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  )خرآ(قسمت 

  ها حفظ تحريم –جبهه دوم 
   حقوقدان -اميرفيض

ول شم  که با طرح کلی خاورميانه بزرگ١ايران طلبان موقعيت شورای تجزيه  ،درقسمت نخست اين تحرير
ن آپياده نگرديد. اکنون اجازه فرمائيد کمبود  ن تحريرآ ولی نتيجه گيری از برتجزيه ايران دارد مطرح شد

   .) پرداخته شوداھ حفظ تحريمتحرير جبران وسپس به جبھه دوم (

       دمكراسي با تجزيه ايران ي ارتباط تنگاتنگ برقرار

 ن مرزھای خونينوابسته به پنتاگون درمقاله ای به قلم رالف پترس با عنوا آمريکامجله نيروھای مسلح 
  :نوشت ٢٠١٢می  ٢٧درتاريخ 

 نويسنده مقاله که يکی از ،درجھان بدون تغييرمرزھای خاورميانه امکان پذيرنيستدمکراسی استقرار<

ست تاکيد دارد برای گسترش دمکراسی وازميان بردن ريشه ھای آمريکااستراتژيست ھای مشھور

   >کندبازنگری وتغيير تروريسم بايد مرزھای خاورميانه 

 كه سرفصل مبارزه بخشهاي مختلف آمريكا زادي ازآ مالحظه ميكنيد كه شعارخواستن دمكراسي و
يعنی  ،رابطه مستقيم با تجزيه ايران دارد آمريكااز نظر  اقرارگرفته درمعنايرانيان مبارزه  برخي از

ا ن سی وعده ويعنی دمکرا ،معلوم ودومی                               ِ بھای وعده دمکراسی  که اولی نقد  ه موافقت با تجزيه ايران ب
   است. معلوم

قطعنامه شورای تجزيه  ١١فکر نکنيم که برنامه تجزيه ايران وزمينه سازی ھای مربوطه فقط درماده 
 طلبان منظورشده است خير. سايه شوم تجزيه ايران وبرباد رفتن استقالل وتماميت ارضی ايران در

که متاسفانه  امال مشاھده ميشودبيشترابعاد باصطالح مبارزه ايرانيان خارج ازکشورمرعی ونامرعی ک
ن بوسيله توافقنامه اعليحضرت وگنجی وتيمرمن درتاريخ مبارزات ايرانيان  آبنای نامطبوع ومشمئز کننده 

   .ثبت است

                                               
 ک-شورای به اصطالح ملی!!  ح - ١



 حقوقدان -اميرفيض -آخر -خصوصی برای  ايرانيان خارج از کشور                                 ٩از  ٢برگ  ٢٠١۴/٠٨/١۶(کيوان شيد) شنبه 

صورت تدوينی ھمراه با اعالم رضايت  بار ن، برای اوليايران شورای تجزيه طلبان ايران به طرح تجزيه
   .داد قبلی 

 –گزارش مرکزپژوھشھای مجلس اسالمی ( به تجزيه ايران تن داده است حتی جمھوری اسالمی ھم
  ٢ .)»شورای ملی درمسيراھداف جمھوری اسالمی« مشروح درتحرير

کردن کشورودادن قوه مجريه ومقننه تاريخ گزارش مرکزپژوھشھای مجلس اسالمی دائر برلزوم فدراتيو
 دا)شورای ناپي( ايران طلبان ورای تجزيهدرست مقارن با تشکيل ش ،مستقل به مناطق تجزيه شده کشور
 دارد واگرجمھوری اسالمی ازگزارش مرکز را تجزيه کشور طرح است واين نشان ازسطح وعمق

پژوھشھای مجلس دائربه فدراتيو کردن ايران پيشگام نشده علت اين است که جمھوری اسالمی ميخواھد 
رفته گ د کما اينکه درجريان موفقيت ھم قراربدست ايرانيان خارج ازکشور تحقق ياب یکه اين نکبت تاريخ

ھا شورائی برای فدراتيو کردن ايران تشکيل داده  ھا ورسم واکنون بخشی ازايرانيان خارج بانام ،است
  .نھاشده استآاند  واھميت اين شوراھم درحدی است که جبھه تجزيه کشورمحول 

ان نقش مھمی درسوق دادن شورا شايد ھم بتوان گفت که عوامل جمھوری اسالمی درشورای تجزيه طلب
ِ                                به پيشگامی  دربرنامه تجزيه ايران داشته اند          .  

