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 حقوقدان -اميرفيض -اعليحضرت در تورنتونقد بيانات            ۴برگ ٠۵/ ١٠/ ٢٠١٢ 

مک باتوجه به اظھارات وتوصيه خانم کلينتون وارقام کالنی که برای ک ،ايملیراعليحضرت درمورد بودجه شو بيانات
، جالی الزم رابه تعارفات مريکا واروپا بتصويب رسيده استآ نھا درآمالی به مخالفين جمھوری اسالمی خاصه شورائی 

  .اعليحضرت نميدھد

اکتبرسال جاری وزيرخارجه اسرائيل ازکشورھای غربی خواسته که ازايرانيان معترض حمايت ھمه  ۴ھم ديروز يعنی 
  ٣  )سی –بی  –خبرگزاری بی (    بکنند جانبه مالی وديپلماتيک

 اعليحضرت ازاسرائيل با به اين حيرت واعجاب منتھی ميشود که بين درخواست کمک ،طبيقیتيک نگاه سطحی و
ونميتوان قبول  وم ومنطوق وجود دارد ھدرخواست وزيرخارجه اسرائيل ازکشورھای غربی تجانس عجيبی ازلحاظ مف

   .معترضين جمھوری اسالمی توصيه کمک رابه کشورھای غربی بنمايدلی به کرد که اسرائيل بدون حضور درکمک ما

تی ايشان درصد ھزينه مبارزا ٩٠درحاليکه اعليحضرت اعالم داشته اند که  ؛مند عرض اين جسارت رابجاميدانداين ارادت
 ت وشرافت مبارزه واصال ،التماس به اسرائيل وخارجيان آبرو با ده درصد بقيه چرابايد تامين ميشود داخل کشور از

             .کرامت ايرانيان برباد داده شود

   

  ا بخوانيد ھای پيشين را اينجبخش 

  

http://www.1400years.org/AmirFeyz/NaghdBayanatRPdarToronto‐Shora(1)‐AmirFeyz‐02Oct2012.pdf 

http://www.1400years.org/AmirFeyz/NaghdBayanatRPToronto-Shora-EntkhAzad(2)-AmirFeyz-04Oct2012.pdf  

http://www.1400years.org/AmirFeyz/NaghdBayanatRPToronto-Shora-komakMali(3)-AmirFeyz-05Oct2012.pdf  
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