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   ايرانيان(!) كنگره همبستگي

  و

  طرح محاكمه خامنه ايانتقاد بر
  حقوقدان - اميرفيض

کنگره   ،مفتخربه تنظيم  گشت  ،رت درباره محاکمه خامنه ایبعد از تحريری که دررابطه با طرح منتسب به اعليحض
. يکی از ايران ياران که ن تحريروارد دانست که ازطريق  کاست انتشار يافتآھمبستگی ايرادات واعتراضاتی رانسبت به 

  که به اعتراضات وايرادات کنگره پاسخ گفته شود شدند  خواسته اند امتقبل زحمت ارسال کاست ر

  :ايشان اين است به        ِ ارادتمند   عرض فشرده وکوتاه

  دادن  نه الزم است مراوراچنان دوا    طبيب شھرکه ھرخسته ای  رادوابخشد                   

****  

  ميگويد: در گلستان سعدی داستانی است که

. کسی گفتش توباچنين يکی ازعلمای معتبررامناظره افتاد بايکی ازمالحده وبااوبه صحبت نيامد وسپرانداخت وبرگشت 
علم من قران است وحديث وگفتارمشايخ واوبدين ھا معتقد نيست  ؛؟ گفتبی دينی برنيامدی ، باعلم وادب وفضل وحکمت

  يدآ. مراشنيدن کفار به چکارنميشنود و

  نست جوابش که جوابش ندھیآ    قران وخبرزو نرھی ن کس که بهآ

باکسانی بحث ومناظره وگفتگو ممکن است که به يک مبانی اصولی که نشأت يافته  ،اين داستان گلستان ميخواھد بگويد 
چار چوب محدوديت ومحصوريت بحث  ،د که چنين اتکاء واعتقادیناز قانون وسنت وياشرع باشد معتقد ومتکی باش

نيست وبرنظرورای خودش سماجت دارد درجايگاه بحث فلسفی ی که معتقد به يک نص قانونی وسنتی کس .وکالم است
 ،ن اشخاصآ طرف گفتگوی با  .واستداللی نميتواند قرارداشته باشد والمحاله بحث باچنين اشخاصی ھدر دادن وقت است

يش نھا پآن دو درمسير کشاکس ومنازعه وتندی احساسات وامثال آبين انند خودشان ميتوانند باشد که  گفتگوی کسانی م
   .ميرود

  احراز صالحيت 

درمسيردوستی وارادتمندی زيرا که انتقاد  .منتقد شرط ورود انتقاد است            ِ احراز اصالت   درانتقاد نسبت به موضوع،
ِ  وھماھنگی   انتقاد سفيری است ازجانب دوست بجانب درتعريف انتقاد گفته شده < ،عقيده سياسی ويامذھبی حرکت دارد       

  >بيفزايددوست  واشتباھات جلوگيری وبربھبود کار دوست اعزام ميشود  تاازمفاسد

ه علي                                        ُ وقتی صالحيت طرح انتقاد رادارد که بامنتقد    ،بااين توضيح مختصر،  دانسته بايد که انتقاد کننده درمسائل سياسی
نباشد درغيراينصورت  يعنی ھرگاه بين منتقد ومنتقد عليه ھماھنگی عقيده سياسی  عقيده سياسی داشته باشد ھماھنگی 

   .ماده درگيرشدن استآنھا انتقاد نيست وجدل است که به معنای سخت گفتن وآگفتگوی بين 

نھا مستقربرتداوم آ، زيربنای درمورد محاکمه خامنه ای بتحريررفت دربحث ھائی که نسبت به طرح اعليحضرت
يحضرت ر ضاشاه دوم  بوده ، قانونی ومشروع بودن سلطنت اعلسلطنت وقانون اساسی مشروطه و درنھايت        ِ مشروعيت  
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دررابطه باطرح حفظ اعتباروتعالی موقعيت اعليحضرت  اثرورفع اتھام و ،ن تحريراتآ يکی از اھداف ،الجرم ،است
زيرا يک معتقد به حقانيت تداوم سلطنت اعليحضرت  ) بودبکارگيری الگوی ليبی درخواستمحاکمه خامنه ای بمناست (

    .مايت وحراست از اعتبارپادشاه وجلوگيری ازلغزشھا ستنخستين وظيفه اش ح

وجدان سياسی وتنظيم تحريرات گرديده بطورمسلم درکسانی که اعتقادی به اين زمينه ھای اعتقادی که سبب حساسيت 
درحدی که برای سلطنت طلبان  نرا بعد از انجام ھمه پرسی منظورميدارندآحقانيت رژيم سلطنتی ندارند ويا مشروعيت 

