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 آقای منشه امير، 
 

 با درود 
  

که از موضوع آگاه هستيد و اين   شما شخص بی اطالعی نيستيد و گمان می کنم همه ايرانيان هم با من هم عقيده باشند
. همه ميدانند شما کجا ايستاده ايد. نوشته شما نمی تواند با گفتار ها و تفسير های شما و برنامه راديويی شما مطابق باشد

اسراييل است، با گفتگو ها و برنامه های پشتيبانی با جنبش سبز   وزارت خارجهشما و راديو اسراييل که نمادی از سوی 
آغاز کرديد و امروز به نتيجه ای رسيده ايدکه همان روز اول بسيار آگاهانی از جمله اين نگارنده اعالم کرديم اين يک 

گنجی است و برای فريب مردم و ديگر همانند نيرنگ خاتمی، يا رفراندم سازگارا ويا داستان ساختگی اکبر » نيرنگ«
  . کشيدن بيگناهان به خيابان ها و در نهايت تحويل دادن آنان به رژيم دژخيم اسالمی ساخته و پرداخته شده است

  
خرداد که موسوی جلودار تظاهرات گسترده مردم شد و  ٢٢البته روشن است که از چند روز گذشته و تقريبا از سالگرد 

دل بسته بودند  –خزه  –البته آنانی که به اين جنبش سبز (اجوانمردانه در آخرين لحظه تنها گذاشت آنان را با يک ترفند ن
بازی های راديو اسراييل در بها دادن به بسياری . روش اسراييل تغيير کرده وديگر موسوی را پشتيبانی نمی کند) را

حساب می آيد فروکش نکرده است و در گذشته هم شما مسائل داخلی ايران که از نظر حقوقی دخالت درامور داخلی ايران ب
کرده بود و موجب شد شما و من » رضا از آلمان«ومن در اين راستا نامه هايی رد وبدل کرده ايم، البد اعتراضی را که 

  . چندين ايميل رد و بدل کنيم را فراموش نکرده ايد
  

زيرا  بنا نداشتم نامه شما را پاسخ بدهم،  . شما کشيده شددريک گفتگوی تلفنی با استاد امير فيض موضوع به ايننوشته 
پاسخ ما همانند نگاه داشتن گردکان برگنبد است ولی امروز استاد امير فيض مطلب بسيار جامع و مهمی به من فکس 

نفری  هزار ٣٠شايد هوشياری وناقوس بيداری ديگری باشد برای ليست بزرگ بيش از . کردند که عينا در اينجا می آورم
  اين نگارنده 

  

  :راديو اسراييل و شغال((
  

در گفتگوی اينترنتی بين جاويد ايران و آقای منشه امير به پاسخی از آقای منشه امير مطلح شدم که اعتشاشات حقوقی آن 
  . اين تحرير را مقيد ساخت

  
  : مطلبی را که ايشان عنوان کرده اند بقرار زير است

  آقای ح ک گرامی""
بر من نا آگاه منت گذاريد و توضيح دهيد که چه اسناد  .انيان را از کژی و دروغ در امان داردخداوند اير

نقشه و طرحی را اسرائيل با همکاری انگلستان "و اطالعات محرمانه ای در دست داريد حاکی از اين که 
تصور نمی کنيد که برای اسرائيل و منافع اين آيا  .طراحی کرده است" برای بر سر کار آوردن موسوی

  کشور
  احمدی نژاد برای اسرائيل و مردم منطقه ندارد؟ سگ زرد برادر شغال است و موسوی خطری کمتر از

  با مهر و دوستی
  ""منشه امير

  
  : نقد و پاسخ بنده به اظهارات منشه امير

  
که ايشان هم با اين عقيده همراه باشند که انتظار ارائه اسناد و اطالعات محرمانه کشور ها تا چه رسد به تصور می کنم 

است و  نــــا موجهیکشور های اسراييل و انگلستان که از جمله کشور های حساس در مسايل بين المللی هستند، انتظار 
العات محرمانه کشور ها است که فاش کردن آنها نوع مفهوم اين انتظار را که همان جاسوسی و يا دسترسی به اط

  . ديگراز جاسوسی است
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دليل » اسناد و اطالعات محرمانه«تصور نزديک به يقين اين است که مقصود آقای منشه امير از بکار بردن عبارت 

ه همانطور که از اين قبيل اشتباهات خيلی معمول است خاصه بين عوام و اال همه ميدانند که اطالعات محرمان. است
جای ) مکاتبات اينترنتی(اسمش بر می آيد، نه چيزی است که در اختيار عموم باشد ونه اساسا در اين قبيل موارد 

  . استفاده بخود می گيرد
  

را در جای مطلوب بکار نگرفته اند دليل دخالت ...) اطالعات و اسناد محرمانه(اکنون با اين فرض که ايشان عبارت 
  . را می توان به شرح زير خالصه ارائه داد ١٣٨٨ييل وانگستان در جريان حوادث بعد از انتخابات وحضور اسرا

