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  حقوقدان -اميرفيض

خودشان زنده رزو وخواست درمخيله آگفته ميشود  خاله زنکھا که به زيارت امامزاده ھا ميروند ھرچه 
 شوھر دختر وگرفته تا سالمتی خود وثروتمند شدن  ومرگ ھو از ؛امامزاده خواستارميشوند ميشود از

د ک به ضريح برســ                   َ وکافی است که دست زن   غيرهو وغيره ، بچه دار شدنفرزندنظام وظيفه نرفتن ودادن 
     .از امامزاده بخواھد سمان راآ مين وز اتنيست  که ول کن

قابل تشبيه به ھمان دست يافتن زنان به  ۵+١به روسای کشورھای نامه رئيس شورای تجزيه طلبان 
ن خاله زنکھا ھرچه درانديشه خودشان دارند عنوان ميکنند آاين تفاوت که  با ،ضريح امام زاده ھاست

   .ميل دارند دردائره خواست ازرھبران کشورھا قرارگرفته است ديگراننچه آولی درنامه رئيس شورا 

  شيطنت دوم

برای برداشتن مرزھای  ۵+١ازسران کشورھای شيطنت اول که درخواست  ١ لی اين تحريرقبدرقسمت 
  .، بتوضيح رفت اکنون به اتفاق به شيطنت ديگررجوع ميشودکشورايران بود

  پشتيباني ازكشورهاي عرب 

 ۵+١يعنی ھم کشورھای کم شده که کشورھای جھان (                              ُ نامه رئيس شورای تجزيه طلبان  ح   ۴دررديف 
  )١( انجام دھند ر ) بايست سه کارسايرکشورھای جھانوھم 

  )٢( اول ازنھاد ھاوگروھای سکوالر درمنطقه ميبايست پشتيبانی کنند

 گفتگو داشته باشند !ھم با رژيم اسالمی وھم با گروھای دمکراتيک ،کشورھای دمکراتيک جھان -دوم 
)٣(  
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تنش ھای روزافزون  درمنطقه کشورھای دمکراتيک جھان با توجه به  ؛که بسيار مھم است –سوم 
  )۴اھميت دارد که ازنيروھای مستقل وھمفکردرجھان عرب پشتيبانی کنند (

  تفسير شيطنت 

است چطور ممکن است متضمن حکم ويا درخواستی  ۵+١نامه ای که خطاب به سران کشورھای  )١(
  )، توقع اززمين(نامه به ھوا .ئی باشد که طرف نامه قرارندارندازسايرکشورھا

 يرجايگزين تدب ،انسان وقتی خودش فکرنميکند وفکروخواست ديگران را عمل ميکند خرتوخری ودرھمی
   .روابط وتعقل ميشود ونامه رابه کسی مينويسد وطرف تقاضايش کس ديگراست و

خله ی به مدا       ّ دعوت جد   ۵+١ازسران کشورھای  ازواژه ميبايستنامه رئيس شورا بااستفاده  )٢(
جنبه اختيارويا درخواست مزبورنجا که دعوت آ واز  تلقی ميشود يران ا درامور وحقوق سياسی

مداری  و قرار حق و ميتواند نشان ازيک ،> استفاده شدهستميبايه <ازواژ و يکطرفه ندارد
ی که کشورھا ديگر به تعھد خود وفاداراست وطرف (تجزيه طلبان!) باشد که يکطرف يعنی شورا

   .تفاده شده استاس  ميبايستکه ازواژه ھستند استنکاف دارند  ۵+١

قطع  سی وچند سال است که اعليحضرت ھمواره خواستار ،نجا که سوابق نشان ميدھدآ تا  )٣(

 !اکنون درمقام رياست شورای تجزيه طلبانگفتگوی کشورھا با جمھوری اسالمی بوده اند ولی 

که به کشورھای جھان اجازه داده اند که مده آنظرشان تحولی بنفع جمھوری اسالمی بوجود  در

   .با جمھوری اسالمی ھم مذاکره کنند

بدست مده است (آمريکا ھم نسبت به جمھوری اسالمی بوجود آعلت روشن است اين تحول درسياست 
  .)ننه نگاه کن وغربيله کن

 ،سکوالريسم مطرح شده مھمترين خواسته که سعی شده درنامه مزبور چشمگيرنباشد وضميمه )۴(

