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ظات  ی ،مال طالح م ورای با وی    پ
  نقدر نشد ھما سايه فکن برسرما       که نازيال آمد وشد فضله فکن برسرما آ       

  حقوقدان -اميرفيض

داشتند با صحنه ھائی غمين  راايران يارانی که افتخارحضوردرتشريف فرمائی اعليحضرت درتورنتو
 نسبت بهوسختگيرانه  حکايت از کنترل دقيق ،نآو غيرقابل انتظاری مواجه شده اند  که مجموعه 

  .داشت دارند را که شھرت سلطنت طلبیگفتگو وپاسخ به پرسشھای کسانی در اعليحضرت

ن جمع پنھان آحاضرين درنتوانست ازديد  علنی وزننده بود که نقدرآ ،حالت اين کنترلگفته شده  که 
    .ن نداشتندآشکاری آ واصال کيفيت عمل طوری بود که عاملين ابائی از گردد

طنت ومنشورشورا پاسخ ميفرمودند درحين اينکه اعليحضرت به پرسشھائی دررابطه باموقعيت سل
يت بود ن کامال قابل درک وروآ ثارآشد ولی ن ھم کسی مطلع نآسردستی که ازمضمون يک ياداشت 

 از قای پيرزاده به خانم محی الدين وآ قای پيرزاده وازآ به  نوشته شد  بوسيله خانم نازيال گلستان
 واعليحضرت با مدآرت که درحال صحبت بودند، مانند صائقه فرود خانم محی الدين درمقابل اعليحض

ضيه وقتغييردادند  ن نامه بود موضوع صحبتشان راآکه در !وبه اعتباردستورین نامه آمالحظه 
   .سوال وجواب وانتظار ھمه باھمان يادداشت مختومه شد

يد که يک واقعه غيرعادی خطرناک  مثال وجود يک آمعموال طريقه مزبور وقتی به اجرا درمي
زاکت ھای قوع است ومسئول جلسه بدون رعايت ندرشرف وويايک حادثه ترويستی تروريست 

   .ايان ميدھدسخنگو را متوقف وجلسه راپ ،معمول واحترام جلسه

معمول ديگر که ندرتا روی ميدھد وقتی است که گماشته ای برخالف دستوراربابش باکسی صحبت 
ميکند که ارباب بدون مالحظه وضربه ای که به شخصيت نوکرش وارد ميشود اوراصدا وازصحبت 

     .خارج ميسازد وچه بسا برای نشان دادن موقعيت خودش يک توسری ھم به نوکرش بزند

 و کيفيت تذکربه اعليحضرت ،ن جمع قليل بودند با مالحظه اين جريان شوکه شدندآنھا که درآھمه 
 است که دستگاه کنترل اعليحضرت بايد ريشه ای فراتر یبارز اعليحضرت نشان ازسویقبول تذکر

   .ترباشد قوی تر وعميق ،نچه که تصورميشدآ از

 اين جرات و نبوده ونيستم ولی بامريکا آ بنمايندگی بنده منکرکنترل اعليحضرت بوسيله دبيرخانه 
ميتوان درمصاحبه  اوج دخالت دبيرخانه را ،بيسابقه است کنترل سخنان اعليحضرت ،حرارت

ناموجه شناخته ميشد   دخالت  شکاراآ نالين ارزيابی کرد که ھرقدرناگواروآاعليحضرت بافوکس 
    .نميباشد ستانولی ابدا قابل قياس با کنترل اعليحضرت بوسيله خانم نازيال گل

 اگر اين تفاوت که با ،گواه تغييرات سفت وسختی استبرنامه کنترل اعليحضرت درجلسه تورنتو  
ولی اکنون کامال  ،چه شخصی استگذشته معلوم نبود که سياق کنترل اعليحضرت ازجانب  در
 هعليه جمھوری اسالمی ب ،شکاراست که کنترل کننده اعليحضرت ودرحقيقت اطاق فکرمبارزهآ

