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  نآاعليحضرت ونقد 
  حقوقدان - اميرفيض

  ھم ميھنان گرامی ((

دادی حاصلی برھمگان روشن گرديده که عملکرد اين حکومت استب، حاکم برکشورمان مسه دھه ازعمررژيباگذشت 
، اجتماعی، نابودی ساختارھای سياسی دريک کلمهغارت سرمايه ھای ملی و، وبيگاریفقر ، ، ظلم وبيدادگریجزدروغ
ستانه بحرانی ژرف وسرنوشت سازقرارداده است بحرانی که آمان رادرنوميھ  )١( دی وفرھنگی کشورمان نداشتهااقتص

شتی ملی آبرای يک را )٢( ئيم وراهآھمه ماراموظف ميدارد که بيش ازپيش برای نجات مملکت وسعادت ملت بخود 
وسھيم کردن مردم درسرنوشت خودشان ھموارسازيم وازطريق فراھم کردن شرايطی کامال دمکراتيک برای برگزاری 

   .ھمت گماريم د، سالم وعادالنه که مورد تائيد وتصويب اکثريت قاطع ملت ايران باشزادآانتخاباتی 

  ھم وطنانم 

تحوالت چند  )٣. (، ھمفکری وھمياری باھم ميھنانم بوده استام مستبدمدن اين نظآھمه تالش من ازابتدای روی کار
 کرده است که به جای تکيه بيش از به خصوص جوانان را بيداروھشياروواقع گرا ،جامعه امروزمان، ساله اخيردرايران
ينده ای که ـتن وتنھا به اين سرزمين کھن وساخ ادی وسعادت ملت رامقدم شمارندزآ، لوژيک خوديوحد به اھداف ايد

  .ندششايسته ملت بزرگ ايران است بياندي

دن اين ھمفکری وھماھنگی مآ، شرائط رابه گونه ای تغييرداده است که بوجود مطالبات اقشارمختلف جامعه هخوشبختان
  )۴( پيش ممکن کرده استرابيش از

  ھم ميھنانم 

ايک ما ظيفه ورسالتی تاريخی بردوش يکو )۵ن روبروست (آ سرزمينمان ايران با دراين لحظات سرنوشت ساز که
، دين به عنوان يک خانواده بزرگ وکھن فرامسلکی وفراحزبیالھام ازيک جنبش  ) که با۶ايرانيان قرارگرفته است (

  )٧خودرابه ميھن ادا کنيم (

ی حقوق بشر، دلی وباتکيه برارزش ھای واالی انسانی برپايه اعالميه جھانياری ويکن فرارسيده است که باھمآزمان 
. دراين راستا بايسته است که ھمه نيروھا وکنشگران گيريمه درتوان داريم بکارچنآدرايران  یجھت استقرارحاکميت مل

سياسی فعالنه با ارائه برنامه ھا وپيشنھادات شفاف وعملی برای تشکيل يک بديل دمکراتيک درمقابل حکومت تماميت 
  )٨نند (رسا خواه جمھوری اسالمی به ھمديگرياری

رفاه ، امنيت و، صلحزادیآغازيک حرکت نھائی بسوی آرمان ھای سياسی آرسالت امروز ماصرفنظرازسليقه ھا وعقايد و
ماده ام برای پيش برد اين ھدف ملی باھمه نيروھای ھم فکری آ) من نيزبه سھم خود ٩وسربلندی ايران زمين است (

   .نھا پشتيبانی نمايمآواز

  ھم ميھنان عزيزم 

که دراين . باشدمه شروندانش تضمين استھ) حقوق ٩نديشيم که درسايه عدالت وقانون (باد بياآزاد وآائيد به ايرانی بي
   .يندگان ايفاکرده باشيمآمقطع تاريخی وظيفه خودرانسبت به نسل جوان کنونی و

