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  گفتگويي در باره دكان سكوالر هاي سبز ايرا ن
  حقوقدان -امير فيض 

اشتراک  از ايرانياران در احوالپرسی تلفنی نظر مرا در باره دکان تازه ای که زير نام سکوالر ھای سبز ايران بايکی 
 را و آقای ميبدی باز شدهخوانده می شود،  »امام خمينی شير ايران و شير اسالم«شخصی که سابقه سياسی او در شعار 

  خواستار شد. 

موج «که گزارش منتشر شده جاويد ايران نشان می دھد، صد ھا فعاليت با اصطالح سياسی زير نام نطورآکردم؛ عرض 
و تا آنجا که خود من    ١.  به جنبش سبز ھم وجود داشته باشد نسبتوجود دارد و يحتمل که اين جريان صد ھا » سبز

ناظر بوده ام عالوه بر واحد ھای متحد جنبش سبز با نام و سايت ھای گوناگون دو فکس دريافت داشته ام که مرا به 
  » نھای مشروطه ايرا زسب«و ديگری بنام » جنبش سبز شاھنشاھی ايران«مکاری دعوت کردند يکی بنام ھ

سبز در نام و عناوين آنھا گويای اعتقاد سياسی آنھاست ، درحاليکه اعتقاد سياسی آن ھا عيان است ديگر چه کلمه 
 جانب کسی ديگر است که عقيده سياسی او معلوم و آشکارا مخالف اعتقاد سياسینيازی به تحقيق و اظھار نظر از 

  است. جنبش ويا موج سبز  و در کالم درست وصادقانه سربازان اسراييل 

ی است و ظرفيت زمين اجازه تــطه رطوبت موقسگياه شناس ويا باغبان مجربی بداند علفی که درزمينش روييده بوااگر 
  رف وقت ميکندکه آن علف ھا را يکی يکی بيخ کن کند؟ ه را نمی دھد آيا صرشد به آن گيا

که باز شده و می شود عالمت سبز را ھم بعنوان سر سپردگی به تشيع تطبيق موضوع اين دکان ھای مشابه و فراوان در 
بمناسبت امکانات مالی که آمريکا برای  و وابستگی به بيگانگان علم خود ساخته اند مانند ھمان علفھا می باشد که

شخاص بھای اعالم موجوديت می کنند و تازه ھم رسم شده که با گرد آوری نام ھای ا فراھم ساختهپيشبرد جنبش سبز 
ر برده داران اين رسم بود که ھرکه برده ھای بيشتری داشت ارج و در بازاقديم ھم خود را نزد آمريکا باال ببرند. در 

   ٢ قرب بيشتری داشت. 

دکان تازه که موضوع سوال شماست يک خاک بر سری ھم دارد که دکان ھای ديگر ندارند و آن اين است که يک اين 
گذاشته که ھرچند اين نام خوش آيند آمريکاست و آمريکايی » سکوالر«که نام آنرا نی ھم بسر دارد کاله شيپوری بی دي

  در حد فضوالت آدميزاد.  ،کنند بھای بيشتری به آنھا می دھد، ولی ايرانيھا از آن دوری می

من گفت؛ آخر اين مورد با موارد سابق يک تفاوت عمده دارد و آن اين است که اعليحضرت ھم وعده پشتيبانی  مخاطب
کردم آن روز ھاکه فقط جنبش سبز يکی بود؛ اعليحضرت نه تنھا آنرا تنفيذ بلکه خود را سپر وحمايت داده اند. عرض 
راه خودشان وراه موسوی را بيک نقطه مختوم دانستند، بنا براين ھر سازمانی و جنبشی که بالی آن جنبش ساختند و

ضرت بطور جدی برخورداراست، و اگر اين قبيل حمايت ھا موثر بنحوی سبز شناخته شود، از حمايت و پشتيبانی اعليح
  بود که جنبش سبز به صدھا تکه تقسيم نمی شد.

