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کردن اقتدار 
 مطرح ودر 
رت واحدی 

رويه تجزيه 
 و گرفتاری 

قعيتی و و م
گفتگو خود 
که مردم آن 
مستقل شده 

اميرفيض – نکنيد 

ور ھا و خرد ک
سيله انگلستان

ظامی بود بصور

ستان شده اند ر
رگترين دغدغه
 شده به اقتدار
انی دارد بدون گ
طول می کشد ک
ر امور کشور م

غرقات نمی دھيد

 
  ید

پايه تجزيه کشو
 الملل اول بوس
 واقتصادی ونظ

مريکا و انگلس
يه شده، که بزر
تا کشور تجزيه
 کمک و پشتيبا

سال ط ۵٠ اقل 
لت بيگانگان در

عليحضرت اگر نجا

  ز خاک ما
  ی ما

راض  ض، ا
ق ن ید،  ی د
ھای بزرگ برپ
عد از جنگ بين
ه قدرت نظامی

مآ ر ومحدود به
شور ھای تجزي

است تا عغه مان
ھم چون نياز به
 می دھد و حد

م دخالاستار عد

اع                   

از ت   و
ی ف  ک

راض ض، ا
ی جات  ا 
خواست کشور
ست شوم از بع
ترکيه آنروز که

 امروز منحصر
ھند، چرا که کش
ست و اين دغدغ
ه شده کشور ھم
ی شناسد قرار
يدر شود و خوا

١                  

ا و

راض ا
رت  اع
که سياست و خ

. اين سياس است
رآمد و کشور ت

ھای بزرگ که
صلی خود قرار د
ز دست رفته اس
ل، قسمت تجزيه
 را در صدر می
رت ملی آنھا بي

  گرب    ١

٢٠٠٨  

نشان می دھد ک
ھا ريخته شده 
مانی به اجرا در

  مد. 

رديد که کشورھ
برنامه ھای اصل
ماميت ارضی از
رسدو در مقابل
 که امروز خود
خود بيايند و غير

٢ ٠/٠ ٢/١ ٢

٨دسامبر  ٢نبه

سياسی جھان ن
ی و نظامی آنھ
مپراتوری عثم
ه و افتاده در آم

مايش سبب گر
ھا را در مدار بر
مان وحدت وتما

ن است براوار آ
آغوش آمريکا
 تجزيه شده بخ

  شوند. 

 ٠ ٨

سه شن

تاريخ س
اقتصاد
مورد ا
وابسته

اين آزم
کشورھ
آنھا ھم
که سزا
را به آ
قسمت
خود بش
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 ايجاد واحد 
ی رضا شاه 

 مفصل می 

ن تجزيه و 

را به ايادی 

 آذربايجان؛ 

جريان خود 
س بودند يا 

و کتاب جمع 
بله با دولت 
قرار گرفته. 
و اطالعاتی 

يک سوم « 
ی که بختيار 

بختی مردم 
که » وشمند

رھبران کرد 

داده بود را 
الح قرارداد 
ه به نوشته 
 ما را ترک 

و سوريه و 

 که از سال 
 کرده اند و 
 قرارگرفته 

اميرفيض – نکنيد 

سئله تجزيه و
س ميھن پرستی

ن اين اليحه را

ستقالل خواھانال

جدا از ميھن ر

ت کرد نه مردم

خوزستان. در ج
مردم آرام فارس

ی که در اين دو
ان برای مقاب آن

س و بررسی ق
آتی چه مسائل و
شده آمده است:

در صورتی«م: 

ريشه بدب«شده 
عثمان ھو«امه 

ر غرب از سوی

به غرب وعده د
تقبال از باصطال
سانيد تا آنجا که
ی ربائيم تا شما

وتجزيه ايران و

ھای چند مليتی
 برای آنھا باز
 معرض تھديد

غرقات نمی دھيد

بسيار دور با مس
حس تر اقتدار و

زيه طلباجضع ت

الرانی ھيچگاه با

ايت از اقوام ج

 تدارک وحمايت

م عرب ساکن خ
ی شد آيا اين م

 «.  

