
 ض حقوقدان

فوريه سال 
 مشکالت و

. شما ھستيد

ميتوانند به 

رمطالبی که 

ھرات مھمی 

ان يريم به ا

 .ی ومذھبی

لترناتيو آھا 

وھبتی است 
حب ميراث 

ريم که چه 

نطور که آ و
ت ميکند نه 

خودراازتائيد 

اميرفيض -ين ھنگامه

ف ٢۴درتاريخ  
صاحبه مزبور م

نان نفربعدی شآ
  ؟ داريد

ايران ر شھريا

  ؟ريد

نظرنرسدولی بر

است تظاھ  ١٩

ن که ماميخواھي

،  فرھنگیريخی

طه رابعنوان تنھ

ه سلطنت موک<
اختيارتصا ،شن

ايد تصميم بگير

و که من ميفھمم
ست که سلطنت

قوق موروثی خ

بيست وپنجمي - ه ھا

،استيحضرت 
توجه به مص ،

آ که درفھرست 
ی چه احساسی

وح فرمايشات

بررويدادھارادار

چندان معتبربه ن

٩٠۶ساسی ن ا

درابه اين قانون

تکيه گاھھای تار

 سلطنت مشروط

د اعالم کرديد <
 به فردای روش

  )٢( د ؟

خالص شويم با

نگونه کآ، طه ما
ولی پادشاھی اس

ج وتخت بايد حق

نقيصه عھا برای رف

  ه 
گا A  

ه پاری ماچ   صا
ضع حقوقی اعلي

،انجام گرديد س

رش اعالم کرد
وج خمينی گرائی

عالقمندان مشرو

ئی تاثيرگذاری ب

راممکن است چ

قانونه سالروز

ن دلبستگی خود

ت ،طع شده است

ھرزمان ديگر،

تتان انتشارداديد
روزی ورسيدن
ح بيشتری بدھيد

ررژيم کنونی خ

سلطنت مشروط
 ارضی است و

ت که وارث تاج

ھنگامه ھ

ای ر  گا   Aع 
گ A ن  ت وپ

صا ان  یارا
ميت ازنظرموض
ادرش درپاريس

   .گوست

رد اويسی وبراد
جنگ عراق واو

ع(ش باالميدھند
  )مايند

ياھنوزتوانائآ، د

خواھم گفت زير

 اوت گذشته که

ظاھرات ايرانيان

ود قط معمول خ

براين بيش از ھ

)١(  

به ملتخطاب  ١
پس ازپير يشود

ين مورد توضيح

ه چگونه ازشر

. درسوشن باشد
ساسی وتماميت

کرده است یش بين

گ A

ت  یا
اھمراتب بسياربا

بد اويسی وبرا
پاسخگ  بامبارزه

  

