
 حقوقدان -اميرفيض –مالحظات برجسته در بيانات اعليحضرت با صدای آمريکا (افق)                                        ١برگ  ٠٩/ ١٠/ ٢٠١٢ 

  بياناتدرمالحظات برجسته 
  اعليحضرت با

  )افقصداي امريكا (
  ( قسمت اول )

                             وقدانحق -اميرفيض 

يت عاجزوقاصرند وجمعی که بد ذات وشريرند ميل به گفتن حق ندارند وميخواھند ھمانطور مردم درگفتن حق به غا<
   >، پادشاه برنجد ومن دربال افتمنکه نيک ذات است مالحظه مند ميباشد که مبادا ازگفتن منآپادشاه دربليه باشند و

   شاه طھماسب صفوی) –ه پادشاھان ازقانون سلطنت داری خطاب ب(                                                            

  مالحظه يكم 

   :اولين سوال خودرابدين گونه مطرح کرد ،دھقان پور مصاحبه کننده آقای

  ؟کرده ايد امضا نراآازمنشورشورايملی مجاب ساخته است تاحدی که خود وخانواده چه ضرورتی شمارابه حمايت 

نظروضع حقوق بشرويااقتصادی وجھانی علت تصيمم خودشان به  زموقعيت حساس وخطيرايران راچه ا ،اعليحضرت

  تشکيل شورای ملی معرفی کردند 

است ولی نميتوان نظرات ديگرراناديده گرفت خاصه نظرياتی که مستند به اقوال شخصيت  البته نظراعليحضرت شخصی 
ھيگ وزيرخارجه انگليس وشيمون پرز رئيس جمھوری اسرائيل  آقای –ھانی است مانند خانم کلينتون ھای برجسته ج

  .ن ھستيمآونيز جرياناتی که ناظر رويداد پياپی 

 ن شخصيت ھا راآنظرات نان که بھرحال واجد صالحيت شناخته ميشوند درکناررويدادھای عينی که آاستخراج ازنظرات 
ند شورای ملی سوريه نشانی روشن وقابل پذيرش است که انگيزه  تشکيل شورای ملی  ايران ورده مانآقوه به فعل در از

  .مريکا وکشورھای اروپائی عليه ايران استآمريکا والگوی سوريه وليبی دردخالت آتبعيت ازسياست 

يد مطلع دالئل الزم ارائه شده تجد ،سال درمورد بحث ١۴٠٠نظربه اينکه درتحريرات سابقه منتشرشده درسايت 
   ١ .روانيست

  بي تفاوتي  –مالحظه دوم 

درحدی که بی  ازبی تفاوتی ايرانيان نسبت به مبارزه دراين مصاحبه بيان کردند اعليحضرت دوبارتالم خاطرشان را
باعدم  ايرانيان  ه براين نقطه نظرتاکيد ھمراه باتاسف گذاشتند کهدانستند وبويژ تفاوتی رابزرگترين دشمن سرنوشت ايران

   .وھرچه دارند  به وظائف خطيرملی  پشت کرده اند خود  مادی ومعنوی ومقام ينه امکاناتھز

  کسی که ازحق خودش دفاع نکند لياقت دفاع ازدوستان وکشورش راھم ندارد>< :يکی ازبزرگان گويد

  

                                               
 ک-ح http://www.1400years.org/amirfeyz5.aspبرای ديدن نوشته ھای پيشين اينجا کليک کنيد.  - ١
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ن دانسته اند
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مالح               
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که  ،است مده کامال متضاد باالتاری گذاشتن رژيم سلطنتیآفراخوان  ١۴ حفظ وحراست ازميراث تاريخی که درماده
  .ن شده استآمقيد به اجرای  ،حضرتفراخوان اعلي

ازد>  پس نميشود ھم حفظ وحراست تصديق ھردورامحال ميس، حالتی است که مانع اجرای دوحکم ميشود يعنی <تضاد
    .ی ساخترجا نراآريخی راتکليف ساخت وھم التاری گذاشتن ازميراث تا

  عنوان شوراي ملي ونهاد ملي 

 نام نھاد ملی را ،نآيکی ازعالئم بزرگی وگيرائی است اعليحضرت ھم نام شورايملی ومترادف  ،نجا که نام وعنوانآاز
   ٢. ن رابزک کندآ ،نھادملی و برای فعاليت شورا برگزيده اند تا اگرمحتوا خالی ازگيرائی است واژه ھای

