
 حقوقدان -اميرفيض -٩-موجود، ھشدار به وليعھد یعا، مفقود، ادلاصو                       ٨از  ١برگ  ٢٠١۶/٠٩/٠٨، پنجشنبه=شيد اورمزد

  موجود ياصول، مفقود، ادعا
  هشداربه آخرين وليعهد
<مطلبی که ھمه درباره اش ميگويند نميتواند 

  يکسره بی اساس باشد ولی ميتواند
  کامال غيراصولی باشد>

  بخش نھم
  دشمنی در لباس دوستی 

  
  حقوقدان -اميرفيض

  

كه  بادنفرين تو بركساني  ،اي ايران ما<
  >ميدانند عاشقان ودوستدار ترا دشمن ايران

ازھرحيله ای درماند، سلسله دوستی بجنباند، بسی کارھا کند به  <دشمن چو :مده استآدرگلستان سعدی 
  .دوستی که ھيچ دشمنی نکند به دشمنی>

   .خرين وليعھد ازھمان روش تبعيت کرده که سعدی متذکرشده استآمتاسفم عرض کنم که نامه ھشداربه 

(مجازات اسالمی) کسان متھمی که بايد سرش بريده شود يک  ،ددرقديم که مجازات سربری معمول بو
 حکم را اجرا کند وجالد ھم در ،محکومتيز وبدون زجرکشيدن  ند که با کاردپول وھديه ای به جالد ميداد

از جانم من  دوست دارم بيشتر ترا ميداند که چقدر خدا ؛بح ميگفتماده به ذآکمال مھربانی به محکوم 
نھا ودرحين اينکه اين جمالت را ميگفت سرمجرم را ميبريد که آتو احترام قائلم وامثال برای ھمه فاميل 

   .نرا به بريدن سربا پنبه تعبير ميکردندآبرخی 

اوايل  قای اميد دانا دقيقا ھمانند ھمان جالدان عھد صفويه وآبيشتر  عمل تائيد کنندگان نامه ھشدار و
ھستند    رضا پھلوی وخانواده پھلوی ھا رمکرر که دوستدارکه درعين ادعای مکرر د چرا؛ است قاجار
البته فرقش با جالدان قديم ايران فقط اين است که ايشان  و دنرا صادرميکن اعدام ھمان محبوب خودحکم 

<چه سکوتی دنيا رافراميگرفت اگرھرکس بقدر ظرفيتش : د. يکی ازبززگان  گفته استنرقدرت اجرائی ندا
  .حرف ميزد>

  اعدام؟چراحكم 

المی ھيج ماده ــين در به اصطالح قانون اساسی جمھوری اسندرقانون مجازات عمومی مشروطيت وھمچ
وقی واين بدان اعتباراست که اصال درجامعه حق دشمنی با موجوديت ايران وجود نداردای تحت عنوان 

ا منافع ايران، مخالفت مخالفت بتا شکل حقوقی پيدا کند.  ؛نداشته است ايران چنين  اتھام وجرمی سابقه
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ن آامثال  ايجاد استعداد نظامی بنفع بيگانگان دررابطه با منافع ملی کشور و -با استقالل وتماميت ارضی

  .وجود دارد ولی جرم دشمنی با موجوديت ايران ديده نميشود

شرائطی  رھ نامه ھشدار) در به اين معناست که دشمن (درتطبيق مورد شاھزادهِ  دشمنی با موجوديت ايران
ايران سلب کند.  از حدی که اگربتواند موجوديت را ند درجزئی به ايران بز يا که زيانی کلی وماده است آ

موجوديت متعلق به ايران بسياروسيع است ازاستقالل وتماميت ارضی ايران گرفته تا افتخارات وميراثھای 
   .امثالھم رسم ايرانيان وونام ايران و تاريخی وفرھنگی وحقوق ناشی ازروابط بين المللی

اتھام دشمنی با ايران متوجه دشمنی با اسالم  ؛که برای ايران ارزشی قائل نيست نايرا اسالمی درجامعه
ن درحکومت اسالمی ميشود که موضوع به جرم ارتداد وقتل متھم ختم ميشود بنابراين اتھام دشمنی با ايرا

   .گيرديغه دشمنی با موجوديت اسالم قرارميايران  درص

ن آ باالترين وسخت ترين مجازات ھا از ۵٧ولی درجوامع حقوقی غيراسالمی خاصه ايران قبل ازشورش 
   .باشد يعنی اعدامشناخته شده  نکسی است که به دشمنی با موجوديت ايرا

