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  نقد فرمايشات اعليحضرت در                

  برنامه افق ايـــــــران

  )سومقسمت (
  حقوقدان -اميرفيض

که متولی نظرات اعليحضرت معرفی شده کوچکترين  »افق ايران«درقسمت دوم عرض شد دربرنامه ھای 
   ١. وريمآچرايش رابه اتفاق درمي ،اشاره ای به براندازی جمھوری اسالمی ندارد

فکری واعتقادی کثيری ازايرانيان خارج ازکشورازھمان نخستين سالھای مبارزه برھدف براندازی  موضع
جمھوری اسالمی مستقربود  ودرصدر ھمه اين مشتاقان براندازی جمھوری، اعليحضرت قرارداشتند که به 

 چنانکه درمصاحبهنھم براندازی زود وسريع  آبراندازی جمھوری اسالمی به چيزديگری قانع نبودند  از کمتر
ساعت  ٧٢اميدوارم که عمليات براندازی جمھوری اسالمی بيش از< :(بااحتياط) فرمودند ۶٠پاريس درسال 

  .>طول نکشد

 رمسي وخط و، شيوه مبارزه ايرانيان بويژه اعليحضرت ازھدف گيری براندازی تغيير کرد درسالھای بعد
زادی ھائی بدھند که منھم بتوانم آويا کس ديگری يک رفسنجانی <  ،به صبرومماشات تبدليل شد براندازی،

  (اعليحضرت) >مانند يک شھروند درايران  زندگی کنم وتعھد ھم ميکنم که فعاليت سياسی ننمايم

<تنھاراه نجات کشور شرکت درانتخابات  ؛نجا کهآورسيد به  ،اما اين عقب نشينی ھا به ھمين جا ختم نشد
 واعليحضرت ھم در -ن حديث فکاھی دفاع ميکردآ ون به سختی ازداريوش ھماي و رژيم دانسته شد>
  .ن قرارگرفتندآمسيرتائيد وحمايت 

اين تحرير به مستندات  دھه ھای اول ودوم مبارزه نگاه نميکند که فصل را مفصل ميسازد به ھمين  
   .سال قبل رجوع ميکند ٧دھه اخيريعنی 

سخنرانی مھمی داشتند که متن  آمريکاھادسن اعليحضرت درموسسه تحقيقاتی  ١٣٨۶اوايل سال در 
ارديبھشت  ١۵ن ازدبيرخانه اعليحضرت دريافت ودرکيھان لندن ھم به چاپ رسيد وعينا درسنگرآ

   .درج است ٨۶

ن سخنرانی برای اولين باربه مطلبی اشاره فرمودند که نگرش سياسی اعليحضرت رابه موجوديت آدر  
   :ن ابراز اين عقيده است کهآ ميکرد  وسياسی وحقوقی جمھوری اسالمی روشن 

  .تغيير رژيم يا تغيير رفتاررژيم گزينشي بي تفاوت است

                                               
  قسمت دوم را در اين آدرس بخوانيد:  - ١
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ت ن عمال درمبارزه سياسی اعليحضرآ البته تز بيتفاوتی بين تغيير رژيم جمھوری اسالمی ويا تغيير رفتار
 سياسی وجود داشت ولی بصورت يک تز سياسی دريک سخنرانی نيمه رسمی که باحضورشخصيت ھای

   .بلکه درميدان گفتارھای متناقض ايشان چندان چشم گير نميشد ،بيان شود نبود آمريکا

بعد ازسخنرانی اعليحضرت دراجتماع مزبور که مفصل وموارد عديده ومھمی را دربردارد يکی دوھفته بعد 
قصد  مريکاآ< ھم، ھمان مطلب مطرح شد بااين عبارت  که آمريکاوزيرخارجه  قای بوش وآدرسخنرانی 

ژيم ميباشد> ِ            براندازی جمھوری اسالمی را ندارند وفقط خواھان تغيير رفتارر                                                         .  

