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  چيزي ايد با تو درجنگ وازي سفله اي را          به اندكاگرعمري ن

  حقوقدان -اميرفيض

صل انی مفسخنر .اختصاص دارد آمريکا درکنگره بنيامين نتانياھو (بی بی)تحرير حاضر به سخنرانی 
   .وردآبخش به نقد  ٢نرا درآاست که ميتوان 

  اك اوباما بخش اول تمجيد ازبار

 آمريکاخاصه شخص اوباما رئيس جمھوری  آمريکاوقدردانی از بخش مھمی ازسخنرانی به تمجيد
به اسرائيل تحت عنوان سخاوتمندانه ياد شده است. سخنران  آمريکاتخصيص يافته است وازکمک ھای 

اره کرده که واش اشته د از قدردانی به اسرائيل توجه خاص وسنگينی آمريکادرمورد کمک ھای نظامی 
جان ميليون ھا اسرائيلی را نجات داده  به اسرائيل بود آمريکاين که کمک ھنآسامانه دفاع موشکی گنبد 

   .است

 حمايت ھای سياسی وبين المللی ،به اسرائيل تنھا کمک ھای اقتصادی ونظامی نيست آمريکاکمک ھای 
ائيل درمقابل قطعنامه ھای شورای امنيت دفاع اسر اعال مراتبی برخورداراست که درواقع سپر از آمريکا

 از ھفتاوھفت بار ، ٢٠٠۴ازابتدای تشکيل سازمان ملل تاسال  آمريکا ،ھمه قوانين بين المللی است و
حق وتوی خود بنفع اسرائيل استفاده کرده است. مشھود است که تمام اقدامات وتجاوزات اسرائيل به 

مارنشان ميدھد که نيمی ازوتوھای صورت . آفظ شده استح آمريکاسطينی ھا تحت حمايت وتوی حقوق فل
  درسازمان ملل درحمايت ازاسرائيل بوده است.  آمريکاگرفته 

 که پای داظھار داشت که اسرائيل اجازه نميدھ بنيامين نتانياھو (بی بی)قای آ )٢٠١۴جون ( ھمين روزھا
(ايستادگی اسرائيل درمقابل جنايت  کشيده شود کيفری  بين المللی افسرش به دادگاه  يا و يک سرباز

  جنگی)

واضح است که اقدامات خودسرانه ومقاومت اسرائيل درمقابل قوانين بين المللی وحتی بی اعتنائی به 
   .بوده وھست آمريکاژانس اتمی وساخت وانبارکردن بمب ھای اتمی به پشت گرمی آ

 بسته است اسرائيل نميبايست در آمريکات سياسی ونظامی اسرانيل به اراده وکمک بااين حقيقت که حيا
   .وردآنقدرسماجت کند که باراک اوباما را تحقيروبصورت يک سکه بی ارزش درآانجام سخنرانی 

نيامين بحضورنسبت ب  آمريکارئيس جمھوری به مخالفت  بنيامين نتانياھو (بی بی)ی اصوال بی اعتنائ
يس بوسيله رئ آمريکاتحقير شخص رئيس جمھوری کافی بود برای  آمريکادرکنگره  نتانياھو (بی بی)

 آمريکان بستگی به کمک رئيس جمھوری آقوه مجريه کشوری که بقای سياسی ونظامی وموجوديت 
   .دارد
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به فاش سازی موافقت ھای پنھانی باايران درمورد موافقتھای ھسته ای  بنيامين نتانياھو (بی بی)تھديد 
 باما ناچارشود طرحی را که سری اعالم کرده بود فاش سازد ون سبب شد که باراک اوآوعملی ساختن 

انياھو بنيامين نتارت (درسخنرانی بدرع بنيامين نتانياھو (بی بی)بعد ھم واکنش او نسبت به سخنرانی 
    .صبانيت ازتحقيراوستکامال نشانگرع ھيچ راه حلی ديده نميشد)

درمقابل طرح باراک اوباما طرح مورد نظرش  ی بی)بنيامين نتانياھو (بقای اوباما، آ برخالف اظھارنظر 
 قای جان کری ھم درآفعاليت اتمی ايران است  که  تمام عيار کامل و وتوقف ن خلع سالحآ را داد و

