
  حركت بسوي منجالب

  راديو فردا با اعليحضرت                           : قسمت سوم

  )خزه ها(موافقت با جنبش سبز 

  حقوقدان -امير فيض

  ٢۵۴٩فروردين  ٣سه شنبه 

  ٢٠١٠مارچ  - ٢٣

  

کند و اين  در مصاحبه تلويزيون انديشه سئوال کننده اشاره ای به عالمت سبزی که بدست اعليحضرت بسته بود می
ولی اين اشاره برای تهيه . اولين باری بود که يک خبرگزاری از حمايت و تاييد اعليحضرت از جنبش سبز خبر ميداد

گان مصاحبه کافی نبود و آنها بدنبال اقرار و اعالم صريح و قاطع اعليحضرت نسبت به جنبش سبز و عالمت آن  کننده
ا راديو اسرائيل واگذار شده و هردو اين راديو ها عينا اين سئوال تکراری را بادامه اين ماموريت به راديو فردا و .بودند

  ) رضا پهلوی در مقابل جنبش سبز چيست و آيا آنرا تاييد می کنند(اعليحضرت در ميان گذاشتند که موقعيت اعليحضرت 

  : صددرصد تاييد مي كنم

و سکوالرپيش می رود يعنی همان چيزی که  صددرصد برداشت من اين است که جنبش با هدف آزادی، دموکراسی
  ) پاسخ اعليحضرت. (خواست اکثريت مردم کشور ما است

  : اعتبار كالم

موقعيت ايجاد نمی » برداشت«در کنار  »صددرصد«، ولی عبارت معناستعتبار کامل دادن به عبارت صددرصد، عالمت ا
که صدر درصد يعنی کامل و هيچ چيزی بطور کامل نيست و کند و اساسا واژه صددر صد يک بيان عاميانه است چرا 

  . آنچه که ما فکر می کنيم صد در صد کامل است نسبی است و اين فهم ناقص ماست که آنرا کامل ميدانيم

همينجا برای اينکه اثبات شود که برداشت اعليحضرت با صد در صد فاصله دوری دارد و امری است تصوری به بيانات 
  .اد می شودخودشان استن

  : که يکهفته بعد از مصاحبه با راديو فردا صورت گرفت فرمودند) پژواک(اعليحضرت در مصاحبه با راديو 

  » هيچگونه معياری برای تعيين خواسته های مردم نميتوان داشت ،تا فضای باز سياسی وانتخابات آزاد نداشته باشيم«

با اين فرمايش درست، چگونه اعليحضرت از هم اکنون خواست اکثريت مردم ايران را برآورد می فرمايند و آنرا 
  سکوالر محصور مينمايند؟؟ درآزادی و دموکراسی و 

  . که از حکميت و منطق بی بار است» ميان دعوا نرخ تعيين کردن است«: در اصطالح مامردم اين روش را می گويند

  



  : دروادي برداشت

طريق عملی مانند برداشت محصول، ويا برداشت از . عملی و طريق ذهنی يا فلسفی طريق. برداشت، واجد دوطريق است
  . و امثال آن ها بانک

ناد سبه دوقسم گفته اند؛ يکی از ادله عقلی، موازين حقوقی ويا شرعی ويا مستندات تاريخی و ا برداشت فلسفی را نيز
اصيل بدست آمده است و شکل دوم برداشتی است که از مسير عالقه فردی، خيال، وهم، تصور تلقين شنيده ها و امثال 

  . آنها ساخته شده است

  .به برداشت های خيالی وذهنی ياد شده بی اعتبار است آنزرداشت ها يعنی برداشت هايی که ااين قسم ب

برداشت های فلسفی که مورد بحث ما و تکيه گاه برداشت اعليحضرت ممکن است باشد، قائمه اجرائی واصالت آن 
  . نيات موجودبوسيله احکام ونيز عي) برداشت(يعنی کشف احکام و موضوعات مجهول . براستدالل است

وقتی صاحب قول حيات دارد نمی . يکی از داليل واسباب تطبيق و حرکت در جهت استدالل، عين  ويا بيان اصل قول است
توان حديث ساخت، حال که موسوی وکروبی وخاتمی زنده اند و مدام بصورت صاحب عله عقايد ونظرات واعتقادات 

عالم می کنند وحتا با سوء مشروعيت حکومت جمهوری اسالمی امحکم خود را به قانون اساسی جمهوری اسالمی و
استفاده از واژه هايی سعی ميکنند که استحکام عقيده راسخ خودرا به قانون اساسی جمهوری اسالمی بيان کنند از باب 