برای پشتيبانی ازکشورھای عرب  ۵+١ازکشورھای  !انرئيس شورای تجزيه طلب درخواست

   می باشد. منطقه که بانيروھای دمکراتيک ھمکاری دارند

. دويا سه بارخواندم  تا حقيقت جای ترديد را باور نميکردم که چنين چيزی درنامه رئيس خوانده باشم
عاليت نھم درمقام رياست يک فآبی احتياطی وبی مباالتی وبی قيدی که انسان  نقدرآباورم نميشد که  .گرفت

د استعداد نظامی برای کشورھای عرب منطقه عليه ايران سياسی چنين درخواستی را که درماھيت ايجا
   .ازکشورھای جھان بنمايد است

تيبانی ازگروھا ونھاد ھای سکوالريسم را پش +۵+١ھم ازکشورھای  ،نامه مورد بحث کهنجاست آحيرت 

   .خواسته وھم پشتيبانی ازکشورھای عربی مانند عربستان که کانون ضديت با سکوالريم است

  .. اگرغيراين بود عجيب بودمريکا ھم اين تضاد کامال مشھود استآاين تضاد را جدی نگيريد درسياست 
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زاد چه ارتباطی دارد با درخواست آاساسا انتخابات . زاد معرفی شده استآشورائی که ھدفش انتخابات  
شورا ازکشورھای جھان برای مسلح کردن کشورھای عربی که ھم اکنون دررديف دشمنی باايران 

  !؟قراردارند

يكنفردرشورانيست كه درك كند درخواست شورا ازكشورهابراي كمك نظامي وپشتيباني ياآ
ت نهم درخواسآ ؟؟دارد شكارآتي ايرانيان تضاد ازكشورهاي عرب با احساسات ملي وناسيوناليس

براي  نهمآ ؟ب وخاك ايران ميسازندآماده تعرض به آ كشورهائي كه هم اكنون خود را پشتيباني از
روشنفكران ايراني كه ميدانند بخش بزرگي ازعقب ماندگي جامعه ايران به دليل اختالط فرهنگ 

عراب نسبت به ايرانيان فصل خون وشرافت وگواه تاريخ ازجنايات ا ،اعراب است ايراني و توسن
   .وناموس است

د ومتقاضی سرنوشتی ھمانن ؟به کشورمحسوب است يا نميدانند که درفرھنگ ايرانی اين درخواست خيانتآ

   ؟پيدا خواھد کردمارشال پتن 

ھمان دست لت آن آومتاسفانه رئيس  !ميدانند وخيلی بيشترھم ميدانند ولی شورا را ھمه اينھاگويا 
ته گرف طرف استدعا برای پشتيبانی ازکشورھای عرب قرار !! است که درنامه شورااتيککشورھای دمکر

  .اند

  علت اين درخواست موهن 

ھای فروش سالح مريکا جوازآدولت  ،کمپ ديويد در اريھا خبردادند که پس ازمالقاتھمين ديروز خبرگز
مريکا با آاين تصميم  .صادرکرده است را دائيل که مقابل ايران قراردارناسر به عربستان و خيلی پيشرفته

توجه به تيرگی روابط عربستان وايران ودرگيری عربستان با يمن وامکان سرايت جنگ به کشورھای 

درخواست اپوزيسيون اينجاست كه . با منشورسازمان ملل مغايراست دارد که ساحلی خليج  فارس
مك مريكا كآبه كه خودرا تنها اپوزيسيون ميداند  !يعني شوراي تجزيه طلبان !جمهوري اسالمي

   .ميكند تا توجيه جهان پسندي براي مسلح ساختن وپشتيباني ازاعراب عليه ايران داشته باشد

با مذاکره کشورھا با  ن اشاره شد ازباب سکوالر وموافقتآکه درباال به  عقيده دارم که تمام مواردی 
يعنی پشتيبانی ازاعراب است که  خرآاقدامات استتاری برای درخواست ھمين فقره  ،جمھوری اسالمی

