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  قاي سالميآايران يارگرامي  
  حقوقدان -اميرفيض

مده آشورا بعمل  حضرتعالی کامال وارد است  درخواستی که از نظر ،با احترام  وتجديد مراتب ارادت
مطرح ميسازد وميتوان را ھنگ نيست وبحث وجودی شورا آبا مالحظات وتحريرات واعتراضات ھم

   .گفت که اين عمل قبول يک ضربه شخصيتی ازباب فلسفه مبارزه است

 زيرا شخصيت سياسی ويا فلسفی بنده در ؛شدم نآمقدم به  ،نامه نـگاھی ازعوارض آارادتمند با 
  ؟چه ارزشی دارد ١١مقابل حذف ماده 

 .خير؟ البته که را بکارخودشان مشغول سازيم نھاآ شورا دوری کنيم و يا کافی است  که ما تنھا ازآ
 را ن شوراآکه  باضافه و که بنده مقدم گرديدم جز ھمينکار ؟بکنيم ١١ ميتوانيم درباره ماده ما چکار

  .تجزيه طلب بناميم

 روزگار در ،ماده مزبور حيثيت وشرافت سياسی برای ايرانيان خاصه سلطنت طلبان باقی نميگذارد
مشارکت  نکبت و تجزيه عراق بارِ  مريکا ازآپرده  کردستان عراق وحمايت زير شوب دنيا واصرارآپر

   .بشدت فراھم ميسازد درزمينه سازی برای تجزيه ايران را

 سياسی خودمان از اعتبار پرستيژ و يکنم که تکليف ميھنی ھمه ما اين باشد که صرفنظر ازفکرم
  .بشويم ١١لغو ماده  خواھان حذف و فرصت تشکيل مجمع عمومی استفاده کرده و

 از کاش مانند نامه اينجانب صدھا نامه به شورای مزبور نوشته ميشد که نشان معظمی ميبود ای
  .١١حساسيت ايرانيان به ماده 

  :را مناسب دانسته واضافه مينمايمع موق

بلکه دليل مخالفت درخواست حذف ماده مزبور بھيچ عنوان دليل موافقت  با شورا نيست  -١
  .با ماده مزبور استشديد 

. ازمواد ساختاری شورا نيست بلکه درارتباط به استقالل وتماميت ارضی کشورماست ١١ماده  -٢
حقوق سياسی عامه است نه حقوق سياسی  ن ازآلغو ن ويا درخواست آبنابراين مخالفت با 
   .خصوصی وحزبی

ھيچ معلوم نيست که اصال به نامه مزبور توجھی بشود يا نشود که درھرصورت امتيازی  -٣
 زه اصيل سلطنت طلببان خواھد بود. برای مبار

  
  نمايم ازتوجه سرکاربه مورد سپاسگزاری  ميداند که بجادرخانمه 

  رزوی پيروزی آ با احترام و                                                          

  

ايميل ھای رد و بدل دليل اھمين موضوع، استقالل ملی و تماميت ارضی، و مورد حقی و حقوقی به 
  ين به باال بخوانيد)(از پاياز نامه به شورای تجزيه طلبان به اينجا آورده ميشود: شده 
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 قای سالمی آ

با درود و سپاس از مھر شما. شخص ديگری ھم نوشته بود با اين نوشته استاد و من که آنرا از 
  موجوديت شورايملی و مجمع عمومی آنرا تاييد کرده ايم. ايميل خودم پخش کرده ام در واقع 

   .دليل شما ھمراه نوشته شما نيست

ولی به آن شخص نوشتم، چه ما بخواھيم و چه نخواھيم و چه اين شورا تجزيه طلب باشد يا نباشد 
کسانی در راس آن ھستند حاال که اعليحضرت ھم کناره گرفته باالخره حضور دارد و موجود است و 

  را حذف کنند.  ١١اند حد اقل ميشود راھنمايی کرد اگر به گوش نداشته شان فرو برود ماده 

ما بخواھيم يا نه باالخره اين آدم ھا ھستند وکاری ميکنند ما آنان را خطاب قرار بدھيم يا نه ھستند و 
  و بدون ھيچ مطلب نوشت و طرف شد.نميشود که به جای خالی 

