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  ترامپ  اميد واهي ودرماني
  حقوقدان -اميرفيض

ريگان «است که با عنوان  ۵٩بان سال آ ٢٩مورخ  ۵۴تيتر اين تحرير اقتباس ازمقاله  سنگر شماره 
   .منتشرشد »اميد واھی

ايرانيان  ھمين ذوق واشتياق واميدی که امروز برای برخی از آمريکاانتخاب ريگان رئيس جمھور گذشته 
 . بسياری ازايرانيان انتخاب ريگان رابفال نيک گرفتند ووردآنتخاب ترامپ ديده ميشود بوجود نسبت به ا

يادم ھست که  ...وعده ھا دادند دانستند ومقدمه ای برای نجات ايران ازجمھوری خونخواراسالمی  نراآ
  .>مدآنگران باش که شاھين ، ای کبوتر< :نوشتتيتر بزرگ  در روزنامه ای

قای آان درمورد ايران وبخصوص شاھنشاه وتنقيد ازسياست کارتر به ھيچوجه با اظھارات سخنان ريگ
ريگان  اشاره ای به اظھارات تاريخی ريگان ميتواند حل  معادله مقايسه نظر ،ترامپ قابل مقايسه نيست

   :سان سازدآترامپ را  و

  

قای مرتون آ ،دمکرات مانديل کانديد رياست جمھوری حزب قای ريگان وآدرمناظره تلويزيونی بين 
  :ريگان سوال ميکند ريپابليک از سردبير روزنامه نيو

 زيدنت کارتر. پرآمريکابا کشورھای دوست  آمريکاقای رئيس جمھور سوال من راجع است به روابط آ
 مستبد يعنی شاه ايران وساموزاد درنيکاراگوئه بی اعتنائی کرد وحاال نوبت مارکوس در رھبر به دو

   .ه درشيلی است  نظرشما دراين مورد چيستنوشيوپ نييليپف

 وبرای خالی کردن زيرپای يک متحد  زيدنت کارتربديھی است که من ازپر< :قای ريگان پاسخ ميدھدآ
بود که مردم  دور نقدرآاه فقيد ايران انتقاد کرده ام وھرگز قانع نشده ام که او ازملتش ش سرسخت ومقتدر

   .يدآخواسته باشند چنين پيش بي

رمسئوليت مارادرخاورميانه مدتھا بعھده گرفته بود فکرميکنم رھا ابنھادات مارامی پذيرفت وشاه پييش
   ؟يا وضع ايران بھترشده استآ ،کردن شاه چون لگه ننگی درتاريخ ما باقی خواھد ماند



 حقوقدان -اميرفيض -مانیترامپ اميد واھی و در                                                     ۶ از ٢ برگ ٢٠١۶/١١/٣٠، چھارشنبه=شيدتير 

ورده آ خوندھا درآ، اراضی مزروعی را ازچنگ شاه فقيد ايران ميکوشيد تامسکن ارزان قيمت بسازد
ما ايران  ،اما ؛کارھای او ازاين دست بودقانان تقسيم کرد تا کشاورزان مالک زمين خود شوند دھميان 
نرا اسالم آانسان پرداخته ونام  بدست ديوانه زنجيری متعصبی سپرديم  که به سالخی ھزاران ھزار را

  )٢٢۶شماره  ۶٣بان سال آ ١٩ازسنگر(                                                         .گذاشته است

ريگان ازشاه فقيد  عذرخواھی وتجليل اعجاب انگيز< :اکتبرخود نوشت ٢٢روزنامه فيگارو درشماره 
   >.ايران موجب شگفتی ناظران سياسی جھان شده است

با جمھوری اسالمی به ودشمنی ومخالفت حق اوريگان ازشاھنشاه  مالحظه ميفرمائيد که حد تجليل
     .ی ترامپ قابل مقايسه نيستقاآھيچوجه با اظھارات نيم بند 

ھمانطور که اظھارات ريگان با اظھارات ترامپ قابل مقايسه نيست    ؛رشيو سنگرنشان ميدھدآنجا که آتا 
عظمت دلشادی ھای ايرانيان نسبت به موفقيت واقدام احتمالی ترامپ عليه جمھوری اسالمی ھم به 

  .ازانتخاب ريگان نبوده استی محدود ايرانيان ھيچوجه با انتظارات واميدواری ھا

  موارد دلشادي هاي ننگين 

اولين دلشادی ننگيين که ازسوی ايرانيان نسبت به انتخاب احتمالی ترامپ بوسيله اينترنت منتشرشد  
مادگی قبول فرماندھی عمليات عليه جمھوری اسالمی ازسوی شخصی بنام محمد رضا حمزه لو آاعالم 