  
بنابراين . طبيعی ترين دليل بر حضور اسراييل در جريان جنبش سبز احساس خطر از جمهوری اسالمی است -١

رکشوری که خطر را متوجه خود می بيند به اقداماتی دست بزند که ذات اين خطر ايجاب ميکند که اسراييل ويا ه
اوضاع کشور مقابل را دستخوش نا آرامی وهرج و مرج بنمايد تا در جريان گل آلود شدن آب، اهداف مورد نظر 

  .به اجرا درآيد ودر نهايت به سقوط حکومت وايجاد حکومت تازه با عوامل مورد نظر منجر شود
  : حاشيه

 
است که در جهان امروز، چه در جوامع حقوق داخلی »اقتل الموذی قبل از يوذی«اشت طبيعی همان قاعده اين برد

کشورها و چه در رابطه با کشور های جهان محکوم شده است و رفع مشکل و خطر، بوسيله محاکم حقوق خصوصی و 
مللی از طرف اسراييل ناديده گرفته شده و که در کمال تاسف، در روابط بين ال. سازمان ملل و ارگان ديگر آن ميسر است

  ) پايان حاشيه. (می شود
  

اسراييل در مسيری که عرض شد قرار گرفت، سرمايه گذاری تبليغاتی، مالی بين المللی کرد که حاصل آن کنترل حاکميت 
  . جنبش سبز از سوی اسراييل گرديد

  
  :از تصديقات معلوم به تصديقات مجهول

  
ی کشف احکام مجهول به وسيله احکام معلوم است ويا از تصديقات معلوم، به تصديقات مجهول از آنجا که دليل يعن

اکنون اين تحرير تصديقات معلوم يعنی تصديقاتی که ثابت کننده دخالت، سرمايه گذاری وحاکميت برجنبش . رسيدن است
  . قای منشه امير برسدسبز از ناحيه اسراييل است، را ارائه می دهد تا به تصديق مجهول مورد نظر آ

  
راجع به ناراضيان محافل » چارلز لوينسون«در مقاله ای به قلم آقای ) وال استريت ژورنال(روزنامه آمريکايی  -١

  .»دلبسته است) جنبش سبز(اسراييل به مخالفان حکومت ايران «: جمهوری اسالمی نوشت

بايد هرکاری که از دستمان بر می آيد  ما«: يوری لوبرانی، اسراييلی سفير سابق اسراييل در ايران گفت -٢
  . درحمايت از مخالفان حکومت ايران به عمل آوريم تا آنها کارشان را تمام کنند

حمايت از جنبش سبز را از » فرانکفورتر«شيمون پرز رييس جمهوری اسراييل درگفتگويی باروزنامه آلمانی  -٣
 . کشور های جهان خواستار شد

 . با شيمون پرز، نشان افتخار وخدمتی بود که اسراييل به يکی از عوامل خودداد مالقات ماکان دوست پسر ندا -٤

مخالفت های داخلی با جمهوری اسالمی، «: وباالخره نتانياهو نخست وزير اسراييل درپارلمان آن کشور گفت -٥
 )٢٠٠٩پايگاه اينترنتی روزنامه جروزالم پست هشتم دسامبر » سرمايه مهمی برای اسراييل است

او از فقدان حمايت جهانی از . »چرا جامعه جهانی از مبارزان ايرانی حمايت کافی نميکند«: د باراک گفتاهو -٦
 . مردم بپا خاسته ايران ابراز نا خشنودی کرد و خواستار کمک و حمايت جهانی از معترضين ايرانی شد
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تری از تحريم ها دارند و ما مخالفان جمهوری اسالمی اهميت بيش«: گفت» هرتسليا«شيمون پرز، در دانشگاه  -٧
  ١٣٨٨بهمن  ١۵    »بايد از جنبش سبز دلجويی کنيم و آنها را دلگرم سازيم

ما بايد از مخالفان حمايت کنيم آنها به «شيمون پرز در سخنرانی ساليانه روسای آژانس يهود تاکيد کرد که  -٨
 ١٣٨٨اسفند ماه سال        »نيابت ما با رژيم اسالمی می جنگند

دليل قاطعی است » آنها به نيابت از ما می جنگند«اظهارات شيمون پرز رييس جمهوری اسراييل داير بر اينکه  -٩
که جنبش با اصطالح سبزی ها برای پيشبرد مقاصد اسراييل با رژيم جمهوری اسالمی ايران ميجنگند نه برای 

 . آزادی ودموکراسی واين چيز ها که از حقوق داخلی کشور ها است

بدان معنی » مخالفان جمهوری اسالمی، سرمايه مهمی برای اسراييل است«: ی بنيامين نتانياهو می گويدوقت - ١٠
است که جزء وکل جنبش سبز، در عبارت مخالفان جمهوری اسالمی سرمايه مهمی برای اسراييل می باشند و 

