
 حقوقدان

 ن نوارآی از

ت مبارزاتی 
 از قبل وبعد
اين ه ھايش 

ی نسبت به 

ازميدان او 
دی است به 

 بحث است 

 که به اتفاق

،  ئت اجرائی
ايشان  ست

امنا   ھيئت

مد آيادشان 
ه کردند که 

  .يد

د وبالطبع نت

سفت وسخت 

 ،د نه افراد
من  > شرع

ح-اميرفيض  - دمی!

که به بخشھائی

فعاليت١٣۶٧ ی
کيھان لندن ماق
سرفصل نوشته
نگرھم تحليلھائی

نزفوت ويارفت
ک سازمان جديد

مبارزه  قائم به

کگزاش دادند   

سيع دارای ھيئت
ا وشعبات متعدد

رئيس سابق ،ا

فی کردند فورا ي
افهن اضآبق به 

 تعبيربوجود بياي

ی ھم نميشناخت
  است !!

ن التيماتوم  سف

ينی شرع ميدھد
شود به حکمي

مرد ی از نوار نھاد

  ن فروتن

جازه ميخواھم ک

ابلی درسالھا ی
( صاص داده شد
وسنوشت وشعار

که سن  پيوندند

که پس از است
يدم خير اين يک

 که دررابطه بام

ی معرفی کردند
   .گو شده اند

بسياروسسياسی 
و گاھی رسانی

ئيس ھيئت امنا

ھيئت امنا معرف
 يک کلمه ساب

سوءی فروتن 

احتی رضاپھلو
فراگير سياسی 

محول ساخت اين

ن ودرجوامع دي
يينی ھم گفته م

بخش ھايی

مانيا -  مي

اج ند،ی قرارداد

احمد زاای قآت
دن به او اختص
 سازمان ھا مين
 احمد زابلی به

٣٣٢+٨٠(   

ی احمد زابلی ا
رتوجه کردم دي

نآخشھائی از 

ی نھاد مردمینا
ت مفتخر به گفتگ

 يک سازمان س
گآت امنا  ومدير
رئعرفی کردند <

بعنوان رئيس ھ
رده بودند  فورا

قایآيت رياست  

نفرر  ۶ن آنی
نھادی وسيع وف

م اين تحريررام

انون اجازه را ق
 ودرجوامع دين

 

رنهاد مردمي

وار نھاد مردمی

ود که بمديريت
ھی درکيھان لند
حاد واتفاق کليه
میسازمان مرد

و٣٣٢+۶٧ی 

ان نھاد مردمی
که به متن نوار

که بخاراتی کرد

رئيس ھيئت امن
ت بااعليحضرت

وجودنشان از
بق وجديد ھيئت
سامی اينطورمعر

  ويد>

رام حسابی رابآ
 امنا معرفی کر

ودرموقعي دارد

ين اشخاص يعن
 بروجود چنان ن

د وتکليف تنظيم

امع دمکراسی
ميدھد وياميدھد

هائي از نوار

 را درجريان نو

نام سازمانی بو
يحضرت جايگاھ
درباره لزوم اتح
نحالل خود به س

( شماره ھای  

ل فکرکردم ھما
،ولی با فراست

اظھا ،ی ميکرد
 

که خودرار وتن
مالقات در ،يزنی

 معرفی کردند ن
,  رئيس سابئی

رام حسآی دکتر
يکند وبما نميگو

آقای آتن وقتی
ن رئيس ھيئت
می دو تارئيس

 نکته بود که اي
اين خوددليله

که مراتکان داد

<  

،  درجوات امنا!
قانون اجازه نم

بخشه
 

ان که اينجانب

  نھاد مردمی ن
بی حضور اعليح
 مدتھا مطالبی د
رچه  زودترباانح

         .ساخت

ی راشنيدم اول
رده اند ونبال ک
   .ابق

روتن معرفین ف
.کشيده ميشود

قای ايما ن فروآ
راي صه متخصر

نفر ۶ن آرای 
ظار،  مديراجرائ

قایآنفريعنی   ۶
لی کارھا که ميک

قای ايمان فروت
دشان رابعنوا ن

ی نھاد مردامنا

ان تاکيد براين
البته  .گاه نبودند

!!  