حال متوجه شديد که به چه سادگی وراحتی درلباس دوستی وسلطنت طلبی حکم اعدام کسی را صادروبه 
 ، بارعايت اصول حقوقی ازن حکم درست استآھم داريد که  اصرار در نفررسانده ايد واصرار ۵٢تائيد 

  ؟طرف حقودانان وديپلمات ھای زمان شاه تنظيم شده است

  ؟اعدام شاهزاده! اصولي است

يا آ ؛درابتدای نامه ھشدار نوشته شده که اين نامه براساس مبانی واحترام به اصول تھيه شده 
صادرکرده ايد ھم اصولی است؟ کدام اصولی  !ن نامه برای شاھزاده خودتانآدر حکم اعدامی که

فروعی به کسی اجازه ميدھد که حکم اعدام کسی را صادرکند که شما حضرات به اين جنايت  يا و
   .شی دست زده ايداصول کُ 

  جزاي سكوت  ،اعدام

مقابل  در دانسته سکوت اعليحضرت  نرا دليل صدورحکم اعدام شاھزاده!آمراتبی که نامه ھشدار  يکی از
  ارات مصاحبه کننده است.اظھ

گاه سکوت بمناسبت عدم شايستگی سوال کننده علت سکوت مھم است.  ؛نفس سکوت جرم وگناه نيست

يکی ازبزرگان گفته   است وگاه سکوت بمناسبت رعايت اصولی است که رعايت ان الزمه سکوت است
  .>عدم لياقت سوال کننده باشدگاھی ھم ممکن است به معنای  ؛تاست <سکوت ھمواره دليل رضايت نيس

 ثارآ نشود خود سکوت متاثر از سکوت به انواع مختلفی تقسيم شده است که تا علت سکوت روشن
  بيش ازھمه گفته ھا رسا گرمقصود است >برخی اوقات سکوت <. مونتسکيو گفته است نميشود
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نه درشرع ونه درحقوق مدرن سکوت عالمت  ،ل عوام استاينکه گفته شده (سکوت عالمت رضاست) تخي

   ١. رضا نيست

عرضه  ،يق بيانرسکوت خود يک ديپلماسی است. سکوت که به معنای لب فروبستن است تنھا ازط
، موقعيت اجتماعی وسياسی وعلمی سوال ن، سابقه ونظرسوال شوندهآمقصود نميکند، نگاه وکيفيت 

  .احبه شونده استشونده توجيه کننده علت سکوت مص

 ميدانيم که اعليحضرت در کجا ما از بزرگان توصيه ميکند <وقتی عصبانی ھستيد جواب ندھيد> يکی از
خود فروخوری  درحالت عصبانی وبکاررفته ن مصاحبه کننده آازسوی  تزويری که  ن حيله وآمقابل 
   .که سکوت تنھا راھشان بوده است اند نداشته قرار

شکيبا ومتضمن سوء نيت سوال کننده است که سوال شونده احساس ميکند  نا نقدرآبرخی اوقات سوال 
 روشی که پھلوی ھا ھمواره از و کار .که پاسخ به پرسش او به کشمکشھائی که نبايد ادامه خواھد يافت

   ٢. ن تبعيت کرده وميکنندآ

   نمونه اي كه شايد ندانيد

 مصاحبه ای داشت با اعليحضرت  و ١١ساعت  ١٣٨٠ بھمن سال ١٩کانال دوم تلويزيون انتاريو جمعه 
   :نده اين سوال را مطرح کردنپرسش ک

پھلوی ھا لباسھای چرکشان را به فرانسه   ،کشتارھای بی رحمانه کرد ؛پدرشما پليس مخفی داشت<
 درھمانطور که پ تا حاليکه مردم ايران گرسنه وفقير بودند. شما منتظرھستيد در ،وردند تا شسته شودآمي
خطاب به وی . >ببرند ھم به ايران ببرند تا نفت را را وردند که نفت راببرند شماآھا  مريکائیآرا  شما

 مده (وآ کوکاکوال به بازار ،<درايران دمکراسی بھترازھمه کشورھای خاورميانه است :اعليحضرت گفت
بعد  و >ردان دست ميدھنددرھمين موقع يک کامييون کوکاکوالھم درتلويزبون نشان داده شد) زنان با م

وری آکجا مي وری ميخوری، ازآکجا مي <از :خطاب به اعليحضرت گفتپرسش کننده درلحنی پرغرور 
  )١٣٨٠(مشروح درسنگراول اسفند سال                                              ؟زندگی ميکنی