وعده ای ھم فرمانبردار او وبقيه ھم طفيلی  ھستند سرکارخانم نازيال گلستان ،ھواداری جنبش سبز
   .ھستند



 حقوقدان -اميرفيض -مالحظات، در پستوی شورای به اصطالح ملی                  ٢ برگ   ٠٩/ ٠۶/ ٢٠١٣ ، يکشنبه (مھر شيد) 

   باتوضيح بيشتري پيش برويم

قای باراک اوباما دريک سخنرانی آمد که درجريان ليبی بود که آمطلع شدم يادم  ،ھنگاميکه ازجريان
ياری دھند وبخشی  را مريکاآ ،مريکا درکشورھای ديکرآدوستان ما بايد درمشکالت سياسی گفت <

  >از سنگينی کاررا عھده دارشوند

ن <م ؛نکه رائ اعتماد ازکنگره گرفت گفتآمريکا يک روز پس ازآوزيردفاع  ،قای چاک ھاگلآ
ھان بايد بصورت  مريکا درسراسرجآراگوشزد کرده ام که نقش نآھمواره براين باوربوده ام و

  >مشارکت ورايزنی درامورباشد ......

. نشريه نشنال قايان اوباما وھاگل نظرھای مثبتی ارائه دادندآمريکا نيز درتائيد اظھارات آمطبوعات 
يد وحتی يک مداخله نظامی انسان آمريکا نميتواند ازعھده يک جنگ ديگربرآ< :اينترست نوشت

مريکا درليبی نزديک به يک ميليار آمده است که آدرھمان مقاله   دوستانه گسترده راعملی سازد
دالر ھزينه عملياتی داشت درحاليکه اگر دخالت مستقيم مانند عراق ويا افغانستان ميکرد ھزينه 

   .>ورد ميشدآميليارد دالربر ۵٠٠جنگ باليبی به 

ن پس آ ی ديگربود وازمريکا درکشورھاآمداخالت  بارقای چاک ھاگل کشيدن آقای اوباما وآمقصود 
مريکا آمريکا درکشورھای ديگر به کشورھای دوست آزجريان ليبی بار سياسی مداخله يعنی پس ا
ا باقوای نظامی مريکآچنانکه درسوريه عمال اين جايگزينی کشورھای اقمارودوست  ؛منتقل گرديد

[جور لمانآليس وستان سعودی وترکيه واردن وفرانسه وانگب(قطر وعرمريکا  کامال مشھود است آ
   )کشی می کنند]

مريکا درجنگ  آموفقيت اين برنامه يعنی مشارکت کشورھا دربرنامه ھای سياسی ونظامی ونفوذی 
مريکا مشارکت کشورھارا درمسائل منطقه ای نه تنھا پذيرفت بلکه درمواردی آو ليبی تجربه شد

طاق  فکروعملياتی مريکا مخالفند ترجيح داد که اآن سخت بامداخله وتوسل به آمانند ايران که مردم 
لودگی سياسی دارد آ نسبت به ايران مريکا وانگليسآ ديگر ازجمله فرانسه که کمتراز را درکشور
   .واگذارنمايد

ن درنيويورک ميباشد درسال آ= طبق نظرسنجی تلفنی  موسسه صلح بين المللی که مرکز   حاشيه

ھايش  مريکا وسياستآ درصد با ٩٢مريکا طرفداری ميکنند وآازايران  درصد ازمردم ٨جاری 
اردرصد ازمردم ايران ھسی وچ ٢٠٠٨ارش مزبور اضافه کرده است که درسال گز ؛مخالفند

وارن ھوگ  سرپرست  موسسه صلح بين المللی گفته است   ،مريکا داشته اندآنظرمساعد نسبت به 
درصد ميگويند حق ايران است درحاليکه  ٧١ايرانيھا درباره سالح اتمی پرسش کرديم  از ما

  )پايان حاشيه(   .درصد با برنامه ھای اتمی موافق بودند ۵٢درنظرسنجی مشابه درسه سال پيش 

