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  نگاهي به ابعاد تهاجم به سفارت انگليس

  ندرايـــرا

   حقوقدان -فيض امير 

   :اين تحرير درابعاد زير نگاه تحقيقی دارد

  نخست از نظر حقوق بين الملل 

واز حساسيت خاصی  اھميتديگر حائز صولاصل بيش از ا ، درروابط بين کشورھا دوھمانطورکه استحضار داريد 
يکی اصل مصونيت نمايندگان سياسی کشورھا درکشورميزبان وديگری اصل عدم مداخله کشورھا  ،برخورداراست
  .درامورکشورھا

. عدم نھا بسيارممکن استآواختالط در دقيق وامکان اختالل نھا آرک علت حساسيت اين دواصل اين است که مرز مشت
، نسبت به قبول اصل مصونيت نمايندکان سياسی شورھاکه نشأت يافته از اصل حاکميت ملت ھاستمداخله درامورک

  .ميز داشته باشدآن يک ھمزيستی مسالمت آکشورھا درمحدوه حاکميت خودچندان راضی نيست ولی ناچاراست که با

  مايع اصلي مصويت نماينگان سياسي كشورها 

حقوق گفته ميشود < فطری جوامع بشری است که دراصطالح حقوقی مصونيت نمايندگان سياسی کشورھا از اصول
  .>عرفی

  :سيسرون حقوقدان بزرگ رومی گفته است

درقوانين الھی است  اوحتی عقيده داشته که درصورت  مصونيت برای سفرای کشورھا ريشه اش ھم درعادت بشری وھم
  .ون از تعرض باشندمنازعه بين کشورھا نمايندگان کشورھای طرف منازعه بايد مص

يخ جھان بشمارميرود از رعايت اصل مصوينت نمايندگان سياسی اعزام به ايران که قديمی ترين تار تاريخ شاھنشاھی
  ١ .دربارشاھنشاھی ايران نمونه ھا وکتيبه ھای گويائی دارد

وبه سيره محمد استناد  مفسرين وحقوقدانان اسالمی مدعی اند که اسالم قائل به مصونيت برای سفرای خارجی ميباشد
منظور ميداشتند وھمچنين که حق امتيازی که عمال کشورھای اسالمی برای  سفرای کشورھا . ناگفته گذاشته نشودميکنند

ع بوده                                                                                  ّ اقتباس از حقوق عرفی مصونيت نماينگان سياسی کشورھاست که قرنھا قبل از اسالم جاری ومتب   ،سنت محمد
سيستم  ن مديونآازحقوق عرفی است که بقای ست بلکه مقتبس ــيــنحق ن آواضع  ،اسالماست ودرکالمی ديگر

  .شاھنشاھی ايران ميباشد

  درحقوق بين الملل  مصونيت نماينگان دول

مصونيت حقوق عرفی  ،ه عبارت مصطلح درحقوق بين المللويا ب ،نماينگان سياسی کشورھا رويه بشری مصوينت
ن ساختن ن سال  عھد نامه ای برای مدوآبود درھا ھمچنان موردعمل کشور ١٩۶١ تاسال ،نماينگان سياسی کشورھا

                                               
ی دوران قاجار السيون جارويتاين اصل بشری و اصل حقوق بين الملل را با وجود اينکه کاپ ،مغرضين و نا آگاھان و گول خورده ھای وابسته- ١

السيون مخلوط کرده و دوران شاھنشاھی را محکوم می وتلغو شده مانده بود، را باکاپيوران شاھنشاھی رضا شاه بزرگ لغو شده بود وھمواره در د
  ک- د. حکنن
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به امضا رسيد که ايران شاھنشاھی ھم يکی از ھمان کشورھا ين درو کشوراروپائیحقوق عرفی مصونت بين سی وچند 
  .قای دکترمتين دفتری به امضارسيدآبود وعھد نامه مزبور بوسيله 

  :مه عھدنامه چنين نوشته شدهھدف ازعھد نامه مزبور درمقد

دوستانه  وگسترش روابط برقراری صلح وامنيت نآھدف از کهعھدنامه براساس برابری کشورھاتنظيم شد اين
   .کشورھاست

 کنفرانس ملل متحد درموردنمايندگی دول و< ) درکنفرانسی که زيرنام۵٧شوررش  قبل از(١٩٧۵اين عھد نامه درسال 
  .نرا امضا کردندآکشور   ٨١ضميمه ای ھمراه شد که  اتشکيل شد ب >بين المللی روابطشان باسازمان ھای