  دنياي داد وستد

 زادی درآ برای برقراری دمکراسی و آمريکاسال است که بخشی ازايرانيان خارج ازکشوراز ٣٠حدود 
د نشده حتی تنھا به کمک مالی محدو آمريکا از دارند مطالبات ايرانيان ومعنوی  ايران مطالبه کمک مالی
خواسته اند شايد بتوان بااحتياط کامل گفت تنھا تامين  آمريکا زدايخواھی ھم ازآ گواھی وطن پرستی و
   .نخواسته اند آمريکااز رضايت زنھايشان را

مده آ ھم برای پاسخ به اصرارايرانيان ناچاربه تحقيق ورفع مزاحمتھا واستفاده ازامکانات بر آمريکاخوب 
گزارش پنتاگون که درباال درتجزيه ايران ممکن دانسته (فقط  ن خارج ازکشورراوحصول تمنيات ايرانيا

   .)مستند قرارگرفت

بخشی ازايرانيان خارج ازکشوردرراه اجابت گزارش پنتاگون بسرعت شورائی برای تجزيه ايران يعنی 
(به ھمزمانی  تاريخ تشکيل شورای  تشکيل دادند آمريکاتطبيق دادن خواست خودشان با دستورالعمل 

 ھزارسازمان و ٢٠وبقول خودشان  )نگاه کنيد ٢٠١٢ماه می  ٢٧تجزيه طلبان با تاريخ مقاله پنتاگون (
رانيان اي وگروھی از آمريکانرا تائيد وامضا کرده اند يعنی عمل ايجاب وقبول درتراضی بين آشخصيت ھم 

 ويافته انجام  آمريکاوقتی ايران تجزيه شد  تعھد  وبوسيله شورای تجزيه طلب تحقق يافته است  
وبقول شيخ  برعھده دالالن مظلمه خواھد ماندوازحقوق ملی است  آمريکادموکراسی که خارج ازوظيفه 

  .حسن به جھنم که نميتوانيد دمکراسی بياوريد

                                               
  ک-ح سال در اين آدرس بخوانيد:  ١۴٠٠اين نوشته بسيار خواندنی است و می توانيد در سايت  - ٢
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مله ي اينكه عكه ايرانيان خارج ازكشوربجا را بازگو كرده باشداين حقيقت اميد وارم اين تحرير 
تاوحدت ملت وتماميت ارضي وهويت تاريخي  عليه ايران شده اند آمريكا، عمله نجات ايران باشند

   .ايران را براي هميشه مدفون سازند

    آمريكاجبهه دوم ، پشتوانه تسلط 

ی اھ شوده اند، حفظ تحريمگدرايران بلند مدت وبااطمينان  ،ھا برای تسلط کامل ئیآمريکاجبھه دومی که 
   .عليه ايران است آمريکا

يازبه  ن آمريکااظھارباال که زيربنا ومبتدای اين تحريراست نياز به اثبات دارد  يعنی مالحظه مراتبی که 
   .ايجاد پشتوانه برای تسلط بلند مدت خود درايران دارد

  به اين سند كارشناسي توجه كنيد 

له درسرمقا )اتفاق باورنکردنیرشد موسسه بروکينگزمولف کتاب (قای نوکت پوالک يکی ازاعضای اآ
د ن که مورد استناآ درنيويورک تايمزگزارشی کارشناسی منتشرکرده که بخشھائی از ٢٠١۴ماه مه ششم

  .اين تحريراست مورد اشاره قرارميگيرد

  :گزارش مزبور واجد توصيه ھای زيراست

 انی قای روحآديرپا باشد که بيش ازدوره رياست جمھوری بايد درپی دستيابی به معامله ای  آمريکا
شواھد قابل مالحظه ای وجوددارد دال براينکه رئيس جمھورحسن گزارش ميافزايد < -دوام يابد

 قای روحانی حداکثرتاآروحانی دراظھارتمايلش به رسيدن به توافق ھسته ای صداقت دارد ولی 
رد بتوان فھميد که چه کسی جانشين ايشان سال ديگررئيس جمھورخواھد بود وامکان ندا  ٧

   .>خواھد شد
  سال را ١٠احياناموافقت با مدت بسيارکمی به اندازه  آمريکاگرچه مذاکراتی دربين است که 

