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سينا <تجربه را
نرآط انسان بايد 

 

ت رابه موفقيت م

ن قياس قراردار
رند که تجربه خ

  :ست

ن اآسام متعدد 
شورای«عنوان 
کشور م زرج ا

ت لزوم وحقاني

ملت ايران فرست

ومردم ساالری
بجزگروھی ازو
مم ترميباشند....

، شورائیراست
 ملی به دوش ب

. فعرزه انداخت
ی که ميتوانستند
ه ھای گروھی
درانتخاب اعضا

<  

سازی در مسير تج

 

ابوعلی س ، اند
فقط نسان ميايد 

 »ث ترابکارايد

گيری وشکست

رمقابل طرفداران
وعقيده داردانند 

اوگفته اس ،است

شورای ملی واقس
مروزی تحت ع
ای ايرانيان خار

ھم درجھت رت

به م >د پيکار

ی وحقوق بشرو
سالمی است وب
ی متحد ومصم

اشکآزھميشه  ا
رقالب يک اتحاد

لود مباآدود  ور
ضرت ھم درحدی

رسانه با فتگو
شما د ياآ که <

>؟ورا راميکنيد

شورا س

ر

ازتجربه کرده
دش به سراغ ان

ه بھردفع حوادث

شيمانی ھاراجلوگ

سالمی که در ا
سالمی است ميد

رزه ماايرانيان ا

  >د

، شمطرح است
 شورای ملی ا
ترين فعاليت ھا
شھود اعليحضر

ابعاديرعنوان <

زادیآمتعھد به
يان جمھوری اس
زھرزمان ديگر

باشد بيشگی
وند مبارزه رادر

ی خاصی به تنو
ج يافت واعليحض
شورای مزبورگف

سوال شدشان
ست افتخاری شو

 

ر زی 

ب به استفاده 
ولی تجربه خود

ه بگير       که

وتالمات وپشث

که يکی ازفرق
مبانی حقوق اس

صف الحال مبار

موزندآزی نمی

شوراين روزھا م
مسئله ١٣٨٢

رحدی که بيشت
فعاليت ھای مش

ر پيام خاصی زي

م ايرانيانِ  گيرما
غازگر پايآ که

ازن کردن رژيم

نگرھمبستگنمايا
کومت باشد ورو

ش ميشود گرمای
رواج وبيانيه ھا

ن دررابطه باش
زبورودخالت ايش
ل شد قبول رياس

ورا ساز

ترغيب ،ثروشعر
موخت وآ رفت و

جربه درکاربھره

ه ميتواند حوادث

ست کاشاره بجا
رازقياس که ازم

   .ست

ا وصدارد که دقيق

گز ازتجربه چيز

ان خارج ازکشو
د درسالن باش

در ،نزديک شد
ربخش عمده ف

 شورای مزبور

 ومبارزات پيگ
 ايم مرحله ای

درسرنگون ،ران

ه شورائی که ن
دائی دين ازحکو

سال پيش ٩ود
و، مصاحبه ھاد

حبه ھای ايشان
اره شورای مز
ی مزبور تشکيل

درنث ،بکرات را
بايد به دنبالش

  ه است 

بروز تج«

است کهحد راين 

ستن تجربه اين ا
ا تجربه راباالتر
عيارترک کاراس

ی دجربه گفته ا

که انسان ھا ھرگ

ح مبارزه ايرانيا
ستند که يادشان
ص اعليحضرت ن
يد وازان مھمتر

   .ده بود

 بالزوم تشکيل
  .مده بودآنين 

سال ازمقاومت
کارملی رسيده

گاه ايرآ ، مردمِ م

 گيری ازمبارزه
جد –م ساالری

 روزھا که حدو
ھبری فراگيرشد
ند يکی ازمصاح
عليحضرت دربا
ئيد واگرشورای

   ١برگ ٢۵/ ٠٩

  حقوقدان - ض

ر ما ،وبرزگان
> علم راب است

زشعرای ما گفته

ھميت تجربه در

 اھميت بکاربس
نھاآکه  ، ھستند

کاروتجربه بد مع

شاو راجع به تج

موخته ام کهآ ا ر

  ــــا بعد

عی که درسطح
 کمترکسانی ھس
به توجه خاص
ی رھبری گرديد

مدآش دربه گرد

ضرت دررابطه
ن پيام چنيآ اول

س ٢۴ ازگذشت 
ترين مرحله پيک
پردگان اين نظام

مرحله ازشگل
ن معتقد به مردم

نآی رھبری در
ت درشورای رھ
حمايت فرمودن
تن بود که ازاع
ی دخالت ميفرمائ

 ٩/ ٢٠١٢
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حکما و
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يکی از

