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  دولت موقت وشوراي ملي
  حقوقدان  - اميرفيض

جع به لزوم تشکيل دولت نامش مستعاراست را مسئله ای ازسوی شخصی که گفته ميشود جاويد ايران گزارشدر
عليرضانوری عکس رتصويری ازاعليحضرت درکنا گزارششورای باصطالح ملی مطرح شده که ھمراه اين  موقت

 ی دولت موقت است والبته کسانی ه عليرضا نوری زاده موردنشان نخست وزيردارد ککه تداعی  زاده ھم ديده ميشود
   .به چنين دولتی وچنان انتخابی ھم انتقاد ھای سخت وزننده کرده اند

تحريرحاضردررابطه با دولت موقت وشورای باصطالح ملی ايران است واحتماال اشاره ای ھم به ترفند نوريزاده 
   .ن نامش خواھد داشتومطرح کردمستعاردرساخت نامه 

***  

  علت حضوراين جريان دراينترنت 

نگليس وفرانسه وترکيه امريکا وآنھا آخبرھای سوريه حکايت دارد که کشورھای مداخله کننده درامورسوريه که اھم 
ند تالش فراوان وعلنی دارند که بين مخالفان دولت سوريه بامذاکره ووعده وياتھديد تقطر وعربستان سعودی ھس و

 ازخبرگزاری ھا درل نگرديده چنانکه به نقل قول تاکنون حاص یموفقيتکه يک توافق وھمبستگی بوجود بياورند 
  .نھاراتھديد به ترک حمايت کردآ روبرو شد و بامخالفان سوريه با تحقير ،اجالس قاھره، قطر

بينيم بنظرميرسد برای  شفتگی موجود درشورای ملی سوريه رامیآھمين  !درماجرای شورای باصطالح ملی ايران
   .اينکه اين تحريربراحتی جلوبرود بھتراست درمسيريک تشبيه حرکت کنيم

  تشبيه هوو

 ن زنان يک نوع حسادت وآبين  ،دنن زنان نسبت به زن ديگر ھوو ناميده ميشوآمردی که چندزن دارد ھريک از
نرا کامال درحد عمل آه ددقت ميتوان محدونرا رقابت ناميد  وباکمی آوجود دارد که نميتوان  خاصی چشم ھم چشمی
   .ھووھا دانست

حسادت درھوھا ناشی ازانتظار انحصارتعلق محبت وھمخوابی بامرد است وھمچشمی وسيله ای است که زن سعی 
   .نطور که مردش ميخواھد مھيا کندآ ن واينکه خودش راآميکند بارعايت 

ھا وران واکنون که درسوريه کامال مشھود است نقش ھمان ھومريکا درکشورھا ازجمله ايآدراين تمثيل نقش عمال 
   .مريکاستآست ونقش مرد چند زنه ھمان ا

ُ ت وچشم ھمچشمی وقيحانه ای بين عکه يک حساد ،توضيح تطبيقی اين با مريکا (مرد آن آ مريکا (ھوو) ھا وآمال ــ
 توجه مردشان راجلب کنند و تادنبال کنند  مريکا تالش دارند که رويه وکاری راآمال ھووھا) وجود دارد وھريک ازعُ 

   .مريکا چه درايران ويادرخارج ميشود وشده استآاين تالش ھمان است که مانع وحدت وھمکاری عوامل 

فراھم کند واگرھم بتواند بسيارکوتاه مدت است  رامش موقتیآا يک توافق وھوھمانطورکه مرد نميتواند بين ھو
ھا سعی وکنترل کند ھريک ازھو برای نوکری وخدمت را خودش اين حسادت وشتابِ  مريکا ھم نميتواند بين عواملآ

 وحه ودجاکند واين چنين است که نشستھای مکرر درخودش رانزد مردش  ،د بھر طريق که ھست باصطالحنميکن
 یبه نتيجه نرسيده است وبھمين دليل است که شورای ھووھابه جھت شورای سوريه استانبول وقاھره وپاريس 

