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  مهار اپوزيسيون دردست كيست؟
  ھمانند، نھا عمل ميکنندآ<درايران روشنفکرانی ھستند که ھرچه مابگوئيم 

  اشاره کنيم عمل ميکنند> تفنگ ھرچه را
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  دانحقوق -اميرفيض

بحث وتحليل عقب مانده  تخابات! رياست جمھوری اسالمی ازتوجهِ نمھمترين موضوعی که درا
   .رامش حاکم برفضای انتخابات بودآ

  معلومات دراين راستا 

مدن مخالفان حکومت آمھمترين وبرجسته ترين موضوعی که شکل معمائی بخود گرفته کوتاه 
بطوری که نه تنھا درانتخابات جمھوری اسالمی بلکه  ؛اسالمی وابراز وجود درجريان انتخابات بود

  .بی نظير بود  انتخابات ايران رامش ودوری ازتنش گرائیآ درغالب انتخابات کشورھای جھان سوم

ن بررسی وشناخته شود چراکه تحصيل آاين معلوم غيرعادی ويا غيرانتظار ايجاب ميکند که علت 
ظاھر دريچه  .علت ومعلولی قضاياست نه ظاھرقضايا تجربه ازرويدادھا بيشتر متوجه علت ورابطه

  است برای نگاه به باطن 

  شکار>آ<نقش ھرمعنا شود ازروی صورت 

انتظاری شده مورد عالقه شوبھای آرتی سبب توقف مخالفتھا وبررسی اينکه چه عاملی ويا کدام قد
   .ن نگاه ميکنيمآبه اتفاق به گوشه ھا ونظرھای متصل به  .اين تحريراست

  برداشت نخست 

نخستين برداشتی که درمقابل خود نماست ممکن است اين باشد که قدرت امنيتی جمھوری اسالمی 
   .رامش وجلوگيری ازتنش گرائی دررابطه باانتخابات! رياست جمھوری بوده استآعلت 

زيرا قدرتھای امنيتی ھرقدر فراگيرباشند نميتوانند ازجرقه ؛ اين برداشت بنظر سطحی است
شده وسرکوب شود. جرقه ن آد مانع گسترش فتھای عملی جلوگيری کنند ولی براحتی ميتواننمخال

وتصوراينکه زده شود  ھای مخالفتھای عملی درھرکوی وبرزنی درسطح کشوربراحتی ممکن است 
د که جرقه ای ننيروھای امنيتی بتوانند تمام کوچه خيابانھا واماکن شھرھای کشورراسخت کنترل کن

   .بکل باطل استزده نشود 

توجه ديگراينکه مخالفتھای عملی ويامقاومت ھا درمقابل برنامه ھای امنيتی غالبا سازماندھی شده 
مخالف با   معمولیِ  افراد .دست بزند یشخصا به مخالفتھای عمل ،حکومت نه اينکه مخالفِ  ،است

ظيمی ھم بی وگروه ع ،نھاستآدولت وحکومت غالبا بدگوئی وفحش دادن ونفرين کردن عادت 
  که درجريان انتخابات رياست جمھوری به صورت تحريم انتخابات بظھوررسيد ميکنند. اعتنائی
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درجريان انتخابات! رياست جمھوری يک شيشه شکسته نشد، يک تيرھوائی شليک نشد، يک 
مقايسه کنيد با انتخابات!  را اينھا، مطرح نشد، يکنفربازداشت نشداعتراض به نحوه انتخابات 

 ه ای ايفاکردند اززنجير ،ونقش روشن وقاطعی  که مخالفان حکومت ٨٨است جمھوری سال ري
    .نآوپيامد ھای  درگيری باپليس وتعداد دستگيرشدگان وقتل وغيره شعارھا گرفته تا

که به شکست جنبش سبزتمام شد جنبش سبزدرتکاپوی سازمان دھی برای  ٨٨بعداز انتخابات! سال 
مريکا برای حمايت آنھا درخارج ازکشور وتوسل به آفعاليت  ،بود ٩٢بات سال جبران مافات درانتخا