 . در کالمی ديگر، جنبش سبز، جنبش اسراييلی است

آيا سه ميليون ايرانی مخالف جمهوری اسالمی درخارج از کشور، سرمايه اسراييل بشمار می روند وقاحت، 
 آنهم در اين حد؟ 

آنجا که اسراييل از کشور های جهان می خواهد که به جنبش ضدرژيم اسالمی ايران کمک کنند با توجه به  - ١١
د که به سرمايه گذاری اسراييل وکسانی که برای اظهارات شيمون پرز و بنيامين نتانياهو، اين معنا را دار

  . اسراييل بارژيم ايران می جنگند کمک کنند نه به رستاخيز ملی ايرانيان

 

 : اما ارتباط اسراييل و انگلستان در ماجراي جنبش سبز

  

ارجه انگلستان يکی از اسنادی که از اوراق براق تاريخ روابط ايران و انگليسی است اظهارات لرد ويول وزير امور خ
در ايران يک سازمان موثر و کامال متنفذی « ١٩۴١اکتبر  ١١است در جلسه سری سفارت بريتانيا در تهران بتاريخ 

هست که از تمام منابع قدرت در ايران قويتر وازلحاظ ما مورد اعتماداست و آن روحانيت شيعه است و خوشبختانه ما در 
اين نيرو می تواند در ايران کار آمد باشد و هروقت الزم . شته است، داشته و داريمميان آنها که نقش بنيادی وکارساز دا

باشد حتا بر نيروهای ديگر از قبيل دولت و ارتش اثر بگذارد و با سالح مذهب هر مشکلی را حل کنيم، مهم آن است که 
و هروقت هم که مقتضی باشد به آسانی توقعات آنها هم زياد نيست، هروقت الزم باشد ميتوانيم آنهارا وارد صحنه کنيم 

  . ساکت و خانه نشين سازيم

  » ) از کتاب توضيح المسائل آقای شفا(

  

در سند ديگری که آنهم از انتشارات وزارت خارجه انگلستان است، موقوفه اوود است که رشوه ای بوده که دولت 
امروز سايه موقوفه اوود را ميتوان در » ندتا در راستای خواست آنها حل مشکل کن«. انگلستان به آخوند ميداده

مصوبات کنگره آمريکا در پرداخت های مالی به جنبش سبز ونيز تخصيص جواثز وهدايای مالی به افراد جنبش سبز در 
  . خارج از کشور وداخل کشور مالحضه کرد
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و غير قانونی برای درهم  عرض شد که اسراييل تنها کشوری است که به هر جهت مايل است از همه امکانات قانونی
  . ساله يارای تحمل اين بار سنگين را به تنهايی ندارد ۶٠ريختن اوضاع ايران استفاده کند ولی اين کودک 

  

بطور . متولد شده ودرمقابل عمر کشور ها يک کودک شيرخوار است مادرش انگلستانسال است که از  ۶٠اسراييل 
ک می کند و هر فرزندی در انجام هر کاری تا کودک خام است از تجربه طبيعی هر مادری به خواست های فرزندش کم

  . مادر استفاده می کند، شما ديده ايد که بچه های حيوانات درنده بدون همراهی با مادرشان به شکار نمی روند

  

ل انتظار و بنابراين همکاری و معاضدت آشکار وپنهان اسراييل وانگلستان در اغتشاشات اخير ايران امری غير قاب
برای انسان های روشن و آگاه همين وابستگی های سياسی . عجيب نيست که نياز به اسناد برای اثبات داشته باشد

  واهداف مشترک کافی به مقصود است 

  

  اغتشاشات حقوقي 

  

  : موضوع اغتشاشات حقوقی در نامه ايشان متوجه مطلب زير از نامه ايشان است

  

رای اسراييل ومنافع اين کشور سگ زرد برادر شغال است و موسوی خطر کمتری از احمدی آيا تصور نمی کنيد که ب« 
  » نژاد برای اسراييل ومردم منطقه ندارد

  

  درجه اي راديو اسراييل 180ظاهر نامه گردش 

  

است چراکه ايشان يعنی درجه ای بخش فارسی راديو اسرايل نسبت به موسوی  ١٨٠ظاهر اين عبارت متضمن گردش 
قويترين پايگاه تبليغاتی برای موسوی  ٨٩خرداد ماه سال  ٢٢تا  ٨٨وراديوی اسراييل ازخرداد ماه  آقای منشه امير

وکروبی وجنبش سبز بودند و حتا افتخار مصاحبه ای که بااعليحضرت داشتند، زمينه را چنان بوسيله سئواالت فراهم 
خرداد را به تجمع  ٢٢ولی درست بعد از اينکه موسوی نتوانست سالگرد . کشيده شدساختند که به تجليل از موسوی 

