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امير فيض -حقوقدان
قرار فکرم براين بود که بمناسبت سالگرد قيام افسران ارتش شاھنشاھی در ١٨تيرماه  ١٣۵٧که به کودتای نوژه معروف شده ا ست
باتفاق ايران ياران بحثی راباز کنيم که جھات افتراق حماسه  ١٨تيرسال  ۵٧باجنبش دانشجوئی که درسال  ١٣٧٨درتھران روی داد
دستور گفتگو باشد اما آنچه که مانع شد بموقع يعنی در ١٨تيرماه اين تحرير حاضربه تقديم گردد نبود رمق است ،رمق بدان معنی
است که انسان درحدی بی حال وانرژی است که مرده ای است زنده مغزش کارميکند اما انرژی که دستورات مغز رامکتوب کند
ندارد سعدی بيتی درتشبيه حالت رمق دارد که دقيقا وصف الحال اين ارادتمند است
يکی دربيابان سگی تشنه يافت

برون ازرمق درحياتش نيافت

ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ در 18ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺳﺎل 1359
 ١٨تيرماه درتاريخ سياسی مبارزه ايرانيان عليه رژيم غاصب ايران زنده کننده دو حادثه است يکی قيام افسران ارتش
شاھنشاھی عليه رژيم غاصب که به کودتای نوژه معروف شده است وديگری معروف به کوی دانشگاه است که در ١٨
تيرماه ١٣٧٨به بھانه توقيف روزنامه سالم به مديريت موسوی خوئينی ھا سردسته گروگان گيران کارمندان سفارت
آمريکا که بعدا دررديف نوکران آمريکا درآمد ثبت درتاريخ است.
بمناسبت روز  ١٨تير پيامی منتسب به اعليحضرت انتشاريافته که عنوان انتخابی آن >جنبش  ١٨تير< است بدون اينکه
متن پيام واجد اشاراتی باشد که خواننده پيام ،رابطه آنرابه حادثه کوی دانشگاه وياحماسه افسران ارتش شاھنشانی
در ١٨تيرماه سال ۵٩پيونددھد .نويسنده پيام ،گويا خواسته درمسابقه انشاء نويسی شرکت کند و يافضل ادبی
خودرابنمايش درآورد ويا طوری بنويسد که ھم کسی چيزی نفھمد وھم قابل استفاده دوسويه باشد ،واال آنچه بنام پيام
منتشرشده بمناسبت کيفيت تنظيم ،بطور عادی باتحويل مردم روبرو نميشود ومفھوم پيام که بايد واجد صراحت ودريافت
عام باشد نيست.
ﺟﻬﺎت اﺷﺘﺮاك و اﻓﺘﺮاق دو  18ﺗﻴﺮ
جھات اشتراک  ١٨تيرماه سال ) ۵٩قيام افسران ارتش شاھنشاھی( با جنبش دانشجوئی سال ١٣٧٨يعنی با ١١سال
فاصله تنھا دو واژه > – ١٨تير< است واال ھيچ اشتراک ماھوی چه درھدف ويااجراويا شرکت کنند گان نداشته است
واکنون که به تشريح ماھيت وھويت سياسی آن دو  ١٨تير خواھيم رفت غبن خودرااز کم بھادادن به قيام افسران
ارتش شاھنشاھی در ١٨تيرماه سال  ٧٨با واقعه کوی دانشکاه که به جنبش دانشجوئی معروف شده است بيشتر
احساس خواھيم کرد.
اول ﻫﻮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﻴﺎم  18ﺗﻴﺮﺳﺎل 59
اسناد منتشره درباره کودتای نوژه )شاھرخی( وشھادت مطلعين از آنجمله آقای علی صميمی وزير پست وتلگراف دولت
بختيارکه درپاريس ودرجريان فعاليت ھای بختييار قرارداشته وآقای سرھنگ بنی عامری وقادری ،که درراس فعاليت
ھای کودتا قرارداشته اند بطور قطع وفارغ از ھراحتمال وترديد دولت آمريکا با برنامه کودتای نوژه که براندازی قاطع
جمھوری اسالمی بوده است موافق نبوده است .آمريکا عدم موافقت خودش راباکودتای براندازی جمھوری اسالمی که
به بازگشت سلطنت وياجمھوری بختيار منجر ميگرديد به بختيارھم اعالم کرده بود .کمااينکه آمريکا درمالقات با
ايرانيانی که بقصد براندازی جمھوری اسالمی باآمريکا تماس ميگرفتند با جواب رد آمريکا روبروميشدند )اسناد
سفاررت آمريکا جلد (۶٨
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درست است که بختيار از صدام کمک مالی فراوانی ميگرفت وعراق برای حمله موفقيت آميز به ايران نياز مند به ازبين
رفتن افسران نيروی ھواھی وتيپ زرھی خوزستان بود ولی ھيچ دليلی وشاھد ی دردست نيست که افسران رده باالی
کودتا از عراق حمايت مادی وياتسليحاتی ويامشورتی ميگرفته اند مرجع افسران کودتا بختيار نخست وزير شاه بود
بنابراين نفس وماھيت قيام افسران يک قيام ملی است که باھدف براندازی کامل حکومت خمينی ونابود کردن شخص او
برنامه ريزی شده بود.
ﻫﻮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ  18ﺗﻴﺮﻛﻮي داﻧﺸﮕﺎه
ھويت سياسی جنبش  ١٨تيرسال  ١٣٧٨يک قيام ملی ودانشجوئی به خواسته سياسی نـــبــود ،يک برنامه ريزی برای
حمايت از خاتمی وجناح او که به اصطالح اصالح طلبان ناميده ميشدند صورت گرفت .اين جنبش برخالف قيام افسران
متکی به حمايت وحتی برنامه ريزی آمريکا بود .دراين مورد مالحظاتی الزم است که باتفاق به سراغ آنھا ميرويم
زيرابدون توجه به آن مالحظات ورويدادھا ابعاد حمايت وبرنامه ريزی آمريکائيھا در ١٨تيرجنبش دانشجوئی مشھود
نيست.
روﻳﺪادﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﻴﺮي ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺳﻔﺎر آﻣﺮﻳﻜﺎ
پس از آزادی گروگانھا ،وحشت انتقام آمريکائيھا از گروگان گيران فراگيرشد ويليام باکلی کالميت که از نظريه پردازان
بزرگ جمھوريخواھان که بوش و ريگان ھم از پيروان نظرات اوبودند گفت >آمريکا نبايد تاروزی که گروگان گيران
سفارت رازنده وياکشته تحويل نگرفته است آرام نشيند<
روزنامه واشنگتن پست نوشت >آمريکابايد باتوسل به ھمه امکانات گروگان گيران رامجازات کند<
روزنامه دی ولت آلمان نوشت >گروگان گيران سفارت ميدانند که جنايات آنان بی کيفر نخواھند ماند و مجبورند
باقيمانده عمرخود رادرمخفيگاه ھا ويانام ھای جعلی درترس ووحشت بگذرانند که دست مکافات يقه آنان راخواھد گرفت
ودرھيچ نقطه جھان جای امنی برای آنھا نخواھد بود<
سازمان اف – بی – ای اعالم نمود که دولت آمريکا اقدامات وسيعی رابرای تعقيب ودستگيری عاملين گروگان گيری
آغاز کرده واين کاربه حکم قانون انجام خواھد شد<
متعاقب ھمين خبرھا بود که خبرگزاری ھا اعالم کردند که جسد  ۶گروگان گيرلبنانی درگوشه ای پيداشده وکيھان لندن
ھم شرحی درباره وحشت مقامات جمھوری اسالمی وگروگان ھا نوشت وضمن آن به قانونی درآمريکا اشاره کرد که
دادگاه فدرال آمريکابه دولت اجازه داده تاکسانی راکه عليه اتباع آمريکا جرمی مرتکب شده اند ربوده وبرای محاکمه به
آمريکا بياورد )کيھان (۴١٢
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علی اکبرمحتشمی درمصاحبه باروزنامه )الشروق امارات عربی( تاکيد کرد که آمريکائيھا يک ليست  ۵٠٠نفری از
گروگان گيران سفارت تھيه کرده اند وجمھوری اسالمی راھم درجريان گذاشته اندو گفت ممکن است اين افراد دستگير
شوند .اوگفت درليست مزبور نامھای موسوی خوئينيھا – حسن )حسين( شيخ االسالم  -١علی اکبرمحتشمی – صادق
خلخالی وگروھی از فرماندھان سپاه ديده ميشوند )کيھان (۴١٢
آقاجری که يکی از سردسته ھای گروگان گيران بود وبعدا بامخالفت باواليت فقيه به خارج آمد واکنون دربغل آمريکا ئيھا
شيرخواراست درميز گردی درآبانماه سال  ١٣٧٠گفت آمريکائيھا ممکن است به بھانه کنترل سالحھای اتمی به سراغ
ماھم بيايند )کيھان لندن (٣٨٠
اين نمونه ومستندات بدان جھت اورده شد که عمق نگرانی ووحشت گروگان گيران درک کردنی شود .آنھا برای حفظ
جانشان فقط يک راه داشتند نزديکی به آمريکا وآمادگی خدمت به آنھا برای جبران گذشته.
