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فرار از مسئوليت -داريوش ھمايون -اميرفيض حقوقدان

ﻓﺮار ازﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
اميرفيض  -حقوقدان
عقيده تمام محققين شورش  ۵٧براين است که نامه رشيدی مطلق که بدستور داريوش ھمايون درروزنامه اطالعات
وقت منتشرشد کبريتی برای انفجارشورش بود .درمراسمی که بنام بزرگداشت داريوش ھمايون از طرف حزب مشروطه
ِ
نامه بانام جعلی رشيدی مطلق ازسوی شخصی بنام علی شعبانی بوده ست است
راه اندازی شد ادعاگرديد که نويسنده
وغرض حضرات از طرح چنين موردی که خود داريوش ھمايون ھم درآخرين مصاحبه اش برای اولين بار آنرتائيد کرد
به اين علت است که مسئوليت دستاوردھای زيان بارآنرااز دوش داريوش ھمايون بردارند.
غافل از اينکه تفاوتی ندارد که نويسنده نامه مزبور کی باشد نوشته تادرجريان قرارنگيرد ايجاد مسئوليت نميکند نوشته
ِ
ووسعت آگاھی مردم قابل تعقيب ميشود.
وقتی منتشرشد باب اتھام راميگشايد وبتناسب اھميت
آنچه عرض شد دررابطه باقانون مسئوليت مدنی و افراد است که قانون مدنی وقانون جزا مبنای رسيدگی به ان شناخته
ميشود ولی درمورد مسئوليت وزراء درمقابل درخواست ھای شاه متمم قانون اساسی تعيين تکليف ديگری کرده يعنی
وزيرمربوطه رامسئول شناخته است نه شاه را و نه نويسنده نامه را.
نامه معروف رشيدی مطلق راھرکه نوشته باشد چون بنابراعالم داريوش ھمايون ازطرف شاه ودربار آمده مسئول
محتوای آن شخص وزيراطالعات است که دستور چاپ نامه راداده است.
داريوش ھمايون درکتابش )ديروز فردا( مدعی است که » نامه مزبورکه درآن به خمينی عنوان نماينده ارتجاع سياه
ودارای اصل ونسب غيرايرانی )ھــنــدی( داده شد به دستورشاه دردفترمطبوعاتی ھويدا وزيردربارکه قبال نخست
وزيربود تھيه گرديد .....متن اوليه مقاله به دستورخود شاه تغييريافت وتند ترنوشته شد  ......مقاله ازدفتروزيردربارپس
از مذاکره خوداوبرای من دريک کنگره حزبی فرستاده شد ومن درشرائطی که امکان خواندن مقاله نبود انراتقريبا
بالفاصله به خبرنگاراطالعات که اتفاقا دران نزديکيھا بوددادم وبه چاپ رسيد ) مشروح درھمان کتاب صفحه (٩٢
خواننده محترم اگربه اظھارات داريوش ھمايون دقيق شود به ابھاماتی که درآن مشھود است خواھند رسيد:
-١
-٢

-٣
-۴

داريوش ھمايون که مدعی است متن مقاله رانديده ونخوانده چگونه مدعی است که مقاله بدستور شاه نوشته
شده است
داريوش ھمايون که ميگويد متن مقاله رانديده ونخوانده چگونه مدعی است که بدستور خودشاه تغييريافت
اين ادعای ايشان وقی قائم به توجه است که متن اوليه مقاله راداريوش ھمايون ديده ومتن دوم که اصالحيه
شاه است راھم ديده باشد واثر خط وياعالئمی دران وجودداشته باشد که ثابت کند اصالحات توسط شخص شاه
بعمل آمده
کسی که ادعا ميکند درشرائطی بوده که امکان خواندن وحتی مالحظه محتوای پاکت سربسته رانداشته چگونه
باچنين دقتی ازعبارات ومتن مقاله وتغييرات ان حتی دستوردھند ان درکتابش صحبت ميکند
داريوش ھمايون نوشته است وزيردربارھويدا دفترمطبوعاتی داشت دراين صورت چطور بعد ازاينکه علی
شعبانی فوت کرد > حدود  ٢سال قبل < مدعی شد که نويسنده نامه علی شعبانی بوده  -علی شعبانی يکی از
اعضای ھيئت تحريريه مجله خواندنيھا بوده ايانامه ايکه بعقيده داريوش ھمايون دستورشاه بوده وھدف ھم
اين بوده که نويسنده نامه معلوم نباشد انراميدھند به يکی از نويسنگان ھيئت مديره يک مجله که مسئله
انتخاب نام مستعار وھدف نامعلوم بودن نويسنده بی مصرف گردد؟ ايا دردفتر مطبوعاتی يک ادمی نبوده که
متن رابنويسد

