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  موقعيت حقوقي سلطنت
  حقوقدان - اميرفيض

   ٢٠١٠آوريل  ٢٨چهارشنبه 

  

چندروز پيش گفتگوئی تلفنی داشتم با ايرانياری مقيم لندن که نمودار تفکر و نگرانی های او نسبت به موقعيت 
  . اعليحضرت وگرايش های ايشان بود

خزه ها و فاصله گرفتن در هفته های گذشته نيز به موازات مصاحبه ها و خاصه گرايش های اعليحضرت به جنبش 
بيشتر از رسالتی که تاريخ و قانون اساسی برعهده ايشان محول کرده است، فکس هايی دريافت داشته ام که در کمال 

  : نااميدی انتظارات نابجا و نادرستی را پيشنهاد کرده اند، از جمله اينکه

 –جمع کنيد برای کناره گيری ايشان يک فراخوان امضا اصال  –چرا استعفا نمی دهد که وضع روشن بشود  -
سلطنت «گفتند که خودشان  –ايشان در خط سلطنت وايران نيستند اصال  –از روز گذشته بدتر می شود هرروز 

مقام را يک  –حاليه اصال قدغن کرده اند که نام سلطنت آورده نشود  »وسيله ای برای نجات ايران است
او سلطنت را نميخواهد ما چرا وقتی  –اده می کند و نه ديگران مونوپول خودش کرده و نه خودش استف

هواپيمايی که در وسط فرودگاه ازکار افتاده و نه پرواز می کند و نه کنارميرود بايد آنرا به يک  –بخواهيم 
 ... کناری کشيد که هواپيماهای ديگر بتوانند پرواز کنند

که البته سانسور شده عبارتی است سبب گرديد که تحقيق حاضر آن ايرانيار مقيم لندن  ناين فکس ها خاصه تلف
  . تقديم گردد و اميدوارم پاسخ گويايی برای همه اين صحبت ها باشد

  :گفتگوي تلفني

اجازه بفرماييد ابتدا گفتگوی تلفنی که انگيزه اين تحرير شده است را مالحظه بفرماييد و سپس به اصل تحقيق وموضوع 
  . برويم

به  درهايدپارک پس از آنکه شما راجع ۵٨نمی شناسيد همان ايرانی هستم که باتفاق همسرم در اوائل سال شما مرا «
را ميان حاضرين پخش کرديد، و غوغايی عليه  "انقالب ايران را بشناسيد"ه زير عنوان يمانقالب صحبت کرديد و اعال

د داشت و من شمارا از بين جمعيت هيجان زده شما بمناسبت محکوم کردن انقالب برپا شد و خطر حمله به شما وجو
 "انقالب ايران را بشناسيد"من از همان مقاله .                                                             ِ    بيرون کشيدم و توصيه کردم که در  اين قبيل جاها هيچگاه تنها نيا ييد

واقعا مريد شما شدم و از همان تاريخ که سنگر در روزهای يکشنبه در هايد پارک لندن پخش می شد؛ با سنگر همراه 
   .شدم

خدا راشاهد ميگيرم که وقتی تز تداوم مشروطيت سلطنت وقانون اساسی را در سنگر ارائه داديد جان گرفتم و درراه 
وبرهان سياسی برای مشروعيت وحقانيت مبارزه شدم و در حقيقت شما مارا از بالتکليفی مبارزه، مجهز به يک فلسفه 

اگر . در سالهای متوالی تا توقف سنگر هيچگاه مزاحم نشدم زيرا رابطه فکری و اعتقادی ما سنگر بودمن . رها ساختيد
شما فکری بکنيد و . اکنون جسارتا مزاحم هستم برای اين است که حقيقتا گرفتاری و مشکلی در مبارزه ما وجود دارد

