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 خلع وليعهد
 ادعاي بهمن زاهدي

  حقوقدان -اميرفيض

 دارند ويا اينطور کار و تحقيق سر با ابزار ايشان را ديدم ظاھرا ايتسقای بھمن زاھدی آمن به توصيه 
 برداشت مايلند  مانند ھرمحققی کهھمچنين اين دريافت محول شد  .که کارتحقيقی ميکنندوانمود ميکنند 

  ھا به زيور اصالت منورگردد. ھايشان درمسيرصيقل با نظرات وواقعيت

 کم اعتبار و يد که چگونه ممکن است يک محقق ھرقدرضعيف وتازه کارآبه اين جھت حق است حيرت 
ان خاصه سلطنت شاھنشاه ايران را نظام پادشاھی اير ۵٧شوب سال آ نداند که روح هللا خمينی در
ت قانون اساسی مشروطيت ن با انجام ھمه پرسی مشروعيآومتنبع  !غيرقانونی ونا مشروع خواند

 ،متعاقب اين اقدام شورشيان و !طنت به وليعھد است بی اعتبارگردانيدکه سند انتقال سلن آومتمم 
مريکا آاعالم کرد که وزارت خارجه ھنری برشت رسما اجرای طرح ونظريه  مريکا درآوزارت خارجه 

 وبالفاصه ازبعد از روال قانون اساسی مشروطه ايران مبنی برانتقال سلطنت به وليعھد را قبول ندارد
اعليحضرت يعنی وليعھدی را که به  رئيس دفتر )مريکاآپادوی ( احمد قريشی مريکاآارتخارجه اعالم وز

 و کرده بودند تبديل به يک شھروند عادی ساخت حکم قانون اساسی مشروطيت سوگند سلطنت ياد 
 کشور در نجا که مبارزه ايرانيان خارج ازآ ن تاريخ ازآ از و ندارد یاعالم کرد که ايشان ديگر ادعادي

م به شاھزاده ت رضاشاه دواعليحضر يکباره مانند تگرگ فراگير دارد و مريکا قرارداشتآگرو سياست 
     .رضا پھلوی تبديل وشد يک شھروند عادی و

خرين وليعھد آبه  زاھدی مدعی است که نامه ھشداربھمن قای آبا اين تفاسير مستند، چگونه  
سال قبل به کيفيتی که درباال عرض شد خلع  ٣٧چيزی که در !خلع ايشان ازسمت وليعھدی است

قای آن بوده چگونه است که آ جوجه محققی وھربچه فيس بوکی ناظر مختومه شده وھر و
نھم به آ ؟اول مانده ومدعی خلع وليعھد ازسمت وليعھدی استکوچه خم  در بھمن زاھدی ھنوز

  .خرين وليعھدآاعتبارنامه ھشداربه 

خلع  خرين وليعھد وآزاھدی مبنی بروجود ارتباط اجرائی بين نامه ھشداربه بھمن قای آادعای  
وليعھد درمقام وموقعيت قانونی خود بوده  ،وليعھد متضمن اين معناست که تا قبل ازنامه مزبور

 ن است ايشان ميتواندآ زاھدی به سخافت اين ادعا واقف است و اگرغير بھمن قایآيا آ .است
  .نه بدانند که درفصل ياوه گوئی قرارگرفته اند واگر اثبات بشود وارد اين مرحله از

 که به معنای قطع رابطه حقوقی وخلع وليعھد ازمقام وليعھدی زاھدی بھمن قای آيا بنظر آ 
بيک معنا  ،به خطرات وازسرخيرخواھی استبه معنای توجه مسئوليت است با نامه ھشدار که 
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 اعتبار اصالت و اسناد عدم  يکی ازميداند پس  نراآاگرخيرکه ھرکودکی تفاوت   ؟مفھوم است و
يا درک ميکند که آ ؟ وفکری است کژ ھمين نادانی وقای بھمن زاھدی آ(وبسايت)  يس بوک ف

اين  ھرقدرتازه کاروبچه فکردارد ويک محقق  جايگاه جعل قرار در تحريف دراين حد جرم و
نداند  نميتواند  را وھشدار ؟ مسلما خير زيرا کسی که فرق خلع ازمقام چنين بی احتياطی نميکند

   .تحليل عمل خودش موفق باشد در

 نھم درآنجا رسيده است که يک مقام قانونی وليعھدی آبه يا دانش تحقيقاتی بھمن زاھدی آ 
نھا اتھام خيانت وايجاد استعداد نظامی آ ند نامی که برخی ازجايگاه قانون اساسی  با يک نامه چ

   ؟مريکا را دارند قابل خلع استآبرای 

ھمه  صدر در و ن نامه ھشدارآ زاھدی متوجه يکايک نامداران دربھمن قای آاعتراض به عمل  
رفيق قافله   شريک دزد وروشی که معموال بين  ؛که متاسفانه ساکتند قای اميد دانا ست آشخص 
  .است معمول

    .ازکسانی نباشيد که وقتی کسی کاله ميخواھد شما سرببريدقای بھمن زاھدی آ 

  

  

                                            


