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  شوراي ملي اپوزيسيون
  حقوقدان - اميرفيض

  ؟. علت اين تب شديد چيستاين روزھا تب تشکيل شورای ملی خيلی باالست

درجلسه ای دراستانبول شورای ملی سوريه که ازمخالفين اسد  ،کشور ٧٠اکتبرسال جاری خبرگزاريھا خبردادند که در
  .تشکيل شده است برسميت شناخته اند

رويتر که مفصل خبرمزبورا پخش کرد توضيح داد که يکی ازدستاوردھای اين شناسائی اين است که شورای خبرگزاری 
 ن دولت وآکمک ھای مالی رمزبوردفترنمايندگی ايجاد کند وکشو ٧٠ملی سوريه ازاين پس خواھد توانست درھريک از

   .کنددريافت  را دولتھای ديگر وھمچين افراد کشورھا

ابرقراری تماس وکمک دررابطه ب یمريکا کمکھائآی ملی مزبور خانم کلينتون ھم اظھارداشت  که متعاقب تشکيل شورا
   .بوسيله شورای ملی اقدام خواھد کرد را به مردم سوريهھای انسانی 

مخالفان سوريه وخاصه کسانی که مسلحانه عليه سوريه  ،ن استناد شدآدرخبرھای قبلی ھم که درتحريرات سابق به  
قای ھيگ آوھمچنين به اظھارات  ،بوسيله عربستان سعودی وقطرحقوق ومستمری ومزايا دريافت خواھند کردميجنگند 

قای اوباما ھم از آن آومتعاقب  ھزارليره به شورشيان کمک کرده است ۵٠٠مقدمتا وزيرخارجه انگليس اشاره شد که 
   .مليون دالرکمک به شورای ملی سوريه نويد داد ٢٠

ومترصد  اھل فنايرانيان  و بشدت باالبرده استدراپوزيسيون  تی است که تب تشکيل شورای ملی رانھا مسائل وعلآ
مطمئن ترين وسھل ترين راه  تشکيل شورای ملی درھمان مجراکه درليبی واکنون درسوريه درجريان است کهميدانند 

   .برای سوء استفاده مادی است

وری اعانه کند کافی است که بخشی ازاپوزيسون آکشورافتتاح وجمع  ٧٠ھمان اجازه به شورا که ميتواند دفتردر
   .ن ممر پرکنندآباخيال راحت جيبھايشان رااز توسل به شوراميتوانند متوجه سازد که چرامعطلند با جمھوری اسالمی را

بدون ھيچ  ٨٨ازسال  [طرفداران نظام پادشاھی] )منھای سلطنت طلبان(زيسيون جمھوری اسالمی درست است که اپو
د  ازھمه مريکا شده  ومستمری دريافت ميکند ولی اينکه مستقال حق داشته باشآه ھای سياسی ول بستپرده پوشی مشم

   .داردنھا ميپردازد  فرق آبه  مستمری که سياکشورجھان بنام اعانه وکمک دريافت پول کنند خيلی با ٧٠

 با که به کی بايد پول بدھند وزيرا معلوم ميشود  ،سيا وخارجيان راھم از خيلی دردسرھا نجا ت ميدھد ،اين قبيل شوراھا
ھرکی ھرکی است خالص دراپوزيسيون ايرانيان حاکم است وکه اکنون  وھرج ومرج بشوئیلب و مداربگذارند واز کی قرار
    .ميشوند

 کسانی سنگ تشکيل شورای ملی رابه سينه ميزنند که ابدا نامی درمبارزه عليه جمھوری اسالمی نداشته اند  ،ھااين روز
 و درغالف رفته  وھمه مثل شمشيرزادی ايران ھمه آکنگره  –کنگره ايرانيان  –کنگره ھمبستگی  –عناوين کنگره ملی 

بطوريکه حدود يکسال است که  ،ا معرکه گردان مبارزه بود گرديده استن عناوينی که سالھآشورای ملی جانشين  خنجر
    .ان تشکيل بود خبری نيستن اظھارعالقه شده ودرجريآکه نسبت به کنگره ملی  از ديگر