  . ت جوابگو باشدراه حلی نشان بدهيد وتزی بياوريد که مانند تزتداوم مشروعيت سلطن
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شما و همه ناظريم که اعليحضرت حاضر به تصدی سلطنت نيست و هرچه هم اصرار می شود مقاومت ايشان سخت تر 
ل دراين وضعيت ما وازطرفی همانطور که خودتان نوشته ايد فرهنگ و عادت ما مردم رهبری پادشاه است، حا. می شود

  چه بايد بکنيم؟

ضرت فرح پهلوی درسالهای قبل دريک مصاحبه هست؛ البته که هست و خودتان در سنگر ها نوشته ايد که علياحيادتان 
اعليحضرت رضا پهلوی «خودتان نوشتيد که » ی قبول مسئوليت سلطنت را داردعليرضا بيش از رضا آمادگ«: فرمودند

: درسنگر يادم هست که نوشته شد» خواهد بوددر مصاحبه ای فرمودند اگر اتفاقی برای من بيافتد عليرضا جانشين 
يکی از افراد خانواده پهلوی  هم برنخيزداوعلياحضرت فرمودند اگر رضا بلند نشود عليرضا بلند خواهد شد واگر «

   ».برخواهد خواست

فکر من . خاطره کردم تا شمابتوانيد ازاين اشارات درراه نجات تداوم مشروعيت سلطنت استفاده کنيدياد ها را تجديد اين 
عنوی سلطنت برای نجات ايران می کنم که شما خوب ميدانيد که اعليحضرت حاضر به قبول مسئوليت واستفاده از قدرت م

  .سال است گرفتار خواهد شد ٣٠ستند و تقال های شما وديگران به همان سرنوشتی که ني

  اعته از لندنشده از گفتگوی تلفنی يکسمختصر 

  : سابقه جلو برويمبا 

از پس از عقب  ،دوهارات بکار گرفته شظاست واژه ارتد که چه عرض کنم بهازعملکرد اعليحضرت، عملکرنگرانی 
سنگر (انتشارمقاله سرنوشت سلطنت د و پس از نشينی ايشان از موقعيت سلطنت از طرف سلطنت طلبان شروع ش

يتی پرمعنا به سنگر رسيد ه بزمان نامه ای همرادراين . نگرانی سلطنت طلبان افزايش يافت) ١٣۶۵سال  ٢٩٢شماره 
  .نامه اختصاص داد را به پاسخ آن »هست و نيست« که سنگر مقاله کوتاه

  که يکی زين همه ياران به يمن اين بيت نوشت    موطن من به شه پاک سرشت ـــــای هو ــــبگ

  مت پريدن نيستـر هـــــــرنده دگـــــــن پـــــدراي    قفس ای دوست، سخت بيهوده استشکستن 

سخن ونظاير آن که نوع نازيبا و ماللت بار آنرايک مجله آلمانی از قول علياحضرت نقل کرده برسرزبان ها افتاده و اين 
  .ر اعالم شده استقدری از آن ها هم به سنگ

  کاين گفته ها بحقيقت شود عيان    به حق حقيقت روا مدان يارب 

سخن ها که ممکن است از سر خير خواهی هم باشد، سراسر، فساد و مفسده و شرونابسامانی است، خيال است و اين 
  . نيست، هست نمی شودهمچنانکه . گاه حقيقت نمی شودخيال هم هيچ

  . در روشنگويی نيست همين قدر کفايت است واين دو بيت شاهد مقصودمصلحت 

  نکته ای هست دراين گفته ما، هوش که هست    اه که هست ـنصرت ما هست همين شعلم 

  يست که هستــــی نـــــيست ولـــن اـــست م  ــَ ه    ظيما ولی نتوان گفت ـــهست عکلی ـــــمش

   :حاشيه

مجله آلمانی از علياحضرت  لاز هست اعليحضرت است و مقصود از نيست واالحضرت عليرضا ميباشد و نقل قومقصود 
  ) ٣٠۵سنگر شماره از  –پايان حاشيه (يرضا برای سلطنت است هم داير به صالحيت بيشتر واالحضرت عل
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  : بعدواما 

