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ب به معنای واکن
صوبه مورد بحث
ت وحسابشده عا

موض  بی سی)
ه ازحق سرنوش
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يا واژه ترغيبآ
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.   

بنابر  !ملیالح 
گفتگو ومصاحب
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خودشان از نراآ 

ت متعالی است
که تاريخ وسنت
 ازمنطق قانونی

د غايی اعليحضرت

اس ايراد توام با
عنی طرح موض

زی کرده اند اکنو
مدتی سکوت ک

وقعی وارد متنم

 وھدف درصف
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شورای ملی واھد
 اين جنايت تار

ی وتائيد تجزيه
ملت وکش نفرت

ھنری برشت سع
ت بلند کرده اند
 وکوششھای ک

نآشت که تيتر
لب وجود داشت
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عليحضرت فرم
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ست که تشکيل
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ناشی ازسرشت
وھويتی کمردم
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کن است جای ا
ن يعآ وخالف

منشورراجاساز
بايد م ،رح کنند

وايرانيان م  دھ

  ان

رمانیآ  ازنظر
ملی ه اصطالح

نی فکرايجاد شو
وليتھا ودرواقع

نی زمينه سازی
شت درمنجالب ن
ازجمله طرح ھ
ست اعليحضرت
ت رابه خواست

   .ند دھند

وشن مقاله ای ن
 فرد تجزيه طل
فتوکپی شده است

ا، ايران !ح ملی
به تصد >ی سی

، گوياسی مزبور
يک پايگاھی وص

) فکرتشکيلنده

ھمت عالی ون
، انتظارم مردم

باشد پايگاه نيس

       

ن ممکآ ومنشور
ورد الزم است
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ست بيگانگان م
نرامطرآ گرچرا

حکام زمانی بدھ
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ي واصالح طلبا

ه شورای ملی
به شورای چرا

بان را ت که خود
تراضات ومسئو

ت اين عمل يعنی
اين راه قدم داش
ه ھا وطرحھا ا

رابدس !طالح ملی
نجام اين خيانت
کشوراست پيون

امه نيمروزلندن
شاه فقط يک

ف ١٣٨١وردين

  ايران

شورای باصطالح
بیبی  – رگ دي

وجودی شورای
ميخواستند به ي
وال مصاحبه کنن

،ت مردم ايران
شنایآ، قانونی

شنای مردم نباآ

تقدين به شورا
کوت دراين مو
 مردم خواھد ش

ت درجھت خواس
ديگ ،شورميبينند
استح ،ضی ايران

التھاب راکوتاه

سي شوراي ملي

نکهآ گراينکه با
) چمدآيرخواھد

ده واعليحضرت
ماج اعتآمد) آ 

  ؟لبان

ت که چون نکبت
نکه دراآست و

انواع برنامه با
ورشورای باصط
انج برسند وھم

تماميت ارضی ک

ی درروزنانبراھ
ن محمد رضاش

فرو ١۵رسنگر

رشوراي ملي ا

منشورشو فاع از
به عبارتمه <

با علت وررابطه 
وده است که م

ت سوعلت ماھي

رت به خواست
، قيگاه تاريخی

چيزی که و ،ت
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ازنظرمنتمزبور
جزيه کشور سک
تی وياھشياری

طلبان که درست
تجزيه کش ائی

ت وتماميت ارض
پای اعتراض وا

پيوستگي سياس

يت وتوجه ديگ
ت درھمين تحري
رخودش بلند کرد
ن تحريرخواھد
اران اصالح طل

ت بنده اين است
ت ارضی ايران ا
ب سه سال است

منشو ١١ ماده
زيه کشوراست
ل حفظ وحدت وت

 سال قبل رضاب
سرايران دردورا
وح مقاله عينا د

ي اعليحضرت د

تای معرفی ودفا
 مصاحبه بابرنام

 اعليحضرت در
ن داخل کشوربو

بعالزاما ( ضرت

خاص اعليحضر
ی ملی بجای پاي
سد معقول نيست
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قانون مورد 

  ومعمول را

جود شورای 
 :رمودند که

 ناشی ازبق 
قيده سياسی 
سی خود که 

ف مشترک 
  .يد نميکند

 ٨٨ت سال 
ادعای ت که 

   . نيست

 نظر می در
اسی کشور 

طلب درھتل 
 نظام يعنی 

 ) وحکومت

ن انتخابات 
ت واصالح 
که درمورد 
ی جمھوری 
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که بحکم ق ست 

