
 

 

ی و ھدی    یار 
  حقوق دان -امير فيض

   ٢۵۴٨بهمن  ١۵شنبه 

   ٢٠١٠فوريه  ۶

  

د دی و  ی از  وید، ا  ن  ت  تیار اورا  او ی  نا وان  اک –ی    با

  . دراعالميه اخير مهدی کروبی جمله ای بکار رفته که بنظر می رسد اين مختصر گفتگو الزم باشد

  » ان های فراموش شده انقالب را مطالبه می کنيمآرم«: جمله اول او اين است

مردم ايران همه چيز از رفاه را «: گسترش و اجرای اسالم بود چنانکه مهدوی کنی گفت ۵٧آرمان حقيقی شورش 
  » داشتند ما رفاه آنها را گرفتيم و اسالم را آورديم

تی و ايران دوستی ملت و مليت وشاهدوستی اما موانع حرکت اسالم، آرمان های ناسيوناليستی، ملی گرائی، وطن پرس
  . بود

جبهه گيری سخت مشمئز کننده خمينی عليه آرمان های ناسيوناليستی وتاريخ و افتخارات و امثال آنها فقط و فقط بدان 
  .بتواند خالء حاصل را پر کند ۵٧جهت بود که آرمان های شورش 

ثال آنها هزاران بار گفته و نقل مقاالت شده است که ما در اين اظهارات خمينی در باره ملت و ايران وملی وقوميت وام
اينها نقشه هائی ! ملی گرائی اساس بدبختی ماست«. تحرير بمناسبت رابطه موضوع فقط به دو مورد استناد می کنيم

خمينی ( ».شنداز اين مليت، اينها بروند گم شوند اينها بايد خجل با مياست که مستعمرين کشيده اند ما چقدر سيلی خورد
   ) حسينه جماران - در کنگره آزادی قدس

پيام خمينی بمناسبت ( »از مسائلی که طراحان استعمار و عمال آنها طرح کرده اند و تبليغ می کنند قوميت ومليت است«
  ) فصل حج

مهدی کروبی . »انقالب ملی ايران به ثمر نرسيده است«: هنگاميکه بازرگان در مقام نخست وزيری در نامه ای نوشت
مهرماه تهران خطاب به  ١۶ هکه در آن زمان نماينده طويله اسالمی و سرپرست بنياد شهيد بود در خطبه نماز جمع

 "انقالب ملی ايران به ثمر نرسيده"رخيانت شما آقای مهندس بازرگان همين بس که نوشته ايد؛ د«: بازرگان چنين گفت
   .را بکار برده ايد، خيانت به تاريخ همين است" ملی"و صراحتا در دوجای نامه خود کلمه 



 

 

دم شعار اسالم خجالت نميکشيد مر. د؛ که فالن شخص مرد ميهن پرستی استدرقسمت ديگری از نامه خودتان نوشته اي
را داده اند و حاال سفره باز شده شما مياييد و اسم ملی و ميهن را روی آن می گذاريد، اين سخن امام امت است که 

   ٨۶۵گ توضيح المسائل آقای شفا بر» فرموده مردم ما بايد جلوی آنهايی راکه دم از مليت می زنند بگيرند

و موضع اورا نسبت به آرمان های ناسيوناليستی کامال بيان می کند و  اظهارات مهدی کروبی شرح و بسطی الزم ندارد
  . ادعا نامه او عليه بازرگان دقيقاهمان راه و روالی است که خمينی آنرا الگوی مسلمانان قرار داده است

الن ملی نام روزنامه اش اعتماد ملی است، نام سايت خبری او ف. اما امروز، نام حزب مهدی کروبی اعتماد ملی است
قل کالم اوست واژه  ـُ ت ها واژه های ميهن و ميهن پرستی و ملی و ملت نسيلاست؛ در جهت فريب مردم به ويژه ناسيونا

  .رو بکار گرفته ميشود ن اين شيخ دوهايی که رنج می برند که از دها

  : و رياکار است ن شيخ بی پرنسيپيقآآنی بيتی دارد که درست وصف الحال ا

  چو زهر تلخ و بظاهر چو شهد شيرين است    ان گويدــــخوش آمدی که منافق به دوست

  گين استــنقوش و ماررنــــــثال افعی مــــم    به اعتقاد حکيم  قــــنافـــــثال مرد مــــــم

  یار او  شاما  
ــ با توجه به قاعده بالزاک و دوام بيعت کروبی با خمينی و افکار او ع   : يار مهدی کروبی بشر زير قابل استخراج است  َ ـ

 .کروبی با توسل به ملی گرايی به اساس بدبختی امت مسلمان کمک می کند -١
 .شود؛ بنابراين کروبی عامل استعمار شناخته می از آنجا که ملی گرائی طرح و نقشه استعمار است -٢
 .ت به امت مسلمان دايم سيلی می زنديکروبی با ذکر ملت و مل -٣
 کروبی خائن است که نمايش ميهن پرستی می دهد -۴
 ه ملی را بکار می بردکروبی خائن است که نه فقط دوجا که دايم واژ -۵
 .کروبی بايد خجالت بکشد و برود گم  بشود -۶
 به اعتبار وحکم و فتوای خمينی مردم بايد جلوی کروبی وامثال اورا بگيرند  -٧

  

  . باشد که چنين عيار و بدلی را تحويل بگيرد! دم بايد آدمخيلی آ
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