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  )قسمت اول(

  حقوقدان -اميرفيض

ده  ش ھسته برماايرانيان خارج ازکشور تحميل آ ،ھستهآتحريرحاضر شايد بتواند نکبت وخفت بزرگی که 
   .باشيمومقاوم  بازگو کند تا شايد ھشيار را شودمي و

 ،درھاشده ايم وگرگان مترصوضع ما شده ھمانند گله بزرگی ازگوسفندان که بعلت نداشتن صاحب ودلسوز 
 نند وميز اننآ ويک مارک تعلق به خودشان بر ب را جمع ميکنندحن گوسفندان بالصاآ دسته از ،دسته

نده ندان پراکوری گوسفآوھمانطور که برای گرد ،شند ويا بقتلگاه تقديم قصابان ميکنندونھا را ميفرآ
 و »زادیآ« ،»دمکراسی«ھزنان سياسی ھم ازعبارات خاص ازقبيل افاده ميشود اين رتازدسته علف اس

  .استفاده ميکنند »ھمبستگی«وگاه وبيشتر  »زادآانتخابات «

  شاه خفته است وفتنه بيدار           چشم دولت زشاه خفته مدار

  مقصد واقعي همبستگي

قديمی ترين واژه سياسی است که درفرھنگ سياسی  ،»ھمبستگی«يدھد که واژه اسناد مبارزه نشان م
  .ايرانيان خارج ازکشوروارد شده است وبرای اولين بار شعارجبھه نجات دکترامينی شد

دعوت  ،ھمبستگی ايرانياندعوت  ،، ھمبستگی ايرانيان بودمبستگیھ ازشعار ازکشور درک ايرانيان خارج
ی که فرھنگ وزبان گزيرا ھرملتی بطورطبيعی ھمبسته ھست وعوامل ھمبست ؛بود وھست بی موضوعی

اين مالت طبيعی  زنھاست مالت تاريخی ھمبستگی ووحدت ملتھاست وملت ايران اآومليت وکشور وامثال 
  .و نيستخارج نبود 

ال ووھرگز به اين س ؟که ھمبستگی باکی وبرای چه وال مطرح شدئاين سبارھا   ھمبستگی مقابل شعار در
  .پاسخی داده نشد

 به ھيچوجه جامه عمل بخود نگرفت و ،دکانداران سياسی شد ناظريد که شعارھمبستگی که بعدا شعار
امه زنحتی اعليحضرت ھم درمصاحبه بافيگارو به عدم موفقيت درايجاد ھمبستگی اشاره کردند ويک رو

  .)استکند وتوفيقی نيافته است مردم رابه ھمبستگی دعوت مي سال٢٠رضاپھلوی < :ئی ھم نوشتآمريکا

ت دراين است که ھمبستگی مورد توجه دکانداران سياسی با ھمبستگی واقعی متفاوت يفقعلت اين عدم مو
 ھمبستگی که با .ودکانداران سياسی ازبکاربردن واژه ھمبستگی، مطلوب وقصد ديگری داشتند ؛است
 گاهآان سياسی نيز چون به تفاوت مزبور ودکاندار ،نميخواندبودن است  ھمان ھويت ايرانی که واقعی

    .بودند مقصود وغرض ھمبستگی را پنھان ميکردند
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 ن افرادآبه افرادی است که خود  ايرانيان  وابستگی ،ھمبستگی مورد توجه دکانداران ودالالن سياسی
  اورنددر نھا واسطه ھستند که ايرانيان رابه خدمت منافع بيگانگانآيعنی  وابسته به بيگانگان ھستند

 ور ھمبستگی درط دکانداران سياسی طوراندازان ماھری ھستند که ايرانيان را با ؛ودرعبارتی روان تر
  .خدمت بيگانه قرارميدھند

شد ھمانند با درايران دارند عملگی کنند وچنانچه الزم  بيگانگان  تا درزمينه سازی اھداف سياسی که 
   .يفا  نمايندا را عمال سربازان بيگانه  نقش ٨٨جريان سال 

مادرايران تفنگدارانی داريم که بھرنقطه که اشاره کنيم تيرمی < :گفته است آمريکانجا که وزيردفاع آ
واسرائيل ازطريق ھمان عمله  آمريکاسربازگيری برای  به کاربرد طوراندازی واه وزير دفاع ، نگ>اندازند
، درتحريرات آمريکاوزيردفاع  و ھوايتان     ِ                      مستند  اظھارات شيمون پرز ون(    .خودشان است ايرانی ھای

