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  بازار داغ اعانه

  خر)آ( قسمت 
  حقوقدان - اميرفيض

است است به  !ی باصطالح ملیاوری پول برای شورآدررابطه باجمع  ) وبازارداغ اعانهاين تحرير که دنباله تحرير (
  .تخصيص داردقرارگرفته نھا آاعتراض ويا شھادت دوسه نفری که اين تحرير درجريان 

   :براين پايه بود که وری پول برای شوراآشان نسبت به جمع قای نادری نژاد است که اعتراضآت نخس

  >کسی راکه نميشناسند وسی سال است که کاری برای مبارزه نشده چراکمک کنند<

  .ی ومنطق وحکمت راباخود ببارداردن ميايد کلی حرارت عقالئآ س از         ً که بوی يا   ،ھمين جمله سرد

 و > يعنی ھمکاری ورفاقت ويا کمک کردن اول طريق بعد رفيقھمان است که گفته شده < ،حکمت عقالنی دراين عبارت
مجرای  کمک جايز نيست وکمک در ،، عقالئی نباشد، انسانیفرع است برطريق واگرطريق قانونی ،حرکت کردن باافراديا

حرکت کاردرست واصولی است   ِ د     ّ ، س  نحراف ازطريق انسانيت استظلم وا غيرعقالئی وغيرانسانی وياغيرقانونی کمک به
   .ميکند من ميدان را برای شيادان وبی بھرھگان فراھآعالوه برو

  شنا دراين مورد بجاباشد آفکرميکنم که يک نمونه 

  ،است ب وبرق ونفت واتوبوس مجانیآد مقصو ،، طريق عقالئی نبودطريقی که خمينی به مردم ارائه داد ۵٧درشورش 
که رفتن براه رفاقت  وديديد به راه رفاقت وھمکاری بااو رفتند ،خمينی                                      ِ ولی توده مردم بدون توجه به ماھيت طريق  

  .وھمکاری ونيز باورمردم به حرفھای او عامل بدبختی وپشيمانی شد

وب قانون اساسی چت درچھارکه به حفظ حقوق مل شخصيت مورد احترام واعتماد واميد مردم تاچه رسد به يک ،يک فرد
   .شروطيت سوگند ياد کرده وقتی طريق خودرا چنين توضيح ميدھدم

زادی آمن دراين مبارزه حاضرم جانم رابدھم که ازحق کسانی دفاع بکنم که شايد بخواھند عليه من مبارزه کنند وازحق <
من چنين ايده ای راميخواھم  .يران ميخواھمينده اآ در من چنين مملکتی را زادی انديشه ھايشان دفاع کنمآبيانشان و

ن جای داشته باشند بسازيم که صرفنظرازعقيده وسليقه آ مابايد واقعا کاخی برای تمام مردم ايران که ھمگی در
ديگر اين تضمين رابدھيم که درداشتن عقايد مختلف ازيکديگر دفاع خواھيم کرد درغيراينصورت  بھم ،نھاآژی ولئوايد

   >اصال فايده مبارزه ماچيست

  )٣٣٢+۴٣٢رگدرسنمشروح  ٨۴(مصاحبه اعليحضرت باراديو صدای ايران سال                      

وکسانی که  عليه جمھوری اسالمی عقالئی نيست اخالقی است ولی درميدان مبارزه و زيبا ر، بسيان شخصيتآسخنان 
ن آين طريقی که  درجسجوی موفقيت عليه جموری اسالمی ھستند وسالھاست که محروميت کشيده ومبارزه ميکنند به چن

برمبارزه  را وموقعيت عملياتی جمھوری اسالمی ی نميدھند ووقتی گذرھای کالمی وشعاریيمينمايند بھا شخصيت ارائه
ن آه احترامی که برای بطور طبيعی باھمنوقت آ ،اخالق سياسی واجتماعی ملتھای ديگرھم قياس مينمايد وبا دميکن مرور

د ورابطه اين نفی ھم باشعورودرک مبارز است واال البته کسانی ھستند که نفی ميکن طريق اورا، شخصيت قائل است
نجا که فرمودند بين آما اينکه ی خمينی ھم دست زدند کبرای شعارھااينکه ن طريق ارائه شده دست ميرنند کماآبرای 

  .د، دست زدنسلطنت وجمھوری فرقی نيست
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 ارکان کارسياس
را !لیم صطالح

ه وجود افراد ن

رفيق شناسی ھ

 اھميتی داده نمي

ش رابگذارد اين

 دفاع ميکند يانه

مه اھميتی که
غيرعقالئی است

ايران غ !ح ملی
وای مسئولين

ش سبمورد جنب
دی ايشان سوء
ھميتی نميدھند

 خورند         م

)   طلبان است

، مصاحبه کنندن
مغتنم صت رافر

ه باشورای مل
   .کنند

خی سواالت وم

ستدعارا فوری

رآ بااحترام و  

   :د

ارشدترين ه از
به اص ن شورای

وارسته است که

 فصل دقت در

ضردرطريق ھم

رکس امروزپايش

مروزازاين حق

د باھموابق افرا
استراتژی ھم غ

ورای باصطالح
ين دليل ازافشا
ن ھستند ودرمو
زھمان عالقمند
ميميت رفيق، اھ

ب حد گنھکاران

شاره به سلطنت

خيرشان درلندن
ف ايت دادند بنده

 

