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  حقوقدان -اميرفيض

  ايران  دجاوي

ندای دوستی   وجود دارد که ندای دوستی راديو اسرائيل ) با اعليحضرت اشاره ایدربرنامه گفتگوی (
  .>الاقل مانسلی تربيت کرديم که انقالب کردعلياحضرت درمصاحبه ای فرموده اند < ،مدعی شده

  .نرا به انتشارھمگانی بگذارندآتوضيح زيرالزم است وازجاويد ايران ھم در خواست دارم که  

به در ستی ياد دارم که در سالھای گذشته علياحضرت نسبت به موضوع باال اظھارنظری داشته اند که 
ت بود ولی بادق ۵٧ھای شورش  احوال ومصدع دريافت ايشان مکدر بيانات درھمان زمان ھم ظاھر

نسلی را که < :است مختصری متوجه شدم که مفھوم ومنطوق عبارت بکارگرفته شده ايشان چنين بود
ازسوی راديوی > مفھوم عبارت مزبور با مفھوم عبارت منتسب به علياحضرت انقالب کردما تربيت کرديم 
فاوت است که درجمله > واجد اين تالاقل ما نسلی تربيت کرديم که انقالب کرددرجمله < دوستی اسرائيل

متوجه  ی شدنانقالبراه بمناسبت مشارکت نسل تربيت شده در ندای دوستی راديو اسرائيل  حالت افتخار
ازاينکه نسل زمان شاه درانقالب شرکت علياحضرت حالت افسوس  نِ آ مــــــا ميگردد ودرجمله اصيل از

   .کرده  کامال پديداراست

  اشاره ديگر اينكه

اسرائيل  ت  ازمصاحبه جھت دارودرجھت تبليغ وحماي نقدرآبا اعليحضرت درمصاحبه مفصل ندای دوستی 
ووجدان نقد وتجزيه بود که نقد مصاحبه بايد متعلق به اظھارات ندای دوستی باشد نه بيانات اعليحضرت 

   .ليل ھم چنين اجازه ای را نميدھدتح

***  

نوشته استاد اميرفيض رو به (جاويد ايران) از آن رو بود که ضمن پخش ويدئو گفتگوی اعليحضرت اين 
  نوشته بودم: » ندای دوستی اسراييل«با راديو 

  
در اسراييل که بنظر ميرسد بازھم از کودکان راديو » ندای دوستی«گفتگوی اعليحضرت با راديويی بنام 

ی انجام شده که ھمان زمان در برخی گويا اين گفتگو در روز ھای چھارشنبه سور اسراييل بوده باشد. 
باراديو اسراييل نبود با ولی  ايميل ھا اعالم شده بود اعليحضرت با راديو اسراييل گفتگو خواھند داشت.

شورای تجزيه «اين گفتگو نه در سايت رسمی، نه در فيس بوک و نه در سايت  فرزند راديو اسراييل بود.
ھايی بطور ديده نمی شود. بتازگی ارتباط ھايی در رابطه با اسراييل در برنامه افق ايران و گفتگو » طلبان

 مستقيم از سوی اعليحضرت با راديو تلويزيون ھای اسراييل چشم گير شده است. 



 حقوقدان -اميرفيض -کرد انقالب سلی کهن -ندای دوستی اسراييل                                     ٢ از ٢ برگ ٢٠١۶/٠۴/٠٢ ،شنبه=شيد يوان ک

د طرح شما برای براندازی رژيم چيست و ايشان پاسخی واز اعليحضرت پرسيده ميش ۵٠-۴٠در دقيقه 
ارائه ميدھند که مربوط به پس از سرنگونی رژيم است و طرح و رفتار مشخصی را برای سرنگونی رژيم 

  نمی کنند. ارائه جز اشاره به اعتصاب سراسری ب
  

ايشان اشاره دارند که بايستی انتخابات و تشکيل پارلمان و دولت موقت انجام بشود. ولی نمی فرمايند 
  اين انتخابات و تشکيل پارلمان و دولت موقت بر بنياد چه قانون اساسی بايستی رخ بدھد. 

 
و  ١٩٠۶و متمم آن سوگند خورده اند و خارج از حدود قانون اساسی  ١٩٠۶قانون اساسی ايشان به 

متمم آن تشکيل ھرگونه دولت موقتی نميتواند عملی باشد مگر قانون اساسی مشخصی در جای خود حاکم 
  باشد. 

  
اير و خواھد داشت که با سرتاسر گفتگو ھای اعليحضرت مغ» انقالبی«بدون قانون ھرگونه عملی جنبه 

  در تضاد است. 
  

مادر شما علياحضرت فرح «در جايی آقای گوينده معلوم نيست از کجا و به استناد چه گفتگويی ميگويد: 
من تابحال چنين جمله ای » پھلوی، در يک مصاحبه گفته اند الاقل ما نسلی تربيت کرديم که انقالب کرد

فتاری از سوی علياحضرت بيان شده باشد به از علياحضرت نشنيده ام و اگر چنين بوده باشد و چنين گ
» انقالبی بودن رژيم و رفتار توده ای ھا، مجاھدين و نھضت آزادی«اين معنی تعبير خواھد شد که ايشان 

  در بيرون راندن نظام پادشاھی را تاييد ميفرمايند. 
  

  به اين گفته اعتراضی يا پرسشی از سوی اعليحضرت نمی شود.
  

  ک-ح

vv 

 


