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  بي تفاوتي دربيانات اعليحضرت

  )هارمچ(قسمت 

 عقلميزان 

  حقوقدان -اميرفيض

. بنابراين يکی ازطرقی که ميتوان به شناسائی موضوعات دروجود انسان است            ِ نيروی تشخيص   ،عقل
   .است نصوص معتبرنھا ومقايسه با آشنائی با عقل آاشخاص رفت ازطريق 

کسانی دررديف اعليحضرت شرکت داشتند که نھايت بی  ،آمريکاافق  در سياسی دربرنامه انتخاب ملکه 
ته ن افراد نداشآ، توجھی به منتشرشدهدرسه  قسمت  تاکنون هک )بی تفاوتی( انصافی است که تحرير

 کت کنند گان نيزشمولین شرآ که اين تحرير به ميزان عقل دونفری از . بدين جھت دعوت ميشويم باشد
د ر ندارند بيشتر ممکن است به اين اعتبارباشنصيبی ازاين تحري ،گان واگرسايرشرکت کنند داشته باشد
  .ن با نصوص معتبرباشدآاخته نميشود که قابل  شناسائی ومقايسه نان درحدی شنآکه حد عقل 

  مجتبي واحدي  ،ملكه سياسي نخست ،

   .تسآمريکاواحدی نفردوم انتخاب ملکه سياسی بوسيله افق صدای  یھمانطور که استحضارداريد مجتب

 يم گاه شوآ درمسابقه مزبور قل ايشان به اعتبارگفته ھای خودشنکه به ميزان عآ اکنون بجاست قبل از
، مکما اينکه درانتخاب ملکه زيبائی ھ ؛شنائی بيشتری پيد اکنيمآايشان لق وخو وشخصيتت اخالقی  ُ خ  با 

    .اخالق وگذشته وشخصيت ملکه از معيارھای انتخاب است

ماھيت اين وفاداری  ؛خوند مھدی کروبی استآمھمترين خصوصيات مشھوروانحصاری ايشان وفاداری به 
  .ند يکی ازمعيارھای اخالقی وشخصيتی ايشان شناخته شوداست وميتوابسيارقابل توجه 

  ساله وشغل ومقام 19جوانك 

ومقام  بواسطه تطبيق سن ند،مناسب ميبيتحريرحاضر
ک را عنوان مليج ،واحدی با مليجک دربارناصرالدين شاه

 يک مورد ديده تنھا ،زيرا درتاريخ ،برای ايشان انتخاب کند
يز السلطان وسال  که عز کم سن جوانی که ميشود

   .ناصرالدين شاه بود دارای منصب اميرتومانی شد

درذھن خواننده  تا (تکرارميشودسالگی  ١٩درسن واحدی 
درست   سالگی ١٩درسن   )رسوب الزم رابوجود بياورد

    .مديردفترکروبی ميشودرا تمام کرد  علوی درسالی که دبيرستان
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وده ن زمان بآ جمھوری اسالمی درکروبی رئيس بنياد شھيد، بزرگترين وپرمسئوليت ترين دستگاه ھای 
 ١٣٩٣شھيد درسال  بودجه پيشنھادی بنياد( ص داشتن اختصاآترين بودجه مملکت به  وبالطبع سنگين

  .)ميليون لایر بوده است ١۶۶ميلياردو  ١٢۶ھزارو ٩١برابربا 

 ١٣٨٣به دستورخمينی ورياست مھدی کروبی تشکيل شد ودرسال  ۵٨سال بنياد شھيد دراسفند ماه 
 ١٣٩٢مارسال آنکه به اھميت اين واحد بزرگ توجه کنيد کافی است به آبرای   .مدآرت قانونی دربصو

   .زاد زيرچترمسئوليت بنياد قرارداشتهآ ھزار ۵٠ھزارجانبازو ۵٠۵ھزارشھيد  ٣٣٠بنياد رجوع شود که 

ه ازحقوق استفاده مالی چه ازبودجه بنياد وچيکی ازمراکز سوء  ،اسطه استقالل مالیبنياد شھيد به و
   .پرداختی به خانواده ھای شھدا بوده است