برقرارنميسازد وبه و سلطنت طلبان نھا آوالجرم فصل وجودھماھنگی درعقيده سياسی رابين  وجود ندارد وجود دارد،
اصالت قرارگرفتن درجايگاه منتقد رانسبت به  ،کالمی ديگر کسانی که باسلطنت طلبان اشتراک عقيده سياسی ندارند

   .خواھند داشتن، رامسائلی که بنحوی مربوط به سلطنت واعليحضرت ميشوند

 ،طرح اعليحضرت نسبت به                          ِ به لوايح تفسيری وانتقادی   (ايرانيان!) نجا که انتقادات مورد نظرکنگره ھمبستگیآاز
ھرنوع پاسخ وياانتقادی به لوايح مزبور وقتی ست  لذاغيرقابل تفکيک ازمقام وموقعيت اعليحضرت رضاشاه دوم ا

اعليحضرت حقانيت تداوم سلطنت ومشروعيت پادشاھی معتقد به  کنگره ھمبستگی)( اصولی شناخته ميشود که منتقد
    .باشد درغيراينصورت فاقد صالحيت درمقام منتقد شناخته ميشود

سال  ٨طنت درکنگره ھمبستگی که قائل به تداوم مشروعيت رژيم سلطنتی ايران نيست وپيش قراول التاری گذاشتن سل
نميتواند خطاب ميکند  >رضاپھلوی هدشاھزاميز <آواعليحضرت راباعنوان سبک ومنسوخه وبعضا تحقير قبل بوده

داشته ن است آنسبت به مواردی که مرتبط باسلطنت وتداوم دريافت پاسخ را انتقاد و درموقعيتی شناخته شود که صالحيت
  .باشد

  .سعدی که عرض شد ميباشديعنی دقيقا مصداق بيت 

بيعت است ومنافق وکذاب ودورو چون     ِ قصد             ِ ه واستحکام  ناگفته پيداست مقصود ازاعتقاد به حقانيت سلطنت، ثبات عقيد
   .ھنگی اعتقادی سلطنت طلبان قرارندارندآازثبات عقيده محروم وفاقد استحکام قصد ميباشند درصف ھم 

  دو رو –كذاب  –منافق  

  جارسيده است پايگاه علوم    ُ ـــــ ه تاکــــک    شمايل مرد  ،توان شناخت به يکروز

  که حقيقت نفس نگردد به سالھا معلوم    ه مشو                        ّ ولی زباطنش ايمن مباش وغر  

، ودرکمال بی ميلی، وباافسوس تاسف ، در نھايتف الحال منافق ودورو وکذاب استوص دوبيتی باال که از سعدی و
مين دليل ايشان صالحيت قرارگرفتن وبه ھقای دکترنصراصفھانی است آتشکيل دھنده حقيقت نفس وباطن  فراوان

   .درجايگاه انتقاد رادارا نميباشند

ازخود نشان ميدھد درحاليکه عقيده واحساس اوچيز  منافق کسی راگويند که عقيده ويااحساسی متناسب باوضع موجود
بادلش کسی است که زبانش دم ھای منافق است <آ . تعريف ديگری که درعين کوتاھی ولی رساگرديگری است

  >دوتاست

ديگری عنوان ھای نی  ياد کرده  شخصيت   ودرجائی بلوط و فتاب گردانآو به تشبيه دمھای منافق ودورآسعيد نفيسی از
رساله سلطنت مردمی  به اشخاص منافق ودورو عنوان فاحشه  برگزده اند را >بوقلمون صفتانو< >کبوتردوبرجه<

لژی معرفی ميکند ودرراه يوسياسی کسی است که خودراصاحب عقيده وايدفاحشه ياجنده سياسی داده است ونوشته <
و فقط روشن است عقيده خودراعوض بطورعام) بدالئلی که برخود ااعتقادش مبارزه ھم مينمايد ولی بنابراحواالتی (

 ھم ھمانطوروقتی دربغل يک عقيده تازه قرارگرفتند برای اين عقيده جديد  اينجاست که اين گروه وجالب ،ميکند
  )کتاب نفيسی ۵۶(صفحه  سرسختانه مبارزه ميکنند 