يدھد يد اھميتی نمآبه راه حل ھائی که ازخارج مي آمريکا< :گفتبنيامين نتانياھو مصاحبه بعد ازسخنرانی 
  .خيص ميدھند>ومصالح را کارشناسان خود تش

ھيچ نيازی به حضوراودرکنگره نداشت وميتوانست دريک سخنرانی خطاب به بنيامين نتانياھو اظھارات 
ی خو برای خود،ضمن تحصيل سرمايه انتخاباتی  بنيامين نتانياھوولی  ؛ومردم جھان اعالم کند آمريکا

ھمه نآدرمقابل  و ،شان دادن آمريکاناکسی وسفله گری خود وکشورش را نسبت به ولينعمت خود يعنی 
شده است مانند يک  آمريکااعتراض جھانيان وسرشکستگی  ثازاسرائيل که باع آمريکاحمايت ھای 

   :سفله بی ھمه چيز رفتار کرد ودرست مصداق بيت معروف سعدی شد که گفته است

  يد باتو درجنگآ یاگرعمری نوازی سفله ای را                    به کمترچيز

  م داليل وحشت اسرائيل ازايرانبخش دو

وجھانيان اضطراب  آمريکاتا  ه داده،يلی برای وحشت ازايران درسخنرانی خود ارائدالبنيامين نتانياھو 
   .فعاليت ھای اتمی ايران بجا بدانند نخست وزيراسرائيل را دررابطه با

وحشت  اقدامات   ِ جه                 ّ ود ارائه داد تو  وحشت خ بازکردن قفل برایبنيامين نتانياھو قای آکليد قابل اطمينانی که 
   :دراثبات اين واقعيت گفت او ميز بوسيله شخص خامنه ای است وآزا وتھديد 

 )١( نھا ميراث دار يکی ازبزرگترين تمدن ھای جھان ھستندآ<مردم ايران مردمی بسيارمستعد ھستند 
 يھوديان با تالش يک رھبر ......)٢(ربودند  نھا راآافرادی دارای نگرش ھای دينی  ١٩٧٩اما درسال 

زبان انگليسی ميگويد اودرپيامھای تويتر به  –نھارا نابود کند آدينی فارسی مواجه اند که ميخواھد 
  >»سرائيل بايد نابود شود«

 ايران وملت ايران نيست وبطور حتم شخصی بنام سيدعلی خامنه ای و ،بنابراين قطب نگرانی اسرائيل
   .ھای دينی بوده ومردم ايران را ربوده اند افرادی است که دارای نگرش

 بااين .نھاست نه ربودن مردمآربودن مردم ايران ربودن حق حاکميت  از بنيامين نتانياھوالبته مقصود 
که حاکميت مردم ايران را ربوده  جمھوری اسالمی وخاصه ھمان عده ای ،بنيامين نتانياھوبرداشت درست 

را دزد  (حاکمان  نھاآکه  بنيامين نتانياھونھا الاقل ازجانب آل واظھارات اند فاقد مشروعيت ميشوند واعما
  ھی به مردم ايران وکشور ايران داشته باشد.                    ّ نميتواند ونبايد توج   ،غاصب ايران) ميداند
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 و بشريتصفحات تاريخ را درست خوانده که ملت ايران پرچمدارتمدن وبنيامين نتانياھو درصورتی که 
توده  رنھا با سايآوھمين فضيلت بوده که سبب بقای قوم يھود وزندگی مشترک  ی بودهفضيلت ھای انسان

تاريخی  اکنون نبايد دراظھارات وشاخ وشانه کشيدن ھايش اين خط قرمز  ؛ايران شده است ھای مردم
  .يردوبنيادی را ناديده بگ

= (غاصبان  ردم ايران>که اين <دزدان م کندش نکند که تاريخ فراموش نميفراموبنيامين نتانياھو 
حکومت قانونی ومردمی ايران) بوسيله کشورھای خارجی ازجمله حمايت اسرائيل برمردم ايران مسلط 

   .ايرانی نميدانند بلکه اعراب قريشی متجاوز به ايران ميدانند ران خودشان راشده اند وغاصبين کنونی اي

   :او درھمين سخنرانی استناد کرده است ميگويدھم به قول  بنيامين نتانياھوقای آسيد حسن نصرهللا که 

ی تمدن اسالم ،نچه درايران ھستآ <درايران امروزچيزی بنام پارسی سازی يا تمدن پارسی پيدا نميشود و
 در نچه درايران ھست دين محمد عرب ھاشمی قريشی است وبنيانگذارجمھوری اسالمی پدر، آاست