ن بوسيله ذيحسابان مورد رسيدگی آ<بنياد شھيد به دليل اينکه شرکت نيست صورتحسابھای 
  )٩٠اردييھشت  ٢٠برسی رئيس سازمان حسا (سھيلی پور                                  .قرارنميکيرد>

ن بنياد آقره اختالس درن سالھا بزرگترين سوراخ اختالس ودزدی بوده است چندين فآ بنياد شھيد در
  .ميليارد تومان  که ازايران خارج شده ودست بنياد بجائی بند نگرديد ١٧٠که يکی  خبرسازشد

بودجه ومحاسبات کميسيون علنی وزننده بوده که عضو تجاوزبه اموال بنياد وحقوق ايثارگران نقدرآ
سوء استفاده ازايثارگران وخانواده شھدا  –مجلس ازتجاوز به حقوق ايثارگران وشھدا فرياد بلند کرد 

  .ديگر سوء استفاده بنياد بود        ِ يک فقره   ،درجريان انتخابات

  روابط به ضوابط

رسن واحدی دمجتبی  ه شغل ومقامی که ب ت مستند قرارگرفت تا قابل قبول باشد کهاشارات باال بدين جھ
 چنانکه منصب اميرتومانی سالگی داده شده نه براثرضوابط که حتما براثرروابط با کروبی بوده است ١٩

   .وروابط بود مليجک ھم دراثرضوابط نبود

 ، سابقه کارکه ندارد، تجربه کاری که ندارد عالی ؟ تحصيالتساله بغيرازجوانی چه دارد  ١٩يک جوان 
خواننده  ياآ؟ شده است مھم ن پستآ ھمان بنيادھم که نداشته پس چه چيزی سبب استقرارايشان در در

 م کرده رستان راتماسالکی که دبي ١٩اين تحرير درتمام ايران ويا حتی جھان کسی را ميشناسد که درسن 
يا ھيچکس درايران لياقت اورا آ؟ ن عرض وطول برسدآ دولتی بابه رياست دفترمديرعامل يک بنياد 

که  خوندآابط با رونھم آ. است روابط؟ تنھا چيزی که ميتواند اين کمبود ھای ايشان را تامين کند نداشته
   .است روابطاساسا نظام جمھوری اسالمی براساس 

سالگی وسوابق بيشتری از  ١٩رتصوي قطعا زوايای ناشناخته ای درروابط مزبور وجود دارد که  اگر
شناختھا   >رخساره نشان ميدھد ازسرنھانرنگ <  :که گفته استبه بيان سعدی ايشان دردست بود، 

  .جای ناشناخته ھارا پرميکرد

  

  مقامات ديگر
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مطبوعاتی مشاور مليجک  زھم با متحول نشد وبا مليجک  رابطه ،نکه کروبی رئيس مجلس شدآپس از 
تصورنميکنم  . اھميت اين مشاغل ومقاماتشم ونيز انتخابات رياست جمھوری شدمجلس شدرکروبی 

که افراد مسن  نھم درمجلس اسالمی آ .ساله ٢٠يا  ١٩نھم برای يک جوان آ ؛نيازبه توضيح داشته باشد
  .واصوال شرط سن يکی ازشرائط انتخاب شوندگان است نرا دارندآعضويت 

  معاون وزارت دارائی 

  .ويکی پدييا)(يکدفعه شد معاون وزارت دارائی  ين حد ھم باقی نماند ومليجک کاررابطه درا

واحدی شد، واحدی مجتبی  به داشتن معاونی بنام  !مفتخر جمھوری اسالمی ن موقع که وزارت دارائیآ در
   .سال داشت ٢۴

سبب ميشود اوکه  !روابطوماليه دارد ونه تجربه کاروزارت دارائی ولی  دمی که نه تحصيالت اداری آ
ی ارائھيچ سرمايه اداری ندارد به مقامی دروزارت د )کروبیغيراز جوانی ووفاداری به ارباب خود (

