
 حقوقدان -ض

ی مصاحبه 
  >اھد بود

يرانی ديگر 

دو برداشت 

، افراطی تی

خاصی اخيرا 

مشاوران  

ريخ ومردم 
ماھيت  با  

 شيده اند ياد
 

د دعوت به 
شويد وحاکم 

ُ ن خرگا جند ـ
اموش شده 
  >شته باشد

ميت ميدھد 

   .ت

اميرفيض – (افق) 

سوال برای ن اي
فعاليت شما خو

اي فکرميکنم که

د ل است که با

 تشبيھی تبليغات

التفات خا

ی 

وتارغنی  گرھن
نھم شورائیآ 

   .شود

بتصويرکش بور
  .ست گرفته ا

 ازبزرگان خجند
گفت اگرتسليم ش
رفت يکی ازبزر

ست که فراين ا
ديگر وجود نداش

بق موضوع اھم

وش نخست است

ت با صدای آمريکا

  ت

,ی ياد فرمودند
خرين مرحله فآ 

خواھند داد من ف

 ناشنيدنی وثقيل

گراين است که

ه پروسه 

ناشی ،ليحضرت

ايران بافر .ارد
باشد ت حقوقی

ميشحقوقی شورا 

 به شورای مزب
بآ د  که دنيارا

محاصره کردند
 رانشان داد وگ
 ودرديگربالد ر

ن اآ گی است و
حضرت ايرانی د

م وبويژه سواب

ت ممتازتراز رو

بيانات اعليحضرت

بياناته در
  ت با

   (افق)
  ) خر

ن مرحله نھائی
يا اينآ ه نرسيد

ازدست خ ائی ر

وکالمی بسيار

ن رساگآ است و

 اعليحضرت به

حی پرخلل اعلي

زش بيشتری د
شخصيت وياا ر

طل موجوديت ح

نآ ووابستگی 
مورخيال ميکرد

م نراآرسيدند و
جند محاصره خُ 
داند فت که خدا

ن غلط بزرگآی
عليحعم وبيان ا

ه کند به مفھوم

به کشف حقيقت

حظات برجسته در ب

ت برجسته
اعليحضرت
اي امريكا

آخ قسمت

نخودشان بعنوا
نتيجهه  نشد وب

ين فرصت طالئ

ادعا و ،ورايملی

يعنی کلمات ،ق

نجا کهآ واز ،ت

برداشت سطحه

 وپاسداری وارز
شورته به يک
نھا مبطآ ريک از

يت ايرانوجود
ن مآ فتاده بود و

لک خجند ربه مُ 
ه مغوالن نقشه
 ھمان خواھدرف
ولی دريک جای

به زع گذاشت <

کالم توجهطوق

حليل ونزديکی ب

مالح               

مالحظات
ا
صدا
)

خ شورا وفراخان
الیبمزبور استق

مردم ايران اي<

شو ات سياسی

وناشی ازمنطوق

گرفته شده است

را نيزداشت که

   .ری شود

باشد استواری
ن وابستآياسی

ب که وجود ھري

نسبت به مون
ب افتآورچه ای

قعيکه مغوالن ب
ن جلسه فرمانده
د وگرنه برشما

ست وال درست ا
تند که نخواھند

نکه به منطآ ز

يه درتجزيه وتح

                    

  سته 

  ملي 

ش از ت چند بار
شورای م گراز

< :مده استآين 
<.....  

حيا به ت ايران

اشت سطحی و

رگا ومنطقی بک

 اين دريافت ر

ورآنان ياد آ به 

داشته بی يشتر
ت که حيات سي
ض وجعل وتقلب

دجمعی مشاورين
ت که به النه مو

مده است موقعآ 
نآدر ،دن کردند

ون خواھيد بود
 نقشه شما کامال
طن پرستی ھست

شت دوم بيشتراز

گفت که اين روي

   ١برگ  ١٢/ ١٠

  حقوقدان - ض

ن مالحظه برجس

موفقيت شورايم

 که اعليحضرت
امد که <آبوجو

عليحضرت چني
نخواھد داشت .

