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  مكاشفات درباب
  آمريكاحضور اعليحضرت دركنگره 

  حقوقدان -اميرفيض

برخی  که در ،به موضوعی آمريکادرکنگره  نقد بيانات اعليحضرتادامه اين تحرير اجازه ميخواھد قبل از
باتفاق ، ستآمريکاحتی تعبير به خطاکاری حضور اعليحضرت درکنگره  ن عدم لزوم وآ مطرح  و محافل

  .دنگاھی داشته باش

 ن جريان ارزش وآعده ای برای ؛ پايه است دو يافته بر مستفاد ازاعتراضاتی که دراين مورد انتشار
با  برود و آمريکانرا يک رويه معمولی ميدانند که ھرکس ميتواند به کنگره آ اعتباری قائل نيستند و
   )١(. ونتيجه گرفته اند که اين اقدام افتخاری نيست سناتورھا مالقات بکند

لبوم فحاشی ھا آکه    معروف به فساد اخالق دم پرخاشگرفحاشِ آبيک  نھا راآده کمتری که ميتوان حد ع
متوجه اعليحضرت  رضاشاه دوم کرده است يک سند مسلمی است که انگيزه  دمھايشآ اتھاماتی که او و و

برود درحاليکه  مريکاآچرابايد رضاپھلوی به کنگره نشان ميدھد ادعا دارد که  تحقير اعليحضرت را او از
  )٢( .عليه پدرش اقدام کرد ۵٧باتدارک شورش آمريکا

  گروه اول  پاسخ به اظهارات

برود وباسناتورھا مذاکره کند  اين عمل يک کارعادی ميشود  آمريکااگرھرکس ميتواند به کنگره  - ) ١(
 ،بيقتط . دراست وارد نيست زنظرکلی يک شخصپھلوی که اوھم ا ديگر اعتراضی متوجه رضا و

ه يا ب و بی نوشيدآيک کارھمگانی است وھرکس يا گردش درپارک  و ب آھمانطور که نوشيدن 
بايد  چرا عادی است ديگر کار رفتن اعليحضرت ھم به کنگره اگر ،انگشت نما نميشود ؛پارک رفت

  .استيضاح قرارگيرندوھدف  تاجائی که اعليحضرت مظھرحضرات را ناراحت کند. 

  عدم منع وجوازعمل

. ھيچ منعی برای مذاکره اعليحضرت با شخصيت ھای خارجی درھرکجای دنيا که باشد وجود ندارد **

ای موارد اطالعاتی نوسيع است که برای ھيچ ايرانی نيز گفتگو با خارجيان  به استث نقدرآزادی آدامنه اين 
  .برچيزی که منع وارد نشده  جوازعمل وارد است و  نوع نشده استوجاسوسی مم

  ورسم دنياي امروز راه

دنيای امروز  دنيای ديالگ است، مشکالت جھانی بايد ازطريق گفتگو حل شود  چرايک شخصيتی که 
ازانجام اين  معرف کشورش باشد ،ميتواند راجع به کشورش با شخصيت ھای سياسی جھان گفتگو کند

ضرت تمايلی به مذاکره با واگراعليح  ؟چيست وظيفه ملی بازداشته شود؟ واقعا نام اين ممنوعيت خيالی
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 نميگفتند از ؟ئی نشان نميدادند ايرانيھا چه برداشتی ازاين غفلت بدون جواب ميداشتندآمريکاسناتورھای 
  وشايد سايه جنگ دورميشد؟ ؟شايد فرجی ميبود کره امتناع کرد،قدم رفتن به کن چند

   ري ممنوعيت خيرآ ،انتقاد

وبا تسلط به مراتب سياسی با نمايندگان کنگره گفتگو اعليحضرت درکمال سربلندی وغرورملی  **

