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راض     ا

وا  ھاد     پ
  

  حقوقدان - اميرفيض
  ٢۵۴٩تير  ٨سه شنبه 

  ٢٠١٠جون  ٢٩
  

را خوانده است در گفتگوی تلفنی اعتراضاتی را بقرار زير ارائه داده » پيشنهاد به هوا«يکی از ايرانيارانی که تحرير 
  : مختصرا اينکه می گويد. است

  
اگر شما بقول خودتان به تجزيه وتحليل آن ميرفتيد با مطالبی روبرو می پيشنهاد آقای موسوی حاوی مطالبی بود که 

اين بود که ترجيح داديد بجای تجزيه وتحليل آنرا . شديد که بی اعتباری نظر شما را نسبت به جنبش سبز به پيش مياورد
  . تشبيه کنيد» بادهوا«به 
  

ان مطرح شده بود توجه می کرديد، ازجمله آنجا که ميگويد بود که به پايه های اساسی که در پيشنهاد ايش راز شما ائتظا
  . (!) قانون اساسی جمهوری اسالمی قابل تغييراست

  
شماميدانيد که در همين قسمت از پيشنهاد آقای موسوی همه آنچه که دمکرات های ايران خواستار آنند وانچه که 

صالح قانون اساسی جمهوری اسالمی، واليت فقيه حذف يعنی در ا. شاهزاده رضا پهلوی برآن اصرار دارند، نهفته است
ميشود، جمهوری اسالمی به جمهوری دموکراتيک تبديل ميگردد، نظام اسالمی تبديل به نظام سکوالر می شود، همه 

   ١.... شکالت داخلی و خارجی حل می شودمآزاديها تامين ومسايل و
  

» حفظ و تقويت ارزش های فرهنگی ايران و آداب و رسوم ملی لزوم«: يا آنجا که در پيشنهاد آقای موسوی آمده است
  . تاکيد شده است

  
داده است، چرا بايد » هـــــديــــــــــه«اين فصل، دقيقا خواست ناسيوناليست های ايرانی است که آقای موسوی به آنها 

  اين مراتب فوق العاده ارزشمند را به باد هوا تعبير کرد؟ 
  

است ديگران هم همين اعتراض حضرتعالی را داشته باشند، بهتر است پاسخ آن از طريق  عرض کردم، چون ممکن
  ٢.   سايت جاويد ايران باطالع رسانده شود

  
  
  

                                            
می خواهد پرواز  از شترمرغ ...هنوز پيشتر نرفته بايستی بنويسم اين شخص چه شخصيت خوش بين و زودباور وساده ای است -  ١
  ک-ح. ندک

موضوع تماس اينترنتی با استاد را مطرح کرده بود که درگفت گوی تلفنی به استاد آگاهی داده شد سايت کسی   -  ٢
 www.1400years.org/amirfeyz.asp  که همه نوشته های استاد در آنجا جمع آوری شده است در کنار خود يک برگ تماس

Contact Page  ايميل آدرس  از بخواهد مطلبی برای استاد امير فيض بفرستد می تواند از فرم آنجا ويا مستقيما کسدارد که هر
ايميل و نوشته ها بدون هرگونه  ناستفاده کرده مطالب خود را بنويسد بطور يقي  Javidiran@peymanmeli.org : من

  ک-ح. استاد امير فيض از اينترنت استفاده نمی کنند. دستبردگی عينا به استاد فکس خواهد شد
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 : پیشنهاد تجدید نظر در قانون ا ساسی -١

  
ت متاسفانه ما ايرانيان عادت داريم از چيزی که ميخوانيم، آن چيزی که خود متوقع هستيم را برداشت کنيم وعاد

  . به تفکر وتطبيق وتحقيق ودقت در عبارات وشناسايی هدف از گفتار را کمتر داريم
  

اعتراض معترض محترم در چهارچوب همين عادت است و لذا اجازه خواهيم داشت که به اتفاق با مراجعه به صورت 
  .مسئله جواب قانع کننده ای بدست آوريم

  
جنبش سبز را اصالح د راجع به قانون اساسی چه گفته است؛ نخست الزم است که ببنيم موسوی در پيشنهاد خو

گر جمهوری اسالمی ميداند وبرای اين کار در چار چوب قانون اساسی وبا احترام به رای و نظر مردم حرکت 
  . می کند

  
اصالح همانطور که ميدانيد به منظور سرو صورت . تفاوت است» تغییر«و» اصالح«نخست اين توجه بجاست که بين 