 نشانی اززنده بودن ومھياشدن برای انتخابات! ،نھاآاق فکر وامثال تتشکيل سمينارھا وجلسات وا و
ولی ديديم که کوچکترين اقدامی که جنبه اعتراض عملی داشته باشد نکردند واين جريان  بود ٩٢
نشان ميدھد  ٨٨درمقابل مخالفتھا واقدامات عملی جنبش سبز درانتخابات! سال  ،نهگو رام وسازشآ

که قدرت امنيتی جمھوری اسالمی راعامل عقب نشينی وتسليم محض  ،که غيرقابل قبول است
   .مخالفان نسبت به انتخابات دانست

  مالحظه ديگر

کامال  رروزھای انتخاباتی انتظار عمومی وحتی وحشت کلی جمھوری اسالم ازنقش مجاھدين خلق د
   .بودمحسوس 

 مريکا برای رھائی ازآنھا با موفقيتی که درآاين توجه بدان سبب به سوی مجاھدين معطوف بود که 
به روند انتخابات! نشان بدھند   ترام نسبآ لييست تروريستی يافتند مخالفتھای خودرابصورت مدنی و

   .ن انتخابات درايران ديده نشدنھا درجرياآولی ديديم که کوچکترين تحرکی از

 مريکا که بارھا حتی بطور رسمی مشوق ومحرک ايرانيان مخالف با جمھوری اسالمی بوده وآ
نچنان علنی ازمخالفان حکومت (جنبش سبز) حمايت آ ٨٨ھستند وحتی درجريان انتخابات سال 

فعال ترين وزبده ترين  ،ن لشگريانآدررديف  و ،که سبزی ھا را لشگريان خودشان ناميدند ،کردند
به سکوتی مرده وار متوسل  ،مريکا ھم بودندآھمين مجاھدين خلق بودند  که مورد بيشترين حمايت 

   .شدند

  حظه ديگرمال

اين است که خامنه ای باھنری که  ،يک مالحظه ضعيف ولی مورد باور کسانی ازمخالفان حکومت
   .گرفتدرسخنرانی خودش بکاربست جلوھرگونه ابرازمخالفت را

   :يکی ازمخالفان جمھوری اسالمی درسايت  خودش اينطور نوشته است

 <اين ھنرجمھوری اسالمی است که توانست درسی وچھارمين سالگرد تاسيس خود اپوزيسيون را
  >يدآمجبورکند که دست ازتحريم انتخابات بکشد ودرخدمت حاکميت در

  مالحظه ديگر

يعنی ھمان اشرافی که  ،المی دراپوزيسيون استمالحظه ديگر نقش حضور فعالين جمھوری اس
اسالمی درخارج ھم به ی رسما اعالم کرد ومخالفان جمھور وزارت اطالعات جمھوری اسالمی

   .اشراف وزارت اطالعات دراپوزيسيون اعتراف دارند
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اين مالحظه نيز با توجه به تبعيت ھمه گروھای سياسی مخالف جمھوری اسالمی ازاستراتژی عدم 
 رگيری وزيرا نفوذ مامورين جمھوری اسالمی ميتواند درسطح خب ؛فت بسياربی پايه استمخال

نجا که اپوزيسيون فاقد دستگاه رھبری آ از و ،نه درسطح اپوزيسيوناقدامات محدود اجرائی باشد 
ورد که دررھبری تمام آبدانجا به حساب  تا توان نقش مامورين جمھوری اسالمی راياست  نم

  .ف جمھوری اسالمی  نقش اجرائی داشته باشددستجات مخال

بدون درنظرگرفتن تسلط وموقعيت  ،قائل شدن تسلط جمھوری اسالمی براپوزيسيون ؛وانگھی
   .مريکا برمبارزه وگروه کثيری ازايرانيان يک اشتباه محض استآ