در  اين مهم راپاسخ . يافته است تالزم است به بينيم چرا  اين روزها اعتراضات نسبت به موقعيت اعليحضرت شداول 
  . می توان يافتاين بيت 

  که مسافر همره اعدا شود    مردی آنگهی پيدا شود عرق 

ش  رت ا یا رت و ع ی ی اع سا ند   وده و  ت  ن س م ا تا د ل و ت ج رت و و  نان،  ز آن د

ت ه ا ه سا بان را آ ت ط   . ت س

سال از آن می گذرد، مصلحت نبود که مطلبی که امروز مطرح می شود مطرح گردد، زيرا که اوال  ٢۴ سالها کهدرآن 
صدی سلطنت گواهی ميداد دوم اينکه التيام وفروکش کردن اعتراضات سلطنت ت حضرت را در نفیقرائنی ترديد اعلي

کاتبات سنگر با آنها، اعتراضات فروکش ميکرد که احساسات و توقعات قانونی آنها بود که با مرطلبان بيشتر متکی ب
  .کرد

اعتراضات وفروکش کردن آنها وقتی متکی براحساسات باشد موقتی است و برای اينکه حالت موقتی بودن به حالت ولی 
اين به . يت مستحکمی برخوردار گرددمئز به منطق حقوقی و حکمتی دارد تا از ثبات و قادايم واصيل بودن تبديل گردد نيا

  .قوقی سلطنت معيار قرارگرفت تا جای احساسات را منطق پايدار سازدمالحظه موقعيت ح

  : اتفاق به آن نگاه مي كنيمبه 

اجتماعی جوامع بشری برپايه روابط حقوقی شکل گرفته است و هرجا جامعه ای باشد الجرم نظمی هم هست و نظام 
  .آن نظم است هرجا نظمی هست روابط حقوقی پايه گذار

وآن، روابط و نظمی ) طبيعی(نيکی اگرفته است يکی منبع ويا قانون احقوقی جوامع بشری از دو منبع شکل ياروابط 
ع و باطنی نداشته است  مانند، محبت، حس مالکيت، وطن دوستی و امثال است که دست بشر در تکوين آن نقش قاط

  . آنها

نيکی ماست که مسئوليت اداره جوامع اکوين ها، سلطنت وروابط ناشی ازآن، يکی از برجسته ترين قوانين ارگرديف تدر 
  . تبشری برعهده پادشاهان نهاده شده اس

دانست که پادشاهی را خدا ميدهد از اين بايد . قرآن نوشته است» الطيعواهللا«: می در تفسير آيهو فقيه اسال خمورغزالی 
َ رواطاعت ايشان ببايد داشت و ايشان را دوست ببايد داشت و متابع بايد بود وبا م  دشمنی نبايد که  ک منازعت نشايد و ِل                                                                          

  » ...اطيعواهللا«خدای تعالی فرمود 

سال  ١٠٠٠ولی قراين نشان می دهد که به کمتر از  از چه زمانی است اين قانون ارگانيکی را دقيقا نمی توان گفتريشه 
  .نمی رسداز اسالم 

تان نيز سپادشاه درايران با«: نوشته است» جرج ويدنگران«مولف ميراث باستانی ايران به نقل از فرای . نريچارد 
  » دس و فرمانبرداری از او جايگاه خدائی را نمايان می سازدمانند مردم ديگر هند و اروپائی وجود او مق

خارجی وايرانی متفق القولند که پادشاهی ازقوانين طبيعی است که رسوب آن جزء ذات هرايرانی شده و آن مورخين 
  . شاه در تامين امنيت ووحدت واستقالل کشور استخوی شاه پرستی، رهبری شاه و مظهريت 
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  : فردوسی هم از همان قانون ارگانيکی بودن سلطنت استفاده کرده و گفته استحکيم 