  .ياد کرده ه ثابت ندارند  ومتلون ھستند خائندکترمظفر بقائی درمجلس شوراازافرادی که عقيد
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حيتش برای گفتگو بمراتب سان بھردرجه ای که باشد شرافت وصالبرخی راعقيده براين است که مخالف عقيده ان
ومردانگی رابنابه قول حکيم مولوی ثبات اگرمعيارانسانيت  .ودورو حتی بانام ومقام استری ومنافق   ُ رھ      ُ دم ھ  آبيشترازيک 

ھم وھيچ انسان حتی نيمچه عاقلی  مردانگی قرارميگيرندنطرف مرز انسانيت وآدم ھای منافق ودورو آعقيده بگيريم 
  .وپيمان قرارنميدھد دميت وانسانيت ومردانگی افتاده است طرف گفتگوويا عھدآنطرف مرزآدمی راکه آ

   :سعدی  درباب مردمان دو رو گفته باارزشی دارد که چنين است

  که خرباشدــــباز گردد  زم  گفت سعدی که چون خرعيسی

  ه بيک شيوه مستقرباشدــک    يوانـرين باد برچنين حـــــفآ

   .دم ھای دو رو ازخرھم پست ترھستندآيعنی 

  قاي نصراصفهاني آدكان دوروئي 

نام حقيقی قای شاھين فاطمی (آباتفاق  تحت نام شورای اتحاد وھمبستگیقای نصراصفھانی دکانی آسال قبل  ٨ يا ٧حدود 
وبه مديريت  »کنگره ھمبستگی ايرانيان«باتابلوی  راافتتاح کردند که ھمان دکان اين روز ھا  )است عليمحمد فاطمی

خاصه که  ،از شورا ، طمطراق بيشتری داردخوب معلوم است که نام کنگرهرض وجود ميکند قای نصراصفھانی عآھمان 
ن نگاه ميکنند تاشورا وامثال اينھا وازطرفی بخشی آمريکا بااحترم خاصی به آمريکاست ومردم آنام کنگره نام پارلمان 

تشکيل داده اند که ھم سوابق مکاتباتی از ايرانيان مقيم لوس انجلس سالھاقبل اجتماعی تحت عنوان کنگره ايرانيان 
واين يک موقع شناسی است که مبارک  شنائی استآمريکا دارد وھم بين ايرانيان نام آشنائی باشخصيت ھای  سياسی آو

  ايشان باد!

   >ھرچه صحنه سازی بھتر، مشتری بيشتريادم نيست ازکيست که نوشته <

ذرماه آ ١۵بانماه وآسنگر دردوشماره اول  ،دربدوتشکيل شورای ايشان ،قای نصراصفھانیآ دررابطه  با فعاليت ھای
به شناخت  ن سنگرھا،آاز که اکنون باانتخاب اشاراتی ازفرمايشات ايشانساخت  آن شورا نقدی رامتوجه ١٣٨٢ال س

   .شناميشويمآايشان بيشتر  شخصيت سياسیبا نفس وذات وموقعيت و      ِ حقيقت  

درمصاحبه که بکرات  دومرضاشاه  نظر. دراجرای است اعليحضرتسب به طرح شورای اتحاد وھمبستگی منت -١
به واژه ھای () عين عبارت ازنامه ايشان استن اشاره وتاکيد فرموده اند (آھا وسخنرانی ھا به لزوم ا

  )ضاشاه دوم توجه فرمائيداعليحضرت ور
 رساندند  عرض پادشاهقای دکرشاھين فاطمی چگونگی کارراتلفنی به آ  -٢
سال جاری نيزارايه گردد. اينکاردرژانويه  معظم لهخواستند که طرح شورای اتحاد وھمبستگی برای شاه پاد -٣

  .شاھد درپاريس انجام شد ٧ درحضور
 ايشان مدعی شده : -۴

، درھنگامه ايکه مريکا زمانی که شاھنشاه اعليحضرت محمد رضاشاه دربيمارستان نيويورک بستری بودندآدر
اخھا خزيده بودند ومجاھدين دراطراف بيمارستان تظاھرات ميکردند باھمه سختگيری بيشترين افراد به سور

وبدست بوسی مفتخرگرديدم  دراين شرفيابی ھای امنيتی برای حدود نيمساعت خدمت معظم له شرفياب 
> مصداق پيدا کرد وبامشاھده وضع معظم له روی تخت رام جانم ميرودآمن خود به چشم خويش ديدم کشعر<

