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 اعليحضرت درواشنگتننقد مصاحبه                 
 نيوز 24استوديو 

 ياستراتژ
 )ومس(قسمت 

  حقوقدان -اميرفيض

فرقه تبھکارجمھوری  عبوراز راعليحضرت براین نقد، مربوط به استراتژی مورد نظايقسمت سوم 
   .نرا درمصاحبه مزبور چنين بيان فرموده اندآاست که  اسالمی

که رژيم را بيش ازبيش فلج کند  تامجبوربه عقب نشينی شود ونھايتا   اعمال تحريم ھای ھوشمندانه
ارم به نتيجه دمکراتيک . ھمه اينھا ھمراه بايک انفجاردرونی ويک دوران انتقالی که اميد وفروبريزد

استراتژی) ھمکاری ضمنی نيروھای نظامی وشبه نظامی دراين سناريوی بيانجامد. مولفه اين تغيير (
  .تغييراست

  اركان استراتژي اعليحضرت

 بعالوه اظھارات اعليحضرت  در ،مالحظه ميفرمائيد استخراج شده ازمصاحبه مورد نقد زير در نچهآ
نھا بعنوان آ بموازات فعاليت جنبش سبز ارائه شده است  که اعليحضرت ازمريکاست که  دومی آکنگره 

 )بنابراظھارخودشان( اروپائی و مريکائیآراه کاربرای مقابله با جمھوری اسالمی به مقامات بھترين 
  .اند پيشنھاد فرموده

مل با يعنی تولد جنبش سبز اعليحضرت متفکروخواھان تعا ٨٨اين نکته قابل توجه است که درسال 
 بنابراين بخشی ازارکان وھمچنين ضمائم و ،فرقه تبھکارن آ از جمھوری اسالمی بوده اند نه عبور

مربوط به دوران تعامل است  واگر دوران تعامل با جمھوری پشتوانه ھای ارکان مورد نظر اعليحضرت 
شده ازاين جمھوری اسالمی دريکجا بنام ارکان استراتژی اعليحضرت مطرح  ران عبورازوبا د یاسالم

   .وجود داشته است ن مشھودی بين ارکان دو دوره جھت است که تقار

  * ھوشمندانه وھدفمنداعمال تحريم ھای  -١
   نيروھای نظامی وشبه نظامیھمکاری ضمنی  -٢
  حمايت ضمنی جامعه بين المللی  -٣
  جنبش سبزز مريکا اآشکارآحمايت  -۴
  تالش برای ارتباطات درداخل وخارج ايران  -۵
  با حفظ استقالل وحقوق ملیمريکا برای نجات ايران آدريافت کمک ازاعراب واسرائيل و -۶
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  ضمائم وپشتوانه

 مقابله با جمھوری اسالمی انديشيده اند وبه اعتبار پشتوانه ھائی که اعليحضرت برای بھترين راه کار
    "ھمان پشتوانه ھا ارکان باال را مطرح ميفرمايند اينھاست

ن المللی برای ران که تحت فشارشديد ھستند خواستارنوعی دخالت ازسوی جامعه بيامروزمردم اي -١
  حمايت ازخويش ھستند

اقدامات ديپلماتيک بدون فشارھای مناسب  –ميز حساب کرد آتنھا نميتوان روی نافرمانی صلح  -٢
   /اثراست بی

  ) ھستند فرقه تبھکارقبول رھبری نيروھائی که خواھان عبورازاين نظام ( -٣
   

  سابقه

با مراجعه به اسناد وسوابق مبارزه با اين حقيقت روبروخواھيم بود که ھمانطور که يک کارشناس 
  .ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی نميدانند که چه ميخواھند وچگونه ميخواھند>مريکائی گفته بود <آ

نجات کشور بيان  اعليحضرت درطول سالھای مبارزه به دفعات مکرر استراتژی مورد نظرشان را برای
با جريانات روز ويا شنيده  ،چون استراتژی مورد نظرشان براصول ونصوص مستقرنبوده و فرموده اند