قای ترامپ به او ماموريت نجات ايران رابدھد ايشان قبول آ ود که اگرنوشته ب بود که درنھايت وقاحت
   .ميکند

ئی ھا بودند که بطرف احمد چلپی آمريکابلکه  ؛احمد چلپی ھم ديده نشده است هکاری که حتی درپروند 
 ٢٠١۵/١٢/٢٠عالقمندان به موضوع به تحرير(  .مادگی خيانت به کشورش راداشتآھم  او رفتند و
  ١ )ايندمرجوع فر

ساگينيان بعنوان دالل رای آرمن شخصی بنام  ،قای حمزه لوآتعاقب بی اعتنائی ايرانيان به درخواست م
   .جواب منفی داده شد اعتراض و سوی جاويد ايران به درخواست ھای مکرر او وارد موضوع شد  که از

  قاي درماني آ

که واقعا حيرت ازتلويزيون انديشه خوانده شد رمانی دُ  قای نادرآازسوی  اکنون درکمال تاسف بيانيه ای
رشيو آکوران مبارزه عليه جمھوری اسالمی قراردارد ( سال است در ٣۵او که مدعی است  ،است ورآ

 ايشان ممکن است سی ،اال چندی قبل ازتشکيل شورای تجزيه طلبان ،سنگرھيچ سابقه ای ازايشان ندارد
ح پيوند زدن مبارزه ک قبدر چطور) پنجسال سابقه ماشين فروشی داشته باشند ولی سابقه کارسياسی خير

  !؟ندارد آمريکاسياست  قای ترامپ وآوخواست  هاپوزيسيون جمھوری اسالمی درخارج ازکشوررابه اراد

                                               
١ - .pdf2015Dec20-AmirFeyz-years.org/AmirFeyz/MrTrumpHamzehPourRahbari1400http://  
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وابستگی  شکارآسال مبارزه سياسی را داشته باشد ودرک اين قبح  ٣۵درک کرد که کسی ادعای  نميشود
بی پروا باشد که مردم  آمريکابارزه به رھم نسبت به درک قبح وابسته ساختن مدقنآرا نکند و به بيگانه 

   .رابه اين منجالب وخيانت به مبارزه دعوت کند

اسناد سياسی نشان 
ئھا آمريکاميدھد که 

سخت نگران فاش شدن 
 نھا با برخی ازآارتباط 

 ايرانيان ھستند  و
ايرانيان متوسل به 

ھم دقيقا به  آمريکا
ايرانی وقبح  گفرھن

عمل وابسته بودن به 
اھند وھمين گآبيگانه 

 ئیآمريکامشکل بزرگ 
که چگونه به  ھاست

عوامل خودشان 
ئی وحتی ايرانيانی آمريکاھمه مفسرين  ،نھا با ايرانيان وبرعکس فاش نشودآدرايران کمک کنند که ارتباط 

ايرانيھا ھرقدرازجمھوری اسالمی متنفرباشند تن به فروخته اند متفق القولند که < آمريکاکه خودرابه 
  .>نميدھند آمريکابه ھمکاری 

قای درمانی ودعوت عام مردم به مبارزه به اتکای انتخاب ترامپ بکلی آ (ويدئويی روی يوتوب) بيانيه
 بيگانه پرستی  و بی اعتبار ميسازد ومارک مبارزه ايرانيان عليه جمھوری اسالمی را سکه يک پول

 خاکم< :ن گفتوميتوا فزايدآتجزيه طلبی شورای تجزيه طلبی مي ترامپ را به مھرِی ريکاآمالتجای به 
  .>مبسرترقی معکوس کرده اي

  اثرات بيانيه مزبور

نزديک ترين تاثيرات حقوقی بيانيه مزبور اين است که ھراقدامی که احتماال ازجانب ترامپ عليه  **
درخواست شورای  ،نآميزميتواند مستند آتحريم ھا ويا اقدامات خشونت  ملت ايران صورت گيرد اعم از

کمااينکه دولت اوباما تحريم ھای سفت وسخت عليه ايران را بنا به درخواست  ،يدآتجزيه طلبان بحساب 
  .ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی اعالم کرد

شاھد مقصود نقش احمد چلپی است درعراق که اوھم بابيانيه ای ازمردم عراق به ادعای اينکه  **
او که ميتواند الگوی  وعاقبت کار شد که به او بپيوندند ا دارد خواستارقای بوش قصد نجات عراق رآ