  مالحظات قوي ومستدل

 ن،آ ود نماست که باطرحدرمقابل مالحظاتی که درفوق عرضه شد مالحظه قوی ومستدل تری ھم خ
   .سان خواھد شدآ )؟(اپوزيسيون درمھارکيست نسبت به عنوان اين تحرير قضاوتِ 

  معلوم دراين مالحظات قوي 

مريکا ازعموم مخالفان جمھوری آحمايت وکمک کليت و ؛معلوم مسلم وقطعی دراين مالحظات
   .ی است به غيراز سلطنت طلبان راستيناسالم

ن کشور اززمان آمريکا وشخصيت ھای سياسی آسای جمھوری ءنان روسخ ،ابعاد اين معلوم
  .قای باراک اوباماست جاری وساری استآاين زمان که نوبت  ريگان، کلينتون، بوش پدر وپسر تا

 ،ن استناد شده است ونيازی به بازگوئی مجدد نيستآواسناد اين مھم ھمه ضبط است وبارھا ھم به 
ن مشخص است بلکه بخشی از تعداد موارد ومبالغی ھم که ازطريق آد ونه تنھا مسئله حمايت وابعا

   .مريکا  تخصيص به مخالفان جمھوری اسالمی انتشاريافته است معلوم استآکنگره 

مريکا رامجھزومختاردرھرگونه اقدامی عليه جمھوری آجزئی است ازجريانی که ھم  نھاآولی 
   :جريان توجه فرمائيد به اين ؛اسالمی وحتی ايران وملت ايران بنمايد

  مريكاآتفويض فرماندهي اپوزيسيون به 

سنگين وپرمحتوائی با ھيئت تحريريه مجله <پولتيک  اعليحضرت مصاحبه ١٣٨٣درسال 
   .پولتيک انترناسيونال به چاپ رسيده است ١٠٣ن درمجله شماره آداشتند که متن   >انترناسيونال

  >؟نقشی برای جامعه جھانی متصورھستيد<شما چه  :ھيئت تحريريه مجله سوال ميکند

گاھانه عدم رضايت عمومی نسبت به آضرورت است که کشورھای غربی < :پاسخ اعليحضرت
  >ماليان حکومتی رادرنظر قرارداده وخودشان به نتيجه گيری الزم برسند

  )٣٣٢+۴٠٧نگر(مشروح مصاحبه درس                                                                 

به  تفويض تصميم ونتيجه گيری ازروند برخورد با ماليان حکومتی  ،اعليحضرت مفھوم بيانات
تصميم واقدام نسبت به مسائل ايران برعھده  ،شناآوودرکالمی قدری وسيعتر ،استکشورھای غربی 

 شرط دارد ومريکا فقط يک آھا گذاشته شده است واين تفويض اختيار ومقام فرماندھی به  مريکائیآ
   .دگاھانه تصميم بگيرآمريکا آ ؛ن اين است کهآ
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گاھانه تصميم آزيرا اصل اين است که انسانھا  ،ضه استياين شرط ھم تقريبا برای خالی نبودن عر
  .که بااستفاده ازامکانات وسيع اتخاذ تصميم ميکندمريکا آميگيرند تاچه رسد به کشوری مانند 

مطلق وکلی وبسياروسيع است ودامنه  ،مريکاآبه  وری اسالمیعليه جمھه مبارزتفويض اختيارِ 
ھای  ونميتوان انواع واقسام تحريم ن کشورآمريکا ومصلحت آن محدود ميشود به امکانات آاجرائی 

ويا مستثنی ساخت مريکا آاز محدوده اختيارات مفوضه به  خودسرانه وياحتی عمليات نظامی را
تکليفی نيست که با  مريکاآبروحتی  ،به ايراد کشيدمريکا با جمھوری اسالمی را آسازش 

  مشورت وتبادل نظر کند. درباره مسائل ايران اعليحضرت

اينکه اعليحضرت بارھا گله فرموده اند <که خارجيان با اپوزيسيون گفتگو نميکنند> گله ايشان 
مريکاست آم با وارد نيست  زيرا ريش وقيچی مبارزه رابدست خارجيان داده اند. دراين مورد تصمي