 دادن موجوديت
   .ميشود

، بردت نخست

نظام عقلی از ر

رده اند ميتوان

بجاست که و ت

بي ھرچه قدمت
کشوری نيست 
لوده به تعارضآ،

وخيالی که خرد
ان داستانی است

خ حبيب السير
 برای تسليم شد
بيعت داريد مصو
جلسه بود گفت

مردان وط ،خجند

برداش، ت دوم

قع شايد بتوان گ

 ٠/ ٢٠١٢

اميرفيض

هفتمين

عدم م 

نجاآاز
کننده بو

پاسخ ا
وجود ن

ارتباط
روبرو

برداشت
بدور و

کر پيدا

ستنھاآ

،گوھر
،فداکار
،فرضی

تصورو
ورھماآ

درتاريخ
مذاکره

ب را ما
که درج
که درخ

برداشت
ودرواقع



 حقوقدان -ض

 وده اند کليد

مشاھده کنم 
راين موقع 
ساس خواھم 

ما ياری به 

 درخواست 

ن حکومتھا 

ناشی  »شت
  رفرموده اند 

   .شد نيست
 نميدھد که 

 

نوقت آ يابد 

 از سيع تر

 ايران فاقد 

ری اسالمی 
عدم موفقيت 

شبيه درستی 
  ،ف ميرسد

سخ مساعد 
 به سوريه 

اميرفيض – (افق) 

بيانی که فرمو 

که بطورعملی م
ست نيافته ايم د

می احسزخ را 

ب ميخواھم که 

ی رساندن به

نگان ازمخالفان

جود نخواھد داش
صادر  رارگرفته

   ؛که

ه ای داشته باش
ميکنند اجازه

  .رمايندعالم بف

اگرتحقق  اند تا
   .فرمود

 واختياراتی وس

حمله نظامی به

  . کرده اند

راندازی جمھور
ند ولی عداد نرا

 گرفته شود تش
به مصرف وراھا

 شود بازھم پاس
کشورھا نسبت

ت با صدای آمريکا

 منظور وعلت

ھنگاميک –ويم 
به موفقيت دس

خود ان ايرانی

معه بين المللی

 جھانی ازياری

ک وحمايت بيگان

ايرانی وج ،شورا
حمايت غرب قر

درحاليک ،فته اند

ه بتواند نماينده
مولی مبارزه م

اع اپوزيسيون ه

ی رامعين کرده
 قبول خواھند ف

موقعيت سيون،

زيسيون برای ح

استفاده >طالئی

مطلوب برای بر
نآ کرارتل عدم 

 به طال= دالر
ط از طريق شو
يت زمان گرفته
لی درسياست ک

بيانات اعليحضرت

تواند به کشف

يت خواه می گو
بقی جھان ازما 
واھم شد وبعنوا

  )١٩٨گ

نده است ازجام

 واراده جامعه

برای کمک ريه

 عدم موفقيت ش
ورا که درکنف ح

زيسيون گفه اپو

صيت حقوقی که
يک فرد معم

بعنوان نماينده 
   .ات است

مه افق شرائطی
است یت حقوق

اپوزيس مايندگی

دم موفقيت اپوز

فرصت ط < بيه

صدھا فرصت مط
اشاره وقولصتھا

 دستيابی شورا
خارجی فقط ھای

تثنائی وحساسي
ھا سبب تحولار

حظات برجسته در ب

ان دارند که ميت

 اين رژيم تمامي
 پشتيبانی حقيقی
ابت غمگين خو

(برگنرابفھمم> آ

وقت زيادی نمان

است که قصد

ی سورت الگو

درصورت«ند 
ست شورت شک

د بعنوان نماينده

 وبصورت شخص
که درموقعيت
را ه زيان کشور

المات وتصميما
مريکا برنامآی

ن درفرم شخصيت

نم ، خاصه که

ايجاد شرط  عد

 

