
 نقوقداح –رفيض امي -سازمان سرباز و آقای سرھنگ وزين خطاب به                ١ برگ  ٢٠١٣/٠٨/١٢ ،دوشنبه

  

  وزينقاي سرهنگ آخطاب به سازمان سرباز و
  حقوقدان -اميرفيض

باب  »فرح صدارت بانو« پيشنھاد منتسب به سازمان سربازدائر بر ،استحضار داريد بطوريکه
   .ن جريان گشته امآ گفتگوھائی را مفتوح ساخت که بنده ھم جزئی از

اگرمراتب مذکوردراين تحريربرای <مد که آن سازمان آخطاب به  ٢٠١٣/٧/٢۵تحرير مورخ  در
سازمان سرباز پيسنھاد دھنده کانديدای صدارت بانوفرح قانع کننده نيست لذا ارادتمند باکمال ميل به 

سازد  قبول نسبی استنساخ ازمطالب نوشته شده درسنگرھا که ميتواند اين تحريرراشايسته بيشترِ 
  >اقدام خواھم کرد

روی  نآمد آنچه پی آولی متاسفانه  ،رباز ميتواند بمنزله قبول تلقی شودعدم پاسخ ازسوی سازمان س
با پيشنھاد ندارد بلکه مسيرھای  را الزم ی راگشوده است که نه تنھا ارتباطداده وميدھد باب نامساعد

 نآ نمايندگی از بنام سازمان سرباز وازجمله اينکه  ،ورده استآوری راھم ببار آوھن  بسيار زننده و
 –شده است  انون اساسی مشروطيت به چرک وخون معرفی وبه خاکروبه دان فرستادهق ،سازمان

ی ک ايران اظھاراتب وخاآواعالم تنفروبيزاری ازسلطنت شده است نسبت به سلطنت طلبان عقل باخته 
   .ن سازمان استآگاھی آمزيد تاسف وتجديد  شده است که ذکرش

ريخ ن درتاآگاه عامه دارد چيز کوچکی نيست که از اھميت نھم درتلويزيون که نآانتساب اين گفته ھا 
بنده که ممکن است يکی ازدست اندرکاران يادداشتھای مبارزه ايرانيان   ،مبارزه ايرانيان غافل ماند

جريان تحقيق  ن به سازمان سربازبايد بهآضوع وانتساب ، نظربه اھميت موباشم خارج ازکشور
ن آبراميان که خودرا جزء آقای ھومرآاين راستا اليحه ای به واستعالم متوسل شوم که شده ام در

راپيدا ميکند فرستادم تا موضع حقوقی خودشان  دهنن ميداند که درمقام گفتگو تنھا عنوان نمايسازما
نجا که اثبات رابطه حقوقی يکطرفه نيست وصرف ادعا نميتواند آ باسازمان سربازاعالم دارند ولی از ار

درمورد توضيح رابطه حقوقی  تقاضا ميشود درخواست اين بنده ن سازمانآ لذا ازکافی شناخته شود 
برای رفع ھرگونه سوء براميان ونيزحد اختيارات ايشان دربيان مطالب را آقای آسازمان سرباز با 

  .بدانيدقابل رسيدگی واعالم تفاھم ويا تعبيرھای نادرست 

نيز  زسازمان سربا تب ھويت شخصيتین سازمان ازمراآمزيد تشکر وانتظاراست که پاسخ 
   .برخوردارباشد

يان برامآقای آن سازمان ويا آازاين توافق ضمنی ميتوان بھره برد که درصورتی ارتباط حقوقی بين 
ن سازمان درموقعيت شخصيت حقوقی نيست  درخواست اينجانب نيز ممکن آنکه آوجود ندارد ويا 

   .است نيازی به پاسخ نداشته باشد
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