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  نقد فرمايشات اعليحضرت در                

   برنامه افق ايـــــــران

  دوران گذار

  )هارمچقسمت (
  حقوقدان -اميرفيض

 ط گفتگويزيرمح موضوعات دارد »افق ايران«بيانات اعليحضرت دربرنامه تعلق به دراين تحرير که 
  د:خواھد بو

  بدھکاری ازتحريرقبل -١
  تقلب وجعل -٢
  قای درمانی آ -٣
  دوران گذار -۴
  اتھام وابستگی به جمھوری اسالمی  -۵

  بدهكاري از تحريرقبل 

رارشد ق و مدآ) اشاراتی به ميان ننده نيستدربيان اعليحضرت قانع ک ،علتدرتحرير قبل درعنوان داخلی (
  :گفته شود »افق ايران«مدن صدای آدرتحريرديگری جلد ابھام شکافته شود وعلت بوجود 

  م عياروابستگي تما -1

ت که نميتوان علت بوجود به شورای تجزيه طلبان واجد اين معناس »افق ايران«وابستگی تمام عيار 
   .را ازعلت وجودی شورای تجزيه طلبان جدا دانست  »افق ايران«مدن آ

 افق«وھم تاسيس بيانات اعليحضرت نشان داد که ھم شورای تجزيه طلبان خواست واراده ايشان بوده 
ته ن بکارگرفآن ازقبيل راديو وامثال آ يد وبعد ابزارآاول فکروفعاليت سياسی بوجود مي . اساسا»ايران
  .ميشود

. درھمين روزھا يک حزب جديد اه افتادر انراي افق  ی تجزيه طلبان تشکيل شد وبعدچنانکه اول شورا
بھه دا به تقويت جــــنام  ن شده که بااستفاده ازتشکيل  درتھران  بمديريت خرازی ی ايرانيانبنام حزب ندا

اصالح گران يعنی خاتمی وشيخ حسن ورفسنجانی  پرداخته است  وعجيب اينکه دربيانيه تاسيس حزب 
   .استفاده شده است  »قــــــاف«واژه  از نيز بورمز
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 خود ميتواند شنيدنی باشد ولی ازموضوع اين تحرير آمريکاافق  درکنار »افق ايران«بحث انتخاب نام 
ری نشانگر نوعی ھمفک »افق ايران«ری دوربنظرميرسد ولی يقين بدانيد که علت وفلسفه انتخاب نام قد
   .است »افق ايران« و آمريکاھمراھی وھم رائی افق  و

ھا ازمن ميخواستند که مستقيما با من درتماس باشند ومسائلی  اعليحضرت به اينکه ايرانی فرمايشات
ن ھمگانی است رنگ آکه دسترسی به ابل اسناد وشواھد عينی قشنگ وزيباست ولی درمق ،ازاين رو

 کالوده وناپاک را پآ شفاف گفتن  چيز ،ميبازد  واين توجه را حضوراعليحضرت تقديم ميکند که شفاف
   ١. نميکند

  بفرمائيد به اتفاق به اسناد رجوع كنيم 

قای رالف آاگون درمقاله ای بقلم وابسته به پنت آمريکامجله نيروھای مسلح   ٢٠١٢ماه می  ٢٧درتاريخ 
   :پترس با عنوان مرزھای خونين نوشت

نويسنده  >.استقراردمکراسی درجھان بدون تغييردرمرزھای کشورھای خاورميانه امکان پذيرنيست<
مقاله که يکی ازاستراتژيست ھای مشھور پنتاگون است تاکيد دارد که برای گسترش دمکراسی وازميان 

  .وريسم بايد درمرزھای کشورھای خاورميانه تجديد نظرشودبردن ريشه ھای تر

را متوجه ساخت که برای اجابت  نظريه  نھاآ ،گاھی ھای ايرنيانی چندآانتشارمقاله مزبور وبرخی تماسھا و
احتماالت  مند شوند وھم سھمی در ازنظرمادی بھره آمريکاپنتاگون بايد دست بکارشوند تاھم ازحمايت 

 )شورای تجزيه طلبان( !!اين منوال بسرعتی غيرقابل تصور شورای ملی ايران ند برينده داشته باشآ
   .تشکيل شد