لندن دررابطهدر
ملی رجوع کی

بفرمائيد که برخ

قاضادارم اين اس

                  

چنين دريافت شد

 

 نااشنائي –ض 

کن شناسائی که
شناخت مسئولين

کارعقالئی وو 

دئی حضورندار

ص ورفقای حاض

ھر ميفرمايند <

يا امآش ندارم که

ورجوع به سو
،رعقالئی است

جا که طريق شو
بھمي ؛ندنميباش 

شدن بال به سپر
ھم از !الح ملی
وصم ،ت طريق

گناھان درغضب

ود ازشيران اش

  ضوع 

ت درمصاحبه اخ
شورا ھد طلع از

٢٠             

  حضرت 

به اخيرشان د
یخصصين شورا

ن مورد ياری ب

کاری تشکروتق

                  

ز پاسخ فکس چ

  ۴ گبر ٠۴/ ٠٢

ض ديگر معترض

به رک ،محترم ض
 استتار وعدم ش

 

معترض متوجه

الئ درطريق عق

ه ماھيت اشخاص

که اعليحضرت

صميم قبلی اش

صل شناسائی و
ورکه طريق غير

نجآ ق مورد از
فساد شورا ز

ضرت عالقمند ب
 شورای باصطال
 ھم که به اصالت

  .يران

بی گ

مقصو(           

ي براثبات موض

يکه اعليحضرت
به اشخاص مط

١٧/٠١/١٣يخ

نه محترم اعليح

ضرت درمصاحب
وسواالت به متخ

ا دارد مرادراين
  .ن بگذارم

 اين لطف وھمک

                 

له درھمان روز

 ٢٠١٣ /

اعتراض

معترض
باب و

 .است

ايراد م

مبارزه

نبود به

درحاليک

اش وتص

ديگرفص
ھمانطو

درتطبيق
فارغ از
اعليحض
رندان
ايشان
اي !ملی

       

شاهدي

ھنگامي
ب ،!ملی

بتاريخ((

دبيرخان

اعليحض
بيشترو

استدعا
درميان

قبال از

       

بالفاصل



 حقوقدان

شماره  ه با

   .ب بود

ضافه کردم 

ت که ايشان 

يون انديشه 
 ت ميکند و

يون انديشه 

گذشته بلکه 
ند شت غافل

 وب تائيد و
روز  ين دو

> ح ميدھند
کنارخواسته 

می درصف 
پذيرفته ايم 

ال به جائی 

لبته اگر 

ح -اميرفيض - آخر

قای پيرزادآ  با

مخاطبم پيام گير

واض راھم تعريف

 مقصود رايافت

روزنده وتلويزي
الح طلبان فعاليت
روزنده وتلويزي

شه نه تنھا درگ
حی  ازاين بردا

و) درچھارچشان
حتی ھمي ،ندارد

ه خيابان ترجيح
ين خواسته درک

 جمھوری اسالم
ن ننگی راکه پ

  .صالت بدھند

  ست

شود ولی بھرحا

حواله شده است. الب

بخش -  داغ اعانه

ی لطفا ميتوانيد

تماس گرفتمور 

رع وعلت تلفن 
  > بفرمائيد

کره ميتوان اين

قای فرآکه نزاي
نيابت اصاله  ب
قای فرآ  ..... 

تلويزيون انديش
قای صبوحآولی 

بخوانيد بياناتش
نھا وجود نآی 
به ق رای رادو

دارد واي حضرت

.  

عليه !ومبارزه
روزنده برای اين

جامه اص ، ضرت

 به ترکستان اس

ود او منتج نميش

ح در پاريس حواله 
 ک

بازار 

ورد شورای ملی
   ))يرخانه

يه باشماره مزبو

موضوع –کردم
ره ......اطالع

شرط تمايل مذاک
  ١ . اند

ند ازحيرت دار
تريا پارسی که

ياک کردندناره

ای فروزنده وت
و ،مريکاستآن

ب(ت  اعليحضر
رھا وخواستھای
الح طلبان صند
مبارزاتی اعليح

. باقی نميگذارد

ی سال مقاومت و
قای فرآ ،رنامه

سبت به اعليحض

ره که توميروی

يرود که بمقصو
   .ست

آقای پيرزادهع به
ک- وابگويی؟؟ ح ج

 