يد  عده آمدی تازه درجامعه پيداميشود ازباب مثال شغل وياکسب تازه ای بوجود ميآوقتی ممردر ،اين يک امرطبيعی است
وپولھای بی  ن بمناسبت جريان ليبی وفعال سوريهآ شورای ملی ھا ھم باتوجه به پيدايش ،زيادی داوطلب پيداميکند

   .ورده اندآتازه پولساز روی  !!دراپوزيسيون جمھوری اسالمی به اين کسب قمندان زيادی عال ،حسابی که تاراج شد
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  نكته مهم ونه چندان هويدا

شورای  ،مثال درسوريه ،نيست اين است که خارجيان چه استفاده ای ازاين شوراھا ميبرندھم  شکارآنکته مھم که چندان 
  ؟ملی سوريه چه نقشی رابرعھده دارد

مريکا آن کشورھا ميدھند وآنھاراھم که آوافراد مسلح که ازسوی ترکيه وعربستان واردن ميشود وحقوق اعزام خرابکار
  ١۵پس اين شورای ملی سوريه که از ،وسائل ارتباطی وحمايت ھای بين الملل مينمايند فرانسه وانگليس ھم که و

مريکا وترکيه وعربستان وقطرازمخالفان آ باوجود دخالتروزنامه  فيگارو نوشت < و نھم اسمی استآنفرتشکيل شده و
  >دند شورشيان رارھبری کنند پيدا کنرھبرانی که بتوان ،غرب  نتوانسته است ،نھا تاکنونآی حمايت وراھنمائ و

د وطرف نکن مخالفان اسد فاقد رھبری ھستند که بتوانند مخالفين رارھبری<مريکا ھم اشاره ای دارد به اينکه آتايمز
  >ماه است که ادامه دارد  ١۶کمبود  واين دنباغرب قرارگيرمذاکره 

> ھيثم مالحسی ازابتدای تشکيل شورای ملی سوريه يکی ازمخالفان سرشناس حکومت اسد بنام < –بی  –بنابرتفسيربی 
د وسه نفرازطرفدارانش بعلت مخالفت باسياست شورای ملی سوريه مبنی بردخالت نظامی غرب درمبارزه عليه بشاراس

 ازشورا انشعاب کردند وھمين ھا موفق شدند که درماه جاری درقاھره موجوديت خود رابنام ھيئت امنای انقالب سوريه 
   .وھيثم مالح  بعنوان رئيس دولت انتقالی معرفی شدجبھه عمل ميھنی سوريه اعالم  و

ا شورای ملی راقبول ندارند وحتی نھآھمچنين مفسرين اوضاع سوريه ازجدائی ارتشيان جداشده ازارتش سوريه واينکه 
ُ گروھای کاز جمله اينکه < مفصلی انتشارداده اندنميشود گزارشات بين شورشيان نيز وحدت عمل ديده  در رد مخالف ــ

   >نکه سابقه مخالفت طوالنی دارند ولی حاضربه ھمکاری باشورای ملی سوريه نشده اندآ حکومت اسد با

   ؟ستچيهدف ازاين اشارات 

 ورده شد اين است که نشان داده شود که شورای ملی سوريه نه دارای وحدت ويگانگی است وآين اشارات که ھدف ازا
پس چنين شورائی که  ونه بازوی اجرائی نظامی دارد  نه رھبری دارد ونه اساسا واجد مشروعيت وياقدرت ملی است 

  ؟؟برای غرب دارد د چه فايده ای ش سخنگوی مخالفان اسد ھم نميتواند ظاھربشوحتی درنق

پوزيسيون وشوراھای مشابه ازجمله شورای ملی مورد تالش ا فايده ای که غرب ازشورای ملی سوريه ومھمترين  تنھا
غيرقانونی وخالف  ھا ومداخالت ميبرد ايجاد مشروعيت ووجاھت بين المللی برای تبھکاری ايران] احتماال [سوريه و

    :نھا اينھاستآھم ا که .دول به اصطالح دوستان سوريه است منشورسازمان ملل 

به مسئوليت شورای ملی سوريه  تمام اقدامات غيرانسانی واعمال مسلحانه ای که درسوريه صورت ميگيرد  -١
    ١. ن شورامنظور ميگرددآوتحت فرمان 

