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ايشان تحت 

ضرت برای 
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ه ھيچکس 
 عدی من در

وروگامھای 
س ضرورت 

ظف به دفاع 

 کشور وی 
کل وعنوان 
 درباب اين 
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ومبانی کلی 
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ه ملت، تابع 

من ھا بايد 
 ی ومدنی و

شری است  
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ی منتشرگرديد  ي
 باقدری فکرکر

رمان نامه اآبه 

ميتی که اعليحض

دردسترس است

د) ١٩٨٨= ٢۵

ن تاکيد کردم که
مات بعوان واقدا

ينده کشوآرباره 
گوئيم وبااحساس

موظرا وخود

ستردگی جغرافيا
حث درباره شک
 تصميم گيری
نده ايران راتعي

م وکدام اصول و
کلی سياستھای

يد ناشی ازاراده

سنديکاھا وانجم
ی حقوق سياسی

 که ازحقوق بش

م ١۶ماده به  ١۴ر 
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رماه سال جاری
بقه ذھنی دارد
وی مختصری ب

بمناست اھم گر

ن دآ سخه ای از

۵٢٧( ١٣۶٧ل 

ن فراخوانآ در
ن فراخوآست. 

مروزبتوانيم در
ترباھم سخن بگ

ئط تاريخی وگس
م ميگويم که بح
اميتوانيم وبايد
ينآنون اساسی 

 ميھن خوددارم
ومتی وخطوط ک

دد. حکومت باي
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ه مذھبید عقي
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  ت

رھمين شھريور
) برايم يک ساب

جستجو باشد وبا

سوی سنگ که از

که اکنون نيز نس

لدھم امرداد سا

   .زشده بود

ای است ومن
ن مردم ايران ا
ھم کرد که ماام

ھمدلی بيشت با ر

باتوجه به شرائ
 ھمه ھموطنانم
عاع قراردھد ما
ه نوع نظام وقان

يندهآھائی برای
ھای نظام حکو

انون استوارگرد

زاديتشکآعقايد و
ی حقوق بشرود

زادیآ جدائی

ريف فرمايی به تور

يحضرت  د
2كانادا  –

ده اي تا م
نخستبخش 

ت اعليحضرت در
ن نامه بخوانيد)
ی اعليحضرت ب

> رسيدم کرقي

بی منتشرشد کآ

درچھارده بود

غازآ عبارت زير

پيام تازه ا غاز
نآيت برايران از
وزمينه ای فرا
راتيک درکشور

ھی مشروطه راب
رميشناسم وبه
ماراتحت الشع
موکول کنيم که

که چه ارمانھ دن
 اصول وپايه ھ

   : ميکنم

ردم وحکومت قا

ه، بيان ونشرع
راعالميه جھانی
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......   دراين

عليحضرت در تشر

يانات اعلي
به تورنتو

ماد 14شور

 عالقه وحمايت
رمانآرا  نشور

رمان نامه ھایآ

زاد ومترآامعه
صفحه ای باجلد

مه  انتخاب شد

طنان عزيزم باع

غآسر ١٣۶٧ل
م که حق حاکميي
 نظر راگشود و
 يک نظام دمکر

......  

پادشاھ م ونظام
کراسی درکشور
ه مسئله اصلی
جلس موسسان م

  ينده)آ ايران

درازھميشه بدانن
گذارم بارديگر
شرح زيراعالم

مرايه حاکميت
   . باشد
 ........ ابرند
زادی انديشهآ

درج دروازين من
.حترام قرارگيرد
ن جدا باشد ...

نقد بيانات اع       

نقد بي

ازمنش

ورای ملی مورد
مزبور (واژه من
آبايد مربوط به

ه بسوي يك جا
ص ١۶ ت جزوه

مان نامرآبرای 

خطاب به ھموط

ارم مرداد سال
ردم بداند وگفتم
يافت باب تبادل
ی ايران وايجاد
. عمل برخيزيم

شروطيت ميدانم
وگسترش دمک 

مطرح شود که
ردم ايران ومجل
 (از صفحه نھم

يھنانم روشن تر
ايران ارج ميگ

نم بشآاکه مدافع

ی ايران بايد برپا
فظ حقوق اقليت
ربرابرقانون برا
 سياسی بويژه

اصول ومو –د 
رھنگی مورد اح
ومت بايد ازدين

   .ھد شد

    ١برگ ٠۴/ ١٠

  حقوقدان - ض

يکه منشور شو
منشورشورای م
مد که موضوع ب

يندهآايران <
بصورت دل بودن

که ب  »راخوان
   .يافت

خن اعليحضرت 

وان من درچھا
قيم مر ند خودرا

رانيان بازتاب ي
رھائی الزم برای

يت بيشتری به ع

انھای انقالب مش
چند گانگی ملی
بايد بصورتی م
ع رابه رای مر
د کرد ..........