  انتخاب كشور فرانسه بعنوان پايگاه  مبارزه 

برخی خوشباوران گفتند که چون  ،ازفرانسه شروع شد !موقعی که فعاليت شورای به اصطالح ملی
   .ايرانيان ھم برای نجات کشورشان ازفرانسه شروع شده استه فرانسه براه افتاد مبارز زخمينی ا

ايرانيان است واقعيت اين است که ستاد  ھمسايه وھموزن ديگرخوشباوری ما ،چنين خوشباوری
مريکا به پاريس منتقل شده ومردان سياسی واطالعاتی آعملياتی اقدامات عليه جمھوری اسالمی از

   .ميکنند رھبری  را !شورای به اصطالح ملی ،درپستو که فرانسه ھستند 
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که بمناسبت  ،يک شخصيت فرانسوی وحقوقدان است گفته شده است که ھمسرخانم نازيال گلستان
 انسوی وشايد ھم مشترک بان ھيئت فرآ موقعيت ممتازی در ،دارای اينکه ھمسرشان ايرانی ھستند

قای آبه   ت سياسی فرانسوی بوسيله خانم نازيالن ھيئآودستورات  ميباشند مريکائی متخصصآچند 
   .! ابالغ وبدون بروبرگرد بايد اجراشودفترسياسیپيرزاده ودرنھايت به د

 حقوقدان فرانسوی برکار يک گروه< مد کهآقای پيرزاده بميان آاشاراتی که بوسيله اعليحضرت ونيز
قرينه ای است که  ،سخن دادند نھا دادآ> وکلی ھم درباره شخصيت وبصيرت شورا نظارت  دارند 

است  !نظارت برکارشورای ملی ھدايت ومامور ،فرانسوی مقصود ازگروه فرانسوی ھمان ھيئت
   .ايشان است وھمکاران ومقصود ازحقوقدان فرانسوی ھم ھمسرخانم نازيال گلستان

 شورايملی را ،ناظروھادی بھترين فردی است که ميتوانست ازسوی ھيئت فرانسویِ  خانم گلستان
   .مديريت کند

درشورای  دارد وبھترين کسی است که ميتواند جنبش سبزرا را زيرا اوال سابقه ھمکاری با کروبی
  جنبش سبزمرده راتکانی بدھد>ودر عبارت درست تری < نمايندگی کند  !به اصطالح ملی

ديده  موزش کمک به متقاضيان کمک> راآيک دوره کالس < ايشان  نطور که شنيده شده،آ  -دوم
> مده ايم تا مديريت کنيمآما وخود ايشان ھم گفته اند < )Aide à la Décision شايد نامی مشابه( اند

ست وماموريت انھا از یھم احد مقصود ازما ھمان واحد فرانسوی است که خانم نازيال گلستان
    ١. مديريت کردن شورامحول ايشان است

 )قای پيرزادهآ(بی اطالعی ھستند وانرژی ايشان درکنارجوان ی ژجوان وباانرخانم نازيال  -سوم 
   .مريکائی مامورسازمان دادن وھدايت شورايملی را تسھيل ميکندآ –برنامه ھای ھيئت فرانسوی 

قای پيرزاده ونيز کسان ديگر آقرينه ديگری که برداشت اين تحرير رامستحکم ميکند اين است که 
تشريح ميکنند که باداستان  را وتشکيل شورا يفيتی تنظيم فراخواندفترسياسی ھريک به ک  افراد از

قای پيرزاده که درحقيقت آ کامال متفاوت است واين نشان ميدھد که غيراز خانم نازيال و يکديگر
ولی اطالع ھستند  با يا وتشکيل شورا بی اطالع ھستند  خانم است سايرين ازحقيقت پستویگماشته 

واين ازعجائب است که کسانی عضووباصطالح  وت استنھا درتبعيت وسکآمصلحت شخصی 
وچگونه وکجا متولد شده است  باردارشده  کی  مديرشورا ھستند ولی نميدانند که  شورا چگونه از

