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 !صدای پای توطئه
  

  com.Youssefi@ismart.Japeh                                                                              نويسنده ـ ژاپه يوسفی
. يد در منطقه خاورميانه مقاله صدای پای توطئه گزارشی خبری ـ تحليلی است پيرامون تحوالت جد

در اين مقاله روی برخورد اياالت متحده و البی صهيونيست در کنار عوامل مافيائی تجارت در 
نويسنده بمنظور رعايت مسائل حرفه ای . ايران با جنبش اصالح طلبی  در ايران تمرکز شده است 

ين مقاله اجتناب ورزد، و حفظ منابع خبری الجرم مجبور شده از ذکر صريح برخی از اسامی در ا
کمااينکه علی رغم ميل باطنی مجبور به حذف و يا عدم اظهار برخی از واقعيات و اخبار نيز شده   

اما علی رغم تمامی اين مصلحت انديشی ها تالش شده  کليات و پيام اصلی مقاله مزبور  . است
اشد صرفًا با اطالع رسانی مصون از خدشه نگاه د اشته شود و نويسنده اميدوار است که توانسته ب

 .از بوقوع پيوستن اين توطئه جلوگيری به عمل آورد
 

 احتمال مقابله نظامی آمريکا با ايران 
تحوالت  خاورميانه عالئم هشداردهنده ای را ارسال می کند که می تواند نشان دهنده جبهه بنديهای 

 .جديدی در آرايش سياسی نيروهای مستقر در اين منطقه باشد
ست مشت آهنين متخذه آريل شارون در برخورد با فلسطينيها از يک سو نشان دهنده شکست سيا

کامل مذاکرات صلح خاورميانه و گستاخ شدن صهيونيستها در دست زدن به جنايت است و از     
سوی ديگر تحرکاتی از قبيل هشدار ترکيه به ايران در قبال بحران پيش آمده ميان تهران و باکو و 

اشنگتن از موضع آذربايجان در اين مناقشه مبين تمايل آمريکا به ايجاد درگيری نظامی جانبداری و
 .با ايران از طريق تحريک دولتهای وابسته خود در منطقه است

 .اين در حاليست که اياالت متحده آمريکا از نظر اقتصادی در وضعيت نامطلوبی بسر می برد
ط نرخ رشد اقتصاد اين کشور بر اساس  آمار ماه بنا بر ارقام وزارت بازرگانی آمريکا متوس

 درصد رسيده در حالی که رقم مشابه در سال قبل و در دوره زمامداری  ٢/٠آوريل تا ژوئن تنها به 
 درصد رسيده بود و بر همين اساس هم اينک آهنگ رشد بزرگترين اقتصاد ۵دمکراتها به بيش از 

 . اخير قرار گرفته استجهان در پائين ترين حد خود در طول هشت سال
اين در حاليست که رکود اقتصادی آمريکا رابطه مستقيمی با قيمت نفت دارد بطوريکه  افزايش هر 

 ميليارد دالر در سال هزينه مستقيم  برای ۴يک دالر قيمت نفت در بازار جهانی معادل  حدود 
ات ايران با عربستان از نظر اقتصاد آمريکا  توليد می کند و اين امر ُمبين اهميت نزديکی مناسب

دولتمردان کاخ سفيد است که می توانند با وحدت رويه خود در اوپک تاثير مستقيم بر افزايش 
 .قيمت نفت در بازار جهانی بگذارند

بر همين اساس دل چرکينی آمريکا از اين نزديکی را در قرار دادن اسم عربستان برای نخستين  
 .   رهای ناقض حقوق اقليتهای دينی،  می توان تفسير کردبار توسط واشنگتن  در ذيل کشو

از بعد بين المللی نيز واشنگتن بدليل سياستهای نامطلوب جمهوريخواهان که منجر به عدم 
همکاری در عهد نامه های بين المللی سازمان ملل متحد از قبيل مبارزه با سالح های ميکروبی و  

بارزه با افزايش دمای کره زمين شده ، عمًال خود را در مبارزه با نژادپرستی و اجالس جهانی م
 .عرصه بين الملل بشدت در انزوای سياسی قرار داده است 

مجموعه اين عوامل می تواند القاء کننده اين امر به کابينه جورج بوش باشد که با دست زدن به 
 با حمله به ١٩٩١يک ماجراجوئی بين المللی مشابه همان کاری که جورج بوش پدر در سال 

خصوصًا . عراق انجام داد اقتصاد رو به افول و انزوای بين المللی خود را ترميم و بازسازی نمايد
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 خود به عراق و سرريز گسترده دالرهای نفتی ١٩٩١آنکه  آمريکائيها از قبال تهاجم نظامی  سال 
که قسمت اعظم رشد  اعراب خليج فارس به خزانه خود ذائقه و خاطره شيرينی را به ياد دارند 

اقتصادی سرسام آور اياالت متحده را نصيب بيل کلينتون کرد و بر همين سياق ماجراجوئيهای 
 .    جديد آمريکا در منطقه محتمل بنظر می رسد

اين نکته از آن جهت حائز اهميت است که اخيرًا يکی از شخصيت های سرشناس و پرنفوذ حزب 
مسئوليت باالئی در کابينه اسبق کاخ سفيد داشت، طی يک   جمهوريخواه آمريکا نيز که پيشتر 

 :اعالم کرده! صحبت خصوصی
ما قبًال نيز اين تجربه مثبت را در . کاخ سفيد تصميم گرفته از موضع قدرت با ايران برخورد کند«

 کسب کرديم که ايران زبان زور را بهتر می فهمد و ٨٨جريان حمله به هواپيمای ايران در سال 
 شورای امنيت ۵٩٨ن خاطر بود که بالفاصله بعد از آن حمله ايران تن به پذيرش قطعنامه به همي
 !»داد

 .ُامهات چنين رويکردی در استراتژی کاخ سفيد مبتنی بر ايجاد بحران در ايران است
اين رويکرد از آنجا نشأت می گيرد که کاخ سفيد متاثر از البی ُپرنفوذ صهيونيست و فقدان البی 

در اياالت متحده به اين نتيجه رسيده تا با اعمال فشار مستقيم نظامی بر جمهوری اسالمی ايران 
ايران، دولتمردان تهران را مجاب به تن دادن به مذاکره با واشنگتن کنند و همچون پذيرش 

بنا بر  يکبار ديگر تهران را مجبور به نوشيدن جام زهر نموده با اين تفاوت که ۵٩٨قطعنامه 
 بواسطه تندرويهای جناح مخالف اصالحات که بحساب رهبری ايران گذاشته می اشنگتنتحليل و

شود، دلزدگی و واگرائی از حکومت مستقر در ايران در رفتار شهروندان ايرانی ايجاد شده و به 
همين دليل در حال حاضر رهبری ايران فاقد اتوريته و نفوذ معنوی بمانند آيت اهللا خمينی در ميان   

عمًال باعث از هم پاشيدن شيرازه امور در ايران خواهد شد   [...] ان است و لذا جام زهر دوم  ايراني
واين آرمانی ترين حالت برای کاخ سفيد است تا از قبال آن بتواند زمينه ظهور يک ديکتاتوری 

 .آهنين و يکپارچه را با گرايش معقوالنه در سياست خارجی در ايران فراهم آورد
 تلقی آمريکا ازگرايش معقوالنه در سياست خارجی ايران تنها بمعنای همراهی  الزم بذکر است

ايران در روند صلح اعراب با اسرائيل است چرا که واشنگتن تحت فشار البی صهيونيست يگانه   
 .راه بهبود مناسبات خود با ايران را در به سازش کشاندن ايران با اسرائيل قرار داده

ول بخش مطالعات استراتژيک منطقه ای در مرکز نيکسون اخيرًا همانطور که جفری کمپ مسئ
 :اظهار داشته

از نظر اياالت متحده، خصومت ايران با اسرائيل و مخالفت اين کشور با روند صلح خاورميانه و  «
همزمان حمايت از شبه نظاميان مسلمان مخالف اسرائيل، مهم ترين مورد اختالف ميان آمريکا و 