س ازقتل ارتشبد
گ وباالگرفتن ج

نه ای به پرسش
رجوع فرم ١٩

تبعيد بسرميبريد

تی خودسخن نخ

. در پنجميکنم

گرفت  دراين تظ

گاه ھای اتکيه

بنابت داده است

)   نونی مينگرد

١٩٨٣ريل سال
تفويض ميشاه

اياميتوانيد دراين

ا اين نيست که
   .ست

 ھمه چيزبايد رو
ون اساضامن قان

پيش ١٩٠٧و 

که واجد مر اچ
بعدازترورارتشب

دررابطهادی را

:اچ چنين است

  چندساعت پس
حکوميت به مرگ

ردانه ومتھوران
۶شماره  ١٣۶

ست که شمادرت

ازمنابع اطالعات

مي  رسيده تکيه

صورت گزرگ 

 .ند

با ش،که ارتباط

 خود راازدست

زنابودی رژيم کن

ورآ رستی که د
 به شخص پادش

آ> شما ميگذارم

برای ما تنھا –
يم ھدفمان چيس

جايزنيسترديد 
ی است شاه ض

١٩٠۶ اساسی

   ١ برگ ٢١/ ٠٢

  ض حقوقدان

پاری ما صاحبه
چند ساعت ب 

ت وچراھای زيا

پرسش پاری ما

،ن جھاداسالمی
به اين حکم مح

رايران پاسخ مر
٢اه اسنفدم ٢٠

سال اس ۵ –ماچ

من ا –ارايران 

وعات به چاپ

ن وشھرھای بز

انيم ابراز نمودن

اچندسال است ک

زاديھایآا تمام 

ومطلوب پس از

درمانيفس - ماچ 
که ازسوی ملت

رای شبرعھده آ

–شھريارايران 
ھيم بکنيم وبداني

مورد شک وتر
 اساسی ماحاکی

   .ت

ياقانونآ –ماچ
  ؟ن بگذراند

 ٢/ ٢٠١٢

اميرفيض

اين مص
١٩٨۴
ابھامات

اولين پ

زمانسا
نسبت ب

شھريار
٠سنگر

پاری م

شھريا 

درمطبو

درتھران

بازگردا

ملت ما

ملت ما

مثبت و

پاری م
الھی که
خودراب

پاسخ ش
ميخواھ

دراين م
قانون

حکومت

پاری م
مجلسين



 ض حقوقدان

, علی يرفتم

واجب است 

وال گذاشته 

بيری دراين 

ھرچه باشد 

دشاه قانون 

 نجات ملی ت

د ميکنم که 
ف من نيست 

ھمائی کليه 
ايجاد  ١٩٠

وردن آ جود

کنارايرانيان 
ل نداشت که 

وی واينکه 
 ھنگامه ھا 

 نيزپشتوانه 
ھا باشد يک 
تيوی ايجاد 
سلطنت چه 

اميرفيض -ين ھنگامه

خودراپذييتھای 

برعھده بگيرم و

ل سلطنت به سو

فاھم ياسوء تعب

 رای مردم راھ

ی به عنوان پاد

دولتيد که يک 

ھد بود ولی تاکيد
ن از وظائفآرد

البته گرد ......
٧و ١٩٠۶سی 

......   

