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  باد فساد مالي گرد اپوزيسيون  در
  حقوقدان - فيضامير

شغال درھم آبدورھم جمع ميکند ھمه جور را استوار ھای نا شغالآشروع ميشود خس وخاشاک و ھنگامی که گردباد
 تميز و ديد را ھا شغالآحرکت ميدھد وتاوقتی که گردباد به قوت نرسيده ميتوان  را نھاآميپيچند وھرطرف که باد بخواھد 

ن ساختمان آھا خبری نيست ھريک به گوشه ای پرتاب شده اند وبجای  شغالآقدرت گرفت ديگر از گردباد  ولی وقتی داد
 برجای ميماند وگردباد به نقطه ديگری ھا وبسياری الشه ھای انسان منھدم شده ، تاسيسات صنعتی واجتماعیشھرھا ھا

   .رھسپارميشود يگریيعنی کشورد

 به سر نراآھا  مريکائیآکه  استمادی  سم است دقيقا منطبق باموقعيت اپوزيسيون درگردبادکه قابل تج واقعيت شومی
  .اد رامتوجه ايران وملت ايران سازدوری کند وسپس گردبآشغال ھا راجمع آ ت اپوزسيون فرستاده اند که ابتداوق

 نھاست آھا وامثال  ھا وشورامتوجه جبھه ھا وکنگره  ،ودروجه مشخص ،اين تحرير دررابطه واثبات موقعيت اپوزيسيون
   .برخاسته اند دالرھای وطن فروشی  که اين روزھا به استقبال گردباد متعفن

  رجوع به سابقه 

که  »کنگره ھمبستگی ايرانيان« ، درن اشاره رفتآفضاحت جديد> ھم به < ھمانطور که استحضارداريد ودرتحرير
 در و !ھمبستگی ملیتبديل شد به جبھه  ايرانيان ھمبستگیمد که کنگره آتشکيل شده بود تحولی بوجود  ١٣٨٢درسال 

زايرانيان ھم عضويت عده ای ا ،قايان  نصراصفھانی ونادرپيمائی برگزارشدآنتيجه دريک نمايش تلويزيونی که باحضور 
   .وردندآنمايش در را به خودشان

  :سال قبل نوشته شده است ٩در  ايرانيان رمان نامه کنگره ھمبستگیآ ۵درماده 

که به مشارکت بخش بزرگی ازاحزاب وسازمان ھاوگروھا ومنفردين سياسی تشکيل خواھد کنگره ھمبستگی ايرانيان <
غاز خواھد آ مبارزه عملی برای نجات ايران را ، پس ازسازمان دھی وانجام عمليات الزم وتامين منابع مورد نياز،شد
  >کرد

اندازی جمھوری اسالمی باوجود اعالم بر نجات ايران و نگره ھمبستگی ايرانيان چه فعاليت عملی برایسال ک ٩درفاصله 
ع مترقی  حق مسلم کسانی است مسوالی است که درجوا ؟، داشته استبه کنگره ھمبسته شده اند ه سياسیوگر ٣۶اينکه 

ايرانيان به  که متاسفانه ما  وط به وطنشان خود رامتعھد ميدانندويابه مسائل مرب که اعالم ھمبستگی باکنگره رانموده اند
   .سوء استفاده ھای مکررمدعيان رھبری شده وميشوداين حق مسلم خود اھميتی نميدھيم وھمين سبب 

دراعالميه کنگره وروزنامه کيھان لندن ذکرشده پاسخ اين  ١٣٨٢ايرانيان وبه ويژه کسانی که نامشان درسال شايد ھم 
توانستيم  ما< :قای دکترنصراصفھانی قانع ھستند که گفتآوبه ھمان گزارش طرح پرسش نکرده اند  پرسش رادارند که

گزارش فعاليت کنگره ولی اينجانب اجازه ميخواھم  !)به اين موفقيت مرحبا(> اين مدت کنگره راتبديل به جبھه کنيم در
   .ايشان را کامل ترکنم

که اين خود ردانش سياسی کسب کرده است قای نصراصفھانی موفقيت ھای بزرگی دآسال عمرمبارزه دکان  ٩درمدت 
   !امتيازی استثنائی است