 یواکنون درجمھوری اسالمی امام سيد خامنه ای قريش است خدا پدرعرب بوده وفرزند محمد پيامبر
  .ھاشمی فرزند محمد وعلی ابن ابی طالب است که عرب بوده اند>

  خواست خامنه اي به نابودي اسرائيل نتانياهو  دليل اول 

اين است که خامنه ای درتويترخودش به زبان انگليسی گفته است <اسرائيل بنيامين نتانياھو دليل اول 
   .ابود شود>بايد ن

سرائيل را ابلکه نابودی سيد علی نگفته است که <ايران اسرائيل را بايد نابود کند ويا نابود خواھد کرد> 
  .ثارآ نه قابل اعتباراست نه جرم ومتاثراز ،مجری ندارد، مزبور وچون اعالم ھوس کرده است

ی رزوآ بنيامين نتانياھوکه  ،رزو وخواست رئيس ويارھبريک کشورقابل اجراستآيا انتظارات، ھوس، آ
 دارند، قوانين بين المللی  قرار ودرمھارکشورھا دارای قانون ھستند  ؟سيد علی راسند ساخته است

رزوی سيد علی چه آھوس و وقواعد بين المللی ميباشند. روسای کشورھا ناچاربه تبعيت ومجری قانون
   ؟شده است ن نتانياھوبنياميبب لرزيدن ازتاثير دارد که تيوتر سيد علی سمقامی 

درھمين سخنرانی خود شديدا به ارتش اسرائيل باليده وارتش را حافظ اسرائيل  بنيامين نتانياھوقای آ
 بمب ھسته ای است وپيشرفته ترين نيروی ھوائی جھان  را ٢٠٠واسرائيل ھم مجھزبه  ،دانسته است

وس يک پيرمرد دزد که يک دست ھم پس چرابايد ھ ،ھم پشتيبان وحامی خود داردرا آمريکاو ھم دارد
  ؟اسرائيل را چنان به اضطراب ووحشت بياندازد که جای دزد وصاحب مال را عوضی بگيردندارد 

 يترتو نياز به استراحت ومعالجه دارد که اينطور از بنيامين نتانياھو ؛سيد علی وھوسسش  ترس ندارد
   .کشيده است آمريکاسيد علی جازده که موضوع رابه کنگره 

 لی رابداند و بداند کهاعالم حقيقی يک دولت واقدامات برای مصرف داخبايد فرق بين بنيامين نتانياھو 
    .ھرگردی گردو نيست
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<بدون ترديد ميگويم که اين شعاروھدف دست يافتنی ست  :احمدی نژاد گفت ١٣٨۴بان سال آدرچھارم 
را تجربه کرده ودوران درخشان حاکميت  وصيھونيسم آمريکابه حول وقوه الھی به زودی جھان بدون  و

  .برجھان امروز تنفس خواھيم کرد> را اسالمی

يا دانشگاه پنسلوان قای گوات بعات ازآ ؛شدبنيامين نتانياھو متعاقب اظھارات احمدی نژاد که سبب لرزاند 
ينطورھم واغلب مفسرين وتحليلگران اظھارات احمدی نژاد را برای مصرف داخلی دانستند وديديم که ھم

   .بود

ن رئيس موسسه انترپرايز پس ازمالقات چند شخصيت اطالعاتی ازجمله الری فرانکلين  يقای مايکل لدآ
<حمله به ايران به قيمت برجای  :درباره جزئيات حمله به ايران گفت آمريکاالبی اسرائيل دروزارت دفاع 

   )٨۶(مشروح درسنگراول فروردين                                >    است ماندن سرزمين سوخته

 نراجدی گرفتند؟آيا ايرانيھا آ و ؟يا واقعيت داشت ويا برای مصرف داخلی وبھره برداری ھای خاصی بودآ
  ؟ندبه ايران ساخت آمريکامادگی حمله آن را پيراھن عثمان ودليل يحرف مايکل لدولرزيدند و

  رعايت حقوق بشر –دليل دوم 

ارائه داده  تخلفات مکرر جمھوری اسالمی ازموازين حقوق بشروکمک تانياھو بنيامين ندليل دومی که 
    .وايجاد انفجارات درلبنان وغيره است به امرترور