  ))رضاپھلوی –پاينده ايران 



 حقوقدان -ض 

دت مھتران 
ت وتعھدات 
ارد  ضرب 

   .نھاستآل 

ش سياسی خ

، اتالف  ھا
 اعتباراست 

درراه  وبايد
نراھم آرای 

گان ماھيت 

انيان خارج 

عدم رضايت 
که ھتراست 

 درکِ  ،ی ھم
سمعی است  
 وختگان را

دردرک   ،ن

شياری ذاتی 
خود نسبت ر 

 ليحضرت و

قابل دشمن 

 قانون و از

علی مبارزه  

اميرفيض - و نقد آن

وھم عادمردم 
ماعی ويامعامالت

يد نداآه حساب 
 وتعھدات وامثال

نرابخآع ميتوان 

بايد بی توجھی
 کند وبه ھمين
 که ميتوانست و

وضمانت اجر دد

برھمگ ،غاصب

ی اقليتی ازايرا

درعت اسالمی 
وبھ دردا ولی جا

صل حالت عينی
ازمسير القاءوس 

ی ھم صدای سو

نايرانيا کهيافت 
....<  

رک اعال وھوش
يعنی درباوِر نيم

ساله اعلت سی 

دم درمقظيفه مر

ی مردم اطاعت 

ست درشرائط فع

واعليحضرت  – ١

 که ھم انتظارم
 بامعادالت اجتم
ی واقتصادی به
دالت اجتماعی

است ودرواقعه 

شد نميتواند ونبا
ه پوشیست پرد

نچهآوھا مبود 
سان گردآن آت 

   .ميپردازيم

ه ازعمررژيم 

لی را بتوان برا

متصديان حکومت
> ويدآبتصور  

ينی داشت وحاص
،رضايتی مردم

ميکند وگھگاھی

خواھد ي  تعلق
که ......ه است 

يرانی ودرگ ا
ليم تجديد نظرکن
مغايربافرمايشات

   .د شد

وظ ،واقع جنگ

وظيفه عمومی 

ھرکی ھرکی اس

١٣٩١شھريور ماه

 شاھانه است
 ولی در رابطه
ياسی واجتماعی
 درعملکرد معا

شدهملت ايران 

وشکلی که باش
الت اجتماعی اس
 که  شناخت کم

توجه والتفاته
ری شده است مي

گذشت سه دھه

اگرچنين احتمالی
   .ت

خارجی وحتی مت
دليل ضعف ت

حالت عي ، رژيم
ازنارزکشوررج ا
احساس م نراآ

نآن ايشان بر
گان روشن شده

منطبق بافرھنگ
ری اسالمی قائل
داشتی ناسخ وم
 اسالمی خواھد

حتی درمو ؛ست

ن کرده وميکند

ومرج وھ  ھرج

ش ١۵بيانيه         

**  

 اميد وتعارفات
ستحبت ودلھا

وابط سيرکان ر
تاثيری تعارفات

به که  مواجه
   .است

نھا درھرحد وآ
گريبانگير معادال
ه وخواسته اند
ق انتقاد بيايد که
 که شماره گذار

اشد که قبل ازگ

وال بسياراست
شورممکن نيست

شخصيت ھای خ
، ممکن استشده

ھيت وعملکرد
ان خارايراني  ما
تش گرمیآ نار

ثارسخنآ ست که
<برھمگ  امروز

نراآو وردآيد
مھوری ماھيت ج

وچنين برد کنيم
ماھيت جمھوری

وظيفه اس سيِم

قانون تعيين  را

مردم به معنای

                     

وئی وبخشيدن
ورشته اتصال مح
 که بتواند ازار
ا> نشانگربی ت

ه تعھداتی است
اين تحرير ا کار

عده ھا وامثال
ھا راکه غالبا گ

فرموده مسائل
درطبق ده است

مراتبی ازبيانيه

يتواند چنين باش
   . است

رت محل تاملض
يرانيان داخل کش

ونظرات ش مار
بات امراثبات ش

ماھ ،ژيم غاصب
برداشت م. است
نکه درکنآوزد

سنجاآليحضرت
ذشت سی سال

که باي  بياوريم
حقيقتی که برای
می  تجديد نظرک
لسفی درباره ما

ورھا برپايه تقس

افراد جامعهفه

ف حکومت برم

                    

، دلجويحضرت
ت نمک کالم ور
ی نقش موثری
کن وبرمبلغ افز

يحضرت متوجه
ن کآست که نقد

وع ،دلجوئی ھا
نھآوامثال نی ھا 

 توصيه به نقد
ونشدرف ميشد

 لذا باتفاق به م

    