به هر . اصالح طلبان نيز توان تغيير خصومت ديرينه ايران و اسرائيل را ندارندحتی . ايران است
حال اگر ايران همچنان به خصومت با اسرائيل ادامه داده و از حزب اهللا و ساير گروههای مسلح     
ضد اسرائيل حمايت کند، اين کشور بهتر است برقراری ارتباط با اياالت متحده را به فراموشی    

 » سپارد
مين منظور کاخ سفيد همواره خود را جهت برخورد نظامی کوتاه مدت با ايران آماده نگاه به ه

 .داشته است
 با تکيه بر آراء گسترده و ميليونی و اتخاذ ١٣٧۶روی کار آمدن رئيس جمهور خاتمی در خرداد 

ن در آن  سياستهای معقول و جهانپسندانه توسط وی منجر به تعليق برخورد نظامی کاخ سفيد با ايرا
 .مقطع شد

واشنگتن در آن مقطع بر اساس اين دريافت که مردم در ايران به پائين ترين سطح از حمايت خود 
از دولتشان رسيده اند فرصت را برای انجام عمليات نظامی محدود عليه ايران بمنظور تغيير 
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يص داده   ساختار و ماهيت حکومت در ايران و ايجاد توازن ضعف در خليج فارس مناسب تشخ
 .بود

 
 توقف موقت پروژه برخورد نظامی

 و اتخاذ ١٣٧۶با انتخاب غيرمنتظره و چشمگير خاتمی در انتخابات رياست جمهوری سال 
سياست تنش زدائی  و تز گفتگوی تمدنها توسط دولت جديد ايران، مشروعيت هرگونه برخورد تند 

 .نظامی با جمهوری اسالمی به حالت تعليق درآمد
 و پيام تلطيف کننده وی خطاب به آمريکائيها و متعاقب سخنرانی CNNصاحبه خاتمی با بعد از م

  ١٣٧٩آشتی جويانه مادلين آلبرايت با ايران در اجالس ساليانه انجمن ايران و آمريکا در بهار سال 
 .پيش بينی می شد دو کشور متمايل به برداشتن گامهای اساسی جهت بهبود مناسبات دوجانبه هستند

اما پاسخ منفی آيت االه خامنه ای به اظهارات آلبرايت آب سردی بود که بر خوشبينی های پيش   
 .آمده برای بهبود مناسبات تهران و واشنگتن ريخته شد

نکته حائز اهميت در اين خصوص آنست که طرف آمريکائی با اشاره صريح و مستقيم وزير 
 سفيد اقدام به انجام سناريوی سخنرانی آشتی خارجه ايران مبنی بر برداشتن قدم اول توسط کاخ

 .جويانه آلبرايت کرد
 

 توطئه صهيونيستها بر عليه بهبود مناسبات ايران و آمريکا
اين روند تا جائی پيش رفت که وزارت خارجه آمريکا چند روز قبل از سخنرانی آلبرايت متن 

سئولين تراز اول ايران رسانده کامل اظهارات وی را از طريق کريدورهای ديپلماتيک به اطالع م 
تنها عاملی که باعث شد اين معانقه ديپلماتيک به بن بست برسد شيطنتی بود که توسط البی . بود

اسرائيل در آخرين لحظه بعمل آمد و بدون اطالع ايران ، وزارت خارجه آمريکا را مجاب به 
که طی اين پاراگراف از عدم  اضافه کردن پاراگرافی در متن سخنرانی وزير خارجه آمريکا کرد 

 !کنترل دمکراتيک بر روی نهادهای تحت اختيار رهبری ايران انتقاد شد ه بود
 

�As in any diverse society, there are many currents swirling about in Iran. 
Some are driving the country forward; others are holding it back. Despite the 
trend   towards democracy, control over the military, judiciary, courts and 
police remains in un-elected hands, and the elements of its foreign policy, 
about which we are most concerned, have not improved. But the momentum 
in the direction of internal reform, freedom and openness is growing 
stronger.� 

   
غير مترقبه بودن اين پاراگراف در اظهارات آلبرايت برای دولتمردان ايران تا جائی بود که هادی  
نژاد حسينيان عالی رتبه ترين مقام ديپلماتيک ايران در آمريکا نيز در سخنرانی خود که در بعد از   

ن نيز ظهر اجالس انجمن ايران و آمريکا ايراد شد خطاب به طرف آمريکائی خود گفت که ايرا 
 .خواهد کوشيد رويکردی انعکاسی نسبت به موضع جديد کاخ سفيد اتخاذ نمايد

 
Notwithstanding the fact that the statement this morning contained some of 
the old Allegations against Iran � a factor which we recognize as the result 
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of conflicting tendencies towards Iran among US policy makers � we are 
prepared, for our part, to welcome the lifting of the US ban on import of 
some Iranian goods and other initiatives as a positive step which, I am sure 
will be reciprocated by Iran with a positive and proportionate measure. The 
prospect of US-Iran relations are still heavily contingent on American 
willingness and ability to change its policies towards Iran. In this context, 
reassessment of American past policies towards Iran and acknowledgements 
of its shortcomings would certainly contribute to lowering the wall of 
mistrust. 
 
ظاهرًا نژاد حسينيان در آخرين فرصت و بصورت شتابزده اقدام به تصحيح متن سخنرانی خود 
کرده بود و فرصت آنرا نداشته تا متن سخنرانی خود را بر اساس موضع جديد آمريکا با تهران 

 !هماهنگ کند
ه سخنرانی آلبرايت نمی توانست مورد رضايت رهبری ايران قرار گيرد و در طبعًا بخش الحاقی ب

همين چارچوب سخنرانی انتقاد آميز آيت اهللا خامنه ای نسبت به اظهارات آلبرايت  واکنش طبيعی 
 .و قابل تصوری برای تحليلگران سياسی مسائل دو کشور بود
سياست خارجی آيت اهللا خامنه ای کرد تنها ايرادی که در اين خصوص می توان متوجه مشاوران 

آنست که ايشان نتوانستند بموقع با مشاوره دادن به آيت اهللا خامنه ای، وی را متقاعد به لزوم افشاء 
 .کردن نقض تعهد و پيمان شکنی آمريکائيها در تغيير بدون توافق متن سخنرانی آلبرايت نمايند

از موضع آيت اهللا خامنه ای نسبت به اظهارات طبعًا در چنين حالتی برخالف تلقی شکل گرفته 
مبارزه جوئی نامتعارف ايشان با ((آشتی جويانه آلبرايت در افکار عمومی بين المللی مبنی بر  

آيت اهللا خامنه ای در آنصورت از توان اقناعی مناسبی )) آمريکا علی رغم آغوش گشائی کاخ سفيد
ن با استناد به مداخله جوئی آمريکا در امور در افکار عمومی برخوردار می شد و موضع ايشا

 .داخلی ايران برخالف توافقات دو جانبه، قابل توجيه بود
در مجموع جناح مخالف بهبود مناسبات دو کشور زيرکانه موفق شد دريچه باز شده جهت نزديکی 

نش زدائی از ميان تهران و واشنگتن را مسدود نمايد و از بعد از اين مقطع بود که بار دگر روند ت
 .مناسبات ايران و آمريکا متوقف شد

اين در حاليست که از نقطه نظر سياسی و اقتصادی تيرگی مناسبات  ايران و آمريکا ضمن آنکه  
تنها ضربه زننده به منافع متقابل دو کشور شده متقابًال جميع کشورهای منطقه و اروپائی از اين 

 !داری بنفع خود می باشندتيرگی مناسبات بنحو احسن در حال بهره بر
 

 هم پيمانی صهيونيستها با مافيای تجاری ايران
نکته حائز اهميت در اين خصوص آنست که در روند نزديکی ميان دو کشور، البی صهيونيست  
در کنار مافيای تجاری ايران به يک اشتراک نظر پنهان و آرمانی رسيده اند و آن دور نگه داشتن 

