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  مــــــــــا

 وانتخابات! رياست جمهوري ايران

  >نناليدم زخود هرگزولي اين بارمينالم <
  حقوقدان  -ميرفيضا

متوجه تشخيص  رافصل حيرت  ،ن بوديمآنھم درحدی که شاھد آخوند حسن روحانی آاستقبال از
ی به سرنوشت خود وکشورشان  که درمسيرفراموشی و بی اعتنائ ،ساختکشور مردم نادرست

   .>خاليق ھرچه اليق< ؛تا بدانجا کشاند که پيش خود گفتم راباب سرزنش  و ،قرارگرفته اند

وضرب المثل  ،شايسته ترديدم مـــــا بر نراآوبازتاب پس گرفتم  سرزنش را ،ولی بسيارسريع
مد که مولوی ھم بيت معروفی دارد آايم زنده شد وبالفاصه يادم بر " الغريق ويتشبث بکل حشيش"

   :ستکه گفته ا

  دمی مردارخوارآاراست زاضطر      الئيمان بسته نيکان زاضطرارب

  واما بعد 

به درستی  ،. منصف بودن به اين معنا که انسان خود، انصاف استيکی ازواالترين سجايای انسان
. حب وبغض وبدون درنظرگرفتن سود و زيان خويش نسبت به موضوعی قضاوت کندبدون  و

دکارت دراين  ،، قضاوت قانونی ويا عادالنه است نه منصفانهستقضاوتی که معمول دستگاه قضا
   :مورد سخنی دارد

  >زاد ازھرگونه تعصب جستجو کنيدآرابابی طرفی مطلق وباروحی حقيقت <

خوند روحانی تنظيم شود  آبه  ش مردم ھت قضاوت منصفانه نسبت به گراياين تحريرمايل است درج
  .واميدواراست که دراين مسيرحرکت انحرافی پيدا نکند

  اركان گرايش  بطوركلي 

عاليترين ومشخص ترين رکن گرايش،  اميد است  يکی ازحکما <اميد را بمثابه خون دربدن ميداند 
   .واگرباشد ممکن است جھان رادگرگون سازد>که اگرنباشد کاری به پيش نميرود 

ک امربنيادی ووابسته به حيات ميتوان گفت که اميد باپيدايش انسان ھا ھمراه است ودرواقع ي
  .ميباشد

   .، اميد به خداوند واميد به شاه درفرھنگ ايرانی استکھن ترين پايگاھای اميد

وبوقت  ايرانيان ھمواره< ؛ستسيسرون مورخ معروف درباره اميد ايرانيان به شاه نوشته ا
  >دکترمصدق ھم ازاين عبارت استفاده کرده است( >پريشانی چشم اميدشان به شاه است
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 نھاآ، بطور طبيعی اميد وردآن برای ايرانيان ببارآودستاورد ھای  ۵٧که شورش  تباھی وپريشانی 
 ديل ظلمت به نوردرجھت تب ،هنان به شاآگرايش اميد  و ،شنای اميد رھنمون شدآبه قطب  را
  .غازگرديدآ

   :نظامی بيتی دارد که بيان کننده قدرت گرايش اشخاص است

  به ھرجا گرايش کند جان تو        بود نورو ظلمت به فرمان تو

ن قطب مطلوب آشنای اميد جواب مطلوب ومورد انتظار رانداد وآرجوع وگرايش ايرانيان به قطب 
  .ھسته دفع کردآ ،ھستهآبود که گرايش عمومی را 

 به قطب مطلوب ومعلوم ومشھور ااين تحرير الزم نميداند که کيفيت ومسيردفع گرايشھای مردم ر
دول از سوگند سلطنت اولين گام گاھند وميدانند که عآخوانندگان اين تحريرچراکه  ،تشريح کند

حدت غيرقابل وسپس بتدريج سيروتالش درقطع گرايشھا شدت و  ،سستن گرايشھای ايرانيان بوددرگ
   .پيشبينی بخود گرفت

