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  شوراي باصطالح ملي 

  و

  نقاي شاهين تركماآ
  >راهنمائي كنند خواهند ميشها راي ترين داستانها اين است كه گرگها ميفكاه<

  حقوقدان -فيضامير 

 ه بناک ،داردگفتگوی مفصلی بود باشخصی که نام شاھين ترکمان  (صمدی) رھَ ورقای خسرو فَ آدربرنامه 
وتا د ؛پست امنيتی خامنه ای درايران فعال بوده وزندگی بسيارخوب ھم داشته برتعريف خودش سالھا در

البد به ؟ چرا ،مده ومنتظر دريافت پناھندگی استآسالی است که به خارجه  ۴ولی  وو ..  خانه ماشين
   .ھمان معاذيری که مدحی گفته است

  دورآبميان  وارتباط بااعليحضرت !ای به اصطالح ملیشورايشان درمصاحبه مزبور مطالب زيادی درباره 
نی يگبيشترين سن ،>دادن به شنيده ھا فرق است بين شنيدن واصالت<  !!حيرت بود باکه قابل شنيدن 

يان ايشان بممطلبی  ،ضمن در عدم صالحيت افراد شورايعالی ودفتر سياسی بود و صحبت ايشان متوجه
 ادعايش به عدم اصالت در ،ن ربط داده امآبه  ھم  تحريراتی و دهبو رورد که چون بنده درجريان امآ

  .اصراردارم

ھمه توجھات مردم داخل کشوربه شورايملی  ٩٢ايشان مدعی شد که درانتخابات رياست جمھوری سال 
(به   تحت الشعاع شورای ملی ايران ،و انتخاباتيعنی درواقع جّ  .ن شورا چه خواھد کردآکه  !ايران بود
ورود به مطلب خواسته است موقعيت وموضع شورای ملی ايران  قای ترکمان باآ ؛ودقرارگرفته ب اصالح!)

  .است جمھوری پررنگ وغليظ وانحصاری نشان بدھدجو انتخابات ري در را

ازجريان انتخابات رياست جمھوری کسی  ايشان خيال کرده که ،استيشان بکل باطل وساختگی اظھارات ا
ه مدآپديد ن با روش انتخابی جمھوری اسالمی آريکا وھماھنگی مآوجوی که درراستای تبعيت ازسياست 

بوده ھرچه بگويد قابل باور  خامنه ای ودرخدمت  گاه نيست وتنھا ايشان است که چون سالھا درايرانـ
    .ايرانيان خارج ازکشوراست

خود  موقعيتھريک بتناسب  ،ايرانيان خارج ازکشوربمناسبت پيوندھای دوستی وياخويشاوندی وياکاری
 دتواننسايت ھای خبری اطالعات موثقی را مياز بغير تماسند و در ، کم و بيشداخل کشور افرادی در با
 امکشورھم باتمايرانيان  داخل يعنی  .اين جريان ھم صادق است وبرعکسِ  .ياورندبدست ب ن افرادآ از

    .سالمی چه ميکنيمعالقمند ھستند که بدانند ما مخالفان جمھوری ا محدوديت امنيتی که دارند

 ربمن رسيده که اکثاست که ازايراينان داخل کشور ھا واعتراضاتی شاھد اين قضيه گفتگوھا وراھنمائی 
  .)تيم نجات( م مورد استناد قرارگرفته  استنھا درتحريراتآ
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عضو کوچکی ازايرانيان خارج ازکشورھستم ازموھبت ارتباطی باال کم وبيش برخوردارم خاصه بنده که 
   .کسب نظرميباشند افراد بصيروواقع بين بيشتری منبع که بمناسبت ارتباط شغلی ام درايران

اين ھدف است که گفته باشد موقعيت سياسی واجتماعی برتر شورای  داشته با قای ترکمان اظھارآنچه که آ
وزه سه وکوبه اصطالح کا ستدست رفته ا از ،ھاتصميم گيرنده  ملی بمناسبت اشخاص ضعيف ويافاسدِ 

   .راسرفرد وياافرادی بشکند

که بازی شوراھا به ھيج وجه وحتی  که باقرائن بسيارھمراه است ميگويد یاطالعات موثق وقابل اعتماد
ب نقدر حزآه شده که گفت ،موقعيت توجه نداشتنزد مردم ايران  و انتخاباتی درحد يک ارزن نسبت به جّ 