 نظرشان ازتشب

ن ميدھد که ص
ن فرصآن رفتن

   .يده بودند

 مفھوم فرصت
عتبارات کشورھ
شبيه از باب است
ندازی قطارشور

مالح               

خودشان دو بيا

دموکراتيک ون
رفته وبه رغم

وازاين باب رسيم
آت اما ميتوانم

و يافته است <

حبه ھا گواه ا

ست که بصورت

د بحث ميفرماين
درصور نراآ واز

ندواعالم کرده ا

می متفرق است
ت مبنی براينک

به ثارآ متاثربه
مت مبطل اعالسِ 

به باراديو صدا
مان اپوزيسيون

اند يون نبوده

ن  درراستای ا

 رصت طالئي

ه شورای مورد

ی اسالمی نشان
حضرت به ازبين
بودی ايران ندي

به !شورايملی
گوياست که اعت

تشواگر  . دالر
 تاخيردرراه اند

                    

 زمان انتخاب خ

اپوزيسيوماينده 
ه انجام گرميشد

ه حل نظامی بر
رسرکشورم است

ين جمله پايان
 

صيت ھا ومصاح

ا تشکيل شورا

رمصاحبه مورد
که خودشان جو

   ايشان

نچه نوشته وآن 

جمھوری اسالم
کرر اعليحضرت
چنين اعالمات م
ل حقوقی جعل س
 درھمين مصاحب
شورايملی که ھم

نماينده اپوزيسي

درکتابشان ضرت

فر زدست دادن

ميت بخشيدن به

ی عليه جمھوری
چند بارھم اعليحض

موازی نابرا  ھا

ش>  برای طالئی
واھد بسياری گ
رای رسيدن به

وچه بسا )فات

   ٢برگ  ١٢/ ١٠

ضرت درکتاب 
 

بعنوان نم< - ول
نچه بايد مآيت

م بفھمم که براه
راکه موضوع بر

عليحضرت بااين
 )٢٢۶> (برگ

صشخ  وشواھدِ 

ازطريق تضرت

    . است

ه اعليحضرت در
ت جنگی است ک

استناد به كتاب

ضرت درکتابشان

يون جاپوزيس -
اظھارات مک -

اعليحضرت چ
برطبق اصول -
اعليحضرت  -

سخنگوئی ش

شان ھيچگاه ن
  .وئی دارد

ن اعالم اعليحض
   .ست

از -ن برجسته

ضرت برای اھم

 مبارزه سياسی
داشته است وچ

فرصتھآن  ک از

فرصت طشبيه <
اسناد وشو زيرا

راه انحصاری بر
التاخيروآف( ازير

 ٠/ ٢٠١٢

اعلييحض
 :باشد

بيان او
که نھاي
ميتوانم
کرد چر

کتاب ا
>رساند

اسناد و

اعليحض

مدهآدر

نجا کهآ
اثرات زا

ضعف ا

اعليحض

١-
٢-

٣-
۴-

پس ايش
سخنگو

بنابراين
اعتبارا

هشتمين

اعليحض 

تاريخ 
وجود د
ھيچ يک

تش اگر
است ز
يعنی ر
است ز



 حقوقدان -ض

 مريکا پيداآ

ا کنند قبول 

اعليحضرت 
 کاری ندارند

  وموازی با
 ری حضور

سازی ھمان 

رحال ميدان 
   

   .ميگردد

دند رامورد 

رمشروطيت 

وحالت ستند 
ربادی جذب 

ال است که 
ورت قانون 

نھم آنيستند 
  )کنيم

صميم اصيل 

اميرفيض – (افق) 

