
 حقوقدان

 ن رامطرح

 نيستند و >

رنجانده   را

يال وياعمل 
نسان است 

 توجه دادن 

    .فته است

ه اين واژه 
و اگرخارج 
معنای لغوی 
وياخودشان 
شان شناخته 

 با  نميشود
 ھايت تحقير

> غلط کردند

خوب حمله 

ح - اميرفيض -ضرت

خودشان 

پس طرفدارمن

طنت مشروطه

صوروگمان وخي
ن اآطا وغلط از

  گفتن

  خبرندارد

ريامھرازبابآه 

دشنام ھاقرارگرف

د استعمال کنند
وع مورد گفتگو
 ميکند که به م
 تصورميکنند و
وانند طرفدارايش

وردهآظارش بر
ی مھری ودرنھ

غستند عبارت <

نيست که فقط خ

ر در کالم اعليحض

  ضرت

ق موضوع 

موافق نيستند پ

م شکوھمند سلط

 معناست که تص
اساسا خط شتم>

راخالف ماجرا گ

خون شد دل اوخ

 کبيروشاھنشاه

پايان د نواع بی

شنام است قصد
وھمچنين موضو

صحاب ايجابت
ت که کسانی که

نان نميتوآت که 

را دارد وانتظ ی
ه بی وفائی وبی

سخت محروم ھس

  ده صد شود

ن نآبارز خوب 

بحث طرفدا 

م اعليحض

سابقحبه ھای 

ه من ميگويم م

فداران نظامرزط

به اين ،شخص
وياغلط نوشتی

ر نزيد مرد دانا

دل من زغصه خ

زسوی رضاشاه

دررديف انعيف

بادش ،طا واشتباه
ه واژه مزبورو
رکرد واصل است
جه اين معناست

ن اين استآت

 خاصه سروری
تعبيربه عادی اه

 اعليحضرت س

َک بال د  ه گردد ود     

> مب ز جارفتن

 

دركالم 

ھمچين درمصاح

نچهآ سانی که با

از که بسياری

به شغلط کردی
ود <غلط نوشتی

  .ت

 خطاگفتن       ن

**** 

ست دل را      د

ن ازآومشابھات
     .ده است

ضعدشنام وعی

به معنای خط >
 استعمال کننده
رابه دشنام تعبير
عليحضرت متوج
مينمايند ودرست

رمحبت ازکسی
مه چيزحتی نگا

د انتظارشان از

  :يشترميسازد

              بد شود     يک

ن رابھرزخمی
  .رانمی بازد

ث

 الھه بقراط وھ

کس<: ين است

کرده اند »غلط

ِست وخطاب  غ        
که  گفته ميشو
ھمين باب است

باشد سخنھای خ

يند به دل ره اس

ح غلط کردی و
کارگرفته ميشد

تعبيربه  نو وام،

>لق غلط کردی
شخصيت باشد،

> رغلط کردی<
دی درسخنان اع
يکنند واشتباه م

که وقتی انتظار
ھم و ميشود که

  .شناستآی و

ف وتوجه مورد

يائی مطلب رابي

  يدآيد ھرچه آد

شايد شيرمردان
وخود ر ل ميکند

بحث

به اخيرباخانم

فرمايشاتشان اي

غل«متھم به کار

              به معنای خطاس
چنانک تباه است

زالخطاست> ازھ

زعاقل کی رواب

نکه گويآط است 

واردی اصطالحم
ل ويااظھارات بک

ه وبازاروبين عو

ِوتشخيص  تعلق<      
خص ومعلوم نبا
اشد نميتوان <
 جمله غلط کرد

ا فکرميانند خط

ينجوری است ک
وحساسی روبرو

نھم جاریآکس 

نکه ازلطفآت سب
  .يرگرفته اند

يتی دارد که گوي

چون بد

نش< طنت طلبان
 حمالت راتحمل

  ١برگ  ٠٣/ ٠۶

  حقوقدان - ض

ضرت درمصاحب

ند که ماحصل ف

رام افراد نآھم

 

  ش ناموجه 

            درلغت وفلسفه
 نادرست واشت
ايزت <انسان ج

غلط

گوياست که درم
رست بودن عمل

رفرھنگ کوچه

      تمايز وکه وجه 
واگرقصد، مشخ
م کوچه وبازاربا

يعنی ،وع گردد
ايشان ميدا فدار

   

