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قضیه مختومه وقضیه مفتوحه
دررابطه بــــــا
درگذشت واال حضرت ولیعهد علیرضاپهلوی
اميرفيض – حقوقدان
مقدمه ای الزم
برخورد عقايد ونظرات وياتعارض حقوق ،اگر دريک نقطه ای منقطع نگردد تاابد الدھرادامه مييابد برای مثال ،که بحث
رابی نيازاز تفصيل سازد می بينيم ،که در دبيت ھای انتخاباتی يک فرصت کوتاھی به افراد شرکت کننده داده ميشود و
باز می بينيم که دردعاوی مدنی تبديل لوايح مرسوم است ،به اين توضيح که مدعی ادعای خودش رابه دادگاه مينويسد
و دادگاه آن اليحه رابرای مدعی عليه ميفرستد که درمدتی کوتاه ولی معين شده ،جواب مدعی رابدھد وسپس داد گاه
جواب دريافتی مدعی عليه رابرای مدعی ميفرستد وپس ازدريافت جواب که آنھم درمدت کوتاه ومعينی است دادگاه وارد
رسيدگی ميشود وديگر ادعا ودليل ديگری راازطرفين قبول نميکند وقضيه درجھت ختم رسيدگی ومختومه شدن موضوع
به حرکت درميآيد واگر اين محدوديت ھای قانونی منظور نميگرديد تاقيامت دعوای مدعی ومدعی عليه ادامه مييافت.
ِ
مسائل مورد ترديد
روند خاص ،نتيجه نياز جوامع بشری وپيشرفت آنھاست که تالش دارند تاھرقدرممکن است
اين
ِ
ِ
ِ
ھرحرکت احتماعی وحقوقی وکيفری درجوامع
حراست ازحقوق جامعه راممکن سازد .به
وتوھم ،آشکاروباتعيين تکليف،
حقوقی تعيين تکليف برای مردم وشناخت حقيقت ازبين شايعات وخياالت کامال
امروزی که نگاه کنيم ميبينيم که روند
ِ
خودنماست .
وقتی حادثه ای روی ميدھد ،قبل ازھمه ،تصورات وخياالت وپيشگوئی ھای نسبت به آن حادثه به پرواز درميايد واگر
فرصت زمانی به آن پروازھا داده شود به حدی ميرسد که کشف حقيقت دشوار وبل غيرممکن ميگردد مشکل اينجاست
ِ
وتوھم وداستان وپروازدادن آن عالقه دارند وھم ازآن استقبال ميکنند مرحوم سنگلجی
که عامه مردم ھم به
ساخت خيال ّ
استاد دانشکده حقوق ،قصيده ای دراين باب دارد که بيتی ازآن گويای موضوع است
ھرکه َوھمی به وھم خلق افزود

