
 حقوقدان

م از شبکه 
 ،جات ايران

صاحبه اقدام 
  .بکارميبرد

 ھا برمبنای 

  انحصاری

مواردی که 
ی است ولی 

سی نوعی ا

شت که شاه 
آن  ممی ومت

ه که حتی 

ھنشاه ايران 
دعا ھايشان 

ھای ديگری 
ذشته به گه 

ينده آ برای 

...گمان ....  

ح -اميرفيض –يکم 

ت رضاشاه دوم
جنگ برای نج 

ن مصآواردی از
رادرخطاب  ب "

ھ د  وچون پاسخ

،  تخصيصال

ود ولی تاکنون م
 ھا بيک معنای
شاه درقانون اسا

  ر.

ھائی گشه ونمون
رازقانون اساسی

  .شوند

مسيری راساخته

ن ازسوی شاھن
ه است زيرا اد

وه ھت ويابه شي
نچهآخ درمورد 

ت که ميخواھم

ستينده اآ به

بيست وي - قيصه ھا

عی بااعليحضرت
–ھاد پادشاھی 

تفاق به نقد مو
"اعليحضرت"ن 

ن گذاشته ميشود

از سوالکه قصد 

دعا شده وميشود
ھ رفرھنگ واژه
ين اختيارات شا
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شاه ايران درر

گرفتن قانون اس
ون اين درخواست

 ميتوان اين انت
ه بگيرم براين

١٩٠۶ساسی

ليتھایزيرامسؤ

ھ  

گا  A  ع ر
گ A ن  ت ویک

ن فرانسه مصاح
 قانون اساسی
وھائی تخصيص
ل اول تلويزيون

بکومت پدرشان

ين سوالی بااعليح

روبروشده است

که ھمواره از ت
حکومت . است

قانون مشخص
 دولت ھم اختيار

ه طريق حکمت
وز کرده که اين
فته تابه حکومت

ودشمنی باشاھنش
   .ت

وناديده گ شکنی
رمايند که تاکنون

  اشيه )

ظرھائ ويژه ای
برعھد را مورخ

راساس قانون اس

 سخن بگويم ز

ل اول تلويزيون
صاحبه درباره
ان سوم  گفتگو
ه گزارشگرکانال

حکنظر درمورد

سال است که چنين

رھای متفاوتی ر

مان چيزی است
 ارائه نگرديده

نھا راقاآرز بين
د ر، و اختيارات

منصفانه بايد به
راده وقصد تجاوز
حد خود فراتررفت

باکينه توزی ود
ثرگذارشده است

مدعيان قانون ش
مستند اعالم فر

( پايان حاش      

مده ازنقطه نظآ
يخواھم نقش مو

ت دارد نقشم بر

شتردراين باره

 

کانال ١٣۶٢ل 
 نمود دراين مص
وکشورھای جھا
جه اين است که

حضرت  اظھارنظ

حدود سی سا  - 

 با  اظھارنظرھ

ه است  واين ھما
عا واتھام باشد

ی است که مرز
ست  درحد مقرر

رنظرسالمت وم
ون اساسی باارا
ھا دراستفاده ازح

ھمراه با وتلقينی
عليحضرت ھم اثر

 که سنگر ازمد
موارد مزبوررام

    ت نه حکمت

آی ازپدرم بعمل
ين ھمه من نمي

  .ھد کرد

ازھرچيزاھميت

شجيح ميدھم بي

  ١رگب ٢۵/ ٠١

  حقوقدان - ض

سال ھم مھرماه
ری خود پخش

وايران وعراق 
مسئله قابل توج

 سوال از اعليح

  خارج ازمتن
قانون نبوده  و

  ت ايران 

نشاه ايران بوده
زيربنای اين ادع
ق سياسی داخلی
ت وحکمرانی اس

رسيدگی واظھار
مقررخود درقانو

ويا دولت ھا ردد

ھای سطحی وت
علروباورھای  ا

سی سال است
م ست کرده که

س نقل قول است

  شهريارايران 

 انتقادات زيادی
باايم دفاع کرد 

ی قضاوت خواھ

رای من بيش 

. ترجم انجام دھ

 ١/ ٢٠١٢

اميرفيض

درھجد
سراسر
جنگ ع
ميکنيم

*اولين

هحاشي
حکمت
حکومت

شاھنش به
بتواند ز
درحقوق
حکومت

برای ر
ازحد مق
تلقی گر

قضاوتھا
درافکار

حدود س
درخواس
براساس

پاسخ ش

تاکنون
رژيم از

روشنی

نچه برآ

ميھنم



 حقوقدان

سال از  ۵ا 

  

 از ن قسمت

 کشورم از 
مشروطه به 

ظامھای برن

زسرزمينش 
د که ضامن 

.  

ممکن است 

  ؟

وبرادرکشی 
ه يک نظام 

.   