  .يا اصال متولد شده است يانهآ و

  قرينه ديگر مساعدت مالي وامنيتي 

قای پيرزاده ھزينه تامين امنيت وبرگزاری جلسات سنگين وھزينه ھای باالسری شورای آبنابراعالم 
ابوابجمعی  نکه شورا ازآ؟ به حساب به چه حسابی ،ملی درفرانسه  را دولت فرانسه تامين ميکند

  .سياسی دولت فرانسه است

  حضورعلياحضرت –قرينه ديگر 

                                                            
 .a ce jour Le Bureau du Prince Reza Pahlaviرزومه خانم گلستان به زبان فرانسه ايشان خودش را در  ١

 STRATEGIC PLANNING ADVISOR  ,خوانده و در خط دوم نوشته استThèse de doctorat en Aide à la 
Décision  --   ک- حدکترا در ياری به تصميم گيری. تز  –مشاور طرح ھای استراتژيک در دفتر شاھزاده رضا پھلوی در حال حاضر  
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امضای  ؛به کشورودولت فرانسه مميزميکند را وراتگی شيکی ازرديف ھای مھم قرائن که وابس
   .ن استآقطعنامه وحمايت علياحضرت از

> امضا کرده اند را علياحضرت بمناسبت امضای اعليحضرت منشورگرچه شنيده شده است که <
  .روياروئی قرائن زير خلع اعتبارميشود ولی اين شنيده در

> ميکنند ندگی ايشان رامادرشان فراھممخارج زاعلحضرت درمصاحبه ای فرموده اند که < -١
مادرم متخصص مسائل ايران است ومن ازتخصص وھمچنين در بيان ديگری فرموده اند <

  >ايشان بھره مند ميشوم

، امضا کرده اند ار ت تاثير اقدامات اعليحضرت منشورقرينه باال اجازه قبول اينکه علياحضرت تح
 از ،به تبعيت ازوابستگی سياسی ومالی به مادرشان نرا که اعليحضرتآ ميسازد وبرعکسِ  دشوار

. ھرچند باور بول نزديک  است وق د راحت تربه باوررا امضا فرموده ان مادرشان تبعيت ومنشور
 جدی تری ھم خود نماست که امضای منشور دستوری ازھمان باالئی که اعليحضرت انتظارکمک از

   ٢. دارند بوده است نراآ

عليا حضرت بزرگ شده درفرانسه ھستند دوستان بسياری درسطح باالی کشورفرانسه دارند   -٢
 برای نجات ايران توسل واطاعت ازرھبری فرانسه راخيلی ممتازوقابل قبول ترميدانند تا

سوی مريکا وقاھره توسل به پزشکان فرانآ حتی درمورد جراحی شاھنشاه در ،ئيھامريکاآ
  .ورد توجه علياحضرت بودئيھا ممريکاآبيشتر از

حضرت عليا ،ازواگذاری رھبری اپوزيسيون به فرانسه استقبال کرده اند ، علياحضرتبھمين دليل
 برحسب شنيده ھا دريکی ازدستکاه ھای کشورفرانسه اززمان سارکوزی با حقوق ماھيانه ده ھزار

   .استخدام شده اند دالر

اند . خيلی شخصيت استثنائی الزم است که انسانی  يعنی ايشان درتاروپود روابط بافرانسه قرارگرفته
ضوابط <عرض نگھدارد ودرعبارتی فته است بتواند ضوابط را مصون ازتکه درجريان روابط قرارگر

  >فدای روابط نکند را

وابط کم دارند چنانکه درمورد نيابت علياحضرت ظرفيت الزم رابرای حفظ ضسوابق نشان ميدھد که 
   .ن ضوابط قانونی وبسيارمھم درراه روابط ناديده گرفته شدآشاه سلطنت ويا وصيت شاھن

  قرينه ديگر

ن ويا آبه ھيچ اعتراضی نسبت به کيفيت تشکيل مجمع موسس ويا تصميم گيری درباره اساسنامه 
   ؛جوابی داده نميشود زيرا ازطرف ايرانيان مطرح ميشود  منشورکه کرارا ١١ماده 

