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 فرش قرمز كودتا
  حقوقدان -ميرفيضا

به رھبری شيخ حسن روحانی اختصاص يافته  مريکاآبال تحريراتی به کودتای اصالح طلبان وابسته به ق
. اھميت اين مادگی کردهآاعالم  برای مشارکت درمجلس خبرگانخبری منتشرشد که حسن خمينی  ١ .است
واقع شخصيتی است که ميتواند بوسيله مجلس خبرگان به جانشينی  اين است که حسن خمينی در در خبر

    .نی اساسی درسيستم واليت فقيه ايجاد نمايدويا ورود اويک دگرگو خامنه ای برگزيده شود

شورای نگھبان  درمحظوربسيارسنگينی است نميتواند صالحيت حسن خمينی را نفی کند وناچاراست که 
 اصولگرايان  وضرر ن برای ھماھنگی اصالح طلبانآرد کند عوارض  اگر صالحيت اورا تائيد کند و
 ناد نصنيست که به است نطورآ. شرائط مشارکت در انتخابات مجلس خبرگان بسيارمفصل خواھد شد

  .شورای نگھبان بتواند صالحيت سيد حسن را رد کند ،انونیق

  تشبيه فرش قرمز

 و مريکاآبخوانيد عوامل روحانی وجنبش سبز ( حمايت از و خاتمی درکنار –رفسنجانی  –حسن خمينی 
   .ن بعنوان فرش قرمز کودتا ياد کردآ که ميتوان از ) جبھه مقتدری ھستند اسرائيل

برای تشخيص صالحيت  غاصب)جمھوری اسالمی ( ام قانون اساسیمق که مجلس خبرگان تنھانجا آ از
 نمايش رھبری سيد علی در که پاياندرک اين  اکز قدرت جمھوری اسالمی ازنجا که مرآ از است و رھبر

دلی قرارخواھد گرفت  سيدعلی درمقراض ترديد ودو نھا ازآحمايت  بطور طبيعی لذا ،است شرف تماشائی 
سياست خارجی کشور وتحريم ھا ونيز ناھنجاری سوء ری سيد علی به اعتبارواگرشرائط اجازه دھد برکنا
به  بھانه ھای خستگی وبيماری  يا و ،نخواھد بود یزياد امر بعيد ويا مشکل ،ھا وپرده پوشی ھای دربرجام

وچه بسا سرنوشتی مشابه ياسرعرفات منتظر  ؛کنارخواھد رفت !احترامات فائقهوخيراسالم ومشابھات با 
   .اوباشد

فعاليت ھای ھسته ای ايران دقيقا                                                            ِ اسناد تحقيق نشان ميدھد که مسئوليت خسارات سنگين مادی ومعنوی  
برعھده سيد علی است وتصميم خبرگان به برکناری وحتی محاکمه اوھم يک اقدام قانونی ومعمولی مورد 

   .انتظار حقوق ملت است

  -نشيي براي رهبري درفكرجا
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 ھد شد ونيزرفسنجانی درانتخابات خبرگان کانديد خوا خبرگزاريھا اعالم کردند که علی اکبر چنينھم
ماده شدن ومطالعه برای زمانی است که قرارشود رھبری آاين مجلس درحال < :رفسنجانی اظھارداشته

  >دسئله بشونعوض شود ويا نباشد به گفته اوگروھی تعيين شده اند که وارد اين م

ن جريا غازآ پس ازبرجام وبرکناری سيد علی را دارد که درست يااظھارات رفسنجانی نشان ازبوی مرگ و
    .مطرح شده است مريکائی شيخ حسنآکودتای 

ا ب ،خرين تحقيقات درباره مرگ ياسرعرفات حاکی است که يکی ازنگھبانان مورد اعتماد ياسرعرفاتآ
چه راحت امکان  ، بانک مرگ عرفات را بلند کردشنا ساختآمرگ  با را کم او ،خوراندن داروئی که کم

