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 حقوقدان -اميرفيض -بيست و ھشتمين ھنگامه - ھنگامه ھا دررفع نقيصه ھا    ٢برگ  ٠٢/ ٠۴/ ٢٠١٢ 

  )پايان حاشيهسال رسيده است   (٣٠سال به بيش از ۴چه گويم که  -  حاشیه

ن آتش داريم ايرانيھا درآدرحاليکه اگرمادستی ازدوربردرمعرفی جمھوری اسالمی خالصه شدنی است  ،مجموع اقدامات ما
   .پايان دھد ، مصيبت راما نجات ھموطنان وايرانمان رادرذکرمصيبت دانسته ايم وانتظار داريم که ذکرمصيبت، تش ميسوزندآ

مد آ، پيش در، عمل. مبارزه فرع برعمل استما برای پايان دادن به مصيبت ايران به نيروی اعتقاد وحقانيت مجھزنيستم
اری است که سبب ازخودگذشتگی وصرف جان ومال کادوفوفاداری  ست واراده تابع عقيده وعقيده ازاسباب مسلماراده ا

  .درمبارزه ميگردد

  .يا ميتوانيم ازمالت مبارزه چيز قابلی نشان بدھيمآن نگاه کنيم آبه مبارزه وصحنه تجسمی 

زيرسوال ميرود واين سوال رابوجود مياورد که چگونه  ،تاسف وناراحتی شھريارايران ازجنگ عراق درقلمرو سنخيت 
ولی کسی که محرک ومشوق حمله عراق به  زردگی شھريارايران دانستآبب دل س به ايران را يتوان تھاجم نظامی عراقم

ايران است وفعاليت مشھود وعلنی دارد که فرانسه عراق رابه ھواپيماھای پيشرفته برای بمباران خارک مجھز کند وحتی 
به  شھريار بختيار) مورد حمايت شھريارايران قرارگيرد ورفت ( يشپاز رئيس جمھوری فرانسه  ضاح کالمی ھميتاپای است

  .ن شخص عنوان وطن پرست بدھندآ

درحاليکه دشمن داخلی بنيه دفاع کشورراچنان تحليل  ،رام نشستآخرچگونه ميتوان آ< :مده استآدربيانات شھريارايران 
  برده است که دشمن خارجی ھرروز جسورترميشود>

 جسورتر درتعرض نظامی به ايران ميکرد؟ جز بختياروکسانی که خواھان  حمايت جھانيان از ھرروز اچه کسی عراق ر
  ؟پيشرفته ھستندجنگی  یحمله عراق به ايران وتجھيز عراق بوسيله ھواپيماھا

بختيارتاکنون محاکمه نشده فرمودند < مد وآراناخوش  کارمعرفی شد شھريارايران نجاست که وقتی بختيار خيانتآوعجيب 
  >ستا

، موقعيت وروابطش فرق ميکند باکسانی که ھرکس طرف اتھامات ميھنی قرارميگيرد ؟يا خمينی محاکمه شده استآ
  .احتياط پيش ميايد حداقل فاز درمعرض اتھام قرارندارد  و

 ،خواھم گرفتقلمروسنخيت اجازه نميدھد  شھريارايران که ميفرمايند اگردستم قطع شود ازبيگانه برای نجات ايران کمک ن
                     .ن حد حمايت کنند که حقايق ناديده وقبح تبديل به حسن گرددآباکسانی که علنا اعتراف به دريافتھای بزرگ ازعراق دارند در

  )١٣۶۴نفروردي١۵مشروح اين گفتگوی مفصل درسنگر(

  شما خواھم بود وفردا... من امروز درکنار -٢

شنا ومعمول ومتداولی آايرانيان جای  واين چنين عباراتی درفرھنک ما ايرانيان است دلنشين وھمدلی با ،بيان اعليحضرت
ازتعارف کم کن وبر نھا تعارفات است که گفته اند <آ> اينھا وامثال خواھش دارم مرادرغم خودتان شريک بدانيددارد مانند <

   .> يعنی حرف وتعارف کافی است وارد عمل بشومبلغ افزا

شما  دوست صادق شما کسيست که ھنگاميکه شما درمعرض تعرض قرارگرفته ايد ازيکی از برجستگان انگليسی ميگويد <
  دفاع کند نه ابراز غمخواری کند>

نکه به کوچکترين وظيفه ای که قانون اساسی آده ايم بدون سال مبارزه فقط بامردم گرفتارايران غمخواری کر ۴ما درتمام 
ن دانسته اند عمل شده آايت مشروطيت برای ايفای تعھدات شھريارايران مقررکرده وشھريارھم راه نجات ايران رادرگرو رع

ن مبارزه ن عنواآسال گذشته ھيچ عملی که درقاموس مبارزه بتوان به  ۴ميدھيم  دراين  وعده فردارا ،باشد وحد اکثر
   :درکارمبارزه ماديده نميشود ووعده فرداھم مصداق اين بيت مولوی است داد وجدی برای ساقط ساختن رژيم غاصب اساسی

  مده استآجزء ھا برحال کل ھا شاھد است       چون شفق غمازخورشيد 


