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  دعوت به خريد سهام شركت محمد ظاهرشاهي
  

  حقوقددان - اميرفيض
  

، مخالفان جمھوری اسالمی رابابيانی فصيح وبلند که عناوين آذری وکرد اعليحضرت درپايان بياناتشان درانجمن سخن
نکه آ. بادفرمودنربه مخاطبين داده بودند  دعوت به خريد سھم ومشارکت درشورای ملی باھدف سکوال را وعرب وغيره

قھرا اين سوال  ،مفھوم نامتجانسی بامبارزه واقعی برای نجات ايران دارد >خريد سھم ومشارکتبکارگرفتن عبارت <
ورد که شخصی که خودرادرموقعيتی قرارميدھد که حاضراست دست وپای طرف معامله راببوسد، اصالت اين آراپيش مي

 ؟اينکه چنين شخصی، چه صالحيتی برای معامله ودعوت ديگران پيدا ميکندوديگر ؟مدنی استآمعامله چگونه بوجود 
معھذا عالقه اعليحضرت به مشارکت عامه درخريد سھام چنين شرکتی ضرورت تامه حقوقی وسياسی دارد که بدانيم 

  ستا وانجام معامله شرائط صحتز؟ زيرا علم خريداربه عين مورد معامله اکاالی توليدی اين شرکت چيست
  

  الگوي ظاهرشاه

. ن تشويق ميکنند چيستآگاه نباشند که فعاليت شرکتی که اعليحضرت مردم رابه خريد سھام آکسانی دقيقا  ممکن است
اما سکوالريک روش حکومتی است که  ،ن شرکت عنوان دمکراسی وسکوالر داده شده استآدرست است که به توليدات 

ن شرکت است آديگر، دمکراسی وسکوالر،  لفاف توليدات م جمھوری وبکالمی ھم ميتواند درحکومت سلطنتی باشد وھ
نرا معاينه کرد تاحقيقت توليد شرکت آومحتوای  نراخواندآشنائی باھرکاالئی بايد لفاف آ. برای مانند بسته بندی کاال ھا

  .راشناخت

شنائی قبلی  اکتفا ميکنم ولی آوفقط به ظاھر وعادت نداريم که نوشته ھای روی بسته بندی ھارابخوانيم گرچه ماايرانيان 
ان شرکت راباتفاق وبادقت بخوانيم که آء گرفته ونوشته ھای روی بسته بندی کاالی توليد استدعادارم اين مورد رااستثنا
   :ميخوانيم وچنين نوشته است

وعی گشايشگرميبيند  رضاپھلوی از لحاظ وظيفه تاريخی واجتماعی خاصی که برعھده خود گذاشته خودرابيشترن -١
 سالمی به حکومت جمھوری واقعی وا ، راه رابرای تيديل حکومتکه ميتواند ھمچون محمد ظاھرشاه افغانستان

تمام کناربرود که درخاطره مردم ايران چھره ای استوره ای وفراموش  دمکراسی ھموارسازد وخود بااحترام
   .وررابگردانندذارد ديگرانی که شايسته اند کشگنشدنی پيداکند وب

 مشکل ايشان ( اعليحضرت ) باطرفداران خودشان است وايشان مادامی که طرفداران خودشان راازپادشاھی نا -٢
  .نميتوانند درباره نقش خود سخن بگويد اميد نکرده است

اعليحضرت و.........  انانيکه ايشان رآکه ديگراشاره ای به مسئله سلطنت نميکنند ودرمقابل  ايشان مدتھاست -٣
   .پيش ميگيرند ميخوانند تنھا لبخندی زده سکوت

ونيز کسانی ايشان بايد به ھمه کسانی که باايشان کارميکنند وياازايشان برای شرکت درمجالس دعوت ميکنند  -۴
  نھا بخواھند که لقب شاھزاده وشھريارراھنگام معرفی بکارنبرندآوشزد کرده وازکه باايشان مصاحبه ميکنند گ

طرفداران پادشاھی اگربرمواضع کنونی خود مبنی براينکه شکل حکومت ؛ به اين قسمت توجه دقيق فرمائيد -۵
ھلوی نام قای رضاپآينده ايران بازگرداندن پادشاھی به کسی است که ھم اکنون شھريارايران ناميده ميشود وآ

نان ازاين آ، نکهآدارد حضورشان دراين ائتالف منتفی خواھد بود ( يعنی نميتوانند شريک شرکت بشوند) مگر
  .نظريه عدول کنند

  يا شرکت مورد توصيه اعليحضرت  –شورای ملی  سکوالرنو=
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  نتيجه گيري 

بتداوم مشروعيت کسانی است که  ورنرادارد برخالف باآ نظربه اينکه شرکت مورد نظراعليحضرت کاالئی راکه قصد توليد
نظربه اينکه شرکت مزبور درجھت تبديل ايران به ، ووحقانيت سلطنت وپادشاھی رضاپھلوی اعتقاد راسخ دارند

فعال است والگوی ظاھرشاه رادرمورد ايران  ت درتبديل ايران به افغانستانافغانستان وبھره گيری ازموقعيت سلطن
  ، لـــذا:پرست نميخواھند که الگوی افغانستان درمورد ايران پياده شود ونظربه اينکه ايرانيان وطن ،برگزيده

فکری وعملی وياخريد ن ھرگونه ھمکاری وياسرمايه گذاری آم داشت که بامحکوم ساختن ھيجزاين درمقابل نخواتکليفی 
   .ن مقابله شودآن شرکت قاطعانه نه تنھا خودداری که باآ! درسھام

واطمينان ايشان اعليحضرت دربيانات انجن سخن قول مسجل وتاکيدی دادند که شرکت مورد نظرشان موفق ميشود. قول 
در افغانستان گرديد که چنين مريکا آيتی است که دراستفاده ازمحمد ظاھرشاه سبب حضوردائم به اعتبارھمان موفق

   .موفقيتی خواست ايرانيان وطن پرست نيست

   .ن حتمی استآنجا که شرکت مورد نظر باسنت وفرھنگ ومنش ايرانی مغايرت تام وتمام دارد ورشکستگی آاز

ما بوسيدن دست وپای وذلت  گزرگی است که ننين افتخاروبطرد ومحکوم کردن فعاليت ومشارکت درشرکت مزبورواجد ا
  .لوده نميسازدآدريای احترام وشکوه مارابه سلطنت ، بوسيله اعليحضرت


