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  حقوقدان-اميرفيض

نھا پوششی برای عمل نکردن است>                  آ<مدت مديدی، نطق ھا وخطابه ھا باورم ميشد، تااينکه فھميدم ھمه 
  (برنارد کوسانز درکتاب جزيره روشنائی)

واالئی  مالقات وگفتگوی اعليحضرت با نمايندگان کنگره موجب احساس عظمت و خبرمسرت بخش
اعليحضرت درمقام نماد ملی ايرانيان موقعيتی دراين برنامه تاريخی ازخود  ؛گرديد  گفرھن با ايرانيانِ 

 را مبارک ملت با مليت ايران باد که سربلندی خود .ايرانی بود  شخصيتذات  ارائه دادند که سفيری از
   .مديون سربلندی واعتماد بنفس وافتخاراعليحضرت ميدانند

زردگی قلبی وروحی را چگونه ميتوان ناگفته گذاشت که کسانی شخصيت مقتدر اعليحضرت آاين  :حاشيه
ميدانند (رديف  و...........تعبير به بی سوادی  جی مذاکرات با شخيصيت ھای خار را دربيان موضوعات و
  ميليون طرفدار!) ٢٠کارگزار علی فرازنده مرد -نھم کلکسيون فحاشی ھا

  عداوت كورهستند زهي مردم كه ازفرط

  وامـــــا بعد

 خيال وجستجو ميکند و ؛يا حرکتی مطلوب خود که نجات است و انسان گرفتارونااميد ودرمانده درھرصدا
 شده است ولی از رحتی فراموش ميکند که اين نداھا وصداھا وگفتنی ھا  بی سابقه نبوده وبکرات تکرا

    .نھا بوی نجاتی شنيده نشده استآ

   .با برداشت صاحب صدا ھماھنگ باشد اننآانسان ھا ازصداھا برداشتی ميکنند که معلوم نيست برداشت 

 فرياد او برای گرفتار... بگيريد، بگيريد ،ی دزد، آی دزدرای فرارازدست مردم فرياد ميکند آدزدی که ب
   .برای ايجاد پوشش برای فرار دزد است  ساختن دزد واقعی نيست

  سابقه

شنا آن اظھارات آ با را شدم  خود وارد آمريکاھنگاميکه به متن مذاکرات واظھارات نمايندگان کنگره 
  ؛ال وقوعــــمان ســــن درھآاجرای ــــه ماول فکرکردم توھم است ولی توھم نبود وحقيقی بود ک ؛ديدم
    .درج شده است ٨٠بوقوع پيوسته ودرسنگر اول ارديبھشت ھمان سال سال قبل  ١۶يعنی  ١٣٨٠سال 
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ن دعوت ودعوت آتشابه بين  ن دعوت ميشود تا امرآخيلی به اختصار ودرحالت فشرده  اشاراتی به 
   .سان وممکن باشدآکنونی ومطالب مورد مذاکراه وقول وقرارھا 

  )2001( 80مذاكرات كنگره سال 

ھمانند امروز با شعف واميدواری بسياری  ١٣٨٠درسال   آمريکادرکنگره انتشارخبر حضور اعليحضرت 
طلنت لمواجه شد وميتوان گفت که مسيرفکری مخالفان جمھوری اسالمی را بکلی تغيير داد وبيشتر س

وت غن دآنرا به فال افتتاح فصل نوينی درمبارزه بحق خود پنداشتند. بفرمائيد به اتفاق به مراتب آطلبان 
  .منگاه کني

ن آکه مشروح   آمريکابنابراطالعيه رسمی نمايندگان کنگره   ٨٠خبرحضور اعليحضرت درکنگره سال 
   :است زير بقرار

اين ديدار به دعوت   ؛ديدار وگفتگوداشته اند آمريکا<شاھزاده رضاپھلوی با نمايندگان بلند پايه کنگره 
قای آدراين ديدار   .صورت گرفت مريکاآلتون گاليکلی عضو برجسته روابط خارجی مجلس نمايندگان  آ

وعضوبرجسته سوکميسيون امورخاورميانه  گری واگرمن  نماينده نيويورک ھسترت رئيس مجلس و
   .شرکت داشتند  وموضوع اصلی مذاکره درباره راه دمکراسی درايران بود سيای ميانه است آو

