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 اميرفيض حقوقدان - لندن با اعليحضرتگفتگوی روزنامه تلگراف      ٣برگ  ٢۴/ ٠٣/ ٢٠١٢ 

 سازمان وحزب وگروه سياسی ومنفردين با ٣۵قای نصراصفھانی کنگره ھمبستگی ايرانيان رامتشکل ازآ -ضميمه

پايان () ھمان سنگر١٢صفحه ، معرفی کرده است  (باورھای سياسی گوناگون بمنظوراتحاد عمل برای نجات ايران
  )ضميمه

بوسيله  ،بودهصفحه به کاخ سفيد داده چه  ۶قای نصراصفھانی درآگزارشی که  ،نجا که سنگرعالقمند بود بداندآ از و
چندماه گزارش مزبور به سنگررسيد که   زتشکر بعد ا . خوشبختانه وبارونوشتی ازگزارش مزبورراکرد استفکسی درخو

   .درج شده است ١٣٨۶امرداد سال  ١۵ن گزارش درھمان وقت درسنگرآبخشھای مھم 

  :گزارش مزبور امده است ۵درصفحه 

،  کارخانجات مردم رامصادره تق بشراس، ناقض حقو، دنبال سالح اتمی است.......جمھوری اسالمی تروريست است<
، رژيم صدھا مليون ، بيکاری بيداد ميکند، پول ايران ازارزش افتاده است، ايرانيان زيرخط فقر قرارگرفته اندکرده است

جمھوری اسالمی سياست خود رابه کشورھای ديگرخاورميانه تحميل  ،برای کمک به تروريستھا مصرف ميکند دالر
بادان  دست داشته اند که به کشته شدن آ رکس تش سوزی سينماآاشمی رفسنجانی درترور بختياروخامنه ای درھ ،ميکند

 ،  کشتاريرس بوسيله جمھوری اسالمی تدارک شده استآس نيسرائيل دربوسفارت ا بمب گذاری ،صدھا نفرمنجرشد
. جمھوری اسالمی باالقاعده ھمکاری ميکند، کارجمھوری اسالمی بوده است ،بزرگ درعربستان وھمچنين لبنان وکبار

اسالمی بسيارخطرناک . جمھوری سپتامبربه ايران سفرکرده بودند ١١ی بررسی ھا نشان ميدھد که بعضی ازتروريستھا
  >است اگربه بمب اتمی دسترسی پيداکند

می معرفی ميکند ودرحقيقت به ن مقدمه که کنگره خود رايک دستگاه مسلط به اطالعات وابسته به جمھوری اسالآبعد از
  :مريکا درخواستھای زيررامطرح ميکندآمريکا مھرتائيد ميزند ازآتمام ادعاھای 

 فريقای جنوبی کرد.آ، لھستان ورویزاد به فعالين شوآپيروان دمکراسی نيازدارند به ھمان کمکی که دنيای  -١
  ٣ )ررديف قرارميگرفتن موقع مسئله ليبی مطرح نبود واال الگوی ليبی ھم دآالبته در(

  مانيارداريم به کمک قوی ومستمربرای پيروان دمکراسی   -٢
  ماھمچنين نيازداريم به حداکثرفشارعليه جمھوری اسالمی   -٣
زاد سازی زندانيان آتمام امکانات ووسائل ممکنه بايد بکارگرفته شود برای فشاربه جمھوری اسالمی برای    -۴

  سياسی 
    ف معامالت باايران يعنی تحريم اقتصادی ھابرای توق ینفشار به کمپا -۵

   :خرنامه خود به روابط عمومی کاخ سفيد اينطور نوشته استآکنگره در

 و برد اين عبارت اقتباس ازبوش است که درمورد عراق وصدام بکار( بود بدون رژيم تروريستی مالھادنيابھترخواھد<
 به روزھائی نگاه ميکنيم که ايرانيان ازجمھوری اسالمی وما )ن درنامه کنگره به کاخ سفيد تعارف قلبی استآاستفاده از
  ( ھمان سنگر صفحه دھم) >زادی ودمکراسی لذت ببردآزاد شده وازآرژيم ترور

که بوش خيلی بيش از  ،خواننگان محترم متوجه ھستند که مالقات کنگره درکاخ سفيد درزمان بوش بوده است  -حاشيه

 . ھمچنين اين توجه نيزبجاست که يکاه اقدامات نظامی عليه ايران رغبت داشته ستمريکا نسبت بآرئيس جمھورکنونی 
انجام شده والتماس کمکھای قوی ومستمر،   ،درامورايران ومبارزهيک خواسته ھای کنگره ازباب تحريم وفشارومداخله 

ه ازکاخ سفيد قرارداشته است  که کامال عالمت سرسپردگی ووفاداری کنگره به بيگانه است درصدردرخواست ھای کنگر
  (پايان)
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