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  انتخابات شوراي ملي بانظارت فرانسويان
  قوقدانح –ض اميرفي

درجريان  مسئله حضورونظارت قضات فرانسويان را (که نخواسته اند نام کاملشان بکار گرفته شود) م –لف قای اآ
ھای  کامال بجا وحساسی است که متاسفانه دربحث سوالِ  .مورد سوال قرارداده اند !انتخابات شورای باصطالح ملی

پيرزاده  درباره حضور  رضا قایآه نکآ خاصه بعد از ،مطرح نگرديد !نسبت به شورای به اصطالح ملیسابق 
 برای تشخيص صالحيت انتخاب شوندگان توضيحاتی دادند و درجريان انتخابات بعنوان مقام صالحيت دارفرانسويان 

جاداشت که نسبت به اظھارات ايشان خاصه نظارت قضات  .شورا معرفی کردند سرمايه اعتباری انتخابات نراآ
که  م  - الفقای آايران يارگرامی  به اين مھم توجه نشد واکنون باسپاس از ،قدانه تنظيم شودــتــفرانسوی تحريری من
   .ن پرداخته شودآ که باتفاق به مالحظاتی از دورده اند اجازه ميخواھآموضوع رابه سوال 

  ي الزم مقدمه 

رغم تفاوت ھائی که دارند اگردرگذشته به منظور تصرف قلمرو واراضی يک کشوروتحت استعمار وامپرياليسم  علي
 مسيری قرارداد که بنام استعمار در را ماھيت اجرائی خودبود باتشکيل سازمان ملل متحد  ن کشورآوردن آ سلطه در

   .نوين ناميده ميشود

سياسی واقتصادی وايجاد کانون ھای فرھنگی واجتماعی با ابزارھای زيرکانه استعمارنوين ازطريق کسب امتيازات 
دادن امتيازات  بھمين دليل کشورھای مستقل در  ،که با منشورسازمان ملل متحد تضادی ندارد صورت ميگيرد

ميدانند که صورت ظاھر اگرھمکاری فرھنگی وسياسی  و ،فرھنگی واجتماعی وغيره بسيارحساس ھستند سياسی و
  .وردآزيرکانه ای که بکارميرود ضايعات ريشه دارغيرقابل جبرانی رابوجود مي ت ولی ابزاراس

> ميرويم که به رھبری معنوی انگلستان بين پنجاه وچند اتحاديه کشورھای مشترک المنافعبرای نمونه به سراغ <
 ده وبموجب عھدتشکيل ش می باشنددرصد اراضی خاکی جھان  ٣٠ درصد جمعيت و ٣٠کشوردرجھان که دارای 

 –دمکراسی  –مساوات  –زادی ھای فردی آ –حکومت قانون  -درمسائل حقوق بشر ١٩٧١نامه سنگاپور بسال 
   .مشترک المنافع شناخته ميشوند ،زاد وصلح جھانی وھمکاری ھای چند جانبهآتجارت 

ارد که فقط ناظراست ی مشترک المنافع يک فرماندارانگليسی بدون دخالت دراموراجرائی وجود ددراين کشورھا
  .= ابزار زيرکانه ومستقيم زيرنظرملکه انگلستان قراردارد

کشورھای  ،پس ازتشکيل کشورھای متحد المنافع نافع نوع تازه استعمارنوين است واتحاديه کشورھای مشترک الم
 و اھدائ دمکراسی  و ،وبيشتر حقوق بشری ،ايجاد موسسات حقوقی وسياسی وفرھنگی مريکا باآازجمله  ديگر و

کرد تعقيب  بنفع کشورخود افع رانھا درکشورھای ديگر ھمان سياق کشورھای مشترک المنآوامثال کمک ھای مادی 
  .دميکن و

  مريكاي نيابتي آ

مريکا به مناسبت وجھه نامناسبی که درجھان ازخود باقی گذاشته است ترجيح ميدھد که کشورھای دوست ومتحد آ
ی سياسی که مريکا منفوراست  دنبال کنند وھمچين  سازمان ھاآکشورھای ديگری که  در مريکا راآاھداف  ،امريکآ

مريکا قرارنگيرند واين کارمھم آشده بطور مستقيم درشاخص توجه وحمايت علنی  شکارآمريکا آنھا به آوابستگی 
 مريکا وآن است بوسيله فرانسه که بين نجا که ممکآمريکا درجمھوری اسالمی تا آيعنی اجرای برنامه ھای نفوذی 

  .انگليس ازوجھه بھتری برخورداراست انجام گيرد

 با مريکا بايد دوستی خودشان راآکشورھای دوست درعبارت زيربيان کرد < قای باراک اوباما ھم مطلب باال راآ
و  يه به دوش داردسور در مريکا راآ > ترکيه يکی ازکشورھائی است که دقيقا باربت کنندمريکا ثاآھمراھی به 
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بدوش گرفتند يک کارشناس  مريکا راآ يبی ھم فرانسه وايتاليا وبعد انگليس بارــدرل مريکا عمل ميکند.آنيابت ــب
 ۵٠٠تنھائی مانند عراق عمل ميکرد به ه مريکا درليبی فقط يک ميليارد دالرخرج کرد واگربآنظامی گفته است <
  >ميليارد نياز داشت