 کند از اطالعاتی
 ميزان آمادگی

بعه مورد تجسس
ه وآشتلھای گذ

م شيات باال تنظ
زارش ميخوانيم

ش کرد ادعا ش
و در ھمان برنا
ستان مستقل، غ

ب» مان ھوشمند
درعراق و است
ا ھم نميکرد رس
شلوارتان را می

تقل کردستان و

نيروھ«ور گفت 
خودمختاری را
رضی ترکيه در

عليحضرت اگر نجا

ی بما از سالھا
ن پرست و بيشت

اشاره به مواض.

ست که اقوام اير

مختاری و حما

ن را شورویجا

ن کردند نه قوم
ن خود مختاری

«اه گفتند:

سان حيرت می
ر سران کرد و
ھا و مراتب تاب

که در سال دميدان
قيقات و اطالعا

در ھمين گز» ت

 کردستان پخش
و» و ترکيه است

ب به ايجاد کردس

عثم«شی را که
ھای آمريکائی د
 ابدا تصور آنرا
ريکائی گفتند: ش

کيل کشور مست

پارلمان آن کشو
ر شده اند راه خ
تيب تماميت ار

اع                   

که کشور مشد
مت مردان وطن

ضی ايران شدند.

آنھا مشھود اس

 تخم لق خود م

ه جدائی آذربايج

ستقالل خوزستان
ئی) ھم خواھان

شده که شاھنشا

ستان است. انس
ھا و طرز تفکر
 نفوذ ايالتی آنھ

است خدا مي ۵٨
در رابطه با تحق
ران حتمی است

  

از اوضاع ١٩
عراق، ايران، و
رت کمک غرب

ستان عمال پاداش
 حضور نيرو ھ
تاورد ھائی که
ه فرماندھان آمر

ريکا را به تشک

ی اجوديت در پا
ی عراق مستقر
کنند و بدين ترت

٢                  

د که شاھدی باش
امی آنھا به ھم

 و تماميت ارض

حظه در تمامی آ

گان ھستند که

برنامه ی دھند.

و تشويق به اس
س (ايل قشقائی

:  
شاه ايران نقل ش

 مربوط به کردس
عات شخصيت ھ
قدرت نظامی و

٨و  ۵٧ل ھای
ر گزارشی که د
 کنند تجزيه اير
»ری خواھد داد

٩٩٣نويه سال
ين سه کشور ع
داد که در صور

  

ت مستقل کردس
ھای عراق از
مريکا را به دست
ردھای عراق به

٣۵۶ «(  

صور کردھا آمر

وزير ترکيه آقای
ردھایمايت از ک

خود را ايجاد ک

  گرب    ١

تحرير در آمدب 
وده است و تما

ع تالشی وحدت

ت فقط اين مالح

اند ولی بيگانگ

عد به خيانت می

سی ھا حمايت و
ات يکباره فارس

تان مستقل
م از قول شاھنش

يکا دوجلد کتاب
ين رشته اطالع
خود مختاری وق
د مربوط به سال

. باری دره است
سی صحبت می
د ھا خود مختار

نبی سی در ژا
طق کرد نشين بي
معرفی شدقول د
فت خواھد کرد.

با ايجاد دولت ق
ُری علنی ک   رد ھ        

 ھای نظامی آمر
رھبران کر«جی 

ھان لندن شماره

ت غير قابل تص
  

کتبر) نخست و
چرليک برای حم
اند که دولت خ

٢ ٠/٠ ٢/١ ٢

دمه بدان سبب
ستقل روبرو بو

 سرکوب و مانع

نيست نيازی ھم

مختاری نبوده ا

ن و افراد مستع

خزعل را انگليس
ی فرقه دموکرا

  گلستان. ت ان

یکا و کردست
ب خاطرات علم

ناد سفارت آمريک
شده است، دراي
و پرچمداری خ
ن دو جلد اسناد
يکا تعقيب کرده
ت ايران به فارس
ت برسد به کرد

ارشی که بی ب
ان، تقسيم مناط
ز رھبران کرد م
ش خوبی دريافت

ق در جنگ عرا
              ت کرده. جانبدار
 و دادن پايگاه
اری ھای خارج
(مشروح درکيھ

عراق و حمايت
مصمم ساخت. 