معاونت وزارت خانه دارائی رسد که ھزاران مديرکل ورئيس توانا وباسابقه درامورمالی کشور صالحيت ب
  .شدفرمانده اداری ھمان مردمان باسابقه اداری  ،ک پسربچه جوانولی ناظربودند که ي راداشتند

ازخود وزيردراموروزارت خانه مسلط ووارد تربوده ھا فراموش نکنيد که ھمواره معاونين وزارت خانه 
      .اند

لتحصيل  دبيرستانی بنام دبيرستان دارائی درتھران وجود داشت که فارغ ا ۵٧دردوران قبل ازشورش 
مام ت ن دبيرستان ازآفارغ التحصيل ھای  . زيران دبيرستان شرط استخدام دروزارت دارائی بودآبودن از 

وبرای موختند آمی  شزموآستخدام وخدمت دروزارت دارائی علوم وفنون اداری الزم برای ا
ِ  رستانی نبود واين اھميت کاروشغل  ديگروزارتخانه ھا چنين دبي   .ميرساند را دروزارت دارائی                             

  ؟يا چنين امری دردنيا سابقه داردآ ؛سالگی معاون وزيردارائی جمھوری اسالمی شد ٢۴درسن  مليجک 
  .>است که ھم شغل وھم مقام دھد روابطنه ولی  <البته که 

  وفاداري متقابل 

زيرا نردبان ترقی  ؛وھست وفاداربه ارباب خود مھدی کروبی بودوحتی تاکنون  درھمه اين احوال  مليجک
 . تصادفا مليجکسالگی وخداميداند شايد ھم ازقبل باکروبی داشته است ١٩او ارتباطی بود که ازھمان 

  .خر عمروفادارماندآ ھم به ارباب خود ناصرالدين شاه تا عزيز السلطان

برای  شکايتی بدليل ايجاد مزاحمت عمل کرده است وھرگاه  ،نھايتدرھواداری ازمليجکش  ،کروبی ھم
 خانواده ھای بی سرپرست شھيد ازسوی واحدی ايجاد رسوائی کرده بود کروبی به حمايت او برخاسته و

 ،قال واحدی ازمديريت دفترکروبی به سازمان اموال متروکهتقضيه ماست مالی شده است ويکی ازدالئل ان
   .بنياد شھيد بوده است د فاصله بين واحدی وارباب رجوع ايجا

  وفاداري خصوصي 
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دم آموضوع قابل توجه اين است که وفاداری واحدی تنھا نصيب کروبی بوده نه اينکه فکرکنيد که واحدی 
فتاب يزد بود نشان داد که با ولی نعمت ھای خود آواحدی درزمانی که مديرروزنامه  مجتبیوفاداری است 

   .فرصت طلب وناسپاس بوده است ،اندازه بی وفاودوستان سابق تا چه 

 و فعال جنبش سبز خودرا درعين اينکه يافت اقامت آمريکاه ازايران خارج شده ودرواحدی ازوقتی ک
 بخوانيد( نکه کروبی وميرحسين موسوی ريشه ھای جنبش سبزآ معرفی ميکند وبا نماينده کروبی

ن آنان بارھا وفاداری خودشان  رابه جمھوری اسالمی وقانون اساسی آو ) شناخته ميشوندآمريکالشگر
خودرا مخالف جمھوری اسالمی وقانون اساسی وواليت فقيه معرفی  )واحدی( ولی او ند اعالم داشته ا

  .> تبعيت ميکندکشته سود اسالم استشود زھرطرف که فورمول < از ميکند  و

 ی در. واحد>دربين بازجويان اويکی ھم مجتبی واحدی بوده استعزت هللا سحابی اعالم کرده بود که <
 مد درآن به واشنگت، جبھه ميگرفت ولی وقتی زمانی که درکشوربود سخت عليه بازرگان وجبھه ملی

 رزيرا حضو زادی شدآھه ملی ونھضت تمندان جبدارا بازرگان واز جانبداريکسره  آمريکاراستای سياست 
   .خواھی نشوی رسوا ھمرنگ جماعت شو> کارکنداو درواشنگتن ايجاب ميکرد که  بافورمول <

