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  شاها، غنيمت شمار فرصت را

  فردا همچنان معلوم نيست سعديا دي رفت و

  ن ،فرصت شمر امروز راآدرميان اين و

  حقوقدان -اميرفيض

  جوازاين تحرير مقدمه 

فرصتی ھستند که جبران مافات کنند يعنی سوء تفاھمات  انتظار ھمواره در ،انسان ھای مقيد به انسانيت
. اگربدھی دنيپردازند حتی به تزکيه نفس خود شده برطرف نماينھا آشخصيت رديدھائی که متوجه اصالت وت

   .طالح گفته ميشود حالل طلبیاص د که درنتصفيه ميکن نراآد نبه کسی دار

وله وباھمان کبه فکرحالل طلبی وتزکيه نفس برنميايند  و کننديمحس ن را خود ،خط خرآبرخی افراد تا 
   .دنخرخط خود ميرسآبه  همرد یدشمنی وکدورت ونارضايتبار

ھمين چندروز قبل به  دبرخی ازانسان ھا سخت منتظر فرصت ھستند که ازخود کاری نيک باقی بگذارن
يکی ازبيمارستان ھای تورنتو رجوع کردم ديدم که انسانھای خيرخواه درساختن بالھای بيمارستان 

   .نھا پالک شده استآمشارکت کرده اند که نام 

ديم ايرانيان درکارھای نيک <باقی صالحات> تاريخی شناخته شده دارد که بصورت درکشورماھم رسم ق
 نجميه> ازبيمارستان  مساجد وحتی بيمارستان <بيمارستان قلب و ،ل ھاب انبارھا وپُ آکاروانسراھا، 
   .شواھد است

  وامـــــابعد

را نآخرخطی که ميتوان آ اينطور احساس ميشود که مبارزه اعليحضرت درمسيری که اتخاذ فرموده اند به
رموده تشريح ف بيان و نطور که اعليحضرت کارنامه مبارزه سی وچند ساله راآن بست ناميد رسيده است. بُ 

اند مشحون ازعباراتی است که تنھا اعالم اين حقيقت که <کاری برای وطن نکرده ايم> نيست بلکه 
   .رامنقلب ميسازد وايرانيان ھا وعباراتی شکل گرفته که تااعماق وجدان خودشانه ازواژ

که کاری برای نجات کشورش نکرده  ،حالت طبيعی انسان اينجوری است که وقتی رسيد به اين نقطه درک
ازخود باقی نگذاشته ويا تزکيه نفس ننموده، مصمم ميشود که فرصت ازدست رفته  »باقی صالحاتی«ويا 

س اقدام ن پآويا تزکيه نفس سياسی خود از شوربرای نجات ک ،بابيان اعليحضرت راجبران کند ودرتطبيق
   .نمايد

درراه نجات ايران اذعان فرمودند  کوتاھیِ  سال قبل چند باربه حقيقتِ  ١٠نکه اعليحضرت حدود آولی با
ف ھد !!ملیتا سال گذشته که حرکت درمسير شورای به اصطالح  ،ن قيامی نشان ندادندآمعھذا به جبران 
   .تجزيه کشور شدنتيجه آن  و ،متاسفانه تماميت ايران ن ھدفآت که قرارگرف تيراندازی ايشان

  كاري كه كرديم وكاري كه نكرديم 
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درست است که اعليحضرت اذعان دارند که کاری برای نجات وطنمان نکرديم  ولی اين يک روی اعتراف 
 ؛کرده ايم ديمکه نميبايست ميکر ن اين است که چه کارھائی عليه وطنمان وملتمانآاست وروی ديگر 

زيرا کاری برای نجات وطن نکردن يک بی وجدانی است ولی عليه مردم اقدام کردن ويا حمايت ازاقداماتی 
   .راميگشايد برخاستن عليه مردم ديگر ازفصل وجدان ميگذرد وفصل  ،عليه مردم

  بدترين كارها ،مشاركت درتحريم

وی از س تبارساختن قانون اساسی مشروطيتوبی اعشايد بتوان گفت که بعد ازعدول ازسوگند سلطنت 
شايد بتوان گفت  باز ن ميباشد وآ درتحريم ھا وحمايت از ايشان  بدترين کارھا مشارکت ،اعليحضرت

ھرقدر که اقدام ميھن پرستانه وملت دوستی اعليحضرت دردرخواست ازدبيرکل سازمان ملل متحد دائر به 
ملی وازتکاليف اولين وبرجسته  رھای ايران واجد خدمتکی عراق به شھجلوگيری ازحمالت ھوائی وموش