به معنای دگرگون وتغيير حالت وماهيت است  رولی تغيي) دردعاوی(دادن، نيکوکردن ورفع اختالف بين دوطرف است 
ودرکالمی نزديک به موضوع؛ اصالح متوجه امری است که درجايگاه قبول و اجرا قراردارد و بمنظور استحکام بيشتر 

ی تغيير بنيادی است و تکميل وماهيت آنچه که در برخی زياده های سطحی صورت ميگيرد ول ويا بهترشدن ويا حذف
  . گون می سازددگر را جايگاه قبول است

  
 چهار چوب قانون اساسی جمهوریجمهوری اسالمی مطرح است و آنهم اصالحاتی که از اصالح در پيشنهاد موسوی 
  . اسالمی تجاوز نکند

  
اساسی را مطرح نکرده است بلکه اصالح جمهوری تا اينجا معلوم شد که موسوی مسئله تغيير ويا دگرگونی قانون 

اکنون جا دارد که به کيفيت اصالح قانون اساسی که ترتيب آنرا قانون اساسی جمهوری اسالمی . اسالمی را پيشنهاد کرده
  . مقرر کرده نگاه کوتاهی داشته باشيم

  
مقام رهبری پس از :  ر زير استترتيب اصالح قانون اساسی بقرا«: متمم قانون اساسی جمهوری اسالمی می گويد

مشورت با مجمع تشخيص مصلحت طی حکمی به رييس جمهوری موارد اصالح يا تتمم قانون اساسی را به شورای 
  : که با ترکيب زير است پيشنهاد می کند بازنگری قانون اساسی
 اعضای شورای نگهبان -١
 مجمع تشخيص مصلحت -٢
 روسای سه قوه -٣
 خاب رهبرینفر به انت ١٠- ۵خبرگان رهبری  -۴
 سه نفر از طرف دولت  -۵
 نفر از قوه قضاييه  ٣ -۶
 نفر ١٠ ساز سوی مجل -٧
 دانشگاه ها سه نفر -٨

مصوبات شورا پس از تاييد وامضای رهبری از طريق همه . شيوه کار وکيفيت انتخاب وشرايط آنرا قانون معين می کند
محتوای اصول مربوط به اسالمی بودن . پرسی بايد به تصويب اکثريت مطلق آرای شرکت کنندگان در همه پرسی برسد
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نظام و ابتنای کليه قوانين ومقررات براساسی امر و امامت است و نيز اداره امور کشور به اتکای به آری عمومی ودين 
  .و مذهب رسمی ايران تغيير ناپذير است

  
  : نقــــد کوتــــاه

  .خط تاکيد گذاشته ام من زير مواردی که بيشتر قابل مالحظه ودرنتيجه گيری موثر است
  

بردونوع است يکی اصالحاتی که الزمه حرکت و اجرای آن اصالح اصولی ) غاصب(اصالحات، درنظام جمهوری اسالمی 
نوع دوم اصالحاتی است اداری که بمناسبت گذشت زمان ويا سوء اداری ويا سوء استفاده از . از قانون اساسی باشد

  . نونی نرسيده استقدرت از حد خود تجاوز ويا به حد قا
  

ا خط تاکيد کشيده هخوان موانعی که زير آن) ٧(اصالحات از نوع اول که الزمه آن ورود به قانون اساسی است از هفت 
به هفت خوان مزبور دقت کنيد مالحظه ميفرماييد که نهاد های معرفی شده وهمچنين نمايندگان قوه . شده بايد بگذرد

عنی سيد علی خامنه ای مستتر است يعنی خوان اصلی وسرنخ خوانهای ديگر اوست قضاييه ودولت در تشخيص رهبر ي
وآنها هم احتماال ممکن است ) قطره و دريا(و فقط در اين جريان سه نفر از سوی دانشگاه ها حضور خواهند داشت 

  وابسته رهبری نباشند
  

ه اجرای اصول قانون اساسی است پيشنهاد اصالحات از نوع دوم که اصالحات اداری است و تعدی ويا کوتاهی نسبت ب
  . موسوی را شامل می شود

  
هيچکس را نمی «در به اصطالح قانون اساسی جمهوری اسالمی آمده است که : اصالحات نوع دوم از اين قبيل است

دليل توان دستگير کرد مگر به حکم وترتيبی که قانون معين ميکند و در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذکر 
  ....ساعت پرونده مقدماتی به مراجع عاليه قضايی ارسال  ٢۴بالفاصله کتبا به متهم ابالغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف 

