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انتخابات بھ وجود آمده است در دو روز گذشتھ ابعادی جدی و چشم گیر بھ خود بحرانی کھ بعد از اعالم نتایج تقلبی 
اینک در مقابل این سوال قرار می گیریم کھ برون رفت از این بحران چگونھ می تواند باشد؟ در پاسخ . گرفتھ است

کنونی بھ بررسی نوشتار.باید گفت کھ راه برون رفت یا از درون نظام جمھوری اسالمی می آید یا از بیرون آن
سایر سناریوھا را در فرصت ھای بعد . خروج از بحران از طریق دخالت ولی فقیھ: تنھا یک سناریو می پردازد
. مورد نظر قرار خواھیم داد

اگر قرار باشد کھ با پذیرش خطر نابودسازی کل نظام سناریو سرکوب خونین توسط سپاه صورت نگیرد راه حل 
انتخاباتاین اعتراضات بھ آنجا برسیم کھدر نھایتیعنی. تخابات و برگزاری مجدد آن استبحران کنونی ابطال ان

بھ . از طریق ولی فقیھمگردر این صورت این کار نمی تواند باشد . و انتخابات مجدد برگزار شودباطل شدهقبلی
ای وارد صحنھ شود و با یک این معنا کھ پس از آن کھ جنبش اعتراضی کنونی اوج بگیرد در پایان کار خامنھ

آن گاه . انتخابات قبلی را لغو کرده و بھ جای آن دستور برگزاری انتخابات جدیدی را بدھد» حکم حکومتی«
» مقام معظم رھبری«در این حالت این بھ ھمت » .ملت بھ خواست خود می رسد«میرحسین موسوی انتخاب شده و 

این کار بھ طور کلی جایگاه ولی فقیھ را بھ عنوان عامل . خواھد شد» حق مردم بھ آنھا برگردانده«خواھد بود کھ 
. جا خواھد انداخت» مرجع احقاق حقوق مردم ایران«سی سال نکبت و ذلت ودیکتاتوری تطھیر کرده و آن را بھ 

پناه و بلکھ ھم چنین بھ عنوان ملجاء و،این سناریو والیت فقیھ را نھ فقط بھ عنوان بھ عنوان ستون خیمھ نظام
کشور را بھ طور کامل تحت اختیار . ھھ ھا و دھھ ھا جا خواھد انداختمرجع حل و فصل مشکالت کشور برای د

صیانت «خواھد شد و از او بابت » حضور رھبری شرفیاب«موسوی بھ . قرار خواھد داد» مقام معظم رھبری«
واھد کرد کھ در آینده نیز ھر مشکل و ایران تشکر خواھد کرد و بھ مردم سفارش خ» حقوق و رای ملت مسلمان

برای احقاق حقوق آنھا ھست و بھ دنبال جنبش و اعتراض و » ولی فقیھ نظام«مسلھ ای داشتند فراموش نکنند کھ 
خامنھ ای ناجی مردم می شود و مردم باید با تصاویر مشترک خامنھ ای و موسوی بھ خیابان ھا . امثال آن نباشند

. برگزار شود» مقام معظم رھبری«مراسم تشکر از ریختھ و جشن بگیرند و 
کھ می خواھند با راحت شدن از شر درون رژیمیضمن این کھ خامنھ ای در این سناریو رھبری تمامی جناح ھای

روابط با آمریکا و غرب برقرار سازند بھ عھده یآینده ی درازمدت نظام را از طریق مذاکره و برقرارپاسداران،
تبعیت بی چون و چرای آنھا برخوردار خواھد بود، زیرا از این وفاداری حق شناسانھ وداشتھ و از این طریق از

. خواھد بود کھ نظام از رفتن بھ سوی بحران و جنگ و نابودی و سرنگونی رھا شده است» ھمت او«طریق بھ 
جھان نیز در خواھد . قابل اعتراض نخواھد بوددر درون ساختار قدرتس توسط ھیچ جنبنده ایپآنجایگاه او از 

. خواھد زد» ولی فقیھ«فقط » در تمامی زمینھ ھای مھم«یافت کھ در ایران حرف آخر را 
با استفاده از این جایگاه بازسازی شده، مشروعیت یافتھ و نھادینھ شده از آن پس آماده خواھد شد تا خامنھ ای بتواند

آماده سازد تا با خیال راحت » آقا مجتبی«روش حاکمیت کره شمالی  شرایط را برای بھ قدرت رسیدن فرزند خود 
بخصوص آن کھ این نورچشمی رھبر . بیاندازد» ملت مسلمان ایران«یک چھل سالی سایھ رحمت خود را بر سر 

.و بسیار آموختھ استپشت پرده در دست داشتھ سال ھاست زیر دست او اداره ی بسیاری از امور را در 
می دانند کھ -...جانی، مھدوی کنی، خاتمی، موسوی وخامنھ ای، رفسن–سران غیرسپاھی نظام فراموش نکنیم کھ 

ان روی دستشبھ خاطر موضوع جنگ ھشت سالھ با عراق کھی در قدرتاز شر سپاھی ھاتا جمھوری اسالمی
عادی برقرار کرده و با سرمایھ گذاری ھای میلیاردی یبا جھان غرب روابطتنندتواد نمی نرھا نشومانده اند

افراد، شخصیت ھایی مانند محسن سازگارا و علت حمایت فعال. دنآمریکا و اروپا خود را برای دھھ ھا بیمھ کن
بھ دلیل اطالع علنی گرنمی تواند باشد ماز میرحسین موسوی،مانند بی بی سیتریتا پارسی و نیز نھادھای دولتی

. در مسیر سناریویی از این دستجریان بحران کنونی حرکت یا ضمنی از
دیدار میرحسین موسوی با خامنھ ای و زمزمھ ھای توافق این دو می تواند از عالئم اولیھ . در این باره ھشیار باشیم

. تحقق این سناریو باشد
رژیم جمھوری اسالمی درازمدتمی رود بھ عنوان بیمھ ی عمریگانھ راه ممانعت از این سناریوی شیطانی کھ

مردمی کھ در خیابان ھا ھستند . را افشاء کنیم و آماده باشیم تا آن را بھ ھم بزنیماین احتمالعمل کند این است کھ 
و یچ وجھ در ھر صورت باید بھ ھ. بجویندباید راه برون رفت از این بحران را نھ در درون نظام کھ در بیرون آن 

. ھشیار باشیم. پای راه حلی نرفت کھ قرار باشد بازیگر اصلی آن ولی فقیھ جنایتکار رژیم باشدبھ ھیج عنوان 
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