
 حقوقدان

ھانت کند به 
وھين نسه ت

متحمل اين 
نجاکه آت واز

قدر سنگين 

 فروانی به 
جزاير قوای 
 يا نسوی و

 ودعوت به 
  فرانسه را
 توانستند در

 داده بودند 
 ميشد حتی 

ساخت وفرار 

 رسياسی و

نھا آمخالف 
ستند که به 

ح -اميرفيض - شور

  شور

مقيم فرانسه اھا
ه به ارتش فران

ت انگيزاست وم
 الزم شده است
نقآ قانون خاص

ت جانی ومالی
قالل الجئی است

ای اشغالگرفران
می واطالعاتی
يز چون تابعيت
ی فرانسه نميت
وجانی فراوانی
 بکارخودداری

رالجزاير رھا س

ظ اقتدابرای حف

ترين مزاحم وم
خائنينی ھست ا

گانه و خيانت به کش

ت به كش

جزايری ھای م
يمه ای است که

د، بظاھرشگفت
 قانون خاص 

بصورت ق ی ھا

يافت وخسارات
ديد که باشناسائ

باقوا بيل روابط
ه ھمکاری نظام
شتند وگروھی ني
د از خروج قوا
خسارات مالی و

نھاآه ازدعوت 

زايری خودرا در

ن کشوری که ب
   .ميکردندش 

ض نماندند بزرگت
ھا <ھارکيز> 

  .راندارند

نده ھمکاری با بيگ

وخيانت ه

به الجه ھرکس
ريمه معادل جري

وردآ قانون در
سه تصويب اين
بت به الجزايری

  سه گردد؟

سالھا داوم ي ه
رانسه ناچارگرد
ه اعتباراتی ازقب
با ارتش فرانسه

داش را  فرانسه
 مند گردند، بعد

وخ دبودنت يافته
نکهآ وعالوه بر

وسربازان الجز

يعنی بھمان ،ند
 ادامه استعمارش

صون از تعرض
 که ميگفتند

فرانسه رامت در

آين   

بابيگانه

صويب رسانيد که
شد اين مقدارجر

نرابصورتآسه
ھای مقيم فرانس

انسبنرآ  اجرای
به ارتش فرانس

که فرانسويھا ا
ئيس جمھور فر
به ز الجزايريھا
ب ،ومت الجزاير

با قوای نظامی
 درالجزايربھره
ه استقالل دست
ر نگاه ميکردند

   .نميشد

ھواداران و اين

 فرانسه گريختن
سه راتشويق به

درفرانسه نيزمص
بودند رانسوی

واقاتابعيت اقت

مكاري

ه قانونی رابتص
محکوم خواھد ش

س ملی فرانسه
 به الجزايری ھ
عام است چرا
ی برابر توھين ب

الجزايری ھا با
الخره دوگل رئ
سازد، گروھی از
 فرانسه درقيمو
رکت تنگاتنگ ب
شگری فرانسه
دم الجزايرکه به

يعنی الجزاير ،ن
 پرستان دريغ ن

تخليه کرده بود

جزايربه کشور
 بودند  وفرانس

ناميده ميشدند د
فر اسيوناليست

 به ھيچوجه ليا

مهينده

 کشور فرانسه
ھزاريورو م ۴

ی واينکه مجلس
رابرای توھين
ئی فرانسه جرم
ه يک الجزايری

  د بحث

ستقالل طلبانه ا
سويان وارد وباال
لجزايرخارج س
تقاد به حقانيت

ن وشرقالل طلبا
امات اداری ولش
 باشند زيرا مرد
تکاران به ميھن
يز توسط ميھن

جبار الجزايررات
 

ايری ناچارازالج
جان ومال داده 

که <ھارکيز> ن
ھن پرستان نا

نھاآ کرده اند و

   ١برگ ٠۵/ ٠٣

آي
  حقوقدان - ض

وز قبل پارلمان
۵  ای معادل با

چنين موضوعی
ت ميشود که چر
 درقوانين جزائی
ند  که توھين به

  ك مورد 

ضع قانون مور

ان جنگھای اس
ر وقوای فرانس
 کشورش راازال
شخصی ويا اعت
ت درمقابل استق
ه بودند تا ازمقا

