
 حقوقدان

اعليحضرت 

، احترام يب
 خبرگزاری 

اه بادست ش

مردم وپيام 
ضرت فريب 

 ١٣۶٢سال 
تفاق رجوع 

ن گفت بمن 
 کار کسب و

  درس خود
من ازتجربه 
 يا ه شدند و

، گروه وانيد
د شما کليه 

م ی ع   .ی د

ح-اميرفيض - ھنگامه

دررابطه باپيام ا

يند وبدين ترتي
وبروشدر ،رظا

 ونوشتن واژه ش

رام مآ        تظاھرات 
اعليحض  کرد که

شھريورماه س 
ن  به اتفآئی از

خود ازمن سخن
موختن وکآبال 

. منکرده  است
م ميدانم ....... 
وامروز ياکشته
رافيان من ميخو
خود راميخواھد

ی ت م م وازاعاده حاک

نوزدھمين ھ -صه ھا

ز مشروطيت ود

 خيابان ھا بياي
د وغيرقابل انتظ
م مردم بالبخند

..  

             که نسبت به ت
ت که نصيحت

٢٧که درسنگر
تھائیون به قسم

ورعوامل ظلم خ
م ھدرندھم ودنب

ی چند اشتباه ک
ديخواھی است

شان راخوردند و
اکه اطرنچه رآ. 

ونی واستقالل خ

م ی و ی ن  ان  ا

ه ھا در رفع نقيص

  ه 
  

رجريان سالروز

رام بهآ، وطيت
ستقبال شديد باا

رامآن تظاھرات 
ادله ميکردند ..

            وراوادارساخت
بل ارزيابی است

  .بروند

 ايراد دانستند ک
ه است که اکنو

  ان

باحضو یرمجلس
زادی ميھنمآراه

ين نصيحت گری
زادآدم دوستی و

ب پند واندرز ايش
نی دادند ........
 وامنيتھای قانو

وان وارث پادشا س 

ھنگامه  

ع  گا   ر A

گا A ن  وزدھ

زاتی دارد که در
  

 سالروز مشرو
ين دعوت عام

 داشت که دراين
د رابايکديگرمبا

             سيارترساند واو
وق نصيحت قاب
ن وکسب وکارب

اتی راشايسته
فتخاردرج يافته

ییا ار ات 

ده شد ايشان در
الم رادررم ،رم

اين مرد دراي ،ت
ن پرستی ومرد
سال پيش فريب
چه تاوان سنگين
اريخ وفرھنگ

ول پسآا زادی و

يک رويدادمبارز
:دار چنين است

 که بمناسبت
ت نشان بدھند اي
کرد واشاره ای
ويات قلبی خود

           ص خمينی رابس
کنش او درمنطو

موختنآبه دنبال

وبيانا  نگرفتند
اف شھريارايران

م ميخواند شنيد
رفدارانم رانخور

سته من شده ا
که وطنرا رسم
س ۵نان که آربه

 که متاسفانه چ
ست که بقای تا

قد  ا نام یک  عد 

گاھی ازيکآبه ياز
ن رويدآفشرده 

ور خواسته شد
نيت مشروطيت
ھرات راپخش ک
مبيلھای خود منو

          م حاکم وشخص
شان بدھد  واک
ان رانخورند وب

ابليس راناديده
بيانات شعنوان 

   

ی که خودراامام
ب گروھی از طر

که حاال خيرخوا
، بزرگترين درنم

ازتجرب ،وخته ام
 يامتوجه شدند

ت ايران اسم مل
   .کرده ايد

ی و ا نام یک ا ول 

  ١برگ ٢٢/ ٠١

   حقوقدان- ض

، نيمين ھنگامه
اد که مختصروف

يان داخل کشو
د خودرابه حقان

سی خبرتظاھ–ی
 ويا شيشه اتوم

يم ِ  ت مزبور رژ           
ضرت واکنش نش
ی از طرفدارانشا

، واکنش ضرت
تحت عن ١٧۵

  

 ميھنان عزيزم

وھا صدای کسی
ت کرد که فريب

 