> معنائی جز دلشادی از يشان بريده اندنروز که اظھاردلشادی شد <که قطب اميد مردم از گذشته آ
   .بريدن بندھا عطفی واميد مردم به شاه  نداشت

> به بھتون بگم من نه رھبری ميکنم ونه کسی راانتخاب ميکنم< ؛نروز که باتاکيد محکم گفته شدآ
والبته که مردم ھدايت شدند که  ،يک بيھوده کاری استرانيان گفته شد که اميد بستن به قطب اميد اي

ند ھای عاطفی اميد به اينھم قاطعيت وجدی بودن گسستن ب و ،بروند وبگردند ورھبرانتخاب کنند

    .را تکميل ميکرد  مــــا

ن آمزمن مخرب ھم جايگزين ختيم بلکه يک سرگردانی يسنه تنھا بند ھای اميد راگ مــــــا

مردم منجرشد ودرعين حال که مردم ھائی کشانديم که به سرگرانی به مسير را نھاآساختيم وبکرات 
پشت توصيه کرديم که کاری نکنيد ودست به اقدامی  ،نھا ھم توصيهآبه  ،راگيج وھاج واج ساختيم

    .ن عالمگيربودآياسی دستوردھيم  وباالخره ھم دستوری که رسيد تعفن سمــــــا نزنيد  تا 

  گرايشها به روحاني  

 وانرژی  نجا که ازخصوصيات بارز اميد اين است که نميتواند پادرھوا باشد وبايد ازنقطه ای جانآاز
 با قطع گرايشھای ايرانيان به قطبت تاريخی و ،ن حکيم اميد مانند خون دربدن استآبگيرد وبقول 

وردند  آتصورميکردند وميکنند که ممکن است قطب اميدی باشد روی پايگاھی که به  ،اميد یفرھنگ
درمعرض غرق و نابودی کامل ميبيند المحاله به ھرخاشاک وتخته پاره ای چنگ  را ملتی که خود
  .ميزند که زد

به کرات بد عھدی ھای مفرط وزننده ای بامردم داشته ايم يک روز به مردم گفتيم  مــــــا

درميان شما ھستيم ولی مــــــا استارقانون اساسی مشروطيت ھستيم وقتی شما بگوئيد ما خو

   .ھمان قانون اساسی مشروطه رابی اعتباروپاره کرديما ـــــمبعد 



 حقوقدان -اميرفيض -جمھوری ايرانابات! رياست ما وانتخ                               ٣ برگ   ٢۴/ ٠۶/ ٢٠١٣ ، دوشنبه (مھر شيد) 

رامرد م تشخيص ميدھند وابدا ھم تحمل رفتارھای مزورانه  و، اظھارات بی پايه اعمال دوگانهاين 

   .نميکننداعتنائی  مــــــانجا که ديگربه آنميکنند وميرسند به 

که مردم اعمال مزورانه راتشخيص نميدھد خودش انسان بی  ھرکه فکرکند<  ؛بقول حکيمی
  .>تشخيصی است

وسجيه عالی  محبت ودلسوزی را ازخواھران وبرادران ايرانی خودمان دريغ کرديممـــــا 

يم ھای ودرکمال وقاحت تحر ،بکل ناديده گرفتيمدرکمک وحمايت ازھم وطنان  وانسانی ملت خودرا

رانخواھند  اــــمواين گناھی است که ھيچگاه مردم ايران  ،اقتصادی عليه مردم را مشوق شديم

درکمال راحتی وامنيت وفراخی معيشت  مــــــا ،دم اعضای يک گوھرندآبنی  ،عجب  ،دبخشي

نھا ھم بی نصيب آميفرستيم  که  حريم راھم برای ھموطنان داخل زندگی ميکنيم وھديه نکبت بارت
چنانکه  زادی بياورندآکه  گاھی ھم بيگانگان راترغيب به حمله به کشورميکنيم ھگو !انندنم

   .ورده اندآدرعراق وافغانستان 

بزرگترين پايگاه حمايت ازتحريم لی موزش رانداريم وآوتحصيل و وراکخدرد نبود دارو و اــــم