يعنی اھ
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شورای
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قسمت

پس« 
ستحسا
سپ سر

دراين م
ايرانيان

شورای
ارکتمش

مزبور
واشنگت
یرھبر



 حقوقدان

پاسخ سوال 
 

 مورد ٩در 

صاحبه ھای 

ملی وتبعات 
ی درپنيز و 

مه مبارزان 
   .شد

 و  ه حاکم>
 قانونی ويا 

ھم تاکيدات 

نھا آگ ملی 

وعدم حرکت 
ودند وبلکه 

   .رفتند

يازبه قطب 

 وست اران 
اين  ،ه است

يشان است 

تنظيم شده  
ت من ترش 

ح -امير فيض -بهجر

فاده بود ولی پ
 >جوع فرمايند

که انتشاريافت 

مص پيام وحتی

   !کيست ،

مييا شوراآخيرو
؟شده اند ياخير

ھمانطور که ھم
ب شآاغ مبارزه 

حکم بهعنوان <
مشروعيتاجد 

قطه مشخصی

ردم درفرھنگ م

علت شکست و
بوت سياسی بدور

نھاراتحويل نگرآ

که مبارزه ماني
   .ت

اير ،مردم ايران
ن درگذشته شده
د اه امانتی نز

 خواسته ھايئ
ی نميگويد ماست

سازی در مسير تج

بسيارقابل استف 
رج ٨٢دادا سال 

ابعاد پيکار><

ولی پ ،ده بود

ستودن حکم ا

حضرت است ياخ
متقبل ش نراآيل 

کند زيرا بازگو 
درکويردا باريده

ئه شد  تحت ع
ن حاکم ھم واآو

ھيچ نقبه  اند و

شنایآشروع و

  

که تنھا   دميدھ
ھم ازاتھامات ھا

آسالمی ھوری ا

مبارزه ميدھد 
ھائی بخش ماست

شنای مآع ورو
نآدليل که بحث 

ری وتاريخی که
  

 عباراتی وچه
ھيچ بقالیمثل (

شورا س

راد داشتند که
خرد ١۵ه سنگر

< :عنوان  تحت

 حکم پيدا کرد

اکيد برالزامی بو

منتسب به اعليح
تشکيھا  صاحبه
   .ستند

از سنگرھا  را
انند برف تازه ب

تحريری ارائ  )
مشخص باشد و

 

ی تاکيد فرموده

زيک مرجع مش

 . وجود نداشت

 ازکشورنشان م
نھآيشگام ھای پ

ويامخالفين جمھ

سی سال عمرم
صلی مبارزه رھ

 اين قطب مشر
دی بھرحال وھر
سرمايه انحصار
 .خودنما نيست

 چيست وباچه
روند وضرب الم

 