 )درکشورفرانسه( اسالمیساعته برای براندازی جمھوری  ٧٢ژی ازاسترات ؛ھا به فراموشی رفته است
نھا گرفته تا آر وتامين امنيت برای ترک کشو فرقه تبھکارجمھوری اسالمیتا  استراتِژی فرصت کافی به 

   .که درمتن  قابل مالحظه است خری ھم خود با تغييراتی روبروشده است آاستراتژی کنونی که اين 

  سنگ بزرگ عالمت نزدن است 

ن آ من برودش بايد مخفی باشداست که ھمواره امری  ،نحوه وطريقه رسيدن به ھدف است استراتژی،
ن اعالم شد  تظاھربه عملی است که قصد آاب تمام وريزه کاری ھای ب وتـوقتی با  اشراف پيدا نکند و

نيست که انسان ھدفش که نابودی دشمن است معلوم باشد وبعد راه  اين فکاھی تر از .ن نيستآ اجرا در
   .فال کردن دشمن باشدغاھی ھم ممکن است اعالم استراتژی برای االبته گ ؛نرا ھم دقيقا اعالم کندآرسيدن 

 از ظر اعليحضرتنچه که دربيان استراتژی مورد نآولی  ,تخصص استراتژيستھاست ه ھا درن برنامآکه 
  .است ممکن است اينھا باشد نظرحقوقی ومبارزه سياسی  نقد پذيرا

  تحريمها  ) 1(

 .مريکاستآگرفته شده ازيک مصاحبه ويک سخنرانی اعليحضرت درکنگره  وشمند وھدفمندھواژھای  **
 ؛ھرعملی وتصميمی ھدفمند است. ھوشمندواژه ھای خيالی وبی محتواست خاصه ه نھا واژآھردوی و 

    .تحريم خرج دارد  برای ھوس وبازی وسرگرمی که نيست  يک نمونه ازتحريم بی ھدف نميتوان يافت
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ميبرند واسمش  ب ميدھند وبعد سرش راآن است که به حيوان آھا برای تحريم ھمانند ه نصب اين واژ
   .ذبح حراماين باشد ميشود  غير اگر و راھم ميگذارند ذبح شرعی

ميرفطروس است نه ميعارشناسائی دارد علی که مبتکراين فضاحت  تحريم ويا بمباران ھوشمند وھدفمند
   .حقوق سياسی جايگاه شناخته شده ای يک بھانه سازی برای کتمان نيت ھای ناپاک است نه  در و

  درخواست تحريم ازبيگانه

نھم با اين مھم که آن ازبيگانه است آوقابل اعتراض کيفيت تحريم ھا نيست بلکه درخواست مسئله مھم 
 گاھيم که بيگانه برای اقدامات غيرقانونی خودش درتالش کسب موافقت شخصيت ھای کشورھاست وآ

  .نظرايرانيان خاصه اعليحضرت نميداند کسب مريکا خودش را مقيد بهآبھيچ ترتيبی  نه اگر

ايران  مريکا بخواھد که فالن تحريم ھارا ازآ يا اگراعليحضرت ازآ  .تائيد مطلب استن آوپاسخ اين سوال 
اساسا اعليحضرت بايد وارد  پس چرا؛ البته که خير ؟يا امريکا قبول خواھد کردآبردارد ويا سبک کند 

تقاضای  بر برجام بنا ی قبل ازمقوله تحريم بشوند که برداشت عمومی مردم ايران اين باشد که تحريم ھا
اظھارات باراک اوباما) وتحريم ھای بعد ازبرجام بنابرتقاضای رضا پھلوی بوده (مقيم خارج ايرانيان 

   .است

  موقعيت درخواست تحريم

مريکا برای تحميل تحريم ھای آ اگراعليحضرت درموقعيت يک شھروند ايرانی مقيم خارج چنين دعوتی از
کال  ومذموم وجرم است و استعداد سياسی ونظامی عليه ايرانھوشمند وھدفمند ميفرمايند عملشان ايجاد 