سش ھايی درمو
نيد  بااحترام دبي

نی ھفدھم ژانوي

ه بود معرفی ک
شيد به تلفن شمار

م وبا توجه به ش
نداشتهايران ! ی

،ن قرارگرفته
قای تآ دند واز

 به تبليغ دربار
 ؟ تبليغ ميکند

قاآت که فعاليت
گان وبرگزيدگان
!ھای مبارزاتی

 بين حتی شعار
اصال< :ان گفت

ربيانات واميال 

قای صبوحیآی

عد ازسیت که ب
 که درھمان بر

ن  نسعتراضشا

رابی      کاين ر

ميخاب کرده و
اس  بنام ترکستان

موضوع  بالفاصله
پاسخ نمی دھد، چه

 درراستای پرس
تماس برقرارکن

يعن س دبيرخانه

م راکه دبيرخانه
تگو داشته باشي

ی دريافت نکردم
 باصطالح ملی

يان اعتراضشان
بان دفاع ميکرد

دعوت مينمايد
ملی ايران ح!ال

ال درست است
ان يعنی گماشتگ
سفانه فعاليت ھ

وھيچ تفاوتی ؛
 به اصالح طلبا

ی در برجسته ا

جاد حيرت برای

اسف انگيز است
ته ايم وھيھات

به اعخواسته اند

به کعبه ای اعر

انتخ را یکه راھ
ک کشورديگری

  
رخانه شده است، و
 به پيام ھايش ھم پا

 

    ی

 فاکس ارسالی
پاريس ت ٠٠٣٣

عت دريافت فکس

رف خودم  ّ مع   –
 به مذاکره وگفت

يه است پاسخی
رباره شورای د

  صبوحي

جرين تحرير در
ه ازاصالح طلب
می رامديريت م

به اصطال شورای

کامال . بجانيست
ليت اصالح طلبا

ومتاس !ملی الح
؛ح طلبان است
شارکت وابسته
رای که جايگاه

جائی برای ايج 

بسيار تا ما، ک
سالمی قرارگرفت

سعدی  خ بيت 

ترسم نرسی ب

جه کسی است ک
 نيست ولی يک

                  
ست ديگری از دبير

کسی کهبود. ولی

  ۵ گبر ٠۴/ ٠٢

خانه رضاپھلوی

  ميرفيض

پاسخ به در  ،
٣۶٢١٠٠٢٩٨

ساعله درھمان 

رامعرفی کردم 
صورتی که تمايل

 که چھارم فوري
ای به گفتگوی

قاي صآ ض ديگر

ض ديگر که اين
کسانی بودند که
جمھوری اسالم
چگونه برای ش

قای صبوحیآ
نيزدرجھت فعال

به اصطال ورای
 ازاصول اصالح
سايت جبھه مش
 شعارصندوق ر

زادآانتخابات  ک

ن تاسف مشترک
ت جمھوری اس

  . ھم زدند

   ض ديگر

ض محترم بااين ب

ت  سعدی متوج
به که گرچه کع

                  
ين رابطه درخواست
 بودند، غصه ای نب

 ٢٠١٣ /

دبيرخ((

قای امآ

،بادرود
٣تلفن 

بالفاصل

خودم ر
درصو<

امروز
عالقه ا

معترض

معترض
اولين ک

ياک جان
اکنون چ

حيرت
اکنون ن

ه شوک
حمايت
پيش س
درست

مشترک

ری اينآ
عملجات
دست ھ

معترض

معترض

تاين بي
ميرسد

        
در اي - ١

جوابگو



 حقوقدان -اميرفيض -بخش آخر - بازار داغ اعانه       ۶ گبر ٠۴/ ٠٢/ ٢٠١٣ 

 حرکت اشتباھی سبب فوت وقت وباالخره رفع اشتباه ميشود ،به ھيچ جا نميرساند ولی حرکت ھای غيرعقالئی  انسان را
خودش  بدور ، حرکت ھای غيرعقالئی انسان راولی  خواسته ھای غيرعقالئی مثال ممکن است ديرتربه کعبه برسد 

   .ودرتطبيق مورد ھيچگاه به کعبه نميرساند ميچرخاند

ن وجود دارد ولی برای حرکت آ، مسئله تفاوت دراشتباه ودرک که درراه وانتخاب طريق اشتباه ميکند برای کسی
   .غيرعقالئی برای حرکت کننده تفاوتی بين ترکستان وکعبه نيست چنانکه تفاوتی ھم بين سلطنت وجمھوری نيست

تکاب به امور غيرعقالئی بدليل نبود اشتباه دراموربطورکلی نتيجه ضعف تشخيص وياکمبود وسائل تشخيص است ولی ار
   .مدی فکراست واين دومی است که گرفتاری مھم استآ قوه تشخيص وسالمت وکار

نگاه کنيد مفھوم غيرعقالئی بودن مبارزه معلوم  !نآحرکت ھای ما وشعارھا وفعاليت ھا و به مبارزه سی وسه ساله
  .ودرقبول تاسف مشترکمان پيشقدم خواھيد بود ميشود

      

         

  

     

  

   

  

   

   

   

  

   

  

 


