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   حقوقدان -اميرفيض

  وانگليس براي بلعيدن ايران  آمريكاجنگ سياسي 

. تمام عيارايران ماستوانگلستان برای بلعيدن  آمريکاانتخابات طويله اسالمی يک برخورد سياسی بين 
، جنگ امروز نيست ازھمان سال . اين جنگاست ولی سياسی ودرچارچوب انتخابات طيفی يک جنگ

را مغلوب  آمريکان  آورھبری  ۵٧که سگھای تربيت شده انگلستان موفق شدند با تدارک  شورش  ۵٧
 با بار شاھد ھستيد ھری ھمانطور که به کرات برای جبران شکست خود اقدام کرد ول آمريکا، سازند

ِ  شکست ورسوائی      .بظاھرکنارکشيد           

  تفاوت درگذشته وحال 

برای تسلط برحکومت اسالمی ايران با يورش پيش رو وجود  آمريکاھای گذشته  تفاوتی که بين يورش
ھای سابق وجود نداشت  اھميتی که دريورش لی ازپشتوانه بسيارباــه يورش فعــدارد دراين است ک
 برای تبديل نفوذ سياسی به اقتدار آمريکاکه است م وپايگاه ھای محکمی ن برجاآ بھره مند است و

   .سياسی خود دربرجام دارد

ھمراه نبود ولی شکست يورش پيش  آمريکاھای گذشته با واکنشی ازسوی  دريورش آمريکاشکست 
 مسير سختی برای ايران ھمراه خواھد بود که از رای تسلط برحکومت ايران با عواقبب آمريکاروی 

    .وافق جامع که به امضای جمھوری اسالمی رسيده برجمھوری اسالمی تحميل خواھد شدت

ازدخالت درامورايران درمقاله ای زيرعنوان توطئه  کاآمريھدف  يشپسال  ٣٠يعنی   ١٣۶۴درسال 
ورده ميشود تا آست به اينجا آمريکاکه حاوی ھدف  وشتهنن آبازگشت  تشريح گرديد اکنون بخش اول 

 امور ازمداخله در آمريکامتوجه اين حقيقت بشوند که درھدف  ان با مقايسه با تحريرات تقديمیخوانندگ
 واين ماھستيم که نبايد به جريانات و ايران ازسالھای نخست تا کنون ھيچ تغيير اصولی پيدا نشده است 

گردھم اسفند ماه مد ازھمان مقاله سنآنچه خواھد آ .تحوالت داخلی ايران ازجمله انتخابات دل خوش کنيم
   .است ۶۴سال 

   >فرازبه استحضاربرساند ١١را در آمريکا               ُ                اجازه فرمائيد ل ب  توطئه بازگشت <
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   .اين است که جمھوری اسالمی کماکان درايران باقی بماند آمريکاھدف نھائی  -١

دن ، اساس اسالمی بوباحذف واليت فقيه واحتماال تجديد نظری درقانون اساسی جمھوری اسالمی -٢
   .دجمھوری اسالمی حفظ شو

 ئی مصون ازھرگونه تعرضی ھمچنان درموقعيت قدرت درآمريکامالھای جناح انگليسی وجناح  -٣
   .اجتماع ايران باقی بمانند ومرجع توجه عامه قرارداشته باشند

   .کشوربوسيله جناح مصدقی شورش اداره شود -۴

ناح مصدقی شورش راکه غالبا ازپا افتاده اند توضيح اينکه اکنون جناح اصالح طلبان خالء ج=  حاشيه 
 ن دردرايرا آمريکازادی بازرگان عصای سياسی آرا پرکرده اند وھمانطور که افراد جبھه ملی ونھضت 

  )پايان حاشيه(          .طلبان گرفته است را جناح اصالح نھاآسالھای نخست شورش بودند اکنون جای 

خارج سازند وبدست کسانی که پوستين سلطنت ن را مات وبطورطبيعی ازصحنه ايرا شھريار -۵
  .تن دارند موضوع سلطنت را مختومه سازند طلبی بر

