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:چرا ایرانیان متحد

در این پائیز سال نود ویک، ریختن برگ درختان ھمزمان است با خبرھای بدی 

فالکت بھ حدی رسیده کھ مردم .کھ روزانھ از ھر نقطھ ایران بھ گوش میرسد

یاس و نومیدی در چھرۀ ھر رھگذری در کوچھ و بازار .امیدی بھ آینده ندارند

.ایران دیده می شود

.ھای تیره شکل می گیرند، ولی طوفان خانمان برانداز ھنوز نرسیدهدر افق، ابر

شوربختانھ مردم عادی امیدوارند کھ این طوفان، سیلی بھ بار بیاورد، تا شاید بعد 

از آن آفتاب آزادی از پشت ابرھای تیره بیرون بیاید و جان بی رمق این ملت را 

.نجات بدھد

. آینده ایران در حال طراحی استدر چنین آشفتھ بازاری، نقشھ ھا برای

طراحان این نقشھ ھا ھمگی بھ منافع ملی خودشان می اندیشند و این امریست 

.طبیعی

بعد از بھار عربی و بھ روی کارآمدن اخوان المسلمین در مصر و بن بست در 

فاجعھ سوریھ کمی چشم و گوش غربیھا باز شده و فھمیده اند کھ نمیتوان بھ ظاھر 

.ارھای انقالبیون اعتمادی کرد و نھایتًا آنھا براه خودشان خواھند رفتو قول وقر

  کافی نبود، ولی آنھا گذشتھ را بیاد می آورند و بھ تازگی متوجھ 57تجربھ سال 

قول و قرارھای آیت اهللا خمینی زیر درخت سیب در فرانسھ و رفتار بعدی او 

.وقتی کھ قدرت را در تھران قبضھ کرد می شوند

یخ سی چند سالھ خاورمیانھ و بالئی کھ بر سر ایران آمد خود کتاب مفصل تار

.دیگریست

باتوجھ بھ تجربیات گذشتھ و وقایع امسال باید بھ آینده ایران فکر کرد و از البالی 

.اخبار متوجھ نقشھ ھا برای ایران شد

 و از ھم اکنون عده ای میھن دوست سنگ اول بنای اجتماعی ایران را می گذارند

دیگر میھن دوستان سنگھای بعد را روی آن بگذارند تا آشوب و ناآرامی کھ برای 

.ایران طراحی کرده اند، نتواند باقیمانده آنچھ را کھ ازیبن نرفتھ  نابود کند



2

سھ صنعت بزرِگ مادر کھ در حقیقت گرداننده چرخ اقتصادی دنیای سرمایھ 

)نفت و گاز و غیره(و انرژی )سبانک و بیمھ و بور(داری ھستند، یعنی فایننس 

برایشان ایده آل وقتی است کھ زیربناھای )ھوائی و دریائی و زمینی(و نظامی 

اقتصادی کشوری ثروتمند نابود شود تا کھ برای بازسازی آن  چرخھای اقتصادی 

.خودشان بھ حرکت درآیند

نک سرد بھمین دلیل بعد از جنگ دوم جھانی کھ خود ریشھ در اقتصاد داشت و ج

و جنگ ویتنام و بعد از آن جنگھای خاورمیانھ ھمھ برای قدرتھای اقتصادی  

.شرق و غرب منفعت زا بوده اند

در دھھ ھای اخیر جنگ ایران و عراق و ھمچنین اشغال عراق و باالخره بھار 

عربی کھ کشورھای عرب شمال افریقا را دربر می گیرد شامل ھمین برنامھ بوده 

.است

ه محاسبھ در مصر وسوریھ غرب را برآن داشتھ کھ نقشھ ای برای ولی اشتبا

.ایران طراحی شود کھ بھ بن بست سوریھ برنخورند

باید قبول کرد کھ اگر روزی اشتباھًا موشکی بھ محل اقامت بشار اسد اصابت کند 

و یا نیروی سومی اورا ازبین ببرد، کشت وکشتار در سوریھ فردای آن روز بھ 

ولی معلوم نیست کھ ھمان روز سلفیھا بھ قدرت برسند کھ برای .دپایان می رس

لذا تا .امنیت اسرائیل بمراتب بدتر و اوضاعی شبیھ افغانستان پیش خواھد آمد

زمان یارگیریھا و تعیین حکومت آینده در سوریھ ملت بدبخت سوریھ باید در 

ازار انرژی چون آشوب در سوریھ، بر ب.ھمین وضعیت آشوب زده باقی بمانند

تاثیری ندارد، لذا ھیچ کس توجھی بھ کشتار مردم بیگناه نمی کند و برایشان این 

.می باشد"کلترال"کشتار بمنزلھ مخارج جنبی و یا بھ اصطالح 

خودش را از حاال "نکبتی"اما این تجربھ، غرب را وادارنموده کھ مھرھای 

ونی سوریھ در آورد پرورش دھد تا وقتی اوضاع را در ایران بھ حالت کن

مشخص باشد کھ چھ نیروھاای سرکار خواھند آمد کھ دست و دلبازانھ سرکیسھ ھا 

.را برای چرخش چرخھای اقتصادی آنھا شل کنند
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بھ رسمیت شناختن مجاھدین خلق و منشوربازی سلطنت طلبان وپیوستن اصالح 

.طلبانِ  رژیم، فصل اول این ماجراست

ی، خصوصًا پادشاھان و ملوک عرب، فاننسیرھای تاکنون دشمنان رژیم اسالم

اصلیِ  تجزیھ طلبان و سلطنت طلبان و مجاھدین بوده اند، بطوریکھ این گروھھا 

از جمع آوری اعانات آنھا  ثروت ھائی معادل بعضی از آیت اهللا ھا در حسابھای 

.بانکیشان اندوختھ اند

با تصویب پارلمان و ولی در مراحل بعدی، دولتھای غربی، بطور قانونی و 

.گنگره، بودجھ ھائی در اختیار آنھا برای مبارزه در داخل ایران قرار خواھند داد

این گروھھا کھ ھیچگونھ محبوبیتی در میان مردم ایران ندارند، با تبلیغ و اشاعھ 

ارتباطات دروغین کھ خودشان با ھوچیگری درست میکنند و سازمانھای امنیتی 

نھ وسیلھ ای دارند کھ آنرا بفھمند و تائید کنند، تشکیالتشان را غرب نھ میتوانند و 

.واجد شرایط برای دریافت اعانات و وام ھای بال عوض در آینده می کنند

ایرانیان متحد کھ ھیچ پایگاھی  در خارج از ایران ندارد و طبق مرامنامھ اش 

 ایران ھموطنان ایرانی آن در برون مرز ھیچگونھ نقشی در حکومت آینده

نخواھند داشت، بھ اینگونھ اعالم موجودیت کرده و فقط در زمان پیگیری و 

.احساس امنیت در داخل ایران شروع بھ معرفی اعضای خود را خواھد کرد

چون ایرانیان متحد احتیاجی بھ اعانات کشورھای خارجی ندارد و نیروی خود را 

د امضا در خارج از ایران از مردم ساکن ایران بدست میآورد، لذا نیازی ندار

.جمع کند

ھمینقدر کھ ایرانیان فرھیختھ، ایرانیان متحد و مرامنامھ آنرا را شفاھًا تائید کنند  

.کافیست
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:تاریخچھ مثلث نکبت

از زمانیکھ سلمان پارسی، سوار بر خر، برای نابودی فرھنگ و تمدن ایران 

آن موقع کھ آیت اهللا خمینی با ھواپیمای ارفرانس برای وارد تیسفون شد تا 

.استقرار دوبارۀ حکومت اسالمی وارد تھران شد، بیشتر از سیزده قرن میگذرد

شاید اگر کسی از سلمان می پرسید، بعد از این ھمھ سال کھ بھ ایران برمیگردی 

.بود"ھیچی"چھ احساسی داری؟ جوابش ھمان 

ھ ایران در بند و گرفتار در یک مثلث نکبت شده و ھزار و چھارصد سال است ک

رھائی از آن امکان ندارد مگر اینکھ در ایران رژیمی حاکم شود کھ مجری قانون 

تازه ای باشد و طبق قانون نمایندگان و مظاھر رئوس این مثلث نکبت بھ اساسی

.حکومت ایران راه داده نشوند

تاتورھای تاجدار، دیکتاتورھای عمامھ دیک:گوشھ ھای این مثلث نکبت عبارتند از

و در ادبیات ھزار سالھ ایران آنرا شیخ و شاه و شحنھ .دار و جانیان بی عمامھ

.خوانده اند

ھزار و چھارصد سال پیش اعراب بیابانگرد، اسالم را وسیلھ کردند کھ 

.دیکتاتورھای عمامھ دار و جانیان بی عمامھ را بر ملت ایران حاکم کنند

د سال مبارزه آزادیخواھی ایرانیان بھ جائی نرسید تا کھ جنایتکاران چھارص

دیگری از شرق، ترکان مغول، ایران را از شّر عمامھ داران ھمراه با بزرگترین 

ولی ھمین ترکان کھ ذاتًا مثل اعراب .کشتار در تاریخ این سرزمین نجات دادند

 سرزمین پھناور مستقر حرفھ اشان دزدی، غارت و زن بارگی بود، وقتی در این

.شدند از فلسفھ حکومت عمامھ داران خوششان آمد  و راس سوم مثلث نکبت شدند

بھ این ترتیب از زمان مغول تا کنون، ایران ما بین این سھ گروه دست بھ دست 

.می گشتھ است

جالب است کھ در طول تاریخ ھرسھ این گروه، کمک و یاری رسان ھمدیگر بوده  
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ولی در شرایط زمانی جنگ سرد و . ادامھ داشت1357ا سال و این روند ت

موقعیت سوق الجیشی ایران و از ھمھ مھمتر دیکتاتوری پھلوی، برای تکمیلِ  

ازبین بردن تمام زیربناھای فرھنگی، سیاسی و اقتصادی، عمامھ داری آن دو 

راس دیگر مثلث نکبت را از میدان بدربرده و حکومت مطلقھ عمامھ داران را

.برقرار نمود

.عمامھ دار بزرگ، صاحب تاج را با رای مردم از ایران بیرون کرد

عمامھ دار بزرگ، ھمچنین فقیھان مسلحِ  بی عمامھ را بعد از استفاده ابزاری 

برای رسیدن بھ قدرت از ایران بیرون انداخت، تاکھ در خارج بھ خیال خودشان 

.برعلیھ عمامھ داران مبارزه کنند

قبل از بروز اختالفات، آقای خمینی در تعریف آقای مسعود :می کنیمفراموش ن

رجوی او را فقیھ تر از خیلی حجت االسالمھا دانستھ و آقای رجوی ھم آقای 

اختالفات از آنجا شروع شد کھ آقای رجوی .خمینی را قائد اعظم خطاب می کرد

رض بود کھ این ضمن تبریک بھ آقای خمینی در مورد اعدامھای اول انقالب، معت

قبل از گروگانگیری توسط دانشجویان پیرو خط امام، .کشتارھا بسیار ناچیز است

مجاھدین حملھ بھ سفارت و گروگانگیری مشابھی انجام داده بودند کھ دولت بھ 

.دستور خمینی سفارت آمریکا را از وجود ایشان پاک سازی کرد

انھ با رژیم و  اتحاد با با شروع جنگ و اخراج بنی صدر مجاھدین جنگ مسلح

.صدام حسین را شروع کردند

مبارزۀ گروھھای مختلف چھ خودجوش و چھ دارای تشکیالت سیاسی  در خارج 

.از مرزھای ایران بیشتر از سی سال است ادامھ دارد

ولی فعالیت طرفداران سلطنت پھلوی پس از یک سکوت بیست و یکسالھ، از 

.مجاھدین در آمریکا و اروپا شروع شد بعد از غیرقانونی شدن 2001سال 

 عمامھ داران حاکم بر ایران ھر جنبش و اعتراض داخلی را با وجود آنکھ ھیچ 

ربطی بھ مجاھدین و سلطنت طلبھا ندارد، بھ آنھا منتسب میکنند تا طبق قوانین 

.خودشان بتوانند مردم را سرکوب کنند

 و اعتراض مردم، سر و کلھ در ھر تظاھرات ملیونی مردم ایران و چھ بسا جشن
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چند نفری از طرفداران این دو فرقھ پیدا میشوند و با بلند کردن چند عکس در 

مقابل جمعیت و فیلمبرداریھای مونتاژ شده در خارج، بشکل مشمئز کننده ای 

خودشان را قاطی جنبش و اعتراضات مردم ایران می کنند و ساکنان لوس آنجلس 

.ی کنند خبری شده و دلشان را خوش می کنندھم از دنیا بی خبر فکر م

در این ھزار و چھارصد سال، ایران در دورانھای بسیار کوتاه طعم آزادی و 

.پیشرفت را چشیده ولی ھرکدام از این دورانھا سھ چھار سالی بیشتر نبوده است

وقت آن رسیده ایرانیانی کھ خارج از ایران زندگی میکنند و از موھبت آزادی 

 برخوردار ھستند، تعارفات تاریخی را کنار بگذارند و کمی تامل کنند و بیان

ببینند اگر روزی بھ کمک مردم مبارز در داخل ایران کھ در بند رژیم حاکم 

ھستند، ایران نجات پیدا کند، چگونھ رژیمی باید در ایران حاکم شود؟

یران مستقر آیا تاج را برسر کسی باید گذاشت و یا حکومت عدل علی را در ا

کرد؟

بعد از آغاز جنبش سبز مردم ایران در سال ھشتاد و ھشت، دیگر شکی باقی 

نمانده کھ این رژیم در بستر مرگ است و فقط با تزریق مرفین فروش نفت و 

.پرداخت جیره بھ مزدوران داخلی و خارجی سالھای آخرحیات خودرا می گذراند

تغییر حکومت بکنند تا آنکھ ریاکاران از حاال مردم ایران باید خود را آماده 

.ایران را بھ سرقت نبرندسالوس دوباره انقالب ملت

ما می دانیم کھ این قانون .ما می دانیم کھ این رژیم والیت فقیھی را نمی خواھیم

ولی آن قانون اساسی را کھ .اساسی کھ یک کتاب شرعیات است را نمی خواھیم

مملکت خودمان را تعریف کرده م ایده آل آیندهخواھیم ننوشتھ ایم، تا رژیمی

.باشیم
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بزرگان ایران در این ھزار سال گذشتھ، با ما در این قرن بیست و یکم ھمدرد 

بوده و در تمام آثارشان ھمان شعارھای اعتراضی ما را درسالھای اخیر، یا در 

.ایھام ویا بی پرده برایمان نوشتھ و بھ ارث گذاشتھ اند

ایزدی از جمشید کناره گرفت و مردم از اطراف او پراکنده شدند، وقتی فرّه 

ضحاک بر او چیره شد و در ھزار سال حکومت ضحاک، مثل رژیم کنونی در 

:ایران

 کام    دیوانگاننھان  گشت   کردار   فرزانگان             پراکنده   شد 

آشکارا   گزند راستی   ھنر خوار شد  جادوئی  ارجمند             نھان 

شده بربدی دست دیوانگان دراز            بھ نیکی نرفتی سخن جزبھ راز

فقط با تقاضای "رای من کو"اول کاوه آھنگر بھ ضحاک مثل اعتراض اعتراض

ولی وقتی مردم بھ دنبال کاوه براه افتادند، .آزادی فرزندش از زندان شروع شد

ن جنبش مردم درفش کاویان را در ای.سرنگونی ضحاک را خواستار شدند

برافراشتند،

چھ اندر شب تیره خورشید بود           جھان را از او دل پر امید بود

درفش کاویانِ  امروز ما ایرانیان، درخواست استقرار قوانین عادالنھ در مملکت 

.است

سپاه فریدون بھ سپھساالری کاوه آھنگر، در زیر درفش کاویان از اروندرود 

ندائی از سروش خجستھ آمد کھ . و حکومت ضحاک را سرنگون کردندگذشت

!ضحاک را مکش

.بھ فرمان سروش خجستھ او را در دره ای تنگ در دماوند آویختند

.فریدون تختگاه ضحاک را از بُن ویران نکرد

.ولی دستور داد تا آن را بھ شیوه ای شایستھ دور از پلیدی ھا آراستند

 خشونت و پیروزی جنبش مردم ایران، نباید سران این بعد از مبارزات بدون

بلکھ آنان را باید مجبور کرد کھ خاطرات جنایات خود را .رژیم اعدام بشوند
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و مقبره ھا باید حفظ شده و بعدًا تبدیل بھ موزه برای تمام آثار تبلیغاتی.بنویسند

.نشان دادن جنایات علیھ بشریت و مردم ایران بشوند

 نسلی کھ امروز باالی پنجاه سال سن دارند، بھ امید ایرانی بھتر، 1357در سال 

با یک اکثریت مطلق، رژیم دیکتاتوری پھلوی در ایران را سرنگون کردند تا 

.آزادی، حکومت قانون و عدالت اجتماعی را در مملکت مستقر کند

این اکثریت خوشبین ھرگز تصور نمی کردند روزی باید اشتباھات خود را بھ 

.نسل بعدی توضیح بدھند کھ چطور فریب خوردند

 نگاه کنید و ببینید چگونھ گول 57فقط بھ این بریده روزنامھ ھای ھمان سال 

.خوردیم

.باید چاره اندیشید.ذکر این مصیبت دردی را دوا نمی کند
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مان ایران و حدود ھزار سال پیش، قبل از آمدن مغولھا، رازی، از بزرگترین عال

یکی از نوابغ در سطح جھانی، اولین کسی بود کھ کتبًا و علنًا برای مبارزه با 

.عمامھ داران و جانیان بی عمامھ، منکر وحی و نبوت شد

این روزھا فقیِھ بی عمامھ ای بنام سروش قسمتی از گفتھ ھای رازی را تکرار 

ی در ایران بکمک خمینی، او بعد از براه انداختن انقالب فرھنگی اسالم.می کند

.بعد از سی سال کمی براه راست آمده و در دانشگاه مریلند تدریس فقھ میکند

باید کتابھا در باره رازی، این دانشمند ایرانی نوشتھ شود ولی کشفیات او در علم 

.طب و شیمی او را در ردیف مشاھیر جھان قرار داده است

رھا بسوی روشنگری، حدود ششصد سال اغراق نیست اگر گفتھ شود او گشاینده د

.قبل از مارتین لوتر و دکارت و سایر عالمان مغرب زمین بوده است

ھرچند کشفیات او حفظ گردید و بعدًا سرآغاز علوم طب و شیمی شدند ولی آثار 

فلسفی  او سوزانده شد و آنچھ از او میدانیم بھ دلیل انتقاد و تکفیر از طرف 

.بادیانی استھمدوره اش ناصر خسرو ق

ناصر خسرو خود جزء  بزرگترین شاعران و نویسندگان ایرانی است کھ بھ 

مقتضای دوران، شریعتمدار و مورد احترام عمامھ داران و بی عمامھ ھا بوده 

.وھست

ولی ھمین ناصر خسرو قبادیانی، بعد از سالھا مسافرت و کسب تجربھ و نوشتن 

کھ وصف الحال سی و سھ سال خود راآثاری ماندگار، در اواخر عمر، تجربھ 

:قبل ماست در یک قصیده طوالنی شرح میدھد

وز مال شاه و میر چون نومید شد دلم          زی اھل طیلسان و عمامھ و ردا شدم

جز درد و رنج چیز نیامد  بھ حاصلم          زان کس کھ سوی او بھ امید شفا شدم

م          کز  بیم  مور  در  دھن  اژدھا   شدماز  شاه  زی  فقیھ  چنان  بود   رفتن

 ایران در یک 57این خالصھ انقالب ".از بیم مور در دھن اژدھا شدیم"بلھ، 

.جملھ است

حاال عده ای کھ در ھمان سالھا با ملیاردھا ثروت بدست آمده در دیکتاتوری  

مرفھی  و زندگی پھلوی بھ لوس آنجلس و یا شھرھای تفریحی دیگر دنیا رفتھ
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، این روزھا سربلند کرده و با بوق وکرنا خودشان را انقالبی معرفی نموده  دارند

و افتخارشان اینست کھ از روز اول مخالف رژیم خمینی بوده اند و ملت کور 

.وکچل ایران اشتباه کردند کھ یکپارچھ رژیم پھلوی را سرنگون نمودند

ره اھریمنی اش را برای رسیدن بھ این را باید ھمھ بدانند کھ اھریمن ھیچ وقت چھ

.قدرت نشان مردم نمی دھد

.دیگران ھم بھ اشکال گوناگون سعی کرده اند کھ اھریمن را بما نشان دھند

آیت اهللا شریعتمداری، آیت اهللا منتظری و خیلی دیگر از این آیت اهللا ھا نمونھ 

یمن را ھای معاصر ما ھستند کھ مثل ناصر خسرو قبادیانی در آخر عمر اھر

این قابل احترام است کھ آنھا الاقل در .شناختند و بھ اشتباه خود اعتراف کردند

.آخر عمر بھ اشتباه خودشان اعتراف کرده از ملت معذرت خواستھ اند

در حالیکھ دزدان و جنایتکاران قدیمی در کمال پُرروئی، کتاب می نویسند و 

 ھنوز دورانی کھ این مصیبت برایشان شاھکارنامھ و بیوگرافی منتشرمی شود و

.را بر سر ایرانیان آورد با آه و حسرت بعنوان دوران طالئی یاد می کنند

ولی در مبارزه ایرانیان کھ بیش از ھزار و چھارصد سال بطول انجامیده، و 

نمونھ آن دوازده قرن پیش با مجاھدت ابو مسلم خراسانی، خلیفھ ستمکاری عزل 

گری جانشینش بشود، ھربار کھ بدی را سرنگون کردیم، شد تا خلیفھ جنایتکار دی

بدتری ریاکارانھ جایش نشست، شاید بھ این دلیل کھ ما ایرانیان میدانیم  چھ چیز 

را   نمی خواھیم ولی آنچھ را کھ می خواھیم بطور مستند اعالم نمیکنیم و در 

سرقت می نتیجھ ریاکاران سالوس بعد از پیروزی ملت ایران، انقالب مردم را ب

.برند

باید از حاال .جنبش ملت ایران در سال ھشتاد و ھشت باالخره پیروز خواھد شد

.بدانیم و آنرا بنویسیم و ثبت کنیم و فریاد بزنیم  کھ چھ می خواھیم

آنچھ را کھ خواھیم گفت، عمامھ داران و بی عمامھ ھا حتمًا مستمسک قرار 

طوریکھ آیت اهللا شریعتمداری و یا ھمان.خواھند داد کھ این یکی  ضد دین است

منتظری  راھم بھ ھمین اتھام در چھاردیواری خانھ خودشان تا دم مرگ زندانی 

.کردند
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و با بی آبرو کردن دین .آنچھ کھ گفتھ خواھد شد اینست کھ نباید دین را دکان کرد

.مردم را المذھب و حکومت کرد

: حسین در رادیو فریاد می زدچھ کسی قبول خواھد کرد، کسی کھ در کنار صدام

آتش، آتش، آتش، تا بروی فرزندان ایرانی کھ از مرزھای ایران دفاع میکردند 

بمب بریزند، امروز با روسری سبزش می خواھد بھ کمک نئوکانھای آمریکائی 

در ایران حکومت عدل علی برقرار کند؟

کھ عامل "دارخدایگان بزرگ ارتشدارانِ  تاج"دزدان و رشوه خواران دوران 

بھ تائید مھندس بازرگان (اصلی بھ قدرت رسیدن عمامھ دار بزرگ بودند 

، بعد از آنکھ قباحت دزدی و رشوه خواری در این حکومت آخوندی از )مرحوم

بین رفتھ و آیت اللھی نیست کھ کمتر از یکی دو ملیارد دالر ثروت در خارج از 

 برای مظلوم نمائی در برنامھ ایران اندوختھ کرده باشد، آن یکی رھبرشان

در صدای آمریکا اعتراف می کنند کھ چھل سال پیش فقط شصت و "پارازیت"

این درحالیست کھ سرکار علیھ خانم .پنج ملیون دالر در خارج اندوختھ است

این ثروت را حدود دو ملیارد "دخترم فرح"فریده دیبا در صفحھ آخر کتاب 

 اوائل انقالب تا بیست ملیارد دالر ھم  دھن  بھ  دالر ذکر کرده و شایعات  در

.دھن  می گشت

حتی چند .اصًال بحث ما شصت پنج ملیون و یا دو ملیارد و بیست ملیارد نیست

.ھزار دالر ھم غیر قانونی و نباید چنین می بوده

:بھ قول حافظ

یمعیب درویش وتوانگربکم وبیش بَدست        کاربد مصلحت آنست کھ مطلق نکن

با این شصت و پنج ملیون دالر در این سی دو سال :ولی می شود سوال کرد

گذشتھ چھ کرده اید؟ حتی اگر کمکھا و اخاذی بیشتر از این ھم از پادشاه عربستان 

.و امیران عرب دیگر را نادیده بگیریم

دیگر اینکھ ارزش شصت و پنج ملیون دالر درچھل سال پیش شاید معادل چندین 
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.دالر امروز استملیارد 

موضوع مشمئز کننده دیگری کھ مطرح میکنند، مقایسھ کارھای عمرانی در 

درحالیکھ ازجھت مقایسھ اقتصادی بین .رژیم پھلوی و جمھوری اسالمی  است

رژیم تاجی و عمامھ ای باید قبول کنیم باوجود تمام محدودیتھا، جاده و سد و 

قعیت زمانی در این رژیم بیشتر از رژیم نیروگاه و تونل و آبادانی  بھ مقتضی مو

دیگر اینکھ کارھای عمرانی را مردم انجام میدھند نھ .پھلوی بوده است

در آنصورت نگاھی باید کرد بھ کارھای عمرانی در امارات عربی، .دیکتاتورھا

قطر و عربستان کھ تحت رھبریھای داھیانھ رھبرھای عیاش این کشورھا انجام 

.شده

انھای زیبا و ماشین ھای گران قیمت در دبی، ارزش یک انتخابات تمام ساختم

.آزاد کھ در دھی در ھندوستان انجام میگیرد را ندارند

خالصھ اینکھ فرقی بین این سھ دستھ در مال اندوزی نیست، تنھا تفاوت اینست کھ 

یکی از آنھا مخالف روسری برای زنان است و با موسیقی و تفریح مخالفتی 

.ندارد

یا اگر روزی رژیِم جمھوری اسالمی اجازه برداشتن روسری را بدھد و موسیقی آ

و سینما و تفریحات جوانان آزاد شود چھ فرقی بین رژیم جمھوری اسالمی و 

رژیم پھلوی خواھد بود؟

پس تفاوت کجاست؟

.فرقی بین تاج و عمامھ و روسری سبز نیست

. بھ آن گرفتار بوده استھرسھ رئوس نکبتی ھستند کھ ایران در طول تاریخ

از ھزار سال پیش سرزمین ایران دوباره شاھد تولد شعرا و نویسندگانی میشود  

.کھ خواندن آثارشان ھمیشھ برایمان تازگی دارد

این تولد دوباره، بعد از دویست سال تسلط قھریھ و سوزاندن و نابودی فرھنگ 

.ودایران توسط قبایل بیابانگرد شبھ جزیره عربستان ب
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.غلط رایج در زبان، غلط نیست:میگویند