نھا آد ازاختياراتی که به گفتگو بکنند يابھرکيفيت که مصلحت ميدانن نکه الزم بدانند که با اپوزيسيو
  .استفاده کنند داده شده

نسبت به  نفرت خاصی است که  ،اعليحضرت مفرطِ  پرواضح است که علت اين بی احتياطی ھای
نست که چون آرع ساخت وبقول سعدی <مرد فدای ف ولی نميتوان اصل را ؛جمھوری اسالمی دارند

يدش باطل نگويد> البته که اختيار دادن به بيگانه  که دررابطه با جمھوری اسالمی اتخاذ آخشم 
   .تصميم کند باطل است

يت ايران اعليحضرت خودشان ھم به اھميت  تحت الشعاع قراردادن نفرت ازجمھوری اسالمی وابد
    :ميفرمايند  انتخاب زمان قائلند که درکتاب 

 نبايد کشورراکه ابدی است بارژيم کنونی که موقتی است مخلوط کرد حق نيست که ابديت ايران را<
  > تحت الشعاع نفرت ازجمھوری ساخت

  موقعيت تفويض كننده اختياربه خارجيان 

ار مريکائيان) داده اند بدون شناخت موقعيت اختيآاھميت اين اختياری که اعليحضرت به خارجيان (
يک فرد عامی بگويد بايک  زيرا فرق است بين اينکه اين اختيارمطلق را ؛دھنده کامل نيست

  .شخصيت که مقام وموقعيت خاصی درجامعه سياسی کشوردارد

تاريخ وقانون  که اعليحضرت بارھا اعالم قبول رھبری فرموده اند  يعنی رھبری معنوی مبارزه را
ولی ھمانطور که ميدانيم ازرھبری مادی اعالم کرده اند ن ايشان ساخته است آ ومنش ايرانی از

   .نرا احصاء کرده است خودداری کرده وميکنندآمبارزه  که قانون اساسی کم وکيف 

 هبنابراين ايشان ازنظر معنوی رھبرايرانيان ھستند وعمال ھم اين رھبری معنوی ازسوی ھم
ردارد که شخصيت ھای سياسی ودانشگاھی ايرانيان داخل وخارج وحتی خارجيان درجايگاه قبول قرا

نيز جرائد ورسانه ھای خارجی مرتبا باايشان مصاحبه ميکنند واين سياق بصورت يک رسم توام  و
  .مده استآبا افتخاروامتياز برای رسانه ھای گروھی در

 Politicمريکائی <پوليتيک انترناسيونالآشاھد زنده ھمين مصاحبه ھيئت تحريريه مجله  
International است <.   
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  :رھبريت معنوی خودشان را درکتاب  زمان  انتخاب اينطور تشريح فرموده اندموقعيت  اعليحضرت 

نھاد پادشاھی به  –نکارنميکند آدم جدی مرابه عنوان وارث نھاد پادشاھی آازنظرتاريخی ھيچ <
    >قدمت خود ايران است

نماينده ومتولی نھاد  ،ايران يک فردعادی نيستمريکا دررابطه بامسائل آبنابراين اختيار دھنده به 
بنابراين روی نيات واظھارات ايشان بايد حساب  به قدمت واعتبارخود ايران استپادشاھی است که 

   .تاثيربازکرد

اعليحضرت بعنوان يک شخصيت سياسی  ،سال قبل ٩يعنی  ١٣٨٣فراموش نکنيم که در سال 
فرمايشات ميفرمودند ومانند اين روزھا درخفت سخنگوئی وخارجيان برجسته وواال دربين ايرانيان 

مريکا درعرض توصيه به رای دادن به آکه تفويض اختياربه  بی دروپيکرقرارنداشتندملی شورای 
  .سفارتخانه ھا قابل ارزيابی باشد

رسانه ھای گروھی ايرانی ونويسندگان نامدارايرانی  که بود ،١٣٨٣اين اشاره بجاست که درسال 
ھا برای نجات  مريکائیآمشوق وتائيد کننده اختياراتی بودند که اعليحضرت به  خودخارج ازکشور 

