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  نقد فرمايشات اعليحضرت در
  برنامه افق ايـــــــران

  )ششمقسمت (
  حقوقدان -اميرفيض

ه بکلی يک باب  دوران گذاردربيانات اعليحضرت وباب دوم  تعلقات  ؛ورده ميشودآدوباب قسمت، در  اين 
ِ  قسيم بندی را  لزوم تسلط  باب اول  علت اين ت    .تحريرات به موضوع ميتوان گرفت                       

  دوران گذار –باب اول 

بسيارچشمگير ونشان از دلواپسی  »افق ايران«يکی ازموضوعاتی که دربيانات اعليحضرت دربرنامه 
   .دوران گذار است ،دارد ايشان داشت و

واسالم کاظميه ھم  ،مطرح شد درخارج ازکشور هاصطالح دوران گذاربرای اولين بارتوسط اسالم کاظمي
   .وده گرفته بودانتشارات حزب ت نرا ازآ

  .ددميگر کشور بروضع                                                                        ِ دوران گذار به دوران وايامی اطالق ميشود که يک بحران مضمحل کننده ناظروحاکم  

 ود سلين ونظامات جامعه را بکل ازھم ميگمانند بحران ھای طبيعی سنگين ويا انقالبات که حاکمان وقوان
دوران مزبوربه سرعت کنترل وتحت قاعده  واگر تغييرات درمرزھای کشورھا ميگردد. يا جنگھا که باعث

   .درنيايد عوارض سنگينی برای جامعه ايجاد خواھد کرد

دربيانات اعليحضرت نگرانی خاصی درمورد دوران گذاريعنی دورانی پس ازاضمحالل وسقوط کامل 
ه فاز جمھوری اسالمی مالحظه ميشود وبھمين رو ازنقشه راھی صحبت فرموده اند که ازھم اکنون  بايد ب

ی ازھم اکنون بايد به مراحل ،تنظيم کرد ينده راآانتقالی، نقش دولت موقت نگاه کرد، قانون اساسی حکومت 
قانون،  کداميد  آن پيش ميآ، ارثيه وتقسيم مرگ وميرميشود، طالق گرفته ميشود ؛فکرکرد که درجلو داريم

  .....قانون اساسی جمھوری اسالمی يا قانون ديگر وازاين مراتب 

  سايش خيال موجودآ نگراني مفقود و

لژی ھائی ميتواند مطرح باشد که قصد مبارزه عليه حکومت برمحورعدم يودوران گذارنسبت به ايد
وضعی  وچون انجام اين ھدف مستلزم نابود کردن قدرت حکومت  در، را داشته باشند حکومت مشروعيت

خواست انقالبيون است  دوران مزبور که     ِ وين  وسيع و محاکمه صحرائی مسئولين نظام حاکم  وايجاد نظم ن
دوران گذار يعنی گذران ناميده  دوران بی قانونی وخشونت وبھم ريختگی است که معموال بايد کوتاه باشد 

   .ميشود
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دوران گذار که ازتبعات براندازی است  نميتواند بدون خونريزی وويرانی وواقداماتی که ناشی ازھيجان 
  .زيرا برخورد دوقدرت ويا چند قدرت است ،ست صورت گيردانقالبی وبراندازی ا

چنانکه  براندازی جمھوری اسالمی متضمن  ،آمريکاخواست سياسی اعليحضرت ھماھنگ با استراتژی 
بلکه تحوالتی ازداخل ازمسيرانتخابات است که مسئولين جديدی  ،نيستبه کرات ارائه دليل شده است 

می ميشوند وقانون اساسی جمھوری اسالمی ھم درصورت  لزوم جايگزين مسئوالن فعلی جمھوری اسال
طريق سيستم ھای دمکراسی اصالح خواھد شد وقوانين جمھوری اسالمی ھم درصورت لزوم درمجلسی  از

وران نه د که باانتخابات تشکيل گرديده اصالح ميشود ونه نيازی به براندازی ورفتارھای انقالبی است و
، درست ھمانکه درقطعنامه شورای تجزيه طلبان يحضرت  ازحاال نگران باشندگذاری روی ميدھد که اعل