چون <. حل است !رج ازکشور وجوددارد که شورای به ااصطالح ملیوغيره درايران وخاوشورا واتحاديه 
  >بآقندی درمشک  حبه

 رنتوانست نشان دھد که چند نف قرينه ای که گفته ايرانيان داخل کشورراتائيد ميکند ھمان است که شورا
نکه چندين بار اين آ ند وبابه  صندوق سفارت خانه  کشورھا درداخل ايران ريخته ا رای خودشان را

   .سش مطرح شد کسی نتوانست حتی کالمی بگويدپر

ترکمان مردم منتظر دستور ويا به اميد شورای ملی بودند الاقل بايد شاھين (محمد حسن) قای آاگربزعم 
ن مويد قدرت آکه انعکاس  ی ميريختنداوبه صندوق سفارتخانه ھا ربه دستورات شورا عمل ميکردند 

  .شورای ملی درانتخابات بود

شورای ملی حتی درخارج ازکشور نيزازسوی مخالفان جمھوری اسالمی خاصه جنبش سبز که اپوزيسيون 
مصاحبه ( داخلی  جمھوری اسالمی معرفی شده است ھم تحويل گرفته نشد تا چه رسد به مردم ايران 

  .)ی اعليحضرتھا

ايران بدون زمينه  ه مردمقای ترکمان تصورکرده کآنھايت ساده انگاری نسبت به مردم ايران است که 
ی حت يا فرھنگ ملی و در ؛تسليم شوند عنوانی جلب و نام و يا دينی  بھر و ھويتی  شنائی ملی وآھای 

ما شورا چه سابقه ای ازاعتبارسياسی داشته است که ادعای جذب به شوراقابل عنوان  سياسی کشور
   .باشد

الح دارد وتحت نظر حکومت قراردارند قابل قبول است که مردم ايران جنبش سبز ورھبرانی که باصط ياآ
 ؟!براه بيفتند ن برای مردم شناخته شده نيستندآوبدنبال شورائی که ھيچيک ازمدعيان رھبری  دبگذار

  ونه سابقه سياسی؟نه مسئول مشخص نھم شورائی که نه اساسنامه دارد ونه موجوديت حقوقی وآ

 خودران شخص آ) که به ھامصاح( ميشودوانگھی شورای به اصطالح عمال ازطرف کسی کارگردانی 
مريکا) آبخوانيد عالمت بردگی ( سبز نوار سپرتھاجم به جنبش سبز ساخته بود وپيش قراول استفاده از

ن به آدراينصورت چگونه اين ادعای باطل که مردم ايران بجای توجه به جنبش سبز ورھبران  ،شد
  ؟ورده باشندآروی داد  نھم قبل ازانتخابات واآسپردفاعی جنبش سبز که 

 یاسرائيل ھا و یيمريکاآمريکا ست وبقول خود آفراورده ای ازسياست دولت  ميدانند که جنيش سبزھمه 
ه ميدانيم که شورای به اصطالح ان ميجگند وبازھمنھا ھستند که باحکومت ايرآھا جنبش سبز سربازان 

 در بيگانه است نوکر ؛يعنی نوکر ،انداختن خواستھای جنبش سبزاست له گنديده برای جايک تفا !ملی
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ردست نوک ) بجای رجوع وتبعيت ازاصالح طلباناينصورت اقتضای عقل نيست که پيروان جنبش سبز (
   >ھم چاکری داشت ، نوکر اوقائی نوکری داشتآدرست مصداق < ؛مريکا رجوع کنندآ نوکر؛ اول به نوکر

   !جذب ملت ايران به شورابوده استوجود شاھزاده!> درشورا عامل گرايش وممکن است گفته شود <

رخت دنام سخنگو استفاده کرد تا قصيه مصداق <باعليحضرت  تاين فکرھمان بوده که شورا ازشخصي
  >!نقدر بزرگ است درخت شورا هللا اکبرآگردکان 

 نيست که مردمن شخصيتی آ! رضا پھلوی هکه شاھزاد ولی اين مھم دراين تصورخيالی جايش خالی است
جه > متواوست وفقط اوست<نجات واميد به  ئين مردم ايران ـ فرھنگ و در را دارند و او رتظاايران ان
   .ادیاست نه شاھزاده وافرادع پادشاه

 بر او نيست که تحوالت نجات بخش از درفرھنگ سياسی واجتماعی ماايرانيان شاھزاده عنوان محترمی