ه خواھيد يافت کدر  ؛تشکيل شورای تجزيه طلبان نگاه کنيد ھمزمانی  ،به تاريخ انتشارمقاله پنتاگون
قا ھمان ن دقيآ ١١شورای مزبور به اعتبارمقاله پنتاگون که اصل برتجزيه ايران است تشکيل شد وماده 

   .خواست پنتاگون است که درقطعنامه پياده شده است

درعلت سرعت بخشيدن به تشکيل شورای تجزيه طلبان عنوان شد که چون انتخابات  اگربيادتان باشد
وشوراھم انتخابات را تحريم  ،شوراھم درتشکيل به اقدام فوری دست زد رياست جمھوری نزديک بود

عليحضرت داده شد منتھا چون مردم رای دادن به سفارت خانه ھای ن بوسيله اآ نکرد وحکم شرکت در
ه نچآدرست رانتخابات بود به شيخ حسن  رای دادند ھم شرکت د ،وحکمننگ ميدانستند  و خارجی را عار

  .ن بودآ خواستار آمريکاکه 

يت رام که باشرکت شخصآدرجريان يک کودتای  آمريکاشيخ حسن ودولت او به پشتيبانی  توجه آنکهالب ج
وجنبش سبزومشارکت شورای تجزيه طلبان ورسانه ھای گروھی وابسته به  اصالح طلبان ھای جناح

                                               
در دفتر سياسی اعليحضرت به تلفن يا به ايميل ھا پاسخ می دھند از آنروز ارتباط مردم با اعليحضرت قطع می شود که کسانی که  - ١

شی حکم سنتی و تاريخی ايرانيان است که ھر پرسبی نزاکت رفتار ميکنند يا اصال به مطالب پاسخی نمی دھند. ادب رفتار و يا بسيار بد
کارمندان دفتر اعليحضرت و حتا کسانی که در شورای به اصطالح ملی که در خط تجزيه طلبان قدم شوربختانه  ولی بی پاسخ نماند.

 ک-. حمی زند اين نزاکت و اخالق را رعايت نمی کنند
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ده مآکه اشاراتی ازمراتب اين کودتا درتحريرات سابقه  ؛قرارگرفته استمده آعمال بوجود  آمريکاصدای 
   .است

  اهميت طرح پينتاگون 

درحد اپوزيسون جمھوری اسالمی درخارج ازکشورمالحظه  تنھا ،گون درتجزيه ايراناھميت طرح پنتا
  .ن کامال مشھود استآکردنی نيست بلکه  دراپوزيسيون داخلی ھم جريان 

به مجلس داد که راه ايجاد امنيت  یجمھوری اسالمی  گزارش یل مرکز پژوھشھای مجلس اسالمدی قبچن
سيم قدرت مرکزی ودادن قوه مجريه و فراھم کردن امکانات پيشرفت کشور فدراتيو کردن کشور وتق

 ارش مرکز پژوھشھای مجلس اسالمی مشروح ومتن کامل گزومقننه به مناطق مختلف کشوراست (
  ٢. درج است )اھداف جمھوری اسالمی شورای ملی درمسيردرتحرير<

تقارن زمانی بين گزارش پنتاگون وگزارش مرکز پژوھشھای مجلس وتشکيل شورای تجزيه طلبان از 
  .نھا حکايت روشنی داردآھنگی بين آست پنتاگون وھمگزارش وخوا اھميت

  دراين خيانت بزرگ نقش اعليحضرت چيست 

دريکی ازمصاحبه ھا که گويا زيرپا نھاده است ( نھم درحدی که اصول دمکراسی راآ شکارآدخالت بسيار 
ت مرا قبول کنند ومن اگرقرارباشد که ھمه نظرااعليحضرت فرمودند < نجام گرفتابه تصدی ھمايون مجد 

  )>ستصرفا نظرات خودم رامطرح کنم خالف اصول دمکراسی رفتارشده ا

گمھربه کرات خطاب به اعليحضرت ميگفت ربز اعليحضرت با قای جمشيد بزرگمھرآيادم ھست درمصاحبه 
جريان امر  غافل ھم اعتراض کردم درحاليکه برزگمھرازباطن و          ِ > که بنده  منشورشما –شورای شما <
  .برداشت وبنده به ظاھر نگاه ميکردمخ

