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ﻻﻳﺤﻪ اي ﺑﻪ آﻗﺎي درﻣﺎﻧﻲ
اميرفيض -حقوقدان
امروز به ھمت جاويد ايران وکمک ھمسرم درجريان دو برنامه در يوتوب قرارگرفتم که تحرير حاضر
به مناسبت ھريک از آن برنامه ھاست.
دربرنامه نخست ،خانم گوينده برنامه تلويزيون انديشه دراليحه ای از آقای درماني﷼ مدير و صاحب
تلويزيون انديشه دفاع کرد .موضوع دفاع پاسخ به اتھامات آقای شھرام ھمايون به آقای درمانی بود،
اتھاماتی ازقبيل اينکه :آقای درمانی ھرساله به ايران ميرود وماشين به سفارت ايران درکانادا فروخته
است واين قبيل اتھامات.
ماھيت اتھامات ،قابل جواب نبود زيرا نيازبه دليل داشت ومدعی دليل نداشت ولی ما ايرانيان به اين
سرفصل الزم اعتنائی نداريم وھمواره فکرميکنيم که بھر اتھامی بايد جواب داد درحاليکه اتھامات اگر
ھمراه دليل وتوضيح باشد ،آنوقت است که باب دفاع را ميگشايد ولی بھرحال اين جريان حقوقی نه
مورد قبول ونه احترام عامه است.
اﻧﮕﻴﺰه اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ
انگيزه اين تحرير ورود به ادعا ی شھرام ھمايون ودفاع انديشه از آقای درمانی نيست بلکه موضوع
کلی است واکنون به اتفاق به آن ميپردازيم.
 اتھامات شھرام ھمايون به آقای درمانی نه توھين است ونه اتھامات سنگين بلکه اتھاماتی
است که درصورت اثبات ھم؛ نه جرم است ونه قابل سرزنش.
اتھامات مزبور که طرف اتھام )آقای درمانی( است ،فرد مھمی ازنظرشخصيت سياسی وملی نيستند
و يک فرد عادی است که درجھت اعتقاد سياسی خود ،قدری ھم سرمايه گذاری ميکند تا آن حد که
ناظريم؛ اتھامات مزبورسبب ھيجان وواکش نسبت به دفاع از آقای درمانی ايجاد کرده است ،که در
دو برنامه پياپی ،يکی ھمين برنامه خانم گوينده تلويزيون انديشه وديگری دربرنامه افق که مھدی
آقازمانی و پرويز کاردان به سختی درمقام حمله به شھرام ھمايون ودفاع از آقای درمانی برآمدند،
جريان يافته است.
تا اينجا ،قضيه مھمی نيست فطرت وتربيت آدمی چنين است که از دوست ومراد خود حمايت کند و
اگر نکند قابل سرزنش است.
ھمين قاعده انسانی ،انسان را درچارچوب يک ابھام بسيار بزرگ قرارميدھد که چرا درحاليکه ھمين
آقای شھرام ھمايون وديگر رسانه ھای تصويری وبيش ازھمه اميد دانا و» ۵٠نفر« معرو ف به
سلطنت طلبی کوھی ازاتھامات ناروا واھانت ھای رذيله متوجه اعليحضرت کرده اند وميکنند ھمين
منقدين شھرام ھمايون ومدافعان آقای درمانی کوچکترين اھميتی به آن اھانت ھا حتی درحد اينکه
بصورت اخالقی اين حرکات واتھامات را محکوم و خواستار توقف اين موج سرکشی از اھانت ھا
بشوند نداده اند.
