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فصل دھــــم

ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺗﻤﻲ
اميرفيض-حقوقدان

درپی مصاحبه کننده مشھوداست که سعی دارد باطرح سواالتی
دراين فصل ازکتاب »زمان انتخاب« ،تالشھای مکّرروپی
ِ
نظرموافق اعليحضرت رابرای حل مسئله اتمی ازطريق جنگ بدست آورد ولی اعليحضرت باپاسخھائی که به سواالت
مصاحبه کننده ميدھند ،آفرين خواننده کتاب رادراستواری عقيده ايشان برمحکوم کردن حمله نظامی به ايران برميانگيزد
ولی متاسفانه درچندسوال بعدی ،آفرين ھاسرگردان وبی صاحب ميشوند ومصاحبه کننده جوازحمله اسرائيل به ايران
راازاعليحضرت بدست ميآورد.
دراين تحرير ،موضوعات زيرعناوين نقد وبحث است:
چگونه آفرين ھاسرگردان ميشوند – تعيين موقع حمله نظامی اسرائيل به ايران – نمايندگی موھوم برای چه؟ -آثارحقوقی
اظھار نظر حمله نظامی اسرائيل – گرگ وگله  -آ ن افتخارکجا واين ذلت کجا -راه سوم -حاشيه –نماينگان واقعی
وغيرواقعی
ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻓﺮﻳﻦ ﻫﺎﺳﺮﮔﺮدان ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
به سوال وجوابی که آفرين ھاراسرگردان وبيصاحب ميکند نگاه کنيم:
مصاحبه کننده سوال ميکند »برگرديم به موضوع اسرائيل اگرموضع شماراخالصه بکنيم ،شماقادريد دالئل اسرائيل را
برای حمله به ايران بفھميد ،اما امروز مخالف مداخله نظامی ھستيد بااين حال خط قرمزی ھست که عبورازآن ميتواند
راموجه سازد«
چنين عملياتی
ّ
ﺣﺎﺷﻴﻪ – به ماھيت ومحتوای سوال توجه فرمائيد ،عبارت >شماقادريددالئل اسرائيل رابرای حمله به ايران بفھميد<.
تاچه اندازه موھن وتھديد کننده است ومتضمن اين معنی است که اگردالئل اسرائيل برای حمله به ايران رانمی فھميد،
پس قادربه فھم نيستيد يعنی نفھم تشريف داريد وھرآدم فھميده ای دالئل حمله اسرائيل به ايران رامی فھمد )پايان (
مصاحبه کننده بعداز اين ميخکی که ميکوبد ،ميخ خط قرمزراپيش ميکشد ،وميگويد »شماامروز مخالف مداخله نظامی
ھستيد بااين حال خط قرمزی ھست که عبورازآن ميتواند چنين عملياتی راموجه سازد«
واضع خط قرمز ميشود وھم جنگ وحمله ھوائی اسرائيل
مالحظه ميفرمائيد مصاحبه کننده باچه بی پروائی ،ھم خودش
ِ
راازخط قرمزمحق تشخيص ميدھد.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ:
خطوط قرمزدر جامعه جھانی ،منشورسازمان ملل است وعبورازآن ھم باتشخيص شورای امنيت سازمان ملل است نه
اسرائيل ويا آمريکاويامصاحبه کننده وواکنش عبورکشورھاھم از خطوط قرمز ،حمله ھوائی يک کشوربه کشور ديگر
نيست.
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متاسفانه اعليحضرت باپاسخی که به اين خودگوئی ھای مصاحبه کننده ميدھند حقيقتا گوينده آفرين ھاراگيج مبھوت
ميسازند.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻤﻠﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﺮان
مصاحبه کننده باسوال زير به موضع ومقاومت اعليحضرت درباره مخالفت باحمله نظامی اسرائيل به ايران پايان ميدھد
سوال اين است:
موجه
»برگرديم به مسئله خط قرمزاگرھمه گزينه ھا به شکست بيانجامد چه موقع احتماال حمله نظامی ازسوی اسرائيل ّ
خواھد بود«
پاسخ اعليحضرت رابه اتفاق بادقت بخوانيم.
