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  ستايم؛ بيش از هر زمان ديگر  ميرحسين موسوي را مي

  
  عبداهللا شهبازي

  
هاي امام خميني در وبالگش احساس خود را از غباري كه در روزهاي اخير ايـران را بـه    جواني دلبسته به آرمان -1

  : بود، چنين بيان كرد »سابقه بي«و » نظير بي«گفته كارشناسان محيط زيست  تيرگي كشيد، غباري كه به
  

طين با ماموران عذاب الهي كجايند؟ رصدكنندگان حوادث دنيا و مرتب. هواي تهران را گرد و غبار گرفته
بوي خاك را  دادند، شان نسبت مي والنئاي در اقصي نقاط دنيا را به كردار مردم و مس كه هر سيل و زلزله ها آن

همين كه  .نيازمند باران است نه خاك كرده ما شهر رخوت گرفته و سكوت اختيار... كنند؟ حس نمي
چه كسي نماز خاك خوانده كه  بس نيست؟ اليه كدورت بر رويش نشستهمان را خاك گرفته و اليه  هاي دل

 ييد فوق حماسي،أتر و ت ي حماسيأاش برآورده شده و شايد بعد از اين حضور حماسي و ر اين چنين خواسته
خاك رحمت بر سرمان  هايش را وارونه كند و از اين به بعد به جاي باران رحمت، خدا هم تصميم گرفته نعمت

   1.عاقل نيست كسي كه از نشانه ها پند نگيرد. نشانه ها را دريابيد .بريزد
  

نبـود هـر چنـد    » طبيعـي «كنم غبار سنگين و غمباري كه ايران را فراگرفـت   حس مي. من نيز همين احساس را دارم
. انـم د نمـي » طبيعـي «خشكسالي دهشتناك كنوني را نيز، كه پيامد سه سال كم بارشي است، . داراي علل طبيعي است

 ام، به تعبير موالنـا،  و در زندگي ديده. باور دارم» ها نشانه«و » آيات«به . اين احساس من است؛ اصرار ندارم كسي بپذيرد
  . نيستند و تأثير آن را در زندگي خود يا ديگران» منطقي«را كه  ها سوزي سببو  ها سازي سبب
ر سياست و مطبوعـات، كـه خـود را پيـروز انتخابـات      هاي فعال د رفتار سياسي و سلوك اخالقي برخي از چهره -2

، زشـت و حقيرانـه و در   »پيروزي حماسـي «دانند، و مردمان بسيار به گفته ايشان باور ندارند، در روزهاي پس از اين  مي
اكنـون  و فروخت اي است كه آتش فتنه را برا كنند، تداوم همان پروژه افرادي معين و شناخته شده دنبال ميكه  برخي موارد،

ترين تعلقي بـه انقـالب و نظـام     گري، كم رغم نقاب انقالبي اين افراد، به .كوشد ورتر كردن آن مي براي دامن زدن و شعله
كند؛ يا جاهل است  كسي كه دوستدار انقالب است چنين نمي. اند جمهوري اسالمي ايران ندارند بلكه در پي انعدام آن

  . يا دشمن انقالب و نظام
هاي شـيفته   اين چه غباري است كه جان. شان برايم عجيب است بينم كه سلوك ه بازار، دوستاني را ميدر اين آشفت

ناگاه فراگرفت و حجابي سنگين بر آن كشيد؟ اين غفلت و تيرگي از كجا آمد و چـرا بدينگونـه    هاي شفاف را به و روان
بينند در كجا و در كنار چـه كسـاني جـاي     و نمي نگرند ديروز چرا به پيرامون خويش نمي» شناسان دشمن«گير شد؟  همه

ترين دستاوردهاي تاريخ سي ساله انقالب بـه ضـد خـود     فهمند كه در فاصله چند روز يكي از بزرگ اند؟ چرا نمي گرفته
را، كـه اكنـون   » فتنـه بـزرگ  «چـرا عـامالن اصـلي ايـن      ؟ترين بحران سياسي پس از انقالب پديد آمد بدل شد و بزرگ

هـاي جنـاحي يـا باورهـاي      هـاي سياسـي و تعلـق    بينند؟ آيا دلبستگي كلي عريان است، در كنار خود نمي هشان ب چهره
ها انسان دلبسته به اسـالم و انقـالب در    تواند آدمي را تا بدين حد با واقعيت بيگانه كند؛ واقعيتي كه ميليون متصلب مي

  ! بينند ن ميشا »محارب«زنند و اين كسان  كوچه و خيابان آن را فرياد مي
كوشيدم تا رابطه پنهـان يـا پيونـد     زماني بايد به سختي مي. آشكار شد ها باطنناگاه  به. است» يوم تبلي السراير« -3

شان بودم، در صف مقدم جبهه تهاجم براي نـابودي   ميان اين و آن را بشناسم و امروز همان كسان را، كه دو دهه در پي
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مهرهاي حـك شـده بـر    . ها و كردارها ديد توان در چهره ها را مي ها كنار رفته و باطن پرده. بينم انقالب و ايران آشكار مي
هـا را   ديـروز، امـروز پـرچم    كاران نهان. هاي طوالني نيست؛ در وراي آن چيز ديگر است پيشاني ديگر برايم نشان سجده

