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تقدیموپیشکش

تقدیم به تمام نیک اندیشان هوشمندی که گفته های ارزشمند مبارزان هزار ساله 
فرهنگ ایران در پیکار با اهریمن تازی و خرافات ش���یخ و زاهد را بگوش جان 
شنیدند و سعی در آگاه ساخنت مردم از خرافات دینی، تزویر، خدعه، دروغ و نشر 
مفاسد آخوند و مال کردند و گهگاه جانمایه خود را بر سر مبارزات خود گذاردند.

تقدی���م به زنان و م���ردان پاکدیل که با خلوص قلب و صف���ای دل با باورهای 
اس���المی خود درگوش نوزادان شان نام محمد و فاطمه را خواندند و در رثای 
حس���ن و خاندانش با باور به مظلومیت کسی به روایت مالیان و روضه خوانان 
اشک ریختند و امروز به چشم خود دیدند و بگوش جان شنیدند که قوم حاکم 
در ایران از یزیدیان بدترند و بیت و بارگاه رهربی از دربارمعاویه فاسدتر و آلوده تر 

است.
و باالخره تقدیم به تمام ایرانیان وطن پرستی که در سه دهه، بیست، سی و چهل 
سالگی عمرشان به فتنه خمینی دچار شدند و بعد از سال ها تحصیل، کارآموزی و 
تجربه اندوزی و شوق خدمت که در دل برای زادگاه ومیهن خود داشتند ویل در 
اثر حکومت بدوی و عقل ستیز مالیان مجبور به جالی وطن و تبعید خودخواسته 

شدند.
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سپاسوقدردانی

از شرکت کتاب و دوست ارزشمندم آقای بیژن خلیلی و همکاران گرامی شان در 
شرکت کتاب که زحمت فراوان در حروفچینی، صفحه آرایی، چاپ و انتشار این 
کتاب پذیرفته اند، بسیار سپاس���گزارم و موفقیت روزافزون شان را در خدمت به 

فرهنگ و ادب واالی ایران آرزو دارم.

از دوست و استاد گرامی آقای دکرت ناصر انقطاع که با حوصله و باریک بینی ویژه 
خویش در ویراستاری این کتاب بر من لطف کردند، بسیار سپاسگزارم و برای این 

مورخ و پژوهشگر برجسته زبان فارسی سالمت و طول عمر آرزو دارم
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دیباچهچاپدوم

در پاییز سال 2011 چاپ اول این کتاب در دست انجام بود ، راستش را بخواهید 
من امید چندانی با توجه به شوق و میزان کتابخوانی بن هموطنان به چاپ دوم 
کتاب نداش���تم. تعدد کتاب های انتش���ار یافته با صدها وسایل ارتباط جمعی و 
گرفتاری های زمانی که اکثر آمریکانش���ینان با آن مواجه هستند این نومیدی مرا 

تشدید می کرد.
روزی که مسئولن شرکت کتاب که ناشر کتاب شاهد سقوط های سه گانه هستند با 
من تماس گرفتند که به ده جلد آخر موجودی کتاب رسیده اند و چاپ دوم کتاب 
را پیش���نهاد کردند من ضمن شعف و شادی فراوان مسئولیت بیشرتی در مقابل 
خوانندگان این کتاب و هموطنان عالقمند احساس کردم و خوشحال شدم که اواًل 
یک جلد کتاب خواندنی بن اعضای خانواده و دوستان دست به دست می گردد 
و هزاران نفر با مطالب کتاب و دیدگاه های عرضه ش���ده در آن آشنا می شوند که 
خودگامی مؤثر در مسری طوالنی »آگاهی الزمه آزادی« برای فردای ایران آزاد 
می باشد. ثانیاً استنباط کردم که مطالب نوشته شده مقبول اکثر خوانندگان گرامی 
کتاب قرار گرفته که با توصیه و تش���ویق آنها دوستان دیگری این کتاب را ابتیاع 
کرده اند. ثالثاً مطالب کتاب به نحوی تهیه ش���ده است که بتواند گزارش مختصر 
و مفید ویل همه جانبه ای از فتنه خمینی و آغاز حکومت اسالم در ایران و تشیع 
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شاهدسقوطهایسهگانه6

صفوی، آخوندبازی قاجاریه و باالخره حکومت فعلی به اصطالح جمهوری و 
به ظاهر اسالمی عرضه دارد. 

من موفقیت فروش این کتاب را نخست مدیون خوانندگان فهمیده و آزاده کتاب 
می دانم که دهن به دهن خواندن آن را به دیگران توصیه کرده اند، سپس از ناشر 
آن و دیگر کتابفروش���ی های وست وود و دوستان و یاران گرامی ام در رسانه های 
گروهی که با معرفی این کتاب به من لطف کرده اند. به ترتیب الفباء به شرح زیر 

سپاسگزارم.
آقای باقری و همکاران در تلویزیون ایران آریایی

آقای باقری داریوش در تلویزیون کانال یک
آقای پارسا مهرداد در تلویزیون پارس

آقای پهلوان عباس در هفته نامه فردوسی امروز
آقای جاوید، فرخ در پرشن رادیو

670 AM آقای کمایل ساسان در رایو
آقای میبدی علریضا در تلویزیون پارس

و باالخره آقای شهرام همایون در تلویزیون کانال یک که چندین برنامه خود را 
اختصاص به مصاحبه با من و معرفی این کتاب داده اند و دوستان فوق هزاران 

بیننده و خواننده خود را با این کتاب آشنا ساخته اند.
در کنار حمایت های معنوی ف���وق باید به ده ها نامه و ایمیل خوانندگان فهیم و 

ارجمند خود اشاره کنم که مرا مرهون لطف و قدردانی قرار داده اند. 
من هر چند از دو س���ال پیش و همزمان با انتشار این کتاب سه برنامه دوساعته 
هفتگی تحت عنوان »نگاه حقیقی« در تلویزیون جهانی ایران آریایی داشته و 
ده ها هزار مخاطب برای گفته و مطالبم دارم ویل نوشنت و ماندگاری کتاب لذت 

و اثر ویژه خود را دارد.
حال که چاپ دوم کتاب منتش���ر می ش���ود باید از یک خانواده فرهنگی ایرانی 
آذربایجانی سپاسگزار باشم که با فتوت تمام حمایت مادی خود را برای تأمن 
هزینه بخش بزرگی از مخارج چاپ دوم کتاب مبذول داشتند و اجازه ندادند که 

اسم شان را نیز اعالم کنم. 
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7 حسینحقیقی

در چاپ دوم کتاب ع���الوه بر اصالح غلط های چاپی و اضافی که به همت و 
دقت خواننده نازنینم آقای دکرت نورانی عزیز پزش���ک گرامی از شیکاگو انجام 
شده است با افرودن مطالب و نقل مقاالتی سعی کرده ام که دو سال گذشته را با 
نقل مطالب ضروری و مهم به امروز پیوند بزنم و تالش کردم که حوادث و وقایع 
را در حد تشخیص و توانایی خود برای آگاهی هموطنان و خوانندگان کتاب به 
قلم بیاورم و این برگ سبز را نیز )که هیچ ارتباطی با سبزهای جمهوری اسالمی 
ندارد( به محضر خوانندگان مشتاق، دوستان و بزرگان قلم تقدیم دارم؛ »تا چه 

قبول افتد و چه در نظر آید«

دکرت حسن حقیقی 
کالیفرنیا- تابستان 1392 خورشیدی- 2013 میالدی

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


پیشگفتار

بی نام  تو نامه کی کنم بازای نام تو بهترین س��رآغاز

نخست شایسته می دانم، با بودن دهها کتاب که احتمااًل در ارتباط با هر یک از 
موضوعات این کتاب وسیله استادان اندیشمند نوشته شده است انگیزه خود را 

از نگارش آن بیان کنم.

از روزی که بشر به دست خود خدایانی برای خود ساخت و سپس برای خشنودی 
خدایان دست ساخته خود و برای این که خدایان خاک سرزمن شان را حاصلخیز 
و دشمنان شان را زبون و عمر پادشاهان آن ها را دراز کند، دخرتان معصوم و باکره 
خود را در پیشگاه این بت ها و خدایان دست ساخته ی خود قربانی کردند تا به 
امروز که در آغاز دهه ی دوم از قرن بیست ویکم و هزاره سوم میالدی هستیم، هنوز 
واپس گرایان مذهبی و دکان داران دین نقش و حضور پررونقی در جوامع ناآگاه 
دارند و فناتیسم و رادیکالیسم و زئوالسی1 دینی خون می طلبد، شهید می پرورد و 

قربانی می دهد و می خواهد.
1- کلمه زئوالسی و زئوالت )Zeolocy - Zeolot( مرتداف تک کلمه ای فارسی ندارد. زئوالت به 

فرد متعصب،  واپسگرا، تندرو و مکتبی که دست به خشونت کور می زند، گفته می شود.
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از هنگامی که تمام پیامربان، دین های خود را با ادعای سعادت وسالمت و صلح 
و آرامش و رفاه و آس���ایش برای بشر عرضه کرده اند تا امروز، ادیان و باورهای 
دینی و مذهبی باعث جنگ ها، خون ریزی های فراوان، جنایات بی شمار، تخریب 
ش���هرها، آتش زدن کتابخانه ها و محو آثار تمدن  و تاراج اموال و برده س���ازی از 
اطف���ال و فرزندان قوم مغلوب بوده اند و ریخنت خ���ون ذکور بالغ را نیز مباح و 

ثواب شمرده اند.
جنگ های بی رحمانه صلیبی در اروپا، کش���تار مسلمانان در جنگ ها و غزوات 
اسالمی، نسل کش���ی خلفای اسالمی و امرپاتوری  عثمانی در اروپا، خاورمیانه، 
شمال افریقا و کشتار بیش از دویست هزار ایرانی سّنی توسط پادشاهان صفوی در 
تحمیل مذهب شیعه در ایران، در قرون شانزدهم و هفدهم، هم چنن کشتار شش 
میلیون یهودی بخاطر مذهب و باور دینی آنان در اروپا و قتل صدها هزار َارمن 
در قرن بیستم. کشتار بی رحمانه مسلمانان بوسنیا و هرزه گوین در اروپای شرقی و 
باالخره کشتار کور و جاهالنه و ابلهانه شیعه و سّنی در کشورهای عراق، پاکستان 
و افغانس���تان. یا کشتار مسیحیان توسط مسلمانان آفریقا و دیگر کشتار مربوط به 
باورهای دینی و مذهبی در دهها نقطه ی دیگر دنیا، باعث شرمساری هر انسان 

آزاده و متمدن است.
هنوز در امریکا که مرتقی ترین کش���ور دنیا خوانده می ش���ود، مسیحیان متعّصب 
کلینیک های بهداش���تی را که اقدام به سقط جنن می کنند، آتش می زنند. هنوز 
تروریست های اسالمی در نقاط مختلف دنیا به نام دین و مذهب آدم می کشند. 
در عراق یا پاکس���تان شیعه و سّنی در مساجد یکدیگر بمب می گذارند، زنان و 
کودکان معصوم را در اماکن مقدسه می کش���ند، هزاران انسان بی گناه قربانی 

تعّصبات دینی ، زئوالسی مکتبی و مذهبی می شوند.
در حایل که اگر کسی به قرآن اعتقاد دارد باید آیه ی »َمن َقَتل نفساً بغری النفس، 
او فس���اداً فی االرض فکأنّما قتل الّناس جمیعاً« خوانده باشد و بفهمد که قرآن 
مورد اعتقاد او می گوید »اگر کسی انسان بی گناهی را بدون آن که مقتول کسی 
را کش���ته باشد، یا فساد در روی زمن ایجاد کرده باشد بکشد، مثل این است که 
جامعه ای را کشته اس���ت« یعنی به عبارت امروزی چنن کسی »جنایت بر علیه 
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بشریت انجام داده است«.
روش���ن اس���ت که انتحاریون که خود و دیگران را می کشند، انسان های دینی و 
مذهبی نمی توانند باش���ند، بلکه افرادی هستند که با باورهای مذهبی منحرف، 
مغزشویی شده و آلت دست مالیان و دکان داران دین هستند، که چون »ُرباتی« 
بامر مانتور خود حرکت می کنن���د، مانتوری که ماه ها روی قربانی خود کار کرده 
و از چن���د هفته قبل از انفجار نیز لحظ���ه ای او را رها نمی کند تا مبادا قربانی، 
فرصت  اندیش���یدن یا تماس با کس دیگری داشته باشد. بنا به گزارش ماه های 
 جوالی و اوت 2007 انس���تیتو آسیای مرکزی طبق برآورد آقای گریک مارتنسون

)Greg Mortenson( که خود 58 مدرسه نوین از سال 1996 تا 2007 در افغانستان 
و پاکس���تان گشوده است، امروز در پاکس���تان نزدیک به 25000 مکتب قرآنی یا 
به اصطالح خودشان »مدرسه« وجود دارد. در این مدارس که بطور شبانه روزی 
و رایگان طلبه می پذیرد خرج و خوراک طلبه و مبلغ اندکی پول تو جیبی نیز به 
او پرداخت می شود. اکثر این مدارس که ده ها سال پیش از بودجه سعودی های 
وهابی تأمن و توس���ط مالیان واپس گرای سازمان گسرتده جماعت اسالمی در 
پاکستان و جنوب شرقی افغانس���تان همان جایی که امروز النه طالبان افغانی و 
پاکستانی است، اداره می شود. اگر در هریک از این »مدرسه ها« بطور متوسط 
150-120 طلبه، با افکار ارتجاعی و انتحاری تعلیم و تربیت شده باشند، یعنی در 
حدود چهار میلیون در آن منطقه محروم از جهان داریم که هر خانواده فقری اواًل 
از این که یک نان خور از س���ر سفره کم می شود خوشحال است، ثانیاً به این که 
فرزند او به مدرسه علوم دینی و قرآن می رود، افتخار می کند و باالخره خود نیز 
احتمااًل گوشه ای از بیوت بهشتی را با حوری های زیبا به لحاظ پرورش فرزندی 
که در راه اسالم قدم برمی دارد و احیاناً شهید می شود در ذهن خود تجّسم و به 
حساب آخرت خود ذخریه می کند. اگر فقط یک درصد از چهارمیلیون طلبه های 
مکتبی پاکستان و افغانستان به مرحله ی مغرشویی انتحاری برسند، دنیا در سه دهه 
آینده مواجه با چهل هزار بمب انسانی متحرک و سّیار و بسیار خطرناک خواهد 
ش���د. تعداد این مدارس در 30-20 سال اخری پس از تأسیس حکومت جمهوری 

اسالمی در ایران و حکومت دوره ای طالبان در افغانستان ده برابر شده است.
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به طوری که به تفصیل دراین کتاب آمده اس���ت ریشه حکومت طالبان و پرورش 
مالعمرها از همن مدرسه ها بوده و ده ها سال پیش این مدارس و طلبه هایش مورد 
حمایت امریکا، تعلیم پاکستانی ها و تأمن مایل عربستان سعودی بوده است و زیر 
نام جهاد با کفار همان گونه که امروز بر علیه امریکا و سربازان کشورهای عضو 
ناتو می جنگند در دهه ی هشتاد میالدی نیز علیه سربازان کافر روسی جنگیدند و 
آن ها را از خاک افغانس���تان به کمک سالح های امریکایی و دالرهای سعودی 

بریون راندند.
در این مدارس قرآنی الفباء را به صورت »ک« برای کالشینکوف و »خ« برای 

خون و »ج« در کلمه جهاد می آموزند.
هر یک از داوطلبان بالقوه یک بمب قوی هس���تند که باید از ایجاد پایگاه های 

پرورش آن ها و سازمان های حمایت کننده از آنان جلوگریی کرد.

دین و مذهب در فارسی از لحاظ لغت و معنی متفاوت است و مذهب یکی از 
فروعات دین است ویل من در این کتاب هر دو را مرتادف »Religion« به کار 

برده ام.
کمونیس���ت ها و مارکسیس���ت ها دین را افیون توده ها می دانند، ویل اگر خود به 
باورهای مکتبی خودش���ان بیاندیش���ند درمی یابند که هر باور مکتبی که خود را 
برح���ق و دیگران را باطل می دان���د، خود یک تعصب مذهبی و یک برودت و 
انجماد فکری است، که اگر انسان دچار این انجماد تفکر مذهبی یا مکتبی شود 

هرگز دگردیسی، پویایی و شکوفایی اندیشه را درمغز خود راه نخواهد داد. 
دین یا مذهب بسته به اینکه چه دستی از آن سود می برد متفاوت است، مذهب 
چون کارد تیز و برنّده ای اس���ت که گاه بدس���ت نادان برای قتل و کشتار، گاه با 
اس���تفاده از باوره���ای مذهبی مردم، یک روحانی نیک اندیش���ی چون آیت اله 
شریازی با تحریم تنباکو، گاندی وار علیه امرپیالیزم و استثمار انگلیس برمی خیزد 
و جامع���ه را با فتوای خود تکان می ده���د.  گاه آیت اله ها طباطبایی و بهبهانی 
هستند که از شور و شوق دینی مردم برای حضور در صحنه و برای بدست آوردن 
دموکراسی در قیام مش���روطه بهره می گریند و گاه نیز هم زمان آخوند دیگری به 
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نام فضل اله نوری، مرشد و مراد خمینی به دنبال برانگیخنت مردم به نام شریعت 
به دنبال حکومت مش���روعه اس���ت تا جایی که طناب دار آزادی خواهان گلوی 

یاوه گوی او را می فشارد و به دوزخ می فرستد.
گاه اس���تفاده کننده از احساسات مذهبی مردم کسی مانند خمینی و آخوند های 
همراه و مریاث خوار او هستند که ملتی را از اوج عزت به حضیض ذلت می برند 
و می خواهند به عنوان پیورانیسم )Puranism( یا اسالم ناب محمدی جامعه ای 
را به یک هزار و چهارصد س���ال عقب بربند و با عناوی���ن دروغ »راه قدس از 
کرب���ال می گذرد« نیم میلیون جوان ایرانی را در جنگ با یک ملت مس���لمان 
دیگر به کشنت می دهند و نیم میلیون نفر دیگر را علیل و ناقص می کنند. این تنها 
خمینی نیس���ت که پایه های تخت و منرب و حکومت او بر روی دریایی از خون 
قرار گرفت بلکه از 142 نفر خلفای تاریخ اسالم به جز چهار نفر خلفای اویل که 
خلفای راش���دین خوانده می شوند و تازه سه نفر از آن ها را نیز آخوندهای شیعه 
قبول ندارند حتی خلیفه پنجم پیدا نمی ش���ود که واقعاً از دین در صراط مستقیم 
و در رفاه خلق و رضایت خالق اس���تفاده کرده باشند. 110 نفر از این 142 خلیفه 
در کشاکش های سیاسی به دست اعضای خانواده خود یا رقبای حکومتی شان 
به قتل رس���یده اند و قاتلن آن ها نیز باز به عنوان دفاع از تحریف دیانت آن ها را 
کشته اند در حایل که به معشوق خود یعنی خالفت می اندیشیده اند و دین بهانه 

کشت و کشتار آن ها بوده است.
از چهار خلیف���ه اول یا یاران پیغمرب فقط ابوبکر به مرگ طبیعی در کهنس���ایل 
درگذشت. از س���ه خلیفه ی بعدی، عمر به دس���ت ابولؤلؤ فریوز ایرانی، عثمان 
به دست طرفداران علی و علی به دست ابن ملجم مرادی از خوارج که مصالحه و 

حکمیت علی و معاویه را به ناحق و به ضرر اسالم می دانستند به قتل رسیدند.
در بخش هاس مختلف این کتاب، به کارنامه و زندگی اکثر خلفای اس���المی که 
خود را نمایندگان خداوند در روی زمن می دانستند از خلفای اموی، عباسی و 
سالطن عثمانی که خلیفه ی اسالم بودند و پادشاهان صفوی بنیادگذاران مذهب 
ش���یعه در ایران که خود را کمربسته اس���المی می دانستند و شنیع ترین گناهان را 
مرتکب ش���ده اند. زنبارگی، شراب خواری، اَمرد بازی و لواط، قتل های فردی و 
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گروهی، بریدن زبان، درآوردن چشم، اخته کردن، بریدن دست و پا، پوست کندن 
انسان زنده، مخالفن را زنده به آتش  انداخنت و یا آن ها را به دست آدم خوارهای 
دربار )چییگن ها( سرپدن و صدها عمل خالف شرع که دین اسالم از آن نفرت 
دارد و به عنوان معاصی کبریه می ش���مارد، مرتکب ش���ده اند ویل با استفاده از 
عوام فریبی مذهبی خود را پرچم داران دین و بیضه داران اس���الم و نمایندگان و 
خلیفه ی خداون���د در روی زمن اعالم کرده اند یا خود را مربوط به امام زمان و 

الهامات غیبی دانسته اند.
این مفاس���د تنها در دنیای اسالم نبوده بلکه در مسیحیت نیز چنن بوده است. 
جنگ های صلیبی، کشتارهای قومی، دوره ی تفتیش عقاید، کشنت بی گناهان به 
بهانه حلول شیطان در روح آنان یا به صورت مرسوم در جمهوری اسالمی ایران 
»محاربه با خدا و رسول خدا« بخشی از آن است. بنا به نوشته ی شجاع الدین 

شفا در کتاب »تولدی دیگر«:
در س���ال 1994 آماری که از سوی یک انستیتو معترب بنی المللی انتشار یافت 
حاکی از آن بود که در بیست قرن گذشته جهان بشری هزارونهصدسال را در 

جنگ بوده اند و تنها یکصد سال آن را در صلح گذرانیده اند.
از این یکهزار و نهصد سال جنگ بیش از یکهزار سال آن جنگ های مذهبی 
و دینی بوده است. که دو آینی ابراهیمی مسیحیت و اسالم عامل آن بوده اند. 
بنابرهمنی  آمار ش���مار م���ردان، زنان و کودکانی که در ای���ن مدت بنام خدا 
کشته شده اند از مجموع کشتارهای بربرهای شمایل، آتیال، مغول، تاتارها و 

جنگ های مستعمراتی بیشرت بوده است.
در جریان جنگ های ش���یعه و سنی ایران عصر صفوی و امرپاتوری عثمانی 
هر بار که طرفنی عزم جنگ کردند ش���یعیان مقیم در قلمرو عثمانی به فتوای 
شیخ االس���الم و امر پادشاهان عثمانی و سنی های ایرانی، به امر مرشد کامل 
و پادش���اه صفوی با عبارت »قربتًا ایل الله« از س���وی هر دو طرف به قتل 

رسیدند.
تنها در یک مورد از این کشتارها چهل هزار شیعه در آناتویل و سی هزار سنی 

در آذربایجان گردن زده شدند.
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در جریان جنگ های صلیبی در یکروز دوازده هزار اس���ر مسلمان به فرمان 
ریچارد شردل »شهسوار کلیسا« و دوازده هزار اسر مسیحی به امر صالح الدین 

ایوبی »شرمرد« اسالم در نربد بیت المقدس گردن زده شدند.
فقط در تربیز به امر شاه اسماعیل کودک 14 ساله و تصمیم قزلباشان صفوی 
در عرض هفت روز شکم بیس���ت هزار نفر سّنی آذربایجانی را که حاضر به 
قبول مذهب ش���یعه و سّب و لعن سه خلیفه اول یعنی ابوبکر، عمر و عثمان 
نبودند دریدند و در مجموع، خاندان صفوی نزدیک به دویست هزار ایرانی 
س���نی را که حاضر به پذیرش مذهب تحمیلی ش���یعه در آن زمان نشدند در 

سراسر ایران کشتار کردند.
در فاجعه معروف »س���ن بارتلمی« در فرانسه در ش���بانروز 23 اوت 1572 
میالدی تعداد س���یزده هزار مرد و زن و کودک مسیحی توسط گروه مسیحی 
دیگری )چون اختالف شیعه و سنی مسلمان( در کوچه و میدان های پاریس 

کشته شدند.
در حایل که مس���یح پیامرب صلح و آرامش اس���ت کش���یش پاریس���ی در دفرت 
خاطرات خود نوشت: »امروز به چشم خود دیدم که شکم های زنان باردار را 
پاره می کردند و بچه ها را از شکم مادر برون می کشیدند و از باالی دیوار به 
پاینی پرت می کردند و گردن هایشان را می شکستند تا عیسی مسیح را از خود 

بیشرت راضی کنند.«
طبق سندی که در سال 1941 در مکزیک کشف شد کشیشان اسپانیویل بعنوان 
یک وظیفه مقدس نوزادان خانواده های مکزیکی را اول غسل تعمید می دادند 

بعد مغزشان را به سنگ می کوفتند تا از تعداد کارفران کم کرده باشند.
ماجرای نفرت انگیز انگیزیسیون )یا تفتیش عقاید( که مردم را به عبارت مصطلح 
و معمول جمهوری اس���المی ایران بنام محاربه با خدا می کش���تند و برای این 
کش���تارهای فجیع از پاپ اعظم به نمایندگی از جانب عیس���ی مس���یح فرمان 
می گرفتند تنها در اس���پانیا طبق آمار خود کلیسا 31/912 نفر بنام زندیق و مرتد و 
منافق زنده زنده در آتش سوزانیده شدند کما این که در ایران جمهوری اسالمی 
نیز در سال های 1367 و 1368 به تفاوت بن سه ایل شش هزار جوان ایرانی بنام 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


شاهدسقوطهایسهگانه16

ضدیت با رژیم و محاربه با خدا و رس���ول خدا ظرف چند ماه ش���بانه در زندان 
اوین با فتوای شخص خمینی و با دادگاهی شیطانی مرکب از اسداله الجوردی 
ملعون و معدوم، پورمحمدی که وزیر کشور بود، اژه ای که فعاًل دادستان کل کشور 
و آخوند دیگری بنام نریی حاکم ش���رع، قّصابی ش���دند و با ماشن های حمل 
گوش���ت در حایل که خون آن ها کف جاده ها را رنگن می کرد به فراموش خانه 

خاوران برده شدند. 

در ماه ژوئن 2007 بود که کاردینال اعظم کلیسای کاتولیک امریکا »راجر ماهونی« 
در کلیسای مریم مقدس در لوس آنجلس از حدود پانصد کودکی که مورد تجاوز 
و آزار جنس���ی کشیش های کلیسای کاتولیک قرار گرفته  بودند، پوزش خواست و 
از درگاه خداوند برای آنان آرامش روح طلبید و پرداخت شش صد میلیون دالر 
غرامت به این افراد ستم دیده را تأیید کرد. این رقم فقط محدود به سال های 1990 
تا 2007 اس���ت وگرنه مجموع غرامات پرداختی کلیسا از این بابت از دو میلیارد 
دالر بیش���رت بوده اس���ت که از این رقم به خوبی می توان تعداد کودکان قربانی را 

حدس زد.
تمام این اخبار و رویدادها نمی تواند باعث شود که انسان منکر دین و باورهای 
مذهبی مردم باشد. امروز میلیاردها انسان در مقابل خدایی که او را در آسمان ها 
می پندارند و ناظر بر اعمال خوب و بد خود می دانند و به کیفر اعمال در جهان 
دیگر یا روز محش���ر یا قیامت یا رس���تاخیز، معتقد هس���تند زندگی می کنند. در 
کشورهای مرتقی مثل امریکا، اروپا، ژاپن و غریه صدها میلیون انسان بر سر میز 
غذای خود از خداوند  که این نعمت ها را برا یشان فراهم کرده است، سپاس گزاری 
می کنند و ش���ب ها وقتی به رختخواب می روند با یاد او و خواندن دعای شب 
ب���ه خواب می روند. در کوره راه های ایران و صدها کش���ور جهان که پای پلیس، 
ژاندارم و ضابطن نظامی نرس���یده است این باورهای مذهبی است که مردم را 
از ارت���کاب جرائم بازمی دارد. در کش���ورها و در میان اقوامی که هنوز فرهنگ 
و دانش و اخالق انس���انی و اجتماعی پیشرفت و شکوفایی ندارد. تنها قدرت 
اعتقاد به خدا و دین و ترس از عقوبت الهی اس���ت که بازدارنده امیال حیوانی 
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و جنایی افراد نادان می تواند باش���د. شاید سال های سال طول بکشد تا دانش، 
فرهنگ، اخالق، انسانیت و شئونات بشر متمدن بتواند به اندازه دین بازدارنده 
از منکرات، ممنوعات و محّرمات باش���د ویل تا زمانی که جامعه ای بدان درجه 
از رشد نرسیده است نباید منکر حضور دین در این جوامع شد. زمانی که جامعه 
به رش���د و آگاهی الزم برسد به راحتی می تواند تکلیف دیانت و دین مداران را 
روشن و حدودشان را مشخص و معن کند همان گونه که اروپا در قرن شانزدهم 
با رنس���انس، مذهب را در کلیسا محدود کرد و جلوی آمیخنت دولت و دیانت و 
مذهب با حکومت را گرفت البته هنوز هم مذهب و کلیسا در سیاست مؤثر هستند 
ویل سکوالریسم و جدایی مذهب و حکومت بیش از چهارصد سال است که در 

جوامع مرتقی به عنوان یک اصل تغیری ناپذیر پذیرفته شده است.
وضع ایران، پاکستان، عراق، سودان، افغانستان و هر کشور دیگر جهان که گرفتار 
حکومت های مذهبی و یا گروه های مذهبی خواهان حکومت هس���تند در قرن 

بیست و یکم باعث صدها بار تأسف و خسران است.
امروز کش���ور ما از یک زخم هزاروچهارصد س���اله به خود می پیچد. زخمی که 
پانصد س���ال پیش حکومت صفویه نمک فراوانی بر آن پاش���ید و با روی کار 
آمدن جمهوری اسالمی در سی واندی سال پیش پوسته ی این زخم کنده شده و 
عفونت این جراحت عمیق جهانگری شده است و ملت و ملیت و کشور و سرزمن 
ما را شدیدًا به فالکت کشیده است. امروز بررسی مشکالت مذهب و حکومت، 
موشکافی در احوال دیروز، امروز و فردای مذهب و میهن مان از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. امروز انتحاریون و کشتارگران کور توسط زئوالت های اسالمی 
در نقاط مختلف دنیا جنایت به بار می آورند و آدم می کشند. هنوز رئیس جمهور 
کوچک یک کشور بزرگ به لحاظ باورهای دینی مردم کشور دیگری می خواهد 

آن کشور را از صفحه جغرافیا حذف کند یا به قول قدیم اعراب به دریا بریزد.
این کتاب یک اثر تحقیقی و یا تاریخی و آکادمیک نیس���ت، بلکه یک گزارش 
مختصر و بررسی بی غرضانه از احوال زندگی، مذهب و جامعه  ما در دیروز، امروز 
و فردای حکومت جمهوری اسالمی است. این اثر بیشرت برای کسانی است که 
فرصت خواندن و بررسی سوابق دینی و مذهبی و ملی کشور خود را نداشته اند 
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ویل ش���وق خواندن و آگاهی را دارند و یا جوانانی که امکان بررس���ی در مورد 
مذه���ب خود را پیدا نکرده اند و من به دالئلی ک���ه در این کتاب می خوانید در 
پنج، شش سال اخری فرصت زیادی برای مطالعه داشته ام و عالوه بر اطالعات، 
مطالعات و کتاب های زیادی که قباًل راجع به دین اس���الم و نقش مذهب شیعه 
و روحانیت خوانده ام و به اقتضای رش���ته ی تحصیلی حقوق با احکام اسالمی 
از ده ها سال پیش آشنایی دارم. در شش سال گذشته حداقل هر ماه دو کتاب یا 
سالیانه بیش از بیست کتاب فارسی و انگلیسی درباره ی اسالم، شیعه، حکومت 
جمهوری اسالمی و دیگر حکومت های دینی خوانده و بررسی کرده ام و حاصل 
این مطالعات را به صورت گ���زارش کوتاهی در این کتاب که خارج از حوصله 
خوانندگان گرامی نباشد آورده ام. از این گذشته شخصاً از دوران تحصیلی نیز با 

آخوند و مذهب و مراسم مذهبی رابطه نزدیک داشته ام.

