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 داشته  و را
 يحضرت را

 ،ده ترکيدن
ده است که 

ماد واعتبار 
 که خارج از

اميرفيض - ونی (!)

زاردھنده ای دآ 

درک ميکنم  را
ه ميکطنت مبارز

داند که اين بی

ھستيم ميکشيم

  .است 

رزآکوچکترين  

  کرد

 م ھشيارنيست

 وان شاه نيست

رخاص خودش 
ی اظھارات اعلي

مادآره انسان 
اراد  وخارج از

ساله اعتم ٢۵٠
راقرارداده اند ک

عت مرحمتی ھمايو

 

، بازتابرمودند

گيران ت خلعت
نيت تداوم سلطن

کيست ندو ،مايم

ن وفاداربوده و

ن تحريرگرديده

،پدريا پادشاه و

چه بايد ک ،م ما

 عيبی بنزدمردم

ز به دورازپيرو

گردش اقرانی خ
برخی وزنِ  حملِ 

رگردان وباالخر
قعيت استثنائی

٠٠کھن تاريخی 
خودر یرموقعيت

خلع                 

ی و ی  ھما

رانيان مبارز فر
  .يد کنند

قيقا تالماتد ،ند
قاد سياسی حقان

احساس مينم د

نآ ھمواره به 

انگيزه تنظيم اين

خت ونامانوس

ی شه نبود سھم

نينـــــکين چ

ھرگزمھرشاه 

گ معلم وشاگرد
سلطنت طلبان تح

ن نااميد وسر
شود ودراين موق

ستجوست سد ک
در ،اروسد کھن

                    

ی ت 

ی گروھی ازاير
وجانشان راتجدي

عليحضرت ميدان
 درشاھراه اعتق

شده اند بپرتا

ن چيزی کهآ

کشوراست که ا

ن ھای بلند وسخ

وفای       کرد

   عتراض

   طن بود

،نده وزيردست
چرا س ، تفاصيل

، انسابی کس
نامتحمل ش را
   .گيرد

ی فريب قابل جس
ن اعتباآگی به

                    

ت خ

لفظی که ارزانی
جوشيده دردل و

اعت! مرحمتی
وچند سال است

ون  ای> 
ت که ما بخاطر

ک ايرانی داخل ک

يرانيان ازسخن

شاھان گله نبايد ک

نيست حق اع ،ا

ظاھرکجا باطن د،

، فرماندکوکوچ
بااين وده است

ريب خورده وب
رين فشاروچکت

واکنش قرارميگ

ته که درزوايای
القگدشاه بابی ع

                     

 

ت وبی عنايتی ل
ج ی ھيجان ھای

رامستحق خلعت
کسانی که سی و

و< به دره اپوز
مکافاتی است 
  

متقابل ونامه يک

   

ابدا نيست که اي
:   

زبی وفائی ش

   :ته

م نيست باماــــھ

ربودــــوش ظاھ

روابط بزرگ و 
 امری عادی بو

، انسان فرود
 که بترکد وکو
ش تحت الشعاع و

طنت طلبان رفت
کسته است وپاد

   .ته ميشوند

   ١برگ ٢٠/ ١٢

 حقوقدان  - ض

 اخيراعليحضرت
که ايرانيانی  شد

ادتمند که خودر
نرابردوش کآت

ومرج مبارزه به

ای اعليحضرت
.ممکن نيست ن

ھمين احساس م

ــــا بعد

نگ ماايرانيان ا
ی است که گفته

ری است که گفته

گرکه شاھ

ن روـــــاي

، درفرھنگ ما
ه درمسيرتحمل

   اند؟

لوآ متالم وزجر
مستمسک است
ک وعادت ومنش

ه برمبارزه سلط
م به شاه راشک
يم ھويتی شناخت

 ٢٠١٢ /

اميرفيض

بيانات
وسبب

اين ارا
بارخفت

ھرج و

وعاقھا
برايمان

ھباری 
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اساسا
ھمواره
نداشته
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منتظرم
فرھنک

نچه کهآ
واحترام

ن حريآ



 حقوقدان -

 ومراد باشد 

 کاليف مقرر
چنانکه يک 

زيسيون ياد 

 از فرار ظور

ھمگانی گی 

سری بازی 

حملی برای 

ساخته است 

ش جداکند به 

زنده شد که 

اعليحضرت 

ثبات منطقه 

١١(  

اميرفيض - ونی (!)