» ........به عنوان نماينده اپوزيسيون دموکراتيک اين رژي ِم تماميت خواه ،ميگويم ،ھنگاميکه بطورعملی مشاھده کنم
که نھايت آنچه بايد ميشده انجام گرفته وبرغم پشتيبانی حقيقی جھان ازما ،به موفقيت دست نيافته ايم دراين موقع
ميتوانم بفھمم که براه حل نظامی برسيم ازاين بابت غمگين خواھم شد وبعنوان يک ايرانی خود را زخمی احساس
خواھم کرد چراکه موضوع برسرکشورم است اماميتوانم آنرابفھمم«
به سراغ شروطی که اعليحضرت برای حمله نظامی به ايران گذاشته اند نميرويم که عبارات >بطورعملی مشاھده
کردن -،آنچه بايد ميشده انجام گرفته ،-پشتيبانی حقيقی< واھی ونامعلوم و وجھل برمجھول است وھمه اين عبارات برای
وجاھت دادن به حمله نظامی به ايران است ولی آنچه که دراين ماجراقابل گفتن است ھمان است که اعليحضرت ھم
گھگاھی دراين کتاب ويامصاحبه ھايشان گفته اند وآن اين است که ھيچکس تحت ھيچ شرائطی نميتواند حمله خارجی را
به کشورخود توجيه کند وازباب نمونه درھمين فصل کتاب ميفرمايند» :زمانيکه نه فقط رژيم ،بلکه کشورنيز ھدف تھاجم
قرار بگيرد به عنوان يک ميھن دوست ،خودم راھدف تھاجم احساس خواھم کرد وتحت ھيچ شرائطی نميتوانم ازحمله به
بعدی مصاحبه کننده ،خودشان بعنوان نماينده اپوزيسيون معرفی و
کشورم پشتنيبانی کنم« ولی متاسفانه ،درسواالت
ِ
ِ
ِ
خودمانی باھمه مالحظات
ميسازندوبعبارت
حمله نظامی خارجی )اسرائيل( را تحت شرائطی واھی وموھوم ،توجيه ومجاز
واحتياطھائی که درحفظ موضع خود درمحکوم کردن ھرگونه حمله نظامی به ايران داشتند يکباره >بند رابه آب ميدھند<
اين يک اصل بنيادی است وبيانش نه به استدالل نيازدارد ونه ِ
دادسخنن دادن  ،که دفاع ازوطن يک خصيصه انسانی
وطبيعی است.
ِ
باتعارفات >احساس زخمی بودن ،وميتوانم آنرابفھمم< ،اين
که ازابتدای بشريت جاری وساری بوده است ،يعنی چه؟ که
اصل مھم ميھنی که درسرشت ھرايرانی سجين شده است وناديده گرفتن آن خيانت محسوب است ،زير پاگذاشته شود
اساسا بنده که نفھميدم ،عبارت >ميتوانم آنرابفھمم< دربيانات ايشان ،رساگر چه معنائی است واين عبارت ويااحساس
١
زخمی بودن آياميتواند مسئوليت حمله نظامی به ايران راخنثی کند؟ معلوم است که ابدا ابدا.
ازبدوتشکيل جوامع سياسی ديده شده است اگر اپوزيسيونی بھرعنوان نتواند به ھدف خود
درکدام سنت سياسی وحقوقی
ِ
ِ
طلب
که دستيابی به حکومت است برسد کشورھای خارجی بايد به کشوراپوزيسيون حمله نظامی کنند واپوزيسون راحت
نشين بی رھبر را بحکومت برسانند.
