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  حقوقدان -اميرفيض

 برای حفظ و قبول ندارند،داريم وميخواھم حتی کسانی که نظام را  من درمقابل خود<يک جبھه وسيع دش
  سيد علی                                        ايران ھم که شده درانتخابات پيش رو شرکت کنند> اعتبار

**  

انسان ھا کنترل فکری وحتی زبانی خود را ازدست ميدھند اضطرارووحشت ازپايان يکی ازمواقعی که 
  .واين ھمان است که گفته ميشود غريق به ھرچه دم دست دارد متوسل ميشود که نجات يابد ،زندگی است

 فکر چون عقل و ،متوجه نيست که چه ميگويد وچه اعتراف ويا تعھدی ميکند ،درچنين حالتی انسان
  .زبان و اعضای بدن ندارندکنترلی بر

 ممکن است به ھرچه خيال ميکند ،حالت فوق الذکرکامال دراظھارات سيدعلی خودنماست وچون غريقی
 خاطرورده وازايرانيان ميخواھد که به آايران پناه نام به  واينجاست که ،زندبشود چنگ مي موجب نجات او

   .درانتخابات شرکت کنند ايران

گھبان درانتخابات شرکت کنيد وبه کانديد ھای شورای ن بخاطر ايرانمفھوم التماس سيد علی اين است که 
 ،غاصب                                    ِ ايران مسلط بماند وايران ستيزان حاکم   ھمچنان بر ،گرعرب صفترای دھيد تا نظام غاصب غارت

 وچپاولن ادامه دھند تحت نام ايران وبه حمايت رای ميھن پرستان به غصب ھويت ايران وسرزمين ايرانيا
  .نھا مصون مانده استآبرد تنچه تاکنون ازدسآ از وبدزدند کنند 

  التماس سيد علي دركادرحقوق اسالمي

شما عد باورھای اعتقادی                        ُ <با کسانی که اثرسوء درب  معلمان اسالمی وتشيع براين است که يه قران وتوص
اول سوره ممتحنه برمسلمانان تکليف ساخته که يه آنھارابرای دوستی انتخاب نکن> آدارند رفاقت نکن و

  ١  .نبايد با دشمن دوست خود دوستی گرفت

                                               
ايد دشمن من و دشمن خودتان را به دوستى برمگيريد [به طورى] كه با آنھا اظھار دوستى كنيد و حال اى كسانى كه ايمان آورده - ١

كنند كه [چرا] به خدا پروردگارتان آنكه قطعا به آن حقيقت كه براى شما آمده كافرند [و] پيامبر [خدا] و شما را [از مكه] بيرون مى
كنيد در ايد [شما] پنھانى با آنان رابطه دوستى برقرار مىايد اگر براى جھاد در راه من و طلب خشنودى من بيرون آمدهايمان آورده

حالى كه من به آنچه پنھان داشتيد و آنچه آشكار نموديد داناترم و ھر كس از شما چنين كند قطعا از راه درست منحرف گرديده است 
 ک-ح –آيه ممتحنه   )١(
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مفسرين اسالمی عقيده دارند که بنياد ھمکاری ودوستی مبتنی بردوپايه است يکی پايه مادی وديگری 
ولی  ؛ميدھدھراعتقادی شکل  با جتماعی مردم ران است که روابط اآ. پايه مادی است پايه اعتقادی

نھا مدعی اند که وحدت آ ھمکاری اصولی وپيوند ماھوی بين افراد جامعه نيازبه ھماھنگی اعتقاد دارد و
   .به پيامبراستنھا آمسلمانان درجھان به اعتباراعتقاد ھماھنگ 

نھا ھمان آفالسفه ھم درمورد اعتقاد مشترک وھماھنگ نظرات مختلفی ابرازداشته اند که معروفترين 
ِ  سه دسته ھستند يکی دشمنان ،ان ندشم ؛دوستان است که ميگويندطبقه بندی    ،يکی دوستان دشمنان                        

