
  حقوقدان -اميرفطض -٣-تشريف فرمايی اعليحضرت به کنگره آمريکا                         ٨از  ١برگ   ٢٠١٧/٠٧/٠٣، دوشنبه= شيد مھر

 

  حقوقدان-اميرفيض

حمايت جامعه جھانی اسالمی پيشنھاد فرموده اند   )١( تغيير رژيم جمھورینسخه ای که اعليحضرت برای 
د که ملت ايران وری کردنآھم ياد  را ايشان اين تذکر )٢(  مريکا ازخواستھای بحق مردم ايران استآخاصه 

  )٣( .جانب بين المللی دريافت نميکندھيچ کمکی از

**  
حمايت ازمردم ايران صفحه ترازو رابسوی منافع ايران وکشورھای خارجی سوق خواھد دادومن اين مھم 

  )۴( .م ايران را بکوش جھانيان برسانمرا درسھم وتکليف خود قرارداده ام که صدای مرد

  تغييررژيم   - ) ١(

مفھوم مشخص سياسی است  اعليحضرت  فاقد ،استکه درالتفات بيان اعليحضرت نمودارشده تغييررژيم 
اعالم  خواست ملتخودشان را   نکه مستند نظرآزم ندانسته اند وبا رعايت صراحت را ال ،دربيان موضوع
  روشن است که مردم چه ميخواھند معھذا بدليلی که کامال ؛گاھندآنظرمردم  نکه خودشان ازآبا  فرموده اند و

  .شفافيت استفاده کنندصراحت وبقول خودشان  به خودشان اجازه نداده اند که از

 ھستند  و اين خواست ايشان يک امر بازگشت ايشان مردم خواستاراعليحضرت درھمين روزھا ناظرند که 
ازگشت واست بخ يعنی امری معنوی است نه مادی. فرھنگ وعادت ومنش ايرانی است مده ازآ بر قلبی و

که نام  اطمينان دارم  ؛ايشان به مفھوم بازگشت رِژيم پادشاھی مشروطه است نه سفر اعليحضرت به ايران
   .شنا ومورد اعتماد مردم استآبازگشت رِژيم  تغيير رژيم به معنای  ،مردم اين خواست

  >ت که داشتايران بايد برگردد به دوران عظمت وپيشرف< :اعليحضرت دربيانات اخيرشان فرموده اند

پيشرفت  دوران عظمت و مفھوم اين بيان درست چيست جزبازگشت به ِرژيم سلطنت مشروطه که حرکت در
شود،  نشده وکتمان گرديده  درموقعيت مناسبی که ميتواند ادا بود؟ چرابايد حق مطلب که سی سال است ادا

  ؟!ادانشود
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  تغيير دراصطالح سياسي 

حاکم برروابط حقوقی وسياسی ملت  نصوِص  .است نه تغيير عرفیغيير براساس نص ت ،دراصالح سياسی
بنام باصطالح قانون  فرقه تبھکار نص متجاوزو طيتنص قانون اساسی مشرونص است  ايران محدود به دو

   .اساسی جمھوری اسالمی

راينصورت  غي . زيرا دررا معنا ميکندرجوع وبرگشت به اصل،  نيست وتنھا واجد معنا ،، تغييرکنونی روال در 
  .ن متصورنيستآ امری نظری ميشود ومحدوديتی بر ،تغيير

  سابقه برگشت به رژيم مشروطه سلطنتي

سابقه سی ساله دارد يعنی مسئله نسبت به بازگشت به رژيم مشروطه سلطنتی  اظھارنظرامروز اعليحضرت 
زادی بيان آدرگذشته  تنھا تفاوتش  دراين است که ؛ای نيست که امروز به توجه اعليحضرت رسيده باشد

وحد ومرز بياناتشان ھمان تحريم  ندارند زادی راآن آواکنون  وصريح وشفاف بوده اند  مقصود داشته اند
   .سياسی ناشی ازطرح ھنری پرشت است