  پياده شده است

  راه رفع نگراني اعليحضرت

 ،درمنطق عقلی و ،توسل به دعاست، درفرھنگ اسالمی انسان، برای رفع نگرانی وتشويش شناآطريق 
ممکن الوجود نيست وازچيزی  مشاھدات عينی  وقرائن وابسته برثبوت اينکه عوامل ايجاد کننده نگرانی

که اين تحرير به مالحظات ومشاھدات عينی برای رفع نگرانی  ،که عينت حضورندارد نميتوان نگران بود
  .سنده ميکندباعليحضرت 

  مشاهدات عيني 

تحريرحاضر به بصيرتی خود رانزديک ميسازد که  نشان دھد مالحظات عينی درجمھوری اسالمی نشانی 
 تغيير آمريکاران گذار باقی نميگذارد ونقشه  راه مورد حمايت وترسيم شده ازسوی ازنگرانی برای دو

رفتارجمھوری اسالمی ازطريق بکاربستن روشھای دمکراسی است يعنی دقيقا نقشه کاری که برای 
  .عنامه منظم فرموده اندـــطــــنرا بصورت قآواعليحضرت مبارزات سياسی اپوزيسيون ترسيم شده است 

نسبت به جمھوری اسالمی ازقول شخصيت ھا ارائه  آمريکاکنون دالئل کافی برای اثبات سياست گرچه تا
درسازمان ملل متحد است که  آمريکانھا اظھارات رئيس جمھوری آشده ولی فکرميکنم که بااعتبارترين 

  )٢٠١۴( >درپی تغيير رژيم ايران نيست آمريکا< کشور جھان اعالم کرد ١٨٠درمقابل نمايندگان 

بايد قبول داشت که اعتباراظھارات باراک اوباما دراجالس ساليانه سازمان ملل با اظھارات شخيت ھای 
به عدم براندازی جمھوری اسالمی آمريکاونوعی تضمين بين المللی  خيلی متفاوت است  آمريکاسياسی 
  .ميباشد

جنجال متحد درست بعد ازاظھارات قای باراک اوباما درسازمان ملل آاين نکته ھم گفتنی است که  اظھارات 
ئی ھا درقلب مردم ايران ھستند وبرای ايرانيان آمريکا< :شيخ حسن روحانی بود که گفتبراگيز

  .بسيارعزيزند>

 و ساختکلی منتفی  به آمريکامسئله براندازی جمھوری اسالمی را ازسياست  لذا بنظرميرسد  ميتوان 
ھدف شناخت ودرکالمی ديگر دوران  را ھوری اسالمی استرفتارجمحکومت وراه دوم که ھمان تغيير در

  .جود دارد ونه ميتواند اکنون مطرح باشدنسبت به جمھوری اسالمی نه و آمريکاگذاردراستراتژی 
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خاصه که سياست  جه نيست     ّ ھم مو  ن دوران آ بنابراين وقتی بروز حادثه ای ممکن نيست نگران بودن از
 شرکت درانتخابات است وچنين ھدفی بطورکلی در») افق ايران(« ،افقشان وشورا واجرائی اعليحضرت 

  .ناشيه ازبراندازی قرارنميگيردمسير

درپوشش شفافيت وحقيقت ودرجريان گذاشتن مردم صحبت ميفرمايند  ن گذشته اعليحضرت وافقشان آاز
به ميدان ھانآ بعد دعوت بشوند و به شورا کت درانتخاباتلذا متصور نميتواند باشد که مردم برای شر

پس  ؛الاقل اعليحضرت اھل چنين کاری نيستند  ه شوند.دم کشی فرستادآ مبارزه فيزيکی وخرابکاری و
مد قانون آخواھد نپيش  ی کهذارگکی وچه زمانی  دوران  نيست بايد نگران باشند وازحاال که معلوم چرا

  ؟ه شودارث وازدواج وطالق نوشت

  .ازدوران گذاربرطرف ساخته باشدارت رگرانی ھای اوھامی اعليحضاميد وارم اين مختصر توانسته باشد ن

  نگراني واقعي اعليحضرت

 که بيان فرموده اند نيست، ،قوانين نيست  ِ ن  ھای اعليحضرت بمالحظه دوران گذار ونبوده نگرانی ودلھر
بت درتاريخ وث ی قلب ازفرھنگ وسنت ايرانی بياناينھاست که خود ايشان قبال با صفابطورحتم ويقين بلکه 

