
 حقوقدان

رد که وقتی 

نی که اصال 

ھمانطورکه 
اکنون  ؛وانم
   .گذشت

 شورای ملی
 موالی درز

 ۵٩ن سال 

گوشه « بيل
وردن آجود 

يامبرايرانی 
(  

ملی جديدی 
وی شورای 
ی است که 

ن است که آ
عوت کننده 
ست که فقط 

 بای رُ عقل 

ح -ملی!!  اميرفيض 

حالتی دار تبی،

مده وبه کسانآر

< :بمن گفت ن
دراينترنت ميخو
ی بطحائی ميگذ

يک ش وسياسی  
ورکه منطآنرا آ 

درھماناو ،يکرد

ازقب ،نتشاريافت
ن کليسيا دربوج
رتشت اولين پي

)پايان حاشيه(  

نھا شورای مآ ز
رای حرکت بسو
 ترين فراخوانی

آھمانند  .) عام
 نام ونشانی دع

م ازعجايبی اسھ

دھن پرکن وع
  >حواس است

تب شورا ھای مل 

! 

. چنين ترباشد

يک تب واگيردر

لندن طريق تلفن
ته ھای شماراد

قاآ شنائی باآ از

 يک سازمان س
حقوقی وسياسی

   .ميدھد

معرفی ميمبئی 

 اثرخوب ازاوان
ش کنيسه وپدران

زر –رانستان 
.ريق سنگربود

يکی از است ير
ان فراخوان بر
ترين وبيسابقه

يعنی دعوت ،ن
ستاده شود که

. اينھی چيست

د عنوان ،ھم
باينده ھوش وح

!!یی م 

ن بيماری واگير

رانيان بصورت ي
   .ه است

معرفی کرد ازط
ومنھم نوشت اند

سال ٣٠ شايد

ن، ميخواھيمند
رم که اسناد ح

نرانشان مآ حرير

وھند چاپ بمن

ول بود وچندين
نقش – ومزدک
اير – العرب

ايشان فقط ازطر

نگيزه اين تحري
که عنو يگری،
عجيب ت . است
فراخوان(  .ست
ی کسی فرسرا

ده کيست وبرای

ھ فراخوان ع
الفاظ ربکه < ت

 

ی  ورا

نآ که کن است

   .ميسازد

مبارزه ايردر !
خت سرايت کرده

قای بطحائی مآ
ای شماراميخوا
 ازاين تلفن که

خودم درلن ستان
شما خواھش دا

قرائت اين تحم

ی زبان ايرانتگ

وتاريخی مشغو
ح زندگی مانی
تھرمان جزير

شنائی من بااآ .

ان ،!! رای ملی
. ديت درج است

اه سال جاری
عوت کننده کيس
ع سخنرانی بر
ت که نذری دھند

 وبه موضوع
مگرنه اين است

  

ممک  وچه بسا

لوده مآ وھمه را

!شوراھای ملی
ی نبوده اند سخ

آ ودش رافرزند
اشت وسنگرھا

تعجب کردم .ھم

ده ای ازدوس ع
شکيل بدھيم ازش
ی به ايشان دادم

مديرمجله ھفت 

ت ھای تحقيقی و
شرح - چھارجلد

قھ محمد –ی
. مذھب بامذھب

رای تشکيل شور
ارديبھشت ١٩
شھريورما ٢١

م نيست که  دع
استماع ايمانی و

ھم معلوم است
   .ی

مضا خواسته
.داده است >لی

 

 