شناآ  محکم و

حوالت زمان وج
؟ بيان فرچه شد

درسابخودشان 
ش سبز ازنظرعقي

قيده سياسد ازع

د موجود واھداف
صالح طلبان تائي

 که درانتخابات
زاد استآخابات 

 سبزاست وارد

قای ھاشمآ< :ت
 به عرصه سيا

احزاب اصالح ط
ه دورکن اصلی

مريکا به حآامل 

ی باھمين قانون
مھور شده است
چگونه ميشود ک
ياقانون اساسی

انتخابات آزاد د - ت

آنس  ملت ايران

ه کسی صندلی
  

ه داشتند که تح
روبی درگذشته چ

 سپرقراردادن خ
وجنبش وکروبی

غافل ازاستمداد

 قرائن وشواھد
شورايملی واصن 

> استکجاست
انتخ           ِ نتيجه نبود   

 طلبان وجنبش

گاران ايران گفت
 اصالح طلبان

گان تشکل ھا وا
ری اسالمی که

بخوانيد عوان (

ميدھد که خاتمی
دوره رئيس جم

چ بنابراين ،دندش
رای نگھبان وي

د غايی اعليحضرت

رين سرافرازی
   

نست کهآن مانند
. وافتادنی است

وعقيد ،ی کردند
 ازموسوی وکر

نھم درحدآ ،سبز
موسوی و ،ست

د که ندانسته و

جنبش سبز، و
درفاصله گرفتن

رای من کجن <
 » من کجاست

نھای تز اصالح

طبوعات خبرنگ
بازگشت مجدد

سياسی ونمايندگ
ای حفظ جمھور

شت اصالح طلبان

ن مرلمانی نشا
ای نگھبان دود
مجلس موفق ش
 بمناسبت شور

قصدم              

پايگاھی قر ،ست
. بی ھويت کجا

نآ شوراوامثال
ه نيست سقوط

سبز جدا معرفی
که حمايت شما

 .انحالل طلبيم

جموع جنبش س
درست وکال اسا

بودند "مـــــــا"

 اصالح طلبان
د اانات ايشان ر

اد دنباله ھمان
رای«ش شعار

 يک تزجديد من

فه درباشگاه مط
مناسبی برای ب

حضورنخبگان س
زاد براآتخابات

شگموقعيت وباز

 جمھوری وياپا
می ووجودشورا
دردوره ششم م
 بوده واکنون

       

