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 پاسخي براي رفع ابهام                                   
   حقوقدان اميرفيض

پرسشھائی  ١ )درنقد بيانات اعليحضرت(تفاوتی  بی رابطه با تحرير در ،زاده یحدادپرويز قای آيارگرامی ايران
تحريرحاضربه عرض توضيحات الزم   ،ان مطرح کرده اند که برای رفع ابھامجاويد ايرباواسطه 

  ٢ .مفتخرميگردد

  ابهام اول 

صدع ، ممرعی نداشته اندابھام ايشان قرارگرفته                                 ِ التفات الزم رابه عبارتی که مستند  ، ايشان ھمراه با تاسف
   .ميشود

. نگرانی که ھمان اضطراب ينده اعليحضرت وسلطنت شدهآ، نگرانی محدود ومشخص به درتحريرمورد بحث
   .است اگرمحدود به مورد ومنشاء روشنی نباشد  نوعی بيماری است

 ينده خانواده خود  وآسرمايه گذاری ويا  و کار يا متعددی دارد ازنگرانی سالمتی و یھرانسانی نگرانی ھا
   .ولی ھريک بمناسبتی درمقام بازگوئی وچاره انديشی قراردارد ،ينده عزيزانش وازجمله ميھنشآ يا

نگرانی  ودکهکاسبی بمناسبتی اعالم کرد دليل نميش و کار از اگرکسی نگرانی خودش را مقصود اين است که
خلوص  زطرف ا<يعنی منصفانه نيست که گفته شود  ؛ينده بستگانش را نداشته ويا به ھيچ گرفته استآ از

  .>نگرانی ايشان فقط حفظ سلطنت است< :، منصفانه نيست گفته شود>نيت خارج شده است

نه  مطرح ميکندفقط نگرانی ازسالمتی خودرا خاص، انسان وقتی به طبيب مراجعه ميکند بمناسبت موقعيت
  .نگرانی ھای ديگر

يم ولی دررابطه باتحريری که تنظنگرانی اين ارادتمند مانند حضرتعالی وھمه ايرانيان بسيارمتنوع است  ،خير
   .دانيدگر ، مجازضرت وسلطنت ايشان بودينده اعليحآ که نگرانی از را نھاآ طرح يکی از ،وتقديم شد موقعيت

  ابهام ديگر

  >؟مگرايران يعنی سلطنت وپادشاهسوال فرموده ايد که <

درمفھوم کلی، ايران به معنای سلطنت وپادشاه نيست وبه معنای يک واحد جغرافيائی بامشخصات تعريف 
ن آمده ھويت آيعنی اززمانی که ايران بوجود  است یشاھنشاھ ،ھويت ھمين سرزميناما  ؛شده است

نگ فرھ ن ملت ساخته شده ازآ، ھويت قائل بشويم )ايران( ن سرزمينآشاھنشاھی بوده است  واگرملتی برای 
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 ايران نوشته اوائل اسالم  در ست محققين درسياست نامه از. اين واقعيت نظربنده وھويت شاھنشاھی است
 -اظھارنظرھای سياسی وحقوقی امروزیسياست نامه يعنی نظرات سياستمداران وقت ودرتطبيق مانند ( :اند

ت نامه منتشرميشده درتطبيق ھمانند ھمان مقاالت وکتبب مذھبی است که وازات سياسمشريعت نامه ھم که ب
  .منتشرشده وميشود)

مقصودشان ھمان ھويت شاھنشاھی ايران  ؛اينکه محققين وايرانشناسان نوشته اند که ايران ازشاه جدانيست
  .است که ايران شاھنشاھی خوانده ميشود

ل سوا ابھام در      ِ > بار  ن کشورسلطنت وپادشاه داشتمگرميتوان بدو< :سوال ديگری که مطرح شده اين است
است ويا  »ايران« ، ھمان»کشور« نميتوان دريافت که مقصود از .سنگين وقابل درک نيست ،مطروحه
ن غصب جمھوری آوضع فعلی ايران است که ايران وھويت سياسی  ،مقصوديا آ و  .ریکشو ھر بطورکلی