ايرسبتا مفصلی
ضرت ميتوانند به

وی اعليحضرت

صورت ژه بايد

تا که  واژه بايد

يا مآت بيانيه ھا
درمص تليحضر

سره وناسره ھس

شورای رھبری
ی شريک بود ما

خرداد ١۵( مان
ن معلوم ومآکم
دارد....... ه را

ئی بنام رھبری

از نھاآ وامثال

ان وتاکيد باشد

 ايرانيان خارج
ود وشخصيت ھ

شخاص وھمان ا

دادن س ی ھدر
ھنگی کمبود اص

 اسالمی واجد
ولی  .ستان آی

ستفاده ازاين س
ھوری اسالمی خ

ن نامه منتشره
نر م خوش صدا

نس ن توضيحات
پاسخ اعليحضر

ازسو پيامی ،ی

ابکاربردن واژ

وبان حکم ھا که

که معلوم نيست
 سال جاری اعل
دارند کدامين س

ن شآسرنوشت
ن پيش بينیآ در

ھمان زم سنگر
کم است که حاک

درکوزه ق حکِم

ت تشکيل شورائ
   :ل عمده

رای رھبریشو

يک فرما متوجه

روند مبارزه  ه
ص وھمگانی بو
حتی دوستان ھ

ببھا موزش را
 واين سياق فر

الفين جمھوری
انه حقوقیپشتو

يگاه قانونی واس
اتيو مقابل جمھ

رمانآ رمان ويا
 به زيرسايه بوم

معمول خودشان
عالقمندان به (

ل شورای رھبری

ه که ھمگی با

داد که حاکم اين

 ملی امروزی ک
ت که درھمين
 عرضه وجود د

ن نيست که سآم 
سنگرھم قدری د

سدر  ،د پيکار>
وقتی حک ،کم حُ 

ينصورت مصداق

ت که برضرورت
را؟ به دودليل چ

کيد برتشکيل ش

وعيتی که بايد م

اری نظايران که
 ھدفھای مشخص
ھم داشتند ولی

مآاين ه به ما
ھويت ملی دارد

که مبارزه مخا
نھم پآی ومتمم

درمقام وجايگ ع
لترناآودرنتيجه

کنند که متن فر
جربه ھستند که

   .ھاست

   ٢برگ ٢۵/ ٠٩

بروش مضرت 
راباخود نداشت

لزوم تشکيل ت

اليفی مقررشده

ضرت نشان نميد

 ھمانند شورای
ان شورائی است
ھای متعددی که

ين تحريردرمقام
وس ينی ميکردند

ابعادت بيانيه <
 داشت براينکه
 باشد  درغيراي

ضرت سالھاست
له نرسيده است

  ل

تاک -  اول اينكه

الجرم مشرو و

ی رھبری وبسيا
نکه واجدآ ھا با

 ميھن پرستی ھ

جربه سی ساله
وھ یعيت تاريخ

اينک ورآشگفت 
قانون اساسی
قطب مشروع
قرارنگرفته و

يران نگاه نميک
تج با نقدرآنھا آ

نھآساخت خود 

 ٩/ ٢٠١٢

اعليحض 
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سبتبمنا

تکا نآ

اعليحض
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پيش بي

بمناسبت
گفتگو
شرعی

اعليحض
معظم ل

دو دليل

دليل ا
نبوده 

شورای
شوراھ
شھرت

اين تج
مشروع

مھم وش

م ايمرد
آ ،است

است) س



 حقوقدان

يخی رعتبارتا
 اعتنائی به 

بدست رق را

مان راتنظيم 
موزد که آمي

نم اين بيت 

پرس چنين 
 >ف ميزنند

ن آردم رادر
نچه عرض 

ت شود وبعد 
رھنگ ملی 
رانيان حتی 
گی ازکيک 

الی  عرضح

 دھنی با  بد
  گرفته ام و

تنع محال وم
ميشود ديده 

د پس ماھم 

ازاين  ،نيان

ح -امير فيض -بهجر

واجد اعو ويتی
ده است نيست

  .کرد ھم

ی ھم نبود 
ورش ھمان بير

ت مبارزه خودم
. مشويم  روبرو
نميدان  ،ی است

  سوس

  فسوس

سوشيتد پآنگار 
سته وفقط حرف

اورھای ملی مر
نآبه اصالت مک 

وشانند تا سفت
. اين غذا درفرند

ر؟ واي ھم ھست
ند درحد گرسنگر

عليه دخترخود
   .نميدھددگی 

ياآسوال کرد که 
شيپ ھمرسکال

نھاست محآوم 
 غيرتی ناميده م

ون چنين کردند

 عادت به ايران
   .ن استآح 

سازی در مسير تج

ھنگی وملی وھو
ورمردم حک شد

 ند اند و نخواھ

حکومت اسالمی