   .مبارزات است

سال تاريخ شاهنشاهي دارد  2500عقيده من اين است كه اين نهاد رابايد حفظ كرد. ملت مابيش از<
پذيريم ب مابايد راه خودمان رابطورقطع روشن كنيم يا ما اين ننگ را –نميشود ناديده گرفت  اين را

  ضرت)ح(ازفرمايشات اعلي                             >ان راامضا كرده ايمكه سند مرگ سه هزارساله اير

موجوديت سه ھزارساله ايران کھن باشد نه  مرگ و بايد ازامضا کردن سند حضرتياعل وحشت ونگرانی
به ايران وفرھنگ پشت نجاست که اعليحضرت آزار دھنده آ نگرانی ازچگونگی ارث بردن. دلھره دائم و

    .پرمعنا ازايشان است انکرده اند  اين سخن

  .....> سلطنت جدائي ناپذيرند وعميقا وابسته به سنن وفرهنگ وتاريخ ماستايران و<

ظ حفظ تماميت ارضي مملكت و حف –حفظ فرهنگ  –سلطنت نمادي است كه بيان كننده حفظ مليت < 
  >استقالل روحي وفكري ملت ايران است

د انی عھده دارشده انوان يک فرد ايرنرا بعنآ ئد وشخصا ھم رھبریينچه اعليحضرت اين روزھا ميفرماآ

 ورکشوبرباد دادن ملت وفرھنگ وتماميت ارضی به ايران پشت کردن  ،انبيانات سابقه خودش به اعتبار

  .استقالل روحی وفکری مردم است و
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رام نخواھد آن ونفرين  ھويت ايرانی آه است که انسان ازاثرات دھنده ونکبت سازو رسوا کنند زارآاينھا 
ھمين ھاست که و ؛خواھد بود مبدل ميسازد خوار و رابه خاری که ھميشه خار ، اينھاست که گلداشت

   .اجازه ميدھد حضور اعلحيضرت عرض شود

ه وپشت ب نرا فراموش نکنيمآبرھمه ما وبيشتربراعليحضرت حق دارد  که  نقدرآنقدر ارزش دارد، آايران 
   .کنيمنھا  وروبه باطل ايران 

  کردم       که اين ديوانه ھا پرپرکنند يک روزاين گل رانسيم وصل وقتی بوی گل ميداد حس 

  نجاست که ميفرمايند آ دربيانات اعليحضرت جمله ای است که حقيقتا انسان را ملتھب ميسازد مقصود

  >بايد اجرا شود ياقانون ديگریقانون جمھوری اسالمی  ،دردوران گذارکدام قانون<

شرکند درحق وصالحيت اخالقی اعليحضرت نيست. ھرکس بخود اجازه دھد که چنين بيانی را منت

وظيفه من وهرايراني است كه ازقانون اساسي اطاعت كند ولي من بعنوان اعليحضرت که ميفرمايند <
 نقدر تحقيروبی اعتباریآنميتوانند  >ن قانون  استآ ن دفاع ازآ پادشاه قانوني نقش مهمتري دارم و

ن بنام <قانون ديگر> ياد کنند. دفاع ازقانون اساسی آه حتی ازمتوجه قانون اساسی مشروطييت بفرمايند ک
 ،دارد یضديت معنائ مده بابيانات درافقشان مخالفت وآن که بکرات درفرمايشات اعليحضرت آ وپاسداری از

   ؟ھمين تضادھاست شفاف وصادق بودن ،يا معنای شفافآ

رولزوم تنظيم ادوران گذ از ودشان راھم دلواپسی خ )مصاحبه بامديران جرايد(اعليحضرت درگذشته ھا 
اصوال عادت ايشان  و ،ه استقانون اساسی بارھا اعالم فرمودند وسنگرھم عرض مطلب انتقادی داشت

   .بعد ازھرمدتی ميروند سراغ تزھای مردود ومرحوم شده خودشاناينجوری است که 

يفی است که قائل به مشروعيت  مترادف ط ،ذار دررابطه با جمھوری اسالمیگدوران انتقالی ويا دوران 
جمھوری اسالمی نيست  وکسانی ميتوانند قائل به مشروعيت جمھوری اسالمی نباشند که برای شورش 

  ؛است  ۵٧قائل به مشروعيت نباشند چراکه جمھوری اسالمی نوزاد ھمان شورش کثيف ضد ايرانی ۵٧
الت (قائل به اصصلت دونفرراقبول دارد که و ردوران گذارھستند ھمانند کسی ميباشنداعليحضرت که منتظ

