
 حقوقدان 

ه روز ــت س
ايشان انات 

مان طورکه 
 شده است 

 فرمودند و 
يران وحتی 

باجمھوری 
 درحمله به 

مانند عراق 
يل به ايران 

اشته اند   .

ری اسالمی 

شعاع نفرت 

يا آفرمايند 
ظارشکست 

-اميرفيض -  آلمان

   رت

مصاحبه درمدت
حوالتی که دربيا

 داشته اند وھم
ای جھان قائل

ژی اتمی اعالم
ت بحق مردم اي

١+۵کشورھای 
زجمله اسرائيل

  .ند

م اتمی ايران را
که حمله اسرائي

قراردا م ايران 

 بحق ازجمھور

شت اليران راتح

اعتبارنگاه ميف
يران ھم درانتظ

حبه ھایدر مصا 

اعليحضر

   

م  ۵ به انجام 
يد بتوانم تنھا تح

ی اتمی تاکيد
ی ھمه ملت ھا

ملت ايران ازانرژ
زه عليه خواست

آژانس اتمی وک
ورھای خاصی از

ته انسنندا الزم 

به ايران برنامه
ھوم ھم ميباشد ک

باکمک به مرد 

نفرتی است که

ابديت اي ست که 

يده احترام وا
ومردم اي ؟ست

  ؟ ھستند

-المی اعليحضرت

ا ت كالمي

لمانآي

قدم          ُ ردرايران م  
 نيست ولی شايد

زانرژاستفاده ا
رژی اتمی برای

بااستفاده م ا ر
 جبھه گيری تاز

  ي

 قطع مذاکرات آ
رات ھدف کشو

راھم کی احتياط

<  

حمله اسرائيل به
ن متبادراين مفھ

مله حق مزبور

شان دررابطه با

حق نيس> 

دريت مردم با
 مقبول مردم ا
ريکا واسرائيل

ه ھا و تحوالت کال

 وتحوالت

صاحبه ها

            ت به حقوق بشر
کنونی اينجانب

 ملت ايران در
ژانس انرآحد و

خالفت خودشان
که درواقع يک

   .لل است

هوري اسالمي

ی ايشان بهور
کست کامل مذاکر
ون رعايت اندک

<

ن است که اگرح
وھمچنين است

ت درمقام معامر

 دربيان مطالبش
   :رمايند

ت به نظراکثر
ی ھسته ايران
مرآموشک ھای

مصاحبه            

صاحبه ها

درمص     

            ور گفتگو نسبت
شان درظرفيت ک

 

مسلم  به حق
سازمان ملل متح

رای اولين بارمخ
ک ود برشمردند

 حقوق بين الملل

با جمه 1+ 5ت

 دلشادی واميداو
ھمه ميدانيم شک
 احساس ناموزو

ست <

وصيه ايشان اين
جازوتائيد شده

واعليحضراست

ای اعليحضرت
مان انتخاب ميفر

يشاتشان بکرات
ه مسئله انرژی
مالت ھوائی وم

:  

                    

مص        

             

             برلن به منظو
مامی بيانات ايش

  .ورمآو 

انرژي اتمي

ھا اعليحضرت
زحقوقی که س

 

به ھای برلن بر
يت مخالفت خو
 ملتھا درحيطه

قطع مذاكرات

ضرت  نميتواند
درحاليکه ھ کند

اين دربيانرت 

مده استآينطور 

م مخالف اين تو
ن حمله مجآسازد 

 برای اسرائيل ا

 بی احتياطی ھا
زمت که درکتاب

     .ساخت

تابشان وفرماي
تشان نسبت به

احتماال حممھا و

:شان ميفرمايند

   ١برگ  ٣٠/ ٠۵

             

             

