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  گفتگوي شهرام همايون وخانم حسيني

  
  

  

  حقوقدان -اميرفيض

قای ھمايون آقای شھرام ھمايون درگفتگوی خانم حسينی نداشتم ولی وقتی آقصدی درورود به برنامه 
ھديد تدرنقش يک حاکم دھن دوزحکم ممنوعيت نقد رضاپھلوی واپوزيسيون را با صدای بلند وخواستاری 

   .کليف شدحکم فرمان داد ايجاد تم  ِ،  ميزآ

   :اين برنامه شد اين بود که سوال خانم حسينی که باب گشای

  .ينده ازطريق ھمه پرسی درايران تعيين خواھد شدآدر(اعليحضرت) گفته اند مسئوليت من  <ايشان

   ؟بشود چرابايد براي برگشت هويت چندين ساله ما رفراندم

فھام استبا عالمت  ن گذاشته شده است زيراآخط تاکيد بر ماھيت سوال خانم حسينی ھمان عبارتی است که
  .غازوبه پايان رسيده استآ(چرا)       ِ وسوال  

 ساندمير ،سوال                                       ِ د اھليتی سوال بجاست زيرا که نقد اھليتی  قای ھمايون برسيم نقآقبل ازاينکه به جواب 
  .بحث رابه صالحيت  وياعدم صالحيت جواب دھنده سوال

 و؛ واب ميرساند ھموندی وھم حالی سوال باطرف سوال استيکی ازشرائط سوال که سوال رابه مقام ج
سوال عمل بيھوده است.  حالی وھموندی بين سوال وشخص سوال شونده وجود نداشته باشد، -اگرھم

دارد واال مصداق  مقصود اين است که بايد سوال کننده بداند که طرف سوالش صالحيت عرض جواب را
  .ندياسين خواندن به گوش خررا تداعی ميک

ھمايون شھرام  قای آزيرا  ،قای ھمايون واجد شرط صالحيت نيستآ حسينی ازشھين  طرح سوال خانم 
مفھوم اينکه ايشان سلطنت طلب نيست به  ،قبال گفته است که سلطنت طلب نميباشد وجمھوريخواه است

 واستقالل ووحدت ملی لژی است نه نھادی که پشتوانه يونظرايشان يک ايد نجا ميکشد که سلطنت ازآ
<ايران وسلطنت ازھم جدا نيستند> مورد تائيد  یودرعبارت محدود وپرمعنا !شئون ملی  ايرانيان باشد

 ويا بانخواست نرا خواست وفردا آلژی است وميتوان امروز يوبنظر ايشان سلطنت ايد ايشان نيست.
  . رفراندم خواست وقدری خواست ونخواست ويا ديروز خواست وامروز نخواست
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 قایآقای ھمايون ھموند وھم حال نيست نميتواند با جوابی ھمراه باشد که اعتقاد آ                    ِ ذا سوالی که با باور  ل
  .بی اعتباروبی ارزش است چنين جوابی، پوسيده،نرا پرورده باشد آھمايون 

عزت نفس واخالق وقدری مردانگی داشته باشد   ھمايون) شھرام قایآ( دراين حالت اگرسوال شونده
ه به ک بشود روال تدام سلطنت نميتواند منکر ،باورخود به ناکارائی سلطنت ويا ھرعلت ديگریعليرغم 

رازھمه پرسی دوام با پشتيانی قرون متمادی درايران وکشورھای سلطنتی جھان به دو و شکارآمالحظاتی 
بی  ختاري ونصوص ھرقدر وجدان انسان عليل وزيردست باشد نميتواند درمقابل عينيات زيرا داشته است.