 امداران ايران رابه چالش خواندند  درسپتامبر مردم ايران درحاليکه زم ١١<پس از: قای کاليگلی گفتآ
نچه آاين مھم است که اياالت متحده ھر ،اعالم داشتند آمريکاتظاھرات خيابانی حمايت خودشان را از

زادی ودمکراسی درحالی که دولت کنونی آميتواند  انجام دھد تا خواست مردم ايران رابرای دستيابی به 
  : او گفت >؛رارداردفھرست حاميان تروريست ق درايران امروز 

ايران برعھده گرفته است   خوند ساالری حاکم برآرا عليه  )١( جنبشیی شاھزاده رضا پھلوی رھبر<
وی عدم خشونت ونافرمانی مدنی رابعنوان يک روش مبارزه برگزيده است  وی چندين بار تاکنون با 

 ت مردم ايران برای سکوالريسم ونان رابه خواسآديدار کرده است تا بتواند   آمريکانماينگان حکومت 
   >.دمکراسی جلب نمايد

 ديگر ينده با بنجامين حليمن رئيس سوکمسيون امور بين المللی وآ موافقت کردند که در ،اکرمن کالگلی و
حق سرنوشت  اينباره به بحث بپردازند که کنگره برای حمايت از در ن ديداری داشته باشند تاآاعضای 

 ؛قای کاليگلی گفتآ .برگيرد که بيشترين سازگاری را با اين ھدف داشته باشد سودايران ازکدام وسائل 
وھرگاه که بتوانيم به مردم ايران بازگشت  به صلح به خاورميانه حاوی بيشترين سود برای جھانيان است 

  )٢( >ينده خويش را تعيين کنند برامينت اياالت متحده افزوده ايمآ ،که بدست خود ياری برسانيم

  80بيانات اعليحضرت درهمان كنگره سال 

زادی به عنوان راه حلی پايداربرای ثبات صلح آ سطح تفاھم وتعھدی که رھبران کنگره برای دمکراسی و
مردم ايران  و دارد گذرگاه سياسی قرار در درکشورمن نشان دادند  مايه دلگرمی من شد. ايران امروز

رای سکوالريسم وحق تعيين سرنوشت به جھانيان نشان خواست خودراب ھيچ فرصتی ازدست ندادند تا
نھا توقع دارند که جھان نيزبا فرستادن پيامی روشن نشان دھد که درطلب دمکراسی آمتقابال  ؛بدھند
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 ديدارھائی ازاين دست چنانکه با رئيس مجلس ونمايندگان گاليگلی و ،بامردم ايران ھمصدا وھمراه است
   .ھنگ خواھد داشتآ تغيير  درميھن من تاثيری درازوزيدن نسيم  اکرمن داشتيم در

  مقابله وتشابهات 

استخراج شد تا مالحظه کنندگان جريان تشريف فرمائی  ١٣٨٠ماه سال  خالصه باال  ازسنگر اول بھمن
واظھارات نمايندگان کنگره واعليحضرت  )٢۵۵۶= ٢٠١٧=  ١٣٩۶دراين سال (اعليحضرت درکنگره 

   .ارزيابی قرارگيرد براحتی بتواند درمقياس

  ارزيابي اين تحرير

سال قبل  با حضور  ١۶در آمريکاارزيابی اين تحرير درتطبيق حضوراعليحضرت درکنگره  ) ١(
درھمين ھفته گذشته  تنھا 
 وتنھا يک بارزه تفاوت در

ن اين است آ نھا ھست وآ
سال قبل  ١۶که در

اعليحضرت بعنوان رھبر 
خوند آجنبشی عليه 

 وساالری معرفی شده 
  ،دراجالس اخير کنگره

قای آاعليحضرت ازسوی 
بعنوان  ،مک کينجان 

مورد مزبور که برجسته ترين موضوعی است  از بغير و ايران معرفی شده اند رھبرمعنوی مردم
ن ديده آ ھمراه با مفاھيم حقوقی وسياسی  ھيچ مورد قابل مالحظه واجد اثرحقوقی وسياسی در

  .نميشود

   رمعنويتفاوت رهبرجنبش با رهب

عنوانی نيست  >رھبرجنبشی عليه اخوند ساالری<فکرميکنم ھمينجا اين توضيح الزم باشد که  عنوان 
خوند مبارزه ميکردند آن سالھا بسياری افراد بوده اند که عليه آ که مختص به اعليحضرت بوده باشد در