 . معقول و محبوب  از دايره نظام بين الملل در کوتاه مدت استايرانی مقتدر با دولتی
 بهمين منظور ترسيم و حفظ چهره ای  خشن و عبوس از ايران در نظام بين الملل در دستور کار 

 .اصلی اين دو قرار گرفته است
در مجموع صهيونيستها می کوشند با ترسيم وحفظ چهره عبوس از ايران بزهکاريهای سياسی 

 با متمرکز کردن توجه افکار عمومی جهان بر رفتار نامتعارف ايران در سايه قرار دهند  خود را
 .تا بدينوسيله فرصت تداوم سياستهای خشن خود را در خاورميانه تامين نمايند



 5

متقابًال مافيای تجاری ايران نيز با توجه به نااميديشان از کسب پايگاه مردمی و بمنظور حفظ 
در کانون مناسبات ناسالم مالی و تجاری خود ساخته شان در ايران، به اين موقعيت ممتاز خود 

 .نتيجه رسيده اند که صرفًا در حوزه و کانون فرادستی هرم قدرت سياسی به ايفای نقش بپردازند
از آنجا که مافيای تجاری با فرض قطعی بودن تهاجم محدود آمريکا به ايران نتيجه اين تهاجم را 

 :رج نمی داننداز دو حالت خا
 . از هم گسيخته شدن شيرازه امور در ايران •
 . توانائی اصالح طلبان در کنترل بحران ناشی از تهاجم آمريکا به ايران •

و با توجه به آنکه در هر دو حالت مزبور جائی برای تداوم فعاليتهای ناسالم اقتصادی خود نمی 
 کرده و با سوء استفاده از توانمنديهای خود بينند، لذا مافيای تجاری بی رغبت نيست تا پيش دستی

 . در ايران از نتايج تهاجم احتمالی آمريکا، بنفع خود بهره برداری کند
 

 جايگاه هاشمی رفسنجانی
 سال اخير در ايران را نمی توان بدون لحاظ نقش و جايگاه محوری  هاشمی ۴فعل و انفعاالت 

همين اهميت و اعتبار توجه مثلث مافيای  .کردرفسنجانی در هرم قدرت سياسی ايران ارزيابی  
 . تجاری ـ تل آويوـ واشنگتن را معطوف به هاشمی رفسنجانی کرده است

 با صراحت خط مشی متخذه دولت ١٣۶٨هاشمی از ابتدای دوران رياست جمهوريش در سال 
 .خود را توسعه اقتصادی قرار داد و مسئوالنه به اين خط مشی پايبند ماند

 : صريحًا می گفت١٣۶٨نرانی خود طی مراسم نماز جمعه سال وی در سخ
من يکی از انگيزه های اينکه مسئوليت در اين مقطع را پذيرفتم و از ابتدا که وارد مبارزه شدم «

تا امروز که ادامه می دهم اينست که تالش کنيم جامعه اسالمی که به اسم اسالم و با لطف خداوند 
 )١(» ل شد و به اينجا رسيد، ما جامعه نمونه اسالمی را بسازيمو هدايتهای حضرت امام تشکي

 :وی همچنين يکسال بعد طی سخنرانيش در جمع معاونان سياسی استانداريهای کشور می گويد
اميد می رود در ده سال سازندگی با بکارگيری منابع طبيعی و تجهيزات الزم شاهد بهبود وضع «

بتوانيم اين کشور را بصورت يک نمونه اسالمی و انقالبی به اقتصادی و تعادل اجتماعی باشيم و 
 )٢(» دنيا معرفی کنيم

هاشمی با تکيه بر تز توسعه اقتصادی تمام دوران هشت ساله رياست جمهوری خود را سپری کرد  
 ١١و طی آن مدت کمترين اهتمامی از وی جهت ورود به بحث توسعه سياسی ديده نشد تا جائيکه 

 :ه فتح بنقل از سعيد حجاريان اظهار می داشتسال بعد روزنام
 در سمت معاونت سياسی مرکز تحقيقات استراتژيک مسئوليت پروژه توسعه ١٣۶٨از سال ... «

وقتی که طرح تفصيلی را ... سياسی را به اتفاق آقای بهزاد نبوی و جمعی ديگر شروع کرديم 
آقای هاشمی رفتيم تا گزارشی از کارمان نوشته بوديم، به اتفاق آقای خوئينی ها و دوستان خدمت 

من در مورد توسعه سياسی به ايشان گفتم که ما اين پروژه را در . در اين زمينه به وی بدهيم
) توسعه سياسی(با لحن استعجاب و استغراب پرسيد که اين اصطالح ) ايشان. (دستور کار داريم

ا خودتان به سياق توسعه اقتصادی آن مفهومی است که مطرح است و به کار می رود يا اينکه شم
من به ايشان . را وضع کرده ايد؟ چون ايشان آن موقع پروژه توسعه اقتصادی خود را پيش می برد 

گفتم که توسعه سياسی يک ترم و اصطالح جا افتاده در مراکز آکادميک و سياسی جهان است و 
د و آن را درس می دهند، و همان   بعد از جنگ جهانی دوم برای آن کرسی آکادميک درست کرده ان
توسعه سياسی هم برای خود ابعادی . گونه که توسعه اقتصاديه در ذهن شما مبانی و پايه هائی دارد

يعنی می پرسيد که آيا اين توسعه سياسی که . ايشان تعجب کرد و گفت من اين را نمی دانستم. دارد
دتان جعل کرده ايد يا پايه و مايه علمی  شما حرف آنرا می زنيد يک چيز من درآوردی است که خو 
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هم دارد من هم برای ايشان توضيح دادم که شما ولو به توسعه اقتصادی معتقد باشيد، از دو زاويه 
يعنی حتی اگر محور کارتان توسعه اقتصادی باشد باز از . الجرم بايد به توسعه سياسی بپردازيد
 عنوان پيش شرط توسعه اقتصادی، چون هرگونه يکی به: دو زاويه به توسعه سياسی نياز داريد

توسعه اقتصادی پيش شرطها و لوازم سياسی دارد که تا آنها را نبينيد معلوم نيست الگوی توسعه 
. از آن طرف هر الگوی توسعه اقتصادی يک پيامد سياسی دارد. اقتصادی تان درست پيش برود

دی بپردازيد، و اين کار هم يک الگوی توسعه شما بايد از اين منظر هم به پيامدهای توسعه اقتصا
ولی ما خودمان آنرا پيش . به هر حال ايشان خيلی از اين پروژه استقبال نکرد. سياسی می طلبد

البته گزارشها و نتــــايج کار به ايشان ارائه می شد اما فکر نمی کنم ايشان از آنها استفاده   ... برديم 
 )٣(» می کرد

دال بر کم رغبتی هاشمی به بحث توسعه سياسی در ايران را  بوضوح می توان استنادات حجاريان 
مؤيد توجه و تمرکز اصلی هاشمی بر نهادينه کردن خط مشی اصالحات اقتصادی خود در ساختار   

به همين منظور وی با نزديک شدن به پايان دوران رياست . استراتژيک ايران تلقی کرد
وافری به تداوم سياستهای اقتصادی خود داشت ابتدا کوشيد با جمهوريش و از آنجا که دلبستگی 

تست جناحهای سياسی موثر در ايران زمينه تداوم رياست جمهوريش برای دور سوم را ارزيابی 
 .کند

در همين راستا بود که عطااهللا مهاجرانی معاون وقت پارلمانی وی طی مصاحبه با روزنامه 
تغيير قانون اساسی ايران جهت امکان انتخاب مجدد هاشمی انگليسی زبان ايران نيوز خواستار 
 )۴.(برای دور سوم رياست جمهوريش شد

ليکن از آنجا که اين پيشنهاد با مخالفت صريح آيت اهللا خامنه ای مواجه شد هاشمی از آن پس 
کوشيد با ايجاد حزب کارگزاران سازندگی زمينه حفظ و تداوم سياستهای اقتصاديش در ساختار 

 .اسی ايران را فراهم آوردسي
 .انتخابات رياست جمهوری دور هفتم ايران آوردگاهی مهم برای هاشمی رفسنجانی بود