 اگرسوال شونده ازمراتب وارستگی اخالق وانسانيت وصداقت بھره کافی تفاوت بماند ومقاومت ميکند.
من فکرميکنم که شما درانتخاب من بعنوان  حسينی،خانم ( به سوال کننده ميگفتميبايست داشته باشد 

له ائل به ھويت چندين ھزارسپاسخ دھنده به سوال خودتان اشتباه کرده ايد من يک جمھوريخواه ھستم وقا
  )ن متکی ھستيد نيستمآای که شما به 

شرط ديگری که معموال مورد رعايت سوال کننده قرارميگيرد اعتباربه شخصيت فکری واعتقادی سوال 
تفاده اس و جواب تلقی نميشود ،ايدنيزيرا جوابی که ازمرکز عقل واعتقاد وشخصيت بدست  ؛شونده است

نھا آائل فنی وفلسفی باشد که جواب بايد متکی به نص ويا مشھودات عينی ويا مسن بی عقلی است. آ از
 وله کسانی که باجريان ھای روز تغيير شکل        ّ د درمخي  بوت برخوردارند ودرنھايت نميتوانازريشه ث ھمه

  .قابل اعتبارشناخته شود     ِ جواب               ِ ميدھند بصورت  عقيده 

اسی شناخته نميشوند ولی درھمين برنامه اعترافی قای ھمايون گرچه انسانی بافطرت ثبات عقيده سيآ
 يرکاررسانه ای سياسی زشان را نه تنھا درپاسخ به سوال بلکه حتی صالحيتشان رادرتداشتند که صالحي

من شھرام ھمايون تاوقتی که سفارت ايشان با نعره توام با حرکات دست وسروگردن گفتند < ؛سوال ميبرد
ھمايون ھستم بعدا چيزديگری خواھم شد چنانکه تلويزيونھای ديگرھم  مريکا درايران بازنشده شھرامآ

  .>ازوقتی مذاکرات وين بجريان افتاد ديگربه دنبال کارسياسی نيستند وفعاليت ھای ادبی وغيره دارند

رک داين حد بی شخصيت سياسی باشد که  بنده نديده ام که درتاريخ مبارزه سياسی ايرانيان خارج کسی تا
مريکا نسبت به جمھوری اسالمی بنده ھم آم نکند واعالم کند که با گردش وتغيير سياست نراھآقبح 

  فتاب گردانآصد رحمت به گل  تغييرميکنم 

  ھرچه بگندد نمکش ميزنند                      وای بروزی که بگندد نمک

 کند ريانات سياسی تغييانسانی که باجر؛ ست وباثبوت عقيده انسان واقعی ميشودبا عقيده زنده ا ،انسان
باشد  ناشآ نا عمل نآقبح  نقدرھم باآ و فتاب گردان تغييروضعيت بدھدآمانند گل بيگانه  مقابل قدرت  در و

نرا افتخاری بداند واعالم ھم بکند اين شخص فاقد صالحيت پاسخ به مسائل سياسی ويا  کارسياسی آکه 
  .فعاليت ھای تجاری وگوش بریفاقد است البته نه 

ه نکآ ھمايون تنھا نيست (بھرکجا نگری مثل او فراوان است) ھوشنگ نھاوندی پس از شھرام قایآالبته 
مريکائی ھا جمھوری رابرای ايران خواستند ايشان ھم درخارج ازکشورپس ازبرگشت ازمکزيک اعالم آ

   .کرد که جمھوريخواه است
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  وامـــــا بعد

نشان ميدھد که نگاھی فلسفی  حسينی اين ضرورت را ھينش ھمايون به خانمشھرام قای آپاسخ ورود به 
را  تحرير بازگو کننده مسائلی است که کار ،نآبه ماھيت سوال داشته باشيم زيرا اھمييت سوال وجواب 

  .ن کوتاه ميکندآدرپرداختن به 

  ماهيت سوال 

  .ب فھم ورفع مشکلومجدد خوانی سوال متوجه ميشويم که سوال واجد مفھوم انتقاد است نه کس ،درمرور

نم نميک تصور د گويا نيست  ون سوال نشان ميدھ                                               َ واژه <ھويت چندين ساله> درسوال مزبور چندان که شا  
   .واھميت سوال را واژه گنگ مزبوربتواند ادا کندکه  حق 