با طرح ھنری پرشت  ،خوندآ بشی عليهاساسا رھبری جن خوند ميدانستند وآھم رھبرمبارزه ضد  را خود و
که مبارزه سياسی اعليحضرت را درقالب قانون اساسی وتداوم سلطنت ممنوع ساخته  منافاتی نداشته 

معرفی شده اند يعنی  رھبر معنوی ملت ايراناعليحضرت با عنوان  ،ولی دراجالس اخير کنگره  .وندارد
ان مقامی است که درمتمم قانون اساسی محراب ودرنھايت ھم  نماد ملت ايران  يعنی پرچمدارھويت ايرانی

که دومی تامين کننده مشروعيت مبارزه  چرا ؛سلطنت را شکل داده است  تفاوت اين دو کامال معلوم است
اولی حق مخالفت با جمھوری اسالمی است که  و ،سلطنت طلبان عليه فرقه تبھکاران غاصب ايران است

   .شراستازحقوق  متعلقه اعالميه جھانی حقوق ب
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مورد اعليحضرت عنوان شده، مخلوق  مک  اين مقام وموقعيتی که ازسوی مک کين در سوء تعبيرنگردد،
نيست، مقام مزبور درتاريخ وھويت اقرانی ملت ايران واديان زرتشت واسالم وبعدھا قانون اساسی  کين 

   .جھانيان اعالم داشته استن به آنسبت به  را ملت ايران ايران مقرر شده است ومک کين توجه تازه خود

  طرح هنري پرشت ورهبرمعنوي ملت ايران 

، درفرھنک ما ايرانيان کسی است که برامورغيرمادی عنايت والويت توجه دارد. مردم رابه رھبرمعنوی
حس ميھن پرستی وعدالت خواھی ودستگيری فرو افتادگان   ،وردھای صحيح ومعقول دعوت ميکندآدست

نام وعنوانش   ،ميدھد شاخص اقدامات خود قرار ايت جامعه رابسوی ترقی وتعالی درھد ،را تجھيز ميسازد
شخصيت وحتی نام چنين  .. احکام وقوانين بنام نامی او صادرميشودچون چتری پناھگاه مردم است

   .وحدت ملی واستقالل کشور است شخصيتی  قائمه ومالت تاريخی وسنتی يگانگی و

وحدت ويگانگی  از جا که اگرجای رھبرملی درجامعه ايرانيان خالی بودنآن ميرسد به آمفھوم مخالف 
وحد ت ملی را  ابزار نظم و اين مالت اخالقی وسنتی ھمه مراتب و نبودِ  و ،ايرانيان خبری نخواھد بود

پھلوی  رضا« :فتــــئی گکاــــآمريبيست سال قبل يکی ازشخصيت ھای  در .کرده است همتالشی  ميکند ک
   ».ست ميخواھد ايرانيان خارج ازکشوررا متشکل کند ونتوانسته استسال ا ٢٠

با طرح ھنری  آمريکاکه است بوده پھلوی درجايگاه رھبری ملی  نبودن رضا ،علت اين تشخيص درست
 ھر ھنگی وآی ھم اين انشقاق وعدم ھمآنه تنھا امروز بلکه سالھای  ن شده است وآپرشت مانع تحقق 

  .برموقعيت ايرانيان خواھد بودودن  فائق ھرکه ب ،که

 رھبر قائمه  ھستند ولی شاه فقط يکی است اين تک بودن ھمان »مـــــن«ما ايرانيان ھمه  گفرھن در
   .استآمده گرفتار آمريکامعنوی است که به اسارت وزارت خارجه 

رين زيرا مفس ،ھيچ کمکی درحد اجرای طرح مزبور درحفاظت ازجمھوری اسالمی موثرنبوده ونيست
 خوند اعظم که رھبرآرھبری گردش متعارف دارد يکی  جامعه شناسی عقيده دارند که جامعه ايرانی با دو

   .شاه که رھبرغيرمذھبی  ورھبرمعنوی است یمذھبی  وديگر

معنوی جامعه  تطبيق مورد رھبر در خوب مسلم است که وقتی جايگاه يکی از دوقطب رھبری خالی شد  و
ن جايگاه خالی آ ،پرشتری با طرح ھن قرارگرفت و آمريکاوزارت امورخارجه  ايران دستخوش  سياست
    ١. رائی برای رھبرمذھبی بی مانع ميگردد که گرديده است ماند ميدان ترکتازی وخود

