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 به جمهوري اسالمي آمريكاپيام مهم 
 در

 نشست ساليانه مجاهدين پاريس
  حقوقدان -اميرفيض

که  با شکل وشمايل بطوريکه مستحضريد  نشست امسال مجاھدين خلق درپاريس شکل و محتوای خاصی داشته 
   .تفاوت ھای چشمگيری را داشته است يشترپسال قبل وحتی سالھای 

گوناگونی  صل رئيس سازمان اطالعات عربستان تفاسيريترکی الف نسبت به نشست مزبور خاصه حضور *
  :ازباب نمونه ؛حاوی جنبه سياسی استارائه شده است که کمتر 

 الفور مصاحبه ای که فی وزارت خارجه عربستان محسوب است در )ايجنت( گزاررکا عليرضا نوری زاده که *
ترکی الفيصل را  ورد نشست ساليانه مجاھدين خلق با حضورآبايک شبکه الجزايری انجام داد مھمترين دست

   .اعالم درگذشت رجوی معرفی کرد

را  دليل بی سياستی عربستان بحساب  الفيصل سعودی ترکی ی اسالمی حضورظريف وزيرخارجه جمھور *
  .وردآ

ازجريان مزبور اين برداشت را کرده که  ؛که مورد نظرخامنه ای است جھانگيری معاون حسن کليد ساز *
ميخواھد با حمايت ازگروھای مخالف جمھوری اسالمی با جمھوری اسالمی که رسيده  یعربستان به دوران

  .مخالفت کند

رزوھای آ از نمای ظاھری و و داخل کشور برخی نشست مجاھدين را برای دلدادن به يکديگرروزنامه ھای  *
   .موھوم خود دانستند

  وامـــــــا اين تحرير

ابتدا اجازه فرمائيد  .به جمھوری اسالمی است آمريکابرداشت اين تحرير حاوی يک التيماتوم ويا پيام قطعی 
   .مشخص باشد آمريکاارتباط نشست ساليانه مجاھدين با پيام  تا دددالئلی که متضمن اين برداشت است تقديم گر

وخاصه سخنرانان عالمتی است که سياست تظاھرات را  تدرھرتظاھراتی شخصيت ھای حاضردرتظاھرا **
سياست تظاھرات  وسعت به مفھوم جانبداری از قدر واقع ميتوان گفت تظاھرات با ھر در و ،مشخص ميکند

ن آسياستی است که  ن اجتماع  نمودارھواداری ازآ خصيت ھای سياسی درشعارھا وسخنرانی ھای ش ،است
انگيزه تظاھرات حمايت وعرضه  ودرنھايت سياست و ن سياست معروف وشناخته شده ميباشندآشخصيت ھا به 

  ميباشد.سياسی ھمان سياست شخصيت ھا وسخنرانان جلسه  
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معاون پيشين  ١ لیيکی ھم فليپ کراودرنشست ساليانه مجاھدين دوشخصيت خارجی يکی ترکی الفيصل و **
  .  سخنرانی کردند آمريکاوزارت خارجه 

مابايد با کشورھای < :مده استآفيليپ کراولی ازمخالفين سرسخت جمھوری اسالمی است درسخنرانی او 
مقابل افراط گرائی  ن که درآنھاست ھمکاری کنيم وبه ويژه آھمسايه ايران که تھران تھديد وخطری جدی برای 

دولت < :او نتيجه گرفت )١( >ژيم ايران افراط گرائی سازمان تروريستی داعش نيز منطقه را تھديد ميکندر
بتوان درمنطقه خاورميانه  ھای واقع گرايانه تری داشته باشد تا ھرکس باشد دراين مورد بايد ديدگاه آمريکابعدی 

درعراق وسوريه افزود  مھوری اسالمیجوری دخالتھای رژيم آبا ياد  ) او٢( >يک تغييرواقعی راصورت داد
برای چشم اندازيک راه حل نزديک بايد فرمول   بماند و راسد سرکا روسيه کاری کردند که بشار ِرژيم ايران و«

  )٣( »ستآمريکاحل اين مسائل دردستورسياستھای «وی درپايان تاکيد کرد  »بست بکار بوسنی را

توضيح را ست آمريکااسالمی خواست ن ازسوی جمھوری آکراولی دراظھاراتش دقيقا سياستی که اجرای  )١(
  :داده وعبارت

ھای واقع بينانه تری نسبت به ايران داشته باشد> يعنی  ھرکس باشد بايد ديدگاه آمريکا<دولت بعدی ) ٢(
  بکار بردرا  .سياست کنونی دولت اوباما سياست وديد واقع بينانه نسبت به جمھوری اسالمی نيست