  قبلی)

  زمينه سازي براي اقدامات سياسي ونظامي 

ن زمينه سازی برای اقدامات سياسی ويا نظامی است آ نمايان است و آمريکاتحول چشمگيری درسياست 
براساس خواست مردم کشوری بوده که اقدامات سياسی  آمريکاتا زمينه مزبورمستندی باشد که اقدامات 

   .ن کشور صورت  گرفته استآ ويا نظامی در

 آمريکادوستان ما بايد درمشکالت سياسی < :اده استقای اوباما سياست مزبور راچنين توضيح دآ
  .>راياری دھند وبخشی ازسنگينی کاررابرعھده بگيرند آمريکا، درکشورھای ديگر

   :تقای جان ھاکل ھم سياست مزبور را يک روز بعد ازاخذ رای اعتماد چنين توضيح داده اسآ

درسراسرجھان بايد بصورت  آمريکال نرا گوشزد کرده ام که مشکآ من ھمواره براين باوربوده ام و<
   .>مشترک ورای زنی درامورباشد

ن زمينه را آبرای زمينه سازی اقدامات سياسی ونظامی درايران نيازبه عوامل وايرانيانی دارد که  آمريکا

به اعتبار خواست واصرار ايرانيان  آمريکااقدامات نشان دھد مھيا سازند به نحوی که  آمريکابرای 

ئی ھااايجاد تنگن ويا تحريم ھا نه اينکه خود سرانه به اقدامات سياسی ويا نظامی ،رفته استصورت گ

   .برای ملت ايران کرده است

  نمونه اول زمينه سازي براي حمله نظامي  

کشور  درخارج از آمريکاعوامل          ِ ايرانيان   ،مطرح بود آمريکاھنگاميکه راه حل نظامی عليه ايران ازسوی 
به ايران مرعی داشتند که اشاره  آمريکاھنگی رابرای حق نشان دادن حمله نظامی آھمتالش بسياروسيع 

   .ن برای تجھيز نمونه اول الزم استآبسيار فشرده 
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به ايران دفاع کرد  آمريکانه تنھا ازحمله نظامی  ،درکيھان لندنی قای علی ميرفطروس درسلسله مقاالتآ
متن نسخه ايشان  >باشدھوشمندانه  بايد آمريکاوھوائی  نظامی حمله < :بلکه نسخه حمله راھم نوشت

   :چنين است

، اين سوال رابايد <..... چنين ارقام ھولناکی ازتلفات انسانی وخسارات عظيم اقتصادی وزيست محيطی
ستاد ھا و درذھن ھرايرانی ميھن پرستی بيدارکند که خسارت يک حمله ھوشمندانه به منظورکوبيدن پايگاه

سرنگونی  جمھوری اسالمی ودرنتيجه ريزش سقف ترس وتھديد وسپس خيزش مردم و ھای سرکوب
  >لودگی ھو اکمتراستآ رژيم ازتلفات رانندگی و

مستند  ،داده شده »جوازجنگ عليه ايران« اظھارات ميرفطروس بالجواب واستيضاح نمانده ودرتحرير(
  ١ )سال ١۴٠٠تارنمای  در

مونه ای نداشت که ما بفھميم  حمالت ن ،حمالت ھوائی ھوشمندانه ،مقاله رانوشت نآنروز که ايشان آ
ياھو عمليات نظامی اسرائيل  نتاقای بنيامين نآ کهولی امروز ،ميرفطروس يعنی چهھوشمندانه درنسخه 

نه ادحمالت ھوائی ھوشمنما ھم دانستيم که معنای  ،ت ھوائی ونظامی جراحی شده خوانددرغزه را عمليا
راحی شده جبا معيار عمليات نظامی  و به ايران يعنی چه آمريکابرای حمله  رفطروس قای ميآدرنسخه 

   .اسرائيل قابل تعبيراست

  عمليات نظامي وهوائي جراحي شده يعني چه

مادرغزه مشغول < :با خانم کلينتون درباره عمليات غزه ميگويد یدرگفتگوي ياھو نتاقای بنيامين نآ
. قصد ما ، بيمارستان ھا ومردم وکودکان ھستيم، مساجدرباره مدارسعمليات نظامی جراحی شده بويژه د
افزايش دھيم وحاضرھم نيستيم که به جامعه جھانی  ھرچه بيشتررا اين است که شمارکشته شده ھا 