  به چند نمونه سردست توجه فرمائيد

 شنا وآن آ ه بامردم ايران به ِرژيم سلطنتی ايران چشم دوخته اند وسالھاست ک«فرمودند  ١٣۶۴درسال 
                                        ».بوده اند دمساز

  )١٨٠+٣٣٢(مشروح درسنگر                                                                                   

گرفته اند  وـــن خآم وطنان ازمدتھا قبل تصميم خودشان را گرفته اندکه به نظامی برگردند که ھم مردم با ھ«
    ».نھاستآفرھنگ وارزشھای ملی وھم حافظ 

  )۴۵٩+٣٣٢(مشروح درسنگر                                                                                    

   ».نھا عالقمند ھستند به حکومت پادشاھیآبرداشتی که ازھم ميھنانم دارم اين است  که اکثريت «

  )٣٨۴+٣٣٢(مشروح درسنگر                                                                                    

 تکيه گاه تاريخی، فرھنگی و ،چندسال است که ارتباط ملت باتکيه گاه ھای معمول خود قطع شده است«
رزمان ديگری سلطنت مشروطه  بنابراين بيش ازھ دست داد زادی ھای سياسی را ازآمذھبی. ملت ما ھمه 

  ».مثبت ومطلوب  پس ازنابودی رژيم کشورميگردد لترناتيوآبعنوان تنھا 

  )١٩۶(مشروح درسنگر                                                                                            

  علت نارسائي دربيان مقصود

انتخاب واژه تغيير رژيم بجای بازگشت ِرژيم  ،اعليحضرت وجود داردبا صراحتی که دربيان مردم ودرک 
   .وعلت توسل به اين واژه نارسا دريافتنی است مشروطه سلطنتی ايران  متضمن بيان مقصود نيست 
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علت تاسی به اين ابھام که بجای بيان خواست مردم که بازگشت به رژيم پادشاھی  مشروطه  است به واژه 
ه شرائط متوسل شده اند چيزی جز رعايت محروميت ھای سياسی تحميل شده به ايشان نامفھوم ومعلق ب

   .نيست  يعنی طرح ھنری پرشت

ن درباال آکه به  نگاه کنيد تمام اظھارات اعليحضرت دررابطه با بازگشت رژيم سلطنت مشروطه ايران  
اعليحضرت  ن محال است ازآ پس از و ،قبل ازبه جريان افتادن طرح ھنری پرشت بوده است ،ه شداشار

موردی بوده که  کالمی درنقض ابعاد تحريم سياسی اعليحضرت شنيده باشيم شايد بتوان گفت کم وبيش دو
ايشان بفھمی ويا نفھمی ازخط تحريم سياسی قدری عبور کردند که بامخالف نگھبانان تحريم سياسی 

  .ن رفع اثرگرديدآ اعليحضرت مواجه وبزودی از

سی اعليحضرت  بيشترخود نما تحريم سيا گی وتفحص ھرقدر بيشترشود اثرعميق وگستردهدامنه تحقيق 
وخجلت وسرافکندگی ايرانيان ازحراست قدرت معنويت سلطنت که نماد ھويت ملی واستقالل کشور ماست 

  .افزون ترميگردد

  حزب مشروطه وطرح هنري پرشت

مد وسابقه استفاده آمونه ای که ھم اکنون يادم برای مالحظه ابعاد اجرائی طرح تحريم سياسی اعليحضرت ن
   .ورده ميشودآدرتحريرات را ندارد به اينجا 

تشکيل شد  ١٣٧٣قای فواد پاشائی ورھبری داريوش ھمايون درسال آحزب مشروطه ايران به  دبيرکلی 
اھی ن با برقراری پادشاھی مشروطه با پادشآسرنگونی جمھوری اسالمی وجايگزينی وھدف حزب مزبور 
   .رضاشاه دوم است

زمانی که طرح ھنری پرشت ريشه اجرائی درخارج ازايران  از
احمد  يافت وبصورت رسمی  بوسيله رئيس دفتر اعليحضرت 

