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  نادقوقح -ضيفريما

  قای سعيد قاسمیآيارگرای ايران

 که مدعی اند ايرانيان خارج از کسانی ،سيمرغ رستاخيزحضرتعالی دربرنامه تلويزيونی  -با احترام 
  .م به جانبداری ازجمھوری اسالمی کرده ايدھمت را کشور رھبری ندارند

سال  بنده درمبارزه از ه حضورنھم بدليل سابقآ شنای حضرتعالی نباشم وآبنده اميرفيض که ممکن است 
ورود داشته موارد اساسی است الزم شد که درقضيه  چون مورد از و ،با اظھارنظرسرکارمخالفم ،١٣۵٨
  .باشم

 )ينترنتا(ل اس١۴٠٠ تياسرکه اکنون د ويا درتحريرات درنشريه سنگر ۵٨ازسال  بداليلی که به کرات
قانونی  رھبرشاه دوم  اعليحضرت رضا ؛استدردسترس ) »اميرفيض حقوقدان« شھوژپ ريزيا گوگل ( و
   .ايرانيانی است  که قائل به مشروعيتی برای جمھوری اسالمی نيستند ننمادين وبنيادي و

 رھبری اعليحضرت مشتمل بردوباب است يکی سنت سلطنت که قوام يافته ازمنش و مشروعيت سند
تبديل حقوق باب اول به  نص  ،است وباب دوماديان زرتشت واسالم  وتائيدتصريح فرھنگ ايرانی ونيز

 ورد ھای حقوقی وآدست سابقه اجرائی وسال  ٧٠با  نآکه بموجب قانون اساسی مشروطه ومتمم 
  .ھمراه است یدرخشان اجتماعی واقتصادی

 محتوا ومفھوم رھبری اعليحضرت درنص قانون اساسی مشروطيت که سند مشروعيت مبارزه ماست
ھمان قدرت معنويت است که قانون اساسی وسنت مشروطيت حصاری حقوقی بين قدرت معنوی وقدرت 

   .ورده استآمادی شاه بوجود 

بالقوه وجود داشته است   شاه بر ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی رھبری ؛يروزی شورشياناززمان پ
ورد تداوم مشروعيت قانون اساسی مشروطيت آحقيقت مزبور دست زيرا ؛ولی بالفعل وجود نداشته است

   .وعدم مشروعيت جمھوری اسالمی است

قادربه انجام  ونمادين اعليحضرت است کهھمان قدرت معنويت مده آشاه که اکنون ازقلبھا برزبان ھا  نام 
اين قدرت درکنارقدرت مادی که بايد بوسيله قدرت معنوی  و ،درجھت نجات ايران نيست عملی کاری

   .اعليحضرت تبين گردد ميتواند قدرت رھبری را مشتکل سازد

 ه اصداربلک )سخرانی ومصاحبه( قدرت رھبری برای براندازی جمھوری اسالمی فقط بيان موضع نيست
وظائف قدرت معنويت  صدر مانند تشکيل دولت که در ،فعل است درجھتی که جنبه اجرائی داشته باشد

  .. نظراعليحضرت ھم ھمين است که عرض شدقرارگرفته است

  :ميفرمايند ١٣٧٧اعليحضرت درمصاحبه با راديو بين المللی فرانسه درسال 

  .>كارهاي اجرائي درنقش من نيست ودرنقش دولت است<

  )٣٣٢+٢۵٨سنگرشماره  ١٣٧٧مشروح درسنگراول فروردين (                                        



  حقوقدان -اميرفيض –       غرميس زيخاتسر یارب یا هحيال                            ٣ از ٢ برگ ٢٠١٨/٠١/٢١١٠، مھر شيد= يکشنبه

ت اجرائی بدون نيز قدر و .سی دارد نه کارسازیتقدقدرت معنويت شاه بدون وجودقدرت اجرائی  جنبه 
قدرت بی ريشه وناقابل برای  ،فرمان اعليحضرت موجوديت خواھد يافت که تنھا باقدرت معنويت شاه 
   .تحويل مردم است