آخلق به کمک 

امضادعوت به 

ا( ا کاری ندارم
سازی ميکنند کا

 بطور مستقل
ريان موازی کار
لفت باموازی س

باشد ولی بھر 
  .نھا قراردھد

لوث مسئوليت م

باشورابازايستاد

ل تطبيق باقطار

صيت نظری ھس
باھرکه   ميدانند

شکاد وھمين ا
بصوست که ی ا

ه پشيزی قائل ن
ببينيم وتعريف ک

نرا مالک تصآو

ت با صدای آمريکا

ی که مجاھدين خ

شما د مشابه از

نھاآ ست ومن با
ھم که موازی س

 مشترک معھذا
حزب دراين جر

مخال حزب است

ب ديگرشورا
آوموازی کاری 

ف بودجه وھم لو

ھا ھم ازپيوند ب

قابل» (

 نيستند وشخص
 راھمانند خود

تقاد تشريح کرد
ايرانی گوفرھن

ند مدون گرديده
بف خواھند شد (

 رای صحبت و

بيانات اعليحضرت

ينکه باموقعيتی

رمان مآ ری با

 ادبيات من نيس
نھا ھآ  يعنی با

رمان ھایآ  با
 است چندين ح
ح سيله رھبری

 ميکند که ارباب
ھای متعدد وورا

ا ھم سبب اتالف

ه حتی سکوالرھ

صيت اعتقادی
زجمله معتقدان

   .د

ی مردم بی اعت
تاريخ وسنت و
وگند ياد فرمودن

ملی حذف ورای

رھا ازصندوق
  .اند

حظات برجسته در ب

يد خاصه به ايآ
 .ع کشيده شود

خوان ھای ديگر

 نيستم ومطابق
ن عاق فرمودند

ی است احزاب
نند وگاه ممکن
ان وھدفش بوس

شورائی تالش
اه مخالفت باشو

ی منع دارد زير

واينکهفراخوان

  ردد)

ضرت يک شخص
حالت ديگران از
ت حذف ميگردند

 اعتقاد را برای
زتنشئـت يافته ا

ن سوآه اصالت
بان دراثرباد شو

بار ،چندان قبل
دانسته ا ی خود

مالح               

آرت قراضه در
 کم رنگی ونزع

اگرفراخيا آنکه

ی کاری موافق ن
 سلطنت طلبان

صول دمکراسی
ت سياسی ميکن

رماآن حزب به

 البته که ھرش
پايگا در رات را

رتشکيالت دولتی

  ت طلبان

ازفرطنت طلبان

وندد حذف ميگر

اعليحض اشد که
حچنين است که
رت اعليحضرت

ه نقش ووزن
نش نانآاعتقاد  ه

 اعليحضرت به
عنی سلطنت طلب

حبه ھای نه چ
مبارزه سياسیر

                    

بصور !ی ايران
شورای ملی به

  زي سازي

به کننده به اينک

مودند با موازی
رانيان را مانند

  ) باد

زی کاری از اص
فعاليت ،ب رقيب

ت حزب رساندن

دارد ن حال را
عليحضرت دمکر

اری فقط درتی ک

وقعيت سلطنت

عدم استقبال سلط

« يده فرمودند

ی مشروطه نپيون

ل بدان سبب با
چ تقاد ويا نظری

ميشوند ودرعبار

ست کهرممکن ا
طنت طلبان که
ھمان قانونی که

نھا يعآيدھند که

 صندوق راي  

صاحبه ومصاح
ساختارزيربنای

  

   ٣برگ  ١٢/ ١٠

ی ملی که شورا
ش تممکن اس ند

مواز – برجسته 

ل سوال مصاحب
   .ئيد

ضرت پاسخ فرم
اير از روه ديگر

یگک تز ھمبست

 سازی ويامواز
 اساسی و حزب

خواست ، باشند
  .زبی است

سازی ھم ھمان
سی نميتواند اع

 سازی وموازی

مو -ن برجسته  

به کننده باب ع
   .قرارداد

قياظھارع ضرت

که به شوراھای

چنين تصورباطل
يت ھای بی اعتق
د ديگری دفع م

 دشواروبل غير
سلط ضرت برای

م يعنی ھمی ومت
ی که اطمينان مي

–مين برجسته 

دراين مصضرت 
وزابل اعتراض 

 ٠/ ٢٠١٢

بشود 
کرده ان

نهمين

درمقابل
ميفرمائ

اعليحض
يک گر

مبارک(

موازی
قانون
داشته
تک حز

شوراس
دمکراس

موازی

دهمين

مصاحب
سوال ق

اعليحض

که ھرک

شايد چ
شخصي

باد با و

بسيار
اعليحض
اساسی
درحدی

يازدهم

اعليحض
وغيرقا



 حقوقدان -ض

 مشروعيت 
ند موضوع 
! ميتواند 

 وحقوقی ون

رھمه پرسی 
صد به نظام 

  ) اسالمی

 تقلب و ويا 
يک ھيئت <

مد که آران 
<  

ورای منفی 

صندوق  را 
اراده مردم  

صندوق رای 
 رده شده و

 را ی ايران
باھراکثريتی 

ون وحکمت 

ازبان مردم 

زه راميکنند 

 ن کشورآم 
 ی سابقه در

اميرفيض – (افق) 