  .درھامش درک اجمالی است ،بنابراين پاسخ ؟اسالمی است

نابراين ب .برسيمت شناخته شده است »کشور«کشوريک واحد جغرافيائی است که درحقوق بين الملل بعنوان 
سلطنت ازحقوق سياسی داخلی است وکشورھائی ممکن است  .کشورھيچ ارتباطی به شاه وسلطنت ندارد

 وبصورت  هحل شد                   ِ ايرانيان امری ذاتی   ما گمسئله مزبوردرتاريخ وفرھنسلطنتی باشند ويا نباشد ولی 
واين قانون طبيعی ازھمان زمان که سرزمينی بنام ايران ملتی را درخود جای داده مده آ قوانين ارکانيکی در

   .جريان مداوم ومستحکم داشته است ١٣۵٧تاشورش غاصبان ايران 

  ابهام ديگر

   :ابھام ديگرايشان متوجه سوال زيراست

  >؟ينده شان جزسياھی وتباھی چيز ديگری نيستآباشند اگرايرانيان بخواھند که سلطنت وپادشاه نداشته <

ده شاھی تھی شدنکه ايران ازپاآ ولی ميبينم پس از ؛ينده ملت ايران را بازگو کنمآبنده پيشگو نيستم که 
. شادی ازايران رخت بست ورد ھای ايران به تباھی مبدل شده استآروشنی ھای ايران به سياھی ودست

  >ن خنديدانيان فراموش کرده اند که ميتواايروبقول يک محقق خارجی <

  که اين خانه ازپادشاھی تھی است        نه ھنگام پيروزی وفرحی است                      

  )فردوسی(

  ) عدم خواست ايرانيان به سلطنت وپادشاھی است موضوع مھم درسوال مطروحه (

  .بجای سلطنت مشروطه استمفھوم سوال مزبور متوجه جايگزينی رژيم جمھوری 

  ؟مستعمره کشورديگری بشوند ،وبارای مردم چرا ايرانيان نميتوانند ازاستقالل کشورخود صرفنظرکرده

يعنی ھمان وزن واعتبارحقوقی وملی را دارد که زيرا استقالل ايران ازحقوق طبيعی وفطری ملت است 
   .سلطنت دارد
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، دين تحميلی اسالم وقانون اساسی مشروطه ، دين ايرانیايرانی، منش وسنت ، فرھنگجمھوری با تاريخ
  .مخالف است بنابراين فاقد مشروعيت ملی وحتی شرعی است ۵٧                      ِ             ونظريه شرعی مراجع تقليد  قبل ازشورش 

  ابهام ديگر 

  > ملی گرايان بگونه ديگری می انديشند<ابھام ديگرايشان اين است که 

نی او سنت وفرھنگ ملی پشتيبنديشند ولی انديشه ايکه ازنص وحکمت مجاھدين ھم به گونه ديگری می ا
   .نظراستيست  انديشه ن ،نشود

  .منسجم وپيوسته به سلطنت وپادشاھی است ين توجه بجاست که فلسفه ملی گرائیر اتشيب برای استحضار

وال کننده س  ِ ر  ظمورد ن یملی گراھانميدانم  .حتی فلسفه سوسياليزم وفلسفه تشيع نيز مخالف سلطنت نيست
   .ھستند ازکدام قماش سياسی

  خبرخوش 

   :درپايان نوشته اند

براندازی                     ِ ، ھرروز به خود وھدف  !!ھرروز برنامه ريزی ميکنند، ملی گرايان ھرروز اميد وارترميشوند
 »نھضت ھمبستگی برای نجات ايران« باورمند ترميشوند وھرروزقدرت مبارزاتی خودشان را درسنگر

  ٣مستحکمترميکنند ........  )نسبت به چنين نھضتیبيسابقه ام (

 ،شتيبانی ازسلطنتتوصيه رابه پذيريد که بدون پولی اين نان آرزوی موفقيت برای آ خوشی است باخبر
تاريخ وفرھنگ ايران نشان  .رفته است سی وچند ساله گذشته برشما ھمان خواھد رفت که برديگران در

