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ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺑﻲ وﻗﻮف
اميرفيض – حقوقدان
اين تحرير درباره بيانيه منتسب به اعليحضرت ،بمناسبت درگذشت آقای داريوش ھمابون است .ماھيت بيانيه اعلحضرت،
تجليل است .تجليل به معنای بزرگی وجاللت بخشيدن است ازسوی شخص بزرگی به شخص ديگری .فرق بين تجليل
شخص تجليل شونده ،ازاعتباروجاللت تجليل کننده بھره مند ميشود مانند استادی که
با مداھنه دراين است که درتجليل،
ِ
از يکی ازشاگردانش تجليل ميکند درست است که بايک تجليل آن شاگرد به مقام استادش نميرسد ولی اصالت
ِ
فکروانديشه استاد ،امتيازی برای اوميشود که ازطرف آن شاکرد به ديگران منتقل ميگردد ،ولی مداھنه فاقد اين حضور
١
ورسوب است.
مداھنه درحقيقت ھمانند رابطه بين عاشق ومعشوق است ،ھمانطور که نميشود ازعبارات وتشبيھاتی که عاشق برای
معشوقش بکارميبرد ايرادگرفت وآنرامتناسب بامعشوق ندانست ،مداھنه افراد از افراد ھم ھمان وضع رادارد ومداھنه
کننده آنچه که درچنته دارد صرف ميکند تامداھنه مرغوب وبی نظيرباشد واگرطرف مداھنه مرده باشد که مداھنه عنوان
مرثيه راپيداميکند سعدی بيتی درباره مداھنه دارد که خيلی عميق است باتفاق ميخوانيم:
تشبيه روی تو نکنم من به آفتاب

کاين مدح آفتاب به تعظيم شأ ن توست

مداھنه ويامرثيه ،يک جريان محدود بين دوطرف است ،يعنی يکطرف با تملق وچابلوسی وچرب زبانی ھدايائی لفظی به
طرف ديگرميدھد ودراين معادله اگرطرف زنده باشد که اوھم متقابال چيزی به آن متملق ميدھد واگرمرده باشد که
بازماندگان آن متوفی چيزی به آن چاپلوس چرب زبان ميدھند ولی تجليل ،واثرات آن محدود به تجليل کننده وتجليل
شونده نيست وازآنجاکه تجليل کننده موقعيتی برتردراموری مانند سياست ومذھب وبانظامی گری وغيره دارد تجليل،
درگروھی ازمردمی که شخص تجليل شونده نيز ازآنھاست تاثيرگذارميشود.
يکی از حکما ميگويد» :ھرکرا ّ
معظمی تعظيم کند تعظيم ديگران واجب گردد«
ھرکه رارھبرسجودش ميکند

پيروانش اقتدا بروی کنند

تجليل رابطه مستقيم باعمل شخص واعتقادات سياسی واجتماعی ويادينی تجليل شونده دارد ودرحقيقت ،تجليل از
اشخاص ،توسط شخصيت ھای جليلُ ،مھرتائيد بر عقايد ورفتاروگفتارتجليل شونده است وبطورطبيعی پيروان آن
شخصيت سياسی معظم ،تبعيت ازماھيت آن تجليل را يک وظيفه قابل قبول سياسی ميدانند.
قبح عمل بد راازميان ميبرد واگرتجليل ازشخص فاسد
ازآنجاکه تجليل باب پسند ھمه مردم است تجليل نادرست وناسرهِ ،
و يا خائنی صورت گرفته باشد فساد وخيانت تبديل به حسن ميشود واينجاست که تجليل بی وقوف ،جامعه راآلوده
واغتشاش بين قبح وحسن رادرجامعه جاری ميسازد.
درفرھنگ مامردم ھم اين برداشت وجوددارد که وقتی بزرگی وياجليل القدری مطلبی ميگويد وياازکسی تجليل ميکند باب
گفتتگو مسدود وحتم ويقين جايگزين شک ميگردد باين ترتيب تجليل يک شخصيت مورد احترام ازيک فاسد وخائن نظام
اخالقی جامعه رابھم ميريزد وزبان مردم رابه انتقاد ازآن خائن تجليل شده وياکسانی که نظيراوعمل کرده اند ميبندد وبه
اين طريق يک آشوب در تشخيص حقوقی برجامعه حکمفرماميگردد.
مولوی دراين مورد بيتی دارد که چنين است :
١
مولف(.
 مداھنه مداھنه [ .م ُ َه َ◌ َ /ه ِ◌ ن َ  /ن ِ [ )از ع ِامص ( مداھنه .چاپلوسی  .ماست مالی .روغن مالی ) .از يادداشتھای ٔمزاج گوئی  .خوشامدگوئی – ...فرھنگ دھخدا
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بود امين
گرامينم متھم َن َ