  ٢ )انازفيلم منتشرشده ازسوی جاويد اير(                                        >جواب پس بدھيم آمريکاو

  به ايران  آمريكاعملجات بسيار براي صاف كردن حمله 

فقط ميرفطروس  ،به ايران مورد بحث بود آمريکان سالھا که حمله نظامی آ نبايد تصورکرد که در
نجلس گروھی که پرويز آ به ايران مساعد ميساخت درلوس آمريکاافکارعمومی رابرای توجيه حمله 

 اآمريکت مشوق نھا قرارداشتند سخآدرراس  ومروتی وشرفشاھی مديرروزنامه صبح ايران قاضی سعيد
درصد ايرانيان ازحمله  ٩٩به ايران بودند وشعار  آمريکابرای حمله به ايران وفراھم کردن حقانيت حمله 

 نانآبدھند سرلوحه فعاليت  وراکخجاوو آمريکابه ايران حمايت ميکنند وحاضرند به سربازان  آمريکا
   .بود

رت اطمينان دارد که درصو< :ه کنگره گفتب آمريکاچشمگيربود که يکی ازسناتورھای  اننآفعاليت  نقدرآ
  .>مدآخواھند  آمريکا، ايرانيان به استقبال ارتش به ايران آمريکاحمله 

                                               
١ - 9Nov02011.pdf‐AmirFeyz‐http://1400years.org/AmirFeyz/JavazeJanMirFetros  
  ک-ح–خواننده ميتواند درخواست کند برای او فرستاده خواھد شد. اه داشته ام اگر موردی بود اين فيلم تاريخی را پياده کرده ونگ - ٢
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ی ، مالحظاتبه ايران آمريکاحمله نظامی  برای آمريکايا اکنون ھم ازفعاليت وزمينه سازی عملجات ايرانی آ
ل ه تبديايران متحول شده وازجنگ به مذاکرت به نسب آمريکا؟ البته که خير زيرا سياست ديده ميشود

    .ه استدگردي

  آمريكادرجهت تغيير سياست  آمريكاعملجات ايراني 

ازاقدامات نظامی به مذاکره با ھدف تغيير رفتارنظام جمھوری اسالمی بجای  آمريکابا تغيير سياست 
مذاکره وتغيير مينه سازی برای بسوی ز آمريکااردوی عظيم ايرانيان عمله  ،براندازی جمھوری اسالمی

يم  ِ    رفتاررژ    .غازشدآ      

   درسياست مذاكره باايران  آمريكانقش عملجات ايراني 

ن آخواھيم داشت  تا ارتباط اين تحرير با عنوان  آمريکااکنون نگاه اجمالی به نقش تازه عملجات ايرانی 
  .نزديک شود

سال برنامه ريزی  ١٠سياست مذاکره باايران درشرائطی جريان يافته که شيخ حسن روحانی پس از
 االزدبدرايران  آمريکالطه    ُ ، س  يخ حسنبارياست جمھوری ش .به رياست جمھوری رسيد آمريکازيرکانه 

   .. سطحی که ريشه نداردسطح رسيدبه  و

به   مريکاآ سال ٣٠که بعد از سلطه ای استادن به درايران ريشه د آمريکا کنونی  بنابراين سياست کلی
   .ن رسيده استآ

  دردو جبهه آمريكافعاليت عملجات 

ھه فعال است نخست طرح تجزيه ايران که جزئی ازطرح ببرای تسلط کامل برايران دردوج آمريکا
   .خاورميانه بزرگ است

  :دراين مورد درکتاب خاورميانه بزرگ اظھار نظرشده است که

ای قدرتمند منطقه ازجمله ايران وترکيه به کشورھای وابسته وبی ثبات وناتوان درنواحی حساس کشورھ<
شيوه ايجاد اين بی ثباتی درايران  – بديل شوندتليج فارس وناحيه بصره چون سواحل دريای مازندران وخ

  .>ن کشور به مناطق کوچک با استفاده ازگونه گونی قومی ميباشدآازسوی غربی ھا تقسيم 

تجزيه ايران خاصه ناتوان  منتشره از سوی شورای به اصطالح ملی! قطعنامه ١١تطبيق ماده  = حاشيه