درسايه
ِ
 - ١روشن است که بسياری از اين خطا ھا متوجه برگردان کننده اين گفتگو و مقدار معتنابھی ھم متوجه ويراستار و بخشی از آن
متوجه دبيرخانه و مسئولين کنترل و پيگيری سياست کلی دفتر اعليحضرت است .ھردو بدون توجه به سياست کلی ،و بدون داشتن
تسلط کافی در برگردان کردن و ويراستاری اگر ھم مطلبی نا متجانس با نوشته کتاب از سوی شھريار ايران بيان شده است برگردان
کننده و ويراستار آنرا يا به ميل خود عوض کرده ويا با بھره گيری از »ترجمه تحت اللفظی« روح اصلی گفتگو را به شدت خدشه
دار کرده است .ح-ک
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بين ايران وحکومت ايران )جمھوری اسالمی( بايد قائل به تفاوت شد ما اصرارداريم که خارجيان بين ملت ايران
حاکم برايران ،باملت ،وايران بی تفاوت ھستيم ونميفھميم که
رژيم
وحکومت قائل به تفاوت بشوند وبعد خودمان بين
ِ
ِ
باحمله نظامی به ايران ،ايران وملت ازبين ميرود چقدر ساده انديشی وياخودخواھی است که انسان عراق وافغانستان را
ميبيند وتجديد وتکرار آنرابرای ايران وملت ايران بخواھد.
ھم امروز درخبرھا آمده بود که >بايدن< معاون اوباما گفت» :ماازعراق بيرون نميرويم واگرھم حضورنظامی نداشته
باشيم حضورسياسی خواھيم داشت«
يقين دارم که اگر احمد چلپی ميتوانست حتی يک صدم مصائبی که برعراق وملت آن کشورباحمله نظامی آمريکا رفته
است پيش بينی کند تن به اين جنايت بزرگ درحق ملت عراق نميداد ولی ماکه ناظرفجايعی ھستيم که برملت وعراق در
اثرحمله آمريکارفته است ،چرابايد تکراروتجديد آنچه برعراق رفته برای ملت ووطن خودمان بخواھيم؟
شخص اعليحضرت درھمين مصاحبه ميفرمايند »حمله نظامی به ايران سبب استحکام رژيم وھماھنگی مردم وحکومت
ميشود« ،کامال برداشت درستی است.
ِ
ملت اسير ،تنھابه دليل اينکه در
روحی
)ماکسم رودنسون( ميگويد» :موقعی که به کشوری تجاوز نظامی ميشود زخم
ِ
ِ
دولت متجاوز ،انگيزه واميدھای خاصی
وجود کشورمتجاوز ،تمايالت معنوی بشردوستانه به چشم ميخورد ويا اينکه
راميخواھد به جامعه بپوشاند ،کوچکترين تسکينی درمقابل حمله نظامی به کشورايجاد نميکند«
ﻳﻌﻨﻲ وﻋﺪه آزادي دﻣﻜﺮاﺳﻲ ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ورﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮواﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﺴﻜﻴﻨﻲ درﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻧﻴﺴﺖ.
آقای بوش ) پسر( درزمان رياست جمھوری گفت» :من اگرجای مردم عراق بودم تحمل حضورسربازان خارجی
رادرکشورم نداشتم«
ِ
مشروطيت ما ،مردانی بوده اند که گفته اند >حاضرم درزندان سيــبريه محکوم به خردکردن سنگ چخماق با
درتاريخ
پتک بشوم ولی سرباز خارجی رادرکشورم نبينم<.
ما ٣٠سال است صحبت ازمردم چه ميخواھند وحاکميت ملی ميکنيم ،آيااين حاکميت ملی است که اعليحضرت دراينطرف
دنيا خودرامسئول حمله نظامی به ايران معرفی کنند؟ آيا آثاراين اظھارات ومسئوليتھای ناشيه از آن برکسی پوشيده است
که اعليحضرت تصورميفرمايند با غمگين شدن ھمه چيز تمام شده است! واقعا جواب قضاوت تاريخ راچه ميتوان داد؟
سم آثارحمله نظامی واتھام بی وطنی سبب گرديد که آنھا
تمامی کسانی که حمله نظامی رابه ايران تجويز ميکردندّ ،
تج ِ
عقب نشينی کنند وياالاقل ازتکرارآن خواسته شوم خود درمالء عام خودداری کنند چرا بايد اعليحضرت يک تنه جورھمه
آنھا را بدوش بکشند وخودرابعنوان نماينده اپوزيسون جنگ طلب معرفی نمايند درست است که اعليحضرت بنابراعالم
خودشان ازھويت نھادی استفاده نميفرمايند ولی ازھويت ايرانی ،شرافت وغيرت ايرانی که دفاع ازوطن است که جدا
نشده اند ونميشود ھم جداشد.