درجه  ١٨٠اعتراضی وصل کند و آن اعالميه شل و بی معنا را صادر کرد، آقای مناشه امير وراديو اسراييل يکباره با 
وسيله ايشان ملحوظ نشده افراد البته اين چرخش تنها به . تغيير موسوی را همان سگ زردی دانستند که احمدی نژاد است

سرشناس جنبش هم در خارج با محکوم کردن موسوی به بی عرضگی وبی لياقتی گرايش های غيرقابل تصوری را به 
  جمهوری اسالمی غاصب نشان داده اند 
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ه می کنيم درجه ای ايشان را به ظاهر می توان به فال نيک گرفت ولی وقتی به معنی و تعلقات آن نگا ١٨٠اين بازگشت 
ــ ـنده ای که . به عينه بسته غذايی است که بظاهر متنوع ولی داخل آن گنديده وتهوع آور است                            َ           به اين مسئله دقيق يعنی گ

  در نامه ايشان است با تفاق نگاه کنيم 

  

  : باطن و ماهيت نامه، اهانتي بزرگ و ادعاي بيمارگونه

  

آيا تصورنمی کنيد که «: برداشت را بارديگر در مقابل شما بياورم ابتدا اجازه فرماييد، قسمت مورد نظر ومستند اين
  ) مقصود احمدی نژاد است(» سگ زرد برادر شغال است" موسوی"برای اسراييل ومنافع اين کشور 

  

نه تنها موسی واحمدی نژاد بلکه هرکس که در جهت تامين منافع اسراييل «آقای منشه امير درنامه مزبور می گويد 
، بلکه شرط را بر تامين منافع اسراييل گذاشته ومدعی شده »بدنه يک رژيم اسالمی ايران هستند تفاوتی ندارند نباشد از

  . [[!!]] است که چون آنها منافع اسراييل را تامين نمی کنند پس سگ زردی هستند که مثل شغالند

  

ُ                                  که چنين م هملی وچنين باطله محکوم شده ای را محال وممتنع است که حتا يکنفر را در جهان مطبوعات بتوانيد پيدا کنيد          
  !عنوان کند آنهم با سرفرازی 

  

شخصت ومسئولين کشور ها بايد برای تامين منافع کشور های ديگر در مملکتشان خدمت کنند ويا برای تامين منافع 
ــ نر شده که چنين انتظاری را دارد واگر موسو ی واحمدی نژاد در ايران                                          ُ                                         مردم کشورشان؟ چرا اسراييل اينهمه لوس و ن

  وهررهبری درکشور های ديگر در جهت منافع اسراييل قرار نداشت سگ زرد وبرادر شغال است؟ 

  

آری ايرانيان اصيل براين نکته متفقند که موسوی و احمدی نژاد ورفنسجانی وخامنه ای ويا ساير وابستگان به جمهوری 
را هم درمواردی بکار برده اند ولی فرق است بين علت و ) غال استسگ زرد برادر ش(اسالمی سراپايک کرباسند و مثل 

تشابه، ايرانيان تشابه را از مدخل انديشه و باور های مذهبی و گرايش های به افکار خمينی و اساسا، عدم مشروعيت 
منافع اسراييل از را در عدم تامين » تشابه«رژيم اسالمی و موقعيت غصب آنان می گيرند وگرفته اند و آقای منشه امير 

  . طرف جمهوری اسالمی و موسوی واحمدی نژاد

  

فرق دوم اين است که اين حق ايرانيان است که نسبت به مسئولين کشورشان نظر موافق ويا مخالف داشته باشند 
و واحتماال برای آنها نام های استعاره ای هم بسازند نه حق يک کشور خارجی که رهبران کشور ديگری را به شغال 

  . سگ تشبيه کند
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در سالهای اول سلطنت رضا شاه کبير، يک روزنامه فرانسوی تشبيه نه چندان زيبايی از سرزمين ايران در روزنامه اش 
ارائه داده بود که شاهنشاه ايران آنرا اهانت و توهين به شرافت ملی تلقی وقطع رابطه با فرانسه را بکار گرفت وتا 

  . وزيه سفير فرانسه رسما عذر خواهی کردسالها بعد در مراسم عروسی ف

  

تحقير روسای کشور ها از سوی کشور های کشور ها حق ندارند، به ملت های ديگر، توهين کنند و آنهارا تحقير کنند، 
ميليون رای انتخاب  ١٠همين راديو اسراييل بارها و بارها مدعی شد که موسوی به وسيله . ديگر، تحقير ملت ها است

برابر جمعيت اسراييل چرا بايد به وسيله اسراييل شغال  ۵/٢ميليون رای آورده يعنی  ١٠خوب کسی که . شده است
  ميليون ايرانی هم شغال بوده اند که به شغال رای داده اند؟؟  ١٠خوانده شود، آيا آن 

  

نع تحقق خواسته های مسايل داخلی، کشور ها با مردم آن کشور است، دخالت خارجی هم محکوم بين المللی است وهم ما
محق مردم داخل کشور است، زيرا دخالت و حمايت خارجی از مردم کشور ها فاصله حقيقی بين مردم و دولت هارا به 

َ    َ                فاصله مجازی تبديل می کند و گواهی تاريخ هم اين است که مردم هيچگاه در سايه م جــ از حرکت نمی کنند                                                                           .  

