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ماوقتی پای 

و ازبرابری 
شردوستانه 

 فرامذھبی  

ی باگزندگان 

رای خودش 

ش دليل بی 
 اپوزيسيون 

ت که برای 
  ورانند>

يشان برای ا
تی وقانونی 

نھا به نام آز

ح -اميرفيض - ضرت

وش برخورد ام

برنکرد، حاال او
شز خطرتجاوز ب
ودرافرامسلکی،

ت که درنزديکی

کس نميتواند بر

د بازھم سوالش
شان رارھبری

اين تفاوته اند با
پرودرذھنشان ب

ن اعليحضرت ب
ن مستحکم سنت

اردو ميتوان از

ح امروز با اعليحض

  روز

 اش مودب وخو

ک رابايک براب
دگاه بکشاند از

وخو ،د ميکند

وان انتظارداشت

لوم ميکند ھيچک

ش راتعيين کند
 مبارزاتی خودش

خودشان فرموده
دفی رابرای من 

شی که ھموطنان
 به اين جريان

 سابقه قبلی ندا

 در مصاحبه صبح

ه صبح امر

  رت

١٣  

فته وھم چھره

انقالبی که يک ،
ک ايران رابه دا
واصالحات رارد

زانسان ھاميتو

  ؟ کجاست ...

شرع وسنت معلو

ه سياسی خود
ب زمان موضع

نقش وموضع خ
ن نقشھای مختلف

شرع است. نقش
شروطيت است.

فرموده اند که

پژوھش  

رمصاحبه

ااعليحضر
٣٩٠دھم ديماه

حمد رضاشاه رف

رزندان انقالبيم،
 نفرشماره يک
 سبزميگويد و

**** 

رانگزند ولی ا

ی سياسی ايران

ررا قانون وياش
  .شود

اند جايگا ميتو
ت درکتاب انتخاب

 سابقا درمورد ن
ز ھموطنان من

سنت وقانون وش
سی مشون اسا

مواردی اشاره ف

ژوهش در

با

 :معرفی ميکند

 صدايش به مح
ميشود.

اھم که حتما فر
ست. ميخواھد
ست، ازجنبش

ھا زنده انسان

شما درجغرافيای

ی سياسی کشور
امعه سياسی بش
ست که ھرکس
زيرا اعليحضرت

راتبی است که
شايد بسياری از

فراھم يافته از س
ن وقانوآوتداوم

 مصاحبه به مو
  :جمله

پژ

رت راچنين مض

يران است، ھم
 عصبانی ھم م
شتگی دارد، ما
ع نقطه خوبی اس
مايت جھانی اس

 که حيوانات گز

ھلوی جايگاه ش

  :  زيرا

اص درجغرافيای
درجاگاه خاصی

 کننده قائل اس
ل کننده است ز

ت تکرارھمان مر
فه شده است <

ا ذھنی نيست ف
سنت سلطنت و

  .ی

  رت 

خش ھای اوليه
ازج >رد يادکرد
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اعليحض به کننده،

اخرين پادشاه ا
 به ميان باشد،

پدرکش، باانقالب
د، برای شروع
د وخواھان حم

  .زبی ميداند

ن انتظارداشت
  . کنند

قای پھآ –ال سو

 بی معنی است

جايگاه اشخا -
قائل به جايگ

اگر پرسش  -
اطالعی سوا
 .ناميده اند

  عليحضرت 

سخ اعليحضرت
لين مرتبه اضاف

ش شخصيت ھا
ئلند به اعتبارس
ميشود گفت ذھنی

ت تابعه  اعليحر

عليحضرت دربخ
اشارات تازه وا
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اسی،  بقيه 
والرنخواھند 

 در ش است

از كانديدا 
شت پادشاه 

   .است 

وگند راباطل 

مرده صداق (

 ضاپھلوی را

وجه خاصی 
ی ازفعاليت 

  واعتماد و

اعليحضرت  

طرح کمک 
  .د
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يافتن به دمکرا
ول ويارد سکو