جناح مصدقی شو

ملی مردم حرکت
می مردم ايران
ھا قابل ارزيابی

باشد محســــن نــ

فو  فسون است

گفتگوی باخبرن
 درکافه ھانشس

 به فرھنگ وبا
کمک خواھد برای

ميجو ان خوک ر
س پرتقال ميريزن
طبوع ايرانيان
شک کنند حاضر

ومادری متفقا ع
ومخارج  زند ن

دادند که خير س
ه قاضی گفت اس

ورسم ورسو گ
وبیی شرافتی 

م فالن کشورچو
   .ت کرد

نآ وتخصيص 
حال موقع طرح

شورا س

شنای فرھنآيا آ
 که درقلب وباو
ال است نکرده

نھا نبود حتی ح
ن وياھريک ازج

گ وباورھای م
 باتحويل عموم
ھنگ ملی ملتھ

ــــودروطـــمان ت

ھمه حرف است

ايران درگ رباره
رداراست وبقيه

کن است اتکای
شود  اجازه ميخ

   .د

سرخ> که خون
سسن آ وروی

، مط ھمين غذا
رايشھای ملی ش

  ن ميروند؟
، پدروليفرنيااک

لی اجاره مسکن

خدراست پاسخ د
دفعه دخترک به

.  

گميرانند درفرھن
در فرھنگ ما بی

د نه اينکه مردم
حرکت کشور ردم

ضمن تائيد ھم
يت ماست ونه ح

 

؟کيست ه دھند
ھای انحصاری
کمااينکه سی سا

نآزادی وامثال آ
ود واگربازرگان

 خارج ازفرھنگ
می وھويتی مرد
فرت دررابطه با

رمـــفوس     ح

ست      باقی ھ

قايع سياسی در
 زيادی برخور

 اين تحريرممک
 مستقرشناخته ش

ورده شودآ ھا ه

ت بنام <کيک س
وک سرخ کرده
ياآشنائی دارد

ش باورھا وگر
نآق به استقبال

بخش  گاھھای
انونی رسيده ول

کل ويامواد مخ
کدي ، منفی بود

ھم بدھم.........

 راازخودشان م
زاين روش که د

تجربه عمل کرد
رھا وفرھنگ مر

اعليحضرت ھ ،
ن درصالحيآغيير

ست که فرمان
برجستگی ھين
ونميکنند کم رند

زآی و شعارھای
 بدست گرفته بو

  .د

نيم درچارجوب
شنای تاريخیآ

رد واين تفاوت

 ملجاء ارباب نف

ه سوی شه ماس

فسرحوادث ووق
ت که ازاحترام

١٣۶٨(  

خوانندگانی از
ن مآ ايرانيان بر

اين نمونه ،نآش

ان مرسوم است
درروغن خو را

شآای مشخص و
مکن است درنقش
 ايران با اشتياق
 دريکی ازدادگا
 است به سن قا

معتاد به الکشما
ن جواب ھمآه

رج اين ايام راھ

ندان خودشان ر
ای ازنمونه  يل

مانند اصحاب ت
يد درروی باور

،ر رھبرگراست
ی بھرحال نه تغ

   .ت

ن اسخردرايآل و
واجد اين اگر و 

نھا ندارآء امثال

جمھوری ۵٧ش 
ن خواسته ھارا ب
ت بامردم نبودند

زد که مانميتوان
ن رھبری قطب
خاص خودرادار

ی شه که توئی م

ميد ھمه عيان به

> مفد ھاليدیر
تنھا فردی است

خردادماه ٢۶مز

 بخش عمده ای
يه ھای مبارزه
 فرھنگی ونقش

غذائی درانگستا
نرآعات ميبرند و

م انگلستان جا
ين تحريرکه مم

يامردمآو ؟کنند
درسال گذشته 

که دخترسه ماه

يا دخترشآرد که 
ربخانه ميايد که
شد حاضرم مخار

فرزن که رجيان
اصي واده ايرانی

مبارزاتی بايد ھم
باي ،رادنبال کنيم

ی ملتھای ديگر
ضی ھستند ولی

شناستآد بازھم

   ٣برگ ٢۵/ ٠٩

نھا دروھله اولآ
؟نھاست ياخيرآ

 وکلمات وانشاء

جاافتادن شورش
که بيرق اين
تند قادربه حرکت

موزآال بما مي با
ا نميتوانيم بدون
ی قطب توجه خ

   :ت که گفته

ای

ام

فربيت باال را <
رضاپھلوی تن<

وح درايران تايم

درک ميکنم که
مھم ندانند که پاي
ھميت باورھای

غنمونه اول  -
بصورت قطع
وغذائی مرد
خوانندگان اي
ک سرخ تغذيه

-نمونه دوم -
دادند به اينک

نھا سوال کرآاز
رد وشب ھا دير
ھم درسم تمام ش

خار ادت ورفتار
رفقيرترين خانو

 