این واژه ھر بنای تاریخی، ھر ".تمدن اسالمی"این روزھا واژه ای ھست بنام 

کشف علمی و ھر اثر ھنری و دست آوردھای مردم خاورمیانھ بعد از اسالم  را 

گوئی کھ این .منتسب  و دست آورد اسالم دانستھ و آنرا تمدن اسالمی می نامند

 خالی از سکنھ بوده و عده ای عرب بھ آنجا رفتھ و تمدن اسالمی یمین بیابانسرز

.را بنا نھاده اند

"یا آنطور کھ آقای خمینی گفتند ایرانیان مشتی وحشی بودند کھ عده ای عرِب :

بھرحال نوار و ویدئوی این اظھارات موجود است ".مسلمان آنھا را متمدن کردند

. این فرقھ نسبت بھ ایران و این سرزمین استکھ نشانگر احساس وطن دوستی

قبل از بحث در این باره خوبست بدانیم کھ ایران از زمان کورش تا یزدگرد حدود 

در این ھزار سال، صدھا .ھزار سال رقیب دو امپراطوری یونان و رم بوده

فیلسوف و دانشمند و شاعر و نویسنده در یونان و رم می زیستھ اند کھ آثارشان 

.یر بنای تمدن غرب شده استز

از چند نفر دانشمند، نویسنده و شاعر کھ در این ھزار سال در :حاال سوال اینست

سرزمین ایران می زیستھ اند می توان نام برد؟ 

مگر نھ اینکھ این اعراب تازه مسلمان شده بودند کھ ریشھ تمدن ایران را بمدت 

ن توسط آنھا طول کشید، این تمدن را با بھ پنجاه سال کھ فتح ایران و کشتار ایرانیا

آتش کشیدن کتابخانھ ھا و کشتن ھر نویسنده و عالم و شاعر و فیلسوفی از بین 

.بردند

آیا کسی می تواند منکر نامھ ھای سعد وقاس و خالد ابن ولید، فاتحان ایران و 

مصر بھ عمر و جواب او بشود؟

ھزار سال ھمزمانی با تمدن یونانی و بھمین دلیل اثری از حتی دو سھ ایرانی در 

.رمی در ایران دیده نمیشود
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ولی ھمین تمدنِ  ریشھ کن شده و آتش زده شده توسط اعراب، از میان خون و 

خاکستری کھ در ایران بزمین ریختھ شده بود آھستھ در این سرزمین نشانھ ھای 

.تمدن ایرانی جوانھ زد

چھ کھ در اسپانیا اتفاق افتاد با پشتیبانی مسیحیانِ  ایرانیان کھ نمیتوانستند ھمانند آن

 اروپا، اعراب را بھ آنطرف جبل الطارق عقب برانند، با اختراع ِ سرزمین

تصوف و تشیع موفق شدند دین جدیدی درست کنند کھ بظاھر اسالمی بود، ولی 

و  میباشد  اهللابا توجھ بھ آئین و دستورات اولیھ اسالم شِرک و خالف سنت رسول

.بھ این وسیلھ با دینی کھ بھ زور شمشیر بھ آنھا تحمیل شده بود بھ مقابلھ بپردازند

 با نھضت تونس و پس آن در مصرھرچند کھ مبارزه با دین سنتی اسالم، در 

فاطمیھ شروع میشود، ولی بعدًا در ایران بھ اسماعیلیھ تبدیل شد و دھھا شاخھ 

.یران زمین شروع بھ رشد کرددیگر شیعھ و تصوف در تمام سرزمینھای ا

در پھنھ )خاکستری پررنگ( تجمع مراکز شیعھ نشین باال،نگاھی بھ نقشھ

، نقاطی را کھ ایرانیان مبارزه با دین تحمیلی را )خاکستری(گسترده جھان اسالم 

.شروع کردند نشان میدھد

قبایل شبھ جزیره عربستان طی بیست و ھفت جنگ در مدت ھشت سال بعد از 

ولی بعد از رحلت .ھجرت حضرت رسول بھ مدینھ متحد و مسلمان میشوند

حضرت محمد، مردم شبھ جزیره عربستان اکثرًا از اسالم روی برگردانیده ومرتد 

لذا تمام دوران خالفت ابوبکر بھ جنگ داخلی در عربستان سپری شد تا این .شدند
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.قبایل دوباره بھ اسالم باز گردند

، جانشین او عمر بھ منظور یکپارچکی این قبایل متحد شده بعد از مرگ ابوبکر

عرب کھ حرفھ ای جز جنگ و غارت نمیدانستند باید بھ امپراطوری ضعیف شده 

.ایران و رم برای غارت حملھ میبردند

این بیست و چند قبیلھ متحد شده زیر پرچم اسالم بعد از مسلط شدن بر ایران و 

تابخانھ ھا و غارت ثروت امپراطوری، برای کشتن تمام بزرگان و سوزاندن ک

چون نھ سابقھ مملکت داری داشتند و نھ آیین .اداره مملکت محتاج ایرانیان بودند

.جدید آنھا دستوراتی برای اداره کشور داشت

از ابتدای حکومت بیابانگردان بی تمدن، ایرانیان دستگاه خالفت را بشکلی اداره 

"موی میگویدخلیفھ بلند پرواز ا.میکردند از ایرانیان شگفت دارم، ھزار سال :

حکومت کردند و ساعتی بھ ما محتاج نبودند، و ما صد سال حکومت کردیم و 

".لحظھ ای از آنھا بی نیاز نشدیم

از قرن سوم و چھارم، بعد از دویست سال سکوت، حکومت ھای مستقل ایرانی 

 کھ اعراب بر سر مردم تشکیل و زبان فارسی از میان خاک و خون و خاکستری

.این سرزمین ریختھ بودند سر از زمین دوباره بیرون آورد

این درحالی بود کھ تمام مردم متمدن منطقھ از سوری ھا، لبنانی ھا، مصریھا 

عراق، کویت، (گرفتھ تا غرب آفریقا و ھمچنین قسمتھای غربی ایران بزرگ 

زبانشان عربی شد و ھمھ )بحرین، قطر، سواحل جنوبی خلیج فارس و عمان

البتھ ضعف زبان این ملل  ویا .نتیجتًا تاریخشان در دین و زبان عربی حل گردید

.نزدیکی آنھا بھ عربستان و زور شمشیر از دالئل عرب شدن آنان بود

اسپانیا بخاطر موقعیت جغرافیائی و حمایت .ولی اسپانیا وایران دو استثنا بودند

 زبان و ریشھ ھای فرھنگی کھ در سرزمین ایران مسیحیان اروپا و ایران بخاطر

.گسترده بود

.نام ھای بلند آوازه تاریخ ادب ایران بیشتر متعلق بھ قرون سھ تا نھ شمسی است

بعد از آنکھ شیعھ در دوران شاه سلطان حسین صفوی درباری شد و آخوندھا بھ 

.ھ داشتھ استقدرت رسیدند، روند انحطاط ایران شروع شد و تا بھ امروز ادام

در دوران اقتدار آخوندھای شیعھ، بھ ندرت  ادیبی از این سرزمین سر بلند کرده 
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.است

 آخوندھا در مقام دوم قدرت 1357از دوران شاه سلطان حسین صفوی تا سال 

اجتماعی در ایران بوده اند، و در این دوران با تسلط بر شاھان بی لیاقت قاجار 

ن را اعمال میکردند، مگر در دوران ھای کوتاھی سیاستھای خرابکارانھ خودشا

بعد از انقالب مشروطھ ایران کھ سمبل و نماینده این قدرت بنام شیخ فضل اهللا 

.نوری توسط مردم بدار آویختھ شد

بھ دار آویختن شیخ فضل اهللا نوری نشانگر بیداری ایرانیان و پاره شدن زنجیر 

 ولی دو دیکتاتوری پشت سرھم این .دیکتاتوری قدیم و اسارت ملت ایران بود

.زنجیر پاره شده را ترمیم کرد

اگر مشروطھ نوپای ایران بھ ثمر میرسید، قدرت آخوندھا توسط مردم و قانونًا کم 

ولی سردار سپھ کھ برای رسیدن بھ قدرت و سلطنت، مجلس شورای ملی .می شد

و با پرپا کردن را سد راه خود می دید، در ابتدا دست بھ دامان آخوندھا شد 

مجالس روضھ خوانی و تظاھر بھ دینداری تحت حمایت آنھا در چند سال اول 

سلطنت خود، با کشتن آزادیخواھان و بنیانگذاران مشروطھ، تقریبًا مجلس شورای 

ملی را تبدیل بھ یک مجلس فرمایشی کرد و بعد از آن با سرنیزه بھ جان آخوندھا 

.افتاد

.ا شاه ھمین دو روئی و تغییر سیاست اوستدلیل تنفر آخوندھا از رض

اگر رضا شاه درخت نوپای مشروطھ را از تنھ قطع نمی کرد، مجلس برخاستھ از 

مردم ایران بھ مرور و طبق قانون قدرت آخوندھا را در اجتماع بھ حداقل رسانیده 

.و آنھا را در جای درستشان یعنی مساجد مستقر میکرد

 مرداد 28ونی دیکتاتوری رضا شاه تا کودتای  و سرنگ1320بعد از شھریور 

، در این دوازده سال، ایران شاھد یک دوران بازگشت بھ دمکراسی نسبی 1332

می شود چون شاه جوان و تحصیل کرده سویس، محمدرضا شاه پھلوی، ھنوز 

.تبدیل بھ یک دیکتاتور نشده بود

 بھ روی کار آمدن مطبوعات آزاد و چند دوره انتخابات آزاد مجلس شورای ملی،

دکتر مصدق و ملی شدن نفت از دست آوردھای انقالب مشروطھ در این دوران 

.کوتاه دمکراسی در ایران بود
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 مشروطھ توسط رضا شاه دوباره جوانھ زده و مردان بزرگ ۀدرخت بریده شد

.سیاسی در این دھھ پربار تاریخ معاصر ظاھرشدند

یکار ننشستھ و نمونھ جنایت آنھا قتل ولی عمامھ داران و فقیھان بی عمامھ ب

. در کاخ نوپای دادگستری ایران بود1324کسروی در سال 

یکی دیگر از میوه ھای این دوران دمکراسی بھ روی کار آمدن دکتر محمد 

مصدق و ھمفکران او مثل دکتر فاطمی، وزیر خارجھ او بود کھ این دوران 

.سید بھ پایان ر1332 مرداد 28طالئی با کودتای 

نقش سازمان سیا و سرویس امنیتی انگلیس و آیت اهللا کاشانی در این کودتا جزء 

.مستندات تاریخ معاصر ایران است کھ دیگر نیازی بھ بحث ندارد

از آنجھت کھ دو راس مثلث نکبت ریشھ در خرافات دینی دارد، لذا باید اول دین 

:را شناخت

سال )با تصحیح یک ملیارد(م ملیارد اگر بگوئیم خداوند در چھارده و ھشت دھ

را بوجود آورده، میتوان قبول کرد کھ "بیگ بنگ"پیش انفجار بزرگ، یعنی 

تکامل کائنات را در این چندین ملیارد سال بعھده قوانین فیزیک و مکانیک 

.گذاشتھ باشد

خداوند بعد از ملیاردھا سال، در این کائناتی کھ دانشمندان عرض آنرا تا یکصد 

فاصلھ زمین تا خورشید حدود ھشت (ھشتاد ملیارد سال نوری تخمین زده اند 

، ھمین دو سھ ھزار سال گذشتھ بھ این نقطھ بسیار بسیار بسیار )دقیقھ نوری است

کوچک از کائنات، یعنی کره زمین، آنھم در یک محدوده کوچکتر بین کنعان و  

.راتی صادر نموده استمکھ وبصره آمده و برای رفتن بھ بھشت موعودش  دستو

از قوانین ھمورابی و سھ فرمان زرتشت و ده فرمان تورات گرفتھ تا نصایح بودا 

.ھمھ وھمھ، بھ گفتھ پیامبران، برای رستگاری و رفتن انسان بھ بھشت بوده است

چھ جنگھا، نسل کشی ھا، جنایات و عذابی انسانھا در طول تاریخ متحمل شده اند 

. رفتن بھ بھشت بھ آنھا نشان داده شودتا راھھای بھتر برای

وقتی صحبت از دین و خدا می شود بھ باور مردم خاورمیانھ دین یعنی ھمین 

گوئی کھ مردم سایر نقاط دنیا در ابتدای خلقت وجود .یھودیت و مسحیت واسالم
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.نداشتند و خداوند بعد از ھزاران سال بھ ھمین محدوه کوچک از زمین آمده است

 اگر کورشی نبود کھ یھودیانِ  اسیر را آزاد کند تا بھ اورشلیم بروند و بنابر این

تورات را بنویسند و اگر کمک و ھمراھی شاھان ھخامنشی نبود تا کتاب عھد 

عتیق تکمیل شود و یھودیت زنده شود، از کجا عیسی مسیح کھ خود یک خاخام 

و از کجا آیات زیبای یھودی بود، برای مبازره با ظلم رھبران یھودی قیام میکرد 

مکی کھ ھمگی بازنگری بھ تورات و انجیل است، نازل میشد؟

حتی بعضی از تاریخ نویسان ساختمان مکعبی مکھ را کھ با معابد زرتشتی 

.شباھت دارد، بھ مھاجران زرتشتی نسبت داده اند

بنابراین میتوان ادعا کرد کھ پدر سھ تمدن یھودی و مسیحی و اسالمی، اگر بتوان

تمدنی کھ ھزار .استنام تمدن برآن نھاد، کورش، بنیانگزار تمدن ایرانی بوده

.سال ھم طراز و رقیب و ھمتاز  دو تمدن یونانی و رمی نیز بوده است

با این شناخت از دینی کھ این دو راس مثلث نکبت آنرا دکان کرده اند تا حکومت 

ی بعد از کورش نتوانستھ لیاقت کنند بھ این نتیجھ می رسیم کھ ھرچند ھیچ تاجدار

مقایسھ با او را داشتھ باشد، ولی ال اقل میتوان اذآن نمود کھ تاجداران برای 

.حکومت بھتر از عمامھ داران و فقیھان بی عمامھ ھا ھستند

اما ھمین تاجداران کھ بھ مراتب بھتر از عمامھ دارھا و بی عمامھ ھا بوده اند در 

 این دوھزار و پانصد سال تعداد خوبھایشان از تعداد طول تاریخ بعد از کورش در

.انگشتان دست ھم کمتر است

بزرگ از زمان شروع کشاورزی، یعنی حدود ده ھزار سال پیش، سرزمین ایران

تا زمان ایجاد اولین تمدنھا در ھند و بین النھرین و مصر، حدود چھار ھزار سال 

تھ، و خود از بوجود آورندگان این پیش، در مسیر ارتباطی این تمدن ھا قرار گرف

.تمدنھا بوده است

ساکنان سرزمین ایران بھ درستی میتوانند ادعا کنند کھ اجدادشان ھدایای ارزنده 

.ای بھ بشریت تقدیم کرده اند

باید توجھ کرد، در اینجا وقتی میگوئیم سرزمین ایران، منظور مرزھای ایران 

نقشھ ھای جغرافیائی ترسیم کرده اند کنونی و خطوطی کھ استعمارگران برروی 
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آنچھ کھ از سرزمین ایران بزرگ باقی مانده ھمین محدوده جغرافیائی .نیست

ایران کنونی است کھ عده ای سوسمار و شیر شتر خور و نوادگان چنگیز و 

.تیمور حتی چشم طبع بھ این محدوده کوچِک ایران خودمان دارند

 بشریت، ھدیھ ایرانیان بھ مردم جھان است فرمان کورش، نقطھ عطفی در تاریخ

"کھ شعر بھ آن "بنی آدم اعضای یک پیکرند، کھ در آفرینش زیک گوھرند:

.استوانھ گلی جان دمیده است

ولی چھ بر سر این سرزمین آمد کھ در زمان تولد دوباره اروپا و رنسانس، این 

چنین بھ پائین ترین نقطھ فرو رفت؟ 

. بی جھت موقع خواندن حملھ اسکندر متاثر میشویمبعضی از ما ایرانیان

 سال پیش خرابی بی شماری ببار آورد ولی ھمانطور کھ 2300این واقعھ در 

حکومتھای بافرھنگ میتوانند کمتر از ده سال شھرھای با خاک یکسان شده را 

دوباره بسازند، آن خرابیھا توسط بازماندگان اسکندر، سلوکیان، کھ ایرانی شدند، 

اید بھتر از گذشتھ ھم بازسازی شد تا جائیکھ چندین سال بعد از آن،  دوره ش

.ساسانیان نمونھ دیگری از فرھنگ پر بار این سرزمین شد

ولی ریشھ کن کردن یک تمدن با کشتار دانشمندان و نویسندگان، نابودی کتاب و 

بھ وقوع کتابخانھ ھا وتحمیل زبان اجباری عرب کھ با حملھ تازیان بھ ایران 

.پیوست از ایرانیان نسل جدیدی بوجود آورد

فردوسی در آخر شاھنامھ، تاریخ چند صد سالھ ایران را بعد از حملھ اعراب در 

:چند بیت خالص کرده است

چو  با   تخت  منبر  برابر کنند          ھمھ   نام  بوبکر  و عمّر  کنند

د  و   بزرگی   نیاید   بکارشود  بندۀ  بی   ھنر     شھریار          نژا

از ایران وز  ترک  وز  تازیان          نژادی   پدید   آید   اندر  میان

نھ دھقان نھ ترک و نھ تازی بود         سخنھا   بکردار   بازی   بود

ھمھ  گنجھا  زیر  دامن      نھند          بمیرند و کوشش بدشمن دھند

ذرد          کسی   سوی  آزادگی  ننگردچو  بسیار  ازین  داستان بگ

صد ھا سال بزور دین، دھقان و صنعتگر ایرانی استثمار شده و دسترنج آنھا 
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در توافق ھای داخلی بین قبیلھ خودشان، .خرج عیاشی خلیفھ مسلمین میشد

سرزمینھای بھ غنیمت گرفتھ ایران را بین ھمدیگر تقسیم میکردند و بھ اصطالح 

صلح امام حسن با معاویھ کھ شامل پرداخت در آمد .ھ می بخشیدنداز کیسھ خلیف

بھ امام حسن میشد، نمونھ ای تاریخی از این رابطِھ ارباب )استان فارس(استخر 

حتی وقتی قیام ایرانیان موفق .و رعیتی بین خلیفھ مسلمین و رعایای ایرانی  بود

.فھ بدتری جانشین آن میشدمیشد و خلفیھ مسلمین را از تخت بزیر می آوردند، خلی

فقط فاجعھ دیگری میتوانست ایرانیان را الاقل برای ھمیشھ از زیر ننِگ خالفت 

.عرب نجات دھد کھ آنھم باالخره از راه رسید

فاجعھ کشتار مغولھا، با شھادت نیمی از مردم ایران و کشتن خلیفھ مسلمین زیر 

.تازیانھ، در گونی، تکانی بھ این ملت داد

ایرانیان بھ اینجا ختم نشد تا فقیھ دیگری، بدون عمامھ، کھ قرآن را از حفظ کشتار

میدانست و میتوانست قرآن را از آخر بھ اول از حفظ بخواند، بنام تیمور لنگ، 

.کشتارھای دستھ جمعی تاریخی  در این سرزمین را بھ پایان رسانید

.تاین خالصھ تاریخ ایران تا سالھای قبل از رنسانس اروپاس

ساکنان سرزمین عربستان و حجاز، قبایل پراکنده در صحرای مرکزی و چند 

،ساعدهی بن:اینھا عبارت بودند از.قبیلھ بزرگ در شھرھای مکھ و یثرب بودند

بنبکر،خزرج،اوس،یھامی بن،االشعری بن،اسدی بن،مھره،ازد،االرقمی بن

عبد،یط،یعھربی بن،یانذب،خراعھ،یرحم،جرھم،جذام،یفثق،یمتم،وائل

ویل ھذی بن،عوفی بن،کلبی بن،کعبی بن، کالبی بن،مذحج،عبس،مناف

.  و قریشھاللی بنمنسوب بھ آنان ھذلی، 

.ھرکدام از این قبایل شامل طایفھ ھائی میشد

فامیل ھای درجھ اول حضرت (مثًال قبیلھ قریش شامل طایفھ ھای بنی ھاشم 

و بنی عباس )فامیل ھای درجھ اول عثمان، معاویھ و یزید(میھ و بنی ا)محمد

.بنابراین اینھا ھمگی نوه عموی ھم بوده اند.بوده اند)خلفای بنی عباس(

طایفھ بنی امیھ بیشتر دنبال تجارت و ثروت بودند مثل ابوسفیان کھ ثروتمند ترین 

تماعی بودند مثل پدر ولی طایفھ بنی ھاشم  بیشتر در مقام ھای اج.تاجر مکھ بود
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.کھ پرده دار بتخانھ کعبھ بودند)ص(و پدر بزرگ حضرت محمد 

باید توجھ داشت شھر مکھ تا قبل از ظھور اسالم مرگز تجمع تمام ادیان آن زمان 

.از بودائی و زرتشتی و مسیحی و حنیفی و بت پرست و غیره بوده است

فشارھای دینی بھ مکھ مردم منطقھ بخاطر فرار از تعصبات، محاکمات و 

تر "پلوُرالیست" ھیچ اجتماعی را در طول تاریخ نمیتوان .مھاجرت می کردند

)pluralist(از مکۀ قبل از اسالم یافت.

در چنین محیط آزاد و خصوصًا با آزادی مذھب بود کھ حضرت محمد، بمدت 

 می فرمودند و سیزده سال، بعد از بعثت و قبل از ھجرت بھ مدینھ اسالم را تبلیغ

بھمین دلیل در این سیزده سال بھ پیروان ایشان کھ تا پنجاه .آیات مکی نازل شد

.نفر ھم تخمین زده میشوند ھیچگونھ صدمھ ای وارد نشد

بعد از ھجرت و پیوستن سلمان پارسی بھ بیت نبی، سرآغاز نزول آیات مدنی 

ست و ھفت جنگ ، با بی)ص(میباشد و در ده سال بعد تا رحلت حضرت محمد 

.، عربستان مسلمان و خاندان ھاشمی حکمران آن می شود)غزوه(

انگلیسھا . میالدی حکمران حجاز عربستان بودند1924خاندان بنی ھاشم تا سال 

با ایجاد مذھب وھابی و قرار دادن آل سعود بعنوان نگھبان این مذھب جدید،  تمام 

ده ھاشمی را بھ اردن فرستاده و عربستان را بھ خانواده سعودی دادند و خانوا

.حکومت اردن را بھ آنھا بخشیدند

واقعی ترین و بدون چون چراترین سادات ھمین خاندان حاکم بر اردن ھاشمی 

سفر رحیم مشائی بھ اردن ھاشمی، چند سال پیش، بعنوان نماینده .ھستند

ی نژاد جمھوری اسالمی و عرض ارادت بھ پادشاه اردن بھ آن دلیل بود کھ احمد

ظھور امام زمان را در آن موقع ظرف چند سال آینده پیش بینی کرده بود و طبق 

.معتقدات شیعھ، خانواده ھاشمی از یاری رسانان اول امام زمان خواھند بود

قبل از اسالم، قریش بزرگترین قبیلھ و اکثر صاحب منصبان مکھ از این قبیلھ 

).دینھم(ھمینطور  اوس و خزرع در یثرب .بودند

.در صدر اسالم  تمام خلفای راشدین و امویان و عباسیان از قبیلھ قریش بودند
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بغداد دھکده ای (بنی امیھ بعد از ایجاد امپراطوری اسالمی در شھر ایرانی بغداد 

زیرکانھ خالفت و تمام سمت ھای )نزدیک تیسفون و بھ فارسی قدیم یعنی خدا داد

.را در ھمان مکھ و مدینھ نگھ داشتندمھم را قبضھ کردند و بنی ھاشم 

پنج ملیون درھم (بغیر از امام حسن کھ در مقابل صلح با معاویھ بھ ثروتی ھنگفت 

.دست یافت، بقیھ بھ ثروت و مقام آنچنانی نرسیدند)و درآمد استخر

ولی مبارزه بنی ھاشم برای رسیدن بھ قدرت بعد از رحلت حضرت محمد تا 

و حتی بعد ازغیبت کبری امام زمان توسط نواب ایشان غیبت صغری امام زمان 

البتھ جمع آوری خمس و ذکات محل در آمد بنی ھاشم و نواب .ادامھ داشتھ است

.ایشان برای ادامھ مبارزه برای کسب قدرت بوده است

اختالفاتی برای کسب قدرت ورھبری پدید )قریش(ھرچند در این فامیل بزرگ 

بعنوان نمونھ در .ائی ھمھ با ھم یکصدا و متحد بودندآمد ولی در زمان کشور کش

واقعھ کربال اقوام نزدیک باھم می جنگیدند ولی از آنطرف در نبرد گرگان در 

زمان عثمان با وجود آنکھ میگویند حضرت علی خانھ نشین بود، اما امام حسین و 

سی جنگی کھ در آن .امام حسن در این جنگ بر علیھ ایرانیان شرکت داشتند

ھزار اسیر را در گرگان گردن زدند، تا ھمانطور کھ فرمانده مسلمین قسم خورده 

.جوی خون چرخھای آسیاب را بگرداند:بود

یک نیروی )عربستان(بطورکلی بعد از اسالم آوردن، از تمام قبایل  نجد و حجاز

.متحد و قوی زیر یک پرچم عقیدتی بوجود آمد

ایل متحد شده عرب، مثل مغولھا و ترکھا کھ بھ  از نظر روحیھ و توان جنگی قب

چین حملھ میبردند و مثل ھون ھا  و ایوارھا کھ بھ رم شبیخون میزدند، ناگھان 

عربھا صاحب یک سالح کشتار جمعی عقیدتی میشوند کھ با آن از عدن و یمن 

.گرفتھ تا ایران و رم شرقی و مصر و سرتا سر شمال آفریقا را در می نوردند

ور کھ مغولھا جھان را گرفتند و ھمانطور کھ بربرھای اروپا  رم را تسخیر ھمانط

با این تفاوت کھ بربرھا .کردند، عربھا تمام جھان متمدن آن زمان را فتح کردند

.بعد از مدتی در تمدنھاای کھ فتح می کردند حل می شدند
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تا کھ مسلمانان با توجھ بھ این تجربھ تاریخی، بنیانگذار اسالم سنتی بوجود آورد، 