  تحصيل نتيجه ازمقدمه الزم

ن کشور وحضورناظران فرانسوی درانتخابات آ نجام انتخابات شورا درا فرانسه و در !تشکيل شورای باصطالح ملی
وداليل وشواھدی که اکنون به مريکا بوسيله فرانسويان است آمريکا درتعقيب اھداف آشورا دررابطه باھمان سياست 

ازطرف  ١٣٨٨سال الح ملی ازطبه اص نھا اشاره ميشود نشان ميدھد که اساسا فکرايجاد شورایآ برخی از
   .به اين سند نگاه کنيم اعليحضرت بوده  که درفرانسه ھم مستقرگردد

اعليحضرت  ،وجود يک اپوزيسون ديده نميشود اب زمان انتخاب پرسش کننده درباره اينکه ھيچ عالمتی ازتدرک

پراکنده که برای متحد کردن اين نيروھای ھنوز  نچه راآ شکيبا باشيد ھر<: ميفرمايند
ودرتالش ھستم يک شورای ملی مرکب درچھارگوشه جھان ضروری است انجام ميدھم 

  )٨٩صفحه (                                >                                گرايشھای مختلف بسازم ازھمه

داليلی که ميگوئيد صدای  ،شما مايل ھستند ساختارمتحد اپوزيسيون رادرفرانسه مستقرکنيد –سوال بعدی 
   ؟اپوزيسيون بايد ازپاريس به گوش ايرانيان برسد چيست

اعليحضرت احاطه به زبان فرانسه وسابقه فرھنگی ايران وفرانسه واينکه پدربزرگ مادريشان درفرانسه تحصيل 
اين توجه راھم ميدھند  ،تراروپائيان به مسئله ايران رادليل قرارداده اند  ودرضمنکرده است وھمچين عالقمندی بيش

کردن  حکومت فرانسه وسواس جدافرانسه نيست واشاره جالبی ھم دارند مبنی براينکه < از مريکا محبوب ترآکه 
  )١۴۴(                                                                                          >مريکا نداردآ از خود را

ن بوده آخواستھای  ساير و شورامنشورسته بدون تواناشارات باال نشان ميدھد که فکرايجاد شورای ملی اوال نمي
   .باشد

 نه تنھا ازروی ميز !ايشان فرمودند  شورای باصطالح ملیدوم اينکه ھمانطورکه بعدھا اعليحضرت درمصاحبه ھ
   .ن بوده اندآدرفکربنای شخصا  ن آاز وقبل  ١٣٨٨بلکه ازسال  ،ايشان براه افتاده

  .ارد عمل وحمايت ازشورا شده استمريکا وآ لت فرانسه به نيابت ازدو !سوم اينکه ازابتدای فکرايجاد شورای ملی
 جھت امنيت وترافيک وسايرامور با در به اينکه دولت فرانسه ھمکاری ھای الزم را مبنیقای پيرزاده آاظھارات 

وری شده توسط رسانه آھزاردالر جمع  ۵٠٠قای پيرزاده به اينکه ازمبلغ آھمچين اشاره  و ،شورای ملی خواھد کرد
وجود   کاشف از به ھزينه ھای سنگينی است  نرسيده وتوضيح برنامه ھای شورا که مويد نياز سھمی به شوراھا 

واجرای برنامه ھای شورای باصطالح وتامين نيازھای مالی  فرانسه درحمايتعامليت مريکا وفرانسه به آتوافق بين 
> دليل وجود مريکا نداردآ از ردن خودرافرانسه وسواس جداکاست وبيان اعليحضرت درکتابشان به اينکه < !ملی

   .فرانسه درشورايملی استفرانسه درعامليت  مريکا وآتماد بين اطمينان واع

مريکا باشند وبرای اين آبه سياست  وفادارن آمريکا نياز به شورائی دارد که اعضای آ فرانسه به نيابت سياسی از
   .د نداردن عبورکنآربال زغکه کانديد ھا ا شورای نگبھانايجاد يک  مھم چاره ای جز

 ُ  فرانسوی مامورتعيين صالحيت و چند نفر يا و دو ،س واساس فعاليت شورا محسوب ميشودبرای انجام اين مھم که ا
نان بوسيله آگان قرارگيرند که سرسپرگی تاکسانی دررديف انتخاب شوند ،اند گان شدهشايستگی انتخاب شوند

  ؟يا شما خواننده محترم فکرميکنيد راه ديگری وجود داردآ ،دستگاھھای امنيتی غرب تصديق گردد

فراموش نکنيد که ھيئت فرانسوی که برانتخابات شورا مسلط است نظارتش استصوابی است نه اطالعی يعنی درست 

شرط اينکه کسانی ميتوانند درانتخابات شورا شرکت کنند که قبال است و ھمسان نظارت شورای نگھبان
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