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  قاي سرهنگ وزينآاليحه اي خطاب به 
  حقوقدان -اميرفيض

ب مطرح شد بازتا »صدارت بانو فرح«مالحظاتی  که دررابطه با پيشنھاد حضرتعالی درباره کانديدای 
ن آ ورد که دشواراست بتوان ارتباطی بين طرح وآرابه وجود  ھای بسيارنامناسب وغيرمنتظره ای

    .دستاورھای ناموجه قائل شد

ن درتحريرات قبلی ارائه شد پيشگام آپيشنھاد حضرتعالی پيشينه ای روشن دارد وھمانطور که اسناد 
قای سعيد قاضی سعيد بوده اند که بااستقبال علياحضرت وھمچنين ايرانيان روبرو آطرح مزبور 

   .دشـــــن

ولی درکمال تاسف مشترکمان طرح حضرتعالی که توام باقدری اشتباه بود درمسيری قرارگرفت که 
. ن خواھد شد واقف بوده ايدآتصورنميکنم قبال به مسيرودستاوردھای نامطلوبی که متوجه 

که د ديدستاوردھائی که بنظربنده بی ارتباط باطرح است دالئل اين مھم راميتوان درتحريرات مربوطه 
   .اميد وارم شانس توجه سرھنگ راپيداکند

ن بنام حضرتعالی ثبت در تاريخ آطرح درمسيری افتاد که عوارض  ،مھم اينجاست که برخالف انتظار
زيرا مبلغ طرح بنام ودرحمايت از طرح وپيشکاری ازشما تبليغ  ،مبارزات برون مرزی خواھد شد

غ حقانيت به مالحظاتی که برطرح وصله کرده ساخته ودرحقيقت نام وموقعيت سرکاررا چرا ،ميکند
  .تربرد کاال زيدهگيد آومصداق اين بيان راساخته که چودزدی باچراغ  ،است

  قاي سرهنگ وزينآ

، کسانی گرفتاراتھامات بزرگ وخرد کننده ای شده اند درحاليکه به ھيچوجه قصد ورود تاريح گوياست
، بی توجھی وعدم درک مسئوليت تماد ناموجه به اشخاص، اعنداشته اند را ن جريان اتھام سازآبه 

، چنان اتھاماتی رابه انسان وارد ميسازد که بيش ھا ودرمواردی محدود بی اطالعی ازنتيجه جريان
   .ناھکاران قرارگرفته استگازھمه عدالت شرمسارميشود ازاينکه بی گناھی درصف 

  نچه که برای کسبآانديشه بفرمائيد وبه ماھيت  که بايد قدری ،، فقط شما ھستيداين شما ھستيد
مد ھای طرح آمنزه ازپی  واگرحقيقتا خود را ،وجاھت ودفاع ازطرح شما مطرح شده رجوع کنيد
   .برائت حاصل کنيدميدانيد  خودتان که بوسيله پيشکارونماينده شما مطرح شده 

اده طرح وپيشنھاد داين درست نيست الاقل مورد قبول نيست که بھردليل شماکه فقط يک 
د که بی حياترين وبی باک ترين دشمنان قانون اساسی يلوده به اتھاماتی شوآايد 

   .را تاکنون بکارنگرفته است نھاآمشروطيت 

درست است که قاعده معمول ومرضی الطرفين دراين قبيل موارد اين است که بی اعتنائی به اين اليحه 
ارتلقی ميگردد ولی اھميت موضوع ايجاب ميکند که بنده ازطرف سرکن اليحه يا دليل ناقبول بودن 

   .خواستار پاسخ وھدايت شما باشم



 حقوقدان -اميرفيض -اليحه ای خطاب به آقای سرھنگ وزين                     ٢ برگ  ٢٠١٣/٠٨/١۵ ،پنجشنبهمزد شيد) (اور 

ظيفه و ،براميانآقای ھومرآ ،درست است که شنوندگان ومعترضين به اظھارات نماينده سرکار باز البته
 رمستحض ؛دررابطه با سرکاروسازمان سرباز سوال کنند شان رامقام وصالحيت  ،دارند که ازايشان