ھای سياسی وم
يم ھمان روش ر

ا برخالف برخی
ايرانيان ناراض ما

صد تکّه گرددرگ

 ٩/ ٢٠١٢

آنگاه  
آ وملی
نوشته

علت ج

ميگرفت

تجربه
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رمان نامه شوراست وبرخی آيان شورای ملی تازه متولد شده بحثھائی مالحظه ميشود که متوجه عبارات درجر – حاشيه

 و نبود وبطرز ديگری نوشته ميشد شورا يک شورای موفقی ميشد ،نجورکه نوشته شدهآرفالن ماده گتصورميکنند که ا
  .بدھند نوشته نآبه را وپايداری اصالت نھا ميخواھند قابليتآامثال  استفاده ازواژه ھای ميثاق وپيمان و با نيز

به حرفھا وادعا ھا درکارسياسی نميتوان ارج وقرب واقعی داد وبنابرگفته منتسب به تاليران  که ميگويد تجربه
  شکارنکنند>آ قوه ناطقه ازاين جھت به مردان سياسی داده شده که مافی الضميرخودراوزيرخارجه سابق فرانسه <

لوی ھليون دادکام دوروز بعد ازامضای گروھی ازشخصيت ھا وازجمله رضاپيم ۶٠نبوديم که فراخوان ی مگرشاھد ھوانگ
 ؟ مگروردندآچيزی که امضاشده بود در نآبصورتی غير نراآو  دستبرد زده شد؟ ،به موضوع فراخوان ،وفرح پھلوی

   ؟رق شدغ یدرچه تفسيرھای ناموجھ ١٣۵٩بان آشاھد نبوديم که سوگند سلطنت نھم 

شنای ھويتی آست که تشکيل دھنده ويادھندگان شورا فاقد مشروعيت ملی وفرھنگی ومتوجه اين مھم ا مھمتر تجربه 
بخصوص  ،ن نميشودنھا تاميآوامثال  وامضاجمع کردن وشکل وشمايل افراد  واين مھم باعبارات وانشاء ايرانيان ھستند

 بکل ازمشروعيت نھاد سلطنت به دوره شورای مزبور ن است کآمويد  ن جريانآدر شھروند][ نام رضاپھلویذکر نکهآ
 گان که برخی بسيارموقعيت وشخصيت ايشان درعرض سايرامضاکنند ،شھادت داده اند وھمچنين نراآوامضاکنندگان  ستا
   )پايان حاشيه( قراردارد  ھمراه اند ايران ماميت ارضیشفتگی فکری نسبت به تآی وتاتھامات بيگانه پرس نام وبا بد

  وم اتهام وابستگي به بيگانه دليل د

بمناسبت حمايت ومشارکت کسانی که وابسته به عراق وبيگانه بودند ونجات ايران رادرسايه  ١٣٨٢سال شورای رھبری 
دخالت بيگانگان ميدانستند به شدت مورد تفسيروتحليل جرائد خارجی قرارگرفت وبزرگترين ضربه ممکن رابه 

ضربه مزبور چنان شديد بود که شورای رھبری م شايد ھ .ازکشور وارد ساخت ه خارجاعتبارشخص اعليحضرت ومبارز
   .م ساختديکسره منھ را

 ،دررابطه باشورای رھبری ٨٢درھمان سال  گاديمور گزارشگرروزنامه  درگزارشی که نروزنامه فاينانشيال تايمز لند
درابتدای مقاله اش  به افزايش محبوبيت  ،منتشرساخت تھيه ودرخارج ازکشور،تھران با ھمکاری خانم نجمه بزرگمھردر

 دانست وبعد اينطور جريان مبارزه را ميزآتجليل  نراآوای جامع وطرفداران پادشاھی مشروطه درايران اشاره  رضاپھلوی
   :تحليل نمود

 ، دلگرم ازسرنگونی حکومت صدام حسين درعراق باطرفداران سلطنت که خواھان تغيير رژيم کنونی ايران ھستند<
مريکا وگروھای ھواداراسرائيل درواشنگتن دست بکارتشيکل جبھه آنئوکنسرواتيوھای بانفوذ مقامات وزارت دفاع 

