
 

 

  زير لحاف شورا ها

  كرده اند اين تله درخاك كه عنقا گيرند
  دان حقوق  –امير فيض 

  ٢۵۴٨ششم بهمن )  بهرام شيد(سه شنبه 

  ٢٠١٠ژانويه  ٢۶

  

ن موسوی و جنبش ييت از مير حسر انتشار داده که ضمن حمابآقای علی ميرفطروس اليحه ای بتاريخ همين ماه دسام
  . سبز خزه ای آن، راه نجات ايران را چنين ارائه داده است

نده نگری جهت تشکيل يک شورای رهبری جهت برهمه ماست که بدور از تنگ نظری های سياسی و يا فروتنی وآي«
انجام انتخابات آزاد دموکراتيکی برای تعيين نوع نظام سياسی آينده کشور زير نظر سازمان های بين المللی همت کنيم و 

  » بگذاريم اين وطن دوباره وطن بشود

  :وظائف شوراي رهبري

اليحه ايشان وظيفه شورای رهبری را انجام انتخابات آزاد زير نظر سازمان های بين المللی تعيين کرده است ولی اينکه 
چگونه شورای رهبری به چنان موقعيتی برسد که بتواند انتخابات آزاد را برقرار کند نسخه ای است که ايشان مفصل 

راه «مقاله ايشان در کيهان که زير عنوان .در سه شماره بطور جامع بيان کرده است ١٣٨۶اجرائی آنرا در کيهان سال 
  : درج شده چنين ترسيم شده است» نجات ايران

ما بــــــايـــــــــد براين اختالفات ايلی، ايدئولوژيکی و بر اين گذشته ناشاد سياسی فائق آييم و با فاصله گرفتن  -١
 .ی تاريخمان را طی کنيمکفی و ايدئولوژياز تاريخ های حزبی، عاط

از مردان بزرگ را ترک گوييم چرا که اين مردان بزرگ با حمله به عقل و آزادی  عما بـــــايــــــــد عادت دفا -٢
 . خطا های بزرگ مرتکب شده اند

هر  بين رژيم سلطنتی و جمهوری تفاوتی نيست و خواسته عمومی بايد اين باشد که با ايجاد فضای فکری -٣
 .کندب شهروند ايرانی آزادانه و آگاهانه بتواند نظام سياسی دلخواهش را چه سلطنتی و چه جمهوری باشد انتخا

صنعتی واتمی ايران از حمله آمريکا به سران و  به مردم و تاسيساتآمريکا  بايد ضمن مخالفت شديد با حمله -۴
حمايت کرد، مسئله ای که می ) ران و بسيجپاسدا(رهبران جمهوری اسالمی وکوبيدن سيستم سرکوب رژيم 

  ١. تواند باعث ريختن ترس مردم و در نتيجه قيام مردم و فرو ريختن جمهوری اسالمی گردد

بنابراين شورای رهبری مورد نظر ميرفطروس، نخستين وظيفه ای که دارد اين است که ايران را نجات بدهد و سپس 
. ه ايشان منتشر شده استلطبق همان نسخه ای که درباال به وسي(!) چگونه نجات بدهد . مسئله انتخابات آن منظور گردد

اصلی را که ايشان نسخه پيچی کرده بانجام برساند و سپس  ۴در کالمی ديگر شورای رهبری ماموريت دارد که همان 
  .مسئله انتخاب نوع نظام را به پيش بکشد

                                                            
به آمريکا  »سبز«چراغ جا گذاشته بتواند فرار کنند در ضمن . از شيوه های پوپوليست ها است. نويسی و گمراه کردن خواننده را ببنيد دو پهلو -  ١

  ک- ح -. داده است تا به سرزمين ايران حمله بشود



 

 

اجازه فرمائيد ابتدا ابهاماتی که در نسخه  اجرائی ايشان بنظر ميرسد مطرح و سپس نسبت به اصل نسخه ايشان ومرات 
  . اجرائی آن باتفاق گفتگوئی داشته باشيم