تاسف آنجاغيرقابل تحمل ميشود که اعليحضرت نظرخودشان رادائربه حمله نظامی اسرائيل به ايران به پشتوانه موھومی
متکی ساخته اند وآن اين است که >ايرانيانی ميگوينددست کم اگرچنين حمله ای اجازه رھائی ازبند رژيم رابدھد حاضربه
پرداخت بھای آن ھستيم < )صفحه(٢٠٣
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮﻫﻮم ﺑﺮاي ﭼﻪ؟
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استيضاحی مصاحبه کننده نسبت به نبوداپوزيسيون ميفرمايند:
درفصل پنجم کتاب ،اعليحضرت ،درمقابل پرسش
ِ
»شکيباباشيد ھمه اينھا شکل ميگيرد ھرآنچه برای متحد کردن اين نيروھای پراکنده درچھارگوشه جھان الزم است
انجام خواھم داد درتالش ھستم تاشورائی مرکب ازھمه گرايشھای مختلف اپوزيسيون بسازم«
درفصل ھفتمم کتاب اعليحضرت ،آمادگی خودشان رابرای نمايندگی اپوزيسون درعبارت زيراعالم ميفرمايند »اگرنماينده
ای بھترازمن پيداکنيد به شما قول ميدھم اولين کسی باشم که ازاوبرای آزادکردن کشورمان پشتيبانی کنم .امااگر کسی
راپيدانکرديد من آماده ام ايفای نقش کنم« ) صفحه(١٣٣
وھفتم مصاحبه ،بافصل يازدھم که چند دقيقه بيشترفاصله نبوده ،متحد کردن نيروھای
ول پنجم
آيـــــــا درفاصله فص ِ
ِ
پراکنده درچھارگوشه جھان انجام گرديد؟ شورائی مرکب ازھمه گرايشھای مختلف سياسی تشکيل شد ،وبالفاصله ھم
اعليحضرت رابعنوان نماينده اپوزيسيون انتخاب کردند؟؟
اپوزيسيونی که ھنوز شخصيت حقوقی پيدانکرده چگونه واجد نماينده ميشود که حمله اسرائيل به ايران راتوجيه کند؟
ِ
ِ
ِ
حقانيت حمله
ايجاد
وشروط واھی برای
توھم ،که اين صحنه سازی ونمايندگی ومصاحبه وشرط
آيا دشواراست ارائه اين ّ
نظامی اسرائيل به ايران بوده است؟
آيا قابل درک است مبارزه ای که به اصرار ٢٠ساله اعليحضرت نياز به رھبری ندارد يکباره وبدون سابقه دارای
نماينده بشود واولين کارنماينده ھم تجويز حمله اسرائيل به ايران باشد؟ بنظرم ،اينھاھمه غيرعادی است وشايد ھم
>من چه گويم يک رگم ھشيارنيست<
آﺛﺎرﺣﻘﻮﻗﻲ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ِ
کتاب زمان انتخاب ،اعليحضرت نقش خودشان را >متحد کردن نيروھای دمکراتيک وتجسم بخشيدن به
درسه جای
خواست تغييردانسته اند<> -وظيفه من تقويت نھادھای دمکراتيک است<
نقش ووظيفه ای که اعليحضرت برای خودشان تعيين فرموده اند ودرطول سالھای مبارزه ھم به کرات يا دآورشده اند
بانماينده اپوزيسيون ،بکلی تفاوت دارد وازنظرحقوقی ميتوان گفت که عنوان نمايندگی َقلب ،وجعل است زيرا نمايندگی
ِ
موضوع نمايندگی معلوم ومشروع وقانونی باشد.
