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  موجود يعامفقود، اد ،اصول
  خرين وليعهدآهشداربه 

اش ميگويند نميتواند  مطلبی که ھمه درباره<
  يکسره بی اساس باشد ولی ميتواند

  >کامال غيراصولی باشد
  حقوقدان -اميرفيض

شده  نوشته ايشان است که اعالم ت طرفيت،وعل ؛قای اميد دانا تنظيم ميشودآاين تحرير بطرفيت دفاعی 
ھيچ نقشی نداشته وبيانيه ربطی به ايشان وبرنامه  ،»خرين وليعھدآخرين ھشدار به آ«بيانيه  تنظيم در

خرين قطره خونم ازاين ـوتا  ام ن موافقت کردهآگاھی کامل با آبا  )اميد دانا( اينجانب  رودست ندارد و
   .بيانيه تاريخی دفاع ميکنم

  ادعا  نامه 

  .ن با خوانندگان محترم خواھد بودآم وقضاوت انجاح يين ادعا نامه ازطريق تبديل لواا

**  

شده است واين بدان معناست به اصول  ومتوسل ١متمسک ، »خرين وليعھدآھشداربه خرين آ« مقدمه نامه
 مقاله ای ری نميباشد. شايد بتوان گفت که کمترظمتکی به اصول است وامری ن رکه مندرجات نامه مزبو

اينجھت خواسته  و ازه حرکت خودرا درچارجوب اصول معين کرده است کمرسوم ايرانيان خارج ازکشور
  . ن بدھدآتباری محکم واستثنائی به مطالب که اع

شناخته  ول ويعنی مطالب مورد بحث دارای ريشه ای است که ازنص قانونی ويا قوانين طبيعی معم ،اصول
دی است که گفته شده <سخنی اھميت اصول واصولی بودن گفتاروکردار درح .شده بين انسانھا حجت دارد
   .>بيھوده وياوه است که برپايه اصول نباشد سخن

 اصولساختاری اولويتی وجود دارد که  ھر <در :مده استآ »خرين وليعھدآھشداربه «درمقدمه نامه 
ميخواھد گفته باشد که درھرسخن وکالمی بايد اصولی رعايت  ، موجوديت ندارد>ن اصولآاست وبدون 
    .ن سخن ياوه است ونميتواند قائم به معنای درست وجامع باشدآرنشده باشد شده باشد واگ

  وامـــــــا بعد

 ن قائل شده متاسفانه ازمسيراصول بیآنامه ھشداربه وليعھد باھمه اعتباری که برای اصول ورعايت 
   .گفته شود <بيھوده سخن به اين درازی نبود> گفتارناموازی نيست اگر است و و منحرف بھره

                                               
 ک-ح -لغت نامه دھخدا -چند در زننده، بازدارند - ١
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   بيانيه تاريخي!!

رخ تعيين وبه اصطالح ازروش ميان دعوا ن عنوان بيانيه تاريخی ياد کردهب ،قای اميد دانا ازنامه ھشدارآ
و  به کسی نآونه انتساب ومسئوليت  ن معلوم استآنامه ای که نه نويسندگان  .کردن استفاده کرده است

مل تحکه کسی  کريه است درحدیھم نآمحتويات پاکی برخی  نا ن برائت جسته اند وآ از بعد ھم کسانی
قای بھمن زاھدی آ( ن نامه معرفی شودآمشير  و نميخواھد حتی مشار ود بخود ندار را انتساب نامه مزبور

که دربرخی فيس بوک ھا نويسنده نامه مزبور معرفی شده بود اعالن کرده است که درنوشتن نامه مزبور 
  .دخالتی نداشته است)

  نه تاريخي، اخته ميشودننه بيانيه ش

نوشته ای است که ازسوی يک شخصيت حقوقی ويا شخص  مسئولی منتشرميشود. که اين ارکان  ،بيانيه
   .درنامه مزبورنيست

کالمی  ودرنکه چيزی که بيانيه شناخته نشود نميتواند تاريخی شناخته شود آتاريخی نيست، زيرا اول 
   .استفاده نيست ديگر تاريخی اسم مصدراست وبتنھائی قابل

وقايع حتميه  از »ھشدار«لی و ،اينکه سند وبيانيه تاريخی مستند به اصول ووقايع حتميه است ديگر
   .نيست