خاطر خلق شود ازاوخشنود

وامـــــــا بعد
خود کشی واالحضرت عليرضاپھلوی نابھنگام وبسيارتاسف وتالم باراست ،ولی مانند بسياری ازرويدادھا وفاجعه ھا يک
جنبه مادی ويک جنبه معنوی دارد.
جنبه معنوی آن ھمان تاثراست که ازانسانيت جدانيست وھمدردی ايرانيان خارج وداخل کشور گواه تامه موضوع است و
زنده نگاھداشتن ِ
ياد جنبه معنوی آن ،ازرسوم قديمی ماست وشعرای ماھم به جنبه معنوی تاثرات بی توجه نمانده اند
وسعدی گفته است> :توکزمحنت ديگران بی غمی ،نشايد که نامت نھند آدمی<
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اما جنبه مادی آن متوجه مسائلی است که ازگردونه احساسات خارج وپای منافع وحقوق جامعه مطرح است وھمينجاست
که جامعه خود رامکلف ميداند که دريابد که علت وقوع حادثه وفاجعه چه بوده آيا عمد وقصدی دروقوع وجودداشته
ِ
ومالحظات تابعه آن است که حقوق جامعه راپاسدار واز تکرارحوادث وضايعات جلوگيری ميکند.
است؟ زيرا اين مسائل
ِ
وحراست ازحقوق جامعه
ولی ھمين جنبه مادی قضايا که قوه قضائيه وپليس قضائی مامور بررسی وشناخت کيفيت،
مقرردرقانون تکليف آن روشن شود به ھمين دليل است که
است ،نميتواند معلق وپادرھوابماند بايد سريع ودرفُرجه
ِ
اعالميه جھانی حقوق بشرمقرر کرده که وضعيت متھم بايد ظرف  ٢۴ساعت روشن گردد ،که البته اين تصريح قانون در
برخی کشورھا ناديده گرفته ميشود مانند جمھوری اسالمی ايران واياالت متحده آمريکا که درزندان گوانتانامو عمل
ميکند.
درمحل حادثه حاضرميشود پليس قضائی است پليس با
ھنگاميکه حادثه ای روی ميدھد اولين کسی که بنمايندگی اجتماع
ِ
مالحظه شواھد موجود وبااستفاده از تجربه ،تشخيص ميدھد که جرمی که جنبه عمومی داشته باشد اتفاق افتاده است يا
خير ،درصورت اول درمسيرتحقيق وجمع آوری آثارودالئل برای تعقيب موضوع وتامين حقوق جامعه ميپردازد و در
صورتی که تشخيص داد جرمی واقع نشده دخالت قضائی نميکند ،وقضيه مختومه اعالم ميشود مگراينکه شاکی
خصوصی دربين باشد که آن بادادگاه است.
امر تکلیف
نظربه اينکه اين ارادتمند نسبت به درگذشت واالحضرت وليعھد مطلبی از نظرحقوقی اعالم داشتم ونيز به برخی از اظھار
نظرھای اشخاص نسبت به درگذشت واالحضرت که انتشاريافته وشانس مالحظه آنھارا داشته ام نيز بيتفاوت نمانده
جاری در تحقيقات اوليه و
و پاسخھائی دادم احساس تکليف ميکنم که به اعتبارشھادت شھود ومعلومات حاصله وعرف
ِ
نيز تشابه کامل ادعای مدعيان فاجعه نظريه مختومه بودن فاجعه را مطرح سازم .
دالیل توجیهی
در اظھارنظرھای گوناگون نسبت به خودکشی واالحضرت يک مسئله زيربنائی وجوددارد که اظھارنظرھا وگاه مصرانه
وگاه مغرضانه عموما بران مسئله زيربنائی استواراست وآن حالت انزوای شاد روان واالحضرت است که سبب گرديده تا
ِ
جھت تاسف برخی از سلطنت
تفاسير وبرداشتھای مختلفی از آن استخراج واستنباط گردد وھمين تفاوت تفاسير است که
گيری عليه سلطنت
مخالفين سلطنت رادرھدف
طلبان را تاحدی نامانوس ونامتعادل ساخته وبرعکس سبب گرديده که
ِ
ِ
ورضاشاه دوم مجھز سازد.
اختالف درحالت انزواطلبی
گرچه مسئله انزوا طلبی واالحضرت وليعھد دراکثر اظھارنظرھاديده ميشود ولی ماھيت وعلت آن يکنواخت نيست