  : يــ َن  ابهامات معنا

 : ي كردن تاريخمل -١

مقرر شده چگونه است و » بـــــايــــــد«بنده نفهميدم ملی کردن تاريخ کشور که بصورت امر و با واژه 
  . نده گوئی ها است  ــُ ه حکمتی راهنمای اين گفکدام فرهنگ ويا دين ويا قانونی يا فلس

ی شود آنرا ملی کرد و اين چگونه م. تاريخ در واقع شهادتی است که نسبت به گذشته يک ملت داده شده است
. اعالم بی معنی تکليف بی معنا تری که برای ايرانيان ايشان مقرر کرده چه ارتباطی به نجات ايران دارد

  ).سنگ بزرگ عالمت نزدن است(مصداق 

 ولی آنرا حمل» بايد فرهنگمان را ملی کنيم«من عبارت مشابه آنرا از داريوش همايون شنيده ام که گفته است 
  .بر احتياط نکردم زيرا عادت بر مهمل گوئی جای احتياط و توجه بوجود نمی آورد

  بی نياز است راه و رسم احتياط    آنکه گويد مهمالت و مهمالت 

  :حکيم مولوی هم در تفسيرش مطلب را بااين بيت ختم کرده است

  وآن به خاطر گردد صورت پذير    مهمالتی کاندر آيد در ضمير

  . (!) ی کردم که نفر دومی هم پيدا شود که هوس ملی کردنش به تاريخ هم سرکشی کندبهر حال تصور نم

  (!)چه بسا همين روز ها تب ملی کردن به آنجا بکشد که توصيه ملی کردن ايران و نا موسمان را هم بشنويم 

 فايق آمدن برايدئولوژي ها - 2
  

بــــــايـــــــد براختالفات ايدئولوژيکی ) است، واژه حکمی بايد(شورای رهبری حکم داده است يا خواهد داد که 
  . از پروسه های عاطفی و ايدئولوژيکی بگيريم. و نيز گذشته نا شاد سياسی فائق آييم

جامعه سياسی وحتی اجتماعی بر حضور عقايد، ايدئولوژی های مختلف و باور ها و سنت های گوناگون پايه 
  . ه های عاطفی حتا جامعه حيوانات برکنار و با فاصله نيستريزی و بنا شده است هيچ جامعه ای از پروس

مانده ام اين افکار از کجا برای ايشان پيدا شده است، خاصه دراين دوران سخت و استيالی حکومت اسالمی و 
گسترش عقايد اسالمی او چگونه پاکسازی اين کار غير عملی، کاری که هزار سال است جامعه ايرانی را 

گويا يادش رفته که يکی از ايراداتی که به جمهوری . از وظائف شورای رهبری دانسته است پوشش داده است
  . اسالمی وارد است، عدم تحمل عقايد و ايدئولوژی های خالف جمهوری اسالمی است

به معنای پيروز شدن است، پيروزی حاصل برخورد است نه کنار کشيدن و فاصله دادن و اين (!) فائق، آمدن 
ر تعارض است يعنی نمی شود هم از پروسه های ايدئولوژيکی فاصله گرفت و آنرا به حال خود دباهم  دو

  . گذاشت و هم برآن فايق آمد



 

 

 

 گذشته نا شاد سياسي

چه دورانی است، آيا حکومت جابرانه و غاصبانه جمهوری اسالمی است؟ خير، از آنجا که » گذشته«مقصود از 
شده است لذا مخاطب، مخالفين جمهوری اسالمی ا هدف براندازی جمهوری اسالمی تشکيل بشورای رهبری 

می تقسيم دوران جمهوری اسالهستند و از آنجا که دوران سياسی ايران را می توان به دوران شاهان ايران و 
کرد لذا، گذشته مربوط می شود به دوران شاهان ايران که در عصر حاضر وتوجه تحقيقی متوجه دوران شاهان 