قای قاضی سعيد که روزنامه ھای يوميه آمقاله معروف بخشی از ازباب مثال به  . کنندايران محول 
<مقاالت  :خود قاضی سعيد نوشتاشاره می شود.  داشتافکارايشان چرخش  نجلس درحيطهآلوس 

، سخت مدعی >مريکا قرارداردآايشان ترجمه شده ومورد استفاده کاخ سفيد وشورای امنيت ملی 
   >مريکاستآمريکاست، ھزينه فروپاشی رژيم دردست آ<کليد رھائی ايران دردست   ؛بود که

  )٣٣٢+۴٣٠مشروح درسنگر -٣٩٢٠صرامروزع(                                                     

برای نجات ايران  مريکا خواست که کليد راآ نبايد از مريکاست چراآوقتی کليد رھائی ايران دردست 
  ببندد وھزينه فروپاشی رژيم راھم متحمل شود!! بکار

ھا  انیاير ؛ھری درراديو صدای ايران بنقل قول ازيک ايرانی داخل کشور!! گفتقای حسين مُ آ
   .مريکا بيايد واينھارا داغان کندآ :ميگويند

مريکا به ايران ھستند ازعوامل جمھوری اسالمی آنانکه مخالف حمله نظامی آ< :صبح ايران نوشت
  ھستند>

مريکا به ايران ھستند وحاضرند به آدرصد ايرانيان درانتظارحمله  ٩٩< :قاضی سعيد نوشت
  مريکائی مکان وغذابدھند>آسربازان 

مريکا به آ<اطمينان دارم با حمله  :الفاصله بعد ازنوشته مفصل قاضی سعيد مايکل ليدن گفتب
   .>مريکائی استقبال خواھند کردآايران، ايرانيان ازسربازان 

  ها  مريكائيآپشتوانه اختيارات به 

کاری ووابستگی برخی ازرسانه ھای گروھی  اشارات باال دراين جھت ازاستفاده است که ندانم
مريکا آمريکا عمال بزرگی است برای تائيد وپشتيبانی ازتفويض اختيارات مطلق به آيرانيان به ا

  .ازسوی اعليحضرت
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داده شده مورد استيضاح کنگره ويا  مريکا دراستفاده ازاختياراتی که به اوآاگرروزی روزگاری 
 نيز کشور و ی خارج ازاستناد به بيانات اعليحضرت ورسانه ھای ايران؛محافل بين المللی قرارگيرد

مسيراستيضاح خارج  از مريکا راآ ،درخواستھای مکررنمايندگان جنبش سبز درخارج ازکشور
   .خواھد ساخت

   ؟ن مدافعات اھميت خواھد دادآگرچه راه جلوگيری ازخروج استيضاح بسته نيست ولی کی وکجا به 

   .مريکا داده ايد گاو رفته استآم گاو که به دست يک دُ 

  ين تجزيه تحليل حقوقي حساس چرا ا

گذاشته شده وبه  مريکا درداشتن اختيارات بقول معروف <مته درخشاش>آچرا درتشريح موقعيت 
  ن رجوع حقوقی شده است؟آحالت ھای بد 

  برای کسب جرات، برای اينکه جرات اجازه واعتباردھد که گفته شود:

بي اعتنائي به منافع ملي زحد گذرانده ايد، ا اعليحضرتا ، بي احتياطي دركالم را
راناديده گرفته ايد،حمايت وتوسل به بيگانگان حالت غيرعادي بخود گرفته است، خرد 
كردن اعتبارهويت ملي ونماد سلطنت درحد غيرقابل تصوري امري معمولي وبصورت 

   .ايران وسيله معامله قرارگرفته است يمده است، استقالل وتماميت ارضآتكليف در

ھمينکه بعنوان يک شھروند عادی فرمايش ميفرمائيد ايجاد حق وتکليف برای  ؛يديتصورنفرما
طرف است که حق وتکليف به او داده  نآاستفاده وتعلق حق منوط به قبول ويارد  ،خارجيان نميکند

 تطبيق موقعيت اعليحضرت به مناسبت موقعيت تاريخی و در و ،مريکا وخارجيانآيعنی  ؛شده است
شان برای خارجيان مرجعی شناخته ميشوند که بياناتشان به نمايندگی ازايرانيان سنتی وبيانات خود

  داخل وخارج ازکشورشناخته ميشوند.