. شاھنشاه ھم ھمين عادت را داشتند. سکوت فرمودند ادھنی ھا واتھامات نارو اعليحضرت درمقابل اين بد
ما  رخی ازنطور عمل کنند که ممکن است بآما که نميتوانيم عادت واخالق ديگران را تغيير بدھيم که 

من  >ندھھيچ کس متعھد نيست که چيزی باشد که ديگران ميخوا< :مھاتما گاندی گفته است ند.ميکن
سنگرھا  خص اعليحضرت ناراضی ورنج ميبرم وبی قيدی خانواده پھلوی خاصه ش سکوت و ھمواره از

ميدان  من وامثال من در دنتفاوت دار ،ولی شاه وخانواده شاه با بنده نوعی ؛شاھد اين مقصود است
يک شخصيت سياسی دورانديشی دارد به نزاکت ھای بين المللی مراعی است.   مرافعه بزرگ شده ايم.

                                               
در جوامع پيشرفته و مدرن و در زير لوای قانون، اگر متھمی دستگير ميشود، نخستين حق آن شخص آن است تا به  - ١

اين حق » چيزی بگوييد در دادگاه عليه شما قابل بھره برداری استسکوت را به شما توصيه ميکنيم، ھر «او گفته شود: 
 ک-ھر کسی است. ح

 ک-حبسيار از ديپلمات ھا و سياستمداران در برابر پرسش ھای گوناگون سکوت ميکنند.  - ٢
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دم معمولی با احساسات حرکت ميکند آ .سياسی با عواقب دمآ دارد و کار و لحظه ھا سر دم معمولی باآ

  .وشخصيت سياسی با تفکر

نام خليج فارس ھم به خليج عربی  ، سکوت کردندعرب  مرد نآدرمقابل دام گستری يا اينکه اعليحضرت آ
خوندھای جمھوری اسالمی که به اين آحمت به ر صد  ؟مجازات اين سکوت بايد اعدام باشد و تغيير کرد؟

  .داده اند شاھدوست!به اصطالح اين حضرات  راحتی حکم اعدام نميدھند که ی وشل

متن اعراض خطاب به  ،اعتراض شد کانال دوم انتاريو ن مصاحبهآر نسبت به جريان گدرھمان سن
اد وچوب تفاوت بين انتق شايدت اورده ميشود تا اين حضرآن آخرآمفصل است تنھا دوسطر اعليحضرت 

   .درک کنند ن را فلک راه انداخت و

ن آنچه آضمنی به  داين مصاحبه داشته اند جز تائي وردی ازآحقيقتا اعليحضرت چه دست –<اعليضرتا 
   .بی حيا عليه سلطنت ايران اعالم کرد دروغساز و دھان گشاد بی بند وبار

  خفته باشد گھربيشه گمان مبرکه خالی است     شايد که پلن

  خرھمان مقاله سنگر)آ(صفحه                                                                                     

نبايد درجريانی قرارگيرند که اصول  ؛بروی ملت ونماد شخصيت فرھنگی ملت ايران استآاعليحضرت 
اينھا درصالحيت مقامی که  ؛اجرائی ويا فنی است مصاحبه يک کار ،ن نقض شودآقانون اساسی ومتمم 

حکم اعدام  اين تائيد کنندگان نامه ھشدار و کاش الاقل يکی از فاقد مسئوليت شناخته شده نيست. ای
. نبايد با ھربی سروپائی گفتگو داشته باشند خرين وليعھد ايران!آراضش براين پايه بود که تاع ،دھندگان

ومثل گله گوسفند که  ويا اشاره ای بی رنگ وبو داشته  توجھی نشدهبه اين مسئله اصولی متاسفانه 
 چيزی از نست که مترصد بوده تاآمانند ھ و نھری پريد ھمه ميپرند عمل کرده اند ازوقتی يک گوسفند 

رضا پھلوی  را دوستدار م خود<بنازم به اين رو که بازھ ؛مستند حکم اعدام قراردھند و دايشان پيدا کنن
  ٣.  >وسلطنت خواه ميدانند

  م مورد ديگرعلت صدورحكم اعدا

   .مورد ديگری که حکم اعدام اعليحضرت رضاشاه دوم صادرشده  طرح شکايت عليه خامنه ای است

که مدعيان نامه ھشدار ميگويند احتمال اينکه شورای امنيت ازفصل ھفتم منشور استفاده کرده واقدام 
ارضی ايران خرين وليعھد ايران مسئول برباد دادن تماميت آنظامی عليه ايران بکند وجود داشته پس 