  . پهلوی است
  

  : ؟؟ صد رحمت به مسعود رجوی که گفته است(!)نا سپاسی و دشمنی از اين بيشتر
يه شود من ترجيح ميدهم که ايران جزء روسيه اگر قرار شود که ايران پادشاهی باشد ويا ايران جزء روس«

  ) ١٩٨١=  ٢۵٢٠( ١٣۶٠جهان نهم شهريور ماه ايران و  -»شود تا سلطنت به ايران برگردد
  

يعنی (!) شود برآن فائق آمد يد که دورانی که گذشته چگونه می اين مشکل تفهيمی بوجود می آباز  –باری 
  : پيروز شد؟ پاسخ اين پرسش را ميرفطروس در بند دوم نسخه آزادی ايران داده است و آن اين است

بزرگ با حمله به عقل و آزادی ن بزرگ را ترک گوييم چرا که اين مردان دفاع از مردا ما بـــــــايــــــد، عادت«
  » خطا های بزرگ مرتکب شده اند

  
  (!) حمله به عقل 

فراز دوم نسخه نجات ايران ميرفطروس صحبتی کنيم اين اشاره بجاست که بنده  هقبل از اينکه به اتفاق دربار
ست، عقل حمله، فعل است و حمله متوجه برعين ماده ا. نفهميدم حمله به عقل يعنی چه و چگونه ممکن است

حمله کردن به عقل ممکن نيست حمله به مملکت، به خانه، و شخص و حيوان ممکن . ماده نيست معنوی است
  . الق و امثال آنها ممکن نيستاست ولی حمله به عقل و اخ

  
  واما بـــعـــد

ن ساز سياست فاصله گرفتن از گذشته، فراموش کردن گذشته، عدم تجليل از شخصيت ها و مردان بزرگ و ايرا
و امثال آنها يک سياست اسالمی است که امروز به مناسبت مخالفت بيگانگان يا تداوم سلطنت، بين سياست 

  . اسالمی و عوامل آمريکائی يک همخوانی هماهنگ هم مشاهده می شود
  

  اسالم وبريدن از گذشته ها
و شخصطت ها و نياکان و آنچه که اسالم مسلمانان را نهی می کند از تجليل وبزرگداشت و باليدن به افتخارات 

  .قبل از اسالم بوده است
  

يعنی حق آمد » جاء الحق و رهق الباطل«: حديث مستند اين سنت اين است که محمد هنگام ورود به مکه گفت
محمد درهمين خطبه که مردم را از بت پرستی برحذر داشت باليدن . ار از بين رفتنی استچو باطل نا

  . ا و امثال آنها و هرچه قبل از اسالم بوده است شرک دانستبرافتخارات و شخصيت ه
  



 

 

از نظر فلسفی، اين نفس مکانی قابل توجه دارد زيرا که وقتی چيزی باطل شناخته شد ديگر نه، قابل حراست 
  . م و هرقدر که حق قابل احترام است، همانقدر نا حق باطل و طرد شدنی استااست ونه قابل احتر
بشرح زير اعالم  ) ١٩٨٢ =٢۵٢١( ۶١در مهرماه سال ) مير حسين(ا همين موسوی اين قاعده اسالمی ر

  : کرد
به نظام ارزشی ايران پيش از ظهور اسالمی يعنی تکيه برتاريخ هخامنشيان و ساسانيان و  ءمسئله اتکا... «

وجود داشتند  دوران سلطنتی که پيش از اسالم در ايران بوده اند و نظام هائی که در آن مواقع در ايران
  » درکشور ما سوغاتی بود که به منظور اسالم زدائی و از فرنگ صادر شده بود

  
اين حسابها که پيش مردم هست که ما ايرانی هستيم وبرای ايران بايد «عبارت معروف خمينی مبنی براينکه 

در اسالم،  چکار کنيم واين قضيه درست نيست، اين قضيه که صحبتش همه جا هست يک امر بی اساس است
  » بلکه متضاد است با اسالم