 ازچنين کسی ک
نده ام وميخوانم

موآموطنانم نيز 
انھا بسرميبرند
نيست اين تمام
 مردم راغصب ک

ه ا ن ھم  م  اوزا

 ١/ ٢٠١٢

اميرفيض

نوزدھم
روی د

ازايراني
واعتقاد

بی -بی
رھواد

      تظاھرات
اعليحض
گروھی

اعليحض
شماره
ميکنيم

ھم««

ازراديو
نصيحت
 .بروم

فتاگش
خوان را

تلخ ھم
زندا در

اندکی ن
حقوق

ن  ا



 حقوقدان

 – ميھنانم 

  )شيه

مده آ ميدان 

درراه ادای 

 که درروز 
متانت نشان 

د ازاينھمه ن
 قاآوميگويم 

يران  ملت ا
 ن خارج از

، اولين زشد

المی سخنان 
الم دلسوزی 
شھريارايران 
 فعلی ايران 

ه توده ھای 

، رکارمبارزه
يگری دارند 
 اگربھنگام 
اورھای کج 

وبااصراربه 

حضرت فقيد 
، نآودرراه 

ان استقالل 

ح-اميرفيض - ھنگامه

سخنی باھمل (

پايان حاششت (

مکشان شما به

 ام جان خودرا

راده اند مردمی
ھانه خود رابام
م بيگناه ميگوين

جدانيستم و لت

   :است

نشان داد که يا
وعموم مبارزان

غازآمشروطيت 
....««  

ری اساله جمھو
يدنی برای اسال

متوجه شرا ن 
ت که حکومت

مد  کهآ بوجود 

، اما دررميدھد
کارديگارزين ھم 

، تعرض برحق
رراست کردن با

تنظيم و ت رژيم

واعليحشته اند 
ن باوربسته وآ 

ت اسالم ونگھبا
  :ناختند که

نوزدھمين ھ -صه ھا

شود درنوبت اول

تقديم داش وارث 

دمآدون ترس از

مادهآکه   ت اس

راه بامن ھم ار
زاديخواھآحضور

........... مردم
> ومن نيزازمل

ن بجاآشاراتی از

ران عزيزبه دني
ه شما به من و
رروز سالگرد م
ی درپی زد ....

عات وابسته به
ی است وياپوشي
گوئی معمولشان
ايران معتقداست

وعمال موقعيتی

ل واقعيات قرار
ش راميکند ومبا
.ق تعرض شود
رميشود وديگر

 کيھان واطالعات

ن از اسالم داش
رطول قرنھا به
تجلی گرمعنويت
بدان معنا ميشن

ه ھا در رفع نقيص

تقادی ديده ميش

، نهشاهعنوان

يد برخاسته وبد

 ھم ايجاد کرده

ازکشوردراين ر
مدند وحآيرون

شوردرارتباطند
 مرد بايد برود

نان دارند که اش

ی ايروخيابان ھا
رمانانهھحرکت ق

حرکتی که در –
ه ھای کاری وپی

العطی کيھان وا
 اسالم خوردنی
 دشنام وغلط گ
شد شاه سابق ا

ائی الزم نديد و

رادرمقابل ومردم
زمان کارخودش
ندھند که به حق

، ھمه گيرکم کم

ب نوشته ھای
   :ميشود

ه پدرتاجدارشان
ه ملت ايران در

، وتايالت ملت
راب ، اسالموملت

ھنگامه  

ت لغزندگی اعت

صفحه تحت ع ١

ه ايل کرد وپايما

، تکليفبرحق

وخارج ا داخلی
شماازخانه ھابي
واھان دور ازکش

اين ميگويند <

سبت به ھم ميھن

شمادرکوچه ھاو
ح ه دارد ......
گونه ميخواھيد
به دشمن ضربه

، روزنامه ھایی
نکه نميداندآ <

ن چندين ستون
ھلوی فرزند ارش

  >ست

ھا توجه واعتنا
   .ارند

يرون ميکشد و
. زرزمان نشست

حق بايد مجال ن
، کت يک روايت

بنامه ای درجوا
ورده مآدراينجا

 

شناختی است که
الم داشته اند که
پادشاه مظھرتما
ديرينه پادشاه و

انات اعليحضرت

١۴تحقيقی در١

نچه شماغصب

من عالوه ب رای

 تمام مبارزان د
شان حرفه ای ش

زاديخوآن وساير
ايم وھمه باھم

  »»يد ........