وواجد اھليت باشند وثانيا
نوعی عقد است که بايد طرفين عقد ،مشخص
ِ
در ادعای نمايندگی اعليحضرت از اپوزيسيون وتجويز حمله اسرائيل به ايران ،شرائط نمايندگی بکل مفقود است يعنی
عنوان نمايندگی قلب ومتاثر ازآثارنيست ،دوم اينکه موضوع نمايندگی که تجويز حمله اسرائيل به ايران است موضوعی
وجرم جنايت است ونمايندگی درموارد مزبور نمايندکی محسوب نميشود بنابراين
است خالف قانون وشرع وسنت
ِ
مالحظات ،اظھارات اعليحضرت دررابطه باحمله اسرائيل به ايران واجد اثرواستفاده حقوقی دررابطه باحقوق بين الملل
وياحقوق سياسی ملت ايران نخواھد بود.
ﮔﺮگ وﮔﻠﻪ
ذره ای ازاين حقيقت دورماند که اعليحضرت ،باقصد واراده درمسير انتخاب راه حمله نظامی به ايران
نميتوان ّ
ً
قرارنگرفته اند ،دقت درجريان سواالت کامال عيان ميسازد که مصاحبه کننده دقيقا مانند گرگی که قصد ربودن ازگله ای
را دارد عمل ميکرده يعنی ھمانطور که گرگ ،آنقدر اينطرف واآنطرف گله ميدود وگاه خودرابی توجه به گله نشان
ِ
تاباغفلت کوچک گله بان ،گوسفند را بربايد مصاحبه کننده ھم ھمين روشن رابکاربسته است آنقدر سواالت حاشيه
ميدھد
ای مطرح ميکند تادريک سوال مورد نطرش ھدفی راکه ازمصاحبه بااعليحضرت دارد بدست آورد که آورده است.
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ھمينجاست که ازخودم پرسش ميکنم که ترتيب دادن اين مصاحبه وانتشارآن بصورت کتاب ،باويراستاری )که مھر
اصالت به کتاب شناخته ميشود( ،چه دستاورد سياسی ومبارزاتی برای اعليحضرت ومبارزه داشته است؟ اگرھم ادعای
دستاوردی بشود آيا سنگينی وزنه اتھامات راميپوشاند؟ واگرھم گفته شود که رھبران سياسی ازچنين مصاحبه ھاست که
اھداف سياسی خودشان رادرسطح جھانی مطرح ميکنند ،يقين دارم جھانيان )بغيراز اسرائيل( به رھبری که حمله نظامی
بيگانه رابه وطنش تجويز وتوجيه کند اعتباری منفی ميدھند.
آن اﻓﺘﺨﺎر ﻛﺠﺎ واﻳﻦ ذﻟﺖ ﻛﺠﺎ
درحمله نظامی عراق به ايران اعليحضرت با آمادگی دفاع ازايران يک افتخارابدی ثبت درتاريخ کردند که ھمواره
فروزش آن درتاريخ سياسی ايران باقی خواھد بودد .آيــــــــــــا اظھاراتی که دررابطه باحمله نظامی اسرائيل به ايران
درھمين مصاحبه شده يک افتخاری مانند اعالم آمادگی درمقابل حمله نظامی عراق است؟ ويا فصل تکّدری است که
يادکرن آن نخواھند داشت؟
اعليحضرت تمايلی به
ِ
تھوع دستم ميدھد< يقين دارم اگرروزی حمله
آقای بوش درکتابش گفته است که >ھروقت ياد جنگ عراق می افتم حالت ّ
نظامی به ايران صورت گيرد ھمان حالت تھوع بوش برای ھمه کسانی که ايجاد استعداد نظامی برای جنگ با ايران کرده
اند پيش خواھدآمد زيراجنگ وآثاران است که ِ
مجسم کنيد که درسه روز اول جنگ
تھوع بوجود مياوردّ .