 ،درمورد ايران است آمريکاينده آقراردارد> بيان سياست  آمريکا) <حل اين مسائل دردستورسياستھای ٣(
خواستھای  جمھوری اسالمی اکنون تن به اعمال سياست و ن برای جمھوری اسالمی اين است که اگرآمفھوم 
   .نھاستآھرکه باشد اعمال قدرت برای تحقق  آمريکاينده دولت آندھد سياست  آمريکا

جمھوری اسالمی  آمريکا، درحاليکه دولت فعلی تشبيه جمھوری اسالمی به داعش مطلب ساده ای نيست **
نسبت به جمھوری  آمريکاتی آرا درصف مخالفين جدی داعش ميداند تشبيه کروالی رابايد نظريه سياست 

بی ريا وبدون پرده  )لتی که باشدباھردو( آمريکاتی سياسی آگاه که ازھم اکنون دارد  ديد ؛وردآاسالمی بحساب 
   .ميکندجھانيان خاصه جمھوری اسالمی اعالم  پوشی به 

تغييرات  خواستار آمريکائی نشان ميدھد دولت کنونی آمريکانطور که اسناد سياسی واظھارات مسئولين آ **
گرفته  آمريکا عدن قولھائی ھم از حتی جمھوری اسالمی در نآنه براندازی  ،درعمل جمھوری اسالمی است

جريان تدوين  در ه ديگرما ۵ممکن است  که ظاھرا آمريکاتی آولی برای اولين باراست که سياست  ؛است
   .گرفته شد بکار آمريکابوسنی بوسيله  واجراقرارگيرد براندازی است يعنی ھمان سياستی که در

 در ھستند  و مردم خواھان سقوط رژيم< :گفتترکی فيصل که دومين سخنران نشست مجاھدين خلق بود  **
منھم خواھان سرنگونی رژيم ھستم وبه مخالفين < ترکی فيصل اضافه کرد ،شعارھا ازجانب حاضريند يتائ اوج

  .>رژيم کمک ميکنم

کشورھا وحمايت ازمخالفين درحد براندازی  وجود اينکه دخالت درامور ن است باآرکی درتاھميت اين اظھارات  
يام اھميت پسياسی است معھذا  مرز و شود وچنين بيانی خارج ازحدجرم تلقی ميرژيم ھای عضو سازمان ملل 

   .سياسی را شکسته وپشت سرگذاشته است ن مرزآوجدی بودن 

                                               
١ - Philip J. Crowley 
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  شخصيت ها

سال  برای نمونه در ؛رات استعرض شد که حضورشخصيت ھا نوعی سند وبيان کننده سياست نشست وتظاھ
نرا وابسته آ تحويل بگيرند و ن جمعيت را آنکه ايرانيھا آزب توده برای ح )١٣٢٩( تشکيل جمعيت ھوادارصلح

ن جمعيت آبمديريت  عبدالکريم برقعی را و محمد تقی بھار -قايان ملک الشعرای بھارآ ؛انندبه حزب توده ند
   .معرفی کردند

د احمد غزالی  ازجمله  سي  یبين الملل وعربی شماری ازشخصيت ھای نطور که خبرگزاريھا گزارش داده اند <آ
محمد  –اردن  وزير سابق اطالع رسانی صالح القالب –ميالدی  ٩٠الجزايردر اوائل دھه  نخست وزيرسابق

مستند اعالميه ھمراه تعدادی ازنمايندگان مجلس مصر( ٢٠١١دراوايل سال  وزيرخارجه سابق مصرعرابی 
 برنارکوشنر –عزام االحمد ازاعضای جنبش فلسطينی فتح  -)اعتراضی وزارت خارجه جمھوری اسالمی

 آمريکاجان بولتون  نماينده سابق  – اسپانيا نخست وزيرسابقخوسه لوئيس   -  وزيرخارجه  سابق فرانسه
  .ئی بوده اندآازشرکت کنندگان دراين گرد ھم رودی جوليانی شھر دارسابق نيويورک –درسازمان ملل 

يعنی عده ای ديگرھم ازشخصيت ھای خارجی وجود  ،گان بودندکرديد ازجمله شرکت کنند اسامی که مالحظه
 خارجی اين تحرير کوشش کرد که اسامی تمامی شخصيت ھایاند که نامشان درليست باال نيامده است (داشته 