  .ن برای سيدعلی ھم ممکن الوقوع خواھد بودآتن ساخ الگو

  انتقال رهبري جمهوري اسالمي به دولت

عليرغم اينکه قانون اساسی جمھوری اسالمی خواسته است که مقام رھبری را قائمه ای استواروابدی 
ن تمام آجمھوری اسالمی ازحقی گفتگودارد که قرارگرفتن درمسيراجرای  ساخته باشد قانون اساسی
  .دی را دراختياررئيس جمھور قرارميدھاختيارات ولی فقيه ورھبر

  فشرده مسيرمزبورچنين است 

 انتخاب يکنفر در  ِ ر                                                               ّ اصالحيه قانون اساسی جمھوری اسالمی قائل به رھبری شورائی نيست ومص   
   .استسوی مجلس خبرگان بعنوان رھبر از

برکناری رھبرتوسط مجلس  ايتعريف قانون اساسی جمھوری اسالمی اين است که به مجرد فوت و 
فقھای شورای نگھبان  از رئيس قوه قضائيه ويکنفر و رئيس جمھور خبرگان ھيئتی مرکب از

   .جانب مجلس خبرگان برعھده خواھند داشت از رھبری را تا انتخاب رھبر امر
اسالمی کاری بسياردشواروبادست اندازھای سياسی وکش اتتخاب يکنفربعنوان رھبرجمھوری  

وقوسھائی روبروخواھد شد واين جريان درحالی است که ھيئت سه نفری که قانون اساسی 
  .رکرده به کارخود درانجام تکاليف رھبری ادامه خواھند دادمقر

رئيس ھرچقدرکه شيخ حسن روحانی درمقابل خامنه ای ضعيف ودرمانده است برعکس درمقابل  
قوه قظائيه ويکنفرفقيه ازشوری نگھبان دست باال راداشته وقوی است چه ازنظرموقعيت فردی 

بنابراين بطورحتم شيخ حسن بطورطبيعی ومن غيرمستقيم امررھبری جمھوری  .وچه مقام اداری
تی طويله اسالمی امکان آه انتخابات اسالمی رابرعھده خواھد گرفت واين موقعيت با توجه ب

کامال  به رئيس جمھور اقانون اساسی جمھوری اسالمی وتفويض اختيارات رھبری ر اصالح
   .ممکن ميسازد

   معنوي جامعه اسالميكانديد رهبري 

اين تشخيص  ،است ايران  اسالمی والئی  درجامعه  رای رھبری مذھبی وا بمريکآحسن خمينی کانديد 
  .يق ميکنده فرھنگ ايرانی واسالمی تطبففلس کامال باھا   مريکائیآ
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اكنون كه  و ،كشوروملت باشاه ويا روحاني اعظم استمعنوي  درجامعه وفرهنگ ايراني رهبري
ه اسالمي راداشت هاستفاده ازحسن كه پدرش رهبري جامع ،رهبري شاه درموقعيت بي ساماني است

  .ها ميتواند خالء قدرت معنوي سلطنت را پركند مريكائيآبنظر 

  سفرحسن خميني به خارج ومالقات با شخصيت ها 

 سفرحسن خمينی به خارج از ،داشته است قرار مريکاآ دستورکار ازمدتھا قبل استفاده ازحسن خمينی در
که مدعی رھبری اپوزيسون  رئيس شورای تجزيه طلبان شخصيت ھاومقامات ازجمله با ومالقات او کشور

  ٢ .کارکشيدن واستفاده ازحسن خمينی بوده است جزئی ازھمان برنامه به جمھوری اسالمی است

واند ولی بھرحال نميت چه بودهجزيه طلبان با حسن خمينی ی رئيس شورای تکه گفتگوھا گرچه معلوم نشد
 وانجام کودتای شيخ حسن  ينده ای که با ورود حسن خمينی به مجلس خبرگانآ .ينده ايران نباشدآدرباره 