   .نام شاه وارد ميدان شده است ، باميدھد که ھرکس خواسته براشغالگران کشورايران پيروز بشود

    بااحترام                                                                                                  

  

برگ ھای زيرين تبادل ايميل ھا است و آقای حدادی زاده به ايميل آخری که در باال قرار دارد پاسخی ب مطال
ا ستوده و تلفنی ابراز ھمفکری کرده اند. ر پاسخ ھای داده شدهآور می شود تا کنون ده نفر نداده اند. ياد 

  ک-نده اند و پذيرنده ولی جرات ابراز ندارند.  حبطور معمول تنھا خوانديگران 

 آقای حدادی زاده 

 بادرودی ديگر، 

که  ددار» رضا پھلوی«برخی بخش ھای نوشته شما درست است ولی شما (شمای مردم) در جايگاھی که 
ھرگز سوگند به تداوم سلطنت را پس نگرفته است و ھرگز آنرا کنار نزده است (راه رسمی) نمی توانيد کس 

                                               
شايد پيوست درخواست شده است آقای حدادی زاده بطور کامل گشايش و آغاز بکار نھضت يادشده و محل گشايش و ديگر آگاھی ھارا بدھند. که  - ٣

  ک-اين سند تاريخی بشود. ح
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درون ايران  قرار بدھيد مگر آنکه کسی از» سر«ديگری را در جلو صف يا در باالی اين ھرم بصورت 
حال انجام است و روحانی با کودتای خزنده  رکودتا بکند و اين کودتا ھم يابايستی کودتای آخوندی باشد که د

حال پيشروی است و دولت ھای آينده ھمين آخوند ھای از نوع عراقچی و جواد ظريف و روحانی در ای 
  خواھند زد.  خواھند بود و اگر الزم باشد خاتمی و رفسنجانی روحانی کراوات ھم

  يا کسی مانند نادرشاه يا رضا شاه بزرگ قد علم کند وگرنه چاره ديگری نيست. 

و آنروز ھنوز تلويزيون افق ايران وجود  ٢٠٠۵از مه  خالصه ای است از نوشته ای بلندمن در گذشته ده سال پيش نوشته ام: ((

   )) .نداشت

  اعليحضرت گرامی، 

 ی بود به اينشما نه تنھا در آن ھنگام که بھترين موقعيت برای کوبيدن ميخ آخر به تابوت جمھوری اسالم
استدعا توجھی ننموديد بلکه اخيرا با طرفداری از طرح رفراندم سازگارا بسياری از دوستاران خود را بشدت 
رنجانديد. ھمه گروه ھا از چپ افراطی و جبھه ملی، جمھوريخواه و طرفداران پادشاھی پارلمانی ھمه ميدانند 

موجود نيست. شما می توانيد با يک پيام ھفتاد  که شخص ديگری که به اندازه شما وجه ملی داشته باشد
ميليون ايرانی را اميدوار و ھمه اين گروه ھا را بھم متصل کنيد. بی دليل نيست که ھمه کمونيست ھا و 
کنفدراسيونی ھای گذشته بدور شما جمع شده اند. شايد بعضی از اين افراد واقعا پشيمان و نادم ھستند ولی 

وب و با دقت خوانده باشيم و درک درستی از آن داشته باشيم ديده ايم که چگونه با اگر ما تاريخ خود را خ
زده اند. در زمان شادروان پدر تاجدار شما کسانی که ظاھرا از کمونيسم و » ملت«دسيسه به قلب 

 .کنفدراسيون برگشته بودند به ايشان خيانت کردند. نه آنانی که به نظام شاھنشاھی وفادار بودند

... .  