  . هيچ پروا اند بي برافراشته
اورمنـد و  ب متحجـران اي شـكل گرفـت از    پيرامون يك نامزد، جبهه جمهوري، در در جريان دهمين انتخابات رياست

كارگيري هر وسيله را نه مباح بلكـه   بسته پرواز روح خويش كه براي تصرف قدرت سياسي به قِگر جمود فكر و اف توجيه
منصبي يافتند و نمايي و زهدفروشي افراطي مقام و  اخالق كه در دو دهه اخير با انقالبي بي طلبان قدرتدانند،  واجب مي
» خـوارج «بـه   در ظـاهر اند و كردارشان  كه بر پيشاني مهر تهجد زده گاني پيشه نهانخواهند باال و باالتر روند، و  اكنون مي

آورد در داسـتان موالنـا كـه بـه قطـب و مرشـد        را به ياد مـي  وزير يهوديماند ولي پيشينه مرموزشان آن  صدر اسالم مي
   2.و نابودشان كردمسيحيان بدل شد و متفرق 

را، كـه در  ) 249بقـره،  (» كم من فئة قليل�ة غلب�ت فئ�ة كثي�رة ب�اذن هللا وهللا م�ع الص�ابرين«انگيز زير از آيه شريفه  بر تأويل فتنه
مقام مصاف مسلمانان با كفار حربي نازل شده و قابل انطباق با شهروندان جمهوري اسالمي ايران نيست تـا چـه رسـد    

خويشان و ياران سرشناس امام راحل، بايد به كدام يـك  مجاهدان انقالب و دولتمردان نظام اسالمي و ترين  نام به خوش
اند و لذا مجـاز و   پيروان راستين انقالب در دهه سوم در اقليت: گويند از سه گروه فوق نسبت داد؟ در محافل خصوصي مي

زعم آنان، ناباورمند بـه اسـالم و انقـالب را ناديـده      ثريت، بهاند، با توسل به هر روش، براي حفظ انقالب رأي و نظر اك موظف

  ! گيرند و بر پيامدهاي آن صبر كنند زيرا خدا با ايشان است
خودخوانـده يهـودي سـده هفـدهم     » پيـامبر «اي،  چه تفاوتي است ميان تأويل فوق از اسالم با اين تأويل ناتان غـزه 

نفـوذ  ) مسـلمانان (يهوديان مخفي، كه به درون صفوف دشـمن  درباره كردار : گفت دونمه، كه ميپرداز فرقه  ميالدي و نظريه

پايان كـار و رهـايي از اسـارت اسـالم بايـد بـه داوري اخالقـي        نها پس از كرده اند، و هر اقدامي براي ايشان جايز است، ت

  3.نشست

پيشـه  » تعبـد «را بـه كنـاري نهـاده    » تعقل« سر صدقاز سال و پير، كه  دارند؛ جوان و ميان پيروانيسه گروه فوق  -4
هاي مشابه در طول تـاريخ   اندركاران حركت گونه كه خيل كثير دست اند همان آنان در گفتار و كردار خود صادق. اند كرده

و » منافقـان «و » كفار«قمع  و شركت در قلع» فيض«گفتند كه  اند؛ كساني كه از صميم قلب خداوند را شكر مي صادق بوده
جاهدوا : شان فرمانبرداري از اين آيه شريفه است برند عمل آنان گمان مي .شان كرد  را نصيب) اسراي شام(» ها خارجي«
  . همين و اغلظ عليفار و المنافقكال

هـا ديـده    هـا و تمـدن   گران، پديده فوق به جهان اسالم منحصر نيست؛ در همـه فرهنـگ   برخالف نظر برخي تحليل
گونه و تعبد خشك به باورهـا، از   هاي تقدس ، محصور شدن در قالبانجماد فكريه پيروان متعصب، كه گون اين. شود مي

  . ها هستند زند، در تمامي اديان و فرهنگ هر نوع، كردارشان را رقم مي
را، سپردند، از جمله كودكـان تـزار نـيكالي دوم     هاي روسيه زماني كه هزاران انسان را به جوخه اعدام مي كمونيست

هواداران مائوتسه تونگ، در جريان انقالب فرهنگي، زماني كه هزاران چيني را، حتي رهبـران انقـالب چـين و اعضـاي     
كردند، يا پيروان پول پوت در كامبوج زمـاني كـه صـدها     گاه اعزام مي بلندپايه حزب كمونيست، به زندان و تبعيد و قتل

، بـه مسـلخ   »روشنفكر بـودن «را، تنها به جرم » روشنفكر«رفتند و هزاران گ پزشك را در روستاها به جاي دهقان به كار مي
  . دانستند مي» خدمت به خلق«و » مقدس«اقدام خويش را  صادقانهبردند،  مي