اقامت داشته ر
م دشمن وخيانت

نھا نيآزار آت و

فرانسه که به اج
  .ارترجيح داد

روه عظيم الجزا
 اش درالجزاير

روه الجزايری ک
حله نخست ميھ
خودشان خيانت
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 حقوقدان

وه ت به گر

 داشتند که 
 نھا درآقش 

 به فرانسه 
ت ويک دره 

ن آمخالفين 

سمت اعظم 
جنايات  ھا،

ئی است که 

که گروھی 
 مريکا راآ 

 در زخريد و

نتقامی بين 
بيل مينمايند 

ن اصول آر

روسھا مدد 

وشته است 
شرف خودی 

   :شت

ح -اميرفيض - شور

 تنفری که نسبت
   . ميکردند

 داشتند وعقيده
م شده است ونق

نھاآ شت وفرار
رانسوی نداشت

قيتی نداشت وم

ده است زيرا قس
ی غيرھارکينزھ

نيت عراقی ھائ

عمل نکردند بلک
ول تابعيتاد قب

نان رابازآدمات 

د رابطه تنفروا
کاری وازاين قبي

نيست جامعه بر

تاد که ازربفکراف

حث قرارداده ونو
نه پناه برد. اش
رادرمد نظرميداش

گانه و خيانت به کش

گرفتند وبعلت
قت باری زندگی

 دشمنی بحقی
وخسارات مردم

ن گذشآبتوان از
وناليست ھای فر

قموفس برد ولی 
  .يگردد

ب پارلمان رسيد
ھای الجزايريھای

ه است حفظ امن
  .ی داشته اند

خليه الجزاير، ع
نھا پيشنھاآ به 

شتند خدناچيز دا
.  

 که مثبت وجود
داد نظامی وياک

يعنی ھست ون

رزه باافغان ھا ب

روسھا مورد بح
خودی به بيگان
ين بيت حافظ ر

نده ھمکاری با بيگ

جرح ھم قرارميگ
ھا ودروضع رقت

رکيزھاانيز باھ
ستقالل وتلفات و
ھی نيست که ب
ت کمی از ناسيو

ه ای به مجلس
 فرانسه تلقی مي

 مزبور بتصويب
ديگرنسلھھند و

 

 پيش بينی شده
يا اداری ونظامی

سوی ھا در تخل
شاوراتی داشتند

رد ون    ُ لی خ  مشاغ
. عراق شده اند

ريرمقام يافتح
ی وياايجاد استعد

يربنائی است ي
 

رش برای مبار

ر از ھماسب را
اربه افعی  وازخ
طھماسب بايد اي

آين   

حتی ضرب وج
ه شھرھدقب افتا

ن قامت داشتند،
ی شدن جنگ اس
لت الجزاير گناھ
ھارکيزھا دست

مد واليجهآھا بر
لجزاير ازسوی

 فرانسه اليحه
ميدھ ھا تشکيل

.خود شنيده اند

مريکائیآھای
عم ازخدماتی وي

ی) مانند فرانس
طالعاتی ويامشا
 وگروھی که م
ن ازطرف دولت

 سبب دراين تح
خارجی ھمکاری

زي   ِ ول  د که اص
.صول دين است

ن پس از قتل پدر

ستمداد شاه طھ
زنيست که ازما
ه کرده که شاه ط

ھانت ودشنام وح
ھا درمناطق عق

ودرفرانسه اقيز
ی سبب طوالنی
بليغاتی عليه مل
د الجزايريھا با

  . کرده بود

يت از ھارکيزھ
ی به استعمارالج

است جمھوری
وسوم ھارکينزھ
پدران وپدران خ

ه عراق ازنيروھ
لگرھمکاری اع

بخوانيد ظاھری
دی حساس واط
 راحمايت کردند

نانآمين امنيت

شغالگران بدان
ه بانيروھای خ

   .ت

سانی وجوددارد
ستقروپايداربراص

ه سلطان حسين

مه> موضوع اس
ود ھيچگاه جايز
دکترافشاراضافه

يريھا مورد اھا
ت بيشتر ھارکيز

يج ازگروه ھارک
 نيروی فرانسو
تی ونظامی وتب
ھا گردد برخورد
ن دوگروه ايجاد

انسه بفکرحماي
فرانسه جانبداری

کی انتخابات ريا
نسلھای دوم و 

ھا ھارکينزھارازپ

  مريكائيهاآ

درقرارداد تخليه
بانيروھای اشغال

(ب عراق تخليه
ی مھم وتاحدود

نان رآتسھيالتی
ھم خواستار تام

خدمت ارتش اش
وطنانی است که
 وکشورھانيست

  اصول 

ی درجوامع انس
اسالم مست –ال 

  موضوع

رزا وليعھد شاه

تاب <افغان نام
طائی بزرگ بو

د >....ه .......