بيماری استت 

يبه نميشناسد و

برای تشکيل ش ه
جمھوری اسالمی

قائی که خوآک 
د ارادت ه شما

 حسابی ميخواھ

من باکمک< :ت
تشری اسالمی

ينکه چه پاسخی

خودرا  بطحائی

رلندن به فعاليت
درچ »ساله ايران
پارسی سلمان

وباالخره جنگ

بر ،وھمزمان ه
 درکيھان لندن

ن آاريخ تولد
علومست  زيرا م

ی شام وياميھم
 درنذری دادن ھ

نھم به تازگیآه 

فقط ا مزبور
يثاق وپيمان ملی

  ١ برگ  ١٨/ ٠٩

 حقوقدان  - ض

گاھی عالمت ،ب

شد خودی وغري

وھجوم بيسابقه
 مبارزه عليه ج

چند ماه قبل يک
  پدرم خيلی به
شما يک کمک

گفت ؟چه کمکی
براندازی جمھور

اي .ود تنظيم کنيد

محمدقای آ -

در) ١٩٨٠= ٢
اريخ ده ھزارس
يارپارسی بنام
و ،جھان معنوی

    اين تحرير

تازهدوفراخوان 
نآکه خبرتولد 

ران رادارد وتا
رشده اس منتش

 نامه ای برای
. حتیته باشد

شد ما مبارزهه

م فراخوانال
مي ،ورپيشنھادی

 ٩/ ٢٠١٢

اميرفيض

بــت
فراگيرش

اب وتش
خط در

حدود چ
ميدانيد
ش زمن ا

چ :گفتم
برای ب

ن نروآ

حاشيه
)٢۵١٩

ای ازتا
ي -دين

ورھبرج

انگيزه

دانتشار
است ک
ملی اير
تاکنون
دعوت
رانداشت
به وارد

بھرحا 
منشو<



 حقوقدان

ه شدرگرفته 

[اکبر  ينالی
کوتاھی  به  
ويکجا مراد 

جاری وعده 

 خيلی بعيد 
 وامرنجات 
  ،شده است
   .ضرت باشد

ضرت عنوان 
ی وصراحت 

زيرا < ت

کاران شورا 
به ی ميدھد 

ی ھمانطور 
ورت ورای 
مر شاھدی 

قا من آ<  :
شماميدانيد <

ننده مربوط 

شد که ايران 

جامعه  ،راد

ح -ملی!!  اميرفيض 

رائی طعمه بکار

شورای ملی زي
درفاصله کث بح

يد وپيرو باشد و

درھمين سال ج 
.   

 به ايشان باشد
پ وانتشاريافت

ی پيش بينی ش
سب به اعليحضر

ن به اعليحضآ
ضرت به روشنی

وت کننده کيست

بين دست اندرک
ھا قدرت اجرائی
داشته باشد ولی
روز بدون مشو

ا اين ،ب شدند
 

رانيان گفته بود
< :سخ گفته بود

ديگربه امضاکن 

کدفعه متوجه ش

  

تھا وشھوت افر

تب شورا ھای مل 

گير نکه برایآ 

نکه فراخوان ش
راخوان مورد بح
ک بھم يکجا مري

و  خوانده اند
.داشته باشد ع 

<که  ده
ھريور منتسب

چاپ) ١٩٨٨=٢
ھريورسال جاری
واند ظاھرا منتس

ب شد انتساب
وعالقه اعليحض

م شود که دعو

نويسی ب انشاء
ت که به شوراھ
راد واعتراض ند

ظرف دور ،وف
ملتفت اين تقلب 

  .دارد را دکام

ه ھمبستگی اير
صفھانی درپاس

اشع شد بقيه 

يک ۵٧رشورش

:ميگويد ؛ھاست

که تمايالت واشت

با ائی است که

 باتوجه به اين
انتساب فر لذا ه
نزديکفکر وخط

ی فراگويکپارچ
ه کتمان موضوع

شدنقل قول  ت
شھ ٢١راخوان

٢۵٢٧( ۶٧ال
شھ ٢١خوان

نميتو ،مجددایط

ن استقبال خوب
اظھارات و م با

    . ھم نيست

تا معلوم ،زباشد
   .ی

ک نوع مسابقه ا
وسخنوری است
ح تک خال اير
ضای افراد معرو
سا کمترکسانی

ميليون داد ۶٠

گرهررابطه باکن
قای نصراصآ>  م

  >گری

که امضاھا جمع

 ھمانطورکه در

فقيت شارالتانھا

نوقت است کهآ

 

