
  اعتراض سبزي ها
  

   ٢٠٠٩نوامبر ٢۶=  ٢۵۴٨پنجم آذر 

تحليلی بر مقاله اعليحضرت در ديلی تلگراف و روش هشيارانه اعمال تحريم عليه «در اليجه تحقيقی که زير عنوان 
اعتراض، معترض وابسته . دفرستاده شده بو جاويد ايران ايميل بهتقديم گرديد، سبزی ها اعتراضی داشته اند که » ايران

  : به سبزی ها متوجه و برپايه سه مورد است

و ناراحتی فوق العاده ايشان است که منجر به سبک نويسی و اهانت هائی شده که در مان خشم ايشان خشم  –مورد اول 
  . را بنده عاجزم

يم شده بود محکوم و بی اعتبار ميداند بر محور محکوميت تحريم اقتصادی ايران تنظکه تحقيقی اينجانب را اليحه  –دوم 
  . زوم تحريم سخت و سف و شوک آور اقتصادی ايران استو همچنان معتقد به ل

از آنجا که در اليحه تحقيقی درخواست نمايندگان سبزی ها از آمريکا برای حمله نظامی به ايران مورد نقد و  - مورد سوم
  . به لزوم حمله نظامی آمريکا به ايران اصرار ورزيده است(!!) به محکوميت کشيده شده بود، معترض با ارائه داليلی 

  :نخست دفاع معترض وابسته به سبز از تحريم

که با زبان و داليل قانونی بگوئيد نبادا ايران را تحت تحريم قرار دهيد که به صالح مردم ايران نيست و بهتر است خواسته ايد ((
  ..... که تحريم آزادی است برای مردم آورده را م رها کرد ولی نگفته ايد که اين رژيم بدترين تحريم هامردم را در دست رژي

  ... .تحريم تنها دولت را بزانو خواهد آورد و گرنه مردم بزانو در آمده اندو نگفتيد 

 و امثال آن ، اين تحريم شامل مواد غذائی و داروئی »تحريم هوشمندانه«حقوق نمی داند که وقتی شاهزاده گفتند  اهل نويسنده دانا و
  .....نميشود

تحريم هوشمندانه ميتواند شامل مسدود شدن همه اموال دزديده شده توسط آخوندها که اکنون نيمی از کشورهای دنيا را خريده اند 
  ....باشد

چرا از آن  .يک تحريم همه جانبه و هوشمندانه ميتواند مردم ايران را به خيابانها بکشاند و رژيم را به جنگ در چند جبهه بکشاند
  ... مشوشيد؟

تا مردم طغيان کنند؛ در اندک زمان به آنها يک تحريم اقتصادی هوشمندانه فشاری را که بايد رژيم در عرض سالها بوجود آورد 
و آنگاه رژيم مانند قايقی شکسته بر سر دريائی طوفانی خواهد شد و  ير ميکندهای ميليونی را به خيابانها سراز تزريق ميکند و سيل

  )).در عرض چند روز سقوط خواهد کرد

  : پاسخ اعتراضات

در مورد اينکه دولت ها حق تحريک کشورهارا نداند و اين حق از کشور ها سلب واز اختيارات شورای امنيت است، 
بيل مسدود صراحت منشور سازمان ملل است و نويسنده محترم توجه ندارد که تحريم هايی را که مطالبه می کنند؛ از ق



شورای امنيت سازمان ملل  ١٧٣٧به وسيله قطعنامه شماره  ٢٠٠۶کردن دارايی های سران حکومت، در دسامبر سال 
که بنابراعالم خبرگزاريها  ،صادر گرديده است و مطالبه مجدد آن بی معنی است و فقط اجرای آن بايد جريان داشته باشد

را دارد وعليه حکومت اسالمی ايران » تنبيهی«ور که عنوان قطعنامه قطعنامه مزب ،دهمبه اجرا درآ مواردی از آن
تصويب شده سرمايه ها و دارايی های بسياری از سازمان ها و موسسات ايران و مسئولين وبرخی از آنان که در زمينه 

   .گرديده استغنی سازی اورانيوم فعاليت دارند مسدود خواهد شد و همچنين مسافرت های بسياری از مسئوالن ممنوع 

خواست که  ت و نه اينکه از سازمان مللسبنابراين نه ديگر تحريم های هوشمندانه را می توان از سازمان ملل خوا
  . هرجوری که سبزی ها ميخواهند قطعنامه صادر کند

ا و بطور کلی درخواست صدور قطعنامه وتحريم های توقيف سرمايه های نميدانم وقتی خارجيان از درخواست سبزی ه
عنوان شده، مطلع می  تحريم های هوشمندانهت های مسئولين که زير عنوان رجمهوری اسالمی و ممنوع ساختن مساف

ی دانند در سه ند اين ايرانی ها چقدر به مسائل کشورشان بی عالقه هستند که حتا نميوآيا نميگ شوند؛ چه خواهند گفت؟ 
  . سال قبل اين چنين قطعنامه هائی که انتظارش را دارند از شورای امنيت سازمان ملل متحد صادر و در جريان اجراست

بهر حال نميتواند از آگاهی واطالع اهل مبارزه بدور  ١٧٣٧ولی منطق حکم ميکند از آنجا که صدور قطعنامه شماره 
ان تحريم های سفت و سخت و شوک آور هستند که برای روپوش گذاشتن براين باشد، آنها يعنی سبزی ها خواهان هم

به آن داده اند، و اکنون هم آمريکائيها دقيقا در مقام وضع همان ) تحريم های هوشمندانه(درخواست ضد مردمی عنوان 
تحريم سوخت تحريم های سفت و سخت و شوک آور که مورد تقاضای سبزی ها ميباشد قراردارند وآن تحريم ها، 

  . وانرژی و بنزين است

  : به اتفاق به تازه ترين خبردرمورد گزينه تحريم انرژي ايران توجه مي كنيم

پيشبرد –واردات بنزنين به ايران که قانون آن زير عنوان  فبرپايه گزارش خبرگزاری فرانسه، درواشنگتن طرح توقي«
جمهوريخواه و برت شرمن نماينده عضو  –گرک مارک  –کوشش  گرفته بهنام  –تالش های دموکراتيک در مورد ايران 

بر پايه اين طرح با نهاد هائی که در تامين، و ساطت، بيمه، ويا تحويل دادن . دموکرات مجلس نمايندگان تنظيم شده است
  » )٢٠٠٩فروردين  ٣٠مشروح در کيهان لندن شماره .     (بنزين به ايران مشارکت دارند برخورد خواهد شد

آن تصور نميکنم کسی باشد که نتواند اثرات سخت و شکننده اين تحريم را براقتصاد ايران و زندگی مردم تنگدست 
  . است که سبزی ها از آمريکا خواستار شده اند» شکننده و شوک آوری«و اين درست همان تحريم، . ارزيابی کند

  : تحريم هاي هوشمندانه

که سبزی ها بنام هوشمندانه خواستار آن شده اند شورای امنيت سازمان ملل  مالحظه کرديد که همين تحريم هايی را
در حاليکه قطعنامه سازمان ملل از تحريم های . متحد که آنرا تصويب و به اجرا گذاشته با نام تنبيهی از آن ياد کرده است

  برآن بنهيم؟ » هوشيارانه«ی محتوای چرا ما بايد نام ساختگی و ب ،دهکربنام تحريم های تنبيهی يادذکر شده 

هيچ شخصيتی که بخواهد کوچکترين نقش در فعاليت های سياسی کشورش داشته باشد نميتواند به هيچ دليل تحريم های 
هرنامی هم که بر تحريم گذاشته . اقتصادی عليه کشورش که بدون ترديد دامن مردم فلک زده را خواهد گرفت تجويز کند

ير ماهيت تحريم نمی شود و تحريم اقتصادی هم تحميل و اثراتش متوجه مردم است و سبب سقوط رژيم نمی شود، تفس
  . گردد