ا ١١( ١٩٩٢
 در پايگاه اينچ
ا اجازده داده ا

 ٠ ٨

اين مقد
ھای مس

بزرگ

کند و ن

خود مخ

خودشا

شيخ خ
مختاری
سياست

آمریک
در کتاب

در اسنا
آوری ش
ايران و
تازه اين
را آمري
جمعيت
به قدرت

در گزا
کردستا
يکی از

ھا پاداش

آمريکا
     دريافت
تیامني

خبرگزا
نکنيد (

گ عجن
ترکيه م

درسال
گذشته
به آنھا
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او گفت: ». 

ر بر خواھد 

  ست: 

بع نفتی آن 

   شود. 

موقعيتی 

اين  ل است.
ورت سقوط 
صه آمريکا 
نگلستان و 

می گويد:  

ه شد، مگر 

ست تجزيه 
سئله تجزيه 
امی آمريکا 

اميرفيض – نکنيد 

«

را در ه وترکيه

ن به قرار زير اس

 خوزستان مناب

روسھا شکسته

روسيه ھم در م

رای جھان اول
 است و در صو
صنعتی جھان خاص

را آمريکا و ا 

»تروريسم – 

کشورش تجزيه

 در مسير سياس
دھد آنھم باز مس
قتصادی و نظا

  جھان است. 

غرقات نمی دھيد

 ايران و سوريه

ی کردھای ايران

 با خودمختاری

سترش رگرابر 

مريکا ھستند و ر

الخره خطری بر
موازين اسالمی
 کشور ھای ص

۵٧که شورش 

برای مسلمانان

کا داده بود که ک

ژيم شاھنشاھی
ر آمريکا قرارد
يات سياسی وا
ر کشور ھای ج

عليحضرت اگر نجا

يه کشور ھای

از خود مختاری

توضيح اينکه (

 سد ايران در بر

و وابسنه به آمر

می ھوشمند باال
فار و اجرای م
زھم ديدگاه ھای
نحصاری بود ک

دکترين ب« :ان

جنگ به آمريک

می بغير از رژ
ربست در اختيا
ته می شود. حي
ه ھای نظامی در

اع                   

 «  

 شود، اين تجزي

  : ها

ی ھای آمريکا 

تان سرايت کند
.(  

وسھا از کردھا،

رچه پيوسته وپا

  :فردا

، انرژی ومردم
می، جنگ با کف
ت و پيشرو باز
ن ديدگاه ھای ا

زادی، زير عنو

گسالوی اعالن
  جود آمد؟...

يا بوسيله رژيم
ران، ايران را در
يکا کنار گذاشته

و ايجاد پايگاه –

٣                  

ر عراق تجزيه
  »و اسرائيل)

ختاری کرده
خوانيم که نگرانی

تاری به خوزست
خواھد گرفت) ر

ی و حمايت رو

دارد، کردھا يکپ
  

ایران ف –ز 
ابع زير زمينی،
ور انقالب اسالم
ک رژيم دموکرات
.  چنانکه ھمين

  رک ديدند.

سسه تحقيات آز

 ،ورھاست
؟ مگر يوگ
 که تايوان بوج

 پيش برود و ي
ری حاکم براير
سعه طلبی آمري
–زيه کشور ھا

٣  گرب    ١

«د: 

اگر«گفت:  نرا
خبر راديو ٧١ه 

 از خود مخ
ت آمريکا می خو

ه فکر خودمختا
ر انگلستان قرار

 و قدرت مرکزی

ای باال وجود ند
قبل بوده است.