در نزدیکی شهر زادگاهم مراغه یک پادگان نظامی به نام »رضاپاد« وجود داشت 
و آخوند روش���نفکری با عنوان »قاضی عس���گر« هر هفته در این پادگان برای 
سربازها وعظ مذهبی می کرد. طبق قراری که من با این آقای قاضی عسگر داشتم 
او به من عربی یاد می داد و من به او انگلیس���ی می آموختم و او در کنار تدریس 
زب���ان عربی برای من با وجود این که خود آخون���د بود، از اخالق مفت خوری 
آخوند و مال و سریت زشت آنان و از سوءاستفاده آنان از باورهای عوام داستان ها 

می گفت.
خانه ی پدری من نیز در محله دروازه در ش���مال ش���رقی مراغه قرار داش���ت که 
گورس���تان اولیه ش���هر مراغه در نزدیکی های این محل واقع شده بود. روزهای 
پنج ش���نبه که مردم برای زیارت اهل قبور می آمدند، چغاله آخوندها یا طلبه های 
جوان نیز قرآن به دس���ت آماده پذیرش زائرین قبور و خواندن س���وره ی »یاسن 
-یس« یا الرحمن و فاتحه بر سر قبور بودند و به میزان پویل که کف دست آن ها 
گذاشته می شد اگر با انصاف بودند نیمه فاتحه ای می خواندند. ویل اکثراً این 
چغاله آخوندها به محض این که اقربای متوفی سر قرب را ترک می کردند در حایل 
که طلبه نشان می داد که هنوز دارد تالوت آیات مجید می کند، من به گوش خود 

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


19 حسینحقیقی

می شنیدم که دارد به متوفی فحش و بد و بریاه می دهد چون احساس می کند که 
اقربایش وجه قابلی به او نداده اند.

با این شناخت اولیه من از جوانی به دنبال بررسی های بیشرت در احکام دینی و 
مذهب بودم و یکی از دالیلی که در دانشکده حقوق توفیق بیشرت یافتم آشنایی 

قبلی من با عربی و احکام اسالمی بود.
از سال 1350 و هفت س���ال مانده به انقالب منحوس، من در میدان 24 اسفند 
س���ابق یا انقالب فعلی نزدیک دانش���گاه تهران دفرت وکالت داشتم. همراه من 
دو وکی���ل دیگر نیز در آن محل دفرت داش���تند. یکی دارای درجه دکرتای حقوق 
از فرانس���ه و مشاور حقوقی سازمان راه آهن بود. و دیگری خانمی که تازه وکیل 
ش���ده بود. یک روز از زمس���تان 57 و در جریان جوش���ش احساسات انقالبی 
مردم مش���اهده کردم که وکیل همس���ایه من با قد  کوتاه و چکمه های بلندی به پا 
در صفوف اول تظاهرکنندگان مشت گره کرده و فریاد می زند »آزادی، استقالل، 
جمهوری اس���المی«. آن روز من اش���ک ریختم و به خود لرزیدم. عصر آن روز 
وقتی ایشان به دفرت کارمان آمدند به او گفتم آقای دکرت شما پیش کسوت من هستید 
چگونه ممکن اس���ت آزادی و جمهوری با احکام پیش ساخته الهی در مذهب 
شیعه سازگاری داشته باشد؟ در مذهبی که آداب خالء و توالت رفنت، نزدیکی با 
همس���ر و جزئیات زندگی تعریف و تعین شده است، چگونه می توان تصور کرد 

کسی آزاد باشد؟!
مگر جمهوری به معنای حکومت و تعین قواعد و قوانن زندگی به وسیله اکثریت 
جامعه جمهوری نیست، اگر چنن است آیا در جمهوری اسالمی اگر همه مردم 
بخواهند آیا می توانند آداب وضو گرفنت را تغیری بدهند و یا یک رکعت از نماز را 
کم و زیاد بکنند. گفتم همکار پیش کسوت در دینی که تمام احکام آن از آسمان 
می آی���د چگونه جمهوری می تواند تحقق بیابد. در حایل که آقای دکرت حقوق و 
وکیل دادگس���رتی به نام اسالم مغلطه می کرد، دیدم که سری در سودای شمال و 
ری���ش لنن دارد و با آرزوهای برب���اد رفته ای چون دکرت کیانوری »دبریکل حزب 

منحله توده« به خیال خودش دارد با مالیان فعاًل مزاح می کند.
دکرت کریم سنجابی رهرب جبهه ملی و از یاران شادروان دکرت مصدق استاد حقوق 
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اداری ما در دانشکده حقوق بود. من وقتی او را در صف اول راه پیمایان دیدم 
نخست به حال آن استاد پرسابقه و سپس به حال خود و مملکت ایران گریستم. 
چند سایل نگذشت که تاریخ قضاوت خود را در مورد دکرت سنجابی و روان شاد 
جاوید دکرت شاهپور بختیار که متأسفانه در غوغای انقالب و شورش عوام »بخت 
یارش« نشد ثبت نمود. صدها درود به استاد بزرگ و اندیشمند دکرت غالمحسن 
صدیقی که صالح مملکت و ملت را بر وجهیه الّمله بودن خود ترجیح داد. دکرت 
صدیقی از شاه فقید خواسته بود که او اگر در ایران بماند دکرت صدیقی مسئولیت 
نخست وزیری را می پذیرد و به شاه یادآور شده بود که با رفنت شما شریازه مملکت 
از هم پاشیده می شود. متأسفانه پادشاه فقید توصیه و التماس دکرت صدیقی ها را 
نشنید، بلکه به ساعت ش���ماری سفری امریکا که هر لحظه خروج شاه از کشور را 
توصیه می کرد گوش فرا داد و یک سال بعد در کتاب »پاسخ به تاریخ« خود بعد 

از خرابی بصره به اشتباه خود اذعان کرد. 
متأسفانه هر چند تاریخ تکرار می شود ویل فرصت های تاریخی هرگز قابل تکرار 
نیست.-این مسائل و صدها نکته باریک تر از مو از مسائل و احوال دیروز-امروز 
و فردای مذهب و میهن مان، موضوع بخش های مختلف این کتاب خواهد بود.

دکرت حسن حقیقی
پائیز 1390خورشیدی - 2011 میالدی - کالیفرنیا
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فصلاول

سقوطسیاستغربدردامخمینی

)قدیسوگاندیدومآسیا؟!(

کنفرانسگوادولوپ

در هفته اول ژانویه 1979 سران چهار کشور بزرگ غرب، امریکا، انگلستان، فرانسه 
و آلمان در حایل که می خواس���تند تعطیالت س���ال نو خود را در مکانی خوش 
آب وهوا بگذرانند، ضمناً می خواستند که درباره ایران، شاه و خمینی تصمیم آخر 

را بگریند، روز یکم ژانویه به جزیره گوادولوپ رفتند. 
جیمی کارتر رئیس جمهور امریکا، جیمز کاالهان نخس���ت وزیر انگلیس، والری 
ژیسکاردسنت رئیس جمهور فرانسه و هلموت اشمیت صدراعظم آلمان غربی در 
حایل که دس���ت همدیگر را برای تربیک سال نو می فشردند، برای یک تصمیم 
نهایی درباره ایران، گفتگوی خود را آغاز کردند. بر این پایه در روزهایی که جزیره 
گوادولوپ از مستعمرات فرانسه در کارائیب خود را برای سال نو میالدی آذین 
بسته بود و همه جا نور و شادی و روشنایی بود، این چهار رهرب ناآشنا با آخوند و 
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مّلا و اسالم مکتبی! آمده بودند که درباره ایرانی که در تب تظاهرات و ناآرامی 
می سوخت و فتنه خمینی در شرف تکوین بود، تصمیم بگریند.

چهار رهرب بزرگ غرب بلحاظ ناآگاهی ش���ان به مشکل ایران و طبیعت اسالم 
سنگی در چاه ارتجاع اسالمی انداختند و اژدهای خفته ای را از این چاه بریون 
کش���یدند که دهان پرلهیب آن در خاورمیانه و ُدم آن تا چچن در روسیه و منطقه 

مسلمان نشن چن در شرق دور ادامه داشت.
هر چهار رهرب، هر یک به لحاظی می خواستند که شاه برود و از خمینی این خفته 
هزاروچهارصد ساله که هیچ نوع آشنایی با او و افکارش نداشتند حمایت کردند. 
آن ها با این تصمیم خود و روی کار آوردن خمینی ایران را به ویرانی کش���یدند. 

منطقه خاورمیانه را آشفتند و دنیا را به اضطراب و نابسامانی دچار کردند.
روزی که گوادولوپ غرق نور بود چراغ های شهرهای ایران به انگیزه ی اعتصاب 
کارکن���ان برق خاموش بود و مردم در پش���ت بام ها الله اکربگویان بدنبال عکس 

خمینی در ماه می گشتند.
پیام خمینی »خون بر شمشری پریوز است« در راه پیمایی میلیونی روزهای تاسوعا 
و عاشورا ضربه آخر را بر حکومت لرزان پادشاهی وارد آورد. دولت انگلستان از 
طریق B.B.C از او حمایت کرد. نوارها و پیام های خمینی قبل از پخش در ایران 

بالفاصله از طریق B.B.C در سراسر ایران انتشار می یافت.
دول���ت امریکا یکصدوپنجاه میلیون دالر از طریق یزدی هزینه س���فر و مخارج 

خمینی را تأمن کرد.
فرانسه بهرتین مراقبت و امکانات و پذیرایی را درحق خمینی انجام داد و دولت 
آلمان از طریق »گنشر« از حزب سوسیال دموکرات آلمان که بعدها وزیرخارجه 
آلمان ش���د گزارشی را که توسط دوستان خمینی از وضع ایران تهیه شده بود در 
اختیار کنفرانس ناآگاه گوادولوپ و رهربان غرب گذاشت تا کار شاه یکسره شود.

در اربعن کنفرانس گوادولوپ یعنی دقیقاً چهل روز بعد از آن در 12 فوریه 1979 
فتنه خمینی در ایران پریوز شد.

طویل نکش���ید که ماه عس���ل خیایل غرب با خمینی قدیس! با گروگانگریی 54 
دیپلم���ات امریکایی در نوامرب 1979 پایان پذیرفت و خمینی امریکا را ش���یطان 
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بزرگ نامید و سفارت امریکا را النه جاسوسی خواند.
غرب به اش���تباه وحش���تناک خود قبل از یکس���الگی حکومت ایران پی برد و 
س���ریعاً صدام حسن را تشویق و تجهیز کرد تا به ایران حمله نظامی کند.عالوه بر 
کمک های تسلیحاتی روسیه و فرانسه، دولت ایاالت متحده امریکا در حکومت 
ریگان معادل 40میلیارد به گزارش )Wikipedia( بصورت اسلحه به عراق کمک 
کرد و جنگ ایران و عراق طوالنی ترین جنگ قرن بیس���تم نامیده ش���د و گفته 
می ش���ود که امریکا مانع محکوم شناخته ش���دن عراق نسبت به آغاز جنگ در 

مصّوبات سازمان ملل بوده است.
صدام غافلگریانه به ایران تاخت و در همان روزهای نخست خرمشهر را تسخری 
کرد و پریوزی هایی در خاک ایران بدست آورد. باقیمانده ارتش باغریت ایران 
در کنار جوانان پرشور داوطلب موفق شدند که در خردادماه سال بعد خرمشهر را 

آزاد کنند و نریوهای متجاوز عراقی را به عقب نشینی وادارند.
صدام به اشتباه خود پی برد و دید ایران لقمه بسیار بزرگرت از دهان اوست. عربستان 
حاضر به پرداخت بیش از یکصدمیلیارد دالر غرامت جنگی به ایران شد. خمینی 
خریه سر و کینه توز، همراه با دیگر کسانی که از ادامه جنگ سود سرشار می بردند 
و سالح های کهنه و فرس���وده را به قیمت مضاعف با کمیسیون های سرسام آور 
می خریدند و مضافاً در اعمال اختناق و خشونت در داخل کشور در دوران جنگ 
دست باال را داشتند با شعار »راه قدس از کربال می گذرد« جنگ بی حاصل را 

تا هشت سال دنبال کردند.

به گزارش »ویکی آنس���یکو لوپدیا« آمار تس���لیحاتی ایران و ع���راق در آغاز و 
یک سال به پایان جنگ بشرح زیر بوده است:

ایران عراق   سال         تسلیحات  
1740   2700      تعداد تانک   1980   
1000   4500   1987      تعداد تانک  
445   332  تعداد هواپیمای جنگنده  1980  

230      65 فروند قابل تعمری  تعداد هواپیمای جنگنده  1987  
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500   40     تعداد هلی کوپرت  1980  
  60   150   1987    تعداد هلی کوپرت  

1000   1000   1980   تعداد ارابه توپ 
1000   4000   1987   تعداد ارابه توپ 

- دول���ت عراق 67 میلیارد دالر از اعراب، 21 میلیارد دالر از کلوب پاریس، 40 
میلیارد دالر از امریکا، وام یا کمک گرفته بود و سازمان ملل مجموع بدهی های 
عراق را 200 میلیارد برآورد کرد. ویل دراواخر جنگ بدهی عراق به پانصد میلیارد 

دالر بالغ شد.
- در جنگ ایران و عراق اولن بار بود که موشک های بالستیک وسیله طرفن به 

کار رفت. 
عالوه بر ضعف تسلیحاتی، س���اقط کردن هواپیمای پرواز شماره 655 ایران ایر 
وسیله ناو )USS Vincenns( مستقر در خلیج فارس در جوالی 1988 که 290 نفر 
مسافرین و خدمه آن هواپیما کشته شد، بمنزله ی یک اخطار امریکا برای خمینی 
در قطع جنگ در اوت همان س���ال بود. امریکا سال ها بعد از بروز واقعه اظهار 

تأسف کرد و غرامات جزئی نیز به وارث مقتولن پرداخت گردید.
- طبق گزارش س���یا در 1991، معلولن شیمیایی جنگ بیش از پنجاه هزار نفر از 
ایران اعالم شد. ویل امروز تعداد آن را به یک صد هزار نفر تخمن می زنند. تازه 
این رقم شامل غرینظامی ها و کودکان که شاید تعدادشان از ده هزار نفر باال رود 

نیست.
- در مارچ 21 )نوروز 1365( 1986 سازمان ملل به کار بردن سالح شیمیایی را 

طبق کنوانسیون 1925 ژنو محکوم کرد.
- صدام حس���ن معدوم ضمن به کار بردن س���الح شیمیایی علیه ملت عراق و 
کردهای حلبچه و کش���نت قریب به پنج هزار م���رد و زن و کودک، در دادگاه خود 
مسئولیت به کار بردن تسلیحات شیمیایی علیه ایران را پذیرفت و بی شرمانه گفت 

که حتی بدان افتخار می کند.
- در سال 2005 حکومت جدید عراق از ایران بخاطر شروع جنگ توسط صدام 
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پوزش خواست. ویل تاکنون حکومت بی لیاقت ایران دیناری غرامت جنگی از 
عراق وصول نکرده اس���ت. در حایل که احتمااًل قباًل نیز گفتم، از محل 26٪ از 
درآمد نفت عراق کلیه خسارات جنگی کویت پرداخت شد و به قول ظریفی هر 

کویتی بابت یک شیشه شکسته پول پنجره ای را از آن محل دریافت نمود.

حاصل جنگ هش���ت س���اله ایران و عراق نزدیک به یک میلیون جوان ایرانی 
کشته و معلول بود. میلیون ها ایرانی آواره شدند و نزدیک به ششصد میلیارد دالر 

خسارت جنگی نصیب هر یک از دو کشور ایران و عراق شد.
در سال اول فتنه خمینی و یک ماه بعد از اشغال سفارت امریکا در تهران در شب 
کریسمس 1979 وقتی که پاپانوئل یا سانتاکالوز برای همه ی بچه های دنیا کادو 
و شریینی و شادی می آورد، برای ملت بخت برگشته افغانستان و کودکان محروم 
آن سامان سربازان و تانک های روسی، بوی مرگ و باروت و جنگ و خونریزی 

آوردند. 
روسیه شوروی سابق بعد از بیش از ده سال تالش در روی کار آوردن دولت های 
دس���ت نشانده روسیه، تعارف را کنار گذاش���ت و در سال آخر حکومِت یکی از 
ضعیف ترین و بی سیاس���ت ترین رؤسای جمهور امریکا یعنی آقای جیمی کارتر، 

رسماً افغانستان را اشغال کرد.
کارتر بقول پرزیدنت فورد یک انس���ان )Confused( و سردرگم بود و قاطعیت 
تصمیم گریی در مسائل بزرگ جهانی را نداشت. همن مشکل بزرگ او باعث 
از هم پاشی ارتش و حکومت ایران گردید. او تقاص اشتباه خود را در حمایت از 
خمینی پس داد و بوسیله همان خمینی و گروگانگریی اش و نیز شکست مأموریت 
کماندوهای امریکایی در طبس در انتخابات 1980 ریاست جمهوری را به آقای 
رونالد ریگان هرنپیشه سابق و فرماندار پیشن ایالت کالیفرنیا باخت. روز 21 ژانویه 
در حایل که هنوز گروگان ها در تهران بودند، پرزیدنت ریگان مراسم سوگند را در 

ساعت 12 ظهر آن روز انجام  داد.
برای این که حال پرزیدنت جیمی کارتر را با اشتباه بزرگش در مورد ایران خوب 
درک کنیم ناچارم که عن یادداشت های روز 21 ژانویه 1981 آقای جرج هامیلتون 
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رئیس دفرت او را از کتاب )Crisis( بحران که به فارس���ی نیز ترجمه ش���ده است 
برایتان باختصار نقل کنم:

س���اعت یازده و چهل دقیقه صبح ب���ود )روز 21 ژانویه 1981( تا چند دقیقه 
دیگر رونالد ریگان رس���مًا با ادای س���وگند دوران ریاست جمهوری خود را 

آغاز می کرد.
بیش از یک س���ال تالش ما برای رهایی گروگان های امریکایی در ایران به 
نتیجه نرسید. ویل در این بیست دقیقه تا ظهر کارتر امید داشت که در آخرین 
لحظات دوران ریاست جمهوری اش با شنیدن خرب آزادی گروگان ها قبل از 
سوگند خوردن ریگان آن را با شادی و افتخار به اطالع رئیس جمهور جدید 

و مردم امریکا برساند.
من در اتاقی که )به اتاق وضعیت( معروف است و مدرن ترین و بهرتین وسایل 
ارتباطی جهان را دارد، در حایل که دو گوش���ی تلفن را به گوش هایم گرفته ام 
چشمانم به روی صفحه تلویزیون که تشریفات آغاز ریاست جمهوری ریگان 
را نش���ان می دهد دوخته شده اس���ت. و در طرف دیگر تلفن شخص رئیس 

جمهور جیمی کارتر با اضطراب و شتاب لحظه شماری می کند.
اپراتور کاخ سفید که چند دقیقه قبل تلفن رئیس جمهوری را به اتاق وضعیت 
وصل کرده بود دوباره گفت: »آقای جردن، پرزیدنت کارترمی خواهند با شما 

صحبت کنند.«
لحظه ای بعد صدای پریزیدنت به گوش���م رسید که آیا خرب تازه ای هست؟ در 
پاس���خ گفتم، خرب ما اینست که هواپیمای الجزایری با گروگان ها، آماده پرواز 
است. کارتر با صدای خسته ای گفت، این که خرب تازه نیست. منشی ام گفت، 
آقای هاملیتون چند دقیقه بیشرت به ساعت 12 نمانده است. ما )منظور کارکنان 
کابینه کارتر( باید هرچه زودتر کاخ س���فید را ت���رک کنیم. االن کارکنان دفرت 

ریگان مرسند و درست نیست که ما این جا باشیم.
در حایل که ساعت به 12 می رسید و پریزیدنت ریگان سوگند یاد می کرد، من 
در حایل که نمی توانستم تأثر و لرزش صدای خود را کتمان کنم به کارتر گفتم: 

متأسفانه، نه آقای رئیس جمهور خرب تازه ای نیست.
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این آخرین باری بود که من با کارتر در مقام ریاست جمهوری صحبت کردم. 
مراس���م سوگند داشت تمام می ش���د من چون غریقی بودم که امید نجات را 
از دست داده بودم. در حنی انجام تحلیف ریگان، تلویزیون ها روی صورت 
کارتر متمرکز شد. کارتر چشمانش را بسته بود، رنگ پریده و صورتش ُپر چنی 

و چروک بود.
دیگ���ر همه چیز تمام ش���ده بود. کار انتق���ال قدرت انج���ام یافت، ریگان 

رئیس جمهور و کارتر یک رئيس جمهور سابق بود.«
)در بخش های آینده که راجع به سیاست امریکا بیشرت خواهم نوشت دوباره در 

این مورد مطالبی خواهیم داشت(.
تقریباً بالفاصله پس از ادای س���وگند ریگان، طبق ساخت و پاخت آخوندها با 
مقامات حزب جمهوریخواه موتور هواپیمای الجزایری حامل گروگان ها روشن 
ش���د و پرنده آهنن بال که آرزوهای کارتر را نقش بر آب کرد بسوی فرانکفورت 
پرگشود و در نخستن روز ریاست جمهوری رونالد ریگان با توجه به تهدیدهایی 
که با قاطعیت و صراحت به آخونده���ا کرده بود گروگان های امریکایی بعد از 

444 روز آزاد شدند.
آقای پریزیدنت سابِق با دام فروش نه تنها از زیر و بم سیاست آگاه نبود، و صرفًا 
شعار حقوق بشرش، زایل کننده رفاه و آسایش در مملکت ما و باعث آشفتگی در 
خاورمیانه و دنیا شد، که حتی به اندازه مدیر یک مسابقه اسب دوانی نیز اطالع 
نداش���ت و ندانست که در جهان امروز کسی روی اسب بازنده شرط نمی بندد و 
در حایل که او رفتنی است محال است که آخوندهای فرصت طلب تهران آزادی 

گروگان ها را به کام او روا دارند و با ساعت او تطبیق کنند.
این حالت استیصال کارتر نفرین ایرانیان فرزندباخته، خانمان سوخته و خون های 
ناحق به زمن ریخته، توسط مالیان در ایران بود. بار دیگر که من او را شخصاً در 
سال 2010 در بلوار وست وود لوس آنجلس دیدم که برای امضای کتاب جدیدش 
آمده بود، ایرانیان در حایل که ش���عارهای برحق ش���ان علیه کارتر سراسر پیاده رو 
مقابل کتابفروش���ی را پوش���انده بود دهها تن از آن ها کت���اب جدید کارتر را در 
مقابلش پاره کردند. روی برگ های کتابش تف انداختند و او را دچار انفعال و 
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استیصال شدیدی کردند که چند جلد کتاب که در دستش بود به خیابان  پرت کرد 
و بحالت قهر کتابفروشی و مراسم امضای کتاب را ترک کرد.

بسیاری از ایرانیان انتظار دارند همانطوری که خانم مادلن آلربایت وزیر خارجه 
کابینه کلینتون نس���بت به مداخله کودتاگونه امریکا در سال 1953 در ایران و در 
ماجرای زنده یاد دکرت مصدق از سوی دولت امریکا رسماً از ملت ایران معذرت 
خواست، پریزیدنت کارتر نیز در این سال های آخر عمرش الزم است که از ملت 
ایران بلحاظ ندانم کاری هایش در حمایت از خمینی و پیش���رویش در کنفرانس 

گوادولوپ پوزش بطلبد.
من شخصاً بعنوان یک ایرانی، شهروند امریکا نیز اعتقاد دارم که ایشان باید از 
ملت امریکا نیز که اژدهای خفته بنیادگرایان اسالمی را با حمایت از خمینی بیدار 
کرده و تروریست های مکتبی را بجان مردم امریکا در جهان انداخته است پوزش 

بخواهد و به اشتباه خود اعرتاف کند.
باالخره پوزش خواهی س���وم او از روح پادشاه فقید ایران است. در حایل که در 
اول ژانوی���ه 1978 او در تهران در ضیافت کاخ نیاوران از پادش���اه ایران بعنوان 
دوست عالیقدر امریکا قدردانی کرد و کشور ایران را جزیره ثبات خواند و بفاصله 
گردش یک سال در هفته اول ژانویه 1979 در کنفرانس گوادولوپ تصمیم به خلع 
شاه گرفتند و بطوری که در فصل های بعدی این کتاب می خوانید، پادشاه مظلوم 

ایران را چون هلندی سرگردان، آواره ی دنیا ساختند.

* * * * *

در س���رلوحه مس���ائل پریزیدنت ریگان در کاخ سفید اش���غال افغانستان توسط 
روس هاست. این اقدام روسیه نیز زائیده ضعف و ندانم کاری پریزیدنت کارتر بود 
بطوری که به تفصیل در این باره خواهیم گفت، آقای برژنسکی مشاور امنیتی و 
مغز متفکر کابینه کارتر در شکل گریی اولیه طالبان در حایل که در تنگه خیرب برای 

گروه طالبان سخرنانی می کند بدانها می گوید: 
»You are freedom fighters« )شما رزمندگان آزادی هستید(. 
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]نقل از کتاب برخورد واپسگرایی، تألیف طارق علی، چاپ انگلستان[
و بخیال خام خودشان قالب کمربند سبز اسالمی را که در ایران گره زده اند حال 

دور جمهوری های مسلمان جنوب شوروی می کشند.

* * * * *

در ژانویه 1981 زمانی که پریزیدنت ریگان با مشاوران خود در اتاق بیضی شکل 
کاخ سفید نشسته بود و گزارش سازمان اطالعاتی سیا و دیگر همکاران خود در 

ارتباط با کمک به مجاهدین در افغانستان را مطالعه می کرد.
هنگامی که او و کابینه اش تصمیم می گرفتند با آموزش مجاهدین اس���المی در 
افغانس���تان، دادن سالح بدانها و روانه کردن کمک های مایل عربستان سعودی 
بسوی آنان و باالخره درست در ایامی که امریکا با همکاری عربستان سعودی و 
پاکستان و مأمورین اطالعاتی خود در عربستان سعودی دنبال داوطلب جهاد در 
افغانستان بودند و در حوزه مذهبی پیشاور و دیگر مکتب های جماعت اسالمی 
که از بودجه عربستان سعودی تغذیه می کند، طلبه هایی امثال مالعمر افغان را 
تربیت و تجهیز می کردند. آن ها گروه اولیه طالبان را که در زبان فارسی »دری« 
جمع طلبه هست سازمان می دادند )ما در فارسی طلبه را با »ها« یا طالب جمع 
می بندیم و آن ها در فارسی دری درست تر از ما عمل می کنند و با »ان« طالب را 
جمع می بندند که طالبان می خوانند و می نویسند( و از باورهای مذهبی و دفاعی 
آنان در پس راندن نریوی اش���غالگر ارتش سرخ و کمونیزم بن المللی خوشحال 
بودند. عوامل سعودی، مالهای پاکستانی و افغان به این جوان ها از طالبان تلقن 
شرکت در جهاد می کردند و در صورت کشته شدن بدانها وعده دهها حوری زیبا 
در بهشت می دادند سیاس���تمداران امریکا توجه نکردند که پس از بریون راندن 
کمونی���زم بن الملل و کفار بی دین روس نوبت به امرپیالیس���ت و صلیبیون غرب 
خواهد رسید و بدین سادگی سیاست غرب در دام زئوالت های اسالمی سقوط 

کرد.
از پریزیدنت دوراندیش���ی چون ریگان که آینده نگری های وی در روابط شرق و 
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غرب ستودنی است، عدم توجه به آینده مسئله بسیار مهم تشکیل طالبان و کمک 
به مجاهدین افغان ش���گفتی آور و پرسیدنی است. بیشرت از پریزیدنت ریگان کار 

پریزیدنت کارتر قابل بررسی و سرزنش است.
پریزیدنت کارتر که در شب ژانویه 78 از ایران دیدار می کرد در شام رسمی وقتی 
جام خود را به س���المتی پادشاه ایران بلند کرده و ایران را جزیره ثبات و آرامش 
خطاب کرد، همه گمان کردند که باالخره او باصطالح ایرانی ها از خر شیطان و 
شعارهای حقوق بشر خود پاین آمده است و دارد به صالح و امنیت در منطقه 
خاورمیانه می اندیشد و در نتیجه به پادشاه ایران که نزدیک ترین دوست و مطیع 
دولت امریکا بود این اعتبار را می دهد که کشور او را جزیره ثبات می نامد، جزیره 
ثباتی که چند ماه آینده به جزیره توفان و سونامی تبدیل می شود. غافل از این که 
آقای کارتر و همکاران او سرگشته تر از آن بودند که در مورد ایران تصمیم قطعی و 
قاطعی بگریند. زمانی که پریزیدنت فقید فورد او را Confused نامید کاماًل حق 

با او بود.
ویلیام س���ولیوان آخرین س���فری کبری امریکا در ایران در کتاب »مأموریت من در 
ایران« راجع به این نکته مهم و فراموش نشدنی میهمانی شب ژانویه 1978 شاه 
برای کارتر اشاره می کند و می نویسد، »که پریزیدنت کارتر در نطق خود که در سر 
میز شام خطاب به شاه ایراد کرد شاه را رهربی شایسته و کشورش را جزیره ثبات 
نامید. بر حسب معمول، سفارت نطق سنجیده و آرام بخشی برای رئیس جمهوری 
تهیه دیده بود. ویل در میان ش���گفتی  ما کارتر بدون توجه به متنی که ما برای او 
تهیه کرده بودیم فی البداهه ش���روع به صحبت کرد و مطالب اغراق آمیزی نسبت 
به شاه بر زبان آورد. عناوینی که بعد از بروز بحران و  آغاز انقالب بارها و بارها 

برای اثبات عدم روشن بینی رئیس جمهور یادآوری شد«.
شعارهای حقوق بشر کارتر و دل چرکینی اروپاییان از ایران که فقط به امریکا باج 
می دهد، باالخره فرش قرمز را از زیر پای پادشاه ایران کشید. متأسفانه کابینه آقای 
کارتر نیز چون اکثریت مردم ایران ندانستند وقتی شاه را پاین می آورند چه کسی 
را با چه افکاری، چه گذشته ای و چه طرح و برنامه ای برای آینده یک مملکت 
س���ی میلیون نفری آن روز و 76 میلیون نفری امروز حمایت می کنند. سیاس���ت 
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امریکا در مورد ایران واقعاً ناآگاهانه، نامسئوالنه بود که با سرکشتگی کامل روبرو 
شد.