   .است

اسالمی ونه درحقوق عرفی  اساسا احتمال وياشک درتوجه اتھام ويا وقوع جرم به ھيچوجه نه درحقوق
   .توجه اتھام نميشود جرم وسبب

                                               
ه پرسش ھايی چ -ديويد فراست –آيا شاھنشاه ميدانستند باربارا والترز ويا مايک واالس يا آن روزنامه نگار انگليسی  - ٣

. يکی از درس ھای خبرنگاری غافلگير کردن پرسش شونده ندرا و چه بازی با واژه ھا و چه نيرنگی در سر داشته ا
 ک-است. چه سياستمدارانی که در برابر پرسش ھای غافلگير کننده خبرنگاران زبده ناچار به سکوت بوده اند. ح



 حقوقدان -اميرفيض -٩-موجود، ھشدار به وليعھد یعا، مفقود، ادلاصو                       ٨از  ۵برگ  ٢٠١۶/٠٩/٠٨، پنجشنبه=شيد اورمزد
اصولی  وبعد ھم صادرکننده حکم اعدام مدعی کار شود حکم اعدام کسی صادر مگرو  اينکه با احتمال واگر

   .شنيده ميشودن آازنامه ھشدار ومتولی ای اولين باراست که ھائی است که بر ن حرفآ بشود از

    شاهد  ترو تازه

ھم اين روزھا کمپينی عليه جمھوری اسالمی به مضمون جنايت عليه بشريت بمناسبت اعدام ھای سال 
. اين حرکت  راه افتاده است که ازطريق شورای امنيت بايد اجازه حرکت بسوی دادگاه الھه را بگيرد ۶٧

يعنی اين احتمال وجود دارد که شورای امنيت  ؛درست شبيه ھمان دعوای اعليحضرت عليه سيد علی است
   .استفاده کند فصل ھفتم منشور شود از ناچار

يا به احتمال اينکه جريان طرح آ و ؟؟اعتراض کرده اندھم نامه ھشدار به عمل کمپين  يا مستقبلين ازآ
  ؟ ؟تماميت ارضی ايران صدمه ای بزند  حکم اعدام اھل کمپين را صادرکرده اندجنايت عليه بشريت به 

    .البته که خير زيرا ھدف در جريان  نامه ھشدار شخص اعليحضرت است

  تربيت شاهانه

ن) پادشاه عليه افراد ملت خودش وحتی ا(بيان خودش موزش وتربيت ديده اندآاعليحضرت برای سلطنت 
الزم مبادرت  صورت لزوم دولت به اقدامات متقابل و در و ،درگيری نميکند يا ايجادملل ديگر اقامه دعوا و

  .مينمايد (مورد، اھانت جرايد فرانسه به رضاشاه کبير)

ط است که اعليحضرت بوسيله ايرانيان خارج بتاريخ سياسی مبارزه ايرانيان موارد عديده ای ثبت وض در
تکان دھنده قرارگرفته اند معھذا د اھانت ھای حتی ناموسی يا خارجييان (خيلی کمتر) مور و کشور از

  .)واکنش سنگر ثبت است رشيو سنگر وآ سکوت فرموده اند (تمام موارد مزبور در

سکوت  و اتھامات به خودشان وھمسرشان را پاسخ گوئی نکردند ناحمقانه است که گفته شود چون ايشا
 بسيارھم  که ھيچ بلکه شتی معقول واصولی نيستاين چنين بردا ؛ن اتھامات درست استآپس  دندکر

   .احمقانه است

کرده  که چون ايشان سکوت اختياراز نامه ھشدار اين برداشت بشود  بيشتراحمقانه است که ھمينطور
اند وشکايت عليه خامنه ای ھم تماميت ارضی ايران  هادخليج فارس برباد د پس حق حاکميت ايران را بر

   ٤. ترابه خطر انداخته اس

تالش نميکند وبامالقات رئيس  نقدرآگرافی ويکسی که به نام خليج فارس مقيد نباشد درمورد اقدام نشنال ج
  .نجا ھم سکوت ميکندآ گرافی نام خليج فارس را دراطلس جھان تثبيت نميکند ووينشنال ج

د که ناعتقاد دار اتيا واقعا اين  حضرآ ؛است زيابیقابل ار سکوت کننده  سکوت دررابطه با قصد واراده
    ؟ اسقاط نام فارس ازخليج فارس بوده استعرب  مردن آرت ازسکوت درمقابل قصد اعليحض

