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 ي به پيامنگاه فلسف

 رئيس شوراي تجزيه طلبان
  

   حقوقدان -اميرفيض

 )غاصبپيامی که بنام رئيس شورای تجزيه طلبان دررابطه با پايان اتتخابات جمھوری اسالمی ( در
   .گفتگوی فلسفی را مجاز ميسازد ،دومورديافته  انتشار

  نخست هم ميهنان ارزشي 

لغت به معنای بھا وقيمت است واين معنا درمورد انسان قابل قبول نيست چون انسان شئی  در ارزش
   ١ .نيست وقابل معامله ھم نميباشد

ومعنای ارزش ھم تفاوت  ن فلسفی ميشودآ، مفھوم ھنگاميه واژه ارزش برای انسان بکارگرفته ميشود
 ايدی است که يک فرد ويا گروھی برق) ارزش به مفھوم عم ميھنان ارزشیھ. در انسان ارزشی (ميکند

   .ن کوشا ھستندآن عقيده ايمان واعتقاد داشته ودرحمايت وگسترش آ

 کسانی ميشوند که در ؛ازنظر رئيس شورای تجزيه طلبان ھم ميھنان ارزشی ،بظاھر بنا برتعريف باال
. امادرباطن وحقيقت چنين نرا تائيد ميکنندآ !قانيتن شورا تبعيت وحآشورای مزبورمتمرکز وازقطعنامه 

  .نيست

   :تعريف تخصيصی ارزش برای انسان متوجه دوشرط ويارکن اساسی است

 غير عقيده بايد مشروع وقانونی باشد بنابراين گروھی که برای انجام امورغيرقانونی و آن ؛اول اينکه
وند.  درتطبيق اين قاعده با شورای تجزيه شرعی متفق العقيده ھستند  انسان ھای ارزشی شناخته نميش

ن شورا راامضا کرده اند نميتوانند انسان ھای آ ١١ن شورا وھمه کسانی که قطعنامه وماده آ ،طلبان
   .ارزشی شناخته شوند

 ريشه ای قانونی ويا شرعی ويا سنتی فرھنگی و ن گروه آ عقيدهنکه آعالوه بر است که  یشرط ،دوم
   .برخوردارباشد ھم ازثبات، بايد وده باشدب نسبی عامه  مورد قبول

   :بالزاک درمورد ثبات عقيده توجھی داده که ميخوانيم

وصول به چنين موقعيتی کارساده ای  .عقيذه سياسی اوست شخصيت انسان سياسی متجلی ازثبات<
شمش . شرطش اين است که انسان بابرخورد باعقايد گوناگون ووعده وعيد ھا مانند گوسفندی که پاست
  >اثرتماس با تيغ ھای جنگلی کشيده ميشود به ھمان راحتی عقيده اش راازدست ندھد  در
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ه ھرچه من ميگويم ھرکا ميدانند وازمنطق نا معقول (لذا نميتوان به کسانی که خودرا طرفداررئيس شور
 چراکه رئيس شورا در شناخت  انسان ھای ارزشیرا اننآ، تبعيت ميکنند ) ..... دنقبول داشته باشبايد 

 سخن نفرموده وشنای مردم آويا  گذشته وحتی حال بريک پايه مشخص مقرون به نص وقانون
 ھم ن گروه آبنابراين تلون فکری واعتقادی ايشان سبب ايجاد ھم ميھنان ارزشی نسبت به  ؛نميفرمايند
  .نميگردد

  گيجي بيانيه درتفويض ارزش انساني 
ھا را درگروه ه رای نداد ،دريک جا ازبيانيه. تال به گيجی استانسانی مبارزش  درتفويض اميتاز بيانيه 

را ھمراه با فشردن دست   ھم ميھنان ارزشیرمان ھای ملی معرفی وازاين جھت عنوان آگان انتخاب کنند
درانتخابات ديروز به انگيزه رد کليت نھاد  رای نداده ھا  ،ودرجای ديگرھمين بيانيهنھا کرده  آنصيب 

  .که تفاوت وتضاد اين دو کامال نمايان است  ده اندعنوان ش يت فقيه جمھوری اسالمیوال

اوال ھيچ  دليلی نيست که  ھردو اين عناوين بی محتوا وفاقد مصرف اعتباری درعلم کالم است زيرا
ت ن ھم گواه اسآاول  رمانھائی که دراين بيانيه عنوان شده وعبارت آممتنعين ازشرکت درانتخابات به 

زيرا  ؛دت ممتنعين ازشرکت درانتخابات باشگاھی عمومی عنوان ميشود مورد قبول وتبعيآکه برای 
عنوان رمان ھای ملی دربيانيه معرفی شده نه ناشی ازنص وسنت وقانون است ونه آمواردی که بعنوان 

