
 حقوقدان

 درمدتی 
زه وارد 
 منجنيق 

!!  شورا
> وارد ی

اصطالح 
ھی کوتاه 

   .شد

 درشور 
فرو  ن از

وگفت که 
چون  و 

ورا دامن 
مين د وھ

  منشور
شورشده 

يرا ھمه 
قطعنامه و

 به مقام 
شخصيتی 
 تحصيل 

جايگاه  ز

ح -اميرفيض - رد

ويا سازمانی
 فلسفه مبارز
ه مانند يک

ضربه ای که
رامت انسانی

 

شورای به ا
نگاھی ،گ فتنه

ب کرده بجاباش

ارضی کش تي
چون ايرانيان
نتخاب کرد و
؛واھد گرفت

اغوای شو 
ل شورا شدند

ابتدا ود بايد
 خارج ازکش

الزم باشد زي
 اساسنامه و
ليحضرت ھم
 حقوقی وش
ھم نيازی به

از سلطنت را

 سنگ فتنه ميبار

رت شخص و
خاصهسالمی 

چنان است که
   .ت

زه ترين ض
کر< ارزه و

 اشته باشد 

تشبيه ش لتِ 
به سنگ ،ن

دت کم پرتاب

وحدت وتمامي
که چ ،نجانيد

ان ه اغوا را
صالح قرارخو
،خته نميشدند
  ضامن قول
ضوشورابشو
زات ايرانيان

عليحضرت ال
ث وتصويب
نتصابی واعل
ه موجوديت

حيوانات ھ و

  ن 

ی وتاريخی س
    .کرد

منجنيق شوراز

ی چه بصور
جمھوری اس
ودرتشبيه چ
ب کرده است

 است که تاز
وشرافت مبا
ی وزود گذردا

رستی واصال
نآضربه ھای 
 که دراين مد

ف نابودی و
گن ١١ ماده

شدند شورا را
حص واص وف

د قول شناخ
ا کردند وھم
عضقاد کند يا 

رتاريخ مبارز

ورا يعنی اع
ه وعده بحث
ند نفرخود ان
هرا به مرحل
، وصولی ندارد

شاهي ايران

د ھويت ملی
البی پرتاب ک

                     

 فعال سياسی
ارزه  عليه ج

واست  کرده
پرتابت کوتاه

نآر قاصد
ت ويث به حي

ھی سطحیگا

کنم برای در
وض ،منجنيق

به سنگھائی

رد با ھدفب ک
 ای بصورت
ی نگران شد
 مورد بحث
ندگان ھم مرد

امضا نامه را
انتقميخواھد

ثبت در ،کره

من قول شو
بهگاھند که آ

سس فقط چن
رحقيقت شور
ی به کاراصو

ساله پادش 25

 خورد ونماد
ای واھی وقال

١                    

گفت که ھيچ
به مباده ای
وارد ک !ملی
دراين مدت ،

اين تحرير
درتورنتو
ساخت نگ

فکر ميک
به م !ملی

وفشرده ب

 شورا پرتاب
قطعنامه در

ب وبيسابقه ا
جمع موسس
ود وقول دھند
شان ھم قطعن

ھرکس م<؛ ر
اجباروک م با

 شورا وضام
،يب ميکنند

ودرمجمع موس
سس بود ودر
منجنيق نيازی

500وم سنت

يقا به ھدف
ئی يک شورا

١ برگ   ١۴/ ٠۶/

ين ميتوان گ
ای خرد کنند
به اصطالح م

،پی درپی تنه

 جزيه ايران

 که منجنيق
د نراآبود که

خرب وعجيب
يست ودرمج
ين کافی نبو
رفت يعنی ايش

زير که شعار
 اغوای توام

نوشت قول
تعقي را شورا

چ وفا نشد و
 مجمع موس

زيرا م ؛سيده
   .رند

ساختن تداو

يق شورا دقي
دال سخنگوئی

/ ٢٠١٣ ، جمعه  

 حقوقدان -ض

 ودرمقام يقي
تاه ضربه ھا
که شورای ب
نھم ازنوع فت

، تجنگ فتنه

نگ فتنه ای
زاديخواھی ب
ين سنگ مخ
نامه قطعی ني
 ھمراه تضمي

ھم گر رت را
ايشان بود که

> يعنی کند

نم بيان سرن
ه موضوع ش

ھيچ )رامنامه
محصول ،ی
ھنوزھم نرس 

 حقوقی ندار

منهدم س –م 

گ دوم منجني
ساقط وبه گود

(ناھيد شيد)

اميرفيض

بی ترديد
کوت چنين

ک نکرده 
نآ ،سنگ

اولين سن

اولين سن
زآپوشش 

مدن چنيآ
اين قطعنا
اين قول
اعليحضر
ضمانت ا

امضا را
   .است

فکرنميکن
کسانی که

مرشورا (
سخنگوئی
نرسيد و
شخصيت

سنگ دو

اين سنگ
قانونی س



 حقوقدان -اميرفيض - منجنيق شورا سنگ فتنه ميباردز                                          ٢ برگ   ١۴/ ٠۶/ ٢٠١٣ ، جمعه (ناھيد شيد) 