ولی اصل موضوع يعنی مالقات را ممکن است درمراتب گفتگو نظرات انتقادی وجود داشته باشد  ,کردند
نميتوان محکوم کرد وکسانی که مدعی اين محکوميت ھستند خوبست نصی يا سنتی ويا قاعده بين المللی 

  .دراين مورد ارائه دھند

  را منظور داريم تفاوت

اعليحضرت ازنظرحقوق سياسی ايران پادشاه ھستند والبته مراسم تشريف فرمائی پادشاه به کنگره  **

نظرحقوق بين  ولی فراموش نکنيم که از نچه که درمورد رضاپھلوی ناظربوديم متفاوت استـبا  آمريکا
ايشان نميتواند  يفات پذيرائی ازاعليحضرت پادشاه شناخته نميشوند ورعايت تشر آمريکاالملل وقانون 

   .ھمانند تشريفات پذيرائی ازشاه باشد

  دامنه وسيع خدمت به ميهن

 آمريکان شرائط حساس به آ در ۵٧شاھنشاه ايران برای کمک به نجات ايران درجريان شورش  **

ه شاه ويا واين بدان معناست که ھرايرانی تا چه رسد ب مذاکرات داشتند با کارتر و تشريف فرما شدند
متصدی سلطنت درھرشرائطی که فکر کند ممکن است مالقات ومذاکره  با شخصيت ھای خارجی موثر 

   .نجات ايران باشد نبايد کوتاھی کند در

  ماهيت حقوقي مذاكره

مالقات ومذاکره باشخصيت ھای سياسی برای رھبران سياسی يک کارسياسی است ونه دعوت به  **

  .ل مذموم شناخته ميشودمداخله نظامی تلقی ونه فع

ضابطه است  ،نص  

بانظرات موافق ومخالفی  ،رھبران وشخصيت ھای سياسی ھرکاری ويا عملی ويابيانی که بگويند **

موردی  اگر حق است و ن نص ميزان تشخيصآوجود داشته باشد ی درمورد مزبور روبروميشوند واگرنصّ 
ھمه ن شخصيت ورھبرسياسی است نه آص با باشد که نصی برای سابقه نداشته باشد اقتضای تشخي

   .مردم
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تيراندازی ميشود اين ولنگاری ياسی ماھست که بھراقدام رھبرويا ھرشخصی اين روشی  که درجامعه س
ھمان  ی شود  اگرانتقاد است درکارسياسی بايستی درقالب نص ومشروعيت جاساز ،است نه کارسياسی

قالب نص وسنت مشروطيت باشد نه  در ويا توقف است،استاری حرکت ب باشد واگرھدايت است، خوقال
ميشود کاری کرد  مگر ؛مصداق رفتارماست  >نميدانم با سازکه بايد رقصيد< ضرب المثل  ؛امرنظری

اال اينکه ازسنت مشروطيت وقانون  ،وصحبتی کرد که ھمه ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی موافق باشند
  .يافته باشد تن نشئاـاساسی ومتمم 

   مقايسه

روش ولنگاری کسانی که زيرنام نامه ھشدارچه بيشرمی ھا  عقالنی ومنطقی را مقايسه کنيد بااين قاعده 
  .وھنوزھم متنبه نشده وادامه ميدھند وردندآ ببار

  دسته دوم

اعتراض اين دسته بدليل  ؛اين دسته ھمان توطئه گران نامه ھشداربه سردستگی اميد دانا است  ) ٢(
عنوان قرارگيرد به  ھمين دليل  استکه رويه تحريرات جامع  واند درجايگاه توجهنميت صالحيتبحث 

 ،زيرا يکی ازتعاريف دائره وسيع معانی مکاشفات ,برای اين تحرير انتخاب شده است مکاشفات
   .وجه به نقش وشخصيت اشخاصدون تکشف موضوعات  است ب

نداشت  نويسنده ويا گوينده را منظور سیوسيا نميتوان شخصيت علمی واجتماعی ،درتوجه ونقد جامع 
ولی درمکاشفه، بھردليلی که باشد تنھا به کلياتی ازمتن که جنبه کلی چه حقوقی ويافلسفی دارد نگاه 

