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آﻗﺎي داﻧﻠﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ورﻫﺒﺮي ﻣﺒﺎرزه
اميرفيض -حقوقدان
کيھان آنالين لندن مصاحبه ای داشت با آقای محمد رضا حمزه پور که بنده ھم مستفيض گرديدم .مستفيض،
از آنجھت که دانستم برخی از ما ايرانيان با  ٣۵سال ادعای مبارزه سياسی تفاوتی بين قبح و حسن قائل
نيستيم واين امری کامال استثنائی است؛ چراکه ،حتی درجوامع بسيارعقب مانده از عھد عتيق ھم فصل
ُحسن وقبح جريان داشته است.
معرف زيبائی ونيکوئی است از اصطالحات
قبح که به معنای زشتی وپليدی وامثال آنھاست درمقابل ُحسن که ّ
علم کالم است؛ و گروھی از کالميون معتقدند که ُحسن وقبح درارتباط به تشخيص وعقل و از امور نسبی
است که کسانی کاری را قبيح وکسانی ُحسن ميدانند وعده ای ھم معتقد ھستند ،آنچه که شرع ويا قانون
وحسن شناخته شود.
مشخص واحصاء کرده است ميتواند قُبح ّ
اين مختصراشاره را داشته باشيد که درادامه تحرير ازاسباب قياس است.

واﻣـــــﺎ ﺑﻌﺪ
علت توجه به مصاحبه مزبور دوچيز بود يکی اينکه ازسوی جاويد ايران ارسال شده بود واين بدان معناست
که اگرضرورتی نداشت ارسال نميشد؛ چون به حال ووضع من آگاه ھست؛ دوم اينکه آقای فرھودی مصاحبه
کننده ،آقای حمزه پور را يک فعال ومبارزسياسی  ٣۵ساله معرفی کرد وچون اين شناسنامه وشخص آقای
حمزه پور برای اينجانب سابقه ای نداشت عالقمند شدم به بينم که اين فعال و مبارز  ٣۵ساله کيست وچه
ميگويد؛ که بنده ازدانستن آن محروم بوده ام وبقول نظامی >يکی ميرود ديگری ميرسد< ماجرا چيست.
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ﻋﻤﺪه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
عمده مطالب مصاحبه ،مربوط به انتخاب آقای دانلد ترامپ به رياست جمھوری آمريکا بود .آقای حمزه
پورفصل مشروح ومفصلی درصالحيت واقتدارسياسی وشخصيت آقای دانلد ترامپ به شنوندگان برنامه
پيشکش کرد .جانبداری وحمايت وشھادت ايشان از آقای دانلد ترامپ درحدی بود که تاکنون کمتر از
ھواداران آقای دانلد ترامپ شنيده شده است؛ حتی ايشان تا آنجا رفت که دفترخودشان راھم براه تبليغ برای
١
موفقيت آقای دانلد ترامپ درخدمت او گذاشته است.
ھيچ اعتراضی به حمايت وفداکاری درراه انتخاب آقای دانلد ترامپ متوجه آقای حمزه پور نيست .ايشان
تبعه آمريکاست وحق دارد برای کانديد مورد عالقه اش سنگ تمام بگذارد .ايشان بسيارکوشيد که ثابت کند
بين ثروتمند بودن وشيوه ثروت اندوزی وسياست وکشورداری رابطه مستقيم وجوددارد وھرکه ثروتمند
است پس سياستمدارواليق کشورداری ھم ھست و يک فورمول فلسفی! ھم اختراع وچاشنی تمايالتشان به
آقای دانلد ترامپ کردند وگفتند که علم حقوق ،جامعه شناسی ،تجارت وسياست و کشورداری باھم نسبت
اجرائی دارند وھم خانواده ھستند وصاحبان ھريک از آن ھا برھمه مشاغل ھم خانوده ،احاطه وصالحيت
دارد و ازاين مغلطه اين نتيجه را ارايه دادند که آقای دانلد ترامپ چون ميداند که چگونه تحصيل در آمد کند
پس بنابر قاعده اختراعی ايشان ،او ميداندو ميتواند چگونه آمريکا را اداره وسياست آمريکا رادرادعای
رھبری جھانی تکوين بخشد .ايشان ھرچه درچنته داشت برای آقای دانلد ترامپ خرج کرد حتی ازباب اثبات
رابطه ثروت اندوزی با سياست مداری ورھبری آمريکا گفت که آقای دانلد ترامپ در يک گفتگو چند دقيقه
ای  ۵٠يا  ١٠٠ميليون دالر در آمد بدست آورده؛ پس قادراست با مذاکره ھمه مسائل ومشکالت جھان
راحل کند؛ حتی سر آقای پوتين راھم در پوتينھايش فروکند.
باری ،ھيچکدام ازاين حرفھای آقای محمد رضا حمزه پور غيرعادی برايم نبود ،ايرانيھا برای قدرتی که از
دور چشمک ميزند ازقدرتی که زيرسايه اش زندگی ميکنند بيشترارزش واميد قائلند.
