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  قاي اميرابراهيمي آايران يارگرامي 

  نحقوقدا -اميرفيض

   ،با درود

 بواسطه تقليل شناسنامه مبارزاتینخست متاسفم که شما نامه مورخ سوم سپتامبر حضرتعالی را خواندم 
که < دتوضيح ھم داده شده بو و ده بوديدرا اعالم کر ٢٠٠٠شما خودتان سال  ،زرده شده ايدآ ؛خودتان

مواضع  يعنی شاھزاده رضا پھلوی را از ن سال تمام کوششم براين بود که بنوعی تنھا اميد ايرانآ از
  .>گاه سازمآاشتباه خودش بگونه ای 

را می نوشتيد بنده  ١٩٨٢البته اگرسال  ،تباط شروع مبارزه کردماس ،ن عبارت وتاريخآ بنده ھم ازخوب 
ما چند ساله باشد  وقتی ھرکدام ما ويا مباره  ست که کارنامه نميکردم  واساسا چه مھم ا !چنين جنايتی

   .کسی ھمه ما ھيچ قدم مثبتی برای نجات ايران برنداشته ايم  اميتازی نيست برای مدت مبارزه

را تلف کرده  و نوشتن سی سال وقت خوانندگانبيش از که ما  ؛ھرکه بارش بيشتر مسئوليتی بيشتراست
  .دراين رديف شايد متھم اول خود بنده باشم وئوليم متھم ومس وردی نداشته ايم آايم وھيچ دست

دگم مطرح ميکنم  بسيارخشک و شما که نوشته ايد بنده مسائل حقوقی ؛گله ازعدم تماس کرده ايد 
 و ؛چيزی دريافت نميکنيد واينطورھم فکرميکنيد که ديگران ھم چيزی درک نميکنند که سرکار
ايران ياران  بسياری از ؛تماس چه لزومی دارد ،ديھم به حساب کھولت بنده ميگذار نراآ بخشی از

که درک  کسانی چه لزومی دارد ؛ستيمھباھم وتجانس فکری  در تماس مدام سالھای سنگر از
غ پخته ارزبابی ميکنيد  د مزاحم ھمديکرشويم  شما نامه مرا با خنده مرننوشته ھای مرا نميکن

  ؟ضرورتی دارد که بجای مرغ پخته قراربگيريد ايا 

  ترازو مينھد را در ودـــــذوق خ  ھرکه تاليفی بھرعنوان کند

  گمان شاھين گھی سرميزندـــبي  رازوی قبول مشتریـــــدرت

   .يد که مقبول ھمه باشدھيچکس نميتواند چيزی بنويسد ويا بگو 

 نامه  ندايح  وطرح موضوعات، معموال يک ياچند  باميرابراھيمی درتبديل لو »غالمعلی«قای آ 
تشکيل ميدھد ودرمثال مانند سفره  حواشی موضوع را ،موضوع اصلی است که موضوعات فرعی

   .ازقبيل ساالد ونان وپنيروغيره ھم گذاشته ميشود اصلی مخلفاتی  خوراکست که درکناراوراک خ

  .اسخ به مسائل اصلی است نه فرعیتوجه وپ ،درتبديل لوايح شرط واصل   

 در شيوه کارھم نيست زيرا  اصرار ؛جانب ھيچ اعتنائی نکرده ايدحضرتعالی به مسائل اصلی درنامه اين
  .تبديل لوايح اين است که بی پاسخ گذاشتن مسائل اصلی تائيد موضوع تلقی ميگردد

درپايان نامه ھشدار اين حکم   ؛درنامه تقديمی ھم اشاره روشن شده است گاھيد وآھمانطور که  
وجودی ايران  ندشمنامه برائت حاصل نکند   نآ اتھامات در شده که چنانچه شاھزاده از صادر

  .شناخته ميشود
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اينکه  ازيا آش شده بود که سپر ،امضا نکرده ايد نجا که اظھارتاسف کرده بوديد که نامه ھشدار راآ از
  ؟بدانيد بازھم متاسف ھستيد دشمن وجودی ايران! را شانس نداشته ايد که شاھزاده

زيرا فکرکردم  جلب کنم ھشدار ه سرکاررابه حکم پايان نامهبا طرح پرسش مزبور خواستم مودبانه توج
  .ممکن است نامه ھشدار را تاپايان وبادقت الزم نخوانده باشيد

دگم  بسيار يا مسئله ای <حقوقی خشک و پيچ وخمی داشته باشد و  ،که سوال مطروحه باالتصورنميکنم 
ه جوابی اينکبھرحال به مصداق < !!مبارزه سياسی ميکند ١٩٨٢نھم برای کسی که ازسال آ > باشد

