
 حقوقدان

ک ی پولتي
مصاحبه ن 

سال قبل از 
ولين مرتبه 

   

خربه آدونفر

نشريه ( ٧٨

 به توصيه 

ور دقيقا به 

ن مقصود آز

ازاين افراد 

اميرفيض ح - ھنگامه

يرنشريه سياسی
متن ،گاه شودآ 

۴۶(  

يکسدرست  ١٣
مصاحبه برای او
:شان چنين است

يددارم که اين د

٨جھان شماره 

ضاپھلوی اخيرا

درمصاحبه مزبو

 نتيجه ای که از

نھاست ھريک 

پانزدھمين ھ -صه ھا

يگارو وسردبير
 ايران وجھان

  <ردد

۶١شماره  ١٣۶

٣۶٠سال   ماه 
ن مآشتند که در

متن عبارت ايش

امي ننموده اند ت

زاده درايران وج

رض ،ورفت است
 

ه 

. اعليحضرت د

به مالحظه اند 

نآينده دردست آ

ه ھا در رفع نقيص

  ه 
  
روزنامه في ر

رابطه بامسائل
ران تقديم ميگر

۶١بھمن  ١٢گر

مينی دربھمن
مصاحبه ای داش
م ،ت به پيوندند

 به جبھه نجات

ليرضا نوری ز

مد وآرانسه در
،يام داده است

يکهنامه ان روز

 ومعمولی نبود

کوبنده ای داده

آھای کنند کليد

ھنگامه  

ع  گا   ر A
گا A ن  دھ پا

 نويس مشھور
ھريارايران درر

ايران يار ت کامل

سنگ  از(      

قای دکتراآ که
زنامه فيگارو م
که به جبھه نجات

عالم ھمبستگی

عل قایآبود که

س ومغرب وفر
 رضاپھلوی پي

يعنی ھمان ،رو

يک امر اتفاقی

يحضرت پاسخ ک
.   

ھريک ادعا ميک
 ولی

 واژمن مقاله
طه نظرھای شھ
ان بلحاظ عنايت

                  

استھنگامه  
رت باھمان روز

> خواستند کهی

اع رورضاپھلوی

بو نآطروحه در

وزھا بين سوئيس
 دکترامينی به

  ه)حاشي

اروزنامه فيگار

ي ،ت يکسال بعد

ت ورھبری اعليح
.ی خود ميکشيم

   ع ميكنيم

ھستند که ھ عيد
ی تکيه ميکنند

پاتريک ١٣۶
که ازنقطه يافت

پادشاھمابيانات 

                  

کليد اين ، مھم
گارو بااعليحضر

رضاپھلویوان <

 وشاپوربختيارو

حبه ومطالب مط
  :وشت

، اين روره بود
.ن نھاده است

( پايان ح 

 اعليحضرت با

نھم درستآ

ه درنفی موقعيت
زمايشگاه فکری

يني رجوعبه ام

زيادی درتبعنی 
ی به پايگاه ملی

  ١ برگ ٢٢/ ١٢

  ض حقوقدان

۶١ماه سال ن
افتخاري ،سيونال

ام پژوھشی درب

                 

  مهم 

ًضارا  اين توجه    
به روزنامه فيگ
ريارايران باعنو

قای بنی صدرآز
   >به پيوندند

بارھمين مصاح
) نونجات امينی

که ساکن قاھر
 دکترامينی گرد

  مطلب

 دادن مصاحبه

ت امينی خاصه
زآنرابه آباتفاق 

خ اعليحضرت به

ز رھبران ايران
قت به گونه ای

 ٢/ ٢٠١١

اميرفيض

دربھمن
انترناس
بانضما

       