ی درانتخابات
ت است نميتوان

البته 

ارکان قانو د با

مقام رھبری در
درص ٢/٩٨ريت 

ساسی جمھوری

ای گيریفيت ر
نوشت <جوادی 

مررفراندم به اير
>ه حضورداشتند

اشرکت کردند و

خرآود وحرف 
برخاسته از  و

طوراست که ص
ورآ اند بيرون 

به رژيم سلطنتی
نيستند ھرچند ب

نومانطور که قا

بب شود  بايد با

مقصود ازمبارز

مک کنيم ومردم
وردی وبیآن در
   .شود

ت با صدای آمريکا

ی مسئله اساسی
قد مشروعيت فا

ا   وترديد باشد

انونی است بايد

علمای اسالم وم
می اعالم وبااکثر
صطالح قانون اس

فراندم يعنی کيف
لم حاج سيد جو
ای نظارت درام
ه وکالی فرانسه

کت نکردند ويا

ن ختم ميشوآبه 
نقالبی اصيلم ا

چط ،تابعه است
ی مثبت داده

رفراندم نسبت ب
 برای رفراندم ن

ھم رسي نيست

   . رادارد

   .ست

قبال مردم راسب

ظ درک ھدف وم

ن درخواست کم
واژه ھای من  و

عد ھم روبروش

بيانات اعليحضرت

اخود دارد ولی
موضوعی که
م وفارغ ازشک

تخابات امری قا

مراجع تقليد وع
جمھوری اسالمی

مقدمه باص(   

ه جنبه مادی رف
به قل ۵٨سال

ست وزيربود برا
يز رئيس جامعه

 دررفراندم شرک

ت که ھمه چيزبه
راھم ۵٧شورش

المی وقوانين ت
شرکت ورا ۵٨

ع ميدانند ونيز ر
به مشروعيتی

جاع به همه پر
 ھم ھمان حکم

مده اسآبتصريح

يارضايت واستق

ن الفاظآ ردم از

به زبان خودمان
 ھمينطوراست

باواکنش نامساع

حظات برجسته در ب

وجه عامه رابا
.تج شده است
ت درست ومسلم

ولی چون انتخ !

رچه وباشرکت م
جاد نظام نوين ج
                 

ه کسی نسبت به
ردين سفرو ١۴

که معاون نخست
قوق پاريس ونيز

رانام ببريم که

ستضرت مھم ا
رت ش اعليحض

ی جمھوری اسال
٨رفراندم سال

صب ونامشروع
الم ميدانند قائل ب

 .نآد نه مادی

 است قابل ارج
ه شود سلطنت

گی دربقا کامال ب

وجه وحمايت وي

عارھاست که مر
  

ن کشوربآمردم
 کارسياسی ھم

کن است بکه مم

مالح               

ت است که تو
رای گيری منت
 مادی انتخابات

!ھم حکم بدھد

ملت ايران يکپار
طع خودرابه ايج
                 

ه وجود دارد که
۴العات نامه اط
ک ميرانتظامای ا

س دانشگاه حقو

ياسی ويادينی ر

برای اعليحض در
نکهآ ) وبااست

 قانون اساسی
ه خودشان درر

 اسالمی راغاص
خی وحتی اسال
اندم توجه دارند

قوانين بنيادي
مه پرسی گذاشته

 ھم اين پيوستگ

  »طلب هستم

زم ميداند که تو
  .ه شود

الفاظ وشع ته با
.اومت مينمايند

مارانميدانند ازم
،ی نخواھند کرد
ردم نميشود بلک

                    