  ياكنوانسيون  مصونيت نمايندگان سياسي  1961عهدنامه 

ماده دارد مجموعادررابطه با مصويت ومزايائی است که عھدنامه مزبوربه نمايندگان  عھدنامه مزبورکه  حدود چھل وچند
مصوينت وغيرقابل  –غيرقابل تعرض بودن محل نمايندگی نھا عبارت است ازآو سياسی کشورھا تفويض کرده است

زادی وبالمانع بودن ارتباطات سفارت خانه با کشورمتبوع آ –نچه که درسفارتخانه ھست آتعرض بودن اموال منقول و
است ونميتواند  مصونيت سفارتخانه ھا يک اصل مطلق –مصونت کيسه ديپلماتيک وھمچين حامل آن  -ويانمايندگيھا
   ٢. مشروط باشد

که مصونيت محل  ه داشتگروسييوس است که جدا عقيد ست از يادگارخر که مصونيت مطلق سفارتخانه ھاآشرط 
ن محل رانخواھد  داشت آنجاپناه ببرد ھيچ کس حق ورود به آنماينگان سياسی کشورھا درحدی است که اگرمتھمی به 

  .)س دردوران  قاجار ونيزخانه علمامانند امامزاده ھا وسفارت انگلي(

مبنای اين   عنی مطلق بودن حق مصونيت عمالمسيرديگری رايافت که تبديل به مصويت مشروط گرديديخری آاين امتياز 
ازمحلھای ماموريت ديپلماتيک برای اعمالی که بنحوی مغايرباوظايف < :ين است که ميگويدعھدنامه و ۴١تحول ماده 

ندارد   >اعمال مغايرباوظايف ديپلماتيکديپلماتيک است استفاده نبايد بشود>  نظربه اينکه عھدنامه تفسيری بر<
ت داشته باشد که ھرموقع  دولت ميزبان داليل کافی دردساساس اعتماد عمل دارند که حقوقدانان کشورھا بيشتربراين 

وياواقعه ای  محل سفارت برای توطئه عليه امنيت کشورميزبان ويادرجھت اقدام خالف قانون بکارگرفته شده است
ورئيس نمايندگی سياسی اجازه ورود به مامورين رانميدھد   درجريان وقوع است که برای زندگی مردم عادی درخطراست

  .ين استعھدنامه و ۴١نان به ھمان ماده آد حق دارند بدون اجازه وارد شوند  استنا

چنانچه رفتار ديپلماتھای خارجی وضعيت امنيتی دولت کانادا رابه مخاطره < رويه مورد عمل دولت کانادا دراين مورد
  >نان دربرابر مصلحت ملی ساقط خواھد شدآاندازد  مصونيت 

حساسيت خاصی نسبت به مصونيت نماينگان سياسی <بنابراين اصل عدم مداخله درامورکشورھا که عرض شد 
 يا شورھا ويا سفارتخانه وسوی نماينده سياسی کعمال ھراقدامی از ِ ا   >نرامزاحم حق حاکميت ميداندآوکشورھادارد
ِ  کنسولگری   ن ميدانند يقرارداد و ۴١ن عمل رامشمول مادهآنھا که مغايراصل عدم مداخله کشورھا درامورکشورھاباشد آ       

انتشارات  –کمک وتشويق مخالفان حکومت  –عليه حکومت کشور ميزبان ن عبارتست ازفعاليت ھای سياسی آ که اھم
مالقات ھای  - برانگيختن بی نظمی درداخل کشور –نھا آموزش نيروھای مخالف ومجھز ساختن آ –تبليغاتی پنھانی 

بدون اطالع مقامات  مختلف کشور ھایمسافرت به محل –شکار درانتخابات آدخالت پنھان و –محرمانه بامخالفان 
نھا مقاصد خودرادرمداخله درامورکشورميزبان آکمکھای مالی واقتصادی وبورسھای تحصيلی که درپناه  –کشوری 

عدم فعاليت ھای تجاری  –عدم استفاده از محل ماموريت بطريقی که مخالف باوظائف ديپلماتيکی باشد  - عملی ميسازند
    .نھاآوامثال ،  رانندگی نين دولت ميزبان ازباب مقررات بھداشتیاحترام به قوا –جاسوسی  –