  که بيجان نماند به پا کاخ تن    جان است و کشور بدن شهنشاه 

  :نيكي سلطنتاضم برقانون ارگ نمدوقانون 

ه مدون بودن و قانون اساسی آن بدون اينکه در ماهيت ارگانيکی بودن نهاد سلطنت تغييری بدهد، جام تمشروطيانقالب 
دراصطالح حقوق سياسی، قانون اساسی مشروطيت شد سند رسمی سلطنت که با اين بنابر. را هم برسلطنت پوشانيد

  . وازجمله اتيان سوگند پادشاهی شاه متعهد سند مزبور قرار گرفتمقرر در آن سند شرايط 

مد که آنچه در اين تحقيق تقديم می گردد برپايه سند سلطنت وآثاری است که برآن مترتب مقدمه بدان جهت بتحرير آاين 
  . است

قبيل اسناد همانطور که ميدانيد اگر در زمره عقود جايز اين . ی که به موجب قانون تنظيم شده باشددرسمی يعنی سنسند 
ومتعهد نميتواند  ،رسمی نه قابل تکذيب است و نه قابل عدول و خودداریسند . يکطرفه نمی شود آنرا فسخ کردنباشد، 

اعليحضرت در مصاحبه با  تطبيق مورد ادعای در(سند را امضا کردم قصدم قبول تعهد در آينده بود مدعی شود که اگر 
درتطبيق (را الزم ميدانم  پرسش از مردم کوچه و بازار تواند بگويد برای انجام تعهدی که دارممتعهد نمی ) احمد احرار

 د بخودوتعهد نمی تواند بگويد آنقدر بايد صبر کرد که مورد تعهد، خودش خويا م) مورد رفراندم برای حقانيت سلطنت
     ١ )قابل تطبيق با بيانات اعليحضرت(انجام گيرد 

دن آن از نظر حقوقی قابل ونظاير آن معاذير و بهانه هايی است که به اعتبار سنديت سلطنت و خاصه ارگانيکی بواينها 
  . تکرار واصرارکند تاثير درموقعيت تعهد آور او ونفس تعهدات نمی شود تعهداستماع نيست و هرقدر هم که م

ُ                           ميدانند وبدون فشار ويا مراجعه متعهد له، م قدم به انجام تعهد می شوند  دشان را محترماز متعهدين اسناد، تعهدخوبرخی                                          
قابل تطبيق با (دهند، به نامه های مراجعه کنندگان جواب نمی دهند  وبرخی از انجام تعهد طفره می روند، رو نشان نمی

  ) دبيرخانه اعليحضرت

مصاحبه ها و گرايش های مخالف (تعهد از ناحيه متعهد گردد  بياناتی ميفرمايند که متعهدله مايوس ازانجامدرمحفلی 
  ) تعهد

باب تقيه رفتار ميکنند و يا  درموقعيت های خاصی قرار دارد و يا از) قابل تطبيق با اعليحضرت(می شود که متعهد گاه 
خودنمايی ويا ) متعهدله(عدم انجام تعهد منتفع ميگردند ويا ايجاد نگرانی برای صاحبان حق  برای دلشادی ديگران که از

  . تعارض با سند تعهد سلطنت استکه مفهوم آن خودداری ويا  بياناتی ميفرمايند

  ؛ اجازه بدهيد بايک مثال تطبيقی جلو برويماکنون 

                                            
  . اهد بردتکرار سخن های کهنه راه بجائی نخو :نوشتم ٢٠٠٨در نامه ای به تاريخ آوريل  -  ١

قانون  .پذيرفت می گرفت نمیپدر تاجدار شما هر رفراندم ديگری را  برای تعيين آينده سياسی کشور حتی اگر درست صورت 
رژيمی که . می شداساسی وجود داشت و روش هائی که بايد در پيش گرفته می شد در آن معين شده بود، و بايد به آن احترام گذاشته 

و قانون دان ها و  .سال است يک رژيم غير قانونی برکشور ما سلطه جوئی می کند ٣٠آری  .استدر ايران بر پا شده، غير قانونی 
در زير اقتدار  نشـــئات گرفته بود قانونی که از پدر بزرگان ما و از پدر بزرگ شما .قانونگذاران کشور ما در سکوت سپری می کنند