گربگويم آسما ن را اززمين

ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﺠﻠﻴﻞ
نظربه اينکه تجليل واثرات آن محدود نيست ومتوجه جامعه است لذا جامعه نميتواند نسبت به آن کم اعتناء باشد
وھمانطورکه پاسداری ازحق راتکليف خود ميداند درمسئله تجليل ازاشخاص نيز حساسيت داردوتجليالت رابازرسی
وھوشيارانه بازبينی ميکند تاويروس ناپاکی ونادرستی به اصالت حق درجامعه وارد نشود .نمونه تازه ای که ميتوان
ارائه داد تجليل مجله >فارين پاليسی< درسال  ٢٠٠٩اززھرا رھنورد ،ھمسرموسوی است که اوراپژوھشگرسياسی
وشخصيت اصالح طلب درميان  ١٠٠انديشمند جھان شناخت .جامعه پژوھشگران وشخصيت ھاعلمی به اين تجليل بی
وقوف اعتراض کردند وروزنامه فارين پاليسی ناچاربه تجديد نظروتوضيح واصالح شد.
بازرسی تجليل ،مواضعی است که بنابراوضاع واحوال پيش ميايد ولی تصورميکنم عبور سالمت بيانيه
گذرگاھھای
ِ
منتسب به اعليحضرت از گذرگاه ھای زيرقابل توجه باشد.
آيــــا تجليل کننده شخص آزادی بوده است وتحت فشاروياگروگان نبوده است؟

اگر تجليل کتبی است آيــــاھمان است که تجليل کننده نوشته است وياگفته وتقريراوست که

ديگری نوشته است؟
آيــــا تجليل درمسيرحقيقت ويا تجليل بی وقوف بوده است.

