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ايد کامال مطرح باشد حقوقی ب درمورد خودداری متصدی سلطنت ازايفای وظائفی که دارد اين اصل
ن ازحيطه آوعواملی باشد که دفع فرث  و وتعھد اگرتوام باجبر، وظائف که خودداری ازايفای
   . ، درموقعيت قانونی وحقوقی متعھد ايجاد تاثير نميکنداقتدارمتعھد خارج باشد

 سلب مشروعيت از بظاھردرپی داشت که  را یفتارھايگعمال ون اَ آمد آورفراندم پی  ۵٧شورش 
 . دراينصورت چرا شما وسلطنت طلبان ھمچنان معتقد به تداوم مشروعيت وژيم سلطنتی ايران بودر

  ؟دبحقانيت قانون اساسی مشروطت وسلطنت ھست

ده يريخته شده  بنا گرد ین که قرنھا ونسلھا ھمراه نصوص وخونھاآزيرا مشروعيت وجريان 
حقيقی وقانونی خود ساقط وبه ديگری نرا ازجايگاه آچيزی نيست که يک فرد وياگروھی بتواند 

   .منتقل کند

 قای شجاع الدين شفا مسئله استعفای شاه راآکسانی ازجمله شادروان يادم ميايد که درسالھای قبل 
 يکی از در ،مطرح کرد وکسانی ھم نوشتند که خودداری ايشان ازوظائف سلطنت بمنزله استعفاست

  .کنم پيدا ن شماره راآکه بتوانم  نخواھيد .ن پاسخ گفته شده استآبه  سنگرھا

 اميرفيض                                                                                                         