اعالم شد مبنی براينکه رضا پھلوی ديگر ادعائی ندارد قريشی 
حزب مشروطه به يک عقب نشينی سريع  ؛ويک شھروند  است

که قانون اساسی مشروطيت را دست زد وحتی اولين کسی بود 
باطل اعالم کرد وبازتنھا کسی بود که ايام سلطنت شاھنشاه ايران 
را محکوم ومشوق اعليحضرت دردوری ازطرفداران شاھنشاه 

 زيرا ھمه اين تقالھا درجھت ھموار ايران بعنوان دگرانديشان شد
کردن راه رسوب طرح ھنری پرشت بود. برای اطالع اين توجه 

 حزب مشروطه کنگره ای داشت ودر  ٢٠١۴درسال  بجاست که
قای فواد پاشائی سخرانی مفصلی نمود که حتی يک اشاره آن آ

    .به رژيم سلطنت ويا اعليحضرت رضاشاه دوم نداشت

تداوم  اقتدارپاسداری ازه حزب داللت براحترام ومبرقراری پادشاھی به پادشاھی رضاشاه دوم  دراساسنا
< چون چند  :ھمين حزب ورھبران بموازات حرکت طرح ھنری پرشت مدعی شد کهقانون اساسی است ولی 

 وھمين حزب اولين ندای بی اعتبارگذشته برای تعيين رژيم نيازبه ھمه پرسی است>  ۵٧سال ازانقالب 
   .يعنی درست درجھت طرح ھنری پرشتقانون اساسی مشروطيت را سرداد 
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  تبرخورد حزب مشروطه با توطئه تحقيراعليحضر

حزب مشروطه شايد تنھا سازمانی باشد که ازنظرقدمت وثبت وداشتن پايگاه ھا درکشورھای جھان بتوان به 
برقراری رژيم پادشاھی به پادشاھی رضا ن  آن نمره اول را داد ونيز تنھا سازمانی است که دراساسنامه آ

   .يعنی اعليحضرت را پادشاه ميشناسد  ،شاه دوم ذکرشده است

بقول  قای فواد پاشائی نبايد درمقابل اتھاماتی که گروھی زيرنامه سلطنت طلبی وآن آودبيرکل اين سازمان 
تحصيل  است موانعی که درراه موفقيت و زيرا حزب ناچار ؛ملی ايران داده اند ساکت ميماند خودشان به نماد

ان متھم شد حزب نميتواند که کسی که به دشمنی با موجوديت اير چرا ،بردارد اھداف سازمان ايجاد ميشود را
ناحيه حزب ودبير کل  کوچکترين اعتراضی از و !به اين اتھام بی تفاوت بماند ولی ديديم که بی تفاوت ماند

  چرا؟  .دمن بعمل نياآ

به اعتباراعليحضرت ميتواند وحتما ھم ميتواند دررديف ابزارجاانداختن طرح ھنری  تھاجمِ زيرا برنامه توطئه 
مانطور که اقدام احتمالی حزب مشروطه ازحفظ اعتباراعليحضرت که درراستای اساسنامه پرشت قرارگيرد ھ

  .کمک باشدتوطئه  حزب بود ميتوانست به اصالت اساسنامه وبی اعتباری طرح 

  حمايت جامعه جهاني   ) 2(

ک برداشت تعارف ي ؛خواستھای مردم است مريکا ازآبرداشت اعليحضرت به اينکه خواست مردم حمايت 
ن کشور آ قرار مريکا وقول وآبه  ،. نه تنھا مردم ايران که مردم جھاناست وبا واقعيت ھمراه نيست ميزآ

ن کشور را آ ھمتاھای مريکا وآران اقدامات دولت تصورنميکنم مردم باھوش وحواس اي  .اعتباری نميدھند
حقوق بنيادی  دشمنی با که درواقع ن تحت لوای طرح ھنری پرشتآوادامه  دشمنی با رژيم سلطنتی ايران در

برگشت به تداوم پادشاھی مشروطه  نھاآاکنون که خواست فراموش کرده باشند که وھست بود  ملت ايران
   .مريکا انتظارداشته باشندآ از نراآ، است