دراجالس تلويزيونی  ١٣٩١که درتيرماه ھمين سال  بااصول ومبانی ١٣٨٢ومبانی کنگره ھمبستگی سال اصول اگر 
 فھميده ترشده اند  ١٣٨٢ازسال درکارسياسی وکنگره  حاصل است که ايشان ،اعالم کردند مقايسه شود اين تحصيل

ی کشوربرای اداره ازجمله فھم وفراست تحصيلی ايشان يکی اين است که اختيارات به شھرھا وشھرستان ھا واستان ھا
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اتکای برمنابع خويش وبدون دريافت  اراده راسخ واتحاد وھمبستگی ملی وبا زاديخواه ايران قادرند باآمردم  <..........
   >لی ازھيچ کشورخارجی جمھوری اسالمی راساقط سازندکمک ما

 حضور با به کاخ سفيد دعوت شدند و ٢٠٠۶انی بنابراعالميه خودشان درجوالی سال قای نصراصفھآازانکه  اما پس 
   ؛راکردندمريکا چنين درخواستھائی آ مريکا ازآه سی وزارت خارجمعاون سيا برنر

 نياز ما فريقای جنوبی کردآلھستان و ،زاد به فعالين شورویآ نيازدارند به ھمان کمکی که دنيای پيروان دمکراسی<  
. تمام وماھمچنين نيازداريم به حد اکثرفشاربه جمھوری اسالمی کمک فوری ومستمربرای پيروان دمکراسیداريم به 

سازی زندانيان سياسی وھمچنين  زادآامکانات ووسائل ممکنه بايد بکارگرفته شود برای فشاربه جمھوری اسالمی برای 
  )انی استقای نصراصفھآ -عين عبارت ازاعالميه دکان شامورتی  ( >برای توقف معامالت باايران فشاربه کمپانی ھا

مريکا درسال آ گدائی از با  ١٣٨٢رمان نامه سال آ مريکا درآوملتفت شدند که  ذکربی نيازی کنگره به کمک مالی 
حذف کردند که  نراآ ١٣٩١رمان نامه جديدشان بسال آ، لذا درورقسم حضرت عباس استآمنافات دارد وياد  ٢٠٠۶

   .ات ودرخواستھای کنگره ونصراصفھانی ازکاخ سفيد ميباشدبه اعتبارمالق ٨٢رمان نامه سال آن  نسخ آمفھوم حذف 

 سال بوسيله کنگره ھمبستگی ٩براندازی جمھوری اسالمی است که ظرف نچه عرض شد تحوالت ودستاوردھای آ
   .) تحقق يافته استیبخوانيد دکان شامورتی باز( ايرانيان

حس دفاع ازحق خودمان راھم  ن بدترآواز لت دست شدن رانداريمآوای ازمامردم که چقدر فراموشکاريم وبيشترکه درک 
   .اصال نداشته وحاليه ھم نداريم

  وامـــــــا بعد گرداب فساد مالي واپوزيسيون 

  گرداب همه پرسي براي تعيين رژيم كشور

 ،اسناد مبارزه ايرانيان خارج ازکشورنشان ميدھد که برای اولين بارطرح تعيين رژيم کشوربعد ازسقوط جمھوری اسالمی
ختم مشروعيت  مزبور، ھدف ازتزوھمانطورکه درسنگرھا ارائه دليل شد  يله علی امينی وجبھه نجات مطرح شدبوس

مريکائيھا با موافقت اعليحضرت ودست اندرکاری آتا اين مشکل  ،تاريخی وسنتی وقانونی رژيم سلطنتی ايران بود
عنی طرح ھنری برشت بصورت دمکراتيکی به اجرا ي سلطنت طلبان بوسيله رفراندم پايان قانونی ودمکراتيکی پيداکند 

  .يدآدر

موضوع  ،درگذشت امينی وشاپوربختيارکه متصديان جا انداختن تزھمه پرسی نسبت به نظام سلطنتی بودند پس از
  .زھا رانداشتواگرھم گھگاه اشاراتی ميشد ھمه گيری اين رومسکوت ماند 

ن قيد شده آزادی ايران بتصويب کنگره رسيد که درآبنام قانون قانونی  ١٣٨۴ساکت ننشستند درسال  ھا مريکائیآالبته 
مريکا بايد ازنيروھای ھواخواه دمکراسی حمايت کند ھمچنين اپوزيسيون خارج ازکشورمشمول اين قانون است آاست که 

