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  نقدی برپیام اعلیحضرت بمناسبت سالگرد جنبش

  ۱۳۸۸خرداد  ۲۲

  

  حقوقدان - اميرفيض

  ٢۵۴٩خرداد  ٢١ناهيد شيد 

  ٢٠١٠ن يجو ١١

و آن . خرداد، نکته ای وجود دارد که گفتگو وتحليل را می پذيرد ٢٢درپيام اعليحضرت بمناسبت سالگرد جنبش 
  .اهی مردم ايران با جنبش سبز ديده می شوداختالطی است که بين جنبش آزاديخو

ولی در پايان به پيام جنبش آزادی خواهانه  لخرداد است يعنی مفعو ٢٢از جنبش آزاديخواهانه در بيانيه همه جا صحبت 
  . تبديل گرديد »جنبش سبــــــز مـــــــــــــــــــــا«پيام برخالف مقدمه پيام يکباره همان جنبش آزاديخواهانه به 

فی است که نمی الا افسانه جنبش سبز جهات اختبنخست، اين گفتگوضروری است که بين جنبش آزاديخواهی مردم ايران 
  .د دادتوان آن دورا در يک رديف قرار

به اصطالح رياست جمهوری يافته بود درحاليکه  ٨٨جنبش سبز، افسانه ای است که ريشه وجودی از انتخابات سال 
جنبش آزاديخواهی مردم ايران سابقه ای بسيار قديمی و درواقع شروع و نمايانی آن با تظاهرات سالگرد مشروطيت در 

ش سبز آغاز شد و ريشه آن به مخالفت با کل رژيم غاصب يعنی بيست وهشت سال قبل از افسانه جنب ١٣۶٢سال 
  . جمهوری اسالمی است نه متفرعات آن از قبيل انتخابات و امثال آنها

خرداد انتشار يافته نشان می دهد که معترضين در کمال عصبانيت می  ٢٢تصاويری که از جريانات اوليه تظاهرات 
اين شاهدی است که » ه منتظر فرصتيم که دق و دليمان را خالی کنيمانتخابات بهانه است ما سی سال است ک«: گفتند

زيرا که . جريان يافت ماهيت ضد رژيمی داشته نه انتخاباتی ١٣٨٨خرداد سال  ٢٢آنچه که به بهانه انتخابات در 
ردم را بوده نه سی سال قبل و آن سی سال که دق و دلی م ٨٨موضوع انتخابات و اعتراض به آن فقط مربوط به سال 

  . انباشته کرده، مخالفت با جمهوری اسالمی است

  : سابقه جنبش آزادیخواهی

جنبش . جنبش آزاديخواهی مردم ايران هيچ ارتباطی به جنبش سبز ندارد ،برخالف برداشت بيانيه اعليحضرت
يک توطئه  آزاديخواهی مردم از يک اصالت تاريخی وهويتی بار اجتماعی وسياسی دارد و جنبش باصطالح سبز از

   . آنها نهايت بی انصافی استختالط اتبديل اين دو موضع ويا  ،سی وبار حاکميت اسراييل وآمريکاسيا

سال قبل جنبش آزاديخواهانه خود را بصورت  ٢٧يعنی  ١٣۶٢دهد که ايرانيان از سال اسناد مبارزه ايرانيان نشان می 
اعليحضرت بمناسبت سالگرد مشروطيت از مردم  ١٣۶٢توضيح اينکه اولين بار در سال . تظاهرات شروع کردند

ار شجاعانه دادند، به خواستند که آرام به خيابانها بيايند مردم به ندای پادشاه جوان خودشان پاسخ مثبت وقاطع وبسي
بی بی سی گفت که تظاهرات . خيابان ها آمدند و خبرگزاری های خارجی حرکت وسيع ولی آرام مردم را منعکس کردند
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يکی از شعار . می نوشتند» شاه، شاه«مردم روی هوا بادستشان . وسيع مردم برای حکومت غيرقابل پيش بينی بود
  .»اه شاهان برگرد به ايران عمامه داران ريدند به ايرانش«: هايی که فراموشم نشده اين بود که

  : سنگر هم با  انعکاس تظاهرات مزبور اين بيت را گذاشت

  »هست برهان بر وجود رستاخيز    بعد از آن فرمان شاهآن تجمع «

عليحضرت تظاهرات مزبور، خمينی و رژيمش را بکلی لرزاند، خمينی آنرا بدون واکنش نگذاشت و درپيامی خطاب به ا
  . که اعليحضرت هم اين خيرخواهی ناشی از وحشت اورا بالجواب نگذاشتند»  ...برويد درستان را بخوانيد و« :گفت

