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 ))بهمــن ماه  22ســـه ركــن منحـوس درفاجعـه(( 
 
 

 را ايران تاخـت که شکوفائی ايران ورستگـاری ملـت ما فاجعـه ای بر ؛۵٧بهمـن ماه سـال٢٢روز
که هيـچگاه  يـم و نبايـدظبهمن روزی است که درتاريخ وطنمان عزائـی است ع٢٢ .بربـاد داد

 .بـرد يـاد از زشـتيهای آنـرا
 

نوشـته  يـن فاجعـه ونقـش دژخيـمان مذهبی وسياسـتهای خارجی درتکويـن ايـن شـورش؛دربـاب ا
کوشـش  های بسيـارآمـده است که اگرکمی ازآن همه نوشته ها برافکارواذهان  نشسـته باشـد؛

 .رسـيده اسـت جوينـدگان راه حـق بکمال مقصـود
 

اچراغی برای آينده بدانيـم  گذشـته ر ايـن درس تاريخ وفضيـلت انسانی است که بايـد
عبرت بگيـريم وازوارونـه نگاه کردن  بمسـائل  رفته است؛ وازفرصتهـائی که به عبـث بربـاد
 .نسبت بـه رويـدادهای ايـران حسـاس وجسـتجوگـرباشـيم ايران وازکلی گـوئی بپرهيـزيـم و

 
ش توده های مـردم رابـايدعامـل گرايـ نی تشبيـه کنيـم؛ـَـک جريـان خميـنی رابه سيـل بنيـاناگـر

 .موثـروقطعی برای حرکت اقتـداروشـکل يافتن آن جريان بشمارآوريم
 

شـناخت علت وانگيـزه اين گرايـش پذيـری بيسابقـه الزمه نجات ايران درمفهـوم رسـتگاری ملـی 
 .اسـت

 و باخته بـودند  جريان خمينـی قدرت اکتسابی ازعقل راحقيـقت آنستکه اراده بيشماری درمقابل
 تنعمات بسياری که بآنان تعلـق داشـت؛ رژيـم شاهنشاهی و انسانهائی عليـرغم بهره منـدی از

ارائـه  آزمايـشگاه افکار" روشنفکران که معموال . جريان خمينی افزودندبصورت موجی برعظمت
 ره تعطيـل کردنديکسـ را آزمايشگاههـای  فکری خود آغـازجريان خميـنی؛ با شـده بجامعه هسـتند

 وآنـها همعرض وهمرديـف عـوام؛ بآنچـه که خمينی ميگفت وميخـواست؛ هرگـزعنايـتی نکردند و
 .برشدت حقانيـت کـاذب آن جريـان بيفـزودنـد بجريـان خميـنی پيوستند و

 
 کـه گلـه  امـاريشـه ايـن قضيـه وايـن پروسـه ای که جامعه رادرچنان هيـجانی قرارداد و

 ـوی قتلـگاه خـود ووطـن خودحرکت دسـته جمعی کند؛ چيست؟واربس
 

ه عليرغـم کـ وهمه آنهـا انگيـزه همه آنهاکه شرکت درجريان خميـنی رايک تکليـف ميدانسـتند؛
برای جريان خمينی  وهنگامه ها  ونفوذاجتماعی ازآن جريان استقبال کردند؛یامکانـات رفاه

 بپاسـاختند؛چـه بـود؟
 و  بظاهرروشنفــکرودرمعنـا زيـاده خـواه؛ جريـان سازی درغالب ادعای گروهیاينانگيـزه  آيـا

 سلب آزادی بيـان وقلـم بـود؟ دربـاطـن مـدعی حکومـت؛
 آيـا عـدم رعـايـت قـانون اساسـی مشـروطه بـود؟ •
 آيـا درخـواست تجـديـدنظـردرنـوع رژيـم بـود؟ •
رای  زدن مکانهـاوکوشـش دسته جمعی بـآتش غارت بانـکها؛ اعتصـابات سراسـری؛ا آيـ •

صحيـح  عکس العمل مردم ايران به عدم اجرایيادرت اقتصادی ايران وساقـط کردن ق
 وکامـل قانـون اساسـی مشـروطه بـود؟

 عــدم رضـايـت ازشـاه وخانـدان ساطنتــی بـود؟ آيـا •
 عــدم وجـودعـدالـت اجتمـاعی وتقسيـم بی رويـه ثـروت بـود؟ آيـا •
 يـاعــدم تناسـب پيشـرفتهای اقتصادی کشـورباقـدرت هضـم جامعه بـود؟آ •
جامعـه بـآن درجـه ازرشـدفکری وشـعورملی رسيده بودکه اقتصادوامنيـت کشـورش  آيـا •

 اجـرای قانـون اساسی مشروطه معاوضه نمايد؟ رابخـاطرآزادی قلـم و
•  

 و حصـری؛ حـد و هـر زادی وخفقان بـامحروميت ازآ .بحقيقــت که هيـچيک ازايـنهانبـودونيسـت
وخشونـت باهروحشـت وشقاوتـی هـرگـزقادرنيسـت که آن سـيل  ذلتـی؛  وگسـتردگی هر با فقـر

عظيمـی که درجهـت دستورات خمينی براه افتاد  وآنچنـان جـذب توده های متمرکزدرطبقات 
 .مختلف کشورگرديد؛بـوجودآورد