وبا ھمه اين  ؛دادرمان ھا آن آدارد که به اعتبارقول وبيان او بتوان اعتبارنسبی به را ن موقعيتی آکننده 
رمان ھای ملی درشرائط کنونی ھمان است که درقانون آ. رمان ھای ملی نام نھادآنھا آاحوال نميتوان به 
ملی  ،نآوردھای اقتصادی وسياسی واجتماعی آپياده شده وکيفيت تداوم اجرائی ودستاساسی مشروطه 

   .تثبيت کرده است را نھاآ بودن

  استفاده ازعنوان ملي  سوء
خمينی  .ھمگانی است فرقه دمکرات ھم ازکلمه ملی استفاده ميکردمتاسفانه  سوء استفاده ازواژه ملی 

 ساواما) انتخاب کرد وبرای سازمان امنيتش ( ھم باھمه تنفری که نسبت به ملی داشت نام ملی را
ھم  ايران مخالفين شاھنشاھی –) سوء استفاده ميکند کارت ملیجمھوری اسالمی ھم ازعنوان ملی (

 وباتاسف بيشتر، اکثرفعاليت ھای خارج ازکشورکه خط سياسی از .بودند نھاده برای ارتش نام ملی 
کارمصرف واژه ملی تابدانجابه ابتذال کشيده شده  ميگيرند ھم يک عنوان ملی يدک دارند وباز، بيگانه

   .که شورائی که باھدف تجزيه ايران تشکيل شده زيرچترملی خيمه زده است

رمانھائی آ رمانھای بی پشتوانه شورای تجزيه طلبان وآعنوان ملی ھم برای  ،اعتبارداردن ملی ھا آ گرا
  ؟، اعتبارخواھد يافترای تجزيه طلبان استم وگوش بريده قطعنامه شو             ُ مده ودرواقع د  آکه دراين ببانيه 

  مورد دوم مقام حكم است 
 ازمشروعيت قانونی و ،حکم              ِ راينکه  حاکم  ازباب فلسفی وحقوقی ھيچ حکمی حکم شناخته نميشود مگ

نکه  ازمرجع قانونی وياشرعی آ نيست مگر باشد و ھيچ حکمی ھم الزم االتباع  يا شرعی بھره مند
را ازشاه وحکم شرعی وفتوا راازمرجع  اجتماعی وسياسی فرھنگ ايرانی حکم وفرمان .صادرشده باشد

  تقليد ميداند 

بنابرحکم شرعی که دارم دولت تعيين ميکنم وميزنم توی دھان اين  نی درانتخاب بازرگان گفت منخمي
   .دولت
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ولذا نه  رئيس شورای تجزيه طلبان فاقد موقعيت قانونی ومشروعيت الزم برای حکم وفرمان دادن است
ايجاد ضرر  تحريک ودخالت ومتضمن  شان ننميشود بلکه فرما قابل  تحويل گرفتن  شانتيشاتنھا فرما

   .که بالطبع شمول مسئوليت ميشود نفس ومال است 

رئيس شورا درمقامي كه متمم قانون اساسي براي ايشان مسلم ساخته است ميتوانستند با داشتن 
ابالغ كنند نه  ن دولت ويا فرماندارآاندارمبارزه فرامين الزم را بوسيله رئيس  يا فرم دولت و

  )سنت مشروطيت وقانون اساسی(  .متوجه ايشان بشودمستقيم كه مسئوليت حوادث احتمالي 

به دستورات وفرامين  ارزشی ھا ويا بی ارزشی ھا رئيس شورا انتظارنداشته باشند که ايرانيھا اعم از
 ايرانی ھا فرھنگ خاص خودشان رادارند و ؛رعايت کنند نراآمده است توجه وآايشان که دراين بيانيه 

    .ندارند و رھبری شورا ورئيس شورا جايگاه فرماندھی ،ھای ديگراين فرھنگ متمايزبا فرھنگ ملت در

عنوان ومبارزه توام باخشونت اعليحضرت که بکرات تالم خودشان راازخونريزی  ؛است جای حيرات
کرده اند ومسئله مبارزه مدنی رابرای ترضيه خاطرورفع مسئوليت ھای احتمالی رواج داده اند چگونه 

ن آمد آآکه پي م رابه غوغا وشکستن ميله ھای زندان وبريدن طنابھابدون داشتن پشتوانه ھای الزم مرد
   .تشويق ميفرمايند پاکردن طنابھاست بر

که رئيس وشورای  بگری ناميده ميشود شرائط ومقدمات وامکاناتی الزم داردشوآاين اعمال که مبارزه 
خانه  –ازبه تامين تدارکات ني  ن است،آ بھره وھمچنين متنفراستفاده از ن بیآ تجزيه طلبان بکل از

