
 

 

  نــــقــــــد

  89- 1388پيام سال تحصيلي 
  

که اعليحضرت سوگند پادشاهی را ياد فرمودند، در جريان نقد و تجزيه و تحليل پيامها، مصاحبه ها و  ١٣۵٩از سال 
عجز و ناتوانی نکردم و در حد هاربه شهادت انتشارات سنگر، در هيچ يک از نقد ها اظ. بيانات اعليحضرت قرار گرفتم

  . به نقد و تحليل کشيده ام لمی ام مطلب رابضاعت ع

خود  ١٣٨٨-٨٩رت بمناسبت آغاز سال تحصيلی ضولی در کمال تاسف، برای نقد و تجزيه و تحليل پيام منتسب به اعليح
  . در مقابل مشکلی يافتم که ابدا انتظار آنرا نداشته امرا 

ت م ا دا قد ایپم     :  
اولين رکن و شرط الزم برای اينکه پيام وياموضوعی بتواند موردنقد قرار گيرد اين است که مطلب عنوان شده در پيام، 
                                                        ِ                                                    قابل فهم باشد، و نقد کننده بتواند براحتی وبدون شک و ترديد  در تمامی ويا واحد های مطلب، به مفهوم و معنی و هدف 

  .از پيام برسد

پيام منتسب به اعليحضرت واجد اين رکن و شرط اساسی نبود و نيست والجرم بنده نتوانستم با تسلط به پيام، نقد و 
بار خواندم و هربار ابهامات  چندينبرای تسلط بر پيام ناچار آنرا . تحليلی را که الاقل خودم از آن راضی باشم تهيه نمايم

باب مفاهيم جمالت مواجه شدم و از آنجا که مايل به ترک عادت سی ساله ام در بيشتری چه از باب واژه ها و چه از 
تفسير بيانات اعليحضرت نبودم، نقدی را که ميتوانم بگويم آن چيزی نيست که بتوانم آنرا در رديف تفاسير گذشته بيانات 

  . اعليحضرت قرا بدهم فراهم شد که تقديم ميگردد

ب  اع  ت و ایپم  تایپم    :رت 
  .کمی ـُ يکی پيام های عاطفی وديگر پيام های ح. ادبطور کلی، پيام را می توان به دو نوع، مورد بررسی قرارد

  . در پيامهای عاطفی، هدف از پيام، جلب، جذب، قبول، بيعت، همدلی وهمياری و امثال آن ها است

  : د که چنين استسعدی که در باب سخن و سخنرانی گفته های با ارزشی دارد، بيتی دار

  گر خواهی که دارد با تو ميلیا    مستمع گوی  لحکايت بر سبي

باشد، » سبيل مستمع«سعدی دراين بيت، رکن اصلی پيام های عاطفی را مشخص کرده و آن اين است که پيام بايد بر
آنچه «تمام وجود، پيام را درک و جذب کند؛ مصداق  يعنی به زبان و کيفيتی باشد که پيام گيرنده با دل و جان و روح و

  » از دل برآيد بر دل نشيند



 

 

ندارد وبر سبيل  را اينکه ماهيت پيامهای عاطفی را داردولی شرايط پيام های عاطفی يحضرت در عينپيام منتسب به اعل
  . تدوين نگرديده است) ايرانيان گيرنده پيام(مستمعين 

است و هدف برای پيام گيرنده است وهدف پيام  نتقال موضوع از پيام دهنده به پيام گيرندهاز آنجا که پيام ها، بطور کلی ا
يعنی به کيفيتی باشد  .ستدهنده هم از ارسال پيام، قبول پيام واجرای آن است، لذا  مقيد به درک آسان برای پيام گيرنده ا

و از الفاظ و واژه هائی ساخته شده باشد که گيرنده پيام با آنها آشنا بوده و بسادگی و بدون لزوم مراجعه به کتاب لغت 
بهه در مفهوم و معنی، هدف ازپيام را درک کنددر غير ويا اساتيدفن ويا پرس و جو از ديگران و بدور از شک و ش

اينصورت نمی توان از پيام گيرنده انتظار توجه به پيام را داشت زيرا چيزی که برای انسان قابل درک نباشد ايجاد تکليف 
سوره  ۴۴آيه (يت رابطه پيام با فهم زبان و درکگيرنده پيام توجه داشته است قرآن هم به اهم. کندو قبول هم نمی 