برمبنای درخواست  ف منشورسازمان ملل استلکه مخا کمک ودخالت غرب وارسال اسلحه واقدامات ديگر -٢
   .مدآبحساب خواھد  ،معرفی شده اندونماينده مردم سوريه خواه زاديآمخالفان اسد که 

وکشورسوريه وارد ميشود باوجود شورای مزبور ازحساب کشورھای مداخله خسارات سنگينی که به مردم  -٣
 يا ينده امکانی برای اعتراض وآخواھد شد وچنانچه دروارد  وملت سوريه ی ملیکننده خارج وبه حساب شورا

دعوی مزبور  ،يدآبرای دولت سوريه عليه کشورھای مداخله کننده درامورسوريه بوجود مطالبه خسارت 
ونماينده ملت ن شورارابه رسميت آ ،ملل کشورعضو سازمان ٧٠بمناسبت درخواست شورای عالی واينکه 

دند  توضيح اينکه  کسانی که معتقد بو ؛سوريه شناخته اند دعوای دولت وملت سوريه به جائی نخواھد رسيد
بمناسبت حمله به عراق  مريکا مسئول خسارات وارده به مردم ودولت عراق آکه  )ارشدان سازمان ملل متحد(

وانجام درخواست  مريکا بنابردرخواست مخالفان صدام به عراق حمله کردآدرمقابل اين مسئله که  ،است

                                               
در مورد ايران مجاھدين خلق مسلح در مرز ھا و افرادی که مشغول شورا سازی و جلسه بازی ھستند مسئول خون ھای ريخته شده بحساب  - ١

 ک- د. حھند آمخوا
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خاصه وقتی  ،بامشکل روبروشدند مخالفان صدام مستلزم ورود خسارات به عراق ومردم عراق ھم بوده است
   .که دخالت بيگانگان سبب پيروزی مخالفان حکومت ھم بشود

شده اين عنوان نامناسب ازاين جھت برای کشورھای مخالف بشاراسد انتخاب ( !درسوريه ھم کشورھای دوست سوريه
کنند ) به مردم سوريه کمک ميمداخله بحساب نميايد ن کشورآاست که تقاضای از دوستان يک کشوربرای کمک به مردم 

  .ادعای مداخله راتضعيف ميکند

  ايران  –سوريه  – حزب اهللا

ه که روزه اسرائيل وحزب هللا جزئی ازبرنامه ای بود ٣٣جنگ ن دراين نظريه متفق القولند که کارشناسان ومفسري
 ،انداختن ايران باھزينه بسيارکم واين جنگ مقدمه ای بود برای انزوای کامل ايران وازپا ازسالھا قبل تدارک شده بود
  >برای غرب زدن ضربه کافی به ايران نابودی سوريه است< :روزنامه ايندپندنت نوشت

 وسيله اسرائيل سوريه نيز ازپا خواھد افتادسناريو راچنين تشريح کرده اند  که بامنھدم شدن حزب هللا وتصرف لبنان ب
سال ازاشغال تپه ھای  ۴٠خطری برای اسرائيل نيست کما اينکه  وحمايت ايران سوريه بخودی خود وبدون حزب هللا

 ، سوريه باوجود ايران ول خالی نشده استجوالن بوسيله اسرائيل ميگذرد حتی يک تيرازسوی سوريه به طرف اسرائي
    .ن کشوراستآی بزرگ برای اسرائيل خاصه شرق حزب هللا خطر

زايمان < مريکا حمله اسرائيل به لبنان راآاھميت سناريوی مزبور درحدی بود که خانم رايس وزيرخارجه وقت 
  .وردآ> ناميد  يعنی حاصل سناريوی مزبور يک خاورميانه مورد نظر بوجود خواھد خاورميانه

ينده جھانی را رقم آ، نظام نچه درسوريه ميگذردآابطه باجريان سوريه گفت <فراموش نکنيم که وزيرخارجه روسيه درر 
  >خواھد زد

، درمفھوم درست مقابل اظھارات خانم رايس وزيرخارجه است که اظھارات وزيرخارجه روسيهبروشنی معلوم 
بھا وجنگھا وتجزيه شوآنھا درآونقش  مريکاست واين نشانی است ازمداخله کشورھای بزرگ درامورکشورھای ديگرآ