   :ھا تميزعقل را براين توصيه مقررساخته اندآن و وسومی دشمنان دوستان 

  (مروان نامه)                  ددشمني كه افتاد درلگد كوب، قهربايد گرفت تا برنخيز

  ايران درالتماس نامه سيدعلي

نگينی التماس سيدعلی متوجه ايران است يعنی اعتبارايران وعشق به ميھن وگرامی داشت وسبار 
 ازجمھوری اسالمی پليدی ھاونفرت ھای عميق ايرانيان را بتواند سرزمين اھورائی راھدف گرفته تا شايد

  .برای شرکت درانتخابات بدھد پوششی فريب زا ،درسايه نام ايران

به اين  او ن اين است که آ بازتابی بسيارجديد ديده ميشود و و التماس نامه سيد علی يک درخشندگی در
 رحفظ اعتباراسالم درخورد نميکنند  واال ميگفت به خاط ھم تره رسيده است که مردم برای اسالم  حقيقت

  .ستعبارتی که سالھا تکيه کالم خمينی وھمين سيد علی بوده ا انتخابات شرکت کنيد

  اعتباروحيثيت ايران 

برای حراست ھيئت حاکمه  شرط نخست .حراست ميکنند ھان کشورآاعتباروحيثيت کشورھارا ھيئت حاکمه 
وھمين شرط ناظر برمردم  ،اعتباروحيثيت کشور باورداشتن به لزوم اعتباربرای کشوراست کشورھا از

وچيزی که وجود  ،چيز وجود داشته باشدن آت چيزی ھستند که ھست يعنی مردم  دنبال اعتباروحيثي ھم
   .ن باشدآجود است، چيزی نيست که کسی به دنبال اعتباروحيثيت و نداشته ويا عدمش به ز

  ن اعتبارآ وقائل نيست  اھورايی ايران ميھنبرای  جمھوری اسالمی واساسا فلسفه اسالم اعتباروحيثيتی
   .اسالم قائلندنھا برای آم که ما برای کشوروايران قائليوحيثيتی 

، ين مانند هويت ايراني، مليت ايرانآدرمعادله واقعي  كه عدم وجود ايران ومراتب وابسته به 
له چگونه ممكن است مسئ ،جود استووملت ايران (ركن معلوم معادله) مفقود وبي  ،يفرهنگ ايران

 ،سيد علي قرارگيردد عيني وفلسفي ندارد  پشتوانه التماس حيثيت چيزي كه وجو و اعتبار عزت و
  >الغريق يتشبث به كل حشيش<ن روشن است      آپاسخ 

  داليل اثبات معادله باال 
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. حکومتھائی که ازبطن ن حکومت ونظام شکل ميگيردآران ماھيت ھرحکومتی ازفلسفه وافکاررھب
  ميگردد. ن نظامآيند افکاروعقايد رھبران انقالبی است که بعدا اساس حقوقی آشورش وانقالب بوجود مي

 و گفتار ھائی راکه درمسيراسالم ونھضت اسالمی نيستند ازمقاالتشان وه وگرو مابايداين اشخاص <
  ) ۵٨١٣مھرماه  ٣٠(خمينی  قم                                                          > کردارشان بشناسيم

   .درالتماس نامه سيد علی استفاده ميشود ن قاعده عام برای حل معادله باال يعنی نقش ايرانآ ازاکنون 

 و افکار بافته وتنيده از ۵٧قائمه وفلسفه سياسی ومذھبی شورش  که ۵٧رھبرشورش  خمينی 
عقايد اوست  وموضوع مزبور يکی ازافتخارات وسنگرھای مستحکم جمھوری اسالمی است 

    :تچنين ابراز عقيده کرده اس ن با اسالمآوجوديت ايران ورابطه درباره م

ما ايران راستايش نميکنيم ماخدارا ستايش وعبادت ميکنيم. چراکه ميھن <
پرستی نام ديگری است برای الحاد. من ميگويم بگذاريد تا اين سرزمين 

صورتی که اسالم  بسوزد. من ميگويم تا اين سرزمين ناپديد شود  در
  >فاتحانه درباقی جھان پديدارخواھد شد

   به نقل ازالنه جاسوسی)–توسط امير طاھری  ١٩٨٩(ايران درسال                                           

وقتی درحکومت اسالمی غاصب ايران ميھن پرستی الحاد وکفرومقابله باخدا شناخته ميشود  
معنای اين  ؟م چنين رژيمی رای بدھندوچطورميتوان ازدوستداران ايران خواست که به تدا