طبيعت انسان اي
حساس ظريف و
ام ميشود وبرعک

ت طلبان به مناس
فال اھانت وتحقي

 دراين مورد بي

ما سلطرمبارزه 
نست کهآخوبتر

 ٢٠١٢ /۶

اميرفيض

اعليحض

نفرمود

اخيرا ھ

 .است

رنجش

د ،غلط
شخص
وعبارت

اسناد گ
به نادر

ولی در 

نچه کهآ
است و

مردماز
ن رجوآ
طرف را

.شوند

ط البته
يک اح

دشنا و

سلطنت
به ف را

مولوی

ولی در
ميکند خ



 حقوقدان

عين ودامنه 

 نراآی انجام 

که يک  فت

  ازشخصی

 نراآرفداری 

اری حاصل 
رفداران من 

 ،طرفدار ی

ميگيرد اين 
رفدارومنتفع 

ت وازطريق 

ن به آقسيم 

 ص ديگری
 ازه خوانان

بگويد اری 
 اب ميايد و
حکمی برای 

ح - اميرفيض -ضرت

   .ه اند

  د

جم وکثرت متوقع

  ی

ه قانون اساسی

شايد بتوان گف 

طرفداریلزام  
  .رھاميسازد 

گاه منتفع ازطر

ی منتفع طرفدا
طرفرمايند که <

زادآ که با اصل 

قرارم یموضوع
حقوقی بين طر

راعھده داراست

وتنھا تق ،نميايد

 وعملکرد شخص
وآورقاصان و ن

 منتفع ازطرفد
بحسا طرفداران

وچنين ح ،گردد

ر در کالم اعليحض

ورد نشان نداده

ز سخن گل نکند

حج واھی است.

طلبيدن زسروتھی

وظايفی است که

،ست ونه ايقاع

ند، خود رابه ال
 راازطرفداری

که ھرگ ،ميشود

يست، حقی برای
اعليحضرت ميف
وع الزام است ک

م ازشخص ويا
واصال رابطه ح

 نقش اساسی ر

بکاراين بحث ن

ی که درعمل
ارانورزشکياو 

نی ھستند واگر
سوء استفاده ازط
ھی ونخوت ميگ

بحث طرفدا 

الزم رادراين مو

ن است که ھرگز

 ازشاه زياده خو

   که ميوه ھا ط

ساسی ومتمم وو

قد اسيعنی نه ع

د ميدانی که خو
که خواست خود

جابی محسوب م

رفداری عقد نيس
نچه اآود مانند

استی يک نوخو

مسيرطرفداری
وجود نمياورد و

مده اراده است

ن بآاع سيع انو

ناسبتھائیبمص
يامھربان است

ران چه کساندا
ن درخواستی س
بير به خودخواھ

 

است که تحمل ال

نآکند        بھتر

نآامثال و نی

چنان باشد      

ترام به قانون اس

ّ مدو  نی ندارد ي   

خص، بمناسبتی
ی ھرزمان کيعن

ايج نه طرفداری

ست که چون طر
ل شوطرفدار قائ

ين شرط ويادرخ

خود اوست درم
 ازطرفداری بو

.   

 که ازاسباب عم
  .طلوب رسيد

وس           است. ذکر
    .ت

ميشود که شخص
ابخشنده ويع وي

ن طرفدآکه   ند
اين چنينباشند
و معموال تعبود

حال ايرانيارانی ا

تم خارتحمل نکن

، قدردانم بخشی
   :ست

ن چآ وفاجستن

ت سلطنت واحتر
   .ت

  اعليحضرت

              پايگاه حقوقی

که شخ ف است
 راداشته باشد ي

دادی دارد ونهر
  .ود

وقی حاصل اس
دامه طرفداری ط

چني> قبول کنند

يخص واراده خ
ی برای منتفع

ه حقوقی علت
ی وبه نتيجه مطل

          ّ    طرفداری مق يد
ز اين بحث است

رفداری گفته م
ع کسی که شجا

  