تاريخ نشان ميدھد که بيگانگان ازخيلی چيزھا وجريانات ناچيزترازتفويض اختيارات اعليحضرت به 
  .مريکا سوء استفاده ھا کرده وبرمقاصد خودشان سوارشده اندآ

  تفاده امريكا ازاختياراتكيفيت اس

ميتوان به اسبی تشبيه کرد که صاحب  ه را،تفويض شد مريکا ازاختياراتی که به اوآاده کيفيت استف
بھرکيفيت که خواست  اين است که سوار معنای اين عمل ،ن شودآ شخصی سوار ن رکاب گرفته تاآ

ھد. ديگر معقول نيست که رام وگاھی ھم به اسب استراحت بدآگاھی تند وگاھی  ،براند اسب را
  .ھسته برود يا قدری تند ترآانتظارداشته باشد که سوار مرتبا اجازه بگيرد که  ،صاحب اسب

 مصلحت دانست که اسب مبارزه را ؛به اعتباراختياری که داشت ٨٨مريکا درجريان انتخابات سال آ
لفان جمھوری اسالمی (به اسب مبارزه استفاده کرد که مخا نجا ازآراند وتا  و ،قدری تند براند

   .سربازان خود واسرائيل ناميد را استثنای سلطنت طلبان راستين)



 حقوقدان -مھار اپوزيسيون در دست کيست؟ اميرفيض                                      ٧ برگ   ٠۵/ ٠٧/ ٢٠١٣ ، جمعه (ناھيدشيد) 

مريکا واسرائيل مبنی براينکه مخالفان جمھوری آفراموش نکنيم که ھيچ سازمانی اتھام  – حاشيه

ترجيح وحتی اعليحضرت ھم سکوت را ،ستندمردود ندانرا مريکا واسرائيل ھستند آاسالمی سربازان 
 ،وردآبوجود نمي مريکا تفويض فرموده بودند جای تکذيبی راآزيرا با اختياراتی که به  ،ادندد

 خود دليل و ،وانگھی ھمان سکوت ھمه جانبه مخالفان جمھوری اسالمی درخارج نسبت به موضوع
مريکا درمورد روند تصميم گيری عليه ايران مورد آقرينه ای است که اختيارات تفويض شده به 

  نھا ھم بوده است. آ تائيد

دراسناد مبارزه حتی يک اشاره ازجانب مخالفان جمھوری اسالمی وحتی مخالفان اعليحضرت نسبت 
به تفويض اختيار اعليحضرت ديده نميشود. تنھا اعتراض به کل مصاحبه و غيرمسئوالنه دانستن 

  (پايان حاشيه)     .نوشته شد ٣٣٢+۴٠٧رشماره گبيانات ايشان درسن

توفيق نيافت وجنبش سبز که درصف اول سربازان  ٨٨دراستراتژی خود درانتخابات سال مريکا آ
ن شکست اعليحضرت ھم آ چنانکه ازپس از ،مريکا واسرائيل قرارداشت شکست سختی خوردآ

   .عالمت ھای سبز راکنارگذاشتند

ت را استراتژی سکوت وھمکاری وشرکت درانتخابا ٩٢مريکا درانتخابات رياست جمھوری سال آ
 حاضر درمبارزه عليه جمھوری اسالمی بنحوی ابالغ کرد  و خود، پيش گرفت وبه عوامل دست اول

ارامش کامل جريان يافت واين جريان بديع  با ٩٢مريکا بود که انتخابات آراستای اين تصميم  در
   .مريکاست نه جمھوری اسالمیآده قدرت دھن وغيرقابل انتظار نشان