يکنم را برای حقانيت واستحکام قانون اساسی جمهوری اسالمی بکار ميبرند که فکر م" گران سنگ ملی"مثال واژه 
تاکنون هيچکس از اين واژه برای اثبات مسائل حقوقی استفاده نکرده است، ديگر مجالی باقی نمی ماند که ما با حدس 

  . ونظر وخيال ورويا از گفته های آنها برداشت ديگری کنيم

  : ی است که اصل آن چنين استاقتباس از يک بيت شعر ميهن» گران سنگ«ه اين اشاره بجاست که واژ

  طی شود سيل خروشان و برجا ماند سنگ    هست ايران چو گران سنگ و حوادث چون سيل

تا وقتی محمد زنده بود، کسی حديث برايش نساخت، خيلی فکاهی است که صاحب عله زنده وحی وخودش خودش را 
ميگويند، خير اصال آن حيوان درنده گربه  معرفی می کند و جنبش منتسب به خودش را هم تشريح ميکند وبعد برخی

  . ملوس بی آزاری است که فقط موش می گيرد

  :پاسخ صاحبت عله به برداشت اعليحضرت

  : گفت) سايت کلمه(ميرحسين موسوی در مالقات با افراد حزب مشارکت 

 ااطالعات به ما رسيده می گويد مخالفان راجع به وقايع وجريانات پس از انتخابات يک افسانه ساخته اند وظاهر«
  ».احزاب را با قلب اطالعات درجايگاهی که ميخواهند ميرسانند اند و افراد خودشان هم افسانه را باور کرده

ای است که » افسانه«در تطبيق مورديعنی صاحب عله می گويد آنچه که اعليحضرت درباره جنبش سبز فرموده اند 
ده اند که البته اگر خودشان ساخته اند، يعنی وهم وخيال و تصورخودشان است آنهم افسانه ای که خودشان هم باور کر
  . خودشان يعنی اعليحضرت اين افسانه را باور نکرده بودند به حمايت و تاييد صددر صد آن بر نمی آمدند

  . حال اجازه بفرماييد قضيه رها جور ديگری حل کنيم



هم مخالف فرض می کنيم که برداشت اعليحضرت نسبت به جنبش سبز درست باشد، يعنی جنبش هم آزاديخواه است و 
واصال موسوی وکروبی وخاتمی هم رهبری آنرا ندارند فقط يک . اسالمی وهم خواهان سکوالريسم است جمهوری

  [!]طرفدار و معتقد به حقانيت آن حرکت هستند 

گونه می شود کسانی که خواهان بقای جمهوری اسالمی و مخالف دراين صورت با اين ابهام روبرو می شويم که چ
ما همچنان اصالحات را بر مبنای دين ميدانيم، مبدا هويتی «يسم ميباشند و صريح و روشن می گويند آشکار سکوالر

  » خود را انقالب اسالمی و چهار چوب حرکت خود را جمهوری اسالمی ميدانيم

شخص ا متحجران، حتا با کسانی که ميگويند دين نبايد در سياست دخالت کند مبضد دينند،  که مرز های ما با آنهايی«
   ».است

طرفدار سرشناس جنبش سبز شناخته شوند، آيا اين دو، يعنی برداشت اعليحضرت از ماهيت جنبش با اعتقادات سياسی 
موسوی وکروبی که ده ها بار رسما اعالم و بيانيه شده است منافی نيست و بصورت دوضد کامل خودنما نمی گردد؟؟ 

کدام ميتوان اعتبار داد؟ به برداشت نظری وهوسی و تلفيقی وشايدوبايد و در اين تضاد به  بنابراين. البته که ميگردد
  [!]؟؟ .ممکن است ويا به اعالمات صريح صاحب عله

  :هدف چيست پاك و ناپاك

واقعا ازاينکه سعی می شود اعليحضرت را وابسته به جنبش سبز ويا حامی وطرفدار آن نشان بدهند چيست؟ آيا ايجاد 
زاست؟ ممکن است يک مقصود چنين باشد ولی جنبش سبز بمناسبت سردرگمی درهدف نداشتن اعتبار برای جنبش سب