ی خطابی ھم نس

ھانه ودليرانه ش
تاريخ خود تکيه
 ميخواھيد وچگ
شسته ايم بايد به

 اظھارات خمينی
رفته ونوشنتند
يه شھريارايران

رضاپھت <نوش
لمانان جھان اس

ن واکنشھآل به
ت پنداراس وررا

  راازناسره بير
يتوان به انتظار

. مدافعين حھندد
، بصورتنشود

ن ١٣۶٢ه سال
ن دآشت که متن

العات وکيھان

، ھمان شسالم
تقادی رابه اسال

پ ،. زيراکهست
ين سنت وباورد

 است که دربيا

۶۵گر  شماره

نآی پس گرفتن

خاستن مردم بر

مينان دارم که ت
دمکشآ وحشت
نان بامنآ .شست

مده اآگ بجان
ھستيد بايد بروي

 پاسخ به خمينی

   

گاھآاد وحرکت
وت زبه فرھنگ

شما چهداد که 
يست مابيکارننش

شھريارايران به
ستھزاءوکنايه گر
سخنان بی پيراي
ه اروپائی ھم نو
ستگی تمام مسل

، طبق معمولت
زنامه ھای مذکو

سره ،ت زمان
پسند است ونمي

زمان شتاب بد 
 وجواب روبرون

   .ت

يعنی شھريورما
مه ھاارسال داش

ی اطالوزنامه ھا

جوان ايران ازاس
گاھی واعتآمان 

ساخته بوده اس
س ايست وبراسا

  ٢برگ ٢٢/ ٠١

= اين باردوم

) سنگ١٣۶٢ين

ملت ايران برای

 خواستن وبرخ

اطم ،کليف بدھم
درسياھی طيت
رام نخواھندنشآ

برادرکشی وجنگ
حکوم بررفتن ھ

متعاقب ،ضرت

 ميھنان عزيزم

مرداا چھاردھم 
ھنوز ،نده است

گاھی بيشتری د
ن نيآخرين آد و

انتشارپاسخ ش
رايران رابه اس
> ودراطراف س

. يک روزنامهد
 ننگ وسرشکس

موقع دفترسلطنت
وشته ھای روز

 است که گذشت
به اين شيوه ناپ
توانند به حرک

، با مقابلهودن
سان نيستآردم

رھمان تاريخ يع
ن روزنامآن به

ن سردبيران رو

 ھای پادشاه ج
رضا شاه نيزھم
 وايمان خودراس

وحدت ملی اس و

 ١/ ٢٠١٢

حاشيه
فروردي

امروز

ايناند 

اين تک
مشروط
آ ،دادند

ظلم وب
شما مح

اعليحض 

ھم««

تجربه
زنھنوز
گآکشور
قدم بود

زپس ا
شھريار
>ميکند
ساختند
موجب

ن مآدر
عوام نو

درست
تسليم ب
که ميتو
تازه بو
شده مر

سنگرد
نآدرج 

قايانآ«

ديدگاه
محمد ر
احترام
وطن و



 حقوقدان

 و تجاوز و

مت وشکوه 
يتی وجھان 

 می پندارند 

ا ودانستنی 
نھا آمالحظه 

 شما نامش 

  :ديد که

،  اسالم ست

سالم انتقام 

 از کرديد و
 ن استوارآر

 ست درش ا
 زل سازند و

ھيچکس  ,د
خرين فردی 

  )ت

ولی نماينده 
دل ايرانيان 

ند که مردم 
ميداد  وعده

 که امروز 
ری اسالمی 

ح-اميرفيض - ھنگامه

  .بخشتد

ولم وبيدادگری 
             نزه ميسازد.