ھويت چندين ساله درسوال مطروحه به معنای ھويت شاھنشاھی ملت ايران است که نه چند سال بلکه 
بقا وسازنده فرھنگ ومنش ايرانی وحفظ وحدت اقوام وتماميت ارضی واستقالل  و استوارچدين قرن 

ودرکالمی روشن ايران وملت ايران زيرچتر سلطنت ھويت تاريخی وخودرا ساخته ؛ کشورمان بوده است
   .پاسداری کرده است و

شتوانه پ سرمايه عظيم و به اينونبايد  نميتوانکه  بجاست متوجه اين اعتراض وانتقاد خانم حسينی سوال
  .نرابه التاری بفرستيمآملی وتاريخی چنان بی اعتباری بدھيم که 

سلطنت نھاد است. نھاد رامردم بوجود نمياورند بلکه نھاد است که مردم رامتمرکزومتشکل وبصورت 
 ه ازن موثرباشد. نھاد برخاستآلژی نيست که ميل واراده مردم درکنکاش يونھاد ايد .جامعه درمياورد

ن ميرسد به قدمت ايران وملت ايران آسلطنت ايران نھادی است که قدمت تاريخی  ؛سرشت وطبيعت است
  .کنديايران وشاه وملت که غيرقابل تف واساسا سلطنت ايران نھادی است متشکل از

  شاه وميھن زماست     زفرھنگ روشنگرپربھاست ،شعار خدا

  >سته به سنت وفرهنگ وتاريخ ما ميباشدايران وسلطنت جدائي ناپذيرند وعميقا واب<

  )چمای درمصاحبه با پار رضا شاه دوم (اعليحضرت                                                            

سلطنت نهادي است كه بيان كننده حفظ ملت، حفظ فرهنگ، حفظ تماميت ارضي مملكت و حفظ <
  >استقالل فكري وروحي ملت ايران است

  )٨۴٣(اعليحضرت درمصاحبه رسانه ھای گروھی  عصرامروز                                              

 لژي نيست ويك نهاد است كه ارتباطي با تمايالت چپ ويوبايد اين را دريافت كه پادشاهي يك ايد<
  >راست وميانه كه ممكن است دركشوروجودداشته باشد ندارد
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  (مصاحبه باراديو فرانسه)                                                                                          

ه ن بآظ وحراست مينه احترام به سلطنت ووظيفه عام درحفھائی ازبيانات مفصل اعليحضرت درز نمونه
با     ِ بوط  که چرا شخص اعليحضرت به تمايالت نامرورده شد تا پاسخ اين پرسش راموجب شود آاينجا 

، درحاليکه درمصاحبه با روزنامه پاری فرھنگ وموجوديت ايران يعنی ھمه پرسی رغبتی خام نشان دادند
  :ماچ فرانسوی فرموده اند

دراينجا مايلم ازايجاد اين سوء تفاهم جلوگيري كنم. قانون اساسي پيش بيني نكرده كه اصل سلطنت <
ان ن پسرجانشين پدرميشود بنابراين امكآ ست ودرايران يك كشورپادشاهي ا –به سوال گذاشته شود 

  )١٩۶(مشروح مصاحبه درسنگر>	هيچ سوء تفاهم ويا سوء تعبيري نبايد وجودداشته باشد

  قاي همايون به سوال مطروحه آاكنون پاسخ 

 در اشغال کردبرنامه را با حرکات وژست وادا واطوارخاصی ت قھمايون که تمام وشھرام قای آپاسخ 
> واما استدالل وعبارات کمکی ايشان ھم مريکا اين را ميخواھدآدريک جمله چنين بود < ھوم کلیفم

      .بسيارشنيدنی است

وبرای اولين  ، ناچارشده برخالف ميلشبرای پاسخ به پرسش خانم حسينی کهقای ھمايون مدعی شد  آ
ت خانم حسينی اسبعھده  ن اسرارآمسئوليت فاش کردن  که نبايد فاش ميکرد  و اسراری را فاش کند بار