درمانی ميتوان حاصل ھمان ھمکاری احمد چلپی ( نچه برعراق رفته وميرود راآو عمل درمانی باشد
    .وردآبه حساب  آمريکاکنونی) با 



 حقوقدان -اميرفيض -مانیترامپ اميد واھی و در                                                     ۶ از ۴ برگ ٢٠١۶/١١/٣٠، چھارشنبه=شيدتير 

ای تجزيه طلبان است قای درمانی که يکی ازاعضای شورآيا آاين تحرير وارد اين مقوله نميشود که  **
 ی ترامپآمريکاوشورای مزبورھم دارای دفترسياسی ورئيس ومسئول است ميتواند سرخود اين پيوند با 

زيرا  !يا خير سازد واين ننگ سنگين وپاک نشدنی رابه کارنامه شورای تجزيه طلبان وارد اعالم کند را
بيانيه مزبور با اصول قطعنامه ذشت که گاين حقيقت نميتوان  شوراست ولی از مسئله مربوط به خود

  .البته درصورت اعتراض شورا ،خودسری است شورای تجزيه طلبان مخالف است ونوعی

ارزش  شورا رويکرد سياسی ندارد، واخالقی است  وبه مجموع ٩١شورا مدعی است که <منشور **
   .خواھيم  داشته باشيم نگاه ميکند>يمينده آھائی که ما درايران 

ارزشھائی  از درايران ھمان رويکردھای اخالقی و آمريکاايرانيان به رکاب زدن به سياسيت يا دعوت آ
ی وحتی ؟ کی خواھيد فھميد که تشخيص ننگ بيگانه پرستن برسيدآينده به آاست که ميخواھيد درايران 

  .ی درمانیقاآنو ازسوی  روشن وساده است که تفاوت اتومبيل کھنه و بيگانه گرائی برای ايرانيان ھمانقدر

. اين ھدف چه ارتباطی به گره زدن شورا با زاد استآشورا مدعی است که ھدفش فقط انتخابات  **
   ؟ستآمريکا

  11ماده 

قطعنامه شورای تجزيه طلبان را دعوت به  ١١مخالفين ماده  ،گری درکمال ناشیقای درمانی آ **
بار  يننخست ؛ون سابقه ممتد داردتاکن و ،سخنی که تازگی ندارد ،کرده است ١١ھمکاری واصالح ماده 

 تغيير منشور را امضا کنيد وبعد صحبت از فرمودند برويد منشور ١١شخص رئيس شورا به منتقدين ماده 
کردند وخواستاراصالح منشورھم شدند ولی ھيچ  ھم امضا را رفتند ومنشور ھا ايرانی گروھی از ،بکنيد

   .اعتنائی نشد

را درقطعنامه شورا بيان کرد ونشان  ١١جاندن ماده نکه علت گنآ پس از قای اميد مھرآبارديکر  **
ه دعبدهللا مھتدی وحزب دمکرات کردستان شده است واين زمينه ای بود که ما ؛داد که شورا فريب گير

   .ھائی پشتيبانی ميشد صورت نگرفت نکه با درخواستآچنين کاری با  ،منشور اصالح شود ١١

اين منشوری < :گفت قای اميد مھرآجزيه طلبان درواکنش به اعتراض گروھی ازاعضای شورای ت **
> ولی ابدا به نرا مطالعه کرده ايد وحی  منزل نيست قابل جرح وتعديل استآکه خدمت شماست وھمه 
  .مرحله جرح وتعديل نرسيد

شوراچی ھا نشان ميدھد قطعنامه شورا با ھمکاری سران تجزيه طلبان  تنطور که اسناد واظھاراآ **
بدون موافقت ھمان سران تجزيه طلب کرد که  ااين نشانی ثابت ميکند که شور ،تکرد نوشته شده اس

   .راحذف کند ١١دارند نميتواند يکطرفه ماده  عکس يادگاری ھم با رئيس شورا
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 منتشرپيرزاده رضا قای درمانی ازخودشان پرسيده اند چرا اين بيانيه را مسئولين شورا ازجمله آ **
محول  دررسانه ھا ظاھرميشويد ونه سابقه فعاليت سياسی چندانی داريدبه گردن شما که نه  نکرده اند و

گاه ھستند وخودشان را آنھا به اھميت وننگی که متوجه اين کارشماست آشايد  ؟ برای اينکه هشد
سيب ھای بی شخصيتی ونوکری بيگانه دقيقا منتسب به شما شود وھم پول شمارا آکنارکشيده اند که 