 
 گی فکرخمينی بااراده مردم بود؟پـس چه رابطه ای سبب اين پيوست
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ديـن بـرروح  سال قبل موردتعرض قدرت بيگانه ای قرارگرفت که بصورت١۴٠٠جامـعه ايران در
اگـرازايـن  و .آداب ورسـوم وفرهنـگ وسنتهای ايرانی اثرات بسـيار عميـقی گـذارد نيـز وفکر و

فکـری قوم عـرب وفلسفـه  اسـتحمار و مردم ايران ازهمـان تاريـخ باسـتعمار رک گـوئی نهراسـيم؛
ازايـن اعتراف  بايـد جامـعه راکـل استقالل يـک ملتی بدانـيم؛ واگـراستقالل فکری. آن درآمدند

 استقـالل فکری خودرايکسـره ازدسـت داده ايم ايـرانيـان ازهمان زمـان؛ کـه ما سرافکنـده باشيـم
نـرسـيده  ه الزمه حيـات يک جامعه مستقل اسـت؛عقيـدتی ک هيچـگاه تاکنـون باسـتقالل فکری و و

 .ايـم
 

ايـن قدرت استحماری که امـروزبرکشـورماحاکم است چيزی جزدنباله همان قدرت کرامتـی که 
قرن پيش بانهايت شدت به زوال ترقيات جامعه وبـازدارندگـی بيـداری مردم پـرداخته ١۴٠٠از

 .اسـت؛نيسـت
 يـا سلطه  و از بايد که کشور ين گفته ودانسـته شـده است؛مفهـوم استقالل ملت ومملکت چنـ

انـديشه نشده است  کـه پيوستگی  باين حقيقت؛ امـا .وابستـگی بکشـورهای ديگرمصـون مانـد
نمـونه کامـل زشـت  قوانين بيگانه؛ خـود و وابستگی قوانيـن يک جامعه بافکار فکری وعقيـدتی و

 . آن قـوم اسـتتريـن نوع وابستگی ووابسته بودن
 

 وازده قــوم قـومی کـه رسـتگاری اش درکنتـرل وحيطـه اقتـدارفلسـفه ارتجاعـی وقوانين
 .هـم خـودش دراسـتحماروهم وطنـش دراستعماراست ديـگراسـت؛

 
 حاکميت بـدبختـی وننـگ آنجاست؛ جامعه ای که همه وجودش آغشـته بضربات ويرانگرانه 

ولـی   وميـنالند؛ه درعيـن اينکه دردآن حاکميت رااحساس ميکنندآن جامع افراد مذهـب است و
 باريـدن برملـت وطنمان آنکه خودميـدانندکه فاجعه ای با و .فلسـفه اجرائی آنرامقـدس ميشمارند

ولی آنچنان دراستحمارفکری مذهب درآمده اند کـه يـارای بازگـوئی آنچه که باهيـزم آن  گرفتـه؛
آن فلسفه رابيگـانـه   افزوده شده است که نه تنهابدانجابعمق استحمارشان تا و .نـدارند ميسـوزند؛
  .شـناسـی ميشناسـند حـد خـدا در بلکـه مقـام آنـرا نميـداننـد؛

 
باجـرای  معتقــد بـراسـتی چـه فرقـی اسـت بيـن فلسفـه کمونيسـت وفلسفه مـذهـب کـه هردو

 رزنـدگی اجتماعی هستند؟د برای رستگاری پيروان خود قوانيـن خود
 

 فلسفه که يکی روس وديگری يک عـرب است ؟ چـه فرقی است بين واضعيـن اين دو
 

 ازنظـرمفهوم بيـگانگی چه تفاوتی اسـت بيـن يـک روس ويـايـک عـرب؟
 

مدعی  اصالـت  يا و برای لنيـن اشگ ميريـزد يـا و لنيـن ميگويـد؛ چـراوقتـی يـکنفرزنـده باد
ميـنگريـم وقوانينی برای جلوگيری ازفعاليـت عقيـدتی  بـاو تنفر ؛ بـانظرونيسـم استفلسـفه کم

سرلوحـه  در را تبعيت ازافکـار بيـگانه عربـها سربلنـدی وافتخار ولی با آنـان تصويـب ميکنيـم؛
  خـودقـرارميـدهيـم؟همه قوانين ومنشـورهای اجتماعـی ومبانـی حقـوقی جـامعـه

 
 سـال اسـت که برای قتـل عربـی که بـدسـت عـرب ديـگر کشـته شـده است؛٠٠٠١بيـش از چـرا

به جنـازه های خاک شـده آن  گـريـه وزاری ميکنيـم وبه سـروسيـنه خودميکوبيـم وچون بت
 حـدخـدای در بارگاه های طـال ونقـره ميسـازيـم و و گنبـد برای آنهـا تعظيـم ميکنيـم و عربـها

بـرای  اوالدهـای موهـوم آنـان دراطـراف واکنـاف ايـرانمـان  يـش ميکنيـم وبزرگ آنهـاراسـتا
همـت ميکنيـم کـه هـرگـز  حـراسـت ازآن الشـه ها بـر چنـان قبـه ومـدخل و آرامـگاه ميسـازيـم و

