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  حقوقدان -اميرفيض

مفتخربه تنظيم گرديد ولی  ١ درسال گذشته سه تحرير تحت موضوع دود کودتا درفضای سياسی ايران
عامل خارجی درشورش نقش ضوع مھم <ونساخت که موضوع ادامه يابد اکنون ھم م مسائل روز مجاز

ه ک د> که بنظرميرسد ازاھميت بسيارواالئی برای حفظ مشروعيت مبارزه برخوردار است اجازه نميدھ۵٧
رويداد ھائی مواجه  جاری گردد وازطرفی با موضوع دود کودتا درفضای سياسی ايران جايگزين بحث

ين است که دعوت ه نشود ان توجآھستيم که ازعالئم به ثمررسيدن دود کودتاست که حيف است به 
   .ن دست يابيمآ ه شناسائی ومراتبی ازبه بحث ودليل ببدون ورود ميشويم که 

 شيخ حسن روحانی ازھمان زمانی که با مک فارلن بطورخصوصی صحبت کرد ومک فارلن از 
ژانس آ اب موافقتنامه توقف غنی سازی ھسته ای ران آومتعاقب  ،او بعنوان تافته جدا بافته ياد کرد

مريکا ھم مھمترين آمريکا قرارگرفت بلکه آ نه تنھا باميل وانتظارقبلی دراختيار ،امضا کرد
   .تگرف اختيار را در ھسته ای ايران فعاليتاه ھای سياسی وھمچنين مذاکرات وحساسترين پايگ

تيم شيخ حسن با موافقت پنھانی واجباری سيد علی درجريان فعاليتی است که به ختم فعاليت ھای  
   .پايان خواھد يافتمريکا آھسته ای ايران ودرنھايت تمکين به خواست 

اين برنامه که ازمراتب اجباربرخورداراست نميتواند با حاکميت گروه اصولگراحتی سيد علی  
 مريکا موافقآ ست نزديکی وھمکاری باايجريان يابد وبايد اداره کشور به گروه ديگری که باس

   .يدآومساعد است در
 مريکا درآماده آ زموده وفعال وآکه درعبارت سياسی لشگرھای  ويا ميانه روھا گراناصالح  

وگروھی وسيع روزنامه نگارو فرستنده وغيره دراختيار دارند  صحنه سياسی ايران شناخته شده
ماده ای است که آھستند نيروی  (شده اند*) نھاآطفيلی  ايرانيان خارج ازکشور وبخش عظيمی از

   .ا دارد ميپوشاندايران ر مانند دود تمامی فضای سياسی
يا  ست چراکه با محاکمه وخودداری ازمحاکمه موسوی وکروبی  بخشی ازھمان حرکت دود کودتا 

حاليکه  د درننظر حقوقی منتزع ميشو جنبش سبز از نھا ازآمقام رھبری  ،صدورحکم محکوميت
  .را مستحکم ترميسازد نھاآحفظ ھمين موقعيت فعلی موقعيت رھبری وحقانيت 

 رام که درآزيرا کودتای  ،ت اندازی به موسوی وکروبی يکی ازشرائط توافق درانجام کودتاستدم دسع
  .ھستند ٨٨واين دونفرسمبل حرکت سال  دارد نميتواند بدون رھبری حرکت کند برنامه قرار

ايجاد شده بخشی ازھمان حرکت کودتاست تا خاتمی  اخيرا يت ھائی که برای خاتمیدمحدو 
ا ب قرارگيرد که احتماال بتواند جايگزين سيد علی بشود وت وترحم عمومی ازمحبوييدرموقعيتی 

                                               
١ - 28Dec2014.pdf‐Amirfeyz‐3‐http://1400years.org/AmirFeyz/DoodeCoupDetatDarFaza  



 حقوقدان -اميرفيض -منقبتی بر دود کودتا در فضای سياسی ايران                                 ٣از  ٢برگ  ٢٠١۵/٠٣/٠٢شيد (دو شنبه) مه  

 ن باقیآ زفقط نامی ا  بصورت جديدتغييراتی که دراصل واليت فقيه داده خواھد شد امرواليت 
    ٢ .مانند اصل دوم متمم قانون اساسی که درقانون بود ولی اجرا نميشد ؛بماند

ورد که جمھوری تبديل به جمھوری آن تحول رابوجود ميدود کودتا درفضای حقوق سياسی ايران اي 
   .دمکراتيکی ميشود  درعين اينکه اسالم وتشيع درجايگاه خود باقی خواھند ماند

ھمچنين  ديده ميشود  و رامی که ازمخالفان جمھوری اسالمی درخارج ازکشورآ ھنگی وسيع وآھم 
يا ما  ھستيم و عنوان ما تحت ،فعاليت ھای امضا جمع کردن ھا که دوباره شروع شده است

. درسی وپنج سال گذشته ھرموقع ستنھا برای سھم خواھی درپيروزی کودتاآامثال  ايستاده ايم و
   . بوی کبابی بوده سروکله عده ای بصورت لشگرکشی وامضا جمع کردن وجود داشته است

 سياست مرداشغال کرسی ھای وزارت خانه ھا توسط اصالح گرايان وحضورمجدد رفسنجانی بنام  
حاليکه  ن دولت درآونيز پرونده سازی برای دولت احمدی نژاد وتوجه سوء استفاده ھای کالن به 

برخی ازھمان سوء استفاده ھا مربوط به دولت اصالحات بوده که به گردن دولت احمدی نژاد 
تصدی  مريکا درآجات عملفضای سياسی ايران برای انداخته شده ھمه وھمه درجھت صاف کردن 

   .يران استا
بطور فشرده ھرچه درفضای سياسی ايران ميگذرد بنحوی با حرکت کودتا ھم اقتضای زمانی دارد  