                                               
 ک- نگاه بکنيد. ح ١زير نويس شماره به  ٢
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  اجرا از تئوري تا

امروز به اجرا ورعايت  ن برای نماينگان سياسی وسفارتخانه ھا درکشور ميزبان مالحظه شد دردنيایآاعمالی که رعايت 
کی خود به محدويت ھای مقرر يبرای فعاليت ھای ديپلمات ست فعال سياسی بندرت ممکن اکشورھای نميشود کامل کشيده 

که بمنظور کمک به مخالفين حکومت ن مقادير زيادی کشف اسلحه درسفارت عراق درپاکستان  آاحترام بگذارند  نمونه 
ن درسفارت روسيه درچين واز ھمه مھمتر دخالت آپاکستان برنامه ريزی شده بود  وھمچنين ارسال اسلحه وانبارکردن 

تازه ترين  .مريکا وانگلستان استآمريکا واظھارات سفرای آاسناد سفارت  ،نآکه مستند  ۵٧مريکا درتدارک شورش آ
دخالت ومشارکت  .اھرات مخالفان حکومت سوريه استمريکا درسوريه درتظآمشارکت سفير  ،مداخله مستقيمنوع 

   .ھم ازموارد مشابه استالف  حکومت سفارت جمھوری ا سالمی درکشورھای اروپائی درترور ايرانيان مخ

نان پايگاه قاچاق مواد مخدره  الماس ووسائل گران قيمت وعتيقه آسفارتخانه ھای  کشورھائی که فعاليت سياسی ندارند
ساعت  ٢٠٠٠کشف   نمونه ديگر والماس درمنزل سفيرکشور سنگال قطعه  ٨٠٠ن  قاچاق حدود آجات است  که نمونه 
   .است يسی دربسته متعلق به سفارت سوئيس درفرانسهطالی گران قيمت سوئ

عتيقه جات وغارت وری آنھا انگلستان درايران درجمع آسفارتخانه ھای بيشتر کشورھای اروپائی ودرراس  بدون ترديد 
  .به موزه ھايشان نگاه کنيد)ن به کشورشان دخالت داشته اند (آارسال  و

گاه آنھا آسفارتخانه ھا ويامحتوی بسته ھای ديلماتيک  یرقانونيای غشود گفت که کشورھای مھماندار ازفعاليت ھينم
  .تخلفات راچشم پوشی ميکنند اين ،نھا به اعتبار حفظ روابط سياسیآنيستند ولی ميتوان گفت که 

  ضمانت اجرا

يشتر ضمانت اجرای تخلف نمايندگان سياسی از محدوده خود  تنھا دوحق برای کشورميزبان قائل شده است اول که ب 
نماينده سياسی خالفکار بايد   نآ> است که بااعالم عنصرنامطلوب<استفاده ازرويه ھمگانی  مورد عمل است

   .درمراتب  روابط سياسی است   کشورميزبان راترک  گويد  حق دوم تجديد  نظر

نھا ھيچگونه جايگاه آل بنابراين مطلقا باالرفتن از ديوارسفارت وياحمله وياجستجوی سفارت وياگروگان گيری وامثا
   .دفاعی ندارد

نھا آاکنون به بينيم که درصورتی که کشورميزبان برقاعده حراست از مصونيت نمايندگان کشورومحل اقامت وسفارت 
   .نھا انجام گيرد کشورميھمان چه حقوقی داردآوتھاجمی به نمايندگان کشورميھمان وياسفارت کوتاھی کند 

 وم به شورای امنيت وسوم تقليل د - اول مراجعه به دادگاه بين المللی الھه   ،سه حق دارد ماندراين قبيل موارد کشورميھ
   .سياسی روابط درمراتب

  عد حقوقي حمله به سفارت انگليس درتهران ب  –دوم 

  .موضع حمله به سفارت انگليس درتھران رامطرح کنيمباعرض مراتب فوق اکنون ميتوانيم باديد بھتری 

   .حمله به سفارت انگليس درتھران راميتوان از دوجھت يکی موضع حقوقی وديگری موضع اجرائی نگاه کرد

  موضع حقوقي :