رد ويژه ای خانم روزلتين رئيس کميسيون کميته خاورميانه که تھيه کننده اين طرح است اعالم کرد که بايد <استاندا –
  >دتلقی کرد ازاين منابع استفاده کنزاديخواه ودمکرات آ برای کمکھا وجودداشته باشد ونبايد ھرکس که خودرا

  ؛رئيس سازمان سيا که درکنگره سخنرانی ميکرد استاندارد مورد نظرخانم روزلتين رااينطور توضيح داد

  >مريکا راتامين کنندآکه بتوانند منافع  مريکا بايد روی کسانی ازکشورھای خارج سرمايه گذاری کندآ<

 درميليون دالری مصوب کنگره  ٧۵دررابطه بابودجه  )شمسی ١٣٨۵فوريه ( ١۶روزنامه نيويورک تايمز درشماره 
  .ن بودجه راھم توضيح دادآکيفيت خرج  زادی ايران آراستای قانون 

وری مريکا به مخالفين جمھآبرماھيت کمک ھای ھمان سال تفسيری  نوامبر ١٩نجلس تايمز مورخ آروزنامه لوس 
   .اسالمی گذاشت
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ميليون دالرھم به فعاليت وفعالين رفراندم  ٧۵بخشی ازاعتبار< :مريکائی نوشتآنظريه پرداز مشھور ،ريچارد پرل
  )١٣٨۵خرداد سال ١۵سنگر(  >مريکا بايد درياری رساندن به طرفداران رفراندم تسريع کندآودولت تخصيص يافته است 

، شعارھمه پرسی برای تعيين نوع رژيم اينگه مالحظه ميشود که فعالين خارج ازکشوربه استثنای سلطنت طلبان معتقد
پيشبرد تز ھمه پرسی برای ختم مريکا برای آنميشود بھره مندی ومشارکت درسھمی است که  نھا جداآمانند دعای جن از

چنانکه ھمان روزنامه ھا به ن اقدام نموده است آمشروعيت رژيم سلطنتی ايران مقررکرده ومسلما ھرسال ھم به زيادت 
 .ينده بشارت داده اندآميليون در ٧۵تجديد نظردرمبلغ 

ن است عمق فرورفتگان درمنجالب مريکا ازجانب کمک گيرندگاآمريکا به ايرانيان حفظ منافع آاينکه استاندارد کمک 
ھا برای پايان دادن  مريکائیآوھمچنين چون ھمه پرسی خواست  مريکا رامشخص ميکندآفروشی کمک گيرندگان از خود

دمت مورد قای نصراصفھانی فعال ترين واحدی است که خآلذا دکان  ،به رژيم سلطنتی ايران ازطريق دموکراتيکی است
  .مريکا راتامين ميکندآنظر

  ارش بسياربااهميت گز

  گروه سياست وعمليات مربوط به ايران وسوريه 

ن مستند اين تحريرميباشد وچون آلمان گزارشی را انتشارداد که بخشھائی ازآبخش فارسی صدای  ٢٠٠٧درژانويه سال 
   .اھميت خاصی برخورداراست امعان نظربيشتری راميطلبد از

 ٢٠٠٧درسال  Iran Syria policy and operation group وعمليات مربوط به سوريه وايرانگروه سياست 
ضافه کرد که تامدتھا وجود اين گروه ازسوی ا ولی روزنامه باستون کلوپ که مطلب رانوشت ،ن افشاشدآوجود 

  )٢٠٠٧ژانويه سال  باستون کلوپيشد  (مريکائيھا تکذيب  مآ

به کميته ای واگذارشده که دوکارشناش محافظه اليه ديک چينی اداره ميشد وح اين سازمان سياسی ابتدا زيرنظردختر
پل ولفوويتس وريچارد پرل ازمولفان طرح بزرگ < اينان درکنار ھدايت ميکنند نراآ ،اليوت ابرامرز جيمزجفری ور<اک

   >تغيير رژيم درخاورميانه بويژه درعراق وايران وسوريه ميباشند

ينده بودجه مربوط به آمريکا درسال آانتظارميرود کنگره  >٢٠٠٧سوم ژانويه لوپ <کبنابرگزارش روزنامه باستون 
   .ميليون دالربوده است ٨۵کند سال گذشته اين مبلغ  دوبرابر فعاليت گروه سياست وعمليات مربوط به سوريه وايران را