آﻳـــــــﺎي اول
ازآنجاکه دربيانيه منتسب به اعليحضرت ،داريوش ھمايون بعنوان يک مشاورباتجربه معرفی واعليحضرت عنوان فرموده
اند که » من ازتجربه ھای آموزنده اش بھره بسياربردم« واساسا ازآنجا که اعليحضرت به مسئله مشاوره اھميت ميدھند
چنانکه فرموده اند:
»ھمه چيز رانميتوان به سادگی وآسانی يادگرفت .صحيح وياناصحيح بودن يک تصميم يايک مسئله راتنھادرمشاوره
ومقايسه ميتوان ارزيابی کرد«
وازآنجا که تصميم گيری درموضوعات تاچه رسد به پادشاھی وکشورداری ازمشاورت جدانيست چنانکه درتاريخ سياسی
اميرتيمور آمده است ُ
>نه حصه امورسلطنت مشورت وتدبيراست ويک حصه شمشير<
درتاريخ سياسی نادرشاه نامه ای است که به محمدشاه سلطان ھند نوشته ميگويد:
»شاه بايد ازروی عشق ومحبت ودشمنی وکينه ورزی وبوالھوسی ھيچ کاری نکند مگربه مشورت عقالو ازروی
مصلحت«
اعليحضرت ماھم دقيقا به لزوم مشاور ومشاورت درامور آگاه بوده اند که بنابراسناد مبارزه درمقام نخست علياحضرت
طرف مشورت بوده اند )بيانات اعليحضرت؛ مادرم متخصص مسائل ايران است( سپس امينی وبختيارھم به مقام
مشاورت اعليحضرت رسيدند )اطالعيه بيستم مردادسال  ١٣۶۵دبيرخانه( ولی درکوتاه مدت خودرا کنارکشيدند بعد از
فوت امينی ،اسالم کاظميه يکی ازوردستھای علی امينی که اوھم درکنارشاھين فاطمی )عليمحد اسم اصلی( ازطريق
آمريکائی ھا تغذيه سياسی ومالی ميشد مدتھا مشاور اعليحضرت بود واين موضوع بعد ازخودکشی اسالم کاظميه در
تجليلی که بوسيله بيانيه ای منتسب به اعليحضرت بعمل آمد ،آشکارگشت که اسالم کاظميه که باشعار»تاشاه کفن نشود
ايران ايران نميشود« ويکی ازسگھای سورتمه کش خمينی بود ،مشاورت اعليحضرت ماراداشته است .بعداز مرگ
اسالم کاظميه ،احمد قريشی وسپس داريوش ھمايون درمقام مشاورت شاه قرارگرفت واين زمان بسال ١٣٧٠بود که
صفحات کيھان لندن ھم دراختيارداريوش ھمايون قرارگرفت واولين بيانيه اعليحضرت بتاريخ ھشتم آبان ماه سال ٧٠
توسط داداش پور)چپی وکمونيست( تھيه وپس ازدستکاری داريوش ھمايون انتشاريافت که درآن اين جمله بسياربااھميت
زير پياده شده بود:
»سالھا پيش ازانقالب وپس ازآن که ملت ايران يکی از تلخترين دوره ھای تاريخ خودراتجربه ميکند«
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وبرای اولين بار درپيامی که بنام اعليحضرت به ملت ايران داده ميشد ايام سلطنت شاھنشاه ايران درکنار سالھای شوم
پس ازانقالب قرارداده شد که بسياری ازسلطنت طلبان ازبيانيه مزبوريکه خوردند .بموازات بيانيه تنظيمی زيرنظر
داريوش ھمايون ايشان درکيھان لندن شماره ٣٧٢مقاله ای نوشت زيرنام> :آغازی نو ،نه امتداد گذشته< و نوشت:
»بزرگترين سھم پادشاه درپيکار درست ھمين بود که خودرااز گذشته انديشان جداکرد وپادشاه درانجام اين رسالت موفق
ھم شده است« البته اعليحضرت ھم اين سھم بندی رادرمصاحبه باکيھان لندن درعبارت زيرتائيد فرمودند.
»اگرايرانيان تاکنون نتوانسته اند باھم گفت وشنود وھمکاری داشته باشند سببش اين است که اسيرگذشته ھستند ومن به
)مصاحبه باکيھان لندن(
سھم خود کوشش کرده ام که اين بند ھای عاطفی راازميان بردارم«.........
اين زمان مصادف بازمانی است که اعليحضرت درمصاحبه باراديوصدای ايران سلطنت طلبان راازالتفات وتوجه خودشان
خارج و ازجمله فرمودند» :بعضی ازسلطنت طلبان الزاما مشروطه خواه نيستند مواضعشان کامالبامواضع من کامال
متفاوت است ومن باآنھا کاری ندارم« )مصاحبه باروزنامه نيمروزلندن سال (٧٢وباصطالح عاق فرمودند که سنگرھم
مقاالت> :چرا عاق سلطنت طلبان< راانتشارداد.
منظورازاين اشارات بيان کارنامه خرابکاری سياسی داريوش ھمايون نيست که آن بسيارمفصل وموارد متعدد شنيدنی
است برای اتصال موضوع اين اشارت الزم بود.
يادمان باشد که اگراين تحرير مشاورين اعليحضرت رابه ھمين افراد محدود کرده به اعتبارتائيد اعليحضرت است که البد
اين افرادشاخص واصل بوده اند که مورد مرحمت وتجليل واقع شده اند.
ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻣﺎﻣﻮر
آيا تصادفی است که ھم ا مينی وھم اسالم کاظميه وھم احمد قريشی وباالخره داريوش ھمايون از رابطين مورد اعتماد
آمريکا بوده اند )اسناد سفارت( ؟ البته که تصادفی نيست وصد البته کسانی ھم که دردفتراعليحضرت خدمت ميکنند
تصادفی بکارگمارده نشده اند برای کنترل فکروعقيده وآرمان ھای اعليحضرت که عمال ايشان درگروگان سياسی آمريکا
ھستند تنھا راه گماشتن مشاورانی است که عمله سياسی آمريکا باشند ،درميان افراد ذکرشده داريوش ھمايون درخدمت
به اھداف آمريکا سابقه ای الاقل  ۴۵ساله دارد .خود ايشان در مصاحبه ای که باآقای صوراسرافيل داشته گفته است:
»ايرانيان مرا عامل آمريکا وسيا ميدانند وحتی ميگفتند که ارتقای درجه من ازمصححی به مترجمی روزنامه مديون
آمريکائيھاست ورفتنم به آمريکا دليل عضويتم درسيا ست و دعوت من به ھاروارد )مقصودشان تخصيص بورس
تحصيلی آمريکا به ايشان است( کارراخراب کرد وشد دليل اينکه من باسيا ھمکاری ميکنم
)متن مصاحبه درايران وجھان شماره (٢۶٠
خواننده محترم اين توجه رادارد که داريوش ھمايون قضاوت مردم رادرباره خودش ،سالھا قبل ازشورش  ۵٧و قبل از
انتشاراسناد سفارت آمريکاييان کرده است وبعد ازاينکه اسناد سفارت منتشرشد معلوم گرديد که قضاوت مردم کامال
درست بوده است وجلد بيستم اسناد سفارت آمريکا نوشت که> :ھرتز مامورسياسی سفارت آمريکا درگزارش خود بسال
 ١٣۴۶ازآقای داريوش ھمايون بعنوان رابطی که اشتياق داشته تماسش راباسفارت حفظ کند ياد کرده است ) صفحه
 ۶٠و(۶١
اين تحرير الزم نميداند که به سوابق امينی واسالم کاظميه واحمد قريشی درابطه با آمريکارجوع کند وازآنجا که بيانيه
منتسب به اعليحضرت متضمن تجليل ازداريوش ھمايون است لذا اين تحرير درمحورايشان حرکت خواھدداشت.
اسناد مبارزه نشان ميدھد که ھريک ازمشاورين فوق الذکر بخشی ازيک تراژدی عليه تداوم سلطنت راعھد ه دارشدند
که بحث آنھا ھم خارج از اين تحريراست واين داريوش ھمايون بود که ختم سلطنت رااعالم کرد وطرح ھــِنری برشت
آمريکائی رابراه مشاوره ،تحميل ومورد قبول اعليحضرت قراردادواعليحضرت درمسيری قرارگرفت که دررابطه با
سلطنت ضرب المثل >جن وبسم ﷲ< راتداعی ميکند.
فکرميکنم اين تحريرالزم دارد که اشاراتی ازتاثيرکالم مشاور درمشيرودرتطبيق موضوع تاثيرکالم ومشاورت داريوش
ھمايون دراعليحضرت داشته باشد تا تحريردرمسيری قابل قبول تنظيم گردد.