اين بيت معروف است  <ديگ به ديگ ميگويد رويت بنيامين نتانياھو بنظرميرسد که پاسخ اين مورد 
ی دمکشآ داشته باشد که  جمھوری اسالمی رابه ناديده گرفتن حقوق انسانی وترور و سياه> ھرکس حق

وبھمين دليل اين تحرير ورود به اين قسمت  ،اين عمل برای اسرائيل فکاھی وباعث خنده است ،متھم کند
  .نميداند وجواب را قابل نقد بنيامين نتانياھوادعای  از

  پايتخت  4دليل ديگر تسلط بر

عراق  –کشورلبنان  ۴خت تکی شده ميگويد ايران به چھارپايتن مآبه بنيامين نتانياھو ی که دليل ديگر
   .ازچھارسو تھديد تروريستی ميکند اسوريه ويمن مستولی شده واسرائيل ر –

ازجنبه ھای حقوقی تسلط که  بغير ،اين ادعا واھی است چراکه ھمکاری باکشورھا بمعنای تسلط نيست
رھا ست کشوياساسا حاکميت وناسيونال ،است قابل قبول المللی فاقد معنای حقوقین يامروز درحقوق ب

 بنيامينفی شود اين يک اھانت به ملتھا ازسوی اجازه نميدھد که کشوری زيرتسلط کشورديگری معر
   .است نتانياھو

رگاه احمقی بنام طائب رئيس شورای قرا ورد وآرا درسخنرانی خودش  مذکورمھمل بنيامين نتانياھو 
نيم وبه رزمندگان سوريه وعراق ولبنان شب خود ميز <اگربنا باشد، ازنان  :گفت ده رھبرنماين و عمار

   >.يمن کمک ميکنيم و
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 نرا ايرانآکه دشمن سبب اوگفت درگيری ھای درسوريه وعراق سبب ايجاد يک دنيای متزلزل شده است 
   .گ سوريه شکل نميگرفت وانصارهللا بوجود نميامدايران نبود جن به دليل اينکه اگر نھاستآ ميداند حق با

ھمين   ١، ھائی است وچگونه ازدامھای اسرائيل استقبال ميکنند مالحظه ميفرمائيد ايران بدست چه احمق 
وزيرخارجه عربستان ، بنيامين نتانياھوبعد ازاظھارات استقبال ازدام اسرائيل راعربستان ھم کرد و

  .ن درصدد تسلط برعراق است><ايرا :درمالقات با کری گفت

  دليل ديگر، ناو ھواپيما بر

   .شنيدنی است شاپيما براست که  داستانواشاره به ماکت يک ناو ھبنيامين نتانياھو دليل ديگر

يک  ئيھا نشان ميداد که جمھوری اسالمی داردآمريکاای به  وارهماه قبل عکس ھای ماھ ۶حدود  از
 لی کارشناسان با مالحظه تصاويرنتوانستند تائيد کنند که تصاويرھواپيما برغول پيکرميسازد و کشتی
تس نمي ينکه جمھوری اسالمی اعالم کرد که ماکت ناو ھواپيما برا اناو ھواپيما براست تساختن ط به مربو
درمانور دريائی خليج فارس تمرين  متراست) تا ٧٠متروعرض  ٣٣٣(ناو مزبور بطول  را ساخته  آمريکا

موشک بزرگ  ۴با  ئی را داشته باشد وبعد ھم اعالم کرد که اين ناو ھواپيما برآمريکاای انھدام ناوھ
   .ميليمتری منھدم شد ١٠٧فروند راکت  ۴٠٠و

اسرائيل بايد خجالت بکشد که يک طرح سپاه پاسداران که برای سرکيسه کردن کشور وحسابسازی تھيه  
برای اقدام عمليات  جمھوری اسالمیمادگی آساب نرا به حآ وصرفا مصرف داخلی وحيف وميل دارد شده 

    .عنوان کرده است آمريکانظامی  درکنگره 

وبی ومقوائی جمھوری اسالمی کجا. وانگھی محاسبه اکت چناو ھواپييما بربا جدارھای دوبله فلزی کجا وم
او ھواپيما ن مگر ،نھم باماکت ھای چوبیآ ؛نآيد نه انجام آقدرت سالح جنگی ازطريق محاسبه بدست مي