حق حاکميت از آن مردم ايران بود و بايد در زمان مناسب . آمدکار سر  ننگ و جنگ و فقط يک حکومت اسلحه به جوی انداخته شد
  ک-ح  .خواست خود را در چار چوب قانون اساسی بيان می کردند
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تعهد، شمارا سرگردان ميساخت حرفها ميزد که بوی بی م آن بجای انجا له سند رسمی بوديد و متعهدمتعهد اگرشما،
، طفره ميرفت، جواب تلفن ها و نامه های شمارا نميداد در ضمن برای سرخوردگی شما گهگاه فايی به تعهد را ميدادو

ت فقط و فقط بوسيله همان متعهد سند ممکن است اکه انجام آن تعهدکرد و شما هم ميدانيد اهانت و تحقير هم به شمامي
ميرويد و سند تعهد اورا باطل می کنيد يعنی کنش به اظهارات متعهد آيا شما دروا) فرهنگ ايران در مورد پادشاه(الغير، 

  يسازيد؟ بدست خودتان و اراده خودتان متعهد را از انجام تعهد قانونی و عملی و محکم م

است که تالش می کند متعهدله را راضی به فسخ سند و متعهد . نمی کنم اين چنين کار نادرستی را مرتکب شويدتصور 
کس پوشيده نيست آزاد يچله که پيشاپيش متعهد را از انجام آنچنان تعهدی که عظمتش برهختم تعهد بکند نه متعهد

  . سازد

  . که برخی از ايرانياران درباره برکناری اعليحضرت نوشته اند از نظر حقوقی همان باری را دارد که عرض شدمطالبی 

ليحضرت ابرازشده؛ همانند آن است که زمينه ساطی نادرستی که ازسوی ايرانيارانی نسبت به موقعيت سلطنت اعنظريات 
  . وليت های سلطنت خودشان را رها سازندومساعدت شود که اعليحضرت از مسئ

داريوش همايون و امثال اوست که با پاره کردن و بی اعتبار ساختن قانون اساسی خواست سند سلطنت را بی کاراين 
همايون از بی اعتبار اعالم داريوش . بالطبع تعهدات اعليحضرت هم لوث گردد اعتبار سازد که ضمن اين بی اعتباری

ل داريوش همايون اعتراض وشديدا سلطنت طلبان که به عمکردن قانون اساسی هدفی جز ابطال سند سلطنت نداشت ما 
تحکم عمل لغو و بی اعتبار داريوش همايون نرا محکوم کرديم چرا بايد راه کارهايی وحرف هايی را بزنيم که نتيجه آن آ

  . است

  : فاكترو دراين معادلهسه 

م تعهدات اعليحضرت کاری است که با موانع وفاکتور هايی مواجه است که تصميمات وخواست های نيست که انجاترديد 
  ن باشدما نمی تواند از آن فاکتور ها مصو

 تقبول مسئوليت بطور کلی است؛ و انجام تعهداعالقه وآمادگی روحی و جسمی اعليحضرت در عدم  – نخستفاکتور 
ميهن پرستی خاص واز همه مهمتر وفادار گذشتگی فراست و  ودشجاعت، از خ - ايشان در شرايط حاضر نياز به فداکاری
لت های خاص رهبری معموال ديده می سال گذشته عالئمی که ازاين خص) ٣٠(بودن به سلطنت دارد که در طول سی 

  . شود ديده نشده است

عليحضرت درمصاحبه با دويچه وله آلمان فرمودند، جمهوری اسالمی از همه امکانات مادی که اهمانطور  – دومفاکتور 
  .را متالشی سازد و فردی خود استفاده می کند تا کانون های مقاومت

وحساسترين کانون مقاومت در مقابل جمهوری اسالمی انجام تعهدات اعليحضرت است که اگر آن تعهدات در مهمترين 
به اجرا گذاشته شده بود امروز بطور مسلم اثری از اين رژيم غير قانونی  م قبول سلطنتهمان سالهای نخست اعال