 راده ای از
 ساسی اکتفا

ح -اميرفيض –يکم 

يا ۴ھنوز  ،ديم

سی ايفا نمائيد

ه اتفاق تمام اين

ه مسئله رھائی
زم که سلطنت م
ارنظرھا دربرا

احيه وبخش از
ی بوجود مياورد

ه سياسی که م

؟يدآه بتصورمی 

شوردچارجنگ و
قيام ملی برعليه

.درج است ۶٢ 

ی ترديد چنين ا
اسصويب قانون 

بيست وي - قيصه ھا

ه گذشته بازگرد
  . شود

 لحاظ نقش اساس

کشورماست  به

نجا که بهآ نم تا
خاطرنشان ساز
ره ای ازاظھا

ن درھرناآھای 
امنيتی ،ين نظام

وراست وياميانه

ن باشد کهآتراز

ست کم کشما د
بود، قی خواھد 

بان سالآ ٢٢ر

. بیياد کرده اند
ابه ذکرتاريخ تص

دررفع نق ھنگامه ھا

ه باشد تامدام به
النی ترنوشتهو

نظرداريد ازاين

جامعه شناسی ک

. مطمئن
ست بويژه بايد خ
 به خالف پار

 است وويژيگھ
نيازمبرم است اي

تمايالت چپ و

ژيم ديگردشوارت

 جاری نشود ام
یويک جنبش مل

مصاحبه درسنگر

ي ١٩٠۶ساسی
، غالبانآومتمم

ھ  

تراھميت داشته
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ی وتعالی ملت خ
ھادی رامحترم ش

جاوز به نھاد س
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 حقوقدان -اميرفيض –بيست ويکم  - دررفع نقيصه ھا ھنگامه ھا     ۴رگب ٢۵/ ٠١/ ٢٠١٢ 

افسری که  ،. سربازی که نداند، ھيج چيزی مھم ترازفرماندھی نيستن گذارده شودآدريک جنگ باھرنام ومفھومی که بر
 نھاست ومشروعيت سنتی وقانونی اوبرکدام پايه است وآمردمی که ندانند چه کسی رھبروفرمانده  ،نداند فرمانده اوکيست
  .شکست ونابودی حتمی بھره ای نداردن سودی دارد چراکه جز آغازميشود ونه برپائی آی چه ميگويد،  نه جنگ

ست ا , ھمه سربازان وشرکت کنندگان ويافرد فرد ملت ميخواھند پيروز شوند ولی خواستن غيراز توانستندريک جنگ

   است .......... فرماندهتبديل شود  نيروئی که سبب ميشود تاخواستن به توانستن

رف خواستن مردم کافی نيست واين خواستھا مادام که                                                        ِ اين مختصروھزاران دليل فلسفی وروانی وعينی وجود دارد که ص  
   .، ھيچ ارزشی نداردتشکيالت سياسی وفرماندھی مشروع وقانونی پخته  وتبديل به توانستن نشود کنار در

                             ِ        ارد واگر راستگو باشيم واز شيوه  اغوای رکات دنياز به سازمان وتشکيالت وفرمانده وتدا ،اگر قائل باشيم که جنگ
حق است گفته شود که ھيج يک از چيزھای الزم برای يک جنگ ميھنی که ملت ما درپيش دارد  ،مبارزين  پيروی نکنيم

  وجودندارد....

،  مينمايند دقيقتر احساس نراآاين نبرد مقدس ميشوند ولزوم برپائی ماده شرکت درآه ھرقدر بيشترمردم راستی اين است ک
   .نھارابيشتر پريشان وبی سامان ميکندآ،  درک اين حقيقت که نه فرماندھی وجوددارد ونه تشکيالت وامکانات

،  مردم به اين موقعيت نرسيده اند واين حق رانيافته      ِ       مبارزه  سرخود ((امروز پس از سی و اندی سال)) سال ۴يا پس از آ
؟ يعنی ھمين س وھردسته ای فرمانده اش خودش استيا اين درست است که ھرکآ؟ کيستنھاآاند که بدانند فرمانده ورھبر

ورنده جنگ آيا چنين وضعی پديد آ؟ است درمبارزه عليه رژيم غاصب ادامه دارد ((سی و اندی سال)) سال ۴وضعی که 
پياده  ۶٢بانماه سال آ ٢٢مورخ  ١٨١بحث درسنگرشماره  نمفصل اي( ميھنی است ياعامل سرخوردگی وتالشی است 

  )شده است

  اعليحضرتا 

   .اعليحضرت عرض شودمھم وحساس  به  حقيقتی ،فرمائيد دراين فرصتاجازه 

 مبارزه عليه رژيم غاصب خمينی رابه دوش بکشد و                                                    ِ ، يقين فرمائيد که ھيچ سازمانی وتشکيالتی که بتواند بار  اعليحضرتا
مائيد ھمه نمايشی نجه ميشنويد ويابه ظاھر مالحظه ميفرآن نھاده شود وجود حقيقی ندارد وآپايه مبارزه راستينی بر يا

   .. اين حقيقت مبارزه نيروھای برون مرزی است ودرداخل وضع به مراتب بد تراستستوتوخالی ا

درمقابل رژيم خوانخواراسالمی جزاعتقاد به حقانيت رژيم پادشاھی وسلطنت  سوگند که درايران ھيچ چيزبه ايرانم 
 ايران وجود ندارد واين سيل احساسات گرانقدر درمسيرمبارزه ھمچنان سرگردان وھرز ميرود ودراجتماع داغ و شھريار

   .فروميرودونااميدی سوزان گاھی ازجائی ميجوشد ودرجای ديگردردريای يأس 

وسط پادشاه ويافرماندهان منتخب پادشاه مهارنشود ودرراه نجات مردم تاگراين جوشش عظيم 
   .ايران تبديل به توانستن نشود غني ترين فرصتهابراي رهائي ايران بباد رفته است

  حاشيه خارج ازمتن 

علينژاد مور تائيد اعليحضرت خانم مسيح  ٢٠١٢دراولين مصاحبه سال سال تکرار واصرار، ٢٨از  پس باالحقيقت 
  ( پايان ) ارگرفت قر

   نآبه اميد ادامه  –پايان بيست ويکمين ھنگامه                                                           