نميداند طرفداری
الن باشند ويانب
داران خواھد بو

   .نيست

د که وصف الح

بلبلی  کوست

ی به افراد، حاتم
زيرپاسخ گفته اس

ز پادشاھان

شاه ايفای رسالت
واگذارکرده است

دركالم

             جانبداری است،
  .ه است

ه، بدين توصيف
 اينکه قيد تعھد

نه قرا طرفداری
ياجايزبرقرارشو

ن دستاورد حقو
شرائطی برای اد
چه من ميگويم ق

   .ی ندارد

 مربوط به تشي
تباطی وياتعھدی

ارد 

  ري 

اجتماعی خاصه
 قضايارابررسی

            رابطه به نوع
کارساز  عقيدتی

ن نوع ازطرآه 
راوميشود مانند
.ن زيادی دارند

منتفع ازطری، 
فال ھستند  بايد

زادی طرفدآسلب 
کردن ن ن واجرا
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زشعرا بيتی دارد

وفاداری محبت،
بيت ز ن راآود

شت معقول ازپاد
صدی  سلطنت و

بحث  –عد

           ری که ھمان ج
حقوقی يکطرفه

حقوقی يکطرفه
ک ميسازد بدون

منتفع ازط ر، با
رد عقد الزم وي

 عرض شد اين
ش ،د که  منتفع

 ھستند که ھرچ
ھمخوانیفداری 

بمناسبتی که ر
حقوقی ھيج ارت

وجود ندا ،داری

وسبب طرفدار

سئله ورويداد ا
ست که ميتوان

 ررد ،رطرفداری
عو شخصی ری

ری شخصی به
طرفدار ه ميکند

که طرفداران ،ف

طرفدار        ِ  موقعيت  
طرفدارمن که

حتم ازاسباب س
ران قابل خواندن
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يکی از

انتظارم
محدو نا

خواست
به متص

واما بع

     طرفدار
واقعه ح

واقعه ح
نزديک

طرفدار
قبول کر

نچهآاز
نميشود
کسانی

طرف در

طرفدار
عمل ح
ازطرفد

علت و

درھرمس
علت اس

علت در
طرفدار

طرفدار
مشاھده
معروف

     دراين
کسانی
بطور ح
طرفدار



 حقوقدان

دينی سی ويا
مالت اتصال 
 ،يامختصات
 د به اعتبار

   .يدآجود 

دل وقلب  قد

 واھد که در
فع قتدار متن
   .جه نيست

  .مطلوب

وياخانه من 
رمال وياحق 

 منتفع از ره

ق محسوب 

) لذا اينکه 
رفداران من 

.   

  

نھا آ رئيس 
غلط  پيروی

که دوستان 
 ديگراسبان 

اعليحضرت 
مصاحبه ھا 

ح - اميرفيض -ضرت

عقيده چه سياس
 کالمی ديگر م
ت وياصفات وي
ری بوجود نيايد
 وياسياسی بوج

ند <اعتقاد، عق

عقيدتی خود بخو
اقت که ازحيطه
موج يدتی شان 

يدھد تا مطلب م

مانند اسب من و
قتدارشخص بر

فروش واجار و

ست که مال وحق

د (بغيرازاسالم)
کرده ام پس طر
ديده نشده است

 .مل بوده است

ه ميرفتند اتفاقا
کنفرکه ازاين پ

ند انتظاردارند ک
صورميکند که

رافات عقيدتی ا
وضوع خاص م

ر در کالم اعليحض

اسبت اشتراک 
 طرفداری وبه

 چه ازنظرسيرت
زطرفين طرفدار
ف عقيده مذھبی

فته انه حکما گ

 ازطرفداران عق
رفداری است

ز طرفداران عقي

تفاخر ومنيت مي

رمالکيت است م
ی ازيدتملک وا
د معامله خريد

نان عقيده اسآ 
  .ند

رجوع کنند دخو
 سلطنت عدول ک
دمذھب وحزبی 

عمول ومورد عم

د طرفداراو راه
ن انداختند جزيک

  .ميفھمی

  ن می جھند

ی مخالفت ميکنن
نھا رم ميکند تص

 

ن نسبت به انحر
ضرت گرديده ومو

بحث طرفدا 

 ميشود که بمنا
عامل وسبب ،

است وشخص
ن ازآی درارکان 

ی بغيرازاختالف

که >مدهآين در

فداری نميتواند
ختن ارتباط طر
ر اعليحضرت از

ت وبيشتربوی ت

رارگيرد، رساگر
ی است که ناشی
 که بتواند مورد

صال وپيوستگی
ن جدا ميگردندآز

د که ازاعتقاد خ
وطيت وحقانيت

درھيچ دين و >

ست درسابق معم

 يک دسته افراد
ند خودرابزمين
س بھتروبيشترم

نادله گله گوسفن

روياباموضوعی
نآ وقتی يکی از
 . مردود ميداند

راسلطنت طلبان
بيشتر اعليحض

 