  بيانات  نگراني از

 دربلکه کمک ميکند که مردم کشورھا  ،مريکا وھرکشوری با خواست مردم کشورھای ديگر حرکت نميکندآ
اين  شد  بيانات اعليحضرت  در نآاشکالی که ميتوان نگران بروز  ١ .مريکا متحول بشوندآجھت خواست 

درامرنجات  رامريکا آامعه جھانی خاصه جانب مردم ايران  دخالت  ج ازورھبری  بواليتاعليحضرت  است که 
يعنی خواست اھالی  دام وعملاق درحاليکه اصلِ  خواست ملت ايرا ن اعالم فرموده اند   و جيهتوايران  

نظرقانون کشورھا وحقوق بين الملل   وقتی ناستوده واز نھم ازباب دخالت آ کشورھا ازدولت کشورھای ديگر

                                               
و چه  کند، بنابراين چه آمريکا، چه عربستان، چه اسراييل تحميلھر کشوری ميخواھد خواست ھا و منافع خودرا  -١

نبايستی و نمی توانند در جايگاھی قرار بگيرند که زير نام غلط انداز  انگلستان يا دررديف ھمين ھا روسيه يا فرانسه
نظريه ھای تجزيه طلبانه يا مخدوش کردن تماميت ارضی و استقالل ملی به مردم ايران کمک » دموکراسی و آزادی«

يری و با انسجام ملی در جھت خواست ھای مردم ايران نه مردم و برسانند. در ھر موقعيتی بايستی با درايت، دل
دولت ھای کشور ھای ديگر قدم برداشت. در قدم ھای آتی اعليحضرت اين نکته بسيار ظريف قابل تذکر و رعايت 

 ندش شودخم اي هيزجت یاھب هب یتسيابنی دازآ .دنتسين یرگيد روشک غوي ريز نتفرخواھد بود. زيرا مردم خواھان 
    ک-ح .ديايب تسدب یلم لالقتسا
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موقعيتی که . ن عمل يعنی بنام ملت ايران  اعالم موضوع کردن ھم درست نيستآ واليت از ،محکوم است
   .ن تبعيت نميفرمايندآ فانه  اعليحضرت ازمتاس

 نميتواند سختی وتالم ھرقدر ،ملت ودرکل پدرمعنوی ملت پايگاه اميد وتوسليح روشن تر نماد ملت، وضدرت
ھوشمندانه  نميتواند خواستارھرنوع تحريم ولو ناچيزباشد برای فرزندانش بخواھد يعنی درتطبيق مورد

   .) گرددحرف بردار(بسيار

 (به بيان اعليحضرت ھزينه ای دارد)  ميت داردبطورطبيعی مراتبی ازسختی ومحروی انجام ھرکارنجا که آ از
ن تحميل بايد بوسيله کسی بشود که فرمان کاروخدمت به مردم آاينجاست که  ن با مردم است،آکه تحمل 
تحميلی  اگر ن حال آ (دستی را که حاکم ببرد خون ندارد) در  سوی مردم انتخاب شده باشد از يا و راداراست 

 و ملت است پدر ق مردم شخص نماد ملت وواين حق باشد وحافظ ونگھدار درحد اضطرار ،به مردم ميشود
باشد نه قدرت معنوی واين چيزی است که قانون اساسی مشروطيت  عامل اجرا ھرحال مسئول موضوع، در
   .نرا مقرر داشته استآ

نھا غالبا آرکشی دوران تحصيل وتربيت برای کودکان قدری دشواراست وبا مقاومت وس ؛مثالش روشن است
با داشتن موقعيت معنويت  که پدر فرھنگ وسنت ايرانی اين موضوع را محول به معلم ميکند چرا ؛تسروبرو

  .باشد گذار نسبت به فرزندش نميتواند مانند معلم که يک قدرت مادی است روی کودک اثر

خت تربيت ميشده اند اين تاريخ ايران نشان ميدھد که وليعھد ھای سلطنت ايران غالبا درخارج ازکاخ وپايت
  .تربيت وليعھد براساس اصولی منھای قدرت معنويت شاه انجام شودمھم وسنت تاريخی برای اين است که 