 اعليحضرت مي
ی روشن نبوده

دربيانات اعليجض
ن برای ايآمول 

مآ نيست که به
دراثبسعی < يرا

   .نگاه شود

ھای حاکميت رژ
رذاتی ودرونی ا

تش ميسوزآه در

به بيان اعلي ،ل
د نيستند که باگذ

شتی خط بطالن
يم که درفصل ح
جمھوری اسالم
 تمام معادالت فل

  همه ما 

ده تاسطح کشو

وظيف ،نيست دم

قرساختن تکليف

   ٢ برگ ٠٨/ ٠٩

ی ازبيانات اعلي
. تعارفاتاستان

ی قانونیوليتھا
ا زتعارف کم ک<

بيانات اعليديگر
اتی بيانيه دانسز

د ، که تعارفات
، تبانکاريھا  کم

يحضرت بارھا
ی مبارزه مصر

اند،ت قرارداده 

روشني همگان

ذھنی ازبيانات
کرد رژيم اسالمی

ين تبادرذھنی د
شم ورتصورکرد

نآقاصد  ،حرير
استناد کند زيری

ن نگآرمنطق به 

ن نخستين سالھ
روتاثي يق بينائی

نکهآمثيل مانند 
  .د

قابل تامل مطلِب
نچنان که بايدآ ،

 برچنين برداشت
ناچاري ،ندانيمن

يت ضدانسانی ج
ن بھم ريختگی

حران ووظيفه ه

جوامع ازخانواد

بتشخيص مرد ز

مستق ،ولت است

 ٩/ ٢٠١٢

بخشی 
وبزرگا

مسئو و
المثل <

بخش د
مبارز و

نجاآاز
،وقتھا

که اعلي
پيروزی
شجاعت

ر )1(

تبادر ذ
وعملک

اين چني
کشو از

اين تحر
عمومی
درمسير

ازھمان
طريق از
درتم و

ميشنود

تعلق م
،مسائل

اگر و
ايرانيان
به ماھي
ھمچنين

) بح2(

بقای ج

متجاوز

دو امر



 حقوقدان -ض 

جب وحتمی 

ب فرماندھی 
انونی توجه 

ھمانطور که 
ده قی نگردي

ول بروفای 

شان ربيان اي
نھم نه الزم 

ت سازبرای 

 و ی اعتبار
 و دشوار ر

قدرت تحمل 

تی باشد که 

    .ی است

اميرفيض - و نقد آن

ھای سياسی واج

ست و قطبشته ا
اسی وپايگاه قا

، ولی ھبگيرم>
ن است جدی تلق

وعدول درنيامده 

سال است که در
نآيست  ووجود 

حظات سرنوشت
  ؟مل خير

   .مردم گردد

 .ت  

زه سياسی  بی
شان کاری بسيا

 ،ميشوند

عتقاد است که ق

تقاد ناسيوناليست

ومسلک ايرانی

واعليحضرت  – ١

ج وخودسری ھ

   .است

قيقا منظور داش
حضرت رکن اسا

   .صادق نيست

رزه رابرعھده ب
ی وسوگند ايشان
نه ازقوه به فعل

س ٢٧که حداقل 
ن نيآن وجودی 
   .وی تاريخ

اين لح  است
اخته ولی درعم

 متوجه عموم م

فرمان شاه است

درمجرای مبارز
زاعتقاد ومسلکش
سان شناخته مي

اع ؛ راتحمل کند

 ميبرد واگراعت

شاره بر اعتقاد و

١٣٩١شھريور ماه

ری ازھرج ومرج

ه ھمين فلسفه 

ه اجتماعی رادق
دربيانيه اعليح 

سفانه درعمل ص

که رھبری مبار
 وقانون اساسی

اسفانمت ،وده اند

ينانه ای است ک
 نشانی ازامکان
ست ونه جوابگو

> اشاره شده
بيدارونگران سا

ی نيست کهغه ا

ن وحکومت وف

ن دآاستفاده از
نھا ازآساختن 

کی که دارند انس

رزهگينی بارمبا

انتحاری  ترور

مده اشآحضرت

ش ١۵بيانيه         

وظيفه وجلوگير

> بازگوکننديايد

ه به اين ضابطه
.ورده استآ در

 است ولی متاس

ک زمن ميخواھند
ن تاريخ وسنت
کين وقبول فرمو

بيان خوشبي ...
ری که سابقه و
قط مسئوليت اس

ازکشورمان س
بي ،وجدان ، وس

 گذاشته است

 رسالت از صيغ

ت اطاعت ازقانون

،واجرائی است
وجدانيستند  جدا

ه اعتقادومسلک

د که بتواند سنگ

معتقد رابه ر اه

 ؛ه گرميشود

 که دربيان اعليح

                     