  . ، متجاوز ضد ايرانی نبودنامشروع

و انگلستان هستند که صريح و علنا تداوم سلطنت را در قانون اساسی مشروطه غير قابل قبول آمريکا  – سومکتور فا
  ٢)طرح هنری برشت(اعالم کرده اند 

  

                                            
ثالثی مجاز شمرده نشده است، ، دخالت کشوری درتصميم مردم کشور و حقوق بشر ق قوانين و مقررات سازمان مللاگر طب -  ٢

آنها مگر . جاييکه مردم ايران تنها مرجعی است که تصميم ميگيرد بی ارزش وغير قابل قبول می نمايدات آمريکا و انگلستان در نظر
  ک-ح خود را به کشور  ديگری می دهند؟ اجازه دخالت در امور داخلی
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  : جبهه مقاوم غيرت استتنها 

. جبهه ای که در مقابل اين سه فاکتور قدرتمند قرار دارد، غيرت و همت سلطنت طلبان است، نه خود آنهاتنها 
مسئله اين است که ما فرهنگی داريم که «در مصاحبه دويچه وله اين حقيقت را چنين ابراز داشته اند اعليحضرت 

  .»مالک کار سياسی ميداند سلطنت طلب دوآتشه بار آورده که غيرت را

نگاه داشته  ززاتهآن مردانگی و عاملی است که پرچم مبارزه مشروعيت تداوم سلطنت وقانون اساسی را در ا غيرت،
 زی دشمنان و دوستان بظاهر دوست و باطن بدتر از دشمن همچنان اين پرچم مبارزه غيرت است که با همه تيراندا ،است

  .باشد و نه پرچمداریعليحضرت کافی بود که نه پرچمی بود همان بی مهری های اناست و اگر غيرت در اهتزاز

ت صحيح فکر کردن را از دست می دهد، يکی موقعی که عصبانيت حاکم بيش از هميشه دردومورد است که قدر انسان،
  . طبراوست ومورد ديگر هنگام نااميدی مفر

ست فکرکردن را از دست درک می کنيم الجرم بايد قدرت در سلطنت طلبان هردو مورد را گرفتاريم وچون گرفتاری راما 
  . ندهيم

پس دشمنان و اساس قانون اساسی جريان يابد، ال پادشاهی برنبايد انتظار داشته باشيم که با سوگند سلطنت روما 
مخالفان سلطنت، بيگانگان که با  اساس سلطنت مخالفند وآخوند های حاکم که سلطنت را تباهی خودشان ميدانند چکاره 

  تکليف ما چيست؟  پس. اند

  ؟ ما چيستتكليف 

يراث های فرهنگی ممارا ميراث های فرهنگی، سنت تاريخی و روح ايرانی بودن ما مشخص و مقرر کرده است تکليف 
، روند کشور داری ما؛ باور ات ملت ما، باورهای کهن و زنده و پويای ما، روند تاريخی قديم و جديد ما، ادبيماو سنتی 

ان، استوار بر پادشاهی است که قانون اساسی مشروطيت آنرا به زيبايی حاکميت های سنتی و دينی و مذهبی ما ملت اير
  بترس از خطر تنهايی ،است» ظلمانی«از اين فروغ تابناک بريدن . آراسته است مردم و حقوق انسانی

  توسل جوييمغير او نيست چراغی که     چراغ است دراين قاله کزپرتوی آن يک 

. ده اندغيرتی که اعليحضرت ازآن بعنوان سلطنت طلب دو آتشه يادکرهمان . ما برخاسته از غيرت دوآتشه ماستتکليف 
  . اين تخصيص صفت به سلطنت طلبان اعليحضرت وهمه سلطنت طلبان باد ازمبارک 

از دومنشا نيرو و پخته شده آتشه صفتی است که فقط مختص به سلطنت طلبان بوده و ميباشد زيراکه، اعتقادآنان دو 
ر ساله سلطنت است و ؛ يکی ازطريق قانون ارگانيکی سلطنت و ديگری قانون اساسی که تدوين کننده سنت سه هزااست