   .درخواست رای به الحاد وشرک وترک خداست نه چيزديگری
ازھيچ ايرانی ويا  ،رزوی سوختن وناپديد شدن ايران را دراظھارات ابليس کبير کوچک نگيريدآ 

مريکائی اسرائيلی بود آتنھا فقط مايکل لدين  ؛خارجی وحتی مغوالن چنين عبارتی ديده نشده است
سرزمين سوخته تبديل کرد  واوھم که بعد ھا متوجه تاثيراين حرف شد که گفت بايد ايران رابه 

    .نرابفال شوخی گرفتآ

 اين دقت بجاست که خمينی عالمگيری وموفقيت اسالم را منوط به سوختن ونابودی ايران دانسته است 
نابود نشده نھم دراين حد که حذف عملی ايران ازاسباب موجوديت اسالم ميگردد يعنی تا ايران نسوخته وآ

   .اسالم نميتواند به حيات خود ادامه دھد

را جھانگيرکند ايران نبايد وجود  (شيعه) اکنون که جمھوری اسالمی ميخواھد اسالم ،درتطبيق مورد
  .داشته باشد

ن شرط حرکت اسالمی است چه جائی برای آونابودی وسوختن  چيزی که نبايد وجود داشته باشد
   .دارداعتباروحيثيت ايران وجود 

   .اساسا خمينی منکروجود سرزمينی بنام ايران بود وگفته است ما سرزمينی بنام ايران نميشناسيم 

    .چيزی که درفلسفه حاکم برجمھوری اسالمی وجودندارد چگونه ممکن است برايش ايجاد اعتبارکرد
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بايد ين حسابھائی که پيش مردم مادی مطرح است که ما ايرانی ھستيم وبرای ايران چه <ا 
 بکنيم، اين حسابھا درست نيست اين قضيه ای که شايد صحبتش ھمه جا ھست که به ملت و

  .مليت کارداشته باشيد، اين يک امربی اساس است دراسالم بلکه متضاد است با اسالم>

  المسائل)= گرفته شده ازتوضيح (خمينی درمالقات با خانواده موسی صدر                                   

کامال اظھارات خمينی درست ومنطبق با حقوق وفلسفه اسالمی است  ومسلمان تکليفش خدمت به ايران 
تکليفش متوجه برازندگی واجرای اسالم است  وھمانطور که  ،يا سرزمين محل اقامت خود  نيست و

   .م استن که فرھنگ وسنت ايرانی است  متضاد با اسالآخمينی گفته است ملت ومليت وتوابع 

 ن ايران ميدانند وخودرا جزئی ازآ دراين صورت مردمی که خودراايرانی ميدانند وجان ومالشان را از

بادوباشعار < ملت ومليت وفرھنگ ايرانی ميشناسند ن  ن  د  با ان  چگونه  > بزرگ شده اند وا

 نان به ايران وملت وآبا اعتقاد عميق ن حکومت آبقای  ممکن است ابزار موفقيت حکومتی بشوند که 
  .مليت وفرھنگ متضاد است

   
شناس معروف گفته  انگليسی اسالم يکی ازجاسوسان ٢ ن لمبتونا         َخانم ميس  

است  است <انگيزھای اصلی زنده ماندن فرھنگ وھويت ايرانی سه چيز
وايران بدون  ؛ی ھای اخالقی وميھن پرستی ايرانياندپايبن –زبان فارسی 

  .ادامه حيات نخواھد داشت>اين سه چيزتوانائی 

ھرسه رکن بقای تمدن ايران يعنی زبان فارسی وپايندی اخالقی (ھويت ملی) 
ن آوخصلت ميھن پرستی درفلسفه جمھوری اسالمی مذموم واسالم مقابل 

   .قرارگرفته است

با انسانھائی که دردامان ميھن بزرگ شده اند وميھن را مادرمينامند چگونه ميتوان انتظارداشت که 
نھا شرافت ملی آدشمنان قسم خورده ايران ھماھنگی فکری واعتقادی داشته باشند وبرای بقدرت رساندن 