همانند نام هائی است که جمهوری اسالمی برای بزک کردن اعمالش بکار » تحريم های هوشمندانه«بکاربردن نام های 
مدرسه که اشاره به زندان است، ) کردن متهم استمقصود شکنجه (مانند دولت عدالت محور، درس همکاری . می برد



 »ملی مذهبی ها«جنگ برکت است، شالق کرامت الهی است، فقرعطا و فضيلت الهی است و با همين اصطالح بی معنای 
که با هدف قانونی کردن شکنجه از سوی سازمان سيا برگزيده شده است ويا همين  » تحقيقات تکنيکی«ويا همين واژه 

بکار رفته است همه ونظائر آن برای  نتحريم بنزي نکه برای قانو» شبرد تالش های دموکراتيک در ايرانپي«عبارت 
  . سرپوش گذاشتن روی نيت های نا پاک است

  که فرق دوغ و دوشاب ميشناسم    قه شناسم  ـُ قه که من ح ـُ زن حـــ َم 

مرد غريبه ای را برای تجاوز به اين تمثيل بجاست؛ کسی که » اسم تفسير مسمی  نمی دهد«برای اينکه گفته باشيم 
همسر خودش دعوت می کند، شوهر آن خانم برای اينکه بی غيرت خوانده نشود و پيش سرو همسر بی آبرو نگردد، به 

  .» بفرمائيد ولی تجاوز بايد نجيبانه باشد«آن شخص متجاوز می گويد 

بعهده متجاوز است آقای  حه کيفيت تحريمگفته شد بقيه کارها و کيفيت تجاوز درمورد مطرو» آری«وقتی به متجاوز 
  : بوش هم همين مطلب را در عبارت زير گفته است

برای صالح آمريکا هرکاری که الزم است می کنيم و صالح و مصلحت خودمان را موکول به قبول ويا رد ديگران نمی «
  ).١٠٢۶کيهان لندن شماره (» کنيم

  :يستدادن جرم نپيشنهاد  –اعتراض ديگر معترض 

پيشنهاد دادن در هر موردی که باشد در هيچ قانونی منع نشده بلکه بدست آوردن آن چيز به «معترض مدعی شده که 
   ».زور و جبر منع شده است

پيشنهاد يعنی طرح وعملی که شخصی از ديگری . اشت معترض توضيح بردار استدنخست اين اشاره بجاست که بر
وعمل جرم باشد، خالف قانون باشد پيشنهاد دهنده مسئول است چه طرف آنرا  اگر طرح. انجام آنرا خواستار می گردد

قبول و اجرا کند ويا قبول نکند؛ کسی که پيشنهاد می کند که شخصی به قتل برسد، ذات اين عمل جرم است نميتواند 
  » .من فقط پيشنهاد به قتل رساندن طرف را کردم قبول ويا رد آن با قاتل بوده است«بگويد 

  :ما بعدوا

جان هانا، مقام ديدار کننده آمريکائی با فعاالن وابسته به جنبش سبز در گزارش خود که مورد استناد اليحه اينجانب قرار 
  : گرفته ومورد اعتراض معترض هم وارد شده چنين نوشته است

به رهبری  يکدخصيت های نزمطمنا پيامی که من از گردهم آئی اخير فعاالن ايرانی در اروپا که در ميان آنان بعضی ش«
اعمال بشود وهرچه شديدتر باشد، تحريم سست ويا تدريجی فقط  بايد تحريماين  –جنبش سبز حضور داشتند شنيدم که 

به صورت  بايداين امکان را ميدهد که با وضعيت جديد خودش را تطبيق بدهد آنها گفتند برای اينکه موثر باشد به رژيم 
  » شوک وارد شود

بنابراين سبزی های حاضر در گفتگو باديدار کننده آمريکائی نه تنها پيشنهاد نکرده اند که اگر هم جنبه پيشنهادی داشت 
که رساگر حکم  بــــــايـــــــد صريحا از آمريکائی خواسته اند آنهم با بکار بردن واژه بازهم جرم بود بلکه 

  .است



 

  : فشار سبب طغيان مي گردد

خود اينرا ميدانم هرگاه فشار زياد شد آتش فشان طغيان می کند، يک تحريم  ا همه بيسوادیب« ؛استمعترض نوشته 
اقتصادی هوشمندانه فشاری را که بايد رژيم در عرض سالها بوجود آورد تا مردم طغيان کنند، در اندک زمان به آنها 

    »تزريق می کند و سيل مردم به خيابن ها ميريزند و رژيم سقوط می کند

بنده از کيفيت نگرانی و  ».در شيلی مردم بمناسبت نگرانی از وضع معيشتشان قيام کردند«و برای مثال اضافه ميکند که 
حد و تفصيل موضوع شيلی بی اطالعم ولی اين مسئله مسلم را ميدانم که تحوالت هرجامعه در رابطه با ساختار های 

نمی توان فورمول تحوالت يک کشور اروپائی ويا . عه ممکن استت و روسوم و باور های دينی  آن جامافرهنگی وعاد
هرنظام اجتماعی، نوعی کاربرد «: سن سيمون جامعه شناس معروف گفته است. آمريکائی را برای ايران بکار برد

 مفهوم اين نظريه جامعه شناس اين است که کيفيت نظم اجتماعی هرجامعه ای رابطه مستقيم با باور های» فلسفی است
اعتقادی آن جامعه دارد، فقری که به ادعای معترض سبب قيام مردم می شود، در باور های دينی آنان که از اسالم نشئت 

آيه قرآن درمدح  ٨يافته نه تنها چيز بدی نيست که سبب قيام مردم بشود بسيار هم پسنديده شناخته شده است و حدود 
مفسرين اسالمی  ،و اقتصادی است در حقوق اسالمی کفر شناخته شدهناشکری که وسيله اظهار کمبود رفاهی . فقر است

ويکی از آنها کفر نعمت  دانمورد احصاء کرده  ۵٠براساس سنت محمد وآيات قرآن اعمالی را که سبب کفر ميشد به 
  . است که همان ناشکری است

زندگی آنچنان پديده ای نيست که مانند انقالب های ن فقر و مشکالت آدرجامعه اسالمی ايران و اعتقادات مذهبی حاکم بر
  . نداکشور های خارج فقرا را عليه حکومت و ثروتمندان به قيام بکش

رفاه، آن قدرت و هيکل درست است که در اثر ارتباطات جهانی اين باور اسالمی مردم يعنی بی اعتنا بودن به زندگی و
مورد نظر را ازدست داده است اما نميتوان قبول کرد که ريشه اين باورها که بازيافته از آيات قرآن است بکلی خشک 

  .شده باشد

است که در زمان سلطنت شاهنشاه ايران ناديده  یناديده گرفتن قدرت وريشه باور های اسالمی جامعه ايران همان اشتباه
وحکومت پادشاهی تصور ميکردند که پيشرفت های رفاهی و اجتماعی وحرکت جامعه به سوی تمدن  گرفته شد و شاه

بزرگ مردم را از تربيت اسالمی وبی اعتقادی آنان به تمدن و پيشرفت ورفاه جدا خواهد کرد که ديديم نکرد و زنها با 
  . افتادند هبا قلم به استقبال ارتجاع مذهبی برا (!) چادر و روشنفکران

  : اسباب انحصاري قيام رهبري است

ــ ر است وملت بدن . ما ايرانيان، تاريخ کهن ما نشان می دهد که جامعه ايرانی بدون رهبر هيچ استفرهنگ          َ                رهبر سـ
  . موقعيت رهبری در جامعه ايران خودداری شود که همگان از آن آگاهيم به دواجازه بفرمائيد از ور. است

هی از نيروی صاری ترين عاملی که می تواند در صورت رضايت عمومی از امور رفانخستين وبرجسته ترين وحتا انح
   . است رهــــــــــبـــــــــرید ومردم عليه قدرت حاکم استفاده نم

