
 حقوقدان -اميرفيض  -١۵-ان گپشت جبھِه سلطنت گرو                                            ٨ از ١ برگ ٢٠١٧/٠۵/١۶ ،شنبه سه=شيد بھرام

  در مسير مقبوليت! طرح هنري پرشت
  حقوقدان -اميرفيض

مشروعيت به معنای کلی حق بدھد که فاقد مشروعيت است (ھرگاه که انسان کاری را ميخواھد انجام 
را جلوميبرد   ن کارآ ،است اعم ازقانون ويا حقوق بنيادی وبا مقررات شرع) با استفاده ازطريق مقبوليت

ی که  فاقد مشروعيت يا کار و واقع ميتوان گفت که مقبوليت پوششی است برای اجازه حرکت فکر در
   .است

ھرچند اين  ؛که کارويا موضوعی مورد قبول عده ای ازمردم قرارگرفته استمقبوليت به اين معناست 
يا ورود به  و سبب ايجاد حق ويا مشروعيت نميگردد ولی واجد موقعيتی ميگردد که جوازعبور ،قبول
  .ميگردد يا جوامع را دارا و افکار

   :ورده شود بجاستآ مثالھائی

به امضای معتمدين  ،يت خودشان درراستکاریھمين استشھادی که مرسوم است وافراد برای احراز صالح
 و اعتبار ون شخص آ ،که به اعتبارامضا وشھادت اھل محلنوعی ايجاد مقبوليت است  ،محل ميرسانند

   .درستی او قابل قبول شناخته ميشود

  نمونه سياسي
رکه که اين مع ؛بود مامريکا متوجه ايجاد مقبوليت برای رفراندم وتعيين رژيم کشورآسياست  ٨۵درسال 

قايان آبود  ۵٧با الطبع نميتوانست متوجه نظام پادشاھی گردد وايجاد نوعی مشروعيت برای شورش 
 کنگره ای که بنام کنگره واشنگتن معروف شد طرح را برای ارجاع رژيم  تمانقليچ  دربا نصر اصفھانی و

، داشت قرار قای اصالن افشارآ ،به امضای افرادی رساندند که درصدر ھمه به رفراندم  ايران کشور
ايشان ديده نشده است يکباره سکان دار طرح  سال کوچکترين اقدام مبارزاتی از ٢٧شخصی که درطول 

   .التاری گذاشتن سلطنت شدند

مقابل نام  در زبان منتقدين را کوتاه ميکند و ،قای افشارآجمله  ن بيانيه ازآحضورعده ای امضا کننده 
بعبارت ديگر به احترام  و ؛ن بيانيه مقبوليت داده اند دست بسته ميشوندآبه اشخاص مشھور وخوشنام که 

  .را درموقعيت نزديک به قبول ميشناسند حطر ،ن اشخاصآ
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  نمونه سياسي ديكر شوراي تجزيه طلبان 
تماميت  ن فاقد مشروعيت وسندی است مخالف استقالل وآ ١١قطعنامه شورای تجزيه طلبان به اعتبارماده 

اعليحضرت رسيد به  ن به امضا اعليحضرت وعلياحضرت وحتی ھمسرآولی وقتی قطعنامه   ارضی ايران
فاقد مشروعيت است ولی به جريان   گرچه ،نھاآقرارگرفتن درمقام قبول  ن شخصيت ھا وآامضای  اعتبار

   .می افتد که افتاده است

  نمونه ديگر
رضاپھلوی <: گفته بود نشده بود مدحی سردار يیبروآن بی آ خوانساری گرفتارمھرداد درسالھائی که 

> درصد مقبوليت ندارد ما بايد بفکرخودمان باشيم ٢ بيش از او ؛مشروعيت دارد اما مقبوليت ندارد
  (ازخاطره)

درحقوق اسالمی  ھم اين تضمين وجود  اه جايگزين مشروعيت وحق نميگرددگنکه مقبوليت ھيچآنتيجه 
ايجاد مشروعيت  ن مقبوليت تاثيری درآباشد دارد که اگرھمه عالم امری را صحه بگذارند که خالف شرع 

  .ندارد

  وامــــــا بعد مقبوليت درطرح هنري پرشت 
 مشروعيت است واساسا با اعالميه جھانی حقوق بشر و ت بکل فاقد اعتبارنجا که طرح ھنری پرشآ از
 ن درمورد حقوق سياسی وليعھدآدارد وبجريان افتادن  شکارآمريکا ھم مغايرت آحتی قانون اساسی  و

