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ی طالح م ورای  ا   !ت   
  حقيقت ان چيزي نيست كه گفته ميشود بلكه <

  >ن ميشود آچيزي است كه سعي درپنهان داشتن 
***  

                        
  حقوقدان - اميرفيض

  

 کتمان ،يعنی حقيقت، ن چنين است ازشکاف درو ديوارھا معلوم شود اسرارھاآحکيم مولوی  بيتی دارد که مفھوم 
اشارات ميتوان به  و ثارآ نطور که ازروزنه ھا ميتوان ديد وفھميد که چه ميگذرد ازعالئم وومحو شدنی نيست وھما

  .کنه قضايا پی برد

  مقدمه كليدي 

ثاراست که بتواند حقيقت راکشف کند، آ يافتن سرنخھا وعالئم و ,که ھنرپليس قضائی برای کشف جرممعلوم است  
   .برای سردرگمی مردم وجويندگان حقيقت است ارائه مجاز و ساختن حقيقت امر جنايتکاران نيزمخفی ھنر

ھا واشارات برای کشف ومالحظه حقيقت ھدف ومسيرشورای به اضطالح ملی ه مسيراين تحرير استفاده ازروزن
   .است

بنام  ،ح ملیبه نقد اظھارات يکی ازسردمداران شورای به اصطالآگانه  و درتحريری منصفانه  »حق«قای آاخيرا 
 ،المی است که به اتفاق ديگرانيکی ازکارمندان وزارت خارجه جمھوری اس پرداخته است (اميدمھر اميد مھر
  ١ سبز راتشکيل داده اند) سفارت

، مترصد به اينجا منتقل گردد که خوانندهِ  »حق«قای آازمقاله  قای اميد مھرآاين تحرير الزم دارد که اظھارات 
  .ييع وقت وبذل زحمت نگرددرجوع وتض نيازمندِ 

   :منشورچنين توضيح داده است ١١قای اميد مھردراجالس حزب مشروطه درمورد ماده آ«

 قای نوری عال وآ است که ا زطرف حزب کومله و علت فشارھائیمد به آمنشورشورای ملی  ١١<علت اينکه اصل 
  ...الم شدوارد ميشد  که بعد اين قضيه نقطه ضعفی برای شورای ملی اع ديگران

 دارند دوره ميبينند و و ،نيرودارند ١۵٠٠٠اين است که چون ميدانستيم که برخی ازاين احزاب دراقليم کردستان 
 پشت خنجربزنند و ش به خيابان بريزد کشته شود و........... اين ھا ازدزادی خوآدرست روزی که ملت ايران برای 

نھا اول قول دادند آد ما مجبورشديم  تن به اينکاربدھيم که بيايند ولی جدابکنن را نياکان ماز سرزمين زرخي قسمتی از
که باما درتماس بودند  نھاآ و عوامل داخلیتاحسن نيت خودمان رابه   ما اين منشورراصادرکرديم بعد نيامدند ولی  و
ض ميکنم که اين قول وقرارھا داده بودند که درپی تجزيه نخواھند بود نشان بدھيم ولی من خدمت دوستان عر و

   »وحی منزل نيست وقابل جرح وتعديل استمطالعه کرده اند  نراآمنشوری که خدمت شماست وھمه 

  تشكربراي ارائه اين سند 
                                                            

ن اول (در گذشته رايزن درجه يک خوانده ميشد) نماينده جمھوری اسالمی در پاکستان، آقای علی اکبر اميدمھر رايز - ١
افغانستان و ھند بوده است. او در يک گفتگو در صدای آمريکا مدعی شده است که می تواند ثابت کند رژيم اسالمی يا بمب اتم 

صورت گرفته است و  ٢٠٠٩کرد.  اين گفتگو در سال  از آنرا آزمايش خواھند ای دارد ويا درحال توليد ھستند وبه زودی نمونه
ھنوز جمھوری اسالمی اثری از توليد بمب ويا داشتن بمب را نمودار نساخته است. کسی که ديپلمات بوده است اينطور خود و 