ھبروفرمانده وم

 اعتنائی به تک
است عمومی چ

حليل بردن اپوز

يک ترفند بمنظ

وفريب خوردگ ب

درچنبره يک س 

وضع غيرقابل تح

  ش کنيمش

نرا منتشرسآان 

بزرگشپدروپدر

 درخاطره ام  ز

خطاب به ا  ٢

به محوری ازث

١٠لندن شماره 

عت مرحمتی ھمايو

نتظارداشتن رھ

ی مکرر وبی
ودرکی ا رسيده

س انداختن وتح

ن ھم چيزی جزي

رک حضورفريب

سال گذشته ١
  > ايم

حترام به شاه و

  :ست شود

غيرت که خامو

ه که جاويد اير

اينکه خودراازپ

ھيم برد  >

بااعليحضرت 
   .رارگرفت

٠٠۶سوم ژوئن 

ا مدتی ايران ر
   >ستده ا

نقل ازکيھان ل( 

خلع                 

ه سی سال دران

خلف وعده ھای
 بارھا بعرض ر

نفس از در  موثر

ستراتژی ايشان

ودر ض وآشفتگی

٣دارم که طی 
مدهآ وندگرفتار

تماد واعتبارواح

  .ت شده است

ست که درخواس

دت باشد چنان غ

ن نامه ای نوشته

يست ويابجای 

راه بجائی نخواھ

ستريت جورنال
وتحليل قر د نقد

ريت جورنال س

ھلوی که برای
عامل ياری دھند

                 

                    

رادردنيا يافت که
   .د

بی تصميمی وخ
مالحظه است

وان يک عامل

اس< :ندن نوشت
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عقيده د< :شت
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مزيد برعلت خير

سلطنت طلبان اس

بايد    يم

ده است ازايران

ھروند عادی ني

ان گفتگونکند ر

مصاحبه وال اس
مھرماه مورد ١

زنامه وال استر

ند محمد رضاپھ
نمون شد يک ع

                

                    

ن ويا مريدی ر
 خودرا حفظ کند

 وسرگردانی وب
خفت بارقابل ،

وضاپھلوی به عن

رھمان کيھان لن

 نشانی باشد از
سلطنت طلبان ند

رعصرامروزنوش
 ھم نميدانند ازک

درکنارشکستن

اخ !خلعت ده که

کسب اجازه ازس

که تقديسش کني

   كشور

ست معرفی کرد
   :ميشود

کنند که يک شھ

حتی تجزيه طلبا

، مراخواندمساز
۵درسنگر ١٣٨

ی سردبيری روز

فرزن او بعنوان
وشکوفائی رھن

                  

                     

سرباز ويا پيروان
 واعتماد واميد خ

مينه بالتکليفی
،ز ودرعين حال

   :نوشت

رض فتاروکردار

صور عطائی در
  >د شد

ورده شد کهآت 
روه خاصی ازس

در ١٣٧١سال 
نآنقش سازان

د ،مسموم کننده

وردآعی پيش بي

چه عرض شد ک

تاده برحقی ک اف

ك ن يارداخل

کاوه ميھن پرس 
ن عبارت ديده م

 عميقا درک نک

ران فروشان وح

فرين سآ رت ونظ
٨۵ل > درساھا

ت عضو شورای

ند که تنھا نام ا
ه سوی مدرنيه و

                  

   ٢برگ ٢٠/ ١٢

نميکنم بتوان س
ن حالت احترام

نچه درزمآير د
ت که بنحو بارز
 درکيھان لندن ن

نه ميتوان ازگف
  

 ديگری بنام منص
يت تلقی نخواھد

شارات بدان جھت
واختصاص به گر

اضی سعيد درس
نھانی که حتی نق

شکارومآوارض 

ت طلبان بطورطب

نچآ ل مقصود از

تشیآ

نامه اين ايرا

ياری که خودرا
ن نامه اينآشی از

نيکه شاھزاده

باايرتخارکند ويا

يکه اين عبارت
بھترين ھنوان <

 دوولف اسميت
   :د

پھلوی بايد بدان
وکشوررابه کرد
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تصورن
ھمچنان

بھرتقد 
سلطنت
ايرانی

<چگون
>نکرد

ايرانی
مسئولي

اين اشا
است و
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ھای پنھ

عواين 

سلطنت

بھرحال

اما ن و

ايران ي
دربخش

تازما<

نھا افتآ

ھنگامي
زير عن

نانسی
ميگويد

رضاپ<
تبديل ک

       



 حقوقدان -

ن وشھادت 
وری ازثبات 
ھم است که 

وامری  ست

ضرت معرفی 

که  

 نراآرپذيری 

   

فاه ن رآناه 
گرفته است 

رزه است   .