هـا بمـب منفجـر     ها و بيمارسـتان  در آمريكا در كليساها و پارك 4در دهه پاياني سده بيستم ميالدي، كاهنان فينحاس
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با گاز سـارين   1995مارس  20در  5دانستند، يا فرقه ژاپني اُم شينريكيو مي» اجراي اراده خداوند«ا كردند و كار خود ر مي
نفر را مجروح كرد كه حدود يكهزار تـن از   3800نفر را كشت و  12ترين متروي جهان، حمله برد؛  به متروي توكيو، بزرگ

بر جامعه آمريكا هسـتند و  » ها سلطه يهوديان و انگليسي« هدف كاهنان فينحاس، كه در پي مبارزه با. اينان هنوز بيمارند
» دشمن درجه اول بشريت و مـانع اصـلي تعـالي انسـان    «ها و دولت آمريكا را  فرقه اُم شينريكيو كه يهوديان و فراماسون

  .اند راه جهنم را با نيات حسنه فرش كرده: گويند اروپائيان مي. ظاهر موجه است دانند، به مي
اش نگاشـتم   را در سـتايش  1387بهمـن   28ستايم كه يادداشـت   ميرحسين موسوي را بيش از آن زمان ميامروز  -5

   6.كه او را بشناسم آن بي
بينم كـه ماننـد بسـياري ديگـر او را نشـناخته       شناسم ولي اكنون مي كردم ميرحسين موسوي را مي آن زمان تصور مي

بعـد از حـوادث    7.پاسـخي دادم » تـدبير «با وبگاه  1387اسفند  11گوي در گفت» .هندوانه سربسته است«گفتند  مي. بودم

                                                      
← 

ناشناخته بودنـد و در   1991نحاس تا سال ياهنان فك. هاي افراطي مسيحي است در اياالت متحده آمريكا نام تروريست نحاسياهنان فك
فقره قتل  يكدر آنان از  يكيت كخاطر شر بهن فرقه يبا نام ا. يآ. يب. ن بار افياول يبرااين سال در . ردندك يامل عمل مك ياركپنهان

 /25سفر اعـداد،  ( عهد عتيقدر نوه هارون،   اهن،كنحاس ينام خود را از فاين جريان، كه در قالب يك گروه متمركز نيست، . آشنا شد
مه رفت و هر دو يه داخل خدست گرفت و ب زه بهينحاس نيف. مه خود آورديرا به خ يانيمد يزن اسرائيل ياز بن يمرد. گرفته است )13 -6

اهن غضب مرا كنحاس بن العازار بن هارون يف: رده گفتكرا خطاب  يو خداوند موس« ».رفع شد اسرائيل يوبا از بن« ،ينسانبد .شتكرا 
عهد  كنيلهذا بگو ا. نسازم كرت خود هاليرا در غاسرائيل  بنيور شد تا يشان غيان ايرت من در ميبا غكه  چوند يبرگرداناسرائيل  بنياز 

ـ خـود غ  يخدا يه براكرا يخواهد بود ز يهانت جاودانكن عهد يتش بعد از او ايذر يبراو او  يبخشم و برا يخود را به او م يسالمت ور ي
  » .فاره نمودكاسرائيل  بنيشد و به جهت 

ـ آنـان ن . نحاس بر عهـده گرفـت  يه فكد شمرن يم يهمان رسالت يخود را مأمور اجراكاهنان فينحاس اسطوره، بر اساس اين   يز بـرا ي
» هـا  انگليسـي «و » يهوديـان «اين عامالن فساد، از نظر ايشـان،   .دانند يا قتل عامالن فساد را واجب ميكاز آمر يدن غضب الهيبرگردان
دپوست را طبق صورت خود خلق يانسان سف) برند يم به كار» خداوند«براي نحاس ياهنان فكه ك ينام تورات(» يهوه«زعم آنان،  به. هستند

ـ . اند طانيان از نسل شيهوديترند و  پست يد نژادهايرسفيغ يها انسان. هستند اسرائيل يدپوستان همان قوم بنيرد و سفك  يهـود ين ياطيش
ـ علكاهنان فينحاس خود را مأمور اجراي حدود الهـي  . كوشند مي »ين جهانينظم نو«ساختن  يرده و براكها را قبضه  دولت  يسـان كه ي

ـ به دليل اسرائيلي را  يبن يكاهن كنحاس يفگونه كه  كنند؛ آن را آلوده ميد ينژاد سفكه دانند  يم آنـان  . شـت كمـدياني   يازدواج با زن
  !بود يانيز مدين، )ع( بي، دختر شع)ع( يه همسر موسكاند  ردهكفراموش 

5.  Aum Shinrikyo  

نام گيزو ماتسوموتو تأسـيس كـرد كـه     فردي به 1986اين فرقه را در سال . اُم شينريكيو فرقه تروريستي مذهبي مقتدر در ژاپن است
 يفرقه در اصل بـودائ اين . كنند ترجمه مي» دين حقيقت برتر«نام اين فرقه را در انگليسي . را بر خود گذارد» آساهارا شوكو«بعدها نام 

