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  وسلطنت اساسي وقانون بختيار 		موضوع
 برای ثبت در تاريخ مبارزه: 

و نه » اساس«نه است و » قول«مرتب مردم مطالبی را از قول اين و آن به اينترنت می کشانند که نه 
کردن ذھن مردمی است که تا حدودی در » مشوب«و » شايعه«به آن وصل است. تنھا ابزار » اصلی«

حضور دارند. مطلبی که دوسه  –چه بصورت سکوت چه بصورت کسانی مانند ما با سروصدا  –مبارزه 
خوانند ولی سواد يک ميگردد و مشتی که خودرا مبارز مي» شاپور بختيار«روز است در اينترنت از قول 

نشان بدھد  بی بی سینوشته ميخواھد با اشاره به  .پژوھش عادی را ھم ندارند مرتب آنرا ميگردانند
شاپور بختيار طرفدار تداوم سلطنت بوده است. در صورتی که بختيار عاملی نفوذی بود که به سفارش 

کردند تا متنی را بخوانند، به تاريخ  ھايی ھمانند ھمان نوشته ای که بصورتی تحميلی شاھنشاه را وادار
   وارد موضوع نمی شوم.    ايران و به ليست نخست وزيران تحميل شده است.

در پاسخ شخصی که استعالم کرده بود درستی و نادرستی مطلب مربوط به نقل قول از شاپور بختيار را 
صی استاد اميرفيض به اينجانب به ايشان اعالم کنم مطب زير را نوشتم که خواھيد خواند و نوشته خصو

  را ھم به ترتيب از پايين به باال مالحظه خواھيد کرد. 

  دليل اھميت موضوع و ثبت در تاريخ نوشته استاد اميرفيض جلوه گر پاسخ است.به 

  ک-ح

  وسلطنت اساسي وقانون بختيار 		موضوع

  جاويد ايران:

که راجع به بختيارمطرح شده تعجب کردم؛ نميدانم مبنای اين خبرچيست وبه ازموضوعی 
چه علت مورد بحث قرارگرفته است پاسخ اين توھم را مبانی انديشه نھضت مقاومت 

قيام شکوھمند مردم به رژيم شاھنشاھی بختيارصريح وروشن اعالم داشته ودرآن آمده که 
بسيارمحکم ومحکوم کننده رژيم سلطنتی ايران که البته نه به عبارت بنده بلکه    خاتمه داد

مراجعه به سنگرھا درحوصله ام    جائی برای تداوم رژيم سلطنتی باقی نميگذارد، متاسفانه
 نيست.

 ۵٧اسناد ومصاحبه ھا ونامه ھای بختياربه خمينی گواه است که بختيارصد درصد شورش 
ته است تظاھرات خيابانی باشعارھای ميدانس   راانقالبی مردمی عليه رژيم سلطنتی ايران

  مرگ برشاه وخواستاری حکومت مشروطه را تمجيد ميکرده.

بختيارحتی حاضروبسيارھم کوشيد که نخست وزيرخمينی بشود ولی وقتی خمينی قبول نکرد 
  اينھا ھمه مدرک دارد ومشتمل براظھارات بختياردرمصاحبه ھاست.  باب مخالفت را گشود
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منھای موارد مربوط قانون اساسی مشروطه را صاحبه ھا گفته است که <بختياربارھا درم  
 ١٩٠۶> وبه ھمين اعتبارھمواره ازقانون اساسی بنام قانون اساسی قبول دارد به سلطنت

شايد ده ھا شماره سنگر    که شامل متمم قانون اساسی وحقوق سلطنت نميشود ياد ميکرد.
  داده شده است.نسبت به اين موضوعات اختصاص 

بختيار درمجلس اظھارآمادگی کرد که رژيم کشوررا تغييردھد وگفت ھمين جا وباھمين قانون 
  اساسی ميتوان رژيم کشور را تغيير داد. 

بختياراستعفای خودش را ازنخست وزيری کشوربه علت غيرقانونی ونامشروع بودن رژيم 
  سلطنتی ايران اعالم کرد.