     :ميشود اکنون

  داليل عدم صالحيت 

نھا داده است آ رابه پست ترازخمينیلطنت طلبان را که مخاطب قرارداده عنوان س ،اميد دانا   -اول **

وجه به  نھا پاسخی بدھد ويا وارد اعتراض بشودـھای  هھرگاه که سلطنت طلبی به ياو ،. دراين صورت
  اين از ،عذرخواھی لذا مادامی که اميد دانا با  (ايجاب وقبول) است ترازخمينیپست قبول کرده که  ضمنی

نرا ـصالحيت  و لياقت  د،ويا حداقل مدعی اشتباه درکالم نشو ننمايد بکلی غلط  رفع اثر فحاشی وقياسِ 
    .پاسخ بدھند  ندارد که سلطنت طلبان به او

ايجاد تکليف ميکند> يعنی  ،<قبول عنوان ؛ھست  که ميگويد ی براين پايهميک قاعده وباورعمو **

ن عنوان آمصدرعمل وپاسخ قرارداد نسبت به  نراآاگرعنوان برجسته ويا دونی به کسی داده شد وطرف 
وعنوان رفع توجه کند يعنی اعالم  خود ازبا اقدامی يا  اينکه ھيچ اھميتی ندھد و ند مگرتکليف پيدا ميک

  .کند که بنده چنين عنوان ويا اتھامی را قبول ندارم
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اصرارداشتند که اعليحضرت به  ھمانطور که بياد داريد اميد دانا وحتی شھرام ھمايون ومسعود صدر
نھا به اعليحضرت بود که اعليحضرت آنھا تائيد اتھامات آر اظھارات تيم تبھکاران پاسخ بدھند ومنظو

  .استفاده فرمودنداست  یخاموش معروف جواب ابلھان اعتنائی نفرمودند  ودرحقيقت ازھمان قاعده 

  پست ترازخميني)(ماهيت اتهام 

يتی ازناحيه سردسته تبھکاران داده شده  چيز کم اھمکه به ھواداران سلطنت  >ست ترازخمينیپاتھام <
ری جمع دارد يعنی متوجه مليونھا ايرانی سلطنت طلب وھواخواه نيست  اھميتش دراين است که اوال تسّ 

رذالت وخونخواری  د است  ودرحاليکه ايرانياناعليحضرت است  ودوم اينکه دامنه اتھام وخفت نامحدو
ن موجود آ ربودن ازخمينی ميدانند پست ت ورذالت پستی تازمختصامد وسيع  در راضد ايرانی بودن  و

 رذالت وپستی درحد ناسوت  ديث مفصل بخوان ازاين مجمل) ودرنھايت تعبير به(توخود ح  ميشود پليد
  .ميگردد

  شرط احتياط

گرچه نظريه ای ميگويد که براظھارات ديوانه ومحجور وولگرد وزن لجاره جواب الزم نيست  وقاعده 
که نويسنده اين تحريرنبايد به اظھارات  ن استآاط حتي<جواب ابلھان خاموشی است> ولی شرط ا ،عمل

بودن  پست ترازخمينید زيرا غيرمستقيم اتھام کناميد دانا طوری پاسخ دھد که اميد دانا خطاب پاسخ تلقی 
ورت بھمين دليل اين تحرير درمقام پاسخ به اظھارات اميد دانا نيست بلکه بص و ؛را قبول کرده است

او براه عذرخواھی ويا  اگر دھمانطور که عرض ش و کشف موضوع ميکند ن،مکاشفه وارد ميشود وازمت
  .حداقل اشتباه برود قضيه تغيير خواھد کرد

ھمانطور که درتحريرات سابقه تحت عنوان اصول مفقود وبھانه موجود  – دليل دوم عدم صالحيت  **