 و ن حالت رنجورآ. شاھنشاه درمارستان به چشم خود ديدم که اين ايران زمين است که روبه نيستی ميرودبي
بيمار، بيشترنگران وضع مملکت وملت وارتش وکشتارھای بی دريغ بودند تابيماری خودشان ودرباب خيانتھا 

را؟ ضمنا به عرض مبارکشان باغی بعيد نبود ولی فردوست چه زبيانات ديگرفرمودند ازقر، پس اوتسليم ارتش
شاھنشاه چنين اجازه ای رامرحمت  ياآقای شاپوربختيارخواسته اند که باايشان ھمکاری کنم آرساندم که 

  ميفرمايند ؟...........
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يا از شاھنشاه اجازه ھم گرفتيد که آازايشان سوال کرد  درھمان سنگر بانه ومحترمانه سنگرھم خيلی مؤد  
  ن رابه التاری بگذاريد؟ساله ايرا ٢۵٠٠سلطنت 

راداريم ولی فاقد شرط کافی يعنی دراختيارداشتن  ازنظام پادشاھی  شرط الزم يعنی وجود پادشاهدرحال حاضر  -۵
  مملکت ھستيم ......

اخيرايشان که رضاشاه  مقايسه کنيد با اظھارات سال قبل بود  ٨قای نصر اصفھانی درآخشی از سخنان اينھا ب  
شرط ه ايشان داريم يکباره درضا پھلوی تبديل شده و شرط الزم يعنی وجود پادشاه ھم که بعقيدوم به شاھزاده 
اين چنين رنگ سال چگونه ممکن است يک انسانی  ٨ظرف   ، تبديل ميشود به رضاپھلوی.ھم غيرالزم وپادشاه

گرتحصيل کرده وفھميده باشد ميشود مصداق دو رو که ا ،فقدم مناآ اعتقادی عوض کند  اين راميگويند
  يد گزيده تربرد کاال>آچودزدی باچراغ <

نگاه آاست ده باورھا واعتقادات ن> درکارھای سياسی واعتقادی واژه ھابيان کنمولوی< واژه ھا ستون گفتارند
که کسی اعليحضرت رابدون بکاربردن عنوان قانونی وسنتی ايشان خطاب ميکند درواقع فلسفه اعتقادی خودش 

  .شکارا ميخوانندآن شخص راآکل وجزء عقيده را بيان ميکند که اھل فن ازھمان يک کلمه 
    
 خالف قانون اساسی وبلکه عنوانی  قای نصراصفھانی باتبديل اعليحضرت وپادشاه به شاھزاده رضاپھلویآ

  :سخيف است گرايشھای اعتقادی خودشان راچنين ترسيم ميکنند
   
 است انقالبی اصيل ومردمی بوده که ازبطن ملت عليه نظام سلطنتی ايران برخاسته  ۵٧شورش  -١
ايران رژيم سلطنتی  برپايان دادن قانونی وملی نآحاکميت  واجد مشروعيت و ۵٨رفراندم سال  - -٢

  .استمستقر
المحاله رضاپھلوی يک فرد عادی است که چون پدرش شاه بوده لذا استفاده ازعنوان  ،ابرمراتب باالبن -٣

  .شاھزاده يک امر طبيعی است

امريکائی خواھانه آبخوانيد فرصت طلبانه و جالب توام باتاسف اينجاست که ايشان اين برداشت ھای محققانه ! 
د رکه مالحظه کرديدھم به تداوم سلطنت رضاشاه دوم اعتقاسال اکتساب فرموده اند وقبال ھمانطو ٨ظرف  را

 سال قبل ھم ٨معلوم نيست دراعليحضرت وپادشاه خطاب ميکردند  داشتند وھم اعليحضرت را !راسخ
 يا اظھاراتشان مجازی ونمايشی بوده وبرای فريب سلطنت طلبان، پوستين سلطنت طلبی راکرايه کرده بودند و

  .مريکائی عوض شدندآه با باد ن کآامااز نوع بادی  سلطنت طلب بوده اند واقعا

****  

نظربه اينکه درجامعه سياسی ما به اصل صالحيت اھميت الزم داده نميشود وتقريبا ھرکی ھرکی است   :حاشيه

گرايشی که دررابطه باپاسخ به کنگره ھمبستگی  وماھم کم وبيش دراين بی نظمی غوطه ورھستيم لذا نميتوان 
   .وجود دارد ناديده گرفت