 مادی انتخابات
به رفراندم ويا
رقدرھم که رکن

رامادر وشی با
   .جمعی د

<مل ١٣۵٨سال 
ميم نھائی وقاط
 >ی مثبت دادند

صورت سربسته
؟ روزنته باشد

قاآی به دعوت
رئيس رت رسو>

ند شخصيت سي

نقدآت انتخابات
ز اعليحضرت ا
انستن ھا تائيد
! گروھی که

  ؟ن شده اندآ 

ی که جمھوری
وفرھنگ تاريخ 

نبه معنوی رفرا

مت وقانون وق
که اسالم به ھمه

شروطيت ايران 

انحالل ط من«  

  >ا

زسروکاردارد وال
نھا عرضهآ به 

ه سياسی وابست
مقا ا حرکت ويا

شوری که زبان م
ه باشند اعتنائی
ثردراستقبال مر

   ۴برگ  ١٢/ ١٠

برداشتی جنبه
عی است که به

ھر ت قرارگيرد

غوآی حتی ھم 
گ باشد نه خرد

فروردين سندم
ری اسالمی تصم
ری اسالمی رای

 نوشته حتی بص
عتراضی نوشت
قدادنان فرانسوی

روبرن ھيئت <آ

ميتوانيم نام چن

وق رای وکيفيت
، ازعبارتيزند (

 ونتيجه اين دا
 از 

ت نمايشگرضر

ت طلبان وکسانی
ف قانون وسنت

نھا به جنآيعنی

 كه خالف حكم
 اجازه نميدھد ک

نون اساسی مش

همين برجسته

شناآبان ا داند ز

ی که بامردم س
نھاستآنای دل 

بزرگی ازمبارزه
ن شعارھاآجھت

ور که اگردرکش
رھم که خيرخواه
ردم نه تنھا موث

 ٠/ ٢٠١٢

چنين ب
موضوع
انتخابات

ھرکاری
ھماھنگ

دررفران
جمھور
جمھور

يا يکآ
غيره ا
ازحقوق
آدربين 

م يا ماآ
 دادند؟

اگرصنو
رای مي
ميدانند
ديگری

اعليحض

سلطنت
برخالف
باشد  ي

چيزي
وشرع

درقان و

دوازده

شناآ< 

ھرچيز
شنآکه 

بخش ب
ج در و

ھمانطو
قدر ھر

ذھن مر



 حقوقدان -اميرفيض –مالحظات برجسته در بيانات اعليحضرت با صدای آمريکا (افق)                                        ۵برگ  ١٢/ ١٠/ ٢٠١٢ 

درمبارزه سياسی وحتی فعاليت ھای غيرسياسی عادت انسان ھاچنين است که باطرف توجه ديگران قرارگرفتن موقعيت 
زبان  ن باآومخلوط ساختن ورند يکی ازطرق مورد استفاده افراد مصرف واژه ھای خارجی آبرتری رابرای خود بدست 
 جعفرخان از(بقال فضيلت وشخصيت طرف ميگذارند  نراآوال شنوندگان درک معنی نميکنند فارسی است که چون معم

 ھم بای ديگر قليل .ورندآوجه تمايزی بين خود وديگران بوجود مي قليلی ھم باحرکت دادن دست وچشم وابرو مد)آفرنگ 
ون راضی نميشوند به توليد ميکنند وچشھوت اقناء نشدنی خودرا تاحدوی  تامين  تغييرشکل شمايل خاصه بصورت بز

   .نراھم اختراع گذارده اند متوسل ميشوندآواژه ھا که نام 

است که دراولين کسی که رسوب کرده دراعليحضرت است که درھمين  »انحالل طلبی«يکی ازاين شگردھا توليد واژه 
   .معرفی فرمودند »انحالل طلب«را  مريکا خودشانآمصاحبه صدای 

يک گروه سياسی نسبت  رمانآ رابعنوان ھدف و »انحالل طلب«يچگاه عبارت است ھ ٩٠ بنده درمدت عمرم که نزديک
؟ برداشت سياسی است چه مفھوم ويا مطلوبِ  ،به رژيم کشورنشنيده ام ونخوانده ام ونميدانم اين عبارت برای مردم ايران