اين اشارات بسيار فشرده که شايد تشريح آن هم الزم باشد؛ همچنان ادامه يافت، در شهرستان های اراک، اصفهان؛ 
ک های تهران به بهانه های مختلف از جمله گرانی و غيره تبديل به تظاهراتی گرديد که به مداخله نيرو شيراز و شهر

  . مردم منجر گرديد نو زندانی کردرهای سرکوب رژيم وکشتا

والهام يافته از همان جنبش بوده هرگز از حرکت باز نايستاد  ١٣۶٢اين جنبش ها که سابقه آن ميرسد به رستاخير سال 
رجهت درست حرکت ميکرد، موجوديت ه بهانه انتخابات بار ديگر به صورتی درآمد که براحتی می توانست البته اگر دتا ب

جمهوری اسالمی را بباد فنا بدهد، در حاليکه جمهوری ا سالمی با آگاهی از نارضايتی مردم و انفجاری که جامعه با آن 
ی آن رستاخيز ند موسوی، کروبی، وخاتمی به سردستگی رفسنجامواجه است با تدبير خاص واستفاده از کسانی مانن

  . عظيم ملی را منحرف و به سويی که رژيم اسالمی ميخواست سوق داد

  : به این دلیل زنده و شاهد مقصود توجه فرمایید

بی رحم و هيچ نيروی دولتی هرقدر . خرداد حدود سه ميليون ايرانی ناراضی از رژيم اسالمی به خيابانها آمدند ٢٢در 
يکی از روسای سازمان های اطالعاتی کشور . مجهز باشد، قادر به مقابله با سه ميليون حاضر در ميدان مبارزه نيست

مخالف و مصمم به ايستادگی در مقابل حکومت برآيند، شهر                                  ّ هرگاه يکهزار آدم غير مسلح ولی جدا «: فرانسه گفته است
   ١» ی به راحتی در می آورندهزار نفر ٢٠يک گروه پليس  قبضهاز خودرا 

در تمام انقالبات وتظاهراتی که با هدف براندازی حاکم صورت ميگيرد، تظاهرکنندگان به پايگاه های اصلی حکومت يعنی 
وبعد راديو و تلويزيون حمله می کنند ونيروهای پاسدار هم ) ولی فقيه(مقر رياست جمهوری ودرايران به مقر سيد علی 

ولی . اندازی رژيم هيچ کار جدی که آنها را متالشی وشکست دهد نمی تواند انجام بدهدبا سه ميليون ايرانی مصمم به بر
موسوی و کروبی وخاتمی مانع اين حرکت انقالبی مردم شدندوآنها را به بيابان های ميدان آزادی و خيابان های خلوت 

  . شهر کوچانيدند

ه موسوی و کروبی وخاتمی به راهنمايی رفسنجای جنبش اين دليل زنده وشاهد مقصود، ارائه شد تا يقين فرماييد، چگون
  .خرداد را به انحرافيکه موجب نجات جمهوری اسالمی شد کشيدند ٢٢

  : جابجایی جنبش آزادیخواهنه مردم با جنبش سبز ظلم است

ون نت های شاخص آن دقيقا تاييد و تاکيد حفظ خط خمينی است، حقانيت قايجنبش سبز، بنابراسناد و اظهارات شخص
ت ومشروعيت واليت فقيه است، چرا بايد جنبش آزاديخواهی ملت ايران را با اين اساسی جمهوری اسالمی است، اصال

فساد روشن جابجا کنيم؟ اين جابجايی به لحاظ آنکه آگاهی هايی که از اظهارات و سوابق وحرکات سياسی افراد وابسته 
  . يخواهی مردم محسوب است نه برداشت های اشتباهیاست، تقلب وظلم به جنبش آزاد دبه جنبش سبز مشهو

                                            
ٌ    با ه م،  گسسته ولی من يکنفر بودمآنها سه نفر بودند  -  ١   ک-ح. مجهز و آراسته    
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» دعين تکثير موقعی موفق است که از امام عبور نکنسبز درداخل وخارج در«: يکی از افراد گروه موسوی نوشته است
  )فاتح عضو ارشد ستاد موسوی و نيز کروبی(