هـا و   ه به اعتقـاد آسـاهارا مخلـوق فراماسـون    كداند  يا ميكرا از جانب آمر يد اصلير انتظار آخرالزمان است و تهدشدت د به ياست ول
در اثـر  دانست و معتقد بود در اين سال بشـر   مي) آخرالزمان( »آرماگدون«ميالدي را  2000آساهارا سال . ان و دشمن ژاپن استيهودي

خوانـد از   مـي فرا »آرماگدون«الوقوع  بيدن قريفرارس يبرا يفرقه را به آمادگ ياعضااو . شد خواهدنابود  يو گاز سم ييايميحمالت ش
هايي چـون   تعداد قابل توجهي از اعضاي اين فرقه داراي تحصيالت عالي در رشته. يمقاوم در برابر حمالت اتم يها جاد پناهگاهيق ايطر

ـ   16گـروه   يكآساهارا  1993در سال . پزشكي و شيمي و بيولوژي و مهندسي هوايي بودند ـ  يو پرسـتار را بـرا   كنفـره پزش افتن ي
را بـا   ،جهـان  ينيرزميز ين مترويتر بزرگ، كيوتو ينيرزميز يمترو 1995مارس  20در فرقه اُم . ردكر اعزام يبه زئ يدجد يها روسيو

در ايـن   .سـت يسر نيم ييل ابتدايز دارد و با وسااينو تخصص شرفته يزات پين به تجهيگاز سار ساخت. گاز سارين مورد حمله قرار داد
شمار اعضاي فرقه را در ژاپن دو  1999ه يژوئ 15ن در يگاردروزنامه . شد زمان دارايي فرقه حدود يك و نيم ميليارد دالر تخمين زده مي

جهان گر يو نقاط د وك، مسكوريوين وان،يدر تااُم فرقه . كادر تمام وقت كه در مراكز فرقه متمركزند 500هزار نفر ذكر كرد از جمله 
وان و يا، ژاپن، تايكاالت متحده آمريدر اهاي فراواني خريداري كرده، و  اين فرقه از روسيه سالح. داراي شعبه و اعضاي قابل توجه است

  . استيره مارستان و غيو ب ييايميو ش يوتريامپك شركتها  ده يا داراياسترال
 . »به بهانه ديدار اخيرم با مهندس موسوي -گونه كه من شناختم آنميرحسين موسوي؛ «شهبازي،  . 6

http://www.shahbazi.org/blog/Archive/8712.htm 

 . »ميرحسين موسوي، انتخابات دهم، تحوالت ايران و جهان: مصاحبه با وبگاه تدبير«شهبازي،  . 7

http://www.shahbazi.org/pages/Mousavi_Mir_Hossein.htm 
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كـنم كـه ميرحسـين     اعتـراف مـي   8!اين هندوانه سربسته، عجب هندوانه سرخ و شيريني بـود : اخير، جواني به طنز نوشت

موسوي، ميرحسين كه فهمم  اكنون مي. ما هشناختم و هيچگاه به سان امروز او را قابل ستايش نيافت ميموسوي را چون امروز ن

  9.است» ديگر چيز«به تعبير اميرخسرو دهلوي، 
. امين سال انقالب اسـالمي  چند روزي در تهران بودم مقارن با سي. بود 1387بهمن  15آخرين سفرم به تهران در  -6

، نه رئيس دولت نـه  هيچ كس. حيران بودم و متأثر. فروغ ديدم هاي آن را تاريك و بي خيابانها و  راه شبانگاه شهر و بزرگ
اگر روسيه شوروي يا چين كمونيسـتي  . شهردار، در اين انديشه نبود كه در سي سالگي انقالب بايد تهران را آذين بست

ها كه  شان چه جشن امين سال انقالب يا استقالل مانده چون آلباني بود در سي يا آمريكا يا حتي كشوري كوچك و عقب
با تمام وجود دريافتم حتي آن كساني كه به بركت انقالب . رونق بود سي سالگي انقالب بيدر تلويزيون نيز . گرفتند نمي

امين سالگردش سخت مظلـوم و مهجـور    انقالب اسالمي در سي. اند اند از گراميداشت آن غافل از هيچ به همه چيز رسيده

امـين سـال انقـالب را بـه      داشت سي اميتوجهي به گر كردم و اين كم» خانه كتاب اشا«اي با  بهمن مصاحبه 18در . بود
  10.سختي به نقد كشيدم

هـاي آن   رفت، انقالب اسالمي، ارزش امين سال انقالب، كه ياد آن رو به خاموشي مي ميرحسين موسوي در سي -7
 جمهـوري حـال و هـواي انقـالب را در     در كوران دهمين انتخابات رياست. هاي امام راحل را بار ديگر زنده كرد و آرمان
دو سال پـيش  . تر از آنان ديدم؛ حتي فرهيخته ها تنفس كردم؛ گويي همان نسل جوان بااخالق زمان انقالب را مي خيابان

