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  سالگرد درگذشت اسفناك  واالحضرت

  شاهپور عليرضا پهلوي وليعهد
  حقوقدان -اميرفيض

   .فراموش نشدنی است و يادی جانگذار لایرابھام واالحضرت شاھپورعليرضا پھلوي پر دناک و در سالگرد

 خفت و دارد که بارد تاسف غم انگيز ديگری ھم وجو ،دست دادن واالحضرت از ھمراه اين تاسفِ 
  ؟چه شد که وليعھد نيست شد ن اين است که آ و ؛ياد رفتنی نيست ن ابدا ازآسرافکندگی 

 يا اگرآ ؛بود ھم نآتداوم  مظھر وليعھد سلطنت ايران و ،که نبود واالحضرت عليرضا تنھا شاھپور خرآ
 و بھره نصيب ل سياسی معلقاين اج معرفی نشده بود و وليعھدی مقام رھبریواالحضرت عليرضا به 

   .نميکنم ؟  تصورايشان ميشد

خانواده سلطنتی ايران مخالف  حضور است درک کنيم که کدام قدرت سياسی جھانی مسلط بر يا دشوارآ
  ؟ايران بوده استکلی انتقال سلطنت به وليعھد  بطور واصل تداوم سلطنت 

به  وبشويم  ی مخالفت مزبورمتوجه ابعاد اجرائ مقرون به عقل وانصاف ميتوانيم بيشتر اين درکِ  يا ازآ
   :متفق القبول شويم که ،اين حقيقت

کشوری که نميخواھد ودستورومصوبه سياسی دارد که تداوم سلطنت ايران راقبول ندارد نميتواند نسبت 
   .به مقام وليعھدی واالحضرت عليرضا بی تفاوت باشد

 قامات مسئول درجستجوی قاتل وسال است که ازجريان قتلی گذشته ھنوز م ھا اخبارمی شنويم که ده در
 ن روبروآاين تکليف قانونی مسئولين متوقف نميشود تا با علت قتل وکم وکيف  و ،يا علت قتل ھستند

   .يا با موافقت شاکيان خصوصی پرونده امرمختومه شود شوند و

زادی اراده آ شادروان واالحضرت عليرضا با ميل و و ھمسر بجا مانده، و خواھر برادر و يا براستی مادرآ
پرونده جنائی يا يک آ؟ ن رضايت داده اندآه تعقيب سطحی پرونده ومختومه شدن يا قوه جبريه نامرئی ب و

  .تصورنميکنم   ؟راحتی بسته شود که نظرکارشناسانی مبنی برترور بوده ممکن است به اين سادگی و

نھا ابھاماتی است که به علت محظورات سياسی تحميل خانواده سلطنتی شده آ ھمه اينھا وبسياری نظير
که اين محظورات بصورت حق مسلمی برما مسلط سلطنت طلبان سبب گرديده  ز بی حالی مااست وني

   .گردد

اين عقيده ھمراه باشد که درھيچ جامعه سياسی ھرقدرعقب مانده ممکن  اميد وارم  خواننده محترم با
    .بشودبايگانی  درتاريخنيست واقعه ای به اين مھمی بااين بی تفاوتی 
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شاھزاده عليرضا پھلوی فرزند «گاه ھای عالی آمريکا نوشت: کليمن؛ وکيل نامی ودادستان دادری ال
اراک اوباما مسئول شخص حسين بپادشاه ايران خود کشی نکرد، او به قتل رسيد، دولت آمريکا و 

  ». پاسخگويی به اين جنايت در خاک آمريکا ھستند

  


