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  )رازی(همه مار های سبز، بی زهر نيستند، مارهای سبزی هستند که آدم را می بلعند 

سال قبل اعليحضرت در بياناتی در رابطه با اصرار ايرانيان به ايفای وظائف رهبری که  ٢٢يعنی حدود  ١٣۶۶ در سال
من ميخواهم نور افکن رهبری را روی رهبران در «: ند کهدر سوگند سلطنت اعليحضرت مقرر شده است؛ ايشان فرمود

  » صحنه بياندازم

بسياری از ايرانيان که خود را در صحنه رهبری می ديدند، تالش کردند که شايد زير نورافکن رهبری که اعليحضرت 
  . ادوعده داده اند قرار گيرند ولی متاسفانه ويا خوشبختانه نور افکن اعليحضرت به روی آنها نيافت

برخی از آنها برای اينکه بتوانند در زير نورافکن اعليحضرت قراگيرند حتا شرافت و پيوستگی خود با تداوم سلطنت را 
آقای (زير پا گذاشته و تن به دريوزگی رفراندم برای تعيين نوع رژيم کشور دادند؛ ولی معهذا از نورافکن خبری نشد 

  ) نصر اصفهانی

بيه اعليحضرت، يعنی استفاده از نورافکن يک توضيح کوچکی برای رسوب بهتر اين تحقيق تصور ميشود که در باره تش
  . بجا باشد

برای توجه بيشتر ودقت کاملتر روی موردی است که نورافکن به آن » ذره بين«يا » نورافکن«اصطالح بکار گرفتن 
منعکس کردن زيبائی اوست و انداختن مثال انداختن نورافکن روی يک ملکه زيبائی برای . مورد نورافکنی می کند

نورافکن روی يک قهرمان زيبائی اندام برای نشان دادن برجستگی های بدن اوست در اين رابطه انداختن نورافکن 
رهبری روی يک فرد مسلما برای ريش و سبيل او نيست بلکه صرفا و بدون استثنا افکار و عقايد اوست که نورافکن 

و  هوم اين نورافکنی روی فردخاصی بدين معنی است که گمشده پيدا شده است، عقايد وراهمف. روی آن کليد می شود
خيلی جای تبريک و . ته درست همان است که اعليحضرت سالها است در طلب آن بوده اندفروش آنکه نورافکن را گر

به قافله ساالری  که باالخره نورافکن اعليحضرت بی مصرف اينطرف و آنطرف نگشت و راه سبز که تهنيت است
  .ميرحسين موسوی به حرکت افتاده را پيدا کرده اند

اعيليحضرت در مصاحبه با اشپيگل ضمن دادن نشان شجاعت به موسوی راه خاتمی و موسوی را ستودند و فرمودند 
نيان خارج و برای اينکه ذوق زدگی ايرانيان به ويژه ايرا» من خوشحالم از اينکه آنان در جهت درست حرکت می کنند«

موقعيت دشوار موسوی را درک کرد درحال حاضر او تا زمانی که  دباي«: از کشور را ماليم بفرمايند اضافه کرده اند
  (!)» يقين نکرده مبارزه مردم ادامه خواهد يافت نمی تواند آنچه را که می خواهد بگويد ويا انجام دهد



ت جا   : شان 

فی المثل کسی که ضعيف . يکسان نيست و از قاعده ثابتی تبعيت نمی کند يعنی تخصيص آن. شجاعت امری نسبی است
. وترسوست هر عملی که خودش جرات انجام آنرا ندارد وديگری آنرا انجام می دهد، عامل آن عمل را شجاع می شناسد

  . و يک آدم ذاتا شجاع و نترس خيلی به سختی برای کسی قائل به شجاعت می شود

جمهوری اسالمی وحشت دارد، حتا اعالميه دادن عليه جمهوری اسالمی را شجاعت می داند و   کسيکه از مبارزه با
برعکس کسی که مبارزه را يک تکليف ميهنی ميداند، اين عمل را يک جزئی از تکليف ميشمارد و قائل به شجاعت برای 

