
  حقوقدان -اميرفيض – بھمن صحبت ميکنند ٢٢ھمه در باره  -دوتا حرف نا حساب    ٢ از ١ برگ ٢٠١٨/٠١/٢٩، شنبهدومه شيد= 

  حرف ناحساب دوتــــا
  بهمن صحبت ميكنند 22همه درباره 

  کسيکه برخالف اين جريان باشد يامزدوررژيم است ويا احمق

  (سياوش امانيه)                                                                                    

  حقوقدان -اميرفيض

اخيز قاسمی اجرا کننده برنامه ھای رست قای سعيدآگھی ديده ميشود که آدرسايت رستاخير سيمرغ يک 
کسانی  از نھا نسبت ميداده اند استيضاح وآنکه افراد را تحقير ويا اتھاماتی رابه آسميرغ بمناسبت 

   .ستقای سياوش امانيه عذرخواھی شده اآازجمله 

سايت خبر رستاخيز سيمرغ پاک  زا ن اگھی خشک نشده وآ قای سياوش امانيه که ھنوز جوھرآ
سيمرغ  مثل اينکه درسايت رساخيز ؛ميليون ھا ايرانی را مزدور رژيم ويا احمق ناميده است نگرديده،

  .تداعی ميکند را(سيب سرخ برای دست چالق بد است) 

 در (مردم) نھاآبه اين علت است که قای امانيه  آازسوی  مردم  ل اتھام مزدوری رژيم ويا حماقتفص

 ١  .نميکنند صحبتبھمن  ٢٢باره 

بھمن نه کارسياسی است ونه عالمت مخالفت با جمھوری اسالمی  وازھمه  ٢٢صحبت درمورد 
  .شوم روزن آورد ھای آمھمترنه محکوميت دست

بھمن خواھند نوشت   ٢٢ھای بسياری درباره روزنامه ھای وابسته به جمھوری اسالمی ھم سرمقاله 
برنامه ريزی ھای مفصلی  ن روز نحس وکثيفآھم اکنون ھم جمھوری اسالمی برای بزرگداشت  از و

  .فراھم کرده اند

                                                            
بھمن ميکند، در مسير فکری رژيم اسالمی قرار ميگيرد.  ٢٢بارھا نوشته شده، ھرکسی به ھر ترتيب يادی از  - ١

به يھودی ھای وابسته به سامانه جورج سوروس مربوط  IOSMEاکنون آقای سياوش امانيه که از راه وب سايت 
قای سعيد بھم يادی نکند مزدور رژيم است. آ ٢٢طرفداری ميکند؛ ميگويد ھرکس از » شاھزاده«ميشود، به دروغ از 

قاسمی از ھمکاران آغازين آقای امانيه و ديگر ھمبندانشان ميباشند که بتازگی به اختالف افتاده اند و نسبت بھم شاخ 
 ک-و شانه ميکشند. نماد زير نه در دفاع بلکه از برای آگاھی به اينجا آورده شده است. ح

 

  
 



  حقوقدان -اميرفيض – بھمن صحبت ميکنند ٢٢ھمه در باره  -دوتا حرف نا حساب    ٢ از ٢ برگ ٢٠١٨/٠١/٢٩، شنبهدومه شيد= 

. ن باره صحبت نکرد احمق دانستآ . نميشود ھرکه دربھمن نقل حوادث است ٢٢صحبت کردن درباره 
تظاھرات  مبارزه است. يکی به صورت شرکت کنندگان در ای ازه ھدخوريات واباين نوع ادبيات، اد

   .ميداند »احمق«بھمن صحبت نميکنند  ٢٢وديگری ھم مردم ايران را که درباره   »ميشاشد«

سال صحبت وحرف زدن درباره جمھوری اسالمی ھنوز  ۴٠شايد بتوان گفت احمق ماھستيم که بعداز
بت نجا کشيده ايم که ھرکه صحآنيست وبازکارصحبت کردن رابه  نفھميده ايم که حرف چاره ساز

  .بھمن نکند احمق شناخته ميشود ٢٢درباره 

سال ھنوز نميدانيم که مبارزه بدون رھبری وبدون تشکيالت ومسئول  ۴٠ری احمق مائيم که بعدازآ
بر معنوی زاد ساختن رھآبيشتريم که لياقت  ھم عمليات  ممکن نيست  قدری ازحماقت واحمق بودن

     .مونماد ملت خودمان را نداري

ای مبارزه عليه جمھوری اسالمی فرصتی بر اکنون سال که خيال ميکند ۴٠احمق کسی است که بعد از
ردم به مشارکت يارگيری  وتشويق م و ومقام رھبریبجای ارائه طرح وبرنامه وسازمان  مده آبدست 

لفافه  اين شعارھای بی معنا وناحساب را توام با  در را دنبال کند،بھمن  ٢٢دربرنامه ھای براندازی 
   .فحاشی عرضه مبارزه ميکند

اين است  صحبت از دوال ميشود. ھمه جا و ھمه کس ری ما احمقيم که خيال ميکنيم  شترسواری دوالآ
ب وتاب بيان آاين روشنی را چنان با  و ؛که ھمه گرفتاری ھای مملکت ازجمھوری اسالمی است

بی رھبری بی تشکيالتی  ولی ھيچکس به درد بی درمان، اند شکسته گوئی فالن غول راميکنند که 
    .اشارتی ندارد

اصال نميداند  وری مبارزه ای که نه رھبردارد ونه تشکيالت ونه ستاد عمليات ونه تيم ھای پشتيبانی آ
کافه  در )ان( وخودش ندانميتواند وحق ندارد که مردم رابه خيابانھا بکش چه ميخواھد وچرا ميخواھد 

  .ھای کشورھای خارج اعالميه وبيانيه بنويسند

رھبرمعنوی قانون  تانرا ندارند آعقيده دارم ايرانيان خارج ازکشور مادام که نميتوانند ويا لياقت 
دھند نبايد  مردم را تحريک ودعوت به تظاھرات  اساسی مشروطه را درمقام رھبری قانونی قرار

. مبارزه زادی کشورمان راھم نخواھيم داشتآداشتن رھبرنيستييم  بطورحتم لياقت  اليق اگرما ...کنند
رھبرش يا جمھوری  ،اين دو الزم وملزومند  تظاھرات بدون رھبری... بدون رھبری محال است

      .کشورھای بيگانهاسالمی ميشود ويا 

 داد گرفتارايران را با اعالميه وبيانيه به کشتن مايران را نميشود با بيانيه نجات داد ولی ميتوان مرد
  .وبه زندان انداخت

  قای سياوش امانيه آ

اجرائی  روال قانون اساسی رھبر اول بايد در ؛به دزد را اول چاه رابکن بعد منار ؛ازقديم گفته اند
 سکان مبارزه را ھدايت  و ن رھبراجرائیآ ت نماد ملت ايران تعيين ومبارزه، متاثِر ازقدرت معنوي

   .يدآمبارزه ازحالت شعر وشعار به عمل وواقع گرائی در ،ن سکانآزيرسايه 

 