 اين شخص با اين مشخصه در شورای به اصطالح ملی حضور کشورش را بفروشد ايرانی بودنش را زير پرسش خواھد برد.
 ک-ح دارد و کسی نمی پرسد، باقالی به چند من... و عنوان ملی!!  را يدک می کشد...
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 درکشف حقيقت وحاضر تحرير ارائه اين سند که مبنع وماخذ  بمناسبت »حق«قای آ مقدمتا بجا ميداند از ،اين تحرير
است تشکر نمايد واضافه نمايد که اين تحريروارد نقد ماھيت سند مزبور  !مسيروھدف شورای به اصطالح ملی

روزنه ھا واشارات وعالئمی  از فقط  وتحريرحاضرن پرداخته است آبه  »حق«قای آنخواھد شد واين کاری است که 
   ؛وبقول وتوصيه دکارت را نشان بدھد !ھدف شورای به اصطالح ملی و نگاه ميکند که بتواند حقيقت مسير

  >داشته باشد تانسان نبايد هيچ امري رابعنوان حقيقت قبول كند مگراينكه به راستي درنظر اوحقيتق<     

  شكاف ديگران 

 [[!!]] ناحيه نوری عال از مده است که بعلت فشارآ ،نرا گزارش گذاشتآکه بھتراست نام  قای اميد مھرآدراظھارات 
   .ده استدرمنشورگنجانيده ش ١١ماده  ديگران وکومله  و

    ؛ن به حقيقت نزديک شدآکه ميتوان ازدرون ، درگزارش مزبور شکافی است ديگران

معلوم قضيه اين است که نوری عال ويا حزب کومله دارای چنان قدرت وفشاری نيستند که بتوانند امری که بنابه 
درقالب منشور پياده  راآنبوده  گاهآ به ماھيت تجزيه طلبی وخطر تجزيه کشوربا وجود اينکه  شورا ،اقراراميد مھر

اھميت  ،استفاده کرده است ديگرانواژه  ن ازآ بنابراين بايد به دنبال فشارحقيقی بود که شورا بجای نام بری از ،کند
 نداشته و ن راآ جرات نامبری از ن ياد شده تا حدی است که شوراآ از ديگرانماھيت اين قدرت که تحت نام  و

   .ازعطف توجه جلوگيری کند ديگران نام ترجيح داده که با

داشته باشد ميداند که نوری عال  مالی نيست که  ھرانسانی که حتی نيم نگاھی به مبارزه ايرانيان خارج ازکشور
خم کند. اين عادت است  را که ميخواھد باجمھوری اسالمی بجنگد نھم فشاری که کمرشورائی آفشاری داشته باشد 

 گدمھای قوی وبزرآ دمھای بدبخت وکوچک ميشکند چون جرات نام بردن ازآ زه راسرکه انسان ھميشه کاسه وکو
   .راندارند

  مريكا = تيمرمن آديگران، يعني 

است. البته  !ماجرای شورای به اصطالح ملی قای کنت تيمرمن درآبزرگترين شکاف برای ورود به حقيقت حضور 
 موتور جودی و پايه و زيرا تيمرمن رکن و، گيری است وکم شکاف به حضورتيمرمن درجريان شورا تحقير تعبير

  ٢. است !حرکت شورای به اصطالح ملی

مريکاست آکه يک يھودی صيھونيسم وازشخصيت ھای برجسته سازمان سيای  ،راھمه ايرانيان ميشناسند ،تيمرمن
ايران وتمامی  تجزيهومجری بظاھر رئيس ومديرعامل بنياد دمکراسی ايران معرفی شده است ودرباطن طراح 

. شناسنامه يندآ ن کشورھا بتوانند خطری برای امنيت اسرائيل بشمارآ زرگ خاورميانه است که احتماالکشورھای ب
    ؛رھای خاورميانه درعبارت زيرخوانده شده استسياسی او نسبت به کشو