  

  : توصيه متقابل

  

  : پايان نوشته استآقای منشه امير در 

  » در ضمن چقدر خوشحال ميشدم اگر در برخورد با بدترين دشمن و يا مخالفان خويش نيز عفت کالم را حفظ ميکرديد«

بنده هم متقابال توصيه ميکنم که چه خوب است که ايشان در برخورد با مسايل کشورشان بهر نحوی که مايلند عمل کنند 
  . رابطه با ملت های ديگر چنين لوس بازی ها و توقع های کودکانه را کنار بگذارندو هرچه ميخواند بگويند ولی در 

  

اين انتظارات کشور اسراييل، توقعات خارج از نظام اخالقی و اجتماعی انسانيت است مانند موشی است که در پناه يک 
پايدار جنگل هم موش و هم شيررا  شير پير جوالن ميدهد وخيال می کند که ميتواند نظام جنگل را دگر گون کند، نظام

  . هضم ميکند

  

اين انتظارات وتوقعات، خيره سری ها، تجاوز به حقوق ديگران مردم دنيا را از اسراييل بيزار کرده، فضای سياسی 
از اينها را بنده . جهان را عليه اسراييل تجهيز کرده ملت ها نمی خواهند که دولت هايشان با اسراييل روابط داشته باشند

خودم نگفتم آقای بنيامين بن اليعارز وزير صنايع وبازرگانی اسراييل در همين ماه گذشته پس از بازگشت از سفر چند 
دنيا «او بود که عالوه بر آنچه که ما ازايشان نقل قول کرديم گفته است . کشور اروپايی وخليج فارس اظهار داشت

. با اهانت مردم روبرو می شويم و القاب وعناوين بدی بما ميدهند هرجا که ميرويم.... ازشنيدن صدای مابدش می آيد
مادر مسئله غزه و کاروان کمک به مردم غزه رفتاری کرديم که در محاصره افکار مردم جهان قرار گرفته ايم و در 

  » ... حقيقت اين هستيم که محاصره شده ايم نه غزه
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. زيرا آنکه نمی خواهد عبرت بگيرد نمی توان به او عبرت داد. ستآنچه عرض شد، برای عبرت گرفتن راديو اسراييل ني
  » هرکس که بتواند فساد را بر مال کند و نکند خود مفسد است«برای اين است که 

  

    )) امير فيض حقوقدان

 
  

 آقای منشه امير، 
  

ثل استاد امير فيض و اين همانطور که می بينيد از همان روز نخست، ريز و درشت نوشته ها و حرکت هااز نظر کسانی م
فقط روسياهی آن برای کسانی مانده است . نگارنده پوشيده نبود و اين تغيير رنگ را دير يا زود حس می کرديم که کرديم

  . که بيراهه رفتند وامروز ميخواهند پشيمانی خودرا با نوشتن جمالتی مثل خرده فرمايشات شما لوث کنند
  .... باشيد در خدمت به مردم اسراييل پيروز

  .بی زحمت يادتان نرود ما را به خير شما اميدی نيست شر مرسانيد
  
  ک-ح
  
ايرانياران گرامی ايميل آقای منشه امير باز گذاشته شده تا اگر موافق اين نوشته باشيد ضمن فرستادن يک  ---    اس.پی

  . ن گنجانده شودرای موافق در راستای اين نوشته يک کپی هم به من بفرستيد تا درپرونده ايشا
  سپاسگزارم

  
From: Menashe Amir [mailto:menash@netvision.net.il]  
Sent: Friday, July 02, 2010 2:53 PM 
To: javidiran@peymanmeli.org 
Subject: RE: [Javidiran] FW: ?????? ????? - ?? ??????? ??? ????????? ??? 