گـري فزاينـده مـردم و جوانـان،      هاي انقالب و سقوط اخالق اجتماعي و پرخاش ، هراسان از افول ارزش)1386تير  15(
  : نوشتم
  

كردند و مردم  جوانان خودجوش مسلح امنيت مردم را تأمين ميروزهاي انقالب را خوب به ياد دارم كه 
مقايسه كنيد با آشوب شب گران شدن بنزين چندي پيش كه چه . زده از آشوب شادمان بودند نه وحشت

لرزم از فجايعي  كنم شورش محتمل در تهران را بر خود مي به راستي، من زماني كه تصور مي. هايي شد غارت
 1357اين است ژرفاي هولناك تحولي كه در فرهنگ و ساختار جامعه ايراني از سال . كه رخ خواهد داد

اقتصادي جامعه ايراني را  -نادرست فرهنگيها و اقدامات  فاصله وحشتناك طبقاتي و سياست. تاكنون رخ داده
   11...آفريده است فرانكنشتين مثله كرده و مخلوقي وحشتناك و بيچاره چون

  
ويژه جوانان را زنـده   ، موسوي جامعه ايران و بهام زده در برابر چشمان حيرت. ان دو سال پيش بوداين تلقي من از اير

ميـزان همبسـتگي اجتمـاعي    . ، مهربان شدند و پرجوش و بااخالق1357مردم بار ديگر، درست به سان سال . و شاد كرد
، همچون پيش از روزهاي انتخابـات، بـا چشـمان    ها نديدم كه جواني را در خيابان. تر به سان آن روزها بود و شايد بيش

برخالف گذشته، كارمنداني . براي كاري به دو اداره رجوع كردم. اند همه گويي عضو يك خانواده. آلوده به دختري بنگرد
اي انـدك تحـولي    حيران بودم كه چگونه در فاصله. رو ديدم شناس و خوش را كه با ايشان سروكار داشتم متعهد و وظيفه

  . ين بزرگ در اخالق و رفتار مردم رخ داده استچن
وزيري موسوي را، با اسـالم و   ويژه نسل جوان را، كه نه امام را ديده بود نه دوران نخست ميرحسين موسوي مردم و به
ـ  نخسـت «: زدند ها فرياد مي چه زيبا بود طنين صداي جوانان زماني كه در خيابان. انقالب اسالمي و امام آشتي داد ر وزي

  . ها را نثارشان كردند دشنامترين  اند كه اندكي بعد زشت اينان همان جواناني» !جمهور ما امام، رئيس
هاي امام راحل آشتي دهد؟ ميرحسين موسوي، به تنهايي و  كدام گروه مرجع توانست جوانان را با اسالم و انقالب و آرمان

  م مالي و سياسي كه ساليان سال مدعي اين راه بودند؟  هاي عظي در زماني بس اندك؛ يا برخورداران از پشتوانه

                                                      
8.  http://bahreatashin.blogfa.com/post-60.aspx 

  )607اميرخسرو دهلوي، غزل ! (ديگري چيزام، ليكن تو  ام، بسيار خوبان ديده ام، مهر بتان ورزيده آفاق را گرديده . 9
 » !گيرد تصادف است اگر رضا اميرخاني پا مي: گفتگو با خانه كتاب اشا«شهبازي،  . 10

http://www.shahbazi.org/pages/Asha_Book_interview.htm 

 »اي يافت؟ توان چاره آيا براي فساد مالي مي«شهبازي،  . 11

http://www.shahbazi.org/blog/Archive/8507.htm 
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و دوران نوستالژيك او را، كـه بـا    بازگشت به اصول و راه و ياد امام راحلو  هاي انقالب نوزايي آرمانارزش شگرف اين 
» ردگيافسـ «حالوت اين شور عظيم ملّي را به تلخي كشـيدند و  . نام ميرحسين موسوي پيوند يافته است، قدر نشناختند

  . چه زيبا بود آن روزها و چه تلخ و تيره بود پس از آن. را جايگزين شادماني كردند
حجـاب   انداخت؛ روزهايي كه دختران بي هاي فراوان ديدم كه مرا به ياد سي سال پيش، روزهاي انقالب، مي صحنه

  : نوميدانه نوشت اين روزها، دختري. گفتند مي» اهللا اكبر«ها  كردند و در خيابان چادر به سر مي
  

   نماز جمعه نرفته بوديم كه رفتيم
   به خطبه هاي آقا با دقت گوش نداده بوديم و هيس هيس نكرده بوديم كه داديم و كرديم

   سر پشت بوم اهللا اكبر نگفته بوديم كه گفتيم
   توي قرآن و احاديث دنبال فكت نگشته بوديم كه گشتيم

   شركت نكرده بوديم كه كرديمدر مراسم سالگرد شهداي هفتم تير 
  از كنار پسر بهشتي ايستادن احساس دلگرمي نكرده بوديم كه كرديم

   ُشر ُشر اشك نريخته بوديم كه ريختيم »بهشتي، كجايي، موسوي تنها شده«با شعار 
    12...شدس مون نشده بود كه نخست وزير سابق جمهوري اسالمي همه چيز و همه ك

