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  قوقدانح -اميرفيض

  قبل رشاهد تحري

اشاره ای داشت   ١ >حقوقی بيانيه وزارت خارجه جمھوری اسالمی   ِ بار  تحرير قبلی زيرعنوان <
 هنکته قابل توجه اينکه ضميم .مريکائی برای تحريم سيد علی وشيخ حسنآ به طرح دو سناتور

  .تخصيص داده شده است ميليون دالربرای حمايت ازدمکراسی  ٣٢مبلغ  ،طرح نآ

درطرح تحريم سيدعلی وشيخ ميليونی  ٣٢تخصيص بودجهمد <آدربخش پايانی تحرير مزبور 
> ومبلغ مزبور فرصتی است که الشخورھای مصداق <ازتعارف کم کن وبرمبلغ افزاست حسن

  .>ب غالمی واحتماال بنوائی ھم برسندمريکا به تجديد مراتآرخدمت ايرانی د

، (واشنگتن دی لبجوالی درکاپيتول ھ ٢٨سيد دررشته بود که خبرذروز نگازتحريرمزبورچند 
سندی بشود برای  ،ن جلسهآتا  شده اند به تجمع  عوتد مريکا آ نوکر         ِ ی ايرانی  الشخورھا سی)

ھنک مبارزان جبھه ھماسريع  تغييرنام  ،وجالب دراين معرکه  حقانيت طرح سناتورھای مزبور.
جبھه  به )قای دکترنصر اصفھانیآان داری به دک( ايران

 Iranian Democracy(ايرانيان دمکرات  Front(  است 
حمايت  مريکا،آميليون دالر   ٣٢درطرح تخصيص زيراکه 

. مبارزان ايرانی ازدمکراسی منظور است نه حمايت از
نيزتخصيص کمک  ١٣٨۴ايران مصوب  زادیآدرقانون 

نه مخالفان  ه قيد شدبه نيروھای ھوادار دمکراسی  مريکاآ
   .جمھوری اسالمی

يک چيزغيرعادی نيست کنگره که نام اولش کنگره قای نصر اصفھانی  آتغيير نام کنگره 
چندی شد جبھه ھمبستگی ملی واکنون نام خودرا عوض کرده  ھمبستگی ملی بود بنرخ روز

مريکائی آورھای دارد که درطرح سنات شده جبھه ايرانيان دمکرات  که دقيقا محتوای ھمان  را
   .زادی ايران ذکرشده استآوقانون 

 دارد به بنگاه . کسی که قصد اجاره کارگراولين عالمت معرفی حرفه است ،معلوم است که نام
  .ن تعميراتومبيل استآوی لرجوع ميکند نه به جائی که تابکاريابی 
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  هشدار يك ايراني هوشيار

قای دکترنصر اصفھانی آی اول نامی که ايران يارھشياری ھشدار داده است که حروف انگليس
  . I.D.Fبرای سازمانش انتخاب کرده معادل با اول حروف انگيسی ارتش اسرائيل است يعنی

  اگرچنين باشد :

ھرسازمانی يک  ،ذھنی سازمان سياسی که درتبادر ٣٠دکترنصراصفھانی حدود  قایآبه ادعای 
  .است تشکيل دھنده سازمان ايشان است لشگر

 ورد ھمه چشمآخرگوش بيرون مي امورتی ازداخل کاله يک بچهوقتی يک ش ،دور درگذشته ھای
ای قآحيرت کنيم که  و ه ميشد. کجايند وکجائيم که به بينيمن شامورتی خيرآ !ھا به نبوغ
ن آسازمان سياسی را باانتخاب نامی که حروف اول  ٣٠يک شبه  وھمکارانشان نصراصفھانی

وابسته به  را منتسب و شسازمان را تداعی ميکند؛ھمان عالمت اختصاری ارتش اسرائيل 
   .ن کشور ميسازدآاسرائيل وارتش 

 جيب اينکه ھمانطور که حاضرين درتماشای خروج بچه خرگوش ازکاله شامورتی اعتراضیع
وشايد ھم اصال قای شامورتی اعتراضی نکردند آنميکردند  اين سی سازمان ھم به اين عمل 
  .نفميدند که بکجا وصل ھستند وصل شده اند

چه کسی درکجا ديده وياشنيده که يک کسی بايک حرکت سريع ھم سازمانش  را مشمول کمک 
زيربال  ھم سازمانش راايد وزادی ايران بنمآمريکا درطرح اخيرکنگره وھم قانون آھای مادی 

    .ارتش اسرائيل قراردھد

   فرصت مناسب 

به  که برای مشارکت وسھم بردن فرصتی است مريکاآالشخورھای وابسته به برای بنابراين 
  .دنباش ه ازغافله نوکری بيگانه غفلت نکردهک قای نصر اصفھانی رجوع کنند آ

 ن مبلغ راآ ؛نھا داده شودآن مبلغ به آ اچيز ازنرا نداشته باشند که سھمی ولو نآ بته انتظارال
وھزينه  احتماال يک نوشيدنیمريکائی ميخورند وسھم الشخورھای ايرانی آخود واسطه ھای 

  .مريکا ستآنھا برای آنوکری  وتجديد ارادت و سفر

   تفويض مقام اول 

يه مکه خود ايشان دراعال ترديد روانيست چراقای دکترنصراصفھانی آ                      ِ درباب مقام اول الشخوری  
 ،مريکاآقای برنر معاون وزيرخارجه آ ومذاکراه با ٢٠٠۶ای پس ازحضوردرکاخ سفيد جوالی 

نيازدارند بھمان کمکی که  پيروان دمکراسی< :خالصه مذاکراتشان را اينطور اعالميه کردند
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ما نيازداريم به کمک فوری . فريقای جنوبی کرده اندآ ، لھستان وزاد به فعالين شورویآدنيای 
ماھمچنين نيازداريم به حداکثرفشاربه جمھوری اسالمی برای  ؛ومستمربرای پيروان دمکراسی

 >برای توقف معامالت باايران یھمچنين فشاربه کمپانی ھاي زاد سازی زندانيان سياسی وآ
  .)قای نصراصفھانی گرفته شده استآاعالميه  عينا از عبارت(

ه وزيرساي ،به ايرانيان دمکرات ،قای نصر اصفھانیآحاال مالحظه ميکنيد که تغيير نام دکان 
که عقل جن ھم  است ای نهچه موقع شناسی زيرکا ،اسمی ارتش اسرائيل قراردان دکان

وھمين موقع  گفته شده که مردم اصفھان بسيارزيرک ھستند ولی نه دراين حد  ،نميرسيده
ت قبول کنند منتی اسکه اگرميشود  پيش کش ايشان  >بزرگ الشخوران<شناسی است که مقام 

    .برھمه الشخوران ايرانی

 