وی در آن مقطع با برسميت شناختن آغاز دوران خداحافظيش با کرسی رياست جمهوری ايران 
 بعد هشيارانه در حال ارزيابی پيرامون بازيگران نوين عرصه سياست در حوزه رياست جمهوری

 .از خود بود
ارزيابی ياران هاشمی از حضور کم فروغ محمد خاتمی در اين عرصه و عدم احتمال پيروزی 

 عاملی مهمی بود که باعث شد حزب کارگزاران سازندگی هاشمی  ١٣٧۶وی در انتخابات سال 
 .آخرين گروهی باشد که از وی در اين انتخابات حمايت کند

ر خود از خاتمی بدنبال آن بود تا درصورت پيروزی وی در اين حزب با حمايت تؤام با تاخي
 .انتخابات، سهم مورد نظر خود را نيز از کابينه وی مطالبه نمايد

 ايجاد ١٣٧۶بعد از آنکه تقريبًا چشم انداز اميدوارکننده ای برای پيروزی خاتمی در انتخابات سال 
ع خاتمی شد و با سرمايه گذاری بر شد حزب کارگزاران سازندگی در آخرين لحظه وارد صحنه بنف

 .روی چهره پيروز تالش کرد سهم مطلوب خود را در کابينه خاتمی کسب کند
هدف استراتژيک کارگزاران از اين اقدام آن بود تا با ورود به جرگه ياران خاتمی و متقاعد کردن  

ئوری اقتصادی وی جهت تداوم سياستهای اقتصادی دولت جديد بر اساس سياستهای کابينه قبل ت 
 . هاشمی را محفوظ نگاه دارند

تنها نکته ای که نه هاشمی رفسنجانی و نه حزب کارگزاران سازندگی و نه جناح محافظه کار 
ايران و نه حتی خود خاتمی و حاميانش بر روی آن حساب باز نکرده بودند پيروزی مقتدرانه و 

 .غيرقابل انتظار خاتمی در اين انتخابات بود
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ء بيست ميليونی خاتمی در اين انتخابات آنقدر به خاتمی و متحدينش اعتماد بنفس می داد کسب آرا
 .که بتوانند خط مشی مستقالنه ای را اتخاذ نمايند

 
  صهيونيت- آمريکا-ضرورت فتح قلعه رهبريت توسط مثلث مافيا

حه شطرنج از اين مقطع به بعد بود که بزعم مثلث مافيای تجاری و آمريکا و صهيونيست، صف
سياسی ايران مبدل به شطرنجی سه نفره ميان آيت اهللا خامنه ای ، سيد محمد خاتمی و هاشمی 

 .رفسنجانی شده بود
آيت اهللا خامنه ای صرف نظر از همدلی رقيق خود با روند اصالح طلبی دولت جديد، در تحليل 

با سرعتی معقول را نهائی با درک ضرورت اصالحات در کشور مجوز فعاليتهای اصالح طلبانه 
 .صادر کرد

خاتمی نيز در اين شطرنج ثالثه بخوبی واقف بود که علی رغم اقبال بزرگش در کسب آراء بيست 
ميليونی مردم، ليکن اقليت محدود و گوش بفرمان و شبه نظامی تحت امر مافيای تجاری، علی 

ل عدم انسجام و ناهمگونی رغم قّلت عددی براحتی می توانند ارتش بيست ميليونی خاتمی را بدلي
 .طبيعی حاکم بر آن،  ببلعند

به همين دليل وی می کوشيد ضمن پرهيز از اتخاذ موضع متعارض با آيت اهللا خامنه ای با قرار 
دادن خود در کنار رهبری ايران هشيارانه مخالفان خود را از فرصت القای معارضه ميان رئيس 

 . دجمهوربا آيت اهللا خامنه ای محروم نماي
 که حداقل ١٣٧۶از سوی ديگر جناح مخالف اصالحات در ايران نيز از بعد از دوم خرداد 

پايگاههای مردمی خود را در ايران از دست رفته می ديد کوشيد با محاصره و آيت اهللا خامنه ای 
در مقام عالی رتبه ترين صاحب منصب در هرم قدرت سياسی ايران ايشان را کرهًا بنفع خود  

 نمايند تا با استفاده از حيثيت سياسی واليت فقيه در ايران برای خود گارد حفاظتی فراهم مصادره
کرده و از آن طريق با کارشکنی در مسير سياستهای اصالح طلبانه دولت خاتمی ناتوانی کابينه 
جديد را به افکار عمومی در ايران و دولتهای خارجی که به استقبال دولت جديد و معقول ايران 

 . مده بودند، تفهيم کنندآ
در همين چارچوب بيشترين تالش در عرصه سياست خارجی صرف خصمانه نگاه داشتن 
مناسبات ايران با آمريکا شد تا از اين طريق اين پيغام را به دولتمردان واشنگتن تفهيم کنند که تنها 

مين منافع و گروه صاحب صالحيت در ايران که توان زدن حرف آخر و  تامين امنيت جهت تض
 !سرمايه گذاری تجاری خارجی را در ايران دارد، مافيای تجاری هستند

بی استعدادی عوامل سياسی مافيای تجاری در جذب افکار عمومی نسل جوان و عموم شهروندان  
ايرانی آنها را به اين نتيجه رسانده که با توجه به نبود سوء پيشينه اقتصادی و فقدان فساد مالی در 

ملکرد آيت اهللا خامنه ای امکان آنکه بتوانند با آلوده کردن وی در مسائل مالی ايشان را  هم حيطه ع
 .سرنوشت خود و قهرًا حامی خويش نمايند، وجود ندارد

لذا نهايت اهتمامشان  بر آن قرار گرفت که  از هر راه ممکن مانع از نزديک شدن وی به افکار و  
زه ندهند آيت اهللا خامنه ای در يک همسوئی با خاتمی  مورد  مطالبات نسل جوان ايران شده و اجا
 .استقبال نسل جوان ايران قرار گيرند

برای مافيای تجاری همگرائی آيت اهللا خامنه ای با نسل جوان ايران بمعنای پايان حيات سياسی 
ت پر چرا که از اين طريق آيت اهللا خامنه ای می تواند با تکيه بر رانت و ظرفي . خودشان است

انرژی و سبکباالنه نسل جوان ايران که برخوردار از اکثريت عددی در ساختار جمعيتی ايرانند،  
خود را از شر زياده طلبی و اعمال فشار سنگين اين جناح بر تار و پود اقتصاد و سياست ايران 

 .برهاند
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 ای در جريان تهاجم مافيای تجاری پيش از اين نيز بدنبال دلجوئی صميمانه ای که آيت اهللا خامنه
 .به کوی دانشگاه تهران از دانشجويان بعمل آورد ايشان را مواجه با هشدار پنهان خود کرده بود

برای ناظران سياسی تغيير برخورد حکومت از مرحله دلجوئی و استمالت دانشجويان  به مرحله   
 .زندان کشيدن  و محکوميت دانشجويان نشانه اين تهديد پنهان بود

 صهيونيست، هر اندازه که آيت اهللا خمينی بنيانگذار - آمريکا-ر حاليست که بزعم مثلث مافيااين د
جمهوری اسالمی ايران بواسطه برخورداری تؤامان از دو مؤلفه سابقه بلند مدت مبارزاتی و 
مرجعيت مطلق فقهی در مقابل زياده طلبی جبهه متحد ارتجاع مذهبی و مافيای تجاری در ايران 

مقاومت داشت، اما جانشين ايشان  برای مواجهه و همآوردی  قدرتمندانه با اين دو  به زمان    قدرت 
 .و متحدين بيشتری نيازمند بود

خاستگاه  نوانديشانه فقهی آيت اهللا خامنه ای  که از نظر سياسی قرابت بيشتری با جناح روحانيون 
 . ارتجاع مذهبی به ايشان استروشنفکر ايران دارد، مانع اصلی از اقبال مافيای تجاری و