اعتبارمختوم بھا> واين اصطالح ناظربراين است که حکم دادگاه نسبت به درعلم حقوق ضابطه ای است تحت عنوان <
 ، درمباحثات ون استآنجاکه اقراريکی ازداليل  صدورحکم وقطعيت آست. وازمورديکه صادرشده ان موضوع تمام شده ا

مکاتبات نيز ھرگاه يکی از طرفين  اقراربه موضوع کرد ويامطلبی راعنوان کرد که سبب رفع ابھامات طرف گرديد عمال 
  .ادامه بحث و مکاتبه راغيرالزم ميسازد

  >ميتوانيم از طرح شاھزاده رضاپھلوی حمايت کنيمچگونه قای نصراصفھانی دربياناتشان دربخش <آ 

اشاره کردند که موضوع بحث درباره طرح محاکمه خامنه ای راعمال  به مطلبی دررابطه باطرح منتسب به اعليحضرت
  .مختومه ميسازد
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رتاريخ ياد کردند که برای ثبت دطرح نمادی وسمبوليکی ايشان ازطرح اعليحضرت مبنی برمحاکمه خامنه ای بنام يک 
  .دائر به اينکه جمھوری اسالمی ناقض حقوق بشراست ووووو.....  باقی خواھد ماند

موزش بدھد اين ادعا آوراست ازاين برداشت خام، ازکسی که ميخواھد کيفيت حمايت ازطرح اعليحضرت راآواقعا حيرت 
راکيھان  رابه ميان ميکشد درحاليکه اين نماد سمبليک و مجازی که طرح اعليحضرت سمبليک ومجازی ونمادی است

   :. چه زيبا ومنطبق بامورد استقای نصراصفھانیآند نه بايد عنوان ک شريعتمداری

   برزمينت ميزند نادان دوست    دشمن دانابلندت ميکند    

وجنبه تصوری دارد نمونه  ن حقيقت نيست وبرپايه تصوروخيالآ،  کاری که درکارسمبليک ونمادی يعنی کاری مجازی
، روحانیتيمسار مھدی  ،قای ھخاآبرنامه  –مبليکی بود ب وبرق مجانی يک کارسآھای بسياری ميتوان ارائه داد شعار

ھم،  ،تشکيل شوراھا وھمين بازی براندازی کنگره ھمبستگی ِ     طرح احمد زابلی وصدھا طرح ديگر ھمه درخيال و  و                                              
 شکاراست اين طرح ھای نمايشی ونمادی وآولی ھمانطورکه  .سمبليک ونمادی ازمخالفت باجمھوری اسالمی است

وھمين درک درست بود که سلطنت طلبان  مبارزه ضربه بی اعتمادی سنگينی وارد ساختبه اصالت واعتبار ،مجازی
  .معتقد ھمواره نگران اين بازی ھای نمايشی بودند

 يا ، ھرگاه اعليحضرت طرح وندهآيشناست که درآشناخت طرح اعليحضرت بعنوان يک کارنمايشی ونمادی واجد اين تاثير
چوپان موزنده <آدرست مصداق داستان  .ونمادی تلقی خواھد شد نه جدی واساسی اقدام قاطعی رامنظوربفرمايند نمايشی

  .دروغگو>

 نھا به اين راستای فکری کشيده ميشوند که اين دعوت سمبليک ومجازی وآازمردم دعوت ميشود که به خيابانھا بريزيند 
    .نمی اندازد است کسی برای کارسمبليک ونمايشی جان ومالش رابه خطر . معلومخيالی است

 و ن مقدمات ودخالت مستقيم اعليحضرت دراعالم طرح محاکمه خامنه ای ووعده ھای مطلوب به ايرانيان وجلب افکارآبا
 نان وانتظاری که مردم به مالحظه اعتماد به بيان وآمصاحبه ھا ودعوت حقوقدانان واعالم واظھاررضايت ازھمکاری 

بليک ونمادی وغيرواقعی اعالم ميکنند اول اينکه اين چه نوع حمايت کردن نراسمآقای نصراصفھانی آتصميم شاه دارند 
يا ھيچ حرکتی تاکنون چنين ضربه ای به اعتباروشخصيت اعليحضرت وارد ساخته آاز طرح محسوب ميشود وديگراينکه 
ی ومحاکمه خامنه ای زادی زندانيان سياسآنرابه مردم ايران که مشتاقانه درانتظار آاست که ايشا ن بانھايت سرافرازی 