ی نھاد مردمی ک
  : ميباشد

 / رئيس ھيئت
قگفته ميشود <

   ١ برگ ٣٠/ ٠١

  حقوقدان-ض

ر از جاويد ايرا
   . رجوع کنيم

يادم ھست که
وپس ازشرفياب

ومرتبا )٢٩۶
 سازمان ھا ھر
ھای او منتشرس

نوارنھاد مردمی
دننراآديگران  ،

 نھاد مردمی سا

ايمان  که خودرا
ه ايشان به نقد ک

آايشان يعنی  -
نفر ۶ ھيئت 

ئی که ايشان بر
،  ھيئت نظمنا

۶ن آد يکی از 
بشروخيلحقوق 

قآ . جالبی است
د ثانيه قبل خود
نشود که ھيئت ا

دراظھارات ايشا
گآنيز نانآتھای

سخنان مھم! -

قایآ شات فرماي
ست که چنين ا

محترم / فرزند
مع دمکراسی گ

 ١/ ٢٠١٢

اميرفيض

باتشکر
باتفاق

نجاکآتا 
ميکرد
شماره
هبود ک

اصرارھ

وقتی ن
مبارزه
غيراز

گوينده
هبااجاز

١-

سمتھائ
ھيئت ا
درمورد
وفعال ح

معرفی
که چند
تصورن

جالب د
از سمت

٢-

اولين 
ايشان 

>

قای مآ 
درجوام



 حقوقدان

نباشد ومنم 

تاچه رسد  ت

مان يقای اآ 

وغ مردان 

ی ھيئت امنا
عکس العمل 
ست مبارزه 
 ترين اصول 

د به مسئله 
افراد  تيالح

  يد فھميد>

 را فقط خود
وبعد امساک 
          ِ ريق نھايت  

اوکه  مصر،
رمقابلش به 

ن آ ومعنای 
 زوبی مقدار

ح-اميرفيض  - دمی!

گاه نآين مسائل 
   

ت به مردم است

ن به دردآی از 

 شدن مني وبلو

   .ن ميماند

  ی

  ی

ه خودرارئيس ھ
ن عآ نسبت به 

سال اس ١٠ست 
سد به ابتدائی تر

لی بيش نبودند
ض ورعايت صال

ويم بعدھا خواھي

ست که انسان ف
نستن بنمايند و

 طر اين .ساختن

سرابوبکرحاکم م
ب رادرآی رسيد 

 نسبت داده اند
ناچيز قابل خود

مرد ی از نوار نھاد

اين ابتدائی تري
. بدھند ياندھند

ورازادب واھانت

رد که اشاره ای

بارت ازخارج

ربيشتر ياد انسان

ود که توچند منی

ی زيک قطره منی

سوی  کسی که
دای مخصوصی
سی که مدعی اس

تاچه رس است 

ن شايد خردسال
م دانستن تبعيض

شاھزاده رانميگو

عن ھمين اسرتف
مردم راتشنه دا
رف رامحروم س

 ازدستگيری پس
یوبه حد بی تاب

 اخالق فراعنه
 ومردم رادرمق

بخش ھايی

 بکند ولی به ا
دارند که اجازه

به دو ،فی کردن

بی دارزيسته کتا

بلوغ اطفال عب

معموال اشعاره

علوم نميشوــــ م

 نيکو نبود منی

کردن از س حکم
شنوندگان باصد

ست کسحيرت ا
گاهآ مردمی نا

قای فروتنآ که
محکوم بلکه با

جلسه باحضورش

د بزرگ بينی وت
ضی ميکند که م

طر ،شنيدن وبعد
    .ت

پس -   نمونه
نکه تشنگی اوآز

نرابهآيد حکما
 خود رابرمردم

 

ليت سياسی ھم
لق ندحاکميت مط

باب اجازه معرف

ف به امام می ز

.مردان غ بلو

 