 .بـرقهـرمانـان ملـی ودانشـمنـدان وطنمـان ارج نميـگذاريـم
 

  شـامل کهشـيخ ميشـناسـد؛ ولـی فی المثل را يـزيـد  و  عـرب فرزنـدعلـی حسـيِن،هـرايـرانـی
 از يـا و .هرگـزنـام ونشـانی نـدارد داغسـتان جنگيـد؛ در سـال عليـه روسـها٢۵

ايـن  .ايرانيـان ريختنـد؛ هيـچ يـادی نميـکند از وقـاص که آنهمه خونـها چنگيـزوتيـموروسـعد
 ايم که ميگوئيم؛ هـرکـس بـرآن عـربها کـه نـام رسانيده بدانجا تا رسوائی استحمـارفکری را
 گنـاهـش آمـرزيـده ميشـودودرروزمحشـر؛ و به بهشت ميـرود بـگريـد امامـان برخـودگـذارده اند؛
 .شفيعـش آن عربـهاگـردند
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 نيـز را  ملـت خـودايـن استحمـارفکری را آنجاميتوانـيم بدرسـتی درک کنيـم که سعادت آينــده اثـر
ســال اسـت کـه بانتظـارآمـدن ١٠٠٠ش از وبيم عرب نـاپيـدا ميپندارييـک ورظه گرو در

 .اوهســتيـم
ايـنهاهمـه اشاراتی ازانبوهـی نادانی؛ وحقايـقی ازعمق استحمارفکری ملت است که چنـان 

بصورت يک ملت مفلوک واسير واسـتعمارزده "بافلسـفه مذهبی عربهاجوشـيده است که دقيـقا
 .آمــده اســت در بـوده انـد؛ سـال ازقافـله تمــدن ايـرانـی عقــب١٠٠٠ کهبهائـیفکری عر

 
ايـن استحمارواسارت فکری خودمان توجهی نـداريم وبلکـه  ميـدانيـدعلـت ايـنکه به نفـوذ

درطـول  مـا ـت؟ علـت آنستکه اعتقادچيس آنـرابعنـوان يک اصل مقـدس ميشماريـم؛
رسـوخ  نسل بصورت توارث  درخـون وروح مـا ن اين فلسـفه که نسـل بعـدقـرنهادرزيـربـارسـنگي

وقتـی انسـان خـودش جزئـی ازکـل  نموده اسـت و جزئـی ازآن خرافـه ها را ما اعتقـاد يـافتـه؛
واقـع بيـنی  ديـد بـه اثـرات آن کـل بـا و کنـد خـودش دور از بود؛ بسختـی ميتوانـدآن کـل را

 .بنـگرد
 

گرفتار فلسفـه  را خود  فلسفه ديـنی عربی اسالم؛درچنـگال ه ايـران عليرغـم اسارت خودجامـع
بارخرافـات واوهامات را درحـدفـوق  و نمـود منشعبات اسالم بنام شيعه است؛ ديـگری که از

آهسـته آهسته تاروپـودافکارواعمال خـودرادرچهارچوب  و تصـوری برجامـعه افـزون کـرد
 باوريها شـکل گرفتـه بودقـرارداد؛ نا از حيرت آور  که باتراکمـی نامعقـول ومقـررات شـيعه

ديـری  .ن خـودرادچـارجانـورانی هـزارزبــان  بنـام روحـانی ومـرجـع تقليـدسـاخـتجامـعه ايرا
شيخ  ازمغـز  تقليـد مراجـع ولـزوم تقليـدشيعيـان ازيکی از که موضـوع مرجعيت تقليد نپائيـد

اطاعـت تعبـدی شيعيـان ازمراجع؛  زيـرکی ايـن قـوم بيـکاره مفتخـوار؛ زائيـده شـدوبـاانصاری 
بصورت عوامل قـدرت  "مراجع عمال و  يـک امـرشـرعی؛ و رکنـی ازمـذهب شيـعه گرديـدبصورت

 .درجامـعه ايـران عـرض وجـودنمـودنـد
 

دانسـت  دولتهـا منزلـه دولتی درمقابـلجامعـه ايرانی رابايـدب در حلـول روحانيــت ومرجـع تقليـد
روحانيـون که خواهـان  که دولتی نامرعـی بنام وموقعيـت حقوقـی جامعه ايران چنيـن گرديد

کـه درمقـام رفـع حوائـج عامـه بوضـع  درمقابل دولتی فرسـوده ديـنی بود؛ اجـرای قوانيـن ثابـت و
 .قــرارداشــت ود؛نيـازمردم دلخـوش کـرده بـ قوانيـن متناسـب با

 
کاهنـان  همـواره ودرطول تاريـخ اززمان مقاومــت ونبـردروحانيـت باقـدرت های حاکـم؛

 و .مصـروبـابـل تاکنـون نه تنهـا درايـران؛ بلکه درهمـه کشورهای جهـان وجـودداشــته اســت
نـرفتـن بخـدمت  ؛ وعـدم پـرداخـت ماليـاتکمکاری اعتصابات؛ درايران زيـربنای اين مقاومت را

محکـوم ساختـن هرگـونـه پيشـرفـت اقتصـادی  خـودداری ازاجــرای قـوانيـن؛ سربـازی؛
 .تشکيــل ميـداده اســت روگـردانی ازآنـرا واجتماعـی و

 
بخدمت  نرفتن حرام دانسـتن ماليات پرداختی بدولت؛ شناختـن دولتهـاازطرف روحانيـون؛ بـر جا