مادر حقوقی ايجاد جمھوری  ۵٧. شورش ن ازدواج را قبول نداردآساله  ٣۵ولی مولود  )۵٧برای شورش 
   .ن وتمام بلياتی است که به ملت وکشورتحميل شده استآاسالمی، قانون اساسی 

دام ھان با ؛زبه دوران گذارنداردرابطه حقوقی عدم مشروعيت جمھوری اسالمی (حقوق سياسی داخلی) نيا

دولت موقت به اعتبارتداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت  بسرعت  ،جمھوری اسالمی          ِ رژيم غاصب  

 .بافرمان شاه تشکيل وبه قواعد الزم برای اداره کشور تا تشکيل مجلس موسسان خواھد پرداخت 

برسانم که <خوابی که ديده اند انشاء هللا اعليحضرت اجازه ميخواھم درکمال احترام وتواضع بعرضشان  از
  خيرباشد>

  



 حقوقدان-اميرفيض -۶بخش  -نقد بيانات اعليحضرت در افق ايران                                 ٩از  ۵برگ  ٢٠١۴/١٢/١۵شيد)  مهشنبه ( دو

  به باب اول  كلي تعلقات –باب دوم 

  سياست تغيير دررفتار جمهوري اسالمي 

عينی ورخداده ھائی را نشان ميدھد که سياست تند تحريرات است، مواضع وداليل اسناد تحقيق که مس
. چنانکه روزنامه انگليسی سالمی استودولت شيخ حسن درجھت تغييررفتارجمھوری ا آمريکامشترک 

   :فايننشيال تايمز نوشت

 یدگی خود درخط مقدم فعاليتھانيک گروه ايرانی را بنمايکه تالشند سخت در آمريکانئو کنسرواتيو ھا در<
  ١ >خود درايران قراردھند

ای ت ھگروھی که فايننشيال تايمز اشاره کرده ھمان گروه اصالح طلبان مشتمل برجنبش سبزوشخصي 
  .کشوراست اپوزيسيون خارج ازبخشی از  ناطق نوری وشيح حسن روحانی و ،خاتمی ،جانینرفس

جه     ّ ن مو  آ مطرح شده است که تکرار ٢ (کودتای شيخ حسن روحانی) بخشی ازدالئل مزبور درتحرير
 ممکن است قابل مالحظه ومزيد برداده  روی تحريرحاضر ن تحرير باآنيست ولی وقايعی که درفاصله 

   .دالئل باشد

زمره شواھد  يخ حسن ازمی دراحراز صالحيت برخی ازوزرای شمقاومت مجلس شورای اسال 
مذاکرات واظھارنظرھای  ،اتتغيير بردولت شيخ حسن سياست عينی ازمقاومت مجلس درمقابل 

ن ست نشاآمريکاسياست وکالی مجلس کامال جبھه گيری مجلس را باسياست شيح حسن که ھمان 
  .ميدھد

ديگری درپاک  نان نشانآ د وبازداشت برخی ازاتن ازمديران اجرائی دولت احمدی نژ ٢٠احضار  
ه ب جمھوری اسالمی  سياست تغيير وتسليمبا        ِ مخاللف            ِ دولت سابق  از عوامل  کردن مسيرحرکت

  .ستآمريکا
ادی ھا وقدرت اقتص هتی تفنگ ورسانعليه سپاه پاسداران مبنی براينکه وق اظھارات اخيرشيخ حسن 

درک پاسداران  از ومتقابال اظھارات فرمانده پاسداران نشان ؛وردآدردست يکنفربود فساد مي
   .ستآمريکاازجريان سازش وتسليم دولت به سياست 

وال ن وسانتشارخبرسھام نيوز مبنی برفعاليت قسمت اطالعات سازمان سپاه عليه دولت شيخ حس 
بور نشانی ازبرنامه ريزی مقاومت سپاه العات درخصوص خبرمزس ازوزيراطنماينده مجل ١۵

  .ستآمريکادرمقابل سياست شيخ حسن و
 خ حسن درازجريان اقدامات شي آمريکاتمديد زمان مذاکرات ھسته ای ازعالئم مشھود دلشادی  