                                               
شدار بسياری ريگ ھايی به کفش دارند که بايستی نخست برادری خودرا نويسنده و ا مضا کننده و پشتيبانان نامه ھ - ٤

 ک-پاسخگو باشند. حبی پايه ای از سوی ھر کس  ثابت کنند. اعليحضرت چرا بايستی به ھر اعتراض
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  پاسخ سفيه

  ،ق اند که جواب ابلھان وسفيھان خاموشی استفموزگاران اجتماعی براين توصيه متآ تمامی حکما و
   >ا ابله سخن گفتن جنون<پس جواب اوسکوت است سکون       ھست ب    :حکيم مولوی گفته است

 قرار سياسی و اظھارات شخصيت ھای علمی و مقابل اين ھمه اسناد تاريخی و در کهعرب  مردن آيا آ
 ن ياد شده  ادعای خليج عربی بکند اين بيانگرجنون وآدادھای بين المللی که ازخليج فارس بنام تاريخی 

 ؛ن عرب مامورآران نزد توی دھان قی ملت ايکوه اخالدب وشاسفاھت مصاحبه کننده نيست؟ که اگرنماد 
چنان  گرفتار  مردان وزنان دھان بين دوران رسيده وبه  بايد بوسيله يک تازه ،باسکوت تنبيھش کرد و

  ٥. <کس نديده اين چنين ياغی گری> که  حکم وتعرضی گردد

  نطرف قضيه چي؟آ

مقابل مصاحبه کننده مستحق اعدام بعلت سکوت در مصاحبه شونده بعقيده نامه ھشدار وپيروانش  خوب
 و حکم اعدام ھشدارحضرات تائيد کننده نامه  ،که گفته ميشود  جعل مقام کرده ،عرب ناکسن آ، با است

   ؟چه خواھند کردن آ

 عرب مخالف خليج فارس  را در مردان آ پدر د وميخواھد کمپين کن ،شھرام ھمايون قایآگفته شده، که 
زبانشان  زراچرا که افراد زبان د  !تعريف کنيمببينيم و – ب جعل شده است که مرتک بياورد محکمه در

  ٦. >کوتاه باال ميرود است <دزد ھميشه ازديوار درازو با ادب فقط برای مردم محتاط 

  وقار درشخصيت سياسي

پيامد  والش را طرح کرده است وئيک شخصيت سياسی ميداند وميفھمد که سوال کننده به چه منظوری س 
  ، لذاچه طريق سياسی تبعيت ميکند وال کننده ازئاساسا س به کجا خواھد کشيد و جواب  سوال و نآای ھ

  .گاه با سکوت خود تمام نفشه ھای مصاحبه کننده را بھم ميريزد ب نميرند وآبه  بی گدار

فقط درموضوع محدود وتعيين شده مصاحبه  ،به ھمين دليل است که شخصيت ھای سياسيی ومسئول
. نيست خرھم تا مصاحبه شونده متن مصاحبه را نبيند واصالح وتائيد نکند قابل انتشارآکنند ودست مي

   مصاحبه ھای او) و کسينجرھنری ( نمونه:

                                               
و مسئله  ، مسئله حج و مبانی اسالمدر بزنگاه تاريخ که عربستان سعودی و ھمراھانش بر سر مسئله سنی و شيعه - ٥

، شايسته بين سران عربستان و جمھوری اسالمی در جريان استو نام تاريخی خليج پارس جنگ زرگری و لفظی  جزاير
نميبود و نيست اعليحضرت از نظر استراتژيکی و سياسی در معرکه ای وارد بشوند که يک حمله نظامی يا حمله احمقانه 

 ک -؟؟ حه تنبيھی برای اعليحضرت در نظر ميگرفتنداز سوی عربستان و يا قطر و ايادی اش را محرک باشد. آنگاه چ
در رابطه با پخش آھنگ مسخله محسن نامجو از صدای آمريکا در برنامه خود  ٢٠١۴آقای شھرام ھمايون در سال  - ٦

قول شرف داد از اين توھين نخواھد گذشت و حتما اقدام مھمی انجام خواھد داد. ھنوز اثری از آن قول مشاھده نشده است. 
 ک-ح
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 ناسزای رئيس جمھوری فيليپين قرارقای اوباما طرف آی باراک اوباما ديديد که وقتی درھمين سفراقا