  . ه که هرگز خاموش شدنی نيستبا دو آتشی پخته و آبديده شدبدين معنا، اعتقاد سلطنت طلبان 

وا  رپ بان،  ت ط و م رت س ون  و  ت،  ی ا شا ی   شاه وشا ا ل ا ی ا ی وباور ھای  را ی و 

قال ت  ا ی ا ا او لا دت م ا تو ده ا یاری  با آ ن . ن را  ت ا ی ا ا ی  و و  ون ا ان را  پا ا

داری   ت ورور و   و ه ا   . سا
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  : غيرت ناظربرموارد زيراستاين حكم 

نگاهداشتن پرچم تداوم مشروعيت سلطنت و قانون اساسی که الزمه حراست و دفاع ازحقانيت سلطنت دراهتزاز  -١
 .سلطنت است و حمله و نا کار ساختن آنچه مسقط تعهدات سند

خودداری از هرحرکت ويا بيانی که به ابطال سند تعهدات اعليحضرت مساعدت  برناراحتی و نا اميدی وتسلط  -٢
 . کند

  : باشد که ساموئل جانسون می گويديادمان 

  ٣. نه افراد قوی انجام می شود بزرگ وغيرممکن بوسيله افراد مصر،کارهای 

  : اين تحقيقجه نتي

) عين جمله طرح هنری برشت است(ال سلطنت اظهارات مقامات خارجی در عدم قبول روال قانون اساسی درانتقنه 
سند سلطنت؛ نه استفاده از شيوه های بی مهری، تحقير سلطنت طلبان و  نه تعلل ها وبيانات متضاد با تعهدات

مشارکت در برنامه ريزی ترور شاهنشاه ر به قصد متقابال توجه خاص به دشمنان سلطنت و حتا کسانی که خوداقرا
سند  ن اساسی ورا داشته اند و نه اظهار نظرهايی که خبراز گرايش های ايشان به جهاتی که مورد تاييد قانو

و امثال آن نميتواند در رسميت سند سلطنت خللی ) از قبيل همه پرسی نسبت به رژيم سلطنتی(تعهدايشان نيست 
اعليحضرت وتعهدات ايشان اثری جز فساد در مبارزه وياری به جمهوری اسالمی و  وارد سازد ودرموقعيت حقوقی

  . بقای آن ندارد

  )١٣٨٩( ٢۵۴٩هشتم ارديبهشت چهارشنبه 

   

   

  

                                            
مورد بی مهری دفتر شهريار ايران وبدون ر پس چندين ايميل که در دروز پس از درگذشت استاد شفا  ٩آوريل،  ٢۶در روز  -  ٣

  : پاسخ ماندن برخی استعالم ها رد وبدل شده بود نوشتم
 . استاد شفا در ميان ما نيست ولی يادواره ايشان هرگز از ميان ما نخواهد رفت

روزی تلفنی گفتگو می کرديم، مطلبی بود که بارها و بارها تکرارش کرده بودم و دنبال کرده بودم و باالخره به ايشان رو انداختم، 
  . سپاسگزاری کنم وقتی آن نوشته را از ايشان دريافت کردم دوباره به ايشان تلفن کردمايشان هنوز روی ميزم هست،نوشته يک برگی 

  » شما خيلی پشتکار داريد«: اين بود نداول واژه ايکه ايشان گفت

شان خنده هيچ يادم نمی رود اي» استاد فراموش نکنيد من يک آذری سمج هستم و تا به مقصد نرسم ول کن نيستم«: پاسخ من اين بود
  . ای کردند که آن خنده از هزارواژه تشويقی و از هزار نشان و مقام با ارزش تر بود

  . من به آن خنده ای که انتظار دارم خواهم رسيد

  ک-ح. وگرنه ول کن نيست. باالخره به آن خنده ای که الزم است بايستی برسد. همرزمان گرامی اين شخص يک آذری سمج است

  