نکه ايران وانگليس آ طرح موضوع درشورای امنيت سازمان ملل بوده است سوال اينجاست که با ،واکنش دولت انگليس
به شورای امنيت متوسل شده و هدراانتخاب نکر دادگاه الھهھستند چرا انگلستان ين ھردو از امضاکنندگان قرارداد و

  ؟است
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غفلت مشھود   اخالت جمھوری اسالمی رادرحمله به سفارت خود ويشاکی که دولت انگلستان بود بايد ددردادگاه الھه  
گاه الھه تاحدودی سان نيست  ودوم اينکه دادآمامورين نظامی ايران راثابت ميکرد واين کار باجرياناتی که ديده ميشود 

  .ايران را محکوم کند انگلستان  به اصل بيطرفی اعتنائی دارد وحاضرنميشد که بسرعت مورد عالقه
   

دولت انگليس به اين دليل شورای امنيت رامرجع قرارداد که شورای امنيت رسيدگی قضائی نميکند وباجلب نظر 
   .قطعنامه وياتوصيه ميکند ،نمايندگان دول عضو شورا

 در عجيب ترين وانگستان صادرکرده  بروشنی ميتوان گفت که قطعنامه ای که شورای امنيت به اعتباردرخواست دولت
   .نوع خود بيسابقه ترين قطعنامه است

ن وبسرعت آومتعاقب ..... دانشجويان بسيجی به سفارت حمله کرده اندمده که آدرمتن درخواست دولت انگلستان 
   .نه جمھوری اسالمی>  محکوم شده است حمله به سفارت انگلستان<درقطعنامه شورای امنيت 

ناگفته وبدون نياز به قطعنامه شورای امنيت قضاوت عامه است که عمل حمله به سفارت کشورھا محکوم وغيرقابل 
نھا  آل توجيه است  ديگرنيازی به قطعنامه نبود  شورای امنيت نسبت به عمل کشورھا وارد تصميم ميشود نه فلسفه عم

 اينکه شوروی و ،ن عملآناظربه عمل خالف منشوراست که کشوری مرتکب ميشود نه خوبی ويابدی  ۴٢و ۴١مواد 
   .ن به جمھوری اسالمی استآچين ھم به قطعنامه مزبوررای داده اند علتش ھمين بی معنابودن  قطعنامه وعدم توجه 

استه اند که جمھوری اسالمی مسبب اين حمله شناخته بخوبی پيداست که ھم شورای امنيت وھم دولت انگلستان نخو
، نه دانشجويان بسيجی اعالم کرده اند< حمله به سفارت انگليس را کار ،. شکوائيه دولت انگلستان وخبرگزاريھاشود

  .بوده اند دانشجويان بسيجین آشده که (!!!)  کار دولت جمھوری اسالمی  يعنی عمل تھاجم متوجه عده ای دانشجو
تھاجم به سفارت از سوی عده ای دانشجو که ن است که گفته ميشد <آودرتطبيق مورد مثل  فعل است  ،بسيجی

 بوده اند  تا بسيجی که دانشجوھم>  اگر گفته ميشد که تھاجم از سوی عده ای فوتباليست ھم بوده اند صورت گرفته
جيھا وابسته به نيروھای امنيتی کشورشناخته حدودی قابل طرح ووابستگی عمل تھاجم به جمھوری اسالم ميشد زيرا بسي

ی عمل تھاجم جمھوری اسالمی به سفارت انگلستان بی تاثير گن بسجی ھا دانشجو بوده ويانبوده  دروابستآشده اند حال 
              .است

  حاشيه اي درباره ماهيت عمل تهاجم به سفارت انگليس 

 سياست ھای خارجی ن دررابطه با تھاجم به سفارت انگلستان نشان ميدھد که ھمواره سوابق تاريخی درکشورخودما
اشته است  ت نماينگان خارجی مشارکت دنيدربرنامه ريزی وايجاد ھيجان برای حمله به سفارت خانه ھا وسلب مصو

   .کرده اندحمله به سفارتخانه ھا استقبال ن وھيچگاه مردم  خودجوشانه از

ن حمله به سفارت روسيه درقضيه يعقوب خان ودوخانم ارمنی است که منجربه غارت سفارت وکشته آنمونه تاريخی 
. داتسن درتاريخ مفصل اين واقعه نوشته است که شخصی دربين مھاجمين فرياد شدن سفيروکارمندان سفارت روسيه شد

