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  به دو ايران يار دوجواب
  حقوقدان -اميرفيض

سابقه متوالی دارد که برجسته  . اين کارايرانيان برای مبارزه داده اند وری پول ازآجمع يشنھاد پ یمنخا
ن حمايت شديد کرد آ ردی بود که روزنامه کيھان لندن ھم ازکُ  قای ھمايونفر وآدالری  ۵نھا طرح آترين 

    .اتھامات شد وموجب حرفھا و نگرفت مورد استقبال مردم قرار و

رھبری  شنای مردم وآ اينکه به پول نيازداشته باشد به زمينه ھای مشروع ومورد قبول و مبارزه قبل از
خوند اعظم آفرھنگ اسالمی ايران  در و ،فرھنگ ايرانی شاه ن درآدارد که  انتظار مردم نياز قطب اميد و

   .نھاستآميرود تا امام غائب  و

ظرفيت  نقدرھم حرکت ميکند که خارج ازآ ودش بسوی مبارزه حرکت ميکند ودراين مسيراست که پول خ
  . ارزه استبم

 ===============   

   .درتحريرات مطرح شود رسم مناسب برای مبارزه راه و خواسته اند یقايآ

 ؛مطرح شده است قای .....آبارھا وبارھا وبه کرات درسنگرھا وقدری ھم درتحريرات موضوع مورد نظر 
ن آ فرھنگ وزمينه ھای تاريخی و باب منش و ولی از ،باب اجرائی که درتخصص بنده نيست بته نه ازال

، . وحدتجھت تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت وحفظ پايگاه حقيقی سلطنت است حرکت مبارزه در
ون رھبری ھم بد که الزمه مبارزه موفق است بدون رھبری ممکن نيست و ، نظام مبارزانیفرماندھی
وردھای ايام سلطنت شاھان پھلوی آزمينه ھای باوری مردم به دست مسير قانون اساسی و حرکت در

  .برنخواھد داشت ومبارزه حالت مجازی به خود ميگيرد که گرفته است حقيقت مبارزه را در

 =====   

***  

سال گرد آوری شده چه در  ١۴٠٠باال بارھا در نوشته ھای استاد اميرفيض چه آنھا که در سايت موارد 
ای مل و جامع درراست) نوشته ای کا٢٠١۶عضر (چھارم سپتامبر سنگر ھا تکرار شده است. ديروز 

اعليحضرت رضا شاه «با » شاھزاده«، »رضا پھلوی«ھمين موضوع با اشاره به تفاوت بسيار مھم 
  سال در اين آدرس موجود است:  ١۴٠٠ت برای آگاھی ھمگان منتشر شد و در وب ساي» دوم
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