 اعليحضرت که يک سياست ويک خواست نامشھود است که تمام کاسه وکوزه ھارا سربروشنی ميبينم 
نگاه نرا اکنون باھم آعلت  ؛که سی وچند سال است که ازدخالت دراموراجتناب دارند شکسته ميشود

  .ميکنيم

  ضربات فاينانشيال تايمز

   .ن اعالم کردآ ل تايمز درچند سال قبل مقاله ای دررابطه با ايران نوشت ودرروزنامه فاينانشيا

، دلگرم ازسرنگونی حکومت صدام حسين طرفداران سلطنت که خواھان تغيير رژيم کنونی ايران ھستند<
اسرائيل  وگروھای ھوادار آمريکادرعراق با نئو کنسرواتيوھای بانفوذ مقامات پنتاگون وزارت دفاع 

حمد ، ارضاپھلوی تحليلگران سياسی طرفدار ؛تن دست بکارتشکيل يک جبھه متحده شده انددرواشنگ
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چلپی رئيس کنگره ملی عراق را نمونه خوبی برای رضا پھلوی ونقش اودرايران پس ازفروپاشی رژيم 
  >.حمايت ميشود آمريکاجمھوری اسالمی ميدانند  که ازسوی چھره ھای باقدرت وبانفوذ دروزارت وفاع 

    .نامه مزبور طرفداران زياد رضا پھلوی رادرايران مالت اين طرح دانسته استروز

اين بود که احمد چلپی ھم خودش  !!= يکی ازدالئلی که اعليحضرت يک دفعه شدند رئيس شورا حاشيه

  )ان(پاي. شنا ومورد توجه مردم داردآرا رئيس کنگره عراق ناميد  واجرای طرح پنتاگون نيازبه شخصيت 

  بت درتاريخبراي ث

ا نرآی گقای کامران بيآن زمان آکه با دبيرخانه که  ن الزم ساختآمد ھای آمقاله فايننشيال تايمز وپی 
ده  نشان مآ ١٣٨٢دگی ميکرد تماس بگيرم مشروح اين گفتگو که درسنگرشماره اول تيرماه سال ننماي
   .اعليحضرت ميباشدردبيرخانه ب آمريکاسياست  بيحالی دبيرخانه ونيز ھم حاکميت  از

  آمريكاشورا منتظر –دوم 

اعليحضرت  پرسيده شد که با تشکيل شورای ملی فعاليت شورا چگونه  درمصاحبه جمشيد بزرگمھر با
  >ت به شورا چه ديدی خواھند داشتبايد ديد که خارجيان نسباعليحضرت فرمودند < ؛خواھد بود

کل وتوسل ھمه جانبه ايشان به خارجيان درمورد ايران بيان اعليحضرت که يک امرريشه ای ناشی ازتو
 است نشان وقرينه صارفه است که ھمانطورکه تشکيل شورای تجزيه طلبان دراجرای طرح پنتاگون بوده

خابات انت او وتصميم شرکت در حرکت ھای بعدی شوراھم ازقبيل نامه نوشتن به خامنه ای وبيعت ضمنی با
 آمريکاجزئی ازسياست  »افق ايران«خری افتتاح آزيه طلبان واين وباالخره قبول رياست شورای تج

درسلطه برايران ازطريق انتخابات وفعاليت ھای مدنی ويارگيری ھا واستفاده از جريان مذاکرات اتمی 
ھايت تسلط گروه خاتمی ورفسنجانی وشيخ حسن برگروه اصولگرايان است ھمين امروز شيخ حسن نودر
 > يعنی پاسداران کهدست يکنفربود خطرناک ميشودورسانه ھا  تصادی وقتی تفنگ وقدرت اق< ؛گفت