رم کهوآروتن مي

طره منی        

چو منی        

قائل شدن حق ح
ست که معموال ش

. ح شدند ياخير
ھنوز به ادبيات

سال قبل ٢٨
د>ه نخواھم دا

جزئيات جکه <

وبيماری خود،
وقتی بيمارراراض
خواستن وياش
ری خواھی است

ازباب ، ميشود
ه کردند وبعد از

ينمايش گذارده ا
دادن رترنشان

  .ميخوانم

ی درخارجه فعال
دخودشان ھم ح

ص ساختن واربا

ن صادق معروف

وديگري طفال

>>منيت است 

ّ  نبه  ـــی ت قای فرآ  

جود توزيک قطر

خود که گو ھمچ

وق منيت ، بينی
ھای بی مثال اس
متوجه مقصودم
يدک ميکشد ھن

بھمن يعنی ٢
من اجازارت <

ن برنامه گفتند ک

،ت        ّ حالت مني   ،ت
و ،لی اين حالت

ِ اول ايجاد ولع               
وحريص دربرتر

 نوع رفتارديده
مادهآرمقابل او

   .ند

ه حضرتعالی بن
. برنھاستآ  با

کبرکه برايتان م

طورميشود کسی
سبت به فرزند ن

ن وخودراشاخص

ب بوده ودرزمان
  :يد

ت يكي بلوغ اط

م<شدن ازمني

ی دارد که برای

ای ھست وج

تاچند منی زخ

، خود بزرگت
ن حرفھآيکند از

قای فروتن مآ 
 مردمی راھم ي

٢حضرت درپيام
ند ولی نه باعبا

   .زيرووزراء

  ميفرمايند

به شنوندگان تن

نيستل انتظاری
ه ديگران  را ول

           بعبارت ديگر 
خواه ودستبد خو

 بسياری ازاين
ب درآ مقاديری

رش راقطع کردن

تفرعنی که ،حترم
 وزشتی کردن

ذم تک است دری 

   ٢ برگ ٣٠/ ٠١

مانده ام که چط
ايشان حتی ،کند

يل صحبت کردن

   .رسياسی

وھب که اسم او
 ميخورد ميگوي

 بردونوع است

شدن وبيرون ش

ھائی يک دوبيتی

، نخوته  غرور
معرفی مي ردمی

ميدھند  نميدانم
ام سازمانی ون
   .سی

اعليحض ١٣۶٢
ض اشاره فرمودن
وسيله نخست وز

جزئيات رانم -

قای فروتآيعنی

عجيب وغيرقابل
نستن ميداند نه
،ش را بکارببرد

رضايت يک مس

خ اسالم موارد
يت تشنگی بود
ريختند وبعد سر

يمان فروتن محت
کردن برمردم
   . کردن است

بيتی  تان سعدی

 ١/ ٢٠١٢

واقعا م
منم بکن

اين قبيل

به گفتار

بھلول ک
فروتن

بلوغ<

خارج ش

شيخ بھ

اينھمه 
نھاد مر
نشان م
ميکند

دمکراس

درسال
تبعيض

نھم بوآ

٣-

ايشان ي

اظھارع
اليق دا
خودش
تامين ر

درتاريخ
نھاي در

زمين ر

قای ايآ
طغيان
حساب

درگلست



 حقوقدان

رمائيد شايد 

  راندارند 

 ،ی سياسی

رعن وتکبر 

ال توجه به 

<  

ن صحبت آ 

دائی بغيراز 
نتخاب کرده 
ی که بارای 
ميدند که چه 
ھی پارلمانی 

ميشود وبعد 
ه ايشان به 

نون اساسی 
؟ مسلما يرد

يگری باشد 

ح-اميرفيض  - دمی!

دمی مطرح بفر

ولياقت دانستن ر

د درسازمان ھا

وتفر ،ل مييابد

اکميت تکبرمجا

   .رويم

ت قدری روی

 ازھيچ بنده خد
برای خودش ان
ه قانون اساسی

خواندند وفھميه 
ی ازبين پادشاھ

م کشور تعيين م
بعد مردم ازجمله

ازمالحظه قان عد
سی شکل ميگي
 متوقع برامردي

مرد ی از نوار نھاد

  ترازناکسان

ی نھاد مرد امنا

م  کف ھستند و

ضرتعالی داده ايد
  م خصوصی)