نگاه مثال >، آشوند <برای اينکه اسرائيل ماندگارباشد بايد کشورھای بزرگ خاورميانه درھم شکسته وتجزيه
  باکرد وسنی وشيعه ومصرباقبطی وعرب وترک>< ؛کشورعراق راميزند

ورشليم منعکس شد فقط تئوری نبود به ھمت دردانشگاه اورشليم گفت ودرمجله کوئين ا ١٩٨٣نچه تيمرمن درسال آ
رای  ٧۵ق را با مريکا قطعنامه تجزيه عراآسنای  ،يعنی سه سال بعد ١٩٨۶سپتامبرسال  ٢۶او روز چھارشنبه 

 ھا ومختارکه توسط سنی  که عراق به سه قسمت منطقه قومی خود ،رای مخالف تصويب کرد ٣٣موافق دربرابر

                                                            
ا  - ٢ د. او ب راز نمی کن وارد اب ياری م تيمرمن وابسته به نئوکانھای طرفدار اسراييل است، و زبان پارسی را ھم ميداند ولی در بس

ده است ريچارد پرل، مايکل لدين و ديگران ھمفکر است و از اينرو اصرار د ارد عباس فخرآور که بارھا به اسراييل سفر داده ش
ا فخرآور و  د. مليجک تيمرمن و نئوکانھ ته باش ار حضور فعال داش رده است در راس ک و در جلسه ھای تجزيه طلبی شرکت ک

دی و ای عليرضا ميب تند. آق نگتن، داالس و لس آنجلس ھس دک کشان او در واش ه فخرآور وي ته ب رجمين وابس ون  ديگر مت تلويزي
 ک-انديشه مرتبا در بزرگ نمايی اين معضل شريک جرم ھستند.. ح
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ی تمد نفآ مرزھای عراق حمايت کرده ودر دولت مرکزی دربغداد از و تقسيم ميکند شد،کردھا کنترل خواھد  شعيان و
   ٣. بين اين سه منطقه تقسيم خواھد کرد را

 ،!شورای به اصطالح ملیمنشور ١١= دريک نگاه اجمالی به تعيين حدود اختيارات دولت مرکزی درماده  حاشيه

   (پايان)  .شده قابل مالحظه استتجزيه  تشابه کافی بين اختيار دولت مرکزی عراق ودولت مرکزی ايرانِ 

ايران ھم به زمينه سازی وفراھم  درمورد ،مريکا بتصويب رسانيدآتيمرمن ھمان برنامه تقسيم عراق راکه درکنکره  
توانست موافقتنامه ای به امضای اعليحضرت ومنوچھرگنجی با وساطت  ١٩٨۵ن پرداخت ودرسال آکردن مقدمات 
منتشرگرديد واکنون متن موافقت نامه  ۵۶٧شماره کيھان لندن  که در ،وردآخود مختاری کردھا بدست  خودش برای

   :ورده ميشودآاينجا  مزبور برای استحضار خوانند گان به

  ١٣٧۴کپی سند      ازسنگراول مھرماه سال                                    

Having met today in Washing DC, we affirm our belief that it is necessary 
to unite all Iranians of good faith around the core values of pluralistic 
democracy and the respect for international, recognized human and political 
rights, and we agree to work closely together to unite the democratic opposition 
towards  the establishment   of  a  pluralistic democracy  in  Iran.  We believe  
that today Iran has reached a crucial historical juncture which necessitates a 
respected effort  by  the democratic opposition to unit and bring about the  
desired  hinge in Iran.   In this light  we welcome the recent efforts of the US   
and European Governments to reach on to the democratic opposition. We 
believe that  the   situation  in   Iran  as  well  as  the   international  climate  is      
contrive   for a major move toward pluralistic democracy in Iran, and salute the 
efforts of  all those leaders such as former Prime minister Shahpour  Bakhtiar  
and others who have laid down their lives for the cause of a free and democratic 
Iran. 