شاه  شاه ميدانند و ینجا که اعليحضرت خودشان را درمقام قانونآ از و ازحد افراد کشوری خارج است
اين دعوت به حساب ملت ايران مليت ونمادھويت ملی است  درفرھنگ وسنت وقانون ايران مظھر

ها عليه ايران بوجود نخواهد  درايجاد تحريم مريكا آراي مسئوليتي بمحسوب ميشود ولذا هيچگونه 
   .مد زيرا مظهرملت ونمادملي ايرانيان درخواست تحريم را كرده استآ

اکنون  ھا ميفرمودند و متاسفانه قابل عرض است که اعليحضرت درگذشته احتياط بسياردرحمايت ازتحريم
   .اين احتياط ديگرمراعات نميشود

  وشبهه نظامي همكاري نيروهاي نظامي ) 2(

ارکان  ه نظامی بامردم چگونه ممکن است ازبنده نفھميدم  که مقصود ازھمکاری نيروھای نظامی وشبھ
امکاناتی است  )فرقه تبھکار( جمھوری اسالمی از برای عبور ارکان استراتژی ؟يدآاستراتژی بحساب 

   .استفرقه تبھکارکه دراختيارماست نه احتماالت وياامکاناتی که دراختيار
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 ه نظامی درنميدانم خواننده محترم اين تحرير وحتی شخص اعليحضرت مستحضرند که نيروی شب
ن نيرو به آ که اعليحضرت اميد وارھستند که بخشی از ن چقدراست آجمھوری اسالمی چيست وظرفيت 

  .مردم برخيزند حمايت  از

  فرقه تبهكاره نظامي نيروي شب

گفته ميشود که نسبت به واليت فقيه وجمھوری اسالمی دارای  به کسانیفرقه تبھکارنظامی در نيروی شبه
نظامی که درجمھوری اسالمی به افراد مسلح حکومت منھای  نيروھای شبهوفاداری خاصی بوده باشند 

نھا حقوق مستمری آ .نھا حراست ازجمھوری اسالمی استآارتش وشھربانی اطالق ميشود تنھا ماموريت 
ھا بدون کنکور ه دانشگا در ی بسيارزيادی دارند ازقبيل تحصيل مجانی  حضوردريافت نميکنند ولی مزايا

نھا بال آ ...يارانه ھای خاص وبسياری مزايای ديگرز وني حق تقدم در استخدام ھای بيمارستانی تخفيف
استثنا درکالسھای دينی وتمرين ھای نظامی حاضرميشوند ودرواقع  انسان ھائی ھستند تحت اراده ولی 

مقامات شھرداری  مستقرند از نھا ھمه جاآ ؛بی نباشد ھمانند سگ به واليت فقيه وفادارندفقيه واگربی اد
  .ساختمانی ھا وبازار وکسب وکاروحتی عملجات موزشگاهآ ارتش و تا وزارت خانه ھا و

نھا آ برای اينکه ما ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی ودرصدرما اعليحضرت متوجه شوند که ما کجائيم و
ه نظامی فھرست  کشورھای جھان برپايه نظامی وشب لنگ است  ازقافله   از ما چقدرکجا واستراتژی 

  :ورمآارقامی را به اينجا مي

  ه نظامینيروی شب نيروی نظامی ذخيره   يروی نظامی فعالن  نام کشور  
  ١،۵١٠،٠٠٠  ٣۵٠،٠٠٠  ۵٢٣،٠٠٠  ايران

  ١١،٠٣۵  ٨۵٠،٨٨٠  ١،۴٢٩،٩٩۵  مريکاآ
  ۴۴٩،٠٠٠  ٣،٠٣۵،٠٠٠  ١،٠۴٠،٠٠٠  سيهرو
  ١،۵٠٠،٠٠٠  ٨٠٠،٠٠٠  ٢،٢٨۵،٠٠٠  چين
  ١،٣٠٠،۵٨۶  ٢،١۴٣،٨٢١  ١،٣٢۵،٠٠٠  ھند