گروھی مدعی ھستند که انزوای ايشان اجباری وتحميلی بوده وکسانی سعی داشتند که حالت انزوای شادروان محفوظ
بماند ،دليلی که آنھا بدان متوسل شده اند اين است که باھمه تالشھائی که شده نتوانستند يعنی کسانی نخواستند بادادن
حصار انزوای ايشان شکسته شود وازاين طريق به خياالت واوھام وفرضياتی متوسل وآنرا بوسائل معمول
شماره تلفن،
ِ
فراگير ساخته اند.
عادتا بشراينجوری است که وقتی خواستی دارد ،توقع دارد ھرآنچه ميخواھد برايش مھياباشد وابدا درفکرمنافع وحقوق
ِ
وشخصيت طرف نيست واگر به موانعی برخورد کند َتوھم وبدخيالی وسوء ظن ،برتفکر وانصاف اوچيره ميشود.
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مخرج مشترک انزوا
مخرج مشترک کسانی که حالت انزوای اجباری رامطرح ميکنند عدم موفقيت آنان درگفت وگوی تلفنی باواالحضرت
عليرضاست.
نخست ،جادارد اين سوال راباخودمان مطرح کنيم که چرانبايد خودداری دبيرخانه اعليحضرت وياعلياحضرت رابه حساب
برخورد درست آنان بامسئله امنيت واالحضرت مطرح ساخت ،آيا دسترسی ھرکس به شماره تلفن ايشان امکان يک
درھزارسبب حفره ھای امنيتی نميشود؟ آيا دشواراست که از شماره تلفن ،محل اقامت وشناسائی ھای ديگری که الزمه
سوء قصداست بدست کسانيکه ازھمين طريق وايجاد ارتباط واطمينان  ۶۴نفرازايرانيان خارج ازکشورراترورکردند فراھم
نشود؟
اينجا يک سوالی پيش ميآيد وآن اين است که اگريک سلطنت طلب متعھد ووفاداری ازشماره تلفن ومحل اقامت
واالحضرت مطلع بود وکسی به ايشان رجوع ميکرد وشماره تلفن واالحضرت راميخواست آيا آن سلطنت طلب وفادار،
آنراميداد وخودراشريک يک بی مباالتی حتی يک درھزارميکرد؟ مسلما خير.
بنده که کسی نيستم ،درتمام سی سال مبارزه شماره تلفن مرا فقط يکنفر درنيويورک ويکنفردرلوس آنجلس و دو نفر در
لندن ويکنفردرفرانسه داشت وھمه تماسھا ازطريق آن ايرانياران بود وحتی شماره فکس ھم چندين سال نداشتم ونشانی
سنگرھم يک صندوق پستی مطمئن واوائل انتشار درقاھره بود ھمه اين مالحظات که توام با انزوا وگوشه گيری ھم
ِ
رعايت ھدايت وراھنمائی يکی ازافسران ساواک بود که درايران موکلم بود ودرلندن مرا با اين مسائل آشنا کرد
بود ،ب
اينکه چرا اين احتياط ھا ترک شد دريک جمله رعايت آن محروميت ھا برای حفظ جان وصرف آن درراه مبارزه بود
حاليه که> ........سروجان را چه بھايی است که معشوق بمرد<
حالت انزوا
دربيانات اعليحضرت ونزديکان شادروان واالحضرت وھمچنين شخصيت ھای دانشگاھی واستادان و حتی خيال پردازان
ِ
تائيد حالت انزوا طلبی درواالحضرت است کسانی حالت مزبورراروحی وناشی ازدرگذشت پدر وخواھر و
و نظرسازان،
دوست ميدانند که چون ورود دراين جريان يک کار تخصصی خارج از حد خود ميدانم ا صل رابرصحت قول ميدھيم ورد
ميشويم وبه اتفاق به علتی که مستند اين تحقيق اجازه ميدھد ،ميپردازيم.
کسانی ،حالت انزوای واالحضرت را تحميلی واجباری ميدانند ودامنه خيال ووھم آنھا متوجه اعليحضرت وعلياحضرت
است يکی ازآنھا که به اصطالح خواسته دليلی ضميمه ادعايش کند دليلش ھم خيال است وبقول مولوی؛
ازخيالی نامشان وننگشان