ايران امری خودسرانه وبدور ازمالحظات حقوقی است  والجرم ھمواره ميتواند مورد اعتراض ايرانيان 
معارضه  نکه  فرودست درآعالوه برچنين طرحی حتی اعليحضرت درمحاکم قانونی قرارگيرد واجرای  و

رت خارجه وزالذا  ،وردآحق است اساسا نميتواند درجامعه سياسی ايران رشد ورسوب الزم را بدست 
ن متوجه ھمين نکته آاين تحرير وسنگينی  و ،مريکا به راه تامين مقبوليت برای طرح مزبور متوسل شدآ

    .مھم يعنی کيفيت ايجاد مقبوليت برای طرح مزبور است

  كيفيت اجرائي مقبوليت
 مريکا برای تحصيل مقبوليت نسبت به طرح ھنری پرشت برگزيد  ترتيبآمسيری را که وزارت خارجه 

 طريق فراخوان ھای متعدد با موضوعاتی که بھرحال درراستای ايجاد اعتبار تا از ؛دادن فراخوان بود
  .پايه ھای  سست طرح را مستحکم سازدبود، طريق مقبوليت  برای طرح ھنری پرشت از

  زادي ايران آطرح 
. ويت رسيدمريکا بتصآدرکنگره  ٢٠٠۴زادی ايران بمنظور حمايت ازاپوزيسيون ايران  درسال آطرح 
که اين  پنسالوانيا طراحان اين طرح بودند  ھای ريک سنتورم وجان کرتانن از مريکائی بنامآ اتورنس دو

   .ژوييه ھمان سال بتصويت رسيد ١۶تاريخ  در طرح
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روزيک گروه اپوزيسيون داخل  ٩٠ مريکا موظف شد تاحد اکثرآبراساس طرح مزبوررئيس جمھوری 
روز قبل ازمعرفی اين گروه  کميسيون  ١۵ھستند  معرفی کند و ائط مريکا واجد شرآ ا که ازنظرايران ر

اعتبارمالی برای اين طرح  .مريکا را درجريان بگذاردآھای روابط خارجی وبودجه سنا ومجلس نمايندگان 
 ، رئيس جمھور يکی ازمريکاآھنگی بين نھادھای مختلف دولتی آميباشد وبمنظورھم ميليون دالر ١٠

 يران منصوب ميکند وا ويژه خود درامور مريکا را بعنوان دستيارآمينت ملی اعضای ارشد شورای ا
ازمنابع مالی طرح مرسوم به مشارکت خاورميانه وصندوق دولتی برای دمکراسی تامين بودجه طرح 

مريکا بايستی بيش ازبيش روابط خودرابا گروه آاياالت متحده  ؛مده استآ. دراين طرح ھمچنين ميشود
تالشھائی  مريکا  بايد باقدرت وجديت ازآمقامات رسمی وسياسی دولت  وان افزايش دھد اپوزيسون دراير

   .ميشود حمايت کند رفراندمکه داخل ايران برای برگزاری 

 ۵۶مبلغ سم  برنيک   مريکا باتصويب طرح سناتورآسال گذشته نيزکنگره  ؛مده استآدرتوضيح طرح 
اختصاص  عاتی که درراه رفراندم درايران حمايت ميکنندحمايت مالی ازرسانه ھا ومطبوبرای  ميليون دالر

شبکه ھای  نيز و درباره حمايت ايران  ازتروريسم وتوليد سالحھای گشتارجمعی تکرارشده است ؛داد
اين طرح  دمکراسی درايران ميتوانند ازمنابع ملی اين طرح استفاده نمايند در راديو تلويزيونی طرفدار

  ا اشاره شده استمريکآھای پيشين  هديدگا

  )۴١۴+٣٣٢فتوکپی درسنگر -١٠١۶شمارره  کيھان لندن (                                                 

  وردĤدست

  اول حواشي طرح 
اليت چشم گيری ھيچ فع ٢٠٠۴ن زمان يعنی سال آزادی ايران اين است که تا آنخستين دريافت ازطرح 

زادی ايران که متضمن بودجه مالی آطرح  کهنآولی پس از ؛ديده نميشد فرخوان  بازی صحنه ھای در
   .غازبه کارکردآفعاليت فراخوانی  ،رسيد ازھرگوشه وکنارمبارزه ايرانيان کنگره بود بتصويب