مطرح  ھی ھم کشيدند که کاش خانم حسينی چنين سوالی راآکه چنين سوالی را مطرح کرده اند ويک 
ار ن اسرآاقب فاش شدن وچون خانم حسينی را مسئول عو ،دشو ن اسرارآنميکرد که ناچار به فاش کردن 

يت انتقال مسئول خود سلب مسئوليت و زا تا گرفت مراھ ازسوال کننده اجازه فاش کردن اسرار معرفی کرد
  ١. به حسينی کرده باشندرا

ن اسرارمگو که آ مدم که ازآبنده کوچکترين ايرانی خارج ازکشوربا ولع خاص بی سابقه ای به حسرت 
   .گاه شومآن شده اند آاکنون خانم حسينی عامل فاش شدن 

  تلويزيون ھمايون زائيد اما يک موش مرده

رمخفی را اينطور فاش کردند ھمايونشھرام  قایآ  ٢٠اگررضاپھلوی خودراشاه ايران ميدانست ما <  :ّ                          س 

ھان تفھميم کردند که کشورھای ج ،ودرتوضيح مسئله ولباس سياه ،سال پيش لباس سياه برتن کرده بوديم

با جمھوری اسالمی مراوده تجاری وسياسی دارند واگررضاپھلوی برميل ورضايت کشورھای جھان 

شاه ايران بداند ما به لباس سياه  را مبادله ای دارند عمل نکند وخودالمی که منافع مشترک وجمھوری اس

محمد  ت دادن رضاپھلوی نيازمند ميشديم. فاش کننده اسرار! اينطور ادامه داد  اگردرعزاداری ازدس

ھم يديد بازرضاشاه قبول کرده بود وازسلطنت کنارگيری ميکرد اکنون محمد رضاشاه زنده بود. حاال فھم

  >رضاپھلوی را ھل بدھيد به جلو

                                               
 ک-آنھم چه کسی... پرونده خانم شھين حسينی بسيار رنگارنگ است... ح - ١
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  برداشت سردستي 

 تاسف ھمايون ازاينکه محمد رضاشاه زنده نيست ازاين باب است که اگرزنده بود ابزاردست ايشان در
 وردوبه اعتبارآومحمد رضاشاه راھم مانند فرزندش درتلويزيون مي، سود جوئی وکالشی قرارميگرفت

  .ط گردشگری ميفروختينھا بلآ حضور

    )ايشان ھم بفکرريش است  ؛ھرکس بفکر خويش است(

ا ن بآ استمرارتا م سلطنت منقطع نگردد وشاھنشاه ھمه سختی ھارا کشيد، خواری ھارا تحمل کرد که تدا
ھمايون پيدا ميشود  شھرام يکی ھم مثل ،اعالم سلطنت ازسوی وليعھد مشروعيت قانونی خودرا طی کند

يخورد که چرا محمد رضاشاه استعفا نداد که حاال زنده باشد وسخنگو ويا خدمه تلويزيون که افسوس م
  (پايان برداشت سردستی)                               .واقعا که خاليق ھرچه اليق ،ايشان بشود

يد وش زائنرا فاش کند! واقعا که مآرازی پوشيده ومخفی که ايشان برای اولين بار ناچارشده  و ر     ِّ عجب س  
  .(عبارت مزبور ازکارل مارکس است) نھم موش مردهآ

  شنيدن كي بود مانند ديدن 

 با ھمايون دربيان رازواسرارفوق العاده مخفی! برنامه ساز شھرام قایآ حالت (شکل وشمايل وحرکات)
<ميخواھيد ، <بازھم بگويم>   ِ رر                                                         ّماده برای تھاجم وترساندن سوال کننده ھمراه بود وعبارت مک آ         ِ يک زمينه  

قای آ خانم حسينی است و متھم اصلی فاش کردن اسرار، بنظر ھمايون بازھم بگويم> نشان ميداد که
ودرواقع جرم خانم  ؛خانم حسينی به فاش کردن اسرارمبادرت کرده استوخواست  ھمايون بنابراجازه

   !حسينی اين بود که <اسرارھويدا ميکرد>

ھيد بازھم بگويم> ازفالگيرھا ودعا نويسان است که وقتی ميخوا –= عبارت <بازھم بگويم  حاشيه