.فاتح در تمدنھاایکھ تسخیر می کنند حل نشوند

این کار .بنابراین مسلمانان در اولین اقدام، ابتدا ریشھ تمدن ھا را نابود میکردند

شامل کشتن دانشمندان و سوزاندن کتابھا و از بین بردن تمام آثار تمدن 

نیت زبان عربی را بھ بعد از نابودی تمام عوامل مد.سرزمینھای تسخیر شده بود

بھ این ترتیب کمتر از یک نسل زبان مردم .زور بر مردم مغلوب تحمیل میکردند

.مغلوب عربی می شد

 در ایران سعی کردند کھ این سناریو را در ایران پیاده 57انقالبیون مسلمان سال 

انقالب بھ اصطالح فرھنگی بھ مدیریت سروش و بردن بولدوزر بھ تخت .کنند

. توسط خلخالی و سخنرانی ھای مطھری چند نمونھ از این کارھاستجمشید

ھرچند شرایط با ھزار و چھارصد سال پیش فرق میکرده ولی صدمات جبران 

.ناپذیر آن برای قرنھا در وجود ایران باقی خواھد ماند

مردمان بین النھرین کھ مرکز کشورشان در تیسفون و متعلق بھ حوزه فرھنگ 

از سواحل جنوبی خلیج فارس گرفتھ تا کردستان و ترکیھ و قفقاز و ایرانی بودند 

افغانستان و تاجیکستان، ھمگی جزئی از ایران زمین و متعلق بھ این حوزه 

فرھنگی بودند کھ نمیتوانستند در مقابل این نیروی عقیدتی نظامی منسجم و قوی 

رکز اسالم ولی عرب کردن آنھا فقط در قسمتھای نزدیکتر بھ م.مقاوت کنند

.امکان پذیر بوده است

خلفای بنی امیھ و بنی عباس کھ مثل اکثریت اعراب ذاتًا مردمانی خوش گذران و 

اھل موسیقی و عیش و نوش بودند، ترجیح دادند در بغداد ساکن بشوند و با 

.مصالح و برده ھای ایرنی آنرا بسازند و تا آمدن مغولھا براحتی خالفت کردند

لبنان، فلسطین، مصر، لیبی سودان و مراکش اینھا ھمگی صاحب سوریھ، اردن، 

فرھنگھای مستقل و با سابقھ ادبی و زبانی مختص خودشان بودند کھ ادبیات 

کتابخانھ اسکندریھ بزگترین مرکز فرھنگی در طول .مستقل خودشان را داشتند

 آن در تاریخ جھان بود کھ حتی امروز ھم کتابخانھ کنگره آمریگا در مقایسھ با
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.مقام کمتری است

از عدن گرفتھ تا مراکش ھمھ عرب شدند و بجای آن بیست و نھ قبیلھ در نجد و 

حجاز بعدھا بیست وچند مملکت جدید بوجود آمد کھ ھمگی تاریخ پیدایش خودشان 

.را با ھمان بیست ونھ قبیلھ عرب گره میزنند

 و ھون را در سال نقشھ زیر سرحدات ساسانیان و رم شرقی با بربرھای ایوار

. میالدی، یعنی زمان ظھور اسالم نشان میدھد600

و قبایل ترک مغول بھ چین و ھند و ایران و اروپا یورش بردند، حکومت کردند 

.بعد از مدتی ملیت سرزمین مغلوب را پذیرفتند و در آن حل شدند

یونانیھا رم را بنا کردند و بعدًا قبایل، سلت و ھون و ایوار بھ رم رفتند و در 

.بازگشت ممالک اروپائی را ساختند

ولی این بیست ونھ قبیلھ عرِب نجد و حجاز با سالح دین تمام کشورھا مفتوحھ را 

.ایران و اسپانیاعرب کردند بجز 

عرب ھا بعد از پیروزی، اول تمام ثروت ھای منقول و اسیران برده و کنیزان را 

بھ نسبت مساوی بین جنگجویان کھ در جنگ شرکت کرده بودند، و بیت المال کھ 

خرج جنگ بعدی بشود، و خلیفھ در کمال عدالت و طبق قوانین اسالم تقسیم 

ان عرب بدست آوردن اصلی جنگجویچون انگیزه .میکردند
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ھمین غنیمتھا بوده، لذا تقسیم  منصفانھ آنھا، مفھوم عدالت را در فرھنگ اسالمی 

وقتی از عدل عمر یا علی صحبت میشود، منظور تقسیم عادالنھ .نھادینھ نمود

غنائم است و وقتی از ناعدالتی عثمان میگویند، منظور آنست کھ او سھم بیشتری 

. امیھ می داده استبھ طایفھ خودش یعنی بنی

تسلیم شدگان اگر مسلمان و یا برده بشوند کشتھ نمیشوند و یا باید مالیات اسالمی 

حتی شلوار پسران را  پائین کشیده و اگر موئی دیده میشد او را .بپردازند)جزیھ(

زنان زیبا را تصاحب میکردند و اگر زیبا نبودند .بعنوان مرد بالغ میکشتند

کتابخانھ ھا با خاک یکسان کرده .دانشمندان را می کشتند.تندبکارگری می گماش

.و ھر کتابی را کھ پیدا میکردند می سوزاندند

مردم حق تکلم بھ زبان خودشان را نداشتھ و باید عربی یاد بگیرند و فقط قرآن 

ھرگونھ آثار ھنری را از بین میبردند مگر آنکھ توانائی تخریب آنرا .بخوانند

.دنداشتھ باشن

 سال پیش از مصر تا 1400بھمین دلیل است تمام مجسمھ ھای متعلق بھ قبل از 

چون دماغ در مجسمھ، آسانترین .ھندوستان یا کامًال نابود شده و یا دماغ ندارند

.قسمت است کھ میتوان آنرا با یک ضربھ شکست

شھ،  تخریب این آثار ھنری تا قرن بیست و یکم توسط صاحبان ووارثان این اندی

یعنی طالبان افغانستان ادامھ داشتھ و این عکس لحظھ انفجار مجسمھ بودا در 

باید شکر گزار بود، کھ اگر اعراب قرن ھفتم میالدی .بامیان را نشان میدھد

.دینامیت میداشتند، امروز اثری از اھرام مصر ھم نبود

بھ این ترتیب باید بعد از گذشت چھل پنجاه سال تمام کشورھای فتح شده عرب 
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.زبان می شدند

ایران بعد از پنجاه سال مبارزه وقتی کامًال تسلیم شد، تنھا کشور فتح شده توسط 

 در مبارزات دویست سالھ خودش ھمان بیست و نھ قبیلھ عرب است کھ بعدًا

.توانست عرب نباشد و افتخار عجم بودن را کسب نماید

ھرچند عراق کنونی کھ مرکز ایران بود از دست رفت، ولی بدنھ اصلی این 

واال ایران ھم مثل تمام این کشورھای تسخیر شده، میبایست .سرزمین حفظ شد

.عرب میشد

 خوردند و عرب میشدند، در آن صورت اگر ایرانیان در مبارزه خود شکست می

ولی چرا ایران عرب نشد؟.شاید ھندوستان ھم امروز عرب می بود

چون سرزمینی کھ از ایران بزرگ بجا مانده بود چھ قبل از ورود آریائیان و چھ 

قبیلھ ای  ".مردم ایران"بعد از آن،  در آن سرزمین یک قبیلھ  زندگی میکرده بنام 

قبیلھ ای شامل صدھا فامیل و . از دریای سیاه تا اقیانوس ھندبھ بزرگی سرزمینی

طایفھ از آذری ھا و کردھا در شمال غرب تا تاجیکھا در شمال شرق و بلوچ و 

یمنی در جنوب شرقی، عراق وبحرین در جنوب غربی کھ  فرھنگ مشترکی 

.دکسانی کھ توانستھ اند خط را اختراع کنند و تاریخ را بنویسن.داشتھ اند

این مردمان مسلمًا باید دارای فرھنگی مملو از شاعران و نویسندگان و 

.اندیشمندان و کتابخانھ ھائی پر از آثار ھنری، ادبی و علمی بوده باشند

چگونھ ممکن است ایرانیان اثری مثل کلیلھ و دمنھ را قبل از اسالم از سانسکریت 

 عربی در بیاورند و تعداد فصول بھ پھلوی ترجمھ کنند و مجددًا  آنرا از پھلوی بھ

آنرا دوبرابر کنند در حالیکھ چیزی از خودشان در دوران قبل ازاسالم نداشتھ 

.باشند

مگر ممکن است فردوسی بدون ھیچگونھ سابقھ بتواند چنین اثر بی نظیری بوجود 

آورد و یا چگونھ ممکن است از میان خاکستر کتابخانھ ھا و قبرستان بزرگانی کھ 

ام شدند این زبان شیرین دوباره زنده شود بدون آنکھ در آتشی کھ عربھا بھ قتل ع

ایران زدند تخم این فرھنگ در خاک ایران زمین نیافتاده  باشد  تا  کھ میوه آن 

صد ھا سال بعد فردوسی و عطار و حافظ و سعدی و موالنا و ھزاران شاعر و 

.نویسندۀ دیگر بشوند
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 در مورد جایگاه دانش در ایران پیش ِب متولد تونس،، تاریخ نویس ِعرابن خلدون

جایگاه علوم عقلي در نزد پارسیان بسیار واال بود و :"از اسالم نوشتھ است

چرا كھ داراي حكومت ھاي پایدار و با .حیطھ ھاي آن ھا بسیار گسترده بوده است

گویند پس از كشتھ شدن داریوش بھ دست اسكندر و چیره شدن .شكوه بودند

اسكندر بھ سرزمین ایرانیان و دست یافتن بھ كتاب ھا و علوم بي شمار پارسیان، 

.این دانش ھا از پارسیان بھ یونانیان رسید

ھنگامي كھ سرزمین پارس فتح شد و در آن كتاب ھاي فراواني یافتند، سعد ابن 

ابي وقاص بھ عمر ابن خطاب نوشت و از او درباره  كتاب ھا و انتقال آن ھا بھ 

عمر در پاسخ بھ او نوشت كھ تا كتاب ھا را بھ آب .مسلمانان كسب اجازه كرد

ریزد با این استدالل كھ اگر ھدایتي در این كتاب ھا باشد خداوند ما را بھ بیش از 

آن ھا ھدایت كرده است و اگر در آن ھا گمراھي باشد، خداوند ما را از آن ھا حفظ 

 در آب ریختھ یا آتش زدند و دانش پارسیان بھ این ترتیب، كتاب ھا را.كرده است

."از دست ما رفت

شكوفایي دانشگاه گندي شاپور تا زمان منصور عباسي و مدت ھا پس از آن، بھ 

 خود بھ پزشكان آن جا روي آورد، نشانینحوي كھ منصور براي درمان بیمار

 از  دھندۀ آن است كھ حتي با پذیرفتن نظریۀ آتش سوزي كتاب، دست كم بخشي

دانش پارس ھا نگھداري شد و حتي آنان با ترجمۀ كتاب ھاي خود بھ زبان عربي 

چنان كھ چیره ترین مترجمان كتاب بھ زبان در نگھداري آن كوشش فراوان كردند،

 و خاندان بختیشوع از شناختھ  شده  ترین عربي در اصل ایراني بودند كھ ابن مقفع

از .نیز شاگرد ایرانیان بودندنین بن اسحاقمترجمان دیگري مانند ح.آن ھا ھستند

این رو، برخي از دانش ھاي دوران باستان را باید در كتاب ھاي عربي آغاز 

.نھضت ترجمھ جست و جو كرد

"مقدمۀ خود مي گویدابن خلدون در جاي دیگري از جاي شگفتي است كھ در :

یشوایان علم جامعۀ اسالمي، چھ در علوم شرعي و چھ در علوم عقلي، اغلب پ

جز در مواردي نادر و اندك و چنانچھ برخي از آنان منسوب بھ .ایراني بودند

بي گمان آن ایرانیان ."عرب بودند، زبانشان فارسي و محیط تربیتشان ایراني بود
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.از نوادگان ھمان ایرانیان دانش پرور دوران باستان بودند

ھانیان از روی جشن شب یلدا ایرانیان صاحب جشنھا ای بودند کھ تا بھ امروز ج

جشنھای نوروز، .و تولد میترا کریسمس و سال میالدی را درست کردند

چھارشنبھ سوری، مھرگان، سده و پنجم ھرماه این ملت را سالی دوازده ماه در 

.جشن و سرور کھ مایھ زندگی است زنده نگاه میداشتھ است

 فارسی زنجیر بردگی زبان اینھا دالئلی است کھ علیرغم تمام فشارھا، ادبیات

عربی را پاره کرد و خیلی زود نویسندگان و دانشمندان ایرانی و فارسی زبان از 

حتی آثار .تاجیکستان گرفتھ تا بین النھرین برتری زبان فارسی را ثابت کرده اند

این دانشمندان بھ زبان جبری دومشان آنچنان شیرین است کھ عربھا با گذاشتن اَل 

ھای ایشان، آنھا را عرب معرفی کرده و میخواھند برای خودشان در اول نام

.کسب حیثیت تاریخی بکنند

جای تعجب نیست کھ حجازی ھا و وارثان آنھا فقط بھ این دلیل کھ بعضی 

نویسندگان ایرانی آثاری ھم بھ زبان جبری زمان خودشان نوشتھ اند آنھا را عرب 

.معرفی میکنند

رس را کھ بیش از دوھزار پانصد سال خلیج فارس خلیج فا:از ھمھ مسخره تر

بوده، اعراب کھ این روزھا ثروتی از فروش نفت بدست آورده اند با جعل نام، 

.آنرا بنام دیگری مینامند

بی بنیان  با این طبیعی است کھ نامھای تاریخی  توسط مردم بی فرھنگ و

 خلیج مکزیک را واال مردم تکزاس میبایست.احساس خود کم بینی جعل میشود

.خلیج تکزاس می نامیدند

آنچھ در مورد ویرانگری اعراب گفتھ شد در مقابل مصیبتی کھ برسر ایرانیان بھ 

دست بربرھای آسیای مرکزی آمد، شاید قابل مقایسھ نباشد و اگر این دو مصیبت 

شاید یکی از شوخیھای دوران بعد .را باھم مقایسھ کنیم عربھا روسفید خواھند شد

ز تیمور لنگ این بوده کھ مردم در خواب دیده اند اعراب در قبر عینک آفتابی ا

روی چشمانشان گذاشتھ اند، چون اینقدر ایرانیان گفتھ اند، نور بھ قبر اعراب 

.ببارد

کھ امروزه مربوط می شود بھ پھنھ ای بھ "ترک"باید بدانیم ریشھ این لغت 
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آمده؟وسعت ترکیھ امروزی تا مغولستان، از کجا 

آنھا این .ترکھای ترکیھ و ترکمنستان بھ درستی لغت توورک را تلفظ می کنند

,Turkey(لغت را می نویسند  Turkmenistan( و می گویند توورکیھ و

ھمان توورکھای ، منظورشان اینست کھ اجدادشان)بر وزن توران(توورکمنستان 

رکھای خودمان کھ در درحالیکھ ت. ھستند)Turkik(آسیای مرکزی و مغولھای 

.تلفظ میکنند)Tork(آذربایجان و ارّان ھستند آنرا بھ درستی ترک 

:این تفکیک معنی بھتر نشان داده خواھد اگر بھ شاھنامھ فردوسی مراجعھ کنیم

در شاھنامھ، فریدون شاه جھان، مملکتش را بھ سھ قسمت، توران، ایران و روم  

 کشتن ایرج، شاه ایران، بھ دست دو برادرش  بین فرزندانش تقسیم کرد و بعد از

تور شاه توران و سلم شاه روم، تمام قسمت اسطوره ای شاھنامھ، داستان جنگھا و 

ھمان )توورکھا(در شاھنامھ ترکھا .کشمکشھا بین ایران و توران و روم میباشد

تورانیان ساکنان شرق رود جیحون ھستند و رومیان ملتی در غرب ایران و یا 

.مان ترکیھ فعلی ھستندھ

تا ھزار سال قبل کھ شاھنامھ نوشتھ شده، ھمیشھ ترک بھ معنی مردم شرق 

حکومت و یا مردمی کھ در ترکیھ فعلی بودند رومیان شناختھ .جیحون بوده است

بھمین دلیل است کھ جالل الدین محمد بلخی کھ تمام آثارش بھ فارسی و .می شدند

ت و در قونیۀ ترکیھ مدفون میباشد، بھ نام  رومی  متولد بلخ در افغانستان اس

.شھرت دارد

کشورگشائی اعراب کھ بھ آنطرف جیحون، بھ سمرقتد و بخارا رسید، آنھا 

کودکان ترک را بھ بغداد آوردند تا بعد از تربیت از آنھا بعنوان نیروی نظامی 

مانی را ھمین جنگجویان ترک مسلمان بودند کھ بعدھا دولت عث.استفاده کنند

.درست کردند و اعراب را مستعمره خود کردند

ولی سیل تورکھای آسیای مرکزی بطرف ایران و غرب ایران بعد از حملھ مغول 

.و تیمور لنگ شروع شد

اعراب بیابانگرد ھرچند کھ کشتار بزرگی در ایران براه انداختند، ولی سخت 

 ھرچند تیسفون را نابود .شیفتھ موسیقی، ھنر و ساختمانھای زیبای ایرانی شدند

کردند، ولی دھکده ای بنام بغداد در نزدیکی تیسفون را با استفاده از مصالح و 
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معماران و کارگران ایرانی آنرا آنچنان بنا کردند کھ برای صدھا سال زیباترین 

اما تورکھای آسیای مرکزی عالوه بر .شھر عالم و مرکز تمدن آن زمان شد

ا، چون اصوًال با مدنیت و شھرنشینی بیگانھ بودند و از کشتاری چند برابر عربھ

.ساختمان بدشان میآمد، عالوه بر غارت، ساختمانھا راھم نابود می کردند

ھمین تورکھای آسیای مرکزی کھ بیشتر برای جنگ با امپراطوری رم بھ غرب 

فرستاده می شدند بھ ھمراه فرزندان مغولھا و تورکھای آسیای مرکزی در 

. ترکیھ کنونی مستقر شدند و دولت عثمانی را بنا نھادندسرزمین

خصومت تاریخی اسطوره ای بین ایرانیان و تورانیان، این بار تبدیل شد بھ 

این جنگھا کھ تورکھا .جنگھا بین ترکھای شیعھ ایرانی و تورکھای سنی عثمانی

.را در مرزھای شرقی مشغول میداشتھ، نجات دھنده اروپا بوده است

اگر ایرانیان نبودند، تورکھای عثمانی مدنیت اروپا را :ین اروپائی گفتھ اندمورخ

.با خاک یکسان کرده بودند

این رونِد باالنس قدرت در منطقھ ادامھ پیدا کرد تا اختراع وھابیت در عربستان 

وھابیت برای تضعیف شیعھ نبود، .توسط انگیسھا و ماجرای لورنس عربستان

ھرچند دولت وھابی .بارزه با دولت سنی عثمانی بودبلکھ در اصل برای م

 در یک یورش ناگھانی بھ کربال، حدود بیست ھزار شیعھ 1881سعودی در سال 

.را گردن زدند و تا رسیدن نیروھای ایران بھ ریاض بازگشتند

بعد از جنگ اول جھانی غربیھا خواستند ریشھ عثمانی را از بن برکنند و 

ولی نابغھ ای بنام آتاتوورک پیدا شد . خودشان تقسیم کنندسرزمین عثمانی را بین

).ترکیھ(و کشور جدیدی درست کرد بنام توورکیھ 

.تاریخ توورکیھ با سلجوقیان کھ یک حکومت ایرانی بودند شروع می شود

آذربایجان چھ در دوران اسطوره ای ایران و چھ در طول تاریخ ایران مرکز 

د مشاھیر آذربایجان کھ در راه ایران جان داده اند در مبارزات آزادیخواھی و تعدا

.این نوشتار نمی گنجد

شوربختانھ بعلت سرطان جمھوری اسالمی کھ سرزمین ایران را در برگرفتھ، 

تب و سرفھ در مقابل این سرطان، ناچیز و بی اھمیت است و عده ای بی سواد در 

ان ھستند، فقط بھ خاطر آنکھ آذربایجان بنام  پان توورک در آرزوی پیوستن بھ اّر
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ارّانیھا آذری صحبت میکنند کھ شباھتی مثل انگیسی و فرانسھ با زبان مردمان 

توورکیھ دارد 

این نام جعلی کھ بعلت قدرت استالین بھ رسمیت شناختھ شد، ارّان است کھ 

.امروزه کشوری بنام آذربایجان نامیده می شود

یم الزم است از گروھی ناچیز و خیلی  بدون آنکھ از موضوع اصلی منحرف شو

بی ارزش یاد کنیم کھ با کمک مالی عربستان سعودی این روزھا صدایشان کمی 

این گروه باید بدانند کھ ارّان جزئی از آذربایجان و متعلق بھ ایران بوده .بلند شده

و ھرچند  وجھ اشتراک ارّان با ایران زبان آذری است، ما ایرانیان معتقد بھ 

شور سازمان ملل واستقالل کشورھای تازه تاسیس، ھرچند جعلی، ھستیم و من

.قصد انضمام ارّان بھ سرزمین مادریش یعنی ایران را نداریم

دیگر اینکھ چند سال پیش کھ پان توورک بازی خیلی شدت داشت، دولت ترکیھ 

کھ ثابت شود مردم ترکیھ "دی ان ای"اقدام جالبی کرد و آن یک بررسی وسیع 

ولی نتایج این تحقیق علمی .ھمان تورانیان و یا تورکھای آسیای مرکزی ھستند

شبیھ تورانیان دارند و حدود "دی ان ای"آن بود کھ فقط سی درصد مردم ترکیھ 

ھفتاد درصد مردم ھمان مردمان آناتولی قدیم کھ بطور تاریخی ما آنھا را در قدیم  

.روم می نامیدیم ھستند

کھا بجای این نژاد بازی ھای ابلھانھ و کشمکشھای تاریخی بھ خوب است پان تور

اشتراکات فرھنگی و قومی خودمان توجھ کنند و بدانند این اختالفات فقط بھ نفع 

.کسانیست کھ ھزاران کیلومتر دورتر از ما زندگی می کنند

.اکنون کھ از اشتراکات فرھنگی و قومی و نژادی گفتیم باید بھ کردستان بپردازیم

بھ باور کردھا زادگاه آشو زرتشت در اورامانات کردستان نزدیک دریاچھ 

.زرتشت بعلت فشار بابلیھا بھ شرق ایران مھاجرت می کند.ارومیھ بوده است

اسکندر مقدونی کھ می دانست در حملھ بھ ایران نمی تواند سنگر دفاعی کردھا 

 مدیترانھ دور از را درھم بکوبد مسیر طبیعی سپاھش را عوض کرد و از کنار

این خطھ سرسبز ایران در .کردھا از جنوب سوریھ فعلی بھ ایران حملھ کرد

شمال تیسفون  ھزار سال سنگر دفاعی ایران در مقابل امپراطوری یونان و رم  
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.بوده است تا حملھ اعراب

»ھزارمیرد«ی روستای کاوشھا پوست پاره کھنھ ای در ١٩١٠ سالھای حدود

 کردی سره و با خط زبان بھ دست آمد کھ در آن چھار بند سرود بھ استان سلیمانیھ

یده شده ، ناماین چھار بند شعر کھ بھ نام ھرمزگان .پھلوی نوشتھ شده است

.یادآور حملھ تازیان بھ سرزمین کردستان و کشت و کشتار آنان است

این .ست ھمان آغاز ھجوم تازیان امربوط بھی دانشمندان، این نوشتھ داور برابر 

 را بھ جوش و خروش می  آورد و مایھ اندوه می شود، دلشعر آتشیِن کردی کھ 

: می  دھدنشاندورنمای آن روزگار را بھ خوبی 

کوژان ره مان، ئاتران ھورمزگان

کانیشان شارده وه گھ وره گھ وره و

خاپوور کردنھ ئاربیزورکار

زوور شاره تا ھھ پالھیگنائ

ینابشھ نیکا وه دیل ن و کشھ

یناھو رد ئازا تلیاوه رووی مھ

س وشتی زه رده شت مانووه بی کھ ره

.سیکا و نیکا ھورمزد و ھیچ کھ بز

: بھ فارسیترجمھ

 ویران و آتش ھا خاموش شدند معابد

 بزرگان خود را مخفی نمود بزرگ

 ظالم ویران کردند عرب

)تیسفون(ی کارگرھا را تا شھرزورروستا

 و دختران را بھ بردگی بردند زنان

 دلیر در خون غلتیدند مردان

یین زرتشت بی سرپرست ماند آ

...یگر اھورامزدا بھ ھیچکس ترحم نکردد

کردھا مسلمان شدند ولی بعلت ھوای  سرد و کوھستانی بودن منطقھ و دشواری 

نطقۀ ایران حرکت شتر و اینکھ اعراب بدون شتر نمی توانستند زنگی کنند، این م
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.از دسترسی و استثمار اعراب مصون ماند