نکه ھمه ھم مي
ينده اآی نظام 

ی واقتصادی را

نظام سياسی -
اکثريت وحاف

ھمه مردم در -
زادی ھایآ -

تضمين شود
اجتماعی وفر

دولت وحکو -
تضمين خواھ

 ٠/ ٢٠١٢

اميرفيض

ھنگامي
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فوري و

رماآ از
تعدد چ
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موضوع
خواھند
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فرھنگی

١-

٢-
٣-

۴-
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ی واجتماعی 
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ردند بودجه 
رومنصفانه 
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نه ھای سياسی

 ن گردد........
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مردم ھر  ......

زم بھره مند گر
اوامکانات برابر

موزشی ......آ 

کشور وايجاد ش

ی که ناخواسته

 اسالمی نيز در

جی حکومت قر
ی بين المللی وع

اه کلی بامن ھم

متعھدی ازمعتق
اي ١۵ز صفحه 

ای منتسب به ا

سماده ای  ١۴
ملی ! شورای

ی بصورت تفکي

ميت کلی است ک

جدائی دين ازح 
تعلق حقوق ماو

م ١۶ماده به  ١۴ر 

دان درھمه زمين

ضائيه بايد تامين
رحد خود بايد
رخوردارباشند 
ديھا وحقوق الز
ران به فرصتھا

 مادی ومعنوی
........  

   
ت وکشاورزی ک

ت ھمه ايرانيانی

سوی جمھوری

  ضی ........
 سياست خارج
وقی وميثاقھای

رميکنم درنظرگا

وم کيالت مومن
(از               

ماده  ١۶مان! 

۴بافراخوان  ،ت
ماده ومنشور! 

ور! شورای ملی

واست حق حاکم

-ه حقوق بشر
وادن به اقوام! 

منشور -رنتو کانادا

مرد نان باآبری

واستقالل قوه قض
شوری ھريک د
ختيارات کافی بر

زادآ خود از می
مردم سراسراير

 کردن امکانات
ھشی دست يابند.
.رخوردارباشند

ھنگ صنعتآوھم

ستقبال ازبازگشت

ازس ن به ايرانيا

الل وتماميت ارض
بايد سرلوحه

ايه موازين حقو
   .باشد

کسانی که فکر

تشک ، خود من
                  

يامنشور! وياپيم

 به اعليحضرت
١۴رفراخوان 

ده سوم درمنشو

ضح است که خو

رعايت اعالميه
اورسميت د ھا

ريف فرمايی به تور

وبراب ران گردد
   .ود

ئقه قوه مقننه و
ی تقسيمات کش
ش ازحقوق واخ

وقومزبان بومی
م نظيم شود که

سوادی وفراھم
 وعلمی وپژوھش

زادی برآھنری و
ايد رشد سالم و

جنگ ...... واس

 خسارات وارده

اری ازاستقالدگھ
 ومنافع ملی ب
ھای جھان برپا
ی اين سياست ب

  ت

با ن اصول را

شتيبانی بيدريغ
                 

  ه اي

فراخوان ويرير
  .حريرميشود

ی ملی منتسب
واگر ھدان نميد

وان ازجمله ماد

شده دليلش واض

–له  حاکميت
ھا وشھرستان

عليحضرت در تشر

ته است بايد جبر
ميت شناخته شو
ومتی ونقش فائق
وديگرواحد ھای
دی محلی خويش
ن،  فرھنگ وز
يد بگونه ای تن

  .د
وھمگانی بابی س
 استقالل اداری

فرينش ھآليت و
 ومالی دولت با

ومعلولين ج ھدا

حضرت جبران خ

  حاشيه)

تظامی برای نگ
ستقالل کشور

ز باھمه کشورھ
 و.....ازھدفھای

رپايان يافته است

که من اين ست

وپشنان، آحمايت
                 

ماده 16نشور!

محترم اين تحر
وسبب زيادی تح

ماده ای شورای
وياتحولی رانشا
ی ازمواد فراخو

زاد مطرح نشآ

 درکليات ازجمل
اختيارات استانھ

.   