   ٢برگ ٠۵/ ٠٣

الجزاي ،ن راستا
ھا وجود داشتز

رھائی که خارج
ی ھارکيزھا با
ستعداد اطالعات

نھآسايش آسبب
تنفروانزجاربين

ل قبل دولت فر
بودند که اقدام ف

بمناسبت نزديک
نان فرانسه را
فرانسه وخيانتھا

آي هادرخدمت 

ز مواردی که د
اق ب اشغال عر

ئيھا بموازات ت
قيھا که مشاغلی
وباکمک مالی وت
د تخليه عراق 

ی درخعراقيھا
يک کشورباھمو
فرقی بين ملتھا

ا –ــــا بعد 

عصری، اصولی
است. ازباب مثا

هابراي اثبات م

طھماسب مير -
  بخواھد 

حمود افشاردرکت
شاه طھماسب خط
زارروس بيگانه
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 حقوقدان

خيروصالح 
 که مخالفت 

يران بعھده 

ينده آراق در

م کشورھای 
ات پيدايش 
ھا اين اصل 

  

ت جمھوری 
 ن> رابه او
درت نظامی 
 سرنوشتی 

ولی   نکرده
صت جامعه 

 معاضدت و

 نخواھد بود

ت واين تنفر 

شدنی  شگ

ت نسبت به 

مسئله   يک

ه جای قبح 
 بيتفاوت و 

ح -اميرفيض - شور

برای خ واقتدار 
رگرفت درحدی

ھمی درمورد اي

گی ھايش باعر

شته اند درتمام
ن قاعده بمواز
ت <دربين عربھ
د خائن است>

وزيری ورياست
رانسه يعنی پتن

وکاستن ازقدن 
ھم به ر الوال

 ياری رامطرح
دراولين فرص هک

  .ح داده شد

مل ھمکاری وم

عام وھميشگی ن

ز خواھد داشت

 وبه سادگی خش

ای ميھن پرست

نيافته وبعنوان

فتاده است بلکه
، کم کم باحسن

  

گانه و خيانت به کش

  بيگانه روم 

قدرتتنھا جد 
د استيضاح قرار

ز سھگيالن، ھرگ

لودگآختياربعلت 

 وطن شرکت دا
ت که قدمت اين

ته استرده نوش
گ بادشمن گردد

مقام ونخست و
نی فرانسه وفر

لمانآ ش اشغالگر
پير م شد .......