  .باشيد باين ترتيب برباد بدھند بروئی که ممکن است داشتهآببرند وھم 

مگراينکه مقامات  ،خربه يک عضوی که کارش ماشين فروشی است چه ارتباطی دارد چنين بيانيه دادنآ
که ھرگز اين گمان درميان  ؛ن ماشين فروش داده باشندآمسئول وتصميم گيرنده شورا چنين ماموريتی به 

   .نيست

يعنی  ؛ن افزوده ميشودآنفربه  ٣٠٠ھزارعضو دارد وھرروز ھم  ۵٠مدعی است  نطورکه شوراآ **
ھم  ١١فرض که يکی ازمخالفان ماده بوده وھستند بنابراين بر موافق ١١ايرانيان با ماده  اين تعداد از

بشود واصال شورا چه  ١١ھزارتجزيه طلب بشود چه تاثيری دارد که سبب تغيير ماده  ۵٠وارد اين صف
نفربه طرفداران تجزيه کشور  ٣٠٠ن يک ويا چند مخالف تجزيه کشوردارد درحاليکه روزانه آنيازی به 

  !!اضافه ميشوند

****  

  شيانهآبرو اين دام برمرغ دگرنه      که عنقا را بلند است 

  نظروصاحب نظر

يارگيری نسبت  مد ھا وآاست ولی پينظردرقطعنامه شورای تجزيه طلبان گرچه درماھيت  ١١ارائه ماده 
راه می ه ب نظراصوال به اعتبارصاحب  نظر. ن نظرآانداختن وايجاد حقانيت  ت برای جان تالشی اسآبه 

   .خاصه درفرھنگ ما ايرانيان اعتبارمحتوای نظرافتد نه به 

ه عراق بدھيم ب ھد که بھتراست خوزستان رااگريک شخصيت اجتماعی ويا مذھبی يک فراخوانی بد **
 ميکنند ونرا امضا آطع گروه عظيمی ق بطور ،بگيريم را نجا دفن استآ ين درعوض کربال که حس در و

تظاھرات اربعين ( ن خواھند پيوست آی تجزيه طلبان به نفرادعای شورا ٣٠٠يش ازھم خيلی بروزانه 
گان داشت زيرا ميگويند فالنی دعوت کرده وما ھم کنند ن امضاآھم نميتوان به  یھيچ اعتراض و )دليل

   .اجابت کرديم

ازموقعيت خود سوء استفاده بايست ن نميآدرتطبيق مورد  شورای تجزيه طلبان وشخص رئيس  **
نھا که به چنين اصل بديھی آ ،درمنشورشان پياده کنند را که زمينه ساز تجزيه کشوراست ١١کنند وماده 

ماده  و اعتراض کسانی به اصل خود رجوع کنند ء بوده اند چگونه ممکن است بنابروروشن بی اعتنا
   .را حذف کنند ١١
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 تی شلوارش را کثيف ميکند خودش تکليف دارد که ازيا ح و ميشود وقتی کسی مرتکب يک اشتباه **
 عوت کند که بيايند وپاک کند نه اينکه مردم را د ن اشتباه ويرانگرعدول کند وخودش شلوارش راآ

   کثافتکاری ھای شورای تجزيه طلبان را پاک کنند.
  

 از اگرالتاری گذاشتن رژيم سلطنتی ايران ھم  ،نيست ١١مشکل شورای تجزيه طلبان تنھا ماده  **

 فرھنگی و تجزيه طلبان چکاره است که يک سنت شورای خرآ ،سنگين ترنباشد کمترنيست تجزيه کشور

     ٢ ؟دبه التاری تبديل کن راساله است  ٢۵٠٠طنت ھويتی ايران که تداوم سل
ھمانطورکه قبال ھم عرض وارائه دليل شده است شورا درجريان سياست اصالح طلبان کشور که ماموريت 

 شکارآرمانی چيزی جز قای دآوبيانيه اخير  ،رادارند آمريکاوخواستھای  جريه کشوراجرای سياست ت
بنمايندگی ازسوی اصالح طلبان داخل کشور که  آمريکاکردن وابستگی خدمتی شورای تجزيه طلبان به 

    .ميباشد ؛شايد دراين حد وقيح نباشند

  

                                               
کار نباشد چنين  براساس و به استناد کدام قانون؟؟ کدام قانون اساسی و بر اساس کدام اصول؟ اگر قانون اساسی مشروطه در -٢

  ک-بخوانيد بيگانه ھا/ ح» جھانی جامعه«نون جمھوری اسالمی انجام خواھد گرفت؟؟  البد؟؟ آنھم با نظارت رای گيری زير قا