ت وشخصيت مقامی ويا اعتراض وانتقاد وحتی استيضاح به کسی وارد است که واجد صالحي ؛عرض شد
به خيانت، بی شرافتی ودشمنی با موجوديت ايران وملت ايران شد وحتی  !کاری باشد وکسی که محکوم

امضای  گواھی وواين جريان به ف انداختن به صورتش راھم ندارد تدرجايگاھی قرارداده شد که لياقت 
ريدان او باوجودکلکسيون فحشن نامه ن شخص نميتواند ازسوی اميد دانا ومآ به جريان افتاده» نفر« ۵٠

پس خائن  ؛ئی مذاکره کرده استآمريکاچرابا سناتورھای <ھا طرف استيضاح ويا اعتراض قرارگيرد که 
بعدی مورد فحش واتھام  ٣۵خائن منتظرمجازات است نه  ؟چند بارميتوان خائن ناميد را مگريکنفر >است

   .نـوھرروزھم افزايش 

ا کرد ازگردونه کارسياسی ودولتی وامانت داری واعتبارواعتماد عمومی  خارج کسی که اتھام خيانت پيد
دم بی آميگردد وکسی که به بيشرافتی متھم شد ازشرافت اجتماعی خلع ميگردد بنابراين نه خائن ونه 

   .شرف جايگاه وموقعيتی ندارد که بار ديگرخائن ويابی شرف شناخته شود

  مكاشفه درموضوع
 کتبی در ازجاويد ايران سپاسگزاری ميشود که روءسی ازبرنامه رودست را بطور ،قبل ازطرح موضوع

   .ن مساعدت  تنظيم ميشودآارادتمند قرارداده است واين تحرير برمبنای  اختيار
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ئی را آمريکامذاکرات اعليحضرت با سناتورھای  ،مورد مکاشفه درھامش اين موضوع است که متن 
ن ناسازگاری ھارا داشته چرابايد فرزندش آکه با پدررضا پھلوی  ريکاآمخيانت دانسته ومدعی است که 

ودراين مورد نشانی ھائی ھم داده است که رضاشاه کبير بجای   ن کشور مذاکره کندآبا سناتورھای 
ريامھر بجای مذاکره با فرقه دمکرات وقاضی محمد آورد ويا شاھنشاه آپای در مذاکره با سميتقو اورا از

   .قمع کردو قلع  را نھاآ

    ورد هاي مكاشفهĤدست

قياس مع الفارغ است. ريامھر، کال آرضاشاه کبيروشاھنشاه  اوال قياس موقعيت رضا پھلوی با **

نکه آ قانونی ودرکشورخود بودند واعليحضرت رضاشاه دوم عالوه بر پادشاھان پھلوی درموقعيت اقتدار
   .ميباشند آمريکا ت تحريم ھای سياسیفاقد اين موقعيت ھا ھستند درخارج ازکشورھم تح

دوم که بسياربا اھميت است  دائره اقداماتی که ناشی ازحقوق سياسی داخلی است  نميتواند عينا  ***

 جھت صلح ودوستی وياجنگ و از اروابط کشورھ .مورد عمل درروابط سياسی با کشورھا قرارگيرد
  .ھبرکشورسازمان ملل متحد است نه سياست ر دشمنی تابع منشور

متعصب مذھبی است که برای کشته شدن يک عرب بدست عرب ديگری ی دم ھاآ اين اخالق وروشِ  **

ن آيا صراحت قر سنن درحال دشمنی قراردارند وی ازمسلمانان بنام تشيع وتسال است که گروھ ١۴٠٠
   .ستاست که بين پيروان يک پيامير با پيروان پيامبرديگراعالم دشمنی ديرينه وابدی شده ا

نکه ميدانست که دولت انگليس عليه پدرتاجدارشان اقدام واورا تبعيد کرد آريامھر با آشاھنشاه  **