موشک   رام می ايستد که سپاه با راکت وآھمانطور  یی ودفاعموسائل تھاج ن عظمت وآ ئی باآمريکابر
   .؟ن بيفتدآبه جان 

وعملی باشد  ليونھا دالر سوء استفاده کندياين مسخره را سپاه پاسداران به خورد مردم عوام ميدھد که م
 ،ندک ھستم> بھم ربط پيدا آمريکا<من مسئول جنگ با :بادی) ميگويدآکه وقتی سرلشگرگاوميش (فيروز 

د مردم ح وکارشناسان اسرائيل در در مقام نخست وزيری اسراييل بنيامين نتانياھويا  حد تشخيص آولی 
  عوام است؟

  دليل ديگر صراحت قانون اساسي جمهوري اسالمي

انقالب اسالمی رابه تمام  قانون اساسی جمھوری اسالمی است که صدوربنيامين نتانياھو دليل ديگر
   .کشورھای جھان درتکليف سپاه پاسداران قرارداده است

                                               
بسياری که خودرا دکتر و مھندس و دانش آموخته ميدانند  شوربختانه اين استقبال در درون مرز خالصه نمی شود و در ھمه جا رواج دارد.  - ١

 ک-حرا ھمه جا بتن ميکنند و نام آنرا اعتراض و مبارزه می خوانند. » حماقت«اين پيراھن زردرنگ نماد 
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 و ،استوقانون اساسی جمھوری اسالمی اين تکليف رابرای سپاه پاسداران مقرر کرده  ؛ری چنين استآ
   .تکليف شرعی ودينی است که به قانون اساسی جمھوری اسالمی منتقل شده استاين امر اقتباس از

ضوع مھم اين است که نه اسرائيل ونه ھيچيک ازکشورھای عضو سازمان ملل نميتوانند به تکليفی اما مو
زيرا جمھوری اسالمی  ؛پاسداران مقررکرده اعتراض کنند ون اساسی جمھوری اسالمی برای سپاهکه قان

 شورھائیک اسرائيل و ؛ن سازمان پذيرفته اندآھمين اساسنامه خالف منشورسازمان ملل بعضويت  با را
با اعالميه جھانی حقوق بشرومنشورسازمان ملل متحد  مغاير که قانون اساسی جمھوری اسالمی را

ن سازمان) خواستاررسيدگی مجدد به اسناد ھويت آميدانند  بايد ازطريق سازمان ملل (دفترحقوقی 
ت نوقآل متحد ن بشوند وبعد ازتعيين تکليف  توسط سازمان ملآجمھوری اسالمی ازجمله قانون اساسی 

   .با جمھوری اسالمی مانند يک کشورعضو سازمان رفتارکنند

ازانتشارات سنگر رجوع  >(عالقمندان به بحث مزبور ميتوانند به رساله <راھی برای تامين امنيت جھانی
  فرمايند)

  داستان استر –دليل ديگر 

   .قصص وجود دارد رین ھم بسياآورات است چنانکه درقرجمله قصص ت از ،تورات، داستان استر 

ھم برای نآ ادله اثبات  ادعا محسوب نميشود قصه، نه سند است ونه دليل ولذا درحقوق هيچ كشوري از

عتقد مانجيل آن ديگری به  و ن آبه قری وديگر ورات قراردارد که يکی به ت موضوعی که بين کشورھائی 
   .است

ل کرده و احساسات دينی خودش را در کارھای سياسی دراين مورد ناشيانه عمبنيامين نتانياھو عقيده دارم 
کما  بوده است بنيامين نتانياھون مشوق آمصرف داخلی  ،واگرھم ميدانستهوحقوقی نتوانسته دخالت ندھد 

 ازني بر سخنرانی اشــمبتدا وخ که ھيچ جائی در ،او ازنام موسی ھم درسخنرانی اش کمک گرفت؛ اينکه
  ٢. نداشت

   بنيامين نتانياهومحكوميت ادعا هاي 

کنون ا يکايک عرض شد و آمريکادرسخنرانی کنگره نتانياھو  قایآدراين تحرير مبانی بی اعتباری داليل 
بعنوان رئيس قوه مجريه اسرائيل خالف ادعاھائی را که بنيامين نتانياھو که  خود  دالئلی ارائه ميگردد

ی ازقوه مجريه که تکليف قانونی تحصيل وبه کالمی ديگر بخش مطرح کرده اعالم جھانی نموده است
ی ب را بنيامين نتانياھو (بی بی)قبال ادعاھای بی دليل  نسبت به مسائل وامنيت اسرائيل دارد،گاھی آ