                                                            
در مورد در باره موج سبز و  ٢،۵٨٠،٠٠٠را وارد کنيد نزديک به » موج سبز«اگر در گوگول پژوھش کنيد و واژه پارسی  - ١

ممکن است ھمه اين موارد مربوط بدست خواھد آمد. البته » جنبش سبز يا جنبش راه سبز«مورد  ١،۶٩٠،٠٠٠» جنبش سبز«پاسخ 
  ک-درصد آنھا در ھمين راستا است. ح ٩٩ياسی آقای کروبی و موسوی نباشد ولی به موضوع س

و ھمچنين اسماعيل نوری عال، جمع  اشاره استاد اميرفيض به امضا ھايی است که از سوی سياوش لشکری، ميرزا آقا عسکری -  ٢
بلکه کل جامعه ايران بطور اعم  اين افرادنه تنھا اصوال  با نام کسانی است که» اعتبار«شده که بسسياری از آنھا فقط به منظور کسب 

  ک-نمی شناسند. ح را به رسميت ھاو مردم درون ايران بطور اخص اين
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مگر يادتان نيست که شورا ھای مشروطه که با سرمايه اعتباری اعليحضرت براه افتاد به چه سرنوشت شومی وانگھی 
  ثالھم. و ام» ميليون دادکام ۶٠«دم رسيد و يا طرح رفران

اعليحضرت در موقعيت وجايگاه سلطنت و به اعتبار مشروعيت و حقانيت قانون اساسی، موثر در مقام و  - منبرادر 
ھستند و جدا از اين موھبت تاريخی و سنتی وقانونی، تاثير وجودی جز ايجاد فساد و بی اعتباری درموقعيتی که حضور 

  پادشاه قايل شده است نخواھند داشت، بگذار موضوع را در تمثيلی پياده کنم. سنت و فرھنگ ايرانی برای شخص 

لکوموتيو با حدود يکصد واگن حامل بارھای سنگين و مسافر براحتی در مسير خود حرکت می کند و مطمئن ترين يک 
در خارج از مسير خود قدرت تحرک يک چھار پا را ھم  وه است ولی ھمان لکوموتيوسيله نقل و انتقال ھم شناخته شد

ھم درخارج از مسير تاريخی و ھويت نھادی سلطنت ھيچ قدرت و تحرک سياسی و اجتماعی موثر را ندارد. اعليحضرت 
پھلوی به «با اعليحضرت مصاحبه ای داشت و در پايان گفت:  » = مردم Peopleپيپل «قبل مجله ندارند. چندسال 

و بنده فضولتا اضافه می کنم که » عنوان يک پادشاه می تواند ھمه مخالفان جمھوری اسالمی را زير يک پرچم گرد آورد
  بعنوان يک شھروند اگر بتوانند خودشان را جمع و جور کنند کار مھمی شده است. 

نمی خواھم بگويم که حضور اعليحضرت در اين دکان تازه ھيچ تاثيری ندارد، زيرا از نظر فلسفی وحتی فيزيکی ھيچ من 
وبنابر عقيده انيشتن حتا يک دانه نمی تواند بی تاثير باشد  »م شدن وجودوا معدوجود وي«حضور ويا عدم حضور 

  ن تغيير ايجاد می گردد. ين می شود در حرارت کره زمکبريت که روش

در اين دکان ھمان اثر مثبتی را دارد که نام ھای ذکر شده در اعالميه افتتاح  »رضا پھلوی«اعليحضرت با نام حضور 
رژيم سلطنتی ايران ھم دين و ايمان ما بود و «باور عمومی مردم که ار است از جمله: دکان دارد، ولی اثر منفی آن بسي

بزير پرچم بی دينی ويا و متاسفانه وليعھد  ،آن ممه را لولو برد«با اين خالل رو برو می شود که » ھم رفاه و امنيت
زيان اين چنين باور و يا شک ويا تلقين و ترس حاکم بر جامعه ايران در رابطه با »  سلب دين ما مردم قرار گرفته است

  حافظ. خدا  –ح و بسط الزم داشته باشد ژيم اسالمی ايران دشوار نيست که شرمبارزه براندازی ر
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