   .سال بھتراست ۵٠و ٣٠سال کافی نيست  ١٠دارد ولی مدت بعنوان معامله 
 ه راانتخاب کند کنھاآراه تعليق  ،ھا تن دھد بلکه بايد بجای توقف نبايد به توقف تحريم آمريکا

  .تحريم ھارا برقرارسازد ،ھرموقع خواست بدون نيازبه تشريفات

  دريافت ها ازگزارش كارشناسي مزبور

  .حتی انتخاب مجدد اوراھم يقين ميکندبه گماشته خود شيخ حسن روحانی اعتماد دارد و آمريکا -١
ن الاقل درحد شيخ حسن حافظ منافع خواھان وضعی است که روسای جمھوربعدی ايرا آمريکا -٢

   .باشند آمريکا
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  )بلند مدتمعامله ديرپاي (

مترصد دست يابی به معامله ای بلند مدت است که  آمريکادرگزارش کارشناسی مزبور مالحظه شد که 
   .برايران وارد نسازد آمريکاازروحانی ھرکس رئيس جمھورشد خللی درتسلط  بعد

 ١٠خواھان حداقل  آمريکاھاست که  مقصود ازمعامله برداشتن تحريم ،مده استآھمانطور که درگزارش 
 ۵٠و ٣٠ر به اين مدتھا قائل نيست وبه وگزارش مزبو سال است ۵سال وجمھوری اسالمی مستدعی 

  .سال  توصيه دارد

ھای شورای امنيت وحتی کنگره دررابطه با فعاليت ھای ھسته ای ايران  باکمی دقت می بينيم که تحريم
 ژانس اتمی تعھدات ايران براساس موافقتنامه ژنو درحال اتمام است بنابراين ازآوده که حسب گزارش ب

يک مورد ويا بھانه  ،نآنظراصولی نميتوان درباره مدت برداشتن تحريم ھا معامله ای کرد وبرای حفظ 
  .ديگری الزم است

ه وصريحا نوشته شده ک ،ھای کنگره عليه ايران رادرموافقتنامه ژنو کنده است جاپای حفظ تحريم آمريکا
 تحريم ھای ھسته ای شورای امنيت وپس ازانجام تمام تعھدات ايران براساس موافقت نامه ژنو فقط 

سائل ھسته ای توجھی به م آمريکا. يعنی تحريم ھای يکجانبه تحريم ھای ھسته ای برداشته خواھد شد
  .وباقی خواھد ماند ندارد

ازحقوق بين الملل ندارد                             ِ عليه ايران ھيچ مبنای متاثر   آمريکاھای يکطرفه  گاھيد تحريمآھانطور که 
 حد و که به رعايت حقوق بشرومسائل ديگری نراآبرای اينکه اين نقيصه را تاحدودی جبران کند  آمريکا
جبران زيان ھای  از را آمريکايوند زد ولی اين ھنرنمائی نيز پ ستنامعلوم ادرموافقتنامه ژنو نآحدود 

 مبرا نميسازد وسستی وخللی در آمريکان دراثرتحريم ھای يکجانبه آوارده به ايران وبخش خصوصی 
  .)اين مورد نيازبه بحث ديگری است(ھا به ملت درمانده ايران ايجاد نميکند  تحميل تحريم

زدن تحريم ھای خودسرانه خود رابه خواست تالش دارد که پيوند ، برای جبران اين کسری مھم آمريکا
ھمانطور که شروع تحريم ھا ھم به تقاضای ايرانيان خارج  ،اصرارايرانيان خارج ازکشورموجه سازد و
اظھارداشتند که تحريم ھا به خواست ايرانيان خارج ازکشور  ئی ھم بارھاآمريکاکشوربود که مقامات  از

  .مدآبه اجرا در

نجلس خبری را بنام پيام محرمانه سبزھا بوسيله جان ھانا منتشرساخت که خواھان آزنامه لوس رو<
ت ورباشد نه بصورآميخواھند تحريم ھا شوک  اننآتحريم ھای سفت وسخت عليه ايران ھستند ونوشت که 

  .>واکسن

ايران خواھان  روشن است که گروھی ازرھبران دموکراتيک< :مايکل بارنز معاون وزارت خارجه ھم گفت
   .>دھا ھستن اعمال فشاربه دولت ايران ازطريق تحريم