ميخواھند مشتری را حسابی تيغ بزنند ودروحشت وھراس بياورند يک عاقبت وجريان ناخوشايندی  رابه 
اشاره وسربسته ميگويند ودرحاليکه دودست مشتری را گرفته اند وخيره خيره به چشمان اونگاه ميکند 

ع شر رف نوقت نوبت دعانويسی وآ ؟ که معموال مشتری ميگويد بس است ومميگويد ميخواھی بازھم بگوي
  (پايان حاشيه)     .يدآن به ميان ميآونرخ 

  قاي مرشد بي رشدآكجائي 

 برخالف ادعای شما وليعھد ايران برخالف درخواست شخص کارتر ؟قای شھرام ھمايون بی رشدآکجائی 
درست درروزوتاريخ معين درمتمم قانون اساسی  ؛درتھرانمريکائی آگروگانھای  به بھانه مشکل شدن کار
ی ضياء قاآاکنون چند سطری ازتحريری که بمناسبت نقد جريان اجالس واشنگتن ( ،قبول سلطنت فرمودند

ورده ميشود که گواھی باشد برسابقه عمل وبی رشدی آمده به اينجا آ ٨٢اتابای) درسنگراول شھريورماه 
   .مرشد بی رشد

دای  َ ا   کارترازوليعھد ايران خواست که از ١٣۵٩بان سال آقبل ازنھم درروزھای <
تصدی امورسلطنت ايران خودداری کنند البته بھانه اين درخواست  سوگند پادشاھی و
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ولی وليعھد وقت (رضاشاه دوم) به اين   مريکائی درايران بودآگروگانھای ھم 
قانون اساسی اعالم  ی ونطورکه سنت پادشاھآ درخواست کارتراعتنائی نفرمودند و

   .کرده بود ومردم ايران ھم منتظربودند وليعھد سوگند سلطنت  راياد فرمودند

وتداوم سلطنت که ازسوی رضاشاه  اسیاين شھامت واين احترام وبزرگداشت قانون اس
گی نبود که يک چدوم مرعی شد ھيچگاه مورد ارزيابی کامل قرارنگرفت. اين امرکو

بحکم قانون اساسی متصدی امانت سلطنت است بزند توی که  ی ساله ايران ٢١جوان 
ف او درتصدی مريکا ودرخواست اورابه ناديده گرفتن وظائآدھان رئيس جمھوری 

سلطنت بی اعتبارسازد اين حداکثرشھامت واحترام به تداوم پادشاھی است که 
ه يان خاصووحشت حاکم برايران ن شرائط کامال بحرانیآ ن سن وسال وآ اعليحضرت در

  برشخص اعليحضرت اتخاذ فرمودند.

اھميت رد درخواست کارترازسوی وليعھد جوان درحدی است که ميتوان گفت درتاريخ 
سلطنت پھلوی ھا فقط دومورد يافت ميشود که درخواست صريح وقاطع شخص رئيس 

مريکا ازطرف پادشاه ايران رد شده است. يکی درمورد سياست مستقل نفتی آ جمھور
که درخواست ھای مکرر فورد وحتی نيکسون را شاھنشاه ناديده گرفتند وديگری  ايران

ه عدم اتيان ب دائر را ھمين تصميم تاريخی ومھم وليعھد ايران که درخواست کارتر
  .>ند قبول نفرمودندگسو

حدود يک ھفته قبل ازاعالم سلطنت  چجھت مستند ساختن اشاره باال، به قسمتی ازمصاحبه پاری ما
   .حضرت رجوع ميشوداعلي

   :خطاب به اعليحضرت ميگويد چدزو نوا فرستاده پاری ماقای ژان آ

اکتبرروزی که شما به سن قانونی ميرسيد ازطريق دفترخود پيامی   ٣١روزبراساس گزارشھا قراراست 
اگرقدرتھا بزرگ ازطريق پرزيدنت سادات ازشما بخواھند که ازارسال پيام  ،برای ملت ايران بفرستيد