 يک پادشاه بوج

ن است که درک
سال ٣٠يش از 

قات بارجوال مال
پژوھشرديف 

عت انساني طب
نھآمزاياوامثال 

ک حالت الترنات
ه مردم درايام س

بيست وپنجمي - ه ھا

مسئولي ١٩٨٠ر

مسئوليتھايم راب

است که اصل ده

ان ھيچ سوء تف

ن راداريد که 

 اطاعت کند ولی

کنيد وکمک کني

وی اتحاد خواھ
دولت وشرکت د

ھده بگيرم .....
حورقانون اساس
 ومنفعل نمانيم

نخستين وظيفه

آست وظيفه من 
نگلستان مگربيش

احتما وبخيتار و
درربنظر شد که 

ست ازگرايشھای
دھای رفاھی وم
حوی که باشد يک

سايش ورفاآ ل

نقيصه عھا برای رف

اکتبر ٣١تاريخ

 بيابد وبتوانم م

پيش بينی نکرد

د بنابراين امکا

مادگی اينآشيد

زقانون اساسی

نی تفاھم ايجاد ک

 گام بزرگی بسو
نم ولی تشکيل د

ين نقش رابرعھ
اند پيرامون مح
رادرپيش گيريم

ن، ماھرچه باشد
  )٧د (

مشغولی من است
ه پرنس چارلزان

قای امينیآ  با
ن نباشد مطرح

ه صا ن    ی ا

قی برخورداراست
يزواجد دستاور
 ازانسان بھرنح

درمقابلونبارش

ھنگامه ھ

وليعھد درتوان

 صورت عملی

 قانون اساسی پ

نشين پدرميشود

خت دمکرات باش

زانی است که ا
(  

لفان رژيم خمين

صورميکنم اين
کن کخشم وکم

ه مايل باشند اي
گردھمائی ميتوا

وزنده رفعال  ی

ھای امروز شم
ه نقشه ای دارند

مروز تنھا دلم ا
گم ازاين گذشته

خانواده ومذاکره
يران ديگرممکن

یا ی و و ط  روا

 ازمراتب حقوقی
ن چيآ رسد که

ان امکاناتآسلب
ی نکبت باروخو

نکه بعنوآپس از

ينکه پادشاھيم

)٣(  

لوگيری کنم که

ن پسرجانآ ودر

وارث تاج وتخ

ووظيفه ھرايرا
)۵قانون است (

نيد درميان مخال

 مايل باشند  تص
يخواھم الھام ببخ

ماده ام اگرھمهآ
ورد اين گآواھد

نبردست که راه

می ھاونگرانی ھ
ضرت دراين باره

عھده گرفته ام
نان می جنگآش

شھريارايران باخ
ن بازگشت به اير

 /ست قرارندارد

ی  ژپو

نکهآرو عالوه ب
وخو دارند تاچه

س .ميکننداپيدا
ن دستاورد ھای

. من پسبه نوعی

ستم اما برای اي

س سوگد ياد کنم

 سوء تفاھم جل

رپادشاھی است

(  

يک و ما مايليد

ين وظيفه من و
ن دفاع ازاين قآ

ميکنيد که بتوان

موطنان تبعيديم
. ميخی بازی کنم

آد ی قانونی خو
ملی بوجود خو

ن اسآمه مھمتر

لی ھا،  تلخکام
حضيا اعليآست 

وليتھائی که برع
ه دوش به دوش

جع به ارتباط شھ
نآيد که بعد ازا

ن اھم اسآاسی 

   تيو

لترناتيوآبت به 
زی که عادت و

ن راآحراست از
نآری اسالمی با

   ٢ برگ ٢١/ ٠٢

بله ب -رايران  

ب شاه ايران ھس

ن دربرابرمجلس

ا مايلم از ايجاد

يران يک کشور

)۴(  وجود ندارد

پس شم –ماچ
  ؟

بله اي –رايران 
آمھمتری دارم و

اياتصورمآ–ماچ
  ؟يدآ

اگرھم –رايران 
ندارم کارسياسی

مسئوليتھایرام
ن يک اتحاد عم
....... ولی ازھم

دلمشغول  -ماچ
نی برای خود اس

مسئو –رايران 
ن ھابدانند کهآ ا

  .ج کرد

ت چندی ھم راج
ی تعيين کرده ا
ه حقوقی  وسيا

لترناتآ يگانه )1

شھريارايران نسب
سان ھا بھرچيز
نس وعالقه وح
تحميل جمھور

 ٢/ ٢٠١٢

شھريار

الحساب

درايران

دراينجا

شود اي

مورد و

پاری م
ذيريدبپ

شھريار
نقش م

پاری م
آبوجود

شھريار
درنظرن

)۶(  

به احتر
مخالفان
...شود

پاری م
جانشين

شھريار
باشم تا
ازدواج

سواالت
يا مدتیآ

که جنبه

)1

بيان ش
انس دارد

حالت ا
ميشود



 ض حقوقدان

م درعبارات 
وطه معرفی 

تيو سلطنت 
درجستجوی 

درحاليکه  ،
زنابودی س ا

  )حاشيه

ت زيرمستند 

 >شدهست <
 اينکه جعل 
سی ميسازد  

ران ازطرف 
ن نسال بعد 

 با سانی که

نجا که آز. ا
گردوازدھم 

.کامال حائز 
  داده اند که

ن دفاع آم و
ی قراردادن 

اميرفيض -ين ھنگامه

شھريارايران ھم
م سلطنت مشرو

الترناتآم بھد  مر
د ازسی سال د
،رابردوش دارد
ت ومطلوب پس

(پايان ح ست >

نرا باعبارتآ و

 کامال معلوم اس
ی دارد  نتيجه

ول به ھمه پرس
   .ند

ت مشروطه اير
عقاب ذکورايشا

تفاده واستناد کس

ست وارد نيست
درسنگ >سلطنت

   .الزم نيست

اشته شود .....
کيد ديگری ھم
ش مھمتری دارم
ون اساسی يعنی

بيست وپنجمي - ه ھا

ش ز وعينی که
ژيمر ، اسالمی

            گرايش طبيعی 
 که اکنون بعد
نی بارمبارزه ر

لترناتيو مثبتآھا 
دجھان گريدن اس

اساسی استناد

  >ود

تفاوت اين دو 
ينده بستگیآبه 

نراموکوآوعيت 
طرف ملت ميدان

سلطنت«ميگويد 
ودراع

سپس مورد است
.   

