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كشور از ليست خارج كنند گان ارز –موضوع 
  حقوقدان -اميرفيض

  کمالی؛ آقای 

اليحه حضرتعالی خطاب به جاويد ايران را خواندم. ھمانطور که بنده ازاظھارات شما درباره ليست خارج 
شناختم  ۵٧شورش  نرا اقدامی بجا برای کشف جريانات ناروشن ومستورآ گان ارز تشکرکردم وکنند

تری با کنجکاوی بيشاگرشما مايل باشيد  می ببينم کهدراين موقعيت  خودرااکنون ھم با مالحظه اليحه شما 
  .به موضوع مزبور نگاه شود

  ؛منتشرميکرديد۵٩و ۵٨دراليحه خودتان به اعالميه ھائی اشاره کرده ايد که درسالھای  -١

. دمن سازمان بوآھم وکيل  هھمانطور که شما کارمند سازمان تلويزيون ملی ايران بوديد بند ؛رکارميدانيدس
کشورکارمندان  پس ازخروج از .وپائی بشمارنميرفتمدم بی دست آبنابراين بھنگام شورش مالھا 

وکالی ھمراه اينجانب چون ميدانستند که عليه جمھوری اسالمی ايستاده ام درسطحی  موزان وآدفتروکار
 رد ارسال ميداشتند و را به ھر ترتيب وسيع وظريف خبرورويداد ھائی که ميتوانست برای من مفيد باشد

 ۵٧ضاع کشور وفعاليت ھای افراد مخالف شورش ن يک پايگاه دقيق وحساس ازاوآواقع دفتروکارکنان 
   .بود

ما امروز مطرح کرده ـبا اطمينان اعالم ميکنم که دربين خبرھای رسيده از ھمکاران ودفترم ادعائی که ش
   .ايد نبوده است واگرميبود مسلما درسنگرھا نقد وبھره برداری ميشد

ن بصورت اعالميه فعاليت آ وقبل از رکردشروع به انتشا ۵٨ يد که سنگرازاول فروردين ماه سالشماميدان
 شماره ھای بوده است  سنگر انتشار سھم اعالميه ھای قبل از از ،وانتشارخبرسھم عرفات ازنفت ؛ميکرد

نشان ميدھد که سنگرنسبت به وقايع ورويداد ھای شورش دقت وحساسيت زيادی داشت  ۵٨ھمان سال 
اين حقيقت ھم  نمود اين دانستن شما رساگر وتنھاروزنامه ای بود که درخارج ازکشورشروع به انتشار

باشد اعالميه ای که نبوده ن اشاره کرده ايد آاعالميه ھائی که به ھست که سنگرنميتوانست درجريان 
سنگردرتسلط  ازفعاليت وعطش نميتوانست ن زمان ھرقدرکم اھميت ميبودآايد درن اشاره کرده آشما به 

   .ارگرفته شود بکاھدرشيان بکبراسناد مبارزه که ميتوانست عليه شو

لندن  دست بکارتھيه ليستی  قای حسن عرب درآ ۵٩اوايل سال  در ،که مسلما نميدانيد برای استحضارشما
رد ولی دنبال ودرخواست کمک ھم ک .ھمانند ليست خارج کنند گان ارزبانام سران جمھوری اسالمی شد

 فعاليت سنگربراخبارورويدادھا که حتی  اشراف ورده شد که قرينه ای باشد برآ. اين اشاره بدانجھت نکرد
  به آگاھی سنگر می رسيد. هنيمه کارفعاليت ھای 
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ئی اعالميه ھا نچه روی ميداد سنگرمطلع ميشد ولی ميتوانم بگويم  که ازآبھرحال  مدعی اين نيستم که از
حضرتعالی درخواست دارم  اکنون از ؛ن صحبت کرده ايد ھيچ خاطره ويا نمونه ای ندارمآ که شما از

اعالميه ھائی که درنامه خودتان اشاره کرده ايد خاصه اعالميه ای ساختگی ومجعول ن آ ازای نمونه 
بوده نسخه ای را منتشرويا برای جاويد ايران  ۵٧وبتقليد اعالميه شورشيان  خودتان که با ذکرنام ومبلغ

   .ک) ايميل کنيد-(ح

 ايران ی  موفق شديد که ازچه تاريخ ؛درجريان مصاحبه اين توجه راداديد که درايران پنھان بوده ايد -٢
  .دتحقيق نيازبه دليل دار امر –. متشکرم که ميدانيد يا خروجتان ازطريق قانونی بوده ياخيرآ ؟خارج شويد