ل وانديشه زوال

رت بيماری وحا

ن نرآ به اشاره 

! بھتراستت اس

ی وگمراه کننده
خود احمد مدنی ب
ن بعداز مالحظه
ند وبعد ازاينکه
چه نوع حکومتی

ه اول نوع رژيم
ته ميشود وبوش

   . بدھند

 صبرکنند که بعد
رگز جامعه سياس
وامر که ھريک

بخش ھايی

خواری شود کمت

ودتان درھيئت
  .ايند

 مند بو که مردم

ه حضيماتومی ک
پايان پيا(ت امنا

کنترل عقل ،شد
   .ن توجه کند

کشند بازھم قدر

ه حيف است که

جتماعی خاصی

فی وبی معنائی
عنوانی که خو (

 است که ايشان
سی صحبت کردن

گيرند که به چي

گاه نيست کهآی
ساسی کشورنو
ت پارلمانی رای

عنی ھمه مردم
ھرياآيم بگيرند

وحصول دو حق

 

به خ      سان

بينی خو گ بزر
ھدايت شما بنما

 داشت وعقيده

ين است که التي
 نه رئيس ھيئت

تفرعنن گرفتارش
نآخنش ونتايج

صويروتحليل بک

کهی ھست  ه ا

ش سياسی واج

خنی به اين جلف
ف امام خمينی>
قای فروتن اين
 ان قانون اساس

تصميم مي رند و

ی حقوق سياسی
شان اول قانون ا
مانی وياسلطنت

يع رشناخته شود
جمھوری تصمي

يعنی تح( نامند

که تکبرکند باکس

ه بيماری خود
و فکری برای 

ق حضرتعالی را

وش شما ايزيرگ
ی سازمان است

 ميم نگرفته ام

وتکبروت ی بين
ثارسخآبه  تکبر،

نرابرايش بتصآج

نی  ايشان نکته

چون واجد ارزش

 ايران ودنيا سخ
رويارجان برکف

قاآکم مغرورانه
ا مردم دربارهب

کمک ميگير شان

به اين الفبای ،ی
که بتصور ايشا
 جمھوری پارلم

 ھمه گيرومعتبر
ی وجت از سطنت

دور> مين< ی

کسی ک

توجه مرابه ارم
وم عقيده گردند

ھم ھمين اخالق

  مانه 

مانه اين جانب ز
شورای اجرائی

روتن ھنوز تصم

ری خود بزرگ
ص متفرعن ومت

ظھارات ونتايج

 وفراموش نشدن

> چمان فروتن

رتاريخ سياسی
ف <به کارگذار

مفھوم حک .ست
 وبعد ازاينکه ب
ھم وشعورخودش

  . رای بدھند

ای نھاد مردمی
ميگردد  نه اينک
ه ميکنند که به

قای فروتن آی 
ره نوع حکومت

فلسفی راصطالح
  .)شود

   ٣ برگ ٣٠/ ٠١

داشما خواھش 
 اين ارادتمند ھم

خوند منتظری ھ

صوصي ومحرم

صوصی ومحرم
حيت رئيس وياش

من ايمان فرو -

 وقتی به بيمار
نميدھد که شخص

ثاراآيگران ھم 
  .خواھد داد

رھای پرتغز!! 

< :ند

من ايممايش <
 

بطور قطع در 
حمد مدنی معروف

ه نشده اسشنيد
تصويب رسيده

ازفھمنوقت آ ،ت
ھوری پارلمانی

ئيس ھيئت امنا
اساسی نوشته م
خودشان مراجعه

 صيغه استنتاجی
ت بامردم دربار
يرا اين امررادر
حال شناخته ميش

 ١/ ٢٠١٢

من ازش
نھا باآ

خآاتفاقا 

پيام خص

خصپيام 
درصالح

۴-

انسان
مجال ن

واگر دي
نرا نخآ

درگفتار

گفته اند

اين فرم
 :شود

-الف 
سيد اح

)  شبود
مردم بت
خبراست
وياجمھ

قای رئآ
قانون ا
شعورخ

اگراين
وصحبت
خير زي

ن محآو



 حقوقدان-اميرفيض  - مردمی! بخش ھايی از نوار نھاد      ۴ برگ ٣٠/ ٠١/ ٢٠١٢ 

دشان رادرھيئت امنا مطرح بفرمايند شايد قای رئيس ھيئت امنای نھاد مردمی اين فرمايش حکيمانه !  خوآفکرميکنم که  
ن اين چنين بددانشی ھاراباغرور کبکبه ودبدبه برخ نميکشيد آاگرھيئت امنائی وجود داشت رئيس نجا کسی باشد (آدر