  .ھدف گرفته شده استبظاھربا گروه سيد علی ھستند 

  اداي دين 

   .نچه عرض شد ادای دين تحرير قبل شده باشدآتصورميشود با 

  تقلب وجعل   -2

اصول شورای تجزيه   >مرگ مامکش <جوانکی باصدای زنانه  فی برنامه ھا       ّ فصل معر  در ،»افق ايران«
اھم مطرح کرده ن حساسيت ميھنی دارم ومسائلی  رآ ١١طلبان را توضيح ميداد بنده که نسبت به ماده 

که  ١١چه ميگويد ايشان خيلی سريع وتند بماده  ١١ن پسرک درباره ماده آام فورا دقتم جلب شد که 
  . ١٢اده ورفت سراغ م اصل ساختارحکومت غيرمتمرکز>رسيد گفت <
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 گان اين تحرير ھم معنای شفاف  راورده ميشود تا خوانندآقطعنامه مزبور عينا به اينجا  ١١اکنون اصل 
  .سان گرددآبرايشان  وپنھان کردن حقيقت ازمردمعمل تدليس ن باآفھمند وھم تطبيق ب

  قطعنامه تجزيه ايران  11ماده  

بخش ھای مختلف کشوربا فراھم نمودن زمينه اصل ساختارحکومت مبنی برتقسيم قدرت ميان  پذيرش<
سياسی  مشارکت مستقيم مردم مناطق مختلف ايران ازطريق ايجاد نھاد ھای دمکراتيک  محلی جھت امور

  >اجتماعی وفرھنگی محلی خود –انتخاب مسئولين محلی) اقتصادی (

 ١١مان است که ازماده ن جوانک ھآبوسيله  ١١مستفاد ازمعرفی ماده  ياآ خواننده محترم اين تحرير،
اله ھای جھل وتدليس به چنين تقلب وجعلی دست برای ايجاد ھ شورا ويا  ؟تفاد ميفرمائيدقطعنامه مس
   .انداخته اند

يتيش برکتاب تدريس او ( اد زبان انگليسی دانشکده حقوق است، قای رفعتی افشارآشادروان  – حاشيه

ی دانشجوئ داشت  يک روز استاد از) بود که فصل ھای مشکلی جاستيس به معنای قضاوت درانگلستان
ايستاد وکتاب رابسرعت خواند ولی ع.  قای اکبرآن کتاب رابخواند آ خواست که فصلی از  .عنام اکبر ب

   .ن خودداری کردآشکل ھای حقوقی وسخت ومه خواندن واژ از نرا خواند وآفقط واژه ھای ساده 

  >قاجان چرا گنده ھايش را نميخوانیآکه درته کالس مينشست  فرياد کرد  < افشار، استاد رفعتی

   ؟!را نميخوانیقطع نامه  ١١چرا گنده ھای ماده  ،پسر قاآ مبنده ھم ميگوي

  11نده بزرگ درماده گ

درھيچيک  وارداده شده است قر ١١است که دراول عبارت ماده  پذيرشھمان واژه  ١١نده بزرگ درماده گ
   .ديده نميشود ١١بغيرازماده   پذيرشواژه  ،ازمواد قطعنامه

لبان ط که ازسوی تجزيهبه معنای قبول وپذيرش تجزيه ايران است  ودراينجا ، يعنی قبول کردنپذيرش
پذيرفته ازطرف امضا کنندگان قطعنامه وبشرح رفته  ١١که درماده  ،نھاستآعنوان شده وھدف وخواسته 

بمنزله قبول درخواست  ١١) وامضای ماده ايجابتجزيه طلبان (درخواست  ديگر ست ودرکالمیشده ا
حدود تجزيه  درحد وگان وتجزيه طلبان وقطعنامه يک قرارداد کامل بين امضا کنند ،تجزيه طلبان است

  .ميباشدو در نتيجه تجزيه کشور  وتقسيم قدرت درمناطق مختلفه کشور

ن محقق شده ھمين آارکان ايجاب وقبول مده يعنی آ بور ازقوه به فعل درتنھا ماده ای که درقطعنامه مز
واگر گفته شود که  است وبقيه مواد  تذکره ھای موجود است که نه ايجاب الزم دارد ونه قبول  ١١ ماده

   .قطعنامه مشتمل بريک ماده است سخن اساسی است

ناد تقالل وتماميت ارضی کشوراست اسکسانی به ماده اول که حفظ است ،ممکن است درمقابل اين واقعيت
ماميت ت شخصيتی که مدعی است قطعنامه را ايشان نوشته نسبت به استقالل و ،فراموش نکنند اننآ .کنند