  حقوقدان - ض

           ضرت درسفربه
د بحث و نقد تم

به گفتگو را اده

استفاده ازا -

ته بارھا وبارھ
 تاکيد ايشان ا
 .داربوده است

ضرت درمصاحبه
 نيز برای حقاني
ت ھای مشروع

دلشادي ازق -

ه بيانات اعليحض
نک ی را احساس

اعليحضروست

ياناتشان ايی ازب

ل تاسف مفھوم
متوقف وناکارس

ق شناخته شده

معلوم است که
اعليحضرت ولی

ھوری اسالمی س

ضرت که درکت
ميفرمايند نظرات
ت وادامه تحريم

ضرت که درکتابش
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 حقوقدان 

و ۶٣فحات 

   ؟ستمردم ا

ای مردم  ج

اعتراض  ند

  بودن است 

 الی وفنی و

<  

  ئيل ھستند؟
دم جدی آک 

که برسد به 

> ن کجاست
 ون يايوزيس

اروتوقعاتی 

 شودای ب ره
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(صف >

اه بودن برای م

بهاف است که 

رسمی داشته ان

ن درس ايرانی ب

 طلبان کمک ما
   . بود

مريکا واسرائآ 
ت خودشان رايک

لی روبروشود ک

انی اپوزيسيون
نی تاکنون اپوع

ثاآونه ميتوان 

اشار ضرت است

حبه ھایدر مصا 

ه معنای پناھگا

انصا ياآ> 

ر گسالمی ديال

گانه. اين اولين

 بغيراز سلطنت
ن استفاده کرده

اھرمدنبال  وب
اعليحضرت ياآ 

ند باچنان تحول

تلفن ونشانجر<
> يع

چگوجود ندارد 

ه  اعليحضکيمان
   .ازيابد

   . اند

-المی اعليحضرت

ھای تحريم ھا به

 باجمھوری اس

است نه بيگست

ھوری اسالمی
نآبود تاکنون از

ستفاده نميشود
؟ريکاواسرائيل

وانميت» 

  رند

قای کسينآقول

برچيزی که وج

حکغيرمطالعه و
ی ممتاز خودرابا

صادرفرمودهی

ه ھا و تحوالت کال

يران وتنگناھه ا

ای جھان فقط
<  

خوند اعظم اسآ ا

به مخالفين جمھ
ن کشور بآ درت

ضرت است اس
مرآ ده است ويا

ك تماس ندار

اپوزيسيون وبق
: >

براين صورت

گفتارھای بی م
ثارسخن جایآه

باچنين وصفی را

مصاحبه            

 حمله نظامی به

ند که <

  ؟ه بکنيد

کشورھانکه آز

ويا رانی پادشاه

صويب کنگره ب
ت ايران دريد قد

:   

که دريد اعليحض
ی پادشاھان بود

  :رمايند

   .ل

سيون دمكراتيك

. کدام ای است
ميفرمايند احبه

در !شکيل نشده

ناشی ازگبی که
توجه به ،وعات

مريکا به ايران

                    

کرات واحتماال

ن دوبارشنيده ان

چه باايران د که

   لت

ظھارنارضايتی ا
< ن

ن درفرھنگ اير

ريکا رسما وباتص
حرکت ملتھرم 

:شان ميفرمايند

 نھاد سلطنت ک
ايران به رھبری

شان تاکيد ميفر

ويزيون اسرائيل

ندگان اپوزيسي

س وبی مزه ای
ت درھمين مصا

گرھم بوده تش

جا به يک مطلب
 در بيان موضو

مآه اسرائيل ويا

   ٢برگ  ٣٠/ ٠۵

شادی ازقطع مذاک

شانکه ازپادشاھ

انگان گفته شود

رم حركت مل

ضرت ضمن اظ
که چرا خارجيان

حرکت ملت ايران

مرآال است که 
ا ی ميکند  واگر

ضرت که درکتابش

زاھرم تاريخی
ملت ا یت تاريخ
  ؟سند

ضرت که درکتابش

شات ايشان درتلو

چرا بانمايند -

وگله بسيارلوس
که اعليحضرت

جلی نبوده وياا
  ؟رساخت

فرمائيد دراين ج
سبب شود کهد

ضرت جوازحمله
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>

۴۶(  

يا دلشآ

مردم ک

به بيگا

اهر -٣

اعليحض
دارند ک

اھرم ح

سی سا
تیيحما

اعليحض

>

چرا از
تحوالت
نميشناس

اعليحض

»

فرمايش
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بھانه و
درحاليک

امرعاج
راھموا

اجازه ف
شايد تا

اعليحض

»



