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  حقوقدان -اميرفيض

   :اشت  بدبن شرح اختصاریدازھند   خبرگزاری بی بی سی خبری را

  داده است  به دليل پرکاری وفرمانبرداری نشان افتخار رھبريک حزب درايالت تيگلور ھند به دو خر((

   »تند بی اعتنائی ميشودخرھا که بارکشھای خوبی درھند ھس به« :رھبرحزب گفته است

   .، درخواست پذيرش وبدون ھيئت داوری انجام شده استاو گفت انتخاب اين دوخربدون فراخوان

است که دولت ايالت  نام گذاشته، اين نام ھمان جايزه ای »راجيوتساوا« ی ناگاراج اين جايزه را آقا
   .))اين ايالت خدمت کرده اند اھدا می کند کارناتاکا ھر ساله به برجسته ترين زنان و مردانی که به

  ١٣٩٣ديماه  ١٨بی بی سی                                                                                 

  

**  

انادا تخصيص يرانی مقيم کبه چند اا راجع به مدال الماس جوبيلی که اخيرتقارن خبر مزبور باخبری که 
   .تحريراين مختصررامجازساخت ،يافته منتشرگرديده

مقداری  وکانادا خبرمدال مزبور اين است که بمناسبت شصتمين سالگرد سلطنت اليزابت ملکه انگلستان
   .ند داده شودنفرکه فعاليت ھائی درجامعه کانادا داشته ا ٢٣مدال برای دولت کانادا ارسال تا به 
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سابقه نيست بلکه معمول ھمه کشورھاست چنانکه  بجاست که چنين اقدامی يک امربیمقدمتا اين توجه 
   .ن در ھند ھم تائيد شده استآخبربی بی سی ھم معمول بودن  در

 نظير اقدام دستگاه سلطنت انگلستان درايران بکار ساله شاھنشاھی ايران٢۵٠٠شنھای بمناسبت ج
ت يھنشاھی ايران راھم داشت ازطرف مديره عالمت شاه بود ومقداری مدال مخصوص کگرفته شد

با ران ــان راديو تلويزيون ايواحد ھای دولتی ازجمله سازم جشنھا به سازمان ھا وباشگاه ھا وديگر
يشبرد ھدف سازمان وسربلندی نامه ای بضميمه که ميگفت نشان ھا به کسانی داده شود که درراه پ

قای آ ضاقطبی که مديرعامل سازمان بودند به دفترقای رآ . بسته نشانھا ازدفتراندکشور فعال بوده 
 بنده که مشاور حقوقی ووکيل سازمان بودم گفتگو و قای جعفريان باآ و ؛مدآجعفريان معاون سازمان 

   .چون مدالھای مزبور بارحقوقی ومزايای خاصی نداشت بالبطع کارحقوقی ھم نداشت و ؛مشورت کردند

را به دوستان ووھمکاران مورد عالقه  ن مدالھاآسا ھم مدالھا به روسای قسمتھای سازمان ارسال ورو
 را ھم به کسی نداده باشند و ن مدالھاآوچه بسا روسائی که واقعا سلطنت خواه نبودند  شان واگذارکردند

 نھا اعتراضی نکرد که اگرآيادم ھست ھيچکس ھم نسبت به صالحيت تقسيم کنندگان مدالھا وياگيرندگان 
   .اعتراض بنده بودماعتراضی بود مقام گيرنده 

  برگرديم به موضوع مدال ملكه انگلستان 
  :اعالم اينکه قای دکتررضا مريدی باآ

 ١۴افراد واجد شرائط کاردشواری بود درنھايت موفق شدند که نفرازبين ليست بزرگ  ١۴انتخاب <
  >ب کنندنفررا انتخا

    .به تشخيص خود ايشان تقسيم شده استاعالم ايشان واجد اين مفھوم است که مدالھا 

  غرض ازاين انتقاد 

تفويض مدال ملکه انگلستان گرچه فاقد ھرگونه امتيازمثبت درمقابل اتھامات فراوان نسبت به ايرانيان 
مشمول مدال ميباشد ولی نکته انتقادی بنده براين اصل است که نبايد روال تخصيص مدال ملکه 

  باشد که رھبرحزب تاراکاج ھند درمورد دادن مدال به دوخر عمل کرد يعنی گفت  ن کيفيتانگلستان بھما

  >درخواست پذيرش وبدون ھيئت داوری صورت گرفته است –اخوان بدون فر انتخاب اين دوخر<

   :است همدآدرپايان گزارش مزبور

حوزه انتخابی ايشان يعنی ازسوی دکترمريدی در نفرايرانی معرفی شده ۵جالب اينکه ھيچيک از<
  >ريچموند ھيل مقيم نيستند

که متوجه تخصيص  تعبيری  ميدھد که خود دکترمريدی ازسوء عبارت باال درگزارش مزبور نشان
ورده واال ذکرچنان عبارتی آمدالھا به اشخاص ھست نگران بوده که عبارت باال را بعنوان ختم کالم 

    .تفاھمات احتمالی ءاال برای رفع سو ؛بھيچوجه ازلوازم گزارش نبوده است
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وجود رابطه  نھاآ، نان قرض دادن وامثال ، گدائی محبت، زدو بندپرواضح است که شرط تبعيض
شنائی قبلی آب خزينه متقابل است ونيازبه آتعارف ی وھم واليتی وھم شھری نيست  چنانکه <ھمسايگ
  نداشته>

***  
تور گيرندگان را منتشر کرده شھروند که صاحب آن يک پشتيبان مجاھد خلق است ليست و فرروزينامه 

              .ريخ و آگاھی اينجا آورده شده استاين مطلب تنھا برای ثبت در تا است.

  مھرداد آرين نژاد 

  از جمله کسانی بوده است که در گرد آوری پول برای زلزله زده ھا بم حضور داشته که آن پول ھرگز به ايران نرفت.ايشان 

 رضا براھنی

  شخص را کسی نيست که نشناسد، او در ھمه حال ضد ايران و ھمراه با نقطه نظر ھای انگلستان عمل کرده است.ين ا

  ژيان قمشی 

آقای که مسئول برنامه موزيک در کانال دولتی سی بی سی بود چندی پيش متھم به رفتار ناشايست با بانوان شد و ديروز ين ا
  نوی ديگر به عنوان شاکی جلو آمده و جرم اين آقا را افزايش داده است.) سه با٢٠١٥يه (ھشتم ژانو

  کريم حکيمی

عينک ھايی را که مردم اھدا کرده اند بعنوان اھدايی خود به کشورھای عقب افتاده پيشکش می  ھم دارد  Sir آقا که لقب اين 
  کند

  

امور شھری و مسکن، احمد تبريزی،  راست: ساشار ظريف، رضا براھنی، مھرداد آرين نژاد، خانم کاتلين وين وزير از
 حکيمی، افخم مردوخی، ژيان قمشی زرين محی الدين، رضا مريدی، حسن زرھی، کريم
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 افخم مردوخی

  زرين محی الدين

ژيم اسالمی ر موسسه پريا با ھمکاری احمد تبريزی در ارتباط با -رايدار شادروان جلوه بودهسواو عضو موسس بنياد پريا 
  است.

  ساشار ظريف 

  ز جمله کسانی است که از راه رقص با جدايی طلبان آذربايجان ارتباط دارداآقای ساشار ظريف، 

 حسن زرھی

  ست که سمپات و پشتيبان جناح چپ و مجاھدين خلق استاناشر و سردبير شھروند ی حسن زرھی، آقا

   

  

                                                                                                                                          

 