اگر ميخواھيد بدانيد چرا رژيم ھنوز با اين ھمه دشمن بر سر کار است، به اطراف خود نگاه کنيد. به آنانی 
يخواھند، زيرا نگرانند که در م  (Status quo) آزادی ميزنند ولی شما را در وضعيت موجودکه دم از 

دم از دموکراسی و آزادی می زنند ولی گرچه اينان    صورت نجات ايران موقعيت فعلی آنان آشفته شود.
منافع اقتصاديشان بر ھمه چيز ارجحيت دار؛ به آنان بنگريد که منافع آنھا از نظر اقتصادی به بقای آخوند 
ھا وابسته است، به آنانی نگاه کنيد که در بين شما دشمن آخوند ھستند و در خلوت آن کار ديگر کرده و با 

      ُ          ف لـ ف ميخورند.  ُ لـ  » ملت«آخوند از يک کيسه 

 .... 

ودتان د از خود از خنآقايانی که دانسته و ندانسته آب در آسياب انگليس و آمريکا و اروپای گردن کلفت ميريز
سئوال کنيد چه نفــــعــی شامل حال شما می شود؟ چرا آمريكا امروز، بيايد، با جمھوري اسالمی رابطه 

سال است آمريکا  ٢۶قرب و منزلت و مشروعيت به اين رژيم نيست؟ كند؟ آيا اين به منزله دادن  برقرار
(ظاھرا) جمھوری اسالمی را به رسميت نميشناسد و اين بالھــــا بر سر ما آمده اگر به آن مشروعيت بدھد 

  (!!)  که حساب شما با کرم الکاتبين است

جلوه می دھيد اين سگ زرد برادر  »مبارک«آقايانی که با افتتاح تلويزيون جديد پيوند خود با آمريکا را 
  ھمان شغال است. 
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چرا بعضی از مردمان بجای خدمت به مردم و ملت ھميشه خواسته اند از روحية عمله و اكره که آخوند ھا   
 مجری آن ھستند پيروی کنند؟

.....  

  گرامی،  عليحضرتا

ن در قسم شما بر مزار ايشان شما برای رسيدن به مقامی که پدر تاجدارتان برای شما آرزو کرده وھمچني
  مشاورين آگاه و فرھيخته مردان بزرگ بوجود آورده اند.در قاھره آمده است نياز به يک خانه تکانی داريد. 

افراد صادق، مومن، ميھن پرست و وفادارديگری نيز در قيد حيات ھستند که آماده ھمياری ميباشند و کافی 
ده صورت گيرد. بعضی از کسانی که مانند کرکس کمين نشسته است دعوت به ھمکاری بصورت ضمنی ھم ش

اند تا با رسيدن به پست و مقامی در ايران نفت و منابع ما را خصوصی کنند از ھم اکنون ايادی خويش را 
اينھا نه شما را به مقصد می رساند و نه نجات ايران را سرلوحه خود قرار داده  ،در اينجاو آنجا گمارده اند

سته شما کمين نش   ا ايادی امپرياليسم غرب ميباشند که مانند حسين فردوست ھا در پشت اتاق خواباند. اينھ
اند واز ھم اکنون مشغول کندن چاله ھستند و مثل قره باغی مشغول چانه زنی با امثال ھايزر ھستند! ھمين 

ميريزند. شما از خودتان  ھا ھستند که ھمه اش با دست به دست کردن و تاخير انداختن آب به آسياب ماليان
  بپرسيد چرا به مقصد نمی رسيم!

بدون مامور و   را بصدا آوريد. »! شاه مرد، زنده باد شاه«ھر کاری داريد زمين بگذاريد و آن پيام سنتی 
  کارکنان کار کشته اين قطار به مقصد نخواھد رسيد. 

  بيداری ھمگان را در اين صبح ھوشياری آرزومندم.