بنجامين ،اولين سفيرامريکا در ايران درخاطراتش نوشته است ايرانيھا به ستاره ايکه از دور سو ،سو
ميزند بيشتراھميت ميدھند تا خورشيدی که درحال غروب کردن است )نمونه شورش  ۵٧وگرايش به
خمينی(.
آقای حمزه پور ھم بسابقه ايرانی بودن وداشتن کم وبيش تربيت وباورھای ايرانيان ،اکنون که خورشيد
باراک اوباما درحال غروب است البته که به ستاره ای که ممکن است خورشيد فردای آمريکا بشود دل و
جان فدا ميکند.
رﻫﺒﺮي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺳﺘﻮرداﻧﻠﺪ ﺗﺮاﻣﭗ
اما آنچه که تنظيم تحرير حاضر را درتکليف قرارداد ،اعالم آقای حمزه پور بود به اينکه اگر آقای دانلد
ترامپ ايشان را مامور رھبری مبارزه ايرانيان بکنند ايشان آنرا قبول و امر رھبری ايرانيان را عليه
جمھوری اسالمی خواھند پذيرفت.
 Home office - ١خودش را )منظور از ھوم آفيس بدان معنی است که ايشان اتاقی يا زيرزمينی يا گوشه ای از خانه اش را دفتر
خوانده است تا از شر ماليات بر در آمد ويا ماليات بر منزلش معافيت بگيرد( .به سخنی ديگر آن ژست و قيافه پزی است است پر از
»خالی« ح-ک
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اينجا بود که يکدفعه بياد اين بيت افتادم:
آﻧﻘﺪر ﻧﺸﺪ ﻫﻤﺎ ﺑﺮﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎﻳﻪ ﻓﻜﻦ

ﻛﻪ ﻛﻼغ آﻣﺪ وﺷﺪ ﻓﻀﻠﻪ ﻓﻜﻦ ﺑﺮﺳﺮﻣﺎ

نميتوانم درک کنم که چگونه ممکن است کسی ادعای  ٣۵سال فعال سياسی
بودن رابنمايد ولی درک قبح و خواری اين امرساده که ھيج ملتی وقوم
وقبيله ای حتی ازعصرحجرقبول نميکند که رھبرش رايک قبيله بيگانه
انتخاب کرده باشد ،را درک نکند .مقصود اين است که قبح اعالم با افتخارايشان نه تنھا
درقاعده حقوق سياسی وحاکميت ملت ھا بکل مردود ونوعی خيانت به آرمان ھای ملی تلقی و از نظر حقوق
کيفری دعوت به مداخله در امور کشور تلقی ميگردد بلکه قبح اين اعالم ايشان يک امربنيادی و از قوانين
ارگانيکی است ،که با بشريت بوجود آمده وبا بشريت ازبين خواھد رفت و از نظر فالسفه کالميون ھم قانون
وشرع آنرا محکوم ساخته است وھم عقل وقوه تميز انسان آنرا بشدت رد ميکند.
اگر آقای حمزه پور قُـ ُـبحی برای اين خواست وعملشان قائل نيست يقين بدانند که نه تنھا آقای دانلد ترامپ
بلکه گاو وگوسفند ھای آمريکا ھم دقيقا به قـ ُبح چنين مداخله ای آگاه ھستند و آقای دانلد ترامپ احتماال
از آقای حمزه پور مانند دستمال کاغذی درجھت انتخابات وتحميق ايرانيان ھمفکر خود آقای حمزه پور
)اگرپيدا کند( استفاده خواھد کرد.
اسناد سياسی مشتمل براظھارات شخصيت ھای دولت باراک اوباما نشان ميدھد که آنھا به قبح حمايت از
حاميان کشورشان درميان ايرانيان آگاه ھستند واستيصال آنھا دراين راستاست که چگونه به عوامل ايرانی
خودشان کمک کنند که فاش نشود؛ زيرا فاش شدن آن حمايت ھا با منفورشدن وجاسوس بيگانه شناختن
ھمراه است.
ھمان اسناد نشان ميدھد که ايرانيان طرفدار آمريکا وحشت دارند از فاش شدن حمايت آمريکا .بايد فرق
گذاشت بين حمايت وکمک مالی آمريکا به افراد خود فروخته ايرانی با اينکه فرمان رھبری اپوزيسون از
سوی آقای دانلد ترامپ بنام آقای حمزه پور يعنی يک آمريکائی سابقا ايرانی صادرشود وايشان با استقبال
از آن فرمان ،رھبری نجات ايران را عھده دارشوند.
فکرنميکنم درتاريخ سياه مبارزه ،از ايرانيان خائن ووطن فروش صيغه ای به اين ابتذالی تا کنون ازکسی
صادر وارايه شده باشد .تنھا نمونه مشابه احمد چلپی درعراق است که بنام رھبرمبارزه ضد صدام ھمراه
نيروھای آمريکائی وارد عراق شد ولی با آرزوی رھبری عراق به درک واصل گرديد ونمونه ايرانی آن
ميرزاکوچک خان جنگلی وپيشه وری وقاضی محمد است که سرنوشت آن ھا فراموش نشدنی است.