بت رت نسھمانطور که عرض شد تز بی تفاوتی براندازی با تغييررژيم، متحول ازباورھای سياسی اعليحض

ھان معتقد است نميتواند خوا ۵٧کسی که به حقانيت ومشروعيت  انقالب  ا؛است بدين معن ۵٧به شورش 

براندازی جمھوری اسالمی باشد بلکه فقط ميتواند خواھان تغيير رفتاررژيم وتطبيق ان با قانون اساسی باشد 

وھمان   ،نرا بصورت يک تزسياسی خودشان درسخنرانی مزبور بيان کردندآيعنی دقيقا مطلبی که اعليحضرت 
 بش سبز جريان دارد واعليحضرت ازکه درقطعنامه شورای تجزيه طلبان رعايت کرده اند، وھمانی که درجن

  .ن بوده وميباشند وباالخره ھمين که دربيانات اخيرشان مالحظه ميشودآمدافعان سرسخت 

درمصاحبه با  ١٣٧٨درسال  ؛فکرمبارزه برای تغيير رفتار رژيم ھمانطور که عرض شد بی سابقه نيست
   .سيم فرمودندسناريوی مبارزه را چنين تر ٢برنامه سازان راديوی صدای ايران 

زادی، سازندگی کشور وديگرمسائل وابسته آزادی بدھد بالطبع درکنارآکاری کنيم که رژيم به مردم کم کم <
  )٧٨تير ١۵رگ(مشروح درسن                        >جمله مسائل وروابط بين المللی ھم تامين خواھد شد از

  اداي حق مطلب

ِ                      حفظ امانت مطلب  ديگران الزم ميسازد که   اين توضيح داده شود که:              

حدود دوھفته قبل ازسخنرانی درموسسه تحقيقی ھادسن، اعليحضرت  درمصاحبه با تلويزيون پارس وراديو 
<ازھمين حاال بشما بگويم من با کسانی که ھمچنان  :قای عليرضا ميبدی  فرمودندآصدای ايران به کارگردانی 

              >ييراتی رابخواھند درقالب ھمين سيستم بياورند حرفی ندارمبدنبال بزک کردن اين نظام ھستند ويايک نوع تغ
   )٨۶(مشروح مصاحبه مزبور درسنگراول ارديبھشت سال 

  اقدام سنگر درمقام تعارض 

 ماموريت من پشتيبانی ونيرومند کردن مردم برای تغييرسخنرانی اعليحضرت درموسسه ھادسن ازجمله <
   :نجا که فرموده اندآ>  درپايان سخنرانی  ويا غيير رفتار رژيم استرژيم ويا ت

من ازھرفرصتی استفاده ميکنم تااقدام نظامی برعليه کشورم رارد کنم. من عليه جنگ وخونريزی ھستم  <
ھمچنين نميتوانم تصورکنم که شما باتسليم ھم موافق باشيد پس ، اميد وارم که شماھم مانند من فکرکنيد

  .>ھائی بجزتغيير رژيم يا تغييررفتارباقی نميماندگزينه 

                                               
راديو صدای ايران توسط آقای مروتی اداره می شد که پس از مرگ ايشان مدتی فرزندشان مسئول اداره شدند و پس از به تعطيلی کشيدن بصورت  - ٢

 ک-کوچکتر تقسيم شد. راديو ھمراه، پرشين راديو و يک راديو اينترنتی ديگر که توسط قائم مقامی اداره می شود. حراديو ھای 
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ن بشدت ايجاد نگرانی ووسواس درقبول يکی ورد ديگری آتضاد دربيانات اعليحضرت ومفسده ھای پيوست 
 نھم موجود است   وآفروردين به دبيرخانه اعليحضرت فکس شد که رسيد  ١۶کرد ناچارنامه ای بتاريخ 

ن بود که اعليحضرت دريکی ازفرمايشاتشان فرموده آتصديع ھم به اعتبار خواھان ارشاد وھدايت شدم  واين
خ > ولی متاسفانه مفتخربه دريافت پاسمن که پشت کوه قاف نيستم ميتوانيد ابھامات راازمن بپرسيد< :بودند

  .ورده شده استآارديبھشت به اينجا  ١۵نشدم  متن نامه مزبور  ازسنگر

                                            

  ن

رم رضا شاه دوم، رخا    د
ل  وم آور ن  د ی  ه  و رت   ی اع را وع     ٢٠٠٧و

  ساند:به استحضار مير رادريافت متن سخنراني اعليحضرت در موسسه تحقيقاتي هادسن مراتب زيربا تشكر از 

اشاره فرموده اند استدعا دارد هدايت  »و متقابل انهدام قطعي«اعليحضرت در بياناتشان به تئوري  -1
 فرماييد كه از طريق اينترنت چگونه مي توان از تئوري مزبور آگاه شد. 