حقوق ازصندوق دولت چيزهائی است که ازسالهای قبل از شـورش حتی دريافت  سربازی و
 .روحانيـون متشــيع بـوده اسـت تـز مـالها؛

 
ايـن اعتصابات وکمکاريـهاکه بنيـادايران رابهم ريخـت يک سالح مبارزاتی نبـود که خميـنی 

ن زمان که ازهمـا  خدمت يک مسلمان شيعه برای دولتحراميـت ايـن سالح با مختـرع آن باشـد؛
عـده ای قشـری متعصـب دزديـدن  کم کـم ظاهـرشـد؛ وحتـی برای گـذاشت؛ رصـه وجودبع تشيـع پا

شـيعه قشری پول حقوقـش رابرای حالل شـدن  کـارمنـد مال دولـت نيـزحـالل شمرده ميشـد ويــک
 .دست گردان مراجع مينمود

 داشـته باشـند؛ دفتـر ان ميتوانسـتند دوفتــوای خصوصـی مراجع چنيـن نشان ميدهـد که بازرگـان
 از يـکی درسـت وحسابـی برای پـرداخت خمـس وسـهم امام وديگری متقلبــانـه بـرای فـرار

 .پـرداخـت ماليـات بـه دولـت
 

 ايـن سالحـی راکـه زنـگ زده نـاکـارشـده بود؛ و خميـنی ازايـن ريشـه های شـرعی استفاده کـرد
 .ـان ملـت انـداخـتبـه ج و صيـقل داد

 
 حتی خرابکاری وآتش زدن سازمانهای دولتـی مقاومـت؛ تمـرد؛ زميـنه های کمکـاری؛

 و فضای مذهبی ايران راپوشانيده بود"باعتبـارتلقيـنات مذهبی ازساليـان بسيارقـديم کامال
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ف طـر که اگريک شيعه برای دولت خدمت ميکرد  بود بصورت فروعاتی ازمذهب درآمده"اصـال
 .          ـی حرمـتی ماليـان قـرارميـگرفـتلعـن وب

 ومقاومتهــادرمقـابل نتصابـاتدرا ان را آنت عده ای گـرايـش پـذيری مردم وشرک کلـیايـک حکـمبـ
دراين  مردم را دولـت بحسـاب عـدم رضايت ميـگذارند وهرکس انگيزه های شـرکت گلـه وار

 .ی خودبيان ميداردکمبودها  و باحواالت شورش مذهبی بنا
وديگری که ننگين ترين  آزادی قلـم؛ بچرخانـد؛ آنـکس که قلمـش رانميتوانسـته هـرز

وقيحانه عدم اجرای قانون اساسی مشـروطه   مجلس بنمايش گـذاشت؛ خيانتـهارادرمقـام نمايـندگی
 ی نـداشـتند؛آزاد که چون مردم آزادی ميخواستنـدو نتيـجه ميگيـرند و ؛راعلـت العلل ميـداند

درجهـت افکـارخميـنی  لـذا واجـرانميشـد؛ قانـون اساسی مشـروطه اجراشـود؛ وميخواســتند
 .بحـرکـت درآمــدنـد

 
يـکی  .بـود وهسـت وامـاعـامـل ارتباطـی بيـن اراده خميـنی وعقـل وشـعورمـردم تنهـاسه رکـن

ری حکـم شـرعی تشـيع درنـاروا ديـگ عرضـه اسـالم بعنـوان ايده الوژی وفلسفه رستگاری؛
 سلطنـت وتعلـق آن به روحانيـت وسـوم مرجعيـت تقليـد دانسـتن قدرتهـای حاکـم وغصبـی بودن

بکالمـی ديگر؛ يک ايده لوژی اقـرانی بانام  .پشـتوانـه امامـت ورابـطه تعبـدی آن بـامقلـديـن بـا
فرمانبـرداران مطيـع ومتعصب وبی   بـا عنانيـک فرماندهی مطلق ال و خداوقرآن باپيروان بســيار؛

 .عقل
 
 . که پايـه واساس شورش خمينی را شکل دادی منحوسهارکـان سـه گان نهاهسـتندايـ
 

اين ارکان الزم وملزوم يکديگرندکه اگرهريک ازآنهاتحقق نميافت؛ فی المثل بجای خمينی 
بری شـورش راخميـنی  عهـده ره  ويابازرگـان وسنجابی وقطب زاده بودند ؛ومراجـع ديـگر

مراجـع ديگربراوحجـت نميگذاردند و يـاايده لوژی  و نبود درمقـام مرجعيت تقليـد امـا داربود؛
 .قـابـل مالحظـه نبـود هرگـزاين شورش حتی درابعادبسيارنـاچيـزی نيز اسالمی مطرح نبـود؛

 
 به درتظاهـرات بـرای شـرکتبطوريـکه ديـديـم روسـتائيان محل زندگی خودراترک ميکردنـد و

 سـياسـی شرکـت ميکردند؛ زنـان ومردان پيـروبچه های خردسال؛ دراجتماعـات .ميامدند شهرها
. نـه برای رفتـن شـاه ونه برای اجـرای قانـون اساسـی مشـروطه و نـه برای آزادی بـود