                                               
شخصی ابراز عقيده کرده است که طرح ھنری پرشت يک طرح بين المللی است و کسی نميتواند آنرا لغو کند و  -١

آمريکا به تنھايی قادر به برچيدن آن نيست. اين شخص سخت در اشتباه است و طرح ھنری پرشت ھمانطور که 
مورد  پشت بجھه سلطنت گروگان آمده وھمگی در سايت  ١۵-١۴و » سلطنت گروگان«برگ نوشته  ۵٠ در

قابل ديدن است يک طرح آمريکايی و طرح وزارت امورخارجه آمريکا است و ارتباطی به کشور ھای  ١۴٠٠
رشت به مسئله ديگر ندارد. اين شخص طرح ھنری پرشت را با برجام اشتباه ميکند يا گمان دارد طرح ھنری پ

طرح گوادلوپ تا حد بسيار، بسيار زيادی زايل شده و از بين رفته  اصلگوادلوپ وصل است. که امروز ديگر 
و تنھا اثر نامطلوب آن که تروريسم و رژيم آخوندی است برجای مانده که آنھم بزودی به ھمت مردم ايران  است

 ک-. حبرچيده خواھد شد
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ن آمحروم ومردم  و معنويت رھبری است که ازرھبری معنوی تنھا کشوری آمريکاشايد بتوان گفت که 
   .گاھندآ ن ناآنسبت به 

قدرت بدنی وصفات فوق  فاقد مسئوليت وبی نيازاز ،است، سرمايه تمام نشدنی ما معنويت گفرھن در
 نھم درآ ؛ن وفرمان برداری مردم استرارھبريت معنوی عامل بی رقيب برای فرماندا ؛العاده انسانی است

   :ه ميخوانندنرا دراين بيت شاھنامآحدی که  مردم 

  چو فرمان يزدان  چو فرمان شاه

تحصيالت ونه قدرت که نه براساس  ناشی ازقدرت معنويت رھبری شاه است عمومی  اين روح اطاعت
. بزرگان الھی بودن اين رھبری است ن سنت کھن تاريخی وآمبنای  مده وآبوجود مادی ونه قدرت بدنی 

چنانکه   ،کرد بدون سرچه کاری تواندملت را به تن تشبيه کرده اند،  تن  و بيات ما شاه را سرتاريخ واد
   .سال است کاری نتوانسته بکند ۴٠

  دعوت به داوري 

اميد گانه  ٣۴ن فھرست آيا يک مورد درتمام جھان ونسبت به يک نفرميتوانيد پيدا کنيد که آ ؛نگاه کنيد
نخواھد ھم بود  پيدا نکرديد و اگر ؟!کرده باشند اتھامات وفحاشی ھا را متوجه او از و ھمدستانش دانا

زادی ملت آ نيست رھبرمعنوی وتاريخی ونمادملت ومظھراستقالل و ن يکنفر، يک فردآن است که برای اي
ُـ ط يکی از .ايران است طرح ھنری پرشت  واصالت  کند به بقای جمھوری اسالمی کمک  رقی که ميتواندـ

عدم  بی حالی و فحاشی به اعليحضرت است  که وقتی درکنار را حفاظت کند ھمين بی اعتبارکردن و
   .پرشت اصالت وامکان فعاليت ميدھد یطرح ھنر !ه حقانيتبء واعتراض عمومی قرارگرفت اعتنا

  داوري تحرير

 اقل بنده ازموقعيت تاريخی ود، که تاچه حد ما سلطنت طلبان حقابل تعويق نيست بدھکارِی اين تحرير،
 ن حمايت ھا ازآ ن سابقه دشمنی خاص با ايران وآ قای مک کين باآحق سنتی خود سقوط کرده ايم که 

 ؛استفاده ميکند ما به شوق کشيده ميشويم وقتی ازعنوان رھبری معنويت برای اعليحضرتفرقه مجاھدين 
 ۶٠وحتی دھه  ۵٩يا درسال آ ؛خصيص ميدھيمتحرير را فقط به ھمان عنوان ت شی ازخنھم تاحدی که بآ