نخستين شيادی که از گروه گروگان گيران درآمان امريکا خودش راقرارداد موسوی خوئينيھا بود .اورھبرگروگان گيران
بود که بر ابراھيم اصغرزاده  ،محسن ميردامادی  ،حبيب ﷲ بيطرف ،رضاسيف اللھی ,رحيم باطنی ,سعيد حجازيان،
معصومه ابتکار ،عباس عبدی ،محسن سازگارا ،محسن مخملباف ،آقاجری ،اکبرگنجی وسايرين رھبری ميکرد ناگفته
نماند که تعداد افرادی که دربرنامه گروگان گيری شرکت داشتند بين  ٣٠٠تا  ۴٠٠نفرنوشته شده ،ولی آنھا بيشتر
پاسدارانی بودند که بنابردستورمحسن رضايی فرمانده سپاه پاسداران شرکت ميکردند .خوئينيھا رابط بين خمينی وتيم
گروگان گيران بود حتی اسناد سفارت پس از اجازه او منتشرميشد.
خوئينھا که مقامات مھمی درجمھوری اسالمی داشت روزنامه سالم راھم مديريت ميکرد برای اولين باردرسال ۶١
نوشت >درسياست خارجی اين نظريه که آمريکا ديگر دشمن نظام نيست حائز اھميت است< وحتی به سردبيرروزنامه
اش ماموريت داد که باباری رودن احدی از گروگان ھای آمريکائی مالقات وگفتگو کند )درسال (۶١
روزنامه سالم خوئينيھا راه مخالفت با اصولگرايان جمھوری اسالمی راپيش گرفت ودرترکيب جنبش  ١٨تـــيردانشجوئی
نقشی موثر وايجاد کننده يافت بااين توضيح که بانوشتن مقاله ای تند حکومت را بواکنش واداشت وقرار توقيف روزنامه
صادرشد ودانشجويان درفضای دانشگاه به اعتراض برخاستند که چون اعتراض به خونريزی نيالود ،دنباله اين
اعتراض به خوابگاه دانشجويان کشيده شد ويکنفر بنام اکبرمحمدی کشته شد وبرادر اکبرمحمدی بنام منوچھرمحمدی
وخواھرش نسرين محمدی به کمک آمريکا از ايران خارج واکنون درکنف حمايت وجاسوسی برای آمريکا قراردارند
توضيح اينکه گفته شده منوچھرمحمدی ھم احدی از گروگان گيران بوده است.
ھريک از گروگان گيران بانوشتن نامه ويااقدامات ويارجوع به واسطه ھا و اعالم آمادگی خدمت وجاسوسی برای
آمريکائيھا نه تنھا امان يافتند که به تامين ھای مالی ھم رسيدند ازباب مثال مخملباف که امروز يکی از فعالين جنبش
لجن ھاست درنامه ای به رئيس جمھوری آمريکا نوشت> :از شما ميخواھيم که ماراببخشيد وپيشنھاد ميکنيم که
روز ١٣آبان روز دوستی ايران وآمريکا اعالم شود< متاسفانه اقدامات ھريک از گروگان گيران دقيقا معلوم نيست که
ِ
تعھد خدمتی وجاسوسی ووطن فروشی دادند که گروگان گيران ديروز به غالمی امروزآمريکا
چگونه امان يافتند وچه
مفتخرشده اند؟ ولی اينکه ھرکدامشان درازای ھمکاری وجاسوسی برای آمريکا دستمزد مناسب دريافت ميکنند بنابر
اقرارخود آن غالمان که تازه ترين آنھا اظھارات عباس فخرآور باتلويزيون پارس است موضوعی ثابت شده است.