ن اصطبل ھجوم بردند  داتسن نوشته است آاست مھاجمين به  سبھای سفير روسيه دراصطبل سفارت انگليسکرد که ا
داتسن درھمان تاريخ عامل  .سفير انگلستان را که دراصطبل بود بردند بغيراز اسبنھا آمھاجمين ھمه اسبھا ولوازم 

  شد)د ميباوتاريخ اين ماجرا ھمطراز باجريان موقوفه اوخوند ھا دانسته است (آاصلی ھجوم به سفارت روس راعلما و

مريکا آوابسته به  که نمونه دوم حمله به خانه سدان رئيس شرکت نفت انگليس وربودن اسناد سفارت بوسيله جبھه ملی
   .بود

نھم باخفت بود آمريکا ازايران آمريکا درايران که برنامه ريزی انگليس برای بيرون کردن آنمونه ديگر حمله به سفارت 
  .به خانه سدان وانتشاربرخی از اسناد سياسی انگليس مريکاآحدوی ھم تالفی حمله ايادی  تا و

نمونه ديگر تظاھرات وسيع باصطالح دانشجويان ايرانی دردوسال وياسه سال قبل مقابل سفارت انگليس يود که  
  .شکارشد باتدبيرحکومت وبمنظورھای خاصی تدارک گرديدآ
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ن به تھاجم وغارت سفارت وغيره مبادرت کرده اکنون ھم نميتوان گفت که کسانی خود جوش وبدون اطالع حکومت ايرا 
چگونه ممکن است مالھای حاکم که حيات  ،ن اين است کهآعرض وجود ميکند و ،اند ولی يک سوال مھم درمقابل

شايد ھم  ،دست به اين قمارسياسی زده باشند سياسی وحتی حيات مذھب خودشان رامديون حمايت انگلستان ميدانند
> مالھای ايران که حقيقتا ھارشده اند يک سگ راچه کسی ھارميکند؟ صاحبش< رجی که ميگويدن ضرب المثل خاآبنابر

    .ھم به صاحب ھميشگی خودشان کرده اند عوعويی

بدون وجود قرائن وشواھد منطقی نيست بنابراين اظھارنظری که ارائه  حمله به سفارت موضوع اظھارنظرنسبت به
   .دوشاھد وخبراست ميشود برمبنای

   خست اينكه ن

 راددھنده خو رژيم دررابطه بامسئله سفارت انگلستان منتشرشده که  گزارشخبری تحت عنوان گزارشی ازدرون 
   :فشرده گزارش مزبور ميگويد > معرفی کرده است زھره<

 درشورای عالی امنيت ملی برياست احمدی نژاد وزير خارجه و باموافقت خامنه ای  طرح تھاجم به سفارت انگليس«
، قرارطرح براين بودکه جلوی سفارت تجمع بشود به درسفارت ونقل قول از احمدی نژاد شده که ،وزيرکشور تصويب شد

وکوکتل مولوتف به داخل سفارت پرتاب کنند ودرطرح نبود که داخل سفارت  ، عليه انگليس شعارداده شودقفل زده شود
فترخامنه ای دست اسداران زيرنظر د، سپاه پونابود کنند ه خرابمدآکتک بزنند وھرچه دستشان  شده وسفيروکارمندان را
نجا پيشرفته اند که درباغ قلھک جواھرات وزينت االت  زنان راز گردنشان کنده اند وبعنوان آ به اين کارھا زده وتا

  پايان     »غنيمت  تاراج  غارت کرده اند .........

دانشجويان شرکت کننده درعمليات اصطالح بو نيزشھادت عده ای ازان حاضر درصحنه درکنارگزارش خبرنگارخبرمزبور
ينده ومسائل آامروز ارائه بدھد چراکه  تھاجم به سفارت وباغ قلھک سفارت ميتواند نظريه ای تاحدودی قابل قبول تا

   .مکشوف  ممکن است نظريه حاضررا تحت الشعاع قرار دھد

> دانشگاه علم وصنعت ايرانمجمع دانشجويان حزب هللا مھمترين موضوع که کليد اين نظريه محسوب ميشود وبالگ <
ز ھمراھان مھاجمان که باعنوان ما بازی خورده بوديم شرحی از واقعه تھاجم به ساختمان اصلی سفارت رابه قلم يکی ا

