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  ييرضا احمددرباره  شهادتي 
راتقديم  ھاسنگر زنده ھمراه اين دعای پربھا، ارادت خود ويادھای ،بود يارگرامی قای اميرفيض ع... ھمتت افزونآ((

  .ميدارم

اماحوصله کجا واين نراطرح کرده ايد صحبتی باھم داشته باشم آميخواھم درباره طرح تحريم خوديھا که شما  مدتی است
درميان است  ،معروف                   ِ ی فرزند محسن رضائی  ياکنون که موضوع مرگ وياخودکشی ويا تروراحمد رضا ،کارھا کجا

خواستم شھادتی دررابطه باموضوع داده باشم خاصه که مريکائی معرفی کرده است آی رايھويت احمد رضا وپليس دوبی
   .ھستم ن مألوفآمانوس وسالھاست که بنده با ھا ه ھای شما باشھادت نوشت

يک خودپسندی ويکه  به مريکاھم باھم تماس داشتيم بمناسبت موقعيت پدرشآشنابودم ودرسفربه آمن بااحمد از قبل 
يند محسن رضائی پدرش نبود پدرش  بااشخاصی داشت  که خوشا ئیقات ھاومال ،مبتالشده بود ،تازی که درسابق نداشت

يک گفتگوی تلفنی باھژبر يزدانی که ميدانيد بھائی وازمخالفين  جمھوری اسالمی  واموالش ھم مصادره شد ه بود از در
به ھمين ترتيب عمل  ھژبريزدانی ھم .نجلس برود واحمد رافورا به ايران برگرداندآکاستريکا به لوس از ھژبر خواست که

  .چگونه نميدانم کرد

مريکا نيامده بوديدچگونه تابعيت آمريکائی اومطلع شدم به اوگفتم شماکه آروزی درصحبت ھای بااحمد که از تابعيت 
حال  .مريکائی معرفی کند گرين کارت وياتابعيت ميدھندآپدرم ھرکس راکه بمقامات  ،مريکائی گرفتيد گفت بتوصيه پدرمآ

  .زبدھد نميدانم  ُ ـــ استه است پاينکه خو

مريکا نفوذ وموقعيت داشته باشد که باتوصيه اوبه توصيه شونده آنقدردردولت آاکنون پيش خودم فکرميکنم  کسی که 
  .مريکا رانداشته باشدآگرين کارت وياتابعيت بدھند چطورممکن است خودش تابعيت 

 ھا ايرانيان حکومتی مريکا ويا انگليس وديگرکشورآداشتيد که  چگونه شما انتظار -اما درمورد طرح تحريم خودی ھا   
کارميکشند واگرھم نھا آنھاھستند ودرمواقع الزم ازآ . اين افراد عوامل وخدمهن کشورھارادارند لوبدھندآراکه تابعيت 

مھمی ازايران مريکامامور مديريت بخش آاز طرف  مريکا رادارندآجمھوری اسالمی ساقط گردد اين افراد که تابعيت 
نھاست مگرخارجيان ديوانه اند که اين پايگاه آ. زمينه سازی برای مداخله خارجيان درامور ايران به عھده خواھند شد

ن است که ازرئيس دزدان آھای اطالعات وجاسوسی وکارگزاری مطمئن رابدست خودشان ازبين ببرند اين مانند 
  .انتظارباشد که دزدان زيردست خود ش رالوبدھد

  نکه ھست گيرندآگرحکم شود که مست گيرند       درشھرھر

  ))بااحترام ھميشگی  از سنگريھا                                                                                           

  :از ارادتمند

قای ناشناس که فصيح وبااحترام صحبت ميکرد آچند روز بعد از انتشار طرح تحريم خودی ھا تلفنی داشتم از يک 
ونشانی ھائی ميداد که حسن تفاھمی بوجود بياورد پس از ذکرمقدماتی که معمول اين  قبيل گفتگوھاست اضافه کرد 

کتی است ميخواھيم رئيس جمھور وکيل وزير شويم من وامثال من که مبارزه ميکنيم برای رسيدن به مقامات ممل<<
وتابعيت دوگانه راراه رسيدن به اين مقصود ميدانيم اگر شما  وامثال شما کوشش داريد که قانون تابعيت زنده واجرا شود 

   >>که شاھزاده ھم بااين طرح شما مخالف ھستند  .......پس چرا مامبارزه ميکنيم من حتی مطمئن ھستم 

 دانحقوق – امير فيض                                                                                 