 چراکه اگرغرض از ،فتواھند گرنخ ژيم رامعنای براندازی ر >انحالل طلبیھم دارم که مردم ازعبارت < را ولی اين درک
. پس انحالل طلبی چيز ديگری است  که چون سابقه دانحالل طلبی براندازی جمھوری اسالمی بود که ذکربراندازی ميش

براندازی  باقی ميماند که مخالفين جمھوری اسالمی قصدرسوب فکری درھمين حد  ،اجرائی ومعنائی نزد مردم ندارد
   .جمھوری اسالمی راندارند

فعلی است که عنوان کننده  ،نھاست ودرمفھومآجستجوکننده وخواستن وامثال  ،انحالل طلب ازنظرلغوی به معنای خواھان
خواستاراست مانند طلب مغفرت که ازخداوند ميشود ويا خواھان وطالب حق بودن که ازدادگاه  نراآثالث انجام  ن ازآ

   .خواسته ميشود

   .رخود موضع طلب راروشن کرده استچنانکه سعدی ھم بابيت مشھو

  چوسائل ازتوطلب کند چيزی       بده وگرنه ستمگربه زوربستاند

درخواست که انحالل طلبی رابجای براندازی بکارميبرند  ميتواند قابل طرح باشد که اين دوياسه نفری اکنون اين سوال
  ؟ی درخواست ميکنندچه مقامی  وبه اعتبارچه قانون از انحالل  جمھوری اسالمی را

. بنابراين ھيچ شخصيت حقوقی قابل انحالل طلبی ازنظرحقوقی به معنای سلب اھليت قانونی ازشخصيت حقوقی است
   .مقررکرده باشد نراآانحالل نيست مگرقانون کيفيت انحالل 

اب شخصيت حقوقی ، احزاب وغيره که بموجب قانون تجارت ب، انجمن ھاشخصيت ھای حقوقی غيردولتی مانند شرکتھا
   .قانون مدنی باب اھليت تشکيل وثبت ميشوند  بنابرباب انحالل ھمان قانون تجارت ھم منحل ميگردند و

   .يند باقانون خاص منحل ميگردندآوزارت خانه ھا وادارات تابعه نظام کشور که بموجب قانون وياتصويبنامه بوجود مي

   .ن نيستآابقه اجرائی يعنی سنت پارلمانی ھم درتائيد ھيچ قانونی برای انحالل نظام کشوروجود ندارد وس

ندارد  استفاده ازعنوان انحالل طلبی بجای براندازی يک ھوس خالف قانون وحقوق سياسی داخلی است وچيزی که معنا
ازتکليف براندازی جمھوری ، انحالل طلبی تعارفی است برای خودداری ساقط ودرتطبيق مورد حيز انتفاع واجرا از
   .یسالما

  سيزدهمين برجسته  شليك اعليحضرت 

» شليک کره ام وبايد ھم به ھدف بخورد من اين تيررا«ادای جمله  ، بااعليحضرت دررابطه باشورای مورد تائيد شان
   .عالقه وپشتکارخودشان رانسبت به شورای مزبورجلوه گرساخته اند



 حقوقدان -ض

ی که بايک 

ن آخاری بر

اول  ،ده اند
ورت تحقق 

نخواھد بود  
خنگوئی که 

ه اند  فرمود

 اند بعرض 

ن نباشد ويا 

مثلی ھمراه 

که دوری  ت
  .يگردد

  .د

 نظر از شور
ساخت واين 

مايند  اع بفر

 -خل کشور

اميرفيض – (افق) 