 .ستآمريکادنباله روی ازسياست 
  

                                               
نئو کنسرواتيو ھا ھمان نيوکان ھا ھستند که در راس آن ريچارد پرل، کنت تيمرمن، مايکل لدين، و از اين دسته اند که برخی سايت ھای  - ١

ق دارد وبرخی آدم ھای ايرانی را در آنھا جا داده اند و پول ومزد ميدھند. نام اين مزد بگيران مشخص و در اينترنتی، چه خبری وسياسی به آنان تعل
 ک-ليستی تنظيم شده موجود است. ح
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يد مدت مذاکره رسما اعالم کرد  چرا وچگونه بااين که نگرانی خودش رادربيانيه کاخ سفيد ازتمد آمريکا
ازسياست تغيير  آمريکارضايت تام وتمام  ،؟ علتکرد مکررماه مدت مذاکرات را تمديد  ٧دست ودلبازی 

  .اشدب، ميدرايران درجريان استآمريکاکه بوسيله شيخ حسن درراستای خواست 
 ريکاآمرمش نسبی کنگره نيازندارد عمل ميکند وآبه دندان  به مصداق گره ای که بادست بازميشود مريکاآ

رامش آھای اضافی ويا تصميمات نظامی وھمچنين  خاصه جمھوريخواھان نسبت به اقدامات تند وتحريم
 تغيير درحکومت ميز جريان آنشانی ازحرکت موفقيت  ،جمھوری اسالمی نسبی درھيجانات اسرائيل عليه

   درحکومت ايران بنام کودتای شيخ حسن ياد شده است)(درتحريرات سابق ازتغيير   .است ايران

   :قای ريچارد پرل ازاعضای برجسته پنتاگون گفته استآ

قديم معت ) بقوت خود باقی است  مات به غيرازرژيم استبرای تغييرحکومت ايران (حکوم آمريکا<سياست 
 ،درتغيير حکومت ايران ھستندی ما که ابزاراصلی براکه اصالح طلبان وشبکه ھای تلويزيونی ماھواره ای 

   .نھا ابزاری ھستند برای کشاندن مردم به خيابانھا>آ

   :گفت آمريکاوزير دفاع  

ی د يک انقالب  داخلی اين کاررابرادرصدد اجرای تعويض رژيم اسالمی  نيست  ترجيح ميدھ آمريکا<
  .انجام دھد> آمريکا

ت رابنفع ايران نميداند يکی ازدالئلی است ن مذاکراآنکه آ حمايت سيدعلی ازمذاکرات ھسته ای با 
 به اين معنا که قطعشيخ حسن به اثبات ميرساند  خزنده باکودتای که ارتباظ مذاکرات ھسته ای را

  .متزلزل ميسازدرا وجمھوری اسالمی  آمريکامذاکرات ازسوی ايران تمام موافقتھای پنھانی بين 

سال جاری گفت <فرمايشات رھبرفصل الخطاب است ونبايد ذرماه آعلی اکبر واليتی مشاور سيدعلی دردھم 
  .سخنی درمخالفت با مذاکرات ھسته ای گفته شود>

  

  همه چيزدر موافقهاي پنهاني عمان 

، وسبمذاکرات مخفی درعمان سلطان قاماه  ۶فاش کردند که  ئیآمريکااستحضار داريد که مقامات  
داريد  استحضار باز فرانس ژنو تشکيل شد وبعدا کن جريان داشته وتشکيل کنفرانس ژنو از قبل
  نخوانده امضا کرده اند.  قايان ظريف وعراقجی اعالم کردند که موافقتنامه ژنو راآکه 

مذاکرات  غازآ اساس تصميم گيری برای ،درعمان  ِ ه  ناين عالئم ونشانی ھا حکايت دارد که مذاکرات محرما
به مفاد موافقت نامه  ،يت موافقت ھای پنھانی درعمانقايان ظريف وعراقچی به مالحظه اھمآ ژنو بوده و

   .امضا کرده اند نراآ ژنو اھميتی نداده و

  موافقتهاي محرمانه عمان چه بوده است 

ی ول ؛رابيان کند آمريکاھای محرمانه بين جمھوری اسالمی و ن موافقتآسندی انتشارنيافته که  البته،
  .دعوت ميکندموضوع با انحرافات کوچکی  رابطرف حقيقت امارت بوئی دارد که انسان ھوشمند قرائن و
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ا اساس جمھوری اسالمی بوده ويا ب آمريکامخالفت   آمريکا اساس اختالف جمھوری اسالمی با اس و
 آمريکابھمين دليل جمھوری اسالمی حاضربه مذاکره با  .نين چيزی برداشت جمھوری اسالمی بوده استچ