مورخ تاريخ اجتماعی . درفرهنگ ما ايرانيان، گرايش رهبری محدود به دو قطب است، قطب پادشاهی و قطب مرجع تقليد
فعاليت های سياسی و اقتصادی و اجتماعی در فرهنگ ما «داب فرهنگ ايرانی نوشته است؛ آسط ايران در شرح و ب

  » .ا طريق جذب است ويا طريق اجتهاديايرانيان 



  )مولوی( يا طريق جذب بايد يا سبيل اجتهاد     ازدو برون نيست ره گرمرد اين راهی بدان 

اگر مشروعيت «: در باب رهبری جامعه ما چنين گفته است از بزرگترين جامعه شناسان عصر حاضر» ماکس وبريکی«
ديگری دارد که به وسيله نيرو خودرا وجيه  حکومتی بوسيله پيوند های موروثی تائيد پذير نباشد حاکم نياز به نيروی

تاييد مردم قرار دهد، بديهی است هيچ عاملی از اين لحاظ بيش از  المله ساخته مشروعيت حکومت و حکم خود را مورد
  ».زدنيروی مذهب نمی تواند به چنين حاکم بی اصل و نسبی کمک و حکم او را برمردم جاری سا

  :شرط رهبري و حاكم بودن برجامعه دو چيز است» ماكس«ه ددراظهار نظر وعقي

رهبر بايد حکومتش برمشروعيت موروثی بودن حق و مقام او مستقر باشد يعنی باور های مردم رهبر را از  -١
 .قلب و به اقتضای باور های اقرانی و نسلی خود قبول داشته باشند صميم

اگر رهبری واجد چنان خصوصياتی که گفته شد نباشد، وقتی ميتواند حکومت را در اختيار بگيرد که از نيروی  -٢
 . روشی که اکنون جمهوری اسالمی از آن تبعيت می کند. مذهب و وابستگی خود به مذهب استفاده کند

دارد و می گويد در مقام و موقعيتی باشد که مردم اورا حکم » ماکس«می هم نظريه ای کامال مشابه با نظريه حقوق اسال
  . و حاکم تلقی کنند و به اجرای آن عادت و يا احساس اجبار نمايد

  . حقوق اسالمی متصدی حکم را محدود به سه ميداند؛ نخست خداوند، دوم پيامبران و سوم پادشاه

  : سبب قيام عليه حكومت مي شود فشار،

چه بهائی به سبزی ها ادعا دارند که فشار، آنهم فشار آمريکائيها سبب ميگردد که مردم قيام کنند حال فشار آمريکائی ها 
تمام می شود آن ديگر مهم نيست فقط احمدی نژاد برود و موسوی بيايد و زير سايه همين به اصطالح قانون اساسی 

  .اليت فقيه بجای آخوند ها که کشور را چاپيدند، سبزی ها هم چند سالی بچاپندجمهوری اسالمی و و

  : درحاليکه هدف سبزی ها حفظ جمهوری اسالمی است و می گويند

هار چوب حرکت خود را چنای دين ميدانيم، مبداء هويتی خود را انقالب اسالمی و بما همچنان اصالحات را برم«
هائی وجوددارد که با همان معيار های دينی و انقالبی بايد  فامی ميدانيم و اعتقاد داريم در عمل انحرجمهوری اسال
  » اصالح شود

برای چنين خواسته ای چه نيازی به تحريم های شوک آور و قحطی زا است تا مردم دست به قيام بزنند، انحراف هايی 
هم بايد گرفتار زياد ديده می شود، آيا مردم آن کشور رژيم حاکم و ارکان که سران سبزی ها به آن اشاره کرده اند درهمه

  (!) تحريم های سفت و سخت بشوند؟؟ 

  .نمی شود برای شکار گنجشک از توپ استفاده کرد ،هرهدفی، مبارزه متناسب الزم دارد

  :تحريم آزادي وتحريم اقتصادي

سی سال است که آزادی مردم سلب شده است، . مر تازه ای نيستتحريم آزادی مردم ايران به وسيله جمهوری اسالمی ا
جاری بود و از زمان  برمسند حکومت جمهوری اسالمی بودند آزادی مردم» اصالحگران«آيا زمانی که سبزی ها 

احمدی نژاد، اين آزادی ها سلب شده است؟ مگر فراموش کرده ايم ايام رياست جمهوری خاتمی را که بقول خودش با 
رياست طويله زمانی که و را مگر ازياد برده ايم نخست وزيری موسوی. ليون رای به رياست جمهوری رسيدمي ٢١

  ؟اسالمی با کروبی بود



ملتی که حاکميت ندارد، چگونه ممکن ، زادی از مردم نهفته درماهيت قانون اساسی جمهوری اسالمی استآسلب 
قابل مقايسه با سلب آزادی نيست و اين مقايسه قياس نادرست گرچه بالی تحريم اقتصادی . است آزادی داشته باشد

  .است

جمهوری اسالمی نظامی است برپايه ايمان به خدا و اختصاص حاکميت و «:قانون اساسی جمهوری اسالمی می گويد
با چنين قانون  .ی جمهوری اسالمی يک قانون اسالمی استسيعنی قانون اسا. ابر اورتشريع به او ولزوم تسليم در ب

ی ها مصرند که با حفظ اين قانون اساسی می توانند اساسی چه کسی ميتواند به مردم آزادی های حقوقی را بدهد که سبز
  . اين ادعا همانند همان نفت و برق مجانی است(!) به مردم آزادی بدهند 

هر حقی در مسير قانون ويا شرع قابل مطالبه است وقتی نه شرع و نه قانون اجازه آزادی به مردم زير ستم قانون 
  . و محکوم به بی اعتباری است یهد خارج از آن هوس وزياده خواهيه آنرا نمی دقاساسی جمهوری اسالمی و ولی ف

  :خجالت خوب است حتا اگر كم باشد

. راه سبز نماد حرکت و مطالبه بدون تنازل قانون اساسی است« :امرداد سال جاری گفت ٢٢موسوی رهبر سبزی ها 
مصاحبه با انجمن اسالمی (» ه دور انداختآن قانون اساسی را اجرا و بخش هائی ديگر را ب زانميتوان بخش هائی 

  ) جامعه پزشکی

  (!) يد که سبزی ها آزادی خواهند آورد؟؟ رابازهم ادعا د

همواره ارادتمند حکومت دينی هستم و بخاطر نظام اسالمی است که «: کروبی از رهبران سبزی ها عقيده اش اين است
   )٢٠٠٩سی ام تير ماه سال جاری ( ».ام فعاليت های سياسی چند سال اخير را سامان داده

آيا می شود از يک ارادتمند حکومت دينی انتظار داشت که آزادی به مردم بدهد؟ آنهم با علم به اينکه ايشان به خاطر 
حفظ نظام جمهوری اسالمی است که مبارزه می کند؟ مگر حکومت دينی يعنی جمهوری اسالمی قائل به آزادی است که 

  اين حد بی پروائی ودام گستری ميکنند؟؟  اين سبزی ها تا

  تازان چوشب روند براهکرت     ی بندند ــونه مـــاژگـــل را بـــنع

  س نگردد زراهشان آگاهــــک    دــه روز روشن شــگه کـتا بدان

تی رژيم جمهوری اسالمی واعتقادات رهبران سبزی ها مويد اين حقيقت است که ـيک دقت سطحی و مالحظه اسناد هوي
فقط تفاوت در . اه حقوقی بين سران حکومت جبار اسالمی با سران مدعی رهبری جنبش سبز نيستهيچ تفاوتی از نظرگ

  . هياکل آنهاست و قضيه می تواند مصداق اين بيت باشد

  ليکن چون در نگری متفق يک کارند    خرفروشان يکی با ديگری در جنگند

  : كمبود، رهبري است نه فشار

رفاه اقتصادی در حد امکان کشور وجود داشت، ناراضيان سياسی از جمله حزب توده و جبهه ملی هم  ۵٧ورش در ش
ب توده زمگر بازرگان و يا سنجابی وبختيار ويا سران ح. دی که وجود داشت رهبری مخالفان بودوجود داشتند ولی کمبو