وزخيالی صلحشان وجنگشان

اين چنين ادعای خيالی نشانی ازدشمنی وآنھم دشمن نادان است زيرا محال وممتنع است که مادر وبرادری بتوانند
برادری به سن وسال وموقعيت واالحضرت عليرضا آنھم درخارج ازکشور وآنھم درحاليکه گفتار وکردارعليحضرت
وعلياحضرت درمد نظرانتقادی ومالحظات سياسی قراردارد بتوانند واالحضرت عليرضارا اجبار به انزوا سازند آنھم نه
برای مدت يکی دوروز وماه بلکه سالھا.
انزوای اختیاری
شھادت شھود ومطلعين به احوال شادروان وحتی منتقدين وخيال بافان براين درستی متفق القولند که شادروان
واالحضرت عليرضا سخت درگير تحقيق وممارست درتاريخ ھخامنشيان وايران بزرگ بوده است وحتی به جمع آوری و
تدوين تحقيقات ومطالعاتشان مشغول بوده اند دلبستگی به تحقيق وکتاب وکشف مجھوالت حالتی رادرمحقق بوجود
ميآورد که انزوای اختياری ناميده ميشود يعنی محقق وقت وامکاناتش راصرف تحقيق وکتاب وکتابخانه واکتساب ميکند