  ميزان عقل

 اولين و ،ورت کالم. ترشحات عقل بصعقل است ،ص شخصيتيخعرض شد که يکی ازابزارھای تش
اطبای روان شناس ازطريق  ؛معمول ترين وسيله شناخت ميزان عقل درمقام مقايسه ونيتجه گيری است

  .روانی است ويا ازحد روانی گذشته است ،د که مريضنصحبت ھای معمولی تشخيص ميدھ

واحدی استفاده ميشود يعنی کالم واظھارات  مجتبی قایآن ازھمين قاعده برای شناخت ميزان عقل اکنو
  .دوميزان سنجش عقل ايشان قرارميگيرايشان درمسابقه ملکه سياسی معيار

   برجسته ترين سخنان مليجك

راين دردوم ملکه سياسی شده است سبب انتخاب ايشان بعنوان نف که مليجک)(سخن واحدی  برجسته ترين
  .موضوع است ٣

  .نداردمن ادعا دارم که ھيچکس درک  دقيقی ازاوضاع داخل ايران  -١
شايد اين را بتوانم  اکثريت مردم کمک غرب را ميخواھندمن ھنوز به اين نتيجه نرسيده ام که  -٢

ر کنارشوروی وچين باعث تداوم جمھوری اسالمی که غرب د ،ادعا کنم ازطرف مردم ايران
  .ميشود

   .کروبی انتظاردارد که رسانه ھای غربی صدای مردم ايران رابه گوش جھانيان برسانند قایآ -٣

  سخيفه اول مليجك  

   .ھيچکس درک دقيقی ازاوضاع ندارد      ِ ادعای   

 د بدون داشتن سمت قانونی ھيچکس نميتواناست   قائل امتياز وحقی است که شخص برای خود ،عا  ّ اد   
  .اعالم نفی حق ديگران رابکند
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 ، نه ازاسباب اثبات بی حقی خود.استادعا اسباب اثبات حق  . ، حق ھم ضميمه ادعاستھرجا ادعا ھست
ازقوه به فعل  را ويا ادعای خود ادعا داشته باشد وبرای اثبات ادعايش دليل وحکمی ندارد کسيکه

 که گفته ميشود> وھمان است سنگ مفت وگنجشک مفت استمصداق <نرا ميزند، آوفقط حرف  ،درنياورد
   .>حرفش مفت است<

  مفت ه حرف     به حرف مفت وقت ماشودوھم ھمه حرف وھمه حرف

، ساختارفکری وامثال ، تحصيالت. درک دررابطه با فھم، يعنی رسيدن به مفھوم ومحتوای چيزیدرک
ت نيست  درھيج موردی درک برای افراد جامعه يکنواخ           ِ نجا که مالت  آ نھا ميدان عملياتی دارد وازآ

 ی بودن مالک قضاوت ونميتوان درک ويا عدم درک مردم را  چه ازنظر  دريافت ويا کامليت ويا سطح
  .ارزيابی جامعه قرارداد

 از استفاده نھاست وآ، نرم وامثال کم به معنای باريک ، نازک،  که مورد استفاده واحدی قرارگرفته دقيق
 اردچ کلفت                        ِ وجود دارد  درپيدايش درک   ،نازک                     ِ واگرقبول کنيم که درک    ن درمورد درک  نا معقول ميباشدآ

  قای مليجک رجوع کنيم آاشکال خواھيم شد مگربه 

حتی يا ميتوان کسی راآ ازاوضاع داخل ايران ندارد. !اينکه مليجک ادعا دارد که ھيچکس درک دقيقی
  ؟ه خود داشته باشدشناخت که درک درستی ازکشوروجامعه وحتی ازفاميل وخانواددرجھان 

داروغه  شھر ازسلطان مطالبه  ،مد وھنگام بازگشتآمده سلطان سنجربالباس مبدل به شھردرآدرتاريخ 
بنيم که ازچند گاھم ولی ميآ ه احوال مردم واکناف کشورسلطان گفت برھم ....... حق عبور ازپل را کرد