 وری امضا درخواست اعليحضرت را پيگيری کردندآايشان بود که ايرانيان ھم با طرح پشتيبانی وگرد
ُ برعکس مشارکت وحمايت ايشان ازتحريم ھا واجد ق )۶٧(مشروح درسنگراول تيرماه سال  بح وبی ــ
   .يدآد به حساب قيدی به حال ملت گرفتارايران ميتوان

گاه نبوده اند وعليرغم اين آ حقيقت اين است که اعليحضرت به مفاسد تحريم ھا وفشاربرملت ايران نا
بيان ايشان دررابطه باتحريمھا چنين  ھا کشيده شده اند. گاھی براه حمايت ضمنی وعدم مخالفت باتحريمآ

   :است

ھا اما برفشار ،عيف رژيم حاکم برايران استمريکا گرچه بقصد تضآ<تحريمھای اقتصادی ايران ازسوی 
وتنگناھاومحروميت ھا که سالھاست ازسوی جمھوری اسالمی برمردم ايران تحميل شده خواھد افزود 

  )٧۴(مصاحبه باکيھان لندن سال  >ومن ازاين بابت نميتوانم بشدت نگران ومتاسف نباشم

  براه شهادت بتاريخ

ح سنگرطر، مريکاآھای  واظھارنگرانی وتاسف  ازجريان تحريمپس ازمصاحبه اعليحضرت باکيھان لندن 
مريکا آ ھای تحريم اعليحضرت ازن حمايت وتائيد نگرانی آپشتيبانی نمره دوم راپييشنھاد کرد که مفھوم 

ن به سازمان ملل متحد به رفع آوری امضا وارسال آعليه ايران بود که ھمانند طرح پشتيبانی با جمع 
ام کنند ودرھمان فوق العاده اضافه شده بود که اين سرباز بعلت کھولت وسنگينی اجرای نگرانی پادشاه اقد

 ن نيستم واميد وارم که يکی ازسازمان ھای سلطنت طلب اين اقدام رافوری وبه اجراآطرح قادربه تصدی 
    ) ١٣٧۴پنجم خرداد سنگر (فوق العاده ورد  (که متاسفانه ھيچ اقدامی نشد)آدر

  ي وعقيدتيانحرافات فكر

 ترديد می افتد وسپس درمسيرانحراف مسير ابتدا در؛ انحرافات فکری وعقيدتی انسانھا حالت تدريجی دارد
که ادامه خواھد يافت نسبت به  ١ سيرانحرافات راميتوان دررشته مقاالت ھنگامه ھا ،يدآبحرکت درمي

نسبت  ضرت ھمابقه والحقه اعليحانحرافات فکری وعقيدتی اعليحضرت مالحظه کرد کما اينکه دربيانات س
   .به تحريمھا اين سيرانحراف تدريجی کامال نمايان است

                                                            
  ٢٠١٣ژانويه  ٠٧ -رفيع زاده -توطئه ھای سيا،بی اعتبار کردن ٣۶ -ھنگامه ھا در رفع نقيصه ھا ١

در اينجا جستجو کنيد     ٢٠١٣ژانويه  ١۴ -اعليحضرت -خلع سالح سلطنت طلبان  ٣٧ -ه ھا در رفع نقيصه ھاھنگام
http://www.1400years.org/Amirfeyz6.asp  
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ارا مريکآھای غيرقانونی  وحدود مشارکت اعليحضرت درجريان تحريم ن نيست که حدآصد اين تحرير قا

ن قصد است که فرصِت مغتنمی که پيش روست مورد استفاده اعليحضرت قرارگيرد آتشريح کند  بلکه بر

 .ھا داشته اند موثر افتد تا دررفع اثرازبی احتياطی ھائی که درجريان تحريم

نخست اين اشاره بجاست که گرچه اعليحضرت درمسيرحمايت ازتحريم ھا درصف اول قرارنداشته اند  
سوزنده  ور،آتحريم شوک نرا برعھده داشتند وحتی واژه ھای آانی دمريکا کارگرآايادی  و وجنبش سبز

 ا بودنھآ نھاست وبعد ازآبيات مبارزه ايرانيان خارج ازکشور رخ نشان داده متعلق به که درادده فلج کنن و
اعليحضرت وانتظارات مردم وتعھد سنتی  یبستند ولی شخصيت ملی وتاريخ بکار نراآمريکائيھا ھم آکه 