  .)م ھمايون منکرمالقات مزبور ميباشدراقای شھۀ( رقم خواھد خورد

  مريكا آاميد 

رامی ھای آ مريکا موقعيت فعلی جمھوری اسالمی ازنظرناآاوضاع احوال وقرائن نشان ميدھد که 
را مرھون سياست کشورھای خاورميانه وفعاليت ھای ھسته ای وکمک وحمايت ازتروريسم بين المللی 

ه رو که ميان د که با جايگزينی شيخ حسننطور تصورميکناي شخص سيدعلی ميداند نه دولت روحانی  و
مريکا خواھد توانست بدون آ، وارد ساختن حسن خمينی به داخل گودسياست ايران و ستمريکاآ طرفدار و

ودرعين حال   ھنجاری ھای سياست خارجی جمھوری اسالمی پايان دھدفت به ناگتحمل ھزينه ھای ھن
  .نه اصولگرايان وسيد علی جدا سازدبد از طرفداران وپيروان خمينی را

قای باراک اوباما ازمذاکرات ھسته ای انتظاردارد ھمين تغيير سياست خارجی جمھوری آوردی که آدست
   .اسالمی است بدون اينکه به اساس حقوقی جمھوری اسالمی فعال تغييراتی وارد شود

  الگوي كشورها براي جمهوري اسالمي 

اتحاديه جمھوری < :حرکت کند که کشوربرمه با نام رسمی جمھوری اسالمی ميرود درمسيری 
 حمايت ميکرد و او وطرفدارانش مريکا ازآن سوچی که يعنی خانم انکسا > حرکت کردمسلمان

حبس خانگی دولت برمه بود با انتخابات به رياست جمھوری رسيد وھمان فرماندھان نظامی  در

                                                
شھرام ھمايون با اعليحضرت  ،در کانال يک ٢٢٠١جوالی سال نتشار مطالبی در مجله فوکوس آن الين، در ماه پی اگفتگويی در  - ٢

 و ارتباط با سران جنبش سبز »حسن خمينی نوه خمينی«صورت گرفت که اعليحضرت به پرسش مربوط به ديدار با رضا شاه دوم 
  فرمودند: 

گروه  و ندارم و منکر اين مسأله ھستم، اما به طور غيرمستقيم و بعضا مستقيم با افراد من ھيچ گونه ارتباطی با موسوی و کروبی«
می کنيم. ھمچنين بعضی از کسانی که از نظام فعلی جدا شده  جنبش ارتباط داشته و دارم و با ھمديگر تبادل نظرھای وابسته به اين 

 يد دستشان را گرفتپيشنھاد می دھند که با ھستند، با من ارتباط برقرار می کنند و راھکارھايی برای آزادی ملت ايران اند و ناراضی
 ک-ح» و کمکشان کرد.
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وبرمه درمسيری قرارگرفت با اوبيعت کردند بودند) برمه که عليه خانم سوچی پاسداران=تطبيق(
   .قرارخواھد گرفت  که ايران با انتخابات طويله اسالمی

  تاسي شوراي تجزيه طلبان ازخانم سوچي

   .> فعاليت ميکردحزب اتحاد برای دمکراسی< :نکته جالب اينکه خانم انکسان سوچی درجمعيتی بنام

ورد آھم يک شاخه ای بوجود  ايران شورای تجزيه طلبانوھمينکه حزب مزبور درانتخابات برنده شد 
وی سبنام اتحاد برای دمکراسی  واين نام عالمتی است برای وابستگی سياسی وتغذيه مالی وحمايتی از

  ٣ اين ارتباط پرداخته شود)شايد الزم شود درتحريری به مريکا (آ کشور

جنگ واستفاده ازگزينه نظامی نيست استفاده ازگزينه انتخابات وعوامل  باراک اوباما یيامريکآاگرسياست 
  .مريکائی مشخصا  جای اقدامات نظامی را گرفته استآ