با دولت انگلستان روابط حسنه  ومنافع ملی منشورسازمان ملل ونزاکت ھای بين المللی معھذا به اعتبار
ازکشورخارجی خورده  ايران صدمه ای کوته فکرانه است که اگر بسيار . اين فکرغلط وساخت برقرار

دربياورد وچون رضاشاه  ازجنگ سر ،ن کشور قطع رابطه کند ويا بجای دوستی ومذاکرهآبايد تا ابد با 
   .کبير رفتاری راکه با سميتقو کرد با انگليس ھم بکند

گاه نبوده اند که چگونه حقوق ايران درفاجعه ترکمانچای ازناحيه آ ريامھرآمگررضاشاه کبير وشاھنشاه 
   .نھا راه دوستی وھمکاری را پذيرفتندآبجای جنگ با  سيه وانگليس وفرانسه پايمال شد  پس چرارو

وردند آ ١٣٢٠ئی برسرکشورما درسال ستند که دولت انگليس وروسيه چه بالمگرشاھنشاه ايران نميدان
   ١؟ ھا به روابط دوستان متوسل شدندآنپس چرابه جای جنگ با 

                                               
تنھا در دوستی بين کشور ھا است که کارمندان با تجربه و آموزش ديده در سفارتخانه ھا ميتوانند جزييات و آگاھی ھايی  -١

سال است آمريکا سفارتخانه در ايران ندارد و از  ٣٨در باره کشور پذيرنده را گرد آورده به کشور متبوع خود برسانند. 
اين امتياز بی بھره مانده است و بنابراين ھر ايرانی را پيدا ميکند ميخواھد آن ايرانی برای آمريکا جاسوسی بکند، فخرآور، 

کسان ديگری که ھمگی در تماس با مايکل لدين و کنت تيمرمن و ديگر سناتور ھای باطبی، سازگارا، گنجی، رضا ضراب، 
  ک -آمريکا ھستند حتا اميد دانا ھمگی به ترتيبی در خدمت آمريکا قرار دارند. ح
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تمام کشورھای جھان اين صيغه گذشت وصرفنظر  در ،ذشت ھا الزم استگ راه حفظ منافع ملی خيلی در
 و آمريکا لمان بيشترين صدمه را ازآھمين ؛ ناظراست اروابط سياسی کشورھ اقدامات گذشته در از

. فرانسه وھمه کشورھای اروپائی ستآمريکاانگليس درجنگ جھانی دوم خورد معھذا امروز متحد 
  ......نيز

کشورھا نھايت بی عقلی ونفھمی است  درھيچ متنی تاکنون چنين  نھم ازآتقامجويانه اين افکاران **

 اال در ؛به بما صدمه زده اند ديده نميشود فظ حالت جنگ با کشورھائی که درگذشتهتوصيه ای يعنی ح
بخواھيم  اگر وی است نه مسائل مادی نت دينھم مترادف با اعتقاداآقانون اساسی جمھوری اسالمی که 

  .رامش جزئی ھم وجود نخواھد داشتآرايج بدانيم درھيچ نقطه ازجھان  ين قاعده غيرانسانی راا

  اتهام قبح خيانت

ئی قبح خيانت آمريکانتيجه گرفته است که رضاپھلوی با مالقات با سناتورھای  ،متن مورد مکاشفه **

   .را شکسته است

به  ،رکدام قانون وياقانون مورد استناد متنعمل خيانت درقوانين ھمه کشورھا تعريف مشخص دارد د
که رضاپھلوی با مالقات  نھا عنوان خيانت داده شده استآويا مذاکره با ئی آمريکامالقات با سناتورھای 

 مصداق  ،اول برادريت راثابت کن وبعد ادعای ارث وميراث کن !؟با سناتورھا قبح خيانت راشکسته باشد
درحالت جنگ وقطع رابطه سياسی  آمريکاخودش سی سال است با  جمھوری اسالمی که  ؛مورد است