ایران امروز
ن جمعيت و منا

ی، صدوت اسالم
ن با يکدين ش

ی نخواھد کرد.
يران وشاه تدار

ر، رئيس موس

«  

انه تجزيه کشو

 جنگ داده بود

صورت کنونی پ
گر اينکه جمھور
ز روی ميز توس

تجز - کشور ھا

٢ ٠/٠ ٢/١ ٢

او اضافه کرد»

ن دميرل در تھر
 (ششم آبان ماه

نی آمریکا 
ان اسناد سفارت

 نگرانی ازاينکه
در حيطه اقتدار

نکه عدم تمرکز

  : مروز

روز، نگرانی ھا
که در سالھای ق

ا –ن دیروز 
ميليون ١٠٠با

ر ادامه حکومت
سالمی وجايگزي
به ايران تغييری
ه وآلمان عليه اي

ھنری جک وبلر

و مسلمانی بھا

اعالنه آمريکا 

ن ايران چه بص
 قرار دارد. مگ
بطور موقت از
 مداخله درامور

 ٠ ٨

»است.

»

سليمان
گرفت.

نگران
در ھما

نخست
استان د

دوم اين

اما ام
اما امر
نيست ک

ایران
ايران ب
خطردر
رژيم اس
نسبت ب
فرانسه

دکتر ھ
»

اسالم و

چين به

بنابراين
آمريکا

ان باير
برپايه
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ضافه کرده 

رميانه مانند 
د به تقسيم 

مارس  ١۵ 

 کنند. مگر 

را در ايران 

ی اين است 
ت و نماينده 

ليحضرت و 

(مشروح 

ی رم جمھو

لبان روبرو 
ورای امنيت 
ويوگسالوی 
                  

اميرفيض – نکنيد 

گاردين اض» 

شورھای خاور
 امری می تواند
شود. (گاردين

ه آنھا مقاومت

رھنگ سياسی ر

حقيقت تاريخی«
که تمرکز قدرت

ه ھای اعلعالمي

 استقالل واعالم

بودن تجزيه طل
شو ھای عضو

شده شوروی و
                       

غرقات نمی دھيد

قسيم احتمالی کش
، نتيجه چنين

گيرد منجر می ش

دائر به تجزيه 

 ». يکنم

خارجی نوعی فر

ان می نويسد: 
خی اين است ک

  ود. 

س آنجلس و اع

بت بزرگداشت

ه ھم نا موفق ب
حمايت کشور ھ
ی تازه احداث ش
                   

عليحضرت اگر نجا

از بيگانه و تقس
فت جھان است
ت سلطه قرار گ

شورھای بزرگ

ران را امضا نمي

قدرت ھای خا ١
  ٣۵٢» د

سلطنه ھندوستا
و اعتراف تاريخ
گانگان فرو رو

 ھای يوميه لس

لعه است)

 کردھا بمناسبت

طوالنی وباالخر
امضا و کسب 
ول در کشورھای

اع                   

م قومی، ترس 
داف تسلط برنف
د راحت تر تحت

بل خواست کش

 سند تجزيه اير

١٨ويه در قرن
سلطنت بودند ھاد

به نايب الس ١٩
مفھوم اين دو
تی از حلقوم بيگ

اد به روزنامه
  ست).

قابل مطال ١٣٧

کردستان تجمع

که با جنگھای ط
 و جمع آوری ا
انکه اين فورمو

٤                  

ه گرائی، تقسيم
 رسيدن به اھد
تر که می تواند

که بايد در مقاب

م اگر قطع شود

ز انقراض صفو
نھا رکز قوا حتی

٢٢دھم ژانويه
»پادشاه ھستند

د تا ايران براحت

 شده که استناد
الئل آن استناد اس

۴امرداد  ١۶ر

امی ھای کا آر
  ست.

  :ها

گذشته نيست که
ه سازمان ملل و
ل می رسند چنا

  ک- ح ت.