لذا اين گروه بدنبال رحلت آيت اهللا خمينی حرکت تؤام با توفيقی جهت حذف کامل روحانيون و  
سياستمداران جناح چپ مذهبی که عمومًا همچون رهبر جديد ايران خاستگاهی نوانديشانه داشتند 

رسيد و در نهايت مافيای تجاری را آغاز کرد که با فوت مرحوم احمد خمينی اين روند به اوج خود 
موفق شد در صحنه سياسی، رهبر جديد ايران را در ميان حلقه ای  عاری از روحانيون نوانديش    
و مملو از مرتجعين دينی ايزوله کرده، بطوريکه هر گونه عملکرد و موضع گيری نامتعارف  

 .ودعوامل مافيای تجاری مستقيمًا به حساب آيت اهللا خامنه ای گذاشته ش
اين در حالی بود که هاشمی رفسنجانی نيز که بشخصه توان آنرا داشت تا با در کنار رهبری ايران 
قرار گرفتن وی را ازاين غربت ناخواسته درآورد، ليکن ظاهرًا وی  ترجيح داد که برای گذراندن 
بدون دغدغه دوران رياست جمهوريش و پی گيری بدون مزاحمت طرحهای توسعه اقتصادی 

د نظرش با وارد مجادله نشدن در حوزه نوانديشی دينی بی دليل جبهه جديدی عليه خود و مور
 .کابينه اش فراهم نيآورد

نگرانی جبهه متحد مافيای تجاری و ارتجاع مذهبی از باب شدن نوانديشی دينی از آنجهت بود که   
باحث نوانديشی سياسی ايشان بخوبی واقف بودند که بحث نوانديشی دينی قابل گسترش و تعميم به م

 .و متعاقبًا نوانديشی اقتصادی است
از آنجا که بنيانهای معرفتی اقتصاد مافيای تجاری با تکيه بر اقتصاد حجره ای توان ، استعداد و 
قابليت حضور در عرصه های نوين اقتصاد مدرن را ندارد اين جناح می کوشد با حفط دنيای 

 .ز حداقل تالش ناسالم اقتصاديش ببردتجارت حجره ای حداکثر سود خود را ا
 و پيروزی غيرقابل انتظار سيد محمد خاتمی که از چهره   ١٣٧۶انتخابات رياست جمهوری سال 

های شاخص روحانيون نوانديش چپ مذهبی ايران بود بصورتی کامًال ناخواسته يکبار ديگر 
 .ردامکان بازگشت جناح نوانديش دينی به صحنه سياست ايران را فراهم ک

لذا طبيعی بود عوامل مافيای تجاری سراسيمه  در بازی شطرنج ثالثه بوجود آمده در ايران بعد از   
روی کار آمدن  رئيس جمهور خاتمی، تالش خود را وقف تحکيم و تقويت حلقه محاصره خود بر 

خود » قلعه«گرد آيت اهللا خامنه ای کرده تا بدينوسيله ضمن آنکه رهبری ايران  را تخت قاپوی 
کرده  و ايشان را از دسترس اصالح طلبان دور نگاه دارند، متقابًال مانع از يارگيری جديد  

 .رهبری ايران از ميان متحدين سابق خود شوند
خاتمی و جبهه اصالح طلب حامی وی نيز متقابًال می کوشيدند تا ضمن آچمز کردن قلعه مافيای 

 .  امعه  کيش و مات کنندتجاری ، مخالفان اصالحات را در عرصه علنی ج
 که از محبوبيت ١٣٧۶مخالفان جنبش اصالحات پيش از اين با ظهور پديده خاتمی در دوم خرداد 

باالئی نزد جوانان و جامعه ايران برخوردار شد عمًال مجبور به از دست دادن دو سنگر مهم و 
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ار آمدن رئيس جمهور استراتژيک رياست جمهوری و پارلمان شدند لذا اين گروه از بدو روی ک
خاتمی نهايت اهتمام خود را مصروف به اعمال خشونت حکومتی با تشبث به نهادهای منتسب به 
رهبری جمهوری اسالمی کرده تا بدينوسيله تا آنجا که می توانند زمان از دست دادن آيت اهللا خامنه   

 .ای و ملحق شدن کامل وی به اصالح طلبان را به تعويق اندازند
 

 ه توطئهانگيز
 ايران و پيروزی مجدد و چشمگير خاتمی در اين عرصه ١٣٨٠انتخابات رياست جمهوری سال 

 .سيگنال هشداردهنده ای جهت بررسی تحوالت سياسی ايران بود
هشداردهندگی اين پيروزی از آن جهت است که عوامل سياسی مافيای تجاری ايران علی رغم 

اشتند تا پايگاه مردمی خود را ترميم نمايند اما به فراست آنکه چهار سال پيش از اين فرصت آنرا د
دريافتند که علی رغم شعارهای اولترا اصالح طلبی تصنعی کانديداهايشان در اين انتخابات 

 را نيز از دست داده    ١٣٧۶حداقلهای آراء مردمی خود نسبت به انتخابات رياست جمهوری سال  
 .اند

يم کرد که ديگر نبايد کمترين اميدی به کسب دوباره آراء مردم اين نتيجه ناخوشايند به ايشان تفه
 نکرده و قاعده بازی ١٣٨۴داشته باشند، لذا منطقًا خود را معطل انتخابات رياست جمهوری سال 

 .را از عرصه دمکراتيک به ديپلماسی پنهان کشانده اند
ات بی رونق رياست در غير اينصورت مخالفين جنبش اصالح طلبی ايران يا بايد به انتخاب

 با تائيد صالحيت صرف کانديداهای جناح خود توسط شورای نگهبان تن بدهند ٨۴جمهوری سال 
که اين امر بمعنای تائيد رسمی از دست دادن مشروعيت سياسی جمهوری اسالمی ايران است که 

 نمی ٨۴جائی برای فخرفروشی رئيس جمهور برآمده از اقليت آراء شهروندان ايرانی در سال 
گذارد و يا آنکه برای هميشه چشم خود را از کرسی رياست جمهوری ايران برداشته و کسب 

و اين رويکردی است که مافيای تجاری ! قدرت در سپهر دمکراتيک ايران را  سه طالقه نمايند
 .نشان داده اند رغبتی به آن ندارند

ت دادن کرسيهای متکی به آرای  از آنجا که عوامل سياسی مافيای تجاری ايران علی رغم از دس
مردم هنوز در مصادر پرقدرِت بی ارتباط به آراء شهروندان دست باال را در ساختار حکومت 
ايران دارند، لذا ظاهرًا برای حل قضيه مشکل اصالح طلب ها در ايران و بازتوليد دوران طالئی 

 !حاکميت خود تصميم به پاک کردن صورت قضيه گرفته اند
ه در همين راستا توسط ايشان نوشته شده دست زدن به يک شبه کودتا همزمان عليه نسخه ای ک

 !آيت اهللا خامنه ای و رئيس جمهور خاتمی است
 

 انديشه توطئه
در اين سناريو هدف بر آن قرار گرفته تا با اعمال فشار هر چه بيشتر بر بدنه اجتماع که پناهگاه 

وده، زمينه انفعال و ياس و ناامنی اجتماعی را بر مستحکم اصالح طلبها طی چهار سال اخير ب
جامعه شهروندی ايران حاکم نمايند تا بدين طريق مردم را به اين نتيجه برسانند که ماحصل روی 
کارآمدن اصالح طلبها در ايران نه تنها متضمن کمترين گشايشی در زندگی اجتماعی و سياسی و 

را ضمن منفعل کردن چشم انتظار ظهور يک ناجی اقتصادی مردم نشده بلکه در نهايت ايشان 
جديد برای تامين حداقلهای معيشتی و فراغتی خود کنند که در آنصورت مسئله بعدی گزينش اين 

 .ناجی و قهرمان جديد برای مافيای تجاری است
با توجه به عزم جدی آيت اهللا خامنه ای جهت برخورد با مافيای تجاری بعد از دستورالعمل وی  