  
  :مبارزه ايرانيان خارج كشور

اسير گذشته نباشند، ابرام و تالش داريوش همايون  اصرار اعليحضرت به اينکه ايرانيان از گذشته خود ببرند
يازمند ما ن«اظهارات مهرداد خوانساری براينکه  ؛به اينکه ايرانيان با گذشته خود قطع رابطه وعالقه بنمايند

تبديل شاه به » ارائه کردن تصوير تازه ای از خودمان هستيم و بايد ارتباط خودمان را با گذتشه قطع کنيم
ه کسانی که ليوگند سلطنت به وسمتر قلب ماهيت سشاهزاده، عدول اعليحضرت از سوگند سلطنت و از همه مه

درآن موقع که شاهزاده رضا پهلوی در قاهره بعنوان « :ه بود سلطنت طلب شناخته ميشدند که نوشتندچهر
انگونه که يکی از باقيماندگان مپادشاه ايران سوگند ياد کرد، کاری شخصی و خصوصی انجام داد، دقيقا ه

يا  ٢۴٧٣عصر امروز (» سلسله قاجار پس از روی کار آمدن جمهوری اسالمی در پاريس اعالم پادشاهی کرد
   ) قاضی سعيد ٢۴٧٢

  
هماهنگی فلسفی مبارزه بخشی از ايرانيان خارج از کشور که با هدف بريدن از گذشته هماهنگ است و 
همانطور که مالحظه داريد با فلسفه اسالمی هماهنگی کامال واضحی دارد برخاسته از سياست آمريکا در 

بارها در سنگر ها مطرح شده  »هنری برشت«مخالفت با تداوم سلطنت است که طرح آن زير عنوان طرح 
  . است

  
اگر نميتوانيد مانع رشد قهرمانان ملت ها بشويد، آن «: يکی از سياستمداران کهنه کار انگليسی گفته است

درتطبيق مورد با راه نجات ميرفطروس دفاع از آنها ر ا ترک گوئيم و (قهرمانان را بی اعتبار و بدنام بکنيد 
  ) گ بدانيمآنها را متهم به خطا های بزر

  
  : ما به كجا مي رويم

ای از شخصيت های شيعه در حرکت است و قائمه بقای آن رژيم  در حاليکه جمهوری اسالمی با عراده
منحوص برتجللی ها و گراميداشت هاست، تاسی و حتا طرح نسخه های امثال ميرفطروس چه کمک بزرگی به 

  :بقای جمهوری اسالمی است و براحتی می توانم بگويم
  اين چنين ننگی که آن تحرير گفت    عتبر از مصيبتا های عالم نسبت بر ما م

  
انسان ها و بيشتر ما ايرانيان اخالقا پيوندبا شخصيت ها و مردان بزرگ داريم و قدرت آنها را در قدرت و 

  : موقعيت خودمان می بينيم فردوسی در اين باب اشارات مفصلی دارد از جمله



 

 

  اگر بشنود نام افراسياب    شود کوه آهن چو دريای آب 
تی تجلی و بزرگداشت از شخصيت ها و پادشاهان ايران نفی شد، بطور طبيعی بنابرنياز اخالقی وفطری ميدان وق

  . برای جذب مردم به سران جمهوری اسالمی و باالدست های آنان بی مانع می گردد
  اينطرف تحريم تجليل از شهنشاه فقيد    طرف غوغای تحليل از آخوند های پليدآن

  
  : يك شاهد تاريخي

د از خاطره ای تعريف ميکن» شتر ها بايد بروند«بوالرد سفير انگليس در ايران در جنگ جهانی دوم در کتاب 
  : جای تجديد شنيدنش همينجاست می گويدکه 
  
به تئاتری دعوت شديم که صحنه های جنگ تزاری را با ژاپنی ها نشان ميداد و در اين تئاتر از سواروف، «

چرچيل از استالين پرسيد شما چطور می توانيد از رژيم تزاری . سردار تزاری تجليل فراوان شده بود
بخاطر اينکه همه «: استالين پاسخ گفته بود» هر تاييد برآن رژيم استوسردارانش تجليل کنيد که اين تجليل م