  گرب    ١

«شت: 

ی تحريک فرقه
ی آمريکا برای
 جوامع کوچکت

شورھا ھستند ک

دستم« :که گفت

از«وشته است:
 که مخالف تمر

ار انگليس در د
خالقا مجذوب پ

برداريداست را

  :ـــد

 سنگر ھا ذکر
د سلطنت از دال

وق العاده سنگر

  «  

وم شد علت نا
ضی محمد بوده اس

زیه کشور ه
شور ھا بمانند گ

ت متعدد بهکايا
دسر به استقالل

منوچھر گنجی است

٢ ٠/٠ ٢/١ ٢

 انگلستان نوش

سياستی برای«
سیاب سياب اس

 کشور و ايجاد
.«(  

ھا ورھبران کش

شاه ايران نبود ک

سيروس غنی نو
نددوپديدمی آور

 لرن وزير مختا
انيان روحا واخ
ملی که پادشاه ا

ـا بعــــ

(داليل در
ايشان از سوگند

نامه شوم در فو

«

 نکشيد که معلو
ان بوسيله قاضی

ه و سیر تجز
وسير تجزيه کش
اقليت ھا با شک
راحت وبی درد

ه آقای مظور نويسند

 ٠ ٨

گاردين

است:
بالکان
چندين
٢٠٠٧

ملت ھ

شاھنش

دکتر س
تبليغ و

پرسی
که ايرا
قدرت م

ـوام

عدول ا

موافقتن

طولی
کردستا

  

نحوه 
نحوه و
شود. ا
بسيار ر

منظ -   ١
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تقل ساختن 

تقالل باشند 
خله امروزه 

 باره نحوه 
ه در تفسير 
رای حرکت 

است و » رـ
شد گرچه بی 

ت بفرمايند، 

ی اظھار می 

مرا پذيرفته 

مقدمه برای 

 می شود؟ 
  » کنند

کا و کانادا 
وشيارترين، 

اميرفيض – نکنيد 

ان ملل در مستم

د مختاری واست
شت و اين مداخ

وطه مطالبی در
راد فرمودند که
ربت که جاده را 

ــظـــن«ک لی ي
راده گوينده باش

م تمرکز صحبت

 از طرف کسی

قايد مبوده که ع

شور (بخوانيدم

 چگونه تامين
شبکه تامين ميک

د تنھا در آمريک
 است که از ھو

غرقات نمی دھيد

ير روش سازم

که خواھان خود
اخله خواھد داش

  طلبان است. 

ره حزب مشرو
 تمـــــــرکز اير
د و ميتوان گفت

کالم بطور اصول
سته از قصد وار

ق فدراتيو وعدم

ران است وقتی

آنھا از ايران بو

مورد فدراتيو کش

رزاتی شمامبا
مالی ما را آن ش

ر بسر می برند
گر اين حقيقت

عليحضرت اگر نجا

گلستان در تفسي

ی ھرکشوری ک
 جھانی حق مدا

جزيه ط به آن ت

يو فردا و کنگر
سيستم عـــــــدم
ه حساب می آيد

ده کالم است. ک
 اگر نظر برخاس

  ود می گيرد. 

شور بطريقره ک

اميت ارضی اير

ست که بيشتر آ

حضرت را در م

وال که ھزينه م
صد از پوشش م

 خارج از کشور
نامه آنان نماينگ

اع                   

خست وزير انگ
»

ای قومی ونژاد
ت کند، جامعه
اعطای استقالل

ويدفراست، رادي
 واستفاده از س
 تجزيه ايران به

 شخصيت گويند
ری ندارد. ولی
ه حالت جرم بخو

 که در باره ادار

ون وسنت وتما

ل گذشته آمده اس

يام عقيده اعليح

مقابل اين سئو
درص ٩۵داريم و

موطنان ما در
نرروندانی که کا

٥                  

شد. تونی بلر نخ
نين گفته است:

که اگر اقليت ھا
مقابله و مقاومت
شورای امنيت وا

:  

بی بی سی، دو
و کردن کشور
دمختاری ھا و

  ميسازد.

 

رابطه با مقام و
رع نباشد اعتبار
 و اينجاست که

سئوليت نيستند

فی وخالف قانو

ظرف چھار سال
( «  

ميليون پي ٧٠

 دوويو) در م
ز افراد وفادار د

ون از ھمه ميلي
ی می کنند شھر

٥  گرب    ١

براحتی پياده ش
ن کشور ھا چني

٧«.  

