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 يض حقوقداناميرف -درباره گزارش اعليحضرت به شورای امنيت      ٢ برگ  ٢۴/ ٠١/ ٢٠١٢ 

 اعليحضرت در توجه خاصی است که سبب گرديده >تنھا کاری که ميتوانيم بکنيم..........ت <مده  اسآاينکه درگزارش 
وی ليبی اشاره شده بود وبعد ھم درمصاحبه خانم مسيح ن به الگآگاھی ھمگان رسيد ودرآبه پيش نويسی که ابتدا 

اين چنين تجديد نظر وعنايت  بفرمايند ورده شد تجديد نظرآبعنوان نمونه اقدام دادگاه کيفری علينژاد الگوی ساحل عاج 
   .مبارکشان باد ،به اعتراضات

منتشرکرده درست وکامل واز جعل وحذف  رسمی اعليحضرتنچه سايت آاين تحرير درصورتی واجد اعتباراست که 
  . نھا مصون باشدآ لوامثا

============  

در سايت  بصورت انگليسی و فايل پی دی افاين مطلب به ھمراه عکس و ويدئوبه ھمراه نوار ھای پيوست  حاشيه:

  داشته است. بازديد کنندبار تا ھنگام تھيه اين تحرير  ١۵،٠٨۶اعليحضرت وجود دارد و رسمی 

http://www.rezapahlavi.org/details_article.php?english&article=564  

  برگی در آدرس زير در سايت رسمی اعليحضرت نصب است.  ۴٣گزارش 

/media/related/articles/225.pdfhttp://www.rezapahlavi.org   

  

   

  

 

  

 

 