خالصه شده از صفحه (آنها روس هستند از تزار و پطر کبير و کاترين گرفته تا کوتوزوف و سواروف و غيره 
٨٠(  

  
ران و اين اشاره و شاهد تاريخی از اين باب بود که بدانيم ملت و کشور از شخصيت ها و مردان نامدار و سردا

سياستمدارن جدا نيست و استالين که حد دشمنی او با تزار و سردارانش نا گفتنی است تجليل از آنها را از 
  ٢. از کشورش از ياد نبرددستور کار خود و پيوستگی آنها را 

  
  : ما كجا بوديم و اكنون بكجا افتاده ايم

  . با معنی باشد» ...ماکجا بوديم«تند ساز از اعليحضرت بياوريم تا عنوان ت يکی دو  عبارت مسساينجا بجا
  
اين جمعيت عظيم ملت ايران با چيز هائی پيوند دارد که از آن جمله است تاريخ ايران، سنت های ايران، «

» ..فرهنگ ايران و بسيار چيز هايی که در سينه پادشاهی بازتاب دارد و اين ها برای يک ملت مهم است
  ٣) مصاحبه اعليحضرت در بخش انگليسی راديو فرانسه(
  
زی وجود دارد که به من درجه ای از حمايت و پشتيبانی وباور پذيری در يدرحقيقت من براين باورم که اگر چ«

که حقيقتا به سبب کارهائی است که پيشينيان ،  بلايران ميدهد، براساس آنچه تا کنون من انجام داده ام نيست
  ) همان مصاحبه(» من انجام داده اند

  
و عمق وشدت سياست بيگانه را در » ما کجا بوديم و اکنون ما کجا افتاده ايم«اين دو سند را آوردم تا ببينيم 

اصالت دادن به ميدان مبارزه فلسفی ايرانيان خارج از کشور ونفوذ عظيم جمهوری اسالمی را در توجيه و
  .فلسفه خودش راحت ارزيابی کنيم

  
  : از بزرگان گفته است يکی

                                                            
ذشته تاريخی ايران نيستند بلکه در استالين در ايران نه تنها حاضر به بردن نام گذشتگان و گ ژوزف هيهات که دست نشانده های گمراه همان -  ٢

الاقل اين يک . بوده اند )بخوانيد ارتجاع سرخ وسياه( هر زمانی با تحريف و دروغ نويسی و دروغپردازی فقط هيزم بيار معرکه بيگانگان
  ک- ح. خود نياموخته اند» دائی جان يوسف«خصيصه را هم از 

  ک-ح. منظور نگارنده آعليحضرت رضا شاه دوم است -  ٣



 

 

   و شرح و ستايش قهرمانانبازگوئی  –تبليغ  –ی از سه طريق ممکن است مزنده نگاهداشتن باور عمو«
و  » ن از گذشتهيدسکوت، تحقير گذشته و بر - ی هم از سه طريق ممکن استمخط بطالن وفراموشی باور عمو

  . ی است که روی مباره ما افتاده استکبخت اين دقيقا
  

ه متاسفانه بصورت حکم و امر هم صادر شده، دراين ميدان مبارزه با رژيم اسالمی ايران اين قبيل توصيه ها ک
واقعا عجيب و حيرت آور است و حق ميدهد به انسان که ريشه اش را به ديوانگی و يا خيانت به مبارزه وبقای 

 را» ه اندسنگ را بسته و سگ را گشود«جمهوری اسالمی وصل کند و از نظر ظاهری، همان ضرب المثل 
  : تداعی می کند که مولوی هم آنرا در اين بيت آورده است

  ظلم را پيوند با پيوند کرد    ناصحان را دست بست و بند کرد 
  

 بين رژيم سلطنتي و جمهوري تفاوتي نيست -3
که اگر  وارد اين بيهوده گوئی ميرفطروس نمی شويم که اين تحرير به درازا کشيده می شودولی سوال اينجاست