ائل به حق سلطنت نبود وازايشان ميخواست که اگرمبارزه ميکند بختياربرای اعليحضرت ق
بختيارنه تنھا با تداوم سلطنت وتصدی اعليحضرت    فقط بعنوان يک شخص عادی باشد.

او    مخالف بود بلکه با فعاليت سلطنت طبان نيز سخت دشمنی داشت واظھارنظرات واھانتھای
  درسنگرھا وپاسخ اھانت ھای او درج شده است.

تياردراولين مصاحبه پس ازخروج ازايران درباشگاه مطبوعات فرانسه مخالفت ودشمنی بخ
  سخت خودرا باشاھنشاه ايران ابراز کرد درحدی که خبرنگاران اورا سرزنش کردند.

حيرانم که مسئله بختيار که روشن ترين مسائل مبارزاتی ايرانيان خارج ازکشوراست چگونه 
  ه است. با چنين دست اندازی روبروشد

  تصورنميکنم که موضوع اليق آن باشد که يک تحريرمستند ديگر به آن تخصيص داده شود.

  بااحترام اميرفيض                                                                      

From: Javidiran (PeymanMeli) [mailto:Javidiran@peymanmeli.org]  
Sent: 19 October, 2014 1:51 PM 
To:    
Subject: RE:  دکتر شاپور بختيار : شاھزاده رضا پھلوی ، پادشاه و وارث مشروطيت ايران است ١٨ ٣ ٣۶  

 

 گرامی،   آقای ..... 

 بادرود

ندارم. و بی بی سی ھم که منبع خبر گزارش شده است در من چنين گفته ھايی از شاپور بختيار بخاطر 
  سايت خود چنين موردی ندارد يا من نمی توانم پيدا کنم. 
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(يادداشت شخصی) است از سوی شخصی با » بالگ«در ضمن وب سايتی که به آن اشاره شده يک 
  عنوان م.ر. رضا. 

روفسور پ«ين شخص. البته شخصی با نام نام فاميل است يا نام نخست ا» رضا«نميتوانم بدرستی دريابم 
می توانسته نام فاميل ھم باشد » رضا«داشته ايم که نشان ميدھد » رضا

ولی در اينجا نمی توانم آنرا بررسی کرده به شما پاسخ بدھم زيرا اگر 
نبود شايد می شد  blogspot.caدر زير » بالگ يا يادداشت شخصی«

  يابی کرد.  شخصی که پشت نام م.ر. رضا است را رد

ی است که برخی » بالگ«يکی از سايت ھای  blogspot.caخود 
عوامل وابسته به رژيم اسالمی آنرا راه انداخته اند و اگر اشتباه نکنم اين 
بالگ متعلق به شخصی است بنام حسين درخشان که کسانی مانند مھدی 

ی دگخلج، حميد قاسمی و سعيد ملک پور در ارتباط است و در تورنتو زن
  ميکرد و بارھا به اسراييل سفر کرده است. 

ھنگاميکه حسين درخشان برای ماموريتی به ايران رفته بود گويا در شاه  ١٣٨٧آبان  ١١بعدھا در 
عبدالعظيم دستگير می شود. ولی ھرگز از بازداشت او خبر ديگری در دست نيست وشايد برای روز مبادا 

  ر در آب نمک خوابانده شده است. مانند اکبر گنجی يا اميرعباس فخرآو

به اين دليل ھا نمی توانم درستی ونادرستی نوشته ای که به شاپور بختيار نسبت داده شده و به بی بی 
  سی وصل شده است را تاييد يا تکذيب کنم. 

موضوع را به استاد اميرفيض گزارش ميکنم تا اگر ايشان موردی از گفته ھای شاپور بختيار بخاطر 
  ته باشند که در اين قالب می گنجد را ابالغ بفرمايند تا به آگاھی شما برسانم.داش

گذشته از آن چرا برای مطلبی که معلوم نيست شما يا کس ديگری آنرا ديده باشد چرا بايستی شرافت 
سياسی شما در خطر باشد و چرا آن شخص اگر خيلی مدعی است خودش در باره صحبت و سقم اين 

نمی کند؟؟ و چرا ھر گندی به آب داده شود بايستی مسئوليت آن به گردن طرفداران قانون مطلب پژوھش 
  اساسی و نظام مشروطه انداخته شود؟؟