رکـت آمده بودندوچون آنـهادررابـطه بامـراجع تقليـدواصل تعبـدی قبـول دسـتورات مراجـع بح
وحـدت فتوانيـزحاصل  لـذا عموم مراجع نيزدراين شـورش مـذهبی شـرکت ونقـش قاطعی داشـتند؛

 وچنان شـدکه آن؛ گلــه های بيشـماردرميـدان درراه هـدف ويرانـگرانه ماليان بجريانی آمده بود
که هـدف چيسـت ونـه  بحکـم شـرعی نـه مقلـديـن ميدانسـتند و عظيـم مبـدل شـدند؛

 .بنمـايـاننــد ونـه مراجـع مکلـف بودندکه هدف را ضـرورت داشـت که بداننـد؛"شـرعا
 

بکشتن دادنـدوعليـه  را خود اعتصـاب کـردندبرای آنـکه اعتصاب رافرمـان خـداميدانسـتند؛ آنـها
بخواسـته های  .ـتنـدميدانس برای آنـکه شهادت خـودرادرراه خداواسالم دولـت شـوريـدند شـاه و

رای  و آنهـادررفرانـدومها .فتـوا ميدانسـتند برای آنـکه خودرامقيـد به اجـرای خميـنی تـن دادنـد؛
ماموری برای  خميـنی را و شرکت کردند برای آنـکه آنهـارا حاکميـت اسـالم ميپنداشـتند گيريـها

ع چون سيدکاظم شريعتمداری آنهـم ماموری که ديگرمراج ابالغ ايـن فراميـن ميشناختند
 .نموده بودنـد وتنفيـذ خميـنی راتائيـد کـردار وگلپايگانی وقمی وشيرازی؛ اعمـال و

 
مـرجـع اسـت   جامعه اسالمی متشـيع که رابطه عقل واراده مردم متکی برزبـانبنابـرايـن دريـک

 دهم باتفاق؛ليتقمراجع  ورعايـت واجرای حکم مرجع هم برای متشيع تعبدی اسـت وعمـوم
 ايـن جريان عظيـم رانداشت؛ چگونه ميتوان انتظارشکل گرفتن   اين شورش بودند؛یرهبران مذهب

 درمقـابل نفوذمـذهب که قائـمه تربيـت  ارج خـدمات اورا  و شـاه وچگونه ميـتوان رضايـت از
ردم درمقابل وتوقـع داشـت درچنـان موقعيتی م نسلهای ايرانی برآن استواراست ناديده گرفت

 فتاوی عامـه مراجع وتاکيدات صريح  وروشـن آنـان بعصيـانگری عليـه دولت وشـاه مقاومـت کنند
 ـت مرجع نباشد؛س اگردرد کـه افساری    توانـای روحانيـت بيـرون بکشـد؛ازيـد افسـارخودرا و

  شفيـع اودرروزامام کـه بايـد١٢يک مسلمان  متشيـع متهـم به زنـديـقی وبی ديـنی ميـگرددو
 .!!بالجملـه دشـمن اوميـگردنـد محشـرباشـد؛

 
حـرکت  از پيـرمردی که بعلـت کهولـت بسيارزميـن گيروعاجز خـودناظـرصحنـه ای بـودم؛

ای درروی اجاره  اصـرارش درکف يک وانت بر روستاهای اطراف تهران بنا بـوددريـکی از
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انجـام  داری از زيـرامعتقد بـودکـه خود ت کردتظاهـرات خمينی شرک در رفت ورختخـواب قرارگ
 اســت وثـواب همـه عبـادات اوباطـل  رسول اکرم  و امامان موجـب قـهر دسـتورمراجع تقليـد؛

که خودبه احواالتـش آشـنابودم عـکس کوچـک  ايـن پيـرمـرد )ارث فکری شرعی فاسد( .ميـگردد
 که عکـس فرزنـدانـش رانيـزدرکنــار آن يـکردروی طاقچـه ای نگاهـداری م شـاه وملکه را در

هـرگـزخميـنی رابرنگزيد بلکـه  اودسـتورات مرجـع  ؛بيـن شـاه وخمينی ايـن پيـرمرد .گـذارده بـود
آن مرجـع تقليـدشريـعتمداری هـم  تقليـدی راپـذيرفـت که نـام آن مرجـع تقليد خمينی بود واگر

راهـی جزقبـول دسـتورات تعبـدی آن مرجـع  دونظـائراوبودکه برای عده ای هم بود؛آن پيرمر
 .رانـداشـتند

چقـدربی انصافـی وکوته بيـنی وتاچـه اندازه تحقيـرراسـتی وحقيقـت است کـه انسـان اين روابط 
تبعيض ! وضوابـط راناديـده بگيرد؛وبه سخنانـی چون عـدم اجرای قانون اسـاسـی مشـروطه

آزادی قلـم  !عـدالـت اجتماعـی !مسـلح کشـور فرمانـدهی شاه بـرقـوای !تقويت درارتـش !درادارات
وآنهـاراموجب گـرايـش وپيوستگی توده های مردم  جـويـد وبه امثال ايـنها تمـسک !وبيـان

 .بشورش خمينی بداند
 

نظـری صائـب نگاه   اسـت اگـربعمق اين پروسـه مذهبی دراجتماع خودمان بــاسـفاهـت وبـدبختی
فکـری وسازندگی وديگرضايعه های  رسـوب ضخيـم آن که مانع هرنوع تعقل وحرکت از يـم ونکن