   .نبود

 به فعاليت آمريکاخواست که  آمريکابه عراق جمھوری اسالمی کتبا از آمريکاله يادمان ھست که ھنگام حم
 اس خودحم ھای ضد جمھوری اسالمی خاتمه دھد وجمھوری اسالمی ھم متقابال ازکمک به حزب هللا و

رييس جمھوری  قای طالبانی آ بوسيلهجمھوری اسالمی  را مين تقاضاديگرھ بار و ،داری خواھد کرد
   .اعتنائی ننمود آمريکاتسليم کرد و يکاآمرعراق به 

ونه خودش ونه  صحبت ازحمله نظامی به ايران نکند ن کشورآ مبنی براينکه آمريکادرعمان رضايت 
 بوسيله ،به عمل ننمايد                                ِ ا عليه جمھوری اسالمی تجھيز ومسلط  گروھای مخالف جمھوری اسالمی ر

ھای اتمی که  ازجمله فعاليت سايراختالفات جمھوری اسالمی جلب و متقابال قرارميشود که نسبت به
  .نھاست درژنو مذاکره شودآگترين ربز

بيشتربه   يا و ازابتدا قراردارند ميدانند که ظريف وعراقچی دوبار ۵+١که درجريان مذاکرات  انینآ
ن آقای عراقچی آنھا اطالعی بدھند وحتی آتوافقھای ضميمه موافقت نامه اشاره کردند بدون اينکه ازمتن 

  .ن ضمائم چيستآکه تاکنون ھم کسی نميداند که مختصرومفيد  ؛صفحه معرفی کرد ۴٠ضمائم راحدود 

  موافقت هاي ضميمه يا متن تفسيري 

 نکه مورد باال قدری روشن وبتواند مورد استناد اين تحريرقرارگيرد بايد ببينيم که متن تفسيری وآبرای 
   .ی) چيستقای عراقچآيا موافقت نامه ی ضميمه (بقول 

متن تفسيری درحقوق بين الملل ديپلماتيک به نوشته ای عادی امضا نشده ای گفته ميشود که درراستای 
اعتباراين سند امضا نشده  مورد توافق طرفين سند اصلی است ولی به  ؛يک سند امضا شده تھيه ميشود

خالف قواعد بين المللی ويا منافع  بر زيرا ؛ومنتشرسازند نرا امضاآاعتباراتی دولتھا مصلت نميدانند که 
     .ملی يک طرف ويا طرفين است

ويا قبل ازشروع مذاکرات  نھم درجريان مذاکرات اصلیآری  ّ س  وتھيه اين متن غالبا دراثرمذاکرات خصوصی 
مربوط به موضوع مورد بحث انجام ميشود. متون تفسيری وبا توافق ھای شفاھی بين نمايندگان      ِ رسمی  

   .ن عمل ميکنندآنرا محترم ميدانند وبه آحسن نيست وشرافت ملی است وطرفين  کشورھا برپايه

ی زندانيان سياس -حقوق بشر –درتحريرات سابق به اين روشنی پرداخته شده که  موضوعات انرژی اتمی 
 ايران بوسيله ايرانيان نزديک و ھمه بھانه است برای اداره امور آمريکام ازسوی سکمک به تروري –

شناخته ميشوند  واين گروه ھمان ھائی ھستند که  اصالح طلبانکه امروز بنام  آمريکاسياست  رھوادا
  .مدند ولی موفق نشدندآواسرائيل برای کسب قدرت به خيابانھا  آمريکادرنقش سربازان  ٨٨درسال 

 تھا وخواس ،بودهراولين فرصت که ھمان مذاکرات محرمانه عمان د آمريکاکمترميتوان ترديد داشت که 
ن مذاکرات محرمانه آ زيرا اگر .انتظارات کشورش را مطرح نساخته باشد وجمھوری اسالمی ھم بھمچنين

