
 حقوقدان - ض

 پاسداری از
صاحبه يکی 
  .ضرت بود

تکرار  ضرت
ن ھا فراھم 

رابه ايشان 
دشان است 

ت قوام يافته 
يشان يعنی 

.   

 تفاوتی که 
سازی بشدت 

درادبيات < 
 روزی به 
ن آيه ای بر
يعنی  ،

 ازعنوانش 
گردھا کمی 
ن وذاتا انسا

پادشاھی < 

 که ھمانطور

اميرفيض -رای ملی

 مشروطيت وپ
حصاری اين مص
 نظرات اعليحض

 بيانات اعليحض
نآائی برای نقد 

قام سخنگوئی ر
خودشخصی ت 

وتصدی سلطنت
سی واعتباری ا

  

 تکرارشد تنھا
 را ازموازی س
له نوظھور که
بفاصله دوياسه

اصالحي ،انديشه

ھمانطور که ،ر
تضادھا وعقب گ
و اصول ھستند 

بکاربرد نراآم 

، را دارد  خوب

دفاع از شور - النی

  الني

 قانون اساسی
زخصوصيات انح
شدن محفل بيان

،ودداری ميشود
جا ،ضاد فراوان

مزبور مقورای 
بياناتشان نظرا 

يت وسی مشروط
 شخصيت سياس

راين مصاحبه
ضايت خودشان
 اضافه اين جمل

ايشان ب ه خود
اين مصاحبه ار

نظر  ،ادی است
که اين گونه ت
عقيده متکی به

صاحبه کننده ھم
   

شاه وسلطنت ر
  .يد

برمصاحبه ای طوال

به اي طوال

  ي ملي

ند وفاداری به
از ،ن ترتيب داد

يضه  وفراھم ش

ه الزم است خو
وتض ، تّشتتاشد

جا که ھنوز شو
، لذااری است

 به قانون اساس
کل دھندهی ش

بارديگر در »ق
حضرت عدم رض
ی ندارم> رابه

نجا کهآ ولی از
نماند در ن بدور

  .شت

نباشد امری عا
وعلت اينک ،کند

ان ھا صاحب ع

ومص مطرحت
.ومی برنخوردم

از وحشت نام ش
که گريخته اي د

نقدی کوتاه ب      

ه برمصاحب

ع ازشوراي

عليحضرت سوگن
ايشان مفصلی با

خالی نبودن عري

چه درکارمبارزه
نون وسنت ميبا

نجآن بود وازآز
ت حقوقی واعتبا

سوگند وفاداری
تناسخ با مبانی

افق«يکا بخش
صاحبه افق اعليح

نھا کاریآکه با
ورشدندآياد 

ی ازديد منتقدين

 کارخواھند داش

ربين نه اصول د
تغييرميکجاد ويا

ن است که انسا
  .شان

سوی اعليحضرت
چنين نام ومفھو

ه دقيقا حکايت 
ت طلبان گريختيد

                     

قدي كوتاه

دفاع

روزی که اعلسال
ميشه مصاحبه

ھم بود برای خ

موضوعات گرچ
نی اصولی وقان

 ايران ودفاع از
فاقد شخصيتا

رت به اعتبارس
 درتعارض ويا

مريآيو صدای
 است که درمص
کعروفشان را <
>ائيد بفرمايند

ين موازی سازی

ھمزی سازان

ی که اعتقاد به
ايج شم بھم زدن

 که فرض براين
نه بانظرش وند

وسه باری ازس
حقوقی کردم باچ

ھا که ين سازی
سلطنت وسلطنت

                    

نق

 