   .ھووھا روبروشده است تھا ودشمنی ھایباموج حساد ايران ھم

و  ن ھووھائی که خيلی کم ظرفيت وحسودِ آ مگر د،نميکن رعايت ھمانطورکه ھووھا برای آبروی مردشان ظاھر را
 باب مثال شورای سوريه درابتدا رسما اعالم کرد که با از ،دھم ھمانطور عمل ميکن ھای ھووشورا ،حساس ھستند

 متھم به دخالت در مريکا راآ ،مريکا وکشورھای خارجی کامال مخالف است وحتی يکبارھم درھمان اوائلآت حماي
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ممکن است
مخالفين در
فاقد نيروی

پاسخ روش
شتميگذا

مگرشورش
کر قبول را

دوم اينکه
مرآحمايت 

شورای باص

سيمورھرش
فرماندھی

ری مک گ
نآ ،ميکنند

کويا کارن
>

                
جورج ص -  ١

آورده است.
شده ونسخه ع
ھای سياسی

پيوسته است.
اين سربا -  ٢

چگونه مبارز
که شوراچ -  ٣



حقوقدان - رفيض 

مه اجرائی 

 ون ھم از

 ربستان و
 د نظر در

سی   - بی -

 ی يافت و
ول شد که 

ه موضوع 
ضيه خاطر 
شورای به 
 باصطالح 
ی شورای 

 !الح ايران

جرايد  ودر
 نھا درآ ز
متن   ؛زد

 عدادی از

 افشاری، 

 تنظيم کننده 
ن نيست که 
خامنه ای که 

امير  -شورای ملی

اھدين دربرنام

گران نباشيد خو
    .ست

ضورترکيه وعر
اده شد وتجديد

-(بی      >

ل بازتاب خبری
س قاھره موکو

   .مدآ شد در

ھمان زمان که
ترضمقبوليت و

يدی است که ش
سوی شورای

الگوی ،ب ليبی
 

رای به اصطال

 مطرح شده و
به پاره ای از 

شکارميسازآ م 

متشکل از تع 

استانی، علی
 ٤  

   .ست

 امضا کننده ھا و
ميشود. پرسش اين
طريق محاکمه خا

دولت موقت وش  

جام ميدھند مجا

ھم نگ ! ايران
ه خون شمانيس

حض وحه که با
ينتون کامال پيا

< :الم کرد

الس اسالمبول
ضوع به اجالس

که عرض علی

ازھ !ملی ايران
تحصيل مبرای 

ال تکليفی شديد
زسشکيل دولت ا

شورای انقالب
  .گرفته است

ی سوريه وشور
 

مريکاآالمی از
که   )ريزاده

ھم مکشوف را

>رانريه واي
   .ست

وی، حسين با
)٢٠٠٧نويه 

 دريک طرح اس

   .ست

در ميان» منه ای
ھه آنان مشاھده م
يه داردوچرا از ط

بی رحمانه انج

 شورائی ھای
گناه ايران کهي

دوه دراجالس 
تھای خانم کلي
رای مزبور اعال

وماه قبل دراجال
موض ،ن گرديدآ

کا به صورت فع

ای باصطالح م
ن بآفکرانجام 

ھرج ومرج وبال
ی موضوع تش

ش ،نآکه روند 
قرار !ايرانلی

ن شورای ملی
  . خواھد شد

 جمھوری اسال
کيھان لندن نور
مھم وقدری نام

ربوط به سور
 تشکيل شده اس

ی سعيد رضو
م ژاسی دو – 

سوريه وايران

ی پيدا کرده اس

برای محاکمه خام
ت در ليست سياھ
 ارتباطی با سوري

 