   .خودداری کنيد چه خواھيد کرد

   :پاسخ تاريخی وميھن پرستانه اعليحضرت چنين است

(براساس تقويم ايراني) من براساس قانون اساسي جانشين پدرم خواهم شد 1359بانماه آروز نهم <
بان آ ٢٢>  (مفصل مصاحبه درسنکرن تغييردهدآ اين يك اصل قانوني است كه هيچكس نميتواند در

۵٩(  

  ي برشت طرح هنر

 ۵٨ھنگامی ممکن است که طرح ھنری برشت که درسال  ۵٩ارزيابی اھميت اقدام وليعھد جوان درسال 
 مريکا تصويب وبه اجرا گذاشته شده بود درآسوگند وليعھد دروزارت خارجه  نيعنی يکسال قبل ازاتيا

  ِ د               ّ وده است  تا ر  مريکا بآبه تصميم وزارت خاجه                                            ِ نظربياوريم وقبول کنيم که درخواست کارترموجه  
  .مريکا تلقی  گرددآدرخواست کارتربوسيله وليعھد مستتردررد درخواست دولت 
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نھم دراسناد سفارت آبار درسنگرھا وتحريرات مطرح شده وسند  ١٠٠طرح ھنری برشت که شايد حدود 
وطيت مشرمريکا انتقال سلطنت رابه وليعھد که درقانون اساسی آمريکا منتشرشده براين منوال است که آ

مبارزه خاندان سلطنتی سابق رادرجھت مخالفت با حکومت ايران برنمی  –ايران نوشته شده قبول ندارد 
مريکا وشاه به شاھنشاه ابالغ شود آمده است که بايد اين طرح بوسيله دوستان آدرھمان طرح  ،تابد

  .نھم بوسيله ھوشنگ نھاوندی)آ ؛(ابالغ ھم درمکزيک شد

طلب خارج وداخل کشور به اين استقامت وايستادگيی غيرقابل انتظاروليعھد جوان ارج  يا ايرانيان سلطنتآ
  ؟نرا درک کردندآثارقانونی وتاريخی آ ن استقبال نمودند واساسا اھميت اين تصميم وآ گذاشتند واز

  تکانی خورد؟ن اقدام وقيام مردانه وقانونی وليعھد آ خود اين مرشد بی رشد گردن کش به حمايت از

 ن درسنگرھا منعکس است نشانی مفصل ازخجلت وآ تاريخ مبارزه ايرانيان خارج ازکشورکه بخشی از
  .که ھنوز ھم ادامه دارد،نسبت به فداکاری وليعھد جوان دارد سرافکندگی وبی وجدانی ما

  گوشه هائي ازنامردي ها

فرزندشاه < :مينی بود که گفتا علی انونی وليعھد قرارگرفتاولين نامردی که به مقاومت درمقابل تصميم ق
    .شروع کرد وبعد بختيار  )۶٠(سال  >سابق نبايد ازعنوان پادشاھی استفاده کند

ه ب ودرخواست کارتر مريکا ساکت نماند ودرمقابل اقدام وليعھد وناديده گرفتن طرح ھنری برشتآالبته 
ورسانه ھای گروھی وابسته مريکا وجرائد آو درمدت بسيارکوتاھی تمام عوامل  دست زد ،عکس العمل

نرا تبديل به شاھزاده کردند که شاھزاده ھم واژه منسوخه آ ن کشورعنوان اعليحضرت را ازشاه سلب وآبه 
  .نھاستآامثال  ولخرج و ن توھين به اعليحضرت ودرمعنای متداول بيکاره، تنبل وآوم عرفی بود وھم مفھ

واژه شاھزاده استفاده  صدای ايران مروتی چنان ازراديو  و قائم مقامی ھری ُ م  حسين  –ميبدی عليرضا 
 برای عرضه عنوان شاھزاده پشت سرھم مصاحبه ترتيب ميدادند در که بسيارغيرعادی مينمود و کردند
   .غرورخاص واژه شاھزاده رابکاربست ر بابا ٢١زمصاحبه ھا حسين مھری يکی ا