  .قدمی کاخ خودھم بی اطالع ھستم

 يا ايشانآو ؟ادعائی قابل اثبات است  نچه درکشورميگذرد ندارند،آ يا ادعای اينکه مردم درک درستی ازآ
  م ايران دارد؟چنين اتھامی رابه مرد سمت نمايندگی برای واردساختن

  درامرمھمی که باشرافت ملی سروکاردارد کاريک ادم عاقل است  ايا استناد به موضوعی غيرقابل اثبات

ازاوضاع  !؟ اگرمردم ايران درک دقيقیک عقل سالم اجازه چنين ادعا وفضولی خودسرانه را ميدھديا يآ
بنای مربيا چنين مبارزه ای که آ؟ داخل کشورندارند چرا عليه رژيمی که برکشورمسلط است مبارزه ميکنند

  ؟يت وکارمردم عاقل استعگرديده واجد مشروگاھی ازاوضاع کشورپايدارآ نا

مربوط به خودش است ونميتواند چنين قياسی  نداردزموضوعی مطلع نيست ويا درک درستی ااگرکسی 
 اين  راميگويند فضولی و کافرھمه ر ابه کيش خود پندارد)را مترتب برھمه مردم کند اين را ميگويند (

ره اقل ودانا حتی درحد متوسط مطرح شود چه نمــاگرچنين ادعائی دريک جمع مردم ع ؛حد عبورکردن از
  .)مرد نادانن مدعی داده ميشود جزسخيف (آای به 

سال ازخودنشان ميدھد درسی سال قبل معاون وزارت  ٣٠جر که بعد از                     ّ دم باچنين مغزوعقل متح  آاين 
 ( توخود حديث مفصل نفردوم شخصيت خارج ازکشور آمريکاوامروز زيرسايه سياست  ،دارائی بوده است

  .)بخوان ازاين مجمل

   سخيفه دوم 
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  خواستاري كمك غرب

من ھنوز به اين نتيجه نرسيده ام که اکثريت مردم کمک غرب سخيفه دوم مليجک اين است که ميگويد <
  .>را ميخواھند

   :کمک ميکند گفته است اين تحرير ی بيتی دارد که به سھولت درکفرخ

  من سخن بافته ومحال نميگويم         اين سخن من اصول دارد وقانون

 و فته شده ازخيالفرخی بما ميگويد ھرسخنی که خارج ازاصول ويا قانون باشد سخن بی اعتباروبا بيت
   .است ن اوھامآرسيدن به 

ن جامعه وجود دارد که اصول متعارفه يا موضوعه ناميده آ درھرزمانی ودرھرجامعه ای اصولی حاکم بر
ست وبصورت يک متن قابل قبول ميشود  اصول مزبور چه خوب ويابد ثبت درافکاروباورعامه شده ا

                                            ِ مانند ھمخوابگی با مادر که درکليه جوامع بشری   ،ن نيستآ مده است که اختالفی درآش در    َ ل وغ          َ وبدورازغ  
ھرکه ن ميگود <آقبح وعموميت وفرھنگ ايرانی برای نشان دادن  قدری متمدن ويا متدين وجود دارد 

ح بق( يا اکثريت مردم اين اصلآديگرنميتوان گفت که  ،بنابراين >بامادرخود زنا کند با ديگران چھا کند
  .راقبول دارند يا خير نزديکی با مادر)

  اصل توسل به بيگانه 

قديمی وتابه امروزدست يکی ازقديمترين اصولی که درجوامع بشری چه ايرانی وخارجی ريشه ای بسيار
   .است نه ويا به حمايت ازبيگانهتوسل به بيگا نخورده مانده،

   .برخاسته از خانواده است که به جامعه وسپس اصول حقوق بين الملل سرايت کرده استاين اصل ريشه 

قا آ ناشوئی او دخالت کند ومايل نيست که يک غريبه درزندگی زھمانطور که ھيچ انسانی راضی و
   .اجتماع ھم کامال جاری است اين حالت طبيعی وعمومی دررابطه با ،باالسرباشد