 مده وآدقيقا ازقوه به فعل در سنگر = بوضوح مالحظه ميکنيد که يادداشت سی سال قبل حاشيه
اعليحضرت عمال ازصحنه شھرياری واميد ملت وجايگاه قانونی خود بکناررفته اند وخود ايشان کم 

. فراموش نفرمايند که سلطنت ساخت ويا شغلی کوشش نبوده اند که موضوع سلطنت را مختومه سازند
 سلطنت بقای حقوقی ومشروعيت ملی و .دنرا مختومه سازآ ، دکاندارنيست که مانند دکان کسب وکار

 متمرد نسبت به سلطنت  ن متاسفانه فعال آقانونی  صدیھويتی دارد ومتصدی قانونی ھم دارد ولی م
  )پايان حاشيه(                                                                                                است  

ايران درفقروفاقه وعقب ماندگی اجتماعی واقتصادی ھمچنان باقی بماند وپيشرفت تکاملی  -۶
  .صادی کشورھای جھان سوم خارج نگرددن طوری باشد که ازحريم اقتآوقھری 

که جناح مصدقی  ۵٨) ازھمان سال جمھوری اسالمی= تحريم ھای اقتصادی عليه ايران ( حاشيه
 در آمريکاتابه امروز بيان کننده سياست  درايران) شکست خوردند آمريکاعوامل وگماشتگان ( شورش

ن تصويرعمومی ھم باورشوند که بازگشت تحميل فقروفالکت به مردم ايران است تا مردم ايران بااي
   .زادی ودمکراسی ميشودآ سبب رفاه وفراوانی و آمريکا

) وشخص شيخ حسن درايران آمريکاعوامل دقيقا دراظھارات جناح اصالح طلبان (ابعاد اين تصورخيالی 
بی آشکل کم . اينکه شيح حسن حتی مرا نمايندگی ميکند قابل مالحظه  است آمريکاکه منافع وسياست 

ولی ن تصويرخيالی آ گوشه ھائی ازلودگی ھوای شھرھای ايران را به اجرای برجام گره زده است آيا  و
   .را نشان ميدھد آمريکاسياست 
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خرت رابه مردم ميدھد وجناح اصالح طلبان آجناح اصولگرايان وعده اسالم ناب محمدی ودرنھايت 
پايان به ايران ميتواند ھمراه باشد   ( آمريکاباقدوم فقط  نھاآبه بيان  کهوعده رفاه ودمکراسی را 

  )حاشيه

زادی ھا به اساس حاکميت اسالم ومذھب آن آزادی داده شود بدون اينکه آتاحدودی به مردم  -٧
   .جعيت تقليد  لطمه ای بزندرورابطه م

وھای نھا شيخ حسن مبنی براينکه مشکل کشورما فقط مآ = اظھارات اصالح طلبان ودرصدر حاشيه
 وانگلستان و آمريکاخانمھا نيست وامثالھم  نشانگرحفظ ھمان مواضعی است که درگوادلپ بين 

لمان به توافق رسيد  يعنی اداره ايران برعھده جناح مصدقی شورش درقالب حفظ آ کشورھای فرانسه و
   .اسالم وحکومت اسالمی باشد

. اصالح رات ويا خواست افراد وگروھان کشورشناخته ميشود نه اظھاآماھيت يک نظام ازقانون اساسی 
لگرايان ھيچ تفاوتی با اصوطلبان با التزامی که به قانون اساسی جمھوری اسالمی وواليت فقيه دارند 

  )پايان حاشيه(              نھا فقط درشخصيت طبيعی افراد ووابستگان به حکومت است آفاوت ت .ندارند

را  نھاآرايران عوامل وايادی خاصی داشته که برای اجرای منظورورسيدن به ھدف خود د آمريکا -٨
اح زاده ب) عبارتند ازمصاست١٣۶۴مقصود سال . اين ايادی درحال حاضر(بموقع بکارگرفته است