  ک-ح

From:  
Sent: 19 October, 2014 12:02 PM 
To: Javid Iran 

Subject: Fw: ٣۶ شاپور بختيار : شاھزاده رضا پھلوی ، پادشاه و وارث مشروطيت ايران استدکتر  ١٨ ٣  
 جناب جاويد ايران 

 بادرود ومھر

مدعی ميباشد پايبند به نظام پادشاھی مشروطه است، به من رسيده ونظر در    لينک زير از سوی کسی که
لذا ازشما طلب  ن مصاحبه ندارم.(من ھيچ اطالعی از اي مورد حقيقت بودن ونبودن اين مصاحبه را نموده

ر به فرستنده بدھم و آری ويا خياين مصاحبه رادارم (چون من بايد مستند پاسخ  قبول يا ردتحقيق در مورد 
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بشود  (شايد  ام در ميان است خواھشمندم بدون ھرگونه جانبگيری تحقيق ومن را مطلع بنمائيد  شرافت سياسی
 .  کمک نمود)از جناب امير فيض تقاضای راھنمائی و

 از مساعدت شما سپاس دارم

 ..... 

٢٠١-١٠-١٩۴ 

 

From:  ]  
Sent: Sonntag, 19. Oktober 2014 13:37 
To:   

Subject: Fwd: ٣۶ دکتر شاپور بختيار : شاھزاده رضا پھلوی ، پادشاه و وارث مشروطيت ایران است ١٨ ٣ 
 

  دکتر شاپور بختيار : شاھزاده رضا پھلوی ، پادشاه و وارث مشروطيت ايران است 
 

اين ايميل تا پيوند باال به جاويد ايران رسيده بود ولی در پيوند باال نوشته ای در بالگی با 
 . عنوان م.ر.رضا مطلب زير آمده است

بختيار : شاھزاده رضا پھلوی ، پادشاه و وارث دکتر شاپور   
  مشروطيت ايران است

		
 ک-ح –در اينجا ويدئو مربوط به اتيان سوگند اعليحضرت در مصر گنجانده شده است 
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                                ً                                             اشاره کرديد به قانون اساسی و قبال  ھم شما فرموديد که نظامی که در ايران خواستار  : *سیبیبی ‐

اش ھستيد ، پادشاھی مشروطه است بر اساس قانون اساسی مشروطه . با توجه به اين ، ممکنه برقراری
          ً               طلب که فعال  خارج از ايران مختلف سلطنتتوضيح بفرماييد موضعتون و روابطتون رو با گروھھای 

  فعاليت ميکنند؟

خواھی يک طلب به خودی خود ، يک دکترين سياسی نيست . مشروطهعرض کنم سلطنت : دکتر بختيار ‐

 دکترين سياسی است يعنی انسان پايبند به قانون اساسی باشد يا نه . و در قانون اساسی، سلطنت  .
که داره و وظايفی که داره . در اون حدود يعنی حرمت به قانون ، يعنی مشروطه ذکر شده با حقوقی 

  . حاکميت ملی ، يعنی شاه به عنوان سمبل وحدت ملت ، موافق ھستم و بودم ھميشه

طلبند با قيد به اينکه به قانون اساسی قبل از ھر چيز ، پايبندند ، ھيچ مخالفتی ندارم با کسانی که سلطنت
 . ضر ھستم خيلی خيلی روابط دوستانه و ھمکاری داشته باشمو با ھمۀ اينھا حا

ای از نظام سلطنت مشروطه در ايران ھستيد بدين ترتيب شما خواستار برقراری يک نوع تازه : سیبیبی ‐

                                                             ً       . يعنی آيا اين تداوم سلطنت پھلوی خواھد بود يا يک سيستم کامال  تازه ؟

ايست يک شاھزادهسيستم پھلوی يا سيستم تازه مطرح نيست . ما يک قانون اساسی داريم و  : دکتر بختيار ‐
اگر اين شخص قانون اساسی را محترم بشماره و بر طبق اون ھم عمل  . که وارث تاج و تخت سلطنته