که زاييده وساخت يک » سبز«را با نام اسالمی جنبش » جنبش آزاديخواهي مردم«چرابايد راضی شويم که نام 
  . می است، جابجا کنيممله بدسابقه وجنايتکار جمهوری اسالع

ع و و با رنگ سبز هم خودش را به حاکميت تشي اره از جمهوری اسالمی استپ جنبش سبز خودش می گويد که يک
به تحرير قبل برای مالحظه داليل رجوع ( مريت اسراييل قرار گرفتآه زده است و عمال هم تحت حاکميت واسالم گر
  )   ٢ -لينک زير برويدبه  –. فرماييد

  :رنگ سبز، عالمتي براي ناشنوايان

ين الزامی است، رنگها يک قرارداد هايی هستند که رعايت آنها ا. هررنگی عالمتی است برای بيان يک علت و فلسفه
بکار گرفته می شود که کسانی که گوش شنوا ندارند، و يا قوه درک موضوع را ندارند با ديدن  و عاليم برای اين انتخاب

که بايد از رنگ تبعيت کنند مثال اگر رنگ قرمز بصورت عالمت است يعنی عبور  رنگ بفهمند که مقصود چيست، بفهمند
ش بکار رفته و موسوی علت آنرا بستگی به خاندان از بطن علی وفاطمه اعالم کرد ممنوع است رنگ سبز هم که در جنب

پيروان سبز يادآوری شده باشد که  به برای اينکه فلسفه رنگ سبز که ميرسد به تعلق حاکميت بر نسل علی وفاطمه
  . بيخودی فکر سکوالر ودموکراسی وآزاديخواهی ننمايند

عالمت آن است که شخص استفاده کننده از رنگ سبز در لباس خود، ) ايرانيان( عالمت رنگ سبز در نزد پيروان تشيع
خدا و ه به خاندان پيامبر است، منتسب بودن به خانواده محمد يعنی تبعيت از فلسفه تشيح که حق حاکميت از آن توابس

نصب عالمت سبز هم تفاوتی ندارد چه برکمر باشد چه بر سينه نمايندگان خدا درروی زمين يعنی آخوند می داند ومحل 
  . ويا برکله ويا مچ دست

  . عالمت سبز، عالمت است هرجا که باشد عالمت است و هرجا که قابل ديد باشد گويای حديث است

  : سبز براندازي

يفرمايند سبز ما که مقصودشان سبزم، سبز براندازم، اعليحضرت هم م من«: يکی از ايرانياران به ارادتمند نوشته است
  » سبز سکوالريسم است

فروردين  ٢۵کيهان لندن (بنوشته کيهان لندن به نقل از واشنگتن پست همجنس بازان هم به جنبش سبز پيوسته اند 
١٣٨٩(  

وانستند بنظر می رسد که اگر مورچه ها هم ميت. همجنس باز هستندبنابراين، بنظر همجنسبازان هم، آنها سبزند ولی سبز
  . به جنس سبزخودشان را بچسبانند، آنها هم ميگفتند ما سبزيم ولی سبز مورچه شاخدار

  . اين قبيل افکار وادعا ها يا ناشی از تلفين ديگران است ويا بعلت کوته بينی است

جنبش سبز با مدارک هويتی و اظهارات شخصيت های مشخص آن و عالمت سبز که نمودار پيوند اعتقادی آنان با 
ی بودن و باطل بودن خانواده محمد و علی و فاطمه است، جايی برای اين برداشت های سطحی باقی نمی گذارد، و سطح

                                            
2 - http://1400years.org/AmirFeyz/HakemiyateSabz-AmirFeyz-Jun7-2010.pdf  
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اين گونه برداشت ها را هم موسوی وکروبی وخاتمی بارها به مدعيان آن باطله ها گوشزد کرده اند حتا با  عبارات سبک 
  . و قدری سخيف

اين ادعا ها و تطبيق موضع اشخاص يا جنبش سبزبهانه است، بهانه برای فرار از ايفای وظيفه، بهانه برای نزديکی به 
  . سراييل، بهانه برای مبارزه نکردن و امثال آنهاستآمريکا و ا

اين چنين ادعا هايی مانند آنست که يک سيدی که شال سبز به کمر بسته و خمس هم دريافت ميکند مدعی شود که 
کنم يا دم خروس را  آخر، هرچيزی يک مجرايی دارد، شهودی دارد، قسم حضرت عباس را باور. طرفدار يزيد است

