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  حقوقدان -يضضاميرف

مجموعه فعاليت ھائی است که به سرنوشت يک ملت منتھی ميشود   رمقصود ازکارسياسی دراين تحري
کاربران ويا مردان سياسی کسانی ھستند که ميکوشند تا نظم کنونی حاکم برکشورشان را يا معلق سازند 

   .درجھت افکارسياسی خود مھارکنندرا  نھا آ ويا

ه فعاليت ھای سياسی عليه درمجموع ايراينان خارج ازکشور و ايرانيان داخل کشورکه ،قاعدهاين  در
جھانی ويا شخصيت سياسی  برای جمھوری اسالمی ايجاد اعتبار ،دارند  نميتوانند ی اسالمی قرارجمھور
اين امربا تعريف کارسياسی وتکليف مردان سياسی که درجبھه ايجاد ضعف وبی اعتباری  .بنمايند

چيزی نزديک به ايجاد استعداد نظامی  .منافات داردودرنھايت منزوی ساختن جمھوری اسالمی ميکوشند 
وسياسی برای دشمن بااين تفاوت که ايجاد استعداد نظامی وسياسی برای دشمن پايگاه حقوقی دارد وايجاد 

   .جايگاھش درفرھنگ سياسی است اعبتاروموقعيت سياسی برحکومت من غيرحق ونامشروع 

نرمندی است که ولی ھ ستند،ھيک ھنرمند ايرانی  يا ھمرديف ھای او فرھادی قای اصغرآدرست است که 
ودربرخودر با مسئله ھنرمندی وتشويق ھنرمند   ،حيثيت برای جمھوری اسالمی است و ايجاد اعتبار ابزار

نجا که منافع ايران درتضعيف جمھوری اسالمی است نميتوان تجليل ازھنروھنرمندی را مقدم آ ايرانی  از
   .است مقدم شناخت جمھوری اسالمی درمعرض نابودی برمنافع ملی که اکنون درحيطه اقتدار

ھنرمند ويا متفکری که با اراده وقصد درخدمت جمھوری اسالمی است به مفھوم قرارگرفتن درمقابل 
حقوق ملت وعدالت ونصفت است که مدام ازسوی جمھوری اسالمی به اتالف کشيده شده است ونميتوان 

ی تامين حقوق ملت ورھائی نھا ساخت زيرا نميتوان ازيکسو براآمتوجه نھاست آ ارج وقربی که سزاوار
مردم کوشيد وازسوی ديگر به کسانی که باھنرويا تفکر ويا دانش خود به مبانی اعتباری جمھوری 

  .درت ناشی ازتجليل دادقاسالمی کمک ميکنند 

قای فرھادی آسان نيست ولی درمورد افرادی مانند آن آنچه عرض شد بسيارحساس وتشخيص آمرز 
   .استتشخيص مورد اظھرمن الشمس 

مريکای ترامپ شده آ ا اقدامات اخيرتبديل به يک فعاليت سياسی جھانی دررابطه بموضع اصغرفرھادی 
مريکا  ميزان آبرخورد سياست اروپا و يد جنبه سياسی وآ ن بنمايش درآنکه جنبه ھنری آ و بيش از ؛است

کنار  ی اسالمی درمريکاست که جمھورآ ودراين برخورد سياسی اروپا و گرفته است  ن قرارآالحراره 
   .ورھای غيرقابل انتظارجھانی خواھد ساختآماده  دستيابی به دستآخارج ازکشور خودرا ان ينحمايت ايرا
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 دراين معرکه  تصوربراين است که ما ايرانيان بايد با تقدم شمردن کارسياسی برفعاليت فرھنگی  و
 مراتب اعتبار سالمی بتواند مراتبی ازنمايشی، جمھوری ااجتماعی مانع شويم که دراين سيالب احساسات 

  .بين المللی را تسخير کند

قاي فرهادي آتمام حمايت هاي جمهوري اسالمي ازبرنامه جايزه اسكارو 
 و ،خالف قانون اساسي ونظرمراجع تقليد است وخانم انصاري خالف اسالم و

اين حمايت ها ظاهرسازي براي تثيبت موقعيت وكسب اعتبارمجازي است  
   .ل جمهوري اسالمي هم تقيه استومستند عم

 