ا کانديد اين نقش

سند، صحبتي ا
 پس از درگذش

آوران مونه درد

سمی اين سو ر

درست مص ،ود

ولی جايگاه رض

وميتواند يک تو
ه اطالع بيشتری

   .م

 ازباب احترام

 از فعاليتھای ا

دوستانشان به ط
ارائه خواھد شد

ح امروز با اعليحض

ست برای دست
درقبو مردم حقی

ھانآر  راکه بنظ

ن قانون وسآ ،
پ نت به وليعهد

  »انم

ت جنبش سبز نم

رويايک بيانيه

رت مطرح ميشو

بزرگی دارند و
  

اين نام ھست و
ميھنانم که ازھم

ک پادشاھی بود

 پھلوی نيست

ظرات وصحبت

با تعدادی از د 
شورای امنيت ا

 در مصاحبه صبح

شرط کليدی است
ِن اشاره  م ,تازه       

روطه شخصی

ن استآومتمم

ي انتقال سلطن

ی خاصی نميدژ

ين نبوده استچن

سم رسمی ديگر

سوگند اعليحضر

می وياسياسی ب
؟مروز راداشت

مايه سياسی درا
زيادی ا م تعداد

 چون فرزند يک

باب نامرت از

کرات وابراز نظ

مانده است  

)شتيانیآکينه
 خودم نامه به ش

پژوھش  

ومت، اين يک ش
  اين بنابر.  »نند

م پادشاھی مشر

قانون اساسی و

ت قانون اساسي

افلسفه وياايدالژ

ولی درگذشته چ

ريد دريک مراس

درباره ابطال س

فقيت ھای علم
ياجايگاه امآبود

ھرحال يک سرم
فکرميکنم ، نام

 نه اينکه الزاما

ياسی اعليحضر

واتفاقا تفکست

ی ان  پوشيده ما

وکيل سکفائی (
اری درتارنمای

ل دين ازحکوام
م بايد تعيين کنن

طرفداران نظام«

ی مشروطه ،  ق

صراحت  ندارد

ياانديشه وياوه

ينده باشد وآ به

يا قصد ندارآيد

 ودرخواستی د

دانشگاھی وموف
مد رضاپھلوی نب

ن نيستم که بھر
به خاطراين ما

يشه من ھستند ن

سرمايه سي ؛ند

شاه ووليعھد اس

ت که تاثير منفی

  ی است ه ا

قای مصطفآشود
ازپايان سال جا

مفھوم جدائی کا
 ومحتوا رامردم

«ی شده اند که

ن نظام پادشاھی

صدي سلطنت

چ طيف وگرو ھي

حضرت مربوط

وگند ياد کرده ا

که چنين سوال
(..  

ارک دياسی مد
وی فرزند محمد

بله من منکراين 
اما نه الزا ،کند
نديشمعتقد به ا ،د

زرگی ميفرمايند

ه سلطنت وپادش

ھن سلطنت است

بامحاکمه خامنه

ع دارد کارميشو
وھفته اتی قبل 

   ٢برگ  ٠٣/ ٠١

سکوالر به م- «
 به لحاظ شکل

 

ليحضرت مدعی
  »رند

قوقی طرفداران

شخص براي تص

من خودرامدافع

ين تصميم اعليح

  ديگر

نوان وليعھد سو

ولين باراست ک
ودھيد به.......

  ديگر

ی از فعاالن سي
يا اگررضاپھلوآ

 -عليحضرت  
من جلب ک ت به

کرات من دارند

ضرت اشتباه بز

رزی ايرانيان به

ورد با اعتبارکھ

  ديگر

ديگر دررابطه ب

  :عليحضرت

وی اين موضوع
ود وظرف يکی 
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تاروزی که 
          ھيچ عنوان 

  »د باشد

ش ی که جنب
مايت گرفته 

صورجنبش 
 ای بعنوان 

رخواستھای 

مريکا آايت 
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اين حرکت ت« ه:
ِ          ، من  يکنفر، بھ    
متی که ميخواھد

درھمان زمانی<
 تصميمی به حم

يب وغيرقابل تص
ند که درجبھه

در ،تاسی کردند

ت رادارد که حما

ح امروز با اعليحض

ورده شد کهآيد 
،کشورمان باشد

د حاالبھرقيم کر

وردند که <آ را
جھان ،ن زمان

لت ريزش عجي
رنض شخصا حا

تا  نــــهن 

ھمان سرنوشت

 در مصاحبه صبح

شد فقط اين تاکي
درزندان ھای ک
رادنبال خواھم

ھانی اين تاکيد
نآده بود واگر 

اين است که عل
يا اعليحضرتآ

يران ھم ازھمين

ان ھات ملت اير

پژوھش  

وضيحی داده نش
ندانی سياسی د

، اين مسئلهشد

مايت جامعه جھ
 کاروحشت کرد

حقيقت ا ؛نيست
آ .اسرائيل بود

، مردم اي اگرنه

جھانی ازمبارزا

ن توآيان جری و
زی که يکنفرزن
ه درسينه ام باش

دايربه لزوم حم
م درھمان اوايل

   >باشد

الزم برخوردارن
مريکا واآاصه

د؟ن داشته باش

حمايت جامعه ج

زندانيان سياسی
ن روزآ، تاشدند
خرين نفسی کهآ

  ضرت 

ھميشگی خود د
امظم که چطورن

 خيلی متفاوت ب

رت از اصالت ال
ی خارجيان خا

حضورفعال يکا

 لزوم دخالت وح
  .سبز کرد
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زادی زآد طرح 
زاد نشآھنانمان 
آمد وتاآنخواھم 

ده باره اعليحض

ضرت برسخن ھ
راه افتاد وديديم
مکن بود مسائل

رازی اعليحضر
یلت ھاھمان دخا

مريآ اسرائيل و

اعليحضرت به
ئيل از جنبش س

   
  
   

  
  
   

  
  

              

 ١/ ٢٠١٢

درمورد
ھم ميھ
کوتاه ن

تاكيد د

اعليحض
سبز بر
بود مم

نظر ابر
سبز ھ

سرباز

مکرر ا
واسرائ

 

  

    

  

  

 

       

 