. شليکی

تخفيران است وا

شرط زير فرمود
درصو .يت بشود

ن ديگر ايرانی ن
نھم درسمت سخ
حبه مورد نقد

به شروط شده

ن ممکنآجرای 

ين موضوع بام

شرط اعليحضرت
مبارزه منقطع مي

   . يانيست

ت بشمار ميرود

 مردم داخل کش
خواھد س اضی 

سخنگوئی امتنا
   .زد

نيان سياسی داخ
    . شده است

ت با صدای آمريکا

، شليک به ايک

مشروط به سه ش
کشورطرح حماي

نآ وراست وغير
نآکاری باشورا 

ی درھمين مصاح
<  

قائل ب )ت است

 شروطی که اج

اجازه فرمائيد ا

خط قرمز ش ،را
عليحضرت درم

مراه است ھست

ازقبول مسئوليت

حمايت . زيرات
ر عليحضرت را

شورا درجھت س
 اعتراض ميساز

رح بانظر زندان
و....... تنظيم 

بيانات اعليحضرت

ن شليکآ،  باشد

ی خودشان رام
سوم دردرون ک

 راه نجات کشو
ردن برای ھمک
که بارھا وحتی

مبارزه ميکنم ت

صالح اعليحضرت

نھمآ، ی است

ا ، مبارزه است

 ودرجريان اجر
ئی وھمکاری اع

ابل پيشبينی ھمر

وازاسباب فرارا

ق برمحال است
واع متحقق ط را

ن ازھمکاری باش
ت تثبيت وبدون

ودند که اين طر
ت هللا بروجردی

حظات برجسته در ب

راھمراه داشته
   .ياسی است

  كاري

حضرت ھمکاری
عدم خشونت  وس

.  

د نظرشان تنھا
 وشرط وبيع کر
حضرت نيست ک
 راھزينه موفقت

اصت خودشان (

، شرط گذاريت

درتطبيق مورد

ورا قرارميگيرد
ئود عقد سخنگو

ت اجرائی غيرقا

ای عقد وباطل و

ط مجھول ومعلق
رچه حدی شرط
ماده ازھم اکنون
رفرارازمسئوليت

ن فرموآاخوان
يتآ لف رژيم  و

  .خواھد بود

مالح               

ت ارضی کشورر
م يک انتحارسيا

ضرت براي همك

اعليح ،ل مبارزه
 برميگردد به ع
.عی پيش برويم

د شورای مورد
>مقبالن نشايد

ته اعليحت شايس
ت وسرمايه ام

شخصی وادبيات

وياقبول مسئولي

مقتضای عقد ود

رد موافقت شو
 حالت خود بخو

رزه که باتحوالت

ر خالف مقتضا

شرط ،حازطرر
يست حمايت در
به استناد اين م
 شرط گذاررادر

 به شورا وفرا
ی سياسی مخال

رط سوم باقی نخ

                    

صابت به تماميت
ن ھمآسماجت در

شروط اعليحض  

ل سی وچند سال
خط قرمزمن - م

تصميم خرد جمع

ضرت فرموده اند
رامت به ميھن

عاليت شوراست
مکاناتطی تمام ا

شبرتصورات  ا
  ؛ه

نجام تعھدات و
  . وتعھد باشد

ت شرط خالف م

اعليحضرت مور
. دراينسته شد

ف مقتضای مبار

پس شرط مزبور

ايت مردم کشور
ل است معلوم ني
وجود دارد که ب
رط دوم موقعيت

مصاحبه نسبت
شخصيت ھای - ن

رای عرضه شر

   ۶برگ  ١٢/ ١٠

 يک درھزاراص
رنيست وجد وس

همين برجسته

ولين باردرطول
مفيت مطلق  دو
رط فوق بايد بات

طور که اعليحض
ازکردن درخدمت

کل فع از ناچيز
 ھيچ قيد وشرط

بناحضرت راعلي
شان ميرساند که

زطرق فرار ازا
ازمتقضای عقد

دوم اعليحضرت
 

اينکه شرائط ا
ونت است شکس

ن شرطی خالف

ھست که ھست پ

يعنی حما ،سوم
 وکميت مجھول
ای شرط گذارو
شرط درکنارشر

ضرت درھمين م
کارگران –ويان

جائی برن است 

 ٠/ ٢٠١٢

احتمال
متصور

چهارد

برای او
شفاف –

سه شر

نطآ اگر
ناکه <

زئی نج
بدون<

اما اگر
مبارکش

يکی از
خارج ا

شرط د
 ؛شود

،فرض
خشو از

چنين ياآ

اگرھ و

شرط س
کيفيت
حق بر

اين ش و

اعليحض
دانشجو

اگرچنين

  

 