             Reza Pahlavi    Manoucher Gandji 

 

  

   ٧۴پنجم مرداد  - ٩۵ژوئيه  ٢٧

با ھمکاری نزديک ھمه ايرانيان را  واشنگتن ما توافق می کنيم کهدردر مالقات امروز
به   قواعد  شناخته  شده  بين المللی  حقوق بدور  دمکراسی و کثرت گرائی و  احترام 

اتحاد ھمه  نيروھای اعتقاد خودرا مورد تاکيد قرارميدھيم که به منظور آوريم وگردبشر
براين باوريم که امروز وضع آوريم.ما نزديک بعمل ھمکاریيکديگردمکراتيک ايرانی با

ايران به چنان مرحله حساس تاريخی رسيده است که اتحاد ھمه نيروھای اپوزيسيون 
کشور ضروری است . در پرتو اين ضرورت دگرگونی اساسی در دمکراتيک برای يک
 واروپادرحمايت ازاپوزيسيون دمکراتيک ھای اخيردولتھای امريکاتاريخی ماازکوشش 

ايران استقبال ميکنيم و معتقديم که شرايط کنونی ايران برای يک جنبش اساسی در جھت 
  برقراری دمکراسی وکثرت گرايی درکشور آماده است .

  *       منوچھر گنجی                                        رضا پھلوی   ءامضا

                                                            
 ٢۵۵٢در ششم فروردين  در پوشش ھمين ترفند را در ھمين رابطه با آب و تاب، خوانندگانی ھمانند ابی، منصور و جمشيد - ٣
م مردم بخت برگشته ايران را که د تا ھم بخش کرد نشين عراق را تقويت و ھنبرميعراق » اربيل«به  ٢٠١٣مارچ  ٢۶) ١٣٩٢(

عراق آمده را در يک طويله گاوداری بدون صندلی و وسايل امنيتی به بدترين » اربيل«با صرف ھزار ھا دالر به و با نا آگاھی 
  ک-ح توھين ھا مستفيض کنند، کتک بزنند و در فردای تجزيه ايران سندی معتبر در اختيار داشته باشند.
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ر پرداخت وازجمله تا اول مھرماه به نقد اعتراضی به موافقت نامه مزبو ٧۴مرداد سال  ١۶سنگردرشمارھای 
صيل موافقت نامه خود مختاری اکراد ن ماجرا وتحآ قای کنت تيمرمن درآ حضور اعتراض به ،مطالب سرشاخه ای

 نکرد بلکه موضوع را [!] ايرانی تکذيبی ازدخالت خودش درمذاکرات دو يا قای تيمرمن ھيچ استنکافی وآالبته . بود
اعتراضی  و به اين ايرادِ   ،فقت نامه مزبور دفاع کردااز مو و ،مطرح ساختنشريه خودش بنام ايران بريف ھم  در

وبه چه  !مريکائی چراآيک  يرانی نسبت به مسئله ای که مربوط به کشورخودشان است حضورکه موافقت بين دوا
نه ازطرف تيمرمن ونه   ،داده نشد ، پاسخیمريکائی که تئوريسين تجزيه ايران بنفع اسرائيل استآنھم يک آ !دليل

  .ظاھرا خط قزمزشان پنھان کاری استکه  ن موافقت نامهآست اندرکار د [!]  ايرانيان

قای تيمرمن برای تجزيه ايران ھرگزمتوقف نشد بلکه منتقل به مسيری شد که زمينه اعتقاد واحترام آفعاليت 
  ٤. اعليحضرت رانسبت به تماميت ارضی واستقالل کشور سست کند

تلقينات تيمرمن ونوکران اودردبيرخانه وبعنوان مشاوران اعليحضرت سبب شد که موفقيت مورد نظر تيمرمن تامين 
درباب  اشاراتی دربيانات اعليحضرت  کشورمتزلزل شودردد يعنی حساسيت اعليحضرت نسبت به تماميت ارضی گ