  خود شکن آينــه شکستن خطـاست                 ش تو بنــــمــود راســتآينه چون نق
  توســت  که گويد بدان چــاه در راه                به نزد من آنکس نکوخواه توســــت 
  ھنر داند از جاھلی عـــيب خويـــش                 ھر آنکس که عيبش نگويند پيـــــش
               ِ                ھر آنـچ ازتو آ يـد بچشمش نکوست                 ز دشمن شنو سيرت خود که دوست 
  که داروی تـلخش بـــود ســـودمنــد                 وبال است دادن بـــه رنجور قــنـــــد
  شــفـا بايـــــدت داروی تلــــخ نوش                 چه خوش گفت آن مـرد دارو فروش

  ک-ح

  ٢٠٠۵و ١۶مه 

  

From: Parviz Haddadizadeh  ]  

Sent: 24 January, 2015 7:07 PM 

To: 'Javidiran (PeymanMeli)' 

Subject: RE: Bi tafavoty dar Bayanate Aalahazrat (2) 

  



 حقوقدان -اميرفيض -پاسخی برای رفت ابھام                                                          ٩از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠١/٢۶(دو شنبه)  -شيدمه 

 سرور گرامی، 

با شما و استاد موافق، ولی ھنوز بی "سر" باشيم، آنوقت چه   اگر بگويم بخاطر "نجات ايران و ايرانی"
بکنيم؟! آيا شما منتظر خواھيد شد تا مردمی که به استناد ھمين مقاله، <عملکرد "عليحضرت" باعث بی 

ھمچنين به گفته استاد امير  در خيابان ھای ايران و دنيا شعار جاويد شاه سر دھند؟!  تفاوتی شده است>، 
به او نشان  ه می خواھيد پيازی را از دست يک بچه بيرون آوريد، وقتيکه سيبی نداريد فيض، "چگون

 بدھيد"؟ 

سرور گرامی، جاويد عزيرم تا کی شما منتظر خواھيد ماند؟! تا کی چشم به اين درب بالک شده دوخته ايد؟ 
طندوستانی که زندگی تا کی ......؟ آيا زمان آن رسيده است که اين ھمه بی حرمتی و بی احترامی به و

خودشان را برای معرفت "سلطنت" گذاشته اند، جواب و پيغامی بسيار جديد به اين "عليحضرت" فرستاد 
  که از اين خواب خرگوشی بيرون آيند و مسئوليت خودشانرا جديد بگيرند؟

مردم  و باشند وفکر نمی کنم ايشان قابليت اين کار را داشته باشند که به شما و ھيچ ايرانی ديگری جوابگ
بيش از اين صبر و بی کار نخواھند نشست. ھمچنين، اگر مبارزان ملی گرا موفق شوند که در راستا 

رسيدن به آزادی کشورشان موفقيت ھايی کسب کنند، حتمأ بدانيد که اجازه نخواھند که دست 
باعث ضربه زدن به ھايی"عليحضرت" را سوار اين موج کنند زيرا اين کار آنھا خارج از خلوص نيت و 

  حرکت آزاديخواھی مردم خواھد شد و خيانت به ايران و ايرانی.

  با مھر

  پ. حدادی زاده

From: Javidiran (PeymanMeli)    

Sent: Saturday, January 24, 2015 6:48 AM 

To: 'Parviz Haddadizadeh' 

Subject: RE: Bi tafavoty dar Bayanate Aalahazrat (2) 

 آقای حدادی زاده؛ 

 اميدوارم بادقت بخوانيد دقيق بخوانيد رنگی نکرده ام خودتا مطلب را جذب و ھضم کنيد.

به  د پاسخ کوتاھیاز ايميل شما دررابطه با نوشته استاد اميرفيض سپاسگزارم. البته من به اندازه سواد خو
  ديدن اين نوشته شما پاسخ مناسب به شما بدھند.  از شما خواھم داد تا استاد پس

  

بارھا در گذشته ھم نوشتم و خيلی ھای ديگر ھم نوشته اند و استاد اميرفيض ھم با استدالل ھای قوی آنرا 
  .ثابت کرده اند

شاھی در خون اين ملت سه ھزار ساله ايران بيش از سه ھزار سال پادشاھی را پشت سر گذاشته است پاد
عجين است در اين شکی نيست. شما به رفتار و خلقيات ھر ايرانی نگاه کنيد انگار در درون خود يک 

  دارد. چه مردش و چه زنش. » شاه«



 حقوقدان -اميرفيض -پاسخی برای رفت ابھام                                                          ٩از  ٧برگ  ٢٠١۵/٠١/٢۶(دو شنبه)  -شيدمه 

حکومت ھای اسالمی مانند صفويه در ايران ظاھر شد پس از حضور اسالم تا ھمين سی سال پيش ھم گرچه 
فراموش نشده است. در دوران خلفای اموی و خلفای ديگر ھم ھمين مسئله حضور » شاه«ولی باز ھم مورد 

  دارد. 