  ).سجده

سعدی در يک سه بيتی نسخه مقبوليت سخن را بيان کرده، نسخه ای که همواره مورد تائيد و اجرا در پيام ها چه عاطفی 
  .وحکمی قرار گفرته است

  مسامع رکه باشد، سهل و آسان د    خنگوــن گويد ســـبايد سخ چنان

ــ ولش بــــنه در ق    فتن بود تفصيل عاثقـــــنه در گ   عـود احمال مان  ُ ـ

  عکه باشد مقتضای حــــــا ل سامـ    بهر حال آنچنان بايد سخن گفت

عد   و اما 
تحرير پيام منتسب به اعليحضرت واجد شرايط پيام نيست، يعنی فهميدن آن سهل و آسان نيست ديگر اينکه با تفصيل و 

  .تکرار موضوع همراه است و در مجموع مقتضای حال گيرندگان پيام که ملت ايران است نمی باشد

ت   ل و آسان 
ممکن است بی معنی نباشد ولی آن واژه ها متداول در زبان  در تحرير پيام، عبارات و واژه هائی بکار گرفته شده که

  . تا چه رسد به معانی آنها. مردم ايران نيست و حتی خواننده پيام هم به زحمت می تواند آنرا درست بخواند

که همين مختصر هم کار اضافی است و آنکه يفکر تمامی آن موارد ممکن است اين تحرير را قدری مفصل سازددرحال
  . ه کند نه ميلی به توجه دارد و نه اين تحرير خوش آينده برای اوستجبه آن تو بايد

پيام، حالت پيام بودن را پشت سر گذاشته و شکل يک انشاء و کار ادبی و خودنمائی وفضل فروشی را گرفته و اين 
ی فارسی را تعبير به لفظ توده مردم حتی استعمال درست واژه ها. چيزی نيست که مورد استقبال مردم ايران قرار گيرد

سه يک کارشناس و روانشناس به خمينی اين تذکر را يادم هست که در جائی خواندم که در فران. قلم حرف زدن می کنند
زبان عوام را «او گفته بود . داده بود که به زبان توده عوام صحبت کند و از واژه های عربی و ثقيل استفاده ننمايد

  . روشنفکران می فهمندولی زبان روشنفکران را عوام نمی فهمند و بيشتر مردم ايران را توده های عوام تشکيل ميدهند



 

 

اين  »ا را گفت شنوندگان خبر آنرا درک کننددسخنگو بايد سخنش چنان باشد که همينکه مبت«يکی از فالسفه می گويد، 
د و همينکه شروع به همان است که آخوندی شيعه در سخنرانی وروضه خوانی برای توده های مردم رعايت می کن

  . که روضه خوان عنوان می کند گريه را سر می دهندروضه خوانی می کنند، به مناسبت درک خبر، از مبتدائی 

سادگی پيام ها را رها کنيم و ابتدا به قسمت هائی از پيام که امکان  اجازه بفرمائيد همينجا و همينقدر گفتگو در باره لزوم
رج و به متن تفسير آن بلحاظ فهم به آن ممکن است بپردازيم و سپس به مواردی چند که پيام را از حالت پيامی بودن خا

  . ادبی و انشا مبدل کرده رجوع کنيم

ن ایپم م ی  ت  س   قد 
داردکه آن بو، مردمان حساس و تيز هوش را به حقيقت جريان  صريانی بوئی خاجهر«: يکی از بزرگان گفته است

  » .متوجه می سازد

رند کشش و دقت بيشتر را در پيام ايجاد پيام، بوی خاصی دارد که انسان را می زند و برای کسی که انتظار آن بود را ندا
  . می کند

  : در تحرير پيام آمده است  -١

سوگوار نداها و . سال تحصيلی نوين در حالی آغاز می شود که ملت ايران سوگوار بهترين فرزندانش است«
نکه هنوز سهراب ها، سوگوار ترانه ها و مهدی های اش، سوگوار دختران و پسران شيردل و خردمندی که با آ

ستم و نادان، تنها و تنها با  در آغازراه آموزش بودند، اما تنها و تنها با ايستادن بی قيد و شرط شان در برابر
، بزرگ ترين درس ها را، نهايت دانايی را، به ما، و به ايزد مهرنه گفتن شان به ديو خشم و آری گفتن شان به 

يادگيری، هنر به ياد آوردن را از ياد نبريم و نام تانه اين فصل پس به جاست که درآس! آزادگی: جهان آموختند
  » بر روان پاک يکايکشان، درود می فرستيم: جاودانان سپند را، بزرگ بداريم نآ

