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  حقوقدان -اميرفيض

قای توکلی انجام شد اشاره ای بنام اينجانب آقای باونديان دربرنامه راديوئی آکه بوسيله  اخيرا در گفتاری
  ١ .گرديد

ئی حضرت بھنگام تشريف فرمايبرای شرفيابی حضور اعل دوبارنجاست که نقل قول شده که بنده آمقصود 
  .به کانادا تقاضا کردم وپذيرفته نشد

بنده نه تنھا بھنگام تشريف فرمائی اعليحضرت درکانادا تقاضای شرفيابی  خبرويا نقل قول نادرست است
ضوعی است سال ھم درخواست مالقات با اعليحضرت را نداشته ام واين مو ٣۶نکردم بلکه درتمام مدت 

   .رشيو سنگرباقی استآ اعليحضرت درکالمی ن بصورت گاليه آکه سند 

 علت عدم درخواست شرفيابی اين است که شرفيابی حضورشاه دررابطه با مسئوليت ھای قانونی است و
. اشدب واصوالمقام پادشاه  پادشاه مقامی نيست که تقاضای شرفيابی افراد پاسخگوی حجم درخواست ھا

 .ی وناشی ازتکليف دررابطه با مقام شاه ويا دولتنھم مناسبت قانونآت داشته باشد ويد مناسبشرفيابی با

چگونه شرفيابی حضورشاه يک حق شناخته شود  اگريا آامثال بنده ھزاران ھزاردرھمين خارجه ھستند 

  ؟ممکن است به اين حق پاسخی داد که با ناحقی مواجه نشود

مايل باشند امربه حضوربفرمايند ودرتکليف وشان وسنت پادشاھی اين باپادشاه است که ھرکس راکه 
اريخی ت اين امر سنت .ھم داشته باشد نراآوانتظارقبول  نيست که ھرکس مايل بود درخواست شرفيابی کند

  .سلطنت وپادشاھی مشروطه نيست

ا که نجآرسيد به  درجامعه برون مرزی ماناديده گرفتن سنت تاريخی وملی ايرانيان دراحترام به مقام شاه 
 روی ميزميگذارند و ، يک دالرپس ازمالقات با اعليحضرت ،نجلسآس رسانه داران ايرانی ل ازتن  دو

ری سنت ورسم ورسوم ملی وفرھنگی که ناديده گرفته شد ھرج آ .ميگويند اينھم پول چائی که بما داديد
   ومرج ميشود. 

                                               
به ويژه اھانت به البته توصيه نمی شود اين گفتگو شنيده شود زيرا مطالب مستھجن و بی ادبانه و خارج از نزاکت و خارج از اصول مبارزه  - ١

 ک-ح در شان و مقام شخصيت محترم شنونده نيست.  در آن فراوان است واعليحضرت و خانواده ايشان 
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دانستند امربه شرفيابی بنده ميدادند البد الزم نبوده است اگرالزم مي اعليحضرت درتشريف فرمائی به کانادا
  .که احضارھم نفرمودند

برای کسی مانند بنده که معتقد به حقانيت و مشروعيت  تداوم سلطنت و پادشاھی اعلحضرت رضاشاه 
  .دوم است رعايت سنت  سلطنت الزم وملزوم اعتقاد است

مدافع  نيازي به سنگر تدعي هستم كه اينجانب ويااين درخواست عمومي را هم مس ،اطالعيهدرخاتمه 
  .اسباب استفاده شخصي قرارنگيرد ام دفاع ازسنگرويا فعاليت هاي مبارزاتي. خواهش دارم ندارم

 با احترام                                                                                             