ا ھ با تحريم ورده که ھمينکه اعليحضرت به مخالفتآايشان به حفظ حقوق ايرانيان موقعيتی رابوجود 
مان ھ در نمونه اش را ؛حمايت کنندگان ازتحريم ھا شناخته ميشوند معرفی نشوند درجايگاه نخست صف

امضاکرده  نکه بسياری ازافراد قطعنامه راآ ميتوان يافت با !!امضای قطعنامه شورای به اصطالح ملی
شخصيت ھا  >بيشتر ھرکه بامش بيشتر برفش<، فقط متوجه اعليحضرت است ،اند ولی اعتراضات

  .جالب حساسيت وانتظارات بيشتری ھستند تامردم عادی ،بمناسبت موقعيت اجتماعی وسياسی

  سان شودآمعما چو حل گشت 

انات ويا اساسا باجريبرای کسانی که درحاشيه قراردارند ويا ناظرند کارويا فکرتاھنگاميکه درجريان است
ورود  وازجن کارنمايان شد ديگرآثارمثبت ويامنفی آ است ولی وقتی یتصميم گيری مشکل حرکت ميکنند

 ن جريان به پيوندند واگرمنفی بهآورد ھارامثبت ميدانند به آبه حاشيه نشينان صادرشده است که اگردست
    .ن کمک کنندآحال جامعه ميدانند به توقف 

  ها درجريان اجرا تحريم

قوط ھا سبب س راسازميکردند که تحريم بھانهن مريکا عليه ايران گروھی ايآھای يکطرفه  درجريان تحريم
جمھوری اسالمی ميگردد والبته منکرفشاربرمردم ھم نبودند ولی برخی به فشاربرمردم اھميتی نميدادند 

شايد بتوان نظرات  ،را ھزينه متناسب برای سقوط جمھوری اسالمی مبپنداشتند ن فشارھاآوبرخی ھم 
  .ين طبقه يافتھا رادرا اعليحضرت دررابطه با تحريم

  ؛عرض شد زيرا بھانه

 روبرت موگابه اعمال  ،مبابوهيز سال است برکشور  ١٢ غربی ھا حدود مريکا وآھائی که  تحريم
   .نھا بوده استآکردند پيش روی 

 نھا بوده استآساله کوبا پيش روی  ۵٠ھای  تحريم.   
 نھا بوده آيش روی ھزارطفل نوزاد فلج است پ ۵٠٠ن آھای عراق که يک قلم خسارات  تحريم

  .است

فريقای جنوبی ولھستان واوکراين وسايرکشورھارا الگوی ايران آزاديخواھی آکسانی که سالھاست جريان  
   .دگاه نبوده انآراق رفته ـــع و وباــــک، ھا برمردم زيمبابوه نجه دراثرتحريمآگفت که از ؛ميدانند نميشود

ن آارزش پول   ٢٠٠۶تا  ٢٠٠٣درسالھای مريکا آائی وھای کشورھای اروپ دراثر تحريمدرزيمبابوه  
دولت موگابه  ٢٠٠۶ليون وچھارصد ھزارواحد سقوط کرد ودرسال يواحد به يک م ٣٠٠کشور ازھر
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سان باشد (طرحی که جمھوری اسالمی آناچارشد سه صفرازمقابل ارزش دالربرداشت که حمل ونقل پول 
  دنبال ان است)

زيمبابوه معامله ميشد (تطبيق بفرمائيد  دالر )٢(مريکا به دوآدالر  ھر ١٩۶۵اين اشاره بجاست که درسال 
  )۵٧با ارزش پول ايران قبل ازشورش 

 نرخ تورم به افزايش يافته و برابر ھزار ١٠٠ قيمت ھا درزيمبابوه دريکسال گذشته بيش از
   .رسيده است  ١١،٢٠٠،٠٠٠

ايران جمھوری اسالمی ( انی نپرداخته استسال است  که اقساط بدھی خودراببانک جھ ١٣زيمبابوه 
  .)ليون دالرحق عضويت عقب افتاده به سازمان ھای جھانی رادارديم ٧٠٠حدود 

باھمه اين وضعيت رقت باری که برمردم زيمبابوه تحميل شده وازديد جھانيان خاصه ايرانيان بدورنيست 
پائی بشرطی که حزب موگابه بامخالفان موگابه ودولت او ھمچنان درقدرت باقی است واخيرا کشورھای ارو