  ازباب نمونه 

مريکا آدستورکاروزارت خارجه  قبال در  ،نکه موضوع فراخوان ھا ازسوی ايرانيان مطرح شودآقبل از
ن کشور آف برای رئيس جمھوری وبصورت قانون وايجاد تکلي گرفته بود که به کنگره کشيده شد قرار
   .گرديد منجر

مريکا  قانونی برای حمايت وتامين آگاه شدند که دولت آايرانيان  ١٣٨٣مرداد سال ا توضيح اينکه در
تصويب طرح  ماه از ۴ماه ھمان سال يعنی بفاصله  ذرآ در ؛ھزينه ھای رفراندم بتصويب رسانده است

شد  غازآکام  تدا ميليون ۶٠) يکباره فعاليت رفراندم يرانزادی اآقانون درايران ( کمک وانجام رفراندم
حدی که  در )ازجمله استکھلموتشکيل جلسات جھانی ( نھم با چه حرکت وسيع واميد واری مطلق آ

   .ن سخن گفتندآھم به موفقيت وکارائی ت اعليحضر

 ما سلطنت طلبان اگرصدای شاه را حاالند <ه بودذری دربرنامه خودشان اظھارنظرکردآقای سياوش آ
  )٣٣٢+۴١۶ازسنگرشماره >     (مميليون امضا ميگذاري ٧٠بشنويم که اواين فراخوان را تائيد ميکند 
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درھمه جای دنيا وقتی فوق العاده ای نيست  زادی ايران يک امرآايرانيان ازقانون داستان استقبال  **
ن آچه تجاری ويا سياسی برای دست انداختن روی يت ھا درجائی بودجه ای وپولی سراغ شود ھمه فعال

ھائی به دولت ھای خارجی  . برخی که خيلی زيرک وکارکشته ھستند خودشان طرحيدآپول بحرکت درمي
 وریآگردد وازاين راه به ھدف سود  نھاآن محول خود آاجرای  يا بخشی از ن وآميدھند که مجری 
  .  .خودشان برسند

ھای رفراندم قرارگرفته  زادی ايران که بربالآطرح  ؛زادی ايران مالحظه شدآھمانطور که درطرح  **

برعھده  را مريکا صالحيت انجام اين کارآمتوجه ايرانيان داخل کشور شده است يعنی  وزارت امورخارجه 
   بود.اپوزيسيون داخل ايران گذاشته 

 ناصر ،محمد ملکی، خانم مھرانگيزکار، عطریعلی ، سازگارا محسن قايانآدراجرای طرح مزبور  **

 فعاالن جبھه دانشجوئی درشورش از اننآرضادليری وعبدهللا مومنی که ھمه  –اکبرعطری  –زرافشان 
قايان داريوش آبه اضافه نھا درايران وبرخی درخارج ازکشوربودند آ برخی از بودند و ھفتنجاه و پ

دقيقا با متن  نھاآانتخاب وھمکاری ھمه  و مشارکت فعال داشتندوشاھين فاطمی داداش پور  ،ھمايون
   .زادی ايران ھماھنگ بوده استآقانون 

 ،ميليونی که معروف به طرح سازگارا شد ۶٠جريان باال وباتوجه به ميزان گستردگی طرح رفراندم  **
وزارت خارجه  بتدا درا )منھای فعالييت ھای سلطنت طلبی(نشان ميدھد که فعاليت ھای سياسی ايرانيان 

ن تعيين ميگردد وبعد شروع ميشود درست ضرب المثل آدجه ای ھم برای وبو مريکا برنامه ريزی ميشودآ
  .)بی مايه فطير است(

ي ديد كه فعاليت هاي سياسي بي ريشه اي كه يكباره ئدريچه ها اين مورد قياسي است كه ميتوان از
يا بازي با قانون اساسي دركنگره  ورد مانند نامه هشدار ويا همين تظاهرات هفتم مي وĤمي در سر
مريكا آوزارت خارجه وسازمان هاي اطالعاتي  ن درآهائي است كه قبال بودجه وبرنامه  مريكا طرحآ

   .ويا جمهوري اسالمي بتصويب رسيده است

ت ميليون دا ۶٠فعاليت رفراندم  ،زادی ايران نيست که به مجرد تصويب وتعيين بودجهآتنھا قانون  **