ووتکليف توجه

د سربچه کج مي

توجهرعايت وی
ت قانون مدون

   . است

 

يات قلبی ايشان

ھموطنان من از
که ھمان فرمان
مردم اعالم تمکي

 وھماھنگی ....
لت به امرونظر
وددارد  نه مسق

  ن

ظات سرنوشت
را ازنظراحساس

هده يكايك ما گ

نيان قرارنداده

ما گذاشته است

 

حتوای فلسفی و
خود جومسلک

پيوستگی به بر

تاچه رسد 

ی باشد شخص م

راه ميھن جلوه

> کیواالی انسان

                    

ت ز فرماندھی و

ماما که دوتا شد

وقانون اساسی 
شخص وبصورت
يده گرفته شده

ري هموطنان

ت منويعليحضر

ھ<موده اند که
 خواست مردم ک
ی به خواست م

   

  هنگي 

مدن ھمفکریآ
ق وظيفه ورسال
گ ايرانی راباخو

ت سازكشورمان

لحظ دوباربه <
که اعليحضرت ر

 كه تاريخ برعه

تی برعھده ايران

رعھده يکايک م

ي وفراحزبي

خاتمی فاقد محت
اعتقاد و از ن ھا

ب  انسان ھا بنا

راعتقاد، مذھبی

حاری ژاپنی درر

برارزش ھای و

   ٣ برگ ٠٨/ ٠٩

زھرزمان تمرکز

مضرب المثل <

گ ومنش ايرانی
ض وظيفه رامش
 ومسئوليت نادي

مفكري وهم يا

سمت ازبيانات اع

ضرت بارھا فرم
شاھد است اين

رھم که بمناسبتی
.ائق بوده است

م فكري وهماه

آيشان به وجود
تعليق ،شده است

ونه جواز فرھنگ

حظات سرنوشت

ه اعليحضرت
مان کدام است ک

ظيفه ورسالتي

ھيچگونه رسالت

 ای که تاريخ بر

جنبش فرامسلكي

ژھای ساخت خ
انسان ،است گار

 است واساسا

اری ميدھد واگر

ت خلبانان انتحا

تکيه بعبارت <

 ٩/ ٢٠١٢

بيش از

ض . است

فرھنگ
تفويض و

تکليف

) هم3(

اين قس

اعليحض
اسناد ش
وھربار
بعھد فا

هم )4(

بيان اي 
تکرارش
است و

) لح5(

دربيانيه
کشورم

) وظ6(

تاريخ ھ

وظيفه

) ج7(

اين واژ
ناسازگا
نشدنی

فداکا و

بصورت

عھمين 



 حقوقدان -ض 

ھم اغيرتی ر

انسان ھای 

يک بديل  ل
 رگ مبارزه 

ھرج ومرج 
انی مساعد 

 ماست من 

ره مشخص 

  اسالمی و

ست وصدور 
ن آحضرت 

وام بااعتماد 

که    طلبی 

 مجری گردد

حرکت نھائی 
 ازی کشور
  يت ورفاه و

اميرفيض - و نقد آن

   .شود

.   

روف وفراميھنی

ا ليمنوط به تبد

ی برای تشکيل
مر ست که به

ست که دراين ھ
 دانسته اند ميد

 بقالی نميگويد

ناسر تا سره از

وامل جمھوری

 بی سابقه است
روزھا که اعليح

عتقاد راسخ تو

ی ھرج ومرج

 وخودش ھم م

غازيک حآسی 
رفراوامنيت وس

به امني ظاھرش 
<......  

واعليحضرت  – ١

ک بناشده وميش

.ابدقاد ھستی مي

ی وفراشرافتی و

حضرت است م

شفاف وعملی ،
گينی اسآه زھر

وچه روشن اس
نراالزمآت تحقق 

چھيود دارد؟ <

ع وتدوين شده 

وعوبطه باشد 

ت که درجھان
خاصه دراين ر 

ن اعآه کرات بر

 اين نسخه ھای

نرابدھدآ بودن 

رمان ھای سياسآ
لح ود صوايجا

ظ  ھای سياسی
بايزيد شوند....

١٣٩١شھريور ماه

سلکق اعتقاد وم

الت وجوھراعتق

فرا ناموسی ظار

برای اعليح شده
   .غيرت گردد

النهافعسياسی
، نسخه>رسانند

 که اعليحضرت

يک بديل وجو

وضع ش بينی و

يان بدون ضاب

.  