سرھنک  –شاپوربختيارونھضت مقاومتش  –علی امينی وجبھه نجات  –روزنامه  کيھان لندن  و
  .ديگر معين زاده وروزنامه اش وچند راديو وتلويزيون وافراد خرده پای

ناگفته نماند که دبيرخانه شھريارايران نيزازاين مامورين بی نصيب  نبوده وکسانی ازمسئولين دبيرخانه 
   .حضوری موثردارند آمريکاومشاورين شھريارايران درجاانداختن اين توطئه يعنی بازگشت 

که  ھستندن کشور آگر عوامل وايادی = موتورحرکت سياست خارجی کشورھا درکشورھای ديحاشيه 
ن ت. ھيچ کشوری قادرنيست بدون داشدنن کشورخارجی را فراھم ميسازآزمينه موفقيت وحرکت سياست 

  .ن کشورآن کشورتحميل کند مگردرحالت جنگ وفتح آعوامل درکشورثالثی سياست خودرابه 

ن کشورراعھده داربودند امری پنھان آکه دقيقا نقش ستون پنجم  آمريکاعوامل  ۵٧درجريان شورش 
   .مشخص کرده است آمريکانھا برای سفارت آکامال با نام وسابقه خدمت  آمريکانيست واسناد سفارت 

نشاه ايران تنھا به اتکاء حمايت وعامليت جبھه ملی عليه شاھ آمريکااسناد منتشرشده نشان ميدھد که 
   .به شھادت اين شاھد معتبردقت بفرمائيدوارد عمل شد 

  شهادت شاهد

کتابی تحت عنوان ذوب  ۵٧ھن ايران قبل ازشورش آقای عبدالمجيد شيبانی مديرعامل کارخانه ذوب آ
ن کتاب شھادتی است که درراستای آريامھرنوشته اند که بسيارخواندنی ومستند است  درآھن حماسه  آ

  .تحرير مورد استناد قرارميگيرداين 
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گوينده  ؛مدم درانگليس خبری ازاخبارتلويزيون مرا تکان دادآابرماموريت دولتی به انگلستان بن<
تاکيد ميکنيم که ازشاه حمايت نکند اوبايد برود ولی  آمريکادوسال است که به «تلويزيون اظھارداشت 

. اخيرا وقبول نظرما خودداری نموده است ازتائيد ،به عنوان اينکه خمينی متعصب است آمريکا
نھارا جلب آتوانستيم بااين بيان که اطرافيان خمينی ھمه تحصيل کرده ھای غرب ھستند وميتوان نظر

  >...»موافقت کرد آمريکانمود  

  ٢۶٩صفحهريامھرآھن حماسه آکتاب ذوب                                                                     

 در ھای مطلوب وعاملين مطمئن راه استفاده ازشھادت مزبوراين است که بيگانگان تازمانی که مھر
  .ورندآخله به منظورايجاد سلطه برنميادکشوری پيدا نکنند دست به م

متکی به نکشوروانگليس دانست آمنازعه سياسی بين  نراآکه بھتراست  آمريکااکنون ھم دخالت 
که درايران تحت عنوان جنبش  ؛درايران وخارج ازکشورفراھم ساخته است آمريکاعواملی است که 

نھا آ ھا ودرصدره ورشکسته واصالح طلبان با اسامی مختلف ودرخارج ازکشورتقريبا ھمه گرو سبز
درمنازعه با اصولگرايان  آمريکا به استثنای سلطنت طلبان، سربازان وستون پنجم شورای تجزيه طلبان

   .در جمھوری اسالمی ھستند ١دارانگليس)ارتش پنھانی ريشه (

  شگرد تازه شوراي تجزيه طلبان 

 درمصاحبه ای که بنده ھم شنيدم گفتهشورای تجزيه طلبان  يکی ازاعضای مسئول يد مھرقای امآ
نفردردرون دستگاھای   ۵٨۴) درايران دارای به شورای تجزيه طلبان کمپين سفارت سبز (وابسته «