  .)شرکت کننده دراجالس ساليانه مجاھدين را ھمراه اين تحرير کند که موفق نشد

  يت وكليدي درليست باالنكته با اهم

به جمھوری اسالمی  آمريکاشخصيت ھای موثروحاضر درنشست ساليانه مجاھدين که پشتوانه پيام  **
داشته جان بولتون  حضور جريان امر ن شخصيت ھا که درآ يکی از ؛ازعالئم بارز بيان ماھيت پيام استميباشند 

ست که موھ ؛ا جمھوری اسالمی شھره جھانی استدرسازمان ملل است که به مخالفت ب آمريکانماينده سابق 
  .>بمباران کنيد را اين کشور ،برای جلوگيری ازبمب ايران< :درنيويورک تايمز نوشت ١٣٩۴درفروردين سال 

اين عنوان بين المللی ياد شده  شخصيت ازشخصيت ھای شرکت کننده درنشست ساليانه مجاھدين با عنوان **
نوان بين المللی داده شود ــازاين جھت است که به پيام به جمھوری اسالمی ع گاننا متناسب برای شرکت کنند

نه شخصيت ھای بين المللی زيرا شخصيت بين  پيام دررابطه با شخصييت ھای سياسی کشورھاستحاليکه  در
   .باشد کشور دارای مقام رسمی از المللی به کسی گفته ميشود که درجريان تحوالت بين المللی قرارداشته و

اين امربه  ؛با عنوان سابق وپيشين معرفی شده اند ضوع قابل توجه اين است که کليه اشخاص مزبور مو **
قدرتمندی جناح  دوران قبل ازروحانی وظريف وبه دوران سابق ( آمريکان است که بازگشت سياست آمعنای 

با  آمريکافعلی  ناراکه اگرسياست مد ؛به جمھوری اسالمی است آمريکا) مطمح نظرسياسی وپيام اصالح طلب
ی بعد ازاقای اوباما  به سياست دوران روابط قبل ازروحانی آمريکادولت کنونی ايران با شکست مواجه شود 

  بازخواھد گشت

  اهميت جهاني پيام
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درست است که اظھارات مجاھدين به عبارت  ؛اھميت نشست پاريس ارزيابی کرد ميتوان با اھميت جھانی پيام را
ئی وصحنه گوغنھا عادت به دروآ تظاھرات بکلی دروغ ومبالغه است و ،شرکت کنندهتن  ھزار ١٠٠تعداد 

و تماشاچی  فتی دارند وشخصيت ھای سياسی کشورھاگدرست است که مجاھدين خلق پول ھن زبا سازی دارند و
نھا ويا کس ديگری بتواند آولی تنھا اين عوامل نيست که  ،ھدايا وامثالھم جمع ميکنند را با تامين ھزينه و ھا
فرانسه که  نھم درکشورآتدارک به بينند  راھرتعداد جمعيت وشخصيت ھای خارجی  با چنين برنامه ای اين

 نظر به حمايت خارجی چه از . اجرای چنين برنامه ای نيازبحران ھا وفعاليت ھای تروريستی است گرفتار
   .دارد سياسی وتسھيالت دولت فرانسه ومسائل ديگر

  است به اين پيام مبادرت كرده آمريكاچرا 

بدون جنگ وخونريزی وفقط با  تحمل قدری  اآمريک ،با جمھوری اسالمی آمريکاسال کند وکاو  ١٢نتيجه 
که  دايران بدست بياور نھم ازمجرای دمکراسی درآميز توانسته است يک نفوذ بسيارسنگين آشعارھای تحقير
سپرده ھای مشخص  سر ووزيرخارجه جمھوری اسالمی ازعوامل  –اکثريت مجلس اسالمی  –رئيس جمھور 

ظريف وزيرخارجه جمھوری اسالمی درھمان روزھای نخست وزارتش  .ھستند آمريکاوغيرقابل ترديد 
  .>را نابود ميکند دقيقه تمام قدرت دفاعی ما ۵ظرف  آمريکا< :درسخنرانی دانشکده ادبيات گفت

، عدم توازن قدرت درمذاکره. استدرجھان بيسابقه  آمريکا! سياسی به اين چنين وزيرخارجه ای با اين التفات
اين موقعيت بی سابقه که بخشی ورد آمذاکره رابی معنا ميسازد ومذاکره رادرجھت تسليم ضعيف به قوی درمي

 بر آمريکا سال حاکميت ٢۵ ايران ازفعاليت ھسته ای ونيز تحميل  محروم ساختن برجام يعنی نآازدستاورد 
ايرانيان بنام اصالح طلبان وجنبش  ئی ونيزتسلط ومھارنوکری گروھی اززماآشاد راستی گله کايران تحت عنوان 