اينکه يک آمريکائی با سابقه تابعيت ايرانی با فرمان رئيس جمھور آمريکا رھبرمبارزه ايرانيان بشود کجای
آن با قواعد حاکميت ملت ھا ودمکراسی واحساسات ملی واخالق ومنش ايرانی ھمخوانی دارد که يک
ايرانی دارای تابعيت آمريکائی و بزرگ شده درآمريکا خواھان آن است؟ و آنقدر ھم غافل ازقبح آن است
که آنرا در رسانه ھای عمومی باشتراک ميگذارد؛ آقای حمزه پور خوبست به کنوانسيون ھای بين المللی
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درممنوعيت مداخله کشورھا درامورکشورھا ومنشورسازمان ملل متحد رجوع ميکردند وبعد در کانال
اينترنتی کيھان )تلويزيون( با اين ادعای خودشان آفتابی ميشدند.
سابقه نشان ميدھد که بسياری ازايرانيان ،ھمخيال وھمسو با توھم ھای آقای حمزه پور بوده اند وحتی به
کاخ سفيد ھم دعوت شده اند وخودشان اعالم کرده اند که ازحکومت آمريکا در خواست کمک مالی برای
نجات ايران داشته اند ،البته بقيه اش را نگفته اند ولی معلوم است که مورد مصداق اين توصيه ميباشد:
>اقويا بايد به پذيرند درخواست متعديان وحيله گران راکه اگرازاطعام آنھا روی گردانند آن شيادان بينوايان
را فريبند وغارت کنند<.
آقای حمزه پور اگر مايل باشند ميتوانند سياق اجرائی موضوع را در آقايان نصراصفھانی ومنوچھرگنجی،
امرعباس فخرآور ،مدنی وديگران مالحظه کنند ،که باھمه حمايت ھا واحتماال کمک مالی دولت آمريکا ھيچ
ايرانی آنھا را تحويل نگرفت وشدند سنگ روی يخ وشاگرد اطوکش.
گاه چيزھائی به ّ
مخيله انسان راه پيدا ميکند ولی عقل اجازه ساخت وساز وشيوع آنرا نميدھد؛ اين روش
معمول مردم دانا ومتفکراست .ولی گاه چيزھائی به مخيله انسانی راه مييابد وچون آن شخص پايگاه عقلی
کاملی که بتواند آنرا تجزيه تحليل کند ندارد يک سره به ميدان افکاروعقايد عرضه وارد ميشود ،آنوقت
است که ايجاد دردسرميکند؛ وبقول معروف )خربيارو باقال بارکن( = خربيار و رھبری گماشتگی آقای دانلد
ترامپ رابارکن.
اولين سرمايه و آموزش يک مبارز سياسی آشنائی با فرھنگ ومنش ايرانی درمبارزه سياسی ونقش اعتقاد
در ساختارفکری وعملی مردم است.
فرھنگ ومنش ايرانی پذيرای رھبری ھرکس حتی بشرط ايرانی بودن نيست تاچه رسد که يک دارنده تابعيت
آمريکا بافرمان رئيس جمھور آن کشور امررھبری ايرانيان را برعھده بگيرد .درخط به خط فرھنگ ايرانی
ميخوانيم که رھبری دينی مردم ايران با آخوند اعظم ورھبری سياسی وھويتی ايرانيان فقط با پادشاه است.
نه آخوند ميتواند رھبری سياسی جامعه ايرانی را عھده دارباشد ونه شاه ميتواند رھبری مذھبی را .حال
اگر آقای حمزه پورتصورميکند اين قاعده فرھنگی ھزارساله بافرمان ترامپ ناديده گرفته ميشود ،به
مرورمجدد تاريخ سياسی ايران نيازدارد.
ﺗﺎﺳﻔﻲ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدﻧﻲ
اين تحرير ناقص است اگرازتاسف عمل آقای فرھوی ياد نکند؛ آقای فرھودی درمقابل اظھارات آقای حمزه
پور دائر به انتظاردريافت فرمان رھبری از آقای دانلد ترامپ ،ھيچ سخن اعتراضی وحتی آموزشی نگفت
وفقط چسبيد به اظھارات آقای دانلد ترامپ به محدوديت ھائی برای ورود مسلمانان به آمريکا.
ھزارمقاله درباره محکوميت اظھارات آقای حمزه پور درباره رھبری ايشان بفرمان آقای دانلد ترامپ
نوشته شود يک صدم اشاره آقای فرھودی در ھمان مصاحبه درنفی آن درخواست وقبح آن نداشت و آقای
فرھودی مانند کسی که ماست زيادی خورده ِّبر و ِّبربه آقای حمزه پورنگاه کرد که برای بيننده برنامه چيزی
جز تائيد اظھارات نادرست آقای حمزه پور نداشت؛ اينکه گفته ميشود >تا تنورداغ است نانت رابه پز<
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ھمين معنارادارد که وقتی تنور ازداغی افتاد نميتوان نان پخت يعنی اعتراض به اظھارات آقای حمزه پور
بی اثراست.
شايد اين بيت مولوی برگويائی اعتراض به آقای فرھودی بيفزايد:
چونکه زاغان خيمه درگلشن زدند

بلبالن پنھان شدند وتن زدند