هـاي   نظير، كـه مشـابه آن را تنهـا در سـال     وي چهل ميليون انسان با شور و شوقي كمبه دليل حضور ميرحسين موس
ميـزان  . جوشش و پيروزي انقالب اسالمي و در دوران حيات امام راحل ديده بـوديم، بـه عرصـه انتخابـات وارد شـدند     

فت و قدردان او شـد؟  چه كسي ميرحسين موسوي را سپاس گ. مشاركت، يازده ميليون نفر بيش از انتخابات پيشين بود
  . من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق

  ! هم مضحك است هم تراژيك. كنند متهم مي» انقالب مخملي«ميرحسين موسوي را به  -8
  . ناميد» انقالب مخملي«توان  را با هيچ تفسيري نمي» انقالب مخملي«مضحك است زيرا اين 

انقـالب  «گر غربي در گرجستان تحولي رخ داد كه بـه   هاي سلطه ونگذاري برخي كان زماني نه چندان دور با سرمايه
در انتخابـات او را بـه    گرايانه مردم هاي غرب بر بستر گرايشنشانده خود را يافتند و  آدمي دست. شهرت يافت» مخملي

 هاي چهره مطرح نبود و 1917هاي انقالب بلشويكي  گرجستان بازگشت به آرمان» انقالب مخملي«در . قدرت رسانيدند
نـوزايي  كـه  » انقـالب مخملـي  «اگر چنين بود، نه . محبوب مردم از ياران و نزديكان لنين، رهبر انقالب بلشويكي، نبودند

جرج سوروس، زرساالر يهـودي كـه   . گر غرب نبود هاي سلطه اگر چنين بود، مقبول كانون. گرفت نام مي انقالب بلشويكي
پـوپر را  » جامعـه بـاز  «سـوروس تحقـق   . شهرت يافته» انقالب مخملي«عنوان باني  شاگرد و شيفته سر كارل پوپر بود، به

  . را 1917هاي اوليه انقالب بلشويكي  كرد نه بازگشت به شعارها و آرمان دنبال مي
درباره موجي كه با انتخابات دهم در ايران آغاز شد همانقـدر نچسـب اسـت كـه انقـالب      » انقالب مخملي«كاربرد 

 هاي صدر اسـالم  بازگشت به آرمان، )ص(خميني، مردي از تبار پيامبر اسالم . بخوانيم» انقالب مخملي«را  اسالمي ايران
ـ . را صال داد و با رهبري او مردم قدرتمندترين حكومت وابسته به غرب را در خاورميانه ساقط كردنـد  بـه  ت گشـ ازن باي

  . ِهاي اصيل بود اصول و ارزش
هاي امام راحل، را مطرح  هاي دوران انقالب اسالمي، بازگشت به آرمان شعارها و ارزشبه  شتزگباميرحسين موسوي نيز 

ها ايراني را بار ديگر با نظـام   اين خواست، و پيوند آن با پيشينه نوستالژيك و شخصيت متين و فهيم ميرحسين، ميليون. كرد

هـاي زرسـاالر غـرب     كانون» چهره مطلوب«او را تر از آن است كه بتوان  شده ميرحسين شناخته. جمهوري اسالمي آشتي داد

ها باور داشته باشيم، چشـم بصـيرت    اگر به توانايي عرفا در شناخت باطن انسان. اسفمندانه، كساني اين جفا را كردند. ناميد

اند، بسـياري  توان او را فرزند خلف امام راحل خو عالوه بر ميرحسين موسوي، كه مي! اين افرد بسيار فراتر از امام راحل است

. حضـور دارنـد  » انقالب مخملي«هاي سرشناس ديگر نيز، كه نام آنان از تاريخ انقالب اسالمي نازدودني است، در اين  چهره

اهللا بهشتي، شخصيت برجسته انقالب كـه زمـاني نفـر دوم نظـام جمهـوري       است كه دو پسر آيت» انقالب مخملي«اين چه 

انقالب «اند؟ اين چه  لقب گرفت، از گردانندگان آن» شهيد مظلوم«رفت و از سوي امام  ميشمار  اسالمي، پس از امام راحل، به

                                                      
12.  http://www.facebook.com/note.php?note_id=125110103781&ref=mf 
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اهللا استادي، در نماز جمعه قـم آن را   اهللا اميني و آيت اهللا جوادي آملي، آيت است كه مراجع و علماي بزرگي چون آيت» مخملي

كه به اين بهانـه در پـيش    ،هاي زشت و غيرانساني ا و روشه انگيزي ها و فتنه كنند بلكه عليه هتك حرمت نه تنها محكوم نمي

  شوند؟  گرفته شده، به شدت معترض مي

انـد، كسـاني ميرحسـين     گـام نهـاده  اي   دانند در چه كژراهـه  تراژيك است زيرا، صرفنظر از جوانان و پيرواني كه نمي
اش در سياسـت خـارجي و    گرايانه خوانند كه تا ديروز او را به دليل مواضع اصول مي» انقالب مخملي«موسوي را منادي 