 حقوقدان 

ی که جھان 
ايران تيک 

ھم تشکيل  
 شته باشد با

بارت ديگر 
عنوان شان ب
)  لذا ده اند

گانگان داده 

 نظر ازولی 
اکميت ملت 

نوع ساخته 

 ويابرداشت 
رض نظامی 

    .شود

ون بوده اند  
اپوزيسيون 

ھيچ ، باشند

نوان رسمی 

زاد مطرح آ
موده اند که 

شھروند «ک 
 تشر و تھديد 

-اميرفيض -  آلمان

يعنی درصورتی 
زيسيون دمکرا

برلين مصاحبه
واند نماينده داش
نيست وبه عب
صاحبه ھا ھم ايش

معرفی شد  اند 
انتخاب، به بيگ

خاذ سند نمايند و
سياسی وحق حا

ه کشورھا ممن

چکترين اشاره
خارجی حق تعر

تلقی ميش جنائی 

لگ بااپوزيسيو
ته باشد ولی با

 گفتگو داشته

ن عنآسد که به 

آت درانتخابات 
 ھم اضافه فرم

ھا از سوی يکعده 
ن قول و وعده وا

حبه ھایدر مصا 

  )ب

،ب درعقد است
به اپوز )ل است

ودرھمين مشده 
بالطبع ھم نميتو
ن ويااسرائيل ن
تی درھمين مص
صالحيتی داشته
 درکتاب زمان ا

ن اتخآايران به 
للی وياحقوق س

 ١   

ت نظامی راعليه

وھرگز نه کوچ
 به کشورھای خ

ج خواستی جرم

ن وديالآردن به 
می ادامه داشت

ت قانونی برای

 ميداند تاچه رس

ل مجددا تزشرکت
وبعد» 

ت ھا  و قول و وع
ميليون مردم اير ٧

-المی اعليحضرت

ب زمان انتخاب

 يک نوع ايجاب
يلند فقط اسرائ

  !!!.دحمله کن

تشکيل نش است
وب نوزھم ندارد

ارمتوجه جھان
حت( ارجی ندارد

وچه ص کيستند
حمله به ايران

حمله نظامی به ا
 اعم ازبين المل
.يگانگان باشد

حد که عمليات

مشخص وابدا و
رد که پادشاھی

ميدانند چنين درخ

سالمی وپشت کر
اجمھوری اسالم

صالحيت وظرفيت

نراھم جرمآيچ

سال ٢٠ربعد از

راين اين درخواست
٧۵ تواند از سوی 

 ک- ح ثر است.

ه ھا و تحوالت کال

کتاب ١٩٨( » 

د ازنظرحقوقی
ن اعالم ميکنرا

دارد به ايران ح

ی که سی سال
ته وھنجود نداش

صوردراين قرا
ه باشد وجود خا

معلوم نيستکه
اجازه ح وبوده 

ند برای حميتوا
موازين حقوقی

ثارواستفاده بيآ

سازمان ملل متح

 دارد معلوم وم
ايران وجود دار

نان مآدررديف

س باجمھوری ا
رسمی با گيال

 که طرفين ص

ن نميدھد که ھي
  )پايانمی  (

برای اولين بار

ند که داده اند بنابر
وند عادی که نمی

 اگر ھم بکند بی اثر

مصاحبه            

ورده شدآی که
ه نظامی به اير

حق د )اسرائيل

ی ازاپوزيسيونی
سيونی وجيپوز
نجا که قصآاز
ن شناخته شدهآ
نفری که ١٠ی

وم وبی اعتبار

مريکا مآ يل ويا
ت باھيچيک ازم
نميتواند منشاء

 اصل منشورس
   .دی

 ايران حقوقی
ت اساله سلطن

رت خودشان راد

  ي اسالمي

گفتگوی جھان 
رموده اند که دي

  .شته باشند

ئی تعبيرميشود

مت راباخارجيان
شود خيانت رسم

ھرام ميريان ) ب

  
قرار داده اند» وند

ی گيرد. يک شھرو
کشورش را بکند.

                    

رکتابشان بشرحی
القمند به حمله
نشويم  جھان (

رت به نمايندگی
سته اند  يعنی اپ
.ل گذاشته اند
آحضرت نماينده

سخنگو ويا ری
ليحضرت موھو

 است که اسرائي
اعليحضرت رار

لذا قرارايشان ن

يتواند برخالف
د به يک فردعاد

حقوق اساسی
٢۵٠٠ درعمر

    