ن طعمه ھاآ از
 زيرا: ست

.تيحضرت اس
کذيبی ھم نشده

دوخ ميتواند در

ن رابه وحدت و
نيست که نيازبه

رت وعلياحضرت
رکردن اينکه فر
حضرت که درسا

فراه دراصول
اخط ، تکرارشت

نآ رازست تا اگ
. اين ھم بشود

چه فعال سياسی

زمان بيشترنياز
رد نه کارسياسی

ن ميدھد که يک
راھا  وياکلمات و

به اصطالح ند تا
پس ازامض کام

اساس وشايد ھم
فراخوانمشابه

صر اصفھانی در
ر!! موافقت کنم
سوارشد چيزديگ

ب است وھمينک

ن شده سوريه

ل شدن ھا وموف

،معه ای نباشد

، وپيمان ملیق
م گرفتن صيد اس

منتسب به اعلي
وتک ضرت است

چرا که انسان نم

ست که ايرانيان
ی نمسئله چيز 

ازاعليحضر ،لی
ين سوابق باور

اعليحضماده ای 
 ھمان است که
ی کاربردی نداش

سونداژ اس ريک
بی صاحب رھا
تی کاريک نيمچه

ت زبه گذشوان
ه پند واندرز دار

ف شوراھا نشان
شای اسناد شور
اد اھميت ميدھن

ميليون دادک ۶
سی ھم درنيامد
م ھم جايگاھی 

قای نصآظامی به
اين منشور ت با

يگويد ووقتی س

ی اغفال وفريب

 ميشود که ايران

غفال علت اين ا

صيات روحی جام

 

منشور، ميثاق  
شانی ازدست کم

خوان مزبور م
مراه نام اعليحض

مواجه است  چ 

سالھای سال اس
،بنابراين  دادند

شورايملی زينالی
اي با >
١۴رمان نامه

ن گرديدآ رای
ماده ای ١۴امه 

فراخوان مزبور
ھمينطور بی ،شد

واساسا حتی ست 

فراخو نآباره  
> تعلق به

  شوراها 

طالح اھدافصا
انش ،ميکنند که
زيان آق وبرق

٠فراخوان  )لی
کرد وصدای کس

ديگر  وان ھای

صيت ھای نظاخ
داريم به سلطنت
است يک چيزمي

 فراخوانی برای

ضاکننده متوجه م

يان کنندهد که ب

 معرف خصوص
  رميدھد>

  ٢ برگ  ١٨/ ٠٩

ھای دھن پرکنِ 
ن نشآولی پوکی 

ميشود که فراخ
ھم سب) زينالی]

باسخت باوری
.   

يحضرت سی اعل
د  شورايملی را

تن به شد پيوس

رآ ن مھمترآ ز
موکول به اجر

رمان ناآن آکه

ف ؛ ھم ميگويند
واگراستقبال نش
امور منافی اس

ميکنم بحث در

خوب سرمايه ش

ه فراخوانھا وبا
مده وتصور مآ

مناسبت به زرق
درتحريرقبل( يد

نند گان تغيير ک
متون فراخو ه

 که يکی از شخ
نم برخالف وفاد
سان وقتی پياده ا

ين نوشته ھای

يک وقت امض

  .يرانه

پمن سخنی دارد

ی منطق وعقل
 دست خود قرار

 ٩/ ٢٠١٢

واژه ھ
است و

گفته م 
(لھراس
ايشان ب
.ورھبر

انگھیو
تشکيل

درمورد

از است
ايران م
درحاليک

برخی
بشود و
بيان و

تصورم

انشاء خ

مطالعه
وجودب

ھمين م
که ديدي
امضاکن
است که

موقعی
نميتوانم
که انسا

يعنی اي

،نيست

شده وي

والترليپ

وقتی< 
لتآ را



                 