قابل مجلسين اس
<تداوم س و ١٣

بنظرالن ھنگامه 

طت به سوال گذ
مين مصاحبه تاک
ن پادشاه نقش

زقانودفاع ايا آ 

نقيصه عھا برای رف

مين حقيقت بار
رناتيو جمھوری

          زغصب و نيزگ
 دورشد تاجائی
بيشترين سنگين

نھبعنوان تمان
ب درکوزه وگرد

متمم قانون ا ٣

ميشوه تفويض

   .ين است

 »تفويض
ن  بآ که اتمام

ارج ومشرووم خ
 شده وقطعی ازط

متمم است که م
شاه پھلوی 

ت عملی شد وس
ح رفته استضي

ند سلطنت درمق
٣۶١اسفند ماه 

دراينن آ تجديد

ت که اصل سلط
 به اينکه درھم
 کند ولی بعنوا
سلطنت رادارند

ھنگامه ھ

يعنی ھم ،اناير
الترآ،ق سياسی

ِ        حقوقی  ناشی از     
کم رايران کم
ن بآ به ايجاد

بيش ازھرزمرا
بآ< ومصداقشد

  : است

٣۵شان به اصل

ه شخص پادشا

 سی وپنجم چني

شخص پادشاه ت
  فعل مضارع
 راازحالت تداو
ی ايران راتمام

٣۶ميدھد اصل
شاھنشاه رضاش

ی درجبھه نجات
درسنگرھا بتوض

   ليعهد نيست

طنت اتيان سوگن
 درسنگر دھم ا
سال ارائه شده

ينی نکرده است
است وبا توجه
ساسی اطاعت
تاری گذاشتن س

 رژيم سلطنتی ا
حقوق  المعارف

            يقت وواقعيت ح
ازتوجه شھريار

ن ونيازآ نبود
لطنت مشروطه

نميباشذر موجه

    اساسي

شتررامستدعی

ايش رديدحظه ک

بهز طرف ملت

ت  صحيح اصل

طرف ملت به ش
 وکلمه ميشود
 گرفته سلطنت
ت رژيم سلطنتی

نشان م ٣۵صل
ص اعليحضرت ش

وسيله علی امينی
رھا وبارھا ھم د

ل سلطنت به ول

شرط تصدی سلط
< اسير> قاله

سفندماه ھمان س

ساسی  پيش بي
شاھی در ايران ا
ت که ازقانون ا
رت اصراردرالت

ورد جزآوجود 
دائرت در(  اند

      اين حقي ،اسف
ا المی غاصبس

لترناتيو وآژه 
سلط ملت ما < 

توسل به اين عذ

 دربيان قانون

وضوع توجه بيش

ريارايران مالح

 است الھی که ا

ل وتحريف است

ت  الھی که ازط
تمام شده است
مزبور صورت

پنجم مسئله ثبات

ادراص سلطنت ر
شخصوسسان ب

  »د

ای اولين باربو
وبار قرارگرفت

نت شرط انتقال

مبنی براينکه ش
گرھا ازجمله مق
يزسنگربيستم اس

   مه پرسي

 اينکه قانون اس
سنت پادشسی و

 ھرايرانی است
) چرا اعليحضر

  طله ؟

   ٣ برگ ٢١/ ٠٢

يوی ميتواند بو
نرابيان کردهآف

     )ست

  = درکمال تا
ل جمھوری اس
يو ھستند وواژ

ميفرمايند ضرت
کنونی ميدانند  تو

جعل وتقلب )٢

ل اھميت اين مو

ه دربيانات شھر
  :دند

ینسلطنت موھب

> جعل <

نت موھبتی است
ضی وگذشته ت
فی که دراصل م
که اصل سی وپ

که ثبات وتداوم
وسيله مجلس مو
رقرارخواھد بود

لب وتحريف برا
ت مخالف بودند

سوگند سلطن )٣

شھريارايران م
درسنگ ين مھم

وني ١٣۶٢سال

سلطنت وهم )۴

شھريارايران به
وقی قانون اساس
فه من ووظيفه
)۵قانون است (

 زير اين فکرباط

 ٢/ ٢٠١٢

لترناتيآ
مختلف
شده اس

حاشيه
درمقابل

لترناتيآ
اعليحض
رژيم کن

)٢

به دليل

چنانکه
قرارداد

س<    

کلمه <

سلطن«
فعل ماض
وتحريف
درحاليک

دليلی ک
ملت بو
نسل بر

اين تقلب
سلطنت

)٣

بيانات
داليل اي
بھمن س

)۴

تاکيد ش
بارحقو

وظيفه<
ازاين ق
مبارزه

  



 اميرفيض حقوقدان -بيست وپنجمين ھنگامه - نقيصه ھا عھنگامه ھا برای رف    ۴ برگ ٢١/ ٠٢/ ٢٠١٢ 

    دولت نجات ملي )۵(

ن آلزوم تشکيل دولت موقت مطرح گرديد بعداز ١۵۵سنگرشماره در  ١٣۶٢فروردين سال  ١۴برای اولين باردرتاريخ 
نرا درھمين مصاحبه ونوبت دوم آنرابااعيحضرت درميان گذاشت که نوبت اول آدوبارروزنامه فرانسوی پاری ماج لزوم 