بدین ترتیب کردھا در ھزار و چھارصد سال گذشتھ حافظ تمام آئین ھای ایرانی  

امروزه ھم جشنھای نوروز، چھارشنبھ سوری، مھرگان و سده در ھیچ .بوده اند

.جای ایران بزرگ بھ باشکوھی کردستان برگزار نمی شود

ی و ایجاد مرزھای تصنعی با کوبیدن میخ توسط انگلیسھا این در آخرین تقسیم بند

کھ ھرگوشھ آن مظھر ایران است، بین ترکیھ، عراق و )کرد ستان(استان کرد 

.سوریھ تقسیم شد

جنایات دولت عثمانی، صدام حسین، حافظ االسد و توُرکیھ در کردستان برکسی 

ریس زبان کردی را اگر در دوران پھلوی، سیاست جلوگیری از تد.پوشیده نیست

بشود ظلم محسوب کرد، معلوم نیست اعمال تورکیھ و سوریھ و عراق را چھ 

اما در رژیم جمھوری اسالمی کھ درجھ ظلم بھ تمام ملت ایران بھ .میتوان گفت

طرف بی نھایت میل میکند، لذا مقایسھ ای بین مردم قم و اصفھان و کردستان 

.نمی توان کرد

د تاریخی، بعد از کشتارھای اول انقالب توسط رژیم جمھوری طبق آمار و شواھ

.اسالمی، کردستان رکورد دار در تحّمل جنایات رژیم برعلیھ مردم نیست

برعکس مردم کردستان بعلت اصرار در حفظ سنت ھای ملی ایرانی، تبدیل بھ 

منطقھ ای شده کھ مردم کرمانشاه و ھمدان و حتی مناطق دورتر مراسم عروسی 

شنھای خود را در سنندج برپا می کنند و کمیتھ و سپاه ھم دیگر کنترل مردم و ج

.از دستشان خارج شده

.ھست باید بھ سنندج برود"پان ایرانیست"در یک کالم، اگر کسی در جستجوی 

باالخره در توجیح شرایط فعلی، کردھا در عراق بطور طبیعی یک کشور مستقل 

در سوریھ، بشار اسد در .یچ کاری نمیتواند بکندشده اند و دولت عراق در بغداد ھ

یک حرکت تاکتیکی بھ کردھا آزادی داده و عمًال حتی بھ استقاللی بھتر از عراق 

.دست یافتھ اند

ترکیھ کھ خود از دخالت کنندگان اصلی در اوضاع سوریھ بوده در یک بن بست 

 المللی مثل گذشتھ سیاسی و نظامی قرارگرفتھ و دیگر نمیتواند بدون اعتراض بین

.در کردستان کشتار کند
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اگر در ایران یک حکومت مردمی جانشین این رژیم بشود، بطور طبیعی حوزۀ 

.فرھنگی ایران متحد بدون ھیچ زحمتی بھ مدیترانھ خواھد رسید

ولی ھمانطوریکھ یکی از اصول بقای رژیم بحران سازیست، حکومت اسالمی 

کردستان را کھ دقیقًا ھمان خواست تمام مردم شادمانھ ھر حرکت اعتراضی مردم 

نامگذاری می کند تا از این بحران برای بقای "جدائی طلبی"ایران است، آنرا 

.خودش استفاده کند

این را مردم کردستان فھمیده اند و می دانند کھ در یک حکومت دمکراتیک تمام 

.ودشان خواھند رسیدمردم ایران منجملھ مردم کردستان بھ تمام خواستھای خ

ولی در ھر اجتماعی احمق و بعضی عوامل مزدور وجود دارد کھ آتش بیار 

و احمقتر .معرکھ بھ نفع جمھوری اسالمی شده، زوزه جدائی طلبی سر می دھند

.از آنھا کسانی ھستند کھ برای جمع آوری چند امضا با آنھا مجالست می کنند

.میلی با تغییرات و نفی اصول آن شروع شدمبارزه ایرانیان برای انکار دین تح

 شیعھ، درفش کاویانِ  ایرانیان برای سرکوب ضحاکیان عرب شد کھ چند قرن بر 

.ایران حکومت میکردند

ا پدید آمدن معتزلھ، مذھب شیعھ و تصوف ابتدا با سرنگونی خیزش ایرانیان ب

مبارزه تا تشکیل کشوری .خالفت بنی امیھ توسط ابو مسلم خراسانی شروع شد

در دوران شاه سلطان حسین .بنام ایران توسط شاه اسماعیل صفوی ادامھ پیدا کرد

ه نادر شاه ھرچند کھ در دوران کوتا.صفوی ایران وارد قھقرای تاریخی خود شد

امید می رفت کھ دست آخوندھا کوتاھتر شود، ولی این حکومت خیلی زود بھ 

.پایان رسید و آخوندیسم متولد شده در زمان باقر مجلسی بھ رشد خود ادامھ داد

بعد از آن اروپا وارد دوران انقالب صنعتی می گردد و ایران بمدت دویست سال  

.وذ آخوندھا می شودگرفتار سلسلھ بی لیاقت قاجار زیر نف

بغیر از سھ سالی کھ امیر کبیر امور مملکت را در دست می گیرد، ھیچگونھ 

از دست دادن قسمتھائی از خاک مملکتمان، وقتی دقیقًا .پیشرفتی دیده نمی شود

این موضوع بررسی میشود، نمیتوان کسی را جز آخوندھا، کھ عنان شاھان ابلھ 

. دانستقاجار را در دست داشتند، مقصر
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باالخره در انتھای سلسلھ قاجار بھ دوران روشنگری ایران کھ جنبش تنباکو و 

.انقالب مشروطھ است می رسیم

انقالب مشروطھ در کمی بیشتر از صد سال پیش در ایران بھ وقوع پیوست و از 

ولی این نھال نوپا بزودی توسط دودمان .افتخارات تاریخ این مملکت بوده وھست

نیده میشود و صحنھ را برای ظھور مجدد رژیم آخوندی، ولی اینبار پھلوی خشکا

.نھ در پشت شاھان تاجدار بلکھ با عمامھ ھای حکومتی ھموار می شود

بعد از بھ قدرت رسیدن آخوندھا در سی و سھ سال گذشتھ و ھشت سال جنگ 

رات خانمانسوز وارد مرحلھ ای میشویم کھ دنیا وارد انقالب کامپیوتری شده و اما

عربی و قطر بعنوان کشورھای بھ اصطالح پیشرفتھ اقتصادی مطرح میشوند و 

.آخوندھا ھم دوران سازندگی خودشان را شروع میکنند

.قبل از ادامھ بررسی اوضاع بھتر است دوباره گذشتھ را مرور کنیم

بھ آسانیمردان بزرگ رادر یک نگاه بھ تاریخ چندین ھزار سالھ ایران میتوان

از زمان کورش کبیر تا دکتر محمد مصدق دوھزار پانصد سال بوده . دیددر آن

متاسفانھ میھن پرستانی کھ بر سرزمین ایران با افتخار حکومت کردند کھ .است

بعدًا تاریخ نتوانستھ نقاط ضعف و تاریکی بھ آنھا نسبت دھد، تعدادشان از 

ین عزیزان تاریخ باز ھم متاسفانھ دوران حکومت ا.انگشتان دست کمتر است

.ایران فقط دو سھ سالی بیشتر نبوده

 بابک خرمدین، مازیار، یعقوب لیث طاھر،بعنوان نمونھ، ابومسلم خراسانی،

صفاری، کریمخان زند، قائم مقام فراھانی، امیرکبیر و عباس میرزا، ستارخان و 

ز یک باقرخان و سردار اسعد و مصدق و امثال اینھا مردان بزرگ تاریخ ایران ا

.فامیل ایده آل ایرانی بودند

در تاریخ طوالنی ایران ھزاران شاعر، نویسنده، فیلسوف، عالم و وزیر ھم    

ه عظیم، نام ودرراس این گر.بوده اند کھ خدمات آنھا را بھ ایران باید ارج گذاشت

.حکیم ابوالقاسم فردوسی در تاریخ ایران جاودانھ خواھد ماند

و افرادسرزمین ایران شاھد دالوریھا و خدمات شاھانمسلمًا تاریخ طوالنی 

دیگری بوده ولی ھرکدام از آنھا نقاط تاریکی در زندگیشان وجود دارد کھ آنھا را 

.از آن فامیل ایده آل ایرانی کمی دور میکند
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ولی .مثًال ایران زمین، زندگی دوباره اش را مدیون شاه اسماعیل صفوی است

اشھد "ز بیست وپنج ھزار نفر را بخاطر نخواندن اذان با وقتی ھمین شاه در تبری

.اعدام میکند، خوانندۀ تاریخ را بھ فکر وا میدارد"ان علیًا ولی اهللا

وھمین طور وقتی خدمات رضا شاه را ردیف میکنیم کھ بزرگترین آن نجات 

خوزستان بوده، ناگھان می بینیم این افسر فقیر قزاق کھ برای تعمیر خانھ ای 

قر در تھران با معمارش بگو مگو داشتھ، بعد از ده سال پنجاه ملیون دالر آن مح

زمان و امالکی بھ وسعت کشور لبنان در شمال ایران را غصب کرده و درخت 

.تازه ریشھ گرفتھ مشروطیت را چگونھ خشکاند، آنگاه زبان بند میرود

 انسانھای اولیھ و وقتی بھ ابتدای تاریخ برمیگردیم می بینیم کھ بعد از مھاجرت

جایگزین شدنشان در نقاط حاصلخیز کره زمین از اطراف رودخانھ زرد چین تا 

دره سند ھندوستان و بین النھرین و سواحل نیل و نقاط دیگر جھان ھمگی در یک 

زمان، انسانھا کشاورزی را آموختند، مستقل از ھم مس و برنز و آھن را کشف 

.ھا را ساختندکردند و باالخره دھکده ھا و شھر

این بدان معنی است کھ انسانھا اگر شرایط خارجی آنھا را متاثر نکند دارای 

ھوش، ذکاوت و قدرت یکسانی ھستند و میتوانند زندگی بھتری برای خودشان 

در ھیچ نقطھ جھان اجتماعی را نمیتوان یافت کھ رھبر، پادشاه،  سلطان، .بسازند

 ادعا کند کھ نیروی محرکھ اصلی برای و بطور کلی حکومت آن جامعھ بتواند

جامعھ متشکل از انسانھا اگر بحال خودشان گذاشتھ .بھبود آن جامعھ بوده است

حکومت ھا میتوانند با تامین امنیت و .شوند عامل اصلی تکامل خودشان میشوند

:پژمان می فرماید.پاسداری از آزادی افراد بھ رشد جامعھ فقط کمک کنند

 من آزاد کن، آباد  نھ          زانکھ آبادش کند آزادی ار آباد نیستمملکت را جان

بعد از گسترش مفھوم قانونمندی در چند صد سال گذشتھ در جھان، بد بختی  

ملتھا از آنجا شروع شد کھ عده از نخبگان زیرک و قویتران این اجتماعات 

اگر این حکمرانان استثناعًا .شروع کردند بھ حکمران بالمنازع این جماعات شدن

.افراد پاک سرشتی می بودند مایھ خوشبختی جامعھ خودشان می شدند

حاکمان ظالم .ولی بدتر آمیختھ شدن اعتقادات دینی با قدرت حکومتی بوده است

بعد از مرگشان اساس حکومتشان از ھم می پاشد ولی از بین بردن حکومت 
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نھ حکومت بال منازع مسیحی دیدیم چگو.مذھبی سالھا و شاید قرنھا طول بکشد

.در اروپا قرنھا برقرار بود وباالخره جنگھای سی سالھ بھ آن خاتمھ داد

اروپا در دوران روشنگری بعد از قرنھا مبارزه توانست بھ مرور با استقرار 

دمکراسی و جدائی دین از دولت، دیکتاتورھای سیاسی و مذھبی را خلع ید کرده 

.بسوی تکامل گام بردارد

ی ترین دوران تاریخ ایران قھقرائزمان با شروع دوران روشنگری در اروپا، ھم

. میالدی دانست1722 تا 1694ین سالھای برا باید 

یالدی دوباره بنام ایران از قبرستانم1501ی را کھ شاه اسماعیل در سال کشور

1600 کبیر در سالھای عباستاریخ بیرون آورد و زنده کرد و بعد از او شاه 

 حسین بدست سلطان باالخره در زمان شاه ،میالدی پروراند و بھ سن بلوغ رسانید

محصول تخم نکبتی در این سرزمین کاشتھ شد کھ ،این شاه بی لیاقت و خرافاتی

.تلخ آن برای ھمیشھ غذای روحی ملت نجیب ایران شد

یسھ ای از وضع موجود ایران و مقا بھتر است ،ی درک بھتر میزان سقوطبرا

.روپا در این سالھا بکنیما

باقر  محمدعالمھیدتی و یکھ تاز دربار رھبرعقمرکز ثقل ادب و ھنر و علم، 

 بھ مجلسی ثانی از بزرگترین  و معروفتقی مجلسی  فرزند مال محمد،مجلسی

.ه استبود تا کنون عھد صفویھ ازمعروفترین علمای تشیع

ی حکومت شاه سالھا در تکتاثیر گذار بر تمام اوضاع ممل شخصًا مجلسی 

مجلسی معلم فکری آخوندھای حاکم در جمھوری .سلطان حسین بوده است

تا کسی یکی از .اسالمی و کتابھای او دستورالعمل برای حکومت اسالمی است

را نخوانده باشد بھ عمق "حلیھ المتقین"صدھا کتاب این آخوند عالمھ مثل 

.دتفکرات حاکمان کنونی ایران پی نخواھد بر

.در دوران زندگی باقر مجلسی اروپا وارد عصر روشنگری میشود

در این سالھا در اروپا، در ابتدای دوران روشنگری، بھ نامھائی از قبیل توماس 

.ھابز،  مونتسکیو، ژان ژاک روسو، نیوتون و دیگران برمی خوریم

ت بوده ھرچند در سیصد سال بعد چند سالی ھم رفاه اقتصادی شامل حال این مل

.ولی این حرکت قھقرائی در دھھ ھای اخیر ھمچنان ادامھ داشتھ است
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محمد رضا شاه پھلوی، بھ گفتھ مھندس بازرگان اولین نخست وزیر رژیم 

اسالمی، عامل اصلی سرنگونی نظام شاھنشاھی ایران و کارھای او بود کھ رژیم 

.ه رھبر انقالب بوددر حقیقت شا.والیت مطلقھ فقیھ را در ایران حاکم گردانید

 ولی یکی از موھبت ھای رژیم کنونی ایران باز کردن چشم و گوش ملت ایران 

بوده کھ مردم بعد از ھزار سال متوجھ مشکل و شناخت بھتر حکومت دینی و 

.آخوندیسم آن بشوند

 ایران بد نیست مقایسھ ای بکنیم بین شاه 57قبل از بحث در باره انقالب سال 

.فوی و محمد رضا شاه پھلویسلطان حسین ص

ھوسرانی، خرافاتی و :خسیسھ ھای برجستھ شاه سلطان حسین را بیاد می آوریم

.سست عنصری

محمد رضاشاه ھرچند سھ بار رسما با بانوان زیبائی ازدواج کرد  ولی زن بارگی 

منتھی او در این خصوص یک درجھ بدتر از شاه .او بر کسی پوشیده نیست

 و آن رفتار نامردانھ او با نزدیکترین دوستان و خدمتگزارانش سلطان حسین بود

بعنوان نمونھ، موضوع خانم طال ھمسر غصبی فردوست را میتوان بیاد .بود

.فردوست نزدیکترین شخص در زندگی شاه بود.آورد

حرکات مشابھ در زندگی این شاه زیاد دیده شده کھ وقاھت آنھا بحدی است کھ در 

 ھرچند وزیر دربارش، علم، در خاطراتش کھ اخیرًا منتشر سطح بحث ما نیست

.شده بھ آنھا اشاره کرده است

سخنرانیھای شاه کھ چطور دست غیب او را وسط دره از سقوط نجات داده و کمر 

بستگی او و یا مصاحبھ ھای او در دھھ چھل وغیره ھمھ نشان از یک مغز 

.خرافی در سطح شاه سلطان حسین را دارد

"اد ھست کھ رضا شاه او را نصیحت میکردهدر اسن پسرم تو روزی شاه این :

دست از این مزخرف گوئی و صحبت ھای خالھ زنانھ .مملکت خواھی شد

".بردار

فرق محمد رضاشاه با شاه سلطان حسین این است کھ شاه سلطان حسین در زمان 
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.ھ نشده بودخودش توسط آن ھمھ رجال دانشمند مثل شجاع الدین شفا و غیره احاط

تنھا مرشد و راھنمای شاه سلطان حسین، عالمھ مجلسی بود کھ آداب انجام 

در حقیقت اگر محمد رضا شاه را در زمان شاه .ھرکاری را از او یاد میگرفتھ

.سلطان حسین فرض کنیم، محمدرضا شاه بمراتب خرافی تر بنظر میرسد

ود، شاه سلطان حسین در پشت دروازه ھای اصفھان ب)افغان(وقتی اشرف پشتو 

میخواندند و با رمل "قل ھو اهللا"دربارش آش درست میکردند و بھ نخود لوبیا ھا 

آخوند ھای دربار .و اسطرالب و دعا میخواستند جلوی پیشروی افغانھا را بگیرند

بھ او اطمینان میداند کھ شاه نظر کرده امام زمان بوده و خود امام زمان حافظ 

.سلطنت اوست

، شاه مملکت را از رجل سیاسی منتخب مردم 1332 مرداد 28د از کودتای بع

مشروطھ را از ریشھ .احزاب را تعطیل، انتخابات آزاد را ازبین برد.تھی کرد

و بدنھ تنومند آنرا کھ بدست قھرمانان ایرانی ھفتاد سال قبل از آن  بھ .خشک کرد

. گمراه کننده بھ آن دادباروری رسیده بود با رنگ آمیزی چندش آور، ظاھری

بھ استناد مدارک و شھادت ھرکسی کھ در زمان محمد رضا شاه میزیستھ، تنھا 

درحالیکھ .گروه ھا و دستھ ھای متشکل کھ حق فعالیت داشتند، مذھبیون بودند

کوچکترین ارتباط با افرادی منتسب بھ جبھھ ملی و یا حزب توده و یا دستھ ھای 

یای اجتماعی محروم میکرد، دستھ ھای مذھبی با تائید چپی شخص را از تمام مزا

و حمایت دولت و ساواک مشغول درست کردن تشکیالت و احزاب موتلفھ خود 

بودند و شاھنشاه، سلطان آریا مھر آنھا را نماینده امام زمان وحامی سلطنت خود 

.در مقابل دشمنان خیالی خودش میدانست

در حرکتی کھ معلوم نیست تظاھر است یا شش ماه قبل از پیروزی انقالب، شاه 

از روی اعتقاد، ملکھ و فرزندانش را برای دعا بھ زیارت عتبات میفرستد کھ یاد 

آور حرکت افغانھا بطرف اصفھان و دخیل شدن سلطان بھ رمل و اسطرالب 

.است

رئیس جمھور وقت فرانسھ، ژیسکاردستن، رئیس سازمان امنیت فرانسھ، کنت 

نھ بھ ایران میفرستد و او در کتابش مینویسد در مالقاتی کھ با شاه مارشا را مخفیا

بھتر است :"شاه گفت.داشت نظر او را در مورد رفتن خمینی بھ فرانسھ پرسید
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".خمینی بھ فرانسھ برود چون در آنجا میشود او را کنترل کرد

.یدھد از داستانھای ناگفتھ این دوران پیشنھادی است کھ ارتشبد اویسی بھ شاه م

 بھ شاه میگوید بھ او اجازه کودتا داده شود و او در یک 57اویسی در تابستان 

.حرکت نمایشی شاه را از ایران اخراج کند

سپس دویست نفر از سرکردگان موتلفھ را دستگیر و محاکمھ نظامی و اعدام کرده 

 این و سھ ماه بعد شاه برگشتھ و خود شاه او را محاکمھ و اعدام  کند و اسرار

.شاه با این پیشنھاد مخالفت میکند.طرح بین خودشان محفوظ بماند

"گروھی از امیران پیر و بازنشستھ، شاه را مالقات میکنند و بھ او میگویند شاه :

آنھا پیشنھاد میکنند کھ شاه تمام فامیل و ."قسم خورده و نباید ایران را ترک کند

ند نفر شامل این امیران پیر در کاخ دارائیھایش را خارج کرده و خودش ھمراه چ

شاه این پیشنھاد را ھم، در .نیاوران تا آخرین نفس مقاومت کرده و کشتھ شوند

.حالیکھ خودش میداند چند ماه بیشتر بعلت سرطان زنده نخواھد بود، نمی پذیرد

 در زمان تظاھرات مردم، سلطان آریامھر دائمًا منتظر  57در پائیز و زمستان 

 ژنرال 57رژنسکی است کھ بھ او بگوید چکار کند و باالخره در بھمن آقای ب

ھویزر، نماینده پرزیدنت کارتر تاج سلطنت را از سر سلطان آریامھر برداشتھ و 

.او را از ایران اخراج میکند

و "دخترم فرح"درکتابی کھ مادر شھبانو، سرکار علیھ فریده دیبا نوشتھ، بنام 

ص ھ ویدا را مسئول تمام اشتباھات قبل از آمدن خمینی سرتا سر کتاب فقط شخ

در دنیائیکھ یک نفر ماشین :شناختھ در صفحھ آخرچیزی با این مفھوم مینویسند

ساز و یا جوانی مخترع صاحب ثروتی چھل پنجاه ملیاردی بشوند چھ ایرادی بھ 

.شاه ایران میتوان گرفت کھ صاحب دوسھ ملیارد دالر باشد

وارث محمد (وان از تمام شایعات در باره ثروت رضا پھلوی بھ این ترتیب میت

کھ آنرا تا سی ملیارد دالر ھم تخمین زده اند چشم پوشید و این )رضا شاه

1357اعتراف مادر بزرگ را  قبول  کرد  کھ  ثروت رضا  پھلوی  در سال  

.فقط  سھ ملیارد دالر بوده است

.ر شاه سلطان حسین استمقص.نباید از اشرف افغان خرده گرفت

کردهبیست و ھفت سال سلطنت این سلطان ابلھ شرائط را برای ھر راھزنی آماده 
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ولی طھماسب پسر شاه سلطان حسین بعد از فرار از .بود کھ ایران را فتح کند

زندان افغانھا در اصفھان، در خراسان بکمک بعضی از اقوام عشایر و طھماسب 

بھ مقاومت پرداخت کھ میتوان آنرا زمینھ ای )اه شدکھ بعدًا نادر ش(قلی خان 

.برای بھ قدرت رسیدن نادر و رھائی ایران دانست

بینیم خانواده پھلوی و شاھزاده رضا در این سی و سھ سال گذشتھ با این ثروت 

در حالیکھ بھره پنج درصد و یا سرمایھ گذاری با .چند ملیارد دالری چکار کردند

. بھ چندین میلیارد  دالر میرساند2012ن ثروت را در سال ھمین درصد بازده ای

اگرفقط با یک در صد این ثروت بنیادی درست شده بود و بھ صد دانشجوی 

ایرانی در سال وام تحصیلی داده شده بود، امروز رضا پھلوی میتوانست ھزاران 

 وام و لیسانس را حداقل مدیون خود کرده باشد و بھ ھزاران ایرانی"پی اچ دی"

تجاری مثل بانک ھا با بھره کم میداد و ده ھا ھزار تاجر ایرانی را از خود 

ھزاران ایرانی شریف کھ در سنین باالی چھل مجبور بھ ترک .متشکر کرده بود

ایران شده اند در کارھا ای کھ دون شان مقام ھای گذشتھ آنھا بوده در خارج 

ند کھ در اطاق عمل شاگردان استادان دانشگاھی بود.ایران مشغول کار شدند

ایرانی خودشان بھ کار استرلیزه کردن وسائل جراحی مشغول و یا مھندسینی کھ 

با شغل تکنیسنی و رانندگی لودر امرار معاش می کردند ویا امیرانی کھ راننده 

این بنیاد خیالی پھلوی می توانست دست این ایرانیان آبرومند را در .تاکسی شدند

. بگیردخارج از ایران

درحالیکھ خدماِت بزرگ مرد ایرانی، استاد یارشاطر، برای ایجاد ایرانیکا را باید 

ارج نھاد، این جائی بود کھ رضا پھلوی تمام مخارج آنرا از اول می بایست 

.پرداخت می کرد

در زمان جنگ ایران و عراق کھ ھزاران جوان ایرانی چھ در راه میھن و چھ 

باید دید کھ .بھرحال جان و زندگی خود را از دست دادندبرای اعتقادات مذھبی، 

خاندان سلطنت چکار میکردند و آیا حتی حرفی زدند؟

ببینیم رضا پھلوی در مقایسھ با فرزند شاه سلطان حسین چکار کرده؟

.تشکیل شرکت برای لباس با ملکھ کھ تحسین اھل ھنر را بھ دنبال داشتھ است

انی کھ آخر االمر اختالفات بھ دادگاه و توافق خارج ورود بھ چندین معاملھ ساختم
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.از دادگاه کشیده شده

دریافت گواھی نامھ خلبانی کھ در حقیقت در سن پانزده سالگی در رقابت با 

.ایران را بھ قصد تکزاس ترک نمودند)خاتمی(پسرخالھ خلبان 

سب شده تفریحات سالم اسکی، دختربازی و سایر ورزشھا کھ باالترین افتخار ک

.خواننده مشھور و خوش ھیکل امریکا میباشد"شِر"رفیق 

نزدیک (بعد از ازدواج و ترک عیاشیھای جوانی، تشکیل دفتر در فالز چرچ 

.و فعالیت ھای سیاسی و دعوت بھ مجامع و سخنرانیھا)واشنگتن دی سی

بعد از واقعھ یازده سپتامبر و غیرقانونی شدن سازمان مجاھد ین خلق توسط 

آمریکا، دولت وقت آمریکا تصور کرد شاید این امامزاده بتواند معجزه ای کرده و 

بنابراین در خلعی کھ با کنار گذاشتن مجاھدین .رژیم اسالمی را سرنگون کند

.ایجاد شده بود بھ رضا پھلوی تمام امکانات تبلیغاتی دولتی آمریکا داده شد

ن رھبر گروه مخالف  رضا پھلوی ناگھان بعنوا2003 و 2002سالھای 

در کنگره آمریکا، مجامع بین المللی و اکثر رادیو تلویزیونھای )اپوزیسیون(

باید اذعان کرد .ایرانی در لوس انجلس بھ مصاحبھ و تبلیع برنامھ ھایش میپردازد

کھ سرمایھ گذاری شاه فقید در تدریس زبانھای فارسی، انگیسی و فرانسھ از 

سھ و انگلیسی زبان، حقیقتًا نتیجھ آن قدرت تکلمی یکسالگی و پرستارھای فران

.حتی بھتر از آخوندھای خودمان بھ شاھزاده رضا داده است

طرفداران شاھزاده عادت دارند کھ در ھر گردھمائی کھ ربطی بھ آنھا ندارد 

حاضرشوند و با برافراشتن پرچم و عکسھای شاھزاده آن گردھمآئی را متعلق بھ 

 نا گفتھ نماند کھ مجاھدین خلق این کار را بھتر از سلطنت .خودشان جلوه بدھند

.طلبھا انجام میدھند

بعد از یکسالی کھ تظاھرات دانشجوئی و کارگری و مردمی و یا جشنھای 

 در ایران کھ کوچکترین ربطی بھ سلطنت طلبھا 2003 و 2002ورزشی سالھای 

جی ظاھر شده و بخصوص مجاھدین خلق نداشت، ایشان در تلویزیون ھای خار

وبھ مردم بی خبر برون مرز می گویند کھ این اجتماعات نتیجھ اقدامات او بوده 

.است

 آقای رضا پھلوی با طرحی کھ نشانھ ای از اطالعات وسیع او از اوضاع ایران 
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.است نظر محافل سیاسی آمریکا را برای سرنگونی رژیم جلب نمود