  )(مصدق >زمان گرفتاري همه چشمها بسوي شاه است درايرانيان ميگويد < فرھنگ ما .يايدب

  !است ، به سوی شوراستويد بسوی شاھزاده انميگ

  ويک فردعادی  > نميگويد چو فرمان يزدان چه فرمان شاھزادهچوفرمان يزدان چه فرمان شاهميگويد <

   .يکساعت درانتظاريک اشاره

پوسيده چرخ ميزد که چرا فالنی  وحوش اين محورول در يونی تلويزنمايش تمام اين گفتگوی مفصل و
زاده پيرورده است چرا نازيال خانم ورضا آفالن کاره درشوراست چرا فالنی بيشترين رای درشورای عالی 

محورفرديت  بر )صد تايک غازنھا (آ که تمامی ........ چراسکوريتی نبودشاھزاده را حصارکرده اند
   .قرارداشت

  :بقول مولوی

  خرفروشان يکی باديگری درگيرند      ليک چون درنگری متفق يک کارند

ی طالح م ورای  ا دف  باره  ه ای  وی  !ی یک اشاره ویاکل اعالم رضا    و ١١ماده  ھم آ ،یک ماده ،نآ  
د یا یان  ت      .ورا

  ام بدھد ويا شخص ديگری که فقط قطعنامه را امضا کرده را نازيال انجخرچه فرقی دارد که اين خيانت ۀ

  ؟    است

برای  ،ايجاد رقابت بين افراد بشود ،بايد براي انجام اين خيانت به تماميت ارضي ايران چرا

 رقابت تنھا بين منحرفين وخائنين ونمک ،البته که رقابت مقبول است ولی برای خيانت وجنايتکارمطلوب 
   .ويا مشارکت دردستمزد خيانت ه معمول استبيگان پروردگان
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  ن آن شده است که الشه ای به ميان افتاده وتعدادی کرکس وحيوانات درنده به جان آقضيه شورا ھمانند 

  .ن الشه ببردآ افتاده وھرکدام ديگری را عقب ميزند که خودش سھم بيشتری ازالشه 

  به مظروف نگاه كن نه به ظرف 

چرا  ،است مضر به منافع کشور ی وگوئ ناپاک اگر مظروف  .ظرفبنگاه کنيد نه  قايان به مظروف آ
ه کشورا  به محتوای . باوجدان وشرافت ميھنی برعھده شماباشد مظروفن آ ميکنيد که پاسداری از تالش

وبعد  ن خدمت است ياخيانتآاموريت اجرای به بينيد م د است نگاه کني ١١اجرای ماده  نآ ماموريت
  .بپريدرگروکول ھمديس

 امضای نام وبه  -دفترسياسی  اعضای به اصطالح شورای عالی و نهبه ماھيت وھدف شورا دقيق شويد 

به اثرات حقوقی  .ه اندطعنامه اعالم کردق ١١خودشان رانسبت به ماده  شخاصی که رضايت وموافقتا

 وقتی پای خصيت ھا وحشت کنيد کهشی ن امضاآ ازتاثيرقطعنامه با –بيانديشيد  ١١رضايت به ماده 

يانی برای پا ن درمحافل بين المللی بازميشود چه خفت وسرافکندگی نصيب امضاکنند گان وچهآ زاستفاده ا

  .استقالل وتماميت ارضی ايران است

 علياحضرت دريک سخنرانی نگرانی شديد ،!حدود يکماه قبل ازطرح قطعنامه شورای به اصطالح ملی
 قطعنامه ١١ماده ھفته بعد  اين نگرانی دو اظھار ازجريان تجزيه ايران عنوان فرمودند وبعد از خودشان را

به  ١١وقصد واراده خودشان رابرامضای ماده  ١١ھم دريک مصاحبه حقانيت ماده  امضاکردند وبعد را
 ازیيعنی زمينه س پشتيبان قطعنامه؟ جزاينکه يک قدرت مسلط اين تعارض گويای چيست ،ندوردآتاکيد 

 مريکا درتجزيه کشورھایآھت سياست درج ١١ده اينکه قطعنامه وما جز ،برای تجزيه ايران است
 برای تجزيه ت فعل وعمله زمينه سازلآ !ی باصطالح ملیاينکه شورا جز ؟!خاورميانه وايران است