آقای برژنس���کی مشاور امنیتی آقای رئیس جمهور که طرح کمربند سبز اسالمی 
خود را دور روسیه شوروی با آمدن خمینی محکم تر می دید سایروس ونس وزیر 
خارجه امریکا واقع بن تر از او بود و آزادی تدریجی را با حمایت از پادشاه ایران 
ضروری می دانست. آقای ویلیام سولیوان بعلت ناامیدی از دفرت ریاست جمهوری، 
مش���اور امنیت ملی و وزارت امورخارجه شخصاً طرح ها و افکار ابتکاری خود 
را تحت تأثری مخالفن شاه به اجرا درمی آورد و بدور از این چهار منبع و منشاء 
ژنرال هایزر معاون ژنرال هیگ فرمانده ناتو از طرف پنتاگون با ژنرال های ایران 
که اکثرًا چون گوس���فندی در مقابل او بودند طرح های ویژه خود را گام به گام 

پیش می برد.
لطفاً به کاربرد کلمه »اکثر« امریان توجه فرمایید. چون تعدادی از امریان و افسران 
باشرف ایرانی بودند که تا پای جان حاضر بودند برای آزادی ایران و پیشگریی 
از فتنه خمینی فداکاری کنند. متأسفانه تالش این افسران با وجود امریان خائنی 
چون ارتشبد فردوست و یا بی خاصیت چون ژنرال قره باغی همت و تالش شان 
نقش بر آب شد. چطور آقای کارتر رئیس جمهور امریکا یا همکاران او در کابینه 
از آقای رمزی کالرک وزیر دادگسرتی یا دادستان کل پیشن امریکا که دو بار به 
دیدار خمینی در پاریس رفت و دو زانو در مقابل او نشست نرپسیدند تو با این 

آدم قرون وسطایی و صدراسالمی چه گفتی و چه شنیدی؟!
چرا از آقای ریچارد کاتم خاورش���ناس و مغز متفکر سیاست امریکا که دوستی 
نزدیکی با دکرت یزدی داش���ت واس���تاِد صادق قطب زاده بود، گزارشی از دیدار 
خود با خمینی تهیه کرده و حقایق را بزعم خود نوش���ته بود هرگز توضیح بیشرت 
نخواس���تند و به موضوع به این مهمی توجه نکردند؟ چطور آقای آندرویانگ 
نماینده وقت امریکا در سازمان ملل متحد که علی االصول باید شخصیتی آگاه 
به مس���ائل بن المللی و ملت های جهان باشد از سوی امریکا یا دولت ابرقدرت 
جهانی در سازمان ملل اعالم داشت که خمینی یک قدیس »Saint« است در 
حایل که نه خمینی را می شناخت نه آگاهی از اسالم خمینی داشت و نه با رساله  
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و افکار قرون وسطایی خمینی آشنایی داشت.
این اشتباه بزرگ را پاره ای از مطبوعات غرب نیز که نویسندگان یا صاحبان آن ها 
دل خوش���ی از پیشرفت ایران و غرور شاه ایران نداش���تند و آرزوی سقوط او را 
در دل می پروراندند مرتکب ش���دند و از خمینی بعنوان »گاندی دوم« آسیا یاد 

کردند.
در ح���ایل که خمینی آدمی کاماًل ضد گاندی و مکتب او بود نه به آزادی اعتقاد 
داشت و نه به رأی مردم احرتام می گذاشت و نه به حکومت مردمی معتقد بود و 
نه کشور و ملیت می شناخت. همانطوری که در هواپیمای ایرفرانس موقع آمدن در 
مقابل سؤال خربنگاری که پرسید، از این که پس از پانزده سال به سرزمن زادگاه 
خود می روید، چه احساس���ی دارید؟ پاس���خ داد، »هیچ«. و در واقع برخالف 
شهرت جهانگریش برخالف رؤیت روی کریه او در ماه و برخالف جسنت موی 
محاس���ن شریفش! در س���وره بقره باید گفت او در تاریخ ملت ایران، »هیچ ابن 
هیچ« اس���ت و هیچ چیزی جز خونریزی، واپس���گرایی فحش���اء، ارتداد، کینه و 
عداوت، خرابی و آش���فتگی و نابسامانی برای ملت ایران و کشور ایران نیاورد. 
ش���اید تنها خدمت او به جامعه ایرانی این بود که ب���ا روی کار آمدن او و دیگر 
مالیان مردم ایران پس از پانصد سال از دوران صفویه به ماهیت آخوند و مال و 

شیخ و دیگر دکانداران دین آشناتر شدند.
با روی کار آمدن حکومت مالیان در ایران بود که طالبان پس از قدرت گرفنت در 
افغانستان هوس حکومت اسالمی کردند. در سودان دادگاه های شرع برقرار شد 

و در بخش شمال شرقی پاکستان عماًل دادگاه های شریعت برقرار گردید.
س���نی های وهابی با استفاده از دالرهای نفتی سعودی خواستند در زئوالسی و 
رادیکالیسم از ایرانیان شیعه پیشی بگریند و در این راستای فکری القاعده تحت 

قاعده و روند سریع تری سازمان یافت.
اگر در جمهوری اسالمی ایران دست می بریدند، آن ها در مقابل دوربن تلویزیون 
بدست کودکی 14-13 ساله سر بریدند. اگر در جمهوری اسالمی چادر بر زنان 
تحمیل کردند در افغانستان برقع بروی آن ها کشیدند. اگر در جمهوری اسالمی 
مخالفن را در پش���ت بام مدرسه علوی و باالی جراثقال ها اعدام کردند، طالبان 
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اجرای شریعت و اعدام را در اس���تادیوم ورزشی کابل بطرز وحشیانه تری برای 
مردمی بی گناه که برای تماشای مسابقه ای آمده بودند، ادامه دادند. اگر در ایران 
دیپلمات های امریکایی را گروگان گرفتند، آن ها سر گروگان های خود را بریدند. 
همان کاری که جمهوری اسالمی ایران با مخالفن و مبارزین ایرانی در داخل و 

خارج از ایران انجام داد.
داریوش و پروانه فروهر دو فعال سیاسی را در 70 سالگی در خانه مسکونی شان 
در تهران سر بریدند و آدم کشان خمینی در برون مرز، گردن دکرت بختیار و سروش 

کتیبه مستخدم بی گناه وی را در پاریس بریدند.
دکرت شاهپور بختیار نخست وزیر قانونی ایران را در 70 سالگی که با روشن بینی از 
نخس���تن روزهای فتنه به مردم ایران هشدار داد که با حکومت آخوند، این کشور 
روی آسایش نخواهد دید و آدم کش���ان خمینی با ترورهای پی درپی در اروپا و 
بزعم خودشان خواستند یک وحشت عمومی ایجاد کنند، نمی دانستند که خون 
بختیار، سروش کتیبه، دکرت برومند، دکرت افشار قاسملو، دکرت صادق شرفکندی و 
فرخ زاد و مظلومان و... و... صدها ایرانی آزاده دیگر خون س���یاوش است و در 
تابس���تان 1388 وسیله جوانان خونگرم ایران دوباره با عشق وطن می جوشد. و 
فریاد مرگ بر دیکتاتور، جهانی را به ل���رزه درمی آورد. آن ها فریدون فرخ زاد که 
سالحش فقط زبانش بود و دکرت رضا مظلومان )کوروش آریامنش( که اسلحه 
او فقط قلم او بود و باالخره دکرت برومند و الهی و صدها وطن پرست ایرانی که 
کالمشان حکومت جمهوری اسالمی را می لرزاند  همگی به جرم عشق به ایران 
و وطن پرستی با شنیع ترین وضع توسط عوامل جمهوری اسالمی به قتل رسیدند.

* * * * *

وقتی تسخری سفارت امریکا درتهران که بخشی از خاک امریکا محسوب می شود 
ب���ا گروگانگریی دیپلمات های امریکایی بدان س���طح توهن آمی���ز به ابرقدرت 
امریکا انجام شد، وقتی هزاران ایرانی توسط رژیم خمینی کشته و دهها هزار تن 
زندانی گردیدند، خمینی ذات و جوهر واپسگرای خود را به ایرانیان و جهانیان 
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نش���ان داد، تازه امریکا و دول غرب فهمیدند که چه دسته گلی به آب داده و چه 
بدبختی را برای مردم ایران و حتا جهانیان پیش آورده اند. البته خود ایرانیان که 
صدها هزار تن بدون مطالعه و بررسی و بدون آگاهی به خیابان ها ریختند و از 
کس���ی که کوچک ترین آشنایی با افکار او نداشتند حمایت کردند، امروز چوب 
ندانم کاری های خود را می خورند و نخستن قربانیان آن رژیم هستند، ویل حداقل 
بعد از 30 سال، تظاهرات افتخارآفرین جوانان ایران نشان دادند که ملت ماهیت 

و جنس آخوند و مال را از هر قبیل شناخته است.
بهرحال دول غرب بعد از شناس���ایی ذات خمین���ی و دولت و پریوانش به فکر 
چاره افتادند و چاره جویی آنان بدبختی دیگری برای مردم ایران بود آن ها صدام 
حسن معدوم را به انواع سالح های مدرن تجهیز و او را تشویق کردند تا به ایران 
حمله کند. غرب گمان می کرد بدین ترتیب خمینی س���قوط خواهد کرد و صدام 
خوشحال بود که قهرمان تاریخی دنیای عرب در شکست ایران عجم خواهد بود 

و بقول خودش فاتح قادسیه دوم در ایران خواهد شد.
جنگ بر خالف تصور صدام و مشاوران عراقی و غربی اش که گمان می کردند 
باید ضربتی و چند هفته ای باشد هش���ت سال طول کشید. اگر دولت امریکا و 
سیاستمداران غرب به استثنای سیاست موذیانه انگلستان خمینی را می شناختند 
و با افکار وکشف االس���رار او را کشف می کردند یعنی یکبار ترجمه آن را از رو 
می خواندند هرگز او را با افکار قرون وسطایی حمایت نمی کردند، درمقابل او 
قاطعیت نش���ان می دادند. وقتی خمینی امریکا را شیطان بزرگ خواند، وقتی 
سفارت امریکا را النه جاسوسی نامید، وقتی 54 دیپلمات امریکایی را به مدت 
444 روز گ���روگان گرفت و وقتی گفت، »من تو دهن امریکا می زنم«، اگر کارتر 
یک دهم ریگان جرأت و قدرت تصمیم گریی داش���ت، دور دوم انتخابات را به 
ریگان نمی باخت و در مقابل غول بی شاخ و دم پریمرد عصرحجری ایستادگی 

می کرد و به همت مردم آزاد ایران، شاخ او را می شکست.
خمینی بود که رادیکالیس���م اسالمی را از گهواره ی تاریخ بریون کشید. روی کار 
آمدن حکومت جمهوری اس���المی در ایران و اف���کار و اعمال خمینی بود که 
تعصب اسالمی بویژه واپسگرایی شیعه را برانگیخت. در زمان خمینی و با فتوای 
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او بود که وزارت اطالعات و س���پاه قدس با حمل���ه به مرکز تفنگداران دریایی 
امریکا در لبنان دویست نفر امریکایی را کشتند. در زمان او بود که حزب اله لبنان 

جان گرفت و به جان ملت لبنان افتاد.
خمینی و مالیان، جوانان و اطفال ایرانی را از 13 سال به باال به جبهه های جنگ 
فرستادند. با مغزشویی این جوانان محروم از خانواده های مذهبی ناآگاه با فلسفه 
کذایی شهیدسازی و وعده بهشت و حوری برای شهداء، جنگ را که پس از آزاد 
شدن خرمشهر در همان سال اول می توانستند بنحو آبرومندانه و با اخذ میلیاردها 
دالر غرامت از عراق و کشورهای عربی حامی او خاتمه دهند با شعار پوچ »راه 
قدس از کربال می گذرد« هفت سال دیگر جنگ را ادامه دادند تا در داخل ایران 
روی ضعف و نقائص امور دولتی سرپوش بگذارند و از خرید جنگ افزارهای 
فرس���وده و از کار افتاده صدها میلیون دالر کمیس���یون بگریند و با خون جوانان 

بی گناه ایرانی سفره خود را رنگن تر سازند.
عجبا در تمام طول هشت سال جنگ ایران و عراق یک آخوند و مال با آن همه 
مزایای شهادت، شهید نشد و حتی نشان از یک مالی مجروح نیز نداریم. جنگ 
هش���ت ساله  عالوه بر کشتار و خسارات فوق، ضرر جربان ناپذیر دیگری را برای 
ایران درپی داش���ت و آن فرار مغزها و مهاجرت افراد تحصیلکرده بود، که اگر 
پول های���ی را که مغزها و خانواده های گریخته از ایران، با خود خارج کردند و یا 
خانواده های آن ها برایشان به اروپا و امریکا و اسرتالیا فرستادند بحساب آوریم، 
پی می بریم که وجود نحس خمینی و رژیم او چه زیان های هنگفتی هم از دیدگاه 

مایل و هم از دیدگاه معنوی به ملت ایران رسانیده است.
پس از روی کار آمدن رژیم خمینی بزرگ ترین کوچ و مهاجرت ایرانیان به خارج 
در طول تاریخ صورت گرفت. مهاجرت مشابهی نیز پس از حمله اعراب به ایران 
توسط زرتشتیان ایرانی صورت گرفته بود که اکثراً به قجرات هندوستان مهاجرت 
کردند و پارسیان هند را تشکیل دادند و در زبان و ادبیات و فرهنگ هندوستان 

تأثری بسزایی گذاشتند و ضمناً زبان و فرهنگ ایران را پاسداری کردند.
این بار آوارگان و مهاجرین ایرانی به میزان پنج میلیون نفر بالغ می ش���ود که در 
حدود یک سوم این تعداد به امریکا و کانادا و یک سوم در اروپا و ثلث باقی در 
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سراس���ر جهان، در ترکیه، پاکستان، هندوستان و اسرتالیا و حتی نیوزیلند و دیگر 
نقاط دنیا ساکن شده اند. بعد از این که چندین قایق حامل آوارگان ایرانی و غریه 
در اقیانوس غرق شدند اخریًا دولت اسرتالیا پناهجویان ایرانی را به جزایر گینه نو 

در اقیانوس هند تبعید می کند.
* * * * *

قبل از این که بخش مربوط به کنفرانس گوادولوپ را به پایان برسانم باید اضافه 
کنم س���ران چهار کش���ور جهان در این کنفرانس به جهت ترس از شنود توسط 
جاسوس���ان ک.گ.ب کنفرانس را در داخل ساختمان تشکیل ندادند بلکه در 
وسط چمنی بدور از محوطه ساختمان ها بر روی صندیل های بسیار ساده نشستند.

درکنفرانس تقریباً کارتر که خود یک فرد مذهبی اس���ت دیگران را قانع کرد که 
تنها یک حکومت دینی و اسالمی توسط خمینی است که می تواند مقابل اتحاد 
 Watch جماهری شوروی و کمونیست ایستادگی کند. )به نقل از سایت واچ کانادا

)- Candda

بعد از کنفرانس، کارتر به خمینی پیام فرس���تاد و دو نماینده از طرف خود برای 
مذاکره با او به پاریس اعزام داشت. و از آن به بعد حفاظت خمینی مسئله مهمی 

برای امریکا شد.
دکرت نهاوندی در کتاب »خمینی در پاریس« که کتاب مستندی است می نویسد که:

کارتر بع���د از کنفرانس گوادولوپ مبلغ یکصدوپنجاه میلیون دالر اعتبار در 
اختیار تش���کیالت خمینی گذاش���ت که خرج اقامت و سفر او و قافله اش را 
ب���ه تهران تأمنی کند. حتی قرار بود که چهل ی���ا پنجاه هزار دالر هزینه کرایه 
هواپیمای جمبوجت فرانس���وی به تهران نیز از این پول داده ش���ود که بعلت 
ولخرجی قافله خمینی چون پویل از آن رقم نمانده بود لذا صادق قطب زاده 
چک بالمحلی به ایرفرانس داد و خود قبل از حرکت هواپیما جعبه ای گذاشته 
ب���ود و پول بلیت خربنگاران و دیگر همراهان خارج از قافله را نقدًا از آنان 

وصول می کرد.
این همان جمبوجت تاریخی بود که یکی از اصحاب کهف را که به روایت قرآن 
سیصدس���ال درخواب بودند و این یکی یک هزار و سیصدسال در خواب بود و 
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اکنون برای انتقام از ملتی که خوشی زیر دلشان زده بود و یا پادشاهی که با ترحم 
انسانی یا نداشنت جرأت و قاطعیت او را در سال 1342 نکشته بود بسوی تهران 
با مدرن ترین وسیله پرواز اوج می گرفت. سر میهمانداری که موقع خروج خمینی 
از هواپیما زیر بغل او را گرفته و در ظاهر از خدمه هواپیماس���ت طبق افشاگری 
روزنامه های فرانس���وی که در بخش های آتی کتاب بدان اشاره بیشرتی خواهیم 
کرد او از سازمان جاسوسی فرانسه است و آقای خمینی با تکیه بر یک جاسوس 
خارجی قدم در خاک کش���ور می گذارد. و احساس���ش نسبت بدان کشور طبق 
اظهار خودش که جهانیان شاهد بودند بعد از مراجعت از یک تبعید پانزده ساله 

»هیچ« است!
سایت »کانادا واچ watch canada« ادامه می دهدکه دو نماینده کارتر به پاریس 
آمدند و برای استتار خود گفتند که پیغامی از ژیستکاردسنت رئیس جمهور فرانسه 
برای او دارند. این دو نفر به خمینی گفتند ما س���ازمان شما را مطالعه کرده ایم، 
برای اداره مملکتی چون ایران ضعیف است و بهرت است که شما با آقای بختیار 
نخست وزیر قانونی همراهی کنید و یک کابینه ائتالف ملتی با شرکت دوستانتان 
تشکیل بدهید. در غری این صورت شما به قمار بزرگی دست می زنید و احتمال 
زیاد وجود دارد که حمام خون در ایران راه بیفتد. و اگر ش���ما این پیشنهاد ما را 
رد کنید برای ما کنرتل ارتش ایران مش���کل خواهد بود و احتمال کودتای ارتش 
وجود دارد. اگر شما به ایران بروید مردم آرام خواهند شد و مطمئن باشید که شاه 
ایران را ترک می کند. لطفاً شما نیز نماینده ای به ما معرفی کنید تا در تماس دائم 
باشیم. تا ما )پریزیدنت کارتر( و شما با همکاری هم قادر به کنرتل اوضاع باشیم. 

من )کارتر( از شما می خواهم مفاد این پیام را محرمانه نگهدارید«.
اگر کارتر ناآگاه نمی دانست حتماً سیا سازمان جاسوسی امریکا می دانست که با 
وجود افرادی چون دکرت ابراهیم یزدی در پیش خمینی برای ترجمه و یا صادق 
قطب زاده که دس���تی درشرق و دستی در غرب داشت این مطالب نمی توانست 

محرمانه بماند.
با روی کار آمدن کارتر در امریکا توسل او به شعار حقوق بشر فضای سنگینی بر 

علیه ایران در امریکا از جمله وزارت امورخارجه امریکا ایجاد کرده بود.
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ویلیام سولیوان درکتاب »مأموریت من در ایران« می نویسد: 
»من که در تابس���تان 1978 )چند ماه قبل از فتنه خمینی( به واش���نگنت رفتم 
در واش���نگنت بجای این که به اصل موضوع و نتایج تشدید بحران و سقوط 
احتمایل شاه بیاندیشند، رئیس قسمت حقوق بشر وزارت خارجه و همکاران 
او همگی نسبت به ش���اه افکار و نظرات مخالفی داشتند و بدون این که به 
عاقبت امر بیاندیشند نس���بت به مخالفان رژیم ابراز همدردی می کردند. به 
همنی دلی���ل آن ها از هرگونه کمک و همکاری امریکا با حکومت ش���اه در 
س���رکوبی مخالفانش ابراز مخالفت می کردند. ش���اه در آن موقع از امریکا 
درخواس���ت خرید تعدادی گاز اش���ک آور کرده بود ب���ا مقاومت و مخالفت 
قسمت حقوق بشر وزارت خارجه مواجه شده بود، در حایل که گاز اشک آور، 

سالح کشنده ای نیست و در مقابله با اغتشاش الزم است«.
سولیوان اضافه می کند که:

 »بعد از مراجعت به تهران تنها حادثه ای که در ایران اتفاق افتاده بود آتش 
زدن س���ینما رکس آبادان و کش���ته ش���دن نزدیک به چهارصد ایرانی بود که 
مخالفان دولت و مالیان به غایت از این موضوع اس���تفاده کرده و آن را به 

ساواک نسبت دادند«.
بعد از گذشت 32 سال بر همگان معلوم شد که آتش زدن سینما رکس باموافقت 
ش���خص خمینی و عوامل مذهبی در آبادان صورت گرفت و آن ها عمداً درهای 

سینما را از پشت بستند که ابعاد فاجعه وسیع تر باشد.
به روایت سایت دکرت علریضا نوری زاده، پرونده کامل سینما رکس در کشوی میز 
ش���ادروان دکرت عاملی تهرانی آخرین وزیر اطالعات رژیم پیشن بود و به همن 
دلیل و برای فاش نش���دن اس���رار س���ینما رکس آبادان اواًل او را دراسرع وقت 
برخالف وس���اطت و تالش بازرگان نخس���ت وزیر و عده ای از وزیرانش اعدام 
کردند  و در ثانی در اولن فرصت س���اختمان وزارت اطالعات را آتش زدند تا 
چون جسدهای سوخته در سینما رکس آبادان، اسناد و پرونده مسببن این فاجعه 

انسانی را به خاکسرت تبدیل کنند.
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حقایقپشتپردهفاجعهمیدانژاله
به سراغ کتاب »آخرین روزها« نوشته ی دکرت هوشنگ نهاوندی می رویم که خود 
بعنوان وزیر علوم و آموزش ع���ایل در هیئت دولت آن روز بود و در تصمیمات 

دولت مشارکت داشت. او می نویسد:
در روز پنجشنبه )16 شهریور 57( اواخر روز میان سه تا پنج هزار نفر طرفداران 
خمینی در میدان ژاله گرد آمدند، برای نخستنی بار از این گروه فریاد »مرگ بر 

شاه« به گوش ها رسید. تظاهرکنندگان اعالم کردند که فردا بازخواهند گشت.
شب هنگام شورای امنیت ملی که ریاستش با نخست وزیر )مهندس شریف 
امامی( بود تشکیل شد و تصمیم گرفت به دولت پیشنهاد کند از صبح روز بعد 

در تهران حکومت نظامی اعالم کند. 
جلس���ه فوق العاده دولت با ش���رکت همه وزیران )از جمله دکرت نهاوندی( و 
فرماندهان عایل ارتش تش���کیل شد. آقای شریف امامی ضمن اشاره صریح 
به شعارها گفت، فردا مجددًا در میدان ژاله تظاهرات برپا می شود و احتمااًل 
هدف آنان ساختمان بهارستان و مجلس شورای ملی است. می خواهند آن جا 
را بگرند و اعالم دولت انقالبی و جمهوری کنند. این اطالعات که در ابتدا 
باور نکردنی بود، از سوی رؤسای ساواک، شهربانی و رئیس ُرکن دو ستاد 

ارتش نیز تأیید شد.
دکرت نهاوندی اضافه می کند:

اعالم حکومت نظامی برای فردای آن روز با اکثریت آراء تصویب شد و به 
پیشنهاد تیمسار ازهاری برای آمادگی ارتش و اطالع کامل مردم از حکومت 

نظامی قرار شد که حکومت نظامی از ساعت 6 صبح جمعه اجرا گردد.
نخس���ت وزیر، منوچهر آزمون وزیر مش���اور را مأمور کرد که به رادیو تلویزیون 
دستور دهد که فورًا برنامه های عادی شان را قطع کنند و هر نیم ساعت یکبار 

خرب اعالم حکومت نظامی را پخش و تکرار کنند.
او اضافه می کند:

حکوم���ت نظامی گردهمایی بیش از پنج نفر را ممنوع می کرد. مطمئنًا اگر 
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به موقع به گوش مردم می رس���ید شاید ش���مار تظاهرکنندگان کمرت می شد و 
قربانیان غرنظامی و ارتش���ی کاهش می یافت. اما نه تنها برنامه های عادی 
رادیو-تلویزیون قطع نش���د، بلکه خرب برای نخستنی بار در ساعت 6 صبح و 
همزمان با شروع حکومت نظامی پخش شد. در بسیاری از محالت جمعیت 
مشغول راه پیمایی بودند تا به تظاهرات در ساعت 8 صبح برساند. آیا منوچهر 
آزمون عمدًا دستور خربرسانی را دیر به رادیوتلویزیون ابالغ کرده بود، بسیاری 
این گونه می پندارند. نقش این وزیر که چند ماه بعد بدستور خمینی اعدام شد 

پس از آن جلسه هیئت دولت ضدونقیض بود.
البته او با مهندس قطبی رئیس تلویزیون نیز میانه خوبی نداشت ممکن است 
برای مس���ئول جلوه دادن او این کار را کرده بود و یا سازمان رادیو وتلویزیون 

عمدًا پخش این خرب مهم را به تأخر انداخته بود.
)من به کس���انی که حوصله مطالعه و تحقیق بیشرت دارند حتماً توصیه می کنم که 

کتاب »آخرین روزها«ی دکرت نهاوندی را بخوانید. »نگارنده«(
دکرت درکتاب خود ادامه می دهد:

از هفت صبح جمعه 8 سپتامرب )17 شهریور( کامیون ها و اتومبیل های مجّهز 
به بلندگوی ارتش اطالعات خود را از ناظران سرنشنی های هلی کوپرتهایی 
که در منطقه پرواز می کردند، دریافت می داشتند و سرچهارراه ها مستقر شده 

بودند.
به تظاهرکنندگان که تعدادشان حداکثر س���ی هزار تن بود دستور داده شد که 
پراکنده شوند، اما جمعیت که تحریک شده بودند و گروه های آموزش دیده 
ش���ورش گر اداره شان می کردند بسوی س���ربازان پیش آمدند و نظم بزودی 
بهم خورد. ارتش ایران برخ���الف ارتش های دیگر برای رویارویی با چننی 
اوضاعی آماده و آموزش دیده نبودند و مأموریت آن ها دفاع از میهن در برابر 
دش���من اجنبی و حفظ تمامیت ارضی مملکت بود حتی یکان ضدشورش 
پلیس کشور نیز که تازه ایجاد شده بود حضور نداشت تا چه رسد به واحدهای 
ویژه ارتش، کماندوهای چرتباز و غره. س���ربازان بنابر دستوری که دریافت 
کرده بودند چند رگبار هوایی شلیک کردند. اما هنگامی که دیدند شورشیان 
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مس���لح هس���تند و به آنان تراندازی می کنند و همرزمان شان مرده یا زخمی 
در کنارشان افتاده بودند به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند. این فاجعه ای 
بزرگ بود مطبوعات بنی المللی نوشتند »جمعه سیاه« و نشریات مخالفان آن 

را »جمعه سرخ« نام نهادند و از هزاران کشته سخن به میان آوردند.
)بعد از سینما رکس آبادان طرح ماکیاولیستی خمینی و پریوانش که برای رسیدن 

به هدف هر وسیله ای را توجیه می کنند با موفقیت اجراء شد(.
کتاب آخرین روزها ادامه می دهد:

دو هفته بعد بر اس���اس شواهد و جوازهای دفن پزشکی قانونی تعداد کشته 
شدگان 121 نفر از تظاهرکنندگان و 70 تن از نظامیان مجموعًا 191 نفر بودند. 
تحقیقات مستقلی که بعد از پروزی انقالب اسالمی توسط عمادالدین باقی 
روزنامه نگار معروف و هم���کاران او صورت گرفت صحت ارقام فوق را با 
حداکثر ده درصد پاینی و باال تأیید می کند )نه هزاران نفر که به دروغ با شیون 

شیپوری مالیان در باالی منربها بصدا درآوردند(.
گزارش تحقیقی نشان می داد که از سوی شورشیان به سوی نروهای انتظامی 
تراندازی شده، چون نظامیان قربانی با گلوله کشته شده بودند. همچننی ثابت 
می کرد در میان تظاهرکنندگان شمار زیادی فلسطینی که چند هفته پیش از آن، 
با گذرنامه های جعلی به تهران آمده بودند دیده می ش���ده است. آن چه را که 
پژوهش های گلوله شناسی و کالبدشکافی نشان می داد بسیاری از کشته شدگان 
در صف تظاهرکنندگان با گلوله های ارتش���ی به قتل نرس���یده اند و این نشان 
می داد که افراد مسلح دیگری به تظاهرکنندگان شلیک  کرده اند. این تراندازان 
حرفه ای )که ایرانی نیز نبودند( بر بام ساختمان ها و پشت پنجره  آپارتمان ها 

موضع گرفته و بسوی تظاهرکنندگان شلیک کرده بودند.
چند روز پس از جمعه س���یاه ش���خصی بنام »نصرییه« که به او آیت اله عالمه نوری 
می گفتند، دستگری شد. در خانه او چندین گذرنامه کشورهای عربی، مقادیر هنگفتی 
پول نقد و اس���نادی که آشکارا چگونگی طرح ریزی آن توطئه را فاش می کرد بدست 

آمد.
بر ماجرای »عالمه نوری« بدستور نخست وزیر )شریف امامی( سرپوش نهاده شد زیرا 
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او همچنان نمی خواست مخالفان ناراحت شوند و یا فراگرد آشتی ملی مختل گردد!؟ 
به راستی چه فرصت گرانبهایی )با عدم انتشار گزارش واقعی( از دست رفت.

دکرت نهاوندی سپس شهادت شخصی خود را در این ارتباط چنن بیان می کند:
در ژوئیه 1980 اندکی پس از ورودم به فرانس���ه، یکی از همکاران پیشنی من 
از وزارت آبادانی و مسکن که در سال 1978 از فعاالن جنبش انقالبی بود، 
اما به زودی پس از سنجش هدف ها و ویژگی های آن جریان همانند بسیاری 
دیگر رهایش س���اخته بود گواهی شخصی و باور نکردنی اش را از آن روز با 

من در میان نهاد و گفت:
پنجره آپارتمان مس���کونی او مش���رف به محل گذر تظاهرکنندگان بود. او را  
بوسیله یک گروه مارکسیست اسالمی با فلسطنیان مرتبط کرده بودند. در آن 
روز دو فلسطینی مسلح را نزدش فرستادند. آن دو پشت پنجره ها قرار گرفتند 
و از آن جا نه فقط سربازان، بلکه تظاهرکنندگان را نیز هدف قرار دادند. آن ها 
شلیک می کردند بدون آن که نشانه گری کنند فقط می خواستند خون بپا کنند 
و وضعی ترمیم ناپذیر بوجود آورند. به گفته ی او چند تن دیگر از تراندازان 

نیز در جاهای دیگر همنی کار را کرده بودند.
ش���اه پس از آن روز شوم، از نظر روانی متالش���ی شد. و در اندوه ژرفی فرو 
رفت. بویژه چیزی که باعث لطمه روحی او شد آن بود که درک نمی کرد چه 
عاملی موجب شده است که عده ای از هموطنانش فریاد بزنند »مرگ بر شاه« 
از آن روز ببعد او هر کس را که می دید، تکرار می کرد، »مگر من به آن ها چه 

کرده بودم، مگر من به آن ها چه کرده بودم؟«
در خاتمه دکرت نهاوندی اضافه می کند:

ایران، یا دست کم تصوری که او از ایران داشت، بزرگی آن، نرومندی اش و 
اراده و تصمیمش بر آن که کشورش نقشی پراهمیت در دنیا ایفا کند سال ها 
تنها مس���ئله جدی برای او بود، ایران تنها عشق راستنی زندگی اش بود. ایران 

رؤیای همه لحظه ها و دلبستگی های بزرگش بود.
برخالف مالیان که از کلمه ایران و ناسیونالیس���ت ایرانی بس���ان جّن از بسم اله 
می ترسند و برای آنان ایران و ملت ایران مطرح نیست بلکه جهان وطنانی در پی 
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امت اسالمی هستند و هرگز معنای عشق به وطن را نمی فهمند.
ش���اه ناگهان احساس کرد به او خیانت شده اس���ت. همانند »دوگل« در سال 
1968 در فرانسه، ویل او بر خالف دوگل که برای او احرتام راستینی و ستایش 
ژرف قائل بود نتوانس���ت دوباره برپا ایستد و سررشته کارها را بدست بگرید و 
غرق شد. )او بر خالف طراحان فاجعه سینما رکس آبادان و میدان ژاله تهران( 
تظاهرکنندگان را فرزندان خود می دانس���ت در ه���ر موقع و زمانی به فرماندهان 
ارتش جلوگریی از تریاندازی و خونریزی را دستور می داد. او بارها گفته بود که 
سلطنت موهبتی الهی است که توسط ملت به پادشاه تفویض می شود و نباید پایه 

تخت پادشاهی بر خون و خونریزی برقرار شود.
بیماری او که در آن زمان همه از آن بی خرب بودند، به از هم گسستنش یاری کرد. 
در آن روزهای فاجعه بار، رؤیای بزرگ او درهم شکس���ت و به عشق بی پایانش 

)ایران( خیانت شد.
در ایران آزاد فردا باید پرونده سینما رکس آبادان بعنوان جنایت علیه بشریت در 
دادگاه جزایی بن المللی دنبال شود و آن که از آمرین، عاملن و مباشرین و معاونان  
این جنایت در هر جای دنیا باقی باشد تحت پیگرد و مجازات قرار بگریند. هنوز 
روح ناآرام مادران و کودکان س���وخته و جزغاله شده در سینما رکس آبادان اگر 

حقیقتی باشد باید شعله بر جان جانیان و تجاوزکاران بیاندازد.