سا  جاری يعنی
تلويزيون اندي دن

ربين نبود واگر

که ازتکرار م ،ب
نچون فارغ ازمبا

ه شورای ملی
ساسا خود شورا

 .مزبورروپيکر

سياسی اعليحضر
شان بطورکلی

درمصاحبه رادي
 موازی سازی
که اصطالح مع
زی سازی راتا
امضا کردند واي

؛ ن است که
زاين پس باموا

ب گرد درموردی
وحتی درحد چش
است اين است
ند شناخته ميشو

احبه مزبور دو
قدر جستجوی ح

برای اين عناوي
شاه وس عناوين

   ١برگ  ٠١/ ١١

  حقوقدان - ض

ماه سال بانآ
دياد فرمودن ت را

ت که سوالی در

رويه مطلوب ت
عاتی بود که چ

   .زد

طالباشان درباره
کرده واســــض ن

ی شورای بی در

 که شخصيت س
ات ونظرات ايشن

،  سلطنت

 عنوان شده د
يربود موضوع

تاجائی کنمودند 
 نيست که مواز

پيوستند وا ٩١ر
ن اينآساختند و

شان تغييرکرد وا

وعقب ين تشتت
ت بايک ديدن و
غيرقابل انتظارا
قيده ای که دارن

عی که درمصا
> بود که ھرقی

 دارم ازتالش ب
ال است از ذکرع

 ١/ ٢٠١٢

اميرفيض

درنھم
سلطنت
اين است

بمناسبت
موضوع
نميساز

نه مطکُ 
تفويض
نه حتی

نجاآاز
لذا بيان
سوگند

مطالب
چشمگي
ابراز ن
ايشان
منشور
وارد س
ادبياتش

اين چني
پيداست
ثقيل وغ
ھا باعق

موضوع
پارلمانی

حيرت 
سا ٢٧



 حقوقدان - ض

 بکل از ۵٨

ه مشروطه 

بی کردن با 

کميته  ،المی

حويل گرفته 
  )ت

شن بود که 
چنانکه  !ند

ھزينه ھای 

فتی گای ھن

 کيل شده و

ساس تکليف 

ريط وحيف 

 ١١ت ماده 

خيانت مسلم 

داشت با 

اميرفيض -رای ملی

٨م رفراندم سال 
 ١   

ت وپادشاھی که

کميته برای البه 

ی جموری اسال

زسوی مردم تح
گفت شيرين است

ت پاسخشان روش
م سوريه ميدھن

 اند! چنانکه ھ
  اند!

 ازعراق پولھا

کشور تشک زج ا
  .ه اند

ن احساآنشاھی 

  شده اند 

ن کمک ھا تفرآ 

اده ای وصراحت

ه کشور يعنی خ

راديو وتلويزيونی د

دفاع از شور - النی

المی ھم بھنگام
.> استفاده کرد

 وسنتی سلطنت

ت کردند ازجمله

وذی وفردی البی

رايران از ملی د
شيره راخورد وگ

لبته اعليحضرت
 سوريه رامردم

بھه نجات داده
 مدعوين داده ا

ياراقرارکرد که

ھی که درخارج
رامنتشرکرده ن

ن وھويت شاھن

کمک ايرانيان ش

گرچه ،مدآب مي

ما ١۶ح منشور

شارکت درتجزيه

مدی، برنامه ھای ر

برمصاحبه ای طوال

ه جمھوری اسال
>رژيم سابقق <

عناوين قانونی

موده اند صحبت

درت مالی ونفو

که اگرشورای
ش( >نست بکند

که ال ؛ن ميشود
ی شورای ملی

  !دھند

اعضای جب  را
واشنگتن را  و

حتی خود بختي

<  

سسات خيرخوا
عملکرد خودشان

زسرنوشت ايران

ستارکضرت خوا

ايران به حساب

انتشارباصطالح

رای مزبور مش

 که دکتر نصر احم
 ک-ت. ح

نقدی کوتاه ب      

د يادتان باشد که
د وازکلمه سابق

جا ميکشيد که 
  .نيد

ورا پيشنھاد فرم

 ساخت که باقد

يقين بدانيد که <
ری نخواھد توان

ھا چگونه تامين
ينه فعاليت ھای
اعليحضرت ميد

ی جبھه نجات
پاريس تردام و

 دادند! وبغلط ح

ين که <

ودک وسايرموس
ه بيالن مالی وع

نگران از يشتر

 .ن تقديم دارم  

رائی که اعليحض

ی برای نجات ا

ولی با ،نی بود

شور بليغ برای

است سالھا پيش»
ھی پارلمانی اوست

                     