نتوانستند مردم را به خيابان ومبارزه  لیمد ون بر نمی آرهبر مخلفان نبودند، البته که بودند ولی اگر کاری از دستشا
زيرا موقعيت رهبری آنان با فرهنگ ايرانی آشنا و هموزن نبود ولی خمينی که در قطب مرجعيت قرار  قهرآلودبکشند

  .و بيشتر نفهميده قرار گرفت (!) داشت، بسادگی رهبری اش مورد قبول مردم فهميده



رژيم سفاك جموري اسالمي نه تحريم هاي اقتصادي الزم است  انداخن اكنون هم براي بر
هبري شاه كه قطب آشنا و اميد و نه دعوت آمريكا به حمله نظامي به  ايران، فقط و فقط ر

   . مردم در باور هاي فرهنگي و سنتي و حتي ديني آنها است الزم است

دشواريها همه چشم ها در ايران به سوی دربروز مشکالت و «: مورخ مشهوردر رساله خودش نوشته» سيسرون« 
  .»ه است که چه می گويد تا آن کننداش

يکی از وکالی دادگستری  ١٣٨۶در سال . آنرا، فشار وتحريم بين المللی نميتواند پرکند تعيکمبود رهبری و مشرو
ار زياد است که اگر آنقدر فش« : ... تهران که به وسيله ايادی جمهوری اسالمی در دفتر کارش ترور شد به من نوشت

ــ ه"اين همه فشار به يک بشکه  قضيه در (» آمده بود تا حال ترکيده بود، نميدانم چطور اين مردم آنرا تحمل می کنند"   ُ  گ
اوين فشار در سی سال گذشته همواره وجود داشته است ومردم هم بارها وبارها به بهانه وعن) سنگر هم پياده شده است
البته مقصود از رهبری، رهبری آشنا و . د ولی چيزی که وجود نداشته رهبری استرفته انگوناگون به خيابان ها 

مشروع در فرهنگ ايرانی است که آن پادشاه است واال مگر هم اکنون موسوی و خاتمی وکروبی نيستند پس چرا 
انواع خطوط ) اتجنبش و اعتراضات خرداد ماه انتخاب(اين جنبش « :خبرنگار بی بی سی گفته است" جرمی موئن"

قرمز را زير پا گذاشت و از جمله محکوميت آيت اهللا خامنه ای را در برداشت ولی اين جنبش از يک رهبری محروم 
  »بوده است و به همين دليل مقام ها توانستند از طريق سرکوب وبازداشت صد ها نفر، ابتکار عمل را دردست گيرند

: آمريکا در گزارش مفصل خود در رابطه با اعتراض به انتخابات نوشت» کينگزبرو«موششه سابان وابسته به دانشکده 
و موسسه سابان  "جرمی بودن"» بايد اين واقعيت را قبول کرد که اوپوزيسيون ايران تاکنون رهبری پيدا نکرده است«

س چرا آنها را در موقعيت وی و کروبی و خاتمی داشته اند، پنبوده اند، ديده اند که رهبری تظاهرات را موس آمريکا کور
. رهبری نشناخته است؟ زيرا آنها ميدانند که درفرهنگ ويا باور ايرانيان رهبر کيست و هر آشغال کله ای رهبر نيست

آشنا هستند، تاريخ ما را خوانده اند و ميدانند که پادشاه تنها رهبر قدرت ملی وتاريخی واجتماعی  "وبـــر"آنها به فلسفه 
  . د و حاکميت مذهب استضد ارتجاع وآخون

  : به اين سند توجه كنيد

هزار تومان دراستان  ٨۵٠ ربا پذيرفتن خط فق«: به گزارش مهر، عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت
، عدم تامين ردرصد مردم زير خط فقر هستند، کارشناسان اقتصادی واجتماعی معتقدند که خط فق ٨٠تهران هفتاد الی 

ياز های تغذيه ای، بهداشتی، آموزشی، مسکن، حمل و نقل، يک خانواده است که حداقل کالری مصرفی يک حداقل ن
کيهان لندن (. در نظر کارشناسان قرارگرفته است رفق کالری در روز است که اين فورمول در تعيين خط ٢٠٠٠خانواده 
  ).٢٠٠٩ماه مه  ١٢ – ١٢۵۵

آيا هشتاد درصد مردم زير خط فقر، عامل فقر و فشار کافی برای براندازی جمهوری اسالمی نيست و فکر ميکنيد که اگر 
ر ايران نوددرصد مردم را در خود آمار های خارجی حاکی است که خط فق(درصد مردم را بپوشاند  ٩٠اين فشار مثال 

") بايد"آنهم با بکار بردن واژه (آمريکائيها مصرا خواسته ايد  فشار سبب سقوط جمهوری اسالمی ميگردد، که از) دارد
  (!) که تحريم های سفت و سخت و شکننده عليه ايران بکاربرند؟ 

سال سياست منزوی کردن ايران را دنبال کرديم، اين خط  ٨ما «: ببينيد، خانم کلينتون پاسخ اين پرسش را چه داده است
مشخص نيست که فشار «او اضافه کرد، » هسته ای ايران بدون وقفه ادامه يافت مشی ما ذره ای مانع نشد و برنامه

  ).٢٠٠٩اوت  ١۶ – ١٢۵۴کيهان لندن (» های بين المللی ميتواند رويکرد های ايران را تغيير دهد



  : كتمان حقيقت راه نجات نيست

ی، مخالفت های آشکار و ظاهر مردم، حقيقت را بايد شناخت؛ روند مبارزات سی ساله گذشته، کيفت عمل جمهوری اسالم
واکنش های سخت و کوبنده رژيم، هزاران مدعی رهبری در خارج وداخل کشور، بی اعتنائی مردم به آن رهبران خود 
رهبر، گرايش های عميق مردم به شاه و شاهنشاهی، اميد قلبی و سنتی مردم به پادشاه از يکطرف و از طرف ديگر 

بارزه عليه حکومت نشان می دهد که کمبود اساسی مبارزه ما عليه رژيم غاصب نبود رهبری لزوم قطعی وجودرهبر در م
پادشاه برطبق قانون اساسی مشروطه وسنت پادشاهی ايران است که در مسير تشکيل دولت موقت مبارزه را در مسير 

جا«حرف آخر اينکه؛ . آشنا با فرهنگ ملی ما پيگيری ميکرد  ت،   مان  مما با ی ر   .»ت 

  معترضاعتراضات  –قسمت دورم 

قسمت دوم اعتراض معترض متوجه محکوم ساختن درخواست سبزی ها از آمريکا برای حمله به ايران است که سبزی 
  . ميدانند» موجبات جمع کردن بساط حکومت اسالمی بدست اپوزيسيون را تسريع خواهد کرد«ها آنرا 

  : اداعاي معترض ودالئل ايشان چنين است

کشور خارجی که به ايران حمله کند مردم به او پناه خواهند برد و به او کمک خواهند کرد، اين موضوع را ما  هر... «
ان به ايران ديديم که چون مردم از بيداد مغان به تنگ آمده بودند به آن شدر تاريخ عربهای وحشی با دين خونخوار

حمله يک کشور خارجی چه برسر رژيم خواهد آورد، حمله ند، بنابراين تاريخ تکرار خواهد شد و ان پناه بردرجانو
راهمه ديديم که سربازان عراقی نجنگيدند و در  ستم صدام ديکتاتور به جان آمده بودند ازآمريکا به عراق که مردمش 

   »...مقدم سربازان آمريکائی هورا کشيدند

  : پاسخي كوتاه از سر تكليف

از حمله آمريكا به وطنش دفاع مي كند ووعده  عقيده دارم كسي كه با اين بي حيائي
استبقال از سربازان آمريكائي را ميدهد، لياقت حضور در عرصه بحث و نقد مسائل را 