   .اعتبارساخته است

                                               
تناد به داستان موھومی استر و پذيرش اينکه آن زن ھمسر پادشاه ايران بوده به نيمی از توھمات و شوربختانه برخی از ايرانيان با اس - ٢

ن راموھومات نتانياھو جامه عمل پوشانده واورا تاييد کرده اند. اينان دوستانی ھمانند خاله خرسه ھستند که مگس را با سنگ بزرگ از صورت اي
 ک.-ميپرانند. ح
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ن کشورھم بخشی آرئيس قوه مجريه اسرائيل است که درنھايت اداره اطالعات وامنيت  نتانياھو قایآ
شناخته ميشود وبه عبارت ديگر حرف موساد  بنيامين نتانياھوقای آسئوليت ازھمان قوه مجريه ودرم

  .وبرعکس استبنيامين نتانياھواسرائيل حرف اساسی 

   داليل 

ارزيابی  روزنامه نيويورک تايمز نوشت سازمان جاسوسی اسرائيل با ١٣٩٠اسفند سال  ٢٨ در 
د ندارد که نشان بدھد رھبران اعالم کرده اند که شواھدی وجو آمريکاسازمان ھای اطالعاتی 

. ھمان روزنامه نوشت وردن سالح ھسته ای تصميم گرفته اندآبرای بدست  مھوری اسالمیج
  .واسرائيل تفاوت چندانی ندارد آمريکانطرات سازمان ھای اطالعاتی 

   :نوشت۵/١٢/٩٣روزنامه گاردين روز دوشنبه  

 اين گزارش ؛ھسته ای ايران را منتشرساختولين بخش ازاسناد محرمانه درباره ارزيابی موساد ازبرنامه ا
 ٢٠١٢درمجمع عمومی سازمان ملل درسال بنيامين نتانياھو قای آنشان ميدھد که اندکی بعد ازسخنرانی 

درمجمع عمومی رسيده  بنيامين نتانياھو قای آسازمان اطالعات اسرائيل به ارزيابی کامال خالف اظھارات 
   .است

 بنيامين نتانياھو قای آين امر رسانه ھای عربی القطر والجزيره يکماه بعد ازسخنرانی دررابطه باھم
   .نيستانجام فعاليت ھای الزم بر ای ساخت بمب درمجمع به اين ارزيابی رسيدند که ايران درحال 

سازی  درصد مسيربمب ٧٠اينھا درحالی است که نخست وزيراسرائيل درسازمان ملل گفته بود ايران ھمه 
  .اتمی را طی کرده وکمترازيکسال برای ساختن بمب اتمی وقت الزم دارد

درگزارشی  ٢٠١٢سازمان مستقل تشکيل شده است درسال  ١٧که از آمريکاجامعه اطالعاتی  
   .نيستاعالم کرد که فعاليت ھسته ای ايران درراستای فعاليت ھای نظامی وتوليد بمب 

روزنامه  ،برای سخرانی آمريکابه کنگره يامين نتانياھو بنمقارن سفر ٢٠١۵فوريه سال  ٢۴در 
گاردين بريتانيا باارائه اسنادی نوشت که موساد وسرويس جاسوسی اسرائيل برخالف نظر نخست 

بکه ش روزنامه گاردين و .وزيراسرائييل گمان نميکنند که ايران دربرنامه توليد بمب اتمی باشد
فريقای جنوبی که بطور آ رمانه چند سازمان اطالعاتی اسرائيل وخبری الجزايرباارائه اسناد مح

تائيد شده که ايران درمقام ساخت بمب گسترده ای درمورد مسائل ھسته ای ايران ھمکاری دارند 
 ياھونتانقای آن گزارش که با سخنرانی آ روزنامه مزبور اضافه کرده است که انتشار. نيستاتمی 

  .ايجاد مشکل خواھد کردبنيامين نتانياھو زمان است برای درکنگره ھم

  قابل توجه رئيس شوراي تجزيه طلبان 

ه دراعالم اينك< را متقاعد سازد كه تحريرحاضر ميتواند رئيس خود خوانده شوراي تجزيه طلبان
   .دنيتجديد نظربفرما >ايران درمقام ساخت سالح هسته اي است
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