  .علنی به ژنو کشيده ميشد بمذاکراتبه نتيجه ای نميرسيد نه فاش ميشد ونه بسرعت 
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قدرت   يضبرتفو آمريکاخواست  سی وچند ساله  قرائن ورويدادھای ايران اين نتيجه راگرفت که ميتوان از
وموافقت نامه گوادلپ  ۵٧اززمان شورش  آمريکامورد حمايت حکومت به تيم اصالحگران  که سخت  

   .مده استآ ازقوه به فعل در در مذاکرات محرمانه عمان  بوده 

خواست لبانی وتشکيل شورای تجزيه طلبان با آمجاھد باقيمانده درعراق به   ۶٠٠به پرتاب  آمريکااقدام 
   .ت سلطنت!! با جمھوری اسالمی است ازتبعات ھمان موافقت عمان استعبيخابات که نوعی شرکت درانت

 ،ماه به انتخابات مجلس ١٢که حدود  »ندای ايرانيان«حزب  تشکيل احزاب جديد از اصالح طلبان ازجمله 
 یشخصيت ساز شروع به فعاليت کرده واعالم حضوررفسنجانی وخاتمی وناطق نوری درکنارشيخ حسن و

ل حرکت برنامه ريزی نباشد دلي شکارآھای کاذب برای رفسنجانی وبسياری مراتب ديگر که ممکن است 
  .ينده جمھوری اسالمی استآدراداره  آمريکاوابسته به اصالحيون شده 

ھا بی  تمام موافقت ،اينکه درموافقتنامه ژنو تصريح شده است که درصورت عدم حصول موافقت جامع
 از آمريکادرعمان نيز ميباشد که  آمريکاھای  قتفھا متوجه موا مقصود از موافقت خواھد بود، اعتبار

   .براندازی جمھوری اسالمی بطورمستقيم ويا غيرمستقيم خودداری کرده است

 سيد علی عليرغم اعالم بی نتيجه بودن مذاکرات ژنو اصراردرادامه مذاکرات دارد، نگرانی اينکه ناظريد
 آمريکاکه خطرحمله نظامی ويا حمايت  با جمھوری اسالمی درعمان است آمريکاق بھم خوردن تواف از او
   .گروھای ضد جمھوری اسالمی را پيش بکشد از

  موافقت ودلشادي اپوزيسيون 

 کاآمريتحرير حاضر ناقص است اگر به موقعيت اپوزيسيون جمھوری اسالمی دررابطه با سياست تسلط 
  .برجمھوری اسالمی اشاره ای نشود

اپوزيسيون جمھوری اسالمی چه داخل وياخارج ازکشور سالھاست که درانتظاربه جريان افتادن سياست 
   .برايران است آمريکاسلطه 

 دربی  مو ،استدرموضوع دوران گذار بيانات اعليحضرت با متعلقات که تحريرحاضردررابطه  نجاآ از
جرا ايران ميخواھند ان مشترکا دروشيخ حس آمريکادلشادی وموفقيت اعليحضرت درسياستی که  از نيست
   .، يادی بشودکنند

   :اعليحضرت درمصاحبه برنامه سازان راديو صدای ايران چنين فرمودند

 زادی سازندگی نسبی کشوروديگرمسائل وآزادی بدھد بالطبع درکنارآکاری کنيم که رژيم به مردم کم کم 
  )٧٨تيرماه ١۵مشروح درسنگر(          .شد وابسته ازجمله مسائل وروابط بين المللی ھم تامين خواھد

 افق« شورا و رئيس  رام اصالح طلبان وشيخ حسن مورد تائيدآمالحظه ميفرمائيد که برنامه کودتای 
وشيخ حسن  آمريکاپياده شده چيزی جزسياست  شورای تجزيه طلباننچه درقطعنامه آ وھم ھست  »ايران
   .نيست
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   حاشيه قابل توجه

که اعليحضرت بارھا وبارھا خواستارقطع رابطه ومذاکره غرب با جمھوری گاه است آالبته اين تحرير کامال 
طرف، پايگاه مستحکمی                     ِ به حق ويا به حقانيت        ِ اقرار   ،ت ولی ميدانيم که درروابط حقوقیاسالمی شده اس

   .ن حق نداردآدرحقانيت ی ن گفتن تاثيرآازقبول است که صد بارھم تکذيب ويا خالف 

  با عذرخواھی ازتصديع مفصل  

   

  

   

  

    

   

  