  به داليل اين مھم توجه بفرمائيد

 > نه رھبری ميکنم ونه سازماندھی اعليحضرت سالھای متمادی به کرات اعالم کردند که
ونه کسی راانتخاب ميکنم> ازطرفی فرھنگ سياسی ملت ايران جزقائمه رھبری شاه پذيرای 

   :رھبری ديگری نيست به ھمين دليل است که گری سيک  درگفتگوی باکيھان لندن گفت

                                                            
معرف نازيال گلستان به اعليحضرت «، به کسانی گفته اند گاھیآمشھور شده است و گويا دفتر علياحضرت از روی بی احتياطی ويا  -  ٢

 ک- ح» . مادرشان علياحضرت بوده اند
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د جنبش ضد رژيم راسازماندھی کننھا آران منتظرکسی ھستند که بجای متاسفانه فعاالن سياسی اي<
  >ينده مناسب تراستآمجموعه ايرانيان خارج ازکشور نميدانند چه نوع حکومتی برای 

  )١١٧٨کيھان(

 عالوه بربيانات اعليحضرت  درتائيد اظھارات گری سيک  که ايرانيان نميدانند چه رژيمی ميخواھند
   .ارائه است نيز قابلگری دي يک شاھد معتبر

 جھانيان بخصوص دولتھا بدانند که ما< ؛قای پرويز قاضی سعيد درروزنامه عصرامروز نوشتآ
برای يک شخص ويژه ويايک ايدئولژی خاص ويايک جريان فکری وقومی ومذھبی وسياسی نيست 

لتمان رفع اختاپوس راازسرکشوروم اين است که بماکمک کنيد  تاشر تقاضای ما ؛که فرياد ميکنيم
  کنيم ....>

 سال انتظار  ٣٠  

 سال انتظار اينکه کسی بيايد وجنبش ضد رژيم راسازماندھی کند ادامه يافت وکسی پيدا نشد  ٣٠
   .وتمام نورافکن انداختن اعليحضرت ھم مثمرثمرواقع نگرديد

به خواست وحمايت وکمک  مبارزه عليه جمھوری اسالمی را، طرفی شخص اعليحضرت از 
غيرقابل ی نرا ممکن نميدانند ودراين راستاآ وبغير مريکا گره کور زده اندآخارجی خاصه شورھای ک

مبارزه عليه جمھوری اسالمی خواسته اند  وبه  جامعه جھانی مساعدت وکمک برای از ،شمارش
مريکا بارھا قول قاطع داده  آمردان مريکا دولتآاعتبارھمين درخواست ھای مکرر ونيزمنافع خاص 

بسيارھم کمک کردند وميکنند وحتی  ،اسالمی ياری کنندبه ايرانيان درمبارزه عليه جمھوری  اند که
قای ديک چينی را پايگاه تماس ورھبری مبارزه ايرانيان قراردادند که روزنامه صبح ايران آ دختر

انم وظيفه ايرانيان اين است که ھرنوع اطالعاتی که دارند به خ< ؛ھم بالفاصله با تيتر درشت نوشت
  ٣ >مريکا اطالع دھندآديک چينی در وزارت امورخارجه 

کا بصورت يک مريآمريکا چندان کاربردی نداشت زيرا آ شکارآولی ھمانطورکه ناظريم دخالت 
  .به جھانيان وبويژه ايرانيان معرفی شده استکشور منفورومداخله گر

ايرانی  ،بمناست تحريم ھاستئيھا مريکاآتنفرروزافزون ايرانيھا از< :(يک روزنامه فرانسوی نوشت
سخت  ،برما مردم گرفتار دارو را زندگی و ،مريکا زورش به حکومت ايران نميرسدآھا ميگويند 

   )ميکند

ن به گروه آمريکا ميتوانست بکند ھل دادن برنامه ريزی مبارزه ومديريت آ! که بھترين کاری
   .فرانسوی بود که ھمين کارراھم کردند