  جامعه جهاني كمكي نكرده است - ) 3(

 ، ظاھرش يک گاليه است وان نکردهھيچ کمکی به مردم ايرنگرانی  اعليحضرت به اينکه جامعه جھانی 
کمک  انی دره معلوم شود که مقصود ازکمک چيست وحيطه اقتدارجامعه جھاينک مگر ،باطنش نفی حقيقت

  .ا چگونه وتا چه حدی استبه کشورھ

  تفاوت حمايت وكمك 

و اجازه اين  تفاوت اندمحاليکه  در ،ھائی ھستند که معموال مترادف بکارگرفته ميشوند ه، واژحمايت وکمک
  .ترادف را نميدھد

ن است حمايت ازحق ھما  ؛ن استآته باشد حمايت ھم لفاف حمايت ازمخرج حق است وھرجا حق وجود داش
 ،برای حفظ نظام حقوقی وامنيت جامعه  .ن استآوقوه قضائيه مسئول اجرای مده آکه بشکل قانون در

رسمی  وافراد حق ندارند بطور خاصی است قضائيه محول شده وتابع نظم ونظامبه قوه ازحق امرحمايت 
تش به آ( وتضييع حق ميشود ب ھرج ومرجزيرا سب ؛يندآران برمايت ازحق ديگوشخصا درمقام ح

  .)اختيارھمراه قدری تاسف
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  امـــــا كمك 

نی آع . يعنی شخص کمک کننده به اعتباراتی که خودش تشخيص ميدھد ومنافکمک ازمخرج تشخيص است
يا  مشخص ومگر ن ميبيند به ثالث کمک ميکند. کمک بطورطبيعی ايجاد دين ميکندآ در را تی خودآويا 

زيرا اصل حقوقی براين پايه است که ھرکس خدمت ونفعی به کسی ميرساند  ؛مکتوب باشد که رايگان است
نيز  طلبكاراست و نمك گير دم بدهكارآوبه ھمين لحاظ است که گفته شده  مستحق عوض است 

  .كشوربدهكارمستقل شناخته نميشود

ا وکشورھابه مردم سايرکشورھا رھا به کشورھھيچ جريان کمکی اعم ازناحيه اشخاص به اشخاص ويا کشو
حتی به فقيری که يک پول خردی داده ميشود بدون غرض نيست وتامين رضايت  ،ن علت وغرض نيستبدو

  .بده درراه خدا)خداست (

کند  منتھا کيفيت غرض وشخصيت کمک کننده وکمک گيرنده واوضاع احوال درماھيت غرض ايجاد تفاوت مي
سالگی با او ازدواج  ٧حمايتش ميکرد که در و تبوای عايشه را داشت مراقسالکی ھ ۶ازباب مثال محمد از

بکند برای  ،ساله ربوده شده ۶يک دختربچه  از کند کس ديگری ممکن است ھمان نگھداری وحمايت را
  .دوعمل حمايت است با اغراض متفاوت ھر ،مد بکشدآرا درسنين باالتربه فاحشگی ودر نکه اوآ

  بي احتياطي 

مريکا آدربيانات اخيرشان درتلويزيون من وتو به ادعای اينکه دخالت  که نقل قول شده اعليحضرتبطوري
نجات ايران نبايد موجب نگرانی بشود به کشورھای لھستان ومجارستان بعد ازجنگ جھانی دوم  امر در

   .اشاره فرمودند

کشوردخالت  کننده عواملی ھمينطوراست که فرمودند  ولی زمان دخالت ووضع کشوردخالت شونده وموقعيت 
   .است که درمنطق اعليحضرت رعايت نشده است

ن آ امروز ازسياسی کشورھا را که مريکا درقبل ازجنگ جھانی دوم به ھيچوجه سياست دخالت درامورآ
ن ھم بھبود آ ی مانند طرح مارشال بود که ھدف ازئھا وحد دخالتش دراجرای طرحميکند نداشت  تبعيت 