 بوطن ودشمن
، کمريکا بودندآ

ل است که شرح

که بايد قبح عم

ن کم توجھی عا

ل ايرانيان ابراز

ری شده است

نفرالجزايری ھا

ه بودند پايان نس

زمد نظر دوراف
مجازات نشود،
.شدی حقيقی با

نده ھمکاری با بيگ

ه شکايت سوی

ن عصرواجآ در
ته بود که مورد

  .روس بود

ذربايجان وگيآی

وشت <شاپوربخ
۴٠٧(  

تھاجم به خاک
حتی ميتوان گفت
ران مطالعه کر

 کند يامانع جنگ

ه کرده بود وتام
شعار <پتن يعن
می برای ارتش
ه اعدام محکوم

يانتبح عمل خ
آرخدمت ارتش 
رشال پتن والوال

نطور کآسالمی

د  ايندون تردي

سبت به اين قبيل

وخون انھا ابيار

سال تن ۵٠ود

 به قوای فرانس

می به ايران از
که سرزنش وم
که اين جايگزينی

آين   

     ناکسم گربه

ت پادشاھی که
سيه راپيش گرفت
وسل اوبه تزارر

  نوشته است

مھوری ھای ج

وريل  خودنوآ
(سنگرشماره 

ّمعي   ت دشمن درت  
 شده است  وح
يخ اعراب دراير
خصم طرفداری

ی که به فرانسه
وش ميده ميشد

جاد استعداد نظام
وبه کرد حاکمه

بطور موقت قب 
اقی ھائی که در
ه اش ھمان مار

 از جمھوری اس

رنيست  ولی بد

اصيل خودرانس

شرافت انسان و

حد زھنوز بعدا

لجزاير وخدمت

ان درحمله نظام
ھرعمل قبيحی ک
گيرد بدون اينک

خورند خون    

سب  درموقعيت
واستمداد ازروس
ا بعلت ھمين تو

ی درکتاب خود ن

ی درايجاد ورو

 ١۵درشماره
>رج شده است

            وکسانی که درم
ومجازات پياده
لمانی که درتاري
جنگ بخواھد ازخ

ه سبب خدماتی
نام   <وردن>

نست  قبح ايج
 فرانسه اورامح

،ری ومشکالت
است مانند عرا

نمونه خواھد کرد

 وانزجارمردم

نظر ه ايران مد

ميگرددونفرت 

ی دارد که باش

الحظه داشتيد 

 به خيانت به ال

عاون بابيگانگا
ليل است که <ھ
ی حسن راھم بگ

، گرم خره عشق

 که شاه طھماس
است نزديکی و
 طھماسب ميرزا

ل مورخ مصری

زب توده ازشو
  )٣۶۶ه 

ژ<اکسپرس> د
 وازگردونه خار

          ازجاسوسان وم 
بصورت جرم و

لآرت فريشلر>
کسيکه درايام ج

شال پتن  که به
ود وفاتح جنگ
ن افتخارات نتوا
ی سازد و ملت

   .وبرو گرديد

  ي خيانت

معه بعلت گرفتار
ی وکوتاه مدت 

نان اقدام خآبيه 

ضربه علت تنفر

 حمله نظامی به

ا صل خود بازم

يارقوی وطبيعی

چنانکه مال  ست 

دشان که متھم

ل تعنھا قبح عم
ه واين بدين دل
ست بظاھر جای

   ٣برگ ٠۵/ ٠٣

شنايان رآ      

جه  به جاست
 وکشوربود سيا
ه ھم باسلطنت ط

حسنين ھيکل -

طر جانبداری حز
(صفحه  است>

مجله پرتيراژ -
نقشی ندارد و

مردمنفروانزجار
بدون استثناء ب
ده است  <کور
بوده است که ک

ور فرانسه مارش
ه ھم رسيده بو
ص دادند  بااين
ه راپرده پوشی
 مارشال پتن رو

ولي نه فراموشي

شده است که جام
خيرمسلما قھری

نھا وبرای تنبيآ

نه درحال حاض

ق بيگانگان در

ين فرصت به ا

 ريشه ای بسي

کش کردنی نيس

زھموطنان خود
   .ودنماست

ف بيشتر، نه تن
ھم گرفته الزم ن
مدت ممکن اس ز
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 ورده بود و
 ھای محرک
ميھن  خشم

ن مبارزه 

 فرمودند 

انه برای 

قيقت ميھن 

تی ازايشان 
 امر وحسن 

ه خارجيان 
ھرکس عمل 

جمهوري 
ر اين ياد 

وتفويض   

 باجمھوری 

ستعداد برای 
ن آی تفھيم 

رگی بزرگ 
واتھام  ين 

 ان وذلت و
  .شته باشند

ح -اميرفيض - شور

خوابدی ی پيوند 
م به کهکاظميه 

و خ طوفان نفرت

رھائی ايران

ھم حبه ای

شود ازبيگا

فاع ازايران حق

ھوم ميھن پرست
به ح ،ای برخی

ستار مداخلهخوا
 شده است که ھ

  يد>

تفاوت بين ج ،
ورند وبيشتر
نه خارجيان
مالياقت مبارزه

يران وايجاد اس
 پرونده وسادگی

واروآ  ويرانی 
ونفري تتشمات 

ت وويرانی ايرا
فت ووجدان داش

گانه و خيانت به کش

 وميھن پرستی
طمی واسالم ک
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