 بلر اين است ک
 اين خواست م
در سازمان وش

جزیه ایران
ت اخيرشان با ب
ز جمله فدراتيو
 برای ايجاد خود
آمريکا ھموار م

: ثیر کالم

 تاثير کالم در ر
وب قانون وشر
ق به آثار است

ی و بی مسدعا

علق به آثار منف

ه اند   :

ی سايت من ظ
ک انترناسيونال)

 الاقل نيمی از
  فته اند.

حبه با (پونيت
ران شبکه ای از

سه«ی فرمايند:
رانی تبار زندگی

٢ ٠/٠ ٢/١ ٢

اندونزی ب ،مور
و تکه تکه کردن

۵۶کيھان لندن 

ات تونی اظھار
س آن کشور با
ت طرح مسئله د

حضرت و تج
ضرت در بيانات

ی ايران ازسسيا
ی زمينه سازی ب
ت تجزيه طلبی آ

صیت ها و تاث
جه بجاست که
گر در چھار چو
 باشد ولی متعلق

ضرت يک فرد ع

صحبت ھا که متع

ه خودشان گفته

ميليون پيام رو
مصاحبه پوليتيک

بيق مورد يعنی
 کشور) را پذيرف

ضرت در مصاح
در اير ما«يند:

عليحضرت می
ون شھروند اير

 ٠ ٨

ويا تيم
م وااقو

ک

تفسير
و رئيس
بصورت

اعلیح
اعليحض
اداره س
سياسی
سياست

شخص
اين توج
نظر، اگ
اعتبار

اعليحض

اين صح

شود که

م ٧٠«
. (مصاند

در تطب
تجزيه

اعليحض
ميفرماي

وقتی ا
دوميليو



  حقوقدان - ض

  »١٣٨٢اد 
تخار وتائيد 
راتيو کردن 

ختيار تجزيه 

داند که تنھا 
شور خود را 

کردن ايران 
 

 جمع آوری 
.  

را منعکس 

ک ھماھنگی 

ر داشته 
كه باب 
دند و مقرر 

ندازی رژيم 
طرح گرديده 
بق ميگويد 

رائطی اتحاد 
واھان داخل 

اميرفيض – نکنيد 

خردا ۵تورنتو  
يرانی مورد افت
بت در بازی فدر

 

ی طلبان در اخ

ضا پھلوی بايد بد
 تبديل کرد وکش

يه وشقه شقه ک
 اطع می بود. 

 عده ای برا ی
پھلوی ھستند...

ھم موضوع ر 

ن نشانی از يک

كيد مكرر
پرداخت ك
 را عاق فرمود

به سقوط وبران
اعليحضرت مط
و احوال و سوا

که در چنين شر
ان ھای آزاديخو

غرقات نمی دھيد

سخنرانی در -
ن سه ميليون اي
مشارکت با رغب

 

ه حقانيت جدائی
  ی رسيدند. 

رضا«ی نويسد: 
از ثبات منطقه

 ١١١٠ «  

ر موثر در تجزي
 عامل موثر وقا

دج بود در سنن
طرفداران رضا پ

٨۴ل شھريور

و ساختن ايران

ده اند وتا
ه مسائلي پ
 دفاع می کردند

ره بايد موکول ب
مروز از سوی ا

اع وض، ھمه او

 ما اين است ک
واسته ھا وآرما

عليحضرت اگر نجا

ردر دنيا ھستند.
 کردن ايران آن
جزيه ايران و م

 و اعترافات به
ل و خودمختاری

ری روزنامه می
را به محوری ا
ست. کيھان لندن

ی دھنده بسيار
 قرار گيرد تنھا

کردم که نوشته
ت که آنھا از ط

شد درسنگر اول

يشان در فدراتيو
  ويد ھست.