   .از آنجا که پيام، پيام سياسی است، پاسخ ابهامات و نارضائی های پيام را بايد در کادر مسائل سياسی ايران جستجو کرد 

ديو خشم و نه گفتن به آن در پيام معلوم است که متوجه کيست يعنی توجه آن دقيقا متوجه خامنه ای است ولی آری 
  مقصود چيست و کيست؟؟ايزد مهر گفتنشان به 

بوی خاصی دارد که انسان کنجکاو رابا خود می کشد و ميرساند به » ايزد مهر«در مقابل واژه » ديو خشم«واژه های 
درمقابل خامنه ای ايستاده اند يعنی همان دکان سبز که اعليحضرت هم قبال راه و روش موسوی را تائيد و کسانی که 

  . حمايت فرموده اند

ذکر نام ندا ها و سهراب ها در ابتدای پيام، و از آنجا که اين نام ها سمبل باصطالح مبارزه سبزی هاست، قرينه ای است 
  . قبال از سبزی ها دعوت کرده استکه پيام اعليحضرت، مردم را به است

يعنی عالمت دادن است که ميتوان گفت هدف نهائی از پيام همين قسمت از پيام » بودار«مسئله مزبور، آنچنان در پيام 
ايز گم «به همکاری و تائيد موسوی و کروبی بوده است و درواقع بقيه پيام، برای خالی نبودن عريضه به اصطالح 

مسئله اصلی مطروحه همين قسمت اول پيام است و بقيه امری تبعی و از نظر . به صحرای کربالستويا زدن » کردن
  . سياسی بی مصرف است



 

 

ی ھا دا ن  و ی آ   وا
بزرگترين درس ها را، نهايت دانائی ها را به " نــــه"ندا ها، سهراب ها، با گفتن «پيام، همچنين گواهی می دهد که  – ٢

  . انيان آموختندما و جه

موجه و امتيازات پوچ، آنهم در حدی که که از مغز کسی تراوش کند، ترسيم های نا عجب، آنقدر غلو باورکردنی نيست
نهايت دانائی را به جهانيان آموختن، برای کسانی که حضورشان در مخالفت با جمهوری اسالمی قطره ای در مقابل 

جانشان را در راه مبارزه با جمهری جنايتکار اسالمی از دست داده اند محسوب فداکاری هزاران هزار جان باختگانيکه 
چيزی که از حد خود گذشت به ضد خود تبديل می . شايسته پيامی نيست که به ملت ايران فرستاده می شود. نمی شود

  . شود

تملق دروغسازی را نمی پسندد،  ودر تطبيق مورد، پيام، بجای نشست بردلها، به دلها پشت می کند زيرا که دلها، غلو و
  . و اخالق انسان ها از مداهنه بيزار است

چه ارتباطی است که جهانيان را آموزش داده اند؟ نويسنده پيام آيا معنای » نهايت دانائی«آخربين مرگ اين چند نفر با 
مداهنه در اين حد؟ صدرحمت به حجازی  - داندی را نميزرا نميداند ويا معنای غلو و تملق و دروغسا» نهايت دانائی«
  ) تجليل از خمينی(

ه  ایپم ودن  ی  ای خا ی  ت    : س
ايران ما دروان های تاريکی بسياری را از سرگذرانده است؛ دوران هايی که چون امروز، دريک اشغال «

در چنين دوران هايی بوده است که ابن مقفع های مان را . فرهنگی و تمدنی تمام عيار به سر می برده است
آری برما، . سهروردی هامان را، در زندان های دروغ باوران، به قتل رسانده انددرتنور خليفه سوزانده اند، و 

  ١ ». رنج دوران ها رفته است، با اين حال اما، همواره ايستاده ايم، و به مرگ نه و به زندگی، آری گفته ايم

ند، صد ها سال قبل آنان اشاره به ابن مقفع و سهروردی و امثال آنها بعنوان شاهدان قضيه، آشنای مردم ايران نيست
ه شهود تازه و حاضر داريم، چه ضرورتی است کما درحالي. گرفتار هجوم فرهنگی اسالم و حکومت های وقت شده اند

  . که به شهود نا آشنا و فراموش شده اشاره کنيم

اين خمينی . ستتازه مردم، متوجه برخورد دشمنانه خمينی وايادی او بافرهنگ و علم و دانش دانشگاه ای ذهنی گآماد
ما هرچه «: او بودکه گفت» قم بر ميخيزد و از قم به همه جهان صادر می شود ازعلم فقط آن است که «: بود که گفت