پنجشنبه١٠/٠٢/٢٠١١ ،

برگ ۴

تجليل بی وقوف – امير فيض حقوقدان

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎور
ِ
واعتقاد مشاور درشخص مشير )طرف مشورت( بحثی نيست که نياز به کنکاش واستدالل
تاثير کالم وروحيه وکيفيت فکر
داشته باشد درادبيات ما نمونه ھای بسيار دراثبات اين باورعمومی وجوددارد ازجمله >گلی خوشبو درحمام روزی
 <....و سگ اصحاف کھف روزی چند <.....وياپسرنوح بابدان .......
وازلحاظ تاريخی ميتوان تاثيرمشاوررادرنمونه ھای زيريافت:
يکی ازوزرای ناصرالدين شاه نوشته است ھرگاه شاه رابه حالت خود بگذاريم يقين بدانيد
-١
که مارامثل فرنگيھا درميان قوانين محصورميکند ما اول ھرچه شاه ميفرمايند تصديق ميکنيم وبعد وقتيکه پای
اجراپيش ميايد به ھزاروسيله شاه را آنقدر خسته ميکنيم که علی االخر خودش ازخيالش منصرف ميشود
)انديشه ترقی(
درجستجوھای تاريخی اين حقيقت ديده ميشود که بيشترجناياتی که به شاھان ايران نسبت
-٢
داده شده حاصل مشاوره وتلقين مشاورين شاه بوده است ،وھمانطور که مھارت ايرانی است مشاورين ازخود
نام ونشانی کمترباقی گذارده اند ازباب نمونه:
الف – قتل شاه طھماسب وفرزندش بنابه توصيه ومشاوره محمد حسينخان استرابادی بود
)لکھارت (٢٢۶
ب -امامقليخان سردارشاه صفی وپسران او دراثرمشاوره اعتمادالدوله بود
)مجله يادگارشماره(۴
پ -قتل امين بدست برادرش مامون بنابرمشاوره طاھرذواليمنين وزيرمشاورمامون صورت گرفت
)کتاب رياض (١٢٩
ت -فتحليخان داغستانی وزيرشاه سلطان حسين که ميخواست وميتوانست در مقابل محمود افغان
ايستادگی کند بنابرتوصيه واصرارحکيم باشی ومالباشی صورت گرفت
)مجله سخن وره (١٧
ث -کورکردن رضاقلی ميرزا فرزند نادرشاه دراثرتلقين مشاورين واطرافيان نادر انجام گرفت
لکھارت درکتابش نوشته است> :نادرپس ازمدتی مشورت بارايزنان خودتصميم گرفت که
پسرخودراازھردوچشم محروم کند وپس از اين واقعه بود که نادرعده ای ازھمان مشاوران رابعلت
)کھارت (٢۶۶
مسامحه درقضاوت نادرست بقتل رسانيد
ج -ميرزاتقی خان اميرکبير دراثرمشاوره وخيرخواھی مھد عليا وآقاخان نوری بقتل رسيد
)تاريخ اميرکبير -آدميت(
يقين بدانيد که مورخينی که نگاه دقيق به تاريخ مبارزه ايرانيان خواھند داشت خواھند نوشت >داريوش ھمايون کارمند
ِ
خواست آمريکا راکه قطع تداوم سلطنت
سياسی کشورآمريکا درايران وتابعيت آمريکا درمقام مشاوره رضاپھلوی،
واعتبارحقوقی قانون اساسی مشروطيت بود به رضاپھلوی تحميل کرد<
دﻻﻳﻞ ﻣﻮرﺧﻴﻦ آﻳﻨﺪه
شايد بی ميل نباشيد بدانيد که مورخين آينده به استناد چه داليل وقرائنی به برداشت باال خواھند رسيد؛
مورخ درجستجوھای تحقيقی به اين قرائن واقعی ميرسد که اعليحضرت عليرغم توصيه که بھتراست گفته شود مخالفت
کارتر ،درروز وتاريخ مقرر درقانون اساسی موقعيت خودشان بعنوان پادشاه را قبول وآنرا اعالم کردند
ﻣﻮرخ ﻣﻴﺒﻴﻨﺪ
مورخ می بيند که سياست آمريکا درقطع تداوم سلطنت بوده است )طرح ھنری برشت( ويک نيروی قوی ازايرانيان
خارج ازکشورکه بطريقی با آمريکا مربوط بوده اند بوسائل مختلف درتالش بودند که عدول اعليحضرت راازسوگند
تصدی سلطنت فراھم سازند يعنی طرح ھنری برشت را جابياندازند.
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برگ ۵