ا ایشان در چھل سالگی یعنی سنی کھ باید توجھ داشت کھ ارائھ اینگونھ طرحھا ر

.انسان بلوغ فکری را پشت سرگذاشتھ، ارائھ فرموده اند

طرح آقای رضا پھلوی این بود کھ ایرانیان خارج و داخل کشور صندوقی تشکیل 

بدھند و ھرکس بھ فراخور وضع مالی خودش از یک دالر تا ھر مقدار کھ بتواند 

ن و کشاورزان ایران یکباره، ھمھ،  تا بعد کارگرا.بھ این صندوق کمک کنند

سرنگونی رژیم اسالمی اعتصاب کنند و بعد از چند ماه از این صندوق بھ این 

البتھ ایشان اعالم آمادگی نکردند کھ ھر .کارگران و کشاورزان کمک مالی بشود

مبلغ کھ مردم فقیر دادند ایشان معادل آن مبلغ از ثروت شش ملیاردی خودشان در 

.خواھند گذاشتصندوق 

بعالوه البد ایشان میخواستند حسابی در بانک صادرات ایران باز کنند و از آن 

طریق حقوق ملیونھا ایرانی را بدھند؟

، شنوندۀ زنی  پھلویدر برنامھ آقای آتابای، یکی از تلویزیونھای طرفدار سلطنت

رم چرا بھ شاھزاده میگوید و صدایش را ھمھ شنیدند کھ من پولی در بساط ندا

تا پدرت بود ھمھ ثروت ما را دزدید :خود شاھزاده پولش را نمیدھد و ادامھ داد

حاال نوبت توست؟

با توجھ بھ این مرور بر تاریخ ایران میتوان بھ راحتی نتیجھ گرفت کھ حکومت 

.شاھنشاھی در ایران نابود شده و صد البتھ سلسلھ پھلوی منقرض شده است

کوشش برای زنده کردن .ه کردن آن بیھوده استھر سعی و کوششی برای زند

این مرده تاریخی مثل کوشش در برگرداندن شاه افغانستان و یا کمونیستھای 

.شوروی بھ آن کشورھاست

گیرم پدرت بود فاضل از فضل پدر تو را چھ حاصل؟ :درفارسی مثلی داریم

.شوربختانھ پدر ھم فاضل نبوده و خودشان ھم سابقھ نیکوئی ندارند

کتاب مقدس ما شاھنامۀ فردوسی، شامل .ما ایرانیھا ذاتًا شاه دوست ھستیم

جایگاه شاه برای ما .بزرگواریھا ما ایرانیان در دوران شاھان بزرگمان بوده

وقت آن رسیده کھ خاندان پھلوی این .ایرانیان محترم و دوست داشتنی است

 اگر خواستند شاھی را انتخاب سلسلھ را منقرض شده بدانند و بگذارند کھ ایرانیان
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.کنند، آن شاه از این خانواده نباشد

خواھیم دید اگر تغییراتی در ایران صورت بگیرد و این رژیمِ  والیِت مطلقھ 

ھم برود، محال خواھد بود )کھ تبدیل بھ رژیم والیت مطلقھ وقاھتی شده(فقاھتی 

ن محالتر روی کار آمدن کھ ملت ایران رژیم مذھبی دیگری را انتخاب کند و از آ

.رژیمی شبیھ مجاھدین است

این سھ نمونھ رژیم، یعنی پھلوی، والیت فقیھی و مجاھدین، ھرسھ  رژیم امتحان 

خود را پس داده اند و انسانی ترین، خداپسندانھ ترین، میھن پرستانھ ترین و 

رھبر آبرومندانھ ترین و تاریخی ترین و خیرخواھانھ ترین و عملی ترین کاریکھ 

سلطنت طلبھا و مجاھدین برای سعادت ملت ایران میتوانند بکنند، اینست کھ بھ 

ھرگز در آینده، دخالتی در امورات ایران نخواھند داشت و :ایرانیانان تعھد بدھند

.اجازه بدھند تا کھ ملت راه نجات را خودش انتخاب کند

ھای سی سالھ و در حالیکھ از چھارصد سال پیش غرب بعد از پیروزی در جنگ

شکست کلیسا وارد دوران رنسانس و بعد از آن دوران روشنگری و نھایتًا انقالب 

صنعتی را پشت سر میگذارد، ایران ھمزمان با این جھش اروپا، در پایان سلسلھ 

.صفوی، گرفتار آخوندھای درباری  و حکومت غیر مستقیم آنھا میشود

.د تقلیل قدرت آخوندھا ھستیمفقط در دوران سلطنت کوتاه نادر شاه، شاھ

زمانیکھ لوتر در مقابل دیکتاتوری خرافی کلیسای رم انقالبی بپا میکند، ایران 

دویست سال در زیر سلطھ .وارد قھقرای خرافی بھ رھبری باقر مجلسی میشود

ننگین ترین سلسلھ تاریخ ایران، یعنی قاجار، این انقالب خرافی تا زمان شیخ 

تا کھ دوران روشنگری .مھ دارد و بحد اعالی خود میرسدفضل اهللا نوری ادا

این روزنھ روشنائی کھ با قیام مردم ایران .ایران با انقالب مشروطھ آغاز میشود

امیدی در دل مردم انداختھ بود، در زمان رژیم پھلوی، علی رغم پیشرفتھای 

.اقتصادی، با سرکوب مشروطھ، ملت ایران را مجددًا مایوس میکند

 تشخیص ملت این بود کھ آزادی بھتر از رفاه اقتصادی است و 1357ر سال د

.برای آزادی انقالب کردند
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ولی بازماندگان تفکر  .مردم با شعار استقالل و آزادی انقالب را شروع کردند

مجلسی و شیخ فضل اهللا اینبار با چسباندن حکومت اسالمی بھ شعار استقالل و 

علت خلع سیاسی کھ محمد رضا پھلوی ایجاد کرده بود آزادی، انقالب مردم را ب

کمتر از یکسال، مردم کم کم متوجھ بسرقت رفتن انقالب شده .بدست گرفتند

ولی این .بودند کھ بحران گروگانگیری ھیجان توده ھا را مجددًا برانگیخت

تا کھ جنایتکار دیوانھ ای.بحران  نمیتوانست بخوبی جنگ بقاء رژیم را کمک کند

.بنام صدام دو دستی این موھبت را  تقدیم حکومت کرد

.و بھ این ترتیب جنگ موھبتی بود کھ رژیم اسالمی را تحکیم بخشید

سالھا گذشت تا ملت ایران گفتھ آقای خمینی را در شک و تعجب درک کند کھ 

؟"جنگ موھبت است"چگونھ 

نھ اعتراضی شدید بعد از سی سھ سال ھنوز دادگاه ھای انقالب برقرار و ھرگو

.تر از گذشتھ سرکوب میشود

علت عقب افتادگی را استعمار بھ سرکردگی آمریکا و نماینده او اسرائیل معرفی 

میکنند در حالیکھ زنجیری را کھ چندین قرن است  بھ پای ملت بستھ شده نادیده 

.یمتقصیر را گردن دیگران انداختھ بدون آنکھ  بھ درون خودمان نگاه کن.میگیرند

اینجاست کھ باید بھ تاریخ نگاه دیگری کرد و از البالی آن دریافت کھ مردم 

کوچھ و بازار، کارگران وکشاورزان گناھشان چیست کھ نخبگان و زرنگھای 

جامعھ وقتی حکومت را بھ دست میگیرند، ھدفشان حفظ منافع ، قدرت و قانون 

خودشان میشود؟

ک شعار ساده، ولی پر محتوا فریاد زدند بیشتر از صد سال پیش ھمین مردم  با ی

منظورشان جائی برای نوشتن و اجرای قانون بود تا .میخواھند"عدالتخانھ"کھ 

.کھ ظلم نباشد

 تاثیر ترور کسروی در کاخ دادگستری 1324متاسفانھ نھ امروز و نھ در اسفند 

.بر جامعھ ایران موشکافی نشده است

ناس باید نشان میداد کھ این سرطان خوش ترور کسروی برای دکترھای جامعھ ش

خیم کھ لکھ آن در عدالتخانھ نوپای ایران ظاھر شده بود باالخره روزی بدخیم 
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.خواھدشد

باید توجھ داشت کھ این غده سرطانی، بیش از ھزار سال است در بدنھ سرزمین 

.ایران وجود داشتھ

وع مدرن و پیشرفتھ آن باید دانست چنین غده ھائی در تمام اجتماعات و حتی از ن

کافیست بھ برنامھ ھای مذھبی تلویزیونھای آمریکا نگاه کنید و یا در .وجود دارد

جمع رادیکالھا وارد شوید و ببینید کھ این عده مردمان کھ تعداد آنھا در ھر 

اما قوانین اساسی .اجتماعی بین پنج تا ده درصد است چھ عقاید خطرناکی دارند

تھ بھ آنھا آزادی میدھد کھ عقاید خودشان را ابراز کنند، ولی این کشورھای پیشرف

بھ آنھا این حق را نمیدھد کھ این عقاید خرافی و رادیکال را بھ دیگران تحمیل 

.بکنند

اگر قانون اساسی آمریکا و یا فرانسھ و یا ھر کشور مرفھ دیگری ملت را 

یمی سرکار بیاورند کھ نگھبانی نکند، ھمین رادیکالھا میتوانند ظرف چند سال رژ

.شبیھ رژیم جمھوری اسالمی باشد

بعنوان مثال اول سعی .روش قشریون مذھبی، ساده، آرام و گام بھ گام است

میکنند لوحھ ده فرمان را در پارک جلوی کاخ دادگستری بعنوان یک نماد تزئینی 

داخل بعدًا آنرا بھ داخل راھروی کاخ می آورند و چند سال بعد بھ .نصب کنند

اطاقھا و بعدًا بھ استناد آن، قانون اساسی را مرحلھ بھ مرحلھ طبق اصول دینشان 

باید شکرگزار بود کھ قانون اساسی این ممالک مرفھ جلوی .عوض میکنند

.کارشان را از روز اول میگیرد

این حرکت گام بھ گام قشریون مذھبی، چھ مسلمان و مسیحی و یھودی در تمام 

اگر قانونی نباشد کھ جلوی آنھا . عقب افتاد تکرار شده و میشودجوامع پیشرفتھ و

را در ھمان مراحل اول بگیرد، طولی نخواھد کشید کھ قوانین شریعت چھ 

مسیحی، چھ اسالمی و چھ یھودی و حتی بودائی و ھندوئی حاکم بر جامعھ خواھد 

.شد

 دارند خانمھا ھمھ بیاد.نمونھ دیگر، ھمین داستان حجاب اسالمی در ایران است

57بعد از پیروزی بھمن .بدون حجاب در تظاھرات ضد شاه شرکت میکردند

، پیشنھاد شد کھ خانمھا الاقل پارچھ ای مثل خانم بوتو و یا 57ھمان سال در اسفند 
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سال بعد فشار کم کم شروع شد و دوسال بعد .ایندرا گاندی روی سرشان بگذارند

.حجاب اجباری شد و الی آخر

مردم باید جلوی آنھا .راین رادیکالھا کارشان را مرحلھ بھ مرحلھ انجام میدھندبناب

واال بعد از بھ قدرت رسیدنشان امری نسبتًا محال .را در مراحل اولیھ بگیرند

.است کھ بتوان آنھا را بھ آسانی از قدرتی کھ بدست آورده اند کنار گذاشت

 گذشتھ و سالھای آینده، روش و اوضاع لیبی، مصر و اخوان المسلمین در یکسال

کلک افراطیون مذھبی را نشان میدھد و اگر عربھا تجربھ تلخ حکومت اسالمی 

ایران را بھ چشم خود ندیده بودند، حتمًا حکومت ھای طالبانی در تمام دنیای 

جالب اینکھ حتی رھبران اخوان المسلمین ھم دائمًا .عرب اکنون برقرار شده بود

.دھند کھ حکومتی شبیھ ایران درست نخواھند کرداطمینان خاطر می

درحالیکھ اعراب حکومت ھایشان بھ مرور اسالمی خواھد شد، ایران کھ دراین 

سی و سھ سال حکومت مذھبی را تجربھ کرده از ھر فرصتی استفاده خواھد کرد 

تا از این دام رھائی یابد و دیگر ھرگز بھ دنبال حکومتی کھ بشکلی از دین الھام 

.گیرد نخواھد رفت، چون بارھا و بارھا ترور و خشونت دین را دیده استب

لکھ ننگ ترور کسروی از آنجھت مایھ شگفتی و تاسف است کھ عده ای از 

نمایندگان مجلس و شخص نخست وزیر کھ خود بعدًا توسط ھمان گروه ترور شد، 

.با آخوندھا ھمصدا شدند و کسروی را مھدورالدم خواندند

ترور سیاسی و یا کشتن مخالفین بر اساس روایات معتبر، از زمان ھرچند 

صدراسالم بھ دستور و موافقت رھبران دینی، موضوع تازه ای نیست ولی قتل 

کسروی از آنجھت در خور اھمیت است کھ ایران بعد از سالھا صاحب قانون 

آن این بھ .اساسی مشروطھ و مجلس شورای ملی و دادگستری و قانون شده بود

معنی است کھ آخوندھا دیگر حق کشتن افراد را طبق آئین شریعت نمیبایست 

.داشتھ باشند

.دادن حق کشتن کسروی بھ آخوند ھا مرحلھ یکم حرکت بسوی امروز ایران بود

تخم مرض در . در ایران سالی است کھ سرطان شروع بھ رشد کرد1324سال 

.بل از آن کاشتھ شده بوده استجامعھ از زمان مجلسی و چھ بسا چند صد سال ق
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مذھب شیعھ را کھ ایرانیان برای مبارزه با سلطھ فرھنگی و اجتماعی عرب 

درست کردند، توانست زنجیر اسارت را از پای ایرانیان باز کرده و ملت را آزاد 

ولی تاجداران بی لیاقت و مجاھدین بی عمامۀ فرصت طلب آن زنجیر را کھ .کند

 باز کرده بودند بر گردنمان آویختند و مردم خوب ایران پدرانمان از پایمان

سالھاست با این زنجیر در دور گردنشان بازیچھ دست آنھائی شده اند کھ دین را 

.وسیلھ حکومت کرده اند

 در چاه انداختیم،  بتوان 1357سالھا طول خواھد کشید تا این سنگ را کھ در سال 

.یرون کشیداز این چاه کھ عمقی ھزار سالھ دارد ب

بعد از انقالب مشروطھ و بھ پایان رسیدن سلسلھ قاجار، رضاشاه با مشت ھای 

آھنین و استبداد مطلق موفق شد در مدتی کوتاه چھره عقب افتاده مملکت را تغییر 

.دھد

نباید فراموش کرد کھ اکثر اصالحات انجام شده در دوران رضا شاه بھ کمک و 

ای ملی کھ نمایندگانش آزادانھ انتخاب می شدند تائید و برنامھ ریزی مجلس شور

.انجام پذیرفت

سلطنت طلبھا آنچنان تبلیغ می کنند کھ گویا رضا شاه خودش بھ تنھائی راه آھن 

سرتاسری را ساخت، دادگستری نوین را بنا نھاد و امنیت را بھ کمک ارتشی کھ 

شاه نیست ولی ھیچ کس منکر نقش رضا .درست کرده بود بھ ایران باز گردانید

وقتی ھمین سلطنت طلبھا برای اھانت بھ دکتر مصدق مدعی می شوند کھ مصدق 

این بدان معنی است .خواھان راه آھن شرقی غربی بود و مخالف شمالی جنوبی

کھ در مجلس در این مورد بحثی بوده و مسلمًا خط آھن سرتاسری پیشنھاد مجلس 

.بوده است

ده ھا حقوق دان فرھیختھ کھ در دوران کوتاه در مورد دادگستری نقش داور و 

امیرکبیر بھ اروپا رفتھ و تجارب غرب را برای کشورمان بھ ارمغان آورده 

.بودند، نادیده می گیرند

بلھ سردار سپھ الحق ذاتًا سپاھی بود و .از ھمھ مھمتر موضوع ارتش نوین است

 پدرش در شھریور ارتش نوین ایران کھ او حق پدری بر آن دارد بمجرد تسلیم
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ولی ھمین ارتش نوین بھ قیمت ژاندارمری مردمی ایران و .بیست درھم پاشید

.نابودی عشایر مسلح درست شد کھ فعًال مورد بحث نیست

البتھ و صد البتھ کھ از دوران سلطنت آغا محمد خان قاجار تا کنون، ایران 

تم و با آن ھمھ تجربھ ولی در قرن بیس.رھبری بھ با کفایتی رضا شاه نداشتھ است

تاریخی، بیداری مردم،  داشتن قوانین اساسی، رضا شاه نمیتواند نمونھ ای برای 

.آینده ایران باشد

در حقیقت ھرگونھ قضاوت تاریخی درباره شاھان ایران در ھزار سال گذشتھ، کھ 

آیا دیکتاتور بوده اند یا مصلح و دمکرات، باید با شرایط اجتماعی ایران قبل و 

.بعد از انقالب مشروطھ مورد قضاوت قرار گیرد

در تاریخ ایران، از آن جھت افتخار )وکیل الرعایا(مقام ارجمند کریمخان زند 

آمیز است کھ رفتار او را می شود با روسای جمھور دمکراتیک امروز اروپا 

.مقایسھ کرد

بل از کشتار بیست و پنج ھزار نفری شاه اسماعیل در تبریز، چھار صد سال ق

انقالب مشروطھ و بیداری ایرانیان، ھرچند دلخراش و غیر انسانی است ولی 

شاید بتوان گفت الزمۀ تاریخی برای ھدفی باالتر بوده و آن بیست پنج ھزار نفر 

.قربانیان برای تولد ایران از گورستان تاریخ بوده اند

 انقالب ولی کشتن سردار اسعد و دھھا ایرانی بزرگ دیگر، سی سال بعد از

مشروطھ و بیداری ایرانیان، غیر قانونی، غیر انسانی، جنایت و نمره منفی در 

.کارنامھ حکومت است

بزرگترین خدمت رضا شاه جلوگیری از تجزیھ خوستان است ولی زمانیکھ او را 

متفقین از سلطنت خلع کردند، مردم از رفتن او و بھ امید بازگشت مشروطھ 

.فتندخوشحال بودند و جشن گر

برای درک بھتر ھر واقعھ تاریخی بھتر است بدانیم اوضاع قبل از آن واقعھ 

.چگونھ بوده و چھ عواملی باعث بوجود آمدن آن واقعھ شده است

2008بی انصافی است اگر بدون در نظر گرفتن وضع اقتصادی آمریکا در سال 

. دانست2012اوباما را مسئول  میزان بیکاری نھ درصدی در سال 

یا کھ اگر محمد خوارزم شاه سفیران حسن نیت چنگیز را نمی کشت، آیا کشتار 
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مغول بھ وقوع می پیوست؟

و یا اگر کمی کیاست در وجود شاه سلطان حسین بود، آیا اشرف افغان با صد 

نفری جنگجوی پشتو ایران را فتح می کرد؟

او بر افکار آیا تاثیر اقدامات امیرکبیر در سھ سال و سھ ماه دوران صدارت 

جامعھ ایران حتی یکصد سال بعد از قتل او مورد بررسی قرار گرفتھ؟

دیگر مشیرالدولھ ملقب بھ سپھساالر، تحصیل کرده دالفنونِ  امیرکبیر کھ دو سال 

.صدراعظم ناصرالدین شاه می شود

او ھمچنین . برای نخستین بار کوشید تا راه آھن را در ایران برپا سازداو

 شاه ، تا بھ سفر اروپا برود تا شاید پیشرفت آن سرزمینواستخاز شاه 

.واداردایران را ھم بھ جنبش 

از این جھت باید تمام جوانب تاریخی را از مشروطھ نوپای ایران در زمان احمد 

: بطور خالصھ دوباره مرور کرد1332 مرداد 28شاه قاجار تا نابودی آن در 

طی پایان یافت ولی )1297 آبان 12(1918جنگ اول جھانی در نوامبر 

 ایران با وجود اعالم بی طرفی در جنگ جھانی اول، 1919 تا 1917سال ھای 

بیشترین آسیب را از این جنگ ویرانگر دید و در حدود نیمی از جمعیت کشور 

 انگلیسھا تمام .قربانی مطامع کشورھای بزرگ و استعمارگر آن دوران شدند

رتش خودشان ضبط کرده و اجازه واردات از عراق و غالت ایران را برای ا

.ھندوستان را بھ دولت ایران نمی دادند

 ھمچنان در  جان باختند کھ اسناد آن میلیون نفری9در این قتل عام قریب بھ 

ردیف اسناد طبقھ بندی شده و سری انگلستان قرار دارد و این کشور ھنوز ھم از 

 این قتل عام کھ یاد آور کشتار تیمور لنگ انتشار آنھا ممانعت می کند؛ گزارش

نوشتھ دکتر محمد قلی مجد نوشتھ شده "قحطی بزرگ"میباشد، با توجھ بھ کتاب 

 میلیون نفری 9است کھ یکی از منابع انگشت شمار موجود درباره ھولوکاست 

ایرانیان بوده و با استناد بھ اظھارات شاھدان و برخی اسناد تاریخی در دسترس 

.شده استنوشتھ 

شاه جوان بود کھ تن بھ پیشنھاد خرید یکی از محتکران عمده غالت، احمد



52

داد و مقادیر زیادی گندم و جو در انبارھا  الوزرای خود نیز نمیمنصفانھ رئیس

شاه قاجار در برابر پیشنھادھای خرید صدراعظم خود اظھار .ذخیره کرده بود

".گر حاضر برای فروش نیستمجز بھ قیمت روز بھ صورت دی":داشتمی

حدود یکسالی بعد از (1921 فوریھ 21 برابر با ،١٢٩٩ سال اسفند روز سوم در

 کھ کودتایی ترتیب داده شد)فاجعھ کشتار نھ ملیونی در ایران و نفوذ انگلیس

.ایران وارد دوران بھ قدرت رسیدن رضا شاه و سلسلھ پھلوی می شود

احمدشاه،یاءالدین طباطباییضید سخست وزیری  از کودتا و ھمزمان با نپس

رضاخان سردار . سردار سپھ بھ وزارت جنگ منصوب کردلقب را با رضاخان

وقزاقو در این مدت نیروھای . بودسمت در این ١٣٠٢سپھ تا سوم آبان 

 لحاظ از. ملی را بھ وجود آوردارتش ادغام کرد و رایھنظمویژاندارمر

 جنگ مشغول قواماحمد بھ ویژه شاهره با نخست وزیرھای سیاسی او در این دو

احمد .درعوض با احمد شاه رفتاری احترام آمیز و خاضعانھ داشت.قدرت بود

. اکثر اوقات در خارج از کشور بھ سر می بردشاه

بھقاجاراحمدشاه رضاخان با فرمان ١٣٠٢ در سوم آبان سرانجام

 و عمًال رفتاروپاز چند روز بھ نخست وزیری منصوب شد و شاه نیز پس ا

 در این مدت پایھ ھای قدرت پھلویرضاخان . سپردرضاخان پھلویکشور را بھ 

.پرداختقاجاری حکومت سرنگونخود را استوار کرد و بھ کوشش برای 

ی این دوره متوجھ شد کھ برخی از ناآرامی ھا ط،یرنخست وزرضاخان پھلوی، 

ین، روی بھ سیاست آورد و با آوردن بنابرا.درا نمی توان با جنگ از بین بر

 نمود و آنان را از طغیان و فراھم تھران اسباب شھرنشینی آنان را بھخانزادگان

.مخالفت بازداشت

 قاجار، تقریبا از اواسط دوران سلطنت ناصرالدین شاه، کشورداری را پادشاھان

بودند و  و ھیچ گامی در جھت بھبود وضع عمومی برنداشتھ نمودهرھا 

 روشن می کند کھ کشور بھ ویرانھ ای تبدیل دوران،سفرنامھ ھای اروپائیان در این 

.شده بود
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 طی سالھای نخست وزیری، رضا خان پھلوی کھ اختیارات فوق العاده ای پیدا لذا