 مــــــااينکه مريکا شده ايم  وبجای آوتحريم ھای خود سرانه  خالف منشورسازمانھای 

زنده  قطب اميد را پرچمدارمخالفت باتحريمھا بشويم وازاين طريق موقعيت تاريخی والھی بودن
ن آکه فکر نميکنم شرمی از  ،نشان بدھيم  فعاليت ھا درجھت تحريم ھا بينھايت شده است وپاينده 

   .باشدا ــــمباالتربرای 

ن به قدرتھای جھانی  وسازمان ملل آی ارائه ميليون ۶٠ياميدانيد يکی ازاھداف فراخوان آ –حاشيه (

مشروح ومستند ) (ی گسترده عليه جمھوری اسالمی بوده استبرای برقراری تحريمھا
  )٣٣٢+۴٢٣درسنگر

بارھا گفتيم که ايرانيان داخل کشور ھرکاری که ازدستشان برميامد کرده اند حاال  مــــــا

   .نوبت ماست

به ايرانيان  واين درحالی است که مريکا آی غيرقانونی ھارسيد به تحميل تحريماـــمولی نوبت 

  .ھا متوجه مردم بی بضاعت است خودمان ميدانيم وتحريم کنندگان ھم ميدانند که فشارتحريم

  بجاي دولت قانوني شوراي قالبي 

وتوسل به بيگانه به مسائل ايران ومشکالت مردم نگاه کرده ازپنجره بی اعتقادی  مـــــا

بيگانه  ماستی اين پنجره ھارامسدود ميکنند که صدای بافراست وحس ميھن پر ،ومردم ،وميکنيم
  .رانشنوند پرستان
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ماده ايم که بعالقه وافرخود درايجاد آبيش ازھرزمان اکنون <  :گفتيم ددرسخنرانی ھاروار مــــا

  > اولين بار درتاريخ کشورمان جامه عمل بپوشانيميک دولت مردم ساالر وپايداربرای 

 که مقرره قانون اساسی مشروطيت ون عالقه وافربه تشکيل دولت مردم ساالرآسال  ٨ولی بعد از
   .اعتباروواھی تعھد قطب اميد مردم بود تبديل شد به شورای ملی بی در

بندھای عاطفی وھموطنی وتکاليف  اـــمبايد منصف باشيم وتصديق کنيم که  مــــــا

مابيگانه  ،نداريم را نھاآحق دخالت درامورنابراين بيده ايم انسانی وميھنی خودمان راباايرانيان بر
   .باسابقه ايرانی بودن ھستيم ای

سال به کدام قول  ٣٠دراين مـــــا   ،زادی ميخواھيمآبرای ايرانيان  اــــممرتب ميگوئيم 

که سی سال است  مـــــاواساسا  ،وعده خود عمل کرده ايم که اين يکی قابل باورباشد و

ايرانيھا نميدانند < که نوشته اند ،نميدانيم چه ميخواھيم وخارجيان ھم متوجه اين کمبود عقلی ماشده
به بيگانه چه صالحيتی داريم که برای اين کوله باراتھام ووابستگی با که چه رژيمی ميخواھند> و

   .زادی بياوريمآايرانيان داخل کشور 

  راي به روحاني ويا سفارت 

را با توصيه رای دادن به وبيماری توسل به بيگانه ايران شم سياسی وقدرت فھم ودرک مردم 

 وحانی وخوند رآيا رای دادن به آپرسش کنند که  مـــــاتشخيص دادند واگراز را سفارتخانه ھا

   ؟چه جوابی خواھيم داشت اـــــميا سفارت بيگانه کدام شرافتمندانه است 

   :سخنی دارد که وصف الحال کنونی ايرانيان است ميگويد کريستوفر

  >خود موفقيت بزرگی است ،رزوی محالآازدست دادن اميد ھای پوچ و<

ک تبريک به ايرانيان برای اگر ازمحدوه انصاف به موضوع نگاه کنيم به اعتبارسخن کريستوفر ي
  .خوند روحانی بدھکارخواھيم شدآب انتخا

   

 