که يک فرانک ريکاردوئه  ،مريکاآ< :گفت ٧٨رفروردين ماه سال مريکا دآوزيرخارجه  خانم
سيون عراق برای سرنگونی صدام مامور مريکائی است رابرای کمک به اپوزيآديپلمات کارکشته 

  .کرده است

  )٧٨کيھان لندن مشروح بصورت فتوکپی درسنگراول فروردين (                                        

                                                            
 ک- نمونه ميھن پرستی و مخالفت با دخالت بيگانه را تماشا کنيد. ح -  ٣



 حقوقدان -اميرفيض -مالحظات، در پستوی شورای به اصطالح ملی                  ۶ برگ   ٠٩/ ٠۶/ ٢٠١٣ ، يکشنبه (مھر شيد) 

جمھوری اسالمی رابه دولت فرانسه واگذارکرده است والبته  ريکا کارحمايت ازمخالفانمآ ،ھماکنون 
قای آشناست ھمان آن عمله ھا که برای ما آدارند که يکی از مشارکت ناظر بعنوان مريکائيھا ھمآکه 

  .قای نصراصفھانی مراجعه شود)آبرای کسب اطالعات بيشتر به ( .تيمرمن ميباشد

 ه وكمك دهندهرابطه كمك گيريند  

ن وعوضی که کمک آمتقاضی کمک  نميتواند کيفيت کمک را تعيين کند چگونگی کمک ومقدارونوع 
   .انجام ھرکاروحرکت مثبتی است که عاجز از نه کمک گيرنده دھنده ميخواھد با کمک دھنده است

گفته  او مورد دارددوجمله قابل استفاده ای دراين  ادلين آلبرايت؛م ؛خانم وزيرخارجه زمان کلينتون
کسانی که > ويکی ھم گفت <خود ھيچکاری نميکند ،است <کسيکه به انتظارکمک ديگران است

  .>زياد حرف ميزنند مرد عمل نيستند

گدا صفت  که دست بی پرنسيپ و سوابقی که دنيا وخاصه فرانسويان ازما دارند مارامردمانی  بنابر
ل است دراز کرده ايم وھرچه ھم داده اند قانع نبوده سا٣٠خود به سوی بيگانه راتضرع والتماس 

ومنکرھم شده ايم ميشناسند وميدانند که ما اھل حرف ھستيم ونه عمل وحرفھايمان ھم بی دوام 
مانشان داده ايم که  ،نيستيم که بما جواب بدھند یوغيراصولی است بنابراين ما واجد چنان شخصيت

به سوال ويااعتراض  کجا ديده شده است که قيم وولیدر ،درمبارزه ومنافع کشورمان صغيرھستم
نسبت به شورا خاصه  را صغيرومحجورپاسخ بدھد که ھيئت فرانسوی پاسخ به اعتراضات ما

   .ن پاسخ بدھدآمنشور قالبی 

  منشور شورا دررابطه باكمك وحمايت كمك كننده  

خارجيان ايجاد موضوع کمک اپوزيسيون از ،عرض شد که کم وکيف کمک با کمک دھنده است
اعليحضرت اين خواست رادرحدی  ؛ن نظم جاری وساری باشدآچنان نظمی است که حقوق بشردر

  .نرا تکليف کشورھای خارجی درمورد ايران ميپندارندآالزم االتباع ميدانند که 

ا نچه که اساسآی تمام شدنی است زيرا ياکنون به بينيم که اجرای اين خواسته اپوزيسيون به چه بھا
 نيامده ونميايد بھای ايجاد نظم حقوقی متکی براعالميه جھانی حقوق بشر درخواست ما بتوجه

   .است )جامعه جھانیمريکا (آبکمک 

   :<اميتای اتسيونی > تحليلگرنشنال اينترست نوشته است 

 ۵۶نجام شد تنھا ابه عراق وبرکناری صدام حسين به سرعت وتلفات کم  ٢٠٠٣حمله سال <
فازملت سازی شروع شد  که داستان  ،نآتن بود اما درپی  ١٧٢تلفات انسانی  و الرد  دميليار

