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  معادله

  بهمن 25ناكامي دعوت تظاهرات 
   اميرفيض حقوقدان

تظاھراتی بوسيله جنبش سبز عليه  ٨٨بھانه ای بود که بمناسبت سالگرد انتخابات سال ماه سال جاری  بھمن ٢۵
شد ھائی ھم به انجام تظاھرات داده ی ردراين زمينه اعالميه ھائی ھم صادرواميدوا ،جمھوری اسالمی ترتيب داده شود

اين تظاھرات  اعتنائی نکردند وجنبش سبز که دعوت کنندهلی ھمانطور که استحضارداريد مردم به دعوت جنبش سبز و
 سختی روبروشد درحدی که سبزی ھای خارج ازکشورھم نتوانستند تحمل اين شکست و بود باخفت وسرشکستگی

رشکست رابه گردن ديگران بياندازيم وقبول نجا که کم وبيش ما ايرانيان عادت داريم که تقصيآخواری رابنمايند واز
ھستند به جان ھم  جماعتی دسته يکنفری بااسامی متعدد ۶٠سبزی ھا که درحال حاظرحدود  ،تقصير واشتباه محال است

   .برای توجه اتھام افتادند وھرکدام درسايت خودشان علتی برای ناکامی تظاھرات عنوان کردند

اسمی  رق   َ ــ                      ِ دارم، عقايد ونظرات ف   روند فعاليت ھای مبارزاتیبه کم وبيش  توجھی که اينکه اينجانب، به اعتبارنظربه 
بھمن را کال وسطحی يافته ام که دراين تحريرعلت ناکامی وشکست  ٢۵جنبش سبز درمورد علت ناکامی تظاھرات 

    .ح ميشودصورت معادله ای مطرلت، موضوع بن، به اتفاق ترسيم وبرای سھولت دستيابی به عآفتضحانه م

  انتخاب اقل ضررين

است که  نن ايآن عادت دارند وآ قاعده انتخاب اقل ضررين، يک خصيصه انسانی است که انسانھا بطور طبيعی به رعايت
نکه منفعتش بيشترو آمنفعت دار      ِ چندچيز  د ھمانطورکه درمقابل تخاب ميکننکه ضررش کمتراست انآياچندضرر  و بين دو

  .دزحمتش کمتراست برميگزين

بزرگترازضلع سوم است، ازمثالی کمک  ،دسه برای تعريف مثلث واينکه مجموع دوضلع يک مثلثنھ درقديم درعلم
ن دسته علف يک ضلع مثلث آدرگوشه مثلثی قرارداده شود يک االغ برای رسيدن به دسته علف ميگرفتند که <اگريک 
   .ن بودآمالک مثلت وطول اضالع ھمين تشبيه بعنوان قضيه حماردرھندسه > وراطی ميکند نه دوضلع

   دارد قاعده انتخاب اقل ضررين ھم ھمانند قضيه حماردررابطه باانتخاب اقل ضررين ھمان وسعت عمل وھمگانی بودن را

تش محاصره است بين سوختن وپرتاب خود ازپنجره دومی راانتخاب ميکند که آانسانی که در ،تش سوزیآدريک حادثه 
   .ضررش بمراتب کمتراست

  بهمن 25قاعده اقل ضررين دردعوت تظاهرات 

قاعده اقل ضررين  ،بھمن سال جاری ٢۵ايرانيان داخل کشوردرپاسخ به دعوت جنبش سبزبرای تظاھرات روز
زاديھای جمھوری اسالمی آت ھا وسلب تحمل مصائب، خشون ،که بين دوضرر يکی ،رابکارگرفتند  بدين توضيح اجمالی

ضرر اول که تحمل  گانه وخاصه سربازی برای اسرائيل قبول ننگ خدمت برای بيی، ديگرومحروميت ھای رفاھی  و
   .گرفتندضررين شونت ومصائب جمھوری اسالمی بود را اقل خ