موخته بود که اول رای واظھارنظرنسبت به نوع حکومت است وسپس تنظيم قانون آواين درس ابتدائی حقوق سياسی را
اساسی  دم سياسی قبل از تنظيم قانون اساسی شعوری است که بايد تشخيص خودرادرتنظيم قانونآاساسی وشعوريک 

 )خوبستبعداز عروسی برای سرمنارلباس (بندد نه بعداز تنظيم قانون اساسی وبه بيند که چه خبراست اين مصداق  بکار
   .راشاھد ميسازد

اظھارنظرنسبت به نوع حکومت از سلطنتی  اينکه کسی بعد از تنظيم قانون اساسی ومالحظه اينکه مردم چه ميخواھند
مردم فرصت طلب وبی اراده وبی عقيده وسست عنصراست که دراصطالح منتظرميماند  وشيوه ذات ،وياجمھوری بنمايد

مرحوم سيد احمد  ،راھش راتعيين کند ،وولنگاری اونوقت شعورفرصت طلبی آتا به بيند که قدرت وپيروزی کجاست 
بود که سابقه اش واظھاراتش که نزديک به حکم رئيس امنای  یمدنی کارگزارويارجان برکف امام يکی ازھمان اشخاص

  .بيان شده است ھانھاد مردمی است درسنگر

د فرصت طلب ارائه داده  است که نمونه ھای بسياری ازاين قبيل افرا درکتاب تاريخ احزاب سياسیملک الشعرای بھار
   .سعدوالدوله تاوضعيت روشن نشده موقعت خودرامشخص نساخته اند ازجمله 

البته چنين تابعيتی رابسياری  مريکائی ايشان استآقای رئيس ديده ميشود تابعيت آاشاره جالبی که درفرمايشات  -۵
   .ستظھارخودشان مسئله مھمی اقای رئيس ھيئت امنا بنابه اآازايرانيان دارند ولی موقعيبت 

> کاشف اين برداشت است که ايشان قائل به ای داده شودينده بمن حق رآاظھارايشان به اينکه <اگرروزی درايران   
 محروم بودن از ) است ازھيچ ايرانی که دارای تابعيت دوگانه است چنين اسقاط حقی شنيده نشدهداشتن حق رای نيست (

ومحروم بودن از حقوق اجتماعی  حجرسياسی تائيد وتسليم  به نوعی  صاحب حق رای)( نھم باتائيد يک ايرانیآحق رای 
اين چنين محجوری که خودش تصديق دارد که حق رای ندارد چگونه خود رادرمقامی ميداند که حکم برای  ،است

چه کسانی ھستند که يک محجورومحروم ازحقوق  ،ت درھيئت امناواين حضرات ادعائی عضوي ؟ايرانيان صادرکند
  رابرياست خود پذيرفته اند !واجتماعی سياسی 

ن آن وتالش برای تحقق آقای رئيس ھيئت امنا! فرق بين انسان وحيوان عقيده سياسی مشخص وروشن ووفاداری به آ
ن استناد آما به ــان شعوری است که شنچه که زيربنای عقيده سياسی شخص رامشخص ومستحکم ميکند ھمآاست و
ورشوم که اگرشعور حضرتعالی بعداز اينکه بشما آيد  بنابراين اجازه فرمائيد ابتدا تاسف خودراازاين تصريح يادکرده ا

حق رای داده شود وبعد ازاينکه قانون اساسی بتصويب برسد وبعد ازاينکه بامردم صحبت کرديد وبعدازاينکه اوضاع 
ن زمان که محدود آاين برداشت محترمانه بوجود ميايد که  تا ،نوقت شعورتان  بيدارميشودآ فرموديدحظه واحوال رامال

  ن شعورباشدآکه تصور نميکنم نام عالی خواب ويامست غرور وتکبرومنيت است ھم نيست شعورحضرت

  

     

   

  

   

 