  ؟کشوراست

   :حکيم مولوی چند بيتی دارد که دقيقا شاھد قضيه است

  ش ميکنی ای مشتریـامتحان    فالين کوزه ھاراميخریچون س

  شکسته راتاشناسی ازطنين ا    ن کوزه چراآيزنی دستی برــــم

 ياآ ن فوت ميکنيم که به بينيم سالم است ياخيرآ نرا امتحان ميکنيم درآمابرای خريد يک کوزه سفالين  
 هقطعنام ١١که ھيچ اھميتی به ماده  ؟تراستت ارضی کشور ازيک کوزه سفالين ھم کموتمامي وحدت

  ؟؟!ن نميکنيمآوتجويزھای 

   دكان يا شورا

 ن چهآمدارک ھويتی  وجود حقوقی دارد ياخير اگردارد حد وحدودش چيست شورااين  ياآ ،نگاه کنيد 
بات انتخا مگريک دکانداربرای اداره دکانش  ندارد ازنظرحقوقی حکم يک دکان رادارد را واگراينھا ميگويد 
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. تقلب ودنب مداد گيريد که تعرفه نداشت کاغذ ون دکان ايرادات انتخاباتی ميآ؟ که شما به انتصابات ميکند
  .وامثالھمبود 

قی ح استخدام شده اند خيال ميکنند که خواست استخدام ميکند وکسانی ھم که داوطلبدکاندار ھرکس راکه 
   .انتخاب دکاندار دارند در

 ) تفاوتی قائل نيستيد وی ملیشورای (ھنوز بين يک دکان ويک شخصيت حقوقکه  و خانم ھا قايانآشما 
 نگن برای فروش گذارده  و بسته بندی را مقام درچنان دکانی که تجزيه کشور ،بفکرمقام ھستيد فقط
    است

  ؟ دراين خيانت به ميھن کورس برداشته ايد چرابرای مشارکت

ن به خانم آ 11نامه وماده ت كه بجاي محكوميت قطعنيس رهوفرقاي خسروآازدستگاه فرستنده حيف 
بايد دفع  رابد  يا يك چيزآ !رند بپردازداراد 11گلستان وديگران كه ماموريت اجراي ماده  نازيال
يا يك توده زباله كه مگس آ؟ چيز بد وناپاك را هدف قرارداد نآانتخاب پاسداران  در ا دقتي كرد و

   .تي راحت الخيال وبال باشندآكيش داد تا مگسهاي  را زباله كرد ويا مگسهاسازاست بايد دفع 

  جاي مبارزه اصولي خالي است 

 ن است که منتجآخط اعتقادی  مبارزه اصولی روی افراد کارنميکند، روی خط اعتقادی افراد کارميکند 
د بگويد که ازچه خط اعتقادی قای شاھين ترکمان ميتوانآيا آ ،برخاسته ازنص باشد نص قانونی وحکمتِ از

   !ان نشان ميدھداکنون خودراصالح درامرنجات اير که  .وچراتبعيت ميکند 

وراست كه ما گفته وزير اطالعات جمهوري اسالمي غاصب ايران را ميشنويم كه ميگويد  آواقعا حيرت 
ني به خاطر يك  ولي كسا >ما برمبارزه ايرانيان اشراف داريم وايرانيان هم اين راخوب ميدانند<

اسالمي را محكم ومامورين   ف جمهوري) پايه هاي اطالعاتي واشراقالبي، درشوراي عنواندستمال (
  .جمهوري اسالمي را تطهير ميكنند

  ذلت وخواري مبارزه 

يا ذلت وخواری مبارزه رادرک ميکنيم که يکی ازفراد مورد اعتماد جمھوری آ
ميخواھد ازجان وامنيت خامنه ای  یِ پاسداربرنامه ريز نھم درحد آاسالمی 
   - ؟زچنگال گرگ جمھوری اسالمی نجات بدھد را ميشھا

به قدرت تاريخ وقانونی وسنتی سلطنت نگاه کنيد به رابطه فرھنگی وقلبی 
افتادگی مبارزه  رونوقت به درجه ذلت وفآ ملت ايران به پادشاه نگاه کنيد و



 حقوقدان -ضاميرفي – ورای باصطالح ملی و آقای شاھين ترکمانش                                       ۶ برگ  ٢٠١٣/٠٩/٢٣ ،دوشنبه شيد=مھر 

براين جنايت تاريخی بجان  واز عملجاتی که برای تصدی ميشويم  شناآخودمان 
  .ھم افتاده اند حيرت خواھيم کرد

                     

   

 