طرح فرمود
م نبايد به
طنت وتداوم آن

نوع رژيم وغير
کز قدرت که ام
؟ اگر ھم نيست

ميھنی ووجدانی
ھمه جانبه از خو

اع                   

روه ھای مھاجر
رای شقه شقه

وافقت آنان با تج

ذرھای سياسی
منيت به استقالل

برر شورای رھ
ی مدتی ايران ر
 ياری دھنده است

 رفت عامل يار
ی ونجات ايران

مه ای دريافت ک
وشايع است  کنند

چون خبری نش

وقصد واراده اي
د، قرائن می گو

  : ب نکنید

يت را مط
رژيم حاكم
سانی که از سلط

اداره کشور ون
کشور عدم تمرک
ح خاصی نيست؟

وظيفه ملی و م
م وبه حمايتی ھ

٦                  

 موفق ترين گرو
زمينه سازی بر
 آن سکوت مو

 اين اسناد و گذ
ملل وشورای ام

ی اسميت عضور
 پھلوی که برای
شد، يک عامل ي

زيه ايران بکار
ظ تماميت ارضی

شسته سنندج نام
تان فعاليت می ک

 فکس کردم وچ

ليحضرت وی اع
ت اگر ھم نباشد

دهید خراب

ها تز اولوي
 وسقوط ر

. حتی کساايد

ت به چگونگی ا
 فدراتيو شدن ک
ت واجرای طرح

و ولويت ھاست
ای مسلکی کنيم

  

٦  گرب    ١

رھيخته ترين و
اعليحضرت وز

، مفھوممی کنند

 که يک صدم 
که در سازمان م

جورنال، نانسی
محمد رضا شاه
وفائی رھنمون ش

جھت تجزگر در
ر در جھت حفظ

ز قضات بازنشس
مختاری کردست

ر اعليحضرت

 با فعاليت ھای
عليحضرت نيست

جات نمی د

رها وباره
ئي ايران

گي را بگشا
 بحث ھا نسبت
يا طرح مسئله
ه اعتبار خواست

  ت. 

ن گام شناخت او
ين کشمکش ھا
»نرانی تورنتو

٢ ٠/٠ ٢/١ ٢

کوش ترين، فر
قابل اظھارات ا
ضرت سکوت م

  ست.

ن داشته باشيد
کشورھا نبود که

ه وال استريت ج
بعنوان فرزند م
 مدرنيته وشکو

م و شخصيت اگ
 بود چنانکه اگر

از يکی از ٨۴ل
به خواسته خود

جريان را حضور
.  

رن خبر مزبور
جزيه طلبان و اع

حضت اگر نج

حضرت بار
ئكه تا رها

 ودودستگي
 بودند که ھمه

صب گردد، آيغا
ر استثنائی وبه
 می کند که ھست

نخستين«ه اند: 
ستگی را جايگزي

سخن–بپردازيم 

 ٠ ٨

سخت ک
و درمق
اعليحض
ايران ا

اطمينان
طلبان ک

آنجا که
نام او ب
بسوی

اين نام
خواھد

در سال
امضا ب

بنده ج
ساختم.

آيا تقار
بين تجز

اعلیح

اعليح
اند ك
نفاق
ومصر
حاکم غ
يک امر
وثابت م

فرموده
وھمبس
کشور ب



  حقوقدان - ض

توصيه می 

» ده است.

ھموطنانش 
 در مجرای 

سخه تجزيه 
  گذارد. 

روطه را بی 
ل به اعتبار 
ان را بکار 

ه عمل لغو 
وعدم تمرکز 

ن چند نفری 
  ی نيست. 

ھم گسيخته 
نامه ای   ده

ز اختيارات 
 از حضور 

  قدان

اميرفيض – نکنيد 

عنوان فدراتيو ت

ت وطنش نكر
  » ميدانم

ر مقابل اصرار 
ره کشور آنھم

ی کنم امروز نس
ساسی صحه بگ

ون اساسی مشر
وسسان آن قائل
ن مجلس خبرگا

ج از کشور چه
مسئله فدراتيو و

  اشته باشند. 