حاشيه

    استحض
مصاحب
از شھر

ھنوز<
جبھه ب

به اعتب
جبھه ن

رضا«
قای آ

ادامه م

ترتيب

اظھارات
است  ب

به پاسخ

امروز«
درحقيق



 حقوقدان

نند وميزان 

 ننمايند وه 

جبھه نجات 
ئی است که 

ن آتفاده از 
ونه شماونه 

ما ويارانتان 
شما فرصت 

ند که افراد 

، وحدت زيد
يم پادشاھی 

   . است

ت بختياربود 
ھنگ ايرانی 
ين تحريربه 
د به ايفای 

نچه آيم که 
ی داشت که 

مداران ايام 

اميرفيض ح - ھنگامه

 خود رابيان کن

لت درکارمبارزه

ريد وباتشکيل ج
بر ھمان حرفھائ

وميتوانيد بااست
و ستی نميکنيد

توھين ھای شم
وثانيا بش شخصی

روشن ميفرماين

راسرگردان نساز
مشروطه ورژي

لعهقابل مطا١٣

 نظر وخواست
ی وسنت وفرھ
صه بخشی که اي
 وخود رامتعھد

راموش کنييد ف
 عوامل بسياری

مردان وسياستم

پانزدھمين ھ -صه ھا

عتقادات، ادانه

«  

ده نکنند ودخال

ن رادردست دار
 واين ادعا براب

 متکی ھستيد و
، ولی فکردرس

 ام وحقارتھا وت
، نه منافع شده

   .ت ھستيد
وصريح ورست 

،  مردم رنکنيد
قانون اساسی م

   . ھستم

٣۶١ورين سال 

ی که منطبق با
ساسیکه قانون ا

بافيگارو،  خاص
سلطنت راقبول
کاسته شده نباي

پشتکاروھمھم 

   .تنھا ی

جز استفاده از م

ه ھا در رفع نقيص

زادراد بتوانند آ

.  