  
 آقای ح ک گرامی

  بر من نا آگاه منت گذاريد و توضيح دهيد که چه اسناد  .خداوند ايرانيان را از کژی و دروغ در امان دارد
  نقشه و طرحی را اسرائيل با همکاری انگلستان"و اطالعات محرمانه ای در دست داريد حاکی از اين که 

رای اسرائيل و منافع اين آيا تصور نمی کنيد که ب .طراحی کرده است" برای بر سر کار آوردن موسوی
  کشور

  احمدی نژاد برای اسرائيل و مردم منطقه ندارد؟ سگ زرد برادر شغال است و موسوی خطری کمتر از
  با مهر و دوستی

  منشه امير
   
  در ضمن چقدر خوشحال می شدم اگر در برخورد(

  با بدترين دشمنان و يا مخالفان خويش نيز، عقت کالم 
  )را حفظ می کرديد

  
-----Original Message----- 
From: javidiran@afdii.org [mailto:javidiran@afdii.org] On Behalf Of Javidiran (Peym) 
Sent: Friday, July 02, 2010 3:23 PM 
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To: 'A Undisclosed (Javid)' 
Subject: Re: [Javidiran] FW: ?????? ????? - ?? ??????? ??? ????????? ??? 
  

   
  ياران 

   
او مزدور دولت انگلستان و ... نوريزاده را می گويم... اين واژه جرثومه واقعا به اين کثافت برازنده است

خودش . مجری برنامه های نابودی و به نا آگاهی کشيدن مردم ايران و حفظ بيضه مال و مذهب در ايران است
  . يک بچه مال است

   
برای آگاهی بيشتر به تارنمای من در مورد اين شخص که سالها پيش مرتب کرده ام نگاه کنيد او همانند آفتاب 

به شاه و به خمينی نامه ميدهد وقتی خامنه ای چالق می شود بدنبال آن انفجار . پرست به هر رنگی درمی آيد
ورا بزرگ می کند وقتی محسن سازگارا نامه اشک تمساح می نويسد، وقتی خاتمی سروکله اش پيدا می شود ا

  . بيرون می آيد اورا قهرمان می پندارد، حاال که موسوی بی رنگ وباد هوا پيدا شده طرفدار موسوی شده است
   

اين شخص واشخاصی در اين رديف همانند رفيق شفيق و همکار مستقيم و جان جانی او مهرداد خوانساری 
هستند تا انگلستان به اين ترتيب بتواند با » لندن –ای ايران و عرب مرکز پژوهش ه«  ) به اصطالح(کارمند

است » انجمن بازرگانان بريتانيايی«عليرضا نوريزاده حتا عضو . پول عرب ها حقوق اين مفت خوران را بدهد
  .وگرنه سی سال آقا بدون کار کردن از کجا آورده خورده است... پول تلکه کند   جای ديگری که بتواند

http://www.youtube.com/watch?v=ZZp5EkzmJ64 
و به ... به اين ويدئو نگاه کنيد که ديويد فراست هم اورا عضو مرکز پژوهش های ايران و عرب می خواند

همکاری انگلستان برای بر سر  او ميخواهد نقشه و طرحی را که اسراييل با... حرف های خوب گوش بدهيد
  . کار آوردن موسوی داشته اند و خرج آنرا آمريکا ميدهد را به يک حرکت مردمی نسبت بدهد

   
  : برای آگاهی بيشتر به اينجا نگاه کنيد

http://1400years.org/Nourizadeh1.asp 
  
http://1400years.org/Nourizadeh2.asp 
  

و ببنيد اين کثافت به خانواده خودش هم خيانت ) تامل کنيد تا فايل بزرگ آپ لود شود(به اين ويدئو نگاه کنيد 
 .آنکس که با مادر خويش زنا کند با ديگران چه ها کند --- می کند

http://1400years.org/audio/nourizadeh-opencamera.wmv 
  
http://1400years.org/nourizadeh3.asp 
  

در مقابل اربابانش می  –شان دادن جای دوست و دشمن برای ن –اينها مختصری از معلق های اين عنتر 
 ... باشد

  . فايل های ديگری در باره اين شخص موجود است که به موقع قابل ارائه می باشد
  ک-ح

  
  
From:  .com]  
Sent: Friday, July 02, 2010 7:03 AM 
To:  
Subject: Fwd: FW:  يا لمپـــن هاي مـــــادر زاد - رقاصان سياسي  
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---------- Forwarded message ---------- 
From: shahriar < > 
Date: 2010/7/2 
Subject: FW:  یا لمپـــن هاي مـــــادر زاد - رقاصان سياسي  
To:  

 مورد توجه آقای عليرضا نوريزاده
بصورت عصبانی  تعدادی ايميل از کسانيکه نوشته مرا ديده بودند دريافت داشتم ، که از ناراحتی و عملکرد شما

و توهين نگارش کرده بودند ، که نخواستم تکثرش کنم ، ولی در زير يکی از همرزمان که با شما و کارهای و 
آشنائی کامل دارد ، برای من تکه روزنامه ها و شورو هيجان  ١٣٥٧خوشرقصی های شما در انقالب ننگين 

زی که شما ادعا کرديد که از اعدام سلحشوران انقالبی و شور حسينی شمارا ارسال نمود ، دقيقا برعکس چي
، حال لطف و دگر قهرمانان انکار نموديد  رحيمی و خسرودادايران ناراحت شديد و شوقزدگی خودرا از اعدام 