کسب اطالع داريم مخفی برای ازقبيل بيت رھبری وسپاه وغيره مامور اطالعاتی جمھوری اسالمی
جامعه روحانيت به اين  .نھا مطلع شديم که اصالح طلبان فعاليت ميکنند برای برگشت سلطنتآوازطريق 

ن درصد مردم ازاسالم برگشته اند وشاه ازاسالم يک دين روحانی نشا ٩٠نتيجه رسيده است  که چون 
عالقه خاصی داشتند  بنابراين برای حفظ اسالم الزم است که سلطنت به  انيان به اسالمداده بود که اير
نھا انتخاب خودشان را کرده اند آقای اميد مھراضافه کرد آ. فرزند شاه به سلطنت بنشيند ايران برگردد و

  ».واين جريان قطعی است ودرفرصتی اسناد بيشتری را ارائه وفاش خواھم کرد

کان ھای شورای تجزيه طلبان است به اين منظوررواج يافته                        ُ قای اميد مھر که يکی ازس  آرات اين اظھا
 اين خبر به اعتبارھستند  مخالفين جمھوری اسالمیسلطنت  که المحاله  از مندان بهواميد طرفدارانکه 
شورای تجزيه  اطالح طلبان وجنبش سبز کهکانديدای طلبان  وارد انتخابات شده وبه  ! اصالح     ِ تصميم   و

   .طلبان ازبدنه ھمان  جنبش سبززائيده شده  رای بدھند

که درتحريرات دررابطه با شورای تجزيه طلبان وفعاليت ھای شخصی رئيس شورا نوشته شد  ھان روزآ
قای آھمين اظھارات  ،دن برای تامين سلطه خود استفاده خواھد کرآاز شورا واعتباررئيس  آمريکاکه 

 .ن استآزمينه ھای  هماھيت اغفال سلطنت طلبان تدوين وعرضه شده نشان دھند با کهاميد مھر 

                                               
  د کنگره ھمبستگی ايرانيان و عوامل وابسته.خوانيب - ١
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خاتمی قصد < :ون ھم درموقع انتخابات رياست جمھوری خاتمی گفتيفراموش نکيند که داريوش ھما
  >بازگرداندن سلطنت رابه ايران دارد

 وفقط دربرخی از نشد تکذيب ازسوی شورای تجزيه طلبان جالب اينجاست که اظھارات اميد مھرھرگز
 قرار ماموردردستگاه اطالعاتی جمھوری اسالمی مورد تمسخرن ت ۵٨۴داشتن  ،سايت ھای ايرانيان

   .گرفت

  قرينه اي بردامنه شگرد شوراي تجزيه طلبان 

افق ايران با خانم نازيال گلستان داشت که برخالف ھميشه  خانم  خانم امانی گفتگوئی در يشپچند روز
ذاشت که گوبراين نکته تاکيد  وردآوران سلطنت شاھنشاه ايران تجليل وتمثيل د از گلستان بسيار

 ن داشت ومراتبی ازآ ساختمان حقوقی جمھوری اسالمی طوری نيست که بتوان انتظاراصالحاتی را از
  .که کامال بيسابقه بودن قبيل آ

قابل انتظاربود چراکه بسيارعجيب واستنائی وغير ھارات مطرح شده واظ اين برنامه هبرای بنده شنوند 
ونه قابل تائيد وقبول شخص واساسنامه شورا  اعتقادی شورا اتخاذ يک سياستی بود که نه درمدار

 ه ماھيت اظھارات ايشان نشان ميداد که عقيده و. گرچبود به اعتباربيانات سابقه س شورايرئ
ازايشان قطه نظرھائی چون نلی و ،ارتباطی به شورای تجزيه طلبان ندارد نظرشخصی خودشان است و

با احتياط اظھارات او اتمد آاصولی ودرجھت تحريرات  وعقايد سلطنت  طلبان است اين تمايل بوجود 
  !گرفته شود. متاسفانه تحويل 

) قطعنامه شورای تجزيه طلبان ١١تائيد ماده به علت اتھام جنائی که متوجه ايشان است ( -١
، وبنابراصل شھادت متھم نافذ نيستقام قرارداشته باشند نميتوانند به عنوان يک فعال سياسی درم