يکا درسوريه ب

درايران نيست
ی خون مردم بي

نگذشت که روز
خواست ،يل شد

سخنگوی شور

وريه حدود دو
آت مانع انجام

مريکآ مستقيم

 است که شور
بف م مطرح شد

ی مطرح نشد ھ
جيبی است ولی

چنانک ،وراست
به اصطالح ملی

طی است که بين
ب کامل تحرير

شی ازمخالفان
ازجمله ک( ت

 که دومطلب م

 <عمليات مر
مريکاآت دفاع

ت دارند بنامھا
بی – رش بی

ک عمليات درس

تبارمالی اجرائی

نيان وسوری ھا ب
ان روزھای نخست
ت که ايران چه

 ک- کرده اند. ح

مريآح گماشته

برای عمليات د
خواھد شد ولی

ره شد چند رشا
ی سوريه تشکي
ت بطوريکه س

شورای ملی سو
تشود که اختالفا

دخالت وحه با

ت سوريه اين
شست استکھلم
ور جدی وعلنی
ھرکی ھرکی عج

مريکا به شوآ
بشورای  ی کار

ن ارتباطآ ھد و
ھام مانع رسوب

ت خواست بخش
منعکس است 

ر مدرکی است

 گروھی بنام
خارجه ووزارت

 گروه فعاليت
( مستند گزار  

ت ميکند اشتراک

عتن تھيه واآ ز

رزار ائتالف ايران
ی ھمايعن ٢٠١٢

د، پرسش اين است
فرت و مشارکت

شورشيان مسلح
  . خواھند داد

  د

ازوی اجرائی ب
نخ ريختهشورا

  قت

ن اشاآن که به
 وشورای ملی
يه صورت يافت

قالی ازسوی ش
اريس عملی ش
دو  نرفت تا در

يان دولت موقت
درنشی سوريه

د  ولی اگربطو
فراگرفته که ھ
اليف ارجاعی
 سوريه الگوی

  وريه وايران

دھابھام پاسخ ب
ا وجود اين ابھ

دی که بصورت
ی سوريهلگو
سند زير  ،شده

استون گلوب،
زوزارت امورخ

نآيانی که در
.»م برده است

سند مزبور ثابت

 يکسال قبل از

                    
کار«ھی با عنوان

يخ ششم سپتامبر
ی با سوريه دارد
 سخن گفته و مساف

  ١برگ  ٢٠١٢

ن جناياتی که ش
لی ايران انجام

ن نباشيدها نگرا

ران نداشتن با
کننده ش ن امضا

ي ودولت موق

ت خانم کلينتون
اتحاديه عرب 

رای ملی سوري

  )٢٠١٢ر

لت موقت انتقا
که دراجالس پا
م کاری ازپيش

اشاره به جري 
ورای ملیشت 

افتادندردشان) 
ف را !ايران ملی
دررديف تکا !

لگوی شورای

ط شوراي سو

ضربايد به يک ا
زير ،جود است

زاشارات متعدد
تحت عنوان ال
سابق اشاره ش

   است:

الم روزنامه با
ن خاورميانه از

مزبور ازايراني
ی وسازگارا نام

ب مھمی که س

وحتی ٢٠٠٧ 

                      
گر حضور گروھ
 است که در تاري
نه ای چه ارتباطی
 درباره آن بسيار
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يعنی ھمين
شورای ملی

شورائي ه

نگر مريکاآ
قايانآدماغ 

شوراي ملي

ازاظھارات
مريکا وآ

افراد شور

نھم نوامبر

تشکيل دول
شد ک قرار
ھم نجاآ در

مقصود از
دولت موقت

مريکا (مرآ
اصطالح م
ملی ايران
سوريه وال

فصل ارتبا

تحريرحاض
قائل به وج

صرفنظر از
ت سايتھا و

تحريرات س
سند چنين

بنابراعال«
متخصصين

روزنامه م
اکبرعطری

اولين مطلب

که درسال

                
مستند ديگ -  ٤

ھای منشور
محاکمه خامن
اعليحضرت
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پايه يران 

