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  ايراني به سفارت نميرود وراي هم به سفارت نميدهد

  ازافغانها بياموزيد

  حقوقدان -اميرفيض

ھيچ قرارنبود که راجع به توصيه رجوع به سفارتخانه ھای خارجی ودادن رای انتخابات به 
نقدر که بضاعت علمی وغليان احساسات اجازه ميداد آزيرا   ،چيزی نوشته شود ھاسفارتخانه 

نقدر شرمسارشدم که اين مختصربه آولی خبری راجع به افغانستان خواندم که  ،نوشته شده است
  .روی کاغذ پريد

  خبر رامالحظه كنيد 

يت هللا آشماری ازنھاد ھای مذھبی که مسئوليت برگزاری بيست وچھارمين سالگرد درگذشت ((
   .کردند باعنوان منجی مسلمانان جھانی وشخصيت فرامرزی ياد او خمينی رابرگزارکردند از

 ،از جوانان بااعتراض به نفس برگزاری اين مراسم باتجمع درميدان شھيد مزاری ای اما عده
خواندند  وفات شخصيت بيگانهيت هللا خمينی را سالروز آبزرگداشت ازسالروز وفات  ،درغرب کابل

اری سالگرد درگذشت مال مسئول گروه موسوم به ارزشھای ملی افغانستان که بابرگزمحسن ج و
با تجليل تمام شخصيت ھای  گفت ما ،سی –بی  –يت هللا خمينی درافغانستان مخالف ھستند به بی آ

غيرملی وبيگانه درافغانستان مخالفيم ھمانطور که با برگزاری سالگرد قاضی احمد رھبرعلمای 
  .دن خودداری کرديمپاکستان وبن ال

اين گونه حرکت ھارابگيرد زيرا اين حرکت ھا  یاو افزود مااز دولت افغانستان ميخواھيم جلو
 ))سياسی بيگانگان رادنبال ميکند باتوجه به اينکه چھره مدنی ومذھبی دارد ولی درحقيقت اھداف

  (پايان خبر)

  تشخيص درست وصادقانه

  ،اين افغانی که ملت وکشوروفرھنگش قرنھا عقب ترازملت وفرھنگ ماست تشخيص داده است
نکه چھره مدنی اعتراض به انتخابات آ ) باازجمله توصيه رجوع به سفارتخانه ھاپشت اين حرکتھا (
   درحقيقت اھداف سياسی بيگانگان رادنبال ميکنددارد  جمھوری اسالمی را

يت يک خارجی درحد توصيه رجوع ايرانيان به سفارتخانه ھای پرواضح است که تجليل ازشخص
ن اھداف سياسی ولی نکته درھما ،قابل قياس نيست ازباب رذالت وخيانت واصال خارجی نيست

ولی  مراجعه  ،راه تکوين وتحقق رامييابدکوره  ،تجليل ازشخصيت ھای خارجیبيگانگان است که 
  .دعوت راميگشايد سرراست  راه ،کوره راه  تکوينبجای  ايرانيان به سفارتخانه ھای خارجی

افغانی اين واضح راتشخيص داده که راه دعوت ازبيگانه بااھداف بيگانه ھمراه است ولی ما چه 
   !.عرض کنم

  دستاورد هاي دعوت بيگانه

    :مراتبی ازدستاوردھای معلوم ومسلم  توصيه مراجعه به سفارتخانه ھا اينھاست
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ابراز  -دعوت به دخالت درامورکشور – خودشان  کردن اھداف سياسی دعوت بيگانه  به دنبال
سفارت  فراھم شدن امکان  – ھا برای خدمت به بيگانه ازطريق تماس باسفارت خانه مردم  امادگی
تبديل سفارتخانه ھا به پايگاه سياسی  مخالفين  –به استخدام ايرانيان برای جاسوسی  ھا خانه

ايجاد استعداد سياسی  - تبديل مخالفان سياسی حکومت به قشون ونيروی پنجم خارجی  –حکومت 
سياسی  فراھم شدن  زمينه ھای مناسب برای رقابت ھای  -برای تحميل خواستھای بيگانه به کشور

رجوع به سفارتخانه ھا مقدمه ای ميشود برای بست نشينی  –-کشورھا درايران بازرگانی  و
ُ ازميان رفتن ق - برگشت جامعه به دوران قاجاردرسفارتخانه ھا و ن بيک آبح توسل به بيگانه وتبديل ـ

لفساداام     .) استکه اين يکی ( فريضه ملی

  سرمايه سياسي 

گلوب اند ميل  برای مصاحبه باروزنامه گويا تورنتو) وحضرت به کانادا (درتشريف فرمائی اخيراعلي
ی راعرضه ميکند که ارسال برگه ھای رای به سفارتخانه رضاپھلوی کمپيندومين بار تائيد شد که <

  ھا ودفترسازمان ملل متحد رادرايران تبليغ ميکند>

نرا آاعليحضرت برای اولين بار ازسرمايه سياسی خودشان صحبت کردند که  ،بموازات اين اظھارات
   .صرف مبارزه خواھند فرمود