 ستفاده ازقدرت معنويت برای فعليت دادن بها سال گذشته گامی درجھت ۴٠اعليحضرت ظرف اينکه  
ھرچه < :نجا که فرمودندآ ؛، واقعيتی تلخ است که نميتوان کتمان کردقدرت اجرائی مبارزه نفرموده اند

> رساگر جدائی قدرت معنوی وقدرت اجرائی رھبری ميکنمکنيد نه کسی را تعيين ميکنم ونه  اصرار
  .است

قبيل تشکيل  وپشت کردن به مواضع اجرائی قانون اساسی ازاه معنويت گلت توقف اعليحضرت درپايع
  :ه عملی داشته باشديعنی ورود به کارزاری که جنب نآمبارزه وامثال  يا فرماندار دولت و

 هرنوع فعاليت در كه اعليحضرت را از مريكاستآوزارت خارجه  تحريم سياسي اعليحضرت بوسيله 
الجرم اعليحضرت نميتوانند ازقدرت معنويت سلطنت براي  وجهت تداوم سلطنت ممنوع ساخته است 

  .ايجاد پايگاه قدرت اجرائي استفاده بفرمايند

  .خواھش دارم به مھم مزبور توجه فرمائيد

مريکا آد محکم وزارت خارجه نکه قيد وب رھبری اعليحضرت م که سرکارمانع اجازه فرمائيد متعجب باش
   .نداريد مطمح نظر ، رامشھور به طرح ھنری پرشت است و

  عرايضي درباب عنوان اعليحضرت

   :عنوان قانونی ومشروع اعليحضرت ھمانطورکه خودشان درمصاحبه باراديو فرانسه فرموده اند

من بعنوان رضاشاه دوم ناميده  ،ن نصب کنيدآبه پھلوی است واگربخواھيد عنوان رسمی  نام من رضا<
  .>ميشوم

  رگيد یاھ هتشون زا یرايسبو ٣٣٢+١۵٩مشروح درسنگر                                                 

عنوان من رضاشاه دوم  ؛فھوم بيان اعليحضرت اين است که اگرکارسياسی ورسمی ميکنيدم 
 و مبارزه کارسياسی ؛عنوان من رضاپھلوی است ؛خصوصی وتفريح ميکنيد کار اگر و ؛است

   .رسمی است
  ،ورسمی رضاپھلوی بدون منظورداشتن تحريم سياسی وليعھد قانون اساسی ینوان قانونع 

نام وليعھد اعليحضرت رضاشاه دوم است وبا منظورداشتن تحريم سياسی وطرح ھنری پرشت  
   .»شاھزاده رضاپھلوی«رضا پھلوی نه  واالحضرت شاھپور  ،گروگان شده ميشود

ن واالحضرت آلغو وبجای  اب دوران قاجاراست درزمان سلطنت رضاشاه کبيره که ازالقنوان شاھزادع
    .ن ھمان شازده است اھانت وتوھين استآ. عنوان شاھزاده که مخفف انتخاب گرديد

 وه خانهھق مديم درآکرج با اسب با دوستان بتھران مي از ؛ه استتدرخاطراتش نوش جھانبانی سرلشگر
ه شديم  ديدم مرتبا قھوه چی شاگردش را شازده صدا ميکند کاروانسرای سنگی برای صرف چای پياد

قھوه چی  از !اده است دراين جا شغل شاگردی داردزکه يک شازده که مخفف ھمان شاھ ،حيرت کردم
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 قا ما ھرکه کون گشاد استآای  :گفت  ؟سوال کردم که اين شاگرد شما ازکدام سلسله شاھزادگان است
   .شازده خطاب ميکنيم ار

بردن لقب  بکار ،ولخرج است ، بدون مسئوليت و، خوشگذراندم ھای بيکارآشازده لقب شاھزاده ويا 
ن قبول وتائيد وتبعيت آو مفھوم  ،پھلوی ظلم فاحش به مبارزه است شاھزاده برای اعليحضرت رضا

   .طرح ھنری پرشت است

معھذا تکليف دارم  ،گاه نباشيدآنميتوانم باورکنم که حضرتعالی ازتزسلطنت گروگان وطرح ھنری پرشت 
   .نھا مفتخرگردمآندی وتقاضای سرکاربه ارسال که درصورت عالقم

  رزوی پيروزی آ بااحترام و                                                                                
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