قضيه مختومه و قضيه مفتوحه – واالحضرت عليرضا پھلوی – اميرفيض حقوقدان

٢٢/٠١/٢٠١١
۴

اينکه گفته اند »بھترين دوست کتاب است« ازھمين جھت است محقق به ميل وعالقه خودش به انزوا روی ميآورد
درمجالس وگفتگوھای معمول ،ميل به مشارکت ندارد زيرا نه حرف اوراديگران خوب ميفھمند ونه حرفھای معمول
تکراری مردم برايش جالب است ،اين طبيعت انسان است که به کاری که دوست دارد وعاد ت کرده کشيده ميشود ولی
ِ
افراد اھل کتاب وتحقيق ،آسان نيست وآنھا آنراحمل برانزوای تحميلی وياخودخواھی
خاص
برای مردم درک اين موقعيت
ِ
و تفرعن مينمايند.
تحقيق دراحوال بزرگان وحکما نشان ميدھد که آنھا حالت انزوا رابرگزيده بودند وبقول خودشان >خلوت برجماعت
مرجح است< يکی از حکما گفته است> :انسان وقتی فھميد که چيزی نميداند آنوقت به انزواميرود که چيزی بفھمد<
يکی از شعرای مابيتی دارد که فلسفه انزواطلبی راميتوان درآن ديد ميگويد:
ھرکرا دل ازبرون شاد است بابيرون چکار

شمع را خلوت نگھبان است وصحرادشمن است

وعشق به تحقيق ومطالعه ،وانزواطلبی شادروان واالحضرت است.
مقصود از اشارات رابطه بين عالقه
ِ
عدم حضوردرمبارزه
کسانی نوشته اند که چراواالحضرت عليرضا درمبارزه نجات ايران شرکت نداشت ،واين راھم نوعی ممنوعيت تحميلی
ميدانند .اميدوارم که توضيح زيرآنھارامتقاعد کند به حقيقتی که اين تحريرتقديم ميکند.
محظورات واالحضرت
واالحضرت عليرضايک فردعادی نبود وليعھد سلطنت ايران بود ،درمبارزه عليه جمھوری اسالمی آزاد نبود مقيد به
رعايت اصولی بود که سنت سلطنت ايران وقانون اساسی آنرامقررکرده است ،ھرکس که اھل تحقيق است تاچه رسد به
شادروان واالحضرت که درتاريخ شاھنشاھی ايران تحقيق وتتبع ميکردند ،ميدانند که مقام وموقعيت وليعھد يک مقام
قانونی بالقوه است نه بالفعل قانون اساسی ھيچ تکليفی برای وليعھد ويابرادران پادشاه معين نکرده وبرعکس بااحصاء
حقوق انحصاری شاه دخالت وليعھد وبستگان پادشاه رامداخله غيرقانونی ميداند ،مداخله واالحضرت درامورمبارزه و
يا ايجاد تشکيالتی وياقبول رھبری به ھراسم ورسمی نوعی آشفتگی به موقعيت اعليحضرت رضاشاه دوم وارد ميساخت
و به گفتگوھا ودسته بندی ومسائلی غيرقابل پيشبينی می انجاميد واگرھم بنده دراليحه ای ازحضور واالحضرت استدعا
ِ
ونبود مبارزه وترسيمات نادرست برخطوط تاريخی
کردم که به اعليحضرت کمک کنند به مالحظه استيصال ونااميدی
تداخل صالحيت نباشد >درمانده ،کارھا کند از
تداوم سلطنت بود ونھايت احتياط راھم کردم که درخواست از اسباب
ِ
١
اضطرار خويش<
درست است که اعليحضرت خودرايک شھروند عادی ميدانندوباچنين اعالمی محظورات حقوقی وليعھد ،محدوديت
خودراازدست ميدھد اما اين ظاھرموضوع است وظاھروباطن راتفاوت بسياراست ،مانند تعارفات زبانی که ماعادتا به
دوستان ميدھيم ،چون ،قربانت شوم ،تصدقت گردم ،جانم فدايت ،نوکرم ،عبدم وامثال آنھا ھمانطور که اين تعارفات نه
ِ
ِ
واقعيت دارد ونه واجد آثاری است .اظھارات اعليحضرت
شھروند عادی وعدم استفاده
درتشبيه موقعيت خودشان به
ازھويت نھادی ،تعارفاتی است که متعلَق به آثارحقوقی نيست ونميتواندرافع مسئوليتھا وموقعيت مقرردرقانون اساسی
وتصدی سلطنت باشد بنابراين برواالحضرت وليعھد بيش از ھمه روشن بود که تعارفات اعليحضرت سبب نميشود که
ايشان محظورات حقوقی خودشان راناديده گرفته وحريم احتياط الزم رارعايت نکند؟ واينجاست که مردم گرفتار ايران
 -١مالحضات امنيتی حکم می کند ،ھرگز شاه ووليعھد ويا رييس جمھور و معاون در يک زمان در يکجا حضور نداشته باشند ،و فقط
رييس کشور ويا پادشاه در راس امور باشد ،تا در صورت بروز حادثه کشور و امور مردم متوقف نشود .امروز که به خواست
واالحضرت ديگر ايشان زنده نيستند ،تعيين وانتخاب وليعھد يک امر فوری را پيش می کشد ،شايد اين توضيح کسانی را که پرشی
برايشان بوده است را قانع کند .ح-ک
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انتطارات خودشان راھمراه غضب به ھرسو پرتاب ميکنند ودرنھايت واالحضرت وليعھد ھم درمعرض انتظارات غضب
آلود قرارگرفتند بدون اينکه مسئوليت ويا امکانی داشته باشند.
بی گناھان درغضب حد گنھکاران خورند

