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رت ان با اع ی ا و صدا ه راد صا   قدی  
  

  حقوقدان–اميرفيض 

  ٢۵۴٩امرداد  ٢٠چهارشنبه 

   ٢٠١٠آگوست  ١١

دی انجام  ـُ يب ـِ هری و م ـُ به کارگردانی آقايان م ٢٠١٠مصاحبه راديو صدای ايران با اعليحضرت در همين ماه جاری اوت 
اص مطرح شد که به مناسبت اهميتی انجاميد در اين مصاحبه، سه سئوال هدفمند با شيطنت خ لدقيقه به طو ٩٠وحدود 

که دارد الزم به نقد بنظر می رسد اين سه سئوال يکی در رابطه با جنبش سبز و ديگری که بنظر از اهميت بيشتری 
  . برخوردار است در رابطه با حمله نظامی عليه ايران و سومی موضع اعليحضرت نسبت به سلطنت است

بدون اينکه طرف سئوال واقع شوند نظرياتی نسبت به اخالق ايرانی و مقايسه  بغير از مسائلی که عنوان شد اعليحضرت
. ندتنارضايتی داش» دشمن و خائن«آن با اخالق خارجيان فرمودند، نسبت به رواج برخی واژه ها در زبان فارسی مانند 

  .»کتاب بخوانيد«برخی توصيه هايی هم داشتند از قبيل اينکه 

 خالق آمريکايی و ايرانی روی مسئله عذرخواهی تکيه کردند و نتيجه گرفتند که حتا شخصيت از باب اشاره به مقايسه ا
می خواهند ولی ما ايرانيان به اين روش عادت نداريم و ) Apologize اپولوجايز(های آمريکايی وقتی اشتباه می کنند 

  . استناد فرمودند تباهش را داشت به عنوان اخالق ايرانیشبعد هم به يکی از ايرانيان که اصرار در حفظ ا

اميدوارم بعرض ايشان رسانده شود که اخالق و ادب وفرهنگ ايرانی از رفتار يک ويا چند نفر شناخته شدنی نيست 
. مراجعه به ادبيات و فرهنگ مکتوب وسخن بزرگان و شعرای ماست که ميتوان به اخالق و تربيت ملی ما آشنا شد

 ب بسيار نمی توانخواند فرمودند، بدون مراجعه به کت همراه با شاهد همانطور که اعليحضرت نصيت کتابدرکالمی 
صرفا به شنيده ها ويا رفتارکسانی نسبت به آن امر خطير وحساس يعنی اخالق ايرانی وآنهم مقايسه با آمريکايی ها 

  . اظهار نظر کرد

  :ه عرض شد توجه به اين مختصر را استدعا داردبرای مزيد استحضار ايرانياران و استحکام آنچ

اسالم هم نتوانسته . مسئله اعتراف به اشتباه اعم در گفتار ويا کردار در فرهنگ ما از آثار زرتشت بروشنی نمايان است
  . اين رفتار اخالقی توصيه زرتشت را ناديده بگيرد و باب توبه را گشوده است

  : رعبارتی سنگين و دلنشين اينطور آورده استبه اشتباه را د فعتراحکيم مولوی ا

  : اين دو قضيه را ميتوان بعنوان دواصل انسانی قبول کرد

 اعتراض به زشتی ها موجب زيبايی است  -١
 .باليدن به زيبايی ها موجب زشتی است -٢

آنی شيرازی گفته ه وتوصيه مولوی را به کرات بتاکيد آورده اند از جمله قافشعرا وحکمای فارسی زبان ما همين فلس
  : است
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  متمسک نشو به عذر دروغ    ای برادر گرت خطايی رفت 

  بار دگر برد از تو فروغکه   کان دروغت بود خطايی دگر 

@@@@  

  )صائب(ابر رحمت از جبين شرمسارخويش يافت    سيه کاری که از کردار خود شد منفعل 

ريخی با ملت آمريکا از آن کار های بسيار نادرست  است تا چه رسد مقايسه اخالق ملتها آنهم ملت ايران با آن سابقه تا
  . آمريکايی امتيازی هم داده شود قکه به اخال

بعنون شاهد مقصود همانطور . اعتماد استای متزلزل ونا قرينه گرفتن رفتار اشخاص بعنوان نمونه اخالق ايرانی ضابطه
ومقامی بسيار واال و حساس دارد و حتا مرز بين  های بعهد مرتبکه استحضار داريد در فرهنگ ومنش ايرانی قول ووف

  .مردی و نامردی را وفای بعهد گفته اند

  :ملک الشعرای بهار گفته است

  چو مرد واال شد گفته های او واالست  چو مرد گشت دنی قولهای اوست دنی 

  : درروضت الصفا آمده است

  ازهرچه گمان بری فزون آيد مرد  از عهده عهد اگر برون آيد مرد 

  . نمانده اندمتاسفانه دراين سالها محترمينی هستند که به قول وتعهد وحتا قسم خودشان هم وفادار 

آيا می شود گفت اخالق ايرانی بربدقولی وبی وفايی وعهد شکنی متمرکز است؟؟  تصور نميکنم که اعليحضرت هم آنرا 
  . [!]قبول کنند

  : سئوال هدفمند جنبش سبز

همانطور که استحضار داريد به دليل ساختار های پوشالی نتوانست در طوفان مبارزه نفسی بکشد و فروريخت ولی 
رجيان که روی آن سرمايه گذاری کرده بودند به اين آسانی حاضر به دست کشيدن از آن نيستند و عوامل آنها در خا

در اين . را برای جنبش سبز سر ميدهندچه –و چه به  –ودرفرصتی به به جوی بازدارندرا تالشند که شايد آب رفته 
صدر قرار گرفت و اولين سئوال آقای ميبدی، اعليحضرت را مصاحبه هم اين فرصت برای راديو صدای ايران فراهم ودر 

بهی از فراگيری جنبش سبز و نيز ساختار آن ادر جريانی که هدف راديو صدای ايران بود قرار داد واعليحضرت فصل مش
 بيان کردند و ضمن اينکه جنبش سبز را همطراز جنبش) البته آنطور که خودشان ميل دارند(و تفسير ايديولوژی آن 

اعتصاب بازار را هم وابسته به جنبش سبز دانسته  ابراز خوشبينی فرمودند البته درکنار وحاشيه . مشروطيت خواندند
  . ه طرح دارد، طرح مجدد آن اضافه کاری استقجنبی چندی نيز به ميان آمد؛ که چون ساببيانات موضوعات 

   :اعتصابات بازار و دلشادی

همانطور که همگان می دانند اعتصابات يا رفاهی است ويا صنفی ويا سياسی، اعتصاب سياسی ابزاری است برای 
پيشبرد مقاصد سياسی واز آنجا که مقاصد سياسی، متحول اجتماع سياسی است ونظر به اينکه فعاليت سياسی بدون 

  . تهدف و رهبری نيست لذا اعتصابات سياسی هم بدون رهبری ممکن نيس
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يعنی هدف وعلت » بنديد سی ميليون نفر اطاعت می کنندوقتی ما ميگوييم مغازه ها ب«: سيد کاظم شريعتمداری گفت
اعتصابات سياسی اگر . اعتصاب تشخيص مقام رهبری است ونه مدافع صنفی ويا رفاهی وحتا نه تشخيص سياسی فردی

  . کاربرد سياسی دارد در رابطه با رهبری است

يکی از مقامات کاخ سفيد مدعی شد که تحريم های عليه ايران موثر بوده و « :نوشت» هافينگتون آمريکايی«روزنامه 
عدم آگاهی يم هاست روزنامه مزبور اظهار نظر کرده که برداشت آن مقام کاخ سفيد بعلت اعتصابات بازار نتيجه آن تحر

ودررابطه با ماليات های جديد است وارتباطی به  مقاومت بازاريان به مالحظه -آمريکا از اوضاع داخل ايران است
   ) پايان( »اوپوزيسيون ندارد

مقصود از اشاره به روزنامه مزبور اين است که همان اشتباهی را که آن مقام رسمی کاخ سفيد کرده اعليحضرت هم 
  . فرموده اند

همانند آن است که کسی که بذری نکاشته  دلخوشی اعليحضرت به اعتصاب بازار. اينجا فکر می کنم يک تمثيلی بجا باشد
البته اين دلشادی اخالقی مرسوم هست ولی بهره برداری . است، وقتی بذر زمين همسايه سبز کرد، دلشادی نشان بدهد

  . از سبزی که کاشت او نيست ممکن نيست

  مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد  نابرده رنج گنم ميسر نمی شود 

ارها با تظاهرات وسيع واعتصابات متعدد روبرو بوده ايم ولی چون رهبری نبوده فقط سبب دلشادی در سی سال گذشته ب
  )وصف العيش نصف العيش(بوده است، مصداق 

شاهزاده رضا «: يک خبرنگار خارجی که با اعليحضرت گفتگويی داشته گفته است ١٣٨٨دررابطه با تظاهرات سال 
مردم ريخته اند «ت با تلفن همراه پيشرفته شان در تماس با ايران بودند، فرمودند پهلوی را در هتلی مالقات کردم که سخ

من به ايشان گفتم چه فايده ای وقتی رهبری . ايشان اين خبر را خيلی با خوشحالی واميد بياد کردند» توی خيابان ها 
  ) مصاحبه با سی ان ان(نيست 

  : رند و آن اين است که ميفرمايندالبته اعليحضرت نظريه فلسفی خاصی نسبت به رهبری دا

مشکل ما مشکل فرهنگی است که جامعه مارهبر گراست وتا فرهنگ ما تغيير نکند وباب رهبری وشاهدوستی آن به «
  ) مصاحبه با صدای آمريکا(» باب شورای رهبری وامثال آن تغيير نکند هيچ اميدی نبايد داشت

وسی پيدا کند، خود اعليحضرت به صفت رهبرگرايی گرايش محسوسی قرون متمادی الزم است تا فرهنگ يک تغيير محس
آمريکا بايد به پيام خود برای حمايت از «: مقصودم آنجاست که در سخنرانی درشورای امور بين المللی فرمودند. دارند

مت سرکوبگر خواست های دموکراتيکی مردم ايران پايبند بوده و به تقويت روحيه تضعيف شده ايرانيان در برابر حکو
  ) کيهان لندن(» کمک کند

  . توضيح اينکه آنچه ازآمريکا، در آن سخنرانی خواسته شده از وظايف رهبری است

اينجا اجازه می خواهم به عرض اعليحضرت رسانده شود که خيلی راحت تر است که يک ايرانی اصيل خودش را با 
دارند فرهنگ و آداب ورسوم کهن ملی ماکه قرون  فينگ تشرفرهنگ ملتش منطبق و همراه سازد تا اينکه در فر

  .ر دهنديمتمادی است هويت ملی ما ايرانيان را قوام بخشيده است تغي
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  : جنبش سبز کشیده شد به میدان

در جنبش «: آقای ميبدی که تخصص خاصی در مزه انداختن آنهم از نوع مزه های حساب شده دارند به کالم آمد و گفت
محفوظ است هروقت الزم بوده آمده اند بيرون و هروقت هم که الزم نبوده نيامده اند بيرون، مشکل  سبز استقالل هرفرد

   ».تازه جنبش سبز مدعيان بيشمار جنبش سبز است

اعليحضرت در تاييد اظهارات ميبدی توضيحات نسبتا مفصلی دادند وعقيده داشتند که جنبش سبز هرروز فراگير تر می 
  . [!]شود

با يک تمثيل جلوبرويم بهتر . نظريه اعليحضرت نسبت به جنبش سبز برخالف اصل سنخيت درفعاليت های سياسی است
  . است

زيرا بين آن نوع . ديده ايد که هم گاو باشد و هم شتر و هم پلنگ، مسلما نديده ايدآيا شما خواننده محترم حيوانی را 
  . حيوانات سنخيت نژادی موجود نيست

آيا ممکن ميدانيد که يک عرابه با بارهای سنگين درجاده ای ناهموار به وسيله يک اسب ويک  - پرسش ديگر اکنون
در يک جنبش سياسی اصل . کشيده شود؟ مسلما خير زيرا بين آن حيوانات سنخيت حيوانی وجود نداردسگ و يک پلنگ 

در جنبش سبز که گفته شده متشکل از طرفداران جمهوری اسالمی مخالفين جمهوری . سنخيت عقيده سياسی است
بازان همجنس  –سکوالر ها  - پيروان مذاهب گوناگون -مسلمان قشری -خلقمجاهدين  –سلطنت طرفداران  –اسالمی 

  . است و اعليحضرت موقعيت آنرا در عبارت زيربيان فرموده اند

متولد شده اين جنبش نه اسالمی است، نه ضد اسالمی نه ارتباطی به کاپيتاليسم ويا  ٨٩جنبش سبز در دوم خرداد «
  ». سوسياليسم دارد نه ربطی به يک ايدئولوژی ويا شکل حکومت ندارد

ديده ای محال و ممتنع است که بتواند بار مبارزه سياسی را حمل کند آنهم در جاده سنگالخ جمهوری اسالمی اين چنين پ
  . چونکه فاقد سنخيت است درست همانند همان عراده ای است که مثال آورده شد

سياسی هم يک حزب ويک جنبش سياسی نميتوان در جهان سياست يافت که بافت آن همانند جنبش سبز باشد و حيات 
  . داشته باشد

عالقه شديد . التبه اشتياق وعالقه مانع است که اهميت سنخيت واعتقاد سياسی دراين قبيل مواردمطرح نظر گردد
اعليحضرت به وجود آمدن يک فعاليت سياسی مشروط براينکه ايشان در آن مشارکتی نداشته باشند سبب آن توجه خاص 

کسی که منتظر است همسرش فرزندی بزايد و اتفاقا بجای يک بچه آدميزاد يک  همانند اينکه. به جنبش سبز شده است
بچه بزمجه بدنيا بيايد عالقه آن پدر منتظر فرزند مانع ا ست که او قبول کند که مولود بچه بزمجه است جنبش سبز هم 

  . برای اعليحضرت همين وضع را دارد

  : اصل استقالل جنبش سیاسی

استقرار جنبش براصول ناسيوناليستی است اصول ناسيوناليستی اجازه نمی دهد که جنبش  اصالت در يک جنبش سياسی
  . يله اسباب مقاصد بيگانگان باشد ويا بشودوس

دفاع دموکراسی وکارشناس سابق سيا نسبت به ماهيت جنبش سبز چنين گفته است؛  از بنيادکارشناس  –روبرتگر «
اگر خامنه ای حاضر می شد در . سپتامبر در انتظار آن بوده است ١١از حوادث بز همان است که آمريکا از بعدجنبش س

  »  ا هرگز به سراغ جنبش سبز نمی رفتباره فعاليت اتمی ايران با آمريکاکنار بيايد آمريک



5 

 

ظر های مسئولين اسراييلی وديگر شخصيت های آمريکايی درباره جنبش اين اظهارات آن کارشناس را در کنار اظهار ن
آيا چنين جنبشی . سبز قرار دهيد تا تاييد شود که جنبش سبز عالوه براينکه فاقد سنخيت است فاقد اصالت هم است

روی  ظرفيت دفاع از حقوق ملت و حفظ استقالل وتماميت ارضی را در مقابل مطامع کشور ها خاصه کشور هايی که
جنبش سبز سرمايه گذاری کرده و می کنند دارد؟ هرگز هرگز آيا  چنين حرکتی با خصوصياتی که دارد لياقت آنرا دارد که 

  . مورد حمايت ناسيوناليست ها خاصه رهبر سنتی و قانونی ايرانيان قرار گيرد؟ ابدا ابدا

هيچ چيزی در . ظم اجرايی و نظم فرماندهی باشدهرچيزی که با هدفی همراه است ناچار است که تابع يک نظم حقوقی ون
. ويا سازمان و حزب و فعاليت سياسیجوامع انسانی وحتا طبيعت از اين قاعده مستثنی نيست تا چه رسد به يک جنبش 

به يک بوته گل را مسئله قرار ميدهيم اين بوته گل برای اينکه به ثمر برسد  –يک مثال از طبيعت آورده شود بجاست 
نظم  –نظم حقوقی نياز دارد و آن تعلق آن بوته به زمين است که آن زمين در نظم و قاعده حقوقی و مالکيت قرار دارد 

اين سه رکن اگر . فرماندهی آن همان باغبان استنظم  –اجرايی آن آبياری، هرس و دور کردن علف های مزاحم است 
دم وجود رابطه حقوقی استفاده گل می دهد و نه از آن ميتوان بدليل ع گل و نه شکوفه نهوجود نداشته باشد، اين بوته 

  . کرد

اينکه حضرات جنبش سبز را ازاين جهت که فاقد رهبری است وهروقت افراد جنبش خواستند بيرون می افتند و هروقت 
د بيرون بيايند نمی آيند مانند اين است که بوجود گروهی از سربازان در جبهه جنگ افتخار کنيم هم از آنها خواسته شو

که هروقت خودشان خواستند می جنگند و هروقت هم خواستند ميروند به خانه شان و خودشان هم فرمانده خودشان 
ند ابراز وجود کند تا چه رسد که کار ساز چنين چيزی محال است بتواهستند همانطور که در منزلشان فرمانده هستند اين 

  . هم باشد و دل بستن به چنين سربازانی خودفريبی است

) مستند نظرات گوناگون وابستگان به جنبش است(جنبش سبز فاقد نظم حقوقی واعتقادی روشن و شناخته شده است 
قد مرکزيتی است که بتواند حيات سياسی فاقد سلسله مراتب اجرايی ومسئوليت پذيری است فاقد رهبری است بنابراين فا

درست است زيرا که هرچيزی » مدعيان بيشمار جنبش سبز مشکل تازه ای است«: اينکه آقای ميبدی گفت. داشته باشد
می کند چنانکه مدعيان بزرگ ودست اول جنبش سبز اسراييل و آمريکا  که تابع نظم حقوقی نباشد مدعيان بيشمار پيدا

تصور نمی کنم تا کنون در تاريخ مبارزه سياسی هيچ  -مخالفين وموافقين جمهوری اسالمی می باشندومدعيان دست دوم 
جنبش سبز مال «يادتان باشد که وقتی شيمون پرز رييس جمهوری اسراييل گفت . ملتی چنين موجودی متولد شده باشد

باطل ندانست يعنی به رابطه حقوقی که هيچکس ادعای اسراييل را  ،تکرار و تاکيد می گذارم ،است هيچکس لاسرايي
 لوتوجه منافع جنبش سبز به اسراييل صحه گذاشته شد هرچند رويداد های ديگر و همچنين اظهارات ديگر سران اسرايي

  . وآمريکا از اينکه رهبری جنبش سبز هم با اسراييل وآمريکا ست حکايت محکم ديگری است

  : هویت جنبش سبز

هويت هستند بطوريکه از طريق عناوين ميتوان هويت صاحب نام وعنوان را شناخت  اسماء و عناوين بيان کننده
شنا اجازه می خواهد به سراغ نام جنبش سبز برويم تا آنچه از گسيختگی ومحروميت جنبش سبز آدررابطه با اين قاعده 

  . از ارکان الزم عرض شد به جايگاه قبول نزديک شود

  : نام های جنبش سبز

   جنبش خزه ها

و سبب هم اين بود که جنبش مانند خزه ها خودش  بود »جنبش خزه ها« -نامی که برای جنبش سبز برگزيده شداولين 
  .را به هر عقيده و مرامی می چسباند
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  : غلطانوجنبش ب

غلطان تشيبه کرد که خودش غلط می زند وهرکجا که ميخواهد ميرود خانم شيرين عبادی در تفسير جنبش سبز آنرا به بو
  )تشبيه نادرست زيرا بوغلطان هم بدون رهبری نيست و هرکجا که خواست نمی رود(

  :جنبش صدفی

است همانطور که هر صدفی را که  جنبش سبز مانند صدف«: طولی نکشيد که يکی از جنبشی ها در سايت خودش گفت
بشکافيد يک مرواريد در آن يافت می شود هرتشکيالت سياسی و جنبش اعتقادی را هم که بررسی کنيد جنبش سبز را 

  . [!!]در آن خواهيد ديد

  :نقاشی روی بوم

است که پس  دوجور نقاشی داريم و جنبش سبز از نوع همان نقاشی های غير قابل پيش بينی روی بومموسوی گفت ما
  .از کشيدن معلوم می شود چه از آب درميآيد

  : جنبش بی یال و دم و اشکم

و دم و اشکم ناميد با اين توضيح او که  لجمشيد اسدی از سبزيها و عضو اتحاد جمهوريخواهان جنبش سبز را بی يا
َ هم پاشيده و پر تو جنبش نه رهبری دارد نه استراتژی و نه شهامت کشيدن بازی به زمين خود جنبش سبز از  م است و  ـُ ه                

  . دور خودش دارد می چرخد

  :عروسک سبز

  .سايت روز نت در گويا نيوز جنبش سبزر را عروسک سبز ناميد

  : جنبش سمنو

تقی رحمانی در مصاحبه با راديو زمانه گفت، جنبش سبز چيزی نيست که به زودی جواب بدهد مثل پختن سمنو است که 
  ) که بنده هم آنرا هم زدم و قيماق آن نشان داد که سمنو دست پخت اسراييل است(به زمان وهم زدن نياز دارد 

  : چنبش مغز پسته ای

  . هادی خرسندی آنرا جنبش مغز پسته ای رفسنجانی، موسوی، وکروبی ناميده است

  : جنبش لجنی

فاقد سنخيت ومسئول بود را برای جنبش سبز برگزيده و اين بدان معنی است که هرچيزی که  لجنجاويد ايران عنوان 
  .ميگندد و تبديل به لجن می شود

عناوينی که از سوی حتا سبزی ها برای جنبش سبز انتخاب شده بيان کننده ماهيت جنبش سبز در تصوير و قضاوت 
جنبش سبز بجای شکوفايی وفراگيری به «: جورنال نوشت يترتعمومی است و اين قضاوت عمومی است که وال اس
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وگزارشگر بی بی سی از » وچک تبديل شده وشايد تا چندين نسل شاهد آن جمعيتی که بخيابان آمدند نباشيميک هسته ک
 ۵ديگر از انقالب خبری نيست مابايد به دنبال تغيير تدريجی باشيم که ممکن است «: قول يکی از افراد جنبش سبز گفت

  . سال طول بکشد ١٠تا 

ماد از وجود اوپوزيسيون به عنوان نيروی پيشروی يک انقالب ديگر صحبت کسانيکه با اعت«: نيويورک تايمز نوشت
سئوال دوم اينکه چه کسی  ؟ميکنند بايد به سه سئوال پاسخ بدهند سئوال اول اين است که اوپوزيسيون خواستار چيست

اهد جمهوری سوم اينکه از چه طريقی وکدام روند ويا چه طرحی اوپوزيسيون ميخو ؟يا گروهی آنرا رهبری می کند
   ؟اسالمی را براندازی کند

البته اعليحضرت از سه سئوال نيويورک تايمز به دو سئوال آن پاسخ فرموده اند و آن اين است که؛ اوپوزيسيون 
مدنی وکمک ها و حمايت های غربی خواستار آزادی ودموکراهسی وسکوالريسم است وطريق براندازی را هم نافرمانی 

  . ها می دانند

م نبوی از سبزی های معروف که در خارج از ايران است حرفی زده که به اصرار اعليحضرت در طرح مسئله ابراهي
هرکس به شما گفت که ايران آينده جامعه ای غير دينی خواهد بود برای «: سکوالريسم رنگ ديگری ميزند می گويد

  » پنجاه سال روی حرف او حساب نکنيد

ی روی مسئله سکوالريسم پافشاری می کنند که قصد ندارند در ايران فردا کار و فعاليت وبنده هم اضافه می کنم تنهاکسان
        .با آنکه داليل اين امر معلوم است مهذا در فرصتی به اتفاق به آن نگاه می کنيم. سياسی بکنند