ھمه برنامه ھای اينترنتی نوعی  ،مبنای کارسازی سياسی جھان ازمسيرمذاکره است .است مذاکره دارد
  ٢ ؟مذاکره با خارجيان خيانت است ،مذاکره است  يعنی چه

  مكاشفات بعدي

  ھدف چيست -١

ت که درحد بينھايت وغيرقابل تصوری حمله وھتاکی واتھام اين اس ورد ھای اين مکاشفه آدست جمله از
از سبک  يک کارسياسی وحتی مخالفت ھا جريان از ؛نيست یسازی به شخص اعليحضرت قطع شدن

    .وحتی ازحد يک اقدام کارمزدی ھم گذشته است احمقانه ھم گذشته است 

ايرانيان عليه جمھوری اسالمی  شنا سردرگم ماند ولی  کسی که به مبارزهآبظاھرممکن است يک محقق نا 
جمھوری اسالمی  اين حمله به اعليحضرت مستفيض از تنھاخوب ميداند که درشرائط کنونی  ،گاه استآ
بارکردن اعليحضرت سبب قطع اميد تالش برای بی اعت و تحقير رديف بعد مجاھدين خلق ھستند و در و

  .وناچارا توسل به جمھوری اسالمی ميگردد ازاعليحضرت مردم ايران

                                               
 ود رد هکيلاحرد نيچ هب نوسکين یاقآر فس .دنا هدوب هرکاذم لاح رد بترم هيسورو اکيرمآ درس گنج ناردر ساترسرد -٢

 روشک ود ناگدنيامن تسا نايرج رد اکيرمآ اب یلامش هرک هلئسم هک اھ زورن يمھ .دوب هرکاذم یارب دندوب نوگانوگ حانج
 ک-ح  .دنتسھ هرکاذم لاحرد
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  تالش براي پادشاهي خود - 2

تھاجم به اعليحضرت اين برداشت الاقل برای بنده متصوراست  که انگيزه  تِ بادقت درابعاد وشدت وحدّ 
ن نميتواند منحصرا تامين منافع جمھوری اسالمی باشد وبيشترشباھت به کاری آاين حرکت وپيگيری 

  .دارد که شخص برای خودش انجام ميدھد نه برای غير

زمينه سازی برای پادشاھی خودش نجانب به اينجا رسيده است که فعاليت سردسته گروه مزبور کشفيات اي
   .بکوبد را ن امکانات ميخ سلطنت خودآ درکنارحمايت ازجمھوری اسالمی واستفاده از ات است 

  راه تميز حق ازباطل 

رد واگرسکوت سوال قرارگيسردسته تبھکاران درمقابل يک  ؛است اينراه حل صحت وسقم اين برداشت 
رست نداند به سوال کرد دليل برصحت ودرستی برداشت اين تحرير است واگربرداشت تحرير را د اختيار

  .مطروحه برای رفع سوء تفاھم پاسخ خواھد داد

  سوال   

تجليل ازشاھان پھلوی به معنای تصديق تاريخ است وھواداران پادشاھی به معنای   باتوجه به اينکه
پادشاھی وجود پادشاه است   نموجود ھستند والزمه وجود ھواداراروطرفدارپادشاه کسانی است که ھوادا

مستند کلکسيون قائل به صالحيت رضاپھلوی بعنوان پادشاه نيستند ( گروه تبھکار  هکنيا هب وبا توجه 
   .ن پادشاه وجود داردآتوضيح دھيد که پادشاه مورد نظرکيست  وچه سندی برمشروعيت ) فحشنامه

  فحاشي هال كلكسيون يتكم

 اھانت بی پرنسيپیاخيرا ابداع شده وانھم  که برکلکسيون فحاشی ھا يک مورد به استحضارميرساند 
   .ارتقا يا فته است ٣۶رقم است که به اعليحضرت نسبت داده شده ورديف فحشنامه ھا به 