، به عظمک روح
کاربافقروبی ملي

ن بوده وھست

، غنيمتھا باران
رمارابه علم وم

ن چيزی کهآه 
   .حش دارد

کرديد ونشان دا

روآتش افکن اس

ا ،کبت باراست

  .است

ومغزمردم فروک
مت خودرانيزبر

   .ن دانستيدآ

ھم اکنون بنمايش
ويران ويامتزلز
صبروطاقت بايد

خآپادشاه ايران 
م درج شده است

چه جوان است و
ھبی است ودرد

ان زيرا اوميدان
و راھم که بمردم

توده ھای مردم
ز نکبت جمھور

نوزدھمين ھ -صه ھا

قوام وھستی ميب

وبرای محو ظل
             يدی ھا پاک ومن

انی درقالب يک
 ميدانند  ودرپيک

نان که پندارشان
  :شيد چراکه

ن رقتآای اش
نداشتيم به اجبار
ثبات رسانديد که
ستيد اختالف فاح

شھيد ک یزاسالم

،  فتنه گرسالم

سالم فقرزا ونک

حشت وقلدری ا

تااعماق روح و 
 پايه ھای حکو
آرادرگرو انجام 

نجه که ھآجز ی
اسالم يافته اند و
مدتی که شماراص
ھد ماند گرچه پ

ھم» وچنين بود

ده است که گرچ
الفصل قدرت مذ

ھای شھرياراير
ن اسالمی رآ و

  ده است.