  .مريکا درخليج فارس را نمايندگی ميکنندآفعال منافع 

  :قای اوباما دراين باب چه ميگويندآ به بينيد جان کری و

شورھای ارسال تجھيزات وخدمات دفاعی به ک< :اوباما دريادداشتی به جان کری تصريح کرده است
  :مريکا گفتآسخنگوی وزارت خارجه  – >مريکا را تامين ميکندآشورای ھمکاری خليج فارس امنيت 
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 –قطر  –مريکا کشورھای عضو شورای ھمکاری صلح يعنی عربستان سعودی آبموجب تصميم دولت «
د مريکا درزمينه دفاع ضآبحرين وعمان خواھند توانست ازتجھيزات نظامی  –متحده امارات  –کويت 

  ».موشکی وامنيت دريائی ومبارزه با تروريسم بھره مند شوند

 ارمريکا آ پيشرفته به تجھيزات وخدمات نظامی کشورھای عرب تسليح  ،قای اوباماآ مالحظه ميفرمائيد
 به پشتيبانی از دائر !بنابراين تقاضای شورای تجزيه طلبان .مريکا دانستهآمراتب تامين امنيت  از

مريکا آ اين خدمت به کشورھای عربی و از. مريکا محسوب استآنيت کشورھای عربی يک پای تامين ام
    ؟چه چيزی ميتواند باشدمھمتر

اقداماتی که عليه کشورھا ويا مبانی حقوق بين الملل انجام ميدھد  ؛مريکا اينجوری استآسياست 
درخواست ابتدا  مريکا آ مانند تحريم ھا که ؛تحصيل ميکند را ن کشورھاآمجوزھائی ازدولتھا ويا مردم 

. اول بخشی ازايرانيان خارج وردآرا به قوه اجرائی در را گرفت وبعد تحريم ھا کشور سبزی ھای خارج از
 علنا نقش مريکا سرکيسه را شل کرد وآوبعد  ،مريکا برای نجات ايران شدندآازکشور مدام خواھان کمک 

ايران  امور ه دخالت درن اين ميشد کآکه مفھوم سياسی  ،نشان داد ٨٨دخالت خودش رادرجريان سال 
   .بنابردرخواست  جنبش سبز بوده است

  مجوزمسلح ساختن اعراب 

 !نرا با نامه رئيس شورای تجزيه طلبانآمريکا مجوز آ درمورد تجھيز کشورھای عرب منطقه عليه ايران
   .تحصيل ويا عمل انجام شده را به تنفيذ اپوزيسيون جمھوری اسالمی رسانده است

مريکا به مجھزساختن کشورھای عرب برضد آدرتنفيذ تصميم  !رای تجزيه طلباناھميت نامه رئيس شو
يد مالحظه کن  »الشرق االوسط« هروزنام دربيانات اخيراعليحضرت درمصاحبه اخير با ،ايران را ميتوانيد

من ھنوز فرصت نکرده < :خودرادرمقام ناصح جھانيان معرفی وازباب شخصيت خود ميفرمايندکه ايشان 
  >باراک اوباما بنشينم واين مسئله را مورد بحث قراربدھم .....ام تا با 

 ودرخواست کمک و ۵+١؟ پس نامه به سران کشورھای يا اين سخنان را تاکنون ازکسی شنيده ايدآ
مريکا آام که به اقد ،کامال استثنائی وسندی بااعتباراستثنائی است پشتيبانی ازکشورھای عرب ھم يک امر

  .جاھت سياسی وبين المللی خواھد داددرمجھزساختن اعراب و

 از سوي ضميمه اقدام خالف منشورسازمان ملل مالحظه ميكنيد كه چه راحت وساده اين سند
شده ايران قرارگرفته اند  ستانه جنگ باآ مجهزساختن كشورهاي عربي كه در در مريكا آ

  .است
ايران بوده اند وحتی ازکشورھای عرب که ھمواره عليه نھم ازسوی افراد عادی آشفاھی طرفداری 

درجنگ عراق وايران وموضوع جزايرسه گانه ايران درخليج فارس به ضرر ايران اقدام کرده اند  شايسته 
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. اساسا ايرانيھا عاروننگ شوداعتراض عمومی مواجه مي وبا ،ولودست دوم نيستيک فعال سياسی 
 و زاده ھانوري اين قبيل اعمال کار .ميدانند که ازبيگانه جانبداری کنند تاچه رسد که کشورھای عرب

 ن اعمال اي ؛زاد استآنه شيوه رئيس شورائی که کارش انتخابات  ستند،ھست که عمله عربستان ميبديی ھا
که   استعداد نظامی برای کشور دشمن است ھمياری وھمکاری و ايجاد  مراتب مسلم وشناخته شده از