ﺣﺎﺷﻴﻪ  -فخر آور درآن مصاحبه که درھمين ھفته گذشته انجام شد ضمن اعالم صريح به پرداخت پول از طرف آمريکا
به باصطالح اصالح طلبان خارج از کشور گفت> :آمريکائيھا ھميشه تکه گوشتھائی جلوی اصالح طلبان وديگران می

 - ١اين شخص پس از گروگان گيری معاون سياسی وزارت امورخارجه جمھوری اسالمی شده بود .ح-ک
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اندازند ودرمقابل چيزھائی از آنھا ميخواھند< البته اونگفت که آمريکائيھا چه چيزی درمقابل پرداخت پول به باصطالح
٢
اصالح طلبان ميخواھند البته که معلوم است جاسوسی ،اطاعت وحفظ منافع آمريکا ) پايان حاشيه(
ﻣﺒﺪاء ﺟﻨﺒﺶ  18ﺗﻴﺮ وﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
بانيم نگاھی به رويداد گروگان گيری وپی آمد ھای بعد آن که باختصار به آن اشاره شد آمريکا باانصراف از انتقام
ومجازات گروگان گيران کارمندان سفارت وامان دادن به آنھا به يک ستون پنجم ممتاز که درراس آنھا خوئينيھا معروف
به ايت ﷲ که از آخوند ھای متنفذ ومقامدارجمھوری اسالمی بود دست يافت) .برخی عقيده دارند که رھبرواقعی جنبش
سبز واصالح طلبان موسوی است که به آيت ﷲ سايه معروف است .حميد رضا توفيقی درمصاحبه ای گفت> :موسوی
درحال حاضر باقرارگرفتن درجريان آشوبھای سال  ٨٨رضايت وخشنودی آمريکا رافراھم کرد< ( که برای پايه ريزی
يک جنبشی که بتواندبه خواست آمريکا درايران فعاليت بخشد دست يافت ،واولين آزمايش باھمان سرمقاله روزنامه سالم
خوئينی ھا شروع شد درست درجھت ھمان مقاله ای که داريوش ھمايون دررابطه باخمينی )رشيدی مطلق( دراطالعات
گذاشت .دانشجويان دانشگاه درمقابل توقيف روزنامه سالم عکس العمل ناچيزی نشان دادند که منجر به خونی نشد که
بتوان بھره برداری قابل کرد ،کاربه خوابگاه دانشجويان کشيده شد وبدرستی ھم معلوم نشد که چه دستی ماجرارابه
خوابگاه دانشجويان کشيد ودرآن ماجرا يک دانشجو کشته شد وجريان بعداز مدتی درگشت مطبوعاتی بظاھر پايان يافت
ولی دنباله کار بوسيله آمريکائيھا ادامه يافت وبايارگيری ھاوتصويب بودجه ھای علنی برای کمک به اصالح طلبان که
عنوان واقعی آنھا ستون پنجم آمريکا درايران بود زمينه رابرای تجديد واقعه  ٢٢تير آماده ساختند اين بار مسئله
انتخابات بھانه شد ودراين ماجرای تازه که به کشف جنبش سبز منجرگرديد اسرائيل وآمريکا صريحا اعالم کردند که
جنبش سبزبرای آنھا مبارزه ميکنند و جنبش سبزی ھارا سربازانی دانستند که برای اسرائيل ميجنگند >عالقمندان به
اظھارات شخصيت ھای اسرائيلی وآمريکائی ميتوانند به  ٨دليل ومستندی که درتحقيق ) حاکميت جنبش سبز از آن
درسايت  ١۴٠٠سال آمده است رجوع فرمايند.