ی مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و صدور مجوز برای مجلس جهت تحقيق و تفحص از برا
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نهادهای تحت نظارت خود و با عنايت به خصومت مافيای تجاری با خط مشی خاتمی و اصالح 
طلبان يگانه مهره ای که در اين شطرنج ثالثه برای مافيای تجاری باقی می ماند هاشمی رفسنجانی 

 !خواهد بود
 به اعتبار سابقه ، شيخوخيت ، تجارب و شم سياسی بااليش، وزنه سياسی تمام شده ای در   هاشمی

عرصه سياست ورزی ايران نيست  و با توجه به اينکه وی کماکان اصالحات اقتصادی مورد 
وثوق خود را يگانه نسخه شفا بخش برای نجات و ساماندهی جامعه ايران می داند لذا مافيای  

تقاد است که چنانچه با انجام موفقيت آميز طرح خود، بتواند هاشمی را در برابر تجاری بر اين اع
عمل انجام شده قرار دهند آنگاه از ُحسن نيت وی با توجه به يکه ساالری هاشمی جهت ايجاد 
امنيت و سامانمندی در امور کشور، خواهند توانست  قابليتهای  او را در خدمت منويات خود قرار      

 .دهند
 هاشمی را بطور ٧٨ آنکه جبهه اصالح طلب ايران نيز از بعد از انتخابات پارلمانی سال خصوصًا

 .کامل از خود راند
در همين راستا مشاهده می شود که علی رغم دل چرکينی مافيای تجاری از هاشمی در جريان  

 ناگهان بعد از ٧۶خاصه خرجی وی بمنظور حفظ سالمت انتخابات رياست جمهوری سال 
 روند اقبال به هاشمی توسط مخالفين اصالحات آغاز شد تا جائيکه دکتر ٧٨ابات پارلمانی سال انتخ

مهدی خزعلی فرزند آيت اهللا ابوالقاسم خزعلی و چهره ای سرشناس و جنجالی در اردوی مخالفان  
اصالحات که در جريان قتلهای زنجيره ای عوامل خودسر وزارت اطالعات و خودکشی سعيد 

م رديف اول اين پرونده حمايت همدالنه ای با وی کرده بود طی مصاحبه با روزنامه امامی مته
 : صراحتًا اعالم می کند٧٩دوران امروز در زمستان سال 

به اعتقاد من اگر بنا باشد، کسی اين کشور را جمع کند و نجات دهد، آن شخص هاشمی «
 ) ۵(» رفسنجانی است

ه آستين چرکی و تردامنی گسترده اش در حوزه های مالی و   گذشته از آن مافيای تجاری با توجه ب
اقتصادی می کوشد با دامن زدن به شائبه ايجاد شده در سطح جامعه ايران پيرامون تخلفات و سوء   
استفاده های مالی منصوبين هاشمی، تهديدی را جهت ترغيب هاشمی به پيوند با خود فراهم آورد تا  

تحقيق و تفحص مجلس پيرامون حيف و ميل های صورت بدينوسيله قبل از جدی شدن بحث 
 . گرفته، خود را از بی حيثيتی بيشتر در افکار عمومی مصون نمايند

 
 پيام توطئه

در همين چارچوب می توان به استقبال و آغوش گشائی شورمندانه ای  که توسط متحدين سياسی ـ 
ی کشاندن مراسم اعدام و شالق زنی مطبوعاتی مافيای تجاری طی هفته های اخير از به صحنه علن

جوانان  و فشار آوردن به پارلمان با احضار و محاکمه نمايندگان مجلس اشاره کرد که از ِقَبل آن   
می کوشند ضمن اعمال فشار بر ذهنيت روانی جامعه ايران و افکار بين المللی ناتوانی خاتمی و 

 .نمايندمتحدينش در تامين حداقل آرامش در جامعه را القاء  
هدف محوری در اين سناريو اورژانسی کردن وضعيت در ايران است تا بدين طريق ضمن دامن 
زدن به نارضايتيهای اجتماعی متقابًال به اياالت متحده آمريکا که مدعی اصلی ميراث خواری در 

 .خاورميانه است تفهيم کنند که مشکل ايران  تنها از کانال مافيای تجاری قابل حل هست
ن نکته از آنجهت حائز اهميت است که آمريکا علی رغم داعيه دمکراسی خواهی در جهان، اي

نشان داده استقبال بيشتری از حکومتهای استبدادی در خاورميانه و خصوصًا خليج فارس که مرکز 
 .حياتی تامين نفت برای اين کشور است، دارد
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ای خود را در خليج فارس با تکيه بر برای آمريکا بمراتب راحتتر است تا توافقات و قرارداده
 .امنيت آهنين ناشی از حکومتهای ديکتاتوری محلی با حکام اين کشورها به امضاء برساند

قطعًا گسترش دمکراسی مشابه دمکراسی ايران در خليج فارس در اولويت متضر کننده منافع   
نچه مخير به گزينش ميان لذا طبيعی است کاخ سفيد چنا. اقتصادی و سياسی کاخ سفيد خواهد بود

دو رويکرد دمکراتيک و استبدادی در سائقه حکومت در ايران شود، رويکرد استبدادی را بواسطه  
 .توان ايجاد امنيت آهنينی که متضمن امنيت سرمايه گذاريهای آمريکائيها باشد، ترجيح می دهد

خ عرب به تمامی اهداف سياسی طبعًا تا زمانيکه واشنگتن می تواند تنها با امضاء يا فرمان يک شي
ـ اقتصادی خود در منطقه برسد، تمايلی به طوالنی کردن و افزايش هزينه های توافقاتش با اين 

 .کشورها در پروسه های پارلمانتاريستی و دمکراتيِک ُمنبعث از نمونه ايرانی نخواهد داشت
ميق وجوه آزاديخواهی شده در چنين حالتی واشنگتن از هر حرکتی که در ايران متضمن بسط و تع

روی گردانده و متقابًال به استقبال گرايشات توتاليتاريستی خواهد رفت و اين نقطه قوت مافيای 
 .تجاری ايران برای تضمين موفقيت شبه کودتايشان بر عليه اصالح طلبان است

 
 انجام توطئه

ياز ُمبرمی به بروز يک مافيای تجاری برای عملياتی کردن توأم با موفقيت شبه کودتای خود ن
بحران وارداتی از بيرون از مرزهای ملی  دارد تا با توسل به آن ضمن اتخاذ سياستهای انقباضی 
در داخل با توجيه اورژانسی بودن وضعيت از آزادی عمل الزم جهت سرکوب اعتراضهای 

 .محتمل داخلی برخوردار شود
ريکا و يا متحد استراتژيکش اسرائيل به بهمين منظور يک تهاجم محدود و مقطعی از ناحيه آم

ايران در حد بمباران نيروگاه اتمی بوشهر فراهم آورنده جو آرمانی مافيای تجاری برای تضمين 
 .سياستهای انقباضی متخذه از قبال شبه کودتايشان است

اين نکته از آنجهت اهميت دارد که ماحصل سياستهای خشن آريل شارون در روند مذاکرات صلح  
اورميانه ضمن آنکه مذاکرات را با بن بست مواجه کرده عمًال راديکاليسم در مناطق اشغالی   خ

مبدل به مشی سياسی صهيونيستها شده و بهمين منظور تل آويو بی تمايل نيست با تکيه بر بحران 
ايران فراغتی در افکار بين الملل جهت تعقيب سياستهای سرکوبگرانه خود در فلسطين اشغالی 

 .م آوردفراه
 که با ٧۵ـ٧۶گذشته از آن ناآرامی در ايران اين توجيه را به آمريکا نيز می دهد تا همچون سالهای   

توسل به دادگاه ميکونوس خود را مهيای تهاجم نظامی به ايران می کرد، مجددًا تهاجم نظامی  
ه حفظ تماميت ملی محدود خود به ايران را موجه جلوه داده و عمًال برای کودتاچيان داخلی با توجي