ﻣﻮرخ ﻣﻴﺒﻴﻨﺪ
مورخ می بيند که عليرغم ترديدھا وتاثيرات مشاورين وافراد خاصی که درجھت تحميل طرح ھنری برشت فعال بودند
اعليحضرت بطور صريح وکامل عدول ازسوگند سلطنت وبويژه بی اعتبارکردن قانون اساسی راتائيد نميفرمودند
ﻣﻮرخ ﻣﻴﺒﻴﻨﺪ
مورخ ميبيند که اعليحضرت تاسال ١٣٧٠ھمچنان به تداوم مشروعيت قانون اساسی مشروطيت ايران وفاداربوده اند
وبياناتی ازقبيل» :امروز بعد ازگذشت  ۶سال کمترقلبی است که به خاطرايران بتپد وفردای ايران رادرگرو اعاده
)پيام نھم آبان (۶۵
واستقرارقانون اساسی مشروطه نداد«
****
»ھرچه باشد تنھا کسيکه دراين مملکت بوده وھست که مسئوليت شخصی دربرابرقانون اساسی دارد من ھستم ووظيفه
)مصاحبه صدای آمريکا(
ام حفظ آن قانون است«
****
»نقش ووظيفه اساسی من ناشی ازتعھدی است که بعنوان پاسدارقانون اساسی مشروطيت وحافظ حقوق وآزديھای ملت
)مصاحبه باکيھان لندن(
بردوش گرفته ام«
»ميان وظيفه ای که برپايه حضوروشرکت بی قيد وشرط درعرصه پيکار درراه نجات ايران دارم وتعھدی که باتمام
وجودم برای پاسداری ازقانون اساسی مشروطيت پذيرفته ام کمترين تناقضی نمی بينم) :ھمان مصاحبه کيھان لندن(
****
»من نماينده نھادی ھستم که  ٢۵قرن قدمت دارد وھرچيزی که ملت ايران از گذشته خود به ياددارد درمن تجسم ميکند
البته من به عنوان پادشاه مشروطه ويک پادشاه امروزی مانند پادشاھی که شما درانگلستان واسپانيا می بينيد بازخواھم
گشت ،اعتقاددارم که مردم ايران خواستارمجدد رژيم سلطنتی درايران ھستند ،وامکان اينکه بتخت سلطنت ايران جلوس
کنم ھيچگاه بھتراز امروز نبوده است ،من بامردم چه درداخل وخارج بطور روزمره درتماس ھستم بشمااطمينان ميدھم
) مصاحبه باروزنامه >راکی مانتيس نيوز< کلرادو  ٢٠فروردين سال ١٣٧٠
که آنھاخواھان بازگشت من ھستم«
گرفته شده ازايران تايمز مورخ  ١٢آوريل(
****
»دراينجا ميخواھم ازايجاد سوء تفاھم جلوگيری کنم .قانون اساسی پيش بينی نکرده است که اصل سلطنت به سوال
گذاشته شود ،ايران يک کشور پادشاھی است ودرآن پسرجانشين پدرميشود بنابراين امکان ھيچ سوء تفاھم وتعبيری
) ٢۴فوريه (١٩٨۴
دراين مورد وجود ندارد«
****
»گرد ھمائی مخالفين يک اتحاد عملی بوجود خواھد آورد اين گردھمائی ميتواند پيرامون محورقانون اساسی ١٩٠۶
)مصاحبه باپاری ماچ(
و ١٩٠٧باشد«
****
»اين وظيفه من وھرايرانی است که ازقانون اساسی اطاعت کند ولی به عنوان پادشاه قانونی نقش مھمتری دارم وآن
)مصاحبه باصدای آمريکا(
دفاع ازآن قانون است«
**
»من ھيچ ايرادی به قانون اساسی نمی بينم ،من ميخواھم مشخص باشد که ھرگز وظيفه من تفسيرقانون اساسی نيست
)ھمان مصاحبه باصدای آمريکا(
وظيفه من حراست از آن قانون است«
**
»اين سند گرانبھا ھنوز باآخرين قوانين ومقررات جھانی درباره حفاظتھای قانونی وحقوق بشری برابری ميکند
)سالروز انقالب مشروطيت(
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ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻴﺒﻴﻨﺪ
محقق وقتی اين بيانات اعليحضرت راميخواند وبعد می بيند که درسالھای بعد ايشان مواضعی کامال خالف مواضع اعالم
شده نسبت به قانون اساسی اتخاذ فرموده اند وفصل التاری گذاشتن سلطنت رامفتوح وحمايت کردند وحمايت ازقانون
اساسی ودفاع ازآن که حجت کالمشان بود به ناقص بودن آن قانون وتفسير آن محول ميگردد. ،سلطنت طلبان را