   .بجاست ، يکی دوشاھدنيازی به ارائه دليل ندارد ولی برسم معمول تحريرات مسئله ای که عرض شد

  شاهد تاريخي اول 

نکه طھماسب ميرزا ازکشته شدن پدرخود شاه سلطان حسين بدست افاغنه مطلع شد درقزوين آ پس از
   .افاغنه ازروسھا حمايت وکمک خواست ابنام شاه ايران تاجگذاری کرد وبرای مبارزه ب

  :افشارمورخ واستاد دانشگاه حقوق درکتاب افغان نامه خود نوشتدکترمحمود 

 از و ،به افعی پناه برده شود مار ھيچگاه جايزنيست که از ؛خطائی بزرگ بود اين کارشاه طھماسب<
مد آ. اشرف افغان خودی بود وتزارروس بيگانه با توسل به تزارروس وپی خودی به بيگانه توسل جست

وشته ن دکترافشار اين بيت حافظ  را ھديه به خوانندگان کتاب کرده و  .ران بودن ازدست رفتن استقالل ايآ
   .است شاه طھماسب بايد اين بيت حافظ رابگوش ھوش ميگرفت
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  گرم خورند خون       ناکسم گربه شکايت سوی بيگانه روم ،ره عشق       ِ شنايان  آ

  )۵٨۴افغان نامه (                                                                                                   

  شاهد سياسي 

   :حسنين ھيکل درکتاب خود نوشته است

 ذربايجان وگيالن ھرگز فراموش نميشود وآ مايت حزب توده ازجمھوريھای دست نشانده شوروی درح
   .رد ايران بعھده نداشته ا ستبخاطر ھمين مسئله حزب توده ھرگز سھمی درمو

  )٣۶۶(صفحه                                                                                                        

   :مجله پرتيراژ اکسپرس نوشت

  ينده ايران نقشی نخواھد داشت>آ لودگی ھايش باعراق درآشاپوربختياربعلت <

   )٨١وريل سال آ ١۵شماره (                                                                                       

  نتيجه

ازبين ھزاران دليل وشاھد به ھمين موارد محدود استناد شد تا يقين شود که توسل به بيگانه  
   .نميگرددحسن  ن ھرگز تبديل بهآازھرجھت وھربھانه برخالف اصول بوده وقبح 

اکثريت مردم خواستارکمک غرب ھنوز به اين نتيجه نرسيده ام که ادعای مليجک به اينکه < 
  ھستند>

نجاکه آ سخيفه ای ازسربی عقلی وعدم اعتناء به اصول وھمچين عدم درک  قباحت موضوع است  واز
يجگ ن است که ملآقبح مسئله توسل به بيگانه متوجه شرافت وناموس ملی يک ملت است درتشبيه مانند 

اجنبی درشرافت وغيرت  ردم خواستاردخالتمن ھنوزبه اين نتيجه نرسيده ام که اکثريت م< :بگويد
  .>ھستند وناموس خود

جايگاه رھبرمعنوی  دررا  خودورا گم کرده  نجا بيشتر تماشائی ميشود که خودآنمای بی عقلی او  
  .>؟توچکاره ای استنھم <آ ودرک نميکند که پاسخ او يک کلمه و ،ميبيندمردم 

بی  .سياسی ايرانيان خارج ازکشورشده است اينھا ازتراوشات عقلی کسی است که نفردوم ملکه 
  .قرارگرفته اند آمريکااين شدت وحدت  درمعرض مغز شوئی  نوا ايرانيان خارج ازکشورکه به

  خوند كروبي آسوم انتظار 

ميان دعوا نرخ تعيين کردن> بدون اينکه موضوع ارتباطی به کروبی داشته باشد مليجک به صيغه <
کروبی انتظاردارد که رسانه ھای غربی صدای اب خود مناسب ديده وميگويد <موقعيت رابرای دفاع ازارب

  .>مردم ايران رابگوش جھانيان برسانند
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فراموش نشدنی است که تمام ايرانيانی که درخارج ازکشوردست توسل به سوی  ،نخست اين حقيقت شوم