  .انتخاب عنوان بيانيه تاريخی برای نامه مزبور مصداق <برعکس نھندنام زنگی کافور> است

   ؛ است گفتهقاي اميد دانا آ

 برای ھميشه از را دوستان قديمی خود تعدادی از »رين وليعھدخآخرين ھشداربه آ«<بابت امضای بيانيه 
برايم ازھرچيزی مھم  اصول ملی دست دادم وروابطم با بخش ديگری ازدوستان نزديکم تيره وتارشد ولی

  .تراست>

زردگی دوستان وقديم وجديد ايشان ونگرانی آقای اميد دانا که به بيان خودشان سبب آاين رفتاروکردار 
شاه  -روشنگری ايرانيان خدا حاليکه شعار ؟ درھستندان که برخی راسخت منقلب ساخته کدام سلطنت طلب

قای آداستان اصول ملی تخيلی   ،ستارگرفته قرابيک مفھوم  وھم  ت  يعنی ايران وشاه درکنارميھن اس –
  ؟نرجستجو کردآکجاست و درکدام نص بايد  دانا اميد

دادن يک نافشاری نکردن درخالف کاری وسعی دراصولی نشان ھمه انسان ھا اشتباه ميکنند مھم درپ
   .کارغيرااصولی است

  .>ن اسـتآيد ولی مھم درپاکسازی فوری آ<دردل انسان ھا خرابی ھائی بوجود مي :يکی ازفالسفه ميگويد

ه اما ديدم ومنتظر بقي ؛نميخواستم ونميخواھم که پافشاری ايشان رادراين راه باطل می ديدمبراستی که  
    .ن ھستمآ
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نرا يکی از آکدام نص است؟ که بتوان به اعتبار ازچه باب و »خرين وليعھدآ«انتخاب عنوان  
اين مھم بدان جھت مطرح شد که عنوان وسمت وھويت   ؟ھشدار دانست نامه  اصول ومبانی

اعم  ،اشخاص ازارکان توجه موضوع بطورکلی است ونامعلوم بودن ھريک سبب قطع توجه مورد
   .ام وتجليل وسود وزيان وامثالھم ميشودازاتھ

خرين ھشدار) ھم اکنون آبه اين معناست که شاھزاده رضا پھلوی (بقول  »خرين وليعھدآ« عنوان 
 ن کدام نص است تاآمستند اين برداشت واعالم عام  ،است »خریآ«وليعھد ھست ولی وليعھد 

   .نامه رابتوان تاحدوی جدی گرفت نآمسئله اصولی بودن 

را درباره رضا پھلوی صادرکرده  »خرين وليعھدیآ«ه کنندگان نامه برکدام نص واصولی حکم تھي 
اصولی ندارند  ومقام وجايگاه قانونی ونصی ونميشناسد  نھا راآنان درحاليکه کسی آ؟ صالحيت اند

  و اين تيراندازی درتاريکی باچه محملی است؟ازکجاست 

سانی حکم خاتمه وپايان ابدی سلطنت کھن وتاريخی ايران را گاه اجازه ميدھد که کآيک سلطنت طلب  ياآ
 اين بدعت کثيف وبی سابقه در خرين قطره خونش ازآشود تا  قای اميد دانا حاضرآصادر وبعد ھم امثال 

  ؟کند وحمايت ودفاع  تاريخ شاھنشاھی جھان تبعيت

ھم به پادشاه ايران  او ؛ردکھم  با فرھنگ وسنت ودين ايرانی را خمينی شياد جالد اين کارنامانوسِ 
ھا واھانت به  يک سلطنت طلب راستين ميتواند با اين بدعت گذاری چطور ،را داد »حجتاتمام خرين آ«

    ؟ن دفاع کندآ ازبدتر،  تاريخ وسنت پادشاھی ايران موافقت و

کامال بی سابقه ازکجا وبه  . اين عنوانِ > استحضرت وليعھد پھلوی سوم< خطاب نامه ھشدار 
   يک امرنظری است ويا امراصولی؟ اين ده است؟ عتبارکدام نصی برای خطاب نامه انتخاب شا

عنوان وليعهد، عنواني قانوني ومنبعث ازنص است كه متمم قانون اساسي وسنت كهن پادشاهي ايران  
به فرزند شاه داده است وهمان قانون اساسي وسنت پادشاهي ميگويد  بادرگذشت پادشاه وليعهد 