حمايت ازکودتای نافرجام عليه  در مريکا يکبارآ ،چاوز را تحمل کرد مريکا سالھا دشمنی ھوگوآ 
 مريکاآ ) ولی٨٨تواداری ازجنبش سبز انتخابامريکا درھآشکست =تطبيق چاوز شکست  خورد (

نه ايجاد کودتای نظامی را دنبال کرد تا انتخابات اخير که يکی  ،سياست دخالت درانتخابات
   .مريکا محسوب ميشود رسيدآن کشور که حياط خلوت آمريکا به رياست جمھوری آازطرفداران 

 ،مد خواجه مردآد رس مشمول قاعده بانکی بردراين معادله فراموش نکنيد که ھوگوچاوز ھم با مرگ زو
  .شد

  شهود اين تحرير

مرداد ادرگزارش  مريکا داردآمريکای جديد که روابط نزديکی با دولت آانديشکده مرکزی امنيت  
  :ماه سال جاری اعالم کرد

) بانح طل) بايد به دنبال اصالحات سياسی (تطبيق = اصالبرجامبا سرمايه گذاری روی توافق ھسته ای (
   .)مژده دلگرمی شورای تجزيه طلبان( مريکا ازفعاالن حامی ايجاد اصالحات درايران بودآوتداوم حمايت 

بلومبرگ  نوشته وپيشنھاد کرده است که اوباما پس ازپايان دوران رياست  الی ليک تحليلگر 
استفاده  نقش حمايت ازاصالح طلبان وياری اپوزيسيون دمکرات ايراناز جمھوری اش ھمچنان 

  .)مژده بيشتر به شورای تجزيه طلبان(کند 

مريکا درحدی است که تحليلگر بلومبرگ  نگران آاھميت برنامه باراک اوباما درانتقال قدرت به ھواداران 
   .ستن يعنی باراک اوباماآل قدرت به شخصی غيرازطراح دسی انتقانمھ

                                                
تازگی پيش از تغيير چھره وب ندی در وب سايت رسمی اعليحضرت داشت. به ھمواره پيو -» رای دموکراسیاتحاديه ملی ب« - ٣

ز خارج ا سايت رسمی اعليحضرت کمی پررنگ تر شده بود؛ ولی پس از تغيير چھره وب سايت که بسيار درھم ريخته و بی رويه و
حاديه ات«اصول است و گويا توسط ليال (نازيال) گلستان اداره ميشود پيوند مربوط به اين اتحاديه کمرنگ شده و از بين رفته و تنھا نام 

 ک-يوند حضور دارد. حبدون پ» دموکراسی
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نجات  تنھاراه < کم رواج وشنيده ميشود که ،کم ،زمزمه ھائی که درخارج ازکشور سابقه نداشت 
اين  وحتی اين تھديد راھم ضميمه دارد که اگر >حمايت ازاصالح طلبان داخل کشوراستکشور

ايران تبديل به کره شمالی خواھد <حمايت صورت نگيرد واصالح طلبان حاکم برکشورايران نشوند 
  .>شد

 زا بسياربی سابقه ای که ازيک مخالف جمھوری اسالمی وبا شھرت سلطنت طلبی برای اولين بار     ِ مطلب  
کيش دادن سلطنت طلبان  فصلی بسود اصالح طلبان ومفاھيم م ازن شخص شنيده شده است آکالم خود 

  .به اردوی اصالح طلبان را دارد

ت خواھد کرد ومقام رياست شرکومجلس خبرگان  اعالم رفسنجانی که درانتخابات طويله اسالمی 
طلبان اصالح  از ،ازائتالف دولت ومجلس ومجلس خبرگان ،طويله ازھم اکنون بنام اوثبت است

   .گواھی ميدھد

رمان متعلق به ھاشمی رفسنجانی نوشته آرابطين فعال ومتنفذ اصالح طلبان درروزنامه  از قای سحرخيزآ
رانه است ھاشمی به گونه ای حلقه اتصال قای ھاشمی ازدولت روحانی ھوشياآنحوه حمايت است <