 خورده که 

م باوردادند 
 خدا عوض 

   )ان لندن

 ومبارزاتی 
سی ومتمم 

است يکی  
مردم ازاين 
 ه مزبور تا

ن آرتوصيه 

 شاھنشاه ويا 

اميرفيض - ونی (!)

ل ازحقيقتی سخن
ايران رابه محو
ن لحاظ بسيارمھ
شيو روزنامه اس

مبارزه اعليحض

ی که ابعاد تاثير

ی تشريح ميکند

  ه است

چسيده ودرپن را
ن خوگآ نسان با

ترين سالح مبار

عده ھائی پيوند

وردن اسالمآی 
عقبی يعنی قول

کيھا(            

تفاده سياسیس
شتن قانون اساس

دهوع ست سه 
ه نفرت عامه م
 قدرت که بارزه

    .ه است

 ميتواند درکنار

اساسی از سوی

عت مرحمتی ھمايو

 اسريت جورنال
ا ،ضاشاه پھلوی

د ازايناين شاھ
رشآک واسناد در

ن راپشتوانه م

توصيه ای ،ست

جورنال رابخوبی

روز ذوقی رانده

ن رآ مزه وطعم 
ی چيزی را که ان

گترين ونافذترزب

ی است وبه وع

د بلکه به ادعا
باع را ھان دنيا

  :يرتائيد کرد

                  

وپدربرزگشان اس
زيرپا گذاش( ند

معرفی شده اس
سکوالريسم  که
 عنوان تقسيم
 الشعاع ساخته

حضرت کرده که

ندرج در قانون ا
 ک-ح نداشته.

خلع                 

ايت است  وال
ت که محمد رض

شھادت ا  کرد
متکی به مدارک

ت شاھنشاه ايرا

 وال استريت اس

يت جرته وال اس

کانطرف يک ر

شيده ميشود که
شد نميتواند جای
د بھميشگی دار

ش ايرانی خالی
  . نميباشند

نددندا جانی باور
مه مسلمانان جھ

ت زيشت درعبار

   > رھم زديم

م سلطنت پدر و
دوران ميفرماين

ربنای مبارزه م
س )نتخاب زمان

زيه کشورتحت
 اسالمی راتحت

 سياسی اعليحض

وانين منه نقض ق
ر موردی وجود ن

                    

ک راھنمائی وھد
ن اين استآ ت و

کوفائی رھبری
واظھارنظرش م

رد ھای سلطنت

ه

 گرفتن توصيه
   .نمود

ه توصيهف وفلس

   ت

ال چيزھائی کش
بوع ودلپذيرباش
دمی پيوستگی ھ

رھنگ ومنشت وف
ن ھمآردرباره

ب وبرق مجآه
نه وعده) وھم(

وان کشورراداش

بر نھاراآسايش

ستاورد ھای ايام
ن دآم متوجه
  ١ ؟چيست

ی ھدفی که زير
صريح درکتاب ا
م فدراليزم وتجز

جمھوریفت با

سبت به بصيرت

دی را ياد کند که
را ثابت کند، زير

                    

ک شھادت ويک
ان کردنی نيست
ی مدرنيه وشک
ت  که شھادت و

ست که دستاور

بلکه ،نشان داد

ه ھمين ناديده
خوبی مشاھده ن

و  دارد که منطق

سوی مائده است

که ھمواره بدنبا
ه ھا ھرقدرمطب
دآوحتی طبيعت

يه وال استريت
ه حاضربه تفکر

به وعده مردم
ران قول داده (

ی که رياست ديو

سآ دفاع ازقران

غم اينکه ازدس
اتھاماتی ھم ،ر

ارزاتی ايشان چ

عليحضرت يعنی
حقوق بشر= تص

) وسومشتراست
ه که فصل مخالف

حبه قضاوتی نس
  :يگويد

  
ئه دھد ويا مورد

اين ادعا ری تواند

                     