  خود ميداند. » شـــــاه«را » علی«شيعه ايران 

کنند وصل مي» دموکراسی«به تنھا از سی سال پيش به اينسو است که مشتی وابسته به خارجی ھرچيزی را 
درصد آرزوھايشان رسيده  ٩٠برقرار شود جمھوری ھم باشد به » دموکراسی«و حتا مدعی می شوند اگر 

  ٤داند از چه چيزی صحبت ميکند اميدوارم آنرا ديده باشيد. ـــديروز ويديويی فرستادم که مردی نمي» اند

کند يا  رهھرم جمعيتی خودرا ادابه دوطريق ميتواند  پس از اسالم در ضمن در گذشته نوشته شده ايران
بايستی مريد آخوند و آيت هللا باشد تا واليت فقيه بصورت صغير و محجور به او حاکم باشد يا بايستی در 

  باشد. » شاه«راس اين ھرم 

که با رنگ بنفش و کليد مھر و » کودتای خزنده«بنابراين ما نبايستی و نمی توانيم و امکان ندارد اين راه 
احتمال تجزيه ايران وجود دارد خودرا  آن لو کشيده اندو درکنار آن باختن تمام اختيار اتمی و پس ازاميد ج

  گول بزنيم. 

تنھا يک پادشاھی با برنامه مفصل آگاه سازی و با سواد کردن مردم در ھمه سطوح و سپس حرکت به سوی 
  تمدن بزرگ می تواند راه گشا باشد. 

را تباه و سياه ميبينم شما فکر ميکنيد گذاشتن امضا در کنار کسانی که در ليستی من ھم نا اميد ھستم و آينده 
در شکايت در باره چارلی ھبدو به من فرستاديد تشکيل گروه منظم و مسجم در راه آزادی ايران است. زھی 

ثابت  ادر آن ليست کسانی بودند که در سی سال گذشته چندين بار وابستگی خود به بيگانه ر  خيال باطل. 
يا مشتی » مجاھد خلق«يا » نھاد ملی«يا » اس او اس«کرده و مزد ھم گرفته اند. شما گمان ميکنيد مثال 

 »ھمبستگی ايرانيان«ياھکل که ھردو سوی نامشان مسخره است يا مثال سره گم کرده مانند کومونيست ھای 
  کاری از پيش خواھند برد. 

بارزه ای که از کرم ھای پايين وول بخورد مبارزه درستی نيست م» سرندارد«اين مبارزه —پيشتر نوشته ام
 دنه سری مانن   می خواھد.» سر«مبارزه مانند کاری که ژنرال دوگول برای نجات فرانسه کرد در راس خود 

  فرخ نگھدار يا عليرضا نوريزاده يا حسين جھانشاھی يا مھرداد خوانساری.. 

  اميدوارم بادقت بخوانيد. 

    ک-ح

  

From: Parviz Haddadizadeh  ]  

Sent: 24 January, 2015 12:36 AM 

                                               
 ک-ی حرف ميزد و پرسش چه مشخص نبود. حمردی بود، نمی دانست شعار جمھوری ميدھد نميدانست راجع به ھوا صحبت کند راجع به چ - ٤



 حقوقدان -اميرفيض -پاسخی برای رفت ابھام                                                          ٩از  ٨برگ  ٢٠١۵/٠١/٢۶(دو شنبه)  -شيدمه 

To: 'Javidiran (PeymanMeli)' 

Subject: RE: Bi tafavoty dar Bayanate Aalahazrat (2) 

  جناب جاويد ايران گرامی، درود

 با سپاس از تمام زحمت ھای جنابعالی.