کيست ( که درھشتم جوئن ٢٠١٠
http://1400years.org/AmirFeyz/HakemiyateSabz-AmirFeyz-Jun7-2010.pdf

ﭘﻴﺎده ﻧﻈﺎم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
البته اظھارات شخصيت ھای آمريکائی واسرائيل نسبت به ايرانيانی که زيرنام جنبش سبز عليه جمھوری اسالمی مبارزه
ميکردنديک اتھام سنگين وتوھين به شرافت ايرانی است که متاسفانه از سوی دست اندرکاران جنبش سبز وحاميان آن
ھيچ اعتراضی نشد وکسی درک نکرد که محتوای اظھارات شخصيت ھای اسرائيلی وآمريکائی مخالفين جمھوری اسالمی
را به صيغه پياده نظام اسرائيل درمياورد.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻴﺎده ﻧﻄﺎم اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ممکن است خواننده اين تحرير حيرت نمايد ازصراحت لھجه سران اسرائيل وآمريکا دراتھام وابستگی مبارزه ايرانيان به
اراده ومنافع اسرائيل وآمريکا ولی درکمال تاسف به استحضار ميرساند که در ۴سال قبل از اينکه سران اسرائيل
وآمريکا چنين فضوليھائی بکنند؛ اقای پرويز قاضی سعيد از نويسندگان معروف لوس آنجلس که دردوروزنامه صبح
ايران وعصرامروز مرتبا مقاله مينويسند ودرراديو ھم فرماندھی سخن رادارند درشماره  ۴١۶٠عصرامروز نوشت:
»اسرائيل امکاناتی دراختيارپباده نظام ايرانی قرارميدھدتاخودشان بتوانند شراين رژيم ضد ايرانی را از سرشان رفع کنند

 - ٢با وجود چنين اشاره آشکار درپاسخ پرسش ميبدی وربط دادن خروج خودش به ريچارد پرل ،اظھار نمی کند چگونه »گوشتی«
جلوی او انداخته اند که برای نئوکان ھای آمريکايی »غالمی« می کند .ح-ک
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باورنداريد  ۶ماه صبرکنيد ،از ھرسوبنگريم وھرطورکه بيانديشيم پياده نظام ايرانی درداخل کشور دارد کارخودش راتمام
٣
ميکند که شايد نيازی به پياده نظام آمريکا نباشد«
ذواﻟﻤﻘﺪﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ
مقدمه ای که درباال بتصديع رفت برای رسيدن به اين نتيجه است که جنبش دانشجوئی  ١٨تير ريشه درفکروانديشه
وکارگزاری بيگانه داشته که تابه امروز زيرنام جنبش سبز ادامه دارد اين چنين حرکتی نميتواند ملی وايرانی خوانده
شود ،ونھايت بی انصافی است که جايگاه تجليل از قيام افسران ارتش شاھنشاھی ايران راکه در ١٨تيرماه سال  ۵٩وبه
اعدام  ۶٠٠تا  ٧٠٠نفر )بنابراعالم رسمی رژيم اسامی  ٢٣٨افسرخلبان وافسر زرھی جزء اعدام شدگان بوده اند(
منجرشد،به جنبش امريکائی  ١٨تيرکه فقط يک کشته داده است واگراوھم زنده بود درکنارخواھروبرادرش غالمی
آمريکاراداشت داده شود
ماھيت واقعه کودتای نوژه که به اعدام  ٢٣٨تن از افسران وخلبانان ارتش شاھنشاھی ايران منجرگرديد قيامی بود که
درمقابل باصطالح جنبش
برای براندازی حکومت منحوس وضد ايرانی خمينی توسط افراد نيروھای مسلح انجام گرفت که
ِ
 ١٨تيرماه سال  ١٣٧٨دريائی از عظمت درمقابل قطره ای مصنوعی است عمده ترين تفاوت که اجازه مقايسه به ان
دوواقعه رانميدھد اين است که واقعه  ١٨تيرماه سال  ٧٨حاصل برخورد يک جناح ازجمھوری اسالمی باجناح ديگر
بوده است يعنی جناح خاتمی )معروف به اصالحگران( باجناح اصولگران ،يعنی ھمين باصطالح جنبش سبز که درسال
 ١٣٨٨بارديگر حادثه سازی کرد ودرکالمی ديگر درواقعه کوی دانشگاه >جنبش  ١٨تير< براندازی جمھوری اسالمی
ھدف نبود بلکه جابجائی باصطالح اصالح گران واصولگرايان بود ولی درحماسه  ١٨تيرماه سال  ۵٩ھدف براندازی
حکومت اسالمی ونفله کردن خمينی وايادی اوبود .آثاری که متوجه ھريک از دوحادثه مزبور ميبود نه تنھا محلی برای
جنبش  ١٨تيرباز نميکند بلکه نھايت بی انصافی است که حماسه قيام افسران ارتش شاھنشاھی درمسير فراموشی و
جنبش  ١٨تير عطف توجه و درمقام تجليل قرارگيرد.