  .>استقالل دردنيای امروز يک امررمانتيکی است<ن اينکه آ ارضی ايران نظرخاصی دارند و
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رم وااميد ) ميدانيد؟افسانه ایمررمانتکی (يک ا را يا خواننده محترم ھم استقالل وتماميت ارضی کشورآ
نھم آشما ھم به اين نتيجه رسيده باشد که قطعنامه مورد بحث فقط درباب يک موضوع تنظيم وامضا شده 

ی استقالل رمانتيک وماده اول قطعنامه که صحبت ازاسقالل وتماميت ارضی ايران ميکند تجزيه ايران است
  .بسيارمتفاوت است، راستقالل واقعی بسيا که بااست 

  چرا قطعنامه تجزيه ايران 

نھا ماده ــزيرا درقطعنامه مزبور ت >قطعنامه تجزيه ايران<: بنابرمراتب استداللی باالست که گفته ميشود
درتمثيل ميتوان گفت که  مواد ديگر   است  و ١١ن تکميل شده ھمين ماده آای که مبتدا وخبرحقوقی 

   ٣. نھا دانه زھری پنھان شده استآکه درميان  قطعنامه  ھمانند نقل ونباتی است

  11علت پياده شدن ماده 

در قطعنامه  ١١مده تا قدری برگرديم به عقب ويکبارديگربه علت پياده شدن ماده آاکنون فرصتی پيش 
  .طه  تدليس وتقلب وپنھان کاری قابل استناد استرجوع کنيم چراکه درراب

قطعنامه چنين  ١١رجلسه حزب مشروطه راجع به ماده يکی از افراد شاخص شورا د، قای اميد مھرآ
   :توضيح داده است

قای نوری عال آ حزب کومله وبعلت فشارھائی است که ازطرف  مدآدرمنشورملی  ١١علت اينکه اصل <
. علت اين بود که چون ميدانستيم برخی واردشد وبعد اين نقطه ضعفی درشورای ملی گرديد ديگران و

زی که ملت ايران برای نيرودارند ودوره می بينند ودرست رو ١۵٠٠٠ازاين احزاب دراقليم کردستان 
ز يزادی خويش به خيابانھا ميريزند ممکن است اين نيروھا ازپشت خنجربزنند وقسمتی ازسرزمين زرخآ

  نھا اول قول دادند وبعد نيامدند>.......آنياکان مارا جدابکنند  مامجبورشديم تن به اين کاربدھيم 

  )٢٠١٣/٣/٣(حقيقت درشورای باصطالح ملی                                                                   

  كشف حقيقت ازاقرارمتهم

 ومتقابال اصرار ناموجه بروجود صداقت ونظربه اينکه بخشی ازاين تحرير ناظربراثبات تقلب وتدليس 
  .لذا به اتفاق به مراتب زيرنگاه ميکنيم شفافيت است 

يعنی موضوعی که دراصالت   ،بعنوان  نقطه ضعف معرفی شده است  ١١،  ماده دراقرارمتھم -١
. شورای تجزيه طلبان ورده استآاعتباری بوجود نامرادی وشک وبی  ،ومشروعيت قطعنامه

را ناوارد ميداند  وشخص رئيس شوراھم  ١١حقيقت مزبور را منکراست واعتراضات به ماده 
    .اندباروحيثيت خودشان مايه گذاشته اعت از ھادرموج پنھان کاری 

                                               
گفتارشان ديده تماميت ارضی در ديگر گروه ھای تجزيه طلب، کرد، و آذری و بلوچ و غيره ھم مانند حزب دموکرات آذربايجان  - ٣

 ک-ميشود ولی نيت و عمل آنان بر چيز ديگری استوار است. ح
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ده سبب پياده ساختن ما و ديگران نوری عالاسماعيل  ،لهمومتھم اعتراف دارد که فشارحزب ک -٢
   .شده است ١١

به برباد دادن استقالل وتماميت ارضی کشورش نوری عال وديگران اميد مھراقراردارد که بواسطه فشار