مريکا آبا  ورآوابط اقتصادی بيشتر وسود ران برای توسعه رايجمله  کشورھا ازعی وضع اقتصدای واجتما
  .بود

مريکا دخالت درامورکشورھا را حق مسلم خود آورده که آتحوالت بين المللی متاسفانه وضعی رابوجود 
 در ی امروزمريکاآی اجرائی دخالت نمونه ھا و .>درکتابش ھايزر –بوش  –اظھارات کلينتون < ؛ميداند

سال  ۶٠نه مجارستان ولھستان که قضيه مربوط به  .است موجود  افغانستان وليبی عراق و ؛امورکشورھا
تاب > يعنی بازپھلوان زنده را عشق است< ،بقول معروف و .جنگ نھم اوضاع خاص بعد ازآ قبل است و

   .نمونه ھا دررابطه بازمان حاضراست

نجا رفت که قانون آ وتا ق پای مداخله پيش گذاشتدرعرا وتغيير رِژيم مريکا به بھانه ترويج دمکراسیآ
يا دولت آ ،مريکا دارندآ يعنی ھمين درخواستی که برخی ايرانيان از ،اساسی عراق وافغانستان راھم نوشت
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 ؟ ابدا حتی ھمين روز ھا وزيربرداشت ان کشورھآ تغيير رژيم عراق وافغانستان دست ازسرمريکا  پس ازآ
 نفری اش را از نيروی يکصد ھزارمريکا خيلی زود وناپخته آعی شد که افغانستان مد مريکا درآدفاع 

  .ديشکافغانستان بيرون 

ن حدی باشد که اصل احتياط آ تصورميشود اھميت مطلب باال ازباب موقعيت رھبرمعنوی ونماد ملت ايران  در
  .توصيه کندنرا آبازگوئی  توقف  ايستادگی ويا

    حمايت جامعه جهاني  

درچارچوب منشورسازمان ملل واعالميه جھانی حقوق بشراست که  ازکشورھا  ھانیحمايت جامعه ج  
صريح  .ازطريق بکاربردن مواضع ومراتبی است که  به اجرای منشورواعالميه جھانی حقوق بشربيانجامد

منشورسازمان ملل متحد است که جامعه جھانی حق دخالت دراموری که مربوط به حقوق خصوصی ملت  
رژيم ويا  جمله تغيير يعني جامعه جهاني حق دخالت درحقوق سياسي مردم كشورها از .ندارد ارھاست 

  .كمك به براندازي را ندارد

جامعه ايرانی است  مدام درحال حمايت از ،نآ سازمان ملل خاصه شورای حقوق بشر ،بنابراسناد موجود
کنترل  قرارداده است  وحتی ميتوان گفت بيش ازھمه کشورھا جمھوری اسالمی را ھدف بازرسی وايراد

که اھميت برھيچکس فعاليت ھای ھسته ای جمھوری اسالمی يکی ازمراتب حمايت جامعه جھانی است 
  .مکتوم نيست

  كمك كشورها

مخالفت  شوب وآکمک کشورھابه مردم کشورھابه قصد  و ،کشورھا به کشورھا يک اقدام قانونی استکمک  
  .جريان مييابد انکار مسير در ليل غالبا بصورت مخفی ويک اقدام غيرقانونی است وبھمين د ،با حکومت

  شرط ظرفيت 

پس ازاطمينان کشورکمک دھنده به  نخستين شرط کمک کشورھا به فعاليت ھای ضد دولتی مردم کشورھا 
زيرا کمک   ؛کمک اب نوع کمک وچه مقداربظرفيت قبول کمک است چه از ،حفظ وگسترش منافع کشورش

يعنی کمک  نجا نيروی ھماھنگ وجودداشته باشدآ ی دارد که دريارآ ئی کاراسباب نيرومندی است درجا که از
قدری ازکمک ھا پوشاک است بايد مردان رزم وجود داشته اگرباب مثال  از ؛وتدارکات قابل مصرف باشد