يا نميتوانيد غول طرح ھنری پرشت را آ ؟يا دشواراست علت اين افول را دريابيدآھم اين افول بود؟ 
  ٢ ؟؟بينيددرمقابل ب

  انگيزه اين اشارات  
بدانيم طرح ھنری پرشت تنھا موقعيت سياسی وليعھد ايران  اتمد آاين اشارات بدين منظور دراين تحرير 

نيز به بلکه قدرت معنويت رھبری ملت ايران را  نداده است را درقبضه تحريم سياسی وممنوعيت قرار
                                               

 ظفح تھج رد چيھ هک دنرادن یسايس تيعضو زا یتسرد کرد هکلب دننيب یمن ارنآ یدايز ناسک اھنت هنه ناتخبروش -٢
 هفافل و اھ همان هارمگ و اھ همان شحف )یمالسا یروھمج( ناراکھبت هقرف ظفح نآ هجيتن رد و تشرپ یرنھ حرط
 هکه اگنآ .دننزيم نايناريا یلم دامن ترضحيلعا هب هزات یاھ تمھت و هدرک هدنکارپ یسيون یولھپ ود و یسيون
  ک-ح .دننز یم پچ یلع هچوک هب مھ ار ناشدوخ دنريگيم رارق باطخ دروم
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نھم برای مدت آدارد که  ،ضعيف با داالئی الما کاری که شباھتی بسيار ؛اسارت ومحروميت کشيده است
   .زادی خواھیآ ی مدعی دمکراسی وآمريکانھم نه ازجانب آکوتاھی بود 

اندم که فرزند سرھنگ قذافی که به اعدام محکوم شده بود وبعد تبديل به حبس ابد شد ديروز خبری خو
     ؟؟نسبت به وليعد ايران ھمچنان ادامه يابد آمريکاسال اين کينه شتری  ۴٠بايد  چرا ؛زاد شدآزندان  از

**  

  ريكاآمنقد بيانات اخير اعليحضرت دركنگره 
سناتورھا  اعليحضرت وبرخی از اخيراصلی مذاکرات دراجالس مشترک  محور ،نخستين مطلب حائز اھميت

   .مسئله کمک به مبارزات ايرانيان است

وقتی با چنين مذاکرات واجالسی روبروميشود  آمريکاانسان غافل وبدور ازسابقه سياسی مبارزه ونقش 
 آمريکايا آميرود که  اينجاست که بفکر و  ؛ھنگ استآ، ناھموددريافتی دارد که بکل با سابقه واسناد موج

ولی  کمک به مخالفان جمھوری اسالمی بی خبرند ويا با خبرند  ن کشور ازسوابق امرآوسناتورھای 
   :نچه ميگذرد مصداق اين بيت مولوی است که گفته استآ

  نعل معکوس است درراه طلب      ن بسوزد  ای عجبآ، اين بسوزد

***  

  م اسبت گم کنندتانشان سُ            نعل را وارونه زن  ،ترکمانا

  اشاره به سوابق كمك 

ن اشاره آواعليحضرت که درابتدای اين تحرير به  آمريکاتوجه به  اولين گفتگوی اعضای کنگره  **

 اعليحضرت مبنی برثبات صلح در خواست ھای يعنی ؛نظرحقوقی بيان موضع ايجاب وقبول است شد از
عقدی  ،ودرمعنا ھای مذاکره روبروشده است سکوالريسم، ايجابی است که با قبول طرف اسقرار ايران و

وعلی القاعده  عقد روی عقد نسبت به يک موضوع مشخص   ؛منعقد شده است ١٣٨٠است که درسال 
  .يدآنفس عقذ برمي شد که ازن باآ ھای معلوم امری مبتذل است مگرھدف غير يا طرف

اسناد نشان  ؛ولی اين ھمه داستان کمک به مخالفان جمھوری اسالمی ھمان عقد ذکرشده نيست **
اليو  گندربرنامه لری کي ١٩٩٣جون سال  ٢٩درتاريخ   آمريکاوزيرخارجه  قای کريستوفرآميدھد که 

   :) با صراحت کامل گفتسی ان ان(

مده تا با حمايت آن برآدرصدد  آمريکا و ؛ريھای تروريستی جھان است<جمھوری اسالمی ريشه ھمه گرفتا
ايران با گروھی  ورد ما درآبي ايران بوجود دمکراسی درايران يک تحول اساسی در ھای طرفدار هازگرو