نمی شود با بستن نوار سبز وتفسير درستی که از سوی موسوی شده و . گويای رابطه سببيت و سبب و مسبب است
ا ــــــبز مــــس.  »سبز ما سبز سکوالر است«تفسير کاملی که در حقوق تشيع از اين رنگ و عالمت شده مدعی شويد که 

اسراييل و آمريکا است که آن مامورين آنها  تلقينات نادرست مامورين اينها. حرکت بسوی دموکراسی وآزاديخواهی است
  . اندرا به کسانی چسبانده 

  :توجه فرماييد بيگانهبه اين تلقينات نادرست مامورين 

من به آنها گفته و . سال نخست وزير رژيم بوده نميتوان به او اطمينان کرد ٨برخی از آشنايان من می گويند موسوی 
خط  ازوی در باره افکار گذشته خود تجديد نظر کرده فهميده که راهی را که درگذشته ميرفته خطا بوده وميگويم موس

اوايل انقالب او جوان بود و جهان بينی درست نداشت اما امروز صحبت از عدالت ودموکراسی می . خمينی برگشته است
  ٣) نوريزاده راديو صدای آمريکا(  کند 

داريوش همايون مصاحبه (سياسی ليبرال بجای واليت فقيه وديکتاتوری مذهبی است هدف جنبش سبز ساختن يک نظام 
  ) ١٣٨٨با تالش دوم آذر 

  :صل خودش گردد بازهركس با

بزرگی، اصالت، انسانيت، عشق به ايران احترام به تاريخ وسنت و هويت ملی، اقتضای آن دارد که بيدار شويم از اين 
برای تجربه هم بود کافی است، بدنامی تاريخی چسبيدن به اين لجن اسراييلی را در بازی سبز دست بکشيم، اگر بازی 

  . کنيم

سال پشتوانه دارد، اين موهبت عظيم را بايد قدردان باشيم،  ٢۵٠٠اعليحضرت نماد ميراث های اعتباری ملتی هستند که 
  . سبز بازی آنهم از نوع اسراييلی آنراه نجات ايران از مهلکه توسل به اين پشتوانه عظيم تاريخی وملی است نه 

  : رجوع از اشتباهات

برای هرکس، خرابيهای دردل واشتباهاتی دربرداشت نسبت به رويداد ها بوجود می آيد ولی آنکس که از اشتباهات 
  . رجوع کرد، می تواند مدعی جبران مافات گردد

ند، به سنت و منش وباور های ايرانيان احترام بگذارند، ، در عدول از اشتباهات شجاع باشندبايد واقع بين باش »اــــــم«
بايد بدانند که ميدانند ايرانيان زير بار بيگانه نمی روند، از خدمت وآقايی بيگانه آنهم اسراييل متنفرند، نميتوان » مــــــا«

  . مبارزه کرد و هم در خدمت ايران و ايرانی بود لهم سرباز اسراييل وهم برای اسرايي

                                            
هرکس از «عمله های ديگر جنبش سبز گفتند » من خط امام را دنبال می کنم: برخالف اين اظهارات نوريزاده موسوی بارها گفت -  ٣

  ک-ح» خط امام خارج شود ضد  انقالب است
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 بايد اين ننگ را که آزاديخوای وسربلندی ملت ايران را به پای عوامل جمهوری اسالمی بسردستگی موسوی» مــــــا«
  . ت ملت ايران پاک کنيمو نيه مراد وکروبی وخاتمی ريخته ايم با خودآگاهی و برگشت به را

سبز اسراييل بشوييم و با جنبش آزادی مردم که  بشبايد با يک تصميم فوری و مردان و بحق، دست از اين جن» مـــــا«
جنبش آزاديخوای (بودند هم سنگر شويم و نگذاريم که رستاخيز ملی ايرانيان  ۶٢اعليحضرت بنيانگذار آن در سال 

  . ات نزديک به حقيقت يعنی بيگانه پرستی و نوکری اسراييل و آمريکا آلوده شودبه بدترين اتهام) همردم

  چو افتد سگی ميشود منجالب    اگر پر شود برکه ای از گالب

   

♦♦♦♦♦♦♦  

♦♦♦♦♦  

♦♦♦♦  

♦♦♦  

♦♦  

♦  