 .در مقابل تجاوز آمريکا، مشروعيت ملی فراهم کند
نقطه قوت مافيای تجاری در بحرانی کردن وضعيت در ايران از آنجا ناشی می شود که جمهوری 
اسالمی در بيرون از مرزها فاقد اپوزيسيون منسجم و قدرتمندی است که بتواند موجبات دلنگرانی 

 .ايشان را فراهم کند
دام از سازمانها و افراد مخالف جمهوری اسالمی در خارج از کشور اعم از سلطنت طلبها،   هيچک

گروه نظامی مسعود رجوی، مشروطه خواهان، گروههای دست چپی در قواره ای نيستند که  
 .بتوانند رژيم ايران را از ناحيه قدرت و نفوذ خود به وحشت اندازند

بور ممانعت از همگرائی ميان آيت اهللا خامنه ای و از آنجا که هدف اصلی در شبه کودتای مز
رئيس جمهور خاتمی است راه حلی که مافيای تجاری جهت جلوگيری از اين امر انتخاب کرده  

 .حذف آيت اهللا خامنه ای است
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نکته حائز اهميت در سناريوی تسخير جايگاه رهبری و حذف آيت اهللا خامنه ای، وجود آيت اهللا 
ی ملی ـ مذهبی است که مانع صعب العبوری برای موفقيت آميز بودن اين شبه منتظری و نيرو ها
 . کودتا خواهد بود

دل نگرانی اصلی مافيای تجاری در داخل کشور و از ناحيه جريان ملی ـ مذهبی و شخص آيت اهللا 
 حسينعلی منتظری  از آنجا ناشی می شود که آيت اهللا منتظری در کنار ملی ـ مذهبی ها  بواسطه  
انتقادهای تند و مواضع گزنده شان نسبت به توطئه های مافيای تجاری در ساختار حکومت، از 
نفوذ کالم باالئی نزد شهروندان ايران برخوردار شده و اين دو در عمل توانائی رهبری مردم  

 .جهت مقابله با توطئه مافيای تجاری را دارند
ياسی مافيای تجاری در مقابل اتحاد سه گانه و اين دلنگرانی از آنجا نشأت می گيرد که عوامل س

نامبارک خود با صهيونيسم و آمريکا، با شبه کودتای همزمانشان عليه آيت اهللا خامنه ای و رئيس 
جمهور خاتمی احتمال آنرا می دهند که در صورت بحرانی شدن جو در ايران اتحاد سه گانه خامنه    

ه به محبوبيتهای مردمی و باالی مستتر در اين اتحاد،  ای ـ منتظری ـ خاتمی شکل بگيرد که با توج
 .شانس موفقيت کودتای مزبور بشدت کاهش خواهد يافت

مافيای تجاری نمی تواند بدون حذف منتظری اقدامی عليه آيت اهللا خامنه ای کند، چرا که انتخاب 
می منتظری اصلح هر جانشينی بعد از حذف آيت اهللا خامنه ای در موقعيتی که از نظر افکار عمو

 است، کانديدای ايشان را با مشکل مقبوليت درچنان موقعيتیترين فرد برای تصدی اين مسئوليت 
 .مردمی مواجه خواهد کرد

اين در حالی خواهد بود که در صورت بروز بحران در ايران توسط مافيای تجاری، آيت اهللا 
هللا خامنه ای از ايشان دلجوئی کرده و  منتظری با چشم پوشی از اختالف نظرهای قبلی اش با آيت ا

به يک توافق ضمنی جهت تغيير قانون اساسی بمنظور محدود کردن حوزه اختيارات شورای 
 .   نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه قضائيه با ايشان برسد

ه طرح عملياتی شبه کودتای مافيای تجاری بمنظور باال بردن ضريب موفقيت خود توجه خاصی ب
واکنش مردم در داخل دارد و طبعًا در اين طرح کوشش اصلی بر فاقد رهبری کردن جنبش  

 .اجتماعی ايران است
بازداشت گسترده چهره های ملی ـ مذهبی طی ماههای اخير را می توان در همين چارچوب 
ن ارزيابی کرد تا بدينوسيله ضمن آشنائی با تشکيالت و شخصيتهای گروه ملی ـ مذهبی در زما

 .الزم بتوانند ايشان را مهار کنند
همچنان که جهت خلع سالح جنبش اصالحات از توان اطالع رسانی اخيرًا مشاهده می شود که 

 کور کردن سايتهای مرجع خبررسانی اصالح طلبان از قبيل سايت اينترنتی گويا و روند  آزمايشی
 منتظری بوجود آمده  که اين امر را   روزنامه های نوروز و حيات نو و پيش از اينها سايت آيت اهللا

می توان در اين چارچوب ارزيابی کرد که کودتاچيان خود را مهيای آن می کنند تا در لحظه آغاز 
 .عمليات اصلی بتوانند اصالح طلبان را از دسترسی به رسانه های خبر رسانی محروم نگاه دارند

 
کانه ترين سناريو برای رفع دلنگرانی کودتا زير. اما در مورد آيت اهللا منتظری وضع متفاوت است

چيان از ناحيه احتمال اتحاد منتظری با آيت اهللا خامنه ای و خاتمی، سوء استفاده ازُحسن نيت آيت 
 !اهللا خامنه ای جهت برداشتن حصر از بيت ايشان می تواند باشد

 داده و در اينصورت هيچ   مافيای تجاری با اين کار می تواند آيت اهللا منتظری را در دسترس  قرار 
استبعادی ندارد که ناگهان عده ای جوان بظاهر غيرتمند و جان نثار مقام واليت با بهانه مواضع 
نارفيقانه منتظری نسبت به آيت اهللا خامنه ای ناگهان خونشان بجوش آمده  وبا حمله به بيت ايشان 

وظيفه » حنائی«و يا » عسگر« يا »امامی«مشابه سعيد های قبلی از نوع » سعيد«از ميانشان يک 
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دينی و انقالبی خود را با ترور منتظری اداء کرده و متقابًال زمينه رفع دلنگرانی مافيای تجاری از   
 .ناحيه منتظری را نيز فراهم کند

قطعًا در چنين صورتی مافيای تجاری از قبل خود را مهيای بحران در اصفهان و نجف آباد که  
 حجم از مقلدين منتظری است، کرده اند و ضمن استقبال از  ناآرامی در اين برخوردار از بيشترين

استان با پيش بينی ورود اجتناب ناپذير نيروهای سپاه پاسداران در مناقشه، فضای آرمانی استارت 
 .شبه کودتای خود را فراهم خواهند کرد

 خامنه ای و علی الظاهر به اسم استارتی که پرده دوم آن می تواند با سوء قصد احتمالی به آيت اهللا
يکی از طرفداران اصالح طلب و مقلد منتظری و در مقام انتقام از خون وی همراه باشد که 

خونخواهی «فرصت طالئی را در اختيار کودتاچيان قرار می دهد تا با تکيه بر سناريوی تاريخی 
اری مجلس خبرگان،  ضمن جمع کردن بساط اصالح طلبی در ايران در يک نشست اضطر» خليفه

ناجی افسانه ای کشتی بحران زده ايران  برای تصدی  کرسی رهبری را انتخاب نموده و با توجه  
به پرهيز و اجتناب محمد خاتمی از رويکردهای خشونت طلبانه وی و کابينه اش را نيز مجبور به  

 .استعفا نمايند
منه ای که علی رغم اختالف نظرهای از سوی ديگر حذف همزمان آيت اهللا منتظری و آيت اهللا خا

عميقشان در ضديت با اسرائيل برخوردار از اشتراک موضع اند، متضمن آسايش خاطر 
 .   دولتمردان اسرائيل نيز خواهد شد

طبعًا در چنين حالتی مناسبترين زمان برای تهاجم نظامی آمريکا فراهم است و کودتاچيان براحتی 
وئی مستقيم نظامی با آمريکا ضمن اتخاذ سياستهای انقباضی در کشور می توانند با استناد به رويار

با اعمال امنيتی آهنين  وارد پرده سوم سناريو شده و با پذيرش مذاکره بی واسطه و بال شرط با 
 .آمريکا با يکديگر به يک توافق مرضی الطرفين جهت حفط منافع مشترک در منطقه برسند

