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  گوهر وپِهن

  دروئي ها وظاهرسازي ها

  حقوقدان -اميرفيض

گران دي کارقشنگ وبجائی که جاويد ايران درپخش انگليسی صحبت کردن حسن روحانی وخاتمی وعادل و
براستی سندی است که نشان ميدھد  مردم نادان  ايجاد حالت مقايسه با صحبت انگليسی شاھنشاه نمود و
   .پھن را جايگزين کردند دست دادند و از خوند زده چگونه گوھرناب راآ و

ت بفيت صحکي شنائی دارند ازآنانکه به زبان انگليسی کم وبيش آفکرنميکنم که تاکنون مردم ايران خاصه 
   .گاه بوده باشندآخوند ھا به انگليسی آکردن اين 

تا خودی به جھانيان نان رابه صحنه انگليسی کشاند آ ،مسافرت حسن روحانی به سازمان ملل جريان
قائل  فھم وشعور ازند اندکی خوآبرای اين حضرات  یمردم ايران وجھان بطورخيال اگر و نشان بدھند

   .رفت ھمه بربادبودند 

نند خوب به فارسی صحبت ک ،يدبيا خرچه اصراری است که اينھا به انگليسی صحبت کنند که گندش باالآ
صيت شخ سی به روالی کنند که درسازمان ملل ومذاکرات سياسیِ . تأبه انگليسی ترجمه کند نراآمترجم  و

   ,بيت مولوی است که ناين ظاھرسازی ھا مصداق اي ،ھای سياسی کشورھا معمول است

  ای سگ گرگين دست ازحرص وجوش        پوشش شيررابرخود مپوش

***  

  اندران خم کرد يکساعت درنگ    ت اندرخم رنگــــشغالی رفن آ

  ه منم طاوس علين شدهـــــــــک    مد پوستش رنگين شده آپس در

نشان داد که چه پسته ھای بی مغزی ھستند براستی که وزن وارزش گوھر وپھن  نھاآدھان باز کردن 
   .درھمين مقوله مشخص است

  روئي شيخ حسن روحاني ود

ن اين آ عھد نامه ھای بين کشورھا يک اصلی قابل الرعايه است و ھمچين کشورداری ودرامورقضائی و
وريت ن مامآاست که کسی که نسبت به موضوعی حکمی داده ويااقدامی کرده نبايد نسبت به موضع مخالف 

   .نمونه ھای بسياری درھمه کشورھا وازجمله دوران مشروطيت وجود دارد پيدا کند 
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اشخاص باشخصيت وباحيثت به موضع مزبور بسياراھميت ميدھند واشخاص سرراھی وبی شخصيت ويا 
بھترين مستمسک برای طرف قضيه  ،وبرعکسبه دوران رسيده ابدا به اين تعارض اھميتی نميدھند 

ھمين است که طرف او که بنمايندگی ازيک دولت وارد گفتگو ميشود  شخصيتی دورو وبی عقيده شناخته 
   .ودش

   .اوت وتعارض بّين داشته باشدفشته ميخواسته تذنچه که درگآ وخواست او با

واصراردارد که پيمان خاصمه وشکست، طرف فاتح ميخواھد درجنگھای نظامی بين کشورھا ھنگام ترک م
امضا شود که اعالم جنگ داده است (نمونه پاولوس دراستالينگراد وتسليم بوسيله ھمان فرماندھی صلح 

ومارشال پتن درفرانسه) واين بدان جھت است که خفت جنگ کامال متوجه ھمان فرماندھی گردد که 
   .غازجنگ بوده  باشدآن ھمان فرمانده جنگ بوده است ودرگفتگوی صلح ھم ھمواره دست پائي غازگرآ

 نايب رئيس اول مجلس شورای اسالمی بود وسخت درجبھه مرگ بر ١٣٧۴درسال شيخ حسن روحانی 
   :درسخنرانی درجمع دانشجويان بسيجی گفت ١٩/٢/٧۴مريکا قرارداشت  او درتاريخ آ

  :او اضافه کرد  >فرين شده استآوحدت  مريکا درکشورماآ شعارزيبای مرگ بر<

 ،مريکائی بودن انقالبآمدند وبه جوانان عزيز ما ميگفتند که ضد آ<اگرتاديروز بعضی ازشياطين مي
نابجائی  امروز برھمه روشن شده است که اين حرفھا، حرفھای غلط و ،اينروزھا قدری کمرنگ شده است

نان مقام  رھبری مدظله هللا ھمانند دوران امام ھمه آاست. نظام ما، دولت ما، مجلس ما  ودرراس ھمه 
ما کشور در ديگرمريکا بيش ازھرزماِن آ ی مرگ برتند (تکبيرحضار) امروز شعارزيباضد امريکائی ھس

مريکا بيش ازھرزمان راه حرکت ماروشن تر، شفافتر، آفرين شده است امروز شعارمرگ برآوحدت 
   >ومشخص ترشده است
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ت سياسی ! ساخت واين ازافتخارارا مزين به زيبائی مريکاآخوندی که شعار مرگ برآوقتی ھمان 
نرا مايه وحدت ايرانيان ميداند وارد آ مريکا، يعنی ھمان کشوری که مرگ برآبا  اوست وانحصاری 

دراين معنا ومفھوم لس اسالمی ودولت ومقام رھبری اين ندارد که او ومجزمعنائی ج ،مصالحه ميشود
   .قراردارند

  گه فراوان خورند مستانا    مست بوديم اگر گهي خورديم

ست راجنايتی فجيع ونسل ااين تحرير تنظيم ميشود وزيرخارجه جمھوری اسالمی  <ھولوک ھم اکنون که
کشی خواند وگفت <به کارگرفتن افسانه ھولوکاست درنسخه انگليسی وبسايت دفتر رھبری ايران ناشی 

  ازاشتباه بوده است>

ست  <مست بوده مريکا بلکه درمسئله ھولوکاست ھم رھبری فھميده اآ يعنی نه تنھا درشعارمرگ بر
  >اگر.....

اراک ن فالن بداين تغيير يکصد وھشتاد درجه ای، درفقه تشيع ازباب مصلحت وتقيه است وحتی ليسي
    .را ھم ميتواند شامل بشود ولی درعرف سياسی ھمان مست بودن اگر.......است اوباما

 