قانون است مانند پرچم ملی ويامجلس ، فقط واسباب انتساب به ملت ملی به چيزی اطالق ميشود که منتسب به ملت باشد
   . ملی محسوب نميشود ،ن بدون اجازه قانون استآ. چيزی که تاسيس ی وامثالھمشورايمل

ان نھادينه شده وجريان يافته ريشه ای درجامعه است که ، يک جريفرق بين نھاد ملی وشورای ملی اين است که نھاد
اين  ولی شورا ويا انجمن وشخصيت ھای حقوقی از ،مانند ھمان پرچم ملی ،مدون ساخته وميشود نھاد ملی نراآقانون 
 و .مانند قانون تشکيل احزاب ايجاد ميگردد ین شخصيت حقوقآن تصويب ميشود وبعد آمدن آبوجود  اول قانونِ  ،دست
   .ن ھا شخصيت حقوقی ميدھدآبرخی موارد ھمان قانون است که به  در

مضحک  ن شورا  مضحک اندرآواطالق منشور ھم به فراخوان ملی ! يک شورای خصوصی است يدرتطبيق مورد شورا
يک جامعه حقوقی قانونی است که ايجاد تعھد ميکند وچيزی که نه قطعی  زيرا منشورحاصل تصميم قطعی وپايدار ،است

    .ونه متاثر ازپايگاه حقوقی وقانونی است، منشورنيستاست 

  فدراتيوشدن كشور ،پنجمين مالحظه

 استقالل وتماميت ارضی بادھقان پور باقرائت مواد فراخوان بعرض اعليحضرت رساندند که تعارض مشھودی بين  آقای
يگويند اين منشورزمينه رابرای که راجع به اقوام وتقسيم قدرت صبحت کرده بنظرميرسد ومخالفين منشور م ١١ماده 
  .کشوروفدراتيو شدن ايران مھيا ميسازد هتجزي

ی ازخودمختاری اقوام ويافدراتيو کردن تحبمنشورھيچ ص ١١خيرماده  دھقان پور ميفرمايند آقایاعليحضرت درپاسخ  
 بھی ازمخالفت خودشان بااھم فصل مش وبعد ،رديدميگ دی بود البته که درمنشورپيادهکشورندارد واگر چنين قص

  .استدالل که جای تبريک وتھنيت دارد وبا شکارآمخالفتی فدراتيوشدن ايران اعالم کردند 

. حسن نيت اعليحضرت درپاسخی که فرموده اند کند یخيلی ساده نگری است که انتظارباشد جانی وخائن منظورش راعلن
  >اگرمتھم مرتکب قتل شده بود البته به دادگاه ميگفت< :بگويد ن است که وکيل متھمی دردادگاهآھمانند 

 ن واردآنميتوان به ھربھانه ای به  به مردم ميرود درمسئله وياموضوعی که حتی يک صدم بيم خيانت به کشور وجنايت
  .شد

ان شناخته شود که اظھارنظر اعليحضرت نسبت به مخالفت بافدراتيو ميتواند ناسخ نظراتشان نسبت به فدراتيو کردن اير
سی  ديويدفراست وراديو فردا وکنگره حزب مشروطه ايران ازفدراتيو کردن ايران –بی  –دربرنامه بی  ٢٠٠٨درسال 

   . يگاه محکمی داشته باشداميدواريم اين نظرمنطقی ايشان پادفاع فرمودند  

                                               
ھمين روش بارھا در گذشته از سوی بسياری از سازمان ھای بی محتوا وحتا اعمالی که در درون رژيم اسالمی جاری است اتخاذ شده است.  - ٢
 ک- ح
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دارند   ن منظورآرکسانی قبحی برای اينکه امروز درکمال تاسف، بی پروائی عجيبی درباب تجزيه کشورمطرح است وکمت
اين بی تفاوتی درتشخيص قبح وحسن، ناشی ازقضاوت نارس واظھارات سطحی وتلقينی اعليحضرت نسبت به استقالل 

   .جانبداری ازسيستم فدراتيو بود و کشور

مانتيکی است عدول اعليحضرت ازمسئله فدراتيو کردن کشور واينکه اساسا استقالل دردنيای  امروز يک امرر  :حاشيه 

 ٢٠٠٨ن درسال آنتيجه پشتکارونوشتارھای مکرر واعتراضات مستدل سلطنت طلبان است که بخش کوچکی از
  پايان حاشيه -  ٣) سال١۴٠٠بتحريررفت ( > اعتراض –اعتراض  –اعتراض  –ابروحشت برفرازخاک ما زيرعنوان <

    ن آاول به اميد ادامه  پايان قسمت                                                                                                 
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