قانوني جايگزين پادشاه ميگردد. بنابراين به اعتبارنص واصول، وليعهد قانون اساسي اكنون  درسن
عدم  ن وآاصول قانون اساسي وتداوم مشروعيت  از حكم مزبور متاثر !پادشاه است نه وليعهد

واگرتهيه كنندگان وتائيد كنندگان نامه هشدار اصول را درقانون   .مشروعيت جمهوري اسالمي است
سي جمهوري اسالمي ميدانند كه نميتوانند براي وليعهد قائل به موجوديت ومشروعيتي بشوند اسا

   .داشته باشد خرآ تاچه رسد كه اول و

ھا نام خانوادگی خودشان را به  يا ايرانیآعنوان پھلوی سوم اقتياس ازکدام اصول ونص است؟  
 نويسندگان و رگا ؟خر نام ميبرندآ الی سوم و دوم و بزرک وتبارشان با اول و پدر و پدر اعتبار

 ھر با ن نامه به خودشان اجازه بدھند که برخالف نص واصول ھرنام خانوادگی وآ نامداران در
اعليحضرت بنام  درجه بندی برای اعليحضرت قائل شوند چه ايرادی است به کيھان تھران که از

  ؟نيم پھلوی ياد ميکند
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ن نامه ازسوی چه کسانی آديده وميدانسته که  اميد دانا که نامه راقای آ ؛احترام امامزاده با متولی است
 و گاه نوشته شدهآوکالی  ی دوران شاه ون نامه ازسوی شخصيت ھاآتھيه شده (به شخصی گفته اند که 

بيھوده  بايد به موارد غيراصولی ونظری که نميتواند پايگاھی جز چرا  )بايد ھمينطور که ھست باشد
ن کمک کنند وبه اشخاصی تلفن کنند ودرنھايت تا آ به انتشار و داشته باشد موافت کنند ن نامهآ گوئی در

  ؟ن بداندآرا مدافع  خود نخرين قطره خوآ

رضا «ويا  »شاهزاده«يا  و »پهلوي سوم« يا و »ين وليعهدخرآ«اردادن اعليحضرت با عناوين خطاب قر
   .منطبق بااصول نباشد ياوه است هرچيزي كهايك ياوه گوئي وتحقيرمسلم است  زير »پهلوي

حاليکه تمام کسانی که نامشان درنامه ھشدار  در ؛است »خرين وليعھدآ«خطاب به  ،نامه ھشدار** 
درحاليکه  ؟کدام يک اصولی است ،مده اعليحضرت را شاھزاده رضا پھلوی خطاب ميکنندآ

  ٢ ه را متوجه است؟محتوای نامن عناوين آ ازثاری وحقوقی مترتب است کدام يک آبرھرنامی 

  عنوان دررابطه با فعل وتعهد

نامه هشداراست هيچ مقام قانوني وسنتي  اول ودوم كه خطابِ هعناوين وليعهد چه سابق وچ 
 عنوان .را متضمن باشد شناخته نميشود كه تعهد به انجام كاري ويا خودداري ازفعل وگفتاري

نيست حتي  نآمحول سياسي هيچ تكليف  ،رضاپهلوي هم درعرض وليعهد استشاهزاده 
وليعهد با همه موقعيت قانوني تكليف سياسي مشخصي برطبق اصول ونصوص متوجه او نيست 

نيست بلكه درفرهنگ تكليف سياسي ومحدوديتي را مكلف  شاهزاده نه تنها وانن، ععكس بر و
 شاهزادگان شناخته ميشود  در وعادات بيكاري وتفريح وعدم مسئوليت ازخلقيات ،عوام

طرف مطالبات وانجام  ،!خرآاينصورت چرا وطبق كدام اصول وقاعده سياسي وسنتي وليعهد 
هائي شناخته شده كه هيچيك بارحقوقي ناشي ازاصول وصراحت قانون  مسئوليت و كارها
  ندارد؟

يک  خطاب قرارگرفته که ھرمورد  سه يا چھارنام مختلف ساختگی  اعليحضرت با درنامه ھشدار، 
   ٣ ثارھمان اصولی بودن نامه ھشدار است؟آ يا اين ھم ازآ ،حقوقی است خاص ثارآواجد 

  دخالت درامرتجزيه كشور

                                               
» حقوق«و » اصول«آن نامه را تھيه کرده اند. چه وکاليی بوده اند که به » وکالی خبره«نا مدعی است گذشته از اين آقای اميد دا - ٢