 حقوقدان

که  ت نيست

اعتقاد  ،رزه
  .ل ميدھد

ای تاريخی 

تفاوت است 

ت فقط شاه 
 خدا معرفی 

 ھنگاميکه 
سال  ٣٣ن 

ھيچ  ،ديدند

رشك ند  <

    «

ھمين  ،کنند
زه خودشان 
باانجام ھمه 

ھم درميدان 

لو ازگذشته 

ح -ملی!!  اميرفيض 

التزمان وتشکي

   .دارد

مبار سی انرژی
مبارزه راتشکيل

ھا اينکه زمينه

وامع مختلف مت

د  ھرکسی نيست
مد که فرستاده

گرفتن است که
ت که درمدت اين
مردم مواجه گرد

جه مقام شاه کنن

ت اعليحضرت ک
راسرمايه مبارز
سلطنت ايران ب

نھآھم نيست ير

  )نال

مملو ،. حالکند

تب شورا ھای مل 

، ساز

ن کامال وجود د

درمبارزه سياس 
روی م ر وپيش

مشروط برا ،مم

ت  >

ن کامال درجوآد 

شنای مردم باشد
محم د نسلی با

   .ست

ھمين تحويل نگ
ئله تحويل است
 باعدم تحويل م

وجهت خودرامتد

   :فرموده اند

منتسب به حمايت
ت شاھنشاھی ر

عيت تاريخی سو

ست وقابل تغيي

ل استريت جورن

   :ويد

وی تفويض ميک
  > ملت است

نآ ھای توليدی 

،ه انرژی دارد
ی شکست ناپذير

 يک رھبرمصم

ی اوحتمی است

بنای توليديری ز

شآو گی داشته
شرطی که پيوند
 شناخته شده اس

وھ نميگيرنديل
مسئ ينھم .ينی

جدی زدند ولی

 است که حساد

مردم ھستند که ف

 رايک جوری م
ودشان دردولت
 دادن به مشرو

خره فرھنگ ما

مصاحبه باوال 

عه شناسان ميگو

به و اخويش ر
نآشته وحيات 

 

ين رفته  زمينه

اجتماعی نيازبه
وقوه ونيروی د

 تحت رھبری

قيام کند پيروزی

ط کلی است ولی

يخی وفرھنگتار
نھم بشآ ،م است

ادشاه ازخداوند

 غيرازشاه تحوي
 نبود غيرازخمي
ت به مبارزه ج

حسود محال ی

رفتن ازسوی م

عاليت خودشان
وتاه وزارت خو
يتاليا رادرپايان

باالخ ؟بد ست يا

،اعليحضرت( 

جامعيکی از ،ت

ن ھزارساله خ
زائيده حيات گذش

حاليه ھم اگرازبي

امی واظسی ون
يدآدرمي ه حرکت

ک ھزارم ملتی

 عليه حکومت ق

اده انديک شرط

که زمينه ھای ت
ند اعظمخوآبی

مقام ورسالت پا

گی کسی رابه 
 تحويل گرفتن

چه سياسی دست

یگيرد ايرانی ھا

  وی)

ھميت تحويل گر

سعی ميکنند فع
صفھانی ايام کو
 نخست وزيراي

معه ماخوب اس

«         

، تعارف نيستما

ارث چندين ،عه
حيات يک ملت ز

 