که در انقالب يکی   کنيد به چهره خود و نوشتار و هيجان خود در انقالب توجهی کنيد که مبادا فراموشتان شود 
  به راستی شرم آور است!! يد بود  از سهامداران 

  پاينده ايران ، مرگ بر جمهوری اسالمی و ياران انقالبی اش  
  ونکوور کانادا  شهريار فتحی  

  
 

From: dayani]  
Sent: Thursday, July 01, 2010 5:06 PM 
To:   
Subject: WG:  يا لمپـــن هاي مـــــادر زاد  -رقاصان سياسي 

  

  
   

 
Von: shahriar [mailto:i ]  
Gesendet: Donnerstag, 1. Juli 2010 22:47 
An: nourizadeh@hotmail.com 
Betreff:  رقاصان سياسی 
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آقای عليرضا نوريزاده 

      
                                                                                    

   

  دستمال بدستی تا به کی ؟

  هر روز زير پرچم يکنفر و يک طيفی سينه زدن تا به کی ؟

  آقای نوريزاده نوکری و چاپلوسی و شارالتان بازی تا به کی ؟ 

احساساتی شده و شعر و شعار " خمينی" يک روز برای ورود امامتان 
داديد ، روز ديگر برای پيروزی انقالب شکوهمندتان قلمفرسائی کرديد ، و 

زانو زديد و نوکری و وابستگی  ياسرعرفاتب برای خوشرقصی در رکا
در خودرا به ثبت رسانديد ، و روز ديگر برای پاک نمودن گناهانتان 

، و حاالهم دست در دست يار و ياورتان خدمت شاهزاده رضا پهلوی بودن 



 

Foreign ministers  Page 11 
 

Pa
ge
11
 

و برای رسيدن به  درخدمت و نوکری موسوی و کروبی ،  سازگارا  محسن
  طلبان بودن و خالصه خيانت تا به کی ؟ منافع شخصی حتا در کنار تجزيه 

بابا : ميگويند  موسوی و کروبیآيا شرم آور نيست که هر آنچه شخص  
ما به رژيم جمهوری اسالمی پايبند و با قانون اساسی اش مشکل نداريم ، 

بگوئيد انشا اهللا گربه است شما و ديگر دجاالن و دروغگويان سعی داريد 
امروز بخشی از نشستی که با ديگر  ست ؟اين ني و منظور آقای موسوی

داشتيد را   سهامداران گذشته انقالب ننگين و پايگذاران جمهوری اسالمی 
شنيدم ، و بازهم شما مشغول خوشرقصی و خدمتگزاری برای ميرحسين 

که يکی از  الجوردی دکتر حسينموسوی بوديد ،و در پی گفتار 
روی صفحه نشان ميداد که سخنگويان اين جلسه بود و با آمار و ارقام 

سينه زنی آنهارا بعهده  طيف اصالح طلبی که شما آقای عليرضا نوريزاده 
%  ١٩.۵ميباشد فقط  دارديد و در پی قهرمان سازی موسوی و کروبی 

هستند و آماری که خواستار سرنگونی رژيم جهل و جنون اسالمی در 
و نگران و  ، شما باالفاصله با صدای لرزان%  ۶٨کليت اش هستند 

باال رفتيد و سعی کرديد گفتار ايشان را نفی کنيد و  آشفته از اين رقمها 
دوباره ماله بدست به کارتان و خوشرقصی برای موسوی و کروبی سبز 
علوی ادامه دهيد ، و بگوئيد اينچنين نيست و بايد رعايت موسوی و 

ن کرد ، و اثنی العشری بودنتاشيعه کروبی را بخاطر پاک بودن و بويژه 
  !!!! ايشان را مردی پاک معرفی کرديد 

از داخل کشور به شما " آقای نوريزاده آياشرم آور نيست وقتی ميگوئی  
گفته اند که به دوستانتان در اين جلسه بگوئيد رعايت موقعيت دوستانتان 

و نگويند که اين افراد مهره ای نيستند و " موسوی و کروبی را بکنند " 
آيا خودت شرم يت از ملت ايران نيستند و نخواهد بود ؟ مورد حما يا 

نميکنی وقتی از اعتبار موسوی و کروبی در ميان ملت سخن ميگوئی ؟ 
کدام اعتبار ؟ کدام رهبريت ؟ آيا تصور ميکنيد ملت ايران نادانند که بر 
هرکس و ناکسی در مقابل دوربين هر آنچه گفت مهر تائيدزنند ؟ آيا ملت 

رديد که چون شما بخاطر دستمزد از موسوی و کروبی را نادان شم
برايشان اعتبار قايل هستی ، ملت هم باور کنند که ختما اين چند نفر دارای 
اعتبارند ؟ آيا ارباب قديمی شما آقای محمد خاتمی نظريه ايکه در مورد 
موسوی و کروبی داد را شنيدی ؟ شنيدی که گفت اين سرمايه گزاری بدی 