زخودشان ميرانند >وبا آنھا کاری ندارند< ھاج واج ميشود والزم ميداند که علت اين تغيير ١٨٠درجه ای راجستجوکند
ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻴﺒﻴﻨﺪ
محقق بطورمعمول به سراغ مشاورين اعليحضرت ميرود زيراکه اين دگرگونی عقيدتی چيزساده ای نيست ومھمترين
عامل اين دگرگونی فاجعه بار ميتواند مشاورباشد که چنين افکاری رابه اعليحضرت تلقين کرده است به سراغ سوابق و
فعاليت ھای سياسی داريوش ھمايون ميرود نخست به مصاحبه ھا ومقاالت وکتاب ايشان رجوع ميکند دررديف مصاحبه
ھا به گفتگوی باکيھان لندن شماره  ۴٨٠ميرسد که درآن داريوش ھمايون گفته است:
»ازيکسال ونيم پيش فکرتازه ای درمورد سازمان مشروطه خواھان پيش کشيده شد ومن اين فکررانه بعنوان
مشاورونماينده بلکه به عنوان کسی که تجربه وآگاھی ھائی دراين زمنينه دارد باخود پادشاه وبا دوستان بيشمار درميان
گذاشتم وشايد  ١٠٠ساعت وقت پادشاه رادراين مورد گرفته ام«
محقق نميتواند ازاين اقرارداريوش ھمايون بفھمد که درآن  ١٠٠ساعت چه مطالبی به اعليحضرت القاء کرده است که
اعليحضرت حقيقاتا بقول معروف >ازاين رو به آن رو< شده اند مگراينکه تحقيقش راھمچنان دنبال کندو ازجمله به
سنگرھا ازجمله سنگر ١۵آذرماه سال  ١٣٧٢رجوع کند.
ﻣﺤﻘﻖ اداﻣﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ
محقق ميرود سراغ کتاب داريوش ھمايون درآن کتاب ميخواند:
»قانون اساسی مشروطيت البته سند کاملی نيست ولی ميتوان کمبود ھاراباتشکيل مجالس موسسان بنابرخود قانون
اساسی برطرف کرد ولی بازگشت به قانون اساسی مشروطيت برای رسيدن به توافق وآشتی آسانتراست تا ازاول
)ديروز فردا  -کتاب داريوش ھمايون (١٢٠
آغازکردن«
ﻣﺤﻘﻖ اداﻣﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ
محقق به تصميمات جلسه سوم شھريورماه سال  ١٣٧٢که بمنظور گفتگوی درباب اساسنامه سازمان مشروطه تشکيل
شده بود رجوع ميکند ومی بيند که درآن جلسه بعضی ازحاضرين اصرارداشتند که اساسنامه سازمان بايد متکی به
قانون اساسی ومتمم آن باشد آقای داريوش ھمايون درمقابل خواست بحق آن افراد باصدای بلند گفتند» :قانون اساسی
مرد وھرکه ھنوز بدنبال قانون اساسی است ميتواند ازجلسه خارج شود« )مشروح درسنگر -مرگ قانون اساسی -اول
آذرماه (١٣٧٢
ﻣﺤﻘﻖ اداﻣﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ
محقق بامالحظه آنچه که داريوش ھمايون درکتابش راجع به قانون اساسی نوشته وسپس مغرورانه مرگ قانون اساسی
رااعالم ميکند وعجيب اينکه اعليحضرت ھم که خودشان راپاسدار قانون اساسی اعالم فرموده بودند ھيچ اعتراضی
نميفرمايند واين جريان درحاليست که اين سخن بزرگ ازاعليحضرت ماست که فرموده اند> :ھرکس قانون اساسی
مشروطه را پاره کند سند موجوديت ايران راپاره کرده است< اين تعارض بين اعالم کتاب داريوش ھمايون واعالم مرگ
قانون اساسی محقق را بيشتر عالقمند ميکند که به شخصيت واعتبارسياسی داريوش ھمايون رجوع کند.
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ﻣﺤﻘﻖ اداﻣﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ
مورخ برميخورد به تفسيری که ويليام فوربيس از داريوش ھمايون داشته او نوشته است:
>داريوش ھمايون عنصرمرموزی است ،زمانی درصف مخالفان وانتقاد کنندگان ازحکومت شاه قرار داشت بعدھا خود را
)سقوط تخت طاوس صفحه (٨۴