را نتوانند تحمل کنند وناموس  فشارنوری عال وديگراندمھائی که آچنين  ايآ. شورا تن داده استدر

د وقتی کسانی به پشتشان فشاربياورن يعنی ايشان ؟يا لياقت کارسياسی دارندآوطنشان را برباد ميدھند 

دمی که کارمند وزارت خارجه جمھوری اسالمی ھم آ خاک برسرتو( خودشان شلوارشان را ميکشند پائين

 .)بوده ای

ناقض ادعای تحريرقطعنامه شورا بوسيله رئيس شورا ويا سياق ازداخل زندان  اميد مھر اين اعتراف
   .کشوراست

وشعار شفافيت  خت درھاله ھای پنھان کاری محافظت ميشودنشان ميدھد که حقيقت امر س مختصرمين ھ
   .تربيشتر پنھان کاری است      ِ برای س  

قطعنامه تجزيه  ٤ )»!حقيقت درشورای به اصطالح ملی« تحرير( مدهآ بشرحی که درگذشته به تکرار
 آمريکاايران ازمتعلقات طرح تجزيه کشورھای خاورميانه است که امروز درصدربرنامه ھای عملياتی 

 شکارآکه جرات  ،ن ميباشندآوعوامل  آمريکا> دراعتراف متھم دقيقا ھمان ديگرانواژه < قراردارد و
مدن شورای تجزيه آحقيقت درشورای باصطالح ملی کامال حقيقت بوجود  تحرير درندارد ( نراآکردن 

  )به پيوند زير نويس نگاه کنيد -طلبان وموسس ونگارنده قطعنامه معرفی شده است = تيمرمن

راپياده کرديم  ١١تفنگچی حزب کوموله  ماده  ١۵٠٠٠ت که ما به اعتباراقرارمتھم براين پايه اس -٣
  .نھا نيامدندآولی 

نها آ تفنگچي چه نيازي دارد  كه به بهاي حضور 15000يك مبارزه مدني بدون خشونت به 
   .درمبارزه زمينه تجزيه ايران فراهم وامضا شود

 ١١چرا بايد ماده  ؛وبقول متھم نيامد ، وقتی حزب کوموله حاضربه ھمکاری نشدبنابراعتراف متھم
  ! چطور فراموش ميشود؟ن بودهآن سرزمين زرخيزی که  متھم نگران تجزيه آ ؟ھمچنان استواربماند

 در آمريکاوسياست کلی  ديگرانکه مربوط به ھمان يک تکليف کلی بوده  ١١پا داشتن ماده  پس به
   .ايران بوده است تجزيه کشورھای خاورميانه و

  ، دروغ وصحنه سازی اھمپنھان کاری، اشارات باال بدين سبب عنوان شد که نشان داده شود تدليس
فعاليت شورای تجزيه طلبان است ويکی ازدالئلی که شخص اعليحضرت را محصوردررياست شورا نموده 

 ؛خواھد داداند اين است که اعتبارايشان بتواند به پنھان کاری وکثافتکاری ھای شورا پوشش دھد که ن

                                               
٤ - 30Mar2013.pdf‐AmirFeyz‐http://1400years.org/AmirFeyz/MasirPenhaneShorayeBestelahMli » حقيقت

  ک-ح» آن چيزی نيست که گفته ميشود، بلکه آن چيزی است که پنھان نگاھداشته می شود
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که ناظر برباد  شکار برباد خواھد دادآ وبرعکس اعتبارشخصی وھويتی اعليحضرت را خيلی سريع و
  .ن ھستيمآرفتن 

ھای دست –دم نيکوکار نميتواند ازکارھای بدکاران بری باشد آميگويد < )فيلسوفجبران خليل جبران (
 ميشود انسان بی گناھی قربانی کسی ود بساپاکيزه ازکثافتکاری ھای انسان ھای کثيف برکنارنخواھد ب

  سعدی ھم درگلستان  ھمان توصيه رادارد    >ميشود که جرم وجنايت به  اونسبت داده شده است

  چوافتد سگی ميشود منجالب        اگربرکه ای پرشود ازگالب  

  

  اميد ادامه اين گفتار...به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