بهشتی بودکه » که اينان دارند به درد جامعه اسالمی نمی خورد می کشيم از اين دانشگاه های غرب زده می کشيم علمی
است، در ه در درجه اول مرکز تدريس شرعيات ويک پرورشگاه خليفه اهللا در جامعه واليت فقيه يک دانشگا«: گفت

  » جامعه اسالمی ايران تخصص علمی در درجه دوم قرار دارد و درجه اول رابه مکتب می دهيم
                                                            

می توان آنرا حد . بخشش الزم نيست اعدام کنيد: داگر يکنفر بنويس. عالمت گذاری و استفاده از ويرگول در نوشته ها اهميت بسيار زيادی دارد -  ١
درحالت دوم می تواند بخواند بخشش، الزم نيست اعدام . ردد می شود که چه بايد بکنداقل به سه ترتيب خواند يکی با دريافت نوشته بصورت باال م

بخشش الزم نيست، «يدا نمی کند در صورتيکه بنويسند ويا بخواند ر بخشوده شده واعدام هم ضرورتی پدر اين صورت شخص مورد نظ. کنيد
نوشته منتسب به اعليحضرت دارای ويرگول ها . ر می گرددمی شود و سرس بر دادر آن صورت شخصی که واقعا بيگناه بوده اعدام » اعدام کنيد

  ک-ح. و عالمت هائی است که خواندن جمله را در برخی موارد غير ممکن و يا با تغيير معنی همراه می شود
  



 

 

يک شهروند جمهوری اسالمی عقيده دارم که دانشگاه محل يک متخصص نيست بلکه محل يک فرد  من به عنوان«
ضمن، تخصص را هم در آنجا فرا ميگيرد، مسئله مکتبی بودن دانشگاه را نمی توان فدای هيچ چيز مکتبی است که در 

  .)١٣۶٣در مقام نخست وزيری شهريور مير حسين موسوی (»  ديگر کرد

از پيوند فکری موسوی با خمينی جالد وشياد همين اشاره زير کافی است که آنچه خمينی در باب مخالفت با دانشگاه و 
  . اب تائيد موسوی گذاشته شودسوزی گفته به حعلم آم

موسوی در (» رهبر ما يکنفر بيشتر نميتواند باشد، قبل از خمينی اين رهبر پيامبر خدا بوده حاال امام خمينی است«
  ) نهارلمصاحبه با روزنامه لبنانی ا

م که يکه بخوانيم وافسوس بخور برای آشنائی باشعور کسی که پيامبر را همطراز خمينی قرار ميدهداين اشاره بجاست
  . اننددکسانی اين االغ انسان نما را رهبر خود مي

موسوی نخست (» سرو صدائی که در باره گرانی هندوانه براه افتاده با توطئه ابر قدرت ها در خليج فارس مربوط است«
  ) وزير در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسالمی

کندو ضعيف شده يادهای مردم را زنده وپرشتاب کند  است، پيام بايد جريان های پيام منتسب به اعليحضرت، پيام سياسی
ماداريم مبارزه سياسی ميکنيم واعليحضرت هم قطب اميد مردم . نه اينکه مردم را حواله بدهيم به صد ها سال قبل

  . شناخته ميشوند، ما کالس درس تاريخ باز نکرديم که بيانات اعليحضرت هم درس تاريخ ما باشد

م تاد   :ما ا
به مرگ نه به زندگی آری گفته ايم، ايستادن و نه گفتن که مباهات و هنر  در پيام، مباهات شده است که ما همچنان

  . گفتن به مرگ است» نـــــه«، طبيعت انسان می گويد »هـــــــــــــــن«نيست، هر درمانده و مريض احوالی به مرگ 

بی که درتکليف و وظيفه تاريخی اعليحضرت است با چنين حرف هائيکه در بيانيه آمده مبارزه سياسی آنهم در چهار چو
، همچنان به مرگ نه و به زندگی ل مصائباست، همخوانی ندارد و در معنی توصيه ای به ملت ايران است که با تحم

دا و دوری از نا سپاسی آری بگوئيد، درست همان چيزی که جمهوری اسالمی بدنبال تحقق آن است و در لباس شکر خ
  . به مردم تلقين می کند

