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اميرفيض -حقوقدان
بطوريکه استحضارداريد ،در اواخر سال گذشته شھرام ھمايون »دولت ملی« ساخت خود را اعالم و
با دادن سه ماه فرصت که بھتراست مھلت ناميده شود ،اعليحضرت رابه تصدی ويا تائيد دولت ملی
دعوت کرد که بابی اعتنائی درست وبجای اعليحضرت مواجه شد.
اين تحرير ،مايل است رويداد تشکيل دولت ملی آقای شھرام ھمايون را مورد بحث قراردھد.
ازآنجا که ھردولتی متشکل ازافراداست وفرد به کسی اطالق ميشود که ھويت وشخصيت فردی دارد
که آن شخصيت وھويت با نام ونشان آن فرد تکميل وشناخته ميشوند و...
ازآنجا که دولت يکی ازارکان حقوقی جوامع سياسی است ومستقر برپايه حاکميت مردم وگشوده برباب
مسئوليت است لذا:
الزامی است که شخصيت ھای تشکيل دھنده دولت برای مردم مشخص وشناخه شده باشند ودرواقع
نميتوان دولتی را درجھان يافت که افراد آن دولت معرفی نشده باشند و درتاريخ کشورخودمان ھيچ
دولتی نبوده که افراد آن دولت گمنام بوده باشد .حتی دولتھائی که برخی از ايرانيان خارج از کشور
روی کاغذ تشکيل داده اند از اين امرمستثنی نبوده است.

درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮ
نظربه اينکه :اساس مبارزه سياسی دمکراتيکی برصداقت درگفتاروکرداروتعلق کالم به اجرامترتب
است و
نظربه اينکه :آقای شھرام ھمايون چنانکه ميگويد برروش باال تمکين سياسی دارند لــــذا
اين حق مسلم مبارزه است که بداند:
** دولت موقت بتصدی شھرام ھمايون براساس کدام مجوز حقوقی ويا مردمی تشکيل شد واکنون
موقعيت آن چيست ،منحل شده ويا بقاء دارد واگربقاء دارد برنامه آن دولت چيست؟ و دامنه فعاليت
آن درحدی که از دايره محرمانه بودن خارج است چيست؟

ادﻋﺎي ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ
ادعای ديگر آقای شھرام ھمايون اين است که چرا تصوير آقای درمانی ھمراه بيانيه اخير ايشان
نيست .و مدعی ھستند که بيانيه ھا بايد ھمراه با تصوير بيانيه دھنده باشد و در اين مورد آقايان
قاضی سعيد و کاردان را ھم بعنوان شاھد احضار کرده است.
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مقصود ازبيانيه ،انتقال موضوع کلی ويانيت ونظربيانيه دھنده است به ديگران؛ و اين بدان معناست
که رابطه شنونده با گوينده ،رابطه بيان وگوش است نه اندام وشکل وشمايل گوينده که ازطريق
تصوير قابل انتقال است.
آقای ھمايون خيلی جدی و به استعانت از آقای پرويز قاضی سعيد مدعی شد که ارائه تصوير شخصی
که بيانيه ميدھد يک قاعده عمومی است وخالف آن منطقی نيست.
آقای قاضی سعيد ،ھم اين ادعای نادرست را فورا تائيد کرد.

١

حاشيه :آقای قاضی سعيد بمناسب اظھاراتی درحمايت وراھنمائی آمريکا درحمله به ايران متھم ايجاد
استعداد نظامی وسياسی برای دشمن است ولياقت شھادت درھيج موردی را ندارد )پايان حاشيه(
ارايه تصوير ،دھنده بيانيه ازواجبات والزمات نيست ازمتفرعات است ورابطه مستقيم با قصد بيانيه
دھنده دارد اگرقصد از بيانيه خود نمائی وجلب توجه باشد بيانيه ھمراه با تصوير جوانی وبزک بيانيه
دھنده روی اکران خواھد آمد و اگر قصد خود نمائی نباشد وفقط قصد ادای تکليف باشد بيانيه ھيچ
نيازی به تصويربيانيه دھنده ندارد وانگھی چه بجاست که آقای شھرام ھمايون يک نقل قول معتبر و
يا سندی ارائه دھد که نشانگر الزامی بودن تصويرصاحب بيانيه درکنار بيانيه باشد.
بيت معروف سعدی که ميگويد:
مرد بايد که گيرد اندرگوش

ورنوشته است پند برديوار

يعنی به موضوع بيانيه بايد توجه کرد نه اينکه کی گفته ويا درکجا گفته شده است.
درکارسياسی رابطه بين کالم گوينده و شنونده ،مستقر بر اعتقاد مشترک است ،اگر ھماھنگی اعتقاد
نباشد ،تصوير ملکه زيبائی ھم ھمراه بيانيه بشود بی تاثيراست مگربرای افراد بی عقيده وھرھری
و يا سود جوئی ھای خاص.
دقيقا قابل درک است که آقای شھرام ھمايون از خودداری آقای درمانی از ارايه تصويرشان ھمراه
بيانيه طالب چه دستآوردی است؟ ايشان بدنبال اين مقوله است که آقای درمانی با پنھان ساختن
تصوير خودش ميخواھد از اين طريق مانع شود که مورد شناسائی جمھوری اسالمی قرارگيرد.
اين يک توھم برای آقای ھمايون است زيرا خود آقای ھمايون مدعی است که آقای درمانی ھرساله
به ايران سفرميکند وفروشنده اتومبيل به جمھوری اسالمی وسفارت جمھوری اسالمی در کاناداست،
پس ديگرنميشود ناشناخته بودن آقای درمانی را ازسوی جمھوری اسالمی مطرح ساخت.
آيا ھمه کسانی که درخارج ازکشورترورشدند ،تصويرشان قبال درتلويزيون ھای ايرانيان خارج از
کشور منتشرشده بود؟
آيا کسانی که به محض ورود به تھران بازداشت ميشوند ازطريق انتشارتصاويرشان درتلويزيونھای
خارج ازکشور شناسائی ميشوند؟

 -١به روباه گفتند شاھدت کيست گفت دمم .ح-ک
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ھيچ فکرنميکردم که احاطه شھرام ھمايون به دامنه وسيع وحساس دستگاه اطالعات جمھوری اسالمی
تا اين حد پوسيده وضعيف باشد.