درمقابل ميگفت ويک اوضاع غيرقابل پيش بينی بوجود  چيزی ھم  او کافی بود که ؛سکوت کرد ؛گرفت
مريکا ھم بمناسبت اين سکوت يقه آيا مردم آمريکاست. آسمبل ملی ونماد ملت  ،که اوباما ھم مد چراآمي

قای آالبته اشخاص تندروی مانند  ؟؟فيليپن نزده  استاوباما راگرفتند که چرا توی دھان رئيس جمھوری 
ولی  ،که ايشان ھم تائيد نکرده است دکنن را تائيد ن است اينگونه برخوردھامھندس جمشيد شارمھد ممک

وقتی خمينی گفت  و رمقابل خمينی تسليم شدندنجور دآديگران که  را وآرزم موچھر قای دکترآامثال  از
   .الف درغربت است که  اين گند گوئی ھا نيامد حيرت دارم از درھم ميزنم توی دھان اين دولت صدايشان 

   :حکيم مولوی بيتی دارد که دروصف عمل حضرات است

  الف         درغريبی بس توان گفتن گزاف ،خرھمی زن الفآ گفت چرا

  چسبيده اند ادزد را رها كرده جاي پايش ر

واين درست ھمان  ،مھمترين کمبود مبارزه سلطنت طلبان نبود اعليحضرت درجايگاه حقوقی سلطنت است
ی برشت برمبارزه بحق سلطنت طلبان تحميل ومسيرتداوم سلطنت را منقطع ح ھنرزی است که با طريچ

    .ساخته است

پی اجرای اين اصل مسلم قانون اساسی وھويت ملی ايرانيان  در، نديدم ھيچيک ازاين حضرات زبان دراز
ری پاسدا حفظ و ن درآاعليحضرت بخواھند که به تداوم قانون اساسی ومشروعيت  از قرارگرفته باشند و

که دست به مدعی ن حضرات آ نديدم کسی از حتانديدم  ن مھم راآاز سلطنت عمل بفرمايند نه تنھا 
است به طرح ھنری برشت ويا محظورات اعليحضرت  اصولی!! و نشان به حکم اعدام خيلی خوبصادرکرد

ت که دريک اسبوده تابای آقای ضياء آتنھا  .اشاره کرده باشند تا چه رسد به مقاومت وچاره انديشی
محظوراتی  بچه که نيستيم  اگر ما ،دوست داريم را <ماشما :مصاحبه رسانه ای خطاب به اعليحضرت گفتند

  )١٣٨۴مرداد سال ا  ١۵(مشروح درسنکر                   >داريد با ما درميان بگذاريد

است عمال گروگان مريكآكه درمحظورات سياست شخصي < : ه درسنگربه ايشان پاسخ داده شدکه البت 
سياسي است ونميتواند موضوع گروگان بودن ومحظوراتش را مطرح كند واين ما هستيم كه با توجه 

   .>را درك كنيم وشخص اعليحضرت  بايد مشكالت تحميل شده برمبارزهبه طرح هنري برشت 

البته که خير  ؟؟يا اعتراض کرديدآ شما مدعيان سلطنت طلبی را تکان نداد؟ و ،ن طرح ھنری برشتآيا آ
   .مريکا بلند استآزيرا ديوار 

انتقال سلطنت به  مريکا مبنی برعدم قبول قانون اساسی درآ= عالوه برطرح وزارت خارجه  حاشيه
است   ١٣۵٨قضيه مربوط به سال  مده وآسنگرھا وتحريرات  در ن مفصال چندين بارآوليعھد که مشروح 

مصاحبه ای که درپاريس با  اس  در –بی  –شبکه سی  دمن خبرنگارآقای ديويد آ ١٣۶٣درسال 
   :اعليحضرت داشت  گوينده برنامه تلويويزيون  پس ازپايان مصاحبه گزارشگر گفت
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  >مريكا ادعاي وي رابرتاج وتخت ايران به رسميت نميشناسدآاياالت متحده <

   :ليحضرت فرمودندن ترتيب داده شد که اعآ ست بدانيد که مصاحبه مزبوردرست بعد ازجالب ا

  >من بعنوان پادشاه مشروطه به ايران بازخواهم گشت<

اس  مبارزه ازجھت قانونی تداوم  –بی  –ازاعالم گوينده تلويزيون  سی  اسناد مبارزه نشان ميدھد که بعد
   .یشنای مردم قرارگرفت واعليحضرت ھم شدند شھروند عادآودرچارچوب تزھای نا سلطنت خارج 

  )١٣٨٠بھمن  ١۵ستفاده ازسوابق سنگرا(                                                                      