خاورميانه بزرگ است  طرح ن شده دقيقا منطبق باارکانآ متکی بر ١١ساختن قدرت مرکزی که ماده 
  .)پايان حاشيه(

 امکان ميدھد  آمريکااست که به  تضعيف کامل ويکپارچه ايران آمريکا اھميت بنيادی اين طرح برای
وقطعات تجزيه شده ايران مجال تنفس  دبه ريشه دوانی سلطه خود درايران بپرداز ،ون دردسرراحت وبد

   .سد به سياست خارجید داد تاچه رنھم به دولت نخواھ  را سياسی داخلی
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است که با توطئه اخير يعنی انتصاب اعليحضرت به  !شورای به اصطالح ملی ،اداره اين جبھهعملجات 
 داشت بر ن اينآاقل که حد ندوردآصی که انتظارنبود درفعاليت جبھه تجزيه ايران را بفرم خا ،مقام رياست

شخصيتی که ظرف   نفرازايراينان خارج ازکشورطرفدار طرح تجزيه ايران ھستند  ١،٢٠٠،٠٠٠است که 
مراجعه داشته  بار ٢٨،٠٠٠پيام روی سايت ايشان رفته وھرروز  ردوماه سه ميليون ودويست ھزا

ايران تجزيه < :واينجاست  که يک محقق خواھد نوشت م رھبری جبھه تجزيه ايران است پيشگا

  >بنابرخواست ايرانيان خارج ازکشورجريان يافته است

      )استگرفته شده  ازمصاحبه ھای اعليحضرت باالارقام (                  

درست مانند  .ناميممي !ما دلمان خوش است که فعاليت زمينه سازی برای تجزيه ايران را شورای ناپيدا
   .بع ھم ميکنند ،نکه وقی گله گوسفندان به قصاب خانه ھا برده ميشوند گوسفندان بعآ

 بکارميبرند  بغير ،ھه تجزيه ايران شيادی ھای خاصی ھم درراه زمينه سازی تجزيه ايرانعمله ھای جب
ونصب اعليحضرت گرفتن امضا ازعلياحضرت وھمسر اعليحضرت دررابطه با حقانيت تجزيه ايران   از

  .داده اندھم نھا اين است که انتشارآبعنوان رياست برعملجات تجزيه ايران شگردتازه 

ودشان خ تصويرسی سال قبل اعليحضرت يعنی زمانی که ھمه ايرانيان را زيرچترسلطنت دعوت ميکردند و
 ميگذارند تا ايرانيان راا حافظ وحدت ويکپارچکی ايران اعالم کرده بودند را نماينده نھاد سلطنت که قرنھ

   .توجه نکنند نھا آوھدف  آمريکازجمله شيادان وسرعمله ھای با مالحظه تصوير مزبور به بقيه مسائل ا

يعنی ھمان الگوئی که حزب توده درتشکيل خانه صلح وبيانيه معروف صلح استکھلم ازنام علی اکبر 
  .دھخدا استفاده کرد

.  زنھای بد کاره یوجه دارند تا بدن ويا سايرمراتب سازماناساسا رسم وعادت مردم اين است که به سرت
 ،. دزدان وراھزنان ھم برای اغفال مردمبزک ميکنند نراآھم برای جلب توجه مردان به سرخود ميرسند و

نھا ھدفشان را آنھا ودرپناه مظلوميت قيافه آ تا درپشت سر ،زنان وکودکان را برخ مردم عادی ميکشند
   .ندورآبدست 

 با استفاده ازتصويردوران وفاداری اعليحضرت به تداوم اجرائی قانون اساسی وسوگند و !ی ناپيداشورا
رابرای  مشارکت  آمريکا اجير تصاويرعده ای عمله  ،فاداری به استقالل  وتماميت ارضی ايران درصدر

اعليحضرت با اعتبارسنتی نان آن ميگذارد که بی اعتباری آ در زيراجرای طرخ خاورميانه بزرگ  در
   .پوشيده بماند

 اين مھم قابل توجه است که شورای ناپيدا فعاليتش محدود به زمينه سازی برای تجزيه ايران است و
 ماموريت دارند  »داعش«مانند   آمريکاسازمان ھای ديگری ازسوی بزرگ برای اجرای طرح خاورميانه 

  .که به اين تحرير مربوط نميشود

  ها  حفظ تحريم ،جبهه دوم

  .ن خواھيم رفتآ ، به اتفاق به مالحظاتی ازدرقسمت دوم اين تحرير