فراخونی بنام جنبش ملی ايران  ۴١٧ھان لندن شماره نھم درھمان سال  بنوشته کيآ قبل از ،شد غازآکام 
 ۵٠اعتبار براه افتاد از نفر ٨۵با امضای  دادش پور –گنجی چھر منو –با مشارکت داريوش ھمايون 

جمھوريخواھان بتصويب کنگره  از ،سام براون بک سناتور قایآبوسيله  ١٩۶١ميليون دالری که درسال 
                             .رسيد  جان گرفت

  )٣٣٢+۴١۶روزنامه ديلی تلگراف  مشروح درسنگر(                                                        
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  نقش نشادر 

ھا بودجه ای برای کمک به فعالين حقوق بشری ورسانه ھای تصويری مقرر نميکردند  مريکائیآ اگر
کشور  ايرانيان خارج ازاز  ه صدائی ازدمکراسی وحقوق بشردربين بخشی اطمينان گفت ک و ميشد با وقار

   .نقش نشادر تند وتيزی را بازی کرده است مريکاآنبود پول 

پيامد  ايرانيان را برای ھمکاری برای جلوگيری از ،اعالميه ای داد  ١٣٨٣حزب مشروطه درھمان سال 
   .ھای خطرناک جمھوريی اسالمی ازدسترسی به سالح ھسته ای دعوت کرد

کسی نيست   دی ونھم حزب مشروطه که عدآ ھمان زمان ايجاد تعجب شد که ايرانيان خارج ازکشور
زادی ايران به آچگونه ميتوانست درجلوگيری ازفعاليت ھسته ای ايران مفيد واقع شود ولی اشاره طرح 

  .ن طرح نشان داد که حزب مشروطه بوی نشادر را شنيده بودآشمول منابع مالی 

   )۴١٣+٣٣٢مشروح درسنگر(                                                                                    

  مهمترين هدف 
 ايجاد  که درحقيقت بھترين وسيله بودرفراندام  قرارگرفته  طرح بر محورزادی ايران آون طرح ندرقا

کمال تاسف به امضای اعليحضرت وعلياحضرت وحتی واالحضرت  در ،مقبوليت نسبت به موضوعات است
  بود.ھم رسيده  عليرضا

معھذا  ؛تضحانه ای روبروشدتغييراتی مواجه واصوال با شکست مفنکه با آماھيت اين فراخوان با  **
رفداران نظام پادشاھی و قانون طفکری وعقلی ما  منظر ن جاسازی شده بود ازآ ت خاصی که درن شيطنآ

بدور ماند  ومتوجه نشديم که ماھيت فراخوان مزبور که به  ن سالھا آ در و متمم آن ١٩٠۶اساسی 
بی بھره  اين غفلت  ھم از يست وخود نشريه سنگررسيده است چ ھم  امضای حتی واالحضرت عليرضا

تدارک  پشت پرده ارتباطی با ماھيت وعلت ی داشت که ھيچيکتدرباب ماھيت فراخوان ايرادانبوده است و 
که رژيم سلطنتی بطورکلی قابل ارجاع به  بودن اين آبه  محور اصلی ايراد سنگر .طرح فراخوان نداشت

ن به براندازی جمھوری اسالمی يا اينکه درطرح فراخوا و ،ھمه پرسی نيست ويک نظام تداومی است
ترين اھداف  محرمانه وحاليکه يکی ازمھمترين  درمسائل  ی درھمين حدود وتاشاره ای نشده واعتراضا

فراخوان ھا بی اعتبارکردن ھمان اصل تدوام سلطنت ايران بود که طرح ھنری پرشت درفکرجاانداختن 
طريق طرح  مريکا ميخواست ازآن فکرفاقد مشروعيت حقوقی وسنتی بود وزارت خارجه آچون  ن بود وآ

  .ن مقبوليتی بدھد که جانشين مشروعيت بشودآميليونی به  ۶٠فراخوان 

 ھرگز فکرنکردند که به چه مناسبتی واالحضرت عليرضا که نامی درن زمان آ ، درسلطنتطرفداران 
درحاليکه  ،ماده استآنام اعليحضرت وعلياحضرت درطرح فراخوان  فعاليت ھای سياسی نداشت درکنار