اعليحضرت در مصاحبه با عليرضا ميبدي براي تلويزيون پارس وراديو صداي ايران براين نكته تاكيد  -2
 گذاشتند كه:
  همچنان به دنبال بزك كردن اين نظام هستند ازهمين حاال به شما بگويم كه من با كساني كه

ويا يك نوع تغييراتي را بخواهند در قالب همين سيستم بياورند اصال حرفي ندارم بزنم براي 
اينكه اعتقاد من اين است كه تا اساس اين نظام از بين نرود تا اين نظام بكلي بركنار نشود 

 الخ.. 
ادسن تغيير رژيم با تغيير رفتار رژيم را گزينشي بي نفاوت اعالم در حاليكه در سخنراني در موسسه تحقيقاتي ه

  بيشتر اضافه فرموده اند:  حفرموده اند و در توضي
من ازهر فرصتي استفاده ميكنم تا اقدام نظامي برعليه كشورم را رد كنم من عليه جنگ وخونريزي هستم «

س پتصور كنم كه شما با تسليم هم موافق باشيد همچنين نميتوانم  -اميدوارم كه شما هم مانند من فكر كنيد
  .....» ولي گزينه هايي بجز تغيير رژيم يا تغيير رفتار باقي نميماند 

  و در قسمت آخر سخنراني مامورت اعليحضرت چنين توجيه شده است: 
  ماموريت من پشتيباني و نيرومند كردن مردم ايران براي تغيير رژيم يا تغيير رفتار رژيم است.«
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  برداشت سنگرازسكوت دبيرخانه

اصله نھم درفآنجا که بيانات اعليحضرت درموسسه ھادسن بعد ازمصاحبه با تلويزيون پارس وصدای ايران آاز
انی  سآکوتاھی بوده، لذا باب تعارض درحکم را براحتی نميتوان مفتوح يافت وفصل ناسخ ومنسوخ را به 

   .چه درسخنرانی ھادسون فرمودند ناسخ اظھارات قبلی استنآميتوان جاری دانست  يعنی 

  مراتب درتائيد حكم ناسخ ومنسوخ 

نگاھی به رويدادھای جھانی واظھارات شخصيت ھای سياسی اروپائی خاصه آمريکا نشان ميدھد  
ِ                                                       ن کشورھا  تغييرات  درجھت رعايت حقوق بشرودمکراسی درايران است نه براندازی آکه سياست                  

تغييرات دموکراتيک عنوانی است برای < :می. دراين مورد فايننشيال تايمز نوشتجمھوری اسال
 <لندن و :> روزنامه مزبور اضافه کردهيدآنکه نامی ازتغيير رژيم بميان آجلب حمايت اروپا، بی 

يھان (ک   >واشنگتن برروی يک استرانژی با ھدرف ارتقای تغييرات دمکراتيک درايران کارميکنند
  )١١٠٣لندن 

 نکه دشمنی با جمھوری اسالمی براق است ولی حتی يکبارآ درسخنان شخصيت ھای آمريکائی با 
قای آمسئله براندازی جمھوری اسالمی صراحتا مطرح نشده وحتی ھمانطور که قبال به اشاره رفت 

وزيرخارجه آمريکا صريحا اعالم کردند که قصد براندازی جمھوری اسالمی را ندارند>  و بوش 
  .بدان معناست که خواھان تغييرات ھستندواين 

پياده شده نشان  ٣نھا درتحريرات (مھاراستراتژی وھدف مبارزه) آ تحقيق وبررسی ھا که بخشی از 
ميدھد که مبارزه ايرانيان خارج ازکشورزيرکنترل وخواست آمريکا درجريان است و اين مشخصه 

د زاد جھان ميداننآحمايت وتائيد کشورھای دربيانات اعليحضرت که به کرات شرط موفقيت مبارزه را 
ودرکمال تاسف ميتوان گفت ازميان ايرانيان خارج ازکشور که متوسل  ،بيشتر از ھمه نمايان است

     .ھستند رتبه اول سھم نام ايشان گرديده است (بھانه) به بيگانگان برای رھائی کشور
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 » در صفحه هفتم سخنراني آمده است؛ مردم ايران بارها رژيم حكومتي خودرا تغيير داده اند -3
  هاي تاريخي است؟  مونهنمقصود كدام 
همي در مسير تعارض بين سخنراني و مصاحبه وجود دارد كه ممكن است ناشي از ببنظرم موارد م
  در برداشت از موضوع باشد. بناعت علمي اينجاضترجمه ياكسر ب