ن بوده آی وچند سال گذشته بسيارحرف وحديث ھائی عليه سلطنت ايران وخاصه تداوم درطول س
وتنھا حرف نبود    ،ه ازمنجنيق شورا پرتاب شد عمل بود وھستسنگی ک .نه عمل ، ولی حرف بوده

   .خنگوئی فروبردس خفت درقيد اعليحضرت را و

ومقام شنيده بوديم ولی نه اينکه لبته که بود خلع درجه ؟ ايا اين عمل يک نوع مجازات وتحقير نبودآ
   ١. مدندآيد که درآگر دراغوا و کسی ازجايگاه سلطنت به شيپور زنی يک عده حقه باز

  بيعت باجمهوري اسالمي  –سنگ سوم 

منجنيق شورا ديوارمقاومت سی وچند ساله ايرانيان که پشت عدم مشروعيت جمھوری اسالمی 
 وری اسالمی وشناخت خامنه ای بعنوان رھبرھدف گرفت وبابيعت با جمھ را سنگرگرفته بودند

که  غاصب بودن جمھوری اسالمی را عنوان ،جمھوری اسالمی و قانون اساسی جمھوری اسالمی
   .ن استقرارحقوقی وفلسفی داشت فروريختآمبارزه ايرانيان بر

 شتی وعذر خواھی ازمخالفت ھای گذشتهآ، بادست بوسی والتماس به تقاضای بيعتی باخفت وتحقير
  ..>... فراوان خورند مستانا--- ... خورديم مست بوديم اگر< ؛که معنائی جزاين ندارد

تجليل ازتبھکاربمنزله تائيد تبھکاری > يعنی تجليل وخطاب رھبربه خامنه ای تائيد تمام اعمال و<
   .جنايات جمھوری اسالمی است

  جوع به سفارتخانه ها توصيه ر –سنگ چهارم 

ُ نطربه اينکه درتحرير قبلی ق ئين ايرانيان آ، غيراخالقی وخالف فرھنگ وبح اين توصيه غيرقانونیـ
  ٢ .بحث بمورد شده است ازتکرارموضوع گذرشود بجاست

  طلب كردن حق شهروندي وحق راي -سنگ پنجم  

شعورندارد وبھرطرف که قرارگرفت سنگش پرتاب ميشود  ونه سنگ ميفھمد  ،ھمانطور که منجنيق
تورنتو که شورا ھم دراجالس  ،راپرتاب کردهبرای چه پرتاب شده ونه منجنيق ميداند که چراسنگ 
ولت کانادا دو درخواست ازددرنقش منجنيق  ،گفته ميشود نمايندگان پارلمان ھم حضورداشته اند

  :نموده است

  طلب کردن حق شھروندی  –اول 
  برسميت شناختن حق رای ايرانيان داخل کشور –دوم 

  

  ديوانگي وبي شعوري منجنيق  مدارج  

؟ حق شھروندی برای طلب کردن حق شھروندی ازدولت کانادا واصوال يک دولت يعنی چه -١
يا دولت کانادا به ايرانيان آ. بموجب  قانون تامين وشناخته شده است ساکنين کشورکانادا

رده وميخواھد ش کآنخود  وياخارجيان مقيم کشورحق شھروندی نميدھد که شورا خودش را

                                                            
تاريخی ايران صدمه ناگواری ميزند تمام کسان ويا کشور و خبرنگارانی که آموزش دارند تا  چون اين خفت به ساحت نماد سه ھزار ساله - ١

وان ھربار به عن» شاھزاده«اعليحضرت را بجای حتا خطاب  ، با تاکيدی خفت انگيز و مشمئز کننده ،کوشنددی فرھنگ و سنت ايران بدرنابو
 ک- خطاب ميکنند تا در جا اندازی تاريخی اين دون پايگی اصرار مستمر را رعايت کرده باشند. ح »سخنگو«
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به شما حق شھروندی داده است ازصدقه  که اگردولت کانادابه ايرانيان گفته باشد 
   .ستسرشورای ملی ا

اين افرادی که چنين تقاضائی جالس حضور داشته اند نميگويند ن اآيا نمايندگان دولت کانادا که درآ
منعکس به جامعه ايرانی  درست را، اين قضاوت ؟ ودرنتيجهدارند چقدربی اطالع ازقانون ھستند را

  ؟نخواھند کرد

 طلب کردن حق شھروندی ازدولت کانادا رساگر اين است که دولت کانادا به  اجرای قانون تابعيت و
ن ازسوی يک عده ای که ازنمايندگان دولت کانادا ھم آاعتنائی ندارد وطرح  کشور خود  شھروندی

