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و حکومت ماليان، اميراحمدی دوباره روانه تهران  همزمان با باال گرفتن فعل و انفعاالت پشت پرده بين غرب
ا نيز در اين بازی شرکت دهند. گذشته از اصل داستان،  شده و با التماس از رهبران رژيم ميخواهد تا وی ر

برای خريد وقت و از سر گذراندن اين چند ماهی که به انتخابات  آخوندی يعنی تالش سران هفت خط رژيم
وجود دارد که صحبت در باره آن  با سايت تابناک جالب در مصاحبه اخير امير احمدیآمريکا مانده، يک نکته 

ضروری است. ضروری از اين جهت که ما را با يکی از پيچ و خم های کار البيست های رژيم ايران در  
اين مصاحبه را ميتوانيد با کليک روی اين لينک مشاهده کنيد:  آمريکا آشنا ميکند.

http://tabnak.ir/pages/?cid=13929   

يد برای طرفهای آمريکائی طوری جا بيندازی که ی بنفع ماليان اين است که بااصوال قاعده کلی برای البيگر
تيب، بودجه با آخوندها رابطه قوی داشته و مورد اعتماد آنها هستی. وگرنه تو را تحويل نمی گيرند و بدين تر

از دست  آمريکائی برای پروژه های مالپسند در نظر گرفته اند نيز که بنيادها و موسسات را های کالنی
برای آنکه رژيم ماليان نيز به رابطه با تو ادامه دهد و دکان وطن فروشی ات گرم و  ،ميدهی. از طرف ديگر

نشان دهی. يعنی در يک کالم برای  مقامات آمريکادر رابطه با  را نيز پررونق بماند، بايد لياقت و توان خود
به داستان   ل با درک اين نکته کليدی،هستی. حا مقامات حکومتی ثابت کنی که قادر به حل يک مشکل از آنها

  البيست های آخوندی در آمريکا برگرديم.خنده دار رقابت بين 

و با بهره  براه انداخت ١٩٩٧در سال همانطور که ميدانيم، اميراحمدی شورای آمريکائی ايرانی خود را 
، يک جوان ٢٠٠١در سال  ان بود.يکه تاز البی بنفع ماليگيری از سخاوت بی اندازه کمپانی های نفتی، 

بنام تريتا پارسی که شم بازاريابی قوی و حساسی داشت، به آمريکا آمد و بعنوان مدير داخلی   سوئدی -ايرانی 
  شورای وی استخدام شد. 

تريتا در شورای امير احمدی بود، با محافل طرفدار نزديکی به ماليان آشنا شد و بدرستی فهميد که  در مدتيکه
، يکی به کمک مرشد خود ٢٠٠٢اينرو، در سال خوبی برای بازکردن يک دکان جديد وجود دارد. از بازار 

که بعنوان يکی  "باب نی" خت.يک شورای جديد بنام انجمن ناياک براه اندا ،"باب نی" از نمايندگان کنگره بنام
زندان است. بخشی از جرم  از فاسدترين نمايندگان آمريکا معروف شده، مشغول گذراندن دوران محکوميت در

  وی نيز دريافت رشوه از دالالن وابسته به ماليان ميباشد. 

مدی بسيار پائين رفته داشته و موقعيت امير اح پارسی تا کنون، دست باال را تريتا زمان راه اندازی ناياکاز 
يان و هم محافل مال هم در نتيجه، در يکی دو سال گذشته نيز چند سازمان جديد البی براه افتاده و است.
البته اين به معنای کوتاه  ی در آمريکا با افزايش عرضه در بازار داللی و وطن فروشی مواجه شده اند.آخوند

ر نمی کشد. در طول يکسال گذشته وی سعی کرده تا دوباره آمدن اميراحمدی نيست و وی به اين آسانی کنا
  ومتی بکشد تا شايد دوباره وی را بکار گيرند.خودش را و توانائی های خود را به رخ مسئوالن حک

اضافه بر مسئله رقابت بين البيست های کوچک و بزرگ، يکی ديگر از مشکالت امير احمدی يا تريتا پارسی 
وندی جنگ و جدال بين باندهای حکومتی بيداد ميکند و بعضی از اوقات ترکش اين اين است که در ايران آخ

ش را البيست هائی ميخورند که اصوال برايشان هيچ جناحی فرقی با آن ديگر دعوا به خارجه ميرسد و چوب
  ندارد. 