رهبر و آلوده شدن به کسانی که در جامعه ايرانی منفورند و از آن مهمتر مالحظات عينی در راستای حمايت بيگانگان از 
ضرت بتواند آنرا نجات بدهد و دراينجا عالم وابستگی اعليحاساسا آبرويی برای جنبش باقی نمانده است که ا! اين جنبش

  . وارد می گردد» اختالط پاک و ناپاک، پاک را نا پاک می سازد«اصل 

  : سايت موسوی اين تفسير را ارائه داده است

اکنون ببينيم که حمايت اعليحضرت از جنبش سبز با چه برداشت و تفسيری از ناحيه موسوی و ايادی او روبرو شده 
  . است

  : وی اين تفسير را ارائه دا ده استسايت موس

حوادث پس از انتخابات درراستاي اصالح طلبي بود اما امثال رضا پهلوي وفرح پهلوي «
  »به خاطر هراس از منزوي شدن اقدام به حمايت  از جنبش كرده اند

هايی بجا می گذارد که با مالحظه فرموديد، نتيجه کارهای ناپخته، غير الزم تحت تاثير افراد نا باب بودن چه دستاورد 
  . هيچ آب و داغی پاک شدنی نيست

  : كبوتر با كبوتر باز با باز

يکی از جهات افتراق انسان وحيوانات اين است که حيوانات از طريق جنسيت گردهم می آيند و جامعه سازی ميکنند و 
  . وم و غيرهانسان ها از طريق همآهنگی اعتقاد، تفکر، انديشه و بطورکلی فرهنگ وآداب ورس



درچار چوب اين قاعده کلی که مورد قبول همگان هست يک سند ارائه می شود تا با مالحظه آن، اعتبار برداشت 
  . هم رسانده شده اند معلوم گردد جايگاه شجاعتاعليحضرت از جنبش سبز و موسوی وکروبی که آنها به 

  : سند اين است

  . ی و عملی خاتمی و موسوی و کروبی و خلخالی را برابرنشان می دهدراکنون به اين سند توجه فرماييد که موقعيت فک

کسانی از اعضای جامعه روحانيت مبارز . روحانيت مبارز تهران است همجمع روحانيون مبارز تهران منشعب از جامع
امام واهداف انقالب دور شده است به دور هم جمع شدند و  تهران که مدعی بودند، جامعه روحانيت مبارز تهران از خط

مجمع روحانيون مبارز تهران را تشکيل دادند در بين افراد مجمع روحانيون مبارز تهران محمد خاتمی، محمود دعايی، 
خلخالی، حسن صانعی، علی اکبر محتشمی، ميرحسين موسوی، مهدی کروبی، موسوی خويينها و بسياری نظير آنان 

  . ويت دارندعض

محمد دعايی ومحمد خاتمی کسانی هستند که خمينی نظارت برانتشار روزنامه های کيهان واطالعات را به آنها واگذار 
اورا خوردند و گمان کردند که او بغير از جمهوری فريب  ،وهمين خاتمی بود که مردم) يعنی حد اعالی اطمينان(کرد 

  . اسالمی است

بيانيه اعليحضرت بمناسبت انتخاب . (دند بدان جهت بود که او از آزادی صحبت کرده بوداگر مردم به خاتمی رای دا
  ) خاتمی

  . ی به معرفی ندارد، تفويض مقام قاضی شرع عاليترين درجه وفاداری واطمينان استزخلخالی نيا

بعد از خمينی نيز  علی اکبر محتشمی همان کسی است که سرپرستی حزب اهللا لبنان را بدستور خمينی عهده دار شد و
  . رابط بين حزب اهللا و تروريست های لبنانی وجمهوری اسالمی بود

موسوی خويينی ها همان سردسته گروگان گيران بود که بنمايندگی طويله هم رسيد و اکنون فراری وزير سايه آمريکا 
  . قرار گرفته است

  . لها جايزه قتل رشدی را دوبرابر کردصانعی همان کسی است که فتوای قتل رشدی را پيگيری ودرآخرين سا

با نمايندگان ريگان وآزادی گروگان ها به او محول  مهدی کروبی تا آنجا مورد اعتماد خمينی بود که ماموريت مذاکره
  . شد

  : تازه ترين اظهارات کروبی درهمين پيام نوروزی او چنين آمده است

  » کشور واسالم و جمهوری اسالمی جانمان را حاضريم فدا کنيم ما مطمئنا فدايی نظام هستيم و برای منافع ملی و«