نال حاوی يکور
ن ھرگز پنھاآک 

شورخود رابسو
 مطبوعاتی است

نجاسآ ت جورنال

توان بانوشتن ن

رزه ماست نتيجه
ايرانيان بخ ورما

ششم خود بيتی د

چشم ھرقومی بس

ينجوری است که
وعد شته است

باروح وعادت و

طلبان از توصي
شنا نيستند وبلکه

،شايعف تصور
نھا درقرآخدا به 

 

ی کنی درزمانی

زداشتند مابرای

عليرغليحضرت
وباتاسف بيشتر

سرمايه مبا  )ن

يه مبارزاتی اع
ی ( منضمات حق

گرائی ھم بيشت 
ھن پرستان شده

 درھمان مصاحب
ميرانشان بدھد

                  
وانسته سندی ارا

نمیشد. ھيچکس

   ٣برگ ٢٠/ ١٢

وال استريت جو
که فروغ تابناک
 تبديل کرد وکش
ت يک شخصيت

    .نيست

ريتتئی وال اس
   

ه رانميتو توصي

نه حاکم برمبار
 درفرھنگ وباو

وی دردفترشمول

چ

طبيعی انسان اين
سايش داشآ ت و

که باين مسئله 

مبارزه سلطنت ط
شآن آ ه تنھا با

برخالف ۵٧رش
ه مواھبی که خ

  .باور بستند

مزبور رامھدوی

 ايران ھمه چيز

 به بينيم که اعل
و فرمايندـــــــمي

رانی شاھنشاه اي

ل تاسف سرماي
 ھمجنس گرائی
حتی ازھمجنس
سبب وحشت ميھ

ستريت جورنال
مه اھميت خود ر

                  
بحال ھيچکس نتو

بوده باششاه بزرگ 

 ٢٠١٢ /

اعالم و
ميدھد ک
منطقه
شھادت
نظری ن

راھنمائ
.ميکند

قدراين

متاسفان
ميتوان

حکيم م

حالت ط
امنيت و

 بگيرد

مسيرمب
مردم نه

درشور
يعنی به
ميکنند

مطلب م

مردم<

اکنون
مــــــــن

ازسوی

درکمال 
زادیآ

کلمه ح
نجا سبآ

وال اس
نامروز

        
تا ب - ١

رضا ش



 حقوقدان -اميرفيض - خلعت مرحمتی ھمايونی (!)                                                                                  ۴برگ ٢٠/ ١٢/ ٢٠١٢ 

  > ..........اقای پھلوی که توانائی ھای ديپلماتيکی خودراطی بيش ازربع قرن صيقل داده است<

است که چرا ورآحيرت برای مصاحبه کننده ی اعليحضرت ارائه داده باچنين برداشتی که وال استريت ازدانش سياس
برعکس   ،ھم ھست فرد سلطنت طلبان ،ميز پدرشان استفاده نميفرمايند اين حيرت فردآايشان ازپشتوانه ھای افتخار

    .تجمھوری اسالمی اس ن وحشت تمام عيارآ استفاده از

  قطعه اي ديگر ازگزارش وال استريت 

   :خانم اسميت  مصاحبه کننده وال استريت بااعليحضرت درگزارش نوشته است

طبيعی  قای رضاپھلوی بودم خانم مودبی که اتومبيل راميراند بدون تکلف وخيلیآ ھنگاميکه دراتومبيل رھسپارديداربا<
   .>> ياد ميکرداعليحضرتوی باعنوان < از

خانم اسميت دروال استريت خاصه که ازواژه ھای بدون تکليف وخيلی طبيعی استفاده کرده نشان عمق اصالت اين اشاره 
نکه خانم آ ن است باآ اھميت بيشتر در ،گواری پادشاه استرزباورھای ايرانيان نسبت به تداوم سلطنت واحترام وب

ايت سنت ايرانی نسبت درخطاب قراردادن ن خانم راننده ازرعآ قای پھلوی خطاب ميکردهآاعليحضرت را  اسميت
   .اعليحضرت غفلت نداشته است

ن خانم دروجود  آايکاش يک جو احساسات ميھن پرستی وشاھدوستی وشعورسياسی ن سنگر نوشته شده است <آدر
   .عليحضرت مسابقه گذاشته اندانيان زبان درازوخودبين باقی ميماند که درتحقير ااير

  )١٣٨۵مھرماه  ١۵ازسنگر (                                                                                                  

  

   

 