در صف خادمين رژيم جاکرد ودرزمان آموزگاربه مقام وزارت رسيد<
خود داريوش ھمايون ھم درمصاحبه ايران وجھان گفته است:
>ازسال ١٣۵۴که حزب رستاخيزتشکيل شد من به حزب پيوستم وعضو ھيئت اجرائی حزب شدم ودرتغييراساسنامه
حزب نقش مھمی داشتم .......درسال  ١٣۵۵قائم مقام حزب رستاخيز شدم وعمال گرداندن آن حزب رابرعھده داشتم
)ايران وجھان  ٢۶٠صفحه (٢۶
وھمه کارھای حزب راانجام ميدادم ودرتعيين سياستھايش خيلی موثربودم<
ﻣﺤﻘﻖ اداﻣﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ
تحقيق ،محقق راميکشاند به اسناد سفارت آمريکا متوجه ميشود که داريوش ھمايون ازسال  ١٣۴٠که آمريکائيھا طرح
تبديل رژيم کشورمارابه جمھوری ريخته بودند ) مستند کتاب آقای ابتھاج( برضد رژيم سلطتی ايران فعاليت ميکرده
است محقق درجلد بيستم اسناد سفارت آمريکا صفحه ۶٠و ۶١به سندی برميخورد که محرمانه وطبقه بندی شده و
گزارشی است ازسفارت آمريکا درتھران به وزارت خارجه آمريکا بتاريخ سال  ١٣۴٢زير عنوان جامعه روشنفکران
ايران دراين سند آمده است:
»اخيرا مجموعه ای بنام مجموعه شعرآزاد درايران بنحو وسيعی منتشرشده درمجموعه اشعار زيبا ودرعين حال شديد
الحنی درمحکوم کردن رژيم واقدامات شاه گنجانيده شده است بيشتر نويسندگان آن کمونيسست ھستند ازجمله سياوش
کسرائی است )وبعد ازاينکه چند نمونه ازاشعارشاعران کمونيست مخالف سلطنت وطرفدارشورش سال  ۴٢راذکرميکند(
نوشته است؛
»قابل توجه است که سردبيرمجموعه شعرھای ضد داريوش ھمايون است ،که بھترين روزنامه نگارايرانی شناخته شده
و بتازگی ازروزنامه اطالعات که ازروزنامه ھای مھم کشوراست بخاطر مقاالتی که درانتقاد ازسياستھای رژيم نوشته از
روزنامه اطالعات اخراج شد آقای داريوش ھمايون با آن سابقه مخالفت بارژيم شاھنشای ايران مبادرت به انتشار
روزنامه آيندگان نمود که بنابراعالم سفارت آمريکا ھزينه آنرا دولت ايران ميداد ومقاالت آن روزنامه ھم پس ازمشورت
با کارمندان سفارت آمريکا درتھران نوشته ميشد) «.جلد  ١٧اسناد سفارت آمريکاصفحه (۶۵
آقای ھمايون باپول دولت آمريکا )بخوانيد سازمان اطالعات آمريکا( برای تحصيل ]به ھاروارد رفت[
ﺗﺤﻘﻴﻖ اداﻣﻪ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ
تحقيق سری به کتاب خاطرات علم ميزند تاشايد ازنظر شاھنشاه ايران نسبت به داريوش ھمايون مطلع شود درکتاب
علم نوشته شده >پيرو مذاکرات قبلی ازدبيرکل حزب رستاخيز ومعاونش داريوش ھمايون صحبت شد شاه اظھارداشت
»ظاھرا آنھا زياده ازحد طرفدارآمريکا ھستند« < )سی ام آبان(١٣۵۵
ﺗﺤﻘﻴﻖ اداﻣﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ
تحقيق نشان ميدھد که داريوش ھمايون )بنابراعالم خودش درمصاحبه ايران وجھان( بعد از خروج ازايران بالفاصله
بنياد دوستی ايران وآمريکا راتاسيس کرد يعنی مخفی کاری که درايران داشت علنی کرد.
اسناد مبارزه به محقق نشان ميدھد که ازبدو خروج ايشان ازکشورھرسياستی راکه آمريکادررابطه با مبارزه ايرانيان
خارج ازکشورداشته است آقای داريوش ھمايون پرچمداران ويانقشی اساسی داشته است ،تز ايشان دائر به شرکت
درانتخابات وآنھم باتھديد »ھرکس راه بھتری دارد خوش آمدی« حمايت ازخاتمی درحدی افراطی وحتی ادعای اينکه
خاتمی ميخواھد وارث تاج وتخت رابه ايران برگرداند ھمه به مالحظه سياست آمريکا درجانبداری از خاتمی بود.