* * * * *

پس از کنفرانس گوادول���وپ و تصمیم رهربان چهار دول بزرگ غربی که چون 
سالطن اربعه مملکت ما را ملِک ِطلق خود پنداشتند، متأسفانه شمارش معکوس 
سقوط پادشاه ایران و روی کار آمدن خمینی آغاز شد. درست در اربعن کنفرانس 
سالطن اربعه یعنی چهل روز بعد از اول ژانویه 1979 و کنفرانس گوادولوپ در 
11 فوریه همان س���ال فتنه خمینی پریوز شد و دکرت شاهپور بختیار نخست وزیر به 
نهان خان���ه رفت و 12 فوریه 1979 که باید بعنوان روز عزای ملی خوانده ش���ود، 
پریوزی جهل و جور و ظلم و خرافات بر عقل و اندیشه در ایران به وقوع پیوست 
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وبرخالف شعار انقالبیون بی ش���عور که می گفتند، »دیو چو بریون رود، فرشته 
درآید.« دیدیم که »دیو چو داخل ش���ود، فرش���ته گریزد«. انسانی واال با عشق 
به ایران و نفرت از کش���تار روز ش���انزدهم ژانویه همان س���ال ایران را با چشمی 
گریان ترک گفت. و دیوی چون خمینی با احس���اس »هیچ« روز اول فوریه 79 
وارد فرودگان مهرآباد ش���د و نخست به گورستان بهشت زهرا رفت که در دوران 
سی وپنج س���اله حکومت او و جانشینانش ایران را به یک گورستان بزرگ برای 

دفن اندیشه ها و شادی و شکوفایی روح انسانی و ایرانی تبدیل کردند.
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تهراندرآتش

وشاهدرافسردگیواضطراب

رؤیارویی با فتنه خمینی و حمایت از حکومت مذهبی موضوع کتاب های متعدد 
می تواند باشد. در این بخش من فقط به مستندات مسّلم از خود مقامات امریکایی 
و یا نشریات معترب بن المللی اشاره خواهم کرد. و در این رهگذر نخست به دربار 
پادش���اه ایران س���رخواهیم زد و نگاهی به دوران کودکی او و ساختار روانی و 
شخصیتی شاه خواهیم انداخت. سپس به کاخ سفید امریکا و وزارت امورخارجه 

در واشنگنت در آن روزهای حساس خواهیم پرداخت.
در خاتمه این مبحث شاه مظلوم و سرگردان را در بخش هایی از آخرین سفرش 
ت���ا 27 جوالی 1980 یا پنجم مرداد م���اه 1359 یعنی وفاتش در قاهره همراهی 

خواهیم کرد.
اکثریت ایرانیان بعد از فتنه خمینی همه  شاه را مورد مالمت قرار می دهند که او 
جلوی مالیان نایستاد و یا باکشنت یا دستگریی چندصد نفر از آنان طبق »طرح 

خاش« موافقت نکرد و کشوری را بر باد داد.
)قرار بود ارتش در حدود 500-400 نفر از سران فتنه خمینی را دستگری و به خاش 
بربن���د و هرگونه تماس آن ها را با جهان خارج قطع کنند و بعد ار خوابیدن فتنه 
راجع  به آنان تصمیم گریی شود. متأسفانه این طرح به دالیلی که بعداً بدان اشاره 

خواهیم کرد عملی نشد(.
باز همه می گوییم که ش���اه باید توصیه دکرت غالمحس���ن صدیق���ی را که برای 
نخس���ت وزیری دعوت کرده بود می پذیرفت و به جزیره کیش می رفت و از دور 
حوادث را می پایید ویل از کش���ور خارج نمی شد به دلیل این که از سال 1941 به 
بعد ش���اه در واقع هم شاه و هم نخست وزیر بود و بویژه ستون هرم ارتش بشمار 
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می رفت و بدون او و افسران ناالیقی چون ژنرال قره باغی و غریه قادر به کنرتل 
ارتش نبودند و افسرانی چون خسروداد یا بدره ای با چشمی گریان و دیل خونن 

نظاره گر ضعف ها و سقوط ها شدند و جان در راه وطن باختند.
باز ایراد می گرییم که چرا ش���اه در سال 1342 پس از شورش 15 خرداد خمینی، 
او را نکشت یا به صدام حسن که چندین بار از شاه خواسته بود اگر شاه موافق 
باشد او خمینی را سربه نیست می کند پاسخ مثبت نداد، در حایل که خمینی حتی 

به میوه  ی عمرش آیت اله منتظری غضبی کرد که اکثر ایرانیان با آن آشنا هستند.
از سه فرزند ناخلفش، صادق قطب زاده را کشت. بنی صدر را عزل کرد و فراری 
داد و ابراهیم یزدی مرتجم و مراقب حضورش را بعد از چند ماه استعمال کاغذی 

در وزارت خارجه بدور انداخت.
خمینی حتی به سرلش���کر پاک روان رئیس ساواک در سال 42 که مخصوصاً به 
شاه توصیه کرده بود بعلت مجتهد و آیت اله خوانده شدن خمینی مصلحت نیست 
او اعدام شود یا در ایران زندانی گردد و به شاه پیشنهاد تبعید خمینی به ترکیه را 

داده بود، رحم نکرده و او را نیز اعدام کرد.
در جایی خواندم خمینی حتی بعد از مرگ پدرش که در حمایت یک خانواده 
محرتم در خمن بوده اس���ت بلحاظ احس���اس حقارتی که در مورد بزرگان این 
خانواده داش���ته است، آن ها را نیز از کینه و غضب خود مصون نداشته و بدترین 
رفتار را با کسانی که حق حیات و معاش بر گردن او داشته اند مرتکب شده است.

درمورد رضاشاه و قاطعیت او نیز داستان ها بسیار است و اکثراً می دانیم که داور 
وزیر دادگس���رتی رضاشاه چگونه بنا به امر رضاشاه از زندگی دست شست و یا 

دهها مورد دیگر که ذکرش باعث طوالنی شدن نوشتار است.
رضاشاه، محمدرضای شش ساله را از مادرش و زندگی در بن زنان جدا می کند 
و دفعتاً او را در خانه دیگر تحت مراقبت »مادام ارفع« و یک آجودان سخت گری 
قرار می دهد. کودک ضعیف شش ساله از این که شب ها تنها در اتاقی می خوابد 
مضطرب و نگران است. سپس او را در یک مدرسه باتفاق 20 نفر از دوستانش 

می گذراند. شاه فقید در کتاب »مأموریت برای وطنم« می نویسد:
»من در اردیبهش���ت 1310 در س���ن 12 سالگی فارغ التحصیل شدم و پس از 
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تعطیالت تابستانی به امر پدرم عازم سوئیس شدم«.
سپس پادشاه فقید از سخت گریی دکرت مؤدب نفیسی پزشک و سرپرست خود در 

سوئیس شکایت می کند و آخرش اضافه می نماید:
»به نظر من این رویه صحیح نبود. امروز هم آثار آن عزلت در روحیه من باقی 

مانده است«.
ش���اه در این سفر به اتفاق برادرش ش���اهپور غالمرضا و دو تن دوستی که خود 
انتخاب می کند به سوئیس و مدرسه نظام می رود. آن دو تن یکی حسن فردوست 

و دیگری مهرپور تیمورتاش فرزند وزیر دربار پدرش بوده است.
شاه فقید وقتی در سال 1315 به ایران برمی گردد و در بندر پهلوی مورد استقبال 
خان���واده اش قرار می گرید به روایت علی ای���زدی که بعدها رئیس دفرت ولیعهد 
می شود. رضاشاه پس از برخورد با ولیعهد و شاهپور غالمرضا می گوید »هنوز 
خیلی مانده که ش���ما مرد بشوید. دوره گردش و رقص و تفریح گذشت من باید 

شما را مثل یک سرباز بزرگ کنم«.
و باالخره رضاش���اه همن کار را می کند و حتی در انتخاب فوزیه بعنوان همسر 
نیز بعد از این که رضاشاه تصمیم می گرید عکس فوزیه را به پادشاه فقید نشان 

می دهد و به او می گوید، که این همسر آینده تو خواهد بود.
رضاشاه چون در میان مردم و بطن اجتماع بزرگ شده بود آخوند و مال و شیخ 
و شیخ االسالم و حجت االس���الم و غریه را خوب می شناخت. تنها در زمان او 
بود که مالیان دکان روضه خوانی و سینه زنی را تخته کردند. زمانی که قرار شد در 
مجلس شورای ملی سوگند پادشاهی اداء کند و در آن جمالتی دائر بر حراست 
و پاس���داری از دیانت اس���الم بود، منت را بدور انداخت و گفت، این وظیفه من 
نیس���ت. او یک فرد کم س���واد و بس���یار باهوش و مدیر و مدّبر بود و با سواد کم 
و ش���ناخت مخصوص بخودش که داشت می خواست پادشاه فقید را نیز چون 
خودش بار بیاورد و بارها از این که پادشاه فقید اعتماد به نفس ندارد و بیش از 

اندازه محتاط و محافظه کار است رنج می برد.
محمدرضا شاه یک مذهبی متجدد بود او از طریق مادرش اعتقادات مذهبی پیدا 
کرده بود. در کتاب مأموریت برای وطنم می نویسد وقتی او از اسب می افتد دستی 
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از غیب مراقب اوست تا بزمن نخورد و صدمه نبیند یا در ماجرای سوءقصد به 
جان او در دانش���گاه تهران که گلوله ای فقط صورت او را خراش می دهد آن را 
ناشی از حمایت الهی از وجود پادشاه می داند و اوست که متأسفانه در اجرای 
یک سیاست غلط و برای مقابله با نفوذ کمونیسم در ایران گمان می کند وجود 
مذهب و مالیان می تواند س���ّدی باشد و لذا در حایل که هرگونه نوشته و کتاب 
مکاتب سیاسی در ایران کنرتل می شود به صدها رساله و نشریه مذهبی و خرافی 
کسی توجه نمی کند وهمن آخوند مکارم شریازِی شکرفروش بطور مرتب مجله 
مکتب اسالم را در قم و دیگر شهرهای ایران منتشر می کند. و یا آثار دکرت علی 
ش���ریعتی که اسالم واپسگرا را با ش���ربت کلماتی شریین درحلقوم تشنه جوانان 
ایرانی می ریخت در هزاران نسخه چاپ و اکثرًا برایگان توسط مافیای آخوندی 

درحسینیه ارشاد و دیگر مراکز اسالمی پخش می شد.
او هر سال به زیارت و غبارروبی ضریح امام هشتم در مشهد می رود. خمینی در 
طول نزدیک به ده س���ال یک بار هم به زیارت مشهد نرفت به گمانم او از امام 
رضا دل خوشی نداشت چون امام هشتم مدتی مقام والیتعهدی مأمون الرشید را 
پذیرفته بود و قبل از این که توسط وی مسموم شود با خواهر یا دخرت او ازدواج 

کرده بود.
با چنن س���اختار شخصیتی در دوران کودکی و نوجوانی معلوم می شود که چرا 
پادشاه فقید در برخورد با فتنه خمینی قاطعیت نداشت و در سال 1342 نیز وجود 
اس���دالله علم نخست وزیر بود که با قاطعیت جلوی شورش 15 خرداد خمینی را 
گرفت و حاج طبیب رضایی و دیگران را در تهران اعدام کردند. ش���اه فقید با 
بزرگ ترین مخالف سیاسی اش که علیه او کودتا کرده بود، شادروان دکرت محمد 

مصدق نوعی مماشات کرد و او را در احمدآباد حبس خانگی نمود.
کس���انی که در کاخ مرمر مس���بب تریاندازی درجه دار گارد به او بودند را نه تنها 
بخشید بلکه بعداً در وزارتخانه های متعدد به آن ها مقام داد. او انسانی رئوف بود 
و تا آخرین روز حضورش در تهران به ارتش توصیه می کرد که مبادا خون مردم 

به زمن ریخته شود.
برعکس او، خمینی گاهی خود را از امامان برتر و در سطح رسول خدا می دانست 
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و بدین جهت نیز وقتی نام او در منابر و اجتماعات مذهبی ذکر می شد پریوان از 
دین بی خرب او برای نام رسول خدا یک صلوات و برای نام خمینی سه صلوات 

متوایل و بلند ختم می کردند.
خمینی به صراحت بارها گفت، در اس���الم اموری که رسول خدا فرصت نکرد 
انج���ام دهد ما وظیفه داریم که آن ها را انجام دهیم. و نیز همواره همو او بود که 
گفت، اگر نظام درخطر باش���د می توان اسالم را نیز فدای نظام کرد. آیا سخنی 

صریح تر از این برای معتقدات یک آیت اله می توان پیدا کرد؟!
خمینی قدیس به نظر اندرو یانگ نماینده وقت امریکا در س���ازمان ملل متحد 
و خمینی گاندی دوم به نظر مطبوعات امریکایی و باالخره خمینی فرشته وار و 
ماه نشن به زعم بعضی از ایرانیان، در سال 1367 با قساوت قلب و شناعت تمام 
دس���تور اعدام و کشتار میان سه هزار تا ش���ش هزار نفر از مخالفینش را در زندان 
اوین می دهد و آن ها در یک دادگاه کذایی س���ه نفره که گویا آخوند نّیری معاون 
نریوی قضایی آخوند اژه ای دادس���تان کل فعل���ی و نورمحمدی نامی که مدتی 
وزیرکشور احمدی نژاد بود مجاهدین خلق و دیگر چریک های چپ را که منافقن 
می خواندند به دادگاه می آوردند و از او راجع به مرام و دلبستگی اش به مجاهدین 
یا گروه سیاسی ش���ان می پرسیدند، اگر توبه می کردند او را تّواب می خواندند و 
اعدام نمی کردند ویل شرط تواب بودن این بود که باید تفنگ بدست می گرفت 
و ش���ب در اعدام همفکران سابقش شرکت می کرد. یکی از پرسش های سه تن 
دژخیم���ی که مثاًل داور بودند این بود که، آیا پدرت مس���لمان بود؟ اگر زندانی 
می گفت: »آری«. هیئت پاسخ می داد که: »پس تو مسلمان زاده ای حاال از دین 

برگشته ای و علیه اسالم قیام کرده ای. پس مرتد هستی و قتل تو واجب است«.
همچنن اگر در مرام خود پایدار می ایس���تاد همان شب از در دیگر دادگاه او را 
به کش���تارگاه می بردند و اعدامش می کردند. و در آن روزها، دهها کامیون حمل 

گوشت از زندان اوین به خاوران جنازه حمل می کرد.
همن کشتار بود که آقای منتظری در خاطرات خود می نویسد که ماجرا را به امام 
خمین���ی می نگارد و او را از ای���ن کار منع می کند و همن نامه باعث عزل او از 
جانشینی و والیتعهدی و خشم امام سیزدهم به او می شود. هر چند که این برکناری 
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او را به ملت نزدیک می س���ازد و باالخره بخشی از ملت ایران گناهان او را در 
همراهی اولیه اش با خمینی و راه انداخنت والیت فقیه و قانون اساسی کذایی بر 

او می بخشاید و او را با عنوان خدابیامرز یاد می کنند.
چون در این مورد س���ازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه های چپ گرا با ش���رح 
ماجرا و مستندات مطالب را بازگو کرده اند من در  این مورد شرح بیشرت را الزم 
نمی دانم. به افراد عالقه مند مطالعه ی آرای دادگاه مردمی الهه را که در س���ال 
2012 در رسیدگی به کشتار جمعی سال های 1367 و 1368 با حضور 83 شاهد 
زنده و قضات بن المللی دست اندر کاران و حکومت ایران را به جنابت بر علیه 

بشریت محکوم ساخته است محکوم می کنم.
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چرابهجایتیمساراویسی

تیمسارازهاریخنستوزیرمیشود

پیش تر نوشتم که نخست سری به دربار و کاخ صاحبقرانیه می زنیم. برای عبور به 
کاخ نیاوران از کتاب مستند »خمینی در پاریس« نوشته دکرت هوشنگ نهاوندی 
رئیس دفرت س���ابق شهبانو فرح بهره می گرییم. این کتاب به فرانسه نوشته شده و 
ترجمه فارس���ی آن نیز موجود اس���ت. من مطالعه این کتاب مستند را برای تمام 

کسانی که بدنبال حقایق فتنه خمینی هستند توصیه می کنم.
من ش���خصاً ماجرای طرح خاش و اق���دام امریان ارتش در ای���ن مورد و دلیل 
عدم انتخاب ارتشبد اویسی توسط شاه، نوشته های مختلف فارسی و انگلیسی 
خوانده ام ویل نوش���ته آقای دکرت نهاوندی را که در داخل دربار و هیئت وزیران 

وقت بوده است را بدیگران ترجیح می دهم او می  نویسد:
در روز یک ش���نبه 5 نوامرب 1978، اغتشاشات ش���دیدی در تهران روی داد. 
طرفداران آیت الله خمینی وحش���یانه به شعب بانک ها، مهمان سراها، مراکز 
فرهنگی، کتابفروشی ها، سینماها و رستوران های بسیاری حمله کردند، همه 

جا دست به غارت زدند و سپس آتش سوزی های بزرگی به راه انداختند.
همان ش���ب، یک فیلم خربی از این جریان که قسمت اعظم آن قبالً   ساخته 
و آماده ش���ده بود، از برنامه ی اخبار شبانه ی تلویزیون ملی ایران پخش شد. 
در آن فیلم سربازانی در حال جبهه گری و تراندازی به سوی جمعیت دیده 
می شدند، چند جنازه به چشم می خوردند، برای آن  که به فیلم واقعیتی داده 
ش���ود، چهره ی موّقر و غمگنی و در ضمن برافروخته ی استاد عبدالله شیبانی 
رئیس دانش���گاه تهران را هم نشان دادند که قبل از ظهر همان روز در داخل 
محوطه ی این دانشگاه از دانشجویان با التماس می خواست که آرام باشند و 
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حرمت دانشگاه را حفظ کنند.
قسمت اعظم این فیلم خربی مستند، از اخبار اغتشاشات خارجی و از یک 
فیلم داستانی در مورد روی کار آمدن ژنرال پینوشه در شیلی استنساخ و ترتیب 
داده شده بود. همنی قدر کافی بود که تماشاگران به لباس های سربازانی که در 
فیلم »خربی« دیده می شدند دقت کنند و متوجه شوند که لباس متحدالشکل 
و کالهخود س���ربازان ایرانی نیس���ت. بوی���ژه در این فیلم ن���ه از غارت ها و 

خراب کاری ها خربی بود و نه از آتش افروزی ها.
دکرت نهاوندی اضافه می کند:

در آن حال���ت هیجانی که بر جّو سیاس���ی و روحیات مردم حاکم بود، چه 
کسی به این »جزئیات« بی اهمیت توجه می کرد؟

عجیب تر آن که در س���اعت پخش اخبار تلویزیونی، ناگهان جریان برق در 
پایتخت برقرار ش���د که مردم این برنامه را ببینند. باز کس���ی توجه نکرد که 
شب های قبل عمدًا قطع جریان برق تا ساعت پایان اخبار به طول می انجامید 
تا اهایل شهرها و روستاها نتوانند برنامه های خربی را که می توانست احیانًا 

پیام هایی از دولت و مسئوالن امور دربر داشته باشد، مالحظه کنند.
ش���بانگاه، جعفر شریف امامی نخست وزیر نزد شاه رفت و استعفای دولت 
خود را تقدیم داشت که بی درنگ پذیرفته شد. از روزها پیش دولتش دیگر 

واقعیتی نداشت. توّهمی بیش نبود.
وخامت اوضاع در این س���اعت ها به حدّی بود که شاه از حالت افسردگی 
و بی تصمیمی که در این اواخر بر او حاکم بود، خارج ش���د. دس���تور داد 
ک���ه دقیقه به دقیقه اوضاع پایتخت را ب���ه او گزارش دهند. اما هم چنان به 
مأمورین انتظامی مأموریت و دستور داد که از تراندازی به سوی تظاهرکنندگان 
و خونری���زی خ���ودداری کنند. عمالً  دس���ت »خراب���کاران و غارتگران و 

آتش افروزان« باز گذاشته شد.
)و پیش تر نیز نوش���تم که وزارت امورخارجه امریکا در زمان کارتر از فروش گاز 

اشک آور نیز در آن روزهای بحرانی به ایران خودداری کرد. »نگارنده«(
وضع چنان بود که دیگر ش���اه نمی توانس���ت دس���ت روی دست بگذارد و 
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بی تفاوت بماند.
تعدادی از امرای ارتش به تدریج در اتاق های انتظار کاخ صاحبقرانیه، محل 
دفرت کار ش���اه، جمع شدند. همه ی آن ها سخت افسرده و عصبانی بودند و به 

شاه پیغام دادند که باید کاری کرد و وضع دیگر قابل تحمل نیست. 
شاه، امراصالن افشار رئیس کل تشریفات را احضار کرد و گفت »به اویسی 
بگویید در دفرت خود بماند و منتظر اوامر من باش���د«. دکرت امراصالن افشار 
می  گوید به امرا و افس���ران ارش���دی که در آن جا بودند، اوامر شاه را اطالع 

دادم. مسّرت آنان زائد الوصف بود.
بالفاصله بعضی از آنان با پیام های تلفنی، دستور تدارک سریع اجرای طرح 

خاش را به همکاران خود ابالغ کردند.
طبق طرح خاش که تمام جزئیات آن توس���ط ژنرال اویس���ی، ژنرال بدره ای، 
ژنرال خس���روداد و ساواک تهیه ش���ده بود آن ها چهارصد نفر از سرکردگان 
ش���ورش های خیابانی را بازداشت و به یک سربازخانه قدیمی در خاش که 
آماده شده بود می بردند. رهربان ملی مخالف را نیز در تهران زیرنظر داشتند تا 

در صورت لزوم برای تشکیل کابینه ائتالف ملی اقدام شود.
طبق روایت فرمانده شان، حتی افراد نروهای ویژه بر اتومبیل های خود سوار 
شدند که بدون کوچک ترین فوت وقت عملیاتی را که به آنان محول شده بود 

آغاز کنند.
در فرودگاه مهرآباد و در پایگاه دوشان تپه هواپیماهای مأمور انتقال بازداشت 

شوندگان احتمایل آماده شدند.
اویسی در دفرت کار خود به انتظار نشسته بود.

س���فرای ایاالت متحده ی امریکا و بریتانیای کبر به کاخ احضار شدند و به 
اتفاق نزد شاه رفتند. شهبانو نیز مفصالً  با همسر خود به مذاکره نشست.

بدین سان، نزدیک به سه ساعت گذشت و همه در انتظار بودند. تهران نیز در 
آتش می سوخت.

دکرت نهاوندی اضافه می کند:
بعد از این مالقات ها ش���اه مجددًا رئیس کل تشریفات را احضار کرد و به او 
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گفت که تصمیم گرفته است ارتشبد ازهاری رئیس ستاد کل را مأمور تشکیل 
دولت جدید نماید. امراصالن افشار از او پرسید، پس تکلیف اویسی چیست. 

شاه پاسخ داد: »به او تلفن کنید و بگویید مرخص است.«
امراصالن افشار در روایات مختلف خود نوشته که وقتی خرب این تصمیم شاه 

را به امرای حاضر در کاخ داد همگی عمیقًا متأثر و متأسف شدند.
»در مراکش، اعلیحضرت به من فرمودند که س���فرای امریکا و بریتانیا فکر 
می کردند که اویسی با قاطعیت عمل خواهد کرد و به وخامت اوضاع خواهد 
افزود و باید ش���خص معتدل تری را به ریاست دولت برگزید که مردم را آرام 
کند... امروزه دیگر من مطمئن هستم که آن ها می خواستند من از ایران بروم« 
شهبانو نیز در خاطرات خود قبول کرده و نوشته که با انتصاب ژنرایل )اویسی( 

که به خشونت شهرت داشت، موافق نبود. 
)من شخصاً این مصاحبه آقای افش���ار را در تلویزیون ایرانیان و پارس مشاهده 
کرده ام و بطوری که در کتاب »داستان زندان و زندگی« خودم به تفصیل نوشته ام 
و در پاریس نیز بارها با تیمس���ار اویس���ی و روزهای آخ���ر او در تهران صحبت 

داشته ام. »نگارنده«(
س���ال ها بعد، شاهپور غالمرضا، برادر شاه، در خاطراتش به همن ماجرا اشاره 

می کند: 
»وی )شاه( هنوز امریکایی ها و انگلیسی ها را دوستان خود می دانست. اما 
این »دوس���تان« بدترین نظر را به وی دادند و مانع انتصاب اویسی شدند 

که مرد قاطعی بود و ارتشبد ازهاری را توصیه کردند که مرد مسالمت بود.
دکرت نهاوندی اضافه می کند:

رویه ی دولت ایاالت متحده و دولت بریتانیای کبر روش���ن است. آن ها در 
مقام تحّقق سقوط رژیم سلطنتی در ایران و هوادار پروزی انقالب اسالمی 

بودند.
پادش���اه فقید بعد از »خرابی بصره« متوجه اش���تباه خود می شوند و طی 
مصاحبه ای در ماه نوامرب 1980 در واشنگنت پست )که ترجمه فارسی آن نیز 

در ایران تایمز 30 می 1980 چاپ شده است( می گویند:
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من اشتباه کردم که اجازه ی آزادی تروریست ها را دادم که بالفاصله به رهربی 
اغتشاشات، غارت ها و آتش افروزی ها پرداختند. امریکایی ها به من توصیه 
می کردند که باید به سیاس���ت آزادسازی محیط ادامه داد. اشتباه بزرگ من 

پروی از توصیه های امریکایی ها و بریتانیایی ها )انگلیسی ها( بود. 
من می دانم که اشتباه کرده ام. اما اتخاذ تصمیم در آن زمان و در آن شرایط کار 
آسانی نبود. در آن موقع من می خواستم از ریخنت خون هم میهنانم جلوگری 
کنم. امروزه تصور بر این اس���ت که اگر نظم و حرمت قانونی برقرار می شد، 
تعداد قربانیان صدها بار کم تر از آن چه بود که در این پانزده ماه شاهد و ناظر 
آن بودیم. )و صد البته هزاران بار کمرت از آن بود که در طول س���ی وپنج س���ال 

حکومت جمهوری اسالمی صورت گرفت. »نگارنده«(
پادشاه فقید اضافه می کند:

دنی���ای غرب و امریکایی ها خواهان تغیر رژیم در ایران بودند. آیا اکنون به 
هدف های خود رسیده اند؟ آیا امروزه حقوق بشر در ایران رعایت می شود؟ 
آیا یک رژیم دموکراتیک در ایران برقرار ش���ده؟ آیا آزادی بر ایران حکومت 

می کند؟« 

* * * * *

فردای آن روز شاه با نطق مفلوکی که نوشته مهندس قطبی و حسن نصر و از سر 
ضعف و استیصال بود و با پیام »من صدای انقالب تان را شنیدم« بیان می شد 

تیشه دیگری به ریشه سلطنت خود زد.
وقتی ش���هبانو به همراه رضا قطبی و حس���ن نصر اسالم ش���ناس و رئیس دفرت 
ش���هبانو )ک���ه در حال حاض���ر نیز به جمهوری اس���المی رفت و آم���د دارد و 
 پس���ر او بن���ام ویل نص���ر نی���ز در امریکا دوکتاب راجع به اس���الم به اس���امی 
)Shia Revival & Forces of Forture( در ارتب���اط با مذهب ش���یعه و خیزش 
مسلمانان در ارتباط با دنیای امروز نوشته است( وارد دفرت کار شاه شدند و مستقیمًا 

به نزد شاه رفتند بقول آقای امریاصالن افشار که در اتاق حاضر بوده است:
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»شهبانو و دو همراهش منت پیام را به شاه دادند. شاه  آن را خواند و گفت »نه. 
من نباید چننی مطالبی را بگویم«. رضا قطبی عرض کرد »خر اعلیحضرت 
زمان آن فرا رس���یده اس���ت که ش���ما هم در کنار ملت قرار بگرید و مطالبی 
بفرمایید که دلپسند و مطبوع مردم باشد.« شهبانو و حسنی نصر نیز در همنی 

زمینه اصرار ورزیدند«.
با این پیام شوم، شاه دانسته یا ندانسته پایان سلطنتش را اعالم کرد.

سر آنتونی پارسون سفری انگلیس در ایران به تاریخ آن روز در خاطراتش نوشت: 
»آیا اصواًل شاه می فهمد که چه گفته؟«

عده ای اعتقاد دارند که مهندس قطبی و کسان دیگری که دور شهبانو بودند جدًا 
به فکر حرکت شاه از ایران و استقرار نیابت و سلطنت »ملکه مادر ولیعهد« یعنی 
شهبانو فرح بودند. زیرا یکی، دو سال پیش با افزودن متممی به قانون اساسی راه 
نایت السلطنه بودن فرح در صورت مرگ یا برکناری شاه از قدرت آماده شده بود.

به نوشته محمد حسنن هیکل روزنامه نگار مصری که از اطرافیان شهبانو تحقیق 
کرده بود در کتاب »بازگشت خمینی« این افراد انتصاب امریی )چون اویّسی( 
که نماینده و مظهر خشونت، قاطع و سخت گری ارتش محسوب می شد، برای آنان 
)و احتمااًل برای خود ش���اه( نگران کننده بود و می توانست به ظهور یک ژنرال 
ایوب خان یا بلحاظ مذهبی بودن ژنرال اویسی به ظهور یک ضیاءالحق ایرانی 
منتهی ش���ود. در حایل که ارتشبد ازهاری ش���هرتی به قاطعیت و اِعمال قدرت 
نداش���ت و بقول ویلیام سولیوان سفری کبری امریکا در ایران که او باتفاق سفریکبری 
انگلیس ش���اه را از انتصاب اویسی منع و به گزینش ازهاری تشویق کرده بودند، 
ارتش���بد ازهاری »همه محاسن را داشت اما مردی نبود که در جستجوی قدرت 
و مقام باش���د. از این گذشته َجَنم ایستادگی در برابر آدمی خشن و بریحم مانند 

خمینی را نیز نداشت«.
ش���اه از روز شش���م نوامرب که آن پیام معروف و مّضر را خواند تا انتخاب ارتشبد 
ازهاری به نخست وزیری تالش زیادی کرد تا از چهره های ملی که حتی سابقاً با 

او مخالف بودند برای تشکیل کابینه اقدام نمایند از آن جمله:
عبداله انتظام وزیرخارجه دولت سپهبد زاهدی که به بهانه پریی شانه خایل کرد.
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محمد سروری که نزدیک به نود سال سن داشت و بارها در دهه های چهل وزیر 
و رئیس دیوانعایل کشور شده بود. 

دکرت محمد نصریی حقوقدان معروف از یاران زنده یاد دکرت مصدق که حتی از 
رفنت به دربار نیز سرباز زد. 

اللهیار صالح بعلت باطل کردن انتخابات کاشان در 1334 که با اکثریت قاطع به 
نمایندگی آنجا برگزیده شده بود و شاه در آن روزها هنگامی که این خرب را شنید 
گفت: »من تازه از ش���ّر مصدق خالص شدم و نمی خواهم مصدق دیگری در 
مجلس باشد« و همن سخن سبب بطالن انتخابات کاشان شد. و صالح از آن 
روز تا سال 1357 دیگر با شاه دیدار نکرد و به اصطالح با شاه قهر کرد. بر این 

پایه دعوت شاه را نپذیرفت.
و باالخره ایران پرست نیک اندیش دکرت غالمحسن صدیقی قبل از این که نزد 
ش���اه فراخوانده شود از او پرس���یده بودند، »آیا در صورت احضار به دیدار شاه 
خواهد رفت وگمان نمی کند که نام نیک خود را در این رهگذر لکه دار خواهد 
س���اخت؟! او پاسخ داده بود، نام نیک را با خود به گور نخواهم برد باید امروز 
که وطن به من احتیاج دارد از نام نیک و نفوذ خود استفاده کنم«. دکرت صدیقی 
پس از دیدار با شاه، که درحضور دکرت امینی و یک تن دیگر انجام شد با خروج 
ش���اه از مملکت مخالفت کرد و به او گفت که قادر است به اوضاع سروسامان 
بدهد ویل بهرت است که شاه به یکی از پایگاه های نظامی در ساحل خلیج فارس 
برود و همه ی نقل و انتقاالت و انتصاب و برکناری های ارتش را او امضا کند. 

