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اميرفيض -حقوقدان
ِ
وتاکيد ارسال کننده ،مبنی برتوجه به راه حلی که ايشان
متن سخنرانی آقای دکترکاظم وديعی با خواستاری
ارائه داده اند در جاويد ايران گرد آمده است.
با آنکه درپيام ارسال کننده راھنمائی شده که به قسمت آخر نوار سخنرانی توجه شود ،معھذا سوابق و
نوشته ھای آقای دکتر وديعی مشوقی بود که بتمام صحبتھای ايشان با ھمه مشکالتی که دارم گوش کنم
و چنين ھم کردم.
بخش مفصل سخنان ايشان متوجه استراتژی روسيه وآمريکا وسايرکشورھا وجمھوری اسالمی در سوريه
بود ،که بنده چندان رغبتی به مشارکت در آن ندارم .يادم ھست درجريان جنگ جھانی دوم که شاھرخ
نامی  ١مفسير سياسی راديو آلمان بود گفته بود> :ايرانيھا عموما مفسرجنگ ھستند< ودرست ھم ميگفت
در آن سالھا درھرقھوه خانه ای جبھه ھای جنگ آلمان وشوروی چنان ازسوی مشتريان تفسير ميشد که
فرماندھان آلمان و روسيه ھم ھاج وواج ميماندند .يادم ھست حتی درروزھای عقب نشينی بزرگ آلمان
ھا ھم مفسرين ايرانی ميگفتند که اين يک شگرد آلمانھاست که ميخواھند تمام قوايشان را جمع کنند ومثل
فنريکدفعه تمام روسيه را يکشبه بگيرند .باری من از آن زمان ديگر دل و دماغی به تفاسيرسياسی
جنگی بين کشورھا ندارم؛ بنابراين توجھات خاص آقای دکتربديعی درمورد استراتژی روسيه وسوريه
وغيره مورد نقد اين تحرير نيست.

اﻣــــــﺎ راه ﺣﻞ اﻳﺸﺎن
درنخستين سالی که به کانادا آمدم يک ايرانی بمناسبت اينکه سالھا قبل ازشورش  ۵٧درکانادا زندگی
ميکرد بطورطبيعی ملجا ھدايت وراھنمائی ايرانيان تازه وارد به کانادا قرارگرفته بود وايرانيھا با زحمت
زيادی خودشان رابه اوميرساندند ومی پرسيدند ما بايد چکارکنيم ،راه وچاه ما کدام است ،آن شخص در
ِ
نھايت سادگی ميگفت راه شما اين است که برويد به
کانادين تاير  ٢ Canadian Tireوچند مترطناب
بخريد وخودتان را داربزنيد ،ھمين وھمين!
راه وچاره آقای دکتربديعی با موقعيتی که ايرانيان برای ايشان قائلند خيلی شبيه به راه حل ھمان ايرانی
مقيم کاناداست .خالصه وفشرده راه حال ايشان اين است که ايرانيان خارج ازکشور بايد اصالح طلبان
داخل کشور را ياری دھند وصرفنظرازدمکراسی اسالمی ويا دمکراسی حقيقی و مسئله تماميت ارضی
بايد با حفظ حرمت کسانی که درايران قدم برميدارند به آنھا پروبال بدھند واگرچنين نکنيم ونکنند ايران
 - ١بھرام شاھرخ -ح-ک
 - ٢اين يک فروشگاه است که بجز جان آدميزاد ھمه چيز از تاير اتومبيل تا طناب و رنگ و ديگ و قابلمه و دوچرخه و روغن و
کفش و گل و گلدان ھمه چيز ميفروشد .ح-ک
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تبديل به کره شمالی خواھد شد .نظراتشان ومستندات ابرازی ايشان بسيارنزديک واقتباس ازاسالم
آمريکائی است.
