
  دنباله پخش دوم مصاحبه رادیوصدای ایران با اعلیحضرت
  حقوقدان - اميرفيض

  ٢۵۴٩امرداد  ٢٩) ناهيدشيد(آدينه 

   ٢٠١٠آگوست  ٢٠

  

قبل از اينکه پاسخ اعليحضرت به سئوال ميبدی مطرح شود اين اشاره بجاست که نسبت به مسائلی که پيوستگی با 
مسايلی که وابسته به قوانين طبيعی و اعتقادی مردم است نميتوان نظر  قانون و حکمت وشرع ندارد ميتوان نظر داد ولی

ات عامه است، نوعی تجاوز وفضولی فداد زيرا چنان نظری بمناسبت مخالفت با حکمت و قوانين طبيعی که مورد الت
  . محسوب می شود مقصود از فضولی اظهار فضل نسبت به موردی است که خالف حکمت است

نظر به سراغ آن رفت زيرا با  بايک کشور به کشور خود از قوانين ارگانيکی است که نمی شود  مسئله تعرض نظامی
  . آنکه دامنه نظر نا محدود وفارغ از مسئوليت است ولی نميتواند حريم قانون و شرع و قوانين طبيعی را بشکند

واز حمله نظامی را به کشورش هيچکس حق ندارد که ج«: قوانين طبيعی وحکمت برخاسته از شرع و قانون ميگويد
  » صادر کند

  : اين مطلب همان است که اعليحضرت هم در سالهای گذشته به آن استناد فرمودند

بعنوان يک ايرانی اصيل و ميهنپرست محال عقل است که بتوانم تصور کنم که يک قدرت خارجی با ارتشش بخواهد به «
  . ١٣٨۵راديو صدای ايران خرداد » مملکت من حمله کند

فکر می کنم بمناسبت اهميتی که اين سخنان اعليحضرت دارند و مقايسه آن با پاسخی که به سئوال ميبدی دا ده اند بهتر 
  . است قدری بيشتر از بياناتشان مورد استناد قرار گيرد

ُ                                                                          ، حسين م هری همين سئوال ميبدی را برای سندگيری از اعليحضرت مطرح کرد و اعليحضرت با پ٨۵در سال  اسخی که        
ُ فرمودند م    : هری را دست خالی گذاشتند ايشان فرمودند        

اوال بعنوان يک ايرانی اصيل و ميهنپرست محال عقل است که بتوانم تصور کنم که  - من چندين دليل بر مخالفتم دارم«
ان و تمام هرنوع حمله به ايران لطمه ميزند به کشور خودم –يک قدرت خارجی ارتشش بخواهد به مملکت من حمله کند 

تاسيساتی که داريم درچنين سناريويی اگر اتفاق بيافتد خيلی بيشتر به هدفمان که رسيدن به دموکراسی است لطمه می 
مسئله ضرر احتمالی که ممکن است به تاسيسات اتمی بزند شايد يکی دوسال برنامه را به عقب بيانداز آنهم . زند

  .  ببرند مسئله خيلی پيچيده و مشکل تر از موردی است که در عراق ديديمبرفرض که آنها بتوانند تاسيسات را از بين 

انيا فکر می کنم که بسياری از نيروهای انتظامی و ارتشمان که دل خوشی از نظام ندارند ومنتظرند به مردم بپيوندند در ث
هم همينطور عمل می کند  صورت حمله بيگانه مجبور خواهند شد که عليه آمريکا موضع گيری کنند هر ايرانی ديگری

  » من فکر نميکنم که مردم ايران حاضر باشند که سرنوشت کشورشان را درگرو يک نيروی خارجی قرار بدهند

  ) ١٣٨۵در سنگر خرداد  »صد آفرين«نقد بيانات باال در مقاله 



ُ درمقابل سئوال هدفدار حسين م  ٨۵بيانات اعليحضرت در سال  آميز ومنطق در چهار هری کامال پاسخ منطقی و حکمت                           
  ) درسنگر مزبور کامال تشريح تطبيقی شده است(چوب قوانين طبيعی است 

اما متاسفانه در پاسخی که اعليحضرت به سئوال هدفمند ميبدی ميفرمايند مخالفت صريح و آشکار ايشان با حمله نظامی 
  . به ايران که ديده نمی شود جواز حمله نظامی مشروط هم سو سو ميزند

ن   وان یک شا  ان و  ھ و صدای ا یدھم  راد ھادت  ند  و د از                                                        ُ د با ذ  رت تالش دار ی با اع ه  صا مام  بدی   ی و

ار آ ه ت ود بل جام  ری ا ند  ن  بار ا ند  ی ی دا ی ھم  د وکا ر ت ب وم س دا یان ویا  زیان  ع خار ار   رت ا ی  ا اع ودشان  ه  و

ند   . دا

ُ ميبدی و م  هری بطور حتم از نظر اعليحضرت در رابطه با حمله نظامی آگاه بوده اند زيرا که خود آنها مصاحبه کننده         
در اين مصاحبه همان سئوال  دبوده اند ولی چون در آن مصاحبه سندی که درتاييد حمله نظامی ميخواستند بدست نياوردن

  . ند اکنون موقعی است که به اتفاق به تجزيه و تحليل پاسخ اعلحضرت برويمرا مجددا مطرح می کن

  : اشدمی توانست ب چهپاسخ اعلیحضرت 

د ه با وردی دا ع  ط دید  م  ی ور  ه ام  ودم را  ح  ر کار و  ت آ خا ھم  ده اید و  ح  یان بار  ش را آ ن رپ   . ھ

  :  شدهولی پاسخ اعلیحضرت چنین داده 

يکی از نگرانی های اساسی من اين است که اگر ما نتوانيم از سويی گزينه بهتری را برای رسيدن به نتيجه ای که با «
هزينه کمتری بتوان به خواسته رسيد چرا که از ديد مردم ايران و چه از ديد مردم جهان که به حق نگران اين وضعيت 

اين است؛ شما با آنکه  مولی حرفی که من به خارجيان می زن. ديگری باشيمهستند، خب، بايد منتظر فراهم کردن بديل 
. ن رژيم را نمی خواهند ولی شما همتان دنبال ديالگ هستيد، بدون اينکه باب مذاکره با مردم باز کنيداميدانيد که مردم اير

ردم ايران حق دارند از دنيا توقع مسئله اين است که آيا شما ميخواهيد به دموکراسی کمک کنيد، اينجاست که ميگويم م
م که به ما کمک کند بدون اينکه مادارای يک تشکيالت و يکمک داشته باشند ولی ما نمی توانيم از دنيا توقع داشته باش

  »سازمان برای جذب کمک ها را داشته باشيم

  : دریافت ها از بیانات اعلیحضرت

ومشروط بوجود سازمان و تشکيالتی شده که بتواند درخواست کمک از خارجيان منوط  —دريافت اول اينکه -١
ه درشرايط فعلی چنان سازمان و تشکيالتی وجود ندارد وشخص کجاذب کمک ها باشد بنابراين نظربه اين

ل آنرا داده اند لذا درخواست ياعليحضرت هم نبود چنان سازمان و تشکيالتی را تايد ميفرمايند که وعده تشک
ک به مبارزه تلقی نمی شود، ويک درخواست شخصی و کمک شخصی است که کمک اعليحضرت درخواست کم

 . آثار نکبت بار و مذموم آن برکسی پوشيده نيست



ع نگرانی های مردم ايران و جهان شده است و قرائن فنظربه اينکه بديل جنگ مشروط به عدم توانايی مادرر -٢
فع نگرانی از مردم جهان بشود لذا گزينه جنگ نشان ميدهد که ما نتوانسته ايم وضعی را بوجودبياوريم که ر

 . راه حل نهايی است) بخوانيد اسراييل(ن خاطر خطير مردم جهان يبرای تام
نظر به اينکه هيچ ضابطه حقوقی و معيار جهان وجود ندارد که معلوم کند حد نگرانی جوامع بين المللی چيست  -٣

منشور سازمان ملل رفع اين قبيل ادعا هايی از باب نگرانی تا بتوان به آن عنوان حق بين المللی داد واز طرفی 
 . را به واکنش جنگی موکول نکرده است لذا برداشت از بيانات بوی موافقت با حمله نظامی را می دهد

خواست اصرار آميز اعليحضرت مبنی براينکه مردم ايران حق دارند برای رسيدن به دموکراسی از دنيا  -۴
نتظار خوشبينانه است و واقعيت ندارد، بند هفتم ماده دوم منشور سازمان ملل، درخواست کمک کنند يک ا

سازمان را به ورود مسائلی که درصالحيت ملی يک کشوراست منع کرده است وبرقراری دموکراسی 
 . نه دنيا تدرصالحيت ملی کشور ها اس

ت  د  ور  ا ی  ت م وق و صال ی از  ا و ت د وا ه  ه   ،یا  ا خ دا وت   ی دی ما د ور  ور  از  دم  ت  وا ذا 

ی را دارد ت م   ١ .صال

اعليحضرت به خارجيان که بکرات تکرار شده که چرا خارجيان با جمهوری اسالمی ديالگ می  دنگرانی و ايرا -۵
ش گفتگو برای رفع اختالفات منشور سازمان ملل متحد کشور ها را موظف می کند که از رو .کنند وارد نيست

 . استفاده کنند
گاليه های مکرر در مکرر اعليحضرت که چرا خارجيان با مردم ايران گفتگو نمی کنند، گاليه ای مخلف با واقع  -۶

است، اسناد منتشر شده حکايت دارد که همين تحريم های کنگره در راستای گفتگوی آمريکايی ها با نمايندگان 
 . ز کشور اتخاذ شده استجنبش سبز در خارج ا

بدعوت آمريکايی ها و اسراييلی ها با کارشناسان آن کشور ها گفتگو کرده و می » بسته ای«مرتبا متاسفانه ايرانيان 
کنند شخصيت های سياسی آمريکايی در مراسم سياسی از آنان نام ميبرند و آنها را شجاع و مقتدر در تغييرات مورد 

مم معرفی می کنند و جوايز مالی مفصل و هنگفتی هم به آنها می دهند حتا به زن مير نظرشان ورهبرانی قاطع ومص
حسين موسوی که تاسيس کننده زنان انتحاری در ايران است عاليترين نشان هارا دادند، آيا باز هم ميتوان ادعا کرد که 

ت هم در مصاحبه هايشان شخص اعليحضر! خارجيان با مردم گفتگو نمی کنند؛ مگر جنبش سبز مردم نيستند؟؟
  . ميفرمايند خارجيان با من گفتگومی کنند

تحريم هايی که برای حمايت از جنبش سبز بکار گرفته شده کافی نيست مالقات «: روزنامه وال استريت جورنال نوشت
 »ی بدهدعيت بيشترماوباما با سران جنبش سبز در کاخ سفيد هم ميتواند به ادعای حمايت آمريکا از جنبش سبز جا

  ) ٢٠١٠هفتم آگوست (

ديگری  قسمو  چيزيا باز هم ميتوان گفت چرا آمريکاييها وخارجيان با مرم ما تماس نمی گيرند شايد مقصود از تماس آ
  . باشد

                                            
ری ويا در بسياری موارد حقوقی کشور ها حق دخالت در امور کشوری را برای راه اندازی دموکراسی ويا نظارت بر رای گي - ١

 در يک دنيای بهتراگر. هرنوع نظارت ويا خواست و يا فشار در اين مورد خلل در استقالل ملی محسوب می شود. انتخابات را ندارند
دست بردارند و کشور هارا بحال خودشان بگذارند مردم آن کشور ها بهتر  در امورکشور های ديگر آن کشور ها از دخالت های بيجا

برخی از اين دخالت ها از نمونه بردن دموکراسی به افغانستان، وعراق است که جز خرابی . خواهند کردگيری  برای خودشان تصميم
  ک -ح. و تباهی نتيجه ای تابحال نداشته است



بنابراين بطور حتم هم خارجيان با جنبش سبز گفتگو می کنند وهم جنبش سبز وپاره ای از ايرانيان در حدی غيرقابل 
رجيان جاسوسی وفرش قرمز تعرض به ايران را فراهم می کنند و هم آمريکا از طريق کنگره مبالغ قبول برای خا

  ٢. سنگينی به جنبش سبز اختصاص داده که ارقام آن منتشرشده است

  : اما چرا کارساز نبوده ئخواهد بود این است

  اين سخن من اصول دارد و قانون    من سخن بافته و محال نگويم 

   -فرخی-                                                                                       

درگفتگو ها و مکاتبات واژه اصوال زياد استفاده می شود نيت از بکار بردن آن اطمينان دادن به طرف است که آنچه  
  .ه و اساسی است که قوانيم منتبع از آنستاصول در علم حقوق به معنای ريش. درکالم آمده برخالف قاعده نبوده و نيست

درهرعصری، اصولی درجوامع انسانی وجود دارد که اصول متعارفه يا موضوعه ناميده می شود، يعنی جامعه آنها را 
رد می کند اين اصول بنابراهميتی که از پشتيبانی مردم دارد جنبه قانونی پيدا می کند  پذيرفته و خالف آنرا محکوم و

  . جرا ميگرددوالزم اال

 عــــدم يکی از قديمی ترين اصولی که چه در جوامع ايرانی ويا خارجی تاکنون دست نخورده وهمشکل باقی مانده است
عموميت و فراگيری اين اصل چنان است که شايد حتا يکنفر را . توسل به بيگانه ويا به حمايت از بيگانه برخاستن است

همان کسانی که اصل مزبور را رعايت نمی کنند احترام قيد آنرا الزم ميدانند  هم نتوان يافت که اصل مزبور را رد کند حتا
  . و حاضر به ادعای بی اعتبار بودن آن اصل نيستند

  :فکر می کنم اگر دراينجا دو شاهد ارائه شود موضوع با استحکام بيشتر جلو برود

  : شاهد اول

  : کتر افشار در مکتوب افغان نامه اينطور شهادت داده استدمحقق وحقوقدان، شادروان 

فغان ها مطلع شد در قزوين با عنوان شاه طهماسب دوم پس از آنکه طهماست ميرزا از کشته شدن پدرش بدست ا«
  » تاجگذاری کرد و برای مبارزه با افاغنه به روسها نزديک شد تا با کمک روسيه افاغنه را باز دارد

  : چنين نوشته است ۵٨۴دکتر افشار نسبت به اين تصميم شاه طهماسب در صفحه 

ی پناه برد و از خودی به بيگانه توسل عز نيست از مار به افاين کار شاه طهماسب خطايی بزرگ بود، هيچگاه جاي«
جست؛ اشرف افغان خودی بود و تزار روسيه بيگانه با تسلط اشرف براصفهان وحتا ايران ممکن بود تماميت ارضی 

  . ه تزارروس پی آمد آن از دست رفتن ايران بودبايران پابرجا بماند اما توسط 

  : را بگوش هوش ميگرفت شاه طهماسب بايد اين بيت حافظ
                                            

و ديگران در تشويق  ، اميرحسين جهانشاهیدر پی تماس هايی که اکبرگنجی، محسن سازگارا، شاهين فاطمی، مهرداد خوانساری -  ٢
حريم های هوشمندانه سنگين تر انجام داده اند، تماس هايی که از طريق سازمان ناياک، از راه به اصطالح زندانيان پيشين خارج به ت

شده در ارتباط با نئو کانها صورت گرفته، تماس هايی که از سوی برخی از جدايی طلبان با اسراييل و آمريکا صورت گرفته وموجب 
. گفت خارجيان با ايرانيان در تماس هستندبه جرات له ويا دخالت در امور ايران شده است می توان آماده سازی اسراييل به حم

که ظاهرا در پشت روزنامه و  وب سايت . گروهی نيز در خفا وبدون سروصدا در حال جاسوسی و خبرچينی برای بيگانگان هستند
تی بشوند مرتبا سرو صدا می کردند ولی حاال به گوشه ای خزيده و های خبری پنهان شده اند تا پيش از اينکه صاحب رسانه اينترن

   ک-ح. مشغول نقب زدن وصدمه به مردم ايرانند



  نا کسم گر به شکايت سوی بيگانه روم         خون بخورندآشنايان ره عشق گرم 

رجی متوسل ابرای دفع غائله شورشيان به يک کشور خ) نه افراد عادی(ه پادشاه کدر اين شاهد تاريخی ميبينيم با آن
  . شده از سوی آن حقوقدان بزرگ به اعتبار پشتوانه های فرهنگی ايرانيان محکوم شده است

ناگفته نماند که يکی از بزرگترين اختالفات ونارضايتی نادرشاه از شاه طهماسب همين توسل او به تزار روس بود که 
    .نادرشاه آنرا کسر شأن مغاير شرافت ايرانيان ميدانست

  .د بدين سبب احضار شد که تجانس موضوعی آن با مبتالبه ما گفتن بيشتری را الزم نداشته باشداين شاه

ممکن است کسانی بگويند که شهادت شاهد مربوط به صدهاسال قبل است، دنيای اين روز ها با اين باورها وتعصبات 
دنيای امروز عصر «کنند که فرموده اند همراه نيست وبه اظهارات اعليحضرت در مصاحبه با راديو صدای ايران استناد 

جنگ سرد نيست عصر تمرکز قدرت ها نيست امروز دنيا در جهت عکس دارد پيش ميرود، باز شدن مرزها، عدم تمرکز 
امروز خوشبختانه ميبينيم درهمين نسل سومی که آينده ... ها خوب اينها را بايد جزء فرهنگ اجتمايی خودمان وارد کنيم

رث خواهند برد بسياری از اين کوله بار های نسل های پيشين نه اينکه به دوش آنان نيست بلکه آن خرده ايران را به ا
شيشه ها؛ آن بهانه ها، نه آن حسادت ها نه آن خود محوری ها، نه آن درگيری ها ونه آن حزب گرايی ها ورهبرگرايی 

  » هانيست

ن کننده حيات اجتماعی ملت ها است، تغييرات در آن نياز به فرهنگ و آداب ورسوم ملت ها روح و نفسی است که تامي 
طی مسير های تاريخی وطوالنی دارد ويکی از اين آداب ورسوم که از ابتدای تاريخ ما ايرانيان تاکنون تغيير نکرده همين 

  . توسل به بيگانه بهر مناسبت است و ديگری هم همين مسئله رهبر گرايی است

  . هم آورده شود که شهود تازه گواهی شهود سابق را تاييد کنندبهتر است دو شاهد تازه 

حزب توده بمناسبت حمايت از جمهوری های دست نشانده شوروی در «حسنين هيکل در کتابش نوشته است،  -١
 ) ٣۶۶صفحه (آذربايجان و گيالن که هنوز فراموش نشده هرگز سهم مهمی در مورد ايران بعهده نداشته است 

شاپور بختيار بعلت آلودگيهايش با «: نوشت ١٩٨١آوريل سال  ١۵مهم اکسپرس در شماره  مجله پرتيراز و -٢
 » عراق درآينده ايران نقشی نخواهد داشت و از گردونه خارج شده است

يک شاهد هم از خارجيان بياوريم؛ که عموميت اصل محکوميت بيگانه پرستی جای خود را حفظ نکند؛ هانری  -٣
مدار معروف فرانسوی که فرمانده کل قوای فرانسه در جنگ دوم جهانی بود فليپ پتن، سردار وسياست

وافتخارات بسياری برای فرانسه آفريده بود با اتهام همکاری با آلمان وکاستن از استعداد نظامی فرانسه به 
 . اعدام محکوم شد که حکم بواسطه کهولت او به اجرا در نيامد

 
ن استثناء پذيرنيست وبزرگ می کند که اتهام بيگانه پرستی وکمک به دشمشهادت باال نکته ديگری را هم ثابت 

  . و کوچک، آدم با شخصيت وعامی رايکسان دربرمی گيرد
  

  گرکه شهرت شخص را هارون کند    گر که ثروت شخص را قارون کند 
  جــــامه حرمت زتــــــن بيرون کـند    چـــــونــکه زخــــم اتهام آيد بر او 

ـ ح ُ ـ ـ کم ش  ُ ـ ـ ه  ُ ـ   :ود 

  
هرحکمی يک اثر شخصی دارد و چند اثر . هر شهادتی اصيل منجر به حکم می گردد که شهادت شهود مستند آن است

  : اثر شخصی حکم، اجرای حکم نسبت به محکوم است و اثر طبيعی آن چيز هايی از اينقبيل –تبعی 



مردم بدانند  –ب جلوگيری از تکرار جرم گردد عکس العمل جامعه سب –احساسات وتالمات و هيجانات جامعه تمکين يابد 
  . ل به تمايز نيست و مسايلی از اين دستيکه کارخالف قانون مجازات دارد و قانون هم قا

  
  - ايجاد استعداد برای آنها عليه وطن - را در رابطه با موضوع مورد بحث يعنی توسل به بيگانگان  داکنون حکم شهو

  . ه در مقابل وطن ايستاده اند پياده می کنيم تا اين گفتگو اصولی و حقوقی باشدهمکاری و خدمت به بيگانگانی ک
  

  . نخست اثر شخصی آن، حکم خيانت به وطن است که قانون همه کشور ها برآن حجت گذارده است
  

  :اما اثرات تبعی حکم شهادت در بردارنده مراتب زير است
نگان از مخالفان جمهوری اسالمی آشکار تر گردد، رژيم هرقدر بارزه توسل به بيگانه بيشتر و حمايت بيگا -١

مايت از حجمهوری اسالمی درجايگاه غاصبيت خود استوار ومحکم تر ميگردد زيرا بطور طبيعی عکس العمل 
بيگانه که در فرهنگ ما نفرت است سبب توجه نفرت نسبت به مخالفان رژيم و حمايت مردم از رژيم می گردد 

 ) بری ـٌَ  بر او ت ـٌَ  قاعده ت(
هرقدر خارجيان در مقابل جمهوری اسالمی اعمال فشارهای غير قانونی بنمايند که کرده اند به دليل اينکه  -٢

فشارها و تحميالت وتحريم ها بنابر درخواست ايرانيان مخالف رژيم صورت گرفته و ميگيرد نفرت ايرانيان 
نرا متوجه وحدت و بستگی به حکومتی که در ور طبيعی آداخل تبديل به دشمنی با ايرانيان خارج گرديده وبط

 . مقابل فشار خارجی ها نمايش ايستادگی می دهد خواهد کرد

ما چگونه می توانيم به جنبش سبز کمک کنيم بدون اينکه «: حقيقت مزبور را خود آمريکايی ها دريافته اند که گفته اند
   ٣» کمک ها سبب اتهاماتی برای آنها نشود

القابی  -جايزه بدهند -و دنيای خارج که غير از اسراييل کسی نيست به جنبش سبز کمک کند هرقدر آمريکاييها -٣
برايشان شبکه  -راديو تلويزيون در خدمت آنها قرار بدهند -کنفرانس برايشان بدهند –مانند بصيروشجاع بدهند 

واقعی ملت ايران عليه رژيم  های تلويزيونی بنياد ايران ندا و رسا درست کنند که کرده اند به انهدام رستخيز
غاصب ايران شدت می بخشد بدون اينکه اين اقدامات بتواند حرکت مرگ جنبش سبز راکه بعلت همين حمايت 

ــ ند کند  .                                               ُ       ها ووابستگی های به خارجيان شروع شد متوقف ويا ک
وويروسی اوپوزيسيون همانند انگل به  حضور تعدادی از وابستگان جنبش سبز در خارج وپيچيدن آنها -۴

ا آلوده به وابستگی بيگانگان ساخته است و درکمال تاسف حمايت رخطرناک مبارزه ايرانيان خارج از کشور 
قاطع ومتهورانه اعليحضرت از جنبش سبز مزيد و سبب گرديد که اين ويروس بسرعت جای خود را باز کند 

ندازی سياسی برای آمريکايی ها واگر در گذشته چند نفری شناخته شده متهم به جاسوسی وهمکاری وپا ا
 . بودند امروز کل مبارزه سی ساله ما در معرض هجوم بدون دفاع اتهام وابستگی به بيگانگان قرار گرفته است

از آمريکاييها می خواهند که نگذارند صدای اعتراض مردم  مـــــای وقت - چه گويم که ناگفتنش بهتر است -۵
موش شدن صدای مردم است زيرا درغيراينصورت يعنی اگر صدای خاموش شود؛ اثر تبعی اين درخواست خا

مردم بلند بشود ويا فرياد آنها ادامه يابد معنايش اين است که صدای اعتراض مردم طبيعی نيست بلکه تزريق 
 . آمريکايی است و اين چيزی است که شرافت ايرانی آنرا نمی پذيرد

                                            
بنظر می رسد رژيم از اين موضوع استفاده کرده و با دعوت گروهی به اصطالح دانشمند نه تنها آنان را از ميان اوپوزيسيون  - ٣

اين را می توان از . ده است يک دسته از خودی ها را مبدل به اوپوزيسيون کرده استکربيرون واقعی که مردم خارج نشين باشند 
هستند تا بازی را از دست حريف واقعی  –اينها مشغول بازی ـگوود کاپ بد کاپ . درون نوشته ها و گفته های خبری نيز دريافت

  ک-ح. بيرون بياورند



خواست گزارشی درباره رشد ونياز جوامع تهيه کند  »پالمار«شورای جهانی کليسا ها از  ١٩٧٠درسال  -۶
مردم «در آن گزارش آمده است .گزارش پالمار در مجله سازمان جهانی خواربار در اوت همان سال منتشر شد

 » جهان سوم چيزی که بيشتر می خواهند حيثيت است

شرافت درفرهنگ ما  -ناصر شد» ردانممردم من آمده ام که شرافت از دست رفته شما را بازگ«جمال عبدالناصر باشعار 
بدترين اتهامات وناسزا ها بيشرف بودن است، . ايرانيان يعنی همه چيز هر کمبود اخالقی به بيشرافتی تعبير می شود

  . شرافت دامنه ای بسيار حساس دارد کوچکترين بی احتياطی پای آنرا به ميان می کشد

  ) دراسالم توسل به بيگانه شرک محسوب است(افتی است در فرهنگ ما ايرانيان توسل به بيگانه بی شر

  هرکه اين هردو ندارد عدمش به زوجود    شرف مرد به جود است و کرامت بسجود 

  :و اما بعد

التماس می کنند که آنها  - درحاليکه بخشی از ايرانيان خارج از کشور التماس می کنند که آمريکايی ها با آنها حرف بزنند
حد غالمی و توسل را به آنجا رسانده اند که اين حق توسل برای آمريکاييها هم  -ه آنها آزادی بدهندب -را نجات بدهند
و آنچه که در اين بی شرمی خطرناک بکلی نابود شده شرافت ملی ايران و ايرانيان است به موازات اين . حيرت آور است

بما  –ن التماس می کنيم که بيايد مارا نجات بدهد بی شرافتی ها احمدی نژاد رييس جمهوری همان کشور را که مابه آ
آيا تاثير اين .  الاليی بگويد تا ما خوابمان ببرد دعوت می کند که در باره اداره دنيا گفتگوکنند - گواهی وطن پرستی بدهد

يرانيان به خواه ايران می توان ناديده گرفت؟ يکطرف، در پهنه فرهنگ وباور اتدورا در بين توده های وسيع مردم شرف
مردم شرافت، آقايی، غرور وسربلندی می دهد و طرف ديگر طوق بردگی، افتادگی بی غيرتی و بی شرافتی را به مردم 

  . ايران و آقايی وبزرگی و حقانيت را برای آمريکا می خواهد

 آيا باز هم نميدانيم که چرا جمهوری اسالمی مانده است وما هم همچنان وامانده ايم؟ 

  :شرافت ملیسلطنت و 

یان  ن  ه  ا تآ ی ا ا ان و ا ی ا را م ر  ھدا ت  ن ت ا ی ھم آ دیده س فا  تا ت و  ر . یار آ پذ ا م    

ند  ما ند   ت  ن ھم  ل   ت  نا  ا   م وآ وا ید«ن  د  قا تا -ا  ف  ید و  یدجاع با   » ن را 

  : و می گوييم» خدای نگهدار ايران«مارا چاره ای نيست جز توسل به 

  ای خدای ايران ما پيروان حق را ياری ده تا حق را از طريق تباهی وظلمت برهاند وپاکی وصفای اورا فراگير سازد 

رانی را دروجود حق که حقيقت ای خدای ايران قرار ده روح واقع بينی واحترام به سنت ايرانی و حفاظت از شرافت اي
  . ايران است و نمادين ساز آنرا

  ای خدای ايران؛ حق را برنا حق مستولی ساز که حق از مواهب تست و حق ترا نگهدار ايران ميداند

  

   