 ،قوم وقبيله تاريخی شناختن تشبيه استقالل کشور به امری رمانتيکی وباالخره ملت ايران را –فدراتيو  جانبداری از
باصطالح ملی به  منشور ١١االخره بصورت ماده ايادی او بود که ب ھمه وھمه نتيجه ھمين فعاليت تيم تيمرمن و

امضای اعليحضرت وعلياحضرت وبرای سفت کاری بيشتر به امضای ھمسراعليحضرت که حقوقدان ھم ھستند رسيد 
ايشان شنيده نشده چگونه وچرا  تا کنون نام ايران از اعليحضرت که حتی يکبار وکسی نپرسيد که واالحضرت ھمسر

  !؟امضای مصيبت داده اند

رعايت  قای تيمرمن درتشکيل شورای به اصطالح ملی ونظارت محکم برآ تصورميکنم ھمينقدر اشاره برای حضور
موافقت نامه  دراجالسِ  ،قای بوش پسرآقای برنر نماينده شخص آدرمنشورکافی باشد وھمانطورکه  ١١حضورماده 

 رت گيرد بھمان طريق وھمان نقش درسبب شد که تقسيم عراق صو عراق با کردھا حضورداشت وقدرت وتھديد او
مريکا بوسيله تيمرمن آمنشور والزام شورابه موافقت باتجزيه ايران زيرنظرواعمال قدرت  ١١ماده  نداد قرار

   .صورت گرفته است

> دقيقا برنامه ای که درشورای ملی <نه کمک مالی ميدھيم ونه حمايت ميکنيم ؛کلمه است دو مريکا درآتھديد 
   .سوريه بکارگرفته شد ودرمورد افغانستان بکاررفت

نه نوری عال ونه  ھيچکدام، که ،نه تحت فشارکومله نه تحت فشارنوری عال و !بنابراين شورای به اصطالح ملی
نھم بوسيله تيمرمن به آکا مريآ بلکه دقيقا تحت فشار (استناد به اظھارات اميد مھر) ندارند کومله درشورا حضور

   .اين جنايت وخيانت به تماميت ارضی ايران دست زده است

  دونكته فاش شده

گاھی افراد آ دارد اول احراز علم و نکته قابل توجه وجود قای اميد مھر دوآدربين نکته ھای فاش کننده درگزارش 
   .ن استآئی وعواقب اجرا شورا ودوم کيفيت اجرائی منشور ١١شورا ازماھيت ماده 

 اين حقيقت شنيده ميشود وھمانطور که ميدانيد چنين اقرار شورا اين برای اولين باراست که ازافراد دست اندرکار و
عنوان  ١١مورد ماده  در را ازباب نمونه اعليحضرت قلب گزارش اميد مھر ،اعترافی تاکنون سابقه نداشته است و

عليرضا نوريزاده ھم درکيھان  ،>مينوشت نراآرراداشت خوب اگرشورا قصد فدراتيو كردن كشوميفرمودند <

  .نرا درک نميکنند وبه تجزيه طلبی ميچسبانند>آفارسی است متاسفانه کسانی  ١١<ماده  ؛نوشت

    .مده استآ نجاست که درگزارش اميد مھرآگاھی وعلم شورا به کيفيت اجرائی منشورشورا، آدرمورد 

نھا (کومله) ازپشت آ کشته ميدھند ووو... يابانھا ميريزند وخون ميدھندزادی به خآ<وقتی ايرانيھا برای 

جنگهاي خياباني است نه  ،ايران !يعني استراتژي اجرائي شوراي باصطالح ملي خنجرميزند>
                                                            

پادشاه وحکو مت به مردمی بی سواد، فقير و از ھم «روان شاھنشاه آريامھر به خبرنگاری فرموده بودند،  اعليحضرت انوشه - ٤
 ک-ح» پاشيده جز شرمساری نيست
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 حقوقدان -اميرفيض -حقيقت در شورای به اصطالح ملی                                             ۶ برگ   ٣٠/ ٠٣/ ٢٠١٣ ، شنبه 