این . یک رشتھ اصالحات عمومی را بھ مرحلھ عمل برساندتوانستکرده بود 

از . مردم نسبت بھ وی دید مثبتی داشتھ باشندمعمواصالحات موجب شده بود تا 

 در این او.ی خود را بروز نداده بودمذھبدیگر سو، نخست وزیر ھنوز افکار ضد 

 در مراسم مذھبی شیعیان در مساجد و تکایا شرکت می کرد و از وجود دوره

 دولت درصارم الدولھونصرت الدولھی پرنفوذ ھمچون قاجارشاھزادگان 

. نموداستفاده می

وسلطنترضاخان پھلوی اندیشھ الغای ین در غیاب احمدشاه، عوامل رضابنابرا

اما تغییر حکومت کشور بھ . سردار سپھ را پیش آوردندشدنیس جمھوررئ

 روشنفکران و روحانیون ھمچون ازجمھوری با مخالفت شدید برخی 

. شکست روبرو شدبا مدرسحسنید سوبھارملک الشعرا

 طول یک و نیم سال بعد از شکست پروژه جمھوری خواھی، سردارسپھ در

ارتباطات . نمایندگان مخالفین و اقلیت مجلس نزدیک کندباکوشید تا خود را 

و مدرسحسنید س،نصرت الدولھ،یرزا فرمانفرمامین عبدالحسوسیعی با 

ی دیگر سواز . اکثر کسانی کھ پس از کودتا دستگیر شده بودند برقرار شدتقریبا

تمایل بیش از حد احمد شاه بھ سلطنت مشروطھ کھ گاھی بھ ضعف وی نیز تعبیر 

.ی شد، راه را برای تغییر سلطنت از قاجار بھ پھلوی ھموار نمودم

 ملی در  ھر تقدیر با فشارھای نخست وزیر، نمایندگان مجلس پنجم شورایبھ

 مطرح کردند کھ بھ موجب آن رایدی ماده واحده ای خورش١٣٠۴ن آبا٩روز 

در حدود قانون اساسی و قوانین « و حکومت موقت شد سلطنت خلع ازاحمدشاه

تعیین تکلیف «سپرده شد و »یپھلوموضوعھ مملکتی بھ شخص آقای رضاخان 

کھ ( شھر تھران اغلب نمایندگان. شدواگذارمؤسسانمجلسبھ »حکومت قطعی

با این ) دموکراتیک انتخاب می شدندنسبتابر خالف سایر شھرھا در فرایندی 

، ١٣٠۴ آذر ٢١ در موسسان،سپس با تشکیل یک مجلس .تغییر مخالفت نمودند

 در فرایندی مجلسانتخابات این .واگذار شد»آقای رضا پھلوی«سلطنت ایران بھ 

 نمایندگی بھیکاشانیت اهللا آنی مانند کامال غیر دموکراتیک انجام شد و کسا

شاه و سلطنت وی، نطق ھای رسیدند و در مدح رضا 
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شاه پھلوی در  خورشیدی، رضا١٣٠۴ بیست و چھارم آذر در.پرشوری کردند

 بھ عنوان سردودمان رسمًاقرآن شد و با ادای سوگند بھ حاضرمؤسسانمجلس

۴ در رضاشاهیتاج گذارمراسم.یف پادشاھی را بھ عھده گرفتوظاپھلوی 

. انجام شد١٣٠۵اردیبھشت 

دکترھمچون (ی مخالفان انتقال سلطنت از قاجار بھ پھلوی در مجلس سخنران

نشان از آن دارد کھ آنان منکر نقش رضا ) مدرسحسنید سومصدقمحمد 

بلکھ استدالل مخالفان چنین بود کھ با .نبوده اندشاه در برقراری نظم در کشور 

 داری را ندارد و این کشور اختیار حقوقی عمًالمشروطھبھ اینکھ پادشاه توجھ 

 نخست کھاختیارات یکسره بھ نخست وزیر واگذار شده است، لذا حیف است 

وزیر موفقی مانند سردارسپھ بھ عضوی خنثی ھمچون پادشاه مشروطھ تبدیل 

 ورطھ یرا چنانکھ بخواھد ھمچنان مصدر امور باقی بماند ناچار بھز.شود

.افتاددیکتاتوری خواھد 

 پایان دوران جنگ قدرت در کشور و پادشاھی رضا شاه، دوره رشد و با

در این دوران رضا شاه، ھنوز با افرادی رایزنی می کرد و .یدگردسازندگی آغاز 

 محمد مصدق، آنقدر آزادی داشتند تا علنا با شاه وبھاری تقمحمدمخالفانی چون 

. مقام وزارت سر باز زنندقبولاز  حتی ومخالفت کنند 

ی کھ رضا شاه پھلوی بر مسند پادشاھی نشست، جھان در آرامش موقت ھنگام

رضاشاه پھلوی، برنامھ گسترده ای را .ی می کشیدنفسی اولجھانجنگپس از 

رضا شاه توانست از .ی کشور بھ دست گرفتاقتصادبرای سامان اداری و 

ی را نموده و زیرساخت ھای بھره بردارثر آرامش نسبی میان دو جنگ، حداک

 وزیر مردمی نخست،ی الممالکمستوفکشور ھمچون ارتش و راه ھا را بھ دست 

 شده و الغایتوالسیونکاپ ھمین دوران بود کھ در.و شناختھ شده نوسازی کند

ین آخرین آشوبھا و نا ھمچن. سرعت ساختھ شدبھی ایرانسراسرراه آھن

 شاه سرکوب شد و شمال شرق ایران کھ محل جوالن رضاامنی ھا نیز توسط 

گنبدوترکمنبندرمانند (ی جدید شھرھایاغیان بود، بھ تسخیر ارتش درآمد و 

.در محل این ناآرامی ھا ساختھ شد)کاووس
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 در این دوران بھ تقویت نفوذ و افزایش پایگاه مردمی خود، خصوصا رضاشاه،

نسوانیت جمعمانند (سازمانھای زنان .ی روشنفکران پرداختبرخدر میان 

یست ایرانکمونحزبآزادی فعالیت داشتند و گروه ھای چپ مانند )وطن خواه

ین ا شاه، بعدھا ھیچگاه نتوانست پایگاه مردمی خود را در رضا.یت می کردندفعال

 اواخر این دوران بود کھ قانون مدنی کشور بھ در.دوران مجددا بھ دست بیاورد

با تصویب این قانون، قدرت روحانیون کھ تا آن زمان .لس رسیدیب مجتصو

. بودند، بھ چالش کشیده شدکشورتنھا مقام قضایی 

 پھلوی معتقد بود رضاشاه در دوره پادشاھی خود تمام امور مملکتی را محمدرضا

یاری از بس. داشت و کشور را مانند یک نظامی اداره می کردخوددر دست 

 کھ تغییر حکومت ایران از مشروطھ بھ استبدادی و نددارمورخان عقیده 

 یعنی نیمھ دوم حکومت رضا شاه، ١٣١٠تا١٣٠٧دیکتاتوری از حدود سالھای 

.صورت پذیرفتھ است

 و با ترور ناکام مدرس ١٣٠۵ین نشانھ ھای تغییر رویھ رضا شاه، در سال نخست

ھ  خودکامگی وی بھ حدی رسید ک١٣٠۶در اردیبھشت .شدمشاھده 

ی قلی مھد در گزارشی بھ وید ندانستمفمستوفی الممالک دیگر ادامھ کار را 

.خود را تحقیر شده خواند و استعفا کرد)نخست وزیر بعدی(یتھدا

 دست آمده بود در این دوره از بین بھمشروطھانقالبی ھایی کھ در جریان آزاد

در میان .شتھ شدندی و در زندان کزندانبسیاری از رقبا و مخالفان شاه .رفت

اسعدسردار،یمورتاشتین عبدالحسی مانند ویرانوزمقتوالن چند نفر از 

،ییقشقاصولت الدولھی از روسای ایالت مانند برخ،نصرت الدولھوبختیاری

 تعدادی وی یزدیفرخمحمدویعشقیرزاده مبرخی از شعرا و ادیبان مانند 

یخسرو کاربابو مدرسحسنید سمانند (ی ملیشورامجلساز نمایندگان 

ی اکبر علمانند ( و نزدیکان شاه نیز وزرای از برخو.نیز دیده می شوند)شاھرخ

 خودکشی ،"قتل ھای زنجیره ای"، از ترس اتفاقات مشابھ)یر عدلیھوزداور

ی دست جمعی عشایر کھگیلویھ، قشقایی و کشتارھا بر این افراد، عالوه.کردند
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. می پذیرفت باید افزودصورتعمدتا با خانواده بختیاری را نیز کھ 

آیا این کشتارھا کسی را بھ فکر ھمین دوران خودمان نمی اندازد؟

 از دستورباانتخابات این دوره جنبھ نمایشی پیدا کرد و دری ملیشورامجلس

مثل خبرگان (باال و بر پایھ فھرست ھایی از نمایندگان مورد تائید او انجام می شد

،یامامجوادمانند (یندگان مجلس نمای مصونیت پارلمانی حت.!)یرھبر

 ھواداران قبلی رضا شاه بودند ازکھ ھمگی ) رفیعرضاویعراقیل اسماع

 ھمین بھ.!)مثل اصالح طلبان کنونی(سلب شد و آنان نیز دستگیر و زندانی شدند

آن یعنی ی و ساختھ شد و اولین زندانی آن، سازنده طراح قصرزندانمنظور

.بود درگاھیمحمدیپ سرت

حزب این دوران نھ تنھا ھمھ گونھ فعالیت سیاسی گروه ھای چپ مانند در

ی زنان نیز متوقف اجتماع حتی فعالیت ھای کھ نفر۵٣ گروه ویست ایرانکمون

.یل شدندتعطگردید و جراید و روزنامھ ھا تحت انقیاد کامل درآمده و یا 

شاهرضا زمان پادشاھی در کھ است آھنیراهنام آھن سرتاسری ایران راه

امامبندر(شاھپوراین راه آھن بندر .یده شدکشیرانا جنوب تا شمال ازپھلوی

در )یفعلترکمنبندر( بندر شاه بھرایج فارسخلدر ساحل )یفعلخمینی

. می کردوصلمازندرانیای درساحل 

 اولین کلنگ ساختمان راه آھن سراسری در تھران محل ١٣٠۶ مھرماه ٢٣در

 ساختمان راه آھن از  برزمین زده شد و از ھمان وقت رسمًاتھرانفعلی ایستگاه 

. آغاز گردیدشمالسھ نقطھ جنوب و مرکز و 

ل ھزینھ آن برای ی اینکھ این امر با سرمایھ داخلی انجام یابد و از طرفی تحمبرا

 دولت وقت ، ایران طاقت فرسا نباشد، قبل از شروع بھ ساختمان راه آھنملت

، دوسال ١٣٠۴ وضع و در نھم خرداد را قند و شکر و چایانحصارقانون

ی ملیشورامجلس بھ تصویب قبل از تغییر حالت رضا شاه بھ دیکتاتوری،

 از ولو قند و شکر دو ریال بموجب این قانون مقررگردید از ھر سھ کی.یدرسان

ھر سھ کیلو چای شش ریال مالیات اخذ و درآمد حاصلھ ازآن صرف ھزینھ 

. سراسری گرددآھنساختمان راه 
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یپھلوحکومت شکنجھ گران از احمدیپزشک معروف بھ ، احمدیاحمدو اما 

 حکومت را منتقدان مخالفان و ،یسم آمپول ھای وھواآمپول کھ با تزریق بود

.شد یکی از مھم ترین ادارات مرکز وارد١٣١٠در سال  او .تل می رساندبھ ق

بھ ظاھر می گفتند طبیب .البتھ معلوم نیست بھ چھ علت و معرفی چھ کسی

یس کل آن اداره و شاید چند نفر مأمور رئ و تنھا استیشھربانمخصوص 

ر یگری سر از کار او ددعالی رتبھ، از کارھای او خبر داشتند و اشخاص 

بامشھور است کھ وی در دل شب سر کار حاضر می شد و .نمی آوردند

.بیماران را می کشت...)آمپول آب داغ، آمپول ھوا و(آمپول ھای مخصوص خود 

یھاشمدکتروخاورخسرو با عنوان پزشک مجاز احمدی، با ھمراھی دکتر او

. زندانیان می پرداختقتلبھ قصرزندانی نیز در مدت

یخت ولی بھ گرعراق اوضاع دگرگون شد وی بھ کشور کھ١٣٢٠ریوشھردر

مسعود گفتھ بھ.یل گردیدتحویرانایر و بھ مقامات دستگیعراقین مأموروسیلھ 

یمورتاشتیران ا فرار پزشک احمدی، ورضاخان از سرنگونی پس:بھنود

 گرفتن انتقام خون پدرش بھ صورت ناشناس بھ جھتدر )یمورتاشتدختر (

 پزشک احمدی  کھ در این شھر بھ شغل بھ و جالد رضاخان، معروف رفتدبغدا

 نیز با ممارست بسیار از سرانجام.رمالی و دعا نویسی مشغول بود  را پیدا کرد

یران آورده و بھ محاکمھ اطریق سفارت ایران در بغداد، پزشک احمدی را بھ 

.کشاند

. وی اعدام شدشدند،ئھتبر از چندی در حالی کھ عاملین اصلی بھ نوعی پس

.یل مدافع وی بوده و در دادگاه از او دفاع نمودوکیکسرواحمد

 پزشک احمدی را بر عھده وکالت١٣٢٠ی، در سالھای پس از شھریور کسرو

بوده نھ عامل آن، خواستار "واسطھ افزار جرم" با این عنوان کھ او وگیرد می 

 محاکمٔھ دراسعدسرداردٔه وکیل خانوا(ی بر خلعت ارسالن.تبرئھ وی شد

.بھ دالیل کسروی پاسخ داد)پزشک احمدی

،ی اصفھانینجفنوراهللا: کھ بھ دست او کشتھ شدند مشھوری چند تن از افرادنام

.ی یزدیفرخمحمد و اسعدسردار، یخسرو شاھرخکارباب، یمورتاشت
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ستی این آنچھ کھ در دوران رضا شاه بھ آن کم بھا داده شده میزان میھن پر

 تا 1917او کھ شاھد جنایات انگلیسھا بین سالھای .شاِه ایراندوست است

بود، نتوانست این تنفری را کھ در دل از انگلیسھا "قحطی بزرگ"، 1919

و روسھا داشت سیاستمدارانھ پنھان کند و با تمام وجود با ھیتلر برضد 

ان را تا اواخر حتی دوستی با آلم.استعمار روس و انگلیس ھمصدا شده بود

جنگ دوم جھانی ادامھ داد و ھزاران مستشار آلمانی را در ایران نگھداشت 

بدین .و این طرفداری از آلمانھا بھ قیمت برکناری او از سلطنت تمام شد

ترتیب وارد دوران بعد از شھریور بیست و قبل از کودتای سی و دو می 

در چنین .ھور کردندشویم کھ مردان بزرگ سیاسی دوران معاصر ایران ظ

محیطی، یکسال بعد از برکناری رضاشاه، یکی از گم نامان سیاسی ایران، 

عبدالحسین سرداری، انسان نیکوکار ایرانی و دبیر دوم سفارت ایران در 

یک اقدام خودسرانھ بین پانصد تا ھزار پاسپورت ایرانی برای یھودیان بی 

.وپا نجات دادپناه صادر نمود و جان صدھا یھودی را در ار

وقتی رضا شاه را انگلیسھا از :باالخره یک سوال تاریخی اینجا مطرح می شود

ایران اخراج کردند و بھ فروغی پیشنھاد جانشینی او را کردند، چرا فروغی قبول 

نکرد؟

چون جایگاه پادشاه در نظر ایرانیان ارجمند، ملی و مذھبی بوده و شاید بھمان 

انی بعد از سرنگونی امویھ، خودش را خلیفھ ننامید و دلیلی کھ ابومسلم خراس

!خلیفھ ای جبارتر از امویھ، یعنی عباسی را بر مسند خالفت گذاشت

شاه جوان، محمد رضا شاه، در ابتدای سلطنت بھ خاطر عدم دخالت در امور 

ولی این نھاِل دوباره جوانھ .مملکت، باعث رشد مشروطھ و حکومت قانون شد

 مرداد  خشکانیده شد تا شرایط برای بدخیم 28 دوباره با کودتای زدۀ مشروطھ

مردم بھ امید بیرون کردن شاه و جانشینی آن با .شدن سرطان آماده گردید

.حکومتی بھتر در چاھی افتادند کھ  بیرون آمدن از آن کار حضرت فیل است
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 گروگان از.در حکومت اسالمی، ملت ایران از ابتدا درگیر بحران بوده است

ولی مشھورترین .گیری و جنگ ایران و عراق شروع شده تا محاصره اقتصادی

:وقایع رژیم اسالمی از این قرار است

ی بود کھ طی آن تعداد نامعلومی واقعھ ا١٣۶٧ زندانیان سیاسی در تابستان اعدام

یاسی در زندان ھای جمھوری اسالمی در ایران در ماه ھای مرداد وساز زندانیان 

بھ طور کلی جرم زندانیان ھمکاری با سازمان ھای .شدند اعدام ١٣۶٧شھریور 

 مجاھدین خلق ایران و ھمچنین سازمانمخالف جمھوری اسالمی بھ خصوص 

بھ معنی "الحاد"و "ارتداد"طیف ھای مختلف گروه ھای چپ و کمونیست بود، اما 

 جرم برخی شمرده تنھارویگردانی از اسالم و عدم اعتقاد بھ خدا نیز بھ عنوان 

.می شد

 نفر تا بیش ۶۵٨ متفاوت است و از مختلف قربانیان این واقعھ نزد مراجع تعداد

.ی شودماز دوازده ھزار نفر تخمین زده 

:ی کند و چنین حکم می دھدماعالم »محارب«یت اهللا خمینی آنھا را آ

و ھر چھ می گویند از  معتقد نبوده اسالم آنجا کھ منافقین خائن بھ ھیچ وجھ بھ از«

 از اسالم ارتداد پیدا کرده اند، با آنھاروی حیلھ و نفاق آنھاست و بھ اقرار سران 

 در شمال و غرب و جنوب آنھایککالسجنگ آنھا و بودنمحاربتوجھ بھ 

ی آنھا برای صدام علیھ جاسوسکشور با ھمکاری ھای حزب بعث عراق و نیز 

ی و ضربات جھانباط آنان با استکبار ملت مسلمان ما و با توجھ بھ ارت

ی کھ در کسانناجوانمردانھ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمھوری اسالمی تا کنون، 

زندان ھای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند، 

». محکوم بھ اعدام می باشندومحارب

ی و اجتماعی مخالف نظام  قتل  برخی از شخصیت ھای سیاسبھی زنجیره ای قتل ھا

 ھفتاد خورشیدی در داخل و خارج از ایران کھ بھ دھٔھجمھوری اسالمی در 

. گفتھ می شودشده است،عوامل اطالعاتی کشور نسبت داده 

.ی نشریات ارسال شدبرخ، بیانیھ ای با فکس برای ٧٧ آبان اواخر



60

 افراد معاند و  عنوانبھ چھره سیاسی و ادبی، از آنان ٣۵در آن بیانیھ با طرح نام 

.ضد انقالب نام برده شده بود

 بودند کھ این افراد، بھ  زودی کشتھ خواھند شد و کردهنویسندگان این بیانیھ تأکید 

یدرسبھ سزای اعمال خود خواھند 

رئیس جمھور ( و وعده خاتمی قتل ھا توجھ بھ حساسیت شدید جامعھ نسبت بھ با

ی کمیتھ ای ویژه، مرکب خاتمفاصلھ بدستور برای مجازات عاملین آن، بال)وقت

ی، معاون سرمداز علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروھای مسلح؛ 

ی ملوزیر اطالعات و علی ربیعی، مسؤول اجرایی دبیرخانھ شورای عالی امنیت 

.مسئول پیگیری قتل ھا شدند

تکمیل پرونده و  برای بودند، باالی وزارت اطالعات ین کھ از مقامات ردهمتھم

یر بخش ھای ساکھ ھمچون (محاکمھ تحویل سازمان قضایی نیروھای مسلح شدند 

یتھ کماما بھ درخواست سازمان مذکور )قوه قضائیھ زیر نظر رھبر اداره می شود

.تحقیق خاتمی انحالل خود را اعالم نکرد

 خاتمی، وزارت اطالعات محمد اثر پافشاری رئیس جمھور وقت ایران، بر

 کھ عده ای کرد طی اطالعیھ ای قبول ١٣٧٧ دی ١۵مھوری اسالمی در تاریخ ج

.از اعضای آن وزارتخانھ در طراحی قتل ھا دست داشتھ اند

 انتشار چنین اطالعیھ ای، در از)١٣٧٧ دی ١۴( سالم یک روز قبل روزنامھ 

:یت کرده بودروایادداشتی پشت  پرده قتل ھای زنجیره ای را اینچنین 

 بھ مرحلھ ای از انحراف و ضاللت قدرتوان تصور کرد افرادی از درون ی تنم

 بدارند و بپندارند با چنین مشروعرسیده باشند کھ انجام جنایاتی از این نوع را 

. و آن را تقویت کردخدمتجنایات و ظلم ھایی می توان بھ اسالم و نظام اسالمی 

رود، و ازی نزد خاتمی میی شیرموسوی قبل از شروع قتل ھای زنجیره ای، مدت

خواھند  تدوین است و میحالاعالم میدارد کھ در وزارت اطالعات سناریویی در 

.بشودای را بھ قتل برسانند تا باعث سقوط دولت شما عده

١ پروانھ اسکندری عصر ھمسرشو )رھبر حزب ملت ایران(یوش فروھر دار

 با ضربات تھرانآباد  در منزل شخصیشان واقع در محلھ فخر١٣٧٧آذر سال 

 آذر، جسدھای دو ١٨ و ١٢چندی بعد نیز در روزھای .چاقو بھ قتل رسیدند
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بالفاصلھ بعد از آن .یسنده دیگر محمد مختاری و محمدجعفر پوینده کشف شدنو

.یگری ھم بھ وقوع پیوستدھای قتل

ین قتل ھا را محکوم کرد و نفرت ایدمحمد خاتمی رئیس جمھوری اسالمی وقت س

 رضا خاتمی، دبیرکل محمد.گیری کردنددیگر مسؤولین نیز موضع.انگیز خواند

. سخن گفتقاتالن قتل توسط ٨٠جبھھ مشارکت ایران در یک سخنرانی از انجام 

.وی ھیچگاه چگونگی دستیابی اش بھ این اطالعات را روشن نساخت 

فتھ و اعتراف  دفتر رئیس جمھور ربھیموسوھا،  از بھ اوج خود رسیدن قتلبعد

پس از مدتی بی توجھی بھ او با .گرفتھ استمی کند کھ قتل ھا توسط او انجام 

 و علتیموسو. می شودواقعاصرار وی سخنانش نزد اطرافیانش مورد قبول 

:کندھا را چنین بیان میانگیزه قتل

ای غیر از امام است و خاتمی  خامنھکھیل ما از اوضاع جاری روز این بود تحل

یلیون پشتیبان دارد، قدرتشم میلیون رای آورده و بیست ٢٠م بھ دلیل این کھ ھ

ای  بھ گردن خامنھوشویم ھا را مرتکب میصدر است و ما این قتلبیشتر از بنی

ی خواھد خاتمای در مقابل اندازیم و جنگ بین این دو منجر بھ شکست خامنھمی

.شد

: قربانیان قتل ھای زنجیره ای ازیبرخ

ید مج جعفر پوینده، محمد،  مختاری محمد،  اسکندری پروانھ، یوش فروھرارد

یروز دوانی، پ مظفر بقائی، دکتر رضا مظلومان، دکتریدون فرخزاد، فرشریف، 

 کاظم دکتر،  قائم مقامیفاطمھ عبدالرحمن قاسملو، دکتر صادق شرفکندی، دکتر

یاد دیگری کھ  عده زویامک سنجری سی اکبر سعیدی سیرجانی، علسامی، 

. ایستجداگانھالزمھ آن کتاب 

باید توجھ داشت کھ ھیچکدام از قتلھای سیاسی در ایران نمیتواند بدون اجازه 

این یکی از سنن اسالمی است کھ از صدر .عالی ترین مقام کشور بوده باشد

ولی در تاریخ مدرن .اسالم وجود داشتھ و مربوط میشود بھ مھدورالدم شدن

شروع شده و ھمچنان ادامھ خواھد )ترور کسروی(1324مًا از اسفند ایران رس

.داشت

)خروج از دین اسالم( حکم ارتداد صدور اقداماتی کھ تاثیر بین المللی داشت، از
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 آیات شیطانی، در سال کتابو مھدور الدم بودن سلمان رشدی پس از نگارش 

.ارزش ادبی ندارد کتاب آیات شیطانی یک رومان معمولی است و . است١٣۶٧

بطور خالصھ، سلمان رشدی بھ نقل از تاریخ طبری و تاریخ نویسان دیگر، 

داستان بت ھای الت و عزی و منات را شرح داده کھ در سالھای اول بعثت 

ولی بعدًا فرمودند کھ .حضرت محمد فرموده بودند کھ این بتھا خوب ھستند

.نانی گفتھ اندشیطان ایشان را گمراه کرده بودند کھ چنان سخ

: میتواند کتاب جداگانھ ای باشدھرکدامیع مھم در دوران حکومت اسالمی کھ وقا

. گیری سفارت آمریکاگروگان

. ھشت سالھجنگ

. شیمیائی صدام حسین علیھ ایرانجنگ

 بھ رھبری و زعامت مسعود رجوی، فقیھ بدون عمامھ، با کراواتین خلقمجاھد

د از پیروزی انقالب بازوی نظامی حکومت اسالمی  و تا یکسال بعقبل از انقالب

.، باصدام حسین متحد شدند ایران و عراقبعد از شروع جنگ.بودند

تنھا برعلیھ نیروھای ایرانی در جبھھ ھا میجنگیدند، بلکھ مسئول بسیاری  آنھا نھ 

از عملیات تروریستی و خرابکاری و کشتار مردم در داخل و خارج ایران بوده  

.و در عراق مسئول کشتار شیعیان و کردھا نیز بوده اند

موضوع شکنجھ ھرچند در تمام رژیمھای دیکتاتوری مرسوم و کاری عادیست، 

 ھیچ رژیمی در جھان علنًا بھ آن اعتراف نمیکند و ھرگونھ شکنجھ ای  را ولی

در دوران ریاست جمھوری خاتمی کھ اکثریت مجلس با اصالح .انکار میکنند

ولی شورای نگھبان .طلبان بود، قانون منع شکنجھ با اکثریتی بزرگ تصویب شد
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اد سیرت نبی و باستن)قانون گذار اصلی جمھوری اسالمی طبق قانون اساسی(

چندین حدیث، شکنجھ را اسالمی و بھ جھانیان اعالم نمودند کھ شکنجھ جزء 

.الینفک حکومت اسالمی بوده و خواھد بود

مشمئزکننده ترین شکنجھ کھ حتی در زندانھای عربستان و کره شمالی و برمھ ھم 

این کار شنیع از اول.خبری از آن بگوش کسی نرسیده، تجاوز جنسی میباشد

 در زندانھای ایران مرسوم 88انقالب تا ھمین ماھھای اعتراض بھ تقلب انتخابات 

.بوده است

تجاوز جنسی بھ زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان در تظاھرات ملیونی، یکی از 