   .نرا نھی ابدی ميداندآ ت وفرھنگ واخالق ايرانیاصول ايرانيصرفنظر ازجنبه قانونی 

    مشخصه ممتاز مبارزه سياسي 

 ،مشخصه ممتاز وحساس مبارزه سياسی اين است که بين حقوق ملت واستقالل وتماميت ارضی کشور
   .ا حکومت وحق مردم قائل به تفاوت بود که متاسفانه اين مشخصه مورد توجه اعليحضرت نيستــــب

. بی تاسوقيمتی  اشياء شکستنی نجره وارد اطاقی ميشود که پراز. گربه ای ازپورده شود بجاستآمثالی 
ن ين است که گربه ازاطاق بيروھنرا .دقتی دربيرون کردن گربه سبب شکستن تمام شکستنی ھا خواھد شد

رعايت اين مشخصه  . مبارزه برای نجات ايران ھمين حکم راداردشود بدون شکستن وسائل دراطاق رانده 
  .که مبارزه سياسی ھم بسياردشواروکارھرکسی نيستبھمين دليل است  ،سانی نيستآکار 

  شيطنت سوم دهكده جهاني 

   .>دکه ايران به دھکده جھانی بازگرد ايرانيان ميخواھندمده <آدرنامه مورد بحث 

بيند که باچه تردستی وشامورتی بازی اين خواسته درنامه ورده ميشود تا بآنامه به اينجا  عين فراز
   .جاسازی شده است

 ،. ايرانيان خواستارزندگی درصلحمردم ايران خواستارفروريختن تمام ديوارھای ستمگری ھستند«
  »ه جھانی بازگرددنھا ميخواھند که ايران به دھکدآ .، امينت ومخالف با جنگ ھستندکاميابی

با وغال ،نھم نه با تعقلآ عادت ماايرانيان اينجوری است که دوسه سطری ازنامه ويا نوشته را ميخوانيم و
امنيت  ھای صلح وه . خواننده عادی ھمينکه به واژنه نامه را تا پايان ميخوانيم ونه پاراگراف نامه را

 اصال >دھکده جھانی< پرمعنا واصل کار وفروريختن رسيد پاراگراف را خوانده شده ميداند وبه قسمت
   .توجه نميکند

 مجدد  به بازگشت را نھاآعالقه اکنون نامه رئيس شوراايران کی به دھکده جھانی پيوسته بوده که  
اين تشخيص مھم  .استوصحنه سازی  اين يک بيان واعالم نادرست وبکلی مجعول  ؟گواھی داده است

به سران کشورھای جھان بشارت  نراآمادگی ايرانيان به چه کيفيت برای اعليحضرت محقق شده که آيعنی 
    .ميدھند

با کدخدا  مريکا کدخداست وآاعالمات نامه مزبور رابگذاريد درکناراظھارات شيخ حسن که گفت 
ما نداخل کشوربا نامه مزبور ھم خودی نوقت يک احساس پيوستگی جريانات سياسآ، مدآ بھترميتوان گنار

  .نور                ً که ميشود نورعلی   خواھد شد 
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  دهكده جهاني يا نظم جهاني چيست 

که  ،ين المللی، نظم ب، جھانی سازی؛ دھکده جھانیتمام روشنفکران جھان درمقابل نظم نوين جھانی
 کشورھای ن که درآسات مقاومت ميکنند تمام جل ،است ن تشکيل دولت واحد جھانیآ و تمامی به يک معنا

کيل ميشود با مقاومت مردم ودخالت پليس ضد تش واروپائی  مريکائیآمختلف باحضورشخصيت ھای 
     .ن شده استآشورش ھمراه است واصوال ھمان مقاومت مردم سبب کندی فعاليت 

 فروپاشی شوروی و ن است پس ازآنظم نوين جھانی که ھمان دھکده جھانی وجھانی سازی ومشابھات 
<جھان  :گفت ١٩٩٠سپتامبر ١١مريکا روزآبھنگام جنگ خليج فارس ازسوی بوش پدر اعالم ودرکنگره 

برنامه  .به اين نتيجه رسيده است که تنھا نظام تک قطبی است که ميتواند صلح وامنيت جھان را تامين کند
، دربرنامه شورای روابط خارجی ؛ناشناخته ای نيست امر نظم جھانی ويا دھکده جھانی امروزديگر