  ٤تفاوتی بين رژيم سلطنتی و جمهوری نيست، ديگر انتخابات آزاد برای تعيين نوع نظام کشور چه لزومی دارد؟
  

معرفی کرده و مدعی حق سی سال است که کشور جمهوری است و رئيس جمهور آينده ايران هم خودش را 
را دارد، خوب وقتی نوع نظام بی تفاوت است کافی است که  رای همرياست هم هست، ادعای ده ميليون 

شورای رهبری احمدی نژاد را بردارد و موسوی را بگذارد و احتماال قانون اساسی را هم تغيير دهد، برای دو 
   ٥!!!. درهم ريزی مملکت را خواستار نمی شود چيز که باهم تفاوتی ندارند که انسان زحمت بزرگ و

  
  چگونگي براندازي جمهوري اسالمي

نسخه آقای ميرفطروس خيلی کامل است بشرح کافی کيفيت براندازی جمهوری اسالمی را بوسيله شورای 
  .رهبری توضيح داده است باتفاق آنرا در بند چهارم راه نجات ايشان می خوانيم

  
ی ايران، از حمله آمريکا به سران بايد ضمن مخالفت شديد با حمله آمريکا به مردم و تاسيسات صنعتی و اتم« -۴

  .و کوبيدن سيستم سرکوب رژيم پاسداران و بسيج حمايت کرد سالمیاو رهبران جمهوری 
  ». مسئله ای که ميتواند باعث ريختن ترس مردم و درنتيجه قيام مردم و فروريختن جمهوری اسالمی گردد

  
  ترس مردم

و ضمن ايجاد حقانيت و استعداد ) آبجو بخورد(ه و کنگر بخورد چقدر ساده است که کسی در فرنگ لنگر انداخت
نظامی برای کشور بيگانه ودعوت صريح به حمله به ايران مردم ايران را هم ترسو بنامد و بخواهد که آمريکا 

  .ترس آنها با کشتن به اصطالح رهبران جمهوری اسالمی و پاسداران و قوای نظامی کشور برطرف شود
  

شواهد تاريخی وحتی همين حضور جوانان در تظاهرات اخير ادعای بی وجه و غير منصفانه ميرفطروس را رد 
  . می کند

  

                                                            
  ک-ح - »با نظارت و صوابديد يک سری کشور های بيگانه«آنهم به سفارش آقای ميرفطروس  -  ٤
استفاده احمدی نژاد از شالگردن سبز، و بکار گيری بسياری از به و آقای کروبیاز سوی  رياست جمهوری احمدی نژادپذيرش اعالم با  -  ٥

می . مل شده و مقاله نويسی ميکندچه زحمت بزرگی آقای ميرفطروس متح» وضعيت موجود«اصطالح مبارزان از نوار های سبز و اعالم پذيرش 
   ک- ح.توان گفت عرض خود ميبرد و زحمت ما می افزايد



 

 

که به قيام دانشجويان ) ٢۵۴١( ١٣٨١در سال . سبب عدم تداوم تظاهرات فقط و فقط نبودن رهبر بود
وال کرد که چرا تظاهرات شهرت يافت، خبرگزاری آسو شيتد پرس در ديماه همان سال از دانشجويان س

  . واعتراضات آنان يکباره فرو کش کرده است
  

دانشجويان پاسخ دادند ما ديگر درتظاهرات شرکت نمی کنيم، هربار که بتظاهرات اعتراض آميز رفته ايم تعداد 
که بداد قابل توجهی از دوستان مارا گرفته اند و زجر و شکنجه داده اند و يا زندانی کرده اند وکسی هم نبوده 

  . آنان برسد و ما درنتيجه باين نتيجه رسيده ايم که تظاهرات بدون رهبر بی نتيجه است
  

را به نوانخانه ای مبدل کرده  د و سربلندنمآخوند ها ايران ثروت«زير عنوان  ٨١روزنامه اشپيگل در همان سال 
ان به اين نتيجه رسيد که در آنچه که جوانان ايران برای برانداختن پس از تشريح اوضاع نابسامان اير» اند