چرا مارا زير پرسش ميبرد ما که عضو آن بنياد و سامانه نيستيم. ھزار و يکجور آن سامانه را زير 
  .زند بی زحمت توضيح بدھيد شايد روشن بشودپرسش برده ايم چرا به ما صدمه ب

  ک-ح

From: Huschang Salami [mailto: ]  
Sent: Sunday, September 17, 2017 7:53 PM 
To: JavidIran (PeymanMeli) < > 
Subject: Re: شورای ملی ايران 

  ک،-درود بر شما جناب ح 

اين شورا، که  ١١جه به اينکه بسياری ھم ميھنان از جمله اينجانب بدليل تضاد و مخالفت با مادۀ با تو
ھميشه تجزيه طلب ناميده شده است، شورا را ترک نموديم و به حق با شما و جناب استاد اميرفيض 

(سئوال ھمراه شديم، تصور ميکنم که اين پيشنھاد به شورا مقارن با تشکيل چھارمين مجمع عمومی 
 ارايه شده است، به تمام تالشھا و کوشش ھای شما گراميان آسيب برساند. برانگيز!)

  اردتمند

  ھوشنگ سالمی

2017-09-17 14:40 GMT+02:00 JavidIran (PeymanMeli) <: 

 ناديده گرفتن تاريخ پر شکوه ايراِن پيش از اسالم و ننگ آور برای يک ايرانی است.  گيری تاريخ بيگانه (ھجری شمسی)بکار 
 Shahrivar 2556      =Sunday, 17 September, 2017 26  ***   ٢٠١٧/٠٩/١٧ --- ٢۵۵۶شھريور    ٢۶   مــــــھر شيد  (اشتاد)

 To Medina 539 years BC, 1160 years prior to the deceptive escape from     .سال پيش از فرار خفت انگيز محمد از مکه به مدينه ١١۶٠سال پيش از ميالد   ۵٣٩
Mecca 

  … This date effective Forwarding 2545 will be updated in every e-mail     ھرروز تازه خواھد شد... تا زماني که ھر ايراني٢۵۴۵اين گاھشمار از فروردين 
  Noble Iranian calendar          گاھشمار با شکوه ايراني
  Until such time that every Iranian uses it       را جايگزين تاريخ ننگين تازی بکند..

  درخشانی)-( شيد= نوريد، بھرامشيد، تيرشيد، اورمزد شيد، ناھيد شيد روزھاي ھفته: کيوان شيد، مھرشيد، مھش
  تـــــو گفتی برآويــــــخت بــــا شيد ماه      ِدھـــــاِده بـــــرآمد ز ھــــر دو ســپاه

  است   آمده» ايرانيان«  و  »ايراني«بار نام   ٣۵٠  و  »يرانا«    نام  بار  ٧٢٠  فردوسي  در شاھنامة
  -خور (خير) -١١-آبان -١٠ -آذر-٩ –دي به آذر  -٨-امرداد  -٧ –خرداد  -۶ –سپندارمز  -۵ -شھريور -۴ –ارديبھشت -٣ –وھمن  -٢ –مزد ھور-١

  -باد -٢٢ -رام -٢١-ورھرام -٢٠-فروردين -١٩ -رشن -١٨-سروش -١٧-مھر-١۶ -دي به مھر -١۵ -گوش -١۴-تير -١٣-ماه -١٢
  »بھيزک«سال کبيسه –(افزوده روز)  اَوَرداد – ٣١ -انارام-٣٠ -مانتره سپند -٢٩ -زامياد -٢٨-آسمان -٢٧-اشتاد -٢۶ -ردا -٢۵ -دين -٢۴-دی به دين -٢٣

am committed to raise public awareness. I  
  تاثير اين ايميل در آن است که به ده نفر ديگر ھم رسانده شود... ياري کنيد

You can multiply the effect of this email by forwarding it to 10 friends.  THANK YOU!  
    Information is powerاست  نيرومندی داشتن آگاھی
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  ھستم  و بت پرستم،  کافر و گبر  گر      ز می مغانه مـستم، ھستم  گــر مــن
  ھستم  من زان خودم چنان که ھستم،       دارد   گــمـانی   بمن  ھر طايفه ای

  اين پست ھمه آگاھی ھای رسانه ای را در بر ندارد، برای آگاھی بيشتر به رسانه ھا نگاه کنيد
  

 

 

  

     

   

  

 