ح طلبان کردند ؟ موسوی و کروبی در ميان ملت چه درون بود که اصطال
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و چه برون از کشور دارای اعتبار نيستند ، اين گفتار سيد محمد خاتمی 
طفلون مسلم يعنی  ٢کسی که مدتی قبل برايش سينه ميزدی در مورد اين 

  !!! موسوی و کروبی بود 

ستان بودند ، يکی ديگر از ياران شما که به اصطالح از آزاديخوانان کرد 
و خود يکی از شرکای انقالب ننگين جمهوری اسالمی شمارده ميشوند ، 

سال  ٣١ميکنند و ادعا دارند در  خلقهای ايرانحال مدعی و صحبت از 
گذشته تنها گروهی بودند که مبارزه کردند و حاال خشنودند که ديگران هم 

يران به به مبارزه برخواستند و به اينها کمک کنند تا خلق های ا
آقای عليرضا نوريزاده تصور کنم ملت آزاديخواه !!! آرزويشان برسند 

ايران با درايت خواستار سرنگونی کليت اين رژيمی که جنابعالی و ديگر 
نوکر صفتان و  اربابانتان خواستار اصالحاتش هستيد ميباشند و دست شما

ستند که برايشان باز شده و تنها عده ای غير ايرانی ه رقاصان سياسی
هنوز تصور ميکنند شما و محسن سازگارا ويارانتان که با کمک مالی سبز 
علوی و دولتهای بيگانه تريبونهای خارج از کشور را اشغال کرده ايد ، 
شايد مهره ای باشيد که منافع آنهارا با خيانت به ملت ايران و برای 

  . تامين کنيد  بيگانگان 

ن سياسی هستيد که هر روز به هر بهر روی شماها عده ای از رقاصا 
آهنگی که منافع شما دجاالن و درغگويان سست اراده را تامين کند بطور 
حتم تغيير جهت و با هماهنگی ادامه به رقاصگری خود ميدهيد ، تفاوتی 
هم برای شما و حتا کسانی که برای چند دالری تريبون در اختيار شما 

ان بوده و خواهد بود ، شما ميگذارند ندارد که چه بر سر ملت اير
مغرضان و فرصت طلبان به مقاصد خود برسيد و شکم پاره شده خودرا 

شرمتان باد که جديدا در هر !!! بيشتر گنده کنيد ، و دمی را خوش است 
را جمع کرده ايد و تصور  کرد و عرب و بلوچ گوشه و کناری چند تن از

واژه مليتها و فدراليسم ا ميکنيد ملت ايران خواهند گذاشت شما مغرضان ب
ما يک ملت هستيم بنام ايرانی ، و از . و خودمختاری ايران را تجزيه کنيد 

تيرهای گوناگون تشکيل شده ايم ، اگرهم نميدانيد کمی مطالعه پس از چت 
  !کردن با دوستان مخصوصتان روی اينترنت بد نيست بيشتر آگاه شويد 

جمهوری اسالمی و کليت رژيم  پاينده ايران ، شرم و ننگ و مرگ بر 
جهل و جنون چه اصولگرايش و چه اصالح طلبش و کورباد چشمی که به 

  سرزمين مادريم چشم ناپاک دارد 
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  شهريار فتحی ونکوور کانادا  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Should you not wish to be contacted  
at this e-mail address again 
 please reply usinge your original mail address 
 with "REMOVE" in subject line to the iranian@telus.net  
 so you can be deleted from our mailing list . 
 thanks 
shahriar fathi 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
** You can multiply the effect of this email by forwarding it to 10 friends.  THANK YOU! ** 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
  The  viws and opinion(s) expressed in this transmission are that of the author(s) only, 
  Not necessarily this is supported by the distributor or those who are  
  associated with the distributor. I simply informe, you decide! 

 مسئول نوشته ديگران نيستيم ما.وظيفه ما آگاه کردن شماست، شما مسئول تصميم خود هستيد
----------------------- 
Join me in this silent voice of unity…Iran deserves better. 

  You shall know the truth and truth shall set you free.  
  When Truth is not free, Freedom is not true, Freedom of Speech,  
  Freedom of pen, most important of all Freedom of thought 
  L'essentiel est l'Union, et pour que cette union soit  possible, 
   l'information doit circuler, vite! 

 ---------------------- 
 The sole purpose of this distribution is shar of information. 
not necessarily the content of this e-mails is supported by 
the distributor. 
Should you not wish to be contacted at this e-mail 
address again, please reply using your original mail  
address with "Remove" in the subject line to the 
javidiran@peymanmeli.org  We have provided  
"opt out" e-mail contact so you can be deleted from  
our mailing list.  

  
  

  
   

  
  

 