   .را فراگرفته است کشورھا که دينا

مريکا واسرائيل موفق نشد وھمانطورکه ميدانيم چندی بعد باتوطئه تروررفيق حريری سوريه آسناريوی مورد توافق 
  .ن سناريو به انجام رسيدآيعنی بخشی از شد که به تخليه لبنان مبادرت کند  ناچار

انھدام سوريه وايجاد يک حکومت  به اجراگذاشت تا بانرا آوشورای ملی  برنامه سوريهغرب درتعقيب ھمان سناريو 
شورای ملی < وبدون ھزينه زياد فراھم سازدحتمالی موقعيت ايران رابرای ھرنوع درگيری امتمايل به اسرائيل وغرب 

  >واھند شناختينده اسرائيل رابرسميت خآسوريه درمالقات بانمايندگان اسرائيل قول دادند که در

مريکا به حل مسئله انرژی ھسته ايکه  باعث حيرت تعقيب کنندگان آ مريکا عليه ايران وعدم عالقهآتحريمھای پياپی 
رابطه مستقيم باھمان حمله اسرائيل به لبنان ووقايع سوريه دارد  که ماداميکه  کارسوريه تمام  ،ھسته ای ايران موضوع

 رابرای فشارھای نظامی واحتماال تکرارھمان برنامه ای که درسوريه جاری است به اجرانشده تحريمھا بتوانند زمينه 
علت ادامه داشتن مسئله فقط بدرادامه مذاکرات ھسته ای وبھانه گيری ھای مشھود  ١+۵تاخيروبی عالقگی  ،بگذارند

   .سوريه  وانتظار ازنتيجه تحريمھاست

ايران شروع شد  نمايندگان کنگره ھشدار دادند که نبايد  با  ١+۵وھای ھنگامی که گفتگ< :لمان نوشتآروزنامه اشپيگل 
اماواقعيت اين است که دولت اوباما وقت کشی ميکند تا تالش برای براندازی حکومت  –به ايران اجازه وقت کشی داد 

   ايران مثبت گردد>

نشان ، گی وارزش متوالی پول ايرانگزارشات کارشناسان ايرانی وخارجی ونمودارھای افزايش قيمتھا وسقوط سطح زند
ايران به موازات جريان سوريه کامال موثرودرجھت برنامه تدوين شده [جمھوری اسالمی] عليه  ميدھد که تحريمھای

    .مريکا واسرائيل پيش ميرودآازسوی 
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 ی ھزارنفری مسلح که ازکشورھای لبنان وعربستان ومده است درھمين روزھا که درحلب جنگ است گروھھاآدرخبرھا 
خبرھا از ده ھزارعرب  -  ن وترکيه تجھيزوفراھم شده اند درراه ھای حلب ديده ميشوند که بسوی حلب درحرکتندارد

   .مسلح خارجی درسوريه ودرمقابل ارتش سوريه خبرداده اند

آورد و  خواھد شدببار  چه  خوزستان کشورما عرب نشين  رمنطقهده ھزارعرب مسلح د حضوريا ميتوانيد تصورکنيد آ
  ؟چه خواھد شد!

  ؟ناطق شمال غربی کشور چه خواھند کردترک زبان درم وچند ھزارمسلح

  اپوزيسيون شوراي ملي 

ھمانطور که  مسلحانه است و وايجاد شورش ھای تحريمھا  ،، ابزارسياسی کشورھای خارجی برای مداخلهشورای ملی 
 وتھيه  بيگانه وسيلهد ايران نيز اين طرح بمد درمورآليبی وسوريه ازسوی برنامه ريزان خارجی تھيه وبه اجرا در در

وتائيد  به تحقق اين برنامه ويران سازی ايران شتابن افراد آ ،ستھ ھم یخاص چون متصورمنافع فردی برای کسان
 نادانی وبی شرافتی و بلِ نھا داده ميشود ازقِ آن امکانات مالی که به آکه درازای  بدون اينکه درک کنند ،جھانی ميدھند

    .وطن فروشی چه امکانات حقوقی وجھانی دراختياربيگانگان برای نابودی ايران ميگذارند

 