ادﻋﺎي ﺷﻨﻴﺪﻧﻲ دﻳﮕﺮ
درکنارضعف آقای شھرام ھمايون نسبت به موقعيت اطالعاتی جمھوری اسالمی ،ايشان ادعائی مطرح
کرده است که واقعا حيرت انگيزاست ،حيرت انگيز بدان جھت که خودايشان نميفھمد که اين ادعا
چقدر پوچ است ونميفھمد که ايرانيان پوچی آنرا درک ميکنند معھذا ومرتبا تکرارميکند؛ ادعای ايشان
اين است که جمھوری اسالمی خيلی ناراحت است که شھرام ھمايون به کسی اھانت نميکند.

ﻣﻴﺎن دﻋﻮا ﻧﺮخ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
شھرام ھمايون ميخواھد با اين صحنه سازی ازاتھام واھانت به شخص اعليحضرت خودرا مبرا سازد.
بنا برقاعده اخالقی وفلسفی که بعدا بصورت قانون درآمده.
ھرکس که شخصی را تشويق به ارتکاب جرم نمايد معاون جرم محسوب ميشود .يعنی اگر او نبود و
يا مشوق متھم نبود جرم بوقوع نمی پيوست.
ھرکس که بتواند ازوقوع ظلمی ممانعت کند ولی از آن موقعيت وتوانی که دارد استفاده نکند ممکن
است شريک جرم شناخته شود.

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮرد
آقای شھرام ھمايون طبق شواھ ِد اسنادی ،اولين کسی بود که باب بی حرمتی وفحاشی واتھام را نسبت
به اعليحضرت گشود؛ عبارت >شاھزاده را چکارش کنيم سمش بدھيم< چراغ سبزی بود به کسانی
که مستعد فحاشی به اعليحضرت بودند؛ و مشوق آنان شد ودليل ديگرھمان برنامه برديای قالبی که
>ناکسی که ديگر کسی ندانست که کی بود وکجا رفت< از برنامه شھرام ھمايون آغاز شد و پيامد آن
اميد دانا که سرکشی ھای بيسابقه خودرا برخ کشيد.
عبارت >شاھزاده را چکارش کنيم سمش بدھيم< اعالم آمادکی شھرام ھمايون است به انجام ھر کاری
که دشمنان اعليحضرت دلشان ميخواھد وقدرت اجرائی ندارند؛ اين آمادگی از تمام اتھامات و فحاشی
ھای تيم اميد دانا مھمتروبا معنا تر است زيرا حاوی آمادگی به کاری است که سبب نابودی اعليحضرت
ميگردد متوجه شديد اقای شھرام ھمايون؟
خواھش دارم قدری دراين ذکرخيری! که نسبت به شاھزاده خودتان مطرح کرده ايد تامل وغورکنيد
مفھوم ذکر خير شما اين است که شاھزاده شما مزاحم است وبرای رفع مزاحمت ،سوال توام با اجازه
ميکنيد که آيا بھترنيست که برای رفع مزاحمت ايشان سمی مصرف شود.
نميخواھم گفته باشم که شما حقيقتا قصد سم دادن به شاھزاده خودتان را داريد ولی مصرف بگويم
که کنترل نداريد ،ظرفيت ندارد ،اعتقاد نداريد.
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اتھامات ودشنام ھائی که تيم اميد دانا متوجه اعليحضرت کرده اتھام واھانت است وتنھا يک مورد
است ،که نزديک به آمادگی شماست برای بالئی سراعليحضرت درآوردن و آنھم ھمان شعارمرگ
برشاه است که ازسوی مصطفی عرب ثبت در کلکسيون فحاشی ھا شده است.
با اجازه شما آقای ھمايون ذکرخير!! شما ھم ضميمه کلکسيون فحاشی ھای تيم اميد دانا خواھد شد.
شما ميتوانستيد دراولين برنامه اميد دانا او را متوقف کنيد ولی نکرديد وبال ھم به او داديد.
نگاه سطحی به انتشارات مبارزه نشان ميدھد که تمام اتھامات وفحاشی ھای مدون ورسانه ای اخير
متوجه اعليحضرت به اعتبارپايگاه شما حرکت دارد.
نميخواھم گفته شود که شما عاقالنه اين حرکات را داريد ،خير از سرنادانی وکم ھوشی وزياده خواھی
است ،از نوريزاده و محمد رضا مدحی و تشکيل دولت ملی وجبھه گيری عليه اعليحضرت و معرفی
خودتان بعنوان جمھوريخواه که بگذريم آيا ميتوانيد بگوئيد آن برديای قالبی که آنچنان بزرگش کرديد
و او آغاز به تحقير و فحاشی نسبت به اعليحضرت را دربرنامه تلويزيون شما چشم درچشم شما
ترتيب داد کجاست؟ دولت ملی شما کجاست؟