يا شورای آ. نھاستآوکال وامکانات مادی برای وثيقه وامثال  –ی نجات تتيم ھای ضرب –ھای امن 
  .نھارا دارد؟ ابدا وھرگز که نداردآتجزيه طلبان قطره ای از

 ۵٨۴قای اميد مھرکه ازافراد برجسته شورای تجزيه طلبان است شورا دارای آگرچه بنابرادعای  
 ارتشيان ايران بيش از< ری اسالمی است وبنا براعالم اعليحضرت عاتی درمراجع جمھواطال صرعن

 و ، امر، معھذا اين اطمينان تقديم رئيس ميشود که فرد ايرانیھرکسی ازايشان جانبداری ميکنند
بد يا خوب اين داستان فرھنگ ماست که . باشد قبول نميکند ھرکه  واليتی خودش را دستورھم

   .نياکان ما نوشته شده است نای بی کرانھباخو

واھد اين خوظاھرسازی ھا حداقل  ودستورطناب انداختن ھا ب زدن ھاآگداربه  ولی تالی فاسد اين بی
 يندهآفرامين احتمالی ازسوی مردم ايران تحويل گرفته نخواھد شد ھمه  ،بود که چون اين فرمان رئيس

  ٢. چون نسيم بھاری زود گذرخواھد بود ھم

  تقسيم مردم ايران
که دراين ببانيه برای اولين باربکاررفته دقيقا مصادف با  ارزشی وغيرارزشیتقسيم مردم ايران به 

اينکه اھالی تھران به اصالح طلبان رای داده واھالی  اعالم اصالح طلبان است که پس ازاحراز
  ،ا به اصول گرايان مردم تھران راروشنفکرومردم شھرستان را عقب مانده خطاب کردندشھرستان ھ

                                               
  ک-داستان چوپان و گرگ آمد است... ح - ٢



 حقوقدان -اميرفيض -شورای تجزيه طلباننگاه فلسفی به پيام رييس                                          ۴    ٢٠١۶/٠٣/٠٢(چھارشنبه) تيرشيد 

ازسوی اصالح طلبان وتقسيم مردم  مردم فھميده ونفھمعنی تقسيم مردم ايران به يتقارن اين موضوع 
اصالح  طلبان مستفاد                                           ِ ازسوی شورای تجزيه طلبان وابسته به جنبش سبز   ارزشی وبی ارزشیکشوربه 

   .ردھائی است که بزودی معلوم خواھد شد  ويک موضوع سرسری ولغوی نيستوآدست

مانان مومن  است که مسلمانان رابه مسل ورده ھای اسالمآازفر ی وغيرارزشیارزشتقسيم مردم به 
رق     ِ به ف  نھاراآ واسالم ھم   ،ن امتيازات اسالمی را فقط متوجه مسلمانا مومن ميداندآوقر وعادی تقسيم

بھمين دليل مسلمانان متفرق و ی ھم خود به چند قسمت تقسيم شده است وھرفرقه امختلفی قسمت 
   ٣. ترين وناھماھنگ ترين اديان عالم ھستند

 حيدری و شی زمان صفويه است که حيدر         ِ ور فرقه ک  آ يياد  ارزشی وبی ارزشیتقسيم مردم ايران به 
دم اين با اين عنوان اتھام خرتقسيم مرآنعمت نعمتی وحدت ايران رابسوی انقراض حتم پيش ميبرد. 

ميزچه سودی برای مبارزه وشخص رئيس شورا که سی سال صحبت ازوحدت وھماھنگی ميکرده آ
  ؟دارد

  مد وچيزی گفت        شاه ماھم گرفت وفردا گفتآدر ،چراھرکه ازدر

  واژه هاي نامانوس 
   ؟استفاده شود می نامانوس توده مردواژھا از مردم ايرانچرابايد دربيانيه ای خطاب به 

واگرغرض انشا حرف زد  نانآشنای آبامردم حرف زدن است بايد به زبان  ،اگرمراد ازبيانيه دادن
  .نوری عالء)ن واژه اختراع کن (آنويسی وواژه سازی است که لعنت بر

  حکايت برمزاج مستمع گوی        اگرخواھی که دارد با توميلی

متکای بيانيه ھای  برای توده مردم غريبه است چرابايد پذير که کامالاين واژه ھای نامانوس وبحث 
 ی مردم وبيشترازسوی خيلی راحت ميتواند ازسو  ھم ميھنان ارزشیھمين واژه   ؟!خطاب به مردم گردد

 خودشان را باکه ايرانيان خارج ازکشور  جمھوری اسالمی بعنوان يک اھانت به مردم ايران تعبيرشود 
درجامعه مذھب زده ايران  نراآ يا دشواراست تاثيرآ. ارزش وايرانيان داخل کشوررابی ارزش ميدانند