ولی متاسفانه چون ماهيت مردم ما برسکوت نيست و آنرا حمل بر استواری اعتراض ميدانند به اين پاسخ که  ندارد
   .تنها از باب تکليف ميدانم مقدم می شوم

باورايشان به اينکه ايرانيان در مقابل حمله اعراب به ايران تسليم شدند، باوری است که عده ای چندنفری از  -١
برای اينکه . است» سيد محمد باقر سبزواری«اند که يکی از آنها  آخوند های قشری آنرا منتشر کرده

اری آگاه شوند قسمتی از نوشته های اورا از مقدمه کتاب با طرزفکر باقر سبزوخوانندگان اين تحريريه 
به مالحظه آنان می رسانم تا بنگريد که گرايش های قلبی و فکری آنان نسبت به اعراب تا چه حدی " النهايه"

است و لذا اظهار نظر به اينکه ايرانيان از حمله اعراب استقبال کردند تا چه حدی ناشی از همان خوش باوری 
 . ب اعراب استهای کاذ

آری عرب به ايران آمد و مغول هم آمد اين دورا دريک ميزان نبايد قراردد وبا يک ترازو «: باقری نوشته است
ولی تازيان بهترين تعاليم را برای ما آوردند و درس «: او بعد از تشريح اعمال مغوالن اينطور نوشته است» سنجيد



از دشمن کوچکی کند ويا از معلم و استادش، اين کوچکی دليل بزرگی  زندگی بما دادند فرق است ميان آنکه انسان
  ١» ...است چه نامش تواضع و فروتنی است

هدايتش می کنم به . از کسی که مدعی کار سياسی است اين قدر بی اطالعی و عقب ماندگی تحقيقی حيرت آور است
  ٢ .آقای شفا» گرتولدی دي«باالخره و  –اجتماعی ايران تاريخ  –پذيرش اعراب در ايران «مطالعه کتب بسياری از جمله 

 کنندهکشور حمله  در خدمت اميکه يک کشور به کشور ديگری حمله ميکند، ستون پنجمدرتمام جنگ ها وهنگ -٢
برود، در جنگ بين الملل دوم در تمام کشور هائی وظيفه دارد که ضمن خرابکاری به استقبال نيروهای مهاجم 

را بازی  که به وسيله آلمان ها فتح شد، ستون پنجم آلمان در آن کشور ها نقش استقبال از سربازان آلمانی
 . کرده در تاريخ کشورخودمان اين جريانت نمونه های بسيار دارد

ر مجتهد بزرگ تبريز به پس» ميرفتاح«هنگاميکه روسها به طرف تبريز آمدند  ١٢۴١درجنگ ترکمانچای سال های 
  . )هدايت –روضه الصفا . (ز را به روسها تحويل داديراتفاق عده ای از اهالی به استقبال قشون روسيه رفت و تب

يجان را به ميرفتاح هدايت اضافه کرده که روسها به ميرفتاح قول داده بودند که پس از شکست ايران حکومت آذربا
  ٣. (!) موسوی را قول رياست جمهوری بدهند تطبيق بفرمائيد آمريکائيها. بدهند

درعراق هم که مورد استناد معترض قرار گرفته است، ستون پنجم آمريکا به رهبری احمد چلبی از سربازان آمريکائی 
   ٤. استقبال کرد وديديم که احمد چلبی با کاله رزمی در کنار آمريکائی ها وياران خودش مسرت و خوشحالی ميکرد

درايران هم البته همانطور که معترض نوشته است هنگام حمله آمريکا ستون پنجم آمريکا که همين سبزی ها هستند به 
. (!) کاله خود آمريکائی بسرش بگذارد ،استقبال آنها خواهند رفت و چه تماشائی است که احمد کروبی بجای عمامه

ت کند وبه استقبالش نرود، سبزی ها آمريکا را برای حمله به ايران دعوت می کنند اينکه نمی شود انسان کسی را دعو
  . (!) آنهم با بمباران، اين ديگر نامردی است که خودشان به استقبال آمريکائيها نروند

درهرجامعه اي عده اي وطن فروش وخائن وعامل بيگانه هستند، ولي هيچگاه حتي يك 
اني با اين رشادت و سماجت وعيان و آشكاري بيگانه را با جنگ به مورد ديده نشده كه كس

كشورشان ترغيب كنند كه اين سبزي ها با غرور از اين خواست فجيع خود دفاع هم مي 
  . كنند

  شرم انسان مخزن وجدان بود    بی حيايان کی کنند احساس شرم 

                                                            
بگذارد و از دشمن ) بخوانيد برده(» و کوچکیخردی «ببينيد تا چه حد است که خود را در مقابل حمله کننده به کشور در مقام  خفت رااندازه  -  ١

معترض در نامه خود يک چنين فکری را الغا کرده است تا مردم سربازان آمريکائی را که به قصد تصاحب و غارت کشور ما آمده . استقبال کند
ی بايک آخوند نيست؛ گرچه نويسنده مدعی شرف و هويت ايرانی در اين چنين افکاری جز برابری با همفکر... اند آنان را با آغوش باز بپذيريم

   ک- ح. باشد جزو اوپوزيسيون است
بطور کامل موجود است به اينجا مراجعه  سال، ١۴٠٠وتارنمای  کتاب تولدی ديگری آقای دکتر شجاع الدين شفا در تارنمای تولدی ديگری -  ٢
 www.1400years.org  ‐‐    www.tavalodidigar.com   :کنيد
ند اين تطبيق را گسترش بدهيد و آنرا يکبار ديگر در ذهن خود مرور کنيد، آيا کسانی که از موسوی وسبزی ها پشتيبانی می کنند و انتظار دار -  ٣

آيا اين يک  شان را به نفهمی نمی زنند؟؟ موسوی که منتخب يک بيگانه است رئيس جمهوری آنها بشود ستون پنجم نيستند و در عين حال خود
  ک- حخيانت آشکار نيست؟؟ 

   ک -ح – رو کردندو بی آبديديم که احمد چلبی را چطور مفتضح  -  ٤



 

   :نگاه كنيم وعمق بي وطني و بي حيائي را درك كنيم

ين چند روز پيش از سوی سازمان ملل متحد انتشار يافت نشان می دهد که بی خانمان های عراقی که در آماری که هم
درصد مردم  ۴٠گزارش يونيسف طبق  –نفر رسيده است  ۵،۴٠٠،٠٠٠ به جنگ خانه های خود را از دست داده اند

درصد کودکان بصره و بيش از  ۴٠که سازمان های غير دولتی انگليس حاکی است مطالعات  –عراق آب و برق ندارند 
 ۶۵٠درصد کودکان بغداد بعلت جنگ و ويرانی مدارس از تحصيل محرومند؛ تلفات نظاميان عراق از هنگام جنگ  ٧٠

سازمان های غير دولتی انگليس حاکی است شمارش اجساد گزارشات  –نفر است  ۵٠٠٠هزار نفر و تلفات آمريکائی ها 
ميليون نفر وعده زنان بيوه از جنگ دو ميليون اعالم  ۵ميليون نفر و تعداد بچه های يتيم  عراقی تلفات جنگ عراق يک

  ) گزارش از بی بی سی. (شده است

  ٥... ميليون جمعيت ٧٠نفر جمعيت داشته نه ايران  ميليون ١٨است که تلفات متوجه عراقی تازه اين 

  ن جنگ و کشتاری حمايت واستقبال می کنند؟؟ چرا سبزی ها از چني

  ) بول برود و غايط بيايد(احمدی نژاد برود و موسوی جايش بنشيند يعنی «... پاسخ را چنين داده اند