  . است» رهبر ويك آلترناتيو«جمهوری اسالمی کم دارند يک 
  

جامعه شناسان عقيده دارند که اگر يک هزارم افراد يک ملتی تحت رهبری يک رهبر مصمم و قاطع و موقع 
وط بر اينکه رهبر زمينه های تاريخی و فرهنگی شناس عليه حکومت قيام کنند حکومت ساقط می شود مشر

  ) ٣٣٢+۴٠٨سنگر (داشته باشد و آشنای مردم باشد 
  

هرقدر زمينه انقالب در کشوری فراهم باشد بدون يک «: نوشته است» سنگفرش«پروفسور روبين در کتاب 
  » رهبر سرسخت و مصمم انقالب به ثمر نخواهد رسيد

  
هبری مصمم و معتقد، واجد مشروعيت سنتی تاريخی ويا مشروعيت مذهبی و قاطع، ر شنانقالب را اعتقاد رو

  . ومردانی معتقد به اعتقاد رهبر پيش می برد) گ ايرانیدر فرهن( و دينی، آشنای ملت و از نسل پادشاهان
  

گری سيک، که معروف ايرانيان است، و از عملجات بنای جمهوری اسالمی است در مصاحبه با کيهان لندن می 
اسب تر است وطبيعی است مجموعه ايرانيان در خارج نميدانند که چه حکومتی برای آينده کشورشان من«: گويد

  ) ١١٧٨کيهان (» می استالکه چنين وضعی بسود جمهوری اس
  

مقصود گری سيک، همين آقای محترمی است که بين رژيم سلطنتی وجمهوری قائل به تفاوت نيست يعنی 
  ٦. نميداند که چه می خواهد

  
  :نسخه اجرايي شوراي رهبري

برای ايز گم ... ضمن مخالفت شديد با حمله آمريکا به مردم الخنسخه ايشان که می گويد بايد  ۴قسمت اول بند 
زيرا وقتی آمريکا حمله کرد وآثار حمله که کشتار وسيع . کردن و زمينه سازی برای رفع اتهام از خودش است

، غير قابل تصور حاصل آن پديد آمد، و فصل استيضاح و تعقيب ستون پنجم آمريکا مطرح شد و ويرانی های
من با حمله آمريکا به مردم وتاسيسات اتمی مخالف بودم و آمريکا براساس «: دردفاع از خودش بگويدايشان 

  » توصيه و نسخه من عمل نکرده است
  

                                                            
شکوه جمله آقای ميرفطروس دراين است که تفاوتی بين جمهوری و رژيم سلطنتی نمی گذارد ولی توصيه دارد برای تعيين نوع  - ٦

  ک-ح –نظارت بکنند » صغير و مهجور«ردم رژيم يک عده بيگانه را استخدام کنيم و سرمايه ملی را بدهيم تا آنها در رای گيری م



 

 

ه شده کار آدم های ضعيف، بی اراده و دهن بين است و غالبان بيشتر کسانی که تمسک به روش های شناخت
  . های تصوری هم متوسل می شوند قاصد به جنايتی می شوند، به اين صحنه سازی

  
   : حکيم مولوی که حاسيست خاصی نسبت به اين قبيل مردم داشته موضع آنها را چنين بيان می کند

  نعل معکوس است در راه طلب    اين بسوزد، و آن بسوزد ای عجب 
  

درخواست شورای رهبری از آمريکا برای حمله به ايران تنها يک زمينه سازی برای حقوق سياسی آمريکا 
ئولين کشور آمريکا را در تدارک حمله به ايران به استناد موافقت ودرخواست ستون پنچم آن است که دست مس

کشور باز می کند واال کيفيت اجرائی حمله با کارشناسان نظامی است که به چه طريق واز چه سالحی استفاده 
اين را هم  آقای ميرفطروس. کنند که ايران زودتر از پا درآيد و خسارات انسانی و جنگی آمريکا هم کمتر باشد