 وجودداشته وح

وعمومی ازسياس
نشاء رھبری به

اگريکه دارند <

باشد مردمنای 

شناسان ارائه دا
  .متفاوت است

چنين رھبری ک
عد مذھبنھم دربُ 

ی ھمانطور که م

ت تربيت فرھنگ
گرھيچکس قابل
ھاچه نظامی وچ

ی راتحويل نميگ

(مولو >رازشاه

متوجه مسئله ا

   )١٣٧٠ماه 

ست که کسانی س
قای نصراصآکه 

قش دوگاسپری

ھنگی برای جام

درفرھنگ مشه 

جامع ،د ميشود
را اخالق وروح

  ٣ برگ  ١٨/ ٠٩

  جرائي 

ھمه درحد کافی

کتی بطورکلی و
است که ازمن ی

عقيده  شناسان

شنآگی داشته و

شجامعه که ی را
رھنگ جوامع م

نگ ماايرانيان چ
نآ ،وبعد ازشاه
يعنی شته باشد 

ن مردم ما بعلت
فت ديگرزکشورر

ی ازشخصيت ھ

ايرانی ديگری ،

 كس هست غير

ضرت ھم کامال م

ضرت شھريورم

مسئله تحويل اس
 تحويل است ک

تابتوانند نق اند
   .ايفا کنند

چنين عادت فرھ
.   

»

ريش ، ودواندنِ د

 نوزادی متولد
ينده است زيرآن

 ٩/ ٢٠١٢

قوه اج

اينھا ھ

ھرحرک
سياسی

جامعه

وفرھنگ

شرطی 
زيرا فر

درفرھن
و ،است

شده داش

بنابراين
شاه از
بسياری

،ايرانی

برهمه

اعليحض

»
اعليحض(

ھمين م
مسئله
ساخته
پرسی 

حال چن
مبارزه

تاروپود

وقتی<
بستنآو



 حقوقدان

  ت نه حقيقت 

 رد مصاحبه
ن آ ميکنيد 

 نراآصديان 
گ برما که 

شرمنده ايم 

نيان نتيجه 

، قرين ست
اميت مت وت

ورده آتحرير

وپناھی  ئی

ح -ملی!!  اميرفيض 

دانند> نظراست

 ايران تجليل کر
ايام شاه تجليل

دم بازگوکنم متص
مرگفرياد کرد <

کورش ماش< اند

ھويت ملی ايرا

ذيرفرھنگ ماس
وان وحدت ملت

  

چنين بت نوشت

شاھنشاھی ملجا

تب شورا ھای مل 

ی ازسلطنت نميد

رت وشاھنشاه
وديد چگونه ازا

ه خودم رابه مرد
ی جوان مزبور ف

کورش نوشته ا

 برای زدودن ھ
<  

ناپذء تجزيه ز
نميتو ،فائق شد

)ا عليحضرت( 

نشاهبه شاھ ،

 ذات مبارک ش

 

ردم ايران چيزی

فنی ازعلياحضر
 متولد نشده بو

دم بگذاريد تنبه
 اعالم کند ولی

نميدانند به گورک
   >پرديم

کومت اسالمی
خود فکرميکنند>

زج ،ون ماست
وان بردشمن ف

  .رسيد

                 

ردربا ملی  در

توسل بهد جز

  .ری بگذاريد

    .نيد

   .بنويسيد

 

ميليون ازمر ۴٠

زايران درخط تلف
سالمیانقالب ا

رد که متنبه شد
ش  رابه مردم

ست از سلطنت نم
ھنگ سپن بی فر

الش بيوقفه حک
ھويت تاريخی خو

دوستی درخوھ
ن نميتوآداختن

ت ودمکراسی ر

                 

واعضای جبھه

ه اند وميگيرند

   ؟يد

   .درست کنيد
سلطنت رابه التار

   .توسل شويد
شوررافراھم کني

    .قراردھيد
!! پشت منشورب

٠ت ميفرمايند <

جوانی از ،ضرت
بھنگام ا شمات

 

فرياد کر  ميزدند
ند که تنبه خودش

که سی سال است
 بيگانه انديشان

ل است که تال
ژه جوانان به ھو

سلطنت وشاھ
رمايه وبکاراند
ن به رفاه وامنيت

                 

 باتحصن خود و

عدی قرارگرفته
 )١٣٨۵يرماه

گ ما چه ميگويد

شورای ملی د ،
مريکا سآواست
متو بيگانه   به

قدمات تجزيه کش
ريه راسرمشق ق
خوان ومنشور!