دم فھميده ووارد به حکومت قانون آن عده حتی يک آدعوت به حضورشده دليل اين است که دربين 
بجای طلب کردن حق شھروندی بايد به تشريفاتی که قانون مقررکرده نميدانند که  وجود ندارد و
   .است عمل کرد

دوم درخواست  حق رای ايرانيان داخل کشور ازسوی دولت کانادا که بازِ  برسميت شناختن -٢
وجلف وبی معنی است که ممکن نيست ازدھان نقدرسبک آ ،است !شورای به اصطالح ملی

   .مده باشدآکسی تا کنون بيرون 

  !!؟ بعقيده شورا بلهيا حق رای ساکنين کشورھا برعھده دول کشورھای ديگراستآ

اراده کشورھای خارج ميداند وحتی رای به انتخابات رياست  درگرو وقتی شورا نجات کشوررا
که حق رای اھالی ايران ھم به زعم اين نادانان  جمھوری راھم به سفارت خانه ھاميدھد البته

   .برعھده دول خارجی ازجمله کانادا ست

   ؟) رابرسميت بشناسدايرانکانادا) حق رای ساکنين کشورديگری (چگونه ممکن است يک کشوری (

   !!ازشورابايد پرسيده شود

   ؟  عني چهرسميت شناختن ي

نقدراحمق ونادان است که چنين آلس کانادا يا مجآ ،رسميت دادن باوضع قانون صورت ميگيرد
ازطريق قانون رسميت يافتن ؟ برسميت بشناسد تصميمی رابگيرد يعنی حق رای مردم ايران را

    .بوجود ميايدھرکشوری برای مردم ھمان کشور

يا درجمھوری اسالمی حق رای مردم به اعتبارقانون اساسی جمھوری اسالمی وقانون انتخابات  آ
  ؟نرا ازدولت کانادا داردآکه شورا درخواست  ،اخته نشده استبرسميت شن

دربيعت نامه خود خامنه ای رابا  !چطور شورای باصطالح ملی ،رای ندارنداگرمردم ايران حق 
  عنوان جناب رھبرجمھوری اسالمی شناخته است؟

وری سال درخدمت جمھ ٢٠اگرمردم حق رای ندارند  چطور دونفرازعملجات جمھوری اسالمی که 
   ؟اسالمی درخارج ازکشوربوده اند ازجمله ھمين متقاضيان حق رای برای مرد م ايران ھستند

خوند کروبی بوده که در جمھوری اسالمی آرمردم حق رای ندارند  چطور نازيال خانم سخنگوی گا
   ؟مقام رياست مجلس شورا راداشته است
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خواسته شده که رای خودرابه سفارت ھای چطور ازمردم ايران  ؛اگرمردم ايران حق رای ندارند
   ؟خارجی بدھند

دم ھای باحوصله ومبادی ادب بوده اند واال بايد به گاردھا ميگفتند که آنمايندگان مجلس کانادا خيلی 
   ٣. ازاينجا بيرون کنيد اين ديوانگان را

  سابقه اين فضولي ها 

که نيازبه  ،اپوشانده استسابقه نکبت باراين گونه فضولی ھا سرتاسرمبارزه اپوزيسيون ر
مريکا گواھی وطن آاپوزيسيونی که از تحريرمفصل تحقيقی است ولی ھمين اشاره کافی است که

 زاد وآمريکا تقاضا ميکند که اپوزيسيون را مردمی آ اپوزيسيونی که از -پرستی تقاضا ميکند
ان ايرانی مقيم مريکا درخواست ميکند که به سرمايه دارآاپوزيسيونی که از –دمکرات بشناسد 

مريکا ميخواھد که تحريم آ اپوزيسيونی که از –د نخارج فشاربياورد که به اپوزيسيون کمک مالی کن
اپوزيسيونی ازاسرائيل درخواست کمک مالی وتدارکاتی  –ھای سفت وسخت عليه ايران وضع کند 

  وووووو ...، دارد

انادا درخواست برسميت شناختن البته درچنان موقعيتی ازفالکت وفرودستی قرارميگيرد که ازدولت ک
   .حق رای برای ملت ايران بنمايد

ُ چقدر چنين اپوزيسيونی بدبخت وخرفت است که فرق بين ح ُ سن وقــ بح وشرافت ملی ايرانی ــ
   .راباتوسل به بيگانه نميداند

  
   

  

  

    

 

                                                            
ه ددو تن از نمايندگان نفوذ داده شده در پارلمان انتاريو و استان کبک، دو ايرانی يکی با برخی نخ ھای کشيده شده به رژيم اسالمی (نماين -٣

در مجلس انتاريو) ديگری به استناد گزارش پليس امنيتی کانادا به روزنامه ای فرانسه زبان در کبک، وابسته به مجاھدين خلق در نقش 
 ک-ح و تو خود مفصل ميخوان از اين مجمل.برای مجاھدين خلق است... جاسوس