 ک-و نگارش آشنا نبوده اند. ح» مبانی اخالق«و 
ھمين نکته بر اين مبنا استوار است که خواسته اند اعليحضرت را بی ارزش کرده و توھين روا دارند و ايشان را کوچک کنند.  - ٣
 ک-ح



 حقوقدان -اميرفيض -موجود، ھشدار به وليعھد ی، مفقود، ادعالاصو                                ٨از  ۵برگ  ٢٠١۶/٠٨/٢٧، شنبه=کيوان شيد

خواست -کم وبيش در ،»خرين وليعھدآھشداربه «** بسياری ايرانيان وحتی ھمه نامداران درنامه  
تجزيه طلبی بوده  فکر ھمه افراد شورای تجزيه طلبان پايه گذار ،مشارکت دارند تجزيه کشور

مريکا به ايران آحمله نظامی  قاضی سعيد صريحا خواستار قايان شرفشاھی وآھمين  ؛وھستند
 ٩٩ھا به ايران بيايند  مريکائیآ ھا اعالن کردند که اگر مريکائیآھستند تاحدی که به بوده و 

مريکا به آازحمله (به عين اظھارات احمد چلپی قبل نھا استقبال ميکنند آ درصد جوانان ايرانی از
د زمينه جّ  نھا مھيا ميسازند که اين اعمال پدرآبرای  را (!) وبقيه چيزھا خوراکوخانه و عراق)

. برخی در ھمکاری با کشورھای ھمسايه ايران از جمله آذربايجان سازی برای تجزيه کشوراست
ين حضرات چرا نامه ھشدار خطاب به ا و چطور شوروی ھستند که در پی تجزيه ايران است.

که باعنوان شاھزادگی ميدانيد  يک شھروند عادی  اورا نيست وفقط خطاب به کسی است که
  !؟شاھی وديگران کمترفعال سياسی شناخته شودبه مراتب ازقاضی سعيد وشرفميتواند 

وت بيگانه برای حمله به ايران ھستند مشترک نامه ھشدار کسانی که متھم به دع يا اين مسخره نيست آ
نکه آبا  تر، عجيب ملت است؟ ويکپارچگی واستقالل کشورووحدت نامه  نآکه يکی ازاھداف  شوند

  .(لشگرھرچه بيشترخوشترھرچند سياھی باشد) نه انگار ، انگارن افراد توجه داده شدآموقعيت اتھامی 

ولی اص نھم درلباس انتقاد به نماد وھويت تاريخی ايرانيان يک کارآ يا توجه دادن تبعيض وتحقيرآ 
امضای نامه مزبور دوستان قديم  اثر است در گفتهقای اميد دانا آزيرا خود ؛ البته که خير ؟است

. گاھندآاصولی وکينه توزی  به معنای کار ن افرادآاين يعنی  ،وجديد خودرا ازدست داده ام
قير <تح است  نوشته گيری خود ازسازمان رستاخيزه قای اميد دانا درنامه علت کنارآدرحاليکه 

   ؟ابايد واعظ غيرمتعظ باشند > چرانده ومنفورميدانمکاری زن وکينه توزی را

  مهم اين است 

شورای تجزيه طلبان ويا جانبدای ازاسرائيل نيست ولی مطلب مھم حقوقی  ١١ھيچکس منکرنحوست ماده 
عده ای سوی  ن ازآمشارکت درشورای تجزيه طلبان وفساد  .فاعل با مقام وموقعيت است و رابطه فعل

نه اعليحضرت رضاشاه دوم که متعھد به تکاليفی است  ،صورت گرفته »رضاپھلوی«ازجمله  يانايران از
طريق مقام  که ازجمله  حفظ استقالل وتماميت ارضی ايران است. تکليف وتعھد ومسئوليت ھمواره از

موقعيتی که ايرانيان  به اعتبار »رضاپھلوی« ؛نسب يد نه به اعتبارآبوجود مي صن قانونی وبه اعتبار
ن نامه برای ايشان قائلند وايشان را يک آنام داران  خارج ازکشور ازجمله ھمين نويسندگان نامه و

رابطه با مقامی که قانون  ولی اينھا در ،شھروند عادی ميدانند کارھائی انجام داده واظھاراتی ميکنند
وفقط اتھام ناديده  نيست اثرحقوقی به ايجاد وتکاليفی که برای ايشان مقررکرده قائم  آن اساسی ومتمم