نجا که ميدانم  توصيه وبقول خودشان آ انميدانم مقصود اعليحضرت ازسرمايه سياسی چيست ولی ت
 دھنده ھرگونه سرمايه سياسی وحتی اعتباری و برباد  >کمپين مراجعه به سفارتخانه ھای خارجی<

    .ملی است

  رويدادھا تخيالت راباطل ميکند 

دستم اگرقطع شود ازخارجی برای نجات يعنی ھمان سالی که اعليحضرت فرمودند < ۶٢درسال 
> وبموازات ھمان بيانات ميھن پرستانه وحکيمانه بمناسبت سالگرد گرفتايران کمک نخواھم 

به خيابانھا بيايند و دربحبوحه قدرت خمينی مردم باشوق وذوق  مردم مشروطيت توصيه فرمودند که
بخش  ،توصيه رافراگيرکردند تا جائی که گزارشات خبرنگاران حاکی ازاستقبال شگرف مردم بود

يا اگرتوصيه برمبنای توسل به آ ،ھنگی باورمردم باتوصيه اعليحضرت بودعظيم استقبال مردم ھما
 اریج، سفارتخانه ھا بود ويا شعارھای ناموزونی که دررابطه بادريافت کمک ازبيگانه مطرح است

  ؟مدن به خيابانھا قبول مردم قرارميگرفتآتوصيه اعليحضرت بربود 

شخص وروشن شود که درچه جريانی حرکت دارند که چند روز بيشتر باقی نمانده تا براعليحضرت م
   .کامال برخالف باورھا وفرھنگ ومنش ايرانی است

ن حرکت  آ ناگوار وسخت است که بعد ازسی سال اعليحضرت پرچمدارحرکتی شده اند که ماھيتا
   .ايرانی استمنفورملت وخالف اخالق وشرف 

سرکوفت  ا دردولت درتبعيد نتوانستلمانھآن شخصيت دينی وسياسی بمناسبت توسل به آ مدرس با
   .نمايندگان مجلس راتحمل کند ودرحال گريه ازمجلس خواست که جلسه محاکمه اورا تشکيل دھد

درصدربھره  ٢۴ ايرانيان باميل ورضا ازصراف ھای بازارباکنسول انگليس درکتابش نوشته است <
  >درصدی بھره راقبول ندارند ١٢وام ميگيرند ووام 
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به چند ايراني انگشت شمار كه براي خارجي جاسوسي ميكنند نگاه نفرمايند به توده اعليحضرت 
  .نها توجه بفرمايندآوسيع مردم ايران وباورهاي اصولي 

 ،ورده اند توسل به بيگانه راحرام کردهآھمان هللا ( وهللا ) که اعليحضرت شاھد وضامن بياناتشان 
ميخته اند ومعجونی شده است که ھرکس آوايرانيان اين حکم دينی رابا باوروشرافت ملی خودشان 

   .ن نزديک شود نزد مردم خوار وبی مقداراستآبه 

ئين وتربيت ايرانی آ ينده اين حقيقت براعليحضرت ثابت خواھد شد که فرھنگ وآدرھمين چند روز 
 وتوصيه اعليحضرت باشکست مفتضحانه ای روبرو خواھد شد  و ،مراجعه وتوسل به بيگانه نيست

ن  آانسان بايد بسوزد که اولين حرکت سياسی اعليحضرت درجھتی نمايان شود که ايرانی ازتجسم 
  .وحشت ميکند

  

****  

ی در يک سفير يا يک ديپلمات، کارخانه اسلحه سازی ويا تسليحات و يا کشتی جنگ((سر ھارولد نيکلسون می گويد؛ 
   ))ھا ھستند که بکارميگيرد.» واژه«اختيار ندارد، تمام اسلحه آنھا 

  ھا گاھی از قدرت يک توپ ويا بمب ھم باالتر ميرود.» واژه«

در جھان امروز پروپاگاندا، قدرت ميديا (رسانه ھای گروھی)، به قدری باال رفته است که می تواند ديپلماسی يک 
  ک کشور را بکلی نابود کند.کشور را بطور کلی دگرگون کند. ي

اقناع يکی از ابزار ھای ديپلماسی و از جمله ابزار روابط ھمگانی است. ھرگاه سخنوری يا ديپلمات يا رييس 
کشوری يک گروه از اين اليه ھای جامعه را با سخنان و رفتارش مورد بی مھری قرار دھد خود با واژه ھای 

  د راه خودش خواھد شد. در زياده گوئی اشتباه براحتی رخ خواھد داد.خودش که به اشتباه بکار بسته، س

ھربار تاثير  ،بنيادين» اعتقاد= باور«بجای دنبال کردن يک ديپلماسی پيوسته متکی به  اعليحضرت،شوربختانه 
 شتهده مطالبی جھت دار وخارج از حيطه يک ديپلمات کارکگرفته از گفته ھای نفر آخری که با ايشان در تماس بو

  بيان ميکنند. ،وخارج از حيطه اقناع

   ک-ح

  

    

 