  بول ميخواهد نشيند جای غايط بی خالف    باشد اختالف ــــايط را نــــول و غــــــب

  : ادعاي پاك بودن جنبش

، و چنان پيداست که معترض در مقابل آخرين اعتراض معترض؛ ادعای پاک بودن آنها است از حمايت و کمک خارجی
. خيلی ناراحت و برافروخته شده استاسناد و شواهدابرازی دائر به اثبات حمايت مادی وسياسی خارجيان خاصه آمريکا 

د؛ کهنه حيض می ايرانی که به کمک وحمايت بيگانگان آلوده ش زيرا هر سازمانی ويا فرد. آشفتگی ايشان بجاست
اين عقيده نه تنها غالب جامعه شناسان ايرانی است بلکه اعتراف کسانی نيز هست که در حمايت و کمک مالی . ٦گردد

  . آمريکا در خارج از کشور فعاليت ميکردند و کهنه حيض شدند ازجمله منوچهر گنجی

اعتراف دارد چگونه ميتواند از  ۵٧اما حيرت در اين جاست که، با آنکه معترض بدخالت بيگانگان در تدارک شورش 
افشای حمايت مالی وسياسی آمريکا از جنبش ناراحت باشد، چرا که جنبش سبزی ها جزئی از کل جمهوری اسالمی 

سبزی ها نمی توانند مدعی پاک . (!) جز تابع کل است هستند که با کمک آمريکا و ديگران جان گرفته اند و بنابرقاعده
  . گانگان باشندبودن مبارزه شان از کمک بي

  حقوقدان - -امير فيض 

  

  

شده دراينجا  مشخصآمده است ولی با امضای مستعار مريم ) سباحت(متن کامل نامه معترض که از ايميلی با مشخصات 
  . آورده شده تا ثبت تاريخ شود

                                                            
ان های ملی و ميهنی عراق، غارت موزه ها، غارت ادارات و اسباب همگانی، و دراين آمار تازه ميزان تلفات به اموال همگانی، به ساختم -  ٥

  ک-ح. عنوان نشده است ؛خسارت های واره به جاده و خيابان و بناهای تاريخی که در بيشتر موارد جايگزين ندارند
  ک- ح.  حيض خونی است که بانوان در عادت ماهانه ببينند -  ٦



 

 ((آن يکی پرسيد اشتر را که حی 

 از کجا می آئی ای فرخنده پی

 گفت از حمام گرم کوی تو

 گفت خود پيداست از زانوی تو

.نامه سراپا فحش و ناسزای جنابعالی را که خود نمادی از کمال و فهم شما بود دريافت کردم   

گاهی از قاتلين در دادگاهها دفاع  يل ها وک .اليل آبکی شما بشوداما ترسيدم عدم پاسخ هم دليل بر پذيرش د. البته نامه اليق پاسخ نبود
.ميکنند و داليل قانونی بر بيگناهی آنان می آورند که خود بهتر ميدانند هيچ اساسی ندارد  

ا دست پخت آمريکا و اروپا و همه آنها که در کنفرانس گوادالوپ طرح بدبختی ايران ر {آقای حاج سيد جوادی در هنگام انقالب
نه اسالم را قبول داشتيم و نه غالبأ به ما مردم ايران که  }ريختند تا آتيه غرب را نجات دهند و بعد هم به عواقب شوم آن گرفتار شدند

ديديم که ما در دروان بدبختی سی ساله خود از اين دشنام ها بسيار شنيده ايم و بعد هم . آخوند را گفت که چقدر بيسواد و نفهميم
.ر از همه اين فضالی قالبی می فهميده ايمخودمان بهت  

طبق خواسته شما يک بار ديگر نامه را خواندم و بيشتر پی بردم که آنچه حضرتعالی خواسته ايد اينست که با زبان و داليل قانونی 
م رها کرد ولی نگفته بگوئيد نبادا ايران را تحت تحريم قرار دهيد که به صالح مردم ايران نيست و بهتر است مردم را در دست رژي

که تحريم آزادی است برای مردم آورده و نگفتيد که مردم گرسنه و بدبخت و زير فشار مواد  را ايد که اين رژيم بدترين تحريم ها
د تحريم تنها دولت را بزانو خواهد آورد و گرنه مردم بزانو در آمده اند و ضمنآ ديدم با هزار دليل خواسته ايد بگوئي. مخدر هستند

مخصوصأ پشت شما بلرزه در آمده چون ميدانيد که  .جنبش سبز يک حرکت مردمی نيست ويک حرکت ساخته دست خارجی است
اين . آزار رژيم بر ايرانيان بگونه ايست که هر کشور خارجی به ايران حمله کند مردم به او پناه خواهند برد و باو کمک خواهند کرد

ی وحشی با دين خونخوارشان به ايران ديديم که چون مردم از بيداد مغان به تنگ آمده بودند به موضوع را ما در تاريخ حمله عربها
حمله يک کشور خارجی چه بر سر رژيم در خواهد  تاريخ تکرار خواهد شد و آن جانوران هم پناه بردند بنا بر اين بخوبی ميدانيد که

اتور بجان آمده بودند را همه ديديم که سربازان عراقی نجنگيدند و در مقدم که مردمش از ستم صدام ديکتحمله آمريکا به عراق . آورد
اينست ترس رژيم که اکنون امثال شمايان قلم بدست گرفته ايد تا به ايرانيان بگوئيد جنگ به ضرر . سربازان آمريکائی هورا کشيدند

. نه بضرر جمهوری اسالمی شماست  

 اليمان بشود که چقدر نمی فهميم و يک بابائی بايد با فحش و ناسزا حاليمان کند که سخنان ايشانبگذاريد تحليلی از نامه شما بکنيم تا ح
چون ايشان حقوق دان هستند و البد حقوق ايشان از جائی می آيد که ما . از جنس سخنان حاج سيد جوادی است  بايد باور کنيم که  را

 نمی دانيم و نميتوانيم بفهميم 

بايد رهبران جهان از مردم ايران پشتيبانی کنند تا اين مردم قدرت بگيرند و آنها نمی نويسد که اکنون  حقوق و اهل نويسنده دانا
.بزرگترين همراه خود را در مبارزه با اتمی شدن بدست آورند  

که از  اندين را به دنيا بفهماسعی ميکند  ،شاهزاده رضا پهلوی که در حال حاضر رساترين صدای ما مبارزان ضد رژيم است
  .آزاديخواهان ايران پشتيبانی کنند تا آنها بتوانند بر رژيم سفاک و خونخوار قرون وسطائی غلبه کنند

آيا کافيست رهبران دنيا بگويند که حق با مردم ايران است اما بفروش اسلحه برای سرکوب اين مردم ادامه دهند و بخريد نفت برای 
روابط سياسی . به بازی مسخره جنگ و گريز در خاورميانه دامن بزنند و يان ادامه دهندسرازير کردن خروارها پول به جيب مال

 .وهزاران کار ديگر  بپردازندمرتبأ به ميهمانی بازی با بوزينه قاتل و خونخواری چون احمدی نژاد  و خود را با آخوندها ادامه بدهند
در حاليکه ميدانيم پول نفت ستون اصلی استواری اين رژيم  .ان صادرکنندتنها گاهی يک اعالميه نيم بند برای نقص حقوق بشر در اير

.است و توقف آن خواهد توانست مزدوران را از دور رژيم برهاند و رژيم را بزانو در آورد  

 و امثال آن حقوق نمی داند که وقتی شاهزاده گفتند تحريم هوشمندانه ، اين تحريم شامل مواد غذائی و داروئی اهل نويسنده دانا و
.نميشود  

 .نبودن بنزين در شهر نارضايتی عمومی درست ميکند و حتی خانواده های درجه يک پاسداران و قوای مزدور را هم بجان می آورد
اگر قرار است در شهر ناراحتی درست بشود آيا از تحريمی که خامنه ای گفته بد تر است که تهديد کرده اگر مردم بيرون بريزند در 