  .وھم تعادل درحرکت
ه ن ياد ميشود بآ مريکا نميتوان به تحوالتی که بعنوان دود کودتا ازآازنظر سياست انگلستان و 

وادلپ گ توافق در از يچ چيزی غيرا خوانده ميشود ھکه بنام دود کودت کودتا تعبيرکرد زيرا حرکتی
اين  نيست بنابر باشد )جناح مصدقی شورش(مريکا آکه اداره ايران بعد ازشاه بدست عوامل 

                                               

قانون اساسی يک اصل به دست خود نوشت  ھنگام گفتگو درباره متمم ١٢٨۶فروردين  ٣١شيخ فضل هللا نوری در روز  - ٢
ھايی از آن را ميان مردم پخش کرد و پافشاری فضل هللا نوری خود نسخه . و خواست که به قانون اساسی افزوده شود

  :کرد که به متمم قانون اساسی افزوده شودآن می درباره

« 
ه و بذل به توجه حضرت امام عصر عجل هللا فرج اين مجلس مقدس شورای ملی که

خلدهللا سلطانه و مراقبت حجج اسالميه و عامت ملت  مرحمت اعليحضرت شاھنشاه اسالم
ھيچ عصری از اعصار مواد احکاميه آن مخالفتی با قواعد مقدسه  ايران تاسيس شده بايد در

الصوات و السالم نداشته باشد و معين است موضوعه حضرا خيراالنام عليه اسالم و قوانين
 واد موافقت و مخالفت قوانين موضوعه مجلس شورای ملی با قواعد اسالميهتشخيص م که

ھر عصری  در عھده علمای اعالم ادام هللا برکات وجود ھم بوده و ھست لذا مقرر است در
قوانين موضوعه  از اعصار انجمنی از طراز اول مجتھدين و فقھای متدينين تشکيل شود که

مذاکره نمايند. اگر آنچه  علمی به دقت مالحظه و مجلس را قبل از تاسيس در آن انجمن
پيدا نخواھد کرد و امر انجمن علمی  وضع شده مخالف با احکام شرعيه باشد عنوان قانونيت

حرر فی ھفتم شھر  -ابدا تغييرپذير نخواھد بود.  در اين باب مطاع و متبع است و اين ماده
 «   ]١٣٢۵االول ربيع[ ١ع

برخی اين نوشتار را با تلگراف به علمای نجف  ای شد وخواه مانند ھوای تازهھای شريعتاين نوشته برای ماليان و طلبه
   .خواستندفرستاده و فتوا می

 ک-ح

 



 حقوقدان -اميرفيض -منقبتی بر دود کودتا در فضای سياسی ايران                                 ٣از  ٣برگ  ٢٠١۵/٠٣/٠٢شيد (دو شنبه) مه  

مريکا نشان بدھند بسيارکم است آيک انگشتی به  ۵٧ھا بتوانند مانند سال  امکان اينکه انگليسی
 ويا به برنامه ای متوسل ھا حاضربه ازدست دادن موقعيت فعلی ايران نباشندی مگراينکه انگليس

  .شوند که ھمه انگشت به دھان بشويم
م بدر خواھند برد واين مطلوب ترين امتيازی است لاس ومال خوند ھای ايران جانآدرجريان کودتا  

  ٣. وردآھا بدست خواھند  مريکائیآ اين توافق با   ِ بل   ِ ق   نھا ازآکه 
 خواھد مريکا برحکومت ھموارآامل انتخابات خبرگان وطويله اسامی راه را چنان برای تسلط عو 

جنبش  و شد درست ھمان چيزی که خواست اعليحضرت جھانيان خواھد ساخت که حيرت ساز
   .است سبز

  واينکه  اظھارات فضلی وزيرکشورجمھوری اسالمی درباره پول قاچاقی که وارد کشورميشود 

خرد ومشکل درست ميکند> عالمت دم ھا وقوانين را ميآ کسی که اين پولھارادارد براحتی نفوذ ميکند و<
تا جناح حاکم  ،مريکا درانتخابات طويه اسالمی استآ تسلط پولھای غير قانونی ازجمله سرمايه گذاری

  .و بھانه ھائی برای ازدست دادن تسلط داشته باشند برجمھوری اسالمی ازھم اکنون معاذير

 موفقيت بسيار يران ناشی ازا تالش تيم اوباما برای حفظ موقعيت کنونی مذکرات ھسته ای با 
 مريکا ميداندآ و وردآايران بدست  مريکا بدون ھزينه زياد ويا جنگ موفق شده ازآباالئی است که 

ی رزوآ مال وآ نچه که درآورده آن موفقيت وموقعيت ھائی که درموافقتنامه ژنو بدست آکه با حفظ 
   .وردآخود نسبت به ايران دارد بدست خواھد 

   :يسی است که نوشتلاستدالالت تحريرات سابقه واظھارنظر فارين پا اعتباربه نچه عرض شد آ   

 اگرپنجره ای برای اطالع يافتن ازچگونگی تفکرروحانی وجودداشته باشد واينکه وی چه رويکردی بر<
ميشود که روحانی گفتگوھای  ن پنجره ھمان چند روز ماه می بازآ، مذاکرات ھسته ای ايران خواھد داشت

  .>ينده دو کشورداشته استآ ريکائی ھا برسرگروگان ھا ومآمھمی با 

 

                                               
ند سال انگلستان اراده کند (ھمان چراکه، تا زمانی که آخوند و عامل ھای مذھبی در خاورميانه به ويژه ايران شيعه زنده و سالم بمانند ھر آن - ٣

  ک-بکند. ح» ملت«) ميتواند آخوند را سوار گرده ١٩٧٩