ﭘﺎزل ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
درمقاالت تحقيقی که دررابطه باکودتای نوژه منتشرشده به کيفيت لو رفتن کودتا بطور قاطع اظھارنظر وارائه دليل
نگرديده وبه نقل قولھائی که يک خلبان ازگروه کودتا گران جريان رابه خامنه ای اطالع داده ويامجاھدين خلق وياحزب
توده درکودتا گران نفوذ کرده بودند ويا آنطور که خمينی گفته بود يک سگی خبر کودتا را آورد ويا داستان ھای بی دليل
بنی صدر ويا آگاھی قربانی فر وفروش اطالعات به کشورھای خارجی )آمريکا( وامثال آنھا اکتفا گرديده است.
دراين زمينه يعنی مالحظه مسير لورفتن کودتا بنده ھم تحقيقی دارم که بسيارخالصه بصورت پازل به استحضار ميرساند
ﭘﺎزل ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ
 -١اولين معلوم ومستند اين است که آمريکا ازقبل از شورش  ۵٧درصدد افروختن آتش جنگ بين ايران وعراق
بوده است مستند اين پازل علت برکناری آريانا از رياست ستاد ارتش بعلت تصميم به حمله به عراق ونيز
٤
اظھارات رفسنجانی است که >گفت قراربود جنگ عراق ايران درزمان شاه شروع شود وبگردن ما افتاد<

 - ٣اين نمونه نگارش ھا و گفته ھای بی مسئوليت است که کار دست مردم )ملت( ايران می دھد .ھمان سنگی است که به چاه می
افتد و ھزاراننفر در در آوردنش حيران می مانند .بسياری از اين »غلط« ھای بيجا مرتکب می شوند و گريبان ما را بعد ھا ميگيرد.
اينرا به اصطالح »تخم لق« شکستن ھم گويند .ح-ک
 - ٤آن سال شاھنشاه آريامھر در سفر استراحت زمستانی در سنت موريس تشريف داشتند ،گويا تلگرافی بکلی سری از ستاد ارتش به
امضای ارتشبد آريانا به سنت موريس فرستاده می شود »با اجازه اعليحضرت ھمايون شاھنشاه آريامھر بزرگ ارتشتاران ،فردا ناھار
را در کرمانشاه و شام را در بغداد خواھيم خورد« متعاقب رسيدن اين تلگراف به سنت موريس پاسخی به ارتشبد آريانا داده می شود
»آريانا معزول –  ۴٨ساعت ديگر خودم در تھران خواھم بود« آن زمان دوران سازندگی و تاسسيس پااليشگاه ھا و صنايع بزرگ از
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قرارداد الجزاير که به ھمت شاھنشاه ايران منجربه رفع اختالفات عراق وايران نسبت به اروند رود گرديد ھرگزبه مذاق
آمريکا واسرائيل وحتی شوروی سازگارنبود چراکه آنھا درانتظار جنگ بودند.
 -٢معلوم دوم که به تثبيت واستحکام پازل اول کمک ميکند اين است که آمريکا حداقل اززمان پيروزی شورش ۵٧
درصدد جمع آوری اطالعات نظامی از ارتش ايران برای حمله به عراق ويا کيفيت دفاع درمقابل حمله عراق به
ايران بوده است مستند اين پازل اسناد سفارت آمريکاست که مصرانه از افسران ارتش شاھنشاھی ايران که
برای کمک به مبارزه عليه حکومت خمينی به آمريکا مراجعه مينمودند درخواست اطالعاتی را داشته که
منحصرا دررابطه باجنگ عراق وايران کارسازی داشته است .درتحرير>تز سلطنت گروگان< که درتاريخ دھم
جون  ٢٠١١انتشاريافته نمونه ھائی از سواالت واطالعات که آمريکائی ھا ازنظاميان ايران که به آنھا رجوع
کرده اند خواسته اند ارائه شده است وبرای استحکام اين پازل ورفع زحمت از مراجعه کنندگان اين تحرير
اشاره مجدد به نمونه ھا الزم ميگردد.
http://1400years.org/AmirFeyz/Thesis‐Saltanate‐Gerokan‐Amirfeyz‐June09‐2011.pdf

جمله کارخانه ماموت )بزرگ( صنايع پتروشيمی بندر شاھپور و ديگر نقاط ايران بود و ھرگز يک فرمانده خردمند نمی توانست
دستور جنگ برعليه ھمسايه اش که بتازگی به يک قرارداد مرزی بسيار مھم و تاريخی تن داده بود را صادر کند .ح-ک