 اين نکته توجه کردنی است که درابتدای طرح تحريم ھا اعليحضرت خيلی احتياط ميکردند درحمايت از
اعليحضرت ھم  ،ان کشور                     ِ ورخنه مامورين خرابکار   آمريکاولی بعدا به علت قدرت  ،آمريکاھای  تحريم
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ھا برمردم است نه فشار تحريم <ئی آمريکاليه ايران که بنابراظھارمقامات ھای ع درجريان تحريم
   :غلطيدند ودرمصاحبه باشھرام ھمايون فرمودند حکومت>

>

<  

  ها  وحفظ تحريم ايرانيانكنگرهمبستگي 

 ٣ شورای ناپيدا)( ايرانطلبان جبھه تجزيه کشوربرعھده عملجات شورای تجزيه  مديريت ھمانطور که
برعھده عملجات کنگره ھم عليه مردم ايران  آمريکاھای خودسرانه  ، حفظ تحريمگذاشته شده است

   .نھاده شده است ايرانيان (جبھه ھماھنگ مبارزان!) ھمبستگی

 وسرعمله ھای آمريکا باحضوربرخی ازنمايندگان کنگره آمريکادراجالسی که دريکی ازسالنھای کنگره 
ه يکی ازعملجات کنگر ن سازمان تشکيل شد،آن سيا وبودجه به تدبيرسازما ايرانيان کنگره ھمبستگی
ن با آولزوم پيوند  آمريکارمدح تحريم ھای يکطرفه اده مرثيه ای بدقت مطالعه شده دبنام رضا تقی ز

 بی احتياطی بند ھائی رابباد داد          ِ و درنھايت   شکارا بيان کردآ ،ازسوی جمھوری اسالمیرعايت حقوق بشر
 دنرا به رخ جھانيان کشيآبه چنين  خفتی تن نميدھد که او درنھايت سربلندی  دمی باخرده عقلی آکه ھيچ 

رعايت حقوق بشرازسوی جمھوری اسالمی  ِ  که تحريم ھای يکطرفه عليه ايران را گروخواست  آمريکاواز
  .قراردھد

  ؟چيستميدانيد معنای اين درخواست تقی زاده 

ميليارد پول ملت ايران است که درتصرف  ١٨٠ن آاقرارشده  و شکارآبسياراست ولی يک قلم  ،بسيار

زيربنای اقتصادی ايران  –افزايش خواھد يافت  ھا رقم مزيور ھمچنان ست  وباادامه تحريمآمريکانابجای 

   .فراھم ميکند حداقل سالھا آمريکا وزمينه رابرای تسلط بکلی پاشيده خواھد شد  

  ؟يا ميدانيدآ

ماری منتشرساخت آ تيرماه سال جاری ھمراه با ٢٢درگزارشی که در ،ايران –ئی آمريکاشورای ملی 
ھزينه  آمريکاميليارد دالربرای  ٣/١٧۵عليه ايران  آمريکامدعی شد که تحريم ھای اعمال شده ازسوی 

   .سال گذشته بوده است ١٨داشته که باعث ازبين رفتن فرصت ھای صادراتی وکاردرطول 

  برای چيست؟يا ميدانيد اين زمينه سازی ھا آ

                                               
 ک-شورای به اصطالح ملی!! ح - ٣
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ميليارد  ١٨٠حدود  ،ئی ايرانآمريکابرای باالکشيدن پولھای نفت ايران که بھنگام گزارش شورای ملی 
بخوانند زيرا مطمئن ھستم  نرا دوبارآنصراصفھانی  قای تقی زاده وآ. چه خوبست دالر اعالم شده است

   .راميکنند آمريکاعملگی  انيايرانمنافع ملی چه حدی عليه  که دربيدار نميشود  اننآيکبار شرم  با

 رادرتجزيه ايران فراھم ميکند و آمريکامی بينيد ھمانطور که شورای تجزيه ايران زمينه ھای توفيق 
 را مھيا ميسازد يک شاخه ازعملجات ايرانی و آمريکاھای يکطرفه  تداوم تحريمکنگره ھمبستگی زمينه 

  .زدطالبات حق ايران را برقرار ميسابلعيدن ممينه ز ٤ ،ئی ايرانیآمريکانام شورای ملی ئی ھم بآمريکا