  ١۵٣،٣٠٠  ٣٧٨،٧٠٠  ۶۶۴،٠٠٠  ترکيه
                                                 

نظامی ويا ذخيره به حساب  بايد درکنارنيروھای شبه تعداد پاسداران جمھوری اسالمی را نيز  –توضيح 
کاسترو اشاره ای قای فيدل آتنھا درسخنرانی ورد آرا بدست بي نھاآنتوانست تعداد  ورد که اين تحريرآ

   .است نفر نميليوداد سپاه پاسداران ايران يک ھست مبنی براينکه تع

  ارزشيابي

ه ايران جمعيت دارند معھذا نيروی شب برابر ٢٠يک  نکه ھرآوھند با  درفھرست باال می بينيم که چين
   .ه نظامی ايران نميرسدشبرده ھزا ن کشورھا ھنوز به پای يک ميليون پانصد وآنظامی 

 باالست معھذا ظرفيت نيروھای شبه ظرفيت نيروھای نظامی کشورش بسيار مريکاآ نکهآبينيم با می 
ودرکالم  ؛نظامی ندارد مريکا نيازی به شبهآاين جھت است که  اين تفاوت از است وائين پ ن بسيارآنظامی 
نجا که آ تھديد نميکند وباز درکالم مقايسه ازشوبگری آھای  کودتا ويا مخالفت مريکا را خطرآديگر 
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ن است آ ومتجاوز وغاصب است ونگران خيزش مردم برای عبور از فرقه تبھکارجمھوری اسالمی يک 
ه نظاميان ايران  نا متعارفی برتعداد شب ن جمھوری بقدرآ مردم از لذا الزم ديده که برای جلوگيری ازعبور

غاصب بايد فرقه تبھکارن نابراين ما مخالفان جمھوری اسالمی برای عبور ازايب ؛که افزوده استبيافزايد 
   .پاسداربگذريم ٠٠٠،٠٠٠،١بسيجی و ٠٠٠،۵٠٠،١ازسدی متشکل از

  اركان استراتژي ما 

ست  بعالوه تبھکارا هفرق نِ آ امکانات وارکانی است که ازنچه درفوق به مالحظه مشترکمان رسيد آ
فرقه تعصبات خشک مذھبی وامام پرستی که اينھا ھمه مزيد برعلت واضافه برمشکالت عبورما ازاين 

  است تبھکار

   .بينيم که ما چه داريم وبه اعتبارچه امکاناتی ميخواھيم ازفرقه تبھکارعبورکنيماما اکنون ب

 نھم درآن پادشاه است که آ و ملی وقانونی ھستيمشروعيت تاريخی ويک م مجھزبه  مـــــا تنھا وتنھا
   .مريکاست وديگر ھيچ نداريم که نداريمآاسارت تحريم ھای سياسی 

ور ناله امروز نيست ازسالھا قبل شخص اعليحضرت ھم اشاره ای بکرات داشته اند که آاين سخن درد 
   .خارجيان ھم بما ميگويند که شما چيزی نداريد

   مادرها وزخم هائ استراتژي 

يکاش غيرازشاه ھيچ چيزنداشتيم ولی چه عرض کنم که ازتوطئه نامه ھشدار زياد نگذشته ومی بينيم ا
 انحصاری ھمان قدرت ومشروعيت که کسانی راداريم که چگونه درکمال وقاحت درصدد بی اعتبارکردن

يان تف انداز برامآھومرواقعا ايکاش ھيچکس را نداشتيم وامثال  ؛ايستاده اند فرقه تبھکار برای عبوراز
کھترانه به  محترمانه و نامه ای بسيار ١٣٨٩که درتاريخ سی ويکم شھريورماه سال  ،ھم نداشتيم را

 بعد شت به سنگر فرستاده واعليحضرت با عنوان شھريارگرامی وباخضوعی بسيارتمام نوشته ورونو
 ومعرفی ميکند به صورت رضاپھلوی  يشود به شخصی که خود را تف اندازتبديل م ھمان نويسنده نامه