کی عجيبی است
،ف برداراست

ضرت درسابق به

نه ن است آم

دن وبديلبو یل

آقه ھاوعقايد و
ی ودمکراسی و

رمانآ عقايد و
ی جمله شبلی وب

ش ١۵بيانيه         

مده  ازطرقآت

ه شخصی ازمال

انتظ ن ھا بمنزله

ون وتعيين شومد
ت  وشرافت وغ

ھا وکنشگران س
رياری برھمديگ

 ھد بخشيد

ی ازاين وضعی

ف وعملی بودن

نی ومسجل پيش

ه رسد که جري

ن ساخته اندشا

ج وھرکی ھرک
سال خيلی حرف

ور که اعليحض

 اساسی ومتمم

م حقانيت وعمل

صرفنظر ازسليق
زادیآسيدن به
ھمه ،سی ندارد

درزمان معزولی

                     

 پيام اعليحضرت

چه سياسی وچه

راحزبی ازانسان

کليف مسجل و
ی وفاقد انسانيت

نيروھ<براينکه
ت خواه به ھ

بقه ای خواھسا

 دربھره برداری

بقه برای شفاف

ط قانونم وضواب

شواراست تا چه

عوامل خودش ضِه

جوازھرج ومرج
سی سزانھم بعد
   .يدانند

ھمانطواسالمی

 اجرائی قانون

خودش ھم حکم

سالت امروز ما ص
. رس محتواست

رمان ھای سياس
حاکمان د<شود

                    

> که پشتوانهن

چ ،ش برای احقاق

اعتقادی وفر را

يران که يک تک
رھریسان ھای ھُ 

  ي مبارزين

وتقريرايشان بر
حکومت تماميت

بيست حدٌ  شدت و

وعاملين بيگانه
  .ه اند

 وياعرف باساب

 مشخصات الزم

مشکل ودشو ح

ال مبارزه راقبض

 وتوصيه ھا ج
نآ،  اعليحضرت

سرنوشت سازمي

ومت جمھوری 

، ھمان تداومد

مه تنظيم کند وخ

 راعليحضرت

رسای براينکه <
> تعارف بیت

رآ جود عقايد و
ن زمين ختم ميش

   ۴ برگ ٠٨/ ٠٩

ھناده بزرگ وک

، تالش سياسی

 فرامسلکی وفر
  

که نجات اي ؟چه
به انس ، ومعتقد

عيين تكليف برا

ت اعليحضرت و
مقابل حتيک در

ش مندانه ميھنی

تجزيه طلبان و
وردهآکه  ورندآ

ياروچه قانونی

نجا کهآ> ست

صحيح تشخيص

ھای بيگانه عمال

ھا يل خواست
ازجانبن آيه

رابرای ايران س

لترناتيو حکوآو

رزانی فرمودند

ی خودش برنام
[  

سالت مورد نظر

عليحضرت مبنی
زادی استآوی

جه منافاتی باوج
وسربلندی ايران

 ٩/ ٢٠١٢

<خانوا

مبارزه

انتظار
.ھست

يعنی چ
باوقار

) تع8(

خواست
دمکرات
شرافتم

،مجاز
آبدست 

چه معي

ترش اس

گردد ت

کشورھ

اين قبي
وتوصي
روزھار

بديل و 

نفس ار

ھرکسی
[!!!؟؟]

) رس9(

بيان اع
به سو
بھيچوج
صلح و



 حقوقدان -ض 

ون اساسی 
 رده اند چرا

وبنسخه ود 

 ١٣٨٠سال 
برجسته  ضو

قای آجلس و

 يون پس از

عدم وی  

 مايند گان

دمکراسی 

الم مختصر 

ری اسالمی 

ه تصحيحی 

 

ران تدارک 
نوشت ساز 

 امر ، زبان

شور وملت 

اميرفيض - و نقد آن

ما وبعد ھم قانو
ورفاه حرکت کر

گذاشته شو زيرپا

درديماه س ) ی
ن گالينگی عض
سترت رئيس مج

   .ن بود

ی درپشت تريبي

؛ده گرفته اند

ن چند باربانم

سکوالريسم ود

ج است اين کال

مخالفين جمھور

ضيحی داديد ونه

يکا شده است 

ای ايروريه رابر
ل روزھای سرن

مظلوم بیيان 

ِت نسبت به کش

واعليحضرت  – ١

ساله م ٢۵٠٠
ن به سربلندی و
وسنت ايرانی ز

اده رضاپھلوی
لتونآربه دعوت 

قای دنيس ھسآ
کراسی درايران

قای کالينگیآ. ت
  : گفت

رايران برعھد

ت وی تاکنون

يران برای س

   .ردند

درج) ٢۵۴٠( 

م ر منحصربفرد

 رھبری نه توض

مريآيخ سياسی 

والگوی سوند 
که عاملی شور

نسبت به ايراني
   .ست

رابعاد مسئوليت

  }ض 

١٣٩١شھريور ماه

ه سنت تاريخ 
ن برای رسيدنآ

و گصدق درفرھن

شاھزشاه دوم (
ه اند اين ديدار
آدراين اجالس 

اه دمک درباره ر

وبی مجلس است
ھمدردی کردند

م برالری حاک

برگزيده است

ست مرد م اي

شان رادنبال کر

١٣٨٠ماه  ن

 شاھزاده رھبر

ن تشخيص مقام

ضرت ثبت درتاري

ن راتھديد ميکن
ا يعنی ھمان کش
 شده ايد واگرن
ده ومختومه اس

 ھرچه بيشتردر

ميرفيضباحترام ا

ش ١۵بيانيه         

که  ھمان است
آبوم ازوين مرز

نای مردم ومص

  .دعی ھستم

حضرت رضاشا
ر وگفتگوداشته
صورت گرفت د
وع اصلی بحث

سيای جنوآانه و
مريکائی آمعه

خوند ساالآيه

وش مبارزه ب

ن رابه خواس

 سخنرانی خودش

رسنگراول بھمن

ضرت باعنوان

رت درمقابل اين

رھبری اعليحض

ت ارضی ايران
مريکاآ ت ازنظر

يسيون شناخته
يکا کامال گشود

، احتياط ِياری

                 

                     

اراتجويزميکند
نسل ازمردان اي

شنآ انتظارو ورد
 

  يحضرت

ين مختصرمستد

اعليح ،مريکاآ
مريکا ديداآگره

مريکا صآيندگان
 داشتند وموضو

ن امورخاورميا
سپتامبرباجام ١

جنبشی راعلي

نوان يک رو

نانآت تاتوجه

نوتشکرازايشا

ن درآ مفصل

ن کشور اعليحض

شخص اعليحضر

مقام وموضع ر

ازی که تماميتس
ص اعليحضرت
نحصاری اپوزي

مريآاد کنکره سن

، ھوشيدقت يِه

                  

                    

بارزه نھائی ما
 است وصدھا ن
زمايش شده مو
  .توسل شويم

از ورهبري اعلي

يحضرت رابه اي

 نماينده کنگره
ن بلند پايه گنگر
جی مجلس نماي
يويورک شرکت

رجسته کميسيون
١ که بمناسبت

وی رھبری ج

ی مدنی رابعن

يدارکرده است

سخنان کالينگی و

يان مزبور که
   .که

نآکا وحکومت

وش ه شده ايد ت

،اتشکرازطرف

ی سرنوشت س
ن دارد که شخص
 عنوان رھبران

دراس ده ميدانيد

م گرديد  توصي
     .د

                  

   ۵ برگ ٠٨/ ٠٩

 ايکه حرکت مب
پيچيده نراآن آ

زآن راه تاريخی 
رج ومرج زا مت

ي سرنوشت سا

اعلي عاليه جھات

طالعيه رسمی
نمايندگان با )٢

ون روابط خارج
کرمن نماينده نيو

عضو بر ،رمنک
ی ازمردم ايران

زاده رضاپھلو

ونافرمانیتن

مريکا ديآمت

کند  »

ضرت پس ازسخ

دم ازطرح جري
ربااھميت است ک

مريکآد کنگره 

ح جھانی شناخت

وارد ساختيد وبا

اين روزھای ،ن
درحالتی جريان
کشورماست به
ی خودرا ناگشود

وجھی که تقديم
ی راباخود دارد

                 

 ٩/ ٢٠١٢

نسخه
ومتمم
بايد اين

ھرھای 

روزهاي

توج{  

بنابراط
)٢۵۴٠

کميسيو
گری اک

کقای اآ
قدردانی

شاھز«

تخشون

حکوم

جلب ک

اعليحض 

مقصود
وبسيار

دراسناد

درسطح

ن وآبر

بنابراين
ميبيند
برای ک
رھبری

اين تو
ورھبری

       