   )مدآتی توضيحات بيشتری دراين مورد خواھد آدرتحريرات (

 خارج ازکشورنھاده شده بود ولی پس از در ھا برعھده جنبش سبز ناگفته نماند که جبھه حمايت ازتحريم
 تحريم ه حمايت از، اداره جبھواسرائيل آمريکان به آشکارشدن وابستگی آ درمانده شدن جنبش سبز و

   .قرارگرفتجبھه ھماھنگ مبارزان  ونوزاد آن ايرانيان وھا برعھده کنگره ھمبستگی 

ھا ی يکطرفه خود به بھانه رعايت حقوق بشر عليه  مورد ازتحريم ٢٢سال اخير ١٠٠درطول  آمريکا
 کاآمريھای  ن کشورھا درحمايت ازتحريمآنھا نقش اپوزيسيون آکشورھا استفاده کرده است ولی درتمامی 

له بوسي نراآ، زمينه حقوقی واجرائی ايتی درکشورھای جھان ميشودمرتکب ھرجن آمريکا براق بوده است
    .عملجات نوکرخود درھمان کشورھا فراھم ميکند

  اده ونصراصفهاني قايان تقي زآ

قی که ت کدام قانون ورويه بين المللی ضمانت اجرای حقوق بشر را تحريم دولت وفشاربرمردم نھاده است

ين بربيشتر امرداللتاين  ؟زاده درمنقبت خود خواستارپيوند تحريم ھا با رعايت حقوق بشرگرديده است

مری نسبی است ست وگرنه دنيا ميداند که رعايت حقوق بشراآمريکاحد عملکی برای سياست وخواست 
ن آمجازاتی برای عدم رعايت  ھم دراعالميه جھانی حقوق بشرويا کميسيون حقوق بشرسازمان ملل و

لت قرارداد برمکشوری که خود دررديف ناقضين حقوق بشر                                         ِ وجود ندارد تا چه رسد که تحريم ھای يکطرفه  

وسط حقوق بشرت شکارآقض خود اين عمل يعنی تحريم اقتصادی يک کشور ندرحاليکه   ايران تحميل کند

   .ستدولت تحريم کننده ا

تاحال ھزاران غيرنظامی  ٢٠١١سازمان عفو بين الملل اعالم کرده که ازسال  ١٣٩٣بيستم امرداد روز
تی به قضيه اھمي آمريکائی کشته شده ولی ارتش آمريکاافغانی بدست نيروھای ائتالف بويژه سربازان 

   .نداده است

                                               
4 - National	Iranian	American	Council	(NIAC)	
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  شهود قضيه  

 ھا برمردم منکرفشارتحريم زيرمھميز او ھيچکس درجھان                                 ِ يد علی خامنه ای وچند عمله بی شعور  بغيرازس
   .ستايران ني

 غيرانسانی وغيراخالقی است آمريکاتحريم ھای يکطرفه < :گاردين نوشت<  
  يب سآسبب مشکالت و عده ای تحريم ھارا< :صريحا گفت آمريکابراد شران  ازنمايندگان کنگره

   >.نند من ميگويم چنين پاسخی ازتحريم ھا الزم استمردم ايران ميدا
 فشارتحريم ھا برمردم ايران غيرقابل انکاراست< آمريکارنز معاون وزارت خارجه قای باآ<.  
 قای بان کی مون دبيرکل سازمان منتشرکردند آ خبرگزاريھا گزارشی ازسال گذشته درششم اکتبر

خارج ازقطعنامه شورای امنيت را محکوم ومشکالت مردم ايران را دردسترسی  ھای که او تحريم
   .ناھای اقتصادی متذکرشده بودگبه درمان بيماريھا وديگر تن

ن آوزارت خارجه بی اعتنا نماند ومايکل بارنز معاون کی مون، به گزارش بان  آمريکادولت 
ھا دردرجه نخست مردم عادی وطبقات ضعيف  تحريم< :کشوردرمصاحبه با روزنامه (يورو نيوز) گفت

ا تحت فشار قرارميدھد اما چاره ای وجود ندارد نميتوان تحريم ھاراچنان طراحی کرد که کشورايران ر
ريم  نھا الھام بگيآ گوش کنيم وازدای کسانی که درداخل ھستند نتنھا مقامات کشوررا ھدف بگيرد ما بايد ب

يران ازطريق تحريم ھا روشن است که گروھی ازرھبران دموکراتيک ايران خواھان اعمال فشاربردولت ا
  .ھستند