 به کسانی گفته
،دراين مرحله
سی ويامذھبی ا
مادامی که خللی
فداری اختالفاتی

 که بصورت يقي

که منتفع ازطرف
مربمنزله گسيخ

د انتظاريق مور

رونامناسب است

صفت فاعلی قر
ی ). مالکيت حقی
ری حقی است

ران ومالت اتص
از  ميشوند ويا

افراد حق دارند
ن اساسی مشرو
>سی تاسی کنند

مل واعتراض اس

 وپشت سرش
ت سراوبودش پ

ه مگرتو ازرئيس

ک گوسفند      گل

وقتی باکسی قھر
ه ھمھای درشک
ع راکم اين توق

جه سازد که چر
صرارومقاومت

دنث حضوردار
،ش خورده است

ک عقيده سياس
واين رابطه م د

رومتنفع از طرف

ل انسان است ک

ت ھمان است ک
ايند زيرااين ام

ودر تطبي است

 عبارت ناھنجار

راسم وياص درکنا
 ( صفت فاعلی

يا طرفدارآ .گيرد

مشترک طرفدار
ن جذبآراد به

سياسی، ا حزاب
زعقيده به قانون
ن به قانون اساس

روزھا  محل تامل

  :ت

نی عبورميکرد
طرفداران اوکه
انتقاد گرفتند که

تلی برجھد يک

رتوقع ھستند و
ه شده که اسبھ
ت دمکراسی حک

  ؟لبان چرا

ين پرسش مواج
نان موجب اصآ

بيشتردراين بحث
جوش افراد با 

اشتراک ،رفداری
 طرفداری ندارد
د که بين طرفدار

فتن امری دردل
  سته است>

ی راواجد نيست
 تجديد نظرنماي
ن طرفدار خارج

<

من، ھنگاميکه
 ويادوستان من
د معامله قرارگي

  !مسلما خير

رداريد، وجه م
ری است که افر

ھب واديان واح
چون من ازد <
لف وعده من  ُ وخ  

ضرت اگراين رو

مده استآ تاريخ 

ک جاده کوھستان
ن افتاد  تمام ط
ران اورابه بباد 

چون زت

قدری لوس وپر
اذ کنند  گفتهاتخ

بھرتقدير تربيت

ت سلطنت طلب

اين تحريررابااي
ی که حساسيت

  ٣برگ  ٠٣/ ٠۶

ان عقيدتی که ب
نھاآ  طرفداری

متنفع ازطر و ر
درايجاد رابطه
قی است ھرچند

د يعنی قرارگرف
ه درمغزنقش بس

طورحتم ترديدی
ک عقيده خود
داری  وھمچنين

   »مـن«اران

رفتن عبارت <

ح اينکه: واژه م
) وياطرفداران
که ميتواند مورد

مقرارگيرد؟  ری

ور که استحضار
د ودرواقع اقتدا

 مسالک ومذاھ
طرفداری بگويد
              د به بی وفائی و

ميزاعليحضآحکم

ب مردان بزرگ

 اھل فجی ازيک
به زمينلغزيد و

ت شد ولی ديگر

کسانی که ق  ھم
ھمان  رويه راا

ولی ب  د رم کنند

دگي ومقاومت

 است خواننده ا
يت دارند تاجائی

    .ست ا
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طرفدرا
رابطه
طرفدار
نقشی د
خود باق

اعتقا<
است که

نچه بطآ
اشتراک
ازطرفد

طرفدا

بکارگر

توضيح
( اسم )
است ک
طرفدار

ھمانطو
نميشود

درتمام
منتفع ط
      ھم بايد

انتظارح

درکتاب

رئيس
پايش ل
ناراحت

اکنون 
ھم  او

ھم بايد

ايستاد

ممکن
حساسي
هدگردي



 حقوقدان

بی وعاطفی 

، بطور يردگ
   .ھند

طنت طلبان 
 ش کرده و
ضرت راشايد 

رت که حضي
ت خودشان 

 ھر اھند در
صاحبه کننده 

اعليحضرت 
ردرسه گسن

 د به شماره

ن يک اصل 

وال گذاشته 

وئ تعبيری 

ران بعنوان 

ح - اميرفيض -ضرت

 يک رابطه قلب

ميگرعدول قرار
خود بازگشت دھن

ن برای سلطآئی 
ی که دارند تالش
حرافی اعليحض
ح خوشايند اعلي

ن به نظراتت داد
گاآيت موضوع 

ی شيطانی مص

ت مطرح شد وا
ان نھادند  سراني

قمندان ميتوانند

. اينخواھم شد

 سلطنت به سو

سوءتفاھم وياسو

يروطه خواھان ا

               