ن سازی ميکنيد
ه خودداری کرد

نجآرابه  هطشرو
معنا جابجا ميکني

ئی که برای شو

 سوال رامطرح

سخ فرموند که
ت مالی اش کار

ينه اين کميته ھ
. چنانکه ھزيشد

 ودرصدرھمه ا

زينه حسابسازی
مستآ لمان وآ  و

 اورا ايرانيان

اي  داشتند وآن

 ميھن وبنياد کو
 ميکنند ھرساله

سائل حقوقی وبي

ن را به ايرانيان

يعنی ھمين شور

 ميھنی وسياسی

قصد پاک وميھن

ويا حمايت وياتب

 .ھد بود

  
»پادشاھی پارلمانی

پادشاھ» مخترع«

                    

يگر چرا عناوين
اھنشاھی وغير

ظام سلطنت مشر
وری وبی مآدر

  ي 

ھائ صلی ازکميته

حبه کننده اين

اعليحضرت پاس 
ی باتمام امکانات

 ھم بود که ھزي
شداخت خواھد

ايرانيان سبز را

ھزاردالر ھز ١
درسوئد متوالی

بختيارودستگاه

ره مناسبی ھم

مانطورکه بنياد
زدولتھا دريافت

 

گاه به مسآری 

ت حقوقی مطمئن

باصطالح ملی ي

قديريک خدمت

، قد کمک کننده

و ی ويامعنوی

ضی ايران خواھ

                  
پ«ترکيبی نادرست

درست، مدعی بود

   ٢برگ  ٠١/ ١١

ن بگريريزيد ديگ
رژيم شام شاه و

دشمنی با نظ د
د ه عنوانی خود

يــــته البـ

ضرت فصل مفص

مصاحوغيره   ان

،چه خواھد کرد
جمھوری اسالمی

ش جنبی ديگری
ب ايرانيان پرد
فعاليت جنبش س

١۵٠ه ماھيانه 
سھای متعدد وم

ه ھزينه ھای ب
   .است

حضرت اشارعلي

درست است ھم
ھای سنگينی از

  مهم وميهني 

 يک ايرانی قدر

که اين برداشت

زانتشارشورای ب

به مبارزه بھرتق

ميشد ولی قصد

رنوع کمک ماد

دت وتماميت ارض

                  
ور که سابقه واژه ت

يبی نادين واژه ترک

 ١/ ٢٠١٢

ھمچنان
نام ذکر

چرا حد
به است

ــكمي

اعليحض

خارجيا

البی چ
شود ج

پرسش
جانب از

ھزينه ف

چنانکه
کنفرانس

چنانکه
گرفته ا

البته اع

کامال د
کمک ھ

تكليف

بعنوان

ميکنم ک

قبل از 

کمک ب

ميل م و

ھر ،نآ

به وحد

        
آنطو - ١

ن ايعنوا
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کشوردرست 

حقانيت پای 

حاجت ھيچ 

ند  احساس 

به خاطر  يا 

ن آ ارضی 

يد مسئوليت 

بت خويشی 

انده وامضا 
ت خودشان 

يا جايجائی 
 نشده بلکه 

حبه مزبور 
انسان  ،ست
بريزد  لی را
بخواھد   ھا

منوع سازد 

اه نشھوان شا
امضا جدا کند 

 ک- ح

اميرفيض -رای ملی

ت برای تجزيه کش

وجای پ شورسند

درکارخيرحست (

ن ميداننآوارد بر

و ميدھدنارتن 

 وطن وتماميت

وقی تقديمی باقيد

علياحضرت نسب

نخوا را ٩١ ور
اعتباروشخصيت

حکومت وي ٩١
سياسی شناخته

خودشان درمصاح
بجائی قدرت اس

شتی ملیآم طرح 
اران وبسيجید

 حکومت ھم مم

ز فرمايش انوشه رو
ميھنمان ايران را ج

ھم امضا کرده اند.