وعبدهللا نوری مشارکت دارند خاتمی  –ناطق نوری  –سيد حسن خمينی  –ن روحانی آجريانات شده که در
  .>واين جريان يک جريان دموکراتيکی درمقابل اصولگرايان که يک جريان استبدادی است قراردارد

که عليرغم  برای شرکت درانتخابات  سابق  اصالح طلبانتشکيل احزاب جديد ازسوی عناصر 
  .روحانی اجازه فعاليت سياسی دريافت کرده اند مخالفت اصولگرايان ازطريق وزارت کشور

خوند دعائی نماينده سيد علی درروزنامه اطالعات درمقابل قوه قضائيه وانتشارتصوير آمقاومت  
 اولين مخالفتگفتن مخالفت ونــــــه که اين  خبرمھمی است چرا .که ممنوع التصوير بوده یخاتم

  .رھبران اصالح طلبان است يد علی وطرفداری ازيکی ازنمايندگان شخص سيدعلی به سياست س
٤  
درتالش  ھا مريکائیآسال قبل يعنی زمان نخست وزيری موسوی  ٢۵سوابق نشان ميدھد که از 

 هدست نآ ارتباط تنگاتنگی با ريکا درمآانتقال قدرت ازجناح اصولگرايان به اصالح طلبان که 
نداشت واکنون برای انتقال  را مريکا ضمانت اجرائی برای اين انتقالآولی  ،، بوده استميباشد

وراھی نسبتا حمايت شده  بسيارموثر) دارای يک تضمين اصالح طلبان( قدرت به عوامل خودش
وتائيد سيد علی  ی موافقت نامه ژنو است که به امضای جمھوری اسالم ،ن تضمينآ است و

 مريکا تمکين کرده است وآجمھوری اسالمی به خواست  ،ن موافقت نامهآ در رسيده است و
ادامه تحريم ھای کنگره ميتواند براحتی زانوی اصولگرايان  ن تمکين وآ مريکا با استفاده ازآ

ای ھ تحريم متوجهبرجام  –ا برجام اشتباه نشود بموافقتنامه ژنو بندد (حاکم وغاصب ايران را ب
کليه  تعھد جمھوری اسالمی به  برگيرنده در شورای امنيت است درحاليکه موافقت نامه ژنو

  .مريکا نسبت به جمھوری اسالمی است)آادراکات 

مريکا رجوع کنيد که به آمريکا ومفسرين سياسی وحقوقی آوزيرخارجه  به اظھارات خانم شرمن و(
  .)سال ميتواند ادامه يابد ۵٠يه ايران اعتبارتوافقنامه ژنو ميگويند تحريم ھای عل

                                                
 ک-دعايی ھم بوی کباب را شنيده است. انگار سيد علی را داغ ميکنند.. ح - ٤
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 وسفت وشل ارفاق کردن به جمھوری اسالمی مريکا با بازی کردن با برجام ونايده گرفتن وآ 
موثری  ،واين اقدام خواھد ساخت  مادهآيت خود زمينه رابرای نشان دادن حسن ن کردن تحريمھا

که تبليغات  چرا ؛خواھد بود نان آاتی رد انتخاب  ُ وب  کامل درحرکت وحمايت عمومی ازاصالح طلبان 
مريکا سبب بھبود آبراين قاعده قرارگرفته است که ايجاد روابط با  اصالح طلبان وشيخ حسن 

    .وضع عمومی واقتصاد کشورخواھد شد

 فتارگر جامعه را ،نميتوان بخاطرشجاع بودن< :يادتان ھست که يکی دوھفته قبل معاون شيخ حسن گفت
الت مريکا تحميآدرمقابله با  ،سيد علی                                     ِ > يعنی نميتوان با شعارواھی شجاع بودن  ختفقر ونابسامانی سا