وگرنه در صورت خروج شاه از ایران ارتش مضمحل خواهد شد.
او فروغی دیگری می توانست برای ایران باشد. متأسفانه شاه تحت اصرار سفرای 
امریکا و انگلیس تصمیم به خروج از ایران گرفته بود و با کنار نیامدن با ش���رط 

دکرت صدیقی بخت بزرگ دیگری را از دست داد.
پس از صدیقی ش���اه با یک مخالف 25 ساله خود مظفر بقائی دیدار کرد او نیز 
معتقد به طرح ارتش و شدت عمل بود و چون مثل دکرت صدیقی خروج شاه از 

ایران را مصلحت نمی دانست.
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وقت���ی وقایع چند ماه از پریوزی فتنه خمینی را در دربار ایران مطالعه می کنیم و 
می بینیم چرا در آن روزهای بحرانی شاه نمی خواهد ژنرال قاطعی چون اویسی 
را که به احتمال زیاد می توانست شورش را مهار بکند به نخست وزیری منصوب 
کند و سراغ ارتشبد ازهاری مالیم و فرمانرب می رود و در عن حال به توصیه ها و 
گوشزدهای سفرای امریکا و انگلیس گوش فرا می دهد که قطعاً این سفریان منافع 

مملکت خود را در نظر داشتند و به منافع ایران و ایرانی فکر نمی کردند.
تکوین شخصیت دوران کودکی شاه فقید چون هر انسان دیگر در طول زندگی 
او تأثریهای گریزناپذیر دارد. همانگونه که آمد، شاه فقید شش سال اول زندگی 
خود را با مادری قدرتمند و بغایت خرافاتی و مذهبی در میان زنان می گذراند. 
شش سال دوم زندگیش را در عزلت و تنهایی تمام با مادام ارفع و آجودانی که 
رابط او و پدرش بود. پدر بسیار کم وقت می کند که به دیدار او برود و هر وقت 
نیز می رسد فقط دستور و فرمان رضاشاهی است که باو می دهد و هر زمان پیش 
مادر می رود، مادر زبان به شکوه و شکایت گشوده و احیاناً بدگویی پشت پدر را 
آغاز می کند. شش سال سوم از زندگی او در سوئیس با یک سرپرست سخت گری 

دکرت مؤدب نفیسی شکل می گرید.
ش���اه در کتاب خود می نویسد: »من حتی از تفریح های ساده ای که همکالسانم 
داش���تند محروم بودم« و هنوز س���ایه پدر و فرمان او در زندگی سوئیس���ی اش 
حکم فرماس���ت. به ایران که می رسد وارد دانشکده افسری می شود. طبق تأکید 
رضاش���اه همه باید با او مثل سایر دانشجویان رفتار کنند. او بهرحال بطوری که 
انتظار می رود پس از س���ه سال از دانش���کده افسری با رتبه اول فارغ التحصیل 
می شود و بالفاصله در رکاب پدر به سرکشی و امور کشوری می پردازد. هیچ کس 
امکان بحث و گفتگوبا رضاش���اه را ندارد حتی در اکثر مواقع قدرت نگاه کردن 

به چشم او را نیز ندارند.
زمان به تندی می گذرد. شهریور سال 1320 می رسد و دولت انگلیس رضاشاه را 
وادار به استعفا می کند و او را از مملکتش می راند در چنن شرایطی و در حایل 
که کشور تحت اشغال قوای خارجی است به همت و کاردانی فروغی شاه جوان 
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به مجلس می رود و سوگند پادشاهی صورت می گرید. وقتی چرچیل، استالن و 
روزولت سه رهرب متفقن به کنفرانس تهران می آیند بخود زحمت نمی دهند که از 

پادشاه ایران حتی بصورت تشریفاتی نیز شده دیداری کنند.
پادشاه جوان و ضعیف ویل باهوش و ذکاوت و سرشار از عشق به خدمت برای 
ایران بزرگ که کارنامه کودکی اش با دیکتاتوری و تحصیلی اش در س���وئیس با 

دموکراسی پر شده روشن است که انسان بحران نیست.
در سال 1332 که ماجرای دکرت مصدق پیش می آید بدون ایستادگی با همسرش 
س���وار هواپیما شده و بخارج می رود. با کاردانی سپهبد زاهدی و کمک امریکا 
ورق تاریخ در 28 مرداد به نفع او برمی گردد و به ایران مراجعت می کند و تحت 
نفوذ بدخواهان و بدگویان با قدرت گریی سپهبد زاهدی سلطنت خود را درخطر 
می بیند و محرتمانه او را به ویالی گل س���رخ اش در ژنو تبعید می کند. احتمااًل 
بعدها خود او از این کار منفعل می شود که با ازدواج اردشری زاهدی پسر سپهبد 

زاهدی با نخستن فرزند خود واالحضرت شهناز موافقت می کند.
اردشری زاهدی مردانه تا واپسن روزهای شاه با او می ماند. در بحرانی ترین روزها 
س���عی می کند به وطن و پادشاه مخدوم خود خدمت کند. بعد از وفات پادشاه 
فقید حتی نام او را بدون ذکر اعلیحضرت به زبان نمی آورد. به نوش���ته منصوره 
پرینیا در کتاب »اردش���ری زاهدی - مرد توفان« او در آخرین ساعات شاه پیش 
اوس���ت و در آخرین نفس های پادش���اه پاهای او را می مالد و در تسکن درد او 

می کوشد.
ویل همان احساس شاه نسبت به سپهبد زاهدی بعد از 28 مرداد 1332 در ساعات 
بحرانی انتصاب اویسی به نخست وزیری در روزهای پرآشوب فتنه خمینی هنوز 
بر شاه مس���تویل است و س���فرای امریکا و انگلیس بدین احساس بیشرت دامن 
می زنند و پس از سه ساعت گفتگو او را از این فکر منصرف می سازند و با کابینه 
ارتش���بد ازهاری و نطق اولیه او یک کابینه نظامی بی خاصیت سرکار می آید که 
نخس���ت وزیرش بعلت پریی و کسالت در روی تختخواب در اتاق نخست وزیری 
می خوابد. و بقیه ماجراها آن است که می دانید و آن چه نباید اتفاق بیفتد اتفاق 
می افتد. بیماری شاه در آوریل 1974 وسیله پروفسور »فلینگر« در وین طی یک 
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معاینه عمومی س���االنه تشخیص داده می شود. کس���ی در دربار ایران از این امر 
حیاتی برای ملت و مملکت ایران خرب ندارد و حتی با خود شاه نیز بنام سرطان 

از این مرض نام نمی برند.
ش���اه در اجرای طرح های عمرانی ش���تاب دارد او تنها کسی بعد از پزشکانش 
هست که می داند شاید زمان زیادی نداشته باشد. سرعت رشد اقتصادی با رشد 
اجتماعی و حداقل رش���د سیاسی همراه نیست. رشد اقتصادی شکوفان صدها 
هزار روستایی را به شهرها می آورد  اطراف شهرها محل اسکان مهاجرین جدید 
از روستاهاس���ت. اکثر همن جوانان و افراد س���اده هستند که به بازار آخوندها و 

تظاهرات گرمی می بخشند.
ش���اه در اوایل دهه هفتاد عقاب اوپک اس���ت و با همآهنگی عربستان و دیگر 
کش���ورهای عضو اوپک دفعتاً قیمت نفت چند برابر می ش���ود. این جسارت و 
پیشتازی شاه را شرکت های نفتی غرب حق ایران نمی دانند و کینه شاه را در دل 
می گریند و مبارزه با او را در مافیای جهانی نفت در برنامه های خود می گذارند.

 در س���ال 1975 و ش���کوفایی بی نظری اقتصاد ایران، کشور ما می تواند در آینده 
نزدیک پنجمن ارتش جهان را صاحب شود. شاه از طرح هایی صحبت می کند 
و حرف هایی می زند که خوشایند جهانمداران سرمایه دار نیست. او می گوید، ما 

باید صنایع نفت را از چاه تا پمپ بنزین خود استخراج و اداره کنیم.
او در شروع بکار مجتمع شیمیایی بندر شاهپور که صدها مشتقات نفتی را تصفیه 
و تولید می کند ش���تاب دارد. پول ایران یکی از هشت پول معترب دنیاست که در 
بانک ه���ا و صرافی های جهانی نرخ روزانه اش در برابری با دالر و دیگر ارزها 

اعالم و خرید و فروش می شود.
شاه از انگلس���تان و رفتار آن ها با پدر سازنده ی و خالقش که ایران را از دوران 
قرون وسطایی با دیکتاتوری و کاردانی خود به آستانه قرن بیستم کشید دل چرکن 
است. او بوضوح به یاد می آورد چگونه پدر او را شری پری انگلستان در یک کشتی 
مفلوک گذاشت و به آفریقای جنوبی تبعید کرد. غرور شاهانه او از این رویداد در 
عذاب اس���ت. انگلستان دچار مشکل مایل می شود. شاه چند صد میلیون پوند 
به سازمان آب لندن برای تأمن آب آشامیدنی کافی به ساکنان اطراف رودخانه 
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بزرگ تایمز از بودجه کشور ایران وام می دهد. و بدین ترتیب یک تسالی خاطر 
از تحقری تبعید پدر پیدا می کند.

او سهام کروپ یکی از بزرگ ترین شرکت های آلمان را که در آستانه ورشکستگی 
است می خرد.

او در شرکت انرژی اتمی اورودیف فرانسه برای ایران سهام قابل توجهی می خرد. 
در همه جا نام ایران بلند آوازه است.

شاه در سال 1975 راجع به عدم تمدید قرارداد نفت با کنسرسیوم در سال 1979 
)همان س���ایل که حکومت به سقوط کشانده می شود( صراحتاً صحبت می کند 
و این بار عقده دل را خایل می کند و می افزاید ما دیگر از چش���م آبی ها دستور 
نمی گرییم. قیمت نفت باید با قیمت کاالهای اساسی چون آهن و فوالد و غریه 

در تناسب مستقیم باشد.
این حرف ها را دول غرب از زبان کش���ورهای در حال توس���عه نشنیده اند. ایران 
واقعاً در راه تمدن بزرگ و تبدیل ش���دن به یک ژاپن دوم اس���ت. ایران از کره 
و هندوس���تان راننده کامی���ون برای تخلیه میلیون ها تن کاال در بنادر اس���تخدام 
می کند. میلیون ها کارگر خارجی در ایران مشغول کار هستند. اکثر خانواده های 
رفاهمند کلفت فیلی پینی دارند. مملکت با س���رعت عجیبی از لحاظ اقتصادی 
پیش می رود. شرکت های نفتی وسایل توسعه کنفدراسیون دانشجویی را فراهم 
می آورند. و چه بس���ا بودجه های معتنابهی به عناوین مختلف بدین س���ازمان ها 
می رس���انند. کنفدراسیون دانشجویان با همراهی همیشه ناراضیان چپ گرا و یا 
دلباختگان داس و چکش َعَلم مخالفت علیه ش���اه ایران را بدوش می گریند. با 
پول هایی که معلوم نیس���ت دانشجویان بی پول از کجا می آورند در کنفرانس ها و 

جلسات مختلف در امریکا و اروپا علیه پادشاهی ایران شرکت می کنند.
روزی که پادشاه ایران در س���ال 1977 بدیدار پریزیدنت کارتر می آید هزاران به 
اصطالح دانشجوی ایرانی در مقابل کاخ سفید شعار علیه پادشاه ایران می دهند. 
پلیس مداخله می کند و گاز اشک آور بکار می برد گاز اشک آور به محوطه مراسم 

در کاخ سفید می رسد و چشمان شاه و کارتر اشک آلود است.
من تجربه شخصی با کس���ی بنام »آنتونیو« دارم با او به مناسبتی آشنا شدم. او 
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اکنون 57-58 س���ال دارد. از اتباع امریکای التن است و قیافه اش به ایرانی ها 
شبیه است. وقتی با او آشنا شدم دیدم چند کلمه فارسی بلد است، از او پرسیدم 
از کجا یاد گرفته و او برایم توضیح داد که وقتی من در کالیفرنیا در سال 1976-78 
دانشجو بودم با چند دانشجوی ایرانی دوست بودم. آن ها برای من و چند تن از 
دوس���تانم بلیت خریدند. خرج هتل ما را دادند و ما را برای تظاهرات علیه شاه 

ایران به واشنگنت بردند.
آنتونیو تنها غریایرانی در نمایش دانشجوی ایرانی نبود. صدها ترفند از اینگونه 
را ما از کنفدراس���یون دانش���جویی و رهربانش چون دکرت ابراهیم یزدی، صادق 

قطب زاده و دیگر مکالهایی که اول فتنه خمینی حاکم شدند بیاد داریم.

ش���اه در آخرین روزهای زندگی اش وقتی دکرت امریاصالن افش���ار مرد اصیل و 
بزرگوار ایرانی که رئیس تشریفات دربار و محرم اسرار او بود و تا آخرین روزها 

با شاه بود، شاه از جریانی با او سخن گفت:
»از میانه دهه شصت و قراردادی که ایران با »هاته ای« رئیس شرکت نفتی 
Agip ایتالیا بست، که هواپیمایش منفجر شد و سیاست هایی که شرکت های 

بزرگ نفتی را نگران می کرد، غربی ها به من و تمایلم به درهم شکسنت آن چه 
به ما تحمیل می کردند بدگمان و دربیم شدند. هرچه من در این راه پروزی 
بیشرتی بدست می آوردم این بیم بیشرت می شد. بویژه پس از آن که در ابتدای 

دهه هفتاد بهای نفت افزایش یافت. آن ها اکنون دارند انتقام می گرند«.
شاه بعد از شکست کابینه نظامی و عدم کارآیی آن و ناامیدی از انتخاب رجایل 
چون عبداله انتظام، مظفر بقایی و دکرت غالمحسن صدیقی و عدم موفقیت با 
ش���رایط دو نفر اخری در ماندن در ای���ران، باید گفت هر لحظه در فکر رفنت بود. 
دیگر تن رنجور و روح افس���رده او تحمل این همه ناسپاس���ی مردم و بحران را 
نداشت. فقط او دنبال راه حلی بود که با وقار و احرتام بتواند ایران را ترک کند. 
دکرت شاهپور بختیار از یاران دکرت مصدق که در زمان وی معاون وزارت کار بود 
و البته به اندازه بقایی یا صدیقی معروفیت و شناخت نداشت. توسط خانم لوئیز 
قطبی همسر دایی شهبانو فرح که خاله یا خواهر مادر دکرت بختیار بود به شهبانو 
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فرح نزدیک ش���د تا باالخره پس از مذاکرات طوالنی شاه پذیرفت که او را به 
نخس���ت وزیری برگزیند هر چند که مشکل پدرکشتگی با هم داشتند و رضاشاه 
صمصام السلطنه پدر بختیار را که در شورش بختیاریها نقش بزرگی داشت کشته 

بود. البته بعدها شهبانو فرح منکر مداخله در انتخاب بختیار شدند.
فشار سفرای امریکا و انگلیس بویژه امریکا روزبروز به شاه بیشرت می شد که باید 
هرچه زودتر ایران را ترک کند. خاطرمان باشد که کارتر در نامه اولیه اش به خمینی 
این وعده را داده بود. به روایت یکی از ش���اهدان عینی در روز 16 ژانویه هر 15 
دقیقه یکبار ویلیام سولیوان س���فری امریکا به دربار زنگ می زد و می پرسید، آیا 
اعلیحضرت هنوز حرکت نکرده است؟ و شاه خود در کتاب »پاسخ به تاریخ« 

می نویسد: 
»روز بیست و ششم دیماه 1357 آقای سالیوان به دربار آمد و ساعتش را نشان 

داد و گفت: اعلیحضرت زودتر حرکت کنید دیر می شود«!

در یک ماه اخری هر کسی که به مالقات شاه از رجال قدیم و یا استادان دانشگاه 
رس���یده بود از او تقاضا ک���رده بودند که ایران را ترک نکن���د. دکرت باهری وزیر 
دادگسرتی با همراهی چند تن از روحانیون خارج از فتنه خمینی در تدارک یک 

تحصن بزرگ در کاخ نیاوران بودند که شاه آن را به نحوی رد کرده بود.
هر چند این رویدادها لبخندی بر چهره غمگن او می آورد ویل ش���فابخش درد 

بزرگ او نبود.
دکرت نهاوندی در کتاب »آخرین روزها« روز 16 ژانویه که شاه ایران را ترک کرد 

چنن می نویسد:
روز 16 ژانویه  شاپور بختیار از مجلس سنا رأی اعتماد گرفت. مجلس شورای 

ملی قبالً  به او رأی اعتماد داده بود.
ش���اه می خواست همه چیز با نظم و ترتیب انجام ش���ود و تصّور می کرد که 
دیگر می تواند از ایران خارج ش���ود. او، چنان که بارها گفته و نوش���ته شده، 
می دانست که این سفر بازگشتی نخواهد داشت، اما نمی دانست چه رنج ها و 

اهانت هایی درانتظار اوست. 
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او، آخرین بار در س���اعت ده بامداد به دفرت کار خود رفت. آخرین کسی که به 
دیدارش رفت دکرت محمد باهری وزیر دادگسرتی بود که رفته بود التماس کند 

که وطنش، هم وطنانش و ارتش را رها نکند و از ایران نرود.
بعد از پایان ش���رفیابی دکرت باهری، شاه، ایس���تاد، یک استکان چای خورد 
و دفرتی را که س���ال ها از آن بر کشورش س���لطنت و حکومت کرده و طی آن 
اشتباهاتی نیز مرتکب شده بود، و همچننی در صحنه ی بنی المللی درخشیده 

بود، برای همیشه ترک گفت.
او در این لحظه بزرگ ترین و بدخیم ترین اش���تباهات زندگی سیاسی خود را 

مرتکب شد، که ایران را ترک کرد.
کارکنان دو قصر محل کار و اقامت شاه و شهبانو، که در آخرین دقیقه از ماجرا 
خرب یافته بودند، جمع ش���ده انتظار می کشیدند. شاه و شهبانو با بسیاری از 
آن  ها دست دادند. شاه به بسیاری گفت، ناراحت نباشید برمی گردیم. تقریبًا 

همه می گریستند.
ش���اه و ش���هبانو به محل پرواز هلی کوپرت که در کنار کاخ بود رفتند. قطعًا به 
مالحظات امنیتی هر یک از آن ها به هلی کوپرتی سوار شدند. شاه در داخل 
هلی کوپرت در س���کوتی کامل و غمگنی فرو رفت���ه بود. فقط دکرت امراصالن 
افش���ار و یک افسر محافظ در کنارش بودند. به خارج، به پایتخت کشورش 

نگاه می کرد. به چه می اندیشید؟

فرودگاه مهرآباد چند دقیقه قبل از ورود شاه و شهبانو بسته شده بود تاریخ و 
ساعت حرکت افشا نشده و محرمانه بود. 

گروه نس���بتاً محدودی به بدرقه آمده بودند. نه س���فری بود، نه وزیری. دکرت 
جواد سعید رئیس مجلس شورای ملی، که اندکی بعد به دستور مقامات رژیم 
خمینی اعدام ش���د، آن جا بود. محمد سجادی رئیس سنا، که حتی در زمان 
رضاشاه نیز مقام وزارت داشت، حاضر نبود. شاید همنی غیبت از دالیلی بود 

که انقالبیون بعدًا کاری به کارش نداشتند.
دکرت نهاوندی ادامه می دهد:
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قرار بود نخست وزیر بیاید. اما هنوز در آن جا نبود. او منتظر اخذ رأی اعتماد 
از مجلس بود می بایست منتظرش بمانند. رفتار نخست وزیر مباین آداب بود. 
شاه اعتنایی نکرد و به روی خود نیاورد. عجله داشت که این آخرین صحنه  

سلطنتش زودتر به پایان برسد.
باالخره ش���اپور بختیار نیز با هلی کوپرتی آمد. شاه او را به حضور پذیرفت و 
آخرین جمله اش این بود که: »ایران را به ش���ما می س���پارم و شما را بخدا« 

بختیار برای اولنی و آخرین بار دست شاه را بوسید.
شاه و شهبانو با بدرقه کنندگان خداحافظی کردند. بسیاری از آن ها می  گریستند 
و هنوز از ش���اه می خواستند که وطنش را ترک نکند. سپهبد بدره ای، به رسم 
ایلیاتی)با اندام درشت و قد یک مرت و نود سانتی مرت( خود در برابر شاه زانو 
زد و با گریه گفت، »اعلیحضرتا ولمون نکنید« شاه او را به دو دست بلند کرد 
و با چش���مانی پر از اشک که تصویر آن در همه ی مطبوعات جهانی انتشار 
یافت، از او تشکر کرد. و به اتفاق شهبانو داخل هواپیما رفتند. شاه در پشت 
فرمان هواپیمای سلطنتی نشست و آن را به پرواز درآورد. مقصد، شهر آسوان 

در مصر بود. سفر بی بازگشت و دربدری شاه آغاز شد.
در راه بازگشت  خمینی به ایران دیگر مانعی نبود. او از شاه می ترسید. دیگر 

شاه در ایران نبود.
با ذکر خاطره ای از قول آقای رحیم شریفی از نزدیکان زنده یاد شاپور بختیار و با 

درود فراوان به روان این شهید راه وطن این فصل را پایان می دهم:
در روز 16 ش���هریور 1357 و تظاهرات روز تاسوعا صبح زود دکرت سنجابی 
به منزل من تلفن کرد )رحیم ش���ریفی( به دیدن بختیار بروم و او را به  منزل 
طالقانی در س���ه راه شمران کوی تنکابن بیارم که از آن جا به اتفاق با تظاهر 
کنندگان به میدان شهیاد برویم. من سوار شدم به منزل دکرت بختیار رفتم در کنار 
استخر داشت ورزش می کردپرسید چه شده است صبح به این زودی، گفتم 
آقای س���نجابی خواهش کرده اند که به اتقاق به منزل طالقانی برویم و از آن 
جا همراه تظاهر کنندگان به میدان شهیاد. کمی فکر کرد و گفت من که نمی آیم 
ویل از قول من به آقای سنجابی بگویید قتل قائم مقام به کمک امام جمعه 
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اصفهان و وزیر مختار انگلی���س، فتوای جهاد و قرارداد ترکمانچای و رفتار 
کاشانی با مصدق یادش نرود. او اضافه کرد اگر آخوندها موفق شوند فاجعه 

خواهد بود. من برگشتم تمام سخنان بختیار را به سنجابی گفتم. 

سیاستسرگردانوغلطامریکادررویارویی

بارویکارآمدنحکومتجمهوریاسالمی

با رفنت شاه از ایران، امریکا با یک دوست 36 ساله خود رفتاری کرد که با انتقاد 
ش���دید عده زیادی از خود مقامات امریکایی از جمله هرنی کسینجر و دیگران 
روبرو گردید ویل بهرحال مرحله اول مأموریت کنفرانس گوادولوپ تحقق یافت.

از هفته ها پیش ژنرال هایزر بدون اجازه و اطالع دولت به ایران وارد شده و در 
دفرتی واقع در تلویزیون ملی با فرماندهان ارتش و گاهی س���ران مخالفان رژیم 
دیدار می کرد. طرف اصلی مذاکرات او و ترتیب دهنده این مالقات رئیس وقت 

ستاد ارتش، ارتشبد قره باغی بود.
مأموریت هایزر تسریع در حرکت ش���اه و ورود آیت اله خمینی به ایران و انتقال 
قدرت با کمرتین خونریزی بود. عده ای فکر می کردند که او برای تشویق ارتش به 

کودتا و غریه به ایران آمده است ویل رفتار او خالف آن را نشان داد. 
اردشری زاهدی این فرزند راستن ایران در مالقات خود با شاه وقتی او راجع به 

هایزر صحبت می کرد، سخن می گوید. زاهدی گفت: 
»اعلیحضرت همنی حاال دستور بدهید این ژنرال امریکایی را که بدون اجازه 
وارد کش���ور ما شده اس���ت و در امور نظامی ما دخالت می کند دستگر و از 

کشور اخراج کنند«.
متأسفانه شاه فقید در مقابل امریکایی ها این جرأت را نداشت تا در بسرت بیماری 

و در سفر ناچاری فهمید که روح سیاست امریکا با وی چه بوده است.
هایزر با بهشتی و بازرگان مالقات کرد و یک بار حتی مالقات آن ها ده ساعت 
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طول کشید. او بعد از رفنت شاه اعتنایی به شاپور بختیار نخست وزیر قانونی نکرد  
در حایل که قانوناً دکرت بختیار نخست وزیر، فرماندهی کل قوا را به عهده داشت.

چنان که در کتاب »مأموریت من در تهران« نوش���ته ویلیام س���ولیوان سفری کبری 
امریکا در تهران می خوانیم، دیپلمات های امریکایی فعاالنه در جلسات مربوط به 
تدارک مقدمات ورود خمینی به ایران شرکت داشتند و به نوشته دکرت نهاوندی، 
در »نوفل لوش���اتو« طبق اسناد دولتی امریکا و بعضی گزارش های فرانسوی که 
اکنون دسرتسی به آنان مجاز است، ابراهیم یزدی و »والرت زیمرمن« وزیر مختار 
امریکا در فرانس���ه با کمک مقامات فرانسوی به تدارک وسایل سفر خمینی به 
تهران مش���غول بودند. خمینی که تازه لقب امام یافته بود، این دست و آن دست 
می کرد و حتی بعد از خروج شاه از ایران از کودتای ارتش، یا سوءقصد به جانش 

یا از برگرداندن هواپیمای حاملش به مقصد دیگر بیمناک بود.
جیمی کارتر، والری ژیسکاردسنت و بی.بی.سی انگلستان مطمئن ترین همدستان 

خمینی و انقالبیون اسالمی ایران بودند. دکرت نهاوندی اضافه می کند:
»خمینی در اول فوریه 1979 )دو هفته بعد از رفنت شاه( از پلکان هواپیمای 
ایرفران���س پاینی آمد در حایل که به ش���انه مردی جوان که عینک س���یاه در 
چشمانش زده و به لباس متحدالشکل ایرفرانس ملبس بود، تکیه داشت. سی 
سال بعد رس���مًا اعالم شد که این مرد اسمًا سرمیهماندار ویل در حقیقت از 
سرویس اطالعاتی فرانسه و مأمور حفاظت از خمینی و کسب خرب از جریانات 

داخل آن شده بود«.
دکرت نهاوندی با این عبارت کتاب خود را خاتمه می دهد:

»در هواپیما وقتی خربنگاری از خمینی پرسید که بعد از پانزده سال تبعید به 
ایران مراجعت می فرمایید چه احساسی دارید. حضرتش گفت، »هیچی«.

همه چیز در ظاهر و نهان و نحوه ی بیان در این یک کلمه خالصه می ش���د. 
ایران برای خمینی ارزش���ی نداش���ت میلیون ها نفر این مصاحبه را دیدند و 

شنیدند. زمان بسیار الزم آمد که مردم ایران مفهوم آن را دریابند«.

چنن آغاز شد حکومت سیاه و واپسگرای مالیان تازی نسب در سرزمن کوروش، 
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فردوسی ورضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی.
حال ش���اه را در آس���وان مصر و خمینی را پس از ورود به تهران در گورس���تان 
بهش���ت زهرا می گذاریم و از طریق دو کتاب »بحران« )Crisis( جرج هامیلتون 
رئیس ستاد اداری کارتر و کتاب »مأموریت من در ایران« نوشته ویلیام سولیوان 
آخرین سفری کبری امریکا به واشنگنت و کاخ سفید می رویم تا ببینیم تصمیم گریی در 

اوضاع بحرانی ایران و روی کار آوردن خمینی چگونه صورت گرفت.
پریزیدنت کارتر نوعاً یک انس���ان مذهبی است و همان طوری که به کشیشی که 
در مراسم سوگند خوردن او به انجیل نقش اساسی و احرتام آمیزی دارد به خیال 
خودش افراد روحانی مشابه نیز باید همانقدر استحقاق حرمت و احرتام را داشته 

باشند.
س���فریکبری او در تهران گزارش روزانه صدها هزار نفری تظاهرات مردم را به نفع 
خمینی به او و کابینه او می دهد اطالعات او راجع به دین اس���الم و کشور ایران 

بسیار سطحی و ناقص است.
به نقل از کتاب »آخرین پرواز ش���اه« نوشته »ویلیام شوکراس« کنت الکساندر 
دومارانش رئیس پلیس مخفی فرانس���ه که با پادشاه فقید ایران دوستی نزدیک 

داشت، پس از مالقات با کارتر راجع به کارتر می گوید:
این )کارتر( یک ضایعه ملی )برای امریکا( و بنی الملل است و چیزی راجع به 
خاورمیانه نمی داند. او به اندازه ی یک دانش آموز پیشاهنگ، با یک صورت 
عروسکی فقط او روی نقشه می داند ایران کجاست و یک دیکتاتوری بنام 
شاه مردم را به زندان انداخته، هر چه زودتر او باید با یک دموکراسی از نوع 

امریکا برکنار شود.
دومارانش در خاطرات خود باز می گوید:

من دو سال قبل از انقالب خمینی به شاه گفتم که در امریکا در فکر جانشینی 
تو هستند. او )شاه( خندید و گفت، چه کسی بهرت از من می توانند پیدا کنند!