  قاي تقي زاده آشاهد 

به شھادت خانم شرمن  آمريکاخودشان درخدمت به منافع  قی زاده درمنقبت رذيالنه ونوکرمنشانهقای تآ
چنين استنادی ولی چنين  از ؛وراستآه است واقعا شرم سئله ھسته ای استناد کرددرم آمريکانماينده 

گيسی ئی ويا انآمريکازيرا ايشان دارای تابعيت دوم  ،قای تقی زاده منتفی استآاحساسی با واقيت واھليت 
دوم) دارند نميتوانند عليه منافع کشور کشور( که به وفاداری کشورمتبوع خود یھستند وبموجب سوگند

شکارا به ملت آولذا تمسک به اظھارات خانم شرمن که  ،دنانگليس اظھارنظر کن ويا آمريکادوم يعنی 
 اھليت وتابعيت درسرشت اخالقی و ونمايندگی قدرت متجاوز به حقوق ايران راداردايران توھين کرده 

   .ن اگرانتظاری باشد نامعقول ميباشدآايشان است وخالف  وتعھد

   ايرانيان؟ چرا كنگره همبستگي

برای عملکی اين سياست يعنی وصله  ايرانيان (بخوانيد جبھه ھماھنگ مبارزان) کنگره ھمبستگی چرا
  ؟کردن تحريم ھا با حقوق بشرانتخاب شده است

 نايرانيا قای نصراصفھانی اولين ايرانی بود که بنام دبيرکل کنگره ھمبستگیآپاسخ روشن است 
  .)ايشان بنابراعالميه خودزادی کرد (آ درخواست کمک برای دمکراسی و آمريکادردفترکاخ سفيد  از
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ر ن کشوآبرای زمينه سازی نسبت به اھداف  آمريکاای درخواست ايشان قرارگرفتن درصف عملجات معن
ايشان ھم برای انجام اين مھم يعنی ارتباط دادن تحريم ھا به مسئله حقوق بشريکی ازعمله  درايران است

ولی معلول ومفقود بودن غافل ازاينکه کارکشتگی بجا  ؛ه استھای کارکشته خود را مامورخدمت کرد
  .ھمه بافته ھارا پنبه ميسازد،عمله وخود نصراصفھانین آتابعيت 

 دسرائيل ميدانبخشی ازارتش اخودرا (جبھه ھماھنگ مبارزان) از طريق ايرانيان ازطرفی کنگره ھمبستگی
رين وفادارت و، کنگره ھمبستگی را مطيع ترين ن کشورآبه اسرائيل خاصه به ارتش  آمريکاکه اطمينان 

  ٥ .ی ميسازدمعرف درباره ايران  آمريکاعمله 

  .که به ککشان ھم برنميخورد آمريکامبارکشان مباد اين اتھام بزرگ عملگی  

*** *  

 **  

*  

کی از طراحان دست  طبرزدی، ي) حشمت هللا٢٠٠٣جون  ١۶برابر با ( ١٣٨٢خرداد ماه  ٢۶تاريخ در 
       نشانده که به اصطالح در درون زندان رژيم اسالمی است، به ھمراه منوچھر محمدی، طرح تشکيل

در آن اعالميه است که برای نخستين بار از نمادی که با  ورا ارائه دادند.  )IDF( جبھه دموكراتيك ايران
  .ستفاده می شوداھمسو است  )IDF=Israel Defense Forces( سراييلنام وزارت دفاع ا

 ۴برابر با  ١٣٩١امرداد  ١۴ ھماھنگ مبارزان طی آگھی رسمی در روزنامه کيھان لندن بتاريخجبھه 
درون کنگره  زا ا يدک بکشدر )IDF(ھمان نماد بھره گيری از نامی که بتواند  با  ٢٠١٢آگوست 

نفر از اعضای باقيمانده کنگره ھمبستگی ايران  ١۴-١٠ھمبستگی ايرانيان، با دادن عنوان سازمان به 
 نفر نشان بدھد. ٢٢برای ھرکدام به ترتيبی که سازمان ھای عضو را بيست يا  وقيد دو يا سه ايميل آدرس

  می شود.  تشکيل

                                                  

  

  

  

                                               
  ک-.. حتوضيح باال زير ستاره ھا نگاه کنيدبه  ٥
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