ور که اعليحضر

ك باجمهوري

 خواستارقطع گ
خيرموافقت فر

داش رسمی گيال

سمی به گفتگوئ

 مخالفين حکوم
ست که گفته ش

  زاد 

 ( مصاحبه شھ

                  
شھرو«را در مقام

رد حقوقی جای می
جنگ و حمله عليه ک

   ٣برگ  ٣٠/ ٠۵

 اعليحضرت در
ری که خودراعال
بکند وماموفق ن

اعليحضر را باال
ری عاجل دانس
 بويژه اسرائيل
سيونی که اعليحض
عال  حقوق بشر

اعل قرار در رر
   .ست

عرض شد حقی
قر يا  ايجاب و

منطبق نيست ول

ی نميچ کشور
 بدھد تاچه رسد

نکه پادشاه درح
ی وياسابقه ای
.ن راداده باشد

برای افراد کشو

ادامه ديالك  -

ته اعليحضرت
مصاحبه ھای ا

ھم تماس وديت

ی رسگفتگو :ه

 اجازه گفتگوی
ن اسآمانند   ،شود

زآتخابات ان  -

ت اعليحضرت
«ست

                  
 اعليحضرت خودر
در قالب کدام مور

درخواست جيا  .رد

 ٢٠١٢ /۵

بيانات
کشور(

کمک ب

ب قرار 
امر نراآ

جھان
اپوزيس
يک فعا
قيد مقر
شده اس

نچه عآ
حقوقی
ايران م

زيراھيچ
حکمی

دوم اين
تفسيری
به ايران

سوم  ب

4-

درگذشت
اما درم
دمکرات

حاشيه
قانونی
داده شو

5-

دربيانات
شده اس

        
اگر - ١

»عادی
روا بدار



 حقوقدان 

کيھان لندن 

 ديماه سال 

سان ھرچه 

ات وقانون 

شد وياحتی 

رعايت شود 
را اصل اين 

   . است

  انتخابات و

) ی نگھبان

مھم رفع » 
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که درکفرمودند 

....  

«  

ه درسنگراول
   :بود زير رد

، يعنی انسزادیآ

ه قانون انتخابا

شورھای ديگرباش

 قانون کامال ر
زير ،بوده است

ی ھای سياسی

برمبنای قانون

شورا( ئت نظار

»نشا هللا گربه است

حبه ھایدر مصا 

زاد رامطرح فآ 

«  

ند تحريرازجمله
رامو وجه اثبات

آنجا که آت واز

ود انتخاباتی که

خاباتی سايرکش

انتخابات ھمان
زاد وقانونی بآر

زادیآوق فردی و

ضرت فقط وفقط ب

 شوندگان وھيئ

ا«قط باگفتن اينکه 

-المی اعليحضرت

ت تز انتخابات
   

«که

سنگردرچن ،زاد
ن تحريرمتوآف

بات قانونی است

زاد ھم ميشوآ
  .رت نگيرد

ت به قوانين انتخ

د ولی بھنگام ا
ن کشورآخابات

شورناقض حقو

سب به اعليحض

ند گان وانتخاب

سوب می شود و فق

ه ھا و تحوالت کال

اعليحضرت بل
:ورد چنين است

اعالم فرمودند ک

زآاره انتخابات
اد که ھدف قرارد

ست ھمان انتخاب

عريف انتخابات
قانون صور فال

يت ھائی نسبت

دی داشته باشد
رت نگيرد انتخ

ن کشآکه قوانين

رد نظرپيام منتس

رائط انتخاب کنن

 داخلی کشور محس

مصاحبه            

سال قب ٢٠عنی
تشان دراين مو

 به ملت ايران ا

لزوم بحث دربا
ح ومورد بحث

 ای مصطلح اس

جام دھد لذا تع
چگونه عمل خال

ورواجد محدودي

ھا وحقوق فرد
 انتخابات صور
ی ميتوان گفت ک

مور زادآتخابات

ن قانون شرآدر
.   

  
ت دخالت در امور

                    

يعن ١٣٧٠سال 
عين بيانات يافت 

پيام خودشان  

عليحضرت به لز
زاد رامطرحآبات 

زاد که واژهآت 

ختاراست که انج
عايت گردد وھيچ

خابات يک کشو

زادی آضاتی با
ف ھمان قانون
جامعه است ولی

قت است که انتخ

غاصب است که د
 مقررشده است

                  
درخواستگانه خود

 

   ۴برگ  ٣٠/ ٠۵

< ٢  

  اطل

بانماه سآ ھشتم 
بازتاب يا ٣۶۴

ضرت درھمان 

اط باتوصيه اع
موضوع انتخاب

اينکه انتخابات

مخ منع نکرده 
ی کشورکامال رع

نتخاگرقانون ا –
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