واالحضرت عليرضا  نجا که  طرح فراخوان شمولی برمنع ومحکوم ساختن تداوم سلطنت ايران داشت وآ از
به  وان وليعھد اعليحضرت رضاپھلوی معرفی شده بود امضای ايشان ھم درکنارنام اعليحضرتھم بعن
  .درحد احتماالت ميداد پرشت اعتبارزيادی حتی ری طرح ھن
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  ميليوني 60طرح فراخوان  !موفقيت
 ٣٩،٠٠٠ماه فعاليت تنھا  ۴پس از افتضاح بزرگی مواجه شد که ميليونی با ۶٠طرح فراخوان گرچه 
برای طرح ورد آبدون دست ، معھذامتوقف شد ن دادآاينترنتی که نميتوان اعتباری به نوع  زنھم اآامضا 
ن تائيد وحمايت جدی اعليحضرت ازفراخوان يعنی ايجاد مقبوليت برای محکوم آ و نبودپرشت ھنری 

  .ن به اعليحضرت بودآکردن اصل تداوم سلطنت وانتقال 

  اشاراتي ازبسيار
ورفراندم بعنوان سمان مبارزات مردم ايران درخشيدن گرفت آزادی وحقوق بشربارديگر درآفتاب آسرانجام 

به شد ( ازھموطنان ميھنمان درداخل کشورپذيرفتهيک اصل راھنمائی يک مبارزه ملی ازسوی جمعی 
اين  ه درزاده ووطن دوست است کآوظيفه ملی وميھنی ھرايرانی  زادی ايران رجوع شود) وآقانون 

  د    نتابزاديخواه بشآمسيرباتمام توان به ياری مبارزان 

  )١٣٨٣ديماه  ١٨بيانيه  -بند دوم بيانيه اعليحضرت (                                                         

 باور لترناتيوی ملموس ومنطقی وآسال تابه امروربه اين شکلی که اکنون نمايان شده  ٢۵درعرض اين 
مده ضمنا فراموش نکنيد آاين االن پيش  ،رتباط با تحوالت کشورما نبوده استازديد جھانيان درا پذير

ديگری عمل  قطعا جور نجلس بودندآدرمحيط لوس کسانی که اين فراخوان را داده اند اگرمثل بنده وشما 
ن عمق وبلوغ آ ن جرات وآ نان  وآنان به روشنفکری آميکردند. بيائيد دراين کارشرکت کنيد  به شھامت 

  سی که ازخودشان نشان دادند  وانتظاری ھم نداشتند .....پس بيائيد وکمک کنيد سيا

  ) رانی اعليحضرت دررابطه با فراخواازسخن(                                                                    

  فشارفراخوان 

د که بيشترين صحبت ھا ن ميدھشاربازی فراخوان ھا را حکايت ميکند نشاکه ف  ٣٨ اسناد سياسی سال
ی ن بيانات درسنگرھاآ تائيد فراخوان متاسفانه ازسوی اعليحضرت بوده است که بخشھائی از جھت در

ميليون امضا جمع  ٧٠ذری که آقای سياوش آھمه اين احوال وادعای  با و ،مده استآ ٨٢ھمان سال 
 ت وھمکاری کيھان لندن وماه فعالي ۴جه يتنھم اينترنتی نآامضا  ٣٩،٠٠٠مجموعا  ،وری خواھد شدآ

؟ چون اعتباری که ميدانيد چرا فعاليت مزبور متوقف شدنجلس بود آرسانه ھای گروھی وتصويری لوس 
ھرفعاليتی که درخارج ازايران باحرارت وتبليغاتی شروع  !تعيين کرده بود ته کشيد مريکاآ وزارت خارجه

   .ھاست مريکايئآا متوقف شدن مجرای پول ته کشيدن وي وبعد ازمدتی بکلی خاموش ميشود ريشه اش در

اين قبيل  در خورده شد خير بدست ايرانيان رسيد و دالر ميليون ۶٠ويا ١٠ن آسوء برداشت نشود که 
ھا باين جھت بتصويب  اساسا اين طرح و دارند ايرانيان دست بگير از ھا خيلی بيشتر مريکائیآموارد خود 

   .ستبرای سوء استفاده بی سروصدا هميرسد که تنھا را
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  اثرفراخوان درپهنه مقبوليت اعليحضرت 
مطلب دارد يک اشاره نسبتا کافی درمورد عدم ميليونی  ۶٠درھمان سنگرھائی که درارتباط با فراخوان 