  مريكا آدرجريان استراتژي شوراي به اصطالح ملي 

ومقاومت درمقابل شوب آمريکا درايجاد آاستراتژی  ٨٨ھمانطور که درجريان انتخابات سال 
 اجرائی و غازآھم  ٩٢مريکا درانتخابات آاستراتژی  ،از اجرائی داشتآغ مامورين جمھوری اسالمی

ان جمھوری اسالمی ازاين چنانکه حتی يک دسته ويا يکنفر ازمخالف ،ميز داشتآھم پايانی موفقيت 
   .رامش وھمکاری باانتخابات سرکشی نکردندآمريکا مبنی بررعايت آدستوروحکم 

مريکا سالھای سال است که به مخالفان آ ،داشت مريکا راآاساسا نميشود که انتظارمخالفت با دستور
   .ه وميدھدجمھوری اسالمی (به استثنای سلطنت طلبان راستين) کمک مادی وبسته ھای سياسی داد

نھا داده، تابعيت داده، قول مقامات داده. اين چنين آورده کاروکاسبی به آايران بيرون  ازا ر نھاآ
افرادی نميتوانند يک درخواست ارباب خودشان رامبنی براينکه درجريان انتخابات شلوغ کاری 

ميگويند خيانت،  ااين ر ،نمک بحرامی ھم حدی دارد خرآ ،نکنيد وبرويد رای بدھيد راقبول نکنند
دستور  از فکرميکنم که اگربيکی ازاين افراد اصرارميشد که چرا ،نمک خوردن ونمکدان شکستن

  نقدر خيانت که توميخواھی نيست>آ<درمن  ؛مريکا تبعيت ميکنيد جواب اوچنين ميبودآ

کنيم مريکا کمک آمريکا ھستيم وظيفه داريم به کشورآ<ما تبعه  :يکی ازھمين حضرات نوشته است
  ١نه خيانت> ،اين کارخدمت است ،مريکا خبرچينی کنيمآبرای  ،مريکا تبعيت کنيمآدستورات دولت  از

                                                            
يا ديگری که می نويسد برای راه اندازی پروژه ھای جمھوری اسالمی در تھران و شھرستان ھا شرکت ھای مختلط آمريکايی ايرانی  -  ١

در تورنتو تشکيل شد، از وجود متخصصين، اقتصادی، اتمی،  تشکيل داده و در سفر ھای گوناگون به رژيم کمک ميکند. يا در کنفرانسی که
مھندسی وو استفاده کرده و مشکل رژيم را مورد رسيدگی قرار داده برای آن راه حل پيدا کنند و اعليحضرت را ھم در جلسه حاضر نمايند. 

 ک-ح
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 مريکا به ھمکاری درانتخابات جمھوری اسالمی وخودداری ازتنش گرائی بااحترام وآباری دستور
ينکه برای ا !ولی دراين ميان شورای به اصطالح ملی ،قبول مخالفان جمھور اسالمی مواجه شد

نه تنھا ازاقداماتی که انتظارميرفت ودرمصاحبه  ؛مريکا راربوده باشدآ گوی نوکری وفرمابرداری از
ايستاد بلکه باجاری  ن اقدامات شده بود بازآاعليحضرت باکيھان لندن ھم اشاره ای به حصول 

درمقام  نھم چند روزی قبل ازانتخابات،آ ای، ساختن صيغه بيعت با جمھوری اسالمی وشخص خامنه
سلطنت وريشه کن  با در ضديت مريکاآودرراستای سياست کلی  مريکا قرارگرفتآاول نوکری 

   .ساختن اعتباراعليحضرت توصيه رای دادن به سفارتخانه ھای خارجی راھم ضميمه کردند

  چيست 92درانتخابات مريكا ازاستراتژي آهدف 

نيازبه زمان بيشتری دارد  ٩٢ات سال ن کشور درجريان انتخابآمريکا ازاستراتژی آشناخت ھدف 
  .سوبات فکری بتوان به مراتب زيررسيدرولی شايد از