پنجشنبه١٠/٠٢/٢٠١١ ،

تجليل بی وقوف – امير فيض حقوقدان

برگ ٨

طرفداری ازجنبش سبز درحدی غيرقابل تصور حتی تايکی دوماه قبل ازفوت بنابر سياست حمايت آمريکا از جنبش سبز
بود ومتاسفانه نقش مشاورت اوبود که بدنامی وشکست برای اعليحضرت درحمايت علنی ازجنبش رافراھم ساخت
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ
اجرای طرح ھنری برشت که برپايه بی اعتباری قانون اساسی مشروطيت وپايان مشروعيت تداوم سلطنت تنظيم شده
است بوسيله داريوش ھمايون مامور ورابط آمريکا که درمقام مشاورت اعليحضرت قرارداشت انجام گرفت وکارھای
احمد قريشی درجھت ختم سلطنت راايشان تکميل نمود.
تحقيق دراين تصوراست که اعليحضرت بمناسبت موقعيت خاصی که دارند نميتوانند آزادانه مشاور انتخاب کنند وياآزادانه
فکروتصميم بگيرند ومنافع سياسی کشورمحل اقامت اعيحضرت ومنافع سياسی باجمھوری اسالمی آمريکا رامقيد به
تحميل محظورات سياسی برای اعليحضرت ساخته است که اين محظورات توسط مشاورين وکسانی که دردفتراعليحضرت
گمارده شده اند به اجرادرميايد.
بيانيه منتسب به اعليحضرت درتجليل از داريوش ھمايون تجليل بی وقوف ومتضمن زيان سنگينی برای آموزش وتاسی
است وبه نويسنده چاپلوس ومتملق ،اين بيت حکيم قا آنی برای ختم کالم عرضه ميشود
ھمچو خياط بی وقوف چرا

ای پسر گزنکرده پاره کنی