است جناح اصولگرايان بسرعت  ناظر آمريکاچيزھای کم اھميتی نيست که  سبزوشورای طرفداران اسرائيل
حسن کليد ساز دوران دولت  درايران را برميچينند وحتی تالش دارند که با تغيير آمريکادارند ھمه اين اتصاالت 

  .حمدی نژاد را تجديد کنندا

دکترين اوباما اين است که مشارکت ايران < :توماس فريدمن سياست اوباما را درايران چنين تعريف کرده است
  .>ستآمريکابيش ازانزوا قادربه تامين نيازھای 

به ايران نسبت اوباما ای گاھی دارند ميبينند ودرک ميکنند که  دکترآوھمه کسانی که به مسائل ايران  آمريکا
تا سرمايه  لذا ناچاراست که تقالئی بکند ؛بھم ريختگی استسريش سرھم شده بود درحال  ب وآکه بھرحال با 

  اسالمی است به جمھوری آمريکاميز آاين تقال ھمين پيام تھديد  و ؛دمھا نابود نشودآ گذاری روی ايران و

   لترنانيتو خونينآ

 نھا استفاده کرده اند  درآپيام خود ازمجاھدين وتظاھرات  رساندنھا برای  ئیآمريکاست که چرا سوال اينجا
ايران  در سال قبل مرتبا ريزش کرده اند و ١٨ از نھاآ. حاليکه ھمه ميدانيم که مجاھدين ديگرقدرتی نيستند

  .نفرين ايرانيھا ھمراه است و ونامشان با تنفرن اصال زمينه ای ندارند آبمناسبت ھمکاری با عراق وتبعات 

 و با قھر لترناتيو خونين است که مترصد است تا حکومت ماليان راآھمه درست است ولی مجاھدين تنھا اينھا 
بلکه برای  جمھوری اسالمی دقيقا ميداند که تنھا خطر نه تنھا برای حکومت وخون درمسيرقصاص نابود سازد 

 ۴۶٠٠برای قصاص  نھاآوجدان  نھا ميباشند وآنھا ھمين مجاھدين ھستند که تشنه به خون آجان يکايک 



 حقوقدان -اميرفيض -نشست مجاھدين پاريس -پيام مھم آمريکا به ج ا                         ۵ از ۵ برگ ٢٠١۶/٠٧/١۴، پنجشنبه=شيداورمزد  

درسال  را نھاآخشم  و زھر . خاصه که سيدعلی خامنه ای ھم دنمجاھدی که اعدام شده اند فرياد انتقام ميکش
  .ن بارھای سابق نيستآ از چشيده است وميداند که اين بار ١٣۶٠

. مجاھدين ن احساس جدی کندآ خطر از شنا وآن آبايد ھمراه پيام چيزی باشد که پيام گيرنده با  ،برای پيام تھديد
فقط کافی  و گاھندآن آتش آوقدرت  درپيام مزبور سالح ووسيله ھستند که مالھای ايران کامال به خودکاربودن
   .است که دريک پايگاه سياسی بين المللی قرارگيرند که قرارداده شده اند

  سالح براندازي

و خونين ھستند تنھا گروھی ھم لترناتيآنکه به جمھوری اسالمی نشان داده اند که تنھا آ مجاھدين عالوه بر
نھم سردمداران آ اين دومی است که صحبت از وھدفشان براندازی جمھوری اسالمی است و ميباشند که شعار

خارج ساختن ھدف براندازی جمھوری  ،ميدھد ويکی ازخواستھای جمھوری اسالمی زارآجمھوری اسالمی را 
عدن اين مورد بتوافق رسيد و دامنه اين توافق  بوده است که درمذاکرات آمريکادولت  کار دستور اسالمی از

ايرانيان خارج  برخی ازنجا کشيد که آبه 
ازکشورھم ديگرصحبت ويا ھدف براندازی 
جمھوری اسالمی را فراموش کردند وبجای 

شتی ملی وشرکت درانتخابات وتجزيه آن آ
دف خودشان قراردادند که را ھ کشور

ن آمتاسفانه نمادملی ھويت ايرانی ھم به 
بنابراين مجاھدين   خائنين گره خورده است

ھوری درپناه گرفتن زيرتز براندازی جم
 اسالمی اوال وحشت جمھوری اسالمی را از

وحشت انتقامی که شخصی است به وحشت 
حمايت  عمومی تبديل ميکند  ودوم اينکه 

نھا جنبه سياسی آاقدام ھای جھان به کشور
ويژه که مجاھدين خلق . به ميدھد نه انتقامی

به اندازه سردمداران رژيم اسالمی مسلمان 
   ھستند.

   

  و زنجير زنی در کمپ اشرف و ليبرتیسينه                                                                   

 