شـورش  بگذريم وبجای انگشت  گـذاردن روی ايـن نحوسـت سنگيـن؛ اجتماعی است بی اعتنـاء
 .تـامـه قانـون اساسـی مشـروطيت ايـران بـدانيـم رانتيجه عدم رضايت مردم واجرای

 
زياده خواهـی  يـا و  بعلت توقعاتی ايران آنکس که ازدولـت قانونيـان ازآنجاسـت؛اشــتباه ايـن آقـا

هـم ناراضـی  که همه مردم ميکنـد و ؛ تصـورميکرد ناراضـی بود علـتی بهر يا و
مـردم ايران محـدودبهمـان  و که جامعه ايرانی بودنـدويـابرعـکس؛ وايـنان چنان مـی انديشـدند

 وهـرروزهم مـدعی مبـارزه اند يـا و ميـگويند سخنــی يا و چيـزی مينويسـندکه  چنـدنفری هسـتند
 ؟نوعی ازخودعقيده وفکری ميرويانند

 
روشـنفکران باقتضای زياده خـواهی وخوی خودخواهـی نه تنهـا درمقابل جـريان خمينی مقاومتـی 

ف فرصـت وياابرازعالقه صـر   آنچنـان باشـتاب به جريان خمينی پيوسـتنـدکـه حتی بلکه نکردند
ويـکی ازهمين روشنفکران که رئيس نـدادنـد  خميـنی؛ ضروری تشخيصای برای آگاهی ازمقاصد

کانون وکالی دادگستری هم بوده است پـس ازمدتهـاهمکـاری صادقـانه باشـورش خميـنی وحرکت 
 ک پسـربچـه سفيـــهبايـن حقيقـت اعتـراف کـردوماننـد يـ او؛ باجريان ويرانگرانه وجنـايت بار

 خميـنی چـه ميـگفت  نميـدانستيم کـه  سـالـه درمقـابـل خبرنـگاران خارجی گفـت ما۶٠ولـی البتـه
 .وگـول خـورديــم

 
نقـش سـه رکن منحـوس شـکل دهنـده به شـورش مالهـاموضوعـی نيست که فقـط بموفقيـت 

مرهـون وجودريشـه های  آنهـا ياسیهم اکنون نيـزحضوروحيات س شورش مالهـاختم شـده باشـد؛
ری که گسترده اندوخونهائی که فق و دارند هميـن سه رکن اسـت واگرآنها باهمه مفاسدی کـه

 ناموسـهائيکه دريـده انـد؛ و کـه ربوده انـد  واموالـیزندانهائی که پرساخته اند و ريخته اند
نحـوس است که اين سه رکن بهميـن سـه رکن م هنـوزباقی مانده اند علت؛ اتصال آنهـا

 .موردحمايت بيگانه است"نيزکامال
 

کمونيسـت توده  اگـرايـن شـورش کثيـف مذهبی راهمـه پيشتازان باصطالح ملی؛ باضافه رهبران
..... باضافه باضافـه چريک فدائی و باضافه مجاهدين خلق؛ باضافـه سازمانهای اسالمی چپی؛ ای؛

شرعـی نداشـتند؛ بانـدازه يـک بال  پيـوند اين سـه رکـن منحـوسبعلت ايـنکه با رهبری ميکردند؛
کماايـنکه اکنون ناظـريـم باآنکـه عدم  .مگس هم درفضای سياسی ايران صدائی نميسـاختنـد

 ورهبران سياسی ازهررنـگ بيکـاری وفقراست اسـت؛ قحطـی  خشونت است؛ رضايـت است؛
اعتصاب  نگونی رژيـم هستند وهمگی آنان هم دستوردرمقـام سر و مخالـف؛ وفرقه ای هم باتفاق

 معهـذا تـوده مردم بحرف اين مدعيان رهبری اعتنائی ندارنـد؛ مقاومـت ميدهنـد؛ وکمکاری و
صحبـت  چيـزهائـی ايـنهايعنـی اين مدعيـان رهبری ازسيـاست و زيـرا ميـدانيـدچـرا ؟

 .کـن منحوس ندارندآن سـه ر با ميکننـدويـاکسانی هسـتندکه هيچ پيـوند
 

کـه همراه بادسيسـه  مبنـای همان سـه رکـن منحـوس بـود بر آری به تحقيــق آنچـه که واقـع شـد
آلمـان وفرانسـه ايـن شـورش  و هماهنگـی سياسی انگليس وآمريکا"مخصوصا های بين المللـی؛

 .ـدايــرانـی رابـرافکنــ و رادرجامعـه ايـران گسـترد وبنيـــاد ايـران
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 :نتيجـــه آنکــه

انگيـزه  هـرگـزبا  شـرکـت توده های مـردم درتظاهـرات وشورش عليـه رژيـم قانـونی ايران-١
عـدم رضايـت وخواسـتهای سياسی ورفاهـی آغازنگـرديد وگـرايـش پذيری مردم دررابطـه بامذهب 

قابـل شناسـائی  ؛اجـع تقليـدومرجعيـت تقليـد ورعايـت اصـل تعبـدگـرئی واطاعـت کورکـورانـه ازمر
 .اسـت