ميزنند ازخشم شيران برزمين دنباله ھا

وصیت نامه واالحضرت
بطورطبيعی انسان ھرکسی راکه دوست داشته باشد به خواسته ھای اوھم احترام ميگذارد واين احترام بيشترميشود
وقتيکه آن عزيز ازدست رفته است به ھمين جھت است که آشنايان ودوستان عالقه مفرط دارند که بدانند عزيزشان چه
وصيتی کرده است که اگرميتوانند به اجرای آن کمک کنند.
امااين انتظار وعالقه که جنبه مادی دارد حق محسوب نميشود که برخی ازافراد ادعای عاجل وبدون تفکر خودرابر
ارايه وصيت نامه شادروان واالحضرت عليرضا عنوان کرده اند.
به اتفاق به اين نکته ای که َتوھم وخياالتی راھم بھمراه دارد نگاه ميکنيم.
نخست الزم است به مدار آگاھی مردم ازوصيت نامه ديگران نگاه کنيم زيراکه اگرمطالبه ومطالعه وصيت ديگران از
حقوق عمومی نباشد تعلق آن حق به اشخاص معين نياز به قانون خاص دارد واگر حق عمومی باشد نياز به قانون عام
دارد.
درحقوق ايران پادشاھی وھمچنين حقوق اسالمی آگاھی ازمفاد وصيت نامه ديگران ازحقوق عامه نيست بنابراين ادعای
اينکه واالحضرت چه وصيتی کرده وبايد متن آن ارائه شود يک احتجاج است ومبنای قانونی ندارد.
توضيح اينکه ھمانطور که مستحضريد وصيت ،انجام اموری است که متوفی کتبا وياشفاھااجرای آنھارا متذکرميشود.
اگر اموری که دروصيت نامه ازآنھا نامبرده شده جنبه تمليکی داشته باشد آن وصيت تمليکی است وفقط متوجه وراث
قانونی متوفی است مگراينکه پای وقف ويامنافع عمومی ھم درميان باشد.
غيرازوراث متوفی ،حق مداخله ويا آگاھی ازوصيت راندارند .اما اگروصيت ،تمليکی نباشد ،عھدی شناخته
پس افرادی
ّ
ميشود وآن وصيتی است که ازعھود وتعھدات شرعی ونصايح به بازمانگان وکيفيت دفن وکفن گفتگو دارد آگاھی ازچنين
وصيتی ھم برعھده وصی است واگروصی نداشته باشد برعھده نزديکترين فرد به متوفی است.
بنابراين دراين نوع وصيت ھم حقی برای عامه وجودندارد که بخواھند سرک بکشند که متوفی چه وصيتی کرده است
تنھا موردی که ازوصيت عھدی معموال اعالم ميشود کيفيت دفن وکفن است وآنھم به اين دليل است که دوستان وآشنايان
ازآن آگاه باشند ودرآن مراسم اگرمايلند شرکت کنند يک نوع وصيت ديگری ھم که سابقه قديمی ندارد ودرحقوق مدنی و
شرعی ھم نامی ازآن نيست وصيت سياسی است که مقامات سياسی ومسئولين کشوری ورھبران احزاب وفعاليت ھای
سياسی ازخودشان باقی ميگذارند که چون وصيت خطاب به مردم است ومتضمن اموری است که رعايت آن ازمردم
خواسته شده اين نوع وصيت نامه ھاجنبه عمومی پيدا ميکند مانند وصيت سياسی شاھنشاه ايران ووصيت ارتشبد
اويسی که انتشاران تکليف بود.
واالحضرت عليرضا نه مقام وموقعيت رھبری سياسی داشتند ونه ميتوانستند داشته باشند ،عنوان وليعھدی نه متضمن
کارسياسی است نه رھبری سياسی.
بنابراين وصيت نامه ايشان نميتواند سياسی شناخته شود ووصيت ايشان اعم ازاينکه عھدی وياتمليکی باشد انتشار آن
موضوعيت نداشته وناقض رعايت احترام به متوفی است مگر ھمان قسمتی که مربوط به جسد شادروان بود.
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رابطه خود کشی وتالمات
کيفيت خود کشی آنقدرمھم نيست که تصميم به آن مھم وقابل تحقيق است درتاريخ نظامی ،بسياری ازسرداران سپاه که
تحمل شکست رانداشته اند تصميم به خودکشی گرفته اند درھمين جريان شورش  ۵٧افسرانی که ننگ اسارت راتحمل
نداشتند خود کشی کردند مانند سپھبد چنگيز وشمگير .سنت ملی ژاپنی ھا براين بوده است که ھرگاه درخدمت به شاه و
کشورقصورکنند خودکشی ميکنند ،انگيزه خود کشی است که عمل راتقبيح ويامانع تقبيح ميشود.
دشواراست که انگيزه واالحضرت به خودکشی رابه مرگ پدر وخواھردانست که فاصله آن تالمات باخودکشی فاصله
کوتاھی نيست زيرا تالمات بتدريج سرد وبيقراری به قرار تبديل ميگرددضعيف ديده ميشود.
ميتوان گفت که انگيزه خود کشی ايشان دررابطه بامطالعات تحقيقی درباره ايران بزرگ شاھنشاھی بوده است برای اھل
امروز اسيرخوکان وحشی يک حالت سرافکندگی وشرم
تحقيق درباره ايران بزرگ ھخامنشی ومقايسه آن ايران باايران
ِ
بوجود ميآورد که تحمل آن برای انسان ھای باغيرت آسان نيست وفرياد شرافت است که حکم خودکشی راميدھد وقتی
چنين انسانی می بيند که خودش نمييتواند کاری برای کشورش بکند وآنکه ھم که بايد ،کاری نميکند آنقدر درخودش
فروميرود که ابتداھست ونيست برايش يکسان ميگردد وسپس نيستی رابرميگزيند که واالحضرت وليعھد برگزيد.
نتیجه این تحریر
الف – جنبه معنوی درگذشت واالحضرت وليعھد عليرضاپھلوی تاابديت باقی است ولی جنبه مادی آن مفتوح است.
ب -جنبه مادی درگذشت واالحضرت يک سيرتاريخی است که توقف پذيرنيست ،زيرا تداوم سلطنت به مثابه زنجيری است
ِ
وليعھد بدون شاه ميشود ودرتشابه زنجير
شاه بدون وليعھد ونه
که دانه ھای آن راشاه ووليعھد تشکيل ميدھند ،ونه
ِ
گسسته است.
اعليحضرت درمصاحبه جنوب فرانسه فرمودند درفرھنگ فرانسويان گفته شده> :شاه مرد ،زنده باد شاه< مقصودشان
اشاره به حساسيت تداوم سلطنت بوده است.
اکنون برخالف انتظار ودرکمال تاسف سلطنت ايران فاقد وليعھد است يعنی زنجيره تداوم سلطنت يک حلقه الزم راکم دارد
که تامين آن فقط برعھده اعليحضرت است واين مھم درراس ھمه مسئوليت ھائی است که اعليحضرت خود رامتعھد به
رعايت آن دانسته اند.
ΦΦΦΦ
ΦΦΦ
ΦΦ
Φ
برای آگاھی از مسئله بسيار مھم وحقوقی انتخاب و معرفی وليعھد به اينجا نگاه کنيد
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