  
    ٣. ولی در عمل اين ماده رعايت نمی شود

  
اصالح جمهوری اسالمی در چهار چوب قانون اساسی، يعنی سروصورت دادن به بازداشت و محاکمه متهمين نه تغيير 

  . ويا اصل پنجاهم و چهل و نهم قانون اساسی است که اجرای آن معمول نيست و امثال آنها. ون اساسی قان
  

  : پيشنهاد به هوا و اصالحات در هوا
  

اين نکته نيز توجه کردنی است که قانون اساسی جمهوری اسالمی، جريانات منشعب از قانون اساسی را هم آزاد رها 
د آزادانه در مسير اصالحات قرار گيرد و همانطور که مالحظه می شود، قانون اساسی آنها نکرده است که احتماال بتوان

. را مقيد به وضع قانون خاصی کرده است که آن قانون خاص هم در کنترل شورای نگهبان و درمعنی واليت فقيه است
اليت فقيه انجام داد خيال خامی پس باور به اينکه بتوان اصالحات اداری را در جمهوری اسالمی از مسيری غير از و

  . است
  
  

                                            
درحاليکه خواست و تاکيد . قوق فردی خويش آشنا نيستند و هرگز خواستار اجرای آن نمی گردندمردم عادی اصوال به ح -  ٣

  ک-ح. حق هر شهروندی است هبرخواست
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  : سوال و جواب مربوطه

  
همينجا يک سئوالی ميتواند مطرح شود و آن اينکه آيا موسوی وپيشنهادش نسبت به اصالحات اداری وقضايی اصالت 

  دارد ويادرباغ سبزاست؟ 
  

  . به اين جريان توجه فرماييد که پاسخ سوال باال است
  

موسوی اين نوع ) همين سال جاری(کت کنندگان در تظاهرات عليه رژيم به اعدام محکوم شدند هنگاميکه تعدادی از شر
گفت آقای موسوی نخست وزير بودند که امام ) دادستان رژيم غاصب(دولت آبادی . محاکمات واعدام هارامحکوم کرد

دند وهمين آقای موسوی کوچکترين دستور قلع و قمع زندانيان مجاهدين را دادند و آنها بدون محاکمه اساسی اعدام ش
  . اعتراضی ننمود

  
اعتراض افرادسياسی و همرنگ و معتقد به حکومتی که از خودشان است برای رسيدن به قدرت است نه مخالف سياست 

سرموضع «نفر زندانی مجاهدين خلق بدون محاکمه با يک پرسش اينکه آيا  ۴٨٠٠که  ١٣۶٨جاری، موسوی در سال 
اعدام شدند، سرقدرت بودو اکنون سر قدرت نيست برای رسيدن به قدرت است که اعتراض می کند نه » هستيد يا خير

  . حقيقتا برای احقاق حق و رعايت عدالت
  

ت«: سعدی بيتی دارد که می گويد د ا یادش  ه  دد زان و ن ی د  ل    » ا

  
ُ اصل در اين بيت متوجه ع  ه مال و ناموس افراد صرف شد اصالح پذير مر افراد است که اگر عمر به دزدی وتجاوز ب                     

سال از عمر سياسی يکنفر که در حقيقت تمامی عمر يک آدم سياسی است صرف پاسداری از يک  ۴٧و اگر   ٤. نيست
عقيده سياسی ويا مذهبی گرديد، بنياد آن شخص با آن عقيده مذهبی ويا سياسی جوش خورده است و جدا کردن آن غير 

  . ممکن است
  

رم که معترض محترم با دقت بيشتری اين سئوال را از خودشان بکنند که آيا آنچه که بعنوان پيشنهاد موسوی اميدوا
وجنبش سبز ارايه شده، سبب حذف واليت فقيه، سکوالر شدن حکومت وتامين آزادی های فردی و دموکراسی می 

  شود؟؟ 
  
  
  
  
  
  

                                            
که گمان می کنند فالن توده ای يا مجاهدويا حزب اللهی به صرف  هستندافرادی  ما ايرانيان، شوربختانه در خط مقدم اوپوزيسيون -  ٤

در حاليکه آن اشخاص فقط و فقط برای ايز گم . راهم را عوض کرده ام، بکلی دگرگون شده است ، شده ام، يا گفتن اينکه من پشيمان
. می است اين دروغ را سرهم می کنندکردن ورسيدن به هدف اصليشان که همانا سست کردن مبارزه و حفظ بيضه اسالم و رژيم اسال

، فاطمی) شاهين(، اميرحسين جهانشاهی، عليمحمد اده، عباس فخرآور، اکبر گنجیاز ميان اين افراد، داريوش همايون، عليرضا نوريز
  ک-ح.  نباشند اصال اين رديف توبه کننده ها وقتی خوب هستند کهاز . و ديگران رامی توان به ياد ها آورد جاسمی، حسن اعتمادی،
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راض دوم   ا
  به خنده رويی شيطان مبند اميد ای دل

  راه و رسم شياطين نميکند تغييره ـــک
  

معترض مدعی است که پيشنهاد موسوی داير به لزوم حفظ و تقويت ارزش های فرهنگی ايران و آداب و رسوم ملی 
  . (!)است و به ناسيوناليست ها داده است» هديه ای«
  

ترض حقيقتا افسوس خوردم و از طرف مع» هديه«ابتدا اين ناراحتی خودرا اجازه دهيد پنهان نکنم که با شنيدن واژه 
  : مصداق ياسين به گوش خر را تداعی کردم و به روح آن حکيم بزرگ که گفت

  
  . خدايا، آنرا که عقل دادی چه ندادی و آنکه را عقل نداری چه دادی، آفرين گفتم

  
  ی است که آنرا بکار بندد؟ روجايگاه مصرف آنرا نميداند چه اصرا» هديه«کسی که معنای 

  
آيا حفظ و تقويت . حق ويا مالی است که شخص از مال خودش به ديگری می دهد)  ــدیـــــــههــــ(

  ٥ ارزش های فرهنگی يک ملت آنهم ايران با آن وزن و عظمت تاريخی ملک و حق موسوی است که هديه کند؟؟ 
  

  . سبز به اين بی اطالعی وعقب ماندگی نديدم وفکر هم نميکنم که پيدا شود
  

ی از حقوق طبیعی وناشی از قانون ارگانیکی است و الجرم حفظ و تقویت آن وظیفه تفرهنگی هر ملارزش های 
  ٦. ملی و میهنی هرفرد از افراد کشور است قوام و هستی یک ملت زاییده همین ارزش های تاریخی و فرهنگی است

  
ه هزاران هزار ايرانيان وطن پرست حيات سياسی، اجتماعی و وحدت ما ايرانيان تنيده شده از همين ارزش ها است ک

  . ودانشمند دررشد و تنيدن آن جان باخته اند
  

  . چقدر انسان بايد ساده و سطحی باشد که حرف را بگيرد ولی نداند که گوينده چه بوده است و کيست
  

ت لير اطالعات دوزيرا در حاليکه وز. همينجا يادم آمدکه اتهام سادگی و سطحی بودن به معترض قدری قابل احتياط است
سالگی ادعای رهبری دارد در گفتگويی با دويچه وله  ٨۵که اکنون هم در سن ) داريوش همايون(شاهنشاهی ايران 

  » من شنيده ام، که کروبی تغيير کرده«: آلمان می گويد
  

  . دی بگيرندکمتر ايرادی به افرادعادی است که نفهميده و نسنجيده وتحقيق نکرده فقط به صرف شنيدن قضيه را ج
                                            

بسياری در نطق ها و خطابه ها ويا . ی آن را نمی دانداين معترض تنها کسی نيست که معنی واژه ها و زمان و جايگاه بکار بند - ٥
نوشته هايشان واژه های چندی بکار می گيرند که برای حريف هوشيار سند تجاوز به ايران، سند دخالت در امور داخلی ايران، سند 

  ک-ح. قانون شکنی و خوردن و بردن مال و مجوز حمله نظامی را صادر می کند
  ک-ح.   آمين...  را درک کنند ظريف مفهوم اين جمله مله را بخوانند وبا دقت ج آرزو کنيم -  ٦
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از همان کسی که با دست چپش عکس . من دقيقا ميدانم که همايون از چه کسی شنيده است که کروبی تغيير کرده است

اوست که نوشت موسوی . خمينی را در کره ماه به مردم در خيابان نادری در مقابل کافه قنادی نادری نشان ميداد
  . کرده اند روکروبی تغيي

  
در خط ) کروبی(سال  ۵٠يک انسانی که . ان ويا آب و هوا استدغيير انسان ها مانند تغيير گل آفتابگرخيال ميکنند که ت

اعتقادی خمينی بوده و ازنظر اعتقادی بيضه او محسوب می شود قابل تغيير نيست که با شنيدن انسان آنرابه حکم 
  . بکشد

  
  : رابطه گوینده حرف با عمل

  
يک بيضی کرده و می گويد، انسان دايره نيست که يک مرکز داشته باشد؛ بيضی است  ويکتور هوگو آدمی را تشبيه به

  . يک کانون افکارش هست و يک کانون اعمالش، رابطه اين دو اگر مستقيم نباشد، آدمی، آدم نيست. که دوکانون دارد
  

ــ «اينکه گفته شده است  ند و اندرز است که سعدی هم می                                                         َ به گفتارنگاه کنيد چکار داريد که گوينده کيست، محدود به پ
حکيم مولوی در اين مورد بحثی دارد که استخراج خالصه آن به اينجا بواسطه » گرنوشته است پند بر ديوار«: گويد

ببينيد حرف، حرف درستی است يا خير،  به «اهميت کليت آن خاصه که اعليحضرت هم چند بار اشاره فرموده اند که 
  . آورده بشود بجاست)  ١٣٨٠مصاحبه با روزنامه ايرانيان سال (» گوينده آن چکار داريد

  
ممکن است برخی گويند که چه تفاوت هست بين اينکه گوينده انسانی باشد معتقد به حرفی که می زند وعامل حقيقت «

که برای  اين فته درست نيست زيرا حقايقی. باشد يا نه، زيرا حقيقت از دهان وقلم هرکس که بيرون بيايد حقيقت است
  : انسان حقيقت تلقی ميگردد دونوع است

  
حقايقی است که نه تنها شايستگی گوينده شرط حقيقت بودن آن  نيست بلکه حتا انسان بودن آنهم شرط نيست : نوع اول

  .اين عبارت اگر برروی سنگی هم نوشته شده باشد ويا از دهان هرکس بيرون بيايد حجت است  ۴= ٢ x ٢مانند 
  

پايان (زيرا پند و اندرز ايجاد تعهدبرای طرفين نمی کند . است که شامل سخنان پندآميز می شود ين همانا: توضيح
  )توضيح

  
ايقی است که بعنوان نمود های حيات بخش بشری مطرح می شوند وحقيقت بودن خودرا از منبع حيات حق: نوع دوم

ح آدميان به يکديگر منتقل شده و يا جنبه سازندگی بعنوان اين نوع، عواملی هستند که از رو. انسان ها دريافت می کنند
يک آدم معمولی نادان هرچه سخن از رياضيات ونجوم ومکاتب فلسفی بگويد جز اسباب خنده . ی می شوندقحقايق تل

  . نتيجه ای ندارد و همانطور است که چنگيز وحجاج بن يوسف در باره آزادی بشر واحترام به حيات آنها موعظه کنند
  

ل می کند بی قرارگرفته است، گفتار هايی است که ايجاد تعهد و عمل متقاونوع دومی که مورد نقد حکيم مول - توضيح
. کار ايجاد تعهد  الزامات اخالقی و يا سياسی ميکند مانند اينکه کسی، شخصی را برای انجام کاری دعوت می کند که آن

   - پايان توضيح. رهای تجاری از آن قبيل استدعوت به شرکت در احزاب سياسی ويا مشارکت در کا
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شما وقتی می   ٧. دراين قبيل موارد نميتوان بدون توجه به سابقه دعوت کننده و هدف او قبول دعوت وهمکاری کرد
خواهيد کسی را برای سرپرستی خانواده خودتان برگزينيد تحقيق می کنيد که آن شخص سابقه اش چيست، اگر دزد 

شرافت خانوادگی وناموس و زن و بچه » بايد حافظ مال و ناموس مردم بود«: ناموس ومال مردم است، همينکه گفت
پا افتاده استخدام شويد، يک پرسشنامه مفصل را بايد پرکنيد و بعد هم  ميخواهيد يک جايی پيش. خودتان را با او نميدهيد

  . تحقيق می کنند که آيا آنچه نوشته است درست است و سابقه بد ندارد
  

  : موسوی در قاعده حقیقت

   
  : عمر سياسی انسان ها

م کودکی، ايام تحصيل، ايام کار، ايام طول عمر انسان ها در رابطه با نوع فعاليت هايی که داشته و دارند قابل تقسيم به ايا
 ٢٠واگر انسان در فعاليت های سياسی باشد؛ معموال عمری از . ورزش، ايام ازدواج، وباالخره ايام بازنشستگی است

را اين دوره تا آخر عمر حساب شده، اين استکه کار چاينکه . سالگی تا پايان عمرش به آن دوره اختصاص می يابد
وآدم سياسی کمتر ممکن است خودرا بازنشسته کار سياسی . اری خود بزرگ بينی بوجود مياوردسياسی يک نوع بيم

معرفی کند نمونه اين داستان را در بيشتر مدعيان رهبری که آنقدر اصرار در رهبری و منيت داشتند تا در نهايت کهولت 
است و از نظر » موش وبلغور«فيزيکی قرينه از پا در آمدند و نمونه حاضر آنهم همين داريوش همايون است که از نظر 

به نوشته هايش، به نظرياتش که مثل باد تغيير جهت می دهد نگاه کنيدوصدق . عقلی يک محجور و کودک خردسال
  . عرايض را درخواهيد يافت

  
  : اما عمر سياسی موسوی

  
گزارشی که بنابر ارداشته تا جايیت های خمينی قريسالگی در خدمت عقايد وفعال ٢٢موسوی بنابراعالم خودش از سن 

موسوی کسی است که طرح آويختن «بوسيله ايرانياری که موسوی با او کار ميکرده به سنگر رسيده  ٧٠که در سال 
براه  ١٣۴٢پلکارد به گردن سگ با عبارت بسوی تمدن بزرگ را ريخت واولين آنرا خودش تهيه کرد که در سال 

  » انداخته شد
  

. سال است که در اين مدت پابه پای خمينی وجنايات وخرابی های او حرکت کرده است ۴٧ی موسوی بنابراين عمرسياس
فاده های کالن رسيده است و تدر اين حرکت به مقاماتی از جمله نخست وزيری، شورای انقالب وامکانات مالی وسوء اس

  . از نظر اعتقادی ميتوان اورا بيضه چپ خمينی دانست
  

  گرچه کوبندش به سنگ آسيا  قامت جدا می نگردد بيضه از 
  

ملی، آزاديخواهی؛ مخالفت با تجدد  رمليت، شعائ هسال، يعنی تمامی عمر سياسی اش تا به امروز علي ۴٧موسوی 
پاره ای از اظهارات اوکه از هيچ بی وطن ودريده ای شنيده نشده . خواهی، مخالف با روند جهانی صرف گرديده است

ير بمناسبت جلوگيری از تضييع وقت خوانندگان وراحتی ونيز تصديق آنچه عرض شد و می شود درتاريخ است واين تحر
  . به پاره ای از آنها اشاره می نمايد

  
                                            

فقط به صرف اينکه نامشان » خود بزرگ بينی«و » خود محوری«شوربختانه گروه زيادی از ايرانيان غرق در بيماری مزمن  - ٧
ی کنند و فقط از اين راه به ارزش ها در ليستی قرار گيرد ويا بليط هواپيما ويا سفره ناهاری باز شده باشد بدون پرسش شرکت م

- ح. وآبروی خودشان لطمه می زنند؛ همانند کسانی که در جلسات جدايی طلبان، پاريس، بن و واشنگتن وديگر جلسات شرکت کردند
  ک
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مسئله اتکا به نظام ارزشی ايران پيش از ظهور اسالم يعنی تکيه بر تاريخ هخامنشيان و ساسانيان ودوران سالطينی «
ام هايی که در آن موقع درايران بودند در کشور ما سوغاتی بود که بمنظور اسالم که پيش از اسالم درايران بودند ونظ
ر خون و خاک و عناصری يتکيه می شد برارزش های ناسيوناليستی وبرعواملی نظ. زدايی از فرهنگ ما صادر شده بود

    ٨.  از اين قبيل که درناسيوناليسم به آن برخورد می کنيم
  

وپيراستن زبان فارسی از کلمات  ١٣١٣ز غرب زدگی است، برگزاری هزاره فردوسی درسال ناسيوناليسم اصوال وجهی ا
اين مسئله خيلی . ی نابودی اسالم بوداعربی که براساس ناسيوناليسم صورت ميگرفت، توطئه ای از سوی غربی ها بر

ان موقعی که در ايران با توسل به امی هنرمندان ما و برای تمامی ملت ما چرا که می بينيم هممهشدار دهنده است برای ت
باستانشناسی خرابه های تخت جمشيد از خاک بيرون کشيده ميشد وتاريخی ساخته می شد تا ملت ما اجبارا به آن تاريخ 

تاريخ پيش از اسالمی و ارزش های آن هزاران سال بود که افتخار کنند درحاليکه آن تاريخ کامال بيگانه از اسالم بود، 
   ٩ به اين ترتيب دوباره احيا می شد مرده بود و

  
هنرمندان ايرانی از هنرها وادبيات ايران صحبت می کردند ودر تمام مجموعه های کارهايشان يک کلمه از داستان کربال 

اين يک داستان . ميگذاشتند که از افسانه آرش کمانگير اقتباس شده بود» آرش«نبود،  نام نشريه هايشان را هم مثل 
می و وطنی است ولی برای ما عجيب است که اين کلمه آرش در ذهن نويسنده وشاعران خوش آهنگ ميامد تا ظاهرا قو

آن اندازه ای که شعر هم دوباره ميگفتند ولی يک کلمه حسين که پشت سرش آن واقعه عظيم وآن همه ارزش ها انسانی 
جز يک افسانه رنگ باخته متکی بر ناسيوناليسم  و الهی درآن متبلور است و افسانه آرش در مقابل آن واقعيت تاريخی
  » وخاک پرستی چيزی نيست، اين کلمه حسين کلمه خوش آهنگی نميايد؟

  
صفحه  – ۶١شهريور ودوم مهرماه  ٢۶ميرحسين موسوی نخست وزير جمهوری اسالمی  - شادروان شجاع الدين شفا(

  ) توضيح المسائل ٨۶۶
  

ز آن اظهارات وقيح در باره ارزشهای ايرانيان در يک سخنرانی که متن آن در سال بعد ا ۵يعنی  ١٣۶۵موسوی در سال 
  : درج شده است گفت ۶۵ارديبهشت سال  ٢۵کيهان لندن 

  
ملت گرايی از نظر ما کفر است، فردوسی ميتوانست درباره امام حسين بسرايد اما در . فردوسی برای ما ارزشی ندارد«

   ١٠» .عوض دنبال مظاهر کفر و شرک رفت
  

را آوردم که تاييد وپشتوانه اظهارات او در نفی و محکوميت ارزش ايرانيان باشد و  ١٣۶۵اظهارات موسوی در سال 
فراوان خورند مستان،  و نشانی .... خو.... مست بودم اگر«مصداق  ١٣۶١اين تصور پيدا نشود که اظهارات او در سال 

  ... ی ايرانی بطور کلیباشد از پايداری و استحکام عقيده برنفی ارزش ها

                                            
دوران هخامنشی و دوران آنچه در  با سرهم کردن اين خزعبالت ميخواهد بگويد دقت کنيد او. توجه به ريشه گفتار در اينجا ضرور حياتی است -  ٨

يعنی اين آقای مهندس .... درايران بودند به منظور اسالم زدايی از فرهنگ صادر شده بود) دقت کنيد --- پيش از اسالم(سالطينی که پيش از اسالم 
اساس اسالم زدايی سال پيش از ظهور اسالم است روش اداری کشور و فرهنگ مردم بر ١١٠٠موسوی می خواهد بگويد در دوران هخامنشی که 

ساله می داند  ١٢امروز يک بچه ...  به قادسيه دستورات اسالم زدايی می داده اند اعراب مسلمان ساسانيان پيش از هجوم... استوار بوده است
می —م زدايیاسال --- پيش کسی نمی توانسته تخمين و گمان ببرد چه بروز خواهد کرد ولی آقای موسوی معتقد است در آن زمان باستان  ١١٠٠

  ک- ح نمی توان گفت جوک،  ديوانگی و ماليخوليا و حماقت از اين باالتر کسی سراغ دارد؟؟ ...شده است
ويات برخی قلندر های دوره گرد بی سواد وخزعبالت يک عده ديوانه بيشتر قابل درک است تا اين گفته های جباور بفرماييد ح -  ٩
  ک-ح  »مهندس موسوی«

می ژرف تر و خوفناک تر می شود که احمد شاملو هم در رده ميرحسين موسوی دشمنی خود را با فردوسی اين فاجعه هنگا -  ١٠
بالتی در ديوان خودش چاپ ميکند و برخی هم اورا شاعر ملی می عو الطائالت قبيحی درباره فردوسی گفته و خز .بروز می دهد

  ک-ح .نامند
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اجازه می خواهم ابتدا اين سئوال مطرح شود که آيا خواننده محترم ميتواند در نفی ارزش های ايرانيان نوشته ويا 
اظهاری محکم تر وقاطع تر ازآنچه موسوی گفته است تنظيم کند؟؟ بنده که قادر نيستم وتنها شايد برای کسانی اين 

  . قيقتا وقلبا وفکرا مخالف ناسيوناليست ايرانی وارزش های تاريخی وملی ايرانيان باشدامکان وجود داشته باشد که ح
  

  . زيرا اعتقاد يک قدرت فوق العاده است که خيلی کار ها را می تواند انجام دهد که افراد بی اعتقاد نمی توانند
  

رده، چگونه اکنون برای  ـُ ر سال است مسئوال اينجاست موسوی که معتقد است واعالم کرده که ارزش های ايرانيان هزا
 دیـــهــهچيز مرده هزار سال قبل پيشنهاد تقويت آنرا می دهد و عجيب تر آنکه معترض محترم هم آنرا به تعبير 

  . کرده است
  

  : دخیلی که سکوالر ها بسته اند

  
  : موسوی عقيده دارد که

موسوی (» مذهبی ودرحيطه مسايل سياسی قرار گيرد یانبورزش را بنوعی بايد در کشور مطرح کنيم که در حوزه م«
  ) ١٣۶٢درهيئت دولت فروردين 

  
جامعه ورزشی مابايد خوش را پيوند دهد با حرکت امت حزب اهللا درخيابان ها و نماز جمعه ها؛ آنوقت يقين داريم که «

  ) ٨٧٨ه صفح ١٣۶١آبان  ٢٠موسوی با سرپرست سازمان تربيت بدنی (» .آن جامعه ورزشی خواهد شد
  

جای احتياط «وای که کسانی از چنين آدمی انتظار دارند که حکومت سکوالر برايشان بياورد، در اين حد خوش باوری؛ 
  »در عقل نيست، احتياط در انسانيت است

  
دريک جامعه سياسی آگاه وزنده و هوشيار، محال است که نظير حرف های دون پايه و متضاد تحويل گرفت باشد و  

  . حال است که کسی با چنان سابقه ای ورنگ عوض کردن حاضر به جلوه گری بشودبيشتر م
  

فکر نکنيد که در جوامع ديگر، اين قبيل اشخاص شياد و حقه باز، دورو، بی پرنسيپ، فريبگر وجود ندارد، خير بسيار 
  . ودشان نمی بينندهم هست ولی مردم در چنان موقعيت فکری هستند که آنها جرائت اينکه رنگ عوض کنند را بخ

  
رسم مشخص درجوامع سياسی هوشيار اين است که وقتی کسی در هر مقامی خبط و اشتباه بزرگی کردنخست از مردم 

کسی که مقداری از زندگی «: ا گفتيوزير کشور ايتال. عذر خواهی می کند و سپس هم از کار کناره گيری می نمايد
  ) کيهان لندن ١٣۶۵داد خر(» سياسی اوزير سوال است بايدکنار برود

  
صدراعظم قبلی آلمان به واسطه اينکه منشی دفترش با روسها رابطه داشت نه تنها از مقام صدارت کناره گيری کرد 

  .بلکه از رهبری حزب هم کنار رفت
  

رد می اما در جوامع خام، ظاهربين بی تعصب به مصالح جامعه وميهن هرکه راکه جامعه از در براند فردا از پنچره وا
شود و عجب هم که درد فراموشی وفراموشکاری که درد ديرينه ماست مانع ميشود که وارد شونده آنطور که بوده و 

  .و مثل اينکه همه چيز از نو شروع شده است. هست شناخته شود
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  .اين بحث کی ناقص است اگر به مسئله زير توجه نکند

  
  : چرا موسوی رنگ عوض کرد

  
نی ژست ملی گرايی وناسيوناليستی گرفتن اين است که طرح جنبش سبز که ابتکار جمهوری علت رنگ عوض کردن يع

ن جمهوری اسالمی است به چنين سناريويی نياز داشت واگر موسی اين ژست ملی ياسالمی برای متمرکز کردن مخالف
پيوستند، درحاليکه با گرفتن تها اصالح گراها که مخالفتی با جمهوری اسالمی ندارند به آن می تگرايی را نمی گرفت 

ژست ملی گرايی وآزاديخواهی گروه های سياسی و غير سياسی که با جمهوری اسالمی مخالفند، راهی جنبش سبز می 
  . يت سرکوب براحتی فراهم گرديداشدند که شدند و در نتيجه برنامه شناسايی مخالفين و قدرت آنها ودرنه

  
ياحضرت به دفاع جانانه ای از اين سيه کاران باطله پرداختند وحيثيت همين ژست موسوی بود که اعليحضرت وعل

  . واعتبار سلطنت را با بستن نوار سبز به کنار پرتگاه سقوط کشيدند
  

چنبش سبز را به کنار نمی زند ونياز به فرصت وارايه داليل  دالبته که اين مختصر که عرض شد پرده سياسی وهدفنمن
  . وشواهد است

  
    
  

♠♠♠♠♠  
♠♠♠♠  
♠♠♠  
♠♠  
♠  