بار دیگر در روزهای بحرانی 1978 او شاه را مالقات کرد و به شاه گفت: اجازه 
بدهید ما خمینی را از فرانسه بریون کنیم. شاه گفت، او اگر به لیبی و سوریه برود 
وضع بدتر خواهد ش���د. در فرانسه بهرت است بماند. مارانش به شاه گفت، شما 
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الزم است شدت عمل به خرج بدهید. او جواب داد که من نمی توانم بروی ملت 
خود آتش بگش���ایم. مارانش پاس���خ داد. آن وقت اعلیحضرت شما می بازید و 

مکالمه تمام شد.
برژینسکی مشاور امنیتی و مغز فعال سیاست خارجی امریکا مرتب نظریات خود 

را به کارتر می دهد ویل کارتر مرد تصمیم گری و قاطعی نیست.
برژینسکی به تز دیوار اسالمی بدور جمهوری های مسلمان جنوب شوروی برای 
مهار شوروی اعتقاد دارد و بعد از اشغال افغانستان توسط روسیه در دسامرب 1979 
این مطلب یکی از پایه های سیاست خارجی امریکا می گردد. ویلیام سولیوان که 
بدون س���ابقه سفارت در خاورمیانه دفعتاً او را از سفارت الئوس و فیلی پن در 
خاوردور به ایران فرستاده اند چندان شناخت با تاریخ، فرهنگ و سوابق سیاست 

در ایران ندارد. خود سولیوان در کتابش چنن می نویسد:
»من قسمت اعظم مأموریت  های خود را در آسیای شرقی انجام داده بودم. 
حدس می زدم مرا دوباره به آسیای دور می فرستند و شخصًا عالقمند به پست 
مکزیک بودم سمتی که به من پیشنهاد شد از هر حیث برای من غافلگر کننده 
بود. نزدیک ترین نقطه به تهران که من در آن خدمت کرده بودم، کلکته )هند( 
آن هم در حدود سی سال پیش بود. من هرگز در یک کشور اسالمی نبودم و 

آداب و رسوم و فرهنگ این کشورها برای من به کلی ناآشنا بود«.
روش���نفکران آبکی و مخالفان شاه به نوعی با او ارتباط پیدا کرده اند و او برای 
این که معمای خمینی را بفهمد و احیاناً برای رئیس جمهور خود گزارش جامعی 
تهیه کند مرتباً با مخالفن شاه دیدار می کند و آن ها مغز او را از خزعبالت افکار 

ملی و مذهبی پر می کنند.
ویلیام سولیوان اضافه می کند:

در نخستنی مالقات با »ونس« وزیر خارجه پرسیدم، دلیل انتخاب من برای 
پس���ت سفارت کشوری که هیچ گونه تجربه و سابقه درباره آن ندارم چه بوده 
است. وزیر خارجه گفت: آن ها در جستجوی دیپلماتی بوده اند که تجربه کافی 
در کش���ورهایی با حکومت متمرکز و استبدادی داشته باشد و بتواند با یک 
زمامدار مقتدر و خودکامه کار کند. داشنت اطالعات و تجربه در مورد آن کشور 
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در درجه دوم اهمیت قرار دارد. 
مقامات وزارت خارجه که باید ترتیب مالقات مرا با رئیس جمهور می دادند 
گفتند که در حکومت جدید تشریفات سابق رعایت نمی شود و رئیس جمهور 
تمایل زیادی به مالقات با س���فرانی که به نمایندگ���ی او مأمور خدمت در 

کشورهای دیگر می شوند نشان نمی دهد.
برای من این موضوع نه فقط از لحاظ خودم بلکه نظر به اهمیت و حساسیت 

پست سفارت در ایران تعجب آور بود.
سولیوان اضافه می کند:

در روزهای بعد وقتی که درباره وظایف و مسئولیت های آتی خودم در تهران 
با مسئولنی وزارت خارجه از معاون وزارت خارجه گرفته تا رؤسای قسمت ها 
گفتگو می کردم متوجه ش���دم که درباره مس���ائل مورد بحث نظرات کاماًل 

متفاوتی با رئیس جمهور دارند.
وقتی ک���ه به این مقامات تذک���ر دادم که طبق قانون اساس���ی امریکا تعینی 
خط مشی سیاست خارجی از وظایف و اختیارات رئیس جمهوری است آن ها 
با لحن تمسخرآمیزی به این سخن پاسخ دادند که رئیس جمهور فرصت کافی 
برای بررس���ی این مسائل نداش���ته در هر مورد توضیحات کافی به وی داده 

خواهد شد.
این روش غرعادی که در آن موقع ش���اید به آن اهمیت ندادم در واقع ریشه 
بس���یاری از ضعف های درونی حکومت کارتر بود که در شکست و ناکامی 

سیاست امریکا در ایران و خاورمیانه نقش مؤثری داشت.
مقام���ات وزارت خارج���ه که از طرف گروه های مختل���ف صاحب نفوذ حزب 
دموکرات انتخاب شده بودند نه فقط برای رئیس جمهور احرتامی قائل نبودند 

بلکه گاه در جهت عکس نظرات و دستورهای او گام برمی داشتند.
)انسان وقتی متأسف می شود که می بیند دربار ایران از چنن امام زاده بی خاصیتی 

انتظار کمک و معجزه را داشتند.(
با مداخله پنتاگون، کارتر ژنرال هایزر را که معاون الکس���اندر هیگ فرمانده ناتو 
در اروپاست بدون موافقت او به تهران می فرستد تا با مالقات ژنرال های ایران 
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فضا را بنحوی که به سود منافع امریکا باشد تغیری دهد و از یک کودتای نظامی 
احتم���ایل بر علیه خمینی و انقالبیون اس���المی آنان را برح���ذر دارد. رابط او 
ژنرال قره باغی است ویل عماًل در دفرتی در سازمان تلویزیون نشسته است و با 
مخالفن شاه دیدار می کند. بازرگان و بهشتی نخستن کسانی هستند که به دیدار 

او می روند.
وقتی دکرت نهاوندی از ژنرال قره باغی می پرسد که نقش هایزر در ایران چیست و 
او دارد چه می کند. تیمسار قره باغی پاسخ می دهد که او مشاور نظامی من است 
و الکساندر هیگ فرمانده ناتو و رئیس ژنرال  هایزر چون مخالف این اقدام کارتر 

و اعزام هایزر به تهران است از سمت خود استعفا می دهد.
در آن روزهای حس���اس فقط دربار ایران نبود که سردرگم است. کاخ سفید بدتر 
از ایران سرگردان است و کارتر هیچ قاطعیتی در اخذ تصمیم ندارد. متأسفانه شاه 
امید و عکس العمل خود را به سیاستی وابسته می داند که او خودش سردرگم تر و 

بقول پریزیدنت فورد »Confused« است.
پنج سیاست مختلف و گاهی متضاد از سوی خود پریزیدنت - وزارت خارجه-

برژنسکی مشاور امنیتی، ژنرال هایزر و پنتاگون و باالخره ویلیام سولیوان در تهران 
در جریان است. در حایل که باید تمام جزئیات و گزارش ها به رئیس جمهور ختم 
شود و او تصمیم آخر را بگرید متأسفانه او مرد این میدان نیست. بنابراین هریک 
از این خباح ها به ابتکار خود وضع ایران آشفته را آشفته تر می سازند و شاه نگران 

و مضطرب را با اضطراب بیشرتی مواجه می سازند.
سولیوان درباره ی نخستن دیدار خود با شاه می نویسد:

با اطالعاتی که قباًل در واش���نگنت به م���ن داده بودند و مطالبی که درباره ی 
ش���اه خوانده بودم انتظار داشتم با مردی خودخواه و متکرب که برای سرپوش 
گذاشنت بر ضعف های درونی خود سخنان پرطمطراقی بر زبان می راند روبرو 
شوم ویل مردی که او را مالقات کردم چهره ی کاماًل متفاوتی داشت. او خیلی 
آرام و به نرمی س���خن می گفت. رفتارش ساده و صمیمی و متواضعانه بود. 
بسیاری از کسانی که در باره ی کاراکرت و روحیات شاه مطالعه کرده اند ضعف 
درونی شاه ناشی از طرز تربیت او در کودکی و اوان جوانی و اطاعت و تبعیت 
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توأم با ترس از پدرش بوده اس���ت. بر اساس این تحلیل بر اثر روش سخت 
و خش���ن پدر، محمدرضاشاه در دوران تحصیل و آغاز جوانی فردی مطیع و 
متکی بار آمده و جرأت اتخاذ تصمیم یا اداره و مس���ئولیت شخصی خود را 

از دست داده بود.
سالیوان ادامه می دهد:

من که در ماه های بحرانی س���لطنت هفته ای چند بار او را مالقات می کردم 
چهره واقعی ش���اه بکّلی با چهره یک سلطان مقتدر و مستبد که درباریان یا 

مخالفان از او ساخته بودند، متفاوت بود.

* * * * *

از نخستن سفرهایی که آقای ویلیام سولیوان به خارج از تهران می کند به ابتکار 
او شهر مشهد اس���ت. او به کمک معاون استاندار برای زن و دخرتش دو چادر 
سیاه فراهم می کند و داخل حرم امام رضا می شوند و تا دم ضریح پیش می روند. 

سولیوان می نویسد:
بعضی از زائران چنان هیجان زده ش���ده و سرخود را به ضریح می کوبیدند که 

خون جاری می شد!
او اضافه می کند که:

در مدت 15 دقیقه که من شاهد بودم عمیقًا تحت تأثر هیجان و احساسات 
مذهب���ی مردم قرار گرفت���م و تقریبًا همه زائران از می���ان نرده ها پول و طال و 

سنگ های قیمتی به داخل ضریح می ریختند.
با این دیدار و توصیف بی گمان آقای سفریکبری گزارش خود را در مورد مذهبی 
بودن جامعه ایرانی، خرافی بودن و سرشکسنت و ریخنت پول به ضریح امام هشتم 
که خرج ش���کم گنده و مال اندوزی مالیانی که از قبیل علم الهدی امام جمعه و 
آیت الله طبسی نایب التولیه مشهد می گردد به تفصیل تنظیم و به واشنگننت برای 

آماده سازی آن ها به پذیرش شخصی چون خمینی فرستاده بود.
خود سولیوان اضافه می کند:
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پس از بازگش���ت از حرم به این نتیجه رس���یدم که باید اطالعات بیش���رت و 
دقیق تری درباره اسالم بخصوص شیعه بدست بیاورم و در نتیجه از همکاران 
خود در سفارت خواس���تم که درباره ی نفوذ مذهب و روحانیت در اجتماع 
ایران مطالعات جدی تری بعم���ل آورند و فعالیت خود را در زمینه تماس با 

روحانیون گسرتش دهند.
ازنکات جالب کتاب »مأموریت من در ایران« دیدار س���ولیوان به اتفاق آنتونی 
پارسونز سفری انگلیس از شریف امامی پس از انتخاب شدن به مقام نخست وزیری 
اس���ت. شریف  امامی می گوید، که او با اختیارات تام نخست وزیر شده و برنامه 
کار او مبتنی بر دادن امتیازات زیادی به مخالفان برای آرام کردن اوضاع است. 
او گفت، این امتیازات بقدری وسیع است که مخالفان همه خواست های خود را 
برآورده شده ببینند و دیگر چیزی برای خواسنت نداشته باشند. این برنامه را بعدها 
در سفارت امریکا »تغذیه تمساح« )یعنی سری نشدنی( نام نهاده بودند. شریف 
امامی به آن ها گفته بود که خمینی در نجف چون خاری در چشم شاه است. و به 

محض ورود به پاریس از خاطره ها محو و فراموش خواهد شد. 
شاه یک روز در میان، سفرای امریکا و انگلیس را در موقع سرکار آوردن حکومت 
نظامی مالقات می کند و آخرین رویدادها را با آن ها در میان می گذارد و از آن ها 

راجع به نظریه دولت متبوع شان سؤال می کند!!
در خاطرات پریزیدنت انورسادات می خوانیم که او یک روز پس از مکالمه تلفنی 
با ش���اه ایران به همسرش می گوید: »من نمی دانم چرا برادرم محمدرضا اجازه 

می دهد که خارجی ها اینقدر در سرنوشت کشور او مداخله کنند«.
ویلیام سولیوان در کتاب خود در بخش مانورهای سیاسی می نویسد:

با اس���تقرار دولت نظامی ازهاری )که با توجه به روش مسالمت آمیز و عدم 
توس���ل به خشونت به دستور شاه فقید نباید آن را دولت نظامی خواند( پنج 

جریان مختلف در ایران شکل گرفت،
1- کار اول دولت نظامی برای استقرار نظم و جلوگری از اغتشاشات

2- حرکت دوم تالش برای کنار آمدن با مخالفان برای یک راه حل مسالمت آمیز
3- جریان فعالیت هایی که اردش���ر زاهدی در ارتباط مستقیم با برژینسکی 
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مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری امریکا آغاز کرده بود و هدف آن جمع آوری 
و سازمان دادن نروهای طرفدار شاه بود.

4- جریان انقالب و حرکت نروهای مخالف به رهربی خمینی و مش���اوران 
جدیدی مانند ابراهیم یزدی که از امریکا به نجف و سپس به پاریس آمده بود، 
ب���ا وی همکاری می کردند در ایران نیز گروهی از روحانیون از جمله آیت اله 
بهش���تی و آیت اله طالقانی )و دیگر کسانی که بعدًا در شورای انقالب جای 

گرفتند(.
5- جری���ان آخر که با کلیه حرکات فوق مغایر و متفاوت بود فعالیت های من 
س���ولیوان و س���فارت امریکا برای حفظ منافع ملی امریکا در این بحران و 

آشوب بود«.
سولیوان می نویسد:

در طول هفته هایی که من مرتبًا با ش���اه مالقات می کردم و جریان مذاکرات 
خود را با وی به واش���نگنت اطالع می دادم هیچ دستورالعملی درباره این که 
امریکا برای رفع این بحران چه باید بکند دریافت نداشتم و در واقع در این 
مدت ارتباط من با واش���نگنت روزبروز مغشوش تر می شد و گزارش های من 

غالبًا بی جواب می ماند.
پس از این که انگلیس���ی ها از تأیید اقدام ش���اه در مورد تش���کیل دولت نظامی 
خودداری کردند، مالقات مش���رتک سولیوان با سفری انگلیس قطع می شود و با 
توجه به لحن سخن پراکنی بی.بی.سی شاه عالقه زیادی به دیدار سفری انگلیس 
ندارد. در این ایام از طرف واشنگنت چند فرستاده به تهران می آیند. نفر مهم این 
سه نفر بلومنتال وزیر خزانه داری پیشن امریکاست که قباًل نیز به تهران آمده است. 
او بعد از مالقات مفّصل خود با شاه می گویدکه، »از وضع شاه بسیار ناامید شده 
و او را مرد میدان مبارزه با مشکالت فعلی و صاحب اراده ای که بتواند دست به 

اقدامات قاطع و مؤثری برای حفظ قدرت خود بزند نمی بیند«.
نفر دیگر »بوب - بووی« از س���ازمان سیا به تهران آمد او هم مثل بلومنتال به 
این نتیجه رسید که، »شاه در مقابله با بحران فعلی ناتوان است و مردی نیست که 

بتوان از او انتظار قاطعیت و شدت عمل داشت«.
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 آخری���ن و معتربتری���ن فرس���تاده واش���نگنت ب���ه تهران س���ناتور راب���رت برید
)Robert e Byrd( لیدر اکثریت س���نای امریکا بود. او یک سیاستمدار کهنه کار 
و تیزهوش است و یک داماد ایرانی االصل دارد و به همن جهت با امور  ایران 

آشنا بود.
وقتی ویلیام س���ولیوان وضع ایران را به او گزارش می دهد او در پاسخ می گوید، 
آن چه در واش���نگنت راجع به ایران شنیده با آن چه سولیوان می گوید تفاوت کلی 
دارد. او از قول برژنس���کی به سولیوان گفت که شاه آماده دفاع از تاج و تخت 
خود می باش���د ویل بر اثر روش ابهام آمی���ز و اظهارنظرهای ضدونقیض وزارت 
خارجه و سفارت امریکا دچار تردید شده است. سناتور »برید« بعد از مالقات 
ش���اه به سولیوان گفت که او هم به این نتیجه رسیده است که دیگر نمی توان به 

شاه امید بست.
در دسامرب 1978 یک هیئت امریکایی دیگر با عضویت »رمزی کالرک« وزیر 
پیش���ن دادگسرتی امریکا و ریچارد کاتم استاد دانش���گاه پرینستون ظاهراً برای 
مطالعه و تحقی���ق آمده بودند و همن دو نفر بالفاصل���ه در پاریس به مالقات 
خمینی رفتن���د و دو زانو جلوی »خمینی قدیس؟!« ی���ا »گاندی دوم« بنا به 
برداشت غلط مطبوعات امریکا نشستند و راجع به آینده ایران با او حرف زدند.

بعد از تظاهرات بزرگ تاس���وعا و عاشورا دولت امریکا به اتباع خود در ایران 
اعالم کرد که اگر حضورشان در ایران ضروری نیست هرچه زودتر ایران را ترک 
کنن���د. در آن زمان نزدیک به 35هزار امریکایی در ایران زندگی می کردند ویل 
پس از این که چند مؤسسه امریکایی را شورشیان در تهران و اصفهان آتش زدند 

روند خروج آنان افزایش یافت و به دوازده هزار نفر تقلیل یافتند.
سولیوان از آخرین دیدار خود با ارتشبد ازهاری نخست وزیر نظامی نقل می کند 
که تختخواب او در گوش���ه دفرتش و مالقاتش روی تختخواب با من مرا به یاد 
مالقات های دکرت مصدق انداخت. تیمس���ار ازهاری به سولیوان گفت، سربازان 
چهارماه است که در خیابان ها هستند. روحیه آن ها در این مدت بسیار تضعیف 
شده است. در مقابل انواع فشارها، توهن ها و بدرفتاری مردم حداکثر می توانند 
دست به تریاندازی هوایی بزنند و اکثر آن ها دچار شوک و تشنج دائمی شده اند. 
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ازهاری پس از تشریح این مطالب مستقیماً به چشمان سولیوان می نگرد، کمی از 
تختخواب خود بلند می ش���ود و می گوید، شما این مطالب را به دولت خودتان 
گزارش دهید. »شاه قدرت اراده و تصمیم خود را از دست داده و این مملکت 

دارد از دست می رود«.
سولیوان اضافه می کند: 

»بالفاصله پس از مراجعت به سفارت جریان این مالقات تکان دهنده را به 
واشنگنت مخابره کردم و نوشتم که حکومت نظامی شکست خورده و سقوط 
شاه غرقابل اجتناب بنظر می رسد باید ترتیبی داد تا از هم پاشیدگی نروهای 

مسلح جلوگری بعمل آید.
با وجود تأکید بر فوریت و اهمیت مس���ئله باز هم پاسخی برای این گزارش 

خود از واشنگنت دریافت نکردم.«
تهران در آتش می س���وخت و کاخ سفید کماکان سردرگم بود. نخست جرج بال 
معاوت س���ابق وزارت امورخارجه را بعنوان مشاور رئیس جمهور در امور ایران 
تعین کردند. او یک وکیل دادگسرتی آگاه به مسائل ایران بود. گزارش مفصلی 
تهیه و تسلیم کارتر نمود ویل در جنگ قدرت ها در داخل کابینه کارتر گزارش وی 

رد شد.
س���پس به سولیوان اعالم ش���د »تئودور الیوت« بازرس کل وزارتخارجه که در 
چهار سال اخری سفری امریکا در افغانستان بود و فارسی را خوب می دانست کارتر 
بعنوان نماینده خود جهت مذاکره با خمینی به پاریس می فرس���تد و به سولیوان 
مأموریت دادند که مراتب را به ش���اه نیز اطالع دهد ویل در آخرین لحظه معلوم 

شد که چرا این مأموریت نیز صورت نگرفت.
از کتاب »پاسخ به تاریخ« شاه فقید، سولیوان چنن استنباط می کند که تا آن لحظه 
شاه تصور می کرد که سیاست امریکا بر اساس طرح و نقشه اساسی در ایران پیش 
می رود و هدف در درجه اول حفظ ایران و در درجه دوم امکان حفظ سلطنت 
در خاندان اوس���ت. با همن امیدها و تصورات شاه آماده شده بود حکومت و 

سلطنت خود را فدای هدف بزرگ تری بکند.
اما آن روز پس از ش���نیدن لغو مأموریت »الیوت« که قرار بود از س���وی دولت 
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امریکا برای مذاکره با شاه بیاید تازه فهمید که امریکا نه فقط طرح و نقشه بلکه 
سیاست مشخص و حساب شده ای هم در ایران ندارد و سیاست ما در ایران بیشرت 

تابع هوی و هوس بعضی از رجال سیاسی و جنگ قدرت بن آن هاست.
هموطنان و خوانن���دگان گرامی مالحظه می کنید وقتی من عنوان این بخش را 
»سیاست غلط و سرگردان امریکا در رؤیاروئی با فتنه خمینی« نامیده ام بی جهت 
نیست. و تمام این اعرتافات صریح از سوی سفریکبری امریکا یعنی نماینده شخص 

رئیس جمهور و دولت امریکا بیان شده است و قابلیت استناد کامل دارد.
پس از کنفرانس گوادولوپ و تصمیم به کشیدن فرش قرمز از زیرپای پادشاه ایران 
و اتف���اق نظر چهار رهرب جهان غرب در حمایت از خمینی، س���ه تن از رهربان، 
گوادولوپ را ترک کردند ویل آقای کارتر در گوادولوپ با خاطری آس���وده باقی 
مان���د تا در هوای خوب آن جزیره زیبا ماهیگریی کند. در عوض به ژنرال هایزر 
معاون ناتو دس���تور دادند که به تهران بیاید و در گوش ژنرال های ایرانی بخواند 
که شاه رفتنی است و دسته دسته با مخالفان شاه در تهران دیدار کند. این عمل 
بقدری دور از انتظار و غریمرتقبه بود که فرمانده هایزر، الکس���اندر هیگ شدیدًا 
ب���ه آن اعرتاض کرد و در ادامه همن اعرتاض و ندانم کاری کابینه کارتر از مقام 

فرماندهی ناتو استعفا داد.
ژن���رال قره باغی که رئیس س���تاد ارتش ایران بود بطوری ک���ه قباًل گفتیم چون 
آجودان���ی برای هایزر خدمت می کرد و همو بود که بازرگان و آیت اله بهش���تی 
و دیگر س���ران مخالف دولت را به او معرفی کرد و ضمناً به ژنرال های نریوهای 
مسلح دس���تور داد که از توصیه های هایزر اطاعت کنند. شاید خروج سالمش از 
ایران نیز مدیون همن رفتار غریمسئوالنه او در مقام باالترین مقام نظامی و صدور 

اعالمیه بی معنای بیطرفی ارتش بود.
هایزر با یک هواپیمای نظامی روز س���وم ژانویه با لباس مبّدل و غریقانونی وارد 
تهران ش���ده و مستقیماً به س���فارت امریکا در تهران رفته بود. وظیفه مهم هایزر 
وادار ساخنت افس���ران ارتش ایران به ترک سوگند وفاداری به شاه و اطاعت از 
حکومت غرینظامی جدید بود. هایزر گزارش های خود را به وزارت دفاع امریکا 
می فرس���تاد و دس���تورهایی را هم از آن ها می گرفت ویل بقول سولیوان بعضی 
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اوقات به هایزر و او دستورهایی داده می شد و بقدری با هم متفاوت بود گویی 
که آن ها با دو شهر مختلف یا مقامات دو کشور مختلف صحبت کرده اند«.

در این اثناء مأموریت سالیوان و هایزر این بود که در اولن فرصت شاه را مالقات 
کنند و به او بگویند ایاالت متحده امریکا مصلحت شخص شاه و مصالح کلی 

ایران را در این می بینند که هرچه زودتر ایران را ترک گوید.
وقتی این پیام عجیب و غریعادی از طرف س���فری و ژنرال کش���وری به پادش���اه 
کشور دیگر ابالغ می شود باید بحال آن کشور گریست. شاه در مقابل این حرف 
سولیوان در حایل که تن به قضا داده بود با لحنی کم و بیش ملتمسانه می گوید:

 »خیلی خوب، اما کجا باید بروم«.
سولیوان 24 ساعت بعد به شاه پاسخ می دهد: 

»به من از طرف رئيس جمهور امریکا اجازه داده شده که از شما برای سفر به 
امریکا دعوت نمایم و آقای »والرت آننربگ Walter Annenberg« در ملک 
اختصاصی خود در نزدیکی پالم اس���رپینگ کالیفرنیا که منطقه امن وخوش 

آب وهوایی است از اعلیحضرت پذیرایی خواهند کرد«.
امریکا فکر می کرد که با تسریع در خروج شاه از ایران که خمینی در آن پافشاری 
می کرد و پیدا کردن محلی برای اقامت او از خمینی امتیازی بگریند و این انتظار 
نیز چون دهها حدس و گمان و برنامه ریزی امریکا غلط اندر غلط بود و ماجرای 
تصرف سفارت امریکا و شیطان بزرگ خوانده شدن آن کشور توسط خمینی و 
باالخره گروگانگریی 54 دیپلمات امریکایی امتیازی بود که دولت علیه ایاالت 
متحده امریکا همراه با آش���فتگی ایران و نابسامانی منطقه و جهان از این نوع 
خوش خدمتی های خود به خمینی و مخالفان پادشاه فقید نصیب شان شد. و این 
هنوز از نتایج س���حر بود. دولت ابرقدرتی چون امریکا باید به قدرت رسانیدن 

خمینی و حکومت اسالمی را دقیقاً مطالعه می کرد.
پریزیدنت نیکس���ون در مصاحبه تلویزیونی خود با »والرت ماندیل« در ماه نوامرب 

1984 گفت: 
»سیاس���ت غلط ما، که باعث سقوط شاه ایران ش���د، لکه سیاهی در تاریخ 
ایاالت متحده امریکاست. در پس سیاست ما بود که دیوانه متعصبی )منظور 
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روح اله خمینی است( قدرت را در ایران به دست گرد و هزاران ایرانی را به 
جوخه های آتش بسپارد«.

پریزیدن���ت جرج بوش اول در روزنامه معروف واشنگنت پس���ت 29 ژانویه 1979 
یعنی در همان زمانی که هایزر در تهران بود نوشت: 

»مأموریتی که به ژنرال هایزر به منظور فلج کردن ارتش ایران تفویض شد یک 
خطای بزرگ بود«. 

و پریزیدنت نیکسون در مراسم تشییع شاه فقید در قاهره گفت:
»رفتار دولت ما با شاه ایران لکه سیاهی در تاریخ امریکا خواهد بود«.

و باالخره موریس دروئون از چهره های معروف سیاسی در فرانسه در شماره 12 
نوامرب سال 2004 روزنامه معترب فیگارو نوشت:

ماجرای نوفل لوشاتو صفحه درخشانی در تاریخ فرانسه نیست، رفتار والری 
ژیسکاردسنت که آن همه توجه و عنایت به یک پیغمرب دروغنی )یعنی خمینی( 
کرد و آن همه وس���یله در اختیارش گذاش���ت قابل فهم نیس���ت. »اعتالی 

اسالم گرایی افراطی از همنی جا آغاز شد«.

ویلیام سولیوان آخرین سفری کبری امریکا در ایران در ادامه خاطرات خود در کتاب 
»مأموریت من در ایران« اضافه می کند:

بعد از این که ش���اه به ترک ایران راضی ش���د و من قول دعوت ش���خصی 
رئیس جمهور امریکا را برایشان جهت مسافرت امریکا اعالم کردم روز بعد 
تقاضای مالقات ش���اه کردم و ژنرال هایزر را نیز پس از کسب اجازه روز 12 

ژانویه با خود به مالقات شاه بردم.
توصیه ما به ش���اه این بود، برای ورود به امریکا یک فرودگاه دورافتاده ای را 
انتخاب کند و از آن جا با هلی کوپرت به ملک شخصی »آنینربگ« در کالیفرنیا 
برود. شاه پس از مدتی گفتگو سرانجام استدالل ما را پذیرفت. ما باید شاه را 

پشت سر می گذاشتیم و به منافع آینده خود در ایران می اندیشیدیم.
طبق معمول هیچ جوابی از واشنگنت برای این پیام خود دریافت نکردم وهیچ 
قرینه ای هم بدست نیامد که نشان دهد کاخ سفید بدرستی چگونگی تحوالت 
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ایران را درک کرده است. 
دولت بختیار سر کار آمده بود. او تصور می کرد با خروج شاه از ایران می تواند 
رهربی ملت ایران را بدست گرد. بختیار نفوذ و قدرت خمینی را دست کم 
گرفته بود. پس از اولنی دیدار از بختیار، سولیوان در گزارش خود به واشنگنت 
اضافه می کند که: پس از بازگشت خمینی به ایران، سیل انقالب او و دولتش 

را با خود خواهد برد.
واکنش کاخ سفید در برابر نظرات من که بعدًا درستی آن به ثبوت رسید نشان 

می داد که دستگاه رهربی امریکا تا چه اندازه از واقع بینی دور شده است.
بازرگان قباًل ب���رای مالقات بامن اظهار عالقه کرده بود. عصر یک روز در 
خانه یکی از پروان بازرگان در شمال شهر به اتفاق یکی از اعضای قسمت 
سیاسی سفارت بدیدار او رفتم. وقتی که وارد خانه شدیم عالوه بر بازرگان 
آیت اله موس���وی اردبیلی هم در این خانه بود. من و بازرگان به زبان فرانسه 
صحب���ت می کردیم. آیت اله موس���وی فقط گوش م���ی داد و گاهی بازرگان 
مطالب را برای او ترجمه می کرد. بازرگان گفت که آن ها عالقمندند ارتش 
دست نخورده باقی بماند و با حکومت آینده همکاری کنند. آن ها لیستی از 
فرماندهان و افسران ارشد تهیه کرده و می گفتند این عده می توانند اموالشان 
را بردارند و از کشور خارج شوند در این صورت از مجازات معاف خواهند 
بود. آن ه���ا خواهان همکاری وکمک نظامی امری���کا و حفظ قراردادها با 

امریکا بودند.
بازرگان می گف���ت او از طرف نهضت آزادی صحبت می کند و موس���وی 

اردبیلی نماینده عناصر مذهبی انقالب است.
پس از قریب دو ساعت مذاکره امرانتظام نیز به اتفاق شخص دیگری وارد 

خانه شد که من او را نمی شناختم.
بازرگان که با قره باغی روابط دوستانه ای داشت قرار شد با رئیس جدید ستاد 

مشرتک ارتش مذاکره کند.
در همنی احوال دستورهایی که هایزر از طریق وزارت دفاع از امریکا دریافت 
می کرد با اقدامات من در تضاد بود. یک بار دیگر گزارش من به واشنگنت با 
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وجود اهمیت مطلب بی جواب ماند! و اظهارنظری در تأیید یا رد آن دریافت 
نکردم.

به من اط���الع دادند که بازرگان با قره باغی و ژنرال مقدم رئیس س���اواک 
شخصًا مالقات کرده است.

از پرت بودن کابینه کارتر نسبت به رویدادهای روزهای بحرانی ایران به آخرین 
بخش از خاطرات سولیوان اشاره می کنم، او می نویسد:

صبح روز 11 فوریه در س���اختمان س���تاد ارتش فرمانده���ان با 26 نفر هیئت 
مستشاران امریکا جلسه داشتند که به ما خرب رسید به ستاد ارتش حمله شده و 
از جهاتی گلوله باران می شود و ژنرال های ایرانی و افسران ارتش به پناهگاه 

می روند.
در مصاحبه ای که نگارنده شخصاً با یکی از افسران ایرانی حاضر در ستاد داشتم 
و مجاز به اعالم نام او نیستم، او راجع به همان روز توضیح داد که تک تریاندازی 
از پش���ت بام های مجاور یکی از سربازان را هدف قرار داد و خرب این تریاندازی 
به جلس���ه فرماندهان و مشاورین امریکایی رسید. بالفاصله فرماندهان و هیئت 
مستشاری امریکا را از طریق یک پل آهنی به طرف دیگر جاده که ساختمان رکن 
2 ارتش در آن جا قرار داشت و در زیرزمن آن ساختمان اتاق جنگ با تجهیزات 
الزم وجود داش���ت هدایت کردیم و ضمناً یک موتورسوار اسالمی که با موتور 
در داخل ستاد جوالن می داد و شلیک های بی هدف می کرد مورد اصابت گلوله 
نگهبان در پایش ش���د و با انحراف موتور به حوضچه محوطه ستاد افتاد. همن 
مقام نظامی برای من گفت که روز بعد که ما به اتفاق س���پهبد بدره ای، تیمس���ار 
کاشف معاون س���پهبد رحیمی ابکناری در ساختمان ستاد بودیم که گروهی از 
چریک های مسلح به س���اختمان ستاد آمدند و چون ترسیدند وارد اتاق تیمسار 
بدره ای بش���وند و از شلیک فوری او در هراس بودند وسیله یکی از افسران وی 
را به حیله به بریون از اتاق کشیدند و بالفاصله دستگری و داخل یک آمبوالنس 

انداختند و در داخل آمبوالنس در همان محوطه ستاد او را به رگبار بستند.
گروه حمله کننده قصد آتش زدن به س���اختمان ستاد را داشتند که تیمسار کاشف 
که نس���بتی نیز با آیت اله دستغیب شریازی داشت قرآن را روی سرش گذاشت و 
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مهاجمن را به قرآن سوگند داد که ستاد را آتش نزنند. او گفت این جا اموال ملت 
است و اسناد نظامی ایران در آن وجود دارد وتوانست مهاجمن را از آتش زدن 

مرکز ستاد منصرف سازد.
سولیوان ادامه می دهد:

در حایل که من در وحشت کامل برای نجات هیئت مستشاری نظامی امریکا 
بودم. برژینس���کی، نیوسام و وارن کریس���توفر معاوننی ارشد وزارت خارجه 
امری���کا همه در »اتاق وضعیت« پای تلفن بودند و از من می پرس���یدند آیا 
امکان اجرای یک کودتای نظامی برای حفظ دولت بختیار وجود دارد یا نه؟ 
من بقدری خشمگنی و عصبانی بودم که در مقابل این سؤال برژینسکی یک 
فحش به زبان لهستانی )که زبان مادری برژینسکی بود( به او دادم. نیوسام که 
مرد محرتمی است دوباره آن سخن را تکرار کرد و گفت معنای آن را نفهمیده 

است من نیز اضافه کردم که ترجمه انگلیسی آن را نمی دانم. 
این بار نیوسام آمرانه از من پرسید نظر رئیس هیئت مستشاران نظامی را برپسم 
و جواب دهم. من از طریق تلفن بی سیمی که در اختیار داشتم پاسخ او را که 
خود در باصطالح هلفدانی بود باطالع آن ها رساندم که حداکثر پنج درصد. 
هم آن روز و هم آن ش���ب حمالت پراکنده و س���نگ پرانی بسوی سفارت 
صورت گرفت که من از ابراهیم یزدی و آیت اله بهش���تی کمک خواس���تم که 
آن ها با اعزام افراد به محل س���تاد، رفع گرفتاری از مستشاران نظامی کردند 
و در س���فارت نیز کمیته معروف به »ماشاءالله قصاب« را مأمور حفاظت از 

سفارت نمودند.
در خاتمه کتاب، سولیوان نحوه ی فرار خود را از تهران به کمک کمیته ماشاءالله 
قصاب و کمیته ورزشکاران می نویسد و می گوید، در حایل که سه گروه چریکی 
فدائیان خلق - مجاهدین خلق و اسالمیون تندرو در فرودگاه بودند بنحوی خود 
را به هواپیمای پان امریکن که از پاکس���تان می آمده اس���ت می رساند و از حوزه 

مأموریت پرخطر خود بسالمت خود را نجات می دهد.
سولیوان در تقاضای بازنشستگی خود به وزارتخارجه می نویسد:

چون به ُحس��ن تدبری و قضاوت رئیس جمه��وری درمواقع بحرانی اعتقاد و 
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اعتماد ندارم، لذا نمی توانم کار تازه ای در این حکومت بپذیرم.
او اضافه می کند: 

من هرگز دلیل منطقی و تاکتیک های سیاسی واشنگنت را که به چننی نتیجه 
ناگواری انجامید درک نکردم.