درمعنای بی اعتنائی دريافت  جواب الزم را ،نظام تبديل لوايحمعمول  > به اعتبارنگرفتم خود جوابی است
   .داشتم

درپايان نامه  به قصد استفاده ازدانش مبارزه سياسی چند سوال که ميتوانست راھنمای شناخت  
باشد مطرح شد که متاسفانه به ھيچيک  مشترکمان  بيشتر شما وزمينه تقويت فلسفه مبارزه

    .جوابی نداديد

فلسفی  ن به پاسخ ھای منطقی درجدال سياسی وفلسفی مبارزه ورسيدگام سياسی رفع ابھامات بزرگترين 
ن سواالت اين بود که آ يکی از ،دن واقف نيستيآمادگی پاسخ نداشتيد ويا به اھميت آاست که شما يا 

> سوال ديگر اين بود که مقام وتعھدی به ايران دارند چيست !شما به اينکه شاھزادهمبنای اعتقاد <
ومستند ان کدام نص وقانون  ن اشاره کرده ايد چيست آقائل ھستيد وبه  !مقامی که شما برای شاھزاده<

  .بود سوال ۶يا  ۵نھا مجموعا آ> وامثال است

واقعا کسی به اين سوال پاسخ نداده که چرا شخص به مبارزه سلطنت طلبان است ومزبور مبتالسواالت 
ايشان کدام نص ويا  مبنای اين توقع از و ،مکلف ومتعھد به نجات ايران است پھلوی! شاھزاده رضا

   .نھاستآقرارداد وامثال 

طريق  قرارنيست که کمبود ھای فکری وبرداشت ھای نظری از ؟ مگرکنيداين سوالی است که شما قھريا آ
   ؟تقرير حل وتامين شودفتگو وتحرير وگ

   .> وقھرنکندسيا باشدآسنگ زيرين < !سال مبارزه کرده است ٣٠مگرکسی که 

ود بلکه با جبھه ــــــبـــبرخورد سرکاربا اليحه اينجانب نه اينکه دوستانه ومعمول گفتمان ھای سياسی ن
 دبنی دريچه بی اعتمادی ووسواس وب ازن نامه آگيری وسوء نيت شکل گرفته بود وھرموضوعی رادر

ب گنديده وگودال را به خودتان گرفته ايد درصورتی که کسيکه سی سال مبارزه ميکند آ ،نگاه کرده ايد
که قضيه بشود شامل  چنان برداشت کرديد و ،روزه درگودال خشک ميشود ب گنديده دوآ رودخانه است و

  .>صاحب فحش خودش را معرفی کرد<

يش بی حوصله شده ايم ولی چرا بی حوصلگی خودتان ھمه ما کم وب ؛اظھاربی حوصلگی کرده ايد 
ی ديگران ھيچ کس ملزم نيست که نوشته ھا ؟گذاريديم و ديگران بپای ماھيت نوشته ای بنده را
   .ده ای ازکسی نميتواند داشته باشدنبخواند وچنين توقعی نيز ھيج تقرير کن را
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نوشتم  می کمک به دانستنی ھای خودبلکه برا ؛نوشتمن ،برای خواندن واستفاده شمابنده اليحه ارسالی را 
ميدانيد درعرف واخالق سوال واجب نيست ولی  . مورد تائيد درنامه شما بود که ازشما سواالتی کردم  که

   .ن واجب استآب اجو

يظ ھم ميکنيد اشکالی ندارد ھمه فرزندان گھگاه غ ؛م وپاسخ سواالتم را خواستارماکنون ھم بازايستاده ا
مرتکب اشتباه وغيظ وقھرميشوند ولی پدران ھمچنان درجھت ھدايت فرزندانشان  نسبت به پدرانشان

   .ميکوشند  من شايد ازنظرسنی پدرسلطنت طلبان شناخته شوم

   .. درحالت قھرھم جواب بفرمائيد متشکرمپدررا منتظرنگذاريد وبه سواالت مطروحه جواب بفرمائيد

***  

نمائی را ولی اين راھ ،ن نامه مھم بود ھمان تاريخ شروع مبارزه بودآنچه برای شما درآ ،متاسفم که
شنای موارد مشابه آن بشويد وبه معاذير آسواالتی که شما نخواستيد وارد  مديون شما ھستم که برخی از

است  پاسخ داده  ) که درجريان تنظيمموجود ، ادعا، مفقوداصولقسمت ھفتم ( تمسک جستيد درتحرير
      بااحترام اميرفيض                                                                           .شده است

 