  . را هم بدهم اعليحضرت بارهاو بارها فرموده اند که حاضرم در راه آزادی وطن جانم

حيه تحمل وراولی . است کامال متضاددر اين پيام شده  صيه ای کهواين اعالم قاطع و منطقی و ميهن پرستانه ايشان با ت
دومی ترجيح مرگ و زنده نبودن به خاطر فالکتی که بر ميهن وايرانی می رود را ارائه می پذيری بخاطر زنده بودن و 

  . دهد

الاقل منويات واقعی و يا حتی ظاهری صاحب پيام را  یرد که تنظيم کننده پيام در کنار فضل فروشی و انشاء نويساجاد
   ٢. رعايت کند

                                                            
کسانی که نطق شخصيت های بزرگ دنيا را می نويسند همواره از ميان ميهن پرستان واقعی واز ميان کسانی که به امور شخصی وسياسی آن  -  ٢

ا شخصيت سياسی وارد است ونطق های پيشين و نظرات شخصی ناطق را دنبال کرده و با روحيات او آشنائی دارد و روش های سياسی ناطق ر
در جمله ها توازن کلی رعايت . های پيشين ضد و نقيض نباشد آموخته است نوشته و مرور می شود و دوباره مرور می شود تا با گفته و نوشته



 

 

ت تادن    : وم ا
رساگر استمرار است، يعنی هم درگذشته ايستاده بوديم وهم حاال ايستاده ايم و هم در آينده ايستاده » ايستاده ايم«واژه 

  . خواهيم بود

از آنجا که پيام منتسب به اعليحضرت يک پيام سياسی است و پيام سياسی بيشتر متوجه حال وآينده است و از آنجا که 
نات اعليحضرت، قطب اصلی مباره رهائی ايران است و در همين راستا هدف است که به شهادت اسناد مبارزه و بيا

  . مسئله مبارزه مطرح است، لذا، ايستادن اعليحضرت و اعالم آن در پيام متوجه موقعيت اعليحضرت درمبارزه است

و رهبری است که جائی  د، حرکت، برنامه ريزی، قبول مسئوليتردادر مبارزه هم ايستادن و خوابيدن و نشستن تفاوتی ن
  . برای ايستادن و خوابيدن و نشستن نمی گذارد

ه ودن  ی  ی از خا ت دی   : س
کرداری های  ژيند همه وارونه انديشی ها و گآنظام واليت فقيه که امروز بر سرزمين ما چيره شده است، بر«

اين نظام نا مقدس، همه آنچيزی را نمايندگی می کند، که با نخ جهل و با سوزن زور، به تاريخ . تاريخی ماست
ونگی ايران و ايرانی است، و امروز بر ما کوک زده شده است؛ حکومتی دينی، به عنوان وصله ای ناجور، وار

ما فرزندان راستين کوروش است، که به ياری خرد روشنگر، کژ ها را راست کنيم، و وارونگی هارا، باز 
  »آرائيم

همانطور که بياد داريد، مبارزه ايرانيان خارج از کشور با هدف براندازی جمهوری اسالمی و استقرار نظام سلطنتی   
ندی اين هدف تبديل شد به براندازی جمهوری اسالمی و انتخاب رژيم بر حسب رای مردم و وسيله آغاز شد، پس از چ

مجرای  زاين کار را هم نافرمانی مدنی اعالم کردند ولی در اين پيام رهائی ايران بعهده نسل های آتی گذاشته شده که ا
خواهيد گفت که چگونه ميتوان خرد جوانان را به البد . گژی ها را راست و وارونگی هارا باز آرند» خرد روشنگری«

  : باتفاق آنرا می خوانيم. پيام راه کار را به روشنی نشان داده است. آن مرحله ای رساند که ايران را نجات بدهد

تمدن ها، کدامين درخت کهن سالتر از  لدرخت هرچه کهن سالتر، ريشه های اش تنومند تر، و درباغ پرگ«
؟ زبان های ايرانی را، زبان کوروش ها و داريوش ها، زبان جاماسب ها و بزرگمهر ها !مادرخت تمدن ايران 

ی را فراهم کنيم که ايرانی، در هر کجا که هست، مفسر ايران، و طباز آموزيم و شراي نيمرا به فرندان ايران ز
  » کان تفسير نهفته استدوام ما، به مثابه يک ملت فرهنگی در اين حق و ام. صاحب امتياز تمدن ايرانی باشد