  . خوب ميداند
  

پاسداران و بسيج حکومت اسالمی که در کوير لوت ودر يک قلعه متمرکز نيستند، آمريکا برای اينکه رهبران 
ش را هم رواری جاهارا بمباران می کند که ابدا تصيجمهوری اسالمی، پاسداران وبسيج را سرکوب کند، بس

ا مردم بيگناه عراق را مثال در جشن عروسی بخاک و خون يد که وقتی  آمريکمگر ناظر نبود. نمی توان کرد
  . داشتيم يکی از سران بعثی آنجا بودمی کشد ادعا ميکرد که ما خبر 

  
  : فرض محال، محال نيست

اسداران را سرکوب کرد و رژيم فرض ميکنيم که آمريکا طبق دستور شورای رهبری، رهبران رژيم و بسيج و پ
ساقط گرديد و مردم هم قيام کردند؛ يعنی جنبش سبز مورد حمايت شورای رهبری موفق شد؛ خوب، احمدی نژاد 

می  ،موسوی حاضر و آماده. و خامنه ای و ديگران که يا دستگير ويا بوسيله بمباران آمريکا از بين رفته اند
  . انجام شد، ديگر انتخابات آزاد برای تعيين نوع نظام بی معنی است رئيس جمهوری، همانطور که درعراق شود

  
چقدر بی قيدی و بيوطنی الزم است که انسان با آنکه عراق (!) آيا چنين حکومتی واجد مشروعيت ملی است؟؟ 

شود  آيا چنين وطنی همان وطنی می. (!) را می بيند وباز همان نسخه احمد چلبی را برای نجات ايران به پيچد
  ؟ » اين وطن دوباره وطن بشود«(!) که مير فطروس نوشته

  
من «: او می گويد. يکی از بزرگان مشروطيت ايران سخنی دارد که می تواند پاسخ طرح ميرفطروس باشد

حاضرم به عنوان اسير جنگی در سيبری با پای در زنجير سنگ چخماق خرد کنم تا سربازان خارجی درکشور 
  »  ندمن وجود داشته باش

  
  : آيا تصادفي است

اسراييل هم نسخه نجات ايران ) راديو(دراخبار بی بی سی خواندم که منشه امير رئيس قسمت ايرانی تلويزيون 
را بمانند نسخه ميرفطروس داده فقط يک فضولی هم اضافه کرده که آمريکا تاسيسات اتمی ايران را هم ضمن 

  . ران کندکوبيدن پاسداران و بسيج وسران حکومت بمبا
  

  : كي بود كي بود من نبودم
سايتها گرفته بود و از طرف آقای از يکی از که فکسی بدستم رسيد که مدراواخر تنظيم اين تحرير بود

  . ميرفطروس به مسئله تشکيل شوراها اشاره داشت



 

 

و کارساز  دبا توجه به تجربيات گذشته اساسا من اينگونه شورا ها را مفي« : آقای ميرفطروس نوشته است
  » م- نمی دانم با احترام ع

  
بادريافت اين فکس حقيقتا حيران شدم، آخر کسی که به تشکيل اين چنين شورا ها عقيده ندارد و آنرا کارساز و 

ا ها مطرح است، يک اليحه مفصل ميدهد و راه نجات  ايران را مفيد نمی داند چرا همين روزها که مسئله شور
  ميداند؟ هم تشکيل شورای رهبری 

  
يکی از بزرگان می گويد، انسان بی عقيده دوحالت دارد، حالت مستی و بيهوشی و حالت باهوشی، درحالت 
بيهوشی چيز هائی می گويد که در حالت با هوشی نمی گويد و همچنين درحالت باهوشی چيز هائی می گويد که 

  . از اوست  و نکته اينجاست که قبول هم ندارد که آن گفته هادر حالت بيهوشی نمی گويد 
  
  
    

  

  

   