   .نفوذ احتمالی کالم ايشان سست و بی اعتباراست

 ، فرصت طلبی وواظھارات کنونی ايشان نشان ازيک سردرگمی اعتقادی سوابق سياسی ايشان  -٢
  .فريبکاری است واصل احتياط درمبارزه نبايد تفوق وحساسيت خودرا درمورد ايشان ببازد

بھانه سنگينی کلمه با توسل به ايشان درمورد تحريم انتخابات که موردسوال خانم امانی قرارگرفت 
زيرا شورای ( را مطرح کند نسبت به تحريم انتخابات تصميم شورای تجزيه طلبان  نشد که حاضر تحريم

را  تنھا نظرخودشتجزيه طلبان درمورد تحريم وياشرکت درانتخابات تصميمی اتخاذ نکرده بود) وايشان 
شورای تجزيه طلبان تا ران درباره اھداف موکول کرد به مصاحبه اتی افق ايارائه داد ونظرشورا را 

شورای قطعنامه . جالب است برای امضای ايرانيان خودشان برای شرکت درانتخابات تصميم بگيرند
انتخابات ھرکی شرکت  ت ولی درموردھرکه امضا نکند ازما نيس قطعنامه) ١١(ماده ايران  تجزيه طلبان
   .ھرکی است

ی است که اميد مھربرای اغفال دماھيت ودستاورمصاحبه مزبور زمينه سازی برای حرکت ھمان شگر
 آمريکازيرا سياست  ،سلطنت طلبان و شرکت درانتخابات بنفع اصالح طلبان برنامه سازی کرده است

   .تحريم انتخابات  جمھوری اسالمی نيست



 حقوقدان -اميرفيض -جبران مافات با خودداری از شرکت در انتخابات                                         ۶    ٢٠١۶/٠٢/١۵شيد (دو شنبه) مه 

  ــــا جبران مافات وامـــ

 جبران مافات يعنی انجام کاری که ميبايست انجام ميشد ونشده ويا کاری که نميبايست انجام ميشده و
درحقوق جزای عمومی ازموارد تخفيف ويا  .. جبران مافات  يعنی رفع رجوع ازخطای گذشتهشده است

  .ميگردد تعليق مجازات ودرحقوق اسالمی باشرائطی سبب اسقاط اتھام ومجازات

نتيجه بيداری وجدان وتفوق قوه  یجبران مافات که دامنه ای بسياروسيع دارد صرفنظرازمراتب حقوق
  .وازمواھب اخالقی بشمارميرود طانی است انسانی برخوی شي

 نھارا نادم وآوع نچه برايران مسلط است ودستاورھای اين تسلط نامشرآ بسياری ازايرانيان که از
صميم جبران مافات قرارگرفته اند تا کاری راکه نميبايستی درگذشته مرتکب درمرزت ،پشيمان ساخته

وھمه پرسی ودرنھايت انتخابات طويله اسالمی  اکنون جبران مافات  ۵٧ميشدند يعنی شرکت درشورش 
   .قرارگرفته اند یکنند يعنی با عدم شرکت درانتخابات نشان دھند که درمسيربيداری وجدان انسان

  اين سخن امروز نيست 

 سخن امروزنيست درورد که تصميم انسانی جبران مافات آبرای استحضارخوانند گان اين تحرير بياد مي
   :مده استآپايان مقاله توطئه بازگشت که دراين تحرير مستند قرارگرفت 

 ياو  اجراھت د حق است که ازبرداشتن ھرگامی درجکه حتما دارياجرای اين توطئه وحشت داريد  اگراز
فت وتبليغات وشايعات وسيعی پشتيبانی ميشود اجتناب کنيد  گکمک به اين توطئه عظيم که بااعتبارات ھن

  .درتطبيق مورد درانتخابات شرکت نکنيد و

   ٢٨٢شماره  ۶۴فحه دوم سنگردھم اسفند صاز                                                                 

  

        