نفر از ايرانيان که در  ۴٣همان جانوری است که هشت سال نخست وزير جمهوری اسالمی بود و ) ميرحسين(موسوی 
  . زندانی، بدون حکم محکوميت درزمان او اعدام شدند ٢٨٠٠ند، دخارج از کشور ترور شدند در زمان او ترور گردي

قصود از اين شواهد وداليل اثبات اين حقيقت است که افراد باال همه از نظر تفکر و اعتقاد يک قشری تمام عيار م
وتربيت شده درمکتب تشيع و اقتدار آخوند برجامعه است آنها پوست و گوشت وخونشان برضد آزادی، حاکميت مردم تا 

  . چه رسد به جدايی دين از حکومت است



جمهوری اسالمی وقانون اساسی آن صحبت نمی [!] و خاتمی حتا يک کلمه هم در جهت حقانيت اگر موسوی وکروبی 
ساله اوکه اعزام  ٨، همين سوابق و پيوستگی آنها در مجمع روحانيون مبارز تهران وسابقه نخست وزيری کردند

قصد اغوای ايرانيان را نداشته نوجوانان به روی مين های انفجاری برجسته ترين جنايات اوست کافی بود که انسان اگر 
  . ز او بر نيايد و برداشت خود را که مقبول جامعه ايرانی است به حساب آن قشری نگذاردباشد، به حمايت و تجليل ا

از نوع سال در مکتب آخوند آنهم  ۴۵يعنی  ١٣٨٧تا سال  ١٣۴٢آخر چگونه ممکن است يک انسانی را که از سال 
خمينی پرورش يافته و به عاليترين مقامات جمهوری اسالمی رسيده ويک قشری ويا الاقل يک مسلمان واقعی است از 

  ]؟[!. جمهوری اسالمی به آالف و علوفی رسيده است حال بدنبال آزادی و دموکراسی وسکوالريسم باشد  ِل   ــَ ب  ــِ ق

ص انسان ها اشاره جالبی دارد که با بيت زير شروع شده حکيم مولوی در تفسير و تحقيق خود به مسئله لزوم تشخي
  :است

  حانش ميکنی ای مشتریـــامت    چون سفالين کوزه ای را ميخری

  نگشته راتا شناسی از طنين ا    تی برآن کوزه چــــراــميزنی دس

رگ ها فقط صدای ميش کافی نيست که گ. خنده دارترين نمايشنامه ها آن است که گرگها می خواهند به لباس ميش درآيند
  )مقايسه بفرماييد با موسوی و کروبی(هارا در  آورند تا ميش شوند، دندانهای تيز و چنگال های تيزش را چکار ميکنند 

درجوامع سياسی ما گرگ هايی وجود دارند که به برخی از مبارزين مسلطند، اين تسلط ظاهرا از باب اعتقادی به افسانه 
مان ماهيت تسلط گرگ و ميش است، اين تسلط همواره از دريچه دفاع از حق و آزادی وارد می ماند ولی در مجموع ه

آدميان ميش مسلک، غالبا نا خودآگاه تحت تسلط بيان وزاری گرگ ها . می شود ولی با طنش دفاع از خود گرگ است
  . ی بين گرگ و خودشان قايل نيستندقرار ميگيرند و گرگ ها هم آنچنان با آنها گرم ميگيرند و اميدوار ميسازندکه تفاوت

  : فرمان حركت بسوي منجالب

سلطنت طلبان وهمه کسانی که آرزوی نجات ايران و هويت ايرانی را دارند حق دارند که از برداشت اعليحضرت نسبت 
چه بکنند و ايشان از مردم خواسته اند که منتظر فرمانشان باشند که به جنبش خزه ها نگران و مشوش باشند چرا که 

  . ونه بکنندچگ

هموطنان داخل کشور هشيار باشيد تا کسانی به منظور برآوردن اغراض شخصی از وجود گرانقدر شما ووضع آشفته «
کشور سوء استفاده نکنند من به اطالع کليه هموطنان عزيز داخل وخارج کشور خواهم رسانيد که چگونه دست به 

پيام اعليحضرت به (» کارهايی که ميکنيد به حساب و بی نقشه نمانداقدامات نهايی بزنيد تا قربانی هايی که می دهيد و
  ) ١٣۶۴وسيله کاست در سال 

سال انتظار مرحمت اعليحضرت به وظايف خودشان وتعيين تکليف ما ايرانيان پيرو ايشان حرکت به سوی  ٣٠آيا بعد از 
  منجالب سزاوار ماست؟ 

  

  

  