رژیم اسالمی پای اهللا را .ننگین ترین صفحات کارنامھ جمھوری اسالمی میباشد

آن کریم کھ میفرماید دختر باکره و کم سن را ھم بمیان میآورد و بھ استناد قر

.نمیتوان حد زد، لذا با تجاوز، راه را برای اِعمال حد شرعی ھموار میکنند

رئیس دو دوره قانون گذاری مجلس شورای اسالمی، آقای کروبی مدارک مربوط 

عالوه براین .بھ این تجاوزات را بھ دادگستری جمھوری اسالمی ارائھ کرد

 و پسر جوان در مقابل دوربین مطبوعات با از خود گذشتگی در چندین دختر

ولی دادگستری رژیم این اعتراضات را .مورد این تجاوزات شھادت داده اند

.نادیده می گیرد

 و اعتراض ملیونھا نفر بھ تقلب در آن، از وقایع مھم 88داستان انتخابات خرداد 

عالوه بر ھزاران کشتھ .باشدو شاید نقطھ عطفی در مسیر وقایع رژیم اسالمی 

شدگان گمنام، مرگ ندا آقا سلطان، سھراب اعرابی و مسعود علی محمدی 

.بیشترین انعکاس جھانی را یافت

اگر در دوران قاجار آخوندھای درباری با فشار بر شاھان بی لیاقت باعث جدائی 

دماتی کھ افغانستان و قفقاز از ایران شدند، در دوران رژیم جمھوری اسالمی، ص

بھ این مملکت وارد شده بمراتب بیشتر و جبران ناپذیرتر از جدائی چند استان 

:شرح تعدادی از این مصیبت ھا بھ قرار زیر است.است

ایران بعلت موقعیت استثنائی جغرافیائی، باید درآمدی معادل درآمد کنونی 
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 بھ خلیج کو بااستخراج نفت از ترانزیت نفت و گاز ترکمنستان و قزاقستان و

نھ تنھا این درآمد ھنگفت از ملت ایران گرفتھ شده، بلکھ .فارس کسب میکرد

.آبادانیھای صنعت نفت بطور کلی بھ خرابھ ای تبدیل شده است

بیشتر از بیست و پنج سال است کھ منابع گاز ایران در حوزه مشترک ایران و  

ک قدرت صادراتی قطر بصورت ی.عربستان و قطر توسط آنھا استخراج میشود

.گاز در جھان مطرح است در حالیکھ ایران گاز از ترکمنستان وارد میکند

از دست دادن حقوق پنجاه درصدی ایران در دریای خزر و توافق سیزده 

درصدی مشروط کھ ھیچ وقت حتی نمایندگان مجلس خودشان ھم از مفاد این 

.توافق ھا مطلع نشدند

 رژیم با ھزینھ ای بیشتر از چھل ملیارد دالر بھ االن حدود بیست سال است کھ

در حالیکھ یک نیروگاه .دنبال تولید ھزار مگاوات برق اتمی در بوشھر است

.بسیار مدرن گازی با ظرفیت ھزار مگاوات ارزشی حدود یک ملیارد دالر دارد

ھزینھ ھای سیاسی کھ ملت بیچاره ایران برای این پروژه پرداختھ است قابل 

.کردن نیستحساب 

ض بھ کشورھاایکھ فقط با اسرائیل و آمریکا سر ستیز دارند و  کمک ھای بالعو

درحالیکھ بازسازی .برای ایران ھیچگونھ ارزش اقتصادی و سیاسی ندارد

مناطق جنگ زده ایران در بیست سال گذشتھ فراموش شده ، بازسازی جنوب 

 خود یکی از صدھا دلیل غرب لبنان با ملیاردھا ثروت ایران انجام پذیرفت و این

.برای اعمال محاصره اقتصادی و رنج و مالل مردم عادی ایران است

تخریب آثار تاریخی و سرمایھ ھای ملی ایران متعلق بھ دوران قبل از اسالم، چھ 

بھ بھانھ کارھای عمرانی مثل سد سیوند و یا کشف امامزاده درست در کنار معبد 

 آرامگاه کورش و یا معبد آناھیتا برای نسل ھای آینده آناھیتا، تا شاید اثری از

.ایران باقی نماند
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اشاعھ خرافات و کشف ھزاران امامزاده و ھزینھ ھای ھنگفت مقبره و بارگاه 

کشف چاه چمکران حتی با انتقاد .سازی کھ در طول تاریخ ایران بی سابقھ است

 خمینی در زمان حیاتش حتی آیت اهللا.بسیاری از فقیھان و آیت اهللا ھا روبرو شد

حاضر بھ دیدن آیت اهللا مصباح یزدی سرکردۀ گروه حجتیھ نشد و یک عکس از 

مالقات این دو موجود نیست، اکنون بھ عنوان قدرتمندترین آیت اهللا  ایران بعد از 

اینھا احمدی نژاد را سرکار آوردند، چون .رھبر و از شانسھای جانشینی اوست

بودند امام زمان ظرف سھ چھار سال آینده از چمکران ھشت سال پیش معتقد 

احمدی نژاد در سخنرانی مفصلی در قم، کھ در یوتیوب .ظھور خواھد کرد

علت حملھ آمریکا بھ عراق آگاھی آنھا از آمدن قریب الوقوع :موجود است، گفت

.امام زمان بوده است نھ بخاطر نفت

را نمیتوان با ھزینھ ھای ملیاردی ھم این نسل خرافاتی کھ در ایران بوجود آمده 

.اصالح کرد، مگر با طول زمان

انقالب فرھنگی و نابودی دانشگاه ھا و اخراج استادان و دانشمندان از ایران کھ 

سی و سھ سال پیش، توسط  عبدالکریم سروش و آیت اهللا خمینی شروع شد، ھنوز 

ھ بندی آموزش عالی   با محروم کردن خیلی از دانشجویان  واجد شرایط و سھمی

.و بستن دانشکده ھای علوم انسانی ادامھ دارد

ناپدید شدن ارقام نجومی از درآمد نفت ایران در سی و سھ سال گذشتھ کھ سر بھ 

چند صد ملیارد دالر می زند و کامًال روشن است کھ در حسابھای سران رژیم در 

در سرزمین ایران و فرار خارج از ایران اندوختھ شده، در مقابل نابودی مغزھا 

.آنھا بھ خارج، رقم ناچیزی باید بنظر برسد

جنگ ایران و عراق و ادامھ آن بھ دالئل احمقانھ آخوندھا برکسی پوشیده نیست و 

.رقمی را برای از دست دادن آنھمھ جانباختھ نمیتوان بھ حساب آورد

، احراز مقام احراز مقام اول معتادین بھ مواد مخدر در جھان بھ نسبت جمعیت

اول زنان خودفروش بعلت فشار مالی در جھان بھ نسبت جمعیت، احراز مقام اول 

در اعدام بھ نسبت جمعیت در جھان، کسب مقام دوم یا سوم در رشوه خواری 

دولتی در جھان، ھمھ از مصیبت ھای غیرقابل جبران و از نتایج این رژیم بی 

.برکت اسالمی بوده است
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تحاد جماھیر شوروی اگر رژیمی غیر از این رژیم در ایران بعد از فروپاشی ا

بود، شاید ترکمنستان و آذربایجان و ارمنستان بھ حوزه فرھنگی خود بازمیگشتند 

درحالیکھ عده ای بادیھ نشین ادعا بر سرزمینھای ایران را دارند و از ھمھ 

ا بتن مضحک تر آنکھ رئیس جمھور و رھبر رژیم اسالمی، شال و قبای آنان ر

.میکنند و دست بھ گردنشان می اندازند

درحالیکھ شھرھای امارات عربی بخاطر ترانزیت واردات بھ ایران  در سی سھ 

سال گذشتھ دگرگون شده اند، بنادر و جزایر ایرانی در خلیج فارس مثل بقیھ 

امروزه دوبی مرکز سرمایھ گذاری میلیادھا .شھرھای ایران پیشرفتی نداشتھ اند

.ای بھ غارت رفتھ از خزانھ ایران توسط سردمداران رژیم اسالمی استدالرھ

 بمدت یکسال بحث 87تصاحب ھیجده ملیارد دالر ایران توسط ترکیھ از سال 

مطبوعات بوده و بعد از این ھمھ جنجال باالخره معلوم نشد کھ چھ کسی مسئول 

ساب بانکی کھ ھمچنین در این سال مسدود کردن ح.چنین دزدی و خیانتی میباشد

در آن یک ملیارد و ھشتصد ملیون پوند بوده و گویا متعلق بھ مجتبی فرزند رھبر 

و از ھمھ مضحکتر .می باشد، نمونھ دیگری از غارت ثروت ملی ایران است

دزدی علنی سھ ملیارد دالر است کھ برای فراموش کردن ارقام نجومی کھ توسط 

دوختھ شده است، چندین ماه دادگاھی سران رژیم اسالمی دزدیده و در خارج ان

نمایشی برایش درست کردند و عده ای محکوم شدند ولی باالخره کسی ندانست 

.این سھ ملیارد دالر کجا رفتھ و باالخره تحت الشعاع اخبار بد دیگر فراموش شد

در سی و سھ سال گذشتھ دزدی، رشوه خواری، آدمکشی، ظلم، فحشا، اعتیاد، 

ات مردم، دروغگوئی، شکنجھ، تجاوز جنسی در زندانھا، و ھر توھین بھ اعتقاد

کار ناشایستی در رژیم جمھوری اسالمی در حد اعالی خود و نھ تنھا در طول 

تاریخ ایران بلکھ رکورد دار جھانی بوده تا جائیکھ مردم، دیکتاتورھای گذشتھ را 

.در خواب دیده اند کھ روسفید شده و عینک آفتابی پوشیده اند

باالخره بعد از سی  سال تظاھر و نمایش دمکراسی، در انتخابات ریاست 

: مردم ایران متوجھ شدند88جمھوری 
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 براساس قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران و بنابر گفتھ بسیاری از فقھای 

رژیم، ولی فقیھ کھ تمام ارکان مملکت را اداره میکند، مشروعیت خود را از 

. این مشروعیت الھی است کھ بھ او تفویز شده استمردم کسب نمیکند، بلکھ

بنابراین رای مردم در انتخابات ارزشی ندارد و رئیس جمھور کسی میباشد کھ 

!رھبر تعیین میکند

قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران کھ بیشتر بھ کتاب شرعیات شباھت دارد 

:دارای ویژگیھای انحصاری خود میباشد

 دمکراسی از قبیل انتخابات، مجلس شورا، دادگستری، ھرچند تمام نشانھ ھای

.وظائف دولت و تفکیک قوای سھ گانھ در آن دیده میشود ولی تمامًا نمایشی است

.در حقیقت با ایجاد یک دور باطل، حکومت یک دیکتاتوری واقعی است

:بھ این معنی کھ

لس رھبر شورای نگھبان را منصوب می کند، شورای نگھبان نامزدھای مج

یید می کنند و نمایندگان این مجلس رھبر را انتخاب می تاخبرگان رھبری را 

ی را بھ دنبال داشتھ است کھ این دور باطل و بی پایان انتقادات گسترده  ا.کنند

یز ن اسالمی گاه در میان احزاب و شخصیت ھای رسمی و داخل حکومت،حتی

.مطرح می شود

 بھ 1376 دوم خرداد انتخاباتنست در  خاتمی کھ با شعار اصالحات توامحمد

 طلبش اصالحران کیک پیروزی تاریخی رسیده و رئیس جمھور شود، او و ھمف

در مجلس شورای اسالمی کھ اکثریت را ھم داشتند بمدت ھشت سال بحث و جدل 

.اصالح کنندحتی  را "نظارت استثوابی و قانون مطبوعات" نتوانستند مجلسدر 

ال، طبق قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران، اختیارات باتوجھ بھ توضیحات با

رھبر بحدی باالست کھ نقش رئیس جمھور ناچیز و ھمانطوریکھ رئیس جمھور 

مجلس فقط جنبھ مشورتی دارد و .سابق گفتھ در حد مامور خرید و دیسپاچر است

از ھمھ مھمتر دادگستری و قوه قضائیھ است کھ .قانون را ھم رھبر وضع میکند

.بنابراین سھ قوه زیر نظر و تحت کنترل رھبر میباشند.نھم زیر نظر رھبر استآ

ھرچند فرمان کورش، الھام بخش اصول بیانیھ حقوق بشر و قانون اساسی و 
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مشروطۀ صد سالھ مایھ مباھات ما ایرانیان است ولی مردم دنیا با توجھ بھ عمل 

.رندکردھای حکومت اسالمی، قضاوت دیگری درباره ما دا

و اختتام جنگھای سی سالھ کھ )یالدیم1400( پلھ بعد از شروع رنسانس پلھ

و در دوران روشنگری )یالدیم1648(اقتدار مطلقھ والیت کلیسا از بین رفت 

ی گان و آثار نویسندگذشتھاروپا یعنی اواخر قرن ھفدھم باالھام از قوانین اساسی 

.کرد اساسی جھش پیدا مثل منتسکیو و روسو، نھادینھ شدن قانون

.

 ژاک ژان.ی روش حکومت شدبرا مدلی ، تفکیک قوا بھ ابتکار منتسکیوطرح

 شرح داده ودر کتاب  رای اجتماعیساختارھا"قرارداد اجتماعی"روسو در کتاب 

عضو « را بھ عنوان »شھروند« با توصیف اصول تعلیم وتربیت، مفھوم امیل

. میکندمطرح»حاکم

 آن قانون اساسی بود غرب الزمھ داشتن ساختار اجتماعی کھ ین ترتیب بابا

، مثل  عقب ماندندقافلھتوانست وارد دوران انقالب صنعتی بشود و آنھا کھ از 

. دچار انقالبات اجتماعی شدندروسیھ و چین

اکنون کھ این نوشتار را بھ پایان میرسانیم،  بینیم چگونھ میتوانیم از دورانھاای کھ 

.ان  پشت سر گذاشتھ ایم و از اشتباھات گذشتھ درسی بیاموزیمدر سرزمینم

شاید بتوانیم سرطانی را کھ گریبانگیر جامعھ ایران شده درمان کنیم وآینده بھتری 

.برای آیندگان بسازیم

جسد کسروی و منشی او در کاخ دادگستری سال :بھ ھمین سھ عکس دقت کنید

 و تصویر یکی 1357 خلخالی سال ، کشتار جوانان کرد در دادگاه صادق1324

از ھزاران قاضی دادگاه انقالب کھ در سی و سھ سال گذشتھ دادگستری رژیم 

.1391جمھوری اسالمی را نمایندگی می کند، عکس سال 



69

کجا خواھیم رفت؟.کجا بودیم و کجا ھستیم 

 نصیحت فردوسی، باید عیب و ھنر دشمن را، ھردو، برشمرد و باید دید بنابر

 و این مصیبت سی و سھ سالھ برای مردم ایران چھ بوده است؟57فوائِد فتنھ 

از ابتدای حکومت اعراب بر ایران مردم عادی با پایبندی بھ معتقدات دینی برای 

بھمین دلیل .ائل بودندعمامھ و ردای آخوندی و ھمچنین خلیفھ مسلمین احترامی ق

ابومسلم خراسانی بعد از سرنگونی خلیفۀ بنی امیھ، خود را شایستھ مقام خالفت 

ندانستھ و خلیفۀ دیگری از  قبیلھ قریش، ولی از طایفھ بنی عباس را بر مسند 

ھمان خلیفھ بعدًا او را با حیلھ و نیرنک  بھ دربار دعوت کرد و .خالفت نشاند

ثل حالج و یا رازی حقیقت را می گفتند، یا آنھا را بدار حتی اگر کسی م.کشت

این روند تا ھمین ده ھای اخیر ادامھ .می آویختند و یا آثارشان را نابود میکردند

داشتھ و اکثر مردم بھ علت حجاب دینی ھرگز روحانیِت آخوندھا را زیر سوال 

.نبرده بودند

وچھ و بازار وارد دوران ولی از برکات این رژیم اسالمی، مردم عادی در ک

اگر چھل سال .روشنگری شده اند و تقریبًا ھمھ مردم این قوم را خوب شناختھ اند

"حاجی آقا سالم"پیش آخوندی در خیابان پیاده راه می رفت و ھمھ با میل بھ او 

می گفتند، امروز با وجود آنکھ تعداد آخوندھا در ھر شھری ده برابر شده، 

راه نمی روند  و کسی با عمامھ از ترس توھین و یا صدمھ  آخوندھا در خیابان 

.منتظر تاکسی نمیشود

این روشنگری مردم عادی از موھبتھای حکومت دینی است، ھر چند کھ بی آبرو 

.کردن دین را بھمراه داشتھ است

.مردم عادی ھرگز دروغھای این قوم ظالم را زیر سوال نمی بردند

:ظھار می دارد کھ آقای خامنھ ای در لحظۀ تولد گفتھوقتی امام جمعھ محترم  قم ا

و این سخنرانی در تلویزیونھای رژیم نشان داده شده و در یوتیوب "یا علی"

برای مشاھده جھانیان موجود است، مردم عادی را بھ یاد دروغھا با شاخ و دم 

.کوتاھتری کھ در این ھزار و چند صد سال شنیده و باورکرده اند می اندازد

دیگر نھ تنھا دروغھای قدیمی را باور نمی کنند بلکھ در آینده  مثل گذشتھ فریب 
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.نخواھند خورد

چاه چمکران و سر ِکار گذاشتن ملیونھا ایرانی، حتی برای خدمتگزاران آستان 

ض را بوجود آورده کھ در آنجا جسد مبارک حضرت  قدس رضوی این اعترا

ع درآمد برایشان بوده، حاال چگونھ رضا دفن شده کھ سالھاست بزرگترین منب

ممکن است بعد از نھصد سال کھ احادیث نواب اربعھ و عالِمان شیعھ را در مورد 

چاه سامره و ظھور حضرت مھدی شنیده اند، ناگھان بر اساس خواب یک آخوند، 

تمام آن احادیث و روایات بدور انداختھ شده و ظھور حضرت از چاه چمکران 

 لغتی کھ در فرھنگ ھیچ مسلمانی نبوده امروز علنًا بین ،"شک"خواھد بود؟ 

آیات عظام بعنوان موافق و مخالف بھ بحث گذاشتھ شده و مردم عادی را بر آن 

ھرچند کھ ھزاران نفر در .داشتھ کھ سایر داستان ھا را بررسی عالمانھ بکنند

لی مردم در باره احادیث جان باختھ اند و"شگ"زندانھای رژیم برای مخالفت و 

عادی دیگر خریدار دروغگوئیھای آخوندھا نیستند، ھرچند دلچسب و سرگرم 

.کننده باشند

.اینھا ھمھ نشانھ ھای روشنگری در ایران است

وقتیکھ در اخبار می آید کھ امیر ارشدی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مست 

ی بعد از ششصد کرده ھمراه چند فاحشھ لخت نماز می خواند و غیره، مردم عاد

:سال بھ معنی شعری از حافظ پی می برند

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند

چون بخلوت میروند آن کار دیگر میکنند

وقتی حتی نماینده مجلس شورای اسالمی از گم شدن چند صد ملیارد دالر در 

ن یک فقره حسابھای دولت می گوید وکسی بھ او توجھی نمی کند، با برمال شد

موضوع را "سھ ملیارد دالری کھ رھبر معظم انقالب فرمودند، "کوچِک"دزدی 

، مردم عادی تا آخر قضیھ را فھمیدند کھ پولھا در ھمان "دیگر اینقدر کش ندھید

حسابھای کزائی بھ خارج فرستاده شده و دیگر احتیاجی بھ خیمھ شب بازی در 

.دادگاھای جمھوری اسالمی نیست

حقایق توسط مردم عادی را باید بھ فال نیک گرفت کھ نشان دھنده این درک 

.روشنگری در جامعھ کنونی ایران است
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دیگر بھ دستور مالیان کھ .مردم قرآن را بفارسی می خوانند تا مفاھیم آنرا بفھمند

باید قرآن را بھ عربی خواند و این فقط ما آخوندھا ھستیم کھ آنرا برای شما معنی 

.ی نمیکنندکنیم، توجھ

.مردم بیشتر از ھر موقعی شاھنامھ می خوانند

اخبار این روزھا مربوط می شود بھ جایزه ساخاروف کھ امسال نسرین ستوده و 

جعفر پناھی آنرا کسب کرده اند و ھمزمان است با انتشار گزارش نماینده سازمان 

شتھ شدن دیگر ک.ملل، احمد شھید، درباره وضع اسفبار حقوق بشر در ایران

شاید دوسھ ماه دیگر این اخبار ھم .ستار بھشتی، وبالگ نویس گمنام، زیر شکنجھ

فراموش شوند، ھمانطوریکھ خیلیھا ملیونھا قربانی دادگاھھای انقالب و کشتھ 

چون نگرانی مردم غذای فرداست .شدگان جنگ و آوارگان را فراموش کرده اند

ای خودشان با ملیارد ھا ثروت در کھ باید بچھ ھا بخورند در حالیکھ بچھ ھ

قصرھایشان در اوپا و آمریکا با ریشھای تراشیده و موھای آویزان و سرھای   

.بی عمامھ روزگار خوشی را پشت سر می گذارند

سرزمین ایران درطول تاریخ بعنوان یک منطقھ ثروتمند و سوق الجیشی ھمیشھ 

.ھدف تھاجم بوده است

ا اختراع خط و نوشتن، از دره سند تا بین النھرین،  از زمان شروع کشاورزی ت

.گسترده ایران بزرگ، صاحب تمدنھای بپاخاستھ و افول کرده بوده است

آریائیان بعد از آنکھ دودستھ شدند و دستھ ای بھ ھند و دیگری بھ سرزمین ھای 

ایران وارد شدند، امپراطوریھای ماد و پارسی را بنا نھادند کھ سرانجام توسط 

.بایل بدوی حجاز از بین رفتندق

اعراب قبایل حجاز، مرکز حاصلخیز ایران، یعنی تیسفون و شھری با نام ایرانی 

و اطراف  بین النھرین را توانستند عرب زبان کنند، ولی بزودی )خدا داد(بغداد 

.ایرانی سرزمین تیسفون شدند-خود اعراب مستعمره مردمانی با تبار عرب
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.ی از این سرزمین بعد از دو قرن سکوت و مبارزه آزاد شدبھرحال بدنھ بزرگ

نباید فراموش کرد کھ فرش ھزار رنگ سرزمین ایران کھ زیبائی گره ھای آن 

مدیون ھمبستگی این اقوام ایرانی بوده کھ ھرکدام قھرمانانی در راه مبارزه برای 

.سربلندی ایران داشتھ اند

ھزار رنگ ایران مثل قالی کردستان استحکام گره این اقوام ایرانی در فرش 

.ھرچھ بیشتر پا بخورد محکمتر و زیباتر میشود

سرزمینھای جدا شده از ایران بزرگ بعد از فروپاشی جماھیر شوروی کمونیستی 

بحق میبایست بھ حوزه فرھنگی باستانی خودشان باز میگشتند و این بیشتر در 

.مورد بین النھرین صادق است

یرین نھ تنھا بھ فکر کسی خطور نمیکند بلکھ سرطانی کھ ولی این رویای ش

گریبانگیر سرزمینمان شده جراحان اجنبی را بھ فکر قطع اعضای بدن ایران 

.انداختھ است

 بھ ھمان  سادگی پدرانشان در ھفتاد سال قبل خواستار 1357ملت ایران در سال 

.عدالتخانھ و تغییراتی در اجتماع شدند

ا ازبین برده، نویسندگان، روشنفکران و سیاستمدارانی را کھ رژیمی کھ احزاب ر

ارادتی بھ شاه نداشتند از ھستی ساقط کرده و تنھا بھ گروھھای مذھبی آنھم بھ 

تصور مبارزه با کمونیسم اجازه فعالیت میداد، در چنین شرایطی انتشار مقالھ ای 

 را کھ بھ سرحد در مورد اصل و نسب آقای خمینی دیگ تحت فشار اجتماع ایران

.ترکیدن رسیده بود منفجر کرد

شاید اگر مقالھ مشابھ ای در مورد اجداد آقای شریعتمداری در روزنامھ دولتی 

دیگری چاپ میشد کھ مثًال اجداد ایشان اھل بندرعباس بوده اند، بھمان اندازه 

ض کنند و  بھانھ بدست طلبھ ھای مشھد میداد کھ بھ خیابانھا بریزند و اعترا

یروھای انتظامی چند تن آنھا را کشتھ و چھل روز بعد مردم تبریز بھ یاد کشتھ ن

شدگان مشھد با نیروھای انتظامی درگیر و چند نفر دیگر کشتھ شوند و بھمین 

.ترتیب تمام ایران بھ جوش آمده و متوسل بھ خشونت انقالبی شدند
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1324 اسفند  بعد از فرار شاه، سرطان خوش خیمی کھ رژیم پھلوی آنرا از

.پرورده و تشکیالت داده بود، بمرور قدرت را در دست گرفت

گروھی کھ فریبکارانھ انقالب ملت را ربوده بودند، بعد از چند سال خصوصًا با 

وقوع جنگ وضعیتشان آنچنان مستحکم شد کھ در سالھای اخیر مدتی است بھ 

.تسویھ داخلی خودشان پرداختھ اند

از آن دایره کوچک حکومتی یا جرات نفس کشیدن ندارند چون بقیھ مردم خارج 

.و یا آنھا کھ در خارج مبارزه میکنند صدایشان بھ جائی نمیرسد

.اوضاع ایران، متاسفانھ، در این سی سھ سال ھر سال بدتر از سال قبل شده است

ھمسایگانی کھ قبًال بھ حساب نمی آمدند، کشورشان جائی شده کھ ایرانیان در 

.سفر بھ آنجا ھستندآرزوی 

 ایران یک پلھ جلوتر از کره جنوبی بود، ولی مقایسھ 1357درحالیکھ قبل از سال 

وضع کنونی اقتصادی و اجتمائی ایران با ھمسایھ ھایش بغیر از افغانستان  مایھ 

.تاسف است

. بحران، سھ عامل بقای رژیم کنونی ھستند–  فالکت اجتماعی –فقر 

اعراب مثل شتر :ست وزیر انگلستان، پنجاه سال پیش گفتھداگالس ھیوم نخ:فقر

ھستند کھ فقط یک ساربان دیکتاتور و قدرتمند میتواند آنان را در یک خط 

نگھدارد و ایرانیان مثل گوسفند ھستند کھ در گرسنگی از شبان خود فرمانبرداری 

.می کنند

المی گفتھ است  آقای قرائتی یکی از مشاھیر رژیم جمھوری اس:فالکت اجتماعی

کھ جوانان خوب مسلمان دنبال اعتیاد و خوشگذرانی نمیروند در حالیکھ 

و بھ این ترتیب بکمک اعتیاد .ضدانقالب ھا معتاد میشود و بھ دنبال فحشا میرود

.و فحشا جوانان ضد انقالب از میدان بیرون رانده میشوند

 وحشت و ناآرامی گروگانگیری، جنگ، محاصره اقتصادی، ترور، ایجاد:بحران

.ھمگی در سی وسھ سال گذشتھ تجربھ شده کھ بھ بقاء رژیم کمک کرده اند
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بنابراین سیاست کالن رژیم جمھوری اسالمی تشدید و دامن زدن بھ این سھ عامل 