بايد اعتباردعوت کننده  تا معادله به حل مطلوب برسدقرارگيردمعلوم  درجايگاه ھوالت معادله مورد تشبيه،جکه منبرای اي
   .ت  معلوم ودرجايگاه ارزيابی قرارگيردتظاھرات که جنبش سبزاس
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 اينکه ،وديگریمريکا واسرائيل است آازآن دو تحقيق مستند يکی دراثبات اينکه حاکميت وفرمانده عملياتی جنبش سبز
ومراتب مزبور منابع اعتباری جنبش سبزشناخته  تامين ميشود  ھا خارجی بودجه وھزينه ھای جنبش سبزاز سوی

   ١. است دسترسیسال  قابل  ١۴٠٠نده اين تحريرقبال منتشرشده که اکنون ھم درسايت ازطرف نويس ميشوند،

دراين تحريرکاراضافی است تنھا سرفصل ھا ودالئل تعلق  ٢ تحرير <حاکميت جنبش سبز ازان کيست> انتقالکه  آنجااز
عبارت ديگر برای حل معادله ه بين وحاکميت جنبش سبز ازتحريرمزبور برای اثبات حقانيت ايرانيان درانتخاب اقل ضرر

  .ورده ميشودآاختصاروبه نيت اشاره به اينجا علت ناکامی تظاھرات، به  

**  

<اسرائيل به مخالفان حکومت ايران دل بسته  :روزنامه وال استريت ژورنال درمقاله ای بقلم چارلزلوينسون نوشت
  است>

**  

يد بايد درحمايت آ<ماھرکاری ازدستمان برمي :لت اسرائيل گفتلوری يوبرانی سفيرسابق اسرائيل درايران ومشاوراول دو
  نھا کارشان راتمام کنند>آوريم تاآمخالفان حکومت ايران بعمل  از

**  

  باروزنامه  فرانکفرترخواستارحمايت کشورھای جھان از جنبش سبزشد  یشيمون پرز رئيس جمھور اسرائيل درگفتگوي

**  

<مخالفان داخلی جمھوری اسالمی سرمايه مھمی برای اسرائيل  :مان کشورش گفتنتانياھو  نخست وزيراسرائيل درپارل
  )٢٠٠٩نترنتی جروزالم پست  ھشتم دسامبرياست> (پايگاه ا

**  

چرا جامعه جھانی ازمبارزان ايرانی حمايت الزم رانميکند، مخالفان جمھوری  ،<مردم بپا خواسته اند: براک گفت دآھو
  يمھا دارند>اسالمی اھميت بيشتری از تحر

**  

<مابايد ازمخالفات جمھوری اسالمی حمايت  :گفت ١٣٨٨ژانس يھود دراسفند ماه سال آشيمون پرز درسخنرانی روسای 
  >نھا به نيابت ما بارژيم اسالمی ميجنگندآکنيم 

                                               
1  -  http://1400years.org/AmirFeyz/DokanSabzSecular‐AmirFeyz‐08April2011.pdf  
http://1400years.org/AmirFeyz/AnchehKhodDahsh‐Secularism‐AmirFeyz‐24May2011.pdf  
http://1400years.org/AmirFeyz/EghvaayesiasyNouriAla‐AmirFeyz‐19May2011.pdf  

   http://1400years.org/amirfeyz2.asp.  و چند نوشته ديگر که ھمه در سايت موجود است   
  حاکميت جنبش سبز از آن کيست را در اينجا بخوانيد - ٢
 2010.pdf‐Jun7‐AmirFeyz‐http://1400years.org/AmirFeyz/HakemiyateSabz  
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**  

 ٢۵<درخواست مخالفان جمھوری اسالم برای تظاھرات  :رئيس موساد اسرائيل درسايت وزارت خارجه کشورش گفت
  نقالبيون مصر، ريشه اسرائيلی داشت>به بھانه طرفداری از ا ١٣٨٩بھمن سال 

**  

 تادرخواست کمکی ازمخالفان کشوری نشود، مداخله نميکند ولی شعار ،مريکاآ <دولت :مريکائی گفتآسناتور مک کی 
نه خوبی است که ازما درخواست نھاھستی ياباما> نشاآ اوباما با«نھم به انگليسی مبنی براينکه آمخالفان حکومت ايران 