ن آتحريم ھارا برخواھند داشت (دقت کنيد ھمين سياستی راکه گفته ميشود روحانی دنبال  نناآ شتی کندآ
  .)است

 زموده ای است که نشان ميدھد تحريمآ هن درسقوط قدرت موگابآ ھا و عدم تاثير معرفی ماھيت تحريم 
  ،يشود ولی تاثيری درسقوط حکومت جمھوری اسالمی نخواھد داشتھا سبب سقوط وانھدام زندگی مردم م

لذا ميتوان به جرات وقاطعانه  ،زمون زيمبابوه غافل نبوده اندآ از ،ھا تحريم خواستار نجا که ايرانيانِ آ ازو
ه برای تامين نظرات غرب درمسائل اتمی است بلکه درجھت ــــــنھا نآھا ی درخواستی  گفت که  تحريم

  (راھی که درزيمبابوه طی شد) .مشارکت درحکومت جمھوری اسالمی است

ا به ھ زيمبابوه تحريم زيمبابوه وجود دارد يکی اين است که در ھای ايران و عجيب تشابھی بين تحريم
نطورکه مايکل آ براه افتاد ودرايران ھم کشورھای غربی  مريکا وآ از مخالفين حکومت  علت درخواست

نيم گوش ک <مابايد به صدای کسانيکه درداخل ايران ھستند ؛در گفتگوی با يورو نيوز اظھارداشت پارنر
نھا الھام بگيريم روشن است که گروھی ازسران نيروھای دمکراتيک درايران خواھان اعمال آ از و

   ٢. درخواست سبزی ھا بجريان افتاد ھا با تحريم  ،ھا ھستند> فشارازطريق تحريم

ھا کمونيست بودن  سال است ادامه دارد بھانه تحريم ۵٠تاکنون حدود  ١٩۶٢سال  ھا درکوبا از تحريم
   .حکومت کوباست

مريکا آ رای موافق تحريم کوبا را محکوم کرد و ١٨٨با مجمع عمومی سازمان ملل درھمين سال جاری 
دبيرکل سازمان ملل ھم مستقيما خواستار لغو تحريمھای  –خالف دادند جمھوری پالو رای م اسرائيل و و

اينھمه  با  مريکا زجر کش کردن ملتھا ودولتھاستآھدف  ،مريکا قبول نکردآولی  ،شد ساله کوبا ۵٠
 ھا گرايش کوبا به شوروی شد (تطبيق بفرمائيد ونتيجه تحريم، حکومت کمونيستی کوبا ھمچنان سرپاست

  .ی اسالمی به روسيه وچين)با گرايش جمھور

  

  فرصت طالئي وتحريم هاي عليه ايران 

                                                            
راديو تلويزيون ھای لس آنجلسی از جمله برنامه عليرضا ميبدی ھم  درخواست ھای پی درپی آقای علی ميرفطروس  در برنامه ھای جھت دار - ٢

 ک-ھمراه با نيات سبزی را نبايد فراموش کرد. ح
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انتشاريافت  ٣تحريری تحت عنوان <فرصت طالئی وتحريم ھای عليه ايران>  ٠١٢٢-١٠-١۴درتاريخ 
   :وری مطرح شده بودآاين ياد ن آ ه درک

 کا ميشديم ومريآباتحريم ھای خودسرانه  شخص اعليحضرت پرچمدارمقاومت <اگرماايرانيان ودرصدر،
   محکوم ميکرديم .......> نراآ

ن آ دراين فرق مھم که  موضوع تحرير مزبور باتحرير حاضردريک مفھوم بنطرميرسد ولی با ،بظاھر

حاليکه  در ،مقابل تحريم ھا بشوند تحرير ازاعليحضرت خواسته شده است که پرچمدارموج مقاومت در

ی مريکائآ ا بوسيله حقوقدانان وشخصيت ھای اروپائی ومقابل تحريم ھ حاضر موج مقاومت در تحرير در

وردن موج، پيشنھاد حرکت درکنارموج رابه آمده واين تحريرباتشريح وبنمايش آسازمان ملل بوجود  و

   .اعليحضرت وايرانيان متھم به تحميل تحريم ھا عليه ايران ميکند

مده کاری ساده آدن برموج بوجود معلوم است که ايجاد موج کاری بسياردشواراست ودرمقابل، سوارش

    .نآمده است نه ايجاد آتحريرحاضر ازباب سوارشدن برموج بوجود است  

د با ظرفيت سياسی واجرائی نھا بشو درخواست ازاعليحضرت که پرچمدارموج مقاومت عليه تحريم
موج  وليدظرفيت ت ميدھد که ايشان وخدمه سياسی دبيرخانهاعليحضرت متناسب نبود وسوابق امرنشان 