 خت که در

 ومتالشی 

لی دراين 

وطئه ھای 

مشخصات 
 به ايران 

) ٢٠٠٨ (

ھود است 

خص ند ش
روئی وبی 
ه مقصود 
ی باخمينی 

ننده نشان 
يزاده  نور

ت خودش 

تشريح ش 
 برود ودر

ست زيرا 
فترخودش 

امير  -شورای ملی

وايسوريه ت در

ری ھمراه ساخ

ی نفتی عراق

طئه ھای داخل

شورش ھا وتو

م نام و نھا باآ 
عمليات مربوط

يندهآدرسال  ا

ب نوکری مشھ

ترفن ،نوريزاده
شارالتانی ودور
يران منتشرشد
شاه وھمکاری

خودش به خوان
د ازطريقرس

ماد اعليحضرت

شخود برای زا
ت به دفتراو ب

مانی نبود ونيس
 وکردھا در دف

دولت موقت وش  

 ايجاد عمليات

با  تفسير ا را

يت ھایرل ظرف

توط ياتحريک

=١٣٨٢(  

نی مسئله شھا

ه افراد ايرانی
ويد <گروه عگ

گروه مزبور را

 ورابطه ارباب

اعليحضرت ون
رفند سازی، ش

جاويد اير ط به
شاھنش ی پليد با

يری ذھنی ازخ
عليحضرت نمير
خص مورد اعتم

ا انرآنوريزاده 
وھم اعليحضرت

  

ن امآستفاده از
ن اعليحضرت

ی فعاليت برای

مريکاآرظورد ن

عبارت از کنتر

بازور ي ،ران

٢۵۴ =٢٠٠٣

دھکده جھ ويا
(   

روھی است که
تون گلوب ميگ
راست بودجه گ

عنی

 اين وابستگی

   .جاری است

مراه باتصويرا
وابق او درترس
سال مربوط ١۴

ت ھایوخصوم

تصويل جاری
ان به اعستش

اھد بگويد شخ

ت مشابھی که ن
حضرت باشد و
ی داشته باشد؟

ء اسسرھا وسو
ت خصوصی بين

 