ياد آن ،حالت ّ
سه مليون وششصد ھزارزن ومرد وکودک که درميان آنھا حتی يکنفراز آخوندھای حاکم نيست کشته ميشوند اگرحالت
تھوع را احساس نکرديم ،انسان نيستيم وياشرافت انسانی ما ازبوش ھم کمتراست.
راه ﺳﻮم
درھمين فصل ازکتاب ،اعليحضرت ازراه حلی صحبت ميفرمايند که بعقيده ايشان نه راه تسليم ومذاکره است ونه راه
جنگ ،وآن راه مذاکره بانيروھای اپوزيسيون است که با آنھا کم مذاکره شده است وراه سوم خواستار مذاکره غربيھا با
اپوزيسيون حقيقی ودمکراتيک شده است ،آنھم نه درحد انحصاری بلکه درعين گفتگوبارژيم اسالمی بااپوزيسيون حقيقی
ھم گفتگو کنند.
نظربه اينکه اين خواسته اعليحضرت درفصول قبلی کتاب ايشان عينا مطرح و مورد نقد ارادتمند قرارگرفته تجديد مطلع
معمول نيست ولی ازآنجاکه دراين فصل يکی دواشاره اضافی آمده است ،طرح ونقد آنھا دوباره کاری محسوب نميشود.
درخواست مذاکره اعليحضرت ازغربيھاَ ،نوسانی نامتعادل داشته است اين درخواست باعدم گفتگو بارژيم اسالمی وپشت
کردن به آنھا شروع شد ولی درمسيرعقب نشينی قرارگرفت ودرجايگاه ادعای اينکه غرب بااپوزيسيون مذاکره نميکند
قرارگرفت ،تاجائی که خطاب به غرب درکتابشان آمده است »کی عاقبت تصميم خواھيد گرفت که با اپوزيسيون حقيقی
دموکراتيک گفتگو راآغازکنيد« واکنون اعالم مينمايند که؛ »غرب بانيروھای اپوزيسيون کم مذاکره کرده است وباضافه
مدعی شده اند که >عناصری که دردرون رژيم ھستند نماينده اپوزيسيون نيستند< وباالخره فعال دراين موضع قراردارند
که گفتگو ھا راغرب بارژيم اسالمی ادامه بدھد ،فقط يک شانسی ھم بدھند واز »نيروھای دموکراتيک واقعی که برای
آزادی مردم جھان ازيوغ رژيم اسالمی مبارزه ميکنند دفاع کنند«
مالحطه ميفرمائيد که حد عقب نشينی به آنجا رسيده که ازمبارزه مخالفين جمھوری اسالمی بوسيله خارجيان دفــــاع
شود.
ﺣﺎﺷﻴﻪ = آيا کنگره آمريکا ،رئيس جمھورآمريکا وسناتورھای آمريکائی واسرائيلی ومسئولين کشورھای اروپائی،
ازمخالفين جمھوری اسالمی به استثنای سلطنت طلبان ,چه مادی وچه معنوی حمايت ودفاع وکمک نکرده ونميکنند؟
تصور نميکنم درمقابل اسناد واعالمات مقامات رسمی ومسئول ،جای ترديدی وجودداشته باشد ) پايان (
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وقتی انسان درخواسته ای که ارائه ميدھد ثابت نبود ومرتب عقب نشينی کرد نبايد انتظارداشته باشد که طرف مقابل،
برای اواعتباروبرای خواسته اوحقی قائل بشود زيرا منتظر عقب نشينی ھای بعدی اوخواھد بود ومتوجه ميشود که
ِ
وموسمی است وبھترين پاسخ به اين قبيل افراد موسمی
خواستھای طرف ،ازمبنای اعتقاد وحقانيت برخوردار نيست
شکيبائی است واين درست مسيری است که غرب درمقابل خواستھای اعليحضرت انتخاب کرده است
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﻲ وﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ
ِ
سلب اعتباراز باصطالح سران جنبش سبز درايران است که اعليحضرت
موضوعی که دراين فصل ازکتاب تازگی دارد
آنھارابی اعتبارواز نظر اپوزيسيون غيرواقعی دانسته اند اين بی اعتباری وغيرواقعی بودن ،متوجه ھمان موسوی است
که اعليحضرت فرمودند راه موسوی ومن به يک نقطه ميرسد واين ھمان جنبش سبز است که اعليحضرت دردفاع
ازاصالت آن فرمودند» :برای ّر ِد جنبش سبز بايد ازمن عبور کرد« وھرچه ھم که ميھن پرستان فرياد واستدالل کردند
که موسوی وخاتمی وکروبی ازبدنه رژيم اسالمی ھستند ووفاداری آنھارابه قانون اساسی جمھوری اسالمی وواليت فقيه
نحس سبز
به اثبات رساندند اعليحضرت بيشتر براصرارشان درحمايت واصالت ازجنبش سبز افزودند وبيشتر عالمت
ِ
رابتماشاگذاشتند.