ر در کالم اعليحض

گ ھای مشترک

کند ويادرمسير
ائمه اعتقادی خ

تداوم اجرائوت 
به حکم اعتقادی
واھند حرکت انح

، متاسفانهضرت
حضرت دراصالت

به اھميوھستند 
 به خواست ھای

اط بااعليحضرت
رزه سياسی اير
ه است که عالق

     .ند

 جانشين پدرم خ

نکرده که اصل

 امکان ھيچ س

ما وتمام مشرو

 است    ».... 

بحث طرفدا 

سياسی وفرھنگ
   .ود

عدول ميکخود
ورامتوقف وبقا

سی ومشروعيت
نھا بآوھست و

ميخو ،نآوامثال
عتقادی اعليحض

مقاومت اعليحر
خالف سلطنت ھ
کيد برموضوع

 خانم الھه بقرا
يادگاردردفترمبا
ض پاسخ داشته

رجوع فرماين ١

 

 اساسی ايران

 

سی پيش بينی ن

ميشود بنابراين

 

راھی است که م

نآاسی ومتمم 

 

رندگان عقايد س
بطه گسيخته شو

زعقيده وکيش خ
حرکت انحرافی او

انيت قانون اساس
اگواربود وت ون

ه گله گزاری و
ی طرفداران اع

يد وبرآ گران مي
غالبا مخضرت

باتاکسبيل عادت

، ھمين سوالت
> رابيری ندارم

عليحضرت عرض
٣٨٢ ماه سال

****

براساس قانون

 ھد  »......

****

اساس که قانون

سرجانشين پدرمي

****

طه است واين ر

تنی برقانون اسا

، ودارھم کيشان
ين رابست که ا

 وياھم کيش از
ش ميکنند که حر

واعتقاد به حقان
وطه بسيارسخت

بحث وگا ،جزيه
ل موجه وطبيعی

وبرايشان  .يرد
کنندگان بااعليحض
حضرت ھم برس

ی بااعليحضرت
نھا کارآمن با <

ن به بيانات اع
شت واول خرداد

يم ايرانی من ب

ن بدھدآييری در

جلوگيری کنم ک

ن پسآت که در

مشروط ساسی

عتقاد داريم ومبتن

، ھفکران باھم
 سخت وناگواراس

فراد ھم عقيده
رفداران او تالش

سوگند سلطنت و
ن اساسی مشرو

، نقد وتج انتقاد
ت که اين عمل
ستند قرارنميگير
جاکه مصاحبه ک
مينمايند واعليح

 

قای ميبدآصاحبه 
راکه درعبارت

فاع عاق شدگان
ارديبھشت  ١۵ –

براساس تقوي ١

کس نميتواند تغي

اد سوء تفاھم ج

ورپادشاھی است

شد  ...»

بتنی برقانون اس

ن اعتآت خود به

  ۴برگ  ٠٣/ ٠۶

 ھا بطورطبيعی
که برای انسان 

يکه يکی از افر
ھمفکران وطر 

اعليحضرت ازس
حقانيت قانون ر

،اعتراض باو
ف کنند واينجاست

ھس[!] دمکرات 
نجآواز  ميشود

ی تکرارمطلع م
 .حيات ميدھند

درمصا ١٣٨٢
سخ معروفشان ر
 تحت عنوان دف

–ول ارديبھشت 

١٣۵٩بان آنھم

 است که ھيچک

جا مايلم ازايجا

يران يک کشوا

جود داشته باش

ه من اصوال مب

ه نجات مملکت

 ٢٠١٢ /۶

انسان
دارند ک

ھنگامي
طبيعی

عدول ا
طرفدار
ميکنند
متوقف
د بسيار
افزوده
فرصتی
تجديد ح

درسال
ھم پاس
شماره
ھای او

روزنھ«

قانونی

دراينج«

. اشود

نبايد وج

وظيفه«

را تنھا

  