، احمد چلپی رئيس کنگره ملی عراق رانمونه خوبی برای تحليلگران سياسی طرفداررضاپھلوی ،متحده شده اند
 دانند که ازسوی چھره ھای باقدرت وبانفوذ دراسالمی ميو درايران پس ازفروپاشی رژيم جمھوری رضاپھلوی ونقش ا

   )بھه متحده ھمان شورای رھبری استمقصود گزارشگر از جيکا حمايت ميشود>  (رمآوزارت دفاع 

عات کنفرانس مزبور برای موضومريکن انترپرايز انتشاريافت (آگزارش فاينانشيال تايمز حدود يکماه پس ازکنفرانس 
   )ل ميشوديکتشمھم وباحضورشخصيت ھای مھم 

  :تشريح کرده است نن کنفرانس بوده  جريان کنفرانس راچنيآقای دکترسبحانی که يکی ازحاضرين درآ

ای انتظامی جمھوری اسالمی ھزاديخواھانه مردم ايران بود که باقدرت سازمان آمريکا به حرکت آبحث درباره کمک <
  >زادی برسندآبتوانند به به مردم کمک کند که مريکا آچگونه ميتواند دولت 

درکنفرانس مزبور ھيچ نامی ازاعليحضرت نبوده است ولی مالحظه ميفرمائيد که بنابه شھادت اقای دکترسبحانی 
وبيانات باتوجه به اظھارات شخصيت ھا وروزنامه ھا ارائه داده است را که  گزارشگر فاينانشيال تايمز تفسيری

   .تنظيم کرده استالفان صدام مريکا به مخآاعليحضرت  وجريان کمک 
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شاراتی که شخصيت ھا وخاصه ارباب آکه حتی کوچکترين  دموزآبما مي و ،يک تجربه است تايمز فاينانشيالگزارش 
نيست  ھمه برروی ھم جمع  ،وفراموش ميشودرسانه ھای گروھی ازنظرسياسی ميکنند به ھمان سادگی که بظاھرتصور

 نچنانآ رادرھم ميکوبد وياوحق وحقوق کشوروملت که اعتبارواصالت مبارزه  ميشود ومانند بھمنی به حرکت ميافتد
  .> ميگرددسگی دروی افتد شود منجالبکه مصداق < ميشودشخصيت ھا ی وبی اعتبار سبب بی آبروئی 

  به اين نمونه توجه فرمائيد

قای قاضی آھم داغ بود  ايرانمريکا به آرھبری که تب حمله نظامی  متعاقب بافعاليت برای تشکيل شورای ١٣٨٣درسال
  :نوشتنجلس ميشناخت آلوس ليون ايرانی مقيم يقلم دوم خودرا سعيد که

و  مريکائی غذاآنھا ميگويند حاضرند به سربازان آ ومريکاھستند آاھان نجات کشورشان توسط % ازمردم ايران خو٩٩<
ھری دربرنامه راديوصدای ايران قای حسين مآ)> و٣٣٢+ ۴٠۶، ۴٠۵مشروح درسنگرھای دعوت مغوالن بدھند ( جا

  »داغان کند> مريکا بيايد اينھاراآازداخل ميگويند <«گفت 

يران برويم بعنوان ناجی به ا اگرما< :مريکائی گفتآ، مايکل ليدن قايانآ رھای بی دروپيکريکماه بعد از اظھارنظ حدود
  ١ )ھمان مستند(  >مده اين کشوردرانتظارماستآحمايت باشکوه مردم بجان 

جزھمين اعالمات تنی چند ازايرانيان  ؟مستند اظھارات اين اقای  سناتورامريکائی که مسئول حرفھايش ميباشد چيست
  ؟باواکنش الزم ھم روبرونشدبرای حمله نظامی به ايران فروباخته واينکه دعوتنامه ھای انھا ازامريکائی 

بسيارحساس وشکننده است  جھانی  درجھان سياست ،لتھادرتاريخ م اش استقالل وتماميت ارضی باھمه اھميت وسنگينیِ 
 و نھا براحتی اول کدرآوامثال  والتماس به کمک ودخالت خارجی  با مشتی حرفھای ناحساب وقوم سازی وزبان شناسی