   .مريکا را تحمل کردآ

  .>مريکا بيش ازموضوع ھسته ای استآارزش تعامل با < :معاون سياسی دفترروحانی گفت

   .مريکاآمدن با آ يعنی ھمه چيزتحت الشعاع وفدای کنار

 مريکا)آگماشتگان اينھا که نمونه ھائی ميتواند تلقی گردد مالتی است که پازلھای کودتای اصالح طلبان (
   .را شکل ميدھد

  تجزيه كشوردرغوغاي كودتاي اصالح گرايان 

  مريکا درتجزيه کشورھای خاورمينه ازجمله ايران شتاب بيشتری خواھد يافت وآ** سياست 
 و حتی زبان فارسی و براظھاراتشان اصال به استقالل وتماميت ارضی کشوراصالح طلبان که بنا 

   .بالمانع خواھند ساخت و عالقه ای ندارند  مسيرتجزيه ايران را ھموارميراثھای کھن ايران 

ناگفته پيداست که مخالفت اصولگرايان جمھوری اسالمی با تجزيه طلبی نه ازباب استقالل وتماميت ارضی 
وجود ندارد> بلکه مخالفت  است که <کشوری بنام ايران ننھا ايآ موزش ھای رھبرآکشوربود وھست که 

  .بنی صدر)نن است (ازمذھب تس تجزيه طلبان نھا به دليل پيرویآ

 ** نھم آبود که درخارج ازکشور، اپوزيسيون جمھوری اسالمی تنھانيروی مخالف تجزيه ايران
وخيلی داغترازھرتجزيه طلبی زيه ايران شد يه طلبان  پيشتازتجمتاسفانه تحت نام شورای تجز

 شناسنامه سياسی اين در .طبل تجزيه ايران وبرباد دادن استقالل وتماميت ارضی ايران را ميکوبد
يک  واستقالل ايران رافدراتيو کردن ايران استقبال  گروه می بينيم که اولين کسانی بودند که از

ودرتطبيق مورد  > ياد کردند.دوست منم <رھبران جدائی طلب بنا از و رمانتيگی خواندند امر

 مريکا ابرازعالقه به تجزيه ايران وساختن سند وآ > ازازاوبيک اشاره ازمن به سردويدن<
سندی که درتاريخ سياسی ايران بنا  .برحقانيت تجزيه ايران برعھده شورای تجزيه طلبان طومار

برای تجزيه ايران ميتواند شناخته ن محکمترين سند زمينه سازآامضای شخصيت ھای  اعتبار به
  .شود

  مهم دراين معادله 

 در سنت استقالل وتماميت ارضی ايران بوده و مھم اين است که تنھا کسی که پرچمدار ،دراين مقوله
 نھم درمعيت مادر وآ ،اکنون پرچمدارتجزيه کشورشده است ،انجام اين تعھد وتکليف سوگند ياد کرده
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د که مخالف با اند يک پايگاه با ارزش اجتماعی وقانونی وملی رانشان دھيا خواننده محترم ميتوآ. ھمسر
 ؟داشته باشدموضعی   وردآن ھمآطلبان وقطعنامه تجزيه  تجزيه ايران باشد وبتواند با شورای تجزيه

  .مسلم است که خير

ب تصوي وھنگ وموازی پيش خواھد رفت آپس جريان تجزيه ايران درکنارانتقال قدرت به اصالح طلبان ھم

نشان دادن ماده واحده پيشنھادی دولت روحانی درراستای اختيارات استانھا نيز مقدمه ای است برای 

 .تجزيه ايران موافقت وھمراھی دولت شيخ حسن با 

  مشكل دراين معادله 

ی ، استقالل وخودمختارانوزيسيون تجزيه طلبپھا ونيز رئيس ا مريکائیآنجا توليد ميشود که آمشکل از
تجزيه ايران درپناه  ميدانند وبا اين اعتقاد نادرست امر مراتب دمکراسی وحقوق بشر از ھا را اقليت

      .دمکراسی وحقوق بشربه حرکت خود عنوان فعاليت ھای صادقانه وحقوق بشری خواھد داد

  

     

    

 