  ؟دريافت نداشت

سوال اينجاست که اين تقسيم بندی رئيس شورای تجزيه طلبان با تقسيم بندی امام شعيان که شعيان را 
چه تفاوتی  ؛که کف تشريف دارند مربقيه مرددسته ای که علما ھستند ودسته ديگ ؛به دودسته ميدانست

  ٤ ؟دارد

   حكومت پارلماني گيتي گرا
ن به مردم ايران داده شده ھمان است که درقانون اساسی آحکومت پارلمانی گيتی گرا که وعده 

معنای حکومت جھانی اسالم راايرانيان  ،حکومت جھانی اسالم پياده شده استجمھوری اسالمی بنام 
پارلمانی گيتی معنای حکومت  ناليون ايرانييم ٨٠زايا آنرا خورده وميخورند ولی آا چوب ميفھمند زير

بنده که يک ايرانی ھستم نه تنھا نميدانم  ؟کسی ميداندبکشد ا رکه يک کاميون ده چرخه بايد نامش  گرا
دمی که نميدانند حکومت ؟ مربا ھماھنگی مردماين را ميگويند مبارزه  .ق ھم سردرنياوردمبلکه با تحقي

                                               
شده است (از کجا معلوم نيست) و اويا ھرکس آنرا به » آبجی نازيال«بيانيه بصورت انگليسی تحويل احتمال به يقين دارد متن  - ٣

» یشارز«ت را بصور) Citoyen Values(فرانسه   Valued Citizen (Fellow Citizen)رميگرداند واژه پارسی ب
  ک-ح». ارزشی«می شود نه  ھم ميھنان گرامیدر پارسی انگليسی يا فرانسه  از چنين ترکيبیبرگردان کرده باشد. برگردان 

  ک-حسنعلی منتظری. ح - ٤
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نھم برای آوبقيه کارھارابکنند  بشکنند چرا طناب داربياندازند وميله زندان پارلمانی گيتی گرا چيست
  .نرا نميدانندآچيزی که معنای 

 گاهي ازحال واحوال مردم با لباس مبدل به ميان مردم ميرفتندآدرقديم حكام وپادشاهان براي 
تجزيه طلبان با تلفن بدون معرفي خود ازچند ايراني داخل شوراي چه اشكالي دارد رئيس 

كشورسوال كنند كه حكومت پارلماني گيتي گرا ميخواهيد ياخيروازبرخي هم پرسش شود كه اين 
اين  ،دنيه هاي اين چنيني راباوجدان خودشان ارزيابي كننبعد تاثيربيا نوع حكومت يعني چه  و

است كه رئيس درخواهند يافت كه درچه منجالبي وبه  داوري راميگويند خود داوري  ودراين خود
   .وسيله چه ناپاكان فرومايه اي درحال فرورفتن هستند

  باوجدان خود مشورت كنيد 
را ، سابقه احترام بين المللی ، سابقه کاروسازندگیامنيت ه، سابقسابقه رفاه ،شنائیآمردم ايران سابقه 

 کدام يک را گيتی گرانھم آحکومت پارلمانی  از کسی ياآ رژيم مشروطه شاھنشاھی ايران دارند و از
  براحتی ميشناسند ودرک ميکنند؟مردم 

  بعرض رئيس شورا ميرساند 
ائی داريم> که به معنای رمانھآ چراکه ماوازعبارت < ن متکی شده ايد آرمانھائی که دربيانيه مزبوربه آ

کتاب  –ميثاق با مردم  –ماده ای  ١۴رمان نامه آ .دارد ساله  ٣٠             ِ سابقه تکراری   ،ن استآ تازه بودن
رمان ھائی است که دربيانيه مزبور وقطعنامه شورای آزمان انتخاب ومصاحبه ھا ھمه نمودارسابقه 

که اينھم  ؛نھا ھيچ کاربردی نداشتآديديد که  .ن پياده شده استآ) ١١منھای ماده تجزيه طلبان (
  .کاربردی ندارد

زمينه ھای باوری مردم حرکت کند تا بايد روی تاثيری داشته باشد کاربرد  سخن وبيانيه برای اينکه 
 وھويت تاريخی وفرھنگی ازمردم داشته باشد و. سخن بايد ازمرجعی باشد که نمايندگی تاثير گذارباشد
شنا آدرجامعه ايرانی يک مسيرب درمسيرطبيعی خود حرکت ميکند مسيرتاثيرسخن وکالم آھمانطور که 

 سر ب درآخارج ازاين مسيرحرکت وتاثيرسخن ھمانند انتظارحرکت  ،متمادی است شده قرون تسطيح و
  .باالست

  
  

   


