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  حقوقدان -اميرفيض

متاسفانه که درلندن اقامت داشتندريامھر آھن آشادروان اميرعلی شيبانی مديرعامل کارخانجات ذوب 
   .بدرود حيات گفته اند

حقيقی سلطنت ونظام پادشاھی ايران  وشايسته ايران شاھنشاھی ووفادارايشان ازخدمتگزارن صديق 
ھن بودند درمدت اقامت آشيبانی که مديرعامل اجرائی ذوب  مھندس عبدالحميد قایآ او وبرادرش .بودند
ه وادبيات ايران خاص ايران شاھنشاھی  تحقيقات وسيعی درزمينه فعاليت ھای اقتصادی وسياسی درلندن

   .حافظ داشته اند

ھای  اثر ونقش تصميمتحت عنوان < ن دوبرادرآروان شھادت نامه برجسته شادازخدمات سياسی 
مفتخربه  ١٣٨٢ماه سال  سنگردربھمن است که ريامھر درصنعتی کردن کشور>آمتھورانه شاھنشاه 

   .ن گرديدآ چاپ وانتشار

  تسليت اعليحضرت وعلياحضرت

ه راز ھمدردی فرمودشنيدم که اعليحضرت وعليا حضرت بمناسبت درگذشت شادروان اميرعلی شيبانی اب
   .اند

  .باورھای اسالمی معمول متداول  وتسليت ھای مجازی استھا ازنظر ظاھری وھمچنين  اين تسليت

را راستگی اوآشانند که وديده ای تسليت گويد درقيامت چله ای به اوپ کسی که به غم ازمحمد نقل است 
گويد خدا درعرشش سايه ای به او گواھی ميدھد ازعلی ھم نقل است که ھرکه فرزند مرده ای راتسليت 

  .ميدھد درروزی که ھيچ سايه ای وجود ندارد

رابطه اعتقادی وسيرھمکاری است که وقتی  ھمچين تسليت مردان سياسی ناشی ازوولی تسليت حقيقی 
ود عينی سبب ميگردد که شخص صاقانه بعلت مرگ بطورطبيعی قطع ميشود يک حالت نابسامانی وکمب

اسف ت ن شخص وآيعنی درحقيقت ازدست رفتن  ؛را به بازماندگان فوت شده بازگو کندن تالم وتاسف خودآ
ردد درحاليکه درتسليت مجازی  تسليت به گن شخص متوفی ميآن سبب ورود تسليت به بازماندگان آ از

وينده ندارد چه بسا تسليت گ االت بين تسليت گوينده وشخص متوفیبازماندگان ھيچ ارتباطی به روابط وح
ميگيرد وحتی  درصف تسليت گويندگان قرار ولی برسبيل عادت وعرف ؛را نميشناسد  متوفیاصال

  .ميکنند ھم  مشارکت  سورچرانی درمراسم عزاداری و زيرحرکت جنازه حاضرو

 که مديری اليق در شيبانی اعليحضرت وعلياحضرت درتمام مدت سی سال گذشته ازشادروان اميرعلی
 اعليحضرت ضايعه وکمبودی در ،وھمفکریاين عدم ھمکاری  ،دند بنابراينه نکرسازمان دھی بود استفاد

   .حقيقی باشد ن تسليت آورده که واکنش آت بوجود نيوعلياحضر
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گ مزاحم اعليحضرت ھستئد وخود ايشان رزدرک درست اين است که سلطنت طلبان چه کوچک وچه ب
  .>سلطنت طلبان عاق ايشان شده اندودرعبارت سنگر < ھم فرموده اند که باانھا ھيچ کاری ندارند

 گراست اافراد عاق ومنفور، فقط تسليت اسالمی ومجازی است  واشتباه  بنابراين تسليت به درگذشت
  .ن تسليت منظور گرددآ حقيقتی در

ت ميتوانيم به کيفيت تسليقائل به تشخيص گرديم براحتی بين تسليت حقيقی ومجازی  برای اينکه
ا ھمين وي  درگذشت دکترمسعود انصاریواسالم کاظميه با تسليت بيوش ھمايون اعليحضرت نسبت به دار

  ١  .اظھارھمدردی با اميرعلی شيبانی رجوع کرد

 

و شھبانو فرح در بازديد از اين محمدرضا شاه انوشه روان اصفھان با  اميرعلی شيبانی نخستين مدير صنايع ذوب آھنآقای  
  صنايع

 

  عکس خانوادگی از عبدالحميد شيبانی و اميرعلی شيبانی

                                               
يھنی وجود اينکه استاد شفا خدمات بی نظيری در ميھن پرستی و خدمات ملی مبا  –مورد در مورد استاد شجاع الدين شفا ھم مصداق دارد ھمين  ١

 ک-ترجم قلمداد نموده اند. حو تاريخی به ايران کرده اند در پيام تسليت ايشان را در حد يک م