  . آن نمی شود

لی متهورانه ارزيابی فرموده اند؛ مبارک اعليحضرت بلندنظرانه تقاضای موسوی را برای شمارش مجدد رای عم
سال گذشته حتی عمل يک ايرانی مخالف  ٢٠موسوی باد که چنين مرحمتی را دريافت داشته اند چرا که در طول 

را داشته باشد؛ تاچه رسد که به نشان شجاعت مفتخر  آفرينيشان لياقت جمهوری اسالمی درحدی نبوده که بنظر ا
  .(!)گردد

  که خانه دشمنان روشن از چراغ شماست                  ين بيشتر نمی گردد سياه بختی از ا

  . قريب تصادفی، هم امروز شنيدم مسعود رجوی هم از کروبی تجليل واورا شايسته تقدير دانسته است:  حاشيه

ت کال  ی از ا   : خا
يت دشوار موسوی فرموده اند؛ نه تنها اما آنچه که برای رفع ذوق زدگی وحيرت ايرانيان خارج از کشور در باب موقع

  . خالی از اشکال نيست بلکه دفاع زير صفر محسوب است

ين نکرده مبارزه مردم ادامه خواهد يافت قتا زمانی که موسوی ي... «:  اعليحضرت ازدر دفاع از موسوی فرموده اند
  »می تواند آنچه را که ميخواهد بگويدويا انجام دهدن

 ١٧ی وچرا که بنا به ادعای موس. اعليحضرت؛ از سوی صواب منحرف ودفاعی زير صفر است اين دفاع و جانبداری
يعنی اورا به رهبری خودشان و مملکت انتخاب . ميليون ايرانی به موسوی رای داده اند ١٣ميليون و بنا به ادعای رژيم 

وی است که بايد به رای مردم و خواست مردم کار خودرا کرده اند و اين موس. کرده اند، ديگر بقيه اش با موسوی است
موسوی بايد يقين پيدا کند که مبارزه مردم ادامه «استنتاج اعليحضرت به اينکه . نان احترام و آنرا به فعل در آوردآ

نه شيوه رهبری جديدو نه سنتی است، بلکه نزديک به بهانه است که درمفهوم دفاع زير صفر است که » خواهديافت
زيرا ميداند که اين چنين دفاع وادعائی متضمن اهانتی بزرگ به رای . اظهار آنرا نداشته و نداردجرات  هم موسوی

  . ی با مردم کوفه مترادف می سازدو آنها را به پيمان شکنی و هم خوئــدهندگان به موسوی است 

  واما بعد

  سوابق است که هرشغل و هرنظام دهد   گذشته مايه و بنياد حال و آينده است

  که تلخ کـــاميت آرد پـــديد و کام دهــد    ر بد و خوب ـکارنامه پيشينيان نگبه 

تعبير می شود که برای » رزومه«همان است که امروزه به » کارنامه«در بيت باال که فراموش شده از کيست واژه 
  .شود استخدام واظهار نظر نسبت به صالحيد اشخاص ويا ارزيابی آن به سوابق وکارنامه او رجوع می



اظهار نظر نسبت به صالحيت و شخصيت افراد، بدون توجه به مليت، دين اخالق و رفتار و مشاغلی که داشته يا ازسر 
واگر اين . ويا عشق به هيکل و ريخت وقواره ويا بمنظور تدليس وقالب کردن نا سره بجای سره است یندانمکار

توجه به کارنامه وسوابق او اظهار نظر مثبت می کند يا هدفش خصوصيات در کار نباشد، طرفی که نسبت به افراد بدون 
ــ ری از اين طريق باغوای ديگران است ويا اهل رمل و اصطرال   .         ُ               و گوش بـ

اگر کسی کوچکترين درک مسئوليت اخالقی و وجدانی داشته باشد بدون تحقيق ومالحظه کارنامه خدماتی و افکار و 
بعنوان يک انسان قابل اعتماد، درستکار و هم عقيده وآزاديخواه و امثال اعتقادات شخص ثالث، آن شخص ثالث را 

  . آنهامعرفی نمی کند

مير حسين موسوی که مفتخر به تاييد و حمايت اعليحضرت شده است؛ يک قشری بسيار عقب افتاده و دشمن ايران و 
  . ملی گرائی، دشمن تاريخ و هويت ايرانی، دشمن پيراستن زبان فارسی است