   »نھا بدانيمآداف خودمان واھ نھاراآمک دارند  مابايد اھداف ک

  )٢٠١٠ژوئن ١۴سی  –بی  - دھند (بیميھستيم انجام آن سرانجام تغييراتی راکه ماخواھان من براين باورم که مخالفان

**  

مريکائی آبش سبزرسما ازمقامات ارشد <جن :نوشت  ٢٠٠٩/١١/٢۴مريکا درسايت خود بتاريخ آھفته نامه تايمز 
مريکاتقاضای آمحسن مخملباف رابعنوان نماينده جنبش سبز که ازمقامات ارشد  ،تقاضای کمک کرده است> ھمين سايت

  .کمک کرده معرفی نمود

**  

  نمونه ها، چه چيزي راثابت ميكند؟

اقل ضررين را ادله ای است که پاسخ قاعده در يکطرف مع نبرای قرارداد ،جزئی ازکل است ئی که اشاره شد ونمونه ھا
مريکا واسرائيل است آجنبش سبز درجھت منافع وتحت حاکميت  عملکرد ونشانی قاطع از اين است کهبدست بدھد 

ن آمريکا واسرايئل درجھت ھدف ھای مشخص آبھمن ھم ازتوابع ھمان فرماندھی  ٢۵المحاله دعوت به تظاھرات 
   .کشورھاست

 ه مزبور مالحظات به ابعاد نفرت وانزجار ملت ايران ازمداخله خارجيان وخاصه ايرانيانی است که بامعلوم ديگرمعادل
   .بيگانگان درمداخله درامورکشورشان ھمکاری دارند

موزشھای سنتی جامعه ايرانی نرويم که آواخالق و گدراين مورد بھتراست برای جلوگيری از اطاله کالم به سراغ فرھن
ری توسل به بيگانگان ذلت وخوانی است وبھتراست به ديدگاھھای خارجيان وحتی ايرانيان که تن به لی مشبه وطوالفص
  .موربحث اين تحريرن کافی است برای حل معادله آند رجوع کنيم که بنظر اھميت داده ا را

**  

: مورد جنبش سبزنوشتطی گزارشی در، اين خبررادريافت کردم که مرکزمطالعات قطر ازتنظيم اين تحرير،دو روز پيش 
  >ن خواھد شدآ<حمايت واشنگتن ازھرگروھی درايران موجب پايان حيات 

**  
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د ن<اين بدان معنانيست که نيروھای اپوزيسيون ازکمک ھای مالی خارجی اجتناب ميکن :سايت ايران امروز نوشته است
مذموم وناپسند شمرده ميشود که سياسی ايران چنان  گنھا درفرھنآبلکه دريافت اين کمکھای علنی ويادرخواست 

  ن متھم گردد>آھيچکس حاضرنيست که به 

**  

مابه چه حد ازفالكت وبي مسئوليتي < :خطاب به خانم کلينتون نوشت ،سايت اخبارروز مخالفان جمھوری اسالمی
بنام تان بدهيم آمريكائي ها وشركاي اروپائي آبدست قدرتهاي بيگانه چون شما  را رسيده ايم كه اختيارخود

زادي راسلب كنيد؟ هركس اختياروسرنوشت خورابه شماسپرده دقيقا مردني است. ممكن است آاستقالل و ،زاديآ
رق ميهن پرستي ندارند ازشمادرخواست كمك كنند اين دسته كه         نان كه ع آ برخي ازايرانيان مستاصل بي وطن ويا

ه وحتي بمباران وطنشان ومردم رادارند به ستان نوكري شماميسايند وازشما ويارانتان درخواست مداخلآسربر
  >سرزمين ايران تعلقي ندارند