 وشورايملی ونظاير ، تعقيب کيفری خامنه ای ليونیيم ۶٠سياسی راندارند. شورای مشروطيت، دادکام 
   .ن شاھد مقصود استآ

  فرصت مغتنم وبسيار استثنائي 

 ن است که اين تحرير مالحظات تائيد فرصت مغتنم راحضور اعليحضرت وآباتوضيحات باال اکنون موقع 
   .فع اتھام ازخود ميباشند ارائه دھدمنتظر فرصت ر ايرانيانی که  احتماال

  مريكا    آهاي يكطرفه  اليه هائي ازموج حقوقي وسياسي عليه تحريم

دردوماه قبل موسسه صلح جھانی دانمارک نشستی تشکيل داد تا حقوقدانان وشخصيت ھای سياسی مدعو 
  ھای عليه ايران اظھارنظرکنند درباره تحريم

**  

<متاسفانه دنيای متمدن امروزی ازتحريم ھا به عنوان  ؛استاد دانشگاه رسکيلد گفت ،قای تنومگنسونآ
يک اسلحه برای ضربه زدن به کشورھا استفاده ميکنند. تحريم ھای يکجانبه (مقصود تحريم ھائی است 
 که بدون قطعنامه شورای امنيت بوسيله کشورھا اجراميشود) درتعرض کامل باحقوق بين الملل است و

  .ث سختی معيشت مردم کشورميشودباع

**  

                                                            
در اينجا جستجو کنيد:     ٢٢٠١اکتبر  ١۴ -شورا و اعليحضرت  -فرصت طاليی وتحريم ھا - ٣

http://www.1400years.org/Amirfeyz5.asp  



 حقوقدان-شمار فرصت را....  اميرفيض شاھا، غنيمت                           ۶ برگ  ٢٠١٣/٠٧/٣١، چھارشنبهتير شيد = 

ھای يکطرفه خالف مقررات بين المللی است  کريستين ھارلنگ حقوقدان برجسته دانمارکی  گفت تحريم
ھا قسمتی ازعادت کشورھای زورگو برای عمل نکردن به تعھدات وعمل نکردن به  درواقع فشارتحريم و

  کقوانين بين المللی است

**  

کميته مالی سنای فرانسه ازکشورھای غربی خواست  تاتحريم ھای خود عليه قای فليپ مارينی رئيس آ
ا مريکآخصمانه  یايران رابه مناسبت برنامه ھای اتمی ايران مورد بازنگری قراردھند او گفت سياست ھا

او ازشکستی که برشرکت خود روسازی ھای فرانسه رفته است  ،برگيرد در نبايد دامان کشور فرانسه را
  .فرصت شغلی وبيکاری صحبت کرد ٨٠٠٠ازناليد و

**  

ازسياست تحريم فرانسه وحمايت ازتحريم ھای  ،بسياری ازمنتقدان ؛روزنامه لوموند فرانسه نوشت
 که حتی پاريس گوی سبقت رادرتحريم ايران از اند ونوشته ،مريکا ازکاخ اليزه انتقاد ميکنندآيکطرفه 

   .مريکا ربوده استآ

**  

 دوم  رياست جمھوری دور گفته قبل از ،ھشگرموسسه ملی مطالعات راھبردی فرانسهسپاستين رينو، پژو
فرانسه نخستين شريک تجارتی ايران درجھان بود واما اکنون به رديف ھفدھم سقوط  ،سارکوزی ینيکال

   .کرده است

**  

 ان وحرمريکا راسبب بآھای يکطرفه  محققان اروپائی درنشست  کنفرانس صلح جھانی دانمارک، تحريم
  .ھا شده اند ن تحريمآبيکاری کشورھای اروپائی دانسته اند  وخواستار توقف 

**  

ل مريکا گفته <اين  قبيآھای يکطرفه  درباره تحريم ،<بان اوبرگ> رئيس بنياد تحقيقات صلح سوئد
 اتحريم ھ ،تحريم ھا خالف موازين بين المللی بوده وصرفا برخاسته ازمنافع قدرت ھای بزرگ ميباشد