خاصه مسئله سوريه وحمايت احتمالی روسيه  ای، مريکا بمناسبت گرفتاری ھای خاورميانهآ –اول 
خاصه که  ،سوريه به مسئله ايران بپردازد ايران مصلحت نميدانسته که درعين جريان داشتن کار از

 ،مريکا درسوريه درگيرھستندآ مريکا وکشورھای عربی زير نفوذآه به ھای اجرائی وابستتمام نيرو
 وسلفی ومسمانان افراطی ديگر مورد حمايت   وھابی ھزار ۶٠خرين گزارشھای انتشاريافته آ بنابر

 که در سان نيستآن درشرائط فعلی آ وحتی کمتراز ۶٠مريکا درسوريه ميجنگند وفراھم کردن آ
ازموقعيت خود مريکا نميتواند آخاصه که نقش قاطع روسيه نشان داد که  ،ارببندندمورد ايران بک

   .نطور که درنظر دارد استفاده کندآن ملل وشورای امنيت درسازما

مريکا به انتخاب روحانی اميدواری ھائی دارد که ازطريق روحانی به خواسته ھايش آيا آ –دوم 
 ٩٢انتخابات  رکت دررای را دراستراتژی برخورد بارامش درانتخابات ومشاآوبدين لحاظ  برسد

  قرارداد؟

مريکا شيخ حسن روحانی راخوب آاين نظريه بسيارباطله وناشی ازخوش باوری است زيرا نه تنھا 
وابستگان به  مريکا چيزی نيست که روحانی ويا ھيچکس ازآميشناسد بلکه ھدف غائی ونھائی 

   .ته باشند بتوانند تحقق بخشندجمھوری اسالمی ھرقدر ھم که حسن نيست داش

که انتقال حکومت ازرژيم  ،مريکا فقط اجرای موافقت نامه گوادلپ استآھدف غائی ونھائی 
 زادی معروف بودند درآمريکانی درايران که به جبھه ملی ونھضت آپادشاھی ايران به عھده عوامل 

   ٢. يد نه مالھا که به حمايت انگليس معروف بودند وھستندآ

بال انتقال حکومت به عوامل ايرانی خود است که درگذشته دربازرگان واميرنتظام ويزدی مريکا بدنآ
 را نھاآن مھره ھا پيروفرسوده اند جای آنھا شناخته ميشدند وحاليه که آوسحابی وسنجابی وامثال 

جمھوری اسالمی  از مريکا تا به اين ھدف نھائی نرسد دست بردارآ ؛گرفته اند یمھره ھای ديگر
پايان بھانه ھا نخواھد  ،ن بھانهآبه  ع فعاليت ھای اتمی يک بھانه است تسليم ايراننيست موضو

بھانه حقوق بشرھم پايان نخواھد بود سقوط جمھوری اسالمی بوسيله ميھن پرستان ھم پايان  ،بود
   .مريکا نخواھد بودآبھانه ھای 

                                                            
شايد به دليل بی عرضگی جبھه ملی و نھضت آزادی، بتازگی زيرپای مجاھدين خلق نشسته و نان و قاتق با اين گروه می خورد تا ريشه  -  ٢

 ک-شاھی را در ايران بخشکاند. حنظام پاد
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حاکميت وقدرت به عوامل فقط انتقال  ،نخواھد بود ھم پايان بھانه ھامريکا برنفت ايران آتسلط 
  ؛نھم موقتا متوقف ميسازد چرا موقتا؟ زيراآرا  امريکائی بھانه ھآ

سياستی دوگانه دارند وھرگاه کشوری ازفرمان ھای  ،ھا دربرخورد باکشورھا مريکائیآاصوال <
  >، دشمن تلقی ميشودمريکا بوده استآمريکا نافرمانی کند حتی اگرسالھا دوست آ

   ) اورن گوبيا درنشريه ايندپندنت نيويورک(                                                               

  

    

  

    

  

   

  

   

  

 