آخرین مأموریت من می توانس���ت درس عربتی برای رهربی سیاسی امریکا 
باشد تا از تکرار اشتباهات گذشته برپهیزند و سیاست خارجی ما را بر اساس 

معقول تر و منطقی تری استوار نمایند.
سولیوان می افزاید:

متأس���فانه این امیدها درماه ه���ای بعد برباد رفت. روش سس���ت و بی بنیاد 
حکومت کارتر در سیاست خارجی و اقدامات نامعقول برژینسکی که هنوز 
قادر به درک واقعیات مس���ایل ایران نبود، در نوامرب 1979 به گروگان گری 
اعضای سفارت امریکا منجر شد. یک دوران تحقر ملی که در تاریخ امریکا 

نظر آن دیده نشده است آغاز گردید.

* * * * *

شاهدرمصر،مراکش،باهاماس،مکزیکونیویورک

شاه پس از یک استقبال باعظمت شاهانه توسط زنده یاد انورسادات در مصر و 
چند هفته اسرتاحت در آسوان مصر به مراکش پیش دوست خود ملک حسن دوم 

پادشاه مراکش می رود و در قصر معروف دارالسالم مستقر می شود.
ملک حسن مقّرب دربار شاه فقید که بهر مناسبتی در نوشهر یا کیش به ضیافت 
ش���اه می آمد و حتی در ژانویه سال 1978 هنگام دیدار کارتر از ایران، شاه بدون 
برنامه قبلی دست او را در تهران در دست کارتر گذاشت تا نظریات خود را راجع 
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به صلح اس���رائیل و فلسطن و درخواست های اردن بیان نماید، از ترس خود یا 
عکس العمل فلس���طینی های مقیم اردن که جماعت قابل توجهی هستند از شاه 
دوری می نماید، به حّدی که این نمک خورده ی پادش���اه فقید حتی در مراسم 
تشیع جنازه شاه فقید که رجایل چون نیکسون و دیگران در قاهره حضور داشتند 
به خود زحمت نمی دهد که به قاهره برود و فقط به ارس���ال یک تاج گل بسنده 

می کند.
ملک حس���ن در یکی دو هفته اول میهمان داری و میهمان نوازی می کند ویل از 
عکس العمل اس���المیون تحت تأثری خمینی می ترسد و به انحای مختلف او و 
اطرافیانش بویژه سفری امریکا در مراکش به شاه تفهیم می کند که اقامت بیشرت او 
در مراکش به مصلحت نیست. کار به جایی می رسد که ریچارد پارکر سفری امریکا 
در رباط می گوید، او ش���رمنده اس���ت که دولت او با دوستی )چون شاه( چنن 

معامله می کند.
ش���اه فقید نمی خواهد از خاورمیانه دور شود و از ایران دل بَکند. هر روز اخبار 
مرب���وط به ایران را پیگریی می کند. و هر روز خرب تریباران عده ای از ژنرال ها و 

مردان زمامداری خود را می شنود.
امریکا برخالف وعده صریح و دعوت رس���می که توسط سفری خود در ایران از 
پادشاه ایران برای مسافرت به امریکا نموده است زیر وعده خود می زند و حاضر 

به پذیرش شاه در امریکا نیست.
ملک حسن دوم بزودی عازم یک اجالس سران عرب است و باید قبل از رفنت 
به آن جا و مقابل شدن با مسلمانان تندرو طرفدار خمینی مسئله حضور شاه را در 

مراکش حل کند.
در اروپا کسی خواهان شاه نیست. »مارگارت تاچر« نیز توسط نماینده ویژه خود 

برخالف موافقت پیشن با مسافرت شاه به انگلستان از شاه پوزش می خواهد.
ملک حس���ن دوم دس���ت بدامان دو تن امریکایی از البیست  های مراکش در 
واشنگنت می شود. این دو تن یکی »دان اگر« معاون پیشن وزیر ترابری امریکا و 
دیگری »چارلز گودل« سناتور پیشن نیویورک است. آن ها به شاه اطالع می دهند 
که هواپیمای شخصی ملک حس���ن برای پرواز او بهرجایی که می خواهد برود 
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آماده است. شاه »مظلوم« در نهایت استیصال می گوید که من مطمئن هستم اگر 
من از برادر مس���لمانم )ملک حسن( بخواهم ده روز دیگر اقامت بکنم مشکلی 
نباشد. ویل دو نفر نماینده ملک حسن پاسخ می دهند که اعلیحضرت، متأسفانه 

هواپیما برای پرواز در روز جمعه همن هفته آماده است و باید پرواز کرد.
قبل از این گفتگو برای این که دل شاه را خایل کنند توسط افراد مختلف به شاه 
پیغام داده بودند که رژیم خمینی خانواده ملک حسن را تهدید به ربایش نموده و 
در صورت ادامه اقامت شاه در مراکش امکان دارد اعضای خانواده ملک حسن 
به گروگان گرفته ش���وند. لذا شاه چاره ای جز ترک مراکش در پیش رو نداشت. 
تنها جایی که با آب و هوای مناسب آماده پذیرش شاه است جزایر باهاماس در 
جنوب شرقی فلوریدا می باش���د و هواپیمای شاه در فرودگاه »ناسائو« به زمن 
می نش���یند. جوان 30 ساله ای بنام رابرت آرمائو که بسیار منظم و مرتب و مبادی 
آداب اس���ت و شاه فقید را به جز با عبارت »اعلیحضرت« خطاب نمی کند از 
طرف دیوید راکفلر دوست دیرین پادشاه انتخاب و معرفی شده است تا در این 

سفر تنهایی و فالکت بار در خدمت پادشاه ایران باشد.
شاه چند هفته ای در باهاماس در یک ویالی کوچک اقامت می کند و همراهان 
او در ی���ک جزیره نزدیک به آن ویال در هتلی معمویل بنام )Ocean Club( با 

شبی 126 دالر سکونت می گزینند.
در خانه ویالیی کوچک، ش���اه و شهبانو و شاهزادگان که به آن ها می پیوندند به 
اتفاق سرهنگ جهان بینی محافظ ویژه شاه که از تهران همراه اوست، سکونت 
دارند. ویل پس از دریافت پیغام تهدید یاس���ر عرفات و همچنن خلخایل، شاه 
فقید احساس امنیت نمی کند. ضمناً معلوم می شود که مقامات باهاماس جبیب 
گش���ادی برای سرکیسه کردن پادشاه و همراهان او دوخته اند. پس از چند هفته 
صدای ش���اه و شهبانو و همراهان بلند می ش���ود و باالخره با وساطت کسینجر، 
راکفلر و مسافرت شخصی اردشری زاهدی به مکزیک، رئیس جمهور مکزیک با 

مسافرت پادشاه فقید به مکزیک موافقت می کند.
چند هفته از اقامت ش���اه در مکزیک نمی گذرد که حال مزاجی او بد می ش���ود 
و احتیاج به عمل جراحی پیدا می کند، هر چند که پزش���کان مکزیکی عمل در 
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بیمارستان های مکزیک را مناسب و مفید تشخیص می دهند ویل شاه و همراهان 
و تنی چند از پزشکان معالج توصیه می کنند که شاه برای این عمل جراحی باید 

به نیویورک برود.
امریکا برای خشنود س���اخنت رژیم خمینی سعی می کند از شاه فاصله بگرید و 
ورود مجدد شاه به امریکا را به سود منافع ملی امریکا و روابط آینده اش با ایران 

نمی داند.
این جاس���ت که دیوید راکفلر دوس���ت قدیمی ش���اه در 19 آپریل 1979 به دیدار 
پریزیدن���ت کارتر م���ی رود و ضمن طرح مطالب مختلف صحبت را به مس���ئله 
ش���اه می کشاند. او به کارتر می گوید که، اواًل دولت امریکا نباید با یک دوست 
سی وچند ساله چنن معامله ای می کرد و ثانیاً دولتی به عظمت امریکا نباید باج 

به رژیم خمینی بدهد و کاخ سفید را ترک می کند.
فش���ار دوم به کارتر از طریق »هرنی کسینجر« بعمل می آید. او نیز معتقد است 
که رفتار دولت امریکا با ش���اه و خایل کردن پش���ت ش���اه و عدم حمایت از او 
شایسته سی وهفت سال دوستی او و دولت امریکا نبوده است. کسینجر از طرح 
این مطلب دوهدف دارد، نخس���ت انتقاد از کارتر و دموکرات ها است و سپس 
خدمت و قدردانی از ش���اه، کسینجر در یک مصاحبه مفصل با روزنامه معروف 

نیویورک تایمز می گوید:
برای امریکا اشتباه محض بود که با یک دوست سی وهفت ساله خود چون 
هلندی سرگردان که دنبال بندری برای پهلوگری کشتی آواره خود بود رفتار 

کند. 
و تأکید کرد که: 

»باید امریکایی ها در آمدن شاه به این کشور به او خوشامد بگویند«.
متعاقب این پیگریی ها بود که باالخره کارتر رضایت داد که شاه فقط برای معالجه 
بطور محرمانه به نیویورک بیاید و پس از عمل جراحی هر چه زودتر امریکا را 

ترک کند.
در س���فر ش���اه به نیویورک، همان معامله معروف را با ش���اه کردند که وی را از 
راهرو زیرزمینی یک بیمارستان که معمواًل کاال و لوازم را از آن معرب می آوردند 
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به بیمارس���تان آوردند. ویل بر خالف ظاهر محرمانه بودن، بقول ش���هبانو فرح 
در مصاحبه ب���ا علریضا میبدی در تلویزیون پارس، دهه���ا خربنگار در محوطه 
بیمارس���تان حاضر بودند و دهها دانشجونمای ایرانی در بریون بیمارستان شعار 
»مرگ بر شاه« می دادند و شاه که داشت با سرطان لنفاوی و عمل جراحی در 
تن خود مبارزه می کرد روانش را نیز این بی سپاسی دانشجویانی که از برکت رژیم 
او، خانواده هایشان توانس���ته بودند آن ها را به خارج بفرستند، عذاب مضاعف 
داشت. به جزئیات عمل جراحی و رفتار مأمورین امنیتی که با خانواده سلطنتی 
چون افرادی تحت بازداشت رفتار می نموده اند نمی پردازم چون مصیبتی که بر 

شاه فقید در این ماجرا روی داد فراتر از تعریف است.
ش���اه و ش���هبانو را ظاهراً مخفیانه در حایل که شاه فقید هنوز بهبود نیافته است 
به بهداری یک پایگاه نظامی در تگزاس می برند. بعداً بطوری که ش���هبانو فرح 
در خاطرات خود می نویسد معلوم می شود که این محل ویژه نگهداری بیماران 
روانی بوده و به همن دلیل درب و پنجره از درون باز نمی شوند و پنجره ها دارای 

میله های آهنی است. 
 م���ن این بخش کت���اب را عمدتاً با اس���تفاده از کت���اب »آخرین پرواز ش���اه«

 )Crisis( »نوشته ویلیام شوکراس و نیز کتاب »بحران )The Shah's Last Ride(
هامیلتون جردن، رئیس ستاد اداری پریزیدنت کارتر و کتاب کهن دیارا، خاطرات 
شهبانو فرح و دیگر مقاالت مربوط به موضوع باختصار نقل می کنم. چون قصد 
توضیح وقایع یا تشریح فجایع نیست فقط اشاره به رفتار و برخورد غریمتداول و 

غریمنطقی سیاست امریکا راجع به شاه و ایران خواهم کرد.
شاه در امریکا مشغول مداوا است که واقعه گروگانگریی دیپلمات های امریکایی 
در تهران صورت می گرید. احتمااًل رژیم خمینی و مش���اورین شرقی و عربی و 
غربی او چنن بیان می کنند که آمدن ش���اه به امریکا بابت مداوا، پوششی بیش 
نیست و شاه در امریکا مشغول مذاکرات و مقدمات بازگشت خود یا پسرش برای 

تداوم پادشاهی درایران است.
رژیم خمینی برای این که دست باال را بگرید اقدام به گروگانگریی می کند و این 

بار شاه در مقابل گروگان ها قرار می گرید.
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کارتر پیشنهاد می کند که شاه از بیمارستان نیویورک مستقیماً به مرکز نظامی ُاکلند 
در تگزاس برود و تالش برای یافنت جایی برای او و خروجش از امریکا هر چه 

زودتر صورت پذیرد.
در هفته اول گروگانگریی خمینی دس���تور آزادی ده نف���ر از گروگان ها که زن و 

سیاهپوست بودند را صادر کرد.
خمینی به پاپ که تقاضای آزادی گروگان ها را کرده بود حمله کرد و گفت، چرا 
در زمان حکومت شاه به جنایات او اعرتاض نکرده است. پاسخ خمینی جهت 
تأث���ری در افکار عمومی امریکاییان در یک صفحه کامل نیویورک تایمز با هزینه 

هنگفتی بعنوان آگهی چاپ شد.
خمینی در تهران در پاسخ به احتمال حمله نظامی امریکا به ایران گفت: »چرا 
باید برتسیم، کارتر بر طبل تهی می کوبد. او عرضه ی هیچ کاری را ندارد. امریکا 
هیچ غلطی نمی تواند بکند.« در اثر گروگانگریی و تحقری امریکا توسط خمینی 
و سردرگمی کارتر در 24 دسامرب 1979 روسیه شوروی از جّو موجود استفاده کرده 

و افغانستان را اشغال نظامی کرد.

بعد از گروگانگریی، مهندس مهدی بازرگان نخس���ت وزیر یا چاقوی بی دس���ته 
حکومت اس���المی و ب���دون اطالع از میزان خونخ���واری بنیانگذار جمهوری 
اسالمی با خوش بینی و ساده انگاری خویش نامه ای به پادشاه ایران می فرستد. 
البته در هیچ یک از مطالبی که من خوانده ام دریافت چنن نامه ای از سوی پادشاه 

ایران یا شهبانو تائید نشده است.

نامهمنتشرنشدهمهندسبازرگانبهمحمدرضاپهلوی
اعلیحضرت سابق آقای محمد رضا پهلوی

»اگر همیشه از من صراحت دیده اید كه تلخ بوده است فكر می كنم هر دفعه نیز 
روشن شده است كه گفتارم خایل از صداقت و حسن نیت نبوده، و درست از آب 
درآمده است. حاال هم می خواهم پیشنهادی بدهم كه به خواست خدا خری بزرگ 

برای همه و از جمله شما و شهبانو در دو دنیا خواهد داشت.
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در برابر وضع وحشتناك حاضر و مساله الینحلی كه گروگان گریی اعضا سفارت 
آمریكا و سرسختی طرفن دعوی بر سر اسرتداد شما بوجود آورده است و می رود 
كه خدای نخواس���ته عالمی به آتش و مرگ كشیده شود بیایید یك ژست عایل 
تاریخی و در عن حال ساده انجام دهید: اعالم مراجعت به ایران برای حضور و 
دفاع خود در محاكمه بنمایید، كلید نجات مملكت و باز شدن گره كور بن الملل 

و همچنن آزادی وجدانتان و خروج از وحشت حاضر بدست شما است.
به خاطر هموطنان و برای اثبات دوستی و خدمتگزاری به آنان و به شریعت كه 
همیش���ه مدعی بوده اید این كار را بكنید و بی درنگ هم بكنید. گروگان ها آزاد 
خواهند شد، مردم آمریكا كه نمی گذارند دولت شان شاه را تحویل بدهد راضی 

و خالص خواهند شد.
حمله به ایران و هرگونه مشكالت و مصائب احتمایل مرتفع می شود. اروپا و آسیا 
از نگرانی بریون می آیند و باالخره ش���هرت جهانی و افتخار خدمت بی نظریی 
كه كفاره ای از گذش���ته و آبرویی برای آینده خواهد بود می خرید . چه بسا همن 
عمل تاثری بر دلها و در محكومیت شما داشته باشد. در هر حال من پیش قدم در 

تقاضای تخفیف و كوشا برای اخذ  گذشت خواهم بود.
رؤس���ای كشورها نیز چنن وساطت خواهند كرد. این را هم بدانید كه در صورت 
خودداری از چنن ش���هامت مردانه وضع مردم ایران و دنیا طوری نیس���ت كه به 
سالمت و به سلطنت بر گردید. عاقالنه ترین و خوش عاقبت ترین راه حل همان 
اس���ت كه عرض كردم، خداوند ارحم الراحمن است و در توبه و سعادت را به 

روی بندگان باز گذاشته است.«
بازرگان و همپالگی هایش به همان س���ادگی که چنن نامه ای نوش���تند با همان 
ساده اندیشی نیز جنبش مردمی را به دست مالیان واپسگرا سرپدند و برزگرتین 
لطمه و صدمه، خسران و خسارت  مادی و معنوی را برای کشور بزرگ ایران با 

حکومت حقری مالیان فراهم ساختند.
آخرین خربی که در ماه ژو ئن 2013 راجع به گروگان ها در رس���انه های آمریکایی 
دیدم این اس���ت که دولت آمریکا از محل جریمه بانک ها و شرکت های بزرگ 
تجاری که مرتکب تخلف از تحریم های بن المللی و آمریکا بر علیه ایران که به 
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میلیاردها دالر می رس���د می خواهد به هر یک از گروگان ها مبلغ چهار میلیون و 
چهارصد هزار دالر یعنی به ازای هر روز ده هزار دالر برپدازد. ملت بیچاره ایران 
که بیش از 34 س���ال گروگان چنن حکومتی به علت ندانم کاری سیاستمداران 

غرب به ویژه آمریکاست باید غرامت و خساراتش را از کجا و کی بگرید؟!

* * * * *

شاهدرپاناماودرخطرمبادلهباگروگانهادرتهران

شاه مظلوم و سرگردان در پایگاه نظامی تگزاس منتظر است که آیا در این دنیای 
بزرگ کشوری حاضر می ش���ود به او و همراهانش اجازه اقامت دهد. دوستان 
او در امریکا در تالش���ند، کارتر نیز می خواهد هر چه زودتر شاه را از سر خود وا 
کند. کارتر، هامیلتون جردن و سفری امریکا در پاناما را پس از مشاوره های زیاد به 
پیش »عمر توریخوس« رهرب نظامی پاناما می فرستد. او به اصطالح ما ایرانی ها 
یک نظامی لوطی مس���لک  است و همواره در یک دست خود لیوان ویسکی و 
در دس���ت دیگر س���یگار برگ دارد و هر شب در خانه ی یکی از معشوقه هایش 
می خوابد. آن ها به عمر توریخوس می گویند که پریزیدنت کارتر انتظار دارد پاپا 

ژنرال در رفع این مشکل به امریکا کمک کند.
بای���د توضیح بدهم که ظاه���راً عمرتوریخوس فرمانده نظامی پاناماس���ت ویل 
 در واقع همه کاره اس���ت و یک نفر رئیس جمهور ج���وان حقوقدان نیز که بنام

)President Royo( دارن���د او در واق���ع مدیریت اداری پاناما را در زیر س���ایه 
عمرتوریخوس انجام می دهد. 

عمرتوریخ���وس که منتظر فرصتی بود تا رئیس جمهور امریکا روزی از او چیزی 
بخواه���د قول مثبت به آمریکایی ها می دهد و برای پادش���اه و همراهان در یک 
جزیره کوچک بنام »کونتادورا« ملک بزرگی که گابریل لوئیز داشت درنظر گرفته 

می شود. 
صبح 15 دس���امرب 1979 شاه و شهبانو و همراهان تگزاس را به قصد پاناما ترک 
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می کنند. جودی پاول سخنگوی کاخ سفید می گوید که امیدوار است خروج شاه 
از امریکا ش���رایط بهرتی برای آزادی گروگان های امریکایی به بار بیاورد. ویل 
تهران پاس���خ س���خت تری به این امیدواری می دهد و اعالم می کند که احتمااًل 
گروگان ها را بعنوان جاسوس محاکمه خواهند کرد. و وزیرخارجه ایران )که در 
آن زمان قطب زاده معدوم بود( اعالم می کند که تقاضای رسمی اسرتداد شاه را 

از دولت پاناما بعمل خواهد آورد.
این اعالم رس���می عمرتوریخوس را ک���ه از طرفی با پریزیدنت کارتر و از طرفی 
دیگر با فیدل کاس���رتو دوستی دارد به اندیش���ه وا داشت. حال که امریکایی ها 
این مش���کل را به گردن او انداخته اند، چگونه باید از این معرکه پریوز دربیاید و 
 بعنوان ورقی برنده بتواند از ش���اه بهره برداری کند. امریکا درمنطقه کانال پاناما

)Chanal Zone( طبق توافق آزادی پاناما منطقه ای در اختیار و حکومت خود 
دارد و یک پایگاه هوایی امریکا در آن جا مستقر است. هواپیمای پادشاه ایران در 

پایگاه هوایی »هوارد« در آن قسمت به زمن می نشیند.
در فرودگاه، گارد ملی پاناما، عمرتوریخوس، معاون اول او، رئیس امنیت پاناما، 

دکرت شاه و سفری امریکا در پاناما »آمبلرماس« حضور دارند. 
در گونتادورا پروفس���ور خوزه مارتینز )Jose J. Martinez( که همه او را چوچو 
)chuchu( می شناسند از طرف توریخوس نماینده استقبال و بیان خریمقدم به 

شاه بود. 
پروفس���ور خوزه استاد فلسفه مارکسیست در دانشگاه پاناما بود. او از نزدیکان و 
محارم ژنرال توریخوس بود. او می دانست که ژنرال یک قمارباز است و از کارت 

شاه و اقامت او در پاناما می خواهد در مواقع لزوم استفاده کند.
هلی کوپرت شاه فقید به زمن نشست وغری از شهبانو، سرهنگ جهان بینی و خانم 
دکرت پرینیا، رابرت آرمائو و مارک موریس امریکایی بعالوه دو سگ بزرگ شاه 
و تعدادی چمدان و کارتن به داخل ویال منتقل شد. مأمور حفاظت از شاه رئیس 
گارد ملی پاناما سرهنگ نوریگا بود که بعد از مرگ توریخوس فرماندهی پاناما 
را بعهده گرفت. او به نوش���ته ی کتاب »آخرین پرواز ش���اه« جاسوس سیا، کوبا 
و اس���رائیل بود. و بهرت اس���ت همن جا ذکر کنیم که این مرد کریه سپس از طریق 
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امریکایی ها از کار برکنار شد و تحت الحفظ به امریکا آورده شد و به اتهام قاچاق 
مواد مخدر و پول شویی به بیست سال زندان محکوم گردید. 

او وظایف���ت حفاظ���ت از ش���اه را بخوبی انج���ام می داد و ب���ا گارد ملی تمام 
توریس���ت هایی که به هتل کونتادورا می آمدند قباًل بررسی بدنی می شدند و در 

دریا نیز قایق های محافظ و مردان غّواص حفاظت بحری را بعهده داشتند.
بیشرت اوقات شاه فقید در پاناما به اسرتاحت، ورزش های سبک، پیاده روی و فکر 

کردن می گذشت.
شهبانو اکثر مواقع پای تلفن بود و با صحبت با دوستان، خود را آرام می ساخت. 
بیش���رت تلفن های او به خانم جهان س���ادات بود. شاه فقید مطالب خیلی جدی 
با »چوچو« مطرح نمی کرد. تنها کس���ی که ب���ا او صحبت های جدی می کرد 
رئیس جمهور پاناما »رویو« بود. یک بار ش���اه ک���ه از کوچکی ویالی خود در 
کونتادورا صحبت می کرد »رویو« به او گفت، ناپلئون وقتی به جزیره »سنت هلنا« 

رفت شرایطش خیلی بدتر از شما بود.
ش���اه پاس���خ داد، ویل فرق من و ناپلئون این اس���ت که، ناپلئون می دانست که 
زمامداری او پایان یافته است ویل مال من نه، و سلسله ی من ادامه خواهد یافت!

پریزیدنت »رویو« با حالت تعجب پرسید که، کی دوباره شما را به ایران فراخواهند 
خواند؟ شاه پاسخ داد، »من برنمی گردم ویل فرزند من برخواهد گشت«.

* * * * *

روز شنبه 12 ژانویه ژنرال توریخوس برای مذاکره مهمی با هامیلتون جردن، گابریل 
نماینده خود را به فلوریدا فرستاد. چون به نظر می رسید که باید موضوع مهمی 
راجع به شاه باش���د لذا هامیلتون جردن به اتفاق »هرنی پرشت« رئیس بخش 
ایران در وزارت خارجه که اطالعات الزم را در مورد ایران وگروگان ها داشت با 

خود همراه می برد.
در فلوریدا گابریل لوئیز س���فری سابق پاناما در امریکا به اتفاق نماینده پاناما در 

سازمان ملل در اتاق دربسته ای با جردن و هرنی پرشت مالقات می کنند.
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گابریل نخس���ت به جردن می گوید که، »پاپا ژنرال )توریخوس( به ش���ما سالم 
رس���اندند و آرزوی موفقیت شما را کردند«. سپس جوان باریک اندامی را بنام 
»مارس���ل سالمن« که با گروه های انقالبی و چپ در نقاط مختلف دنیا ارتباط 
داش���ت به جردن معرفی می کنند. مارسل سالمن پرونده قطوری از کیف چرمی 
خود بریون می آورد و اظهار می دارد که با یک وکیل فرانس���وی و یک تبعیدی 
آرژانتینی در پاریس زندگی می کند و اخریاً از تهران برگشته و با معرفی افراد فوق 
با صادق قطب زاده وزیرخارجه ایران مالقات کرده اس���ت و می تواند برای حل 
مسئله گروگان ها به امریکایی ها کمک می کند با او قراری می گذارد که در لندن 

با وکالی دولت ایران جلسه ای داشته باشند.
هامیلتون در کتاب بحران می نویسد:

من این مالقات را به رئیس جمهور گ���زارش کردم و او با پی گری موضوع 
موافقت می کند. ویل س���ایروس ونس وزیر امورخارجه س���کوت می کند و 
نظری ابراز نمی دارد. هامیلتون برای محرمانه بودن سفر از پاسپورت قالبی 

بنام آقای تامپسون )Thompson( برای رفنت به لندن استفاده می کند.
هامیلتون باتفاق »هال ساندرس« مقام مهم وزارت خارجه روز 19 ژانویه در خانه 
مقام دوم سفارت امریکا در لندن با »هکتور ویاللون« که اصاًل آرژانتینی بوده 
و سال ها در فرانسه زندگی می کرد باتفاق »کریستن بورگه« وکیل فرانسوی که 
موهایش تا ش���انه هایش رسیده بود و ریش انبوهی داشت با آن هیبت عجیب و 

غریب مالقات می کنند. 
بورگه که به زبان فرانس���ه صحبت می کرد و تازه از تهران رسیده بود می گوید، 
»کسانی که س���فارت را اش���غال کرده اند خواهران و برادران کسانی هستند که 
س���اواک شاه آن ها را شکنجه کرده یا کشته اس���ت«. اضافه می کند، »شاه آدم 
بس���یار بدی بود شما باید به ش���کایات مردم ایران و ناراحتی های آن ها از رژیم 
گذشته توجه کنید«. هامیلتون در یک حالت بی حوصلگی می پرسد، »ویل حاال 

چه کاری باید کرد«.
بورگه منتظر ترجمه فرانس���وی حرف های هامیلتون نمی ش���ود و با انگلیس���ی 

شمرده ای می گوید، »شما باید شاه را به ایران پس بدهید«.

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


شاهدسقوطهایسهگانه94

* * * * *

روز 23 ژانوی���ه 1980 )3 بهمن 1358( دو هفته مانده به س���الروز انقالب آقای 
کریستوفر معاون وزارت خارجه، صبح اول وقت به آقای هامیلتون زنگ می زند 
و می گوید، »به موجب گزارش آژانس های خربی از پاناما، شاه ایران بازداشت 

شده و پرونده مربوط به اسرتداد او به ایران تحت بررسی است«.
ترس مقامات امریکایی از این بود که ش���اه بعد از ش���نیدن این گونه خرب دوباره 
بخواهد به امریکا برگردد و یا دوستان او چون راکفلر یا کسینجر دوباره بخواهند 
به کارتر در این مورد فشار بیاورند. هامیلتون فوری با گابریل لوئیز تماس می گرید 

و می پرسد، این خربها که از پاناما می رسد چه معنی دارد؟
گابریل با خونسردی جواب می دهد: »دوست جوان من، خیلی سخت نگری. به 
موجب قوانن پاناما وقتی که تقاضای اس���رتداد یک شخص خارجی به دولت 
پاناما می رسد، تا رسیدگی به این درخواست آن شخص تحت نظر قرار می گرید.

حاال هم دولت ایران تقاضای اس���رتداد شاه را کرده ویل چون شاه عماًل تحت 
مراقبت گارد ملی ماست می توانیم بگوییم که تحت نظر است«.

هامیلتون جردن برای نجات از س���ردرگمی و کس���ب اطالعات بیشرت دوباره با 
پروفس���ور کاتم تماس می گرید که او از معدود امریکایی هایی است که با افکار 
خمینی آشنایی دارد و در پاریس با خمینی مالقات کرده است. با ابراهیم یزدی 

دوستی دارد و قطب زاده نیز از شاگردان اوست.
تماس با وکالی فرانسوی ایران طبق توافق کارتر ادامه پیدا می کند. این بار بورگه 

و ویالیون به واشنگنت آمدند و در کاخ سفید با آن ها مذاکره شد.
گزارش سازمان سیا درمورد »بورگه« حاکی از آن بود که وی تمایالت چپ دارد 
و در بعضی دیگر از دعاوی هم وکالت رس���می دولت ایران را بعهده دارد ویل 
گزارش مزبور »ویاللون« را یک دالل و کارچاق بن المللی و آدمی فرصت طلب 
معرفی می کرد که یک بار هم به اتهام آدم دزدی در پاریس به زندان افتاده بود.

دراین دیدار راجع به انتخاب بنی صدر بعنوان رئیس جمهور و قطب زاده بعنوان 
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وزیرخارجه صحبت شد و وکالی فرانسوی وعده دیدار هامیلتون با قطب زاده را 
در پاریس بیان داشتند.