براميان عالقه ای به پاسخ دادن ومعرفی صالحيت آ قای ھومرآ باشيد که اين تکليف انجام شده است و
  .خودشان دررابطه بابياناتی که علی الحال منتسب به سرکارشناخته ميشود نشان نداده اند

يا جناب سرھنگ وزين به کسی نمايندگی واجازه صريح وياضمنی داده است آ
روھی اعالم کند که قانون اساسی مشروطيت يعنی ھمان که دررسانه ھای گ

   ؟؟ن سوگند ياد کرده ايد چرک خون وغذای زندانيان استآقانونی که به 

ی افسران به وفادار يا سرکاربه کسی نمايندگی داده ايد ويا اجازه ميدھيد که به سلطنت که شما وھمهآ
   ؟؟ن سوگند ياد کرده اند ابراز تنفروبيزاری کندآبه 

يا سرکارتکان نميخوريد ووحشت نميکنيد که کسی بنام شما ودرپيوند باطرح شما خليج فارس را به آ
  ؟؟بھای ديگر جھان بيفاوت بداندآن نيست با آ مناسبت اينکه نام فرمانده داريوش بر

يا سرکارميتوانيد باور کنيد که کسی زيرنام واعتبارومقام شما بگويد سيستان آ
ستان ون نيست با خاک ھندآ وبلوچستان بمناسبت اينکه نام رستم وسيمرغ بر

  ؟؟برايش بی تفاوت است

من به جرات وضرس قاطع اعالم ميکنم که محال وممتنع است که حضرتعالی وحتی يک ايرانی عوام 
نطور آب وخاک ايران  آ ه جمھوری اسالمی بتواند اين واژه ھا را،  درمورد قانون اساسی وتربيت  شد

   .شما بکاربرده بکارببرد یگکه شخص مدعی نمايند

ھای چرک وخون  شخص شما وتمام خوانندگان اين اليحه محال وممتنع است که تاکنون اصال واژه
  .)يات قران بکاررفتهآ چرک خون درباشند (راشنيده باشند ويادرجائی خوانده وياخودشان بکاربرده 

 ب وخاک وايران شنيدهآ اين قبيل واژه ھا اززبان ھيچکس تاکنون نسبت به قانون اساسی وسلطنت و
   .دفرھنگ دوست  وکوروش شناس ميشناس نکه خودرا نماينده شما وپيشکار ھمه ايرانيانآاال  ،نشده

  شاهد اليحه 

امرداد ماه سال  اليحه تنظيم ميشود يعنی بيست ودومکه اين خبرگزاری بی بی سی درھمين موقع 
   :خبرزير رامنتشر ساخت )٢٠١٣= ٢۵۵٢( جاری

  متن خبر

وليه راھی گنفرازاھالی ده دشت ازجمله دوروزنامه نگارکه برای اعتراض به لحن نماينده کھ١۴<
  زاد شدند.آبوسيله پليس امنيت درنزديکی مجلس بازداشت شده بودند  مجلس اسالمی شده و

 ازسوی چماق لریبکاربربدن  و )علی محيط بزرگواریترضان به لحن نماينده کوھپايه درمجلس (مع
نھا نگاه ويژه ای آربه منطقه ـــاو اعتراض داشتنه اند  علی محيط به وزير پيشنھادی گفته بود اگ

   .نھا برخورد خواھيد کردآ چماق لری نباشد با
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  > ا عذرخواھی کردقای علی محيط بزرگواری يک روز بعد درمجلس رسمآ

ادعايی  نچه که نماينده وھمفکر شما وپيشکار آرابا  ریچماق لمطلوب شھادت اين است که واژه 
ياران وفرھنگ دوستان گفته  مقايسه شود وبعد به واکنش اھالی ده دشت وبی حالی وبی ھمه ايران

ل ، تالِم وجدان قابمقايسه اعتنائی ما ايرانيان درنھايت تاسف نگاھی تندی ھم بشود چراکه غور دراين
   .تحمل نيست

  بااحترام اميرفيض                                                                                   

 