تشنگی و ترس از مرگ در اثر  آب و اتفاقأ من براحتی باور دارم که دو ساعت قطع برق و. ن برق و آب را قطع خواهد کردتابستا
امروز جوانانی که . تشنگی مردم را چنان به خيابانها خواهد کشاند که با يک برخورد خونين دوساعته عمر رژيم پايان خواهد يافت

ژيم ما را درجنگ با يک کشوری مانند اسرائيل و يا آمريکا و غيره به کشتن خواهد داد پس برويم با بخيابانها ميريزند ميگويند اين ر
.خود او بجنگيم بلکه با مرگمان ديگر ايرانيان را نجات بخشيم  

. زير کند حقوق گوئی اطالع ندارد که در کشورهائی چون شيلی چگونه کمبود توانست مردم را به خيابانها سرا اهل نويسنده دانا و
موجب ميشود مردم ترس و احتياط را کنار بگذارند و سيلهای ميليونی از مردم به خيابانها بريزند تا قوای مزدور  تنها چيزی که

.همين بجان آمدن و ناگزير شدن مردم است ،نتوانند بکار خود ادامه دهند  

و معتقد هستم که يک تحريم هوشمندانه ميتواند شامل مسدود . قملذا البته و صد البته که من بعنوان يک ايرانی با نظر شاهزاده مواف
شدن همه اموال دزديده شده توسط آخوندها که اکنون نيمی از کشورهای دنيا را خريده اند باشد و مردم ايران را برای ايستادگی و 

زيرا گربه ناچار بروی شير پنجه می  .ندمقاومت در مقابل اين حيوانات خونخواری که بر خانه و کاشانه ما مسلط شده اند تهييج ک
 که و اگر تعداد اين گربه ها هزار و شير يکی باشد اين گربه ها هستند که موفق می شوند وگرنه تنها تعدادی دانشجو و يا مردم ،افکند

ايران شده فلسطين مردم (  می دانند چه بالئی بر سر ايران آمده به خيابانها خواهند رفت و فرياد خواهند زد واز صدتا يکی فهميده 
يک تحريم همه جانبه و هوشمندانه ميتواند مردم ايران را به خيابانها  .ولی اکثريت مردم در خانه ها پنهان ميشوند) چرا نشستين 

چرا از آن مشوشيد؟ .بکشاند و رژيم را به جنگ در چند جبهه بکشاند  

که امروزه همه مردم جهان معنی آنرا گمراه کند در حالي تحريم اقتصادی سعی دارد مردم را در مفهوم نويسنده دانا و اهل حقوق 
ميدانند ولی گويا نويسنده مفهوم تحريم هوشمندانه را نفهميده و فرق آنرا با تحريم شرعی بگونه ای نمی داند که سعی دارد تحريم را 

 ؛وانيد بيابيد که نداند تحريم در دنيای امروز چه معنا داردتازه معنی کند و حال آنکه امروزه کسی از خوانندگان نامه ايشان را نمی ت
. يک شهر در دنيای قرون وسطی نداند هنکات ضعف و قدرت آن کجاست و کاربردش چگونه است و فرق آنرا با محاصر  

نه های خود توی مردم توانستند در خا ؛الزم بياد آوريست که در جنگ جهانی دوم چون آب در آلمان بر روی مردم بسته نشده بود
گفتند ما داريم با سيب زمينی می جنگيم نه با  با اعتراض جعبه ها سيب زمينی بکارند و گرسنه نمانند بطوريکه قوای متهاجم به آلمان

نخواهند شد غير ممکن  ،یبه ترتيب قرون وسط ،لذا خوردن موش مرده ديگر در دنيای امروز که شهرها محاصره نظامی. آلمان
.و مثال آوردن از زمان تورات و انجيل مثال مع الفارق استخواهد بود   

بايد به ايشان . نگران است که تحريم ايران موجب ناراحتی مردم ديگر در کشورهای ديگر دنيا بشود  اهل حقوقضمنأ نويسنده دانا و 
واسته آقای کارتر و همکارانشان به آن از روزی که ايران به خ.گفت لطفأ از خواب بيدار شويد تا شايد بوی قهوی به مشامتان برسد

هر آنچه موجب . انقالب مسخره بنام حقوق بشر کشانيده شد مردم دنيا دچار پريشان احوالی شدند و هنوز هم اين جريان ادامه دارد
انقالب خواهد  باعث رهائی مردم دنيا از همه مصائب منتج آن ،شود اين انقالب مسخره هرچه زودتر و در کوتاه مدت به پايان برسد

.نه باعث بدبختی ،شد  

خيلی جالب است که پس از سالها کوشش آمريکا بخصوص در زمان پرزيدنت بوش برای جلب موافقت همه کشورهای عضو سازمان 
وری به ملل در انجام تحريم بر ضد ايران ، تازه نويسنده دانا و حقوق دان از خواب بيدارشده و يادشان افتاده است که ای بابا هيچ کش

پس ميتوان روی اين نکته پا فشاری کرد از طرف سازمان ملل برايش بگيرد، تنهائی نميتواند تصميمی را که بايد سازمان ملل بگيرد 
.تا حواص مردم از اصل جريان پرت شود  

آقا تا اين اندازه ما مردم را پرت ديده اند که اگر نوشتند موارد حقوقی دارد ما خاموش شويم و بگوئيم البد فضولی  واقعآ حضرت
؟کردن در باره آن در حد ما نيست  

اشکالی توليد  مرتبأ سخن از اين ميگويند که عدم رعايت حقوق بشر و خشونت های رژيم حاکم بر ايران اهل حقوق نويسنده دانا و 
هرروز دست به  فعأل هزاران نفر را به سالبه کشيده رژيممی کند و الحمداهللا موجب تحريم يا فشاری بر حکومت نمی شود و اگرن

تحريم موجب ميشود که  اعدام و شکنجه و تجاوز که جز در دنيای توحش اسالم در جای ديگری در دنيا ديده نمی شود می پردازد 
.ندهمه مردم ايران دچار استيصال شو  

؟ميشوديک آتش فشان  طغيانبنده بی سواد حقوق ندان از ايشان می پرسم آيا ميدانيد چه چيزی موجب   

يک تحريم اقتصادی هوشمندانه . آتش فشان طغيان ميکند هر گاه فشار زياد شد – فشار –بنده با همه بی سوادی خود اينرا ميدانم 
تا مردم طغيان کنند؛ در اندک زمان به آنها تزريق ميکند و سيلهای ميليونی را فشاری را که بايد رژيم در عرض سالها بوجود آورد 

. و آنگاه رژيم مانند قايقی شکسته بر سر دريائی طوفانی خواهد شد و در عرض چند روز سقوط خواهد کرد ير ميکندبه خيابانها سراز
خبر  .از غرض نباشد از عدم توانائی درک زمان است مقايسه وضع کنونی جهان با دنيای قرون وسطائی زمان تورات و انجيل اگر

. يک حمله در قرون وسطا ماهها بطول می انجاميد ولی تفاوت زمان موجب شده که امروز چند ثانيه طول ميکشد  



؟ارندسوال اينجاست که اگر امثال حاج سيد جوادی ها نمی توانند زمان را درک کنند چرا بخود زحمت نوشتن ميدهند و زحمت ما ميد  

در جائی ديگر ايشان نگرانی خود را از باال رفتن قيمت نفت ابراز می فرمايند و حال اينکه اين قيمت خون ندا های بيگناه است که 
.بايد مورد نظر باشد  

چ در هي ،در هر موردی که باشد دادن پيشنهاد ،آقای حقوق دان. جالب است که مدعی شده اند کسی حق ندارد درخواست تحريم کند
اگر کسی پيشنهادی ميکند ديگران ميتوانند آنرا بپذيرند يا . قانونی منع نشده است بلکه بدست آوردن آن چيز بزور و جبر منع شده

.)واقعأ چه قانون دانی ؛ شما همان فقط اهل حقوق هستيد( .نپذيرند اما پيشنهاد کردن کاری غير قانونی نيست  

هر کسی مقاله اين . نوعی تحميل و اجرای زور و جبر نيست ، اينهم چنين نظری دارند کهندديگران هم به من گفته ا ؛کسی بگويداگر
نويسنده دانا و حقوق دان را می خواند ميتواند تصور کند که ايشان کامأل نگران است که نبادا يک نوع گفتاری موجب اجرای برنامه 

.ار در اين باره را غير قانونی معرفی کنندتحريم بشود و لذا ايشان همه سعی خود را بکار ميبرند که گفت  

چون بسيار سعی کرده ايد که گفتار گوينده در باره اينکه کسان ديگری هم با تحريم موافقند را بی اعتبار نشان دهيد و از  ،حضرت آقا
برای هيئت منصفه داريد آنهم نه بصورت يک مقاله بلکه بصورتی که گوئی در يک دادگاه  .خطر ناشی از اين گفتار پيش گيری کنيد
و امثال  بايد خدمتتان عرض کنم که شخص بنده يکی از کسانی هستم که با آن نظريه موافقم . مسئله دفاع از چيزی را مطرح ميکنيد

يسنده نو .بنا بر اين گوينده دروغ نگفته که شما اينگونه سعی داريد گفته او را دروغ وانمود کنيدخود خيلی را می شناسم که موافقند 
. اعالم ميکند که چون نامه شاهزاده در باره نقص حقوق بشر همزمان با طرح کنگره آمريکا بوده است ميتواند تآثير گذار بر آن باشد

سوال اينجاست که سخنان و نوشته های شاهزاده در طول اين سالها هرگز قطع نشده لذا کنگره در هر زمانی طرح خود را آغاز 
معلوم نيست چرا نويسنده اينقدر اصرار دارد اين دو را به هم مربوط . رانيها و نوشته های شاهزاده مصادف بودميکرد با يکی از سخن

.که البته اشکالی هم ندارد. کند  

 از جنبش سبز هم دل خوشی ندارند و شاهدهائی می آورند که آنها هم خائنند زيرا گفته اند بايد تحريم –حقوق  اهل البته نويسنده دانا و
يکی نيست بپرسد اگر مردم ايران خود اين تحريم هوشمندانه را می پذيرند شما چه سمت واليت و فقاهت داريد که . هائی اجرا شود
 آنرا نفی کنيد؟

سياستمداران آمريکائی هرگز بفکر منافع ايران نبوده اند و همه روسای جمهور آمريکا از زمان کارتر به بعد فقط در فکر اجرای 
از توسعه ايران و به عقب راندن ايران و سازش پنهانی با آخوندها بوده اند و هرگز کوچکترين کمکی به مردم ايران جلوگيری 

فعأل رئيس جمهور آمريکاست هر لحظه آماده است پای آخوند ها را ببوسد و آنها را بکاخ سفيد بشام که هم  شخصینکردند و اين 
روی خوش نشان نداده  شخصبا همه نفرت و دشمنی که با آخوندها دارم از اينکه به اين . اينددعوت کند اگر آخوندها با او کمی راه بي

و حتی نتوانست  -اوباما ، يا با اونا، يا با ما –اند خوشحالم زيرا با رفتار بسيار احمقانه خود موجب شد که مردم ايران به او بگويند 
.د او برای امثال نداها ناراحت شدهرل خود را باندازه ای بازی کند که مردم تصور کنن  

اما سوال اينجاست که اگر کسی ريگی به کفشش نيست چرا اينقدر نگران است که بايدن معاون رئيس جمهور نبادا پيشنهاد تحريم را 
 به سازمان ملل بدهد؟

 و اما کمک به جنبش سبز

به  سوبتوی دهن هر کسی بزنم که اين جنبش ملی را من –ايرانی در ابتدا و قبل از اينکه پاسخ به نامه را شروع کنم بايد بعنوان يک 
ممکن است ديگران به جهت  -بتی به اين جنبش ملی دادیسبيگانگان ميکند و با صدای بلند بگويم خيلی غلط وبيجا کردی که چنين ن

تصور نمی کنم کسی ادعا کند  "–يعنیه ادعا کردکنند اما آنچنان که نويسنده بسيار مغرض اين نامه  همراهیمنافع خود به اين جنبش 
.که اوباشی چون احمدی نژاد و خامنه ای دارند فقط يک غلط زيادی است -"که اين جنبش بدون کمک خارجی بوده  

بعد هم نويسنده از قول چند نفر خارجی ديگر که همه صاحب اغراضی هستند رقم های ميليونی را سرازير اين جنبش کرده و ابدآ 
نه می آورد که مردم جان به لب رسيده ايران هستند که سينه های خود را سپر تير خونخواران اسالمی قرار داده اند بروی خود ن

ايشان عينأ نظر احمدی نژاد و خامنه ای را دارد زيرا آنها هم مرتبأ جار ميزنند که خارجی ها ايرانی ها را تحريک  .پولهای خارجی
  .ين اعتراضی ندارندکرده اند و گرنه خود مردم کوچکتر

ٌ                   ايشان بصراحت نگران است که اين انقالب جلو بيافتد و هر چه زودتر مردم از شر  آخوندها خالص بشوند                                                                       .  

واقعأ جدی ميخواهم بدانم که چگونه ممکن است يک ايرانی ضد آخوند و غير مزدور از اينکه خانم کلينگتن گفته است ما به حمايت از 
. اظهار نگرانی کند اوپوزسيون ادامه ميدهيم،  



اولين روزی که آخوندها اجازه پا بوسی به اين آمريکائی بدهند فورآ اين آمريکائيها . البته ايرانيان نبايد دل به اين حرفها خوش کنند
همه قدرتها ايرانيان بايد ياد بگيرند که بخود متکی باشند و بدانند اراده ملی در صدر . حقوق بشر و همه چيز را از ياد خواهند برد

.قرار دارد  

 بلکه گفتم يا مخالفم و اما در مورد حمله به ايران شايد به دليل نداشتن سواد انگليسی فهميده نشده که من ننوشته ام با جنگ موافقم
اگر جمهوری اسالمی گرفتار يک جنگ هم بشود  در جنگ با جمهوری اسالمی بيابند زيرا همرزمجنگ موجب ميشود ايرانيان يک 

گزير است قوای خود را درگير جنگ کند و مردم ايران فرصت بيشتری برای مبارزه فارغ از مزدوران سپاه پاسدار و بسيچ و نا
نمونه آنرا در روسيه ديديم که وقتی نيکالی رومانف به جنگ . غيره خواهند يافت بدين دليل اين قوای خارجی مانند دوستی خواهد بود

ه سلطنت رومانف ها پايان سرعت بشار دولت و فشار جنگ به جان آمده بودند به خيابانها ريختند و باحمقانه پرداخت مردم که از ف
.گرچه بصرف ايران نيست .بنا بر اين حتی جنگ هم خواهد توانست به حکومت خونخوار آخوند پايان بخشد. دادند  

يبينم و با افکار آنان نيز در اين سالها بخوبی آشنا شده ام و شما را کامآل در مسير سخنان خامنه ای و احمدی نژاد م عقايداز آنجا که 
و خواسته های شما عينأ مانند خواسته هر طرفدار و مزدور جمهوری اسالمی است يعنی هيچ کس کاری بر  ميدانم چه ميخواهند

می با پول خارجی بوده نه از و هر اقدا خالف منافع جمهوری اسالمی انجام ندهد و هيچ حرفی از دفاع از مردم ايران زده نشود
.الزم نيست ديگر بخود زحمت داده و برای من ايميل بفرستيد لذا نارضايتی داخلی  

بهر جهت راه ايميلهای شما را مسدود کرده ام و کامپيوتر من ديگر از شما ايميلی نخواهد پذيرفت و آنها را يکسره به زباله دانی 
.لذا زحمت بيهوده نکشيد. خواهد فرستاد  
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