ريان نبود ولی

نظم جھانی مو

   :ی  است

برميگيرد که ع

ی سوريه واير

۴٢ –  ماه سال

ح نظم جھانی و
) (پايان حاشيه

رگرظزيرن !ران
رروزنامه باست

مريکا قرارآره

مريکا يعنآترل

 خانم کليتون

نيز ج ی ايران

ت دراينترنت ھم
ود نوريزاده وس

۴٠٠ ين سايت
نھمه دشمنی وآ

   .ست

مھرماه سال ٢۶
 طلبان که دس
الم ساده ميخوا

   .ميخوانيمن

 دارای موقعيت
 حضور اعليح
سات خصوصی

ميشد از دردس
واند به مذاکرات

رسوريه درجر

زاری روسيه ن

ن گويای مھمی

شترکی را دربر

ناری دولتھای

راول بھمنگن

 بموازات طرح
ه     دشده بو

صطالح ملی اير
ح خبرمزبور در
ريکاست وکنگر

 سوريه زيرکنت

تھا واظھارات

ی باصطالح ملی

ح دولت موقت
وشته ھای خو
رسنگرھا وھمي
آ يزاده پس از

ھنشاه نوشته اس

۶مورخ ١۴٢٧
دارد وسلطنت
يرسانند ودرکال
راازکيھان لندن

که ند کسی را
مطالب ايرانيان

رد! جلسومھم کُ 

سری گرفته م
ضروناظر ميتو

ه مسئله ای در

سرخبرگزمفَ   ١

رسوريه وايرا

زا ومقاصد مش

وبرکن اوپک

 مشروح درسن

سال قبل يعنی
 برنامه ريزی ش

که شورای باص
ور که مشروح

مرآرت خارجه

ه شورایک ق

ال ھم درنشست

سبت به شورای

 موضوع طرح
اين برداشت نو

ن درآ ھائی از
خط شخص نوري

شخص شاھ به

٧ لندن شماره
ت نفوذ قاطع د
رض ايشان مي
ھم اين قسمت ر

يا ميتواندآ ،طور
سطه عرض م
وه سران معتبر

راست واگرسرس
نوان شاھد حاض

  ١برگ  ٢٠١٢

ھيچگونه ٢٠٠
   .ه بود

١٣٨٢درسال  

طرح عمليات د

مريکا اجزآنی 

مالی سازمان

..........  )  ت

س ٩ميفرمائيد 
سوريه وايران

لب اين است ک
ه اند وھمانطو
وابسته به وزار

  د>

به ھمان طريق

وعمال 

بط وضوابط نس

  يزاده 

جاست که به 
مستند ا  ،ست

 است که بخشھ
 است که به خ
وقصد ترفندی ب

يزاده درکيھان
 براعليحضرت
ھايشان رابه عر

باھ ،ستزاده ا

محترم اين سط
که ھم واس سد

اد ديگرازجمله

ثارگيرآ خيلی 
رانوريزاده بعن

   .ھادت دھد
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٠٧درسال 
ريزی شده

-  حاشيه

ارتباط با ط

نظم جھا<

کردن احتم

کشورھاست

مالحظه م 
داخلی درس

دومين مطل
معرفی شد
وسوريه و
دوبرابرکند

بنابراين، ب

ھمان رواب

ترفند نوري

اين اشاره
نوريزاده اس
شخصيتی
نامه ھائی

دروغ و به

باری نوري
ميدھد که
خواسته ھا
يعنی نوريز

خواننده  م
بشناسکرده 

نجا با افرآ

اين دومی
ھرمطلبی ر
نسبت وشھ
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 دبيرخانه 
 کوه قاف 

يشان يک 

سوريه  ی
د مخالفان 

!!، عمل د
لما زدام و

 راکنار 
ذاشت گن 

ن آضميمه 
ده  نوريزا

د وباری، 
ه پذيرفته 

امير  -شورای ملی

باذکر ماخذبه
ضرت درپشت

دت احتمالی اي

ازشورای ملی 
مانند !ی ايران

يکپارچه شدند
س مخالفان صد

کس نحسش
ح ملی ايران
ض سيله شورا

صل است که

روف به بی بند
ی برای بيگانه

دولت موقت وش  

وری زاده را ب
ن زمان اعليحض

.  

 بنابراين شھاد

! ملی ايران
شورای ودراکه 

ي ی خليل زاد
ن اجالسآھم در

 وقتی عک
ورای باصطالح
کيل دولت بوس
ه سطحی حاص

  .ھد شد

فراد فاسد، معر
اتھام جاسوسی

اعالم نو ١٩/
نآ فانه گويا در
ديدعتنائی نگر

ب معرفی کرده
  .افت نشد

رد که شورای
ين افسوس خو

زلمایزير نظر 
د که خود اوھم

    .شته است

نين شخصی
 وعالمت شو
باب لزوم تشک
 برای خواننده
ملی ايران خوا

 که شھادت افر
حتی درمظان ا

 

/٢٠١٢/١٠خ
 شدم که متاسف
 بود تا کنون اع

 ايران وعرب
نه پاسخی دريا

فسوس ميخور
ميکند وھمچني

ز که  حسين
داردوادعا  نند
حضور داش زاد

چن م است
يراعليحضرت

شته ای ھم درب
ت اين تداعی
س دولت شورا م

ميپذيرد ری را
 به بيگانه وح

ريزاده درتاريخ
 اعالم مزبور
ليف مبارزاتی

رکزپژوھشھای
به دبيرخان وجه

استناد چقدرافس
شترک تبعيت نم
صدام
نميکن
خليل

معلوم
تصوي
ونوش
ساخت
رئيس

ورآير، اين ياد
لک، ووابسته

ع ازاعالم نور
صحت ويا سقم
ست که يک تکل

مديرمر را خود
باوجود اين تو

 کيھان موردا
 وھمکاری مش

ده دراين تحري
وھرھری مسل

  ١برگ  ٢٠١٢

که پس ازاطالع
ردم وجويای ص

ن درخواسآ به 

ن نوشته خآدر
خواھد بود بوثر

يزاده درھمان
یگی وھمبست

   حقوقي 

ه نوريزابوط ب
ی، بی عقيده و

نوامبر  - ١١

کاين بود 
منعکس کر

که !بودند

نوريزاده د
شھادت مو

باری نوري
یگدرھماھن

وريآياد 

مربقسمت 
دروغگوئی

   .نيست

  

  

 