ده که نميدانم و حتا نشنيده ام که زبان های ايرانی، زبان کوروش ها و داريوش ها و جاماسب ها چيست که باعث نب
دانش آموزان و پدران و مادران و در جمع اهالی ايران که پيام !! شايد. نجات و سرافرازی ايران و ملت ايران می شود

  . که اين زبان ها کدام استخطاب به آنها است ميدانند 

در اين روزهای سخت و گرفتاری ملت ايران که خود پيام هم به محتاج بودن مردم را به نان شب استناد کرده است، اين 
چنين راهنمائی ها به مردم از صد ها فحش و بی محلی هم بدتر است اين هم شد پيام که بنام شاه تحويل مردم درمانده 
                                                                                                                                                                                                

که در شان  شد ولی شوربختانه در پيام های شهريار ايران اين روند يکنواخت و پايداراهم همخوانی داشته باشده باشد آغاز و پايان نوشته و پيام ب
  ک-ح. ايران باشد ديده نمی شوديک شاهزاده ودر قالب واژه های برازنده نماد سه هزار ساله 



 

 

به اين راهنمائی چه می مردم  –الفاظ بی معنی بدنبال نخود سياه فرستادن  صرق ود و مردم را با اينواميدوار داده می ش
نمان زبان های ايرانی و زبان کوروش گويند؟؟ متلک يا لبيک؟ اگر بگويند که شاه از فرنگ دستور داده که ما به فرزندا

ين برداشت درست دهان به دهان بگردد که ميگردد آيا دشوار است درک درست و جامع قضاوت و غيره را بياموزيم و ا
  . ايرانيان نسبت به اعليحضرت وکل ايران خارج از کشور

هيچ ايرادی به نويسنده پيام نيست، هرکس می تواند هرچه دلش ميخواهد بنويسد وپيام کند ولی بنام خودش نه به نام 
  . يتی که بهر حال مورد احترام و اميد مردم استديگری نه بنام يک شخص

مدن  ی    : وی 
  به متن رجوع کنيم) دکان خاتمی(بخشی از پيام متوجه گفتگوی تمدن هاست 

گر بزرگ تاريخ تمدن، يعنی ايران ما، آنگونه که بايد و شايد ديگر به زبان اکنون صده هاست که اين بازي«
مدن خود، چگونه می توان تمدن های در غياب آشنائی با زبان ت: پرسش اين است ٣. تمدن خويش آشنا نيست

ديگر را به گونه ای بايسته فهميد و مهم تر از آن، به درون يک گفتگوی تمدنی گام نهاد واز پس نقش ميانجی 
  است بر آمد؟  ما گذاشته گرانه و صلح آورانه ای که تاريخ بر دوش

که پايه های تمدن خود، يعنی  روم را فهميد، در حالی و چگونه می توان پايه های تمدن اروپا، يعنی آتن
و شور را بخوبی درنيافته ايم؟ چگونه می توان تمدن سترگ چين ويا فرهنگ غنی هندرا درک کرد، در تيسفون 

خود برنيامده ايم؟ راست اين است که پيشفرض  تاريخ حالی که هنوز از درک موزون تاريخ پرشکوه
تنها از گذر شناخت خود است . گ خويش استهرگفتگوی تمدنی، نخست، يک گفتگوی درونی با تمدن و فرهن

  ».پس برای آنکه جهان را بشناسيم، نخست بايد که ايران را بشناسيم. که ميتوان به شناخت غير برآمد

علم «ی مالحظه می شود که مقدمه ای شناخته شده برای تائيد برنامه گفتگوی تمدن ها که تادر اين قسمت از پيام تعارف
علمی که خاتمی آنرا سرقت کرده و طرح و فکر علياحضرت فرح پهلوی و بهر حال از تتبعات  .»شاخص خاتمی است

  . نظام سلطنتی ايران بوده است

که تائيد دکان سبزی است نشانمی دهد که پيام نخواسته  اين مطلب، يعنی تائيد گفتگوی تمدن ها، درکنار قسمت اول پيام
  . خاتمی را ازتائيد خود دور سازد

وس  ایپم ی  ما ھامات وواژه    : ا
پی ورزی يعنی چه و  عبارت به دار خشک انديشی و پی ورزی آويخته اند مبهم است و بنده نفهميدم - پی ورزی -١

 .البد، توده مرد ميفهمند کافی است. دار آن چگونه است

                                                            
به زبان خودشان آنرا معرب » ســــد«اعراب با بردن واژه . در زبان عربی واژه صد ويا يکصد وجود نداشته. سده درست است  - ٣

