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 یيک« :، ميگويدشناستآياران که موضع سلطنت طلبی ھم دارد وسالھاست که بانوشته ھای سنگريکی ازايران
ازانگيزه ھای تشکيل شورای ملی جلوگيری ازجنگ است واين امرعالوه براينکه درمنشورشورا گنجانيده شده 

گاه ساخته اند  بنابراين فکرميکنم آشخص شاھزاده ھم ايرانيان رابه اھميت شورا دررابطه باجلوگيری ازجنگ 
بيشتر ناشی ازاحساست وطن  مقاله شمادر مريکا وايرانآبه ايجاد جنگ بين  ،ارتباط دادن فعاليت شورای ملی

  ٢»پرستی شماست تا منطق عقالنی.....

  .پاسخی عام تلقی گرددورده شود که آبنابرتقاضای من قرارشد پاسخ اعتراض ايشان درنوشته ای 

****  

ايران مترتب برمنطق عقالنی است نه  مريکا واسرائيل باآاحتمالی  ارتباط تشکيل شورای ملی باجنگِ
فکرميکنم مثالی دراين  >راه وروش<ميتواند محرک باشد نه . احساسات وطن پرستی احساسات وطن پرستی

   :مورد بجاست

ميشود ولی رانندگی اتومبيل نميتواند برمبنای  طبيعت ودريا سبب مسافرت بااتومبيل عالقه به ديدارعزيزان ويا
   .ايد مطابق قانون ومقررات ومنطق رانندگی باشداحساسات باشد بلکه ب

بحث وتعاطی افکارواعتراض  ورود انسان به عاملی است برای يا گرايشھای مذھبی احساسات وطن پرسی
، قانون ودرمواردی شرع باشد نه نھا بايد درمدارمنطق عقالنیآواستيضاح ولی بحث واعتراض وامثال 

   .احساسات

که معموال دو جھت راحائز است نخست مفاھيم است  ،تداللوضوعات ازطريق اسنطق عقالنی يعنی تعريف مم
   .نھاستآ، شھادت ھا واقرارواعالمات وامثال ا، رويدادھودوم قضايات که خود شامل تجربيات

   .لگوی سوريه وليبی استابحث شورای ملی مبتنی براستدالل ورويدادھا واقرارواعالمات وتجربيات از

درتطبيق مورد  شورای ملی فرض اصالت  ،صيه ميکند که نميتوان صرفا به ادعای کسانیمنطق عقلی تو
بصورت مکتوب  نراآ جنايت قبال بازگوئی کند ويا از راجاری ساخت  ھيچ جنايت کاری نيست که قصد خودرا

الزم دارد بامنطق  سياسی وقضائی که حرمت واحتياط بسياری را کار ھا در باوری اين چنين خوش ،وردآ در
معترض محترم به ابعاد بيشترلزوم اين توجه واحتياط  ،مورد اعتراض تحرير چنانکه در قلی ھمخوانی نداردع

   .اشاره شده است

که رکن اصلی برای مريکا آاسناد وشواھد واظھارات روشن وقاطع شخصيت ھای سياسی ومسئول کشور
توصيه  ی ملی بنابر) گوياست که شورارکن قضايا درمنطق عقلیتعريف وتحقيق موضوعات است (

 مريکا باآن به جنگ آمريکا مطابق با الگوی شورای ملی سوريه تشکيل شده است وبرای ارتباط آوزيرخارجه 
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مريکا  ضميمه ميشود تايقين کنيد که شورای ملی مورد بحث مقدمه آايران ھم  اين اعالم واقرارمھم وزيردفاع 
   .جنگ است نه عامل  جلوگيری ازجنگ

 :مريکا گفتآمريکا درکميته نيروھای مسلح آوزيردفاع  )٢٠١١( ١٣٩٠ند ماه سال اسف ١٨درتاريخ 
ست کمک ميکند واين کمک مرحله اول ا »شورای ملی سوريه«ميليون دالربه شورشيان سوريه  ١٠مريکا آ<

افزودن قدرت مخالفين حکومت اين کشورداده ميشود بعد  دوستان سوريه بمنظور اين کمک به ھمکاران و
قای آ مريکا طبق دستورآاعالم کرد که دوفرمانده ارشد نظامی  . ھمونباشد حمله نظامی استازکمک اگرموثر

  سی ) –بی  –خبرگزاری بی (                           >اوباما درحال برنامه ريزی برای حمله به سوريه ھستند

جمھوری اسالمی  ،ونتواند که نميتواند که نميايد  اگر شورای ملی کاری از دستش برنيايددرتطبيق مورد 
وچون  ،ملی خواھد شدمريکا عآاعالم وزيردفاع نوقت آ ،رابراندازی کند که اصال قصد براندازی ھم ندارد

يت بخشيدن نھا فقط برای وجاھت ومشروعآميشناسد از نراآافراد مريکا به اسمی بودن شورای ملی واقف وآ
   .به حمله نظامی خود استفاده خواھد کرد