چگونه  ن چنين ظرفيت ھای دورو فاسدتاپوزيسيون با داش ،قانون اساسی مشروطه را چرک وخون مينامد
 ھم نافرمانی مدنی  را اين عبور پروانه کند و جوان مغزشوئی شده عبور ھزار ٠٠٠،۵٠٠،٢ ميخواھد از

  د؟بدور ازخشونت بگذار

  كاش اصال مانبوديم

بی حال وبی غيرت وبی فکر  نقدرآن ھای ديگری بجای ما بودند که واقعا کاش که ما اصال نبوديم وانسا
 اتمريکاست آ وميدانيم که اعليحضرت دراسارت وگر ھمه ميدانند و ،نسبت به ميھن وپادشاھشان نبودند

ن گرايش طبيعی مردم به پادشاه آدرجھت تداوم سلطنت يعنی بکاربردن تنھا سالحی که بازتاب  یحرکت
ی سخنی وحرکتی که  نشان مخالفت با اين بی عدالتی واين تحميل تحريم سياسی اما ازکس ،ننمايد ،است

  ؟اين رابه چه حسابی ميتوان گذاشت ،به نماد ملت کشورمان باشد ديده نميشود
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  اركان مجازي

 موانع  واقعيت و ،صاحبان حقيقی ايران عرض شد ظرفيت و فرقه تبھکارظرفيت استراتژی  از باالنچه درآ
ريا  دروغ و ؛. ولی قضيه به اين سادگی نيستا برای عبور ازجمھوری اسالمی بودمقابل مبارزه م

فريب وخودنمائی  فضاحت ديگری را گسترده است که بکل مانع حرکت احتمالی ما برای  ،ظاھرسازیو
   .جمھوری اسالمی شده وخواھد شد عبور از

بيايد که پلی برای عبورازجمھوری يعنی اگرجريان اتفاقی واحتمالی ودرکالمی خودمانی هللا بختی پيش 
نچنان حس بی اعتمادی وفريب گری آاسالمی فراھم شود عمل گروھی ازنخبگان فساد درخارج ازکشور 

  .ن پل عبورکندآ ورده اند که ھيچکس حاظرنيست ازآبوجود 

  پل بي اعتمادي ساخت 

به مردم  نويد نجات الم ومکرر درمکرر تاريخ ريختن مردم به خيابان وعبور ازجمھوری اسالمی را اع
  شبرنامه دولت و ،حکومت ملی  ميکند  داريم که ادعای رياست درخارج ازکشور شھرام ھمايون داده شده 

 ٣٠مطمئن باشيد که اکنون سی ميليون (ميگويد < داريم  که  يکی ديگربنام سعيد شميرانی  .خوانديرا م
ھم به  او . قبل از>درارديبھشت فتح خواھند ک ٢۶ ماده ھستند  تھران را روزآ که مسلح ونفر )ميليون

ور آيکنفربنام فخر تھران بايد درھفتم ماه می فتح شده باشد  وشارالتان  ،ھمان اغوا گران حساب برخی از
 مده آمريکا درآيت حزب جمھوريخواه دارد بعضو را مريکاآرذالت ازصورتش ميبارد وتابعيت  که نکبت و

   .ه کند وبه اين ترتيب بساط تنظيم قانون اساسی را راه مياندازداقی درکنگره اجارتبتواند اتا 

ارديبھشت ھم ايران نجات پيدا کرده وھم دولتش معلوم است وھم قانون اساسی  ٢۶يعنی درمجموع درروز
   !!ديگر مرگ ميخواھی بروگيالن  ؛نآ

  سرنوشت چوپان دروغگو

تژی مبارزه ايرانيان عليه انتيجه وحاصل اين صحنه سازيھا واغوا گری ھا درراستای استر بی شک  
مد آجمھوری اسالمی اين است که اعتماد کلی به مبارزه عليه جمھوری اسالمی بصورت سراب درخواھد 

وبرنامه ريزی شده عليه فرقه تبھکار درصحنه ھای فکری وتصوری  فريب  یحرکت جدی واصول ھر و
   .بری گم ميشود مصداق چوپان دروغگووگوش 

    ناتمام 
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