زبان باراک اوباما وھيالری کلينتون  ، بانک جھانی واخيرا از، کلوپ رم، بيلدربرگکميسيون سه جانبه
بالطبع ھمراه دارد  به  نظم نوين جھانی که تبعاتی را ،نگال مرکل ھم شنيده شده استآوديگران حتی 

قادرخواھد بود نظم اقتصادی وسياسی جھانی را که ازحيطه مدعی است  حکومتی اطالق ميشود که 
ودرعمل طرحی است برای متحد کردن قدرت ھای جھان  وردآاقدامات دولتھا وملت ھا خارج است بوجود 

عنی يريک واحد سياسی برجھان شورھای بزرگ دانی کنھا ودربيانی کلی حکمرآوتقسيم کشورھا وتجزيه 
   .کشورجھان برتمام کشورھای جھان سوم ٨تسلط 

 ١۵ وو نابود کننده استقالل وحاکميت کشورھا است ن درتورات ھم اشاره شده آاين تحفه طنز که پيدايش 
که کرده مدعی  ! راچگونه رئيس شورای تجزيه طلبان ،نھم با مقاومت ملت ھا عمرنداردآ سال بيشتر

مجددا ھوس  چه زمانی ايران عضو دھکده جھانی بوده که امروز ؟ ازن بازگردندآميخواھند به  رانياناي
    .حرف بزنيم فافش؟ مگرقرارنبود که با مردم صادق وراست ون را داشته استآبرگشتن به 

صحبت دھکده جھانی يک تئوری است وھنوز نه به بام است ونه به بوم ولی <ايرانيان ميخواھند که 
؟ کدام ايرانيان اين خواسته را خواسته عجب حرف انسان خردکننده ای !ن به دھکده جھانی بازگردد>ايرا
  نھا امريکا قرارگيرد؟آکه ايران زيرسلطه کشورھای بزرگ ودرراس  !اند

چرا اين  ،مريکا بشودآميخواھد که ايران تيول  !صداقت اين است که گفته شود شورای تجزيه طلبان
رئيس شورا ازطرف شورا حرف  مھم آن است که. ن نامه نسبت داده شده استآ يان درخيانت به ايران

   .ايرانياناز سوی  ميزند نه 

  حقيقت مطلب چيست

رفته گ ھمسرم گفت چرا ؛شانم ساخته بودھنگاميکه تحرير قبل را تنظيم ميکردم نامه مورد بحث خيلی پري
داده  گفتنم نه نامه ای ؟اعليحضرت بيانيه ای داده اند البد ،گفت نخير حتما ھست ،تم چيزی نيستايد گف

 (گروگان)  Hostage‘اعليحضرت رامريکا آ< :اند که بسيارناراحتم کرده است وقدری توضيح دادم گفت
  .>مريکا ميخواھد او ھم مينويسدآه گرفته وھرچ

ذاشه اند از طرح دھکده گزاديخواھی برخودشان آ استقبال کشورھا خاصه گروھائی که نام دمکراتيک و
به سران  !اھميت است  به ھمين لحاظ است که درنامه شورای تجزيه طلبان با جھانی ونظم جھانی خيلی
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درحاليکه موضوع مذاکرات  ،ی ايران برای استقبال ازدھکده جھانی اعالم شده استگمادآ ۵+١کشورھای 
يا کمک  ھسته ای دررابطه با قطعنامه ھای شورای امنيت ھيچ ارتباطی با دھکده جھانی ونظم جھانی و

  .ويا مرزھای ايران ندارد ازکشورھای عرب وپشتيبانی 

  چرا اعليحضرت تغيير كرده ايد

درمقابل  داوطلبانه ب وخاک ايران ومشارکتآ مادگی دردفاع ازآسال قبل با بيانيه تاريخی واعالم  ٣۵
رگھای خود نشان داديد  وامروز درست با نامه اخيربه  در را ايرانی بودن وخون پدر ،حمله عراق عرب

خود  نشان  از يران  چيزديگری راعالقه به مجھزساختن کشورھای عربی برضد اوابراز  ۵+١کشورھای 
    .ميدھيد

 ؟اي پادشاه من چرا تغيير كرده ايد

  

    

   

   

 