دفاع از شور - النی

 وايجاد حقانيت

ن منشآترديدی 

مطلوب نيس خير

و طالح شک را

ن کاآ د دارد به

حداقل برای .د

ه اظھارنظرحقو

که باع  که شما

  >ول ندارم

اصال منشو ضرت
مقدم بر ا ر را

١فعاليت منشور
ی ھم کوشش س

 ھمانطور که خ
کارسياسی وجاب
د وھم نباشد ھم
 باشد ھم ازپاسد
حله سرنگونی

م ميدارم با الھام از
ک وجب از خاک م

 ک
مين جھانبگلو را ھ

برمصاحبه ای طوال

ت زمينه سازی

ترين تون کوچک

ه شک درکارخي

حث دارد وباصط

ن فرزندش وجود

ميکندن دوری

 امضا ميکنم که

مقابل اين سوال

 ترديد است قبو

 که يا اعليحض
ن محظورآايت

دغدغه ف<سيده
شتی ملیآ طرح

 دغدغه ايشان
رحال ازتوابع ک
 وانتخابات باشد
ی روند اخالقی

حتی درمرح ی را

ض امضا که و اعالم
ھرگز سندی که يک
ک-ه خواھم کرد. ح

رام ٩١منشور » کا

نقدی کوتاه ب      

برداشتی ملی،!

رس قاطع وبدو

موش نکنند که

 . ميسازد  

ای بحن جآيامد

 تکه تکه شدن

نآ ترک واز را

ازاين تحرير 

ک ميھمانی درم

نآراکه درستی

شه چنين است
ی بوده که رعا

حضرت ھم رس
ئی است وحتی

<..  

کالمی تطبيقی 
د است که بھر
ش کارسياسی
ش تمرين برای
ھم اقدام نظامی

ضای استاد اميرفيض
ھ» ضا نخواھم کرد

منطق با آن مبارزه
آمريک –ضا پھلوی

                     

منشور شورای

 رادارند به ضر

رد ميکنند فرام

رک کارراواجب

مواد پي و نشور

يک دھم احتمال

ر ن کارآصد در

 . قائل باشيد

جدا > راميھنی

نی را که دريک

من کاری ره <

درمصاحبه انديش
سبت محظوری

ه امضای اعليح
 وخشونت زدائ
عمومی ........

يحضرت  ودرک
زادآابات ه انتخ

ه  ھم دغدغه اش
ب کند وھم ھدفش
کومت بکشند وھ

  
ش را در کنار امضا
ی آذربايجان را امض
دارم با استدالل و م

رض«ه تنھايی با نام

                    

 ١١که ازماده

وقصد اغفال  د

  

وار ١١درماده 

ک درکارّشر، ترک

من ١١ که ماده

تصميمی حتی يک

مال ھمان ده د

 فرزند خودتان

تکليف مھم م <

ن خانم مسنآت 

ضا نکرديد گفته

ت اعليحضرت د
 ايشان به مناس

مده وبهآ ٩١ور
اخالقه گذاری

ی روند اخالق ع

مه ابرازی اعلي
ردند رسيدن به
شد وھم قله کو

حکومت راجلب 
وی مردان حکو

                  
 با درايت اين بخش
طع کنند سند جدايی
 و تا جان در بدن د
 دوم شوربختانه به

   ٣برگ  ٠١/ ١١

 که مدعی اند ک

دروغ ميگويند

 . کشورميباشد

ی که ترديد راد

وشک )ره نيست

که مدعی است

ه درانجام کاروت

 موضوع واحتم

اندازه يک ی به

ب ھمين قسمت

  ٢ )اميرفيض(

ميبوسم دست  -

امض را چرا شورا

  ت كلي

ت کلی از بيانات
ند ويا امضای

.٣  

ور که درمنشو
بلکه پايهنيست 

 مدنی است برای

که ھدف وبرنام
رابکاربر 

ند ھم ته دره باش
ينکه پاسدارانِ 
برو گھايشان را

  )٩١ر

                  
 با کمال افتخار و

اگر دستم را قط«،
 تاييد نخواھم کرد
حضرت رضا شاه

 ١/ ٢٠١٢

کسانی

،نيست

تجزيه

کسانی 

استخار

نکآ اگر

کنند که

اھميت

ارزشی

اينجانب

)   باشد

حاشيه
داريد چ

برداشت

برادشت
کرده ان
ميدانند

ھمانطو
قدرت ن
تمرين

درحاليک
واژه 

نميتواند
برای اي
که تفنگ

منشور(

 

        
منھم - ٢

آريامھر،
نکرده و

اعليح - ٣