   .ھستند سمبليک اعالم کرده است

يا کارھای اساسی يعنی ھمين کارھای آ مردم ازمن انتظارکارھای اساسی رادارند>شخص اعليحضرت فرموده اند <
  ؟سمبليکی

صدھا گزارش رسمی سازمان ھای حقوق بشری دائر به نقض فاحش حقوق بشرثبت دردفاترشورای امنيت وسازمان ملل 
طرفداران بروجردی  ،. شکايت ايرانيان عليه جمھوری اسالمی به اتھام نقض حقوق بشرسالھاست جاری استاست

نھا دنبال شده است ھمين روزھا آدراعالميه ای مدعی شده اند که طرح دعوا عليه خامنه ای سالھا قبل ازطرف مرشد 
يا اين کارھای نمايشی وسمبليکی کافی نيست  آ مجاھدين خلق ھم طرح شکايت ومحاکمه علی خامنه ای رامدعی شده اند 

متصدی سلطنت به حاکم قانون اساسی ورھبراپوزيسيون ورھبرفکری جامعه ايرانی  ،که مظھرمليت وھويت تاريخی
  .قای نصراصفھانیآپرچمداريک کارنمايشی وسمبليک بشود؟ 

ن آليبی درمورد ايران ھستند ھم خواھند گفت درخواست طرح مبنی برالگوقراردادن  زيا کشورھائی که مترصد استفاده اآ
  .      ً       ؟ ابدا   وھرگزدرخواست يک امرنمايشی بوده است

  حمله نظامي به ايران وطرح اعليحضرت 

من صريحا اعالم ميدارم که اگربه ايران حمله نظامی بشود ھيچ ارتباطی به شکايت « :قای نصر اصفھانی ميگويدآ
ھمچنين »  انوشته نشده است که  ناتو ماموراجرای حکم دادگاه بين المللی استشاھزاده رضاپھلوی ندارد زيرادرھيچ ج
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مريکائی ھا کشته آرعمليات ــــانسان درعراق وافغانستان وپاکستان دراثنچه آنصراصفھانی ميدھند بايد قبول کنيم که 
  .مريکائی ھا  ادعا دارند که اصوال باکشتارمردم مخالفندآشده اند ناموجه است زيرا 

  رطب خورده منع رطب كي كند

ای رامشوق عده گفتند که بھارعربی درکشورھا واظھارات خانم کلينتون  دکان شورای ملیقای نصراصفھانی درمورد آ
   .شد که دست بکارشوند که عقب نمانند ومثل ليبی يک شورائی داشته باشند

درست مقارن  ١٣٨١قای نصراصفھانی  درسالآست، ھمچنانکه تشکيل شورای اتحاد وھمبستگی کامال برداشت درستی ا
نچنان روشن بود آود  وقضيه لبان بمريکائيھا برای اداره افغانستان پس ازسقوط طاآتشکيل شورای افغانستان ازسوی  با

   :که تيمرمن نوشت

گروھھای تبعيدی ايرانی درماه ھای اخيربه نحو روز افزونی فعال شده اند درحاليکه نشانه ھائی از تحول سياست <
  ٣٨٩+٣٣٢>  سنگرمريکا درباره ايران ديده ميشودآ

تازه معلول اظھارات ووعده ھای خانم  اکنون ھم ھمين تبديل نام شورای اتحاد وھمبستگی به کنگره وفعاليت ھای
   .کلينتون ا ست

  طرح براندازي 

قای نصراصفھانی ھم شده است آزاده است، اسباب خود فريبی وخود بزرگ بينی ن عليرضانوريآن ازآسخنی که سابقه 
قای آاشد وھدايت براندازی بايد ازخارج ب قای نصراصفھانی عقيده داشت و دارند کهآزاده واکنون درگذشته نوري

. بايد نصراصفھانی گفتند که بايد يک اقدام عملی برای براندازی بشود ما  بايد منشاء حرکت باشيم نه دنباله روی حرکت
اقدام عملی برای براندازی بشود  که مردم به بينند کارھائی درجريان انجام گرفتن است واعتماد برگردد وبايد تقريباملت 

  .ارد کردايران رادرقالب براندازی و

ساله گذشته  ٨قای نصراصفھانی از منشاء حرکت بودن واقدام عملی برای براندازی کردن ھمان اقدامات آالبته مقصود 
   .ن در دکان داری جم نما بوده استآخودشان درشورای اتحاد وھمبستگی وقبل از

                                           
   

                                                                                                                                                                  

                                             

  

  

   

  

         

 