   :ورده وچنين ميگويدآنجا آبه 

  »تشکل ھای دانشجوئی ماھيت دانشجوئی خودرا تاحدود زيادی از دست داده است متاسفانه«       

سطح پائينی است  ، تحليل وتفکرجوشيده ازبدنه دانشجوئی چنان دروشاھد اين ھستيم که دراتحاديه ھای موجود«       
وبعضا اميال شخصی افرادی خارجی از مجموعه  جناحھاوگروھھاودرعوض منافع رد که تقريبا جائی درتصميم گيريھا ندا

درست ويانادرست عده ای  لت دستی برای منافع واھدافآدانشجو  دراينصورت نراپرکرده ا ستآدانشجوئی جای 
  »واحزاب وجبھه ھا خواھد شد درسازمان

لت دست جناحھای آز تجزيه وتحليل باال توسط مجمع دانشجويان اين است که مھاجمين به سفارت دستاورد واستفاده ا
   .حکومت بوده اند

سربازی که  ۴٠مابراحتی وبدون ھيچ ممانعتی ازمقابل «يکی از دانشجويان حاضر درتھاجم گفته است  ،درھمان وبالک
 ۴٠از درسفارت باال رفتيم ووارد سفارت شديم ودرپشت درسفارت که حدود د از سفارت گمارده شده بوبرای حراست 

> او سرباز ھم برای محافظت بود ھيچ مانعی نشدند واين سربازان ھمچون مجسمه سرجايشان ايستاده وبمانگاه ميکردند
زروی که شخصی ا ندپس از ورود به محوطه سفارت گروھی از دانشجويان درگوشه ای ديده ميشدمينويسد <

دستوراز باالامده وامر، امروالئی است که سکوبرايشان سخنرانی ميکرد اين شخص به دانشجويان گفته است  که <
ی که به سفارت وارد شده بودند بجای ترک > نويسنده اضافه کرده است ولی عده امھاجمان بايد سفارت راترک گويند

  »..سفارت به گشت زنی درساختمان سفارت پرداختند .....
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  .نويسنده اين گزارش اضافه کرده است که ھنگام خروج از سفارت بابرخورد پليس وباتوم مواجه شده است 

   :مجمع دانشجويان حزب هللا دربيانيه ديگری که منتشرکرده است مينويسد

صت ضرب شقرائن نشان ميدھد که برنامه حضورعده ای درداخل سفارت وپائين کشيدن پرچم وبطورکلی نشان دادن « 
خارج از کنترل وسروته قضيه از دست نيروی انتظامی  ،ھماھنگ ومورد تائيد بوده است اما جمعيت ،به دولت انگليس

  .٢٠١١منبع گزارش مزبور تفسيربی  بی سی است بتاريخ شنبه سوم دسامبر  »........خارج ميشود

  ئي نظريه ازبرداشت گزارش خبري ووبالك مجمع دانشجو

لت مقاصد جناحی آدانشجويان  ن اشارت رفتآنظربه اعالم صريح مجمع دانشجويان حزب اللھی که قبال دراين تحريربه  
 دستور پليس و عدم مقاومت اوليه پليس وسپس مقاومت ينکهوحزبی وگروھی درجمھوری اسالمی قراردارند ونظربه ا

  :که ميتوان چنين برداشتی راارائه داد ،ستامده آ خامنه ای درتخليه سفارت درشھادت شھود قضيه 

  تدوين شده حكومت وشخص خامنه اي بوده  مائي نسبت به سفارت انگليس برنامه قدرت ن

شبھه ای ايجاد کند و دوم اينکه  به  وابستگی مالھا به انگليسيھا که باورايرانيان است اين برنامه اوال ميتوانست درزيرا 
مريکا سرجنگ ندارد بلکه باانگليسيھا ھم ھمان دشمنی آيران تنھا بائيان نشان داده شود که حکومت امريکا ئيھا واروپاآ
   .دارد چراکه مفسرين اروپائی ميدانند که پشتيبان واقعی سياسی ايران انگلستان است را ھا

نرابه آمريکائی بر اجرای طرح مسلط شده وآمريکائی درحکومت وبيشتر دولت سبب شد که  جناح آاما حضورجناح 
وشايد بتوان گفت که موضوع تھاجم به سفارت انگليس يک درگيری سياسی جناحی  ،سوئی که خود ميخواسته بکشاند

   .استن متوجه روابط بين المللی ايران وکشورھا شده آات بوده که اثر

   

 