**  

 درفرھنگ ايرانی ھرحرکتی بسوی کشورھا< :راديو زمانه به اظھارات شخصی بنام محمد دلخواسته استناد کرد وگفت
> وبعد جريان توسل وکمک بختياررابه عراق ومجاھدين رامطرح است وبسنھا مترادف باخيانت آايران واستفاده از غير

  .نھارامستند نظرخودش دانستآسرنوشت ساخت و

**  

<حمايت ماازجنبش  :رھنورد بنام  سومين متفکرجھان نام برد نوشت زھرا نشريه فارين پالسی درھمان شماره ای که از
 بايد ازاين روموضع کمک ما به جنبش ،مان اندازه که بنفع جنبش باشد به زيان جنبش ھم باشدست به ھسبزممکن ا

> يعنی کمک مادی بشود ولی از فعاالن برضد حکومت نباشد ما طوری باشد که نشانی ازحمايت کمک ھای مادی
   ٣. محرمانه

**  

اسناد ويکی ليکس نشان ميدھد که داريوش اميرارجمند پس ازخروج ازايران درژانويه سال گذشته از نماينده دولت 
  )روش مخفی کاری استفاده شودزيعنی ا(مريکا علنا جانب اپوزيسيون رانگيرد آنکاراميخواھد که آ مريکا درآ

**  

 :مريکا درحکومت بوش نوشتآورنال مقاله ای بقلم  گلسمن معاون وزارت خارجه جل استريت روزنامه وا
ميشود که مخالفان  بکه کمک علنی به مخالفان جمھوری اسالمی سب يندمريکائی استدالل مينماآسياستمداران <

    >مريکا شناخته شوندآماموردولت 

                                               
خود محور به امورمحرمانه ھم آشنايی دارند.. خودشان با رفتار و حرکت ھايشان نشان می دھند چه پيشکش مگر اين خودفروشان خود ستا و  - ٣

 ک- را دريافت کرده اند. ح ھايی



 اميرفيض حقوقدان - بھمن ٢۵ناکامی دعوت تظاھرات  –معادله       ۵رگب ٢٧/ ٠٢/ ٢٠١٢ 

**  

  فاحشه گري محرمانه 

مريکائی ھا وھم جنبش سبزدرجريان تنگانگ کمک مادی وحمايت سياسی ھستند آن است که ھم آ شواھد باال نشانگر
علنی نباشد اگربخواھيم  ،گاھی ازقبح اين عمل ترجيح ميدھند وتوصيه ميکنند که کمک وحمايتآولی ھردوطرف بمناسبت 

 فاحشه گری و ازنھا آشنايان آگاھند ونگران ھستند که آزنانی که به قبح فحشاء  اين است که ن بسازيم عينآتشبيھی بر
گاه آکه مردم  نھا طوری نباشدآمعاشرت!  رد خودشان توصيه ميکنند که ترتيبنھا اگاه شوند به مشتريان مآخود فروشی 

  .شوند

درخواست  سابقه روشن ،است مريکائيھا بی سابقهآنبايد تصورکرد چنين درخواستی ازجانب عملجات جنبش سبز از
، مريکا دررابطه بادرخواست بختيار، مقدم مراغه ایآپنھان کاری رادرھمکاری باخارجيان ميتوان دراسناد سفارت 

يافت که اول شرطشان برای جاسوسی برای  ی ودکترشايگان وخاصه عبدالرحمن برومندبان وبرادرش وسنجاگبازر
    .تنھا بوده اسآمريکا مخفی ماندن نام آ

نان رافواحش سياسی ناميد خيال ميکنند که قبح عملشان مخفی ميماند. مردم  آ ،به اعتبارعملشان اين افراد که بھتراست
دارند اگرقائل به حس شديدی شعورودرک سياسی واجتماعی دارند به مسئله بيگانه پرستی ونوکری بيگانه حساسيت 

غافلند ازاينکه مردم  ،ن فواحشآ. دمت به بيگانه استدرقالب خ نھا متوجه ھمين خيانت وطنآششمی باشيم حس ششم 
نھا بابيگانه نميگذارند ونميتوان آزاد  وامثال آکشورھای  ،، کشورھای دمکراتزادآجامعه ، تفاوتی بين جامعه جھانی