اسنامه سازمان
ع حقوقی وثبتی

امور کامال از ھ
شد تمدار فسيل

ج ناپذير گردد از
دنران ميجوش

حقوق -ير فيض 

غرقات نمی دھيد

حضرت زير ع

ي براي نجات
رنامه مثبت نم

و در»  می کنم
ت به کيفيت ادا

ان را امضا نمی
و تنظيم قانون ا

ست ووقتی قانو
برای مجلس مو
مجلس موسسان

ل آن در خارج
ی آن است که مس
آسان وسريع د

ست زيرا که اسا
ئه به ھيچ مرجع

شد که شيرازه ا
يک سياستبود، 

که اوضاع عالج
که برای اير» 

امي   

عليحضرت اگر نجا

ا اعليحسخه آنر

كار  كشد كه
جموع يك كار

سی را انتخاب
می دھد که نسبت

سند تجزيه ايرا
سان بی اعتبار و

سی مشروطه اس
يگر نمی شود ب
ست که بجای م

 چيست وتشکيل
دارند فقط برای

ی طريقی آآن ط

ند نفری ھم نيس
حضرت قابل ارائ

سيار سنگينی ش
ميم وخرد شده ب

ل ازاينکنرال قب
»فسيل ھائی«
  ائيد.

      

اع                   

ن ھستند که نس

ش خجالت مي
سيون را در مج

 می کنم ونه کس
ه بخود اجازه م

ستم قطع شود س
ل مجلس موسس

اسعات قانون اس
) دي- ش ھمايون

قی را می دانس

جلس موسسان
 قانون اساسی
ن با استناد به آ

امه سازمان چند
مورد نظر اعليح

ھرج و مرج بس
مانده وبی تصم

ژن«ن اين بود:
از بين» فسيل

ھدغرقش نفرما

  

٧                  

شدن کشورشان

انسان خودش
رنامه اوپوزيس

من نه رھبری«
اع دارد چگونه

  ؟

گفت اگر دس  که
اکنون با تشکيل

  :ساسی

موسسان از تبع
داريوش-ن لنگ

ن واقعيت حقوق

ئط تشکيل مجل
صرار به تنظيم

زيه طلبانج که ت

حد يک اساسنام
قانون اساسی م

خوش آشوب وھ
درموزير پرتقال

ک جمله بود وآن
ف«ون ھم يک

را نجات نمی دھ

   

٧  گرب    ١

ھان شقه شقه ش

ا«ر فرمودند:
كار«موده اند:

«می گويد:  مام
ف قانونی امتنا
ه نويسی بنمايد؟

یھفرزند پادشا
رای آنرا از ھم ا

ن وقانون اس
نند که مجلس م
اظھارات شيطان
خوندی اش اين

ميدانند که شرائ
ست ولی اگر اص
ی مجسم سازند

ساسی حتی در ح
 ثبت کرد ولی ق

ر پرتقال دستخو
الوش نخست و
ر نوشت که يک

اکنو» اده کنيد
رد؛ اگر ايران ر

  

٢ ٠/٠ ٢/١ ٢

دم ايران خواھا

 د؟

ضرت چند بار
ابشان هم فرم

که باصراحت تم
فئل رھبری وظا
ک فدراتيو نسخه

چه ميگويدکه ف
را بنويسد واجر

س موسسان
عليحضرت ميدا
 ميدانند (تائيد ا
خمينی با ھمه آخ

  

ضرت بخوبی م
لی بيش از خداس
را بصورت حقی

 چنين قانون اس
 توان در خارج

  : حضرتا

کشور ١٩٧۵ل
ود ژنرال گونسا
ال نخست وزير
 خودتان استفا
ضرت استدعا دا

   

 ٠ ٨

آيا مرد

فرمايند

اعليحض
در كتا

کسی ک
از قبول
ھولناک

تاريخ چ
ايران ر

مجلس
دقيقا اع
اعتبار

شد. خم
گرفت.

ليحضاع
وفضول
قدرت ر

اعتبار
را می

اعلیح
لدر سا
شده بو
به ژنر
قانونی
اعليحض

 