نھم درصورتی که محظورات سياسی آ ورديآروطيت وسوگند سلطنت را بوجود مگرفتن قانون اساسی مش
    .پاسخگوی ان اتھام نباشد

  نام خليج فارس

ن تمسک آکه درنامه ھشداربه  اتھام بی تفاوتی اعليحضرت نسبت به نام تاريخی واصيل خليج فارس 
که با موقعيتی که  جريان اموراست گاھی ازآ سبک ونشانه کينه توزی ويا نا ن اتھامات بسيارآ ازده ش
    .نشان ميدھند کامال منافات دارددررودست  قای اميد دانا ازخودشان آ
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را تغيير  »خليج فارس«نام  جھانی اطلس  در مريکائی نشنال جغرافیآموسسه  ١٣٨٣درسال  
اقدام موسسه  بهبه ھمراه بسياری از ايرانيان اعليحضرت ، ن گذاشتآ بر خليج عربی نام  داد و

ايرانيان نيز بتاسی  و ،وحتی با مديرمجله مزبور مالقات کردندمعترض شدند  مريکائی مزبورآ
شماره اول  نشريه سنگردر مجله مزبور ازتصميم خود عدول کرد ايشان وارد اعتراض شدند و

   :نوشت ٨٣ماه سال  بھمن

تراض گسترده ايرانيان نسبت به تغييرنام خليج فارس دراطلس جهان خاصه مالقات رضاشاه دوم اع<
با مدير مجله نشنال جئوگرافيك سبب گرديد كه نام خليج فارس همچنان دراطلس جهان حفظ 

) ١٠٣۵ان لندن (کيھ ><کلمه خليج عربی ايرانيان را متحد ساخت  :. مجله تايمزلندن نوشت>گردد

م سال بعد موزه پاريس ھم به اين تحريف دست زد ، گوگل ھ چند] ٨۴ماه  رسنگراول بھمنمشروح د[
  .بھمين راه کشيده شد

مريکائی اليحه ای به کنگره برد که نام خليج فارس به عربی آ درھمين سال جاری ويا گذشته يک سناتور
به  »تاقطره آخر خونشان ايستاده اند«که  ن نامهآويا تائيد کنندگان  يا سرجنبانان نامه ھشدارآ ؛ر کنديتغي

برخی از ايرانيان کردند که  شھرام ھمايون اعتراض کرد( ؟ن سناتور امريکائی اعتراضی کردندآعمل 
   .)جزو امضا کننده ھا نيستند

عمل نامش  اين ؟دنکنن کوردرنامه ھشدار انصاف نبود که اين چشمه اقدام رضاشاه دوم را ،چرا دراين حد
 ه ای ھم به جريان مزبور ميکرديد.را نوشتيد يک اشار نھاآخوب  ؟ريف واقعيتيا تح ؟ی استبيانيه تاريخ
ماده دفاع شده آاين کج انديشی وتحريف  خرين قطره خونشان برای دفاع ازآقای اميد دانا تا آمتاسفم که 

  .اند

  راکسی  يکبار نديدی توچرا خوبِ       را صدباربگفتی تو بدی ھای کسان

اين قبيل موارد ازوظائف وزارت خارجه کشورھاست نه افراد عادی وشھروندان   اعتراض به 
تکليف قانونی است  نچيزی که ميتواند مورد استيضاح وھشدار قرارگيرد مسئوليت ھای ناشيه ازآ

 نه اينکه عده ای بی نام ونشان بخودشان حق بدھند که برای مردم ،که قانون محول افراد ميکند
توجه به تکليف قانونی حق است ولی  .ن ھشدارھم بدھندآيف کنند ومتعاقب ايجاد تکل (ملت)

   .تکليف به قبول نظر ظلم است

<مادرمقامی نيستييم  :گرفت گفتئد قای اميد دانا دربرنامه رودست که مورد انتقاد ونقد تحريرات ھم قرارآ
يا حامی  درست چرا پيشگام وکه تکليفی برای کسی ويا شاھزاده تعيين کنيم> دراين صورت با اين حرف 

   .است بی ادبانهت جّ ه ھشدار که يک التيماتوم واتمام حتکليف ونکه نه  صد نامه ھشدارشده اند  در صد