 زادی وآبھای وعده مردم ايران وھمه کشورھای جھان حاضرنيستند ب ،انه خدمت کردگزيراين نامھا بوطن خيانت وبه بي
  ٤ .دمکراسی سرنوشت مردم عراق وافغانستان وليبی راپذيراشوند

  بهمن  25حل معادله ناكامي دعوت به تظاهرات 

باشناخت واقعيت درفازھای اول ودوم معادله ميتوان حل معادله ناکامی  دعوت به تظاھرات رادرمقابل عالمت حل معادله 
   :ورد ساختآچنين بر

نه رضايت عمومی ازجمھوری اسالمی بوده ونه ترس از خشونت جمھوری  ،بھمن ٢۵تظاھرات  علت ناکامی دعوت به
به استحکام  عقيده راسخ   ،اب اقل ضررين بوده استنھا بلکه  فقط وانحصارا انتخآاسالمی واحتماالت خونريزی وامثال 

رابه شرکت درتظاھراتی که ھم ن مانددرخانه  عدم مشارکت درتظاھرات واست که کل وجزء ايرانيان، فصل اين اين 
ن آزن اآجمعيتی است بنام جنبش سبز که حاکميت  بهمريکا واسرائيل است وھم تظاھرات، وابسته آن عامل آدعوت کننده 

برای اسرائيل درخاک ايران  ن مانند سربازانی شناخته شده اند کهآوجنبش سبز وعساکروتوابع  اسرائيل ميباشد و مريکاآ
   .داده اند ترجيح ،ميجنگند

تا  ١٣٣٢مريکا درايران درسالھای آنھا ھم گزارشات سفيرآنه تنھا ايرانيان بلکه ھمه مردم دنيا ميدانند ومستند دانستن 
احمد  ،  مقدم مراغه ای، شايگان وسنجابیيم کر , عبدالرحمن برومند ،است که کسانی مانند بازرگان وبرادرش ١٣۵٧

مريکا ميخواستند که آمريکا ازآند بکرات ودرکمال اختفا بوسيله سفارت ن زمان ازعساکرجبھه ملی بوده اآمدنی که در
اين اصرارھا  .درامورايران مداخله کند ودرجھت براندازی رژيم سلطنتی ايران وجايگزينی جبھه ملی اقدام قاطع بنمايد

در خواست ھا موثرافتاد > تاباالخره اصرارھا ومريکا گواه اين ننگ استآاسناد سفارت سال ادامه داشت < ٢٠بيش از 
مريکا مستقربود ھمين جمھوری آن تصميم که برخواست عساکرجبھه ملی ونوکران آبتصميم گوادلپ انجاميد ونتيجه  و

   .اسالمی جھل وخون است که به ايران وملت ايران تحميل شد

واصل شده اند ولی می بينيم  ک َ ر           َ ھريک به د   ،مريکا به دخالت درامورايرانآ هودعوت کنند ن افراد خيانتکاروعامل اصلیآ
   ٥. نھا درچه حد ومرزی است که  زبان وعقل قاصرازبيان استآکه حاصل خيانتھای 

                                               
ر اختيار بيگانه سياسی خودرا ديک فاحشه حد اقل دربيشترين موارد خود را در اختيار مردان شھر و کشور خودش قرار می دھد. فواحش  - ٤

فاحشه برای امرار معاش و از روی ناچاری تن فروشی می کند که ضررش فقط متوجه خودش وخانواده مستقيم او است ولی ک قرار می دھند. ي
 ک- . حدسری م روشک ءازجامه مردم کشور و به ھمه يک فاحشه سياسی ضررش به ھ

 ک- ح .) نگاه کنيد۴به زير نويس باال ( - ٥
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مريکائيھا درابتدای رجوع عساکرجبھه  ملی به سفارت ودرخواست دخالت آمريکا نشان ميدھد که آھمان اسناد سفارت 
ونويد اينکه نھا آسناد نشان ميدھد که اصرارمدام ان اھم ،نھا نبودندآمر يکا درامورايران حاضربه قبول درخواست آ