 .بکنه ، من ھيچ قسم مخالفتی نخواھم کرد

ادشاھی مشروطۀ مورد نظر شما چه نقشی خواھند به اين ترتيب آقای رضا پھلوی در نظام پ : سیبیبی ‐

 داشت ؟

، يک سلطان مشروطه . حدود و ثغورش رو ھم قانون اساسی تعيين  پادشاهنقش يک  : دکتر بختيار ‐

 . کرده . منتھا بايد اجرا بشه

 آيا غير از شما ، گروھھا يا افراد ديگری ھستند که از ھمين نظريه دفاع بکنند ؟ : سیبیبی ‐

     ً                                                                      مسلما  که ھستند . در داخل مملکت ھست در خارج مملکت ھست . ولی بنده ميتوانم يک  : دکتر بختيار ‐
چيزی اضافه کنم ، من اولين کسی بودم که اين حرف را زدم ، ازقانون اساسی دفاع کردم و از سلطنت 

تالفات خيلی مشروطه دفاع کردم . حال يک عدۀ ديگری ھم ھمين افکار رو دارند و با يک جزئی اخ
 .              ً                                                                   سطحی ولی اصوال  قبول دارند و گمان ميکنم که در داخل ايران ھم اکثريت قاطع قبول دارند

 م.ر.رضا

  ٢۵٧٣مھرماه 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  



 حقوقدان -اميرفيض -بختيار و قانون اساسی وسلطنت -برای ثبت در تاريخ                       ۶از  ۶برگ  ٢٠١۴/١٠/٢٠شنبه (مھشيد) دو  

ِ                      اظھارات و نظرات دکتر شاپور بختيار راجع به مشروطيت  ايران و پادشاھی  شاھزاده رضا پھلوی ،  *                 ِ                                                 

 . ميالدی در لندن است ١٩٨٢سی با دکتر بختيار به سال بیاز مصاحبۀ نيم ساعتۀ راديو بیبرگرفته 

 

=============                                             ================ 
روی آب   ھای فکری واحساسات ناسيوناليستی،مذھب وسران حزب تشيع نميتوانند درمقابل عصيان 

 خود راحفظ کنند واين ديوارشکسته فروميريزد.
عدم نموداری مبارزه تنھا بعلت يک کمبود اساسی است وآن عدم حضورفرماندھی ورھبری برای مبارزه است واگرمنطق عقل گرايانه 

انسته د   ستی پيوند وياحقيقت ھمداستان شويموروحيه ميھن پرستانه وفرھنگ کھن خودمآن رابياری دعوت کنيم وبارا
باشد که درطول قرنھا نگھبآن حيات    ايم که آن فرماندھی درھيچ شرائطی نميتواند جزاقتدارکھن ملی وسنتی ... ايران

نيست                       کانچه کنديک تن تنھای شاه                                               ملی واستقالل کشوربوده
رکه کند صد سپاه ّ                ميس     

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
** You can multiply the effect of this email by forwarding it to 10 friends.  THANK YOU! ** 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
The  views and opinion(s) expressed in this transmission are that of the author(s) only, 
Not necessarily this is supported by the distributor or those who are  
associated with the distributor. I simply inform, you decide! 
.وظيفه ما آگاه کردن شماست، شما مسئول تصميم خود هستيد مسئول نوشته ديگران نيستيم ما  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Join me in this silent voice of unity…Iran deserves better. 
You shall know the truth and truth shall set you free.  
When Truth is not free, Freedom is not true, Freedom of Speech,  
Freedom of pen, most important of all Freedom of thought 
  بايستی که راستی را دريابيد وراستی است که شما را به آزادی ميرساند، زمانی که راستی
 آزاد نيست، آزادی راست نيست، آزادی سخن گفتن، آزادی قلم، مھمتر از ھمه آزادی انديشه.. 
L'essentiel est l'Union, et pour que cette union soit  possible, 
l'information doit circuler, vite! 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 اين آگاھی ھا برای آگاھی بيشتر شما است.  -ما مسئول نوشته ديگران نيستيم
 با متن آن نيستشما مسئول آنچه ميخوانيد ھستيد. باز پخش نوشته ھا دليل بر توافق 
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