م ايران رابگوش جهانيان صداي مردکرده اند  زيرھمين درخواست بی معنا وکھنه < بيگانه دراز
   .> خيمه زده اندرساندن

 ذارزمين وبمير> اگرھرکسی ظاھرا توسل وتوسرت رابگ -اگرھمه گفتند نان وپنيربه مصداق < –دوم 
   .زمين بگذارد بميردبايد خفه بشود وسرش راازخجالت بر کروبی حمايت بيگانه رامحکوم ميکند،

ده  تنظيم ش ،درلبنان آمريکاگروگان ھای  ايران برای نجات مناست ماموريت بهمک فارلين درکتابش که ب
    :نوشته

وارد کاخ سفيد شد وازوجود مخالفان  ١٩٨۵داود کيمجی مديرکل وزارت خارجه اسرائيل درسوم ژوئيه <
 ر                                            ّ ) ميتوانند رژيم راتغييربدھند وحتی ميتوانند ش  مخالفانخمينی دردرون رژيم اوسخن گفت وگفت اينان (

   :ابکنند  اواسامی افرادی راکه ميانه روھارا رھبری ميکنند بقرارزيرخواندخمينی ر

 –خامنه ای ودستياراو علی واليتی  –بادی آھادی نجف  –حسن روحانی  او ھاشمی رفسنجانی ودستيار(
  > )احمد خمينی ومھدی  کروبی –ميرحسين موسوی وکنگرلومشاورموسوی  –محسن ر ضائی 

مھدی کروبی نام که دردادگاه نورث مورد استناد قرارگرفت < آمريکاره بنابرگزارش رسمی تاو به کنگ
  >نفرازافراد ميانه رو رابه سرھنگ نورث داده است ١٠٠٠

نعمت وليقراردارند شيخ کروبی  آمريکاھمه کسانی که درمقام توسل به سند باال نشان ميدھد که دررديف 
 يکاآمرتسلط ه استعداد سياسی برای بطور حتم ايجاد کنندنه تنھا صدر نشين وواحدی  یوارباب  مجتب

   .بوده است برايران 

                      ملكه سياسي ديكر دكترعباس ميالني

   تی آبه فرصت 

***  

مھندس  ،روزنامه نگار ،نويسمقاله ،ايرانی اصالح طلب مدارسياست ،)قم در ١٣۴٣ شھريور ۵     ٔ زاده  ( سيد مجتبی واحدی
 تا ١٣٧٩ است و از سالبوده مھدی کروبی رئيس دفتر ١٣۶۶ تا ١٣۶١ است که از سال مھدی کروبی و مشاور ارشد شيمی
 .است را بر عھده داشته آفتاب يزد اصالح طلب ، سردبيری روزنامه١٣٨٨ دی

 و مجلس ششم در مھدی کروبی ای و مطبوعاتیو مشاور رسانه ١٣۶٧ از سال وزارت دارايی از ديگر سوابق او، معاونت
  .باشدمی )١٣٨۴انتخابات رياست جمھوری ايران (

در  مھدی کروبی به عنوان سخنگو و مشاور ارشد ،١٣٨٩ ماه بھمن در مھدی کروبی مجتبی واحدی پس از حصر خانگی
، با ١٣٨٩بھمن  ٢۵اعتراضات جنبش سبز در  چنين پس ازکند. او ھمفعاليت می جنبش سبز در حمايت از ايران خارج از

در  جنبش سبز ، خواستار حضور ھواداراناردشير اميرارجمند و راه سبز اميد ھايی به ھمراه شورای ھماھنگیصدور بيانيه
 شد جنبش سبز در اعتراض به حصر خانگی رھبران ١٣٨٩اسفند  ٢۴ و اسفند ١٧ ،اسفند ١٠ ،اسفند ١ روزھای

               



 اميرفيض حقوقدان -۴ -بی تفاوتی در بيانات اعليحضرت                                          ٩از  ٩برگ  ٢٠١۵/٠٢/٠٢شيد (يکشنبه) مھر  

   

           

 