 امور ھا رابه مداخله در مريکائیآغرب واسرائيل خواھد بود سبب گرديد که ومتحد زاد ودمکراتآايران دارای حکومتی 
   .دايران ترغيب کن

برايران امروز گرديد مريکا درامورايران پيچيدند ومنجربه نحوست حاکم آنسخه ای راکه عساکرجبھه ملی برای دخالت 
ور،  آفخرعباس  عطری ، علی  سازگارا، محسن  ، ، نوری زادهست که جنبش سبز بنمايندگی اميرارجمندا ای دقيقا نسخه

درامورايران وجايگزين ساختن مريکا خواستاردخالت آنھا  بکارگرفته اند وازآوامثال  وشيرين عبادی واحدی ،محمدی
بی سابقه است   يران وبل دنياقبح عمل عساکرجنش سبز درتاريخ ا بااين تفاوت که ،جنبش سبزباجمھوری اسالمی است

ويکی  ور)آفخر( مريکا واسرائيل استآعاشق  ست که دردنيا وخاصه ايران کسی پيدا شود که مدعی شودمحال ا زيرا
  ٦ )محمدی( به حسن تبديل نمايد زی برای حمله به ايران راقبح ھمکاری وبرنامه ري ديگر، تالش کند که 

  تبعي  اثر

واجد اثرات تبعی ھم ميشود يکی ازاثرات جنايت وخيانت جنبش سبز دردعوت  ،اثرھرکارناپاک وضد ملی وقانون
ن جنبش درخارج کشور وبخصوص ھمکاری وحمايت شخصيت آبعلت حضورعساکر ،درامورايرانبه مداخله بيگانگان 

ازاوست که  > استجبران خليل جبران< فلسفه شکوفایور آياد  ،به بيگانه      ِ متعلق         ِ ن جنبش  آھای ايرانی خارج از کشوراز
   :گفته  است

ازکثافتھای انسان ھای  ،دستھای پاکيزه< :>  او اضافه کرده استدم نيکوکارنميتواند ازکارھای بد بدکاران بری باشدآ<
. ونسبت داده شده استقربانی کسی ميشود که جرم وخيانت به ا ،کثيف برکنارنخواھد بود وبساميشود که انسان بی گناه

. بدين وش خود بکشند، بايستی بی گناھان وبری الذمه ھا بدن بارسنگينی راکه گنھکاران حمل ميکنندآچنانکه گاھی 
  >وردآباھم داخل شده اند بوجود ن که آجھت نميتوان يک مرزواقعی بين اشرارونيکوکار

ّ        ايد داخل درجنبش سبزش ر بشوندمفھوم فلسفه جبران خليل جبران اين است که نيکوکاران نب که  ن حمايت کنندآ، نبايد از                   
نھاھم حمله نظامی به ايران آنھاست وبرنامه دوم آواصراردی ايران نتيجه تالش وتحريمھای اقتصا ،وابسته به بيگانه

  .است

  تبريك 

مريکا آبش سبز يعنی عساکر> به دعوت جناقل ضرريناين تحرير اجازه ميخواھد به ايرانيانی که بارعايت قاعده <
 ايران تحسين و طرد دخالت بيگانه درامور در را نھاآوميھنی  انتخاب عقالئی واين گفته رائيل اعتنائی نکردند تبريکواس
   .فرين بگويدآ

جنگ ، حيوانات هم درك تجربه دارند ودريك چاله دوبارپانميگذارند جنبش سبزمردابي است ازتعفن بيگانه پرستي
وبرقراري اسالمي  وبناي جنبش ميهن پرستان براي براندازي جمهوري تكليفن آخشك كردن  ،طلبي عليه ايران

   .انتظارميهن ماست نظام قانوني سلطنت مشروطه 

                                               
 و چند تن ديگر که روزانه در برنامه ھای آقای ميبدی حضور مستمر دارند.  - ٦