ن برخی ازشخصيت ھای خارجی درمصاحبه ھا به لزوم تشکيل دولت آتی خواھيم ديد وبموازات آنرا درھنگامه ھای آ
   .نرا توصيه ميکند اشاراتی داشته اندآتشکيل  ،موقت واينکه راه سرراست مبارزه

صل ا اشھريارايران درتشکيل دولت ر ليفتشکيل دولت ازوظائف پادشاه است ودخالت دراموردولت محسوب نميشود تک
که اسباب واھمه  بکلی متفاوت است ومشارکت دردولت ۴۶مقررکرده والبته که مشارکت دردولت با اجرای اصل  ۴۶

   .شھريارايران است درتکليف ايشان ھم نيست

   معرفي وليعهد )۶(

پاری ماچ دوبارموضوع وليعھد رابا اعليحضرت درميان گذاشته است يکی درھمين مصاحبه ويکی ھم درمصاحبه ديگری 
   .مدآينده دررديف ھنگامه ھا خواھد آکه در

  .نت تداوم سلطنت انتخاب فوری وليعھد استھمانطورکه پاری ماچ بااعليحضرت درميان گذاشته س

ن به اين ھنگامه منتقل آحضورشان معروض شده است که بخشھائی از یضيعرا ،شھريارايرانپژوھش دربيانات         ِ درپايان  
  .ن بجاست يک استنتاج کلی ازمصاحبه باال ارائه گرددآولی قبل ازميشود 

  استنتاج كلي ازمصاحبه 

 يحضرت نشانگر قاطعيت اعتقاد اعليحضرت به حقانيت تداوم سلطنت وقانون اساسی ومصاحبه خاصه پاسخھای اعل
ت قره ای دراين مصاحبه وجوددارد که دبودن به وظائفی است که قانون اساسی برای ايشان مقررکرده است  اشا وفادار

ابت ميکند که وثبرجسته، ومشخص  را نسبت به احترام ورعايت قانون اساسیگاھی شخص اعليحضرت آوحساسيت و
نجاست که مصاحبه کننده  آمقصودم  .احتياط الزم درعدم عبور ازحد ومرز قانون اساسی را کامال مرعی داشته اند

نکرده است که اصل سلطنت به سوال گذاشته  یعليرغم بيانات شھريارايران به اينکه قانون اساسی مشروطيت پيشبين
مادگی داريد که رای مردم راھرچه باشد بپذيريد......> آ ياآميکند  <، معھذا مصاحبه کننده اين سوال رامطرح شود

ری آ ،اعليحضرت پاسخ مصاحبه کننده راعطف ميدھند به لزوم اطاعت ھمگان ازقانون اساسی  يعنی پذيرفتن نظرمردم
اصل تداوم سلطنت وعدم  ،نھا باشد وباتوجه به اينکه درپرسش قبلیآساسی وحقوق ولی بشرطی که منطبق باقانون ا

به قانون دقت وھوشياری اعليحضرت  ،دهمآسوال گذاشتن اصل سلطنت به تذکرپيش بينی قانون اساسی مبنی بربه 
ن قاطعيت اعليحضرت  آمتاسفانه درسالھای بعد وبيشتر اکنون جای ( فرين ساخته است آتحسين  نراآوحراست از اساسی

   )فاع ازقانون اساسی کامال خالی استحقانيت سلطنت ووفاداری ود به اعتقاد

ر   اع
مدن پيروزی ھمچنان آ، نبردی که تابدست ياد کرده ايد ، درمصاحبه باپاری ماچ بنام < نبـــرد >ازمبارزه رھائی بخش
 . اين تشخيص عالی ومعتبراگردرمبارزه ما حضورواقعی داشت ويا داشته باشد راه پيروزی راادامه خواھد داشت

نھا سازماندھی آوعيان است که مھمترين بسيارکوتاه وھموارخواھد ساخت ....... نبرد، دارای ارکانی حسابشده 
  .ھی  استوفرماند

ن آکه فرمانده غازميشده آ. تاريخ نشان ميدھد که نبرد ھنکامی ھيچ نبردی  درتاريخ ديده نشده  است که بی فرمانده باشد
  ........... معلوم گرديده باشد
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