هامیلت���ون برای مالقات با قطب زاده و ش���ناخته نش���دن از طرف مطبوعات یا 
جاسوس���ان وسیله یک کارشناس سیا قیافه خود را تغیری می دهد و وقتی پس از 
رسیدن به پاریس در روز 16 فوریه در ساعات دیروقت شب وارد اتاقی که بورگه 
وکیل فرانس���وی و هکتور ویالیون حضور داش���تند وارد می شود، دفعتاً آن ها از 
جایشان می پرند و می گویند وای بیگانه ای وارد این اتاق شده است و در آن  جا 
هامیلتون خود را بنام »سینور جردن« با خنده معرفی می کند و آن دو نفر نیز به 

سادگی خود می خندند.
باالخره پس از یکی دو س���اعت مذاکره در مورد این که با این مقام مهم ایرانی 
)صادق قطب زاده( چه جوری باید مذاکره شود. خود هامیلتون جردن در کتاب 

بحران چنن می نویسد:
کمی بعد از نیمه شب وارد آپارتمانی شدیم که برای مالقات پیش بینی کرده 
بودند در حدود ساعت دو بعد از نیمه شب صدای پایی ازراهرو بگوش رسید. 
چند لحظه بعد در باز شد و مردی در آستانه ی در نمودار گردید. من از جای 
خود برخاستم. مرد مستقیمًا به طرف من آمد و دست خود را بطرف من دراز 
کرد و گفت، »س���الم مسیو جردن«. میزبان من به فرانسه صحبت می کرد و 

استفانی که مرتجم مورد اعتماد همراه من بود به انگلیسی ترجمه می کرد.
پس از ردوبدل کردن تعارفات میزبان، ما دو نفر را به اتاق دیگری که شمعی 
در آن روش���ن بود هدایت کرد و پس از آن که دور میز نشستیم مستخدمی با 

یک بطر شراب قرمز فرانسه وارد شد.
من به توصیه واسطه های فرانسوی کمرت حرف می زدم و بیشرت گوش می دادم. 
به او گفتم: شما ریسک بزرگی کرده اید که برای مالقات من به این جا آمده اید. 
او گفت، این ریسک را من داوطلبانه به خاطر صلح استقبال کرده ام. او تأکید 

کرد من دوباره از شما می خواهم که هویت مرا هرگز فاش نخواهید کرد.
گفتم، من این قول را داده و تکرار می کنم ویل اگر این موضوع فاش ش���ود 

چه خواهد شد.
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)قطب زاده( با خنده بلندی گفت، »هیچ دوس���ت من، اول شغلم را از دست 
خواهم داد و بعد گردنم را«. 

)بیچاره قطب زاده نمی دانست که واقعاً چنن سرنوشتی روزی در انتظار او هست 
و به امر پدر معنوی خود یعنی خمینی گلوله باران خواهد شد(.

بعد از مکالمات طوالنی هامیلتون جردن با قطب زاده درمورد شخصیت روحانی 
خمینی و پرزیدنت کارتر و اشاره قطب زاده به این که حتماً آقای کارتر می خواهد 
برای دور دوم انتخاب ش���ود و این امر در گرو مصالحه با تهران است و چندین 
موارد روابط دو کش���ور هامیلتون می گوید: »ح���اال این بحران را چگونه بطرز 
آبرومندانه و مس���المت آمیز حل کنیم؟ )قطب زاده( تبسمی کرد و گفت: »خیلی 

ساده است«.
گفتم، چطور؟ با صدای آهسته ای گفت، »فقط شاه را بکشید!«

من شوکه شدم و گفتم، »مرا دست انداخته اید؟«
تبسمی که بر لبانش بسته بود محو شد و با لحن جدی گفت، »آقای جردن، من 
کاماًل در حرف خود جدی هستم. شاه حاال در پاناماست و تمام کردن کار او چیز 
مشکلی نیست. سیا می تواند ترتیب تزریق آمپویل را به او بدهد و مرگش خیلی 

طبیعی بنظر می آید.«
باالخ���ره دو طرف بعد از صحبت های زیاد تواف���ق می کنند که در حال حاضر 
پریزیدنت کارتر از س���خن گفنت در مورد تحریم اقتصادی و اعمال فشار به ایران 

خودداری کند تا در آینده جّو برای آزادی گروگان ها میسر شود.
روز بیس���تم فوریه چهار روز بعد از مالقات قطب زاده و جردن خمینی در تهران 
نطقی می کند که ضمن آن از دانشجویان اشغال کننده سفارت پشتیبانی می نماید 

و آزادی گروگان ها را موکول به تحویل شاه می سازد.

* * * * *

در 16 مارس 1980 )25 اس���فند 1358( ش���ش روز مانده به نوروز ایرانی وضع 
مزاجی ش���اه که پس از خروج از امریکا و اقامت در پاناما نسبتاً بهبود یافته بود 
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مجددًا رو به وخامت نهاده و پزشکان پانامایی که مراقب حال او بودند تشخیص 
دادند که یک عمل جراحی فوری برای برداشنت طحال او ضروری است. و نتیجه 
آزمایش خون او را مستقیماً به مرکز تحقیقات سرطان در هوستون تگزاس گزارش 

داده و تأیید متخصصن این مرکز را نیز گرفتند.
اطرافیان ش���اه در انجام عمل جراحی وسیله پزشکان پانامایی تردید داشتند و 

ضمناً بحث بر سر بیمارستان مناسب جهت انجام عمل بود.
امریکایی ها نمی خواستند شاه در این شرایط حساس از بابت گروگان ها دوباره 
به امریکا برگردد. و بقویل بعضی از اعضای کابینه کارتر شرط مراجعت مجدد 
ش���اه برای معالجه به امریکا را استعفای او از سلطنت اعالم کرده بودند که شاه 
و شهبانو آن را رد کرده بودند. از طرفی شایعه این که بیکی از پزشکان پانامایی 
یک میلیون دالر از طرف عوامل جمهوری اسالمی برای کشنت شاه وعده داده 

شده است ذهن اطرافیان شاه را مشغول کرده بود.
مضافاً دادخواست اسرتداد رسمی که توسط وکالی دولت ایران به دولت پاناما 
داده ش���ده بود در جریان بود و شاه مظلوم دوباره در ورطه سرگردانی با سرطان 

لنفاوی و ناکارآیی طحال خود ستیز می کرد. 
بورگه و ویاللون وکالی فرانسوی ایران قول می دادند که اگر شاه پاناما را ترک 
نکند آن ها درصدد هس���تند که گروگان ها را از دس���ت دانشجویان اشغال کننده 
س���فارت گرفته و بدولت و وزارت خارجه ایران تحویل دهند. تا امریکا مطمئن 
ش���ود که دیگر جان گروگان ها در دست گروهی غریمسئول نبوده بلکه در دست 

دولت ایران و در امنیت خواهند بود. 
وعده ها روزبروز برای انجام امر فوق به هامیلتون جردن تکرار می شد تا این که 
روز 19 مارس برژینسکی مشاور امنیتی کارتر و مرد اول سیاست خارجی آن روز 
بعد از اس���تعفای سریوس ونس هامیلتون را به دفرت خود می خواند و می گوید، 

شنیده ام که شاه می خواهد پاناما را به قصد مصر ترک کند.
ش���اه باالخره به عمل جراحی بزرگ بدن خود در پاناما رضایت عقالنی پیدا 
نکرده و قانع نشده بود و چون همیشه تنها یار و یاور مردانه او در جهان زنده یاد 
انورس���ادات بود که از او برای مراجعت به مص���ر دعوت کرده بود. لذا تصمیم 
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گرفت که به مصر برود.
حضور در مصر و در مجاورت انس���ان بزرگ و صدیقی چون انورسادات ذهن 
آشفته و روح و جسم خسته ی شاه مریض، مظلوم و سرگردان را آرام می ساخت. 
شاه گفته بود که احساس می کنم مرگ من نزدیک است و می خواهم با افتخار 

بمریم و ترجیح می دهم که به مصر بروم.
س���ادات در مکالمه تلفنی خود با کارتر در حایل که رئیس جمهور امریکا به وی 
گفته بود که من نگران وضعیت تو و مخالفن تو در مصر هستم، بصراحت پاسخ 
داده بود، »جیمی )نام اول کارتر( تو مش���کالت خودت را در آن جا حل کن و 
نگران من نباش«. ضمناً اضافه کرده بود که »من خروج فوری شاه را از امریکا 

می خواهم و او را زنده می خواهم ببینم«.
امریکایی ها سعی می کردند که شاه را در پاناما و در حیات خلوت خود نگهدارند 
و حتی در پاره ای مذاکرات ژنرال توریخوس به جردن گفته بود تا هر زمانی که 
شما بخواهید من می توانم حتی او را بر خالف میلش در پاناما نگهدارم )یعنی 

بازداشت کنم(.
بورگه مرتباً با هامیلتون در تماس بود و می گفت اگر بتوانید چند روزی خروج 
شاه را از پاناما عقب بیاندازید، گره کار  گروگان ها گشوده خواهد شد. از طرفی به 
وعده هایی که مقامات پانامایی در پاسخ پرونده اسرتداد مجرمن به ایران چراغ 
سبز می دادند قطب زاده و وکالی فرانسوی متوسل بهرعملی برای تأخری خروج 

شاه از پاناما می شدند.
وقتی آخرین بار قطب زاده به ژنرال عمر توریخوس برای چندمن بار تلفن می کند 
و بجای گزارش یک س���اعت دیگر می گوید 24 ساعت دیگر، ژنرال تلفن را به 

زمن می کوبد و می گوید. )go to hell( برو گمشو یا برو به جهنم.
روز 23 مارس یعنی فردای نوروز ایرانی در سال 1359 ساعت یک وچهل دقیقه 
بعدازظهر هواپیمای حامل ش���اه و همراهانش از فرودگاه پاناما پرواز می کند و 
وقت���ی خلبان اعالم می کند که فضای پاناما را ت���رک کرده اند، رابرت آرمائو در 
حایل که نفس راحتی می کشد. به شاه تربیک می گوید. درهمان ساعت بورگه 
وکیل فرانس���وی از هامیلتون تلفنی می پرسد که وضع از چه قرار است و او پاسخ 
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می دهد که هواپیمای شاه پانزده دقیقه پیش حرکت کرد.
بورگه با حالت ناراحتی و هیجان می گوید، »نه، نه من باور نمی کنم.« او اضافه 
می کند که من همن حاال با قطب زاده صحبت کردم ش���ورای انقالب هم اکنون 

مشغول مذاکره و تحویل گروگان ها به دولت است.
هامیلتون به بورگه جواب می دهد که از این اخبار زیاد شنیده است ویل اگر خرب 
قطعی تحویل گروگان ها از تهران برسد، او می تواند هواپیمای حامل شاه را پس 
از رسیدن به پایگاه نظامی امریکا در جزیره »آیزور« برای سوخت گریی متوقف 
کند. بشرط آن که انتقال گروگان ها از محل سفارت به دولت انجام شده باشد. 

»بورگه« با عجله می گوید پس منتظر من باشید و گوشی را می گذارد.
بورگه یک ساعت دیگر به آمبلر سفری امریکا در پاناما تلفن می کند و می گوید که 
با تهران تماس گرفته و تا یک ساعت دیگر گروگان ها از محل سفارت خارج و 
به وزارت خارجه تحویل داده می شوند و هامیلتون با اطالع از این موضوع پاسخ 
می دهد تا هواپیمای شاه به جزیره آیزور برسد چهار تا پنج ساعت الزم است و 

می گوید، اگر در این فاصله خرب قطعی از تهران رسید کاری خواهیم کرد.
م���ن برای امانت در موضوع دوباره این بخش از س���خنان هامیلتون را از کتاب 

»بحران« خود هامیلتون نقل می کنم که می نویسد:
بعد از این که من این پیغام را دادم با خود اندیش���یدم آیا من اختیار و اجازه 
چننی کاری را دارم. جزایر آیزور متعلق به پرتقال است. من چگونه می توانم 
ش���اه را ضمن سوخت گری در آن جا نگهدارم. به قسمت هواپیما رفتم و به 
خلبان نظامی گفتم که می خواه���م با وزیر دفاع )هارولد براون( حرف بزنم 
ظرف چند دقیقه تماس برقرار شد. گفتم، هارولد مطلب خیلی محرمانه است. 
می دانی که دوس���ت ما )منظور ش���اه( در راه مصر است و هواپیما در آیزور 
توقف خواهد کرد، به پایگاه هوایی آیزور دستور بدهید که پس از فرود هواپیما 
ت���ا اطالع ثانوی از پرواز آن جلوگری کنند. این عمل به مس���ئله گروگان ها 

ارتباط دارد«.
وزیر دفاع از من نرپس���ید که با اجازه و دس���تور چه مقامی این تقاضا را ازاو 
می کنم. قطعًا او فکر کرده بود که من بدون کسب موافقت رئیس جمهور بخود 
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اجازه چننی کاری را نمی دهم.

این قس���مت از رویدادها در جزیره آیزور را من هم شخصاً از زبان شهبانو فرح 
و هم از زبان سرهنگ جهان بینی که در هواپیما همراه شاه فقید بودند شنیده ام. 
آن ها چندین س���اعت بی جهت در آیزور نگهداشته می شوند در حایل که موتور 
هواپیما خاموش وهوا بسیار گرم و مرطوب بوده و همگی در یک حالت خستگی 
و اضطراب بس���ر می برند تا این که سرنوش���ت بیش از این تحقری و خواری شاه 
مظلوم و س���رگردان را نمی خواهد و در رّد و تحویل گروگان ها اقدامی صورت 
نمی گرید و باالخره وزیر دفاع پس از مکالمه مجدد با هامیلتون و ناامیدی او از 
انتقال گروگان ها اجازه پرواز به هواپیمای پادشاه فقید را می دهد و بدین ترتیب 

داستان بازداشت یا مبادله شاه با گروگان ها پایان می پذیرد.

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


101 حسینحقیقی

عملیاتدلتادرطبس

16 آوری���ل 1980 )27 فروردین 1359( کارتر با کابینه خود در اتاق وضعیت کاخ 
س���فید یک جلسه غریعادی دارد. جلس���ه برای بررسی جزئیات طرح عملیات 
نجات گروگان هاست ودراین جلسه سرهنگ »چاریل بکویت« فرمانده عملیات 

با نام رمز »دلتا« را بعهده دارد.
س���رهنگ چ���اریل مردی پنجاه و یک س���اله، بلند قد و قوی هی���کل از اهایل 
جورجیاست که قباًل در جنگ های کره و ویتنام شرکت کرده و دارای احساسات 

افراطی ناسیونالیستی است.
یک بار هم قرار بود از زندگی او فیلمی بسازند که در آن »جان وین« هفت تری کش 
معروف سینمای هالیوود در نقش سرهنگ چاریل شرکت کند ویل همه گفتند، که 

او نمی تواند بیانگر سرسختی و خشونت سرهنگ چاریل در روی صحنه باشد.
کارتر از ژنرال جونز رئیس  س���تاد ارتش می خواهد ک���ه در مورد جزئیات طرح 
توضیح دهد و س���پس از او می پرسد که مشکل ترین مرحله عملیات کدام قسمت 
است. ژنرال پاسخ می دهد حساس ترین قسمت ورود به خاک ایران و رسیدن به 

منطقه پیش بینی شده بدون کشف و ردیابی از طرف ایرانی هاست.
کابین���ه ناآگاه کارتر با وجود نزدیکی منطقه به مرزهای ش���وروی فقط در فکر 
ردیابی نش���دن از طرف ایرانی ها هس���تند و غافل از این هستند که در آن سال ها 
و دردوران بی دروپیکری ایران اتحاد جماهری ش���وروی دستگاه های جاسوسی 
خود را گس���رتده کرده چه بسا آن ها اختالالتی در سیستم مخابراتی هلی کوپرت ها 
و هواپیما ایج���اد کردند که باعث تصادم آن ها ش���دند و بیاد خوانندگان گرامی 
بیاوریم همان افس���ران توده و جاسوس���ان حزب توده بودند که عملیات کودتای 
نوژه را نیز از طریق سفارت روسیه باطالع رژیم خمینی رسانیدند و کودتایی که 
می توانس���ت قبل از قدرت گریی آخوندها چاره ساز باشد کشف و بی اثر و ده ها 
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نظامی وطن پرست درارتباط با آن هدف گلوله کن و انتقام خمینی قرار گرفتند.
این جلس���ه سه ساعت طول کش���ید و تنها مخالف این طرح عملیاتی »سریوس 
ونس« وزیر امورخارجه امریکا بود که باالخره برس���ر این موضوع نیز استعفای 

خود را اعالم داشت.
روز پنج شنبه 24 آوریل )4 اردیبهشت( روز اجرای عملیات طبس بود. بهرت است 
این قس���مت را بدون دخل و تصرف از زبان هامیلتون جردن رئیس ستاد اداری 

رئیس جمهور امریکا درکتاب بحران بخوانیم:
نزدیک ظهر رئیس جمهور مرا به اتاق خود احضار کرد. وقتی که وارد ش���دم 
او را خیلی افس���رده وناراحت دیدم. او ش���روع به صحبت کرد و گفت، االن 
خرب بدی بمن دادند. دو هلی کوپرت ما در ش���روع عملیات س���قوط کردند. 
یک هلی کوپرت دچار نقص فنی شده با پنج هلی کوپرت نمی توانیم به موفقیت 
برنامه امیداور باشیم. من با س���رهنگ چاریل و ژنرال جونز و هارولد براون 
)وزیر دفاع( صحبت کردم هر س���ه نف���ر آن ها می گویند که باید برنامه را لغو 
کنیم. در این حالت بحرانی تلفن زنگ زد. کارتر گوشی را برداشت و گفت: 
دیوید )جونز، رئیس س���تاد ارتش( چه خرب؟ ما حرف ه���ای ژنرال جونز را 
نمی شنیدیم ویل حالت چهره و پریدگی رنگ کارتر نشان می داد که خربهای 
بدی می شنود. کارتر لحظه ای چش���م هایش را بست و در حایل که بزحمت 
می توانست آب  دهانش را فرو دهد پرسید، »آیا کسی هم مرده است«؟ پس 
از چند ثانیه س���کوت کارترگفت، مصیبت تازه تری پیش آمده است. یکی از 
هلی کوپرتها به یک هواپیمای )س���ی c- 130/130( خورده و آتش گرفته و 

احتمااًل چند نفری هم کشته شده اند.
سروس ونس که از اول مخالف این عملیات بود گفت: آقای رئیس جمهور 

من خیلی خیلی متأسف هستم.
حال مشکل بزرگ کارتر اعالم این خرب به مطبوعات و مردم امریکا بود. کارتر با 
وجود استعفای ونس از وزارت خارجه از او خواهش کرد که منت پیامی که باید 
کارتر به مردم بدهد تهیه کند. ضمناً خواست نسخه ای از نطق پریزیدنت کندی را 
پس از شکست حمله به خلیج خوک ها در کوبا بیاورد تا در تهیه این پیام مورد 
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استفاده قرار گرید.
جردن در بازگشت از کاخ سفید در ساعت سه ونیم بعد از نیمه شب به راننده خود 
می گوید، حیف ش���د اگر این مأموریت انجام می ش���د او یک قهرمان ملی بود 
وحاال که شکس���ت خورده تریهای تهمت از هر سو بطرف او رها خواهد شد و 

برچسب بی کفایتی و عدم پیش بینی و ناتوانی به او خواهند زد.
کارتر بدنبال این رویداد به هامیلتون جردن گفت، »چند روز گذش���ته از بدترین 
روزهای عمرم بود«. امریکا توانس���ت با تالش »بورگه و ویالیون« دوس���تان 

قطب زاده اجساد هشت نفر امریکایی جان باخته در ایران را بازستاند. 
یوسف مازندی ژورنالیست پرسابقه ایرانی در کتاب خودش می نویسد که:

»در مأموریت دلتا وعملیات طبس قرار بود که کاماندوهای امریکا دستگاه های 
جاسوسی شنود در شمال ایران را نیز که فوق العاده حساس بودند از بنی بربند 
و به اعتقاد ایش���ان اخالل در امواج مخابره هواپیما و هلی کوپرتها که باعث 

برخورد آن ها شده است توسط عمال شوروی انجام گرفته است«.

کارت���ر فقط یک هفته از عمر خود را بدترین روزهای زندگی خود می خواَند و 
می داند، ویل نمی داند ک���ه او زندگی میلیون ها ایرانی را در اثر ندانم کاری های 
سیاس���ی خود و برخورد غلط با فتنه خمینی تباه کرد کش���وری را بورطه زوال و 
س���قوط کش���انید منطقه خاورمیانه و شمال افریقا را آش���فته کرد و جهانی را با 
قدرت گریی تندروان اس���المی ناشی از حکومت خمینی در ایران و طالبان در 
افغانستان و فعالیت القاعده در افریقا و یمن و پاکستان و افغانستان مضطرب و 

نابسامان ساخت.
او خ���ود نیز در آخرین روزهای زمامداری���ش که کاندیداهای حزب او مرتب در 
ایاالت مختلف امریکا به حزب رقیب می باختند، شخصاً این موضوع را تأیید 
می کند و به هامیلتون جردن در هواپیمایی که از شیکاگو به واشنگنت می آمدند 
در هفته اول نوامرب سه هفته قبل از رأی گریی برای انتخابات در امریکا می گوید، 
»عجیب است که سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری این کشور بزرگ، نه در 

شیکاگو یا نیویورک بلکه درتهران تعین می شود«.
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او نمی دانس���ت که عجیب تر از بازی سرنوش���ت، دست انتقام طبیعت است که 
همانگونه که او در واش���نگنت سرنوش���ت ش���اه مظلوم و مریض را در تهران با 
ندانم کاری های خود سلطنت باخته و س���رگردان کرد، این بار نیز تهران آرزوی 
انتخ���اب دور دوم را در دل او می گذارد و او را متوجه اش���تباهات و خطاهای 
زمامداری خود می س���ازد و در آخرین س���خنانش به هامیلتون می گوید که سال 
چهارم ریاست جمهوری یک سال جهنمی برای من بود و تردید دارم که دیگر 

می خواستم به واشنگنت برگردم.
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پایانغمانگیززندگیشاه

پس از این که هواپیمای ش���اه بعد از انتظار طوالنی و بعبارتی جنگ سرنوشت 
برای ش���اه جزیره پرتغایل آیزور و پایگاه هوایی امریکا را ترک می کند. ش���اه و 

همراهانش نفس راحتی می کشند ویل شاه بسختی مریض و دردمند است.
انورس���ادات و بانو جهان س���ادات در فرودگاه قاهره منتظر میهمان عزیز خود 
هستند. وقتی مارک موریس )دستیار آرمائو( به شاه می گوید که پریزیدنت سادات 
به اس���تقبال آمده است. شاه از صندیل خود بلند شد و با اشتیاق و سرعت تمام 

خود را به درب هواپیما رساند.
پریزیدنت س���ادات، شاه را بغل کرد و گفت، »خدا را شکر می کنم که شما سالم 
هستید«. خانم سادات از قیافه نحیف شاه یکه خورد بنحوی که او در لباس هایش 
دو نمره کوچک تر برای جثه اش نشان می داد. و او نیز شهبانو فرح را بغل کرد و 

خریمقدم گفت.
هر دو زوج عالیقدر با هلی کوپرت بس���وی کاخ قّبه راه افتادند و از آن جا بس���وی 
بیمارس���تان معادی قاهره برای بسرتی شدن شاه پرواز کردند. در طول راه شاه به 
سادات گفت که، من برای شما کار قابلی انجام ندادم ویل شما با این بزرگواری 
پذیرای من هس���تید. از کس���انی که من به آن ها خوبی های بسیار کرده ام متأسفانه 

کمکی ندیدم. من این را نمی فهمم.
در این هنگام جهان سادات وارد صحبت شد و گفت، اصاًل فکرش را نکنید آیا 

در صورت لزوم شما این خدمت را برای من و شوهرم نمی کردید؟

* * * * *

در بیمارستان معادی قاهره دو تیم مجهز پزشکی امریکایی و مصری و متجاوز از 
ده نفر در اتاق عمل حضور داشتند و شهبانو همراه شاهزادگان، اردشری زاهدی، 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


شاهدسقوطهایسهگانه106

خانم دکرت پرینیا و س���رهنگ جهان بینی از طریق ویدئو مانیتور در خارج از اتاق 
عمل جراحی شاه را مشاهده می کردند.

س���ادات پس از اتمام عمل به پزش���کان لوحه س���پاس مصر را تقدیم داشت و 
بدین ترتیب میزان حرمت هرچه بیشرت شاه فقید را اعالم کرد. پس از انجام عمل، 

کیمیاتراپی در بدن نحیف شاه آغاز شد و سپس شاه به قصر قبه انتقال یافت.
در ادامه تداوی پزشکان بن واالحضرت اشرف و شهبانو فرح اتفاق نظر وجود 

نداشت و هر کدام یک گروه از پزشکان را ترجیح می دادند. 
عمل های جراحی روی طحال و پانکراس ش���اه فقید متأسفانه اثربخش نشد و 
روز بیس���ت و ششم جوالی )5مرداد( درجه تب او نشان داد که عفونت در محل 
جراحی دارد او دچار تب و لرز شدید شده است و در واقع آخرین ساعات عمر 
خود را می گذراند. پروفسور »فالندرین« پزشک معالج فرانسوی شاه به شهبانو 
فرح موضوع را اطالع داد و شهبانو توسط اردشری زاهدی به شاهزادگان که در 
اسکندریه بودند پیام داد هرچه زودتر به قاهره برگردند. شاهزادگان در هوای گرم 
مصر شبانه با اتومبیل کوبیدند تا خود را به بیمارستان معادی رساندند. به محض 
ورود شاهزاده فرحناز خود را بپای پدر انداخت و با ذکر »بابا، بابا« گریه را سر 

داد.
پروفس���ور فالندرین در طرف دیگر تختخواب مرتب فشار خون شاه را در طول 
ش���ب بررسی می کرد ویل بعد از تزریق یازده بسته خون در طول شبانه روز حال 

شاه رو به وخامت می رفت تا جایی که فالندرین قطع امید کرد. 
دو رجل و مقام اصیل ایرانی یعنی دکرت اصالن افشار و اردشری زاهدی که هرگز 
شاه را در سفر سرگردانی تنهایش نگذاشته بودند بر سر بالن شاه حضور داشتند 
و نمک  شناس���ی خود را به ویل نعمت خویش برخ���الف صدها رجل بی وفای 
دیگر ابراز داش���تند. امریاصالن افشار که پایان زندگی شاه را نزدیک می دید در 
تدارک مراس���م خاکسپاری با همکاری همتای مصری خود »تیمور« در تالش 

حزن انگیزی بودند.
دقایق آخر زندگی ش���اه را بروایت خانم پرینیا در کتاب خاطرات اردشری زاهدی 

می خوانیم:
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حال شاه رو به وخامت گذاشته و دیگر قادر به تکلم نبود. اردشر زاهدی پای 
تخت شاه نشسته و پاهای او را ماساژ می داد و برای تسلی خاطر او می گفت، 

پزشکان امید بهبودی می دهند. شما خوب خواهید شد.
بر بالنی شاه شهبانو، شاهدخت اش���رف پهلوی، اردشر زاهدی، امراصالن 

افشار، دکرت لوسیا پرنیا و پیشخدمت مخصوص امر پورشجاع جمع بودند.
در ساعت 5 بامداد روز پنجم مرداد قلب مرد بزرگی که آرزوهای بزرگ و واال 
برای مملکت و ملتش داش���ت و همواره عشق بزرگ او اعتالی ایران و رفاه و 
آسایش ایرانی بود از تپش باز ایستاد. دقایقی پس از مرگ شاه دکرت پرینیا مشتی 
از خاک ایران و یک جلد قرآن را که در زیر بالش شاه بود برداشت و به شهبانو 
داد و حلقه ازدواج شاه را نیز از انگشت شاه بریون آورده و بدست شهبانو سرپد. 
اردشری زاهدی آخرین گام خادم خالص به مخدوم محبوب را انجام داد. همه را 
از اتاق بریون کرد. خود به همراه کالبد بی جان شاه به غسالخانه رفت و شاه را با 

دست خود غسل میت داد و مراسم مذهبی را به جا آورد.
زنده یاد محمد انورس���ادات رئیس جمهور باش���رف مصر گام دیگری در شاهراه 
جوانمردی و انسانیت برداشت و برای شاه ایران چون یک رهرب بزرگ و محبوب 
مراس���م تدفن و خاکسپاری انجام داد که در آن عالوه بر رهربان و سیاستمداران 

بزرگ جهان سه میلیون مصری مقیم قاهره شرکت کردند.
اگر همه آرزوهای ش���اه در جلوگریی از خونریزی و کش���تار ملتش یا رسیدن به 
دروازه های تمدن بزرگ با اس���تیالی فتنه خمینی و مالیان واپسگرا تحقق پیدا 
نک���رد حداقل آخرین آرزوی او که مردن با افتخار بود با تمام ابعاد تاریخی اش، 

تحقق یافت.
روانش شاد و هزاران هزار درود بر تربت پاک او باد.

و آرزوی قلبی ده ها میلیون ایرانی بهره مند از خدمات پهلوی رنج دیده از س���تم 
مالیان این است که روزی بتوانند باقی مانده جسد او رادر داخل ایران و در دل 

خاک محبوبش ایران بودیعه بسپارند. با آرزوی آن روز.
بدین آرزوی قلبی من خرده نگریید، مگر اس���تخوان های ودیعتی رضاش���اه بعد 
ازس���ال ها با احرتام تمام به خاک وطن برگردانده نش���د. »چرخ بازیگر، از این 
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بازیچه ها بسیار دارد«
سه دشمن سرشناس شاه چگونه مردند. صدام را از سوراخ موش بریون کشیدند 

و بعد از مدت زیادی تحقری و زندان طناب دار را به گردنش انداختند.
سرهنگ معمر القذافی که از سرمایه گزاران فتنه خمینی و دشمن قسم خورده شاه 

بود، سرگذشت اسفناک تری از صدام حسن پیدا کرد.
صادق قطب زاده که رئیس جمهور شدن خود را در گرو مبادله شاه با گروگان های 
امریکایی می دانس���ت و ش���رح کامل آن را در همن کتاب نوش���تم. او در خیال 
آوردن شاه در یک قفس به تهران و قرار دادن این قفس در میدان امجدیه بود، 
ویل حقیقت و انس���انیت و روح بزرگ شاه بزرگ ترین آرزوی او را که مردن با 
احرتام بود با ابعاد واالتری توسط انورسادات صورت داد. ویل در شب تاریکی 
گلوله های پاسداران رژیمی که قطب زاده یکی از ارکان آن رژیم بود، قلب او را 

نشانه گرفتند و با تمام آرزوهای نامردمی اش او را بخاک سرپدند.

»مابهاوبدکردیم«بهنقلازمقاالتآقایبرزوپناهی

بهپادش�اهیکهعاش�قایرانوصلحودوس�تیبود،متاسفانهایرانیانو
جهانیانقدرومنزلتاورانشناختندوبهاوبدکردیم

ما بد کردیم وقتی در سال 1357 فریاد زدیم آزادی، استقالل، جمهوری اسالمی، 
چرا که نه مفهوم روشن و درستی از آزادی در نظر داشتیم و نه مستعمره کشوری 
بودیم که بخواهیم اس���تقالل خود را به دس���ت آوریم و نه می دانستیم جمهوری 

اسالمی چه نظامی است.
 ما بد کردیم که کوچکرتین کنجکاوی نکردیم تا ببینیم خمینی در 1342 برای چه 

علم اعرتاض برداشت.
 ما بد کردیم که نخواستیم بدانیم خمینی در آن سال با حقوق زنان و با اصالحات 

ارضی مخالف بود و با شوراهای ایالتی و والیتی.
 ما بد کردیم که نخواس���تیم بدانیم خمینی درباره »احیاء کاپیتوالسیون« دروغ 
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می گفت و هم عوام را فریب می داد و هم روشنفکران را.
 ما از روس���تایی و فرنگ  رفته بد کردیم بی آنکه »والیت فقیه« او را بخوانیم یا 
برپسیم که در آن چه نوشته است، به اصرار، چشمان خود را فریب دادیم تا عکس 

او را در ماه ببینیم.
 آن روستایی بریون آمده از نظام برده داری »ارباب و رعیتی« و عشایر آزادشده 
از ظلم »خان« در دوران محمدرضاش���اه پهلوی بد کردند که فریاد زدند »مرگ 
بر شاه« اما روستازاده ی هموالیتی من که مهندسی اش را از »دانشگاه آریامهر« 

گرفت با تکرار این شعار بدتر کرد.
 آن حقