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  حرفهای سیدحسن  نصرالله
قای مهرداد فرهمند گزارشگر بی بی سی  ازبيروت انتشار داده از اظهارات چند ماه قبل سيد حسن آدرگزارشی که 

که نصراهللا پرده برداری کرده است نصراهللا دردو سخنرانی جداگانه درسال گذشته مطالبی دررابطه باايران گفته است 
   .رژيم اسالمی ايران بازگوکرده استدرواقع به نيابت ازخامنه ای و

  فرزند یتیم بی پدر

زار هرزگان  وزورگويان بی وجدان قرارميگرفتند آپدرنداشتند ويتيم بودند مورد  درداستانهای قديم داريم که کودکانی که
وايرانی  ايران توی سرايران مد که تعجب نکنيم که چطور سيد حسن نصراهللا  جيره خوارآاين اشاره بدان جهت الزم 

  .هويتش نهادی اش که ازايران جداشد يتيم شد. ميکوبد ايران يتيم است

ِ امانت  ،فرياد کرد پدرم مراتنها نگذار شرافت وحيثيت منايران هم  هرچه  ،نزد توست  پاسخی نگرفت  وبرعکس     
گماشته خودشان سيد نرانداشتند که بگويند چه خودشان ووچه اززبان آنچه تاکنون جسارت آمتجريان جرات يافتند که 

   .نصراهللا به گوش مردم يتيم ايران برسانند

  اوچه گفته است؟

  .اوگفته رهبران ايران خمينی وخامنه ايإ عرب وازنسل اعراب ميباشند  - ١ 

رواقعيت ترديدی برآن هموارنيست  تمام کسانی که خودراسيد ظگفته او مطلب تازه ای ازنظر اعالم ميباشد ولی از ن
نجاکه آوازازکدام طايفه عرب باشند نها آودرانواده های اعراب ميدانند وديگر تفاوتی ندارد که اجداد ادعائی خ ،ميدانند

  .عرب وازنسل اعراب ميباشند،خوندهای عمامه سياهآاسالم قائل به تابعيت ومرز بوم نيست لذا  تمام 

ت جمهوری است که اوهم عمال فاقد اختيارات درقانون اساسی جمهوری اسالمی فقط ايرانی بودن از شرائط انتخاب رياس
وباتوجه به ی فقيه که کل قدرت واختيارات دريد اوست شرط ايرانی بودن الزم دانسته نشده است               ّ است ولی برای ول 

شرط ايرانی بودن باحاکميت تشيع عرب  باشد  رهبر جامعه تشيع بايد ازبطن علی وفاطمه باشد يعنی که فلسفه تشيع
  .مباينت  دارد

نچه که سيد نصراهللا درباره عرب بودن خامنه ای وخمينی گفته است بعد از يکسال درشجره نامه ای که برای خامنه ای آ
وخمينی اخيرا انتشاريافته دقيقا ميتوان ديد يعنی يکسال قبل همين مسئله شجره نامه را سيد نصراله مطرح کرد وچون 

به عرب بودن  ،مشاهده نشد جمهوری اسالمی باانتشارشجره نامهبازتابی نداشت وعکس العملی ازجانب ايرانيان 
  .وايرانی نبودن خامنه ای وخمينی مهرتائيد زد

ممکن است ازخودمان باشرم بپرسيم چگونه ميشود که رهبران کشورما ايرانی نباشند  پاسخ روشن است  برطفل بی پدر 
  ))کن ومم روان است ملت بی رهبرتاريخی وسنتی همه اين چيزها(( و

  تمدن اسالمی

  »آنچه درايران هست تمدن اسالمی است«گفته است    ٢

بحث وجدل اينکه تمدن ايران ترکيبی ازتمدن ايران واسالم است ياخير سالهای سال است که درجريان است اين بحثها 
ين معادله راحل کرد وگرنه بانظرنميتوان ا ،آن ريشه قران است  وسنت بايد ازيکجا ريشه بگيرد واال پايان پذيرنيست
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يکی مانند سيد نصراهللا وخمينی قائل به تمدن ايرانی نيستند وکسانی هم ارفاقا برای اسالم تمدنی فرض ميکنند 

  .نراباتمدن ايرانی شريک ميسازندآو

ن به آتمدن رادو معنی است يکی معنوی وديگری مادی تمدن معنوی يعنی مسدود شدن باب خشونت وتهاجم وتبديل 
   .نس وزندگی مشترک بامردم جهانحالت ا

 ميزباپيروان سايرآيادرقران واسالم باب خشونت وتهاجم برغيرمسلمان مسدود شده وحالت انس وهمزيستی مسالمت آ
ابدا وبرعکس حالت جنگ وخصومت  وشرائط سخت وغير انسانی بين مسلمانان  ،اديان مورد حکم قرارگرفته است؟ ابدا

   .س منطق اسالم وقران قائل به تمدن معنوی نيستپ. وکفارتوصيه مکررشده است

ِ وضع  زعبارت ا ،اما تمدن مادی  ِ حاصل     معييشت بهترودرمان  ،ازتالشهای انسانی است که سبب راحتی بيشتر    
  .سريعتردرهدف عالی عالقمندی به زندگی است

ِ تمدن مادی مانند علف بيابان نيست که خود روباشد ساختارورويش    .ن علم استآای دارد که نام ن نياز به پديده آ                                                         

وردعلم است که بادامنه وسيع ونامحدود خود، تمدن رابوجود آعاملی که ميتواند تالشهای انسان راازقوه به فعل در
   .مياورد

اسالم قائل به نامحدود بودن علم نيست  وحتی تعريف علم درحقوق اسالمی نامعلوم است  درکتاب تحقيق علم که درسال  
دسته تقسيم شده اند ومشکل  ١٧علمای اسالمی درتعريف علم به «مده است آدانشگاه تهران منتشرشد ازسوی  ١٣۴۴

علم سه چيز « :ازمحمد بنام حديث نبوی باقيمانده است وميگويد نها دررسيدن به يک تعريف واحد حديثی است کهآ
  » فريضه عادله  وسنت قائمه است، آيه محکمه،

  :متن حديث نبوی چنين است

شد وديد جماعتی گرد مردی راگرفته حضرت پرسيد چه  امام هفتم نقل شده است که روزی رسول خدا وارد مسجداز
خبراست  گفتند عالمه است  حضرت فرمود عالمه يعنی چه  گفتند عالمه يعنی کسی که به دودمان عرب وحوادث دوران 

که نادانش رازيانی ندهد وعالمش راسودی  اينهاعلمی است«جاهليت واشعارعربی ازهمه داناتراست  پيغمبرفرمود  
  »يه محکم،  فريضه عادله وسنت پابرجا وهرچه غيراينهاباشد باطل  استآنبخشد همانا علم سه چيزاست 

ِ قران  ،يات محکمآ«درتفسيراين حديث نبوی تفسيری نوشته وميگويد   فيض کاشانی اشاره  ،فريضه عادله –کريم است     
  )جلد اول کتاب کافی( اشاره به احکام شريعت است    ،وسنت  قائمه  به علم اخالق

 يات قران علم راباعث اختالف انسان هاآ ن است  حتیآيات بسياری ازقرآن پشتوانه آحديث نبوی  تنها يک حديث  نيست 
  .يعنی ازخداست  ن رويگردانی ازماستآوباز اشاره ای دارد براينکه منتهای علم گرايش به زندگی است  که  ميداند

  رابطه تمدن باعلم

ّ  ِ                           اگر تمدن مادی يعنی تحول علم رابه صنعت ووسائل پيشرفت وترقی جامعه بدانيم ال بد  ازآن هستيم که رابطه مزبور  را                                                                        
فراهم ميکند دراسالم منع گرديده واسالم را وسائل پيشرفتو درجوامع اسالمی مقطوع بدانيم زيراعلمی که تحول جوامع 

  .د به سه موضوعی ميداند که هيچکام ذره ای درراه تحول فکربه وسائل پيشرفت قابل مصرف نيستندعلم رامحدو

همانطورکه میدانیم اسالم عالقه به زندگی، به ثروت حتی عالقه به فرزند راشدیدا نهی کرده وعالقمندان به  
مدن مادی که نهایتا به عالقه به زندگی دنیوی رابه مجازات های سنگین غیرقابل تصوروعده داده است بنابراین ت
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سایش بیشتروصل میشود برخالف دستورقران واسالم است دراین وضع چگونه میتوان از تمدن آ و زندگی بهتر

  .که نمیتواند  اسالمی شناخته بشود ،اسالمی صحبت کرد چیزی راکه اسالم تنفیذ نمیکند

ه است اگر دريک جامعه اسالمی يک نفرکارخانه عرق ن شرب  مسکرات رامنع کردآورد  قرآچنين  مثالش راميتوان 
  عرق اسالمی؟ –سازی توليد کرد ميتوان گفت 

ت  را ه اسالم و و  ف ی با مدن اسال باره  ھا  د ھا و تآ مام  دود ا ل و يکی ازکتب  اسالمی   .ن با

ن خدا دانسته ونوشته است اسالم بااينهانه تنها تمدن رادرمفهوم زراعت کردن، گله داری، امنيت وازدواج وحاکميت قانو
کتاب اسالم وتمدن (  .ندارد بلکه تشويق هم ميکند پس اينکه ميگويند اسالم باتمدن مخالف است اينطورنيست مخالفتی

  )اثرمصطفی زمانی

خيمه   -شمشير -چيز عطاکرده است شتر ۴کلمان هوآر، عرب شناس نامداراروپائی ميگويد  طبيعت به عرب باديه نشين  
اگرعلوم وفرهنگ ملل ديگر وبخصوص ملت ايران راکه بعد ازاسالم وارد «رنان  دانشمند فرانسوی گفته است . شتر و

 اگرعلوم و« وبرخی ازصاحب نظران گفته اند که» جهان عرب شد، ازاعراب بگيريد  فقط اعراب باقی ميماند  وشتراو
شعر وسخنوری هم هيچ ارتباطی به تمدن » ی وشعرباقی ميماندرها سخنونآفرهنگ ديگرملل راازاعراب بگيريم برای 

  .ندارد  ويادمان باشد که سنت  محمد شعروشعاعری راتائيد نميکند

 »گواه وسند حماقت افراد سخن آنهاست«ی درحرفهای سيد نصراهللا تکذيب  تمدن ايران قبل از اسالم است  رنکته ديگ
» نيستخورشيد نه مجرم است گرکسی بينا «:رد که وصف الحال مورد است ميگويدخواجه عبداهللا انصاری جمله ای دا

  .خوبست سيدنصراهللا درغيرساعات نوکری جمهوری اسالمی قدری بااهل علم هم صحبت کند

  بازگشت به دوران هخامنشی

  :مده است کهآدرگزارش بی بی سی دررابطه بااظهارات سيد نصراهللا 

ِ ين ديد گاه رامطرح ميکنند که ايران درپس ظاهر بسياری ازسياستمداران عرب ا« درواقع به دنبال احيای  ،اسالمی وشيعه                                          
گزارش خبری مهمی است وحرفهای مشاعی وشعاری که احمدی نزاد »  شاهنشاهی باستانی پيش ازاسالم خود است

 :پشت سرش درسخنرانی هاديده ميشود شعاراين است

  .رش  راتائيد ميکندعالئمی است که گزا» سرفراز باد ميهن من«

ر م ماآ گ و ت آ ھا   ی ا شا و شا ان  قای ا ند  ر  یدا ند  ودشان  وگا ی  یا یات  ی  ر ماد  ن  ل  ا و ند با وا

ان  ی ا شا ی شا ر و دار  ف  ل  ی  د و حکم ساز ند را ودشان    ھادی  و  یان ر   ا آاز ا د ا گ وا ان و ن ا

ضا ند ا ی ی رار و ا ن  دا وا ت  ده ا ید  خوب دراين حالت چرا متجاوزين به ايران وجنايتکاران مسلم ومنفور  ،و

نهابه دنبال چنگ انداختن برهويت تاريخی ايرانيان يعنی شاهنشاهی هستند آدست تصرف روی هويت ايرانی نگذارند 
 ل حزبهای حرفی بی رمق وگدائی های بی رونقومابدنبا

  حقوقدان -اميرفيض   