ه ھمکاری ميکنند ذکرکردروزنامه مزبوراسامی گروھای خارجی که باگروه سياست وعمليات مربوط به سوريه وايران 
حسين  –ايرانيانی که درخدمت به گروه مزبورميباشند  که سعيدرضوی ازجبھه مشارکت  )نه تمامعده ای ( وھمچين نام

   .ن گروه عضويت دارندآ اکبرعطری ازدفترتحکيم وسازگارا در –علی افشاری ازدفترتحکيم  –باستانی ازجبھه مشارکت 

  مالحظه حساس 

 رامش بود وآسوريه درکمال  ،شد شکارآيات مربوط به ايران وسوريه که وجود گروه سياست وعمل ٢٠٠٧درسال 
ن است آنھم بطور مخفی مويد آمريکا آتشکيل گروه مزبور در ،ماه است که شروع شده است ١٨جريانات اخيردرحدود 

مريکا بوده آرامی ھا درسوريه عملياتی که بايد درسوريه انجام ميگرفت تحت کنترل وتصميم آ که ازسالھا قبل از ايجاد نا
واين بدان معناست است  ن راھم درکنارسوريه قراردادهاست وعجيب اينکه کارگروه مزبور منحصربه سوريه نبوده وايرا

جراست الگوی مشابھی است که گروه مزبور برای که الگوی سوريه که بوسيله گروه مزبور تھيه واکنون درجريان ا
   .ايران ھم تھيه کرده است

يت کارگروه مزبور کافی است بياد بياوريم که درکتاب زمان انتخاب اعليحضرت تنھا ازدوايرانی تجليل برای توجه به اھم
ن کتاب بمنظورھای خاص آ ن دونفردرآن نام اين يک امرطبيعی است ويا گنجانيد ياآ نھا سازگارا وعطری ھستندآشده که 
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الکوی سوريه برای ايران ايجاد وجاھت شده  تابرای مامورين مجری طرح ؟سوی گروه مزبور صورت گرفته است از و
   .باشد

 زمين ميرويد ھمه و گاه باشيد که شوراھای ملی کنگره ھا که مثل قارج زھری ازآسلطنت طلبان بادی  ،ايرانيان غافل
موخته آن گروه درمورد سوريه آتجربه ای که  ،ھمه مربوط به فعاليت اجرائی ھمان گروه سياستی ايران وسوريه است

نشست ھای متوالی درکشورھا ھمه وھمه ازبرنامه ھای  و تشکيل شورا .عينا نسبت به کشورما پياده خواھند کرد است
   .تدوين شده گروه مزبوراست

ا زير ؟ميدانيد چرا ؛ويا دکان نصراصفھانی دراين ماجرا خطرناک ترين وحساسترين است ايرانيان نقش کنگره ھمبستگی
 ،اصالن افشار قایآونماينگان وشخصيت ھای سياسی امثال  امضای وزراء ايرانيان رمان نامه تاسيس کنگره ھمبستکیآ

رمان نامه کنگره ھمبستگی حالت بيعت آ ن شخصيت ھا ازآدارد  وعضويت وتائيد  ی ارتش شاھنشاھی ايران راسپھبد ھا
  .دارد وچون بيعت شخصيت ھا ورھبران شامل بيعت پيروان ھم ميشود را

  .ه بازی ضميمه فعاليت ھای او برای ختم رژيم سلطنتی ايران خواھد بودلذا يک  بيعت عام تحصيل شده ازراه کلک وحق

، نه برای ديگربزرگان آن بدعت نھا باآيعنی حضور اسمی سلطنت طلبان مشخص ونامدار، دراين شامورتی بازی وبيعت 
   .سلطنت طلب ونه برای افراد عادی سلطنت طلب منزلت واعتباری باقی نميگذارد

  دارد که پشتوانه بيعت عام است حکيم مولوی بيتی 

  ه راه رامنزلت ماند نه مَ د        نه کُ چو ازقومی يکی بی دانشی کر

    .عدول ازبيعت ھميشه ممکن است اگرغيرت باشد 

 