چه کسی ميتواند منکرحمايت مادی ومعنوی جھانيان بويژه آمريکاواسرائيل از جنبش سبزبشود؟ حتی اخيراً يکی از
افراد وابسته به جنبش سبز گفته است» :يک تيم وابسته به آمريکا وسائل فرارماراازايران ترتيب ميدھد«
اعليحضرت درمصاحبه ھايشان بموازات جنبش سبز بکرات وبااصرارتمام خواستارکمک وحمايت جھانی ازجنبش شدند
وازاصالت وخودجوشی آن درحد کمال سخن راندند .حال چگونه است که يکباره وبرای اولين باردراين مصاحبه آنھا را
نمايندگان غيرواقعی مينامند؟ اين َ ّ
کردن بی اراده با موج؟
تشتت حکايت ازچه دارد جز بی اعتقادی ،ظاھربينی وحرک
ِ
اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﮔﻠﻪ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺬاﻛﺮات ﻏﺮب ﺑﺎاﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن واﻗﻌﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ
ِ
انسان آگاه ومتفکر ،تنھاکافی است چند دقيقه باشخصی صحبت کند تا
واحد اندازه گيری کم وزياد درمذاکرات چيست؟
ِ
ِ
طرف صحبتش ازچه فکرويابی فکری تبعيت ميکند ،انسانی است معتقد ويافرصت طلبی است شياد ،طرف،
بفھمد که
ظرفيت صحبت ومذاکره دارد ياخير ،طرف ،قدرت وموقعيتی را نمايندگی ميکند ياتظاھر به نمايندگی ميکند ،طرف درگفته
ّ
ويامتلون و ........
ھايش راسخ است
انسان متفکر ومسئول وقتی دريافت که طرف ،فاقد ظرفيت مذاکره است قطع گفتگو >ازمنطق عقل حکم ميدھد<
اعليحضرت درھمين کتابشان اشاره ای دارند به تماس وگفتگوی باشخصيت ھای کشورھای خارجی ،بنابراين ديگر،
ادعای کم بودن مذاکرات متوجه خودشان است که راه تماس وگفتگوی باخارجيان برايشان باز است.
آيا خارجيان باداشتن آنھمه عامل ايرانی نميدانند که وضع مبارزه ايرانيان خارج عليه جمھوری اسالمی درچه وضع نا
بسامانی است؟ آيانميدانند که اپوزيسيون حقيقی شوخی است؟ آيانمی بينند که اپوزيسيون دمکراتيکی که ايشان ازآن
کاسبکارفرصت طلب است؟
نفرسودجوی
متشکل ظاھری از سه
نام برده اند
ِ
ِ
ِ
ِ
مانيفست سياسی وبدون رھبر وبدون مسؤل اجرائی غيرممکن و
بدون
آيا ترديد دارند که جامعه سياسی ويااپوزيسيون،
ِ
ادعائی واھی است ونميتوان به ادعای واھی کمک کرد وھرگونه کمک به چنين دکان ھائی به مصرف شخصی خواھد
رسيد که تاکنون رسيده است ،واگرايرانيان باب اين گونه کمک رسانی به مبارزه رامسدود ساخته اند برای اين است که
به اين تشخيص رسيده اند.