 

حضرت به کرات

رائيل باعلياحضر
ن شخص گفتآ

 تجليل ميکنم .

  :واخر نوشت

 تعزيری شالق
جازه دادنبه اوا

جوانانی کست <
شوررابه دست

سال ٢٨است <
يران بويژامعه ا

:دنميگوي  که
 وبدون اين سر

نميتوان  ،ن کرد

»

  «

ه بی که دررابط

ورد تجاوز وتع
تي ١۵سنگر(   

بدانيم که فرھنگ

ھنگام گرفتاری
ظور اجرای خو
ھنگام گرفتاری
واست بيگانه مق
وی ليبی وسور
خوان پشت فراخ

:   

  ۴ برگ  ١٨/ ٠٩

اينکه اعليح ،ين

گوی راديو اسر
آبا پرسش سن 

ميدانم که گفت

لندن درھمين او

 را که به حکم
 نيک گرفتند وب

  >مرگ برشاه

 لندن نوشته اس
يانت وکاھلی کش

کيھان نوشته ا
جاس داده است 

ستھا نشانی
وھويت ماست

تامين را  کشور

صدق درنامه ای
  

 مردمی که مو
<                

وردم تابدآشاھد

 نميگويد به ھ
 نميگويد بمنظ
 ميگويد به ھن
 نميگويد بخو
 نميگويد الگو
 نميگويد فراخ

 وقاطع ميگويد

 ٩/ ٢٠١٢

بنابراي 

درگفتگ
کننده ب

ايرانی

کيھان ل

جوانی
به فال
گفتيم م

کيھان ل
که باخي

ھمان ک
معکوس

اين 
افتخارو
ارضی

دکترمص
 :است

برای<
>نيست

اينھاراش








صريح



 حقوقدان

ن ومذهب 
ن درمقابل 

كه  ي بوده

فته ن راه ر
وم اجرائي 

ت است که 

 که نيستند  د
 دورانداخته 

ين ارادتمند 

است كه به 

يران متحد 

مختلف که  
دولت بوش 

ذلما   . شد
که کانديدای 

ح -ملی!!  اميرفيض 

غ ازمداخله دين
كنونا كشور،ت 

ي ايران وايراني

نآدران ما در
دون يعني تداو

نت تشکيل دولت

ل گرفتن نيستند
هصرف بکلی ب

ن يادگاری راازاي

ه اسبهاي درشك

  .د افتد

راعليه شاه ا 

  ؟

امھا ورھبران
قام مسلمان درد
مريکا درعراق
ک ینھا به عالو

تب شورا ھای مل 

سال فارغ 73ه 
لندي وپيشرفت

رمز بقاي سال

يكصد نسل ازپد
راه بصورت مد

ھاد سنتی سلطن
  )پيش

قابل تحويل حتما
ی که پس ازمص

ضا داده ای اين

يشوند مانند اس
   .اند

، قابل پسندداليل

 نيروھای چپ

؟پول وعده باويا

امر راوحزب با
د که باالترين مق
مآم اولين سفير
نآسمی که ھمه 

  >راست

ت كه باپشتوانه
، سربلوامنيتت

س 2500كه  >ت

ست كه الاقل ي
ن رآوامروز  د

 مشروطيت ونھ
خاقانی قرنھاپ(

ح ف مردم ايران
مانند ھمان چيزی

ی وغيرملی امض

ها متصل ميورا
نهاراميراآست

د بابسته بندی ،

ما توانستيم<

ند؟ بانصيحت و

 وجنبش وشور
زادخليل ای ذلما

ستاد که بعدا ھم
کا ساخت به قس

بی مايه فطير <

 