  تشكر است كه از راهنمايي و توضيح الزم دريغ نشود.  دزيم
  سنگر –با احترام و آرزوي پيروزي                                                                          
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 نيز ميباشد آمريکاکشورھای خارجی خاصه واضح مزبور متضمن يکسو بودن ھدف ومبارزه اعليحضرت با 
بدون حمايت  < :نھم درحدی که گفتآواسرائيل کمک ھای مادی ومعنوی خواست  آمريکايعنی نميتوان از

   .ن کشورھا که تغييرات درجمھوری اسالمی است ھمسو نبودآ> ولی با ھدف نھا مبارزه بی نتيجه استآ

کشوربيگانه درراستای منافع وتسلط برکشورديگراست معقول  کمک ايرانيان ازبيگانه بمنظور تسھيل سياست
  .نيست که بيگانه کمک بکند ولی کمک گيرنده برای کمک دھنده عملکی نکند وبرای خودش بکند

ميليون دالر برای کمک به مخالفين جمھوری اسالمی  تصويب ميکند وشرط ھم مينمايد  ٧٢ آمريکاکنگره 
  ران)زادی ايآ(قانون  فعاليت ميکنند آمريکاکه برای حفظ منافع ومصالح که کمک بايد به کسانی داده شود 

 »انافق اير«را من غيرمستقيم تامين کند وبعد  »افق ايران«يعنی نميتوان انتظارداشت که آمريکا ھزينه 
وبرخالف سياست آمريکا براندازی جمھوری اسالمی را ھدف  ،سياستی غيرازسياست آمريکا رادنبال نمايد

ازجمله  آمريکاعملجات  ،ھمانطور که به غلطک انرژی ميدھيد که جاده صاف کن باشد ؛زه قراردھدمبار
درايران است. برخی ازعملجات  آمريکاوظيفه اش جاده صاف کن سياست  »افق ايران« ھمين دکان اخير

   .نھاستآمدعی اند که کمک ميگيرند ولی مستقل عمل ميکند  پرسش زيراز آمريکا

اربرکه حمايت ميشود که گرگ پاره اش نکند، درطويله نگھداری وعلوفه ميگيرد وتيمارھم يک حيوان ب 
  يا ميتواند به ميل خودش ھرباری که دلش خواست بارش کنند وھرجا که خواست برود؟آ ،ميشود

  تغيير سياست تسلط

افته بکل تغييريسياست اجرائی کشورھای سلطه گر که درسابق ازطريق جنگ ويا کودتای نظامی بود امروزه 
 نرا سياست تغيير دررفتارکشورھا گرفته است وچون رفتارکشورھا بدون تغيير رھبران وآاست وجای 

جح ومرسوم  ّ           مسئولين کشورھا ممکن نيست  وامری غيرمعمول وغيرقابل قبول  ھمان مسئولين است  راه مر                           ِ                                                      
واين درست نسخه ای است که شيخ  جايگزينی افراد  موافق با تغيير رفتار رژيم، بجای افراد سابق است 

ِ         حسن روحانی مامور  پيچيدن     ٤.ن استآ               

ن آکشورھای سلطه گر بدين جھت جنگ ويا کودتا رامقرون به صرفه نميدانند که عالوه برھزينه سنگين 
مد که قابل پييش بينی نخواھد آن ازکنترل کشورسلطه گرخارج خواھد شد ووضعی پيش خواھد آدستاوردھای 
  .ه درليبی ويا عراق روی دادبود چنانک

<براندازی جمھوری اسالمی به حقوق بشر کمکی   :قای احمد شھيد ھم درکنفرانس حقوق بشرپاريس گفتآ
  .نميکند وحقوق بشر درانتظار تغييراتی درايران است>

  

                                               
و حتا گفتار ھايی که در برنامه سی ان ان، فريد زکريا ارائه می شود، » افق آمريکا«پشتيبانی ماموريتی صدای آمريکا و برنامه آقای دھقانپور  - ٤

ره خوراک ھای سنتی کشور ھا به ايران سفر کرد در ھمين راستا قالب سفر پژوھشی در با درحتا در به اصطالح سرپوش سفری که آنتونی بوردن 
 ک-خودنمايی ميکنند. ح
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  ابزارتغييرات درايران چيست

برای تغييررفتار کشورھا ازجمله جمھوری  آمريکازمايش شده ای دراختيار آ ابزارمشخص وشناخته و 
   :مده اينھاستآزمايش سربلند بيرون آ نھا که ازآ اسالمی است که برخی از

