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سوی مسئولين کشوربه  ن ازآھمانطور که درحکومت ھا وقتی موضوعی درکشوررخ ميدھد تعقيب 
ت دس از يکی ازواحد ھای اداری وياسياسی ويا حقوقی کشورارجاع ميگردد تا قضيه تعقيب شود و

ونگذارند موضوع بدون رسيدگی به درست را تشخيص  و خطا رفتن شواھد وقرائن جلوگيری و
زيرا اپوزيسون  ،و پيکردارھم اين رويه مورد عمل است دراپوزيسون ھای در ،کشيده شود یفراموش
اھميت  بنابراين اگر اپوزيسون از ،را دولت سايه ميداند که منتظربدست گرفتن قدرت است خود

ماند وزمان سبب تضيع حق  توجه ورسيدگی وحتی تعقيب مصون        ِ ازجريان  موضوع غافل ماند وقضيه 
  .کشورشد اپوزيسيون مسئول است

  نقش افراد وشخصيت ها

نقش افراد وشخصيت ھای مبارزاتی درصحنه ای که اپوزيسون عرضه وجود ميکند  فقط اعالم 
درست مانند رابطه ای که بين مردم ودولت درکشورھا  ،ن استآ موضوع وارائه اطالعات وانتشار

ين حد احساس تکليف ميکنند که فقط مراتب وقوع جرم رابه دادستان اعالم وجود دارد يعنی مردم درا
صحنه مبارزه  در ،ن با حکومت استآھمانطور که تعقيب موضوع ورسيدگی واعالم حقيقت  .کنند

اند اقداماتی که بتو احتماال و ثارآامحاء  تکليف رسيدگی ويا تعقيب وجلوگری از سياسی عليه دولت
   .باشد، درحد ممکن  با اپوزيسيون است  يندهآ در حافظ حقوق ملت

. داراي اپوزيسون يك عنوان خشك وخالي نيست درواقع يك دولت سايه واحتمالي است
سون كس ويا كساني كه خودرابعنوان اپوزي .ينده استآهم نسبت به گذشته وهم  مسئوليت فراگير

مين د به هو ورو وجهنها تآ بسياري تكاليف دارند كه يكي ازجمهوري اسالمي معرفي ميكنند 
   .مهم ومحرمانه تلقي شده است بسيار، بسيار ن اسناد،آ جريان نامه هاست كه ازسوي متوليان

مھم که بجا ودرست سبب ناراحتی والتھاب وطن پرستان ايرانی شده  بسيار، جريان نامه ھای بسيار
 و ررسيده به منصه ظھو جريان گاھان ازآ ازسوی کثيری از يک تکليف ملی وميھنی است که ،است
وده مشھود گش زيسيون بطورمسئوليت اپو                  ِ وبه اين ترتيب باز   اين بيداری وھشياری ،کشان بادرمبا

   .شده است

ديم بسيارمھم  تق، اعليحضرت دررابطه باجريان نامه ھای بسيار اين مختصردرتعقيب نامه ايکه حضور
تند است اعليحضرت ھسميشود تا تکليف کسانی که مدعی مشارکت دراپوزيسيون به ري دگرديده ايفا

   .وری بموقع شده باشدآياد 