ﺣﺎﺷﻴﻪ درﺑﺎره اﺳﻼم آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ
درسال  ١٣۶٧جامعه معلمين کشوردرخارج ازکشوربرياست آقای محمد درخشش سميناری برای سخنرانی
آقای حائری يزدی دردانشگاه آمريکن ترتيب داد که حائری درباره اسالم ودمکراسی و ھماھنگی بين آنھا
بعنوان مجتھد طرازاول ودکترای الھيات ازدانشگاه تھران ودکترای فلسفه ازدانشگاه تورنتو و و مراتب
دانشگاھی ديگری که به اوسنجاق شده بود سخن گفت وبه سواالت حاضرين پاسخ داد وتمام تالشس اين
بود که بين اسالم ودمکراسی واينکه اسالم قرائت ھای مختلفی دارد )درست منطبق با مراتب مورد ادعای
آقای دکتروديعی(.
سنگر بالفاصله رساله ای تحت عنوان اسالم آمريکائی درنشريه خود منتشرساخت که رد اظھارات آقای
حائری ودراثبات تعارض آشکار بين اسالم ودمکراسی بود )رساله مزبور بعدا توسط سازمان مشعل به
چاپ رسيد که نسخه ای از آن درکتابخانه سنگرباقی است(.

ﻳﻜﻪ درد ﻧﺎك
ّ
بنده ازراه حل ايشان بسياريکه خوردم زيرا فرمايشات ايشان دريک مصاحبه با آقای ناصرامينی که گفته
بودند> :پادشاھی يک نھاد است درادب وفرھنگ سياسی ايرانيان ،اما دمکراسی پادشاھی تحولی است
بزرگ ومن بر آن ،رساله ای در حال نوشتن ھستم< را درخاطر دارم وبھرحال ايشان را پايگاھی برای
حمايت از حقانيت تداوم سلطنت مشروطه ايران ومخالف شورش  ۵٧ودستآورد ھای آن ازجمله جمھوری
ومبلغ اصالح طلبان که با
اسالمی وجناح بندی آن ميدانستم وانتظار نداشتم که به اين سادگی وا بدھند ّ
عنوان واقعی نوکران وسرسپردگان آمريکا محسوب ميشوند درآيند.
براستی که چنين دفاع وايجاد حقانيتی که برای اصالح طلبان ازناحيه ايشان شده است خود اصالح طلبان
را بعلت سابقه کثيف وبيگانه پرستی وھمدمی باشورش وتبعيت ازابليس جسارت آن نيست و راه حلی که
آقای دکتر وديعی بتمام مردم ايران ارائه داشته اند از ناحيه ھيچ اصالح طلبی تاکنون به اين جامعيت
انحصاری ھمراه با تالی فاسد آن يعنی تھديد کره شمالی شدن ايران ،ديده نگرديده است.
خوب به ياد دارم که تھديد ايران به کره شمالی شدن بی سابقه وابتکار آقای دکتر وديعی نيست بخشی از
طرفداران جمھوری اسالمی با اين وحشت جلوميروند که سقوط جمھوری اسالمی سبب تجزيه ايران و
تبديل ايران به کره شمالی ميشود.
چرا آقای دکتروديعی که معتقد است تمام طرحھای عمرانی کنونی کشور از دستاوردھای رژيم سلطنتی
مشروطه ايران است به چنين تھديد توخالی )ايران تبديل به کره شمالی ميشود( متسمک است مگر در
ايام حاکميت رژيم سلطنتی ،ايران کره شمالی بود که امروزعبورايران ازچاه ويل بی سامانی جمھوری
اسالمی به کره شمالی منتج شود.
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اين برداشت ناموزون وبسيار زننده ايشان ياداظھارات احمد مدنی )کارگزار و يارجان برکف امام خمينی(
را زنده ميکند که گفت> :بايد صريحا بگويم کارھائی که در آن دوران شد )مقصودش دوران شاھنشاه
آريامھراست( کمترازحمله مغول نيست ،چنانچه درمملکت ما انقالب نميشد وبا ھمان آھنگ پيش ميرفتيم
ايران تاسال  ٢٠٠٠فقيرترين کشورھای جھان ميشد وحتی نه يکی ازفقيرترين ھا<.