ن استآ ومتمم
سعادت ،وترقي

شاه وميهن است
  .است

اهي اسركت در
ن داده اندآ از

  .رده است

 اساسی وسنت
>ن افشانده اند

ازطرف ھا  که
ولی درست ھم

ی شوراھای ملی

ي كه به اين شو
رشگه چي خواس

،يادگاری اين  ه

:ود گفته است

ف شاه رامتحد کن

سازمان ۴٠از
قاآکابينه بوش 

م به عراق فرس
ريکمآر رامتفق

  . د

 باخود شماست

 قانون اساسي
رفاه وت ن مسير

خداوش< شعار
 ايرانيان بوده ا

لي نيست حرك
رراه پاسداري
دشاه رامقرركر

ب متمم قانون
 سالھا برامتحان

    اهاي ملي

زمان ھا وجبھه
،گرفته ميشوند

به فراخوان ھای

نقش كساني  )ت
 وهركجا كه در

ورم کهآبق رامي

رتاريخی موجو

 پراکنده مخالف

راق شد بيش ا
 .ند روبروشد

بااختيارات تام
مخالف يکديگر
ی بود رای دادند

ن بآ؟ پاسخ  داد

 

تداوم اجرائي
نشان دادن وبا

شد جاويد شاه و
متوالي دعاي ا

سوي شوراي مل
دررا  ن ايران

ن وظائف پادآ 

درچارچوب ،ست
تخم دولت<يان 

ف كن هاي شورا

کنگره ھا وساز
ن حتما تحويل گ

سته وياندانسته ب

مناقشه نيستل 

 بسته شده اند

پول است سواب 

ندرھيگ درنوار
 

ته که نيروھای

مريکا وارد عر
ن يک ديگربودن

٢٠٠۵وريل آ 
ھای م سازمان

 نخست وزيری

زاد انجامما خليل

  ۵ برگ  ١٨/ ٠٩

زادي ايران تآ
و ت وحكومت،

.  

فرياد ،ان شما
ر دلها وقرون م

ما حركت به س
 خود وفرزندان
 اساسي ومتمم

ا شورابازی نيس
وباورايراني نگ

ب به جاده صاف

کوراھای ملی و
زطرف بيگانگان

.  

محترم که دانست
      .باشيد

درمثل(د بخشيد 

)شورايمليه (

اين درشگه ھا

الکسانقای آ -
 >کنيم......

مريکا توانستآه

مآھنگاميکه  -
ھريک دشمن
بود درپنجم

ھمه زادخليل
مريکا برایآ

ھم راچگونه ذلم

 ٩/ ٢٠١٢

آمنشور
دردولت
.ماست

فراخوا
روشنگر

راه شم
وخون
قانون ا

کارشما
درفرھن

خطاب

اين شو
ولی از
ميشود.

قايان مآ
داشته ب

خواھيد

درشكه

مقصد ا

١-

چگونه

٢-

اين مھ



 حقوقدان -تب شورا ھای ملی!!  اميرفيض       ۶ برگ  ١٨/ ٠٩/ ٢٠١٢ 

مريکا برخاستند آاخله درجريان افغانستان ھنگاميکه اولين جلسه جرگه افغانھا تشکيل شد کسانی درمخالفت بامد -٣
. چگونه وبه چه مريکا موافق ساختآزاد باحضورواختيارات تامی که داشت ھمه  رابادخالت قای ذلماخليلآولی 

   .ترتيبی شما خودتان ميدانيد
کرد مريکائی دراجالس مزبور شرکت آقای خادم معاون بختيارباتفاق چند آدرکنگره بروکسل که برای اولين بار -۴

 خليلزاد ذلماھت نبود حضورش مقدمه ای برای اقدامات بعدی وخريد تشکلھا است دقيقا نقشی که حضورش بيج
   .نھاآاجراکرد  يعنی اول بررسی وارزيابی تشکھا وبعد تماس با

يران کمک کنيد اسب درشگه تبديل ايران به ليبی وسوريه اگرنميتوانيد به نجات ا ؛به جريان سوريه نگاه کنيد -۵
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