ام شده نگاه کنيد. خبرنگار به به اين قسمت از مصاحبه سايت تابناک با او که چند روز پيش در تهران انج
تذکر ميدهد که ديگر در آمريکا قدرتی نداری و برای رژيم ماليان ارزشی نداری. وی در پاسخ، ميراحمدی ا

قيمت خود  و ضمن گله از دعوای بيهوده باندهای حکومتی،  به اينکه برای ماليان البی ميکندضمن اعتراف 
  ) http://tabnak.ir/pages/?cid=13928( را به رخ خبرنگار ميکشد:

قدر هم باال نيست و در آمريكا اعتبار دگاهي در ايران وجود دارد كه سطح شما آن "تابناك: اما دي
  زيادي نداريد.

، امي خودبه جاي تقويت البي حاميراحمدي: اين ناشي از تصوري است كه در ايران وجود دارد كه 



ره با كند. به طور نمونه بارها شده است كه مقامات رسمي آمريكا خواستار مذاكآن را تضعيف مي
اند و من با مقامات ايران صحبت كردم، اما مقام ايراني گفت كه االن زمان آن نيست و ايران شده 

مورد آن مالقات مدتي بعد از طريق طرف آمريكايي فهميدم كه اين مالقات انجام شده است كه يك 
اشي از آن است زاد، معاون وزير خارجه وقت آمريكا بود و اين هم نرسمي آقاي ظريف با آقاي خليل 

خواهند كار تنها از طريق خودشان كنند و ميها با مسئله به طور جناحي برخورد ميكه دولت
  صورت گيرد اما در عمل نيروهاي كاردان ندارند. 

  
نژاد عالقه دارم، در كه شخصا به آقايان هاشمي، خاتمي و احمديم و با آنالبته من فرد جناحي نيست

دانم كه تمايالت بوده و نيستم و خود را فردي با هويت ايراني و مسلمان ميجناح هيچ يك از آنها ن
ها تالش خود را براي كمك به ايران دمكرات دارد. بنابراين در همه دولت طلبانه و سوسيالعدالت 
هاي دوم و دهم و البته اين كار نيز بسيار مشكل است. چراكه در آمريكا برخالف ايران اليهيانجام م

سازند و اين افراد هم اكثرا مرتبط با كننده و تصميممسئوالن طراز اول هستند كه تعيين سوم،
بته من هاي مخالف ايران هستند و فراهم كردن زمينه مثبت در اين شرايط بسيار مشكل است. الالبي

  دهم."هم تالش خود را براي فراهم كردن زمينه كار انجام مي

البته اين ميزان از وقاحت و را بخوانيد و حال رقت بار امير احمدی را ببينيد. يکبار ديگر اين سوال و جواب 
 مثل وی برميآيد. وی در قسمت ديگری کارت های سوخته ایخود به آخوندها، تنها از  به رخ کشيدن خدمات

نده ايران ارادت خود به آخوند آدمکش خامنه ای را نيز نشان ميدهد و او را وطن دوست و آباد کن ،از مصاحبه
  معرفی ميکند:

"در همين دوره، در يكي از سفرها براي بازسازي، مالقاتي با مقام معظم رهبري كه در آن زمان 
ه به من گفتند كه هنوز به خاطر دارم، جمهوري را بر عهده داشتند، انجام دادم و ايشان دو نكترياست

دن اين كشور نيستيم و هرچه هم در جنگ ها بگو ما به دنبال عقب بركه گفتند به آمريكايييكي اين
كه به بنده توصيه كردند، تر خواهيم ساخت و ديگر اينخرابي به بار آمده باشد، آن را بهتر و مدرن

  ن."هميشه ايراني بمان و ايران را فراموش نك

ارالتان تر هم در پاسخ به امير احمدی بايد اين داستان را تعريف کرد. از آخوندی پرسيدند که آيا از خودت ش
  ديده ای؟ گفت بلی. 

گفت: از من شارالتان تر کسی است که مرا خوب می شناسد ولی  با تعجب از او پرسيدند که مگر ميشود؟
  داريم. وقتی بمن ميرسد ميگويد: حاج آقا التماس دعا 
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