 
ايـن  حکومت اسالمی وياخمينی راانتخاب نکردندوبـرای  مـردم باحمايـت ازخمينی؛-٢

لـزوم دانستن ماهيـت  مقاصـدنيـزبدنبال خمينی براه نيفتادند؛بلکه مردم دستورات مذهبی را بـدون
دندونـه شـورش ونـه شـرکت بعبارت ديگر؛مردم نه انقـالب کـر .وعواقـب آن پذيـراشـدند

 .مـذهبـی رارعـايـت کـردنـد فتـاوی رهبران"بلکـه صرفا درتظاهـرات،
 
 حاکميـت روحانيت محدود بلکـه اززمـان انقالب مشروطيت ايـران کــه۴٢ نـه تنهـاازخـردادسـال-٣

نحـوس درلـوای اين سـه رکـن م روحانيون ايران زوال قدرت آنهانمايان شد؛ "عمال و گرديـد
درمقـام زدن ريشـه ايران وسلطنت و آزادی  بـرآمـدندوبااشـاعه افکارخـودکه متاسفـانه 

يـک بسيـج فکـری عام برای تحقق خواسته های شيطانی  موردحمايـت دولتها نيـزقرارداشت
 جسـارت اين شـورش رانـداشـتند تاايـنکه سياستهای خارجی جواز اينهمـه؛ خودفراهم ساختند وبـا

 .استفـاده کردنـد وازروحانيـت بمنزلـه سگهائـی برای حفـظ  منافعشــان ن شـورش راصـادر؛اي
افـرادجبهـه ملـی وياکمونيسـت  بنابـرايـن فرض وجـودزميـنه های انقالبی ورهبری آن توسط
 .بـی معنـاوفضـاحـت بـاراسـت" وغيـره وهمچنيـن کودتای خمينی ويا سرقـت وانحـراف آن کـال

کشورهای جهان   که توازن فقـررادرشـورهای خارجی درجهت جبهه گيری عليه شاه ايـران ک-۴
وعوامـل بيگانـه خوددرايران   بهم زده بود ازهمه امکانات تبليغاتـیسـوم بخصوص خاورميانـه

وپابـه پای مالهابگسـترش افکارآنـان  عليـه رژيـم شاهنشاهی وشخص شاه ياری گرفـت
ودرهميـن زمينه حقوق  .مقابـل آنان آشـکارابرخـاسـت ـه قدرت مقاومـت درونابـودساختن هرگون
 امـا. بـرای فنـای ملتی کـه ميرفت تابيک کشورمترقـی وپيشرفته تبديـل شـود بشـرکارتـرزائيده شـد
 .مـرده اســت  وزندانهاست؛رق درخون وخفقانامـروزبرای همان ملتی که غهمـان حقـوق بشـر

 
ايـران به  يـوه استعماری انگليسيها درـاازاتحـادفلسفه استحماری مذهب وش شـورش ماله-۵

بـه حقوق يـک ملت اسـت  حيات سياسی رسيده اسـت واين شديـدتريـن وبی حياتـرين نوع تجـاوز
 . ملـی نـدارد که هيچگونه رابطه ای باحقوق ملی؛خواست ملی وتالش

 
قبـل  . پيکـارمقدسـی رابايـدعليـه آن اهريـمن آغـازکـرد.جامعــه ماگرفتـاراهريـمن هـزارزبـان اسـت

بـايـدازپيـکارمقـدس ديـگری باتمام  ؛ازايـنکه بتوانيـم ايـن پيکارانسانـی راشـروع کنيـم
 .است ودــــــخ با پيکاروجـودجانبـداری کنيـم وآن 

 
يم وحـدومـرزش چـراکـه النـه ايـن اهريـمن هـزارزبان دروجـودماسـت وتاآنـراسرکوب نکن

رامشخـص ومعقـول نسازيـم؛ جنـگ باايـن اهريمن حاکم برايران چنـان باشـدکه باحبابـهای حاصـل 
 .ازکـف مبارزه ميکنيــم

 
تـوده  و  که خميـنی ها راميسـازدتی ميدانيـمآن حاکمي بان راخميـنی نميدانيـم؛اهـريـمن هـزارز مـا؛
بـه راه تعصـب  وهـوشيـاری؛ جاع فـکری وازراه عقـلمسيـرشـرافـت ملی بسـوی ارت از را ها

 .وتعبـدگـرائی ميکشـانـد
 
عليـرغم همه  بعمـق وريشـه اين اهـريمن درجامـعه ايرانـی واقفيـم وبخوبی ميدانيـم کـه ا؛مـ

اسـالم وباتبعيـت ازسـنت  که روحانيت اصيـل درپناه قوانين اجرائی غارتهـا و خشونتهـا جنـايات و
سيـالب بی انتهـای خـون؛ وقافلـه های بی  و  خـدابانجـام آن مفتخـرشـرعی گرديـده انـدرسـول

  پايـان فقـررابارمغـان آورده انــد
نتوانسـته اسـت بحقيـقت حضورونقـش اين ارکـان سه گانه منحـوس وقـوف  معهـذاهنـوزافکـار؛

آنـان  ـرام واحساسـات مساعـدحاصـل نمايـد واين کنـدی ذهـن ومقاومتهـاچيـزی جزعرضه احت
آن ضـجه های هـزارهزارمـردم بيگنـاه وآن صحنـه  بمـذهب وروحانيت نيـست وميدانيـم که هنـوز