؛ و به اين دليل در تعارض با امام راحل قرار »ليبرال«اهللا بهشتي را  آيت» شهيد مظلوم«خواندند و  مي» كمونيست«داخلي 
  . گرفتند
سقوط تـا بدانجاسـت كـه پيامـدهاي ناشـي از سـرخوردگي       . اژيك است به دليل سقوط مدهش اخالق سياسيتر

» بيگانگـان «عمومي را، كه حاصل تناقض فاحش ميان نتيجه اعالم شده انتخابات با شور و شوق عظـيم مّلـي بـود، بـه     
  : نوشتند. دهند نسبت مي

  
مبتال به نوعي بيماري شده و نعمت عقل و انديشه را از دست كه آقاي موسوي و اطرافيانش  آناول احتمال ... 

آقاي موسوي و برخي از اطرافيانش جنايات انجام شده را به عنوان يك  كه آن دومداده باشند و احتمال 

رسد و نه  اين احتمال به اندازه اي قوت دارد كه نفي آن تقريباً ناممكن به نظر مي. مرتكب شده باشند» مأموريت«

... كند شواهد و قرائن موجود، بلكه اسناد و مدارك غيرقابل انكار فراواني از اين مأموريت بيروني حكايت مي فقط
مفسدان استثناء، بدون  ،هاي ضدانقالب حساب نبود كه آمريكا، اسرائيل، اتحاديه اروپا، تمامي گروه بي

كردند و تمامي  اش يقه چاك مي ارودستهدر حمايت از موسوي و د... گر و داران غارت سرمايه اقتصادي، كالن
    13.اي خود را در پشتيباني از اين جماعت به كار گرفته بودند توان سياسي و رسانه

اي كه در  ترين مقاله ترين و زشت هتاكانه«: ام ام ذيل اين عنوان ثبت كرده هاي روزانه متن كامل مقاله فوق را در يادداشت

  » .ام روزهاي اخير خوانده

اش ثبـت شـده، بـا هـيچ تـالش       استعمار بريتانيا، كه پنج سده غارت جهان، از عصـر اليزابـت اول، در كارنامـه    -9
. توانست به اين سادگي خود را در افكار عمومي ايرانيـان تبرئـه كنـد    گذاري سياسي و تبليغاتي نمي آكادميك و سرمايه

يـر تـاريخ اسـتعمار بريتانيـا كردنـد سـزاوار دريافـت نشـان         ها و افراد در حوادث اخير بـه تطه  خدمتي كه برخي كانون
تـرين اعتـراض ملّـي بـه نتيجـه       خوانـدن بـزرگ  » توطئه انگليس«. ، و حتي فراتر از آن، از ملكه بريتانياست»گري شواليه«

ترين خدمتي ناميد كـه بـه اسـتعمار     توان بزرگ بودند، آيا نمي  ها ايراني در آن سهيم جمهوري را، كه ميليون انتخابات رياست

  بريتانيا انجام گرفته است؟ 

اين حوزه كردم و با خون دل تاكنون پـنج   هاي زندگي خود را وقف پژوهش در من مورخ، كه دو دهه از بهترين سال
صفحه، در ايضاح ابعاد ناشناخته نقش استعمار بريتانيـا در تـاريخ جهـان و     2700جلد قطور از پژوهش خود را، بالغ بر 

ام، بيش از ديگران حق دارم به اين رويه معتـرض   هاي منتشر نشده گرد آورده ايران منتشر نموده و بيش از اين يادداشت
  . باشم

فردا با چه رويي بايـد از نقـش بـزرگ اسـتعمار و     . بينم من حاصل يك عمر پژوهش خود را يك شبه بر باد رفته مي
گر زرساالر در فروپاشي جامعه ايران، از سده شانزدهم تا بـه امـروز، سـخن بگـويم؟ فـردا       هاي توطئه امپرياليسم و كانون

و سر هنري دراموند ولف و ديگر كارگزاران اسـتعمار بريتانيـا را تبيـين    توانم كردارهاي محيالنه سر گور اوزلي  چگونه مي
م ايـن  هـاي  توانم از نقش بريتانيا در تجزيه هرات يا سيستان سـخن بگـويم و خواننـدگان جـوان كتـاب      كنم؟ چگونه مي

و صـعود   1299توانم حاصل پژوهش مفصل خود را دربـاره نقـش بريتانيـا در كودتـاي      سخنان را باور كنند؟ چگونه مي
و نقش جرج كنـدي يانـگ و شـاپور ريپـورتر      1332مرداد  28توانم باز از كودتاي  سلطنت پهلوي منتشر كنم؟ چگونه مي

هـاي تـاريخ    تـرين چهـره   پـروا برجسـته   توانم باز هم از فراماسونري سخن بگويم زماني كه بـي  سخن بگويم؟ چگونه مي
اهللا هاشمي رفسنجاني و ميرحسين موسوي و سيد محمد خـاتمي،   آيتانقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران، 
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  ! كنند بودن متهم مي» فراماسون«را به 
ناگاه پـاي بريتانيـا را بـه     بينند كساني براي توجيه عملكرد خود، به بينند، مي مردمي كه به چشم حوادث امروز را مي