ن اشاره کافی آشته است ولی بنظرم بحق اعليحضرت معروض گ رفراندم مزبور درفعاليت سياسی تاثير
ن آنيست وبه اعتباراين تحرير که براساس مقبوليت تنظيم شده است الزم است استدالل جامع تری محول 

   .بشود

مقبوليت افراد که برپايه قبول استواراست  درعمل متوجه تعداد کسانی است که درطرف قبول موضوع 
به يک موضوع ويا دوموضوع متفاوت بايک نتيجه نھائی ھم نسبت  ،ميگيرند ودرعبارت نتيجه ای قرار
  .نمونه دم دست انتخابات اشخاص)(ميزان برتری واصالت وحقانيت است  ،تعداد نفرات  ،شکل

ميليونی که درمفھوم متوجه محکوم  ۶٠با استفاده از قاعده مزبور به ارزيابی مقبوليت طرح فراخوان 
 عنوان شد  و  ازسوی اعليحضرت  > که  مستقيمامروز فقط اتحاداساختن تداوم سلطنت بوده با طرح <

   .، پرداخته ميشودتعرضی به مسئله تداوم سلطنت نداشتن طرح آ در

  .> را مطرح فرمودندامروز فقط اتحاداعليحضرت طرح <کام ت قبل ازطرح فراخوان دا چند سال  **

  .مقبوليت طرح توجه ميکنيم ،راکنون به استقبال مردم ودرعبارت مورد استفاده اين تحري

سايت من  ؛نش مثبتی که ازاين پيام گرفته ام بسيارزياد بوده استکموجب خوشبختی است که پاسخ ووا<
   اند  وعقايد مرا پذيرفتهبارمراجعه داشته  ٠٠٠،٢٨متوسط رروز بطور ھن ھنگام آ اينترنت از در

  )٧٩نجمن ملی مطبوعات امريکا اول اسفند سخنرانی اعليحضرت درا(                                       

به طرح فراخوان ابراز  غماه که عده ای راست يا درو ۴امضا ظرف  ٣٩،٠٠٠موازنه ومقايسه کنيد با 
    .نظر موافق کرده اند

   >ايران بوده است نھا ازآمده که بيشترين آميليون پيام روی اينترنت سايت من  ٧٠سال گذشته  ۴<ظرف 

  )١٠٣( مصاحبه باھيئت تحريريه مجله پولتيک انترناسيونال شماره                                          

  >مده استآپيام روی سايت من  ٣،٢٠٠،٠٠٠ ماه ٢ع ھم ميھنان برسانم که ظرف وشوقتم به اطال< 

  )مصاحبه باراديو صدای ايران(                                                                                    

  ورد اين تحريرĤدست

کام وسايرفراخوان ھا بود  حاصل نگشت زيرا درمقابل اعتباری ت مقبوليتی که ھدف ازفراخوان دا **

م فرودست وناچيزی بوده رق ناحيه ايرانيان بوسيله اينترنت به مقبوليت اعليحضرت داده بودند که از
  .است
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ن به اعليحضرت بوسيله اينترنت داده اند درراستای عقايد پاک وبدورازنفوذ مقبوليتی که ايرانيا **

 عقايد مرا پذيرفته<که اعليحضرت ميفرمايند  نجاآ بوده است  و اعليحضرت  سياسی طرح ھنری پرشت
برای  ھا رفراندام کام ويا سايرت است که رفراندام دا ۵٩بان سال آند> نشان ازھمان عقايد سوگند نھم ا

  .ن براه افتاده بودآمتزلزل ساختن  و ناکار

وزارت  ميليون دالر اعتبار ۵۶ن استناد شد) بخشی ازآکه دراين تحريربه زادی ايران (آدرطرح  **

. بد نيست به اين مريکا برای کمک به رسانه ھای ايرانی خارج ازکشور تخصيص داده شده استآخارجه 
   :منعکس شده توجه فرمائيد ۴١٣اشاره که درھمان سال درسنگر

اگرچند سالی ديگرازعمر خودتبعيدی ھا بگذرد برای « :به طنز نوشته استنجلس آ<يکی ازجرائد لوس 
  )١٢صفحه (                             >         »ساعته دائرميشود ٢۴نفريک تلويزيون  ٢٠يا  ١٠ھر

   نا تمام

  

 