  چرا التيماتوم واتمام حجت است  

چون ليحضرت است (قطع مشروعيت اعضمانت اجرا ن آ با ضمانت اجراختم شده است و ،نامه ھشدار
  >ائی مورد بحث قرارخواھد گرفتاست درسرفصل مجز موضوع بسيارمھم
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  كارسياسي 

بوجود  ناحق > اين جنجالی کهکارسياسی نميکند وفقط اطالع رسانی ميکند< »قای اميد دانا گفته استآ
حاليکه مرکزوقطب نامه مزبور  در ؟وزن نامه رسانی گاھی رسانی برآمده ناشی ازکارسياسی است ويا آ
بايد  ؟ چراا بازھم اين جريان کارسياسی نيستيآ ،ستا و برنامه رودست قای اميد داناآن آدفاع  سنگر و

 اين شده که در ن تا االنآ که اثر لوده به اين جريانات ميسازدآکسی که نميخواھد کارسياسی کند خودرا 
  .»سلطنت طلبان شاھزاده را خلع کردند«مده آسايتھای مخالفين 

ت که پشيمان نيست ولی ندامت درست است که ايشان مدعی اس ؟رد پشيمانیآ چراعاقل کند کاری که باز
   .تاسف ازدست دادن دوستانشان کامال مشھود است ايشان ازھمان نامه ابراز

  اصول ميگويد

ن نيستند ويا هستند آصول ميگويد كساني كه معتقد به تداوم اجرائي قانون اساسي ومتمم ا 
تبعيت مريكا آوزارت خارجه  هنري برشت طرح از طنت را قبول ندارند وولي تداوم سل

نميتوانند نه تنها  ،ميشناسند پايان يافته  يا و نهايت سلطنت ايران را بدون تصدي در ميكنند و
 وتعيين دولتبرخي  تكاليفي كه متمم قانون اساسي ازباب حفظ وحدت ملي واستقالل كشور

اشخاص ويا فرزندان پادشاه بخواهند حتي اصول  نها را برعهده پادشاه گذاشته ازآامثال  و
شاهزاده به گفته خودشان اجازه نميدهد كه دركم وكيف زندگي فرزندان پادشاه ( نهاآبه 

بي  ،، قبول نداريدرا اصول ميگويد . اين هادندخالت نماي يا اشخاص ديگر و )رضا پهلوي
    .ميگويند  ياوه گوئي ن راآ، اصول باشيد

  ھرکی ،است ھرکی مقرر ،مقرره ازقانون وسنت وحاکم وحکم مامور و ھای آمر صنظام حقوقی برشاخ
   ٤. ن شناخته شودآکه نامه ھشدار نمونه بارز  نيست 

  ضمانت اجراي هشدارنامه 

   :رين بند است که ميگويدخآقسمت مھم وقابل بحث ھشدارنامه 

 )١(که با سنجه دانستن انتخاب شھروندان ايران  کنشگران وکوشندگان ملی باور اينک ما شماری از[[
به پادشاھی وارث سنتی CONSTITUTIONAL MONARCHY ساختارپادشاھی مشروطه 

رابه  )٢(پادشاھی پھلوی رابھترين شکل دولت برای ايران دانسته واين ميراث نوين نھاد کھن پادشاھی 

                                               
از اصول و ويسنده نامه بوده اند تا اين حد که آقای اميد دانا مدعی شده ن» خبره«و » مبرز«جای شگفتی است آن وکالی  - ٤

 ک-حقوق بدور بوده اند. ح
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می شناسيم به  )٣( تحريف بيش وپيش ازھرچيز، درخدمت پاسداری ازھستی ايران واصول ملی
 ميدھيم تا از ھشدار رين بارخآخرين وليعھد تاريخی ايران به جّد وبرای آحضرتعالی رضا پھلوی دوم 

مواضع ضدملی خود برائت جسته وکليه کنش ھا واقدامات خودرابطورکامل به اصول وچھارجوب ملی 
   )۴(ايران متعھد گردانيد........

درغيراينصورت نه تنھا مشروعيت وجودی تان درنزد باورمندان به پادشاھی مشروطه به عنوان .......
که حضرت عالی را درکسوت شھروندی ساده برکنارازنام خانوادگی  )۵( وليعھد تاريخی رانابود ميکند

 ..)٧(يک ايرانيان پايبندبه اصول ملی ميافزايد يشگاه يکاپدر )۶( پھلوی به جرگه دشمنان وجودی ايران
[[  

  نـــــا تمـــــــا م

  

  

 