نقد بيانات اع       

زنان ايران رفته
واقتصادی برسم
ی سه گانه حکو

ھا و  ھرستان
رھنگی واقتصاد
فظ واشاعه سنن
مرانی دولت باي
ورفاه دست يابند
د مبارزه جدی و
ی ايران بايد به

حق فعالي بايد از
تھای اقتصادی

  ت و.........
شھانواده ھای

  يژه ..........

ان انتخاب اعليح

(پايان ح  . است

ش ونيروھای انت
ت ارضی واس

ميزآط مسالمت
ورھای ھمسايه

ت باعبارات زير

اس زمانه  ضرورت

الش، تعھد وحم
                 

ماده اي ومن 14

ديد خوانندگان م
 کاری اضافی و

م ١۶ منشور!
چکترين تغيير و
ل است که  برخی

ضوع انتخابات
  .د

بامنشور! ملی
وا –ضی کشور

. ھماھنگ است

    ٢برگ ٠۴/ ١٠

ستمی که برز -
فرھنگی و و

تفکيک قوای -
استانھا وشھ -

اجتماعی، فر
بتوانند درحف
عمومی وعم
برای رشد و

حکومت بايد -
دانشگاه ھای -
مردم ايران  - ١
ھدف سياست  - ١

محيط زيست
حمايت ازخا  - ١

کرده  اند بوي

درکتاب زما - 

يران قرارگرفته

تجھيز ارتش  - ١
حفظ تماميت  - ١

استقرارروابط
امورکشو در

وان اعليحضرت

ضھمين ادرک 

ن ميگذارم تاباتال
    » .يدآ پديد

4رمان نامه آه

 اينکه بدون ترد
نآنده اند ذکر 

ظه تطبيقی بين
ان کوچايش) ١

ست به اين دليل
   .ست

درفراخوان موض
ھم دربرميگيرد

 کلی فراخوان ب
ل وتماميت ارض
 فراخوان کامال

 ٠/ ٢٠١٢
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مالحظ 
)٩٨٨
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زاد راآ
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استقالل

دو ھر



 حقوقدان -

ن قائل شد  

ت سالھا بود 

 يا گرديده و

جنگ وحمله 

ظامی فراھم 

 ت طلبان) و

ت ايران ھم 

جويانه عليه 

نشان  ،ست

ست چنانکه 

و  وريه بود

ی (بخوانيد 
شرط  نتون]

قای آود که 
عنی تشکيل 

توجه حمله 
ئی شورای 

اميرفيض -ماده ای

منتسب به ايشا

که  اعليحضرت

تشکيل گ >يندهآ

خطر جن آ ت  و

دن به حمله نظ

خواه (نه سلطنت

نماد ھويت ملت

امات مداخله ج

ريه درجريان اس

ری اسالمی اس

سو امر ريکا در

 ايجاد دمکراسی
انم ھيالری کلين

بو  ١٣٩٠)  ٢
متحد شوند> يع

يد کالمشان مت
بازوی اجرا ويا

م ١۶ماده به  ١۴ر 

شورای عالی م
  . اند

پايه ھمبستگی ک

آايران <خوان 

ود نداشته است

 مشروعيت داد

مشروطه خ از 

وازھمه مھمتر ن

ن برای اقداآی 

ودرسور ی داد

سبت به جمھور

مرآگماشته  عربِ 

مريکا برایآک 
[خا مريکاآرجه 

 )٢۵۵٠١١=٠
انيھا مثل ليبی م

  