  تاثير تهديد آمريكا  

به آمريکا ھشدارداد که درمقابل تحريمھای جديد تنگه ھرمز را جمھوری اسالمی   ٢٠١١درسال  -١
قدام ايران سبب واکنش نظامی آمريکا خواھد شد نکه آمريکا اعالم کرد که اآ خواھد بست اما پس از

  .ايران عقب کشيد. يعنی تھديد آمريکا سبب تغييررفتار جمھوری اسالمی شد
جمھوری اسالمی به آمريکا ھشدار داد که نبايد ناو ھواپيمابرخودرابه خليج   ٢٠١٢درژانويه سال  -٢

عقب گرد کرد  ودست ازھشدار  المیرژيم اس ،فارس بازگرداند. آمريکا به ھشدارايران اعتنائی نکرد
   .دادن ويا واکنش برداشت

حمالت موشکی خودرابه سفارت  ٢٠٠٨گروھای شيعه عراقی تحت حمايت جمھوری اسالمی  درسال  -٣
که تھديد آمريکا سبب  ؛آمريکا متوقف کردند. اين توقف ناشی ازاخطار شديد آمريکا به ايران بود

   .شداسالمی مال ھا تغيير روش جمھوری 
 ١۵حمالت موشکی شيعيان عراقی به حمايت جمھوری اسالمی سبب  کشته شدن  ٢٠١١درسال  -۴

     .سرباز آمريکائی گرديد که با اخطار شديد آمريکا  حمالت موشکی متوقف شد
مادگی آحمله آمريکا به عراق سبب تغيير دررفتار جمھوری اسالمی شد  وجمھوری اسالمی کتبا   -۵

ولی آمريکا  ؛اليت ھای ھسته ای وکمک به حزب هللا وحماس اعالم کردخودرابرای توقف کامل فع
  .اعتنائی ننمود

لمان عکس العمل کشورھای اروپائی تھديدی بود برای جمھوری اسالمی  آ پس ازترور شرافکندی در -۶
   .که ازادامه ترورمخالفان درخارج ازکشور دست کشيد

که جمھوری اسالمی را ناچاربه تمکين ازآمريکا  بيھی استنھای عليه ايران  مانند يک شالق ت تحريم -٧
   .نرا ازشيخ حسن وسيد علی می بينيمآ درجھت تغيير رويه خواھد داد چنانکه نشانه ھائی از

کمکھای مادی به مخالفان جمھوری اسالمی وايجاد رسانه ھای گروھی که بتصويب کنگره آمريکا  -٨
 تلويزيون افق آمريکا و واميد ايران  ،»فق ايرانا«ن مانند آرسيده  ازجمله صدای آمريکا وتوليدات 

  .غيره وسائلی ھستند که زمينه ھای تاثيرتھديد آمريکا را فراھم ميسازند که ساخته اند انديشه  و
انتخابات وسرمايه گذاری مادی ونفوذی آمريکا درايجاد زمينه ھای تغيير درسياست وحکومت  -٩

ک ھواپيمای جنگی کافی برای برنده شدن سياست نقدرقوی وباسابقه است که ھزينه يآکشورھا 
(مصر) واين کاربسھولت تمام درجريان انتخابات رياست ؛ آمريکا درانتخابات کشورھا ميباشد

جمھوری شيخ حسن  اجرا گرديد.  ناظربوديد که امضای موافقتنامه امنيتی افغان وآمريکا با چه 
رجديد وريخت وپاشھای آمريکا با چه سھولتی مخالفت ھائی روبروشد  ولی بعدازانتخاب رئيس جمھو

   .امضاشد افغانستان نھم با سربلندی ازسوی دولت جديدآقرارداد مزبور 

   .درتسلط برکشورھاست آمريکانتيجه اينکه انتخابات کشورھا کليد اصلی استراتژی 

ات درانتخاب آمريکاارزه اعليحضرت  معرفی شده  بخشی ازھمان سياست بزاد که تنھا ھدف مآشعار انتخابات 
   .کشورھا ازجمله جمھوری اسالمی است
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  ابزار قاطع وحقيقي

 آمريکاعرض شد ابزارھای غيررسمی است  بزرگترين وبرنده ترين ابزارھای  آمريکانچه درباره ابزارھای آ
ن آ برای تغيير روش جمھوری اسالمی ھمان موافقت نامه ژنو است که تاحدودی جنبه رسمی يافته ودر