وگمراھی اس ،د
شورایکجا و ن

وانتخاب پايگاه
ن انتخابی پايگاه

   ند

س از جنبش را !
ه اين پرسش ک

ت موافقند وما ا

بی ودرمج وکرو
ويا تشخيص نا

"اين  ،اشته اند
   .انيدند

ازشورای ملی
، بياشورای ملی

   زادآ 

زاآتزانتخابات 
نتخابات وپيدايش

  .بش سبزبود

الم اعليحضرت

لملل حزب موئلف
زاد فضای مآت

 مناسک که باح
ل شد برلزوم ات

  >ی صادرکرد

رای کمک به م
   .ت

اعم ازرياست ج
جمھوری اسالمی
ھوری اسالمی د

زادآانتخابات 
  ؟ده است

شناخته نميشود 
اين ، قرارگرفته

ھويتی سلطنت و
اين چنين ،شيند

ي يك قلو هستن

ملیه اصطالح
ودرپاسخ به ؛ست

تند وبا اصالحات

ضرت ازموسوی
 ثبات درعقيده و
دی ازگذشته ند

نان گرداآربالی 

  دوقلوها

ضرت درجدائی ش
طلبان ايران) وش

 درتزانتخابات

شان ميدھد که
ض به نتيجه انت

ن جنبآد وزائده

زاد که بنابراعالآ

معاون بين الم ،
گزاری انتخابات

سری طرح تبی
يلل جاری تشک

ست قطعنامه ای

پوششی بر ،زادآ
ری اسالمی است

ھوری اسالمی 
انون اساسی ج
ن اساسی جمھ
،ھوری گذشته

زاد معرفی شدآ 

۴ برگ ٢٨/ ٠١

ملی وحقوقی 
سوگند سلطنت

ايگاه سنتی وھو
د وروی ھوا بنش

هائي كه مدعي

بهضرت شورای 
الزم ساخته است

بدنه نظام ھست

حمايت اعليحض
تقادی ونداشتن

اعتقاد ونه تغيير
، خودرا راسپرد

 بريكي بودن د

ذکر اعليحضد ت
اصالح ط سبز (

اشتراك –اول

گاه سطحی نش
اعتراض ،رفته شد

غازشدآ ٨٨سال

آن تز انتخابات 

ترقی حميد رضا
اارائه طرح برگ

  >نمايد

درھمايش سراس
ک تھران درسال
ت وجمھوری اس

آن تز انتخابات 
يت بقای جمھور

 انتخابات جمھ
ت جمھوری وقا
نيزباھمين قانون
ت رياست جمھ
ی انتخابات غير

 ٢٠١٣ /

پايگاه
تعھد وس

ترک پا
رھا کند

دو قلوه

اعليحض
ملی راال

نھا ازآ

ترک ح 
بی اعتق
وھيچگ
نداشتند

قرائن

باوجود
جنبش

قرينه ا

يک نگ
بکارگر

ن ازسآ

بنابراين

قای حآ
دارد با
فراھم ن

دھمو<
المپيک
اسالميت

بنابراين
نھاي در

ابقسو
رياست
طلبان ن
انتخابات
اسالمی



  حقوقدان -اميرفيض - انتخابات آزاد در ايران - قصد غايی اعليحضرتم                       ۵ برگ ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٣ 

تکاری نگردد وعنوان > يعنی دسزاد اين است که مھندسی نشودآمقصود ازانتخابات ھمانطورکه اخيرا موسوی گفت <
   .زاد نبودن انتخاباتآمتعلق به انتخابات دست کاری شده ھم تقلب درانتخابات است نه حاصل 

ميزاست که آمسالمت  اه وابزاربسوی دمکراسی يگانه ر ذارگزاد وسالم درايران برای آکمپين بين المللی انتخابات <
   >وردآمشترک گرد ميتواند ھمه نيروھای سياسی ومدنی راپيرامون يک ھدف 

  کنگره دموکراسی خواھان جنبش سبز) یسخنگو(                                                                             

  اثبات وهم گامگي شوراي ملي واصالح طلبان -قرينه ديگر 

د  دليل وشاھد عالوه برمراتب فوق که بعنوان دليل درارتباط وھموندی ويکی بودن شورای ملی واصالح طلبان عرض ش
   .زير نشانی ازھمکاری نزديک وتوامان وبھم پيوسته شورای ملی وجنبش سبزھم ھست

  دليل چنين است  

! مصلحت نديد اعليحضرت درمصاحبه ھايشان اشاره به حضورچند نفردرمذاکراتشان درلندن فرمودند ولی شفافيت مبارزه
قای حسين باقرزاده که سابقا بامجاھدين خلق ھمکاری آ ؛ده اند ولیبو ت چه کسانی اعليحضر انھمراھبدانند  که ايرانيان

   :نزديک داشت درپايگاه اينترنتی خود نوشت

ارجمند به ھمراه قای اميرآقای رضا پھلوی بامقامات اتحاديه اروپا سخن ميگفت به فاصله کوتاھی آچند روزپيش که <
نجا صحبت آ ش سبز ونيروھای ملی مذھبی درالح طلبان جنباص ) ازوعی بوده استنھا حبيب مزرآيکی از( سه تن ديگر

  >کرده اند

اين تقارن زمانی واحتماال ھماھنگی موضوع مذاکره ھرچند ميتواند اتفاقی باشد ولی بيشترخامی است اگرفصل اتفاقی 
  .ن داده شودآبودن به 

  طلب نه اصالح طلب  لانحال

ن برای توده مردم مشخص آمعنای <ھائی است که ه بکاربردن واژ ،به مردم زمراتب خودنمائی وتلقين بزرگی يکی ا
  >وگوينده رابه مدارج فھم وعلم بشناسند حمل  براصالت نراآ ،نباشد تا مردم به اعتبارگوينده

  )مده استآجعفرخان ازفرنگ (                                                                                                  

د يادتان ھست که خمينی ھای غريبه که سابقه حقوقی وسياسی ومبارزاتی ندارد باعث جلب مردم نميشوه بکاربردن واژ
 ،مردم نسبت به اسالم پيدا نشود برای اينکه اختالط فکری برای توده >زيادنه گفت <جمھوری اسالمی نه يک کلمه کم و

   .سال به اين الفبای مبارزه اعتنائی نداريم ٣٣ولی متاسفانه مـــــــا بعد از

. شايد ھم يک مــــــا ميخندندب که ميفھمند  نھاآوھم نمی فھمند  انرآھائی استفاده ميکنيم که ھم توده مردم ه واژ از و
شايد ھم ما دربند موفقيت درمبارزه  ،جريان بيھوشی ماراچنان غرق کرده که درک اين ساده ترين مسائل راھم نميکنيم

  .د خودنمائی والنسه کرده خود ھستيمنباشيم وفقط درقي

 