    .بعد ھم شکسته  وتکه تکه ميشود

 وچون پاسخی نگرفتم باتلفن با دبيرخانه خواستارشدم از نراآبعدازانتشارگزارش فاينانشيال تايمز تکذيب  - حاشيه الزم

نوقت دبيرکل دبيرخانه اعليحضرت بودند حدود يکساعت صحبت ودرباره لزوم تکذيب وتوضيح آقای کامران بيگی که آ
مطرح کردند  را ان مسئله ھزينه وپول وکيلتايمزتوضيح دادم وحتی وقتی که ايشانشيال فاين مناسب وزيان بار نا خبر
مشروح (معھذا حاضربه انجام چنان تکذيب وتوضيحی نشدند  ن اعالم داشتم ولیآرتامين مادگی سنگررابرای مشارکت دآ

  ميباشد) ٣٣٢+٣٨١جريان درج درسنگر

 با قرائن وکه  گاه بودآولی چه بسا دبيرخانه  رکم کاری وبی عالقگی دبيرخانه گرفتنزمان سنگٍر، موضوع راحمل بآ
ب گزارش فاينانشيال تايمز که مسلما به اعتبارروزنامه اش اھميت تکذي ،امارات واشارات ومصاحبه ھای اعليحضرت

  )پايان حاشيه(   .ب نميزند بيھوده استآميدھد وبی گداربه 

  انتظار اعليحضرت ازجامعه جهاني 

که اين بود حضرت وسوال قای ھمايون مجد مصاحبه ای داشت بااعليآ ،اين اشاره بجاست که دررابطه باشورای رھبری
  ؟نيان چه انتظاری داريدجھا از شما

 ديگر صورت مشخص بيان کنند ودوچيزانتظارداريم يکی اينکه خواسته ھايشان راب ماازجھانيان<اعليحضرت فرمودند 
  >اجمھوری اسالمی معامله نکننداينکه ب

                                               
، به او تا نقشه خودرا عملی کنيم ھمان زمان مايکل لدين از راه اينترنت با من در ارتباط بود، در پاسخ چنين درخواستی که به ما کمک کنيد - ١

حاضر به قرار باشد نقشه بدھد ما ايرانی ھا ھستيم وکسی که بايدگوش به فرمان باشد شما ھا که ايران وايرانی را نمی شناسيد. ما  نوشتم اگر کسی
  ک- ارتباطش را قطع کرد. ح و» برو گمشو«من نوشت مزدوری نيستيم. به 
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وکشورھا چه ميخواھند يا تجربه مبارزاتی ما ايرانيان کافی نيست که بدانيم بيگانگان به دنبال چه ھستند وازجان ملتھا آ
درکشورھای ديگرازجمله کشورخودمان  را نھاآنقدر بی تجربه ھستيم که جواب عملی آ ياآ و ؟نھا ھستيمآکه منتظرجواب 

  ؟نگرفته باشيم ۵٧جريان شورش  در

حاکم ری  ،کرد پس ازويرانی وقتل عام نيشابور به سوی ری حرکت  ميالدی ھنگاميکه قشون چنگيزمغول ١٢٩٩درسال 
قابل تطبيق باپرسش زرگان راجمع کرد واين پرسش رامطرح ساخت که ما نميدانيم خواسته مغوالن چيست (ب

  >نچه مغوالن درنيشابورکردند پاسخ حاکم استآ) يکی ازحاضرين گفت <اعليحضرت

درخواست گروھی مريکا وانگلستان وباصطالح جامعه جھانی درمقابل آدرتطبيق مورد  پاسخ اعليحضرت ھمان است که 
ن تجربه درمورد افغانستان وليبی وسوريه آوتجديد مردم وکشورعراق کردند  نھا باآبه  مريکاآ عراقی خائن دائر به کمک

  .شد

 نقدرآنسان نه ازخارجيان درخواست کمک وحمايت کند ونه ، تجربه سياسی وتعھدات ميھنی ھمين است که ادرک سياسی
   .شودنھا آبه وعده وگفته ھای  تسليم  نقدر ساده کهآن باشد  ونه ناآخام  که منتظربيان خواستھای 

  

  

   

  

 