تسليم گرديده وتعھداتی بسياروسيع ونامحدود ويکطرفه   آمريکاھای نامحدود  ری اسالمی به تحريمجمھو
   .نھا ميباشدآھا وادامه وتشديد  ن تعھدات، حفظ تحريمآعھده دارشده است که حاصل 

 و به استناد ھمان موافقت نامه ژنو، جمھوری اسالمی را درمسيرتغيير رفتارقرارداده وخواھد داد آمريکا
ن آ خواھان آمريکاوتسلطی که  ؛تغيير رفتارميداند آمريکان چيزھائی است که آھم درموافقتنامه ژنو  رفتار

  .است بدون نياز به جنگ تنھا با تغيير افراد درحاکميت جمھوری اسالمی به حصول نزديک ميشود

ما اينکه بھنگام تحريم ھا به حال وزندگی شخصيت ھای جمھوری اسالمی تاثيری ندارد ک البته اين تحريم
عراق فرزندان صدام ران ھای گوشت رابه ببرھای درقفس خود  درمالحظه مردم ميدادند واين درزمانی بود 

  .که مصرف گوشت برای مردم عراق يک امراتفاقی بشمارميرفت

مان اولی درنھايت فشارمزبور د ھا سبب فشاربه مردم ميشود. ن است که تحريمآدرست است که اتفاق نظربر
وری يير رفتارجمھغدولت راھم خواھد گرفت  وھمين انتقال فشارتحريم ھا به دولت است که تحريم دررابطه با ت

   .اسالمی به معنا خواھد رسيد

 ١٨( >درحاليکه وزير بھداشت جمھوری اسالمی اعالم ميکند <دولت ازدرمان مردم ناتوان است 
  )٩٣ذرماه آ
ذرماه آ ٧ميليارد تومان طلب خودراازدولت بگيرد ( ۵۴٣نميتواند  کهبيمه سالمت  ايران اعالم ميکند  

٩٣  (  
ھزارميليارد بدھی دولت به بيمه اجتماعی  فقط  ۵٣بيمه ھای اجتماعی کارگران اعالم داشته که از 

   .ن وصول شده استآميليارد  ١٠
ه دولت قادر ليارد تومان ازدولت طلب کارند کيھزارم ٢۵شرکت ھای کارگزاربرق جمھوری اسالمی  

   .به پرداخت نيست
بنابراعالم سازمان ھای وابسته به جمھوری اسالمی (خورد وخوراک مردم نسبت به گذشته کم شده  

  .است)
 ۶۵) وامروز رقم بدھی به ٩٢فروردين  ٣١برابرشده است ( ١۶بدھی دولت به بانک مرکزی  

   .ھزارميليارد تومان ميرسد

ميليارد تقليل يافته ووجه فروش نفت ھم بدست دولت  ۶۵ميليارد به  ١٠٠مد نفتی ايران ازآ درحاليکه در 
   .نميرسد

  نرا قبول دارد آنرا امضا کرده يعنی جريان آھائی است که جمھوری اسالمی پای  اينھا جزء ناچيزی ازتحريم

ست ورکسانی اآھا تاثيری دروضع دولت وحکومت ندارد ياد  ادعای جمھوری اسالمی مبنی براينکه تحريم
نھا برای اينکه کله شقی خودشان رانشان بدھند می خنديدند ويا ساکت ميماندند آ ؛که درگذشته فلک ميشدند

    .نوقت فرياد غلط کردن شنيده ميشدآولی وقتی شالقھا ادامه ميافت 
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بوسيله  را اظھارنظرنسبت به مذاکرات ھسته ای  انتقاد ويا ھمين امروز سيد علی نارضايتی خودش از
 يمتحر فشار اينھا ھمه ناشی از ،وديروز ھم سيد علی  به ادامه مذاکرات تسليم شد ،واليتی اعالم نموددکتر

  ھاست 

   :اجازه بدھيد بايک مثال اين نوبت تحرير پايان يابد

خودش  گيگ سگ ھرقدربه صاحبش وفادارباشد (درتطبيق، مردم شيعه ايران به حکومت) اگرصاحب س
 را ن سگ تحملش طاق ميشود وگلوی سيد علی را خواھد گرفت  ويا اوآد بخورد وبه سگش ندھ خوراک

  .رھا خواھد ساخت. سيد علی اين را ميداند که راه تسليم را برگزيده

  نرا داشته باشم آميد وارم اجازه ادامه ا

  

  