مين های الزم پشت پرده از عوامل کودتا در خصوص منويات منطقه طبعًا کاخ سفيد نير با اخذ تض
ای خود بالفاصله و بمنظور تقويت وجهه مردمی کودتاچيان اقدام به سرازير کردن امکانات مالی 
به ايران کرده تا بدينوسيله کودتاچيان با فراهم آوردن رفاه اقتصادی  در ايران و نشان دادن توانائی 

گی مرفه برای مردم  زمينه اعتراض و مخالفتهای اجتماعی را از ميان خود جهت تامين زند
 . بردارند

 ميليون ۴۵ واشنگتن ااقدام به اعطای کمک ١٣٣٢ مرداد سال٢٨همانگونه که در فردای کودتای 
دالری به دولت اردشير زاهدی کرد و اين در صورتی است که کودتاچيان جديد بتوانند با به نمايش 

تی يکدست و يکپارچه در ايران آرامش خاطر اياالت متحده جهت بسامان رسيدن گذاشتن حاکمي
 . فرجام نبرد قدرت در ايران را تامين نمايند 

اين نکته نيز حائز اهميت است که پيش از اين اسرائيل اعالم کرده است که در صورت بهبود   
خود به ايران را که از زمان  مناسباتش با ايران، تل آويو آماده است تا بدهی دو ميليارد دالری 

 . رژيم پهلوی بجای مانده بازپرداخت کند
از طرف ديگر قطعًا بمنظور ساکت نگاه داشتن نسل جوان ايران که حائز اکثريت عظيم جمعيتی 
است مافيای تجاری اين تضمين را به آمريکائيها داده است که با جايگزينی چهره ای توانا و مقتدر 

 .يهای اجتماعی نسل جوان را دارد، ايران را مبدل به جزيره ثبات در منطقه کند که توان تامين آزاد
 اما نکته مهم در اين سناريو آنجاست که هاشمی رفسنجانی لحظه ای نيز حاضر نيست در اين 

به همين دليل کودتاچيان خواهند کوشيد هاشمی را تاآخرين لحظه در بی . سناريو مشارکت کند
ل بحرانهای در دستور کار خود نگاه داشته تا در فرصت مناسب بتوانند وی خبری و سکوت در قبا

 . را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند
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پيش بينی کودتا چيان آنست که با اجتناب ناپذير کردن ورود هاشمی به بحران بمنظور کنترل 
 بخش برای سامان بحران و با توجه به اعتقاد راسخ وی به اصالحات اقتصادی بعنوان نسخه شفا

دادن به وضعيت سياسی ـ اقتصادی ايران، اعتماد بنفس و واقعبينی و قدرت مجابگری و 
توانمنديهای وی در مذاکرات سياسی مؤلفه هائی است که هاشمی را براحتی متقاعد به پای ميز  

 .مذاکره نشستن  با آمريکائيها جهت دفاع از حقوق کشورش خواهد کرد
 صورتی در افق آينده کشور بوضوح می بيند که چنانچه بخوبی بتواند ايران هاشمی نيز در چنين

را از مرحله نابسامانی مزبور عبور داده آنگاه آنقدر توان دارد که با اعمال سياستهای اقتصادی 
خود و با تکيه بر حل مشکل با آمريکا زمينه زندگی مناسب و شرافتمندانه برای شهروندان ايرانی 

 .اقتصادی فراهم کندرا در حوزه 
توسعه سياسی نيز برای وی جزو ادوات لوکسی است که آنرا چندان دغدغه جدئی برای شهروندان 

 .ايرانی نمی داند
در اين حالت تحليل هاشمی نمی تواند عاری از واقعبينی باشد و طبعًا چنانچه وی بتواند بعد از 

را به سامان اقتصادی  مطلوبی برساند  سال از انقالب اسالمی باالخره جامعه ايران   ٢٢گذشت 
قطعًا در آنصورت وی نزد شهروندان عادی و توده عوام کشورش برخوردار از مقبوليت و 

 .محبوبيت مناسب خواهد شد
 قدمهای پشت پرده

در همين چارچوب  سفر مشکوک يکی از عالی رتبه گان مذهبی و سرشناس جناح مخالف 
فر آريل شارون نخست وزير رژيم اسرائيل در بهار گذشته اصالحات به اياالت متحده مقارن س

 .قابل ارزيابی است
البته اين بدين معنا نمی تواند باشد که اين چهره سرشناس  را بايد در مقام فرستاده ويژه مافيای 

 .تجاری جهت مذاکره با آمريکائيها تلقی کرد
اری بودن از شم سياسی و قدرت چانه آشنايان به مسائل ايران بخوبی واقفند که مشاراليه بدليل ع

 .زنی چهره توانمند و صاحب صالحيتی برای شرکت در مذاکرات سياسی مهم پشت پرده نيست 
اما سرشناسی وی بعنوان يک چهره جنجالی و انعطاف ناپذير در اردوی مخالفان اصالحات اين 

ش، بعنوان نمادی جهت امکان را در اين سفر تبليغاتی فراهم می کرد که از وی و بدون اطالع   
جلب توجه افکار عمومی  بهره ببرند تا با عطف توجه افکار عمومی به اين سفر،  نکات حاشيه 

 .ای در اين سفر را  مغفول نگاه دارند
نکته مهم در اين سفر همراهی چهره ای  صاحب صالحيت از اردوی مافيای تجاری برای مذاکره 

ته مانده و از غفلت پيش آمده از عطف توجه به سفر چهره با آمريکائيها بود که تاکنون ناشناخ
سرشناس مخالف اصالحات به آمريکا بهره مناسب را برد و بنا به اعالم يک منبع غير رسمی،  
توانست ضمن مذاکره با آمريکائيها متعاقبًا دو بار نيزبا هيئت اسرائيلی در واشنگتن بمذاکره  

 )۶. (بنشيند
 اين مذاکرات چه بوده مسئله ايست که شايد در آينده با اقدامات عملی اينکه توافقات حاصله از

 .طرفين بتوان از آن اطالع حاصل کرد
 

 هشدار
   

بحرانهای پی در پی در ايران صرفًا جهت استتار عملياتی کردن اين توطئه از طريق  .١
کيه مشغول نگاه داشتن وزارت اطالعات و جنبش اصالح طلبی می باشد در عين حال با ت
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جامعه  نيز از نقطه نظر روحی ـ »  رضايت به تب جهت از اجتناب از مرگ«بر تز 
 . روانی آماده پذيرش اين توطئه خواهد شد

نکته حائز اهميت در اين سناريو آنست که در يک نظر خواهی ميدانی محدود از ايرانيان  .٢
ايشان از اجرای مخالف جمهوری اسالمی که مقيم آمريکا می باشند، بالغ بر نود درصد 

چنين توطئه ای در ايران بعنوان رويکردی مثبت استقبال کرده که اين خود مبين اثرگذاری   
 .فشارهای وارد آمده به جامعه ايرانی توسط مافيای تجاری طی سالهای گذشته است

 
  ـ ادامه دارد ٨٠/١۴/۶

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 ۶٨/شهريور /١٠می رفسنجانی ـ خطبه های نماز جمعه تهران ـ     ـ هاش)١(
  ۶٩/ارديبهشت /٢٩ ـ هاشمی رفسنجانی ـ سخنرانی در جمع معاونان سياسی استانداريهای کشور ـ       )٢(
  ١۴/١/٨٠ ـ مصاحبه عمادالدين باقی با سعيد حجاريان ـ روزنامه فتح ـ       )٣(
   ٨/٨/٧٣ ـ Iran News ـ مصاحبه با عطااهللا مهاجرانی ـ روزنامه    )۴(
  ٢٠/١٢/٧٩ ـ مصاحبه با دکتر مهدی خزعلی ـ روزنامه دوران امروز ـ     )۵(
 .   ـ الزم بذکر است  صحت و سقم خبرمزبورهنوز مورد تائيد مراجع صاحب صالحيت قرار نگرفته است      )۶(
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