   .بجائی فرستاده شود که قابل استفاده باشد . اسلحه بايدباشند تا پوشاک برايشان فرستاد ه شود

ب ن فعاليت ھا وجود داشته باشد وکمکھا سبآمعموال کشورھا به فعاليت ھائی کمک ميکنند که  به ھمين دليل
درحاليکه  متقاضی کمک چيزی ندارد نه مردان  نان بشود وآنيرومندی ومقاومت وھمچنين گسترش فعاليت 

به چنين ميکند  کمک رزم دارد ونه اصال طرح ونقشه ای ودائم صحبت ازنافرمانی مدنی وعدم خشونت 
  ؟ن مھمتر اين کمکھا چه ميتواند باشدآ از افرادی کجای مقصود را تامين ميکند و
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اين يعنی عدم ظرفيت ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی درخارج کشور موضوعی است که خارجيان صريحا 
داريد شما که چيزی نداريد نه رھبری < :با اعليحضرت درميان گذاشته اند ودرمقابل تقاضای کمک گفته اند

  .>نه دولت داريد ونه سازمان

اين قبيل اشخاص وفعاليت ھا چون ظرفيت ھضم کمک ھای تدارکاتی را ندارند  طرف دلسوزی وحمايت 
 ) ولی گامی برمريکاآ(اقدام ھمه دولتھای  ميگيرند يعنی مرتبا وعده کمک ميدھند زبانی کشورھا قرار

جمھوری اسالمی نيست اساسا مخالفان جمھوری  اسالمی نھا براندازی آنکه سياست آ نميدارند زيرا عالوه بر
تخصص ومھارت  بسيار و مبارزاتی درمسيربراندازی جمھوری اسالمی را ندارند ظرفيت کار نشان ميدھند که

   .دارند درحرف زدن

  باسابقه پيش برويم

تماس  دراينجوری است که کيفيت عمل ورابطه کمک مخفی دولتھا به سازمان ھای فعال عليه حکومت ھا 
ن افراد آکمکھائی که  ماده به کمک ومتقاضان کمک  دولت کمک کننده خواھان ليستی است ازآبين دولت 
نھا ھستند که صالحيت اين تشخيص وتھيه ليست را دارند  درست است که کمکھا ميتواند آزيرا  ؛انتظاردارند

را تشکيل  مخالفان دولتھا یلاص الت است که نيازآ و ابزار نچه مھم است کمکھای جنسی وآنقدی باشد ولی 
   .نيست الت براحتی وبه ميزان مورد نياز دربازارآن ابزارو آميدھد که 

دولت دست نمونه ای که ميتوان دراين مورد ارائه داد تماس جمھوری اسالمی بوسيله شمخانی با لبنان (
ايران را تنظيم  از ) بود که شمخانی ازطرف خواست صورت کمکھای جنسی مورد درخواستنشانده حزب هللا

  .نھم بعد ھا منتشرشدآوليست بدھد که ھمينطورھم شد  یمالسا یروھمجوبه 

  سوال وانتظارپيش رو

مريکا خواھان کمک برای مبارزه با جمھوری آ نانی که سالھاست ازآ ؛اکنون اين سوال قابل طرح است
اين درخواست برای اين  اسالمی ھستند ليست کمکھائی را که مد نظردارند حتی نه بطورکامل اعالم دارند

نھا که آقايان بدانند که قادربه تھيه ليستی که تا اندازه ای به حقيقت نزديک باشد نيستند وطرف آاست که 
ندارد  ولی اين تنھا وجود  نھا آ در مريکاست خيلی خوب ميداند که اصال چيزی که قادربه جذب کمک باشدآ

      .اينکه اجازه دھنده کاره ای باشددرامورايران است بدون پايان کارنيست بلکه اجازه وموافقت با دخالت 

  زيرا اھميت موضوع ميگويد- ناتمام

 ، گفتگو           ھای وھوکن ھای وھوکن ھای ھو، گفتگو کنگفتگو کن