آيا محق نيستند اگر گمان برند در گذشته نيز بـه سـان    من اعتماد خواهند كرد؟ هاي معركه كشيدند، چگونه به پژوهش
امروز بوده است؟ آيا محق نيستند اگر سخنان آرامش دوستدار و همايون كاتوزيان و صادق زيباكالم و جواد طباطبـايي و  

مانـدگي ايـران را    احمد اشرف و ديگراني را بپذيرند كه، برخالف شيوه نگرش و پژوهش من، نقـش اسـتعمار در عقـب   
نسـبت  » فرهنـگ اسـالمي  «يا » استبداد شرقي«افتادگي جامعه ايراني، و ساير جوامع شرقي، را به  كنند و عقب انكار مي

هايم باشـند،   جواناني كه بايد خوانندگان كتاب. گويي اين استبداد در ذات اسالم است و از آن گريزي نيست. دهند مي
  بينند؟  م ميچه را كه به چش سخن من مورخ را باور كنند يا آن

يـابيم ايـن احسـاس تـا چـه پايـه        كرد، و اكنون درمـي » احساس خطر«ميرحسين موسوي از سرنوشت انقالب  -10
تواند  جمهور نشد ولي جنبشي را پديد آورد كه مي او رئيس. جمهوري نمود درست و به موقع بود، و خود را نامزد رياست

  . اسالمي را، كه به جراحي عميق نيازمند است، جراحي كند هاي انقالب اسالمي را احياء كند و ايران آرمان
هاي علميه، تعميم داد و بر ايشان  را به بسياري از دلسوزان انقالب، از جمله در حوزه» احساس خطر«ميرحسين اين 

مرتبـه   يـك  حواستان را جمع كنيد كه نكنـد «: يابند كـه  اينك آنان اين هشدار امام راحل را درمي. تلنگري بزرگ وارد كرد

  14».اند ها همه چيزتان را نابود كرده اي متوجه شويد كه انجمن حجتيه
جمهـور   اگر ميرحسـين موسـوي بـه سـادگي رئـيس     . در كار بود» مشيتي«جمهور نشد زيرا، باز هم،  ميرحسين رئيس

هايي كثيـر و   ، كانونكرد مبارزه ميهاي قدرت  فاسد و كانونساالري  شد، بايد چهار يا هشت سال با كارشكني ديوان مي
» نـام  خـوش «اند، و معلوم نبود از كوران ايـن مبـارزه    اي گشوده توانمند كه در پيرامون اين و آن در هر شهر و شهركي دكه

  . آمد بيرون مي
شد، معلوم نبود كساني كه ورود او به عرصه انتخابات سخت ناخشنودشان كرد ولـي   جمهور مي اگر ميرحسين رئيس

پيرامون ستادهاي او گرد آمدند و كوشيدند پرچم او را، و دولت آينده او را، خـود بـه دسـت گيرنـد، چـه      اندكي بعد در 
  . كرد كردند و ميرحسين بايد با ايشان چه مي مي

پيروز كرد، همان مشيتي كه در سـي سـالگي خـاموش انقـالب      1357همان مشيتي كه انقالب اسالمي را در بهمن 
گفتـه اسـتاد    بـه . را پديد آورد، آينده را نيز رقم خواهـد زد  جنبش نوزايي انقالب اسالميار همگان دور از انتظ ناگاه و به به

  . ا%مور مرھونة باوقاتھاشهيد مرتضي مطهري، 
  : چندي پيش به دوستي گفتم

  
هاي فساد، كه تداوم وضع  شد تمامي شبكه اگر مي. جمهور نشد اين خواست خداوند بود كه موسوي رئيس

ايستادند و معلوم نبود پس از چهار يا هشت سال چگونه از  خواهند، با تمامي اقتدار در برابرش مي ا ميموجود ر
بينم كه مشيت الهي نخواست ميرحسين در چنين مردابي گرفتار  اينك مي. شد مرداب مديريت كشور خارج مي

    .قطع كندهاي فساد را  بتواند ريشه واقعاًجمهور خواهد شد كه  او زماني رئيس. شود
شناسـي سياسـي و اخـالق اجتمـاعي را      انگيز و بنيـادين روان  تواند به شكلي حيرت ميرحسين موسوي نشان داد كه مي

هـاي امـام راحـل اسـت؛      ترين ذخيره براي نوزايي انقالب اسالمي و احياء آرمان ميرحسين نشان داد كه بزرگ. دگرگون كند

جمهور شود كه بتواند نوزايي راستين را  ميرحسين بايد زماني رئيس. سنگ كه تا پيش از اين ناشناخته بود اي بس گران ذخيره

  . شأن ميرحسين موسوي اين است. براي ايران اسالمي به ارمغان آورد

  
  شيراز

  1388تير  21

                                                      
  . 579، بخش ضميمه، ص خميني صحيفه امام . 14


