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 و به عنوان خبرنگار ذری آقای سياوش آبرای  !حضور دراجالس شورای باصطالح ملی -٢
 ممکن است دررديف راديو وتلويزيون ھم ھست و که درعين حال برنامه ساز روزنامه نگار

 شورا را نيازی به امضای منشور ،اخته شده جای داشته باشندان شنبرنامه سازوخبرنگار
کسب خبردريک شورائی  و برای حضور ،نھم ايرانیآ روزنامه نگار و حق خبرنگار ،ندارد

يک حق مسلم  ،که بنام ملی ايران تشکيل شده وبرای مسائل سياسی ايران تصميم ميگيرد
. منشورنيست ١١ماده  زادی مطبوعات است که به ھيچوجه شامل الزاماتی مانند تائيدآ

   .پشت کوه نيامده اند که اين مراتب معمول راندانند ايرانی ھا از

وحتی  ،ممکنست يک جاسوس برای حضوردريک جمع الزم داشته باشد که ھمرنگ جماعت بشود
نھم باموقعيت آروزنامه نويس  و ولی اين برنامه ھا برای يک خبرنگار کمک مالی سنگينی ھم بکند

 تصورنميکنم که ھيچ خبرنگار و ،ابدا وھيچگاه نه مطرح است ونه شنيدنی ذریآقای سياوش آ
  ،دست چندمی حاضرباشد برای موقعيت خبرنگاری وروزنامه نگاری خود چنين خفتی قائل بشود

   .ن جماعت راداردآاساسا کسب خبرازيک اجتماع درکشورھای دمکرات چه نيازی به عضو شدن 

    .> پاسخ بھانه ايشان استبوط استچه مر فالن به شقيقهاصطالح معروف <

بلکه گفته شده  ،ميشود منشورسبب تجزيه کشور ١١ھيچکس نگفته است که امضای ماده  -٣
امرتجزيه کشور  فراھم وتسھيل  کنندهزمينه سازومنشور،  ١١وميشود که امضای ماده 

تجزيه کرده اند ازھم اکنون به برنامه  امضا نراآ ١١خواھد بود وحضراتی که منشوروماده 
   .ايران رای موافق داده اند

ذری سندی خواھد بود آقای آبوسيله ايرانيان وھمين  ١١ندارد که امضای ماده  ذری باورآقای آيا آ
ندارند ونميفھمند که امضای  يا باورآ؟ که مورد استفاده تجزيه طلبان ايران قرارخواھد گرفت

ن سند برای استفاده آاری به اعليحضرت چه اعتب ذربايجانیآ ھمسراعليحضرت وعلياحضرت و
راتاکنون  [روشن و آشکار] نــّ ذری اين مالحظات بيآقای سياوش آيا آ؟ تجزيه طلبان خواھد داد

گاھی دادن به مردم آ؟ که اکنون بھانه امضای اين سند خطر ناک را باطالع ھمگان رسانيده اند
  )دم خروس وقسم حضرت عباس( ؟عنوان ميکنند

 > شما وھيچ ايرانی درمنشورمملکت راخواھيد فروخت امضای شما باکسی نميگويد که < -۴
ن آ ١١بفروشد گفته شده وميشود که امضای منشوروماده  را ن مقام نيست که کشورآ

رتفاوت بين فروش مملکت وبازمينه سازی برای تجزيه کشو زمينه سازتجزيه کشوراست
 منشورفروش کشورتفاوت است بين امضای  و ولی ھمانطور که بين امضای منشور ،است
   .تجزيه کشورتلفيق ونزديکی درحد پيوستگی است و

شخصا معتقدم به علت تغييراوضاع واحوال روز ايميل خودشان نوشته اند < ذری درآقای آ -۵
بايد ازيک جا شروع کرد ونميتوان ھرکه مخالفت بود به درياريخت  بھرحال کاررا

  >تولرانس) وتحمل عقيده ديگران يعنی ھمين(

ذری که بعد ازاظھارات وبھانه ھای ايشان برای کسب خبراعالم شده  آقای آ ارماھيت اين اظھ  
تحت   !اصطالح ملی ی بهاگرشورا و ،بنرخ روز ميل ميفرمايند ن است که ايشان نان راآگويای 

 ١١ماده سماجت عجيب درحفظ  و اگراصرار و ،حمايت مادی وسياسی خارجی ھا فعال است
    .نابغه فرصت طلبی يعنی ھمين  ،استدرمنشوراست برای رعايت اوضاع واحوال روز
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