مو  و ودن او آگاه  ری  ی و  م و   رذا با   : ا

مير حسين موسوی درموقعيتی که به اصطالح نخست وزير جمهوری اسالمی بوددريک سخنرانی  ١٣۶۵در سال  -١
فردوسی می توانست درباره امام حسين . فر استکفردوسی برای ما ارزشی ندارد زيرا ملت گرائی از نظر ما «: گفت

  . - ١٣۶۵ارديبهشت  ٢۵کيهان لندن  - » ما درعوض دنبال مظاهر کفر و شرک رفتبسرايد ا

يک موجودی اگر قشری تمام عيار نباشد اگر قشری . اين اظهارات موسوی پيچ و خمی ندارد که فهم آن مشکل باشد
غزوفکر او اين چنين بودن در خون و پوست او نباشد، اگر با باور های غليظ ومتعفن خووبزرگ نشده باشد، اگر الياف م

بدانجا برساند که ملی گرائی را  ا سربلندی اعالم کند و حماقت را تاعقب مانده نباشد؛ آيا ممکن است چنين مطلبی را ب
  !کفر بداند؟

آيا اين قباحت پذيرفتنی است که ميهن پرستی واحترام به (!) آيا معنای کفر بودن ملی گرائی توضيح بيشتری الزم دارد؟ 
  . ايرانی ها را به کافر تبديل ميکند و کافر هم در اسالم نجس و هم عرض نجاست است ترام به خواستهای ملی،ملت واح

دولت او موظف بوده م حسين دربرنامه های دولت موسوی بوده است، يعنی ن است که آيا مسئله فردوسی و اماسئوال اي
  (!)؟ که وضعيت فردوسی را در مقابل امام حسين مشخص سازد يا خير

مسلما خير؛ زيرا در شرائط نخست وزيری او و جنگ عراق مسائل بسياری اولويت داشت تا مسئله امام حسين و 
از طرف موسوی نشانی از عمق قشری بودن وباورهای کاذبه اوست چرا  طیفردوسی ولی بيان چنين مطلبی درآن شرائ

  .شود و موقع و موضع نميشناسدکه باور های عميق و غليظ انسانی در هر شرائطی خود نما می 

مير حسين موسوی درزمان نخست وزيری مقاله ای درمطبوعات جمهوری اسالمی نوشت که نشانگر کامل اعتقادات  -٢
  . به اتفاق آنرا از کتاب توضيح المسائل آقای شفا ميخوانيم و بعد نتيجه گيری می کنيم. سياسی اوست

ظهور اسالم يعنی تکيه برتاريخ هخامنشيان و ساسانيان و دوران سالطينی که مسئله اتکاء نظام ارزشی ايران پيش از «
پيش از اسالم بودند و نظامهائی که آن مواقع درايران وجودداشتند در کشور ما سوغاتی بود به منظور اسالم زدائی و 

ک و عناصر از اين قبيل ازفرنگ صادرشده بود و تکيه می شد بر ارزش های ناسيوناليستی وبر عواملی نظير خون و خا
  . که درناسيوناليسم به آن برخورد می کنيم

وپيراستن زبان فارسی از کلمات  ١٣١٣ناسيوناليسم اصوال وجهی از غرب زدگی است برگزاری هزاره فردوسی در سال 
مسئله  اين. عربی که براساس آن ناسيوناليسم صورت می گفت توطئه ای بود از جانب غربی ها برای نابودی اسالم

خيلی هشداردهنده است برای تمامی هنرمندان ما و برای تمامی ملت ما چرا که می بينيم همان موقعی که در ايران با 
توسل به باستانشناسی خرابه های تخت جمشيد از خاک بيرون کشيده ميشده وتاريخی ساخته ميشد تا ملت ما اجبارا به 



مال بيگانه از اسالم بود تاريخ پيش از اسالم و ارزش های هزاران سال بود که آن تاريخ افتخار کند درحاليکه آن تاريخ کا
  ١ .مرده بود و به اين ترتيب دوباره احيا می گشت

هنرمندان ايرانی از هنر ها و ادبيات ايران صحبت می کردند، ولی تمام مجموعه های کارهايشان يک کلمه از داستان 
، نام نشريه هايشان مثال آرش بودکه از افسانه آرش کمانگير اقتباس اين نکته ظاهرا قومی و وطنی است ولی کربال نبود

برای ما عجيب است که اين کلمه آرش در ذهن نويسندگان وشاعران خوش آهنگ ميآمد تا اندازه ای که شعر هم می 
ای انسانی والهی درآن منظور است وافسانه گفتند ولی کلمه حسين که پشت سرش آن واقعه عظيم وآن همه ارزش ه

آرش در مقابل آن واقعيت تاريخی جز يک افسانه رنگ باخته متکی بر ناسيوناليسم وخاک پرستی چيزی نيست، کلمه 
  ») توضيح المسائل آقای شفا ٨۶۵صفحه .   (حسين کلمه خوش آهنگی نمی يابد

زف زدند، ادعای حکومتی را کردند که دين وسياست ومذهب از ايرانيان خارج از کشور سی سال مداوم از سکوالريسم ح
آن جدا باشد آن چنان دراين خواسته سماجت وپيگيری کردند که تقريبا ميتوان گفت هيچ سازمانی ويا گروهی نبود که 

معماران  خواسته مزبور رادرسرلوحه اهداف مبارزاتی آنان قرار نداشته باشد، يکدفعه زير چتر کسی قرار گرفتند که از
جمهوری اسالمی، جنايتکاران رژيم جمهوری اسالمی و يک قشری بتمام معنا که نه تنها پشتيبان حاکميت اسالم و 

ويت بجای درخشانی دحکومت اسالمی است که خواستار قلع و قمع تاريخ ايران و جانشين ساختن تاريخ اسالم وآثار ب
  . های تاريخ ما است

ائی که موسوی گفت ويا نوشته است مربوط به سالهای قبل است امروز او شخص ديگری اميدوارم نفرمائيد آن چيز ه
  . است

فعاليت های انسانی نه از نظر طبيعی بلکه از نظر واقعيت زيربنائی، تابع  ینمودها«گرچه ويکتورهوگوعقيده دارد 
   ٢ .رهای آنهاست و آن باور ها در طول سالها درخون آنها ريشه يافته استوبا

با ارائه راه سبز خودش و توضيحی که پيوست آن کرد نشان (!) ی ميرحسين موسوی درجريان همين انتخابات اخير ول
  . که در زمان خمينی ودرمدت نخست وزيری اش بوده وخواهد بود داد که ميرحسين همان است

  : مير حسين موسوی گفت

قانون اساسی نرود، خواسته مردم دفاع از جمهوريت شعارهای مورد حمايت راه سبز مليونی مردم است که فراتر از «
نظام در کنار اسالميت آن است و شعار جمهوری اسالمی نه يک کلمه زياد، دربيان اين جنبه از مطالبات آنان نقش 

 ما دنبال آزادی، عدالت و کرامت اسالمی هستيم اينها اهدافی هستند که تحققشان با اجماع گسترده و تحول. رهبری دارد 
موسوی در  – ».آفرين مردم بر چهار چوب قانون اساسی ومطالبه شان برای اجرای کامل ودقيق آن امکان پذير است

  .- مصاحبه با قلم نيمروز

بعد از آنکه با ارائه خط سبز خود و بستن تمامی کوچه وسوراخ های فرعی آن وبه اصطالح چهار ميخ کردن موسوی 
شد که يک سوراخ بسيار کوچک در اين راه سبز وجود دارد که هنوز بوسيله او راه سبز به جمهوری اسالمی، متوجه 

بسته نشده است و آن احتمال اين سخن است که کسانی خواستار تنازل قانون اساسی جمهوری اسالمی بشوند يعنی 
وسوی برای جلوگيری م. بگويند قانون جمهوری اسالمی صحيح ولی ميتوان چند ماده آنرا بال اجرا گذاشت ويا تغيير دارد

راه سبز نماد حرکت و « : ماه همين امسال با انجمن اسالمی جامعه پزشکی گفت از اين سوء تفاهم درمصاحبه امرداد

                                                            
را نگاه کنيد که نمی تواندتشخيص بدهد پيش ازاسالم و دردوران ساسانی وهخامنش اسالمی نبوده است و در آن  عمق وژرفای قشری بودن فکر -  ١

  ک- ح. در آن دخالت داشته باشد» فرنگی ها«وجود نداشته که نفوذ » فرنگ«زمان 

که از کومونيسم، از عضويت در  همواره گفته ام کسانی که امروز خود را به دروغ طرفدار نظام شاهنشاهی جا می زنند و معتقدند - ٢
کنفدراسيون ويا از عضويت در مجاهد خلق، يا از يک ايدئولوژی که بيش از ده سال به آن باورداشته و به آن عمل کرده اند فاصله گرفته 

خوانيد پی به ريشه باور کافی است ده دقيقه با اين اشخاص گفتگو کنيد ويا سه برگ نوشته آنها را بادقت ب .اند بزرگترين دروغگويان هستند
  ) ک درحال تايپ اين پژوهش جانانه- ح( .هايشان خواهيد برد



نمی توان بخش های از قانون اساسی را اجرا و بخش های ديگر را دور . مطالبه بدون تنازل قانون اساسی است
  » انداخت

ل راه سبز موسوی است که با صدور متممی جائی برای کوچکترين گفتگو ويا شک و آنچه مالحظه فرموديد تشريح کام
  . شبهه ای باقی نگذاشته وخيلی هم محکمتر از آن چيزی است که اصولگراها ميخواهند و می گويند

زه می آيا راه سبزی را که موسوی ارائه داده همان است که ايرانيان خارج از کشور برای تحقق آن سی سال است مبار
  ٣کنند؟؟ 

آيا اجرای کامل قانون اساسی که زيربنای راه سبز موسوی است به معنای سکوالريسم وجدای دين و مذهب از حکومت 
  و تعلق حق حاکميت به مردم است؟؟ 

  اسالمی درکنار اسالميت آن است؟؟  می دفاع از جمهوریآيا خواسته ما ايرانيان و مخالفين جمهوری اسال

با آن تخصيص حکومت به آخوند از .... قانون اساسی جمهوری اسالمی با آن فصل واليت واصل دوم  اجرای کامل آيا
خارج ازکشور در راه سرکوب وانهدام آن سی سال  بطن علی وفاطمه ورابطه مرجعيت وتقليد همان است که ايرانيان

  است جان و مال فدا کرده  و می کنند؟؟ 

ودست آخر با اين راه گنديده سبز افطار ) کرد!!! مبارزه (سی سال روزه گرفت  خاک برسر اين اوپوزيسيونی بشود که
  (!) وبيشتر خاک برسر اين ارادتمند باشد که خيال می کرد جزيی کوچک از اين اوپوزيسيون است ) بيعت کرد(کرد 

  

ور یان خارج  ا   : ور ا
ما يعنی جمهوری «مقام نخست وزيری ايران گفت در مجمع سازمان ملل متحد در ۶٠مهرماه سال  ١٣موسوی در  -٣

  » در سراسر جهان ارائه کنيم تثاسالمی مصمم هستيم الگوئی تازه از انسانيت به بشريت تشنه عدال

نفر آنها در زمان  ۴١نفر ايرانی سرشناس مخالف جمهوری اسالمی که در خارج از کشور ترور شدند  ۶۴از  ۶٠دردهه 
ست که وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ماموريت ترور ايرانيان را به عهده داشت و نخست وزيری موسوی بوده ا

) باب مسئوليت مشترک وزراء(موسوی رئيس چنان دولتی بود که نميتواند از مسئوليت بزرگ اين جنايات در امان باشد 
  ی که بشريت تشنه آن است؟؟ مآيا اين است نظ

جهان درانتظار محاکمه و مجازات فرماندهان ومسئولين حکومت جمهوری بيست و چند سال ايرانيان ومردم آزاده  
اسالمی که ترور ايرانيان خارج از کشور را ترتيب دادند بودند يک دفعه با سرکرده مسئول اول ترور های ايرانيان خارج 

  (!)اسالمی پاره کردند از کشور بيعت کردند و چه سينه ها و حنجره ها برای قاتل مردان رزمنده ايرانی عليه جمهوری 

  آدميزاد ندارد خير از عقل وتميز    جوجه از بيضه برون آيد و روزی طلبد 

اين تحقيق ناقص است اگر به توجه خوانندگان نرسد که اولين ايرانی خارج از کشور که دست بيعت با موسوی داد واورا 
  . رهبر اوپوزيسيون خواند راننده خط مقدم بود

                                                            
قابل توجه کسانی است که از روز اول به نوشته  ها واعتراض های من با نظر تحقير و تمسخر نگاه کردند و در مواردی با پرخاش های  - ٣

هيهات که ... کنی راهم که هرگز نداده بودند را بازخواست نمودندبی معنی و جهت دار مثل کودکان خردسال قهرکرده و مداد و مداد پا
  ک -ح....من بی سواد درک کردم... نيست ويا مقام و درجه وسواد بيداری ذهن به قدوقواره و گردن کلفت



پس از مالقات با يک سناتور آمريکائی در چندسال قبل چنان باد به دماغش افتاد که فروفرکنان  مهرداد خوانساری که
  ٣» چرا من دنبال رضا پهلوی بروم اوست که بايد دنبال من بيايد«: گفت

ُ رانی ابله خارج از کشور م اما همين شخص زودتر از هراي هر رهبری اوپوزيسيون را به موسی زد و اورا رهبر                        
  ).مصاحبه با بی بی سی(ن ناميد اوپوزسيو

ی ی  ه  ت و ید    ک
 –جنايات جنگ عراق، تشويق کودکان برای انفجار مين ها با عبورآنها ازميدان های مين گذاری شده توسط عراقی ها 

اغواگری های عديده وشرم آور از جمله حضور امام زمان درميدان های جنگ و  –استقبال از جنگ با کليد بهشت 
به وتاثر آوراست ازاقدامات دولت ار مشارفتن گلوله های توپ ونهادن آن آرام به زمين و همه وهمه که فصل بسيگ

  . موسوی است که آنها را به حساب افتخارات خودش گذاشته است

داشت که خود موضوع  قموسوی نقش بسيار موثری در پايمال کردن حق مسلم ايران بابت خسارات ناشی از جنگ عرا
  . اگانه ای استجد

م  دا وی ۴٨٠٠ا و ی  دو  دا   ز
بدون محاکمه به  نزندانی اوي ۴٨٠٠درزمان نخست وزيری همين موجود قشری پليد همکار و همفکر خمينی بود که 

جوخه آتش سپرده شدند آنوقت همين موسوی در گفتگوی بی بی سی گفت ما انقالب کرديم که اگر دادگاهی داريم برای 
  ) مرداد ماه همين سال جاری(شد و هم ملت روند قانونی وعادالنه آنرا حس کند مجرمان با

جنازه !! آيا محاکمه هزاران ايرانی مخالف جمهوری اسالمی که بازماندگانشان بجای مالحظه روند قانونی وعادالنه 
ت کردند، فراموش شدنی اعدام آنها مصرف شده دريافکه برای  یعزيزان خودشان را با صورت حساب هزينه گلوله هاي

  مرگ خوب است فقط برای همسايه و مخالفين جمهوری اسالمی؟ (!) است؟ 

ی و   : قان ع
سی سال سخن از آزادی وحق اعتراض وامثال آنها شد ويکباره با کسی بيعت کردند ومتاسفانه نورافکن رهبری را 

ق مايوس شدن، حق سرخوردگی، حق نارضايتی را در نظام جمهوری اسالمی کسی ح« :بروی او افکندند که عقيده دارد
 –» ندارد، اين نظام، نظامی است که افرادرا می پروراند که در صورت لزوم در جبهه های جنگ به بقاء اهللا بپيوندند

  . -۶٢فروردين  ١٢مقاله ميرحسين موسوی اطالعات 

  

                     