حقوقدان "بی تفاوتی در بيانات عليحضرت"، احساس ايشان را به گونه -مقاله استاد امير فيض  در پايان 
 ومينالم، ميسوزم ھرروز – اميدم نا ھرروز"ايی يافتم که از خلوص نيت خارج است! می فرمايند: 

 آينده چراكه ھستم وسلطنت ايشان آينده نگران ھرروز -وانتقاد ميكنم گله ھرروز – ميكنم ھرروزخودرامالمت
 نميبينم". وتباھي جزسياھي را

نگرانی ايشان فقط سلطنت و آنھم به پادشاھی "عليحضرت" است! ممکن است از ايشان سئوال بفرماييد 
ه داشت؟! اگر مگر ايران، يعنی سلطنت و پادشاه؟! مگر می توان بدون کشور، سلطنت و پادشا   چرا؟!

ايرانيان نخواھند که سلطنت و پادشاه داشته باشند، بنظر ايشان آينده شان جز سياھی و تباھی چيز ديگری 
 نيست؟! مگر وظعيت امروز وطن از کجا سرچشمه گرفته است؟

ی احقوقدان، بسيار منطقی به نقد و انتقاد می پردازند، اينگونه بج –نمی دانم چرا وقتيکه جناب امير فيض 
چطور است ايشان آينده را اينگونه می نگرانی برای ايران و ايرانی، ايشان نگران چيز ديگری ھستند؟! 

حقوقدان سعی خود را بر آن داشته و دارند که "عليحضرت"  -بينند؟!! مگر نه آن است که جناب امير فيض
را از اين جھنم دره نجات دھند؟ پس حال چه شده  ايران و ايرانیرا به مسئوليت قانونی خودشان واقف تا 

  است که ايشان فقط نگران سلطنت شده اند؟!

ملی گريان بسياری ھستند که اينگونه آينده را نمبيبند و ھر روز از روز ديگر برای  لطفأ به ايشان بفرماييد،
برنامه ريزی ھستند،  مبارزه اميدوارترميشوند، ھر روز برای خاموش کردن آتش جھل رژيم آخوندی مشغول

ھر روز به خود و ھدف براندازی اين رژيم باورمندتر از گذشته می شوند، ھر روز قدرت مبارزاتی خودشانرا 
در سنگر "نھضت ھمبستگی ملی برای نجات ايران و ايرانی" مستحکمتر و آزادی و رھايی را در در انتھای 

  اين راه ھمچون روز می بينند.

حقوقدان، ھمچون ھزاران ھزار ھموطن خود، در مرحله نخست به نجات ايران  –فيض  اميدوارم جناب امير
و ايرانی بينديشند تا سلطنت و پادشاه، زيرا که اين اميد بسيار منطقی تر است. امروزه بيش از ھر روز 

از ان نيديگر ايرانيان ملی گرا برای رسيدن به ھدف خود که براندازی اين رژيم است به افرادی ھمچون ايش
مبرم دارند. مطمئن شويد که ايشان از اين احساس رخوت بيرون آيند. دوستی يعنی ھمين و ايشان در کنار 
ھموطنان خود ھيچگاه تنھا نخواھند بود. يأس و نا اميدی در جبھه مبارزاتی بسيار بی معناست و اثری 

  معکوس بجا خواھد گذارد.

  ، لذا مقاله ايشان را در پيوست آورده ام.چون اين نقد را با ھمسنگرانم شريک ميشوم

  با مھر

  پرويز حدادی زاده



 حقوقدان -اميرفيض -پاسخی برای رفت ابھام                                                          ٩از  ٩برگ  ٢٠١۵/٠١/٢۶(دو شنبه)  -شيدمه 

 

From: Javidiran (PeymanMeli)   

Sent: Friday, January 23, 2015 1:04 PM 

To: A Undisclosed Recipients (Javid)  

Subject: Bi tafavoty dar Bayanate Aalahazrat (2) 

 

 

 

 

   

    

  

  

 