ساالن نتوانسـته -آن اعـدامهای فجيـع وجانـگدازمـردان وطـن وخـرد های رعب آورودلخـراش و
همـان  ؛ای احتـرام آميـزی يافتهآن چيـزی که درفکرآنهـاجـ اسـتحمارشـدگان بفهمانـد؛ است باين
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واگـرايـنهاهمـه  اجرايـش هم محترم است اسـت که درمغـزخمينی است واگرکه محترم است؛
 .محکـوم وباطلـه اســت ايـن اعتراضـات ومبارزه هـا؛ همه اش محتـرم ومقـدس انـد؛

 
 بـه ايـن اژدهـای هـزار ايــن ننـگ وسرافکنـدگی راکجـاميـتوان گفـت که زهـرنيـش اعتماد نابجای؛

وهنـوزدرانتظـارمرحـم گـذاری نيـش های  ؛تـامغـزاسـتخوان جامعـه احسـاس کرده ايـم را سـر
 !ديـگرايـن اژدهـاهســتيم؟

 
توجهـی  هـرگـز متاسـفانـه درگـذشـته به نيـروی تخريـبی ايـن اژدهـای هزارزبان هفت رنگ 

درجهـت تجلـی جهان تشيـع "عمـال  برقـدرت ملت وتاريخنشـدودرعيـن ايـنکه شـاه ايران باتکيه
غصـب حکـومـت ايـن جانـوران بـزرگ تشيـع بفـکر ؛ايمان وعقيده ميکوشيد ومظاهـروشعائـرآن با

 دفن همه آنهـابه فکر همـان حالـی کـه شـاه ازتمـدن بـزرگ صحبـت ميـکرد؛ در. وسلطنـت بودنـد
 .بـودنـد اسـالم  ـرورپ آثـارتمـدن واسـتقرارنظـام گـدا

 
طـرف ايـن ناکسـان  ذات مکتـب تشيـع وامامـت اسـت واگـردرگذشـته از فکـرغصـب حکومـت؛

 علـت؛ .نـه محکـوم بـودن ادعـابـرای آنهـا و سـبـب؛ نبـودن اسـباب کاربـوده ود؛عنـوان نشـده بـ
دليـل وحشـت آنـان  .نهــانـه فهـم وشـعورآ آتـاتـورکـی بـوده؛ بـودن قـدرت رضـاشـاهـی و

 .فنـای آنـان بـوده؛ نـه انصـراف آنهــا نيـت پليـدومحـو و ازروشـدن
 

بـوديـم وجامعـه  ازايـن استيضـاح مبـرا نيسـتيـم که اگـرايـن قـدرت راازبـن کنده مـا؛  و مـن
اری ايـن حشـرات بـرای تخـم گـذ يـگانه ساخته بوديـم وجائی رابکلـی بااين بيـکاره های جبـار؛ب

نميـگذارديـم وهـرگـزآنهـارادرطبقـه ای خـاص  لقـب وهـم ساز برآنهـا؛ خـود نميسـاختيـم و
تـا حـد شـرفيـابـی بحضـورشـاه بعنـوان نمايـنده يـک طبقـه باال  وشـان آنهـارا نميشـناختيـم؛

ريشـهايشـان  و ی مينـواختيــمکـوی وبرزنـ طبـل رسـوائـی آنهـاراباکمـال قـدرت به هـر و نميبرديـم
 کـاروخـدمات اجتماعـی؛  و سـربـازی راميـتراشـيديـم وآنـانـرا به شـکل آدم درميـاورديـم وبـرای

ريـش راعـالمت   و عمامـه و ايـن عبـا و ميبســتيم؛ ر دسـتشـان رابه بيـل وکمرشـان رابه بـا
يـن ملـت وايـن گـروه يـک شـکاف عميقـی وب معـرفـی مينمـوديـم؛ ريـاوحيلـه ومفتخـوارگــی

ميـخواهنـد   بمـردم ميفهمانيـديـم که ايـنهاچـه ميگويـند؛ ودرنهـان چه"وحقيقتـا ميـاورديـم؛ بوجـود
 .آنهــارا ابـزار دسـت خـودسـازد وتوقعشـان مسـتلزم چـه عوارضـی اسـت؛ انگليـس نمـيتوانسـت

 
؛امروزاعمـال مالها پـرده هارادريـده وبـه ـه ملـی اقتـداکنيـماگـرآنـروزمشـگل بـودکه بايـن وظيف

داخـل ايـن هيـوالی مـذهـب حکومـتی  و همـه آحـاد مـردم ايـن تهـورراداده کـه سـربکشـند
 .رانظـاره کننـد

 
وتـزويـرروحانيـت  تنهـاايـن روزهـاسـت که ميشـودآن بـاورهای بافتـه شـده ازاليـاف جهالـت

بـه شـکافـی بی پـايـان تبـديـل سـاخـت  آن اتصـال اقرانـی رابـطه عـوام وروحانيت رارادريـد و
 ؛ايـن شـکاف راتبـديـل به سـقطـگاه الشـه های همـه آنهـاسـاخـت وبـاقلـم وبيـان وحقيقـت گوئی

 .وملـت ايـران رابـرای هميشـه ازنفوذ ارکـان سـه گانـه منحـوس نجـات داد وايران
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