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انتشار داده ايد در  را تهيه کردهمتشکرم ازاينکه گزارشی که يکی از شرکت کنندگان در همآيش جمهوری اسالمی 
  . ده شودبرای دريافت پاسخ به هر طريق که ممکن است به اطالع گزارش دهنده رسانصورت امکان نامه زير 

  آقای محترم، ((

از دريافت گزارش حضرتعالی از همايش جمهوری اسالمی بسهم خودم که روی تاريخ مبارزه ايرانيان برون مرزی 
طالع برسانم که گزارش ابهامات وکمبود هايی دارد که نياز به عنايت که به ا تحقيق می کنم متشکرم ولی بجاست

  . شماست، مزيد تشکر است که سئواالت مرا به پاسخ مفتخر سازيد

  » دقيق است که اجازه يکطرفه رفتن به قاضی را نمی دهد یاطالعات«که  دعقيده هستي خوشحالم که شما هم با من هم

قرار نبود «اشاره شده است؛ اين قرار ها از جمله آنجا که نوشته ايد؛ » قراربود«واژه به درگزارش چند بار  -١
طرفين اين قرارها چه کسانی بودند؟ آيا در دعوت نامه ها قيد شده بود » همايش تبديل به نمايش سياسی بشود

يش آنرا شرط ويا شفاهی بوده است؟ متقاضی موضوع آيا مدعوين بوده اند ويا جمهوری اسالمی خود پيشاپ
گذاشته بود؟ البته متوجه هستم که هم پيش از رفتن به ايران و هم پيش از رفتن به سالن همايش برنامه را به 
مدعوين ابالغ کردند ولی مهم اين است که معلوم باشد که قرارهايی که به آن در گزارش اشاره شده يکطرفه 

 . ين بوده استفبوده و يا خير برمبنای توافق طر
 م قسمت از حرف های احمدی نژاد مورد اعتراض مدعوين بوده است؟ کدا -٢
 ميزبان اين همايش وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ويا دفتر رياست جمهوری بوده است؟  -٣
 آيا در قرار های در رابطه با همايش انحصار حضور در همآيش برای ايرانيان از خارج آمده قيد بوده است؟  -۴
 اهيان در برنامه همايش بوده ويا درخواست مدعوين بوده که اجازه نداده اند؟ آيا ارتباط با دانشگ -۵
خرداد و پل حافظ شده است آيا برنامه بازديد ديگری  ٢٢درگزارش فقط اشاره به ديدن ميدان تظاهرات انتخابات  -۶

 هم بوده است؟ 
از اين برداشت . کشور بودنوشته ايد که بحث اصلی همه مدعوين در فاصله سخنرانی ها اوضاع آشفته داخل  -٧

اعالم اين است که اوضاع آشفته کشور بين مدعوين مطرح بوده نه در همايش ودرکالمی روشن همين بحث ها 
که در باره اوضاع کشور بين ايرانيان خارج از کشور هست، درهمآيش هم بين آنان بطور خصوصی ادامه 

 داشته است؟ 
 هزينه مسافرت مدعوين به چه ترتيب تامين و پرداخت شده است؟  -٨
  ؟دستاورد شما بطور کلی از همايش مزبور برای کشورونجات آن چه بوده است -٩
 داريد دريغ نداريد ،اميدوارم اگر توضيحات ديگری را که بنده غافل بوده ام خواستار شوم - ١٠

  با احترام امير فيض 