 بانک ملی نسبت ميداديد ملي گرايولی ن ليست مجعول رابه کارکنان مسلمان آ نوشته ايددرنامه  -٣

ن سند مجعول رابه < کارکنان شرافتمند اسالمی آدانا  قای اميدآيارگرامی درحاليکه درمصاحبه با ايران
   .> نسبت داده ايدبانک مرکزی

رابه اظھارات خودتان  ملي گراييکنيد که بفاصله تنھا يکی دوروبازھم به جعل متوسل  وکلمه مالحظه م

ازاين درک که  ه خدمت درصدا وسيما چگونه استحضرتعالی بااين سن وسال وسابق الحاق کرده ايد
  ؟يده ادروغگوئی وجعل بد است غافل ماند

غازه جاعل کارتھای من اين سوال راباشما مطرح ميکنم اگرمشتريان يک مغازه ای بدانند که متصدی م
 نهوسرافراز شکارآاعتراف  و اقرار زھم ان دانستنی ھاوازطريق دروغ کسب وکارميکند واي اعتباری است 

 هياخير؟ بيچاره تلويزيون انديش کنيدين مغازه رجوع مآاربه يا سرکآمغازه گرفته باشند  ارشد       ِ کارمند   را از
    .دم گرفتارشده استآکه به قحطی  »افق ايران«و برنامه 

     .فکری به حال خودتان بکنيد اين روش درست نيست

 اجازه نميدھد که  ،) درمتن سندبانک مرکزی شرافتمند اسالمیکارکنان ( اشاره حضرتعالی به عنوان -۴
معھذا برخالف اصل ياد شده  عليه شورشيان بوده استقابل پژوھش باشد  که متن سند  ،اين فرض

  .رسيدگی وکشف حقيقت اجازه ميدھد که سند مورد ادعای شما ديده شود

 ،. بازاين برداشتکرده ايد انجمن اسالمیسب به تندرنامه خودتان ليست ساختگی را مھمچنين  -۵
 از واين باشدبوده ری اسالمی درجھت حفظ منافع جمھوھم بايد  متصوربه قبول است که محتويات ليست

   .بنمايد شورشيان اسالمیبرخالف منافع  یحرکت انجمن اسالمیبه دوراست که  باورعقال

يت هللا! بھشتی دريکی ازمصاحبه ھايش مطلبی دررابطه با اعالميه آدرنامه خودتان مدعی شده ايد که 
ين اينکه چگونه ميتوان ب و تحقيق را با توضيحاتی بيشترخواھشمند است اين  ؛مجعول شما گفته است
   .، ياری دھيدادعائی بھشتی واعالميه ساختگی شما ارتباط قابل قبولی يافت اظھارات احتمالی و

زنامه چه ن روآھمچين مزيد تشکراست که دررابطه با ترجمه مقاله اشترن واينکه مقاله احتمالی  
   .اين تحقيق را کمک کنيد ،شما دارد یارتباط معنائی ويا عملی به اعالميه ھا
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رنامه خودتان وھمچنين درمصاحبه ازتاثيراعالميه ھای خودتان وضربه ھای تبليغاتی گسترده عليه رژيم د
را با دليل قابل قبول  نھاآ را ويا شمه ای از نھاآمزيد تشکراست که  ،اشاراتی داده ايد مينی وخلخالیخ

  .محروم نماند تاريخ مبارزه ايرانيان برون مرزی  ــــاتارائه بفرمائيد 

  )خرين نامه دوخطی خودتان به جاويد ايران نوشته ايد(ليست ما اسم نداشتآدر -۵

ورشيان قليد شليستی بتخودتان نوشته ايد ( ،ست نيستيداشته باشد که لقای محترم  ليستی که اسم نآ
  .. بازھم يک دروغ تازهم) مگرليست شورشيان اسم نداشته استتنظيم وتکثير ميکرد

اميدوارم شما ھم بااين عقيده ھمراه باشيد که چون شخصا صفت جعل ودروغگوئی خودتان را اذعان 
   .ادعای شما به ديد دروغ تازه ای نگاه نکردبه  کرده ايد بسياردشواراست بتوان

فراھم کردن  خاصی که از خودتان با افتخاروبدون شرم عنوان کرده ايد دربارزه ھای  نآخواھش دارم 
  .اين نامه بکارنگيريدمراتب درخواستی 

    يکھفته بدانيد  رابرای کمک به اين تحقيق متشکرم که مدت الزم  

  رزوی پيروزی آبااحترام و                                                                                    

  اميرفيض                                                                                                

     

 