  .وميھنی خودراتباه سازند

روح هللا خمينی درضديت با ايران ووطن پرستی وملت وملی گرائی وھويت  ازبين اظھارات بسيار 
ايران بقدرکافی منتشرشده است ومجموعه ای ھم به ھمت شادروان شجاع الدين شفا در کتاب 

متعذرگشت  نھا آبه کل توضيح المسائل درج ميباشد که اين تحريربرعايت اختصارازرجوع 
يک مورد  شده ازسوی اميرطاھری و  خمينی تدوين اظھارات روح هللاوتنھابه  نمونه ای از

    .شادروان شفا  استناد شدازيادداشتھای 

                                               
٢ - Ann Katharine Swynford Lambton  )وی نقش برجسته ای در جاسوس ٢٠٠٨جوالی  ١٩ – ١٩١٢فوريه  ٨ (

او به دولت انکليس توصيه کرد تا  ١٩۵١و ھمدستی با محمد مصدق داشت. پس از ملی شدن اصطالحی نفت توسط مصدق در سال 
نشگاه آکسفورد به ايران برود ولی در ظاھر در پشت سيرت پنھان نقش مصدق حذف شود. او پيشنھاد کرده بود تا ھييتی از دا

سرنگون کننده مصدق را ايفا کند. ولی اتفاق ھايی که رخ داد موفق نشد آن ھيات را به ايران بياورد و مردم از نگرانی افتادن به 
  ک-دست حزب توده و ديکتاتوری پرولتاريا خودجوش با ارتش مصدق را سرنگون کردند.   ح
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استمرارسياست ضد ايرانی جمھوری اسالمی اززمان روح هللا خمينی تا به اينکه  برای اثبات  
امروز تغيير محسوسی نکرده است  به اظھارات ھمين سيد علی که به جايگاه خمينی تکيه زده 

   .کنيميگاه ماست ن

نھم آ<امروز درسطح جھان تنھا جامعه اسالمی ما ممتازبه رھبری وسرافراز به وجود امام ورھبراست 
  .رھبری که مالک رھبری او باھيچ مالکی جزمالک پيامبران الھی قابل مقايسه نيست>

   .اقتباس ازسيره پيامبران است ،نھم درحد نابودیآيعنی نفرت وانزجارخمينی نسبت به ايران  

 وھمانطور که سنت پيامبران قابل تغيير يعنی اظھارات خمينی سنتی است برابر اظھارات پيامبران الھی 
رزوی ابدی پيامبران است که مسلمانان ايران مقيد به آن ھم آرزوی سوزندان ايران وناپديد شدن آنيست 
  .نرا داردآتحقق ن ميباشند و فعال سيد علی ماموريت آاجرای 

  تشريح ميدان انتخابات

ايرانيان د که التماس سيد علی متوجه شرکت  نھم گرد                     ّ اين تحريرمترصد اين تو   ھای ممکن است خواننده
    .وطن پرست درانتخابات ودادن  رای به گروھی است که مخالف سيدعلی وپيروان اوست

   .که به جمھوری اسالمی وفادارشناخته شوندتوھم است، زيرا کسانی ميتوانند درانتخابات شرکت کنند 

 وفاداری به جمھوری اسالمی  متضمن وفاداری به فلسفه اسالمی تشيع وبيعت با خمينی وفتاوی او و
ای انتخابات طويله اسالمی نميتواند ازخواست ھای يداوست  بنابراين کاند رھبری جانشينن با آادامه 

وبی اعتباردانستن ايران وھويت ومليت ايرانی  رزوھای اونسبت به نابودی وفنای ايران آ خمينی و
  .دشبرکناربا

  ماهيت التماس شركت درانتخابات 

شرکت کند اعم ازاينکه  جمھوری اسالمی  اين تحرير مدعی اثبات اين مھم است که ھرکس درانتخابات
ايران ومليت وھويت وبی اعتبارساختن  دان دشمنی ا انتخاب کننده، درميکانديد طويله اسالمی باشد وي

يرانی ودشمن ايران قرارگرفته است وايرانی حقيقی درانتخابات رژيم غاصب ھويت وفرھنگ اايرانی 
   .ودرقاعده دوستی ايرانی ميھن پرست نميتواند با دشمن ميھن سازگاری داشته باشد  مشارکت نميکند

  