دی خود استفاد

 کليد نجات ايرا
ف خارج نيست

به پايگاه ملی
وحدت گراشويد

  .طنت
ما سکوت کرده
ملت درميان بود
بيتچکترين محبو

شخص پادشاه اس

د  اتالف وقت ن
وھاوافراد به ق

نآمدارونماينده 

فرو  ١٢رسنگر

قای امينیآ حکم
حفظ موقعيتی ک
ت  درمصاحبه ب
 کامل تصدی س

کم کحضرت کم 
ن قدرت ھآو

انی بودند تنھای

توانست بکند ج

ھنگامه  

 بود که اين افر

ه ازھويت نھاد

ماادعاميکنيد که
 از صورت حرف

ل ميکنيد که ب
مکن سازيد وو

ورد مگر سلطآ
خ به دعوت شم
مل منافع کشورو
 ايران فاقد کوچ

ناجی ش ،نيست
   .جبھه نجات

ه امينی ميگويد
ھمه نيروپيوند

پرچم

صفحه در ٢٠ر

ادعا وح  ِ د   ّ ر    با
ودرح وفادار ،ت

انات اعليحضرت
با قصد واراده
زمقاومت اعليح

عليحضرت جوا

چه ميت ، خاص

طراينقيقا بخا
. مايند

نکهآنی مبنی بر
   :ين است

 ميدھند که شما
د ولی اين ادعا

 .زنندن مي
شماخيال ؛رمايند

ت مختلف رامم
آزيسی رابوجود

ريکسال درپاسخ
 بوده که اوال م
ھيد که نزدملت
ه نجات ناجی ن

ناجی به ج ،د نه
فقط> بهواژه <

،ه نجات ايران

رت، بافيگارو در

تشان دررابطه
 سوگند سلطنت

بيان ،وم بوده اند
ه اعليحضرت ب
ول زمان اگر از

, يعنی امقاومت

ھانی وموقعيت

سکوت کردم دق
ملت ايران بيازم

اظھارات امين ه
چني ،درتفسير ،

ای امينی پاسخ
ن رانجات دھيد

اسارت ايران دت
علی امينی ميفر
زيستی اعتقادات
رنيست که ھمز

اگر ؛ن ميفرمايند
ه ام بدين سبب
تان تشخيص دھ

جبھه ؛ميفرمايند
ی خود به پيوندد
ن بااستفاده از و

،  راهھم نپاشيد
ست که من يعنی

احبه  اعليحضر

   هنگامه

 بافيگارووبيانات
ضرت نسبت به
ست راسخ ومقاو
قاطعی است که

ی درطولو ، اند

وطرف م ی بود 

ّ         جو  تبليغات جھ 

  ٢ برگ ٢٢/ ١٢

ی چنين دراز س
نزد م يت خودرا

 اعليحضرت به
،ندھنده وبيانيه 

قاآپادشاه به  .
ميتوانيد ايرا
ديگران درمد

پادشاه به ع .
ھمز ،پاييگاه

ھيچکس قادر
شھريارايران .

راتحمل کرده
دھم که خودت

اسخ مشاه پ .
بايد به ناجی

شھريارايران .
نيروھاراازھم
مشروطه اس

وھش مصاژح پ

ودستاورد اين

به اعليحضرت
ميکندکه اعليحض

کرده استايشان 
تناد کرد دليل ق

ن ميدانستهآف
 ،ميگفت

نھا علی امينیآز

ِان    ن جآبا ،تنھا  
  ت پدرش؟

 ٢/ ٢٠١١

اگرمدتی
محبوبي

پاسخ 
اعالميه

١.

٢.

٣.

۴.

۵.