)روزنامه اطالعات دوشنبه  ۵٧اسفند(
احمد مدنی ھم مانند آقای دکتروديعی ازاين قياس مع الفارغ خواست بفھماند که اگربه جانبداری از
شورشيان برنيائيد ايران تاسال  ٢٠٢٠به فقيرترين کشورھای جھان درخواھد آمد.
کامال مشھود است که درداخل ايران يک موج حمايت ازاصالح طلبان به رھبری شيخ حسن ورفسنجانی
و خاتمی ورھبری آمريکا بوجود آمده است وفعاليت ھای اخير امضا جمع کردن ھا ھم بخشی ازھمان
موج است ولی به ھيچوجه چنين وا دادگی واصراری درحمايت ايرانيان خارج وداخل کشور ازاصالح
طلبان که جناحی ازشورشيان  ۵٧به اضافه نوکری آمريکا واسرائيل را دارند حتی ازنمايندگان اصالح
طلبان که بنماينگی جنبش سبز فعالند ديده نشده است؛ آنھا باھمه بيغيرتی سياسی جرات وجسارت اين
کار را نيافته اند.
واقعا باورنکردنی است اگراظھارات آقای دکتروديعی بطريق مستقيم شنيده نشده بود باورکردنی نبود.
انسان البته که ميتواند مطابق نظرديگران فکرکند وحرف بزند ويادرخلوت به خود ونزديکان نھيب بزند
که راستکار و معتقد باشيد ولی مرد آن است که درھرحال سنگر اعتقادی که به آن شھرت يافته را خالی
نکند.
ھيچ نکبتی برای ايرانيانی که عليه جمھوری اسالمی ،سالھاست مبارزه ميکنند باالتر از اين نيست که
دعوت شوند که سگ را با سگ توله عوض کنند يعنی جمھوری اسالمی را باضافه نکبت وابستگی و
نوکری صريح به بيگانه را بپذيرند.
ايرانيھا شايد نميدانستند که ماھيت جمھوری اسالمی چيست ولی اکنون ھمه ميدانند که ماھيت اصالح
طلبان وجنبش سبزچيست ،به روشنی خواستار تداوم جمھوری اسالمی وقانون اساسی آن بعالوه نوکری
ومبلغ بی پروای
و وابستگی به آمريکا ھستند .اين ننگ چيست که آقای دکتر وديعی را آلوده ساخته ّ
حمايت از جناحی ازبدنه جمھوری اسالمی شده است؟ اين ننگ چيست که ايشان خطرتجزيه کشور وپايمالی
عناوين ساخت اسالم آمريکائی( را فدای
دمکراسی اصلی وجايگزينی دمکراسی اسالمی )مسخره ترين
ِ
ھمکاری وحمايت ازاصالح طلبان ميدانند؟
اين ننگ چيست که آقای وديعی يکباره به صحرای کربال ميزند ومسئله تجزيه کشور را درجريان يک
امر تبليغی امری بی اھميت ميسازد .تبليغ ازيک گروه سياسی چه ارتباطی به بی اھميت دانستن تماميت
ارضی کشوردارد.
آيا واقعا اظھارات ايشان جواز قرائت اين بيت است:
گرروغن ونان خواھی ھمکاسه آنان شو

خواھی نشوی رسوا ھمرنگ جماعت شو
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***
اين فايل که گفتگوی آقای دکتر کاظم وديعی با سعيد بھبھانی زير عنوان »» تنش ترکيه و روسيه و
وضعيت اصالح طلبی از نگاه دکتر کاظم وديعی«« بود را بدون ھرگونه تفسير و انتقادی در روز پنجم
دسامبر  ٢٠١۵به ليست فرستاده ام .برای شنيدن آن ھمان عنوان را بصورت کامل در اينترنت پژوھش
کنيد .ح-ک