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آيا شخصيت سياسی ونمادی اعليحضرت درراه مبارزه مھمتراست يا شخصيت آقای درمانی؟ اگر ترديد
است ازخود آقای درمانی سوال شود؟ آيا بين شھرام ھمايون واميد دانا از باب رذالت وبی اعتبار
ساختن اعليحضرت تفاوتی ھست؟ پس چرا ھيچ توجه واعتنائی به جريان تھاجم به اعليحضرت
نميشود؟
درھمين برنامه ،فصل اينکه پرچم ايران دربرنامه تلويزيونی ارائه بشود يا نشود يکی از مکّلمه ھای
کالم بود .آخر شما که پادشاھتان ،نه نمادملی ومظھرمليت واستقالل کشورتان ،نه ،يک ايرانی درصدر
ھمه ما ،نه ،شاھزاده خودتان درحالت اسارت سياسی وتحميل تحريم ھای خاصی است ،چه لياقت
صحبت از پرچم را داريد؟ کسانی که برای عده ای مرجع شناخته ميشوند ،در تلويزيون خودشان
ميگويند> :رضاپھلوی را شايسته تف کردن ھم نميدانيم< ولی شما به پرچم چسبيده ايد >دزد را رھا
کرده جای پای اسبش را چسبيده ايد< اين يک کار درستی است؟؟
کسی ازشھرام ھمايون انتظاراقدام برای حفظ اعتباروشخصييت اعليحضرت ندارد زيرا شھرام ھمايون
خودش گفته است که >سلطنت طلب نيست< خودش گفته است >رضاپھلوی را چکارش کنيم سمش
بدھيم< وتلويزيونش ھم با فروش آب و ھوای قالبی ايران و سمساری اداره ميشود ولی از تلويزيون
انديشه که گفته ميشود باسرمايه شخصی يک سلطنت طلب اداره ميشود ،حتما انتظار اين بی تفاوتی
آزار دھنده نيست.
بنده حتی دراليحه ای از آقای درمانی خواستم که با استفاده از امکاناتی که دارند ترتيبی بدھند که اين
موج حمالت و اتھامات که تنھا برای کسر اعتبار اعليحضرت است فروکش کند و ايشان ھم ھيچ
عنايتی نکردند؛ در حاليکه اعتباروشخصيت سياسی ونمادينی اعليحضرت کجا وشخصيت سياسی آقای
درمانی وھمه ما ايرانيان کجا؟؟ و باز در حاليکه اعتباروبود ما ،مبارزه ما ،کشورما منوط به بود و
شخصيت ملی واعتباری اعليحضرت است و اگر ايشان درصدر مبارزه سياسی واعتقادی ما نباشند
و ھمه ما باشيم روزگار مبارزه ھمين است که حاال ھستيم.
اين تحرير به بيان اين حقيقت ھم متعھد است که بندرت وبسيارکم مورد است که کسانی درمقام دفاع
از شخصيت سياسی واعتباری اعليحضرت درمقام ايستادگی سخت وباصطالح گوشمالی الزم و
متناسب ،به تعرضات اين افراد متخاصم برآمده باشند .تکامل حق مطلب براين بازگوئی قائم است که
در برنامه آقای آريا باقری سايه ای از دفاع کلی ازپھلوی ھا آنھم تحت عنوان مناظره رسوبی از
خود باقی گذاشت.
البته اگر دفاعی از ديگر ايرانياران بوده وبنده درجريان قرارنگرفته ام خودرا مديون تشکرو سپاس
وعذرخواھی ميدانم.
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ
کلی حاکم برفضای مبارزه سياسی
علت اين معما که بنظر حيرت آور ميآيد اين است که سياست
ِ
ايرانيان خارج از کشور با تداوم سلطنت اعليحضرت رضا پھلوی مخالف است ونميخواھد ايشان
درموقعيت اعتباری سلطنت که ھمراه شکوه ومعنويت واعتماد عمومی مردم ايران است قرارگيرند
و اين خواست وسياست آمريکا ھمان است که ازسال  ١٣۵٨بر وليعھد وقت ازسوی وزارت خارجه
آمريکا تحميل و تا کنون ھم ادامه دارد ودرعبارت کوتاه ھمان تحميل محروميت سياسی اعتقادی
ايشان به تدوام سلطنت است که بنام طرح ھنری پرشت مستند وشناخته شده است.