ھستيم  بارھا بطورمستقيم وغيرمستقيم به سران حکومت پيام داده ايم  که  روبرو تروريست پرور
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بجای  نھا ھربارآاما  ؛اعمال تروريستی دست برداريد از نی بازگرديدغوش خانواده جھاآبھتراست به 
ھای  هگرو آمريکا« :گفت او .>پاسخ مثبت به پيام ھای ما بردامنه اقدامات تروريستی خود افزوده اند

به  زادی وقانون راآزاديخواه ودمکرات راحمايت ميکند تابتوانند رژيم ايران را عوض کرده حکومت آ
   )١٣٨٠ماه سال  نقل ازسنگراول بھمن(                      )   پايان(                    »ايران بازگردانند

که ميتوان گفت  ؛ستآمريکاسال قبل ازاجالس مشترک اعليحضرت درکنگره اول  ٨ط به جريان فوق مربو
   .سال قبل است ٢۴مربوط به   آمريکااظھارات وزيرخارجه 

درشورای  ١٩٨٨امبرسال نو قای ريگان درآ –قای کريسوفر ھم ختم نميشود آقضيه به اظھارت  **
نجا سخنرانی فرموده آ نجلس  سخنرانی کرد اين محل ھمانجائی است که اعليحضرت ھم درآجھانی لوس 

   .اند

دربسياری ازمحافل ازپادشاه جوان ايران به عنوان جايگزين  که < قای ريگان مورد اين سوال قرارگرفتآ
   >؟ميکنيدرژيم فعلی ايران ياد ميشود  دراين باره چه فکر

بعد  اگر دمکراسی درکليه کشورھای جھان پشتيبانی ميکنيم و ما ازنظر استقرار« ؛قای ريگان پاسخ دادآ
قطعا چنين حکومتی را مورد تائيد  آمريکادمکرات قدرت رابدست بگيرد زاد وآخمينی يک نظام  از

  )٢٢۵مشروح درکيھان لندن شماره (                                                          »قرارخواھد داد

ن آ ؛خواھان براندازی جمھوری اسالمی شدند  آمريکانماينده کنگره  ١٨۶ام بيسابقه دريک اقد  **
دولت کشورخود خواستند که بجای دل بستن به  از )مرگ( گفتند با رفتن خمينی آمريکا نماينده ١٨۶

ايران روی  مدن با جمھوری اسالمی به مخالفان رژيم کمک کنند تاحکومت معقول تری درآ کنار معامله و
  .يايدکارب

 جيمزبيکر نفرازجمھوريخواھان بودند درنامه ای از ١٢١نفرازدمکرات ھا و ۶۵نمايندگان کنکره که 
ميان  خواستند که با مسائل ايران با استحکام روبروشوند واين توھم را از آمريکا تقووزيرخارجه 

   .بردارند که يک دسته ميانه روبرای اداره ايران ظھورخواھد يافت

  )٢۶٨مشروح درکيھان لندن (                                                                                    

نزمان رئيس مجلس اسالمی بود آمحافل سياسی ايران جدی تلقی شد که کروبی که  در نقدرآجريان باال 
   .ستآمريکابرای براندازی جمھوری اسالمی مصمم شده واين نتيجه جبھه گيری ما عليه  آمريکاگفت 

  )نقل ازھمان کيھان لندن(                                                                                          

  موزنده است توجه فرمائيدآ

دقيقا ھمان خواست اعليحضرت  که با عالمت برجسته نشان داده شده  آمريکانماينده کنگره  ١٨٠خواست 
ه با جمھوری اسالمی به مردم بجای گفتگو ومعامل آمريکااست که حدود سی سال است تکرارشده که 
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است توجه کنيد تا بدانيد که  ۶۶. به اين قسمت ازبيانات اعليحضرت که مربوط به سال ايران رجوع کند
  .ميدھند فريب  ويات سياسی ما ملت بازیِ ھا تاچه اندازه با من ئیآمريکا

ه اصطالح  ميانه رو وجود ھا وديگران دريافته باشند دراين رژيم ب ئیآمريکااميد وارم که امروز ديگر«
ھای داخل  . مرکز ومنشاء تمام گرفتاری ھا ومصيبتنه اين رژيم قابل اصالح وميانه روشدن است ندارد و