 نابود شود> د
ميدھد وه انجام 

منشور -رنتو کانادا

وش ١٣۶٧سال
ن ياد فرمودهآز

مبارزاتی بودبرپا

سال بعد ازفرا

وجو  ١٣۶٧ال

ی الزم ازجھت

ی اسالمی اعم

 خودش داده و

ازوجود نمايشی

رو که درليبی 

مريکا نسآياست

 وکشورھای عر

استفاده ازکمک
بود که وزيرخار

ماه سال بھمن
خ ميدھد که ايرا

ھم کشورمان
رای ملی سوريه

  .ر

ريف فرمايی به تور

اعليحضرت درس
ورت زمان> از

ايده م ضرت يک

٢۴حضرت که

ھا درسا ناسبت

د که زمينه ھای

خالفان جمھوری

به ھملترناتيوآ

مريکا اآست که

نچهآ ولی ،ست

سيا اجرای و  ن

واسرائيل مريکا

کشورھا برای 
نند دراين سال ب
ريه قرارداد در
ن درصورتی رخ

  ن

ه اند <نميخوا
عملياتی که شور

يگردد
کشور ینه نابود

عليحضرت در تشر

ينده اآن ايران
نام <درک ضرو

اخوان اعليحض
   .ميفرمايند

يت ودفاع اعليح

ن منآی است که

ن ايجاب ميکند

را متشکل ازمخ

 اپوزيسيون و

ھا پايگاھی اس

  .د

بور روشن نيس

زمان ضروريات

مآدخالت  ريات

نگفته بود که ک
شورائی عمل کنن
وی ليبی وسور
تغييررژيم ايران

  کيھان لندن>

مريكا به ايرانآ

رتورنتو فرمود
ود ميکند واال ع
بودی کشورنمي
ورايملی است نه

نقد بيانات اع       

ن بين فراخوان
ه اعليحضرت بن

فر ١٣۶٧سال 
ن  توصيه مآق 

مورد حماي !ملی

ھائی سبتبمنا 

نآکه مقدمات   ت

بت اينکه خودر

ميداند وعنوان

يفرمايند، لذا تنھ

ين المللی! نمايد

زمينه ھای مزب

ض ازورای ملی

ضرور سوريه از

مريکا نآخارجه 
 بايد بصورت ش

الگو تبعيت از را
گلستان گفت <تغ

١٣٩٠بھمن  

آوحمله نظامي

 

 دربياناتشان در
نابو که کشوررا

ھد داد سبب ناب
است وھدف شو

    ٣برگ ٠۴/ ١٠

فاوتی که ميتوان
که  زمان است 

که درس  توضيح
ت که برای تحقق

شکيل شورای م

ھد تشکيل شود

 به ايران است

 

ی مزبور بمناسب

ی چپ وغيره م

ئيد وحمايت ميف

وجاھت بيکسب

ھمه ابعاد ز ،که

 که تشکيل شو

 شورای ملی س

  

وزيرخ ١٣۶٧
مريکا)آوکری 
مريکا رآوکری 

وزيرخارجه انگ
۵ی ملی بدھند (

ط شوراي ملي و

ت اعليحضرت

ه اعليحضرت
 خارجی است ک
ران انجام خواھ
واوراجزئی ازخ

 ٠/ ٢٠١٢

تنھا تف
متوجه

به اين
ھست و

ولی تش

ميخواھ

نظامی

 .گردد

شورای

گروھای

تائ نراآ

ايران ک

البته که

ميدھد

تشکيل

.ھست

درسال
برای نو
قبول نو
ھيگ و
شورای

ارتباط

دربيانات

که نجاآ
نظامی
ملی اير
بنظرشو

  



 حقوقدان -اميرفيض -ماده ای ١۶ماده به  ١۴منشور  -نقد بيانات اعليحضرت در تشريف فرمايی به تورنتو کانادا           ۴برگ ٠۴/ ١٠/ ٢٠١٢ 

  حل مسئله بنظر اعليحضرت 

زتقالھائی که درسی سال گذشته برای ماده ای وني ١۴گمی وشکست فراخوان اين تحريربنظرناقص است اگربعلت سردر
  .شده است نگاھی کوتاه نداشته باشدن آغازآی مبارزه رھائی بخش وحت

  تصوير منطقی علت شکست وناکامی رانشان ميدھد فرموده اند ماده ای بيانی دارند که  ١۴اعليحضرت درمقدمه فراخوان 

حل ھرمسئله ای نخست موکول به شناخت وطرح درست مسئله است. اگرداده «
در ارتباط باھم وباکليت شرائط  نھاراآھای واقعی مسئله ای رابه درستی نشناسيم و

ه راه حلی برای مسئل توانست ی مطرح نکنيم ھرگز نخواھيمتاجتماعی بدرس
  ينده)آ(صفحه دوم ايران                                         »بيابيم

 شنا نيستآراه حل ھا، تالشھا وفرمايشات اعليحضرت باکليت شرايط اجتماعی وفرھنگ سنتی وباورھای ھويتی ايرانيان 
 ازسوی اعليحضرت، است وداده ھای واقعی مسئله ايران که سرمايه اعتباری واعتمادی نجات ايران بکل مغايراست و

  .بدرستی مطرح واستفاده نشده ونميشود

  تی موکول شودرمائی اخيرشان درتورنتو به تحريرآاجازه فرمائيد  نقد بيانات اعليحضرت درتشريف ف
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