نوعی استعمار وخالف حيثيت ملی اعالم  رانآ گروھی ازارتشيان بند کردند به فرماندھی شاه برارتش و
 نھا بعد ازاين کثافت پراکنی ھا وآکردند وکيھان لندن راھم وسيله انتشار افکارپليد خود ساختند  که ھمه 

  .نھا ازانتشارات سنگراست)آپايان ماموريت به فراموشی رفتند (رساله ارتش ملی درپاسخ به اراجيف 

متداول است چند روز قبل که  به اعليحضرت  »شازده«ص عنوان تخصي                         ِ ھم اکنون ھم اين صيغه زشت  
ُ     يک جوانک لوس وش ل در ر نقدآت شبا اعليحضرت مصاحبه بمنظور معرفی افق ايران را دا »افق ايران«               

ن جوانک حالتی آ ،زنانه اش گفت که واقعا نيازبه لگن پيدا کردم و ن حالت زارآ شاھزاده با ،شاھزاده
وکمبود ھای خودش را  ،يگفت شاھزاده عظمت شاه رادرخودش احساس ميکردداشت که انگاروقتی م

     .ميپوشاند

 مريکا وآبا ھمه اين تفاصيل اسناد ومصاحبه ھای اعليحضرت نشان ميدھد که ايشان عليرغم سياست 
سال درمقام پادشاھی استوارووفاداربه قانون  ۶انبوه رسانه ھای گروھی ايرانی خارج ازکشور حدود 
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 که بيانات ومصاحبه ھای ايشان گواه اين سند تاريخی است  ن بودندآوتداوم اجرائی ی مشروطيت اساس
  ازجمله:

اری > پاكتبرمسئوليت هاي خودراپذيرفتم علي الحساب شاه ايران هستم 31نكه درتاريخ آ پس از<

اسي ن اسوظيفه من ووظيفه هرايراني اين است كه ازقانو< ،>من شاه همه هستم حتي خمينيماچ  <
 ٢٠( >ن قانون استآن دفاع ازآاطاعت كند ولي من بعنوان پادشاه قانوني نقش مهمتري دارم و

  )۶٢اسفند سال 

  >نام من رضا پهلوي وعنوان قانوني ام رضاشاه دوم است<

  استقبال مردم ازاعالم سلطنت  وليعهد 

سلطنت واتيان سوگند پادشاھی  ازاستقبال مردم ايران ازبازگشتاين تحريرناقص است اگر باال  تااشار 
  .نداشته باشداعليحضرت نگاھی 

 مسئول سياسی قسمت ايران در -<ھمه ايرانيان ازقيام عليه شاه پشيمانند   :رونامه ميدل ايست  نوشت
وزارت خارجه انگليس دراظھاراتی گفته است <مامورين سياسی ايران درانگليس به او گفته اند که ھمه 

  )٢٠۵سنگر( >          انصراف ايرانيان ازرژيم پادشاھی بی نتيجه بوده است نان برایآتالشھای 

بمناسبت سالگرد مشروطيت بنابردرخواست اعليحضرت مردم ايران دريک روز موعود  ١٣۶٢درسال 
 و به خيابانھا ريختند خبرگزاريھا با عکس وتفسير استقبال عمومی مردم راازسلطنت وشاه نشان دادند 

   .و سنگرھم درانعکاس مطلب نوشت اردانستند نرا غيرانتظآ

  ن فرمان شاه      ھست برھان بروجود رستخيزآ ن تجمع بعدازآ

اگرنيست   ؟ھست !؟يا امروز ھم ھمان موقعيت ھا واستقبال از سخنگوی ورياست شورای تجزيه طلبانآ
ت کباھمان عالمت حر اننآ مريکا چه عالمتی ميدھد تاآکه نيست به حساب عملجاتی بگذاريد که منتظرند 

  )استناد به اعالم اخيرشھرام ھمايونکنند  (

  جامه سياه 

   بماند به فرصت وحالی ديگر

 