 ن ازآبازداشتن  وخارج ايران تنھا موجوديت  جمھوری اسالمی است و تا اين رژيم وجود دارد، سعی در
 رامش راآ د به امنيت خليج فارس وصلح وکشورھا ودولتھا ميخواھن اگر ؛جنگ افروزی بی فايده است

ھمه راحت  ازسرخود بکنند و اين رژيم  را درجھان  حفظ کنند بھتراست بملت ايران کمک کنند تا شر
  )۶۶بيانات اعليحضرت درجنوب فرانسه بسال (                                           »شوند

جانب روسای جمھوری  شناست وھمان است که بکرات ازآکامال عبارت برجسته دربيانات اعليحضرت 
  .وزيرخارجه اش بيان شده است قای ترامپ وآحتی ھمين  آمريکا

  قانون بي ثبات كردن ايران

 بتصويت رسيد که نامش قانون بی ثبات کردن ايران است  سناتور آمريکاقانونی درکنگره  ١٣٧۴رسال د
  )سال قبل ٢٨ميليون دالر بتصويب رسيد ( ٢٠که با بودجه ريج پشنھاد دھنده اين طرح بود گکين

   زادي ايران وحمايت ازاپوزيسيونآ طرح 

 زادی ايران وحمايت ازآايالت پنسلوانيا  زيرعنوان  جمھوريخواه  از زادی ايران ازسوی دوسناتورآطرح 
جمھوری اسالمی  تغيير رژيم تسليم شد که علنا خواستار آمريکابه کنگره  ٢٠٠۴اپوزيسيون درسال 

ملی برای خاورميانه وصندوق ميليون دالر ازمحل  طرح مشارکت  ٢٠بودجه مقدماتی طرح  ؛شدند
نيروھائی که  ؛شناخته شده اند آمريکادمکراسی قابل تامين بود مشمولين طرح مزبور که مورد حمايت 

    .خواھند بود وھمچنين اپوزيسيون خارج ازکشور مشمول اين قانون خواھان دمکراسی ھستند 

 آمريکالبرايت وزيرخارجه آمادلين  ازضمن نامه ای  آمريکاتن ازنمايندگان کنکره  ١٣٠بيش از **
اين عده درھمان نامه  ،تبعيد را فراھم کند خواستند که امکان حمايت وھمکاری با اپوزيسيون ايرانی در

  ....را برای مذاکره با جمھوری اسالمی محکوم کرده اند. آمريکاسياست 

  -)٧٨مرداد ا ١۵فتوکپی سند خبر درسنگر(                                                                      

  هدف ازارائه نمونه هاي باال 

خاصه نمونه ھای قانونی برای کمک به مخالفان جمھوری  ارائه نمونه ھای باال ھدف اين تحرير از
جای بحثی دراجرای  مک به مخالفان ديگردرمورد ک آمريکااسالمی بدين منظور است که قوانين مصوبه 

ھمان  از آمريکابه استواری نزديک ميسازد که  ادعای اين تحرير را  مجموع، در و ن باقی نميگداردآ
قانون ويا اقتدارات سازمان سيا به مخالفان  ابتدای پيروزی شورشيان مستقيم ويا غيرمستقيم به اعتبار

ھدف  د وگيرندگان کمک ھم اقرارواعتراف نموده اند ولیجمھوری اسالمی کمک ھای مادی فراون کرده ان
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جمله کسب  بلکه مواردی از ؛ازاين کمک ھا براندازی جمھوری اسالمی بوسيله ايرانيان نبوده است
به ھيچوجه تمايل جدی به  آمريکا .د اعتراف کرده اندھا به اين مور ئیآمريکااطالعات بوده که خود 

جمله  از نيروھای مخالف جمھوری اسالمی  از آمريکاريک جمله براندازی جمھوری اسالمی ندارد ود
می است جنبه مردمی نسبت به جمھوری اسال را استفاده ميکند تا ھدف وسياست خودسلطنت طلبان 

  .ھمگانی بودن بدھدوحمايت وتائيد  

 ھای بعد موکول شود شرمندگی کمتر به فرصت نآن تحرير قدری مفصل شد  ادامه باعرض معذرت که اي
   .واھد بودخ

 