مشروح

نتيجه و

مصاحب
ثابت م
محول 

ن استآ
وظايف
امينی م

يکی از

    ن جواآ
سلطنت



 حقوقدان

ب وبارفتار 
  :نيم

دست  است 
 تحميل کرد 
ه تمسک به 

  سياسی و
  ١٣۶٠سال 

مانند ود که 
گ نھاوندی 
ف ورسالت 

نری برشت 

مريکا آتماد 

خودمختاری 

 داشتند به 

ھميده است 
درش کسب 

نت سلط ون

نان استوار چ
شاه دوم قرار 

اميرفيض ح - ھنگامه

، مبادی ادابگانه
يمات او نگاه کن

ت اصولی شده
زه اعليحضرت
 ممکن است که

رين شخصيت 
ريخ بھمن ماه س

راالقاء نموشده 
يا ھوشنگآ. امد

از ايفای وظائف

 رفت وطرح ھن

  )شيه 

بطين مورد اعت

 راپای ورقه خ

 اساسی وشاه
   .دادندتائيد

عاقل وفھ راندارد
 مورد وثوق پد
ر از ھرکس مديو

لی ميھنی خود ھمچ
ا شرد مشورت رض

پانزدھمين ھ -صه ھا

تباط باکشوربيگ
م ميدھد  به تعلي

  >حضرت

مانع يک حرکت
راچنان به مبارز
از اعليحضرت

نزديک تر ،وی
ھوری را درتار

ی حسابش پايه ول
ن بوجود نياآدر

رای جلوگيری ا

وبه مکزيک د

( پايان حاش  کرد

ن که خود از راب

 شھريارايران

ارتش وقانون
 لطنت اعالميه 

به کاری الزم ر
وشخصيت ھای
ت ھا که بيشتر

 و در تفکر ھای مل
انی که امرور مور

ه ھا در رفع نقيص

،  درارتوپرمايه
تعليم  تکليف را

ت دربيانات اعليح
   گردد

(  

حضرت افتاده وم
نھارآخيرخواھی

در کمترسخنی 

ضرت فرح پھلو
م سلطنتی وجمھ

اين حرف بی 
تزلزلی د  ،اللی

يدانست ولی بر

ھا مامورشد ئی

ايران ابالغشاه

ت شھريارايران

ريکائی امضای

 وفاداری به ا
يت وحقانيت سل

جوان است تجرب
که از دوستان و

ن شخصيتآصايح

نان ھنوز ھم زنده
حميل می کند. کسا

ھنگامه  

، پرنام وتجربه
ام تکاروانجراه

  تعيين شود

 داردارجی

وکتمثال خانه م
ای بايد تشکيل

ی مبارزه اعليح
مينی درلباس خ
ت نداده است ود

س دفترعلياحض
تفاوتی بين رژيم
ه شھريارجوان
الدرمنطق واست

؟ البته که ميت
   ١ .دستوربود

مريکائآ ز طرف

ران رابه شاھنش

جايگاه مشاورت
   .ساخت

مرآت تيمرمن

اده که سوگند
وپايان مشروعي

، جر پدرميگردد
اھدايت ميکند ک
 که تدابير ونص

ی که بسياری از آن
شاورت بيگانه را تح

ود کھنسال وبات
، رولی کم تجربه

 تفاده نکن

ھمه پرسی بايد
يازبه حمايت خا
مثرنظامش بود (
ھرفکروعقيده ا

روی بختک به
ست که علی ام

اعليحضرترابه
  .شد

. رئيسشاه ايران
 که مسئله بی ت
ح کرد وچنان به
 نشست که باھر
وری کدام است
 ھم الزم وھم د

وندی بود که از

نون اساسی اير

اه ايران درجھنش
وطيت راباطل س

ی ايران درمعيت

رتيپ معين زا
يک فرد عادی و

   ؛ست

د متصدی امور
اورا ،ضای عقل

ل به او ميگويد

  
ن و پختگان سياسی

مشنبود. تنھايی » ا
 ک-

ھنشاه ايران بو
و ،باھوش    ِ وان  

دی سلطنت استف
 ی باش

يران از طريق ھ
نجات ايران ني 

نی باشد تابفکرن
ھمه مخالفان باھ

ال که مانند يک
مريکائی اسآشت 

نرآکان رھاشدن
نات ايشان نباش

وزيرشاھنشا ی
بود ولين کسی

رحسی مط –ی 
رپادشاه جوان

 چيست وجمھو
بختک ھان اين 

فرمائيد که نھاو

وم سلطنت درقان

ر اطالعات شاھ
ن اساسی مشرو

ولت شاھنشاھی

نا وسررياآشبد 
نی تبديل شاه بي

ش برويم بھتراس

ن فرزندآ، ميکند
اقدام کند اقتضما 

ن اقتضای عقل

                  
ز وجود فرھيختگان

تنھا«جست ھرگز
-يگانه ھا ھستند. ح

  ٣ برگ ٢٢/ ١٢

نخست وزيرشا
           به پادشاه جو ،ه

ازھويت نھاد
يک فرد عاد

ينده ايآرژيم 
مبارزه برای
اول بايد وطن
شورائی از ھ

 موضوعات باال
طرح ھنری برش
ی سال است امک

قافيه بيان ک ھا

ھوشنگ نھاودی
الح خيرخواه، او

بی –بی  احبه با
ه نازله به باور
ست که سلطنت

جوان انداختن ر

فراموش نف –

ه عدم قبول تداو

ش ھمايون وزير
قانونارگرفت و

زيردورگنجی و
   .گذاشت

 اويسی وارتش
رجبھه نجات يعن

مثال تطبيقی پيش

ی پدرش فوت م
ھد بدون راھنم

ھمازئی کند وبا

                  
چه شھريار جوان از
 ھستند، بھره می ج

بي» زبان گويای«

 ٢/ ٢٠١١

امينی ن
مھربانه








)

تمام  
پخت ط
که سی

بختکن آ

ھ قایآ
باصطال
درمصا

يهآيک 
نميدانس
شھريار

حاشيه
به ردائ

داريوش
بود قرا

منوچھر
کردھا گ

ارتشبد
منشور

بايک م

فرزندی
نميخوا
راھنمائ

        
چنانچ- ١

مستعدو 
ميگيرند
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