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ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﻧﺪﻳﺸﻪ
خانم گوينده تلويزيون انديشه )سحرامانی( اظھار داشتند که آقای درمانی تصوير شاھنشاه آريامھر و
شاھزاده رضا پھلوی را درروی ميزشان دارند .چرابايد شخصی با اين احساسات وداشتن امکانات و
رسانه تصويری برای نجات پادشاھش که تصويرش روی ميزش درمقابلش ھرروز قراردارد اقدامی
نکند؟
آيا اگر فرزند و يا عزيزی از آقای درمانی ويا ھريک از ما به اسارت ويا تحميل تحريم ھائی در آمده
بود؛ آنقدر بی تفاوت بوديم که نسبت به پادشاھمان رفتارميکنيم؟
چرابايد وليعھد قانونی ايران نماد ھويت ملی وپادشاھی ايران که زاييده  ٢۵٠٠سال تاريخ وفرھنگ
ملی ماست دراسارت سياسی وتحميل يک کشوريکه خود را مخالف جمھوری اسالمی ميداند قرارگرفته
باشد.
چرابايد اين تصميم وزارت خارجه آمريکا که ازسال  ١٣۵٨به اجرا درآمده و تاکنون نزديک به ۴٠
سال ميگذرد ھمچنان مانع فعاليت سياسی نماد ملی ايرانيان ميباشد؟
چرابايد چنين تصميمی که مغاير با اعالميه جھانی حقوق بشروقانون اساسی وشخصيت سياسی کشور
آمريکاست ھمچنان مانند شمشير داموکلس باالی سرنماد يک ملت باشد.
اسارت سياسی وتحميل راھکارھای سياسی به شخص اعليحضرت مطلبی نيست که ايشان خودشان
بتوانند ويا مصلحت باشد که مطرح کنند پس ھواداری وشاھدوستی ما ايرانيان که شھره عام وخاص
است به کجا رفته است؟ و رابطه مريدی ومرادی به کجا رفته است که >مريدان بخسبند ومراد باترس
بسربرد<
برای اينکه اين تحرير مستند باشد وتلويزيون انديشه وشخص آقای درمانی ازاين تحرير درک الزم
را بنمايند ،کلکسيون فحاشی ھا واتھاماتی که متوجه اعليحضرت رضاشاه دوم شده است بعنوان ھديه
شوم تقديم آقای درمانی ميشود و از ايشان درخواست دارم که فتوکپی اين کلکسيون فحاشی را در
بين تصاوير شاھنشاه ورضاشاه دوم بگذارند تا معنای خودش را بھتربرساند.
ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻓﺤﺎﺷﻲ ﻫﺎ
-١دشمنی با موجوديت ايران  -٢دشمنی با ملت ايران  -٣مرگ برشاه = خواستن مرگ برای
اعليحضرت  -۴بيکاره  -۵شارالتان  -۶احمق -٧-کوته بين  -٨بيسواد  -٩پول پرست  - ١٠خائن
 -١١بی شرف  -١٢بی آبرو  – ١٣مفتضح  -١۴پشه  -١۵-عروسک  -١۶حقه باز  -١٧غيرقابل
اعتماد  -١٨دروغگو  -١٩خمينی دوم  – ٢٠کسی که چاره ای جزکوبيدن سرش به ديوار را ندارد
 -٢١فضوالت انسان  -٢٢-نااليق  -٢٣بدجنس  -٢۴خدا ازبابت غرور –  ٢۵درود برمردمی که
درفيس بوک به رضا پھلوی فحش ميدھند –  -٢۶رضاپھلوی پشت به ميھن کرده –  ٢٧کجرو ناتوان
–  ٢٨جيره خوارشيوخ عرب  -٢٩شاه سلطان حسين ما  - ٣٠آزادگان برويش تف انداخته اند -٣١
اولياقت تفت انداختن به رويش راھم ندارد  – ٣٢رضاپھلوی بی غيرت  -٣٣تف ھرچه دھاتی است
براين بی غيرت  -٣۴ناپھلوی = حرامزاده  -٣۵مترسک  -٣۶بی پرنسيپ.
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آﻗﺎي درﻣﺎﻧﻲ
ريشه اين تعرضات سنگين به شاھزاد ِه شما ،روئيده ازسياست آمريکا نسبت به اعليحضرت وتداوم
سلطنت است .نه حب وبغض افراد .شما نگاه کنيد درتمام ايران حتی در داخل وخارج ھيچ ايرانی
ھدف اين چنين اتھامات سنگين وبيشرمانه که ليست آنرا مالحظه داريد قرار نگرفته است ،چرا؟؟
زيرا برای ھيچ ايرانی ھم غير از شاھزاده شما چنين تصميمی دروزارت خارجه آمريکا گرفته نشده
است .درست است که تحقيرمقام سلطنت آنھم به اعتبار واھی به اعتبار آئين وفاداری ايرانيان به شاه
ممکن است بی تاثير باشد )که اگردرگذشته چنين بوده حال بقوت گذشته باقی نمانده است( ولی اين
اتھامات در کنار طرح وزارت خارجه آمريکا )طرح ھنری پرشت( بسيار مثمر ثمر و اعليحضرت را
از گردونه سياست ومحبوبيت منزوی خواھد ساخت خاصه که طرح بی اعتبارساختن اعليحضرت
مورد استفاده جمھوری اسالمی ھم ھست .طرح منزوی ساختن اعليحضرت بدون توامان بودن نقش
ايرانيان بد طينت درخارج ازکشور وسياست تحميل تحريم سياسی اعليحضرت آمريکا ھيچ کار ُبردی
>دشمنان چون چمع آيند مشکالت افزون شود<
نداشته است .
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ آﻗﺎي درﻣﺎﻧﻲ
آقای درمانی؛ ويکتورھوگو گفته ای دارد که ميگويد:
>آدم ھا تھی ازتوانائی نيستند تھی از ارداه ھستند<.
سرکار آنطورکه گفته ميشود ھم توانائی مالی داريد وھم اراده که مديريت تلويزيون انديشه وپيآمدھای
مفصل آنرا قبول کرده ايد.
اوضاع مبارزه ،و سر درگمی آن که مانع تحقق خواست شما وھمه ايرانيان وطن پرست است موکول
به رفع اثر از تحريم سياسی اعليحضرت است ،اميدوارم سرکار ھم به اين واقعيت شوم که
باختصارعرض شد وتصورميکنم که مفصل آن بار ھا به استحضارسرکاررسيده است واقف ميباشيد
بنابراين اقدام دررفع اين محظور وتحريم سياسی اعليحضرت متوجه ھمه ماست و آنکه ميتواند
وتواناست ودرصف مقدم است سرکارھستيد.
بنابراين مبارزه سلطنت طلبان که  ۴٠سال قفل ومحروم ازفعاليت اساسی است ازسرکارتوقع دارد که
ترتيبی بدھيد که يک فِرم حقوقی حقوق بشری مسلط به کار حقوق سياسی اين کار را متقبل شود که
با مراجعه به وزارت خارجه آمريکا و مذاکره ،تحريم سال  ١٣۵٨عليه وليعھد آنوقت را بردارند و
اگر وزارت خارجه قبول نکرد ويا خواست از زمان استفاده کند راه دادگاه را انتخاب نمايد دعوائی
بسيار ساده است ومطمئن ھستم که وزارت خارجه آمريکا تمايلی به ارجاع موضوع به دادگاه نخواھد
داشت که سروصدای جھانی آن غيرقابل پيش بينی نيست.
ازشما ھمت مراجه وقراربا فِرم حقوقی وازما کمک به فرم وفرستادن اسناد ودرصورت لزوم حمايت
گروھی ازاقدام فرم.
باتشکر از امعان نظر شما دراين اليحه
در باره ويدئو يوتوب دوم درتحرير آتی

