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  نــاره  مــدرب
  حقوقدان –اميرفيض 

 ن حرکت وضربه راآين است که ساختمان ھای بشری وياطبيعی تحمل علت خرابی ا ،زلزله خرابی استعموميت واثر
ميريزد  بنابراين ضريب زلزله  تحمل است روان انسان ھا درمقابل اخبارھمان ضريب تحمل را دارد  برخی  فرو ندارد و
 ونسبت به برخی  پاشدـونده غيرقابل انتظار وياوقوع است روان ودرون شخص رامتزلزل وازھم مينکه برای شاخبار 
ھمانطور که زلزله ھای طبيعی اثری نميگذارد تفاوت ھستند ن خوشحال ويا بیآن خبررادارند ويااز شنيدن آتحمل  افرادکه

   .تاثيرش درھمه موارد يکسان نيست

  ا بعدوامـــــ
اين مقصود  داين تحريرقاص .برای من زلزله ای بود که حقيتا متالشی ام ساخت »باالترين«ستن اعليحضرت به خبرپيو

رام گيرد آبھتراست به فرصت ديگری که اثراين زلزله کمی  ،نيست که درباره اين وصلت ناشگون وارد ماھيت شود
  .موکول گردد

ودرکمال   مخلوطی است از معرفی نسبی وسياسیاب کرده اند اما مطلبی راکه اعليحضرت برای معرفی خودشان  انتخ
   .تاسف درمعرفی نسب خودشان ھم نه امانت تاريخ رامنظور داشته اند ونه قاعده باب نسب را

   .به باالترين نوشته اند ميخوانيم خودشانبه > درسايت وابسته درباره مننچه که اعليحضرت زير عنوان <آبه اتفاق 

وشھبانوفرح پھلوی ھستم  ووليعھد پادشاه فقيد ايرانايران متولد شدم فرزند ارشد  –درتھران  ١٣٣٩ماه بان آنھم « 
. استقراررژيم مذھبی بازگشت مرابه مينھنم ناممکن کرد  موزش خلبانی ترک کردمآسالگی بمنظور  ١٧ايران رادر

      ١»    زنده باد ايران اپذيراست،  تعھد به وظائف ميھنی ام پايان نعليرغم اجباربه زندگی درتبعيد

ايشان وليعھد سلطنت  درحاليکه ،  اعليحضرت خودشان را وليعھد پادشاه فقيد ايران معرفی فرموده انددرمعرفی نامه
   .مشروطه ايران ھستند نه وليعھد پادشاه فقيد

حقوق پادشاه وقت بود که غالبا ھم برادر توضيح اينکه قبل از انقالب مشروطيت وتدوين قانون اساسی انتخاب وليعھد از 
سی وششم تغيير يافت ودرھمان  پادشاه عنوان وليعھدی رامييافت ولی اين سياق باتدوين قانون اساسی بصورت اصل

سلطنت مشروطه ايران ازطرف ملت بوسيله مجلس موسسان بشخص اعليحضرت شاھنشاه رضاشاه مده است <آاصل 
  > ذکورايشان نسال بعد نسل بر قرارخواھد بودودراعقاب پھلوی تفويض شده 

بنابراين تداوم مشروعيت سلطنت مشروطه ايران ارتباطی به خواست شاه وانتخاب  وليعھد ندارد ووليعھد دانه ھای 
ز ھمان دانه ھای وحدت واستقالل وشرافت ايرانی است ھمانطور که پادشاه ھم يکی ا وجوھر تداوم سلطنتزنجير

  .زنجيراست

نرا آنراناديده گرفت وھمچنين نميتوان آثار ناميمونی است که نميتوان آساختن وليعھدی به شخص پادشاه واجد متعلق 
  .وردآسھوی درتحريربحساب 

                                               
 سوم شخص در تارنمای شخصی اعليحضرت در آدرس زير آمده است:ھمين متن با  - ١

http://www.rezapahlavi.org/about.php?lang=pe در آدرس (لينک) زير است.  باالترين بالگ مربوط به آدرس در  
 ot.comHttp://shokhanibashoma.blogspnv 
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مده اين است که کسی بجای معرفی ھويت کامل ونام ومشخصات آساده ترين نوع معرفی که بصورت ضرب المثل در
يا آن پادشاھان نام والقاب خاصی داشته اند آی پادشاه فقيد داشته ايم  ھمه پسر پدرم ھستم> ماايرانيان بسياربکويد <

نقدر سبک وبی احتياط آن برای اعليحضرت ناممکن بود که آذکرنام ولقب شاھنشاه ايران وزنه سنگينی بود که برداشتن 
   .ن گذشته اندآاز 

شاخص معرفی يک شخصيت  ھستند،نطور که خودشان نشان ميدھند وميفرمايند يک شخصيت سياسی آاعليحضرت 
ن شخصيت انجام داده است  وبنده تصورميکنم که معرفی يک شخصيت وکارھايش آسياسی برکارھا واقداماتی است که 

مادگی خودرابرای معرفی شخصيت آنه خود شخص  بنابراين بنده   ،معموال از طرف اشخاص ومحقيقن انجام ميشود
منتظر  واعالم  درباره من>نچه که ميبايد انجام ميدادند درجھت تکميل <آاند و سياسی ايشان وکارھائی که انجام داده

  .اجازه ھستم

==========  

  برگی که اعليحضرت در تارنمای باالترين دارندراور گ

  