رضاشاه  و ريامھرآاھنشاه ش ) ازتصاوير(اميد دانانابرنقل قولی که شده دربرنامه سردسته اين رياکاران ب
ريا کاری  با روشن کردن شمع يک صحنه ای از شادروان واالحضرت عليرضا استفاده شده و و کبير
   .رايک پايگاه اعتقادی سلطت طلبان بدانندرودست واميد دانا  ،سلطنت طلبان اتورده آد بوجو

   .گستری کنند رياکاران است که باکالم وعمل دام معمول وتنھا رشته کار ،اين ظاھرسازی 

  بان اقناعندکارز بازیعالم راچو بينی         ھمه ازرياکاران 

نجا جايگاه آنکه آپرندگان به خيال  اتدرشکارگاھھا ھم تعدادی مرغابی ويا کبک  دست ساز ميگذارند 
ت که زی بسوی نماد ملشکارچی که اميد دانا است باتيراندانوقت آ توقف کنند ونجا آ امنی است در

بروئی وھتاکی اعليحضرت وھمه سلطنت آبی  اميد سلطنت طلبان وملت ايران ھستند با تير و اعليحضرت 
   .طلبان را به گلوله ميبندد
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سلطنت طلبان  از خمينی پست تر خطاب  کرده و سلطنت طلبان را از ، اميد دانادرھمان برنامه = حاشيه
بی پرنسيپی را ھم به کلکسيون فحاشی ھای به اتھام وبددھنی خواسته که خجالت بکشند  وھمچنين  

يرسد به ــــفکرش م نا وپيروان صغيرکه تعداد فحاشی ھا واتھامات اميد دا اعليحضرت اضافه کرد ه است
٣۶.  

بزعم  ! اعليحضرت ریآ ؛واصل واساس ونيزاصول اخالقی  پرنسيپ يعنی رعايت اصول ،توضيح اينکه
اتھام نامه مصدر  ن فحشنامه وآکه  ن بچه بدسابقهآ! ولی نمينمايند رعايت مبادی اخالقی را ،رياکاران

   .>مادارای کالس وپرنسيپ ھستيم< :ھمان برنامه گفته است اوست  دارای پرنسيپ است که در کار

 واحساس غرورميکند و ن خود ميداندآ نرا ازآاگرخوانندگان محترم مايلند بدانند که پرنسيپی که اميد دانا 
قھرمانی سازمان سربازان پادشاھی رجوع  قای مھندس شھبازآبه برنامه  .چيست ايداعالم عام مينم

   )پايان حاشيه( فرمائيد

  ادامه كاررياكان 

ئی برداشت ديگری کرده که آمريکای رياکار، ازبرنامه مالقات اعليحضرت با سناتورھای اميد دانا
   .دمی بتوانيد ويا باورکنيد که شنيده شودآتصورنميکنم  ازھيچ 

ئی قبح خيانت راشکسته وبا سناتورھای آمريکامدعی است که رضاپھلوی با مالقات با سناتورھای 
   .ئی ديدار کرده استآمريکا

ئی خيانت است  يعنی کسی تاکنون مرتکب اين عمل نشده  ورضا تنھا آمريکايعنی مالقات با سناتورھای 
گاه آدانا به مھملی وپوچی اين ادعا  نکنيد که اميد تصور .کسی است که قبح اين عمل را شکسته است

 ، تھمت و، دروغ، خباثتدشمن انصاف وتعقل ومردانگی بکارگرفته نميشود ولی درراه تحقير ،نيست
   .اتھام وفحاشی ابزارکاراست

اتی وسنتی شخص ذنيروی معنوی وقدرت  ؛دراين روزھا تنھا نگرانی جمھوری اسالمی ومجاھدين خلق
افول قدرت  ايرانی ويا خارجی که در ھر عوامل جمھوری اسالمی واعليحضرت رضا پھلوی است و

   .اعليحضرت گامی وياقدمی بردارد به اھداف سياسی جمھوری اسالمی کمک کرده است