ساخته است وتو
وھبتی که قبل از

ه ھا در رفع نقيص

ن وپادشاھی راق

مھربانی است و
               ب انسانھاراازپلي

ه روحانی وانسا
مان واقعی خود

ھنوز اسالم راچن
يربط نگفته باش

تما از ما و يدا
ن ندآعيان گری 

رائه داديد به اث
ن مباھی ھسآل

يران وملت رااز

، ادمکش است

اس، استی رحم

سالم برمبنای وح

عشه برانگيز،
ه انداختيد بلکه
سربلندی اسالم ر

 ومعنای ديگری
پدران خود به ا

، دراندک مکنيد
دلی باقی نخواھ

او«مه دررساله 

قدرتی صادرشد
 دارد رقيب بال

  .د

 سياسی وپيامھ
محروم ساخته

غافل شد ورم>

مئز وپريشان س
ھمان موزچيز ج

  .ت

ھنگامه  

امی ستايد ودين

پاکی وم ،صاف
             ا ميجنگد وقالب

ومذھب بافلسفه
رماآت ووطن را

که شاه ايران ھن
دانيد شايد ھم بي

نمايش گذاشته
ی بشناسائی وع
ه ازاسالم بما ار
ميشناسيد وبعمل

ايرھای شھريار

دآ، اسالم ن است

اسالم شقی وبی

زادی است  واس

يشات عظيم رع
 موج ميزد براه
رارداديد بلکه س

زاسالم صورت
 راکه به اعتبارپ

تعجيل نک ،يکنيد
د درترديد ودود

اين نام(     ».د

زسوی قکه پيام ا
، وقدمتی کهين

             ه ای عميق دارد

، اال حرکتھاید
 ايران داشتند 
 که اسالم رابياو

م او دنيارامشم
ستجوی ھيچ چ
ستشھريارايران ا

ستقالل وطن را

انص ،چمدارعدالت
ِ       اھريمن  زشتيھا       

ج معنويت ملی و
ملتفرينی آوبه

 .يروی واحدند

ستنباط کرديم ک
نی ميدوياپوشيد

ين چند سال بنم
ئی که ھرگزحظی
ی نوظھوری که
سالمی که شما م

، ھمه باورزشت

، قھاروخشنالم

،رومھاجم است

زآحاکميت ملی و

وبانماين داديد
رافت وانسانيت
ی اداره کشورقر

، ازوخوش قلب
اھند اعتقاداتی

شاکی تشبيه ميک
يدشناسی داده ا

ايت نخواھند داد

ستثنائی است که
ن درديآروعيت

          رحساس وريشه

ردی وحشت ندا
سلطنت شاھنشاه

مده امآربياورم

وی تعفن اسالم
، درجسی ھستند
،  تنھا شھواست

رايد ووحدت واس

 که اسالم پرچم
          ھيزشده وباج ت

که پادشاه باتاج
شند وسربلندی و

ھنک ويک نيآ 

ارايران چنين اس
ص راخوردنی و

انتان درطول اي
ورديم  ونھانھائی
ره باارائه سيمای
 گذاشته ايد بااس

خارولی کريه وز

، اسالملت است

اسالم غارتگر 

، دشمن حسالم

يد وگفتيد ونشان
ن شرآون که در

نرازيربنایآتنھا 

شخاص صادق و
نسته ويانميخوا
ه خوراکی وپوش
ما براه اسالم ش
تگی بازھم رضا

جد اين اھميت اس
 به اعتبارمشرو
             مينی جای بسيار

مبارزه وتھاجمی
 که درزمان سل
ام که رفاه وکار

يست وبوخريدارن
زادیآ وامنيت و
خو ونماينده اين

  ٣برگ ٢٢/ ٠١

 مليت ماراميگر

معنا ميشناختند
، وھمه بديھای

عنا ميشناختند ک
وايرانی ميانديش
 يک اعتقاد ھم

فرماشات شھريا
رشمااين تشخيص

ی که شما ويارا
وآروانی بدست 

وباالخر ساختيد
راکی وپوشاکی

مراد شما باافتخ

دشمن وطن وم

،ظلم پروراست

،  اونخواراست

نه تنھا نوشتي
ی خوھا سيالبھا
ه تنن. کم ساختيد

نون پاره ای اش
دارند ونتوان خود

نھارابهآورھای 
زشھائی که شم
ه به اين گسستگ

ھريارايران واج
ست کهقدرتی ا

ده ھای به خم َ            ر 

 ازھيج پيام وم
رازھمه نعماتی

من نيامده ت <

راھيچکس خ ش
تجوی کارورفاه
ن بودند نيستند و

 ١/ ٢٠١٢

،اسالم

بدين م
يغماگری

بدان مع
ايران و
،وطنی

ما از ف
حال اگر

اسالمی
ھای فر
س روانه

خور ار

شما وم

،اسالم

ظالم وظ

وخو گر

رااينھا
نھاآثارآ
محک و

اگرتاکنو
خيال خ
شما باو

موزآ از
است که

پيام شھ
ھمان ق
َحتی م ر  َ     

خمينی
ايران ر
وميگفت

متاعش
درجست
نآحائز



 حقوقدان

ط تکليف از 

 نراآدشاھی 

ی که ساخت 

 وشخصيت 

 خود ھرچه 

  

ح-اميرفيض - ھنگامه

ھی ديگر، اسقاط

  .ميسازد

تيان سوگند پاد

وفرھنگ ايرانی

تکاء بيک نيرو

يندهآخيزد وبر

ن آه اميد ادامه 

نوزدھمين ھ -صه ھا

شه گيری گروھ

مصمم ودليرترم

ھمان است که ات

تربيت و، تماعی

دون اتت ايران ب

شروطه بپا نميخ

ين  ھنگامه  به

ه ھا در رفع نقيص

نکه خفتن وگوش

،  من ميباشندآر

ن ھآومشروح

 رويدادھای اجت

ند که ملتدرميک

انون اساسی مش

پايان  نوزدھمي

ھنگامه  

. ھمچناننميشود

لتی که عھده دار

 تعيين گرديده و

،ومنش ايرانی

ن محکم راصاد

ومشروعيت قا

              .ود

  

قق ن        ّ مردم متح  ز

ابه  انجام رسالت

هاسی مشروط

شناخت روحيه و

 است اين فرمان

 کھن پادشاھی

خود بلند نميشو

    

استن گروھی از

،  پادشاه راردم

اسا حا درقانون
.....  

ش ،اليل تاريخی

ماراشکل داده 

رنده از قدرت

د وبرای نجات خ

                 

  ۴برگ ٢٢/ ٠١

  ضرتا

، بابرخاپادشاه
   . نميکند

تن گروھی ازمر

، صريح پادشاه
ست ...ساخته  ا

، دعقل گرايانه

اجتماعی ملت م

افته وفرمان دا

اشد نمی انديشد

                 

 ١/ ٢٠١٢

اعليحض

سالتر
پادشاه

برخاست

تکليف
مؤکد س

منطق 

ساز و

الھام يا

ه باسيا

       

  

 