   !ره درمنشورشوراي به اصطالح مليآثارحقوقي اجباروكُ

داخلی وقراردادھای خصوصی  امور در زاد نباشد نافذ نيست چه اجبارآاس قصد ورضای ھرامری وتصميمی که براس
 ولی دراين جريان يک شرط بسيارمھم قانونی وجود دارد و ،باشد وچه درعھدنامه ھای عمومی وحتی بين کشورھا

قرارداد  یامضا رد وارد شده) عدم رضايت وحالت اجبار ن اينکه دراولين فرصت ُمکره (کسی که اجباروفرث براوآ
   .مدآھمان عمل غيرنافذ بصورت عمل نافذ وخارج ازتھديد واجبار درخواھد  ،اعالم کند ودرصورت خود داری را

  : درتطبيق مورد

وعبارت  ،وارد منشورشده است ،منشورشورا به مالحظه فشار ١١نظربه اينکه اعالم گرديده که ماده 
لذا امضاکنندگان  ،تھديد وزوراست و نسبت به وجود اجبار اقرار ام با<مامجبورشديم تن به اين کاربدھيم> سند تو

 ،با سکوت ن حق استفاده کنند که ياآ قرارميگيرند که از وجود اجبار گاھیِ آ ناشی ازشورا درمقابل اين حق ِ منشور
   ٦. ازامضای خود رفع اثرميکنند ،وجود اجبار گاھی ازآويا به علت  امضای خود را تنفيذ ميکنند 

ميشود بيتی دارد که درمقابل ايرانيانی که ماده ن آجريان توقف به  ک وقصوری که حکيم مولوی ازيک انديشه ناپا
   .کرده اند قراردارد امضا منشوررا ١١

  درون               صد جھان گردد به يک دم سرنگون يد ازآکه ازيک انديشه 

 

***  

 *  ينكه به شاپور بختيار اشاره دارد، ولي توجه داشته باشيد كه برگردان متن انگليسي سند، با وجود ا
ه نه تنها با متن اصلي مطابق نيست تام شاپور بختيار نيز در متن پارسي آن كه آن زمان منتشر شد

ر مورد جاي حذف شده است. در شفاف گويي و شفافيتي كه توصيه مي شود برخي پنهانكاري ها در ه
تنها عالمت امضاي خودرا گذاشته است كننده امضا منوچهر گنجي آقاي  انتقاد را باز مي گذارد. 

به ظرافت در  » كثرت گرايي«هاي واژه   كامل نام خودرا امضا كرده اند.» رضا پهلوي«درصورتيكه 
 :آنجا گنجانده شده و جمله

 unite the democratic opposition towards  the establishment   of  a  pluralistic democracy  in  Iran 

 است ولي جمله برگردان شده پارسي كامال با آن تطبيق ندارد. » شوراي به اصطالح ملي!«دقيقا در قالب 
  در تعريف هاي دموكراسي جايگاهي ندارد و جمله اي تحميلي است. pluralistic democracy كلي بطور 

  ك- ح

 

 

                                                            
است که الزم است خواننده در تحويل گرفتن و درک آن  در  پاراگراف ھای باال دوسه مورد حقوقی ظريفی گنجانده شده - ٦

امعان نظر داشته باشد. حقوق و قانون برای حفظ و حراست فرد و افراد کشور و درکل برای کشور است، اگر کسی حقوق فردی 
نيد تا خويش را نمی شناسد يا درک آن برايش مشکل است موظف ومسئول است بپرسد و آگاه شود. اگر پرسشی باشد مطرح ک

 ک-پاسخ الزم از استاد اميرفيض برای شما گرفته شود. ح