ای آنکه من از عشق تو اندر جگر خويش آتشکده : » جشن سده می گيريم«کرده و به ايرانيان پس داده اند در صورتيکه هنوز ما 
 ک-ح   ..... رودکی. دارم سد و بر هر مژه ای ژی 

  



 

 

 .ای مردم ميفهمندالبد توده ه. سينه های آبی مقصود چيستکه  نفهميدم –سينه های آبی سرزمين  -٢
البد توده مردم ايران  -های بی فرهنگی کدام است که با فرهنگی آن مشخص گردددشت  –دشت های فرهنگی  -٣

 . ميدانند که دشت های بی فرهنگی کدام است چونکه آنان دست های بی عاطفی و خشک را می دانند که چيست
توده مردم . ست و اگر نبود که در پيام نمی آمدخرد تاريک گرهم مگر هست؟ البته که هآيا  –خرد روشنگر  -۴

 . ميدانند که خرد روشنگر وتاريک گر کدام است
دو معنی دارد يکی جغد است و ديگری سرزمين، بوم عربی است و سرزمين فارسی توده بوم  –بوم انديشه  -۵

. ناميده اند مبو لبا جغد راامردم ازواژه بوم، به همان معنای جغد آشنا هستند شعرای فارسی زبان هم غ
خودنمائی و واژه سازی ها و رقص الفاظ است که نويسنده پيام واژه آشنا ومعمول و درست فارسی يعنی 

 . سرزمين را رها کرده و به بوم چسبيده است
حتا نوادگان همان فيلسوفان فراری ديروز را بطور غيابی در دادگشاه ها «پيام آمده در  –نوادگان فراری  -۶

نفهميدم مقصود از فيلسوفان فراری ديروز و »  و افکارشان را به جوخه های اعدام بسپارند محکوم کنند
هوری اسالمی غيابی محکوم شده و افکارشان به منوادگان امروزی آنها چه کسانی هستند که در دادگاه های ج

د بوده مردم ايران می الب. تا آنجا که ميدانم اعدام متوجه جسم است نه افکار. اعدام سپرده شده اندجوخه 
 . فهمند

آحين اسم مفعولی است که  تبر. به معنای دوختن است» آحين«واژه بی معنا نيست، واژه اين  –ر آحين بت -٧
نا آشنا  یلکبسيار نادر در ادبيات بکار رفته است و در زبان فارسی سره تا چه رسد به فرهنگ آشنای مردم ب

 . ست
 .با زبان همان تمدن باز کرداز قفل تمدن چيست که بايد که مقصودنفهميدم  –قفل تمدن  -٨
 . زبان همه تمدن ها کدام است، البد توده مردم گيرنده پيام اينها ر ا ميدانندنفهميدم  –زبان همه تمدن ها  -٩
 بسيط کدام است که پيام از ما خواسته است چشم مرکب استفاده کنيمچشم  –چشم مرکب  - ١٠
زايا، به معنای زائيدن . ن به کتاب لغت مراجعه کردمکه برای دست يابی به معنای آموردی  –تمدن ما دروزايا  - ١١

بدرک که بنده نوعی از پيام نفهميدم پيام . بی معنا و گنده گوئی است »يک تمدن مادر و زايا«است و در جمله 
 .می فهمندگيرندگان که توده مردم هستند اينها را 

زبان های ايرانی و زبان های کوروش و داريوش و جاماسب وغيره برايم نا آشنا است و برای اولين بار است  - ١٢
 .ميميفرست ها آيا شرم آورنيست که ما ايرانيان درمانده کشورمان را به دنبال اين نخود سياه. که می شنوم

نده ایپم  و ه     : و
 ده سازد و در نوشتن پيام ها شيوه آشنا و ساده نويسی را برگزينجسنده پيام را متونبايد انتظار داشت که اين تذکرات نوي

بدينجهت از نويسنده . ست استردانتقاد را دوست نداريم وواکنش اين دوست نداشتن بخشيدن به کار نا ما ايرانيها ازير
واژه ها وعباراتی که به کار می  ه پيام هائی که می نويسند يک حاشيه ای برای توضيحمپيام درخواست می شود ضمي

  . و نفهميدن پيام الاقل جبران شودنبرند بگذارند که خواند

  

    حقوقدان -- امير فيض                 