  .>انقالب بوجود نمياورد وباعث ميشود که تحريم شوندگان پشت دولت خود قرارگيرند

**  

مريکا آد وکارشناس امورخاورميانه شورای امنيت ملی يمريکای جدآفليت لورت، عضو ارشد بنياد 
 مريکا عليه ايران آھای يکطرفه  <تحريم ؛يس فور ايران> نوشتند<ر درمقاله ای باھيالری من لوت  در

نويسندگان  >،مريکا درقوانين سازمان تجارت جھانی است ودرنتيجه غيرقانونی استآناقض تعھدات 
مقاله اعالم داشته اند <اگرواشنگتن واقعا تحريم ھائی عليه کشورسوم که باايران ارتباط تجاری دارند  

بدون استثناء  مريکا درسازمان تجارت جھانی مطرح کندآاعمال کند، کشورسوم نيز دادخواستی عليه 
   .مريکا بازنده خواھد شدآ



 حقوقدان-شمار فرصت را....  اميرفيض شاھا، غنيمت                           ٧ برگ  ٢٠١٣/٠٧/٣١، چھارشنبهتير شيد = 

**  

ورو تضعيف يکارشناسان مسائل اقتصادی جھانی عقيده دارند که تحريم نفتی ايران دامی است که باعث 
وگرفتاری اقتصادی کشورھای اروپائی خواھد شد وبحران حاکم بربرخی ازکشورھای اروپائی نتيجه اين 

 مريکا نظريهآدی ازکشورھا ازدائره تحريم نفتی ايران توسط دام گستری است (خارج ساختن تعداد زيا
  باال راتائيد ميکند)

**  

فريقائی واسپانيا را که سھم قابل توجھی آبحران کشورھای يونان وترکيه و ،یژژانس بين المللی انرآ
   .مريکا ميداندآازنفت مورد نيازخود راازايران خريداری ميکردند ناشی ازتحريم يکطرفه 

**  

   .مريکا راغيرانسانی وغيراخالقی خواندآ هھای يکطرف شتون تحريمام کاترين خان

**  

ساله ايرانی مقيم کوھدشت ايران  ٨ور درباره يک پسربچه آروزنامه واشنگن پست مقاله ای بشدت تاثر

يکا مرآ<فيا> ساخت نوشت که ھمراه پدرومادرش بااتوبوس به تھران ميايند برای خريد يک داروئی بنام 

  برای ھميشه پای راست خود را ساله ٨ ن دارو بدستشان نرسد کودکآ ه اگره مشمول تحريم شده کک

 مريکاآازدست ميدھد وبعد روزنامه مزبور نوشته است <تحريم ھای فلج کننده که برخی ازسناتورھای 

 مده است>آساله  ٨ن پسربچه يا ان چيزی است که برسرمنند  دقيقا ھآخواھان 

  سبزی ھائی که خواھان تحريم ھای فلج کننده بوده وھستند)(قابل توجه   

**  

<مطالعه مانشان ميدھد که باافزايش فشارھای تحريم  ؛گفته است I.P.Iوھشگران ژوارن ھوگ سرپرست پ
    .درصد کاھش يافته است ٨به  ٢٠٠٨درصد درسال  ٣۴مريکا درايران ازآبرايران طرفداران 

 **  

مريكا عليه ايران درسال گذشته وجود آهاي يكطرفه  وميت تحريماين موج حقوقي وسياسي درمحك
نداشت وچند ماهي است كه براه افتاده است ويك مرد سياسي اگرنتواند خود موجد جريان سياسي  

   .ه بايد روي موج موافق سوارشود واال زيرموج مدفون ميشودبشود المحال

وهي ن كآ اثر ولي ،يش پا افتاده استعملي بسيارساده وپ ،اعليحضرت ازموج موجوداستفاده 
   .راحامل  است سايش ورفاه مردمآه كحترام وعالقمندي راستاي ا عظمت تحسين در است از



 حقوقدان-شمار فرصت را....  اميرفيض شاھا، غنيمت                           ٨ برگ  ٢٠١٣/٠٧/٣١، چھارشنبهتير شيد = 

ميھنان به محافل جھانی  خواست ھم و ! ايشان رساندن صداسالھاست که اعليحضرت ميفرمايند رسالت
ريکا نرود ولی رسالت مآوش گگرچه به  ھای يکطرفه يقين دارم صدای محکوم ساختن تحريم .است

رساندن صدای مردم ايران درحرکت بااين و  انسانی اعليحضرت را نسبت به ھم ميھنان نشان خواھد داد
  .موج است

    نيايد ھيچکار تو ن کزآ ای که دستت ميرسد کاری بکن       پيش از                 

 