مقصود ازملت سازی تبديل جامعه عراق به جامعه دمکراتيک ورعايت حقوق بشراست ديگری بود (
نرا قوام آئيھا ميخواھيم که پس ازبراندازی جمھوری اسالمی مريکاآ = يعنی ھمان چيزی که ما از

  )بخشند

 مريکائی کشته  وآ ۴٠٠٠زشد بيش ازغاآ ٢٠٠٣شدن اين فاز که ازماه مه سال  باشروع
وھزينه مستقيم عمليات اياالت متحده  مجروح ونقص عضو وبيمار روانی بجای گذاشت ۶٠،٠٠٠،١

  .ميليارد دالر گذشته است ۶۵٠ن کشور ازآدر
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ابخواھی حکومت دمکرات ونه ازحقوق بشرخبری ھست وبرعکس تاز  نه،درعراق  ومی بينيم که
 ۵٠٠٠٠٠و کشته شده  یبطوريکه تاکنون يک ميليون عراق ترور وانفجاروکشتاروبی قانونی است 

  وووووطفل  ناقص روی دست مردم عراق مانده است 

نھا که ذکرکمک ازبيگانه رابرای برقراری حکومت مردم ساالر آورده شد که آاين شاھد بدين لحاظ 
مريکا آدرايران گرفته اند متوجه بشوند که اگردرعراق که يک سوم ايران جمعيت ومساحت دارد 

ت درايران خدا داند که تلفا ،وھنوزھم بايد بدھد ميليارد ھزينه داد صدکشته وحدود ھفت ۴٠٠٠
  .مريکا چه مقدارخواھد بودآايرانيان وھزينه جنگی 

مريکا می اندازيم  اکنون آبگردن ت که درمقابل چنين ھزينه ای که بخشی ازايرانيان سوال اينجاس
مريکا نسبت به بسياری ازکشورھا آمريکا مسئله تجزيه ايران راکه ازاھداف مسلم وعلنی آکه 

   !!يا زياده خواھی استآ، شته استمنشور گذا ١١خاصه ايران است درماده 

منشور)  ١١ماده مريکا واکنون فرانسه فکرميکنند که باتجزيه ايران وياقبول اصل تجزيه (آ
  المی ـــبراندازی جمھوری اس -١ت اپوزيسيون را شامل باسھولت وھزينه کمتری ميتوانند خواس

  ردمی کردن ايران  موفق بشوند م -٢

  ادعاي غبن مفقود

معامله  ؛) ھنگامی قابل استماع است که معامله بدون نمونه باشدمغبون شدن درمعاملهادعای غبن (
   .نوشته شده است !ن درمنشورشوراآاست که کليت  مريکا بصورت معامله ایآ سيون بااپوزي

است  لذا ھيچ جای اعتراضی نسبت به  عراق کشور مريکا برای عمل به قراردادآنجا که نمونه آاز
 است  الگوی تجزيه ايران وزادی ايران آنخواھد بود زيرا عراق الگوی  نشورامضاکنند گان م

   .ميباشدقسمت  ٧چنانکه عراق درجريان تجزيه به سه قسمت وافغانستان به 

نکه آباعراق اين است که درعراق بعد از ،درمورد تجزيه ايران !تفاوت منشورباصطالح شورای ملی
مطرح شد ودرايران قبل ازساقط کردن جمھوری  صدام سقوط کرد موضوع تکه تکه کردن عراق

   .موافقت برخی ازايرانيان مقيم خارج گرفته شده است مريکاآاسالمی بوسيله 

مريکا سبب تجزيه وويرانی کشورشان آشايد بتوان گفت که عراقی ھا نميدانستند که اميد بستن به  
 !مسلکی وفراحزبی وفرا عقيدتیا! فرفرھيخته! دارای خرد جمعی خواھد شد ولی ايرانيان که خودرا

چرا به اين کارخطرناک   ميدانند »گيتی گرايانه«اخيرا ھم  و ! دارای سرمايه سياسی کنشگرسياسی
  ؟ايران بربادده دست زده اند

  

   

  

    

  

  