.بقای رژیم است

گروھھای ناراضی در داخل و خارج از ھر وسیلھ ای کھ در اختیارشان بوده  

از مقاومت مسلحانھ و اتحاد با دشمنان .ستفاده کرده اندبرای اصالح این اوضاع ا

ایران و کشتن ایرانیان بیگناه گرفتھ تا اعتصاب و تظاھرات و تبلیغات و بحث 

تمام اقدامات این مخالفان نھ تنھا نتیجھ ای نداشتھ بلکھ در .وشعار و غیره

ات مخالفین متاسفانھ بعضی از اقدام.بعضی موارد باعث استحکام رژیم ھم شده

.در جھت کمک بھ تحکیم رژیم بوده است

نمونھ این اقدامات ابلھانھ اتحاد با صدام حسین و کشتار ھموطنان بود و اخیرًا 

ھرچند کھ .پشتیبانی معدودی  در مورد حملھ نظامی آمریکا بھ ایران بوده است

 راه خطر چنین اشتباه فاحشی ھنوز کامًال مرتفع نشده، ولی وقت آن رسیده کھ

.چاره ای اندیشید

.خشونت راه بجائی نخواھد بردمبارزه منفی پراکنده و یا مبارزه مسلحانھ و

این را نباید فراموش کرد کھ ھر تغییری کھ با خشونت بھ پیروزی برسد نھایتًا 

ھمان کسانیکھ برای پیروزی از خشونت استفاده کرده اند، روش اعمال 

.ھند دادخشونتشان را بر مردم ادامھ خوا

فردا، دار و دستھ سلطنت طلبھا و یا خانم مریم رجوی بکمک ارتش :فرض کنیم

حرکت بعدی چھ .آمریکا، در تھران مستقر شده و دولت موقت تشکیل دھند

خواھد بود؟ منطقی ترین اقدام، فراھم آوردن مقدمات انتخابات مجلسی برای 

.تدوین و تصویب قانون اساسی خواھد بود

اگر آمریکا رضا پھلوی را در تھران مستقر کرده باشد، این قانون .بسیار خوب

اساسی بھ احتمال زیاد مشروطھ سلطنتی و اگر خانم مریم رجوی زمامدار اولیھ 

بھ .باشند، این قانون اساسی، اسالمی سوسیالیستی با دیدگاه مجاھدین خواھد بود

ت مدتھا و سالھا  بطول احتمال قوی تدوین قانون اساسی در این شرایط ممکن اس

انجامد چون درصد کوچکی از مردم طرفدار گروه حاکم و خصوصًا این دو 

.گروه یاد شده ھستند

قبل از پرداختن بھ راه حل باید می دانستیم چرا بھ این روز افتادیم و علتش چھ 
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.بود

بلھ، تاکید بر گرفتاری ملت ایران در مثلث نکبتی است کھ بیش از ھزار سال 

.ر ما کشیده شدهبدو

رئوس این مثلث نکبت عبارتند از دیکتاتورھای تاجدار، دیکتاتورھای عمامھ دار 

.و جانیان بی عمامھ

.ھرکدام از این سھ بھ زور وبا کمک دوتای دیگر برملت ایران حکومت کرده اند

اکثریت قریب بھ اتفاق شاھان ھمان دیکتاتورھای تاجدار ھستند کھ عمامھ داران 

.در خدمتشان بوده انددربار 

در حقیقت از ھر زاویھ ایکھ بھ تاریخ ایران نگاه کنیم خواھیم دید نبودن قانون 

برای رسیدن بھ حکومت و نبودن قانون درست برای حکومت کردن مشکل ما 

.بوده است

دیکتاتورھای عمامھ دار از زمان عمر تا رژیم کنونی یا در قدرت بوده اند و یا 

ت کھ جانیان بی عمامھ مثل خالدابن ولید، ابی وقاص و مجاھدین در مقام دوم قدر

.برایشان کشتار میکرده اند

جانیان بی عمامھ مثل تیمور لنگ تا مسعود رجوی و امروزه، سران سپاه و بسیچ 

و لباس شخصی ھا در طول تاریخ، فقیھ ھای مطلع تر از آیت اهللا ھا بوده اند کھ 

.فقط عمامھ نداشتھ اند

انیکھ صاحب قانون اساسی نشویم کھ این سھ گروه و یا بعبارت ساده تر تا زم

سلطنت طلبھا، مجاھدین و آخوند ھا از دایره رھبری کنار گذاشتھ شوند، ایران 

.روز خوش نخواھد داشت

شوربختانھ این روزھا ایرانیانی کھ در طول زندگانیشان از طرفداری و 

 و مقامی رسیده و خارج از ایران فرمانبرداری از این رئوس نکبت بھ مال

زندگی مرفھ ای دارند، چھ بسا برای سرگرمی، دورھم جمع شده و منشور و 

اساسنامھ مینویسند و بھ خیال خوش خودشان با جمع کردن دوسھ ھزارنفری در 

.لوس آنجلس می توانند حکومت آینده ایران را در دست بگیرند
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افرادی تحصیلکرده و میھن دوست ھم وجود بازھم شوربختانھ اینھا کھ درمیانشان 

دارد بعلت دوری سی وسی سالھ از ایران و نبودن بین مردم نمیدانند کھ ھمین 

رژیم جمھوری اسالمی اگر ده درصدی طرفدار بین مردم داشتھ باشد محبوبیت 

این دو راس مثلث نکبت در میان مردم ساکن در بین مرزھای ایران حتی از یک 

.متر استدھم درصد ھم ک

آنھا نمیدانند کھ اکثریت مردم ایران اگر یک لعنت بھ بنیانگذار رژیم حاکم 

میفرستند، سھ لعنت بھ آنھا میفرستند کھ باعث و بانی آمدن این رژیم بھ سرکار 

.شدند

البتھ اینھا اشتباه نمیکنند کھ قدرتھای خارجی بودجھ ھائی برای مخالفین رژیم 

انند کھ با ارتباطات سیاسی کھ دارند، اگر بتوانند چند تعین کرده اند و آنھا مید

ھزار نفری را دور خودشان جمع کنند میتوانند طبق قوانین موجود در آمریکا از 

.این بودجھ ھای محرمانھ استفاده کنند

البتھ در دھھ ھای گذشتھ این دو راس مثلت علنًا باھمین استدالل کھ آنھا رھبر 

ز دولتھای خارجی، شاھان و امیران و رئیس جمھور آپوزیسیون ایران ھستند ا

.معدوم عراق اعانات زیادی دریافت داشتھ اند

.امروزه دیگر جمع آوری اعانھ از آن طریق امکان ندارد

.منشوربازی و گروھک درست کردن راه قانونی تازه ایست

مھمترین موضوعی کھ باید با خطوط برجستھ نوشت و با صدای بلند فریاد زد 

اینست کھ رھبران، مدیران و گردانندگان  جنبش ملت ایران و رژیم آینده ایران 

اگر عده ای از این .آنھائی ھستند کھ  در داخل ایران زندگی و مبارزه میکنند

رھبران ھم اکنون در خارج از ایران زندگی میکنند، آنھا بیشتر طول عمر 

 و خیلی از آنھا بعد از آزادی خودشان را در ایران گذرانیده  و مبارزه کرده اند

آنھا کھ بیشتر عمر خود را در .از زندانھای رژیم راھی خارج از کشور شده اند

خارج از ایران زندگی کرده اند سخنگوی ساکنان ایران ھستند و تعھد میکنند کھ 

.در رژیم آینده ایران ھیچ مقام و سمتی نداشتھ باشند
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ن رژیم را تغیر دھند باید ابتدا خط مش خود را بنا بر این، آنان کھ می خواھند ای

.برای داشتن آن قانون اساسی مورد دلخواه اکثریت ملت ایران بنویسند

.مینامیم"مرامنامھ"این خط مش را بھ بعبارتی دیگر 

آنانکھ معتقد بھ این مرامنامھ ھستند باید نامی برای خودشان تعین کنند و از 

روزی دربرگیرنده تمام ایرانیان باشد لذا آنرا آنجھت کھ این مرامنامھ باید 

.مینامیم"ایرانیان متحد"

.با توجھ بھ آنچھ کھ گفتھ شد مرامنامھ ذیل میتواند دربرگیرنده این تفکر باشد

":یونایتد ایرانیان دات کام"ھمچنین برای آن وب سایتی تعین شده  بنام 

com.unitediranian.www

http://www.unitediranian.com/
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مرامنامھ ایرانیان متحد

این صدای مردم ایران در برون مرز است

ما ناچارھستیم برای گذار از این مرحلھ و تغییر مسالمت آمیز رژیم در ایران، 

:مقام رھبر بخواھیمآرمان و ھدف خود را اعالم نموده و از خبرگان رھبری و 

برای گذشتن از دوران گذار بدون خشونت بھ این مرامنامھ ما کھ زیربنای قانون 

.اساسی رژیم آینده ایران است، برای شروع بحث و مذاکره توجھ کنند

افراد و گروه ھای ایرانی با اعتقادات سیاسی مختلف باھم متحد شده اند تا کھ در 

کنونی بیرون آمده و بھ رژیم حاکم در ایران دوران گذار از بن بست سیاسی 

نظراتشان را اعالم کرده و با احترام بھ معتقدات مذھبی ایرانیان از رھبران 

کنونی ایران بخواھند قبل از آنکھ بدخواھان با توسل بھ نیروی قھریھ مملکتمان 

م محترم را بھ آشوب بکشانند، باھم بھ مذاکره بنشینیم و ترتیباتی داده شود تاکھ مقا

روحانیت در مساجد مردم را برای آخرت ارشاد کنند و مردم ایران بتوانند 

.رژیمی دمکراتیک در ایران برپا کنند

این افراد معتقد ھستند و قسم یاد میکنند کھ رژیم آینده ایران عاری از خشونت و 

قانون اساسی کھ بعدًا مجلس موسسان بھ تصویب خواھد رسانید مقدمھ ای این 

:ین خواھد داشتچن
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نیتضمعدالت،توسعھبھتر،ی کشورساختنی برارانیامردمما

 غیرقابل تغییر بوم و تمامیت ارزیومرزازدفاع،یاجتماعشیآسا

نیاندگانیآوملتی آزادموھبتنیتضمرفاه،توسعھ،مملکتمان

ھیاعالمباھرگزآناصولتمامکھمیکنی منیمعرای اساسقانون

از، سلطنت و ایده لوژینید.باشدنداشتھرتیمغابشرحقوقی جھان

ودهیعقھربامردوزنمردم،تماموبودهجداشھیھمی براحکومت

.باشندی مساوحقوقی دارای نید

شش اصل غیر قابل تغییر کھ باید در قانون اساسی ایران گنجانیده شود بھ قرار 

:زیر است

 اساسی نمیتواند با اعالمیھ جھانی حقوق ھیچ کدام از اصول این قانون-١

.بشر مقایرت داشتھ باشد

حق و حقوق تمام افراد ملت ایران، مرد و زن با ھر دین وعقیده و -٢

.مسلکی برابر است

.دین و سلطنت و ایده لوژی از حکومت باید جدا باشد-٣

.رئیس قوه مجریھ نمیتواند بیشتر از دو دوره قانون گذاری انتخاب شود-۴

شاه، رئیس :رین مقام تشریفاتی مملکت، بھر نامی کھ خوانده شودباالت-۵

 برگزیده، و غیره توسط رئیس قوه  خلیفھ،جمھور، والیت فقیھ، رھبر،

بھ پارلمان معرفی و با تصویب دو سوم آرا بمدت ده سال در این مجریھ 

.مقام تشریفاتی خدمت خواھد کرد

 روسای قوه مقننھ و قوه اعضای قوه مجریھ، باالترین مقام تشریفاتی و-۶

.قضائیھ باید بیشتر از دو سوم زندگانیشان در ایران بوده باشد
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چند سوال و جواب

چند موضوع بحث انگیز ھست کھ باید آنھا را "ایرانیان متحد"در این مرامنامۀ 

:نقد کرد

چرا پرچم سھ رنگ ایران با لوحۀ کورش؟

 پرچم ایران را مجلس موسسان در آینده ھمراه است و"ایران متحد"اوًال این آرم 

و لوحۀ کوروش نماد قانونمندی ما .با قانون اساسی تعین و تصویب خواھد کرد

.ایرانیان بوده و ھست

چرا مذاکره با رژیم جمھوری اسالمی؟

ھواداران مثلث نکبت و خیلی از آنھا کھ سالھا زندگی راحتی در لوس آنجلس 

 کھ در ایران روزی انقالبی خواھد و سران این رژیم مثل داشتھ اند فکر میکنند

شاھنشاه آریامھر ھمراه خانواده تشریف خواھند برد و این رھبران بعد از سی و 

بھ ایران خواھند رفت و بعد از "ایرفرانس"سھ سال اقامت در خارج با ھواپیمای 

ب و خیالی این خوا.سخنرانی در مصّلی تھران، دولت موقت تشکیل خواھند داد

حتی اگر آمریکا با یک ملیون سرباز بھ ایران حملھ کند و ایران .بیش نیست

درمحاصره صد در صد اقتصادی و با ھمکاری چین و روسیھ قرار بگیرد و 

سطح زندگی در ایران پائین تر از افغانسان ھم شده و نا امنی در ایران بد تر از 

 پروپا قرص این رژیم تا با خاک وضع فعلی سوریھ بشود، آن قسمت از معتقدان

چون برای آنھا ایران مطرح نیست و در .یکسان کردن ایران مبارزه خواھند کرد

.خرابی و نابودی ایران آنھا امیدوارند شاید امام زمان را خواھند دید

باالخره بعد از سالھا مبارزه و پیروزی، باید قبول کرد کھ ھمھ ما ایرانی ھستیم و 

ش کنارھم زندگی کنیم و نیروی شکست خورده باید راھی برای عقب باید در آرام

.نشینی داشتھ باشد

این پیشنھادیست تا بدنھ سپاه و بسیج و لباس شخصی ھا بدانند کھ باالخره آنھا ھم 

ایرانی ھستند و باید روزی تابع قوانینی بشوند کھ بھ نفع ملت ایران است نھ بھ نفع 
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. می دانندآنان کھ خود را نماینده خدا

؟6 و 5چرا مواد 

در سی و سھ . است6 و 5ھرچھ را کھ گفتھ ونوشتھ ایم فقط بخاطر ھمین ماده 

سال گذشتھ اگر تمام اتفاقات آنرا کنار ھم بگذاریم و یک بیوگرافی چند صفحھ ای 

برای خانواده رجوی و پھلوی بنویسیم، چیز افتخار آمیزی کھ بتوان بعنوان سابقھ 

قبًال مقایسھ ای بین شاه سلطان حسین و محمد رضا .باشد پیدا نمیکنیمنیکو در آن 

پھلوی و طھماسب و رضا نوشتیم، اما در تاریخ نوشتھ شده ایران ھرگز خیانت، 

ممکن است اینھا .جنایت و جاسوسی را نمیتوان سابقھ درخشان مبارزاتی نامید

م نباشد ولی ملت برای چند سناتور جنگ طلب و یا شھردار سابق نیویورک مھ

با تمام این تفاصیر اگر این دونفر ھمین .ایران نمیتواند چنین ننگی را تحمل کند

دو ماده را قبول کنند و بھ آن قسم یاد کنند، میتوانند ملیونھا ثروت اندوختھ 

.خودشان را در این چند دھھ آخر عمرشان در راه سربلندی ایران مصرف کنند

ان در برون مرز است؟این صدای مردم ایرچرا، 

شامل تمام ایرانیان چھ در برون مرز و چھ در درون "ایرانیان متحد"ھرچند 

مرز با ھر عقیده و مسلک مرام میباشد ولی سعی  میکند یاران ھمفکر خود را 

چون آنھا ھستند کھ با از خودگذشتگی در ایران .اول در ایران  دور ھم جمع کند

نقش گروه ھا در خارج از کشور .ًا بھ پایان میرسانندجنبش را آغاز کرده و نھایت

کمک رسانی بھ داخل کشور میباشد کھ در مرحلھ اول بعلت برخورداری از 

آزادی بیان می توانند در نقش سخنگو باشند و از ھمین ابتدا اعالم نموده اگر بعدًا 

ود کھ دو جنبش ایرانیان رھبری پیدا کند، آن رھبر ازداخل ایران و کسی خواھد ب

خوشبختانھ ھمین جملھ بدون آنکھ .سوم زندگیش در ایران گذرانده شده باشد

اھانتی بھ صدھا نفر رجل سیاسی و مقام ھای امنیتی رژیم گذشتھ کھ با ثروتھای 

ھنگفت در سی و سھ سال گذشتھ در آمریکا و اروپا از زندگی مرفھی برخوردار 

رگونھ نقش رھبری در آینده ایران منع بوده اند کرده باشد، آنھا را از احراز ھ

.نموده است
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دو سوم زندگانیشان در ایران بوده؟چرا آنھا کھ 

پنج ملیون ایرانی مھاجر داریم و این حق طبیعی یک یک آنھاست کھ آرزو کنند و 

چرا باید این حق از  یک دانشجوی .بتوانند روزی شخص اول مملکتشان بشوند

جوئیش در ایران صرف مبارزه شده و اکنون سی سالھ کھ تمام عمر دانش

دانشجوی دکترا در اروپاست گرفتھ شود و آنرا بدھند بھ آن دیگری کھ چھل سال 

پیش با ثروتی ھنگفت بھ آمریکا مھاجرت کرده و امروز مدعی تاج و تخت 

سلطنت در ایران است و یا  آن یکی  کھ سی و دوسال پیش در خدمت صدام 

انیان استخدام شده و حاال می خواھد حکومت عدل علی در حسین برای کشتار ایر

.ایران برپا کند

ولی طبق مرامنامھ اش راه .قصد محاکمھ و تنبیھ کسی را ندارد"ایرانیان متحد"

حل شرافتمندانھ و ایراندوستانھ ای پیش پای حتی گناھکاران گذاشتھ و آن اینکھ 

رھبری آینده ایران نقشی داشتھ قبول کنند کھ ھیچگاه بخود اجازه ندھند کھ در 

.باشید

نھفتھ است موضوع رھبری "ایرانیان متحد"مھمترین نکتھ ایکھ در مرامنامھ 

.میباشد

نقشھ راھی است کھ جنبش ملت ایران باید در آن مسیر "ایرانیان متحد"مرامنامھ 

قرارگیرد و رھبران جنبش در ایران با تعھد بھ اصول این مرامنامھ مجلس 

ن تشکیل خواھند داد و قانون اساسی تدوین خواھند کرد کھ اصول غیر موسسا

.قابل تغییر آن در این مرامنامھ ذکر شده

کاسھ صبر مردم ایران آخرین بار و برای چندمین بار بعد از انقالب مشروطیت 

 لبریز شد و اتفاقًا رھبرانی ھم پیدا کرد کھ برخالف رھبران گروه 88در سال 

ور کھ چند ھزار نفری منشورشان را امضا میکنند، آن رھبران ھای خارج از کش

پیروان  چندین ملیونی در ایران داشتند و جنبش بعد از آن ھمھ حرارت بھ سردی 

این نزول در جنبش بعلت کمبود رھبر نبود بلکھ نبود ھدف و نقشھ راه .گرائید

.برای رسیدن بھ ھدف نھائی بود

ص شده و در جنبش "ایرانیان متحد"مھ اکنون ھدف نھائی در این مرامنا مشخ
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بعدی در تظاھرات ملیونی مردم ھدفشان را میدانند، گوئی کھ رھبر ناشناختھ ای 

دستھ ھای کوچک در خیابانھا خودشان سر دستھ و .این چنین فرمان داده است

این دستھ ھا بھم می پیوندنند و دوباره آنھاایکھ بھتر .رھبرشان را تعین میکنند

م را راھنمائی میکنند در میان جنبش معلوم خواھند شد، نھ برای آنکھ بعدًا مرد

تاج را سر کسی بگذارند، بلکھ چھ کسانی  مردم را صاحب  آن قانون  اساسی 

.ایده آل خواھند کرد
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:نامھ

www.unitediranian.com

ایرانیان متحد

درود بر شما آیات عظام

ت اهللا خامنھ ای و رجویحضرات آی

آشنائی مردم ایران با شما بھ چھل سالی خواھد رسید و این مردم حیرت زده 

ایران شاھد مبارزه عقیدتی بین شما طرفداران حکومت عدل علی و دوران 

طالئی امام خمینی و والیت مطلقھ خامنھ ای ھستند و باالخره طرفداران رژیم 

خوشی، تاج سلطنت را بر سر رضا شاه دوم پھلوی در لوس آنجلس ھم، برای دل

.گذاشتھ اند

روی صحبت ما با شما دو فقیھ عالی مقام میباشد، چون بھرحال اکثر مردم ایران 

مسلمان ھستند و میدانند کھ ھردوی شما، ھرچند درجھ اجتھاد ندارید، ولی آیت اهللا 

.خمینی ھردوی شما را بعنوان فقیھ قبول داشت

سیاسی دھھ ھای گذشتھ درپشت سر آمریکا و اروپاست و بحرانھای اقتصادی 

دیگر سالح نفت بدرد نمی خورد، چون غرب و شرق جایگزینھای الزم را پیدا 

.کرده اند

نقشھ ایکھ آنھا برای آینده ایران کشیده اند یک مجموعھ ای از جنگ داخلی، 

.تجزیھ، نا امنی و تخریب زیربناھای اقتصادی مملکت است

ده کھ شما فقیھان دانا ببینید کھ چگونھ میتوانید در این شرایط از رنج وقت آن رسی

.و عذاب بیشتر مردم ایران جلوگیری کنید

این مردم بیشتر از سھ دھھ  است در بحران و آشوب زندگی می کنند و امروز 

مرد و زن چھل سالھ ای در ایران وجود ندارد کھ در تمام طول زندگیش در ھول 

.حطی، بحران و ناامنی اقتصادی و اجتماعی نبوده باشدو ھراس جنگ، ق

این مردم ذاتًا خدا شناس ھستند، ھرچند راھھای رسیدن بھ خدائی کھ در دلشان 

.نقل از آخوندی، بھ تعداد مردم استجای دارد، بھ
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شاید، شش ھزار سال یا چھار ھزار سال پیش بود کھ در شمال ایران ما، آتش 

ردم زبانھ کشید و آشو زرتشت با پیام اھورائی، روشنی خداشناسی در دل این م

.این خداشناسی را برروی تمام ایران زمین افشاند

بعد از آن حضرت ابراھیم در جنوب ایران ما، در چند کیلومتری خرمشھر ما، 

بر اساس روایات تورات، ظھور کرد ھمزمان با نوشتن قوانین ھمورابی روی 

.وش ماسنگ و برجای گذاشتن آن در ش

اگر قھرمانان اسطوره ای ما مثل رستم و سھراب در نیمروز افغانستان مدفون 

ھستند، قھرمانان افسانھ ای و یا شاھان و پیغمبران اسطوره ای  تورات ھم در 

کورش، استر، دانیال و :ولی پیغمبران راستین تورات.بیت المقدس مدفون ھستند

پس بھ حق .ر ایران ما مدفون ھستنددیگر نام ھای پرآوازه در تورات، ھمھ د

.خاک این سرزمین ما باید مقدس نامیده شود

این چند نکتھ مختصر از آن جھت گفتھ شد تا یاد آوری شود کھ ما ایرانیان اولین 

خداشناسان جھان بوده ایم و این روشنائی در ایران ما بوده کھ نور اسالم انوار 

.یران ما نورباران شددیگر را تحت الشعاع خود قرار داد و ا

اگر شما فکری نکنید کھ چطور این نور در ایران ما تقویت و ماندگار شود، 

.مطمئن باشید بزودی ظلمت جنگ و نا امنی بر ایران مستولی خواھد شد

در آن موقع خیلی از چیزھای با ارزش در مملکتمان بھ ھمراه شما ازبین خواھند 

.رفت

نسبی در ایران حکمران است بروید، با رفتن ولی اگر شما حاال کھ آرامشی 

.خودتان کمی اعتقادات مذھبی کھ نزد مردم باقی مانده حفظ خواھد شد

رفتن شما در اوضاع کنونی بھ منزلھ خداحافظی نیست بلکھ می خواھیم 

.سنگرھای خالی شده در مساجد را بشما دوباره بسپاریم

:نکنیدشما این دعوت را بھ تفعلی از سعدی تعبیر 

بروای فقیھ دانابھ خدای بخش مارا      تو و زھد و پارسائی، من وعاشقی ومستی

مردم برای .باور کنید مردم ایران بخاطر کمبود مساجد و دین انقالب نکردند

.حاال ھمان آزادی اجتماعی راھم کھ داشتند، ندارند.آزادی انقالب کردند

مت، ایران را بھ این درجھ المذھبی تاسف آور است کھ درھم آمیختن دین و حکو
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ملتی کھ تمام ادبیاتش در طول تاریخ نشانی از خداشنای در آن بوده .رسانیده باشد

:و ھرگز روضھ خوانی این مردم را یک قدم بھ خداشناسی نزدیکتر نکرده

ھمھ عمربرندارم سرازاین خمارم        کھ ھنوز من  نبودم کھ تو در دلم نشستی

لۀ خدا شناسی در وجود شان با اعمال ضد دین شما از بین نرفتھ و ملتی کھ شع

:این شعلھ ھمیشھ در دل ما ایرانیان بوده وخواھد بود

از آن بدیر مغانم عزیز میدارند           کھ آتشی کھ نمیرد ھمیشھ  در دل ماست

این آتش را کھ گرمی روحانی دارد، با حکومت،  در دل مردم خاموش کرده اید 

وقتی دوباره روشن خواھد شد کھ شما مساجد را بچسبید و مردم را رھا کرده، و 

!ما را بھ خدا ببخشید


