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  حقوقدان -اميرفيض

. گفته شده که نوزادان بھنگام تولد ظرفيت تحمل انسانھا يکی ازعالئم واسباب نموداری شخصيت است
   .فاقد ظرفيت تحمل ھستند وبه ھمين دليل باگريه که عالمت بی تحملی است به دنيا وارد ميشوند

  .رميشودبي، ھمان تمثيل کاسه صبراست  که وقتی ظرفيت برای تحمل کم بود به لبريزی تعظرفيت تحمل

ن مشخص ونه آظرفيت تحمل را دوگونه گفته اند يکی ظرفيت تحمل درمقابل مصائب که نه حد وفصل 
   .ن ازظرفيت انسان ھا خارج استآقابل پيش بينی است  وغالبا تحمل 

عامل اين کمبود زيادتی  ،با تمجيد وتجليل ازشنونده ھمراه نباشد اگر ،ديگری عدم تحمل حرف ديگران
  .ود خواھی است که بربارزه تحمل اشراف داردحسن غرور وخ

 »کاسه صبرم ازنوشته امير فيض لبريزشده«قای مھندس روحانی را خواندم که نوشته بود آموقعيکه نامه 
ن روزی که من احساس آ<ھمه بدانند که  :درتھديد مردم گفت ۶٠ياد اظھارات خمينی افتادم که درسال 

روزنامه ھا  > وبکنم دست ھمه راقطع خواھم کردن روز اينطوری نيست که نصيحت آخطربکنم 
  .>کاسه صبر امام لبريزشدهبراظھارات خمينی تيتر زدند <

  وامـــــا بعد

 درطول سی وچند سالی که افتخارحضوردرمبارزه سياسی عليه جمھوری اسالمی وحقانيت سلطنت و
   .مدهآ تکراربارھا درسنگراين جمله به  ،را دارم تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت

ن كارگر نرا ندارند ايآياران ميخواهند بگويند وفرصت نچه ايرانآمرايك كارگرسياسي بدانيد كه <
  .>مينويسد وبه اطراف ميپراكند

ان پيشقدم درنخواندن درتمام اين سی وچند سال تنھا سه نوبت کسانی يا مشوق بوده اند ويا خودش
   .سنگرشده اند

يون بود که درسميناری شادروان گلسرخی درمقابل جمعی ازايرانيان  خطاب قای داريوش ھماآاولين مورد 
يا شما سنگرھارا ميخوانيد> داريوش ھمايون با صدای مخصوص آ< :ھمايون ميگويدداريوش به 

   .نخواھم خواند ھم وخشونت تمام ميگويد نه ھرگزوھرگز
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وقی روزنامه حمد حققای مآمورد دوم دراجالس روزنامه نگاران ايرانی درحضوراعليحضرت بود که 
فرمايند مي>  اعليحضرت نشريه سنگرچيز ديگری ميگويد< :اعليحضرت ميگويد شاتينگاردرمقابل فرما

  ١ .> اعليحضرت ھدايت ميفرمايند که نخوانيدبرايگان ميفرستند< :قای حقوقی ميگويدآ> خريدن<

ھندس روحانی است که قای مآ لبريز شدن صبر مورد  سوم که ظھورش ھم امروزومفاسدش فرداھاست 
  .کتبا ازجاويد ايران خواسته که ديگر تحريرات اميرفيض برايشان ارسال نشود

ھيچ الزامی برای ھيچکس ، درحدی است که فراموش کرده اند ،يعنی حد لبريزی صبرشان ازتحمل
   .نرا ميخواندآدرخواندن ھمه چيزنيست ھرکس به فراخور بضاعت علمی ويا شوق به موضوعات خاص 

كسي كه به مسائل ميهنش اهميت ميدهد بطورطبيعي هرنوشته اي كه  ،معمول          ِدراين اصل 
 بوئي ازميهنش داشته باشد با ولع ودقت تما م ميخواند وانرابه ديگران هم منتقل ميكند

  .نرا نميخواند واگرھم احتماال بخواند چيزی درک نميکندآوکسيکه عالقه ای به مسائل ميھنش ندارد بالطبع 

يھن پرستان تکليف مبارزاتی دارند که بھرطريق که ممکنشان ھست ايرانيان را درجريان مسائل سياسی م
را منع کرد که ازاين کارخودداری کنند منع چنين کاری معمول اننآنميشود  ؛مربوط به کشورشان قراردھند

  .جمھوری اسالمی است

مبارزه دارند ازاقدام ھم ميھنشان که به ميھنشان فکرميکنند وحضورفکری در انینآدراين جريان 
سال ھنوز  ٢نھا که به مسائل مبارزه وميھنشان عالقه ای ندارند وپس از آ نرا خواستارند وآتشکروتداوم 

واگرھم ناچارشوند چيزی بنويسند با نازوشرط شروط  گاه نيستندآايران  قطعنامه تجزيه ١١ماده  از
را نخوانده  ١١تحريرات راجع به محکوم کردن ماده وانند چنانکه حق دارند که تحريرات را نخ  ،يندآجلومي

اين افراد نميتوانند ايجاد تکليف کنند برای ميھن پرستانی که مسائل ايران رابرای بسياری اند ولی 
   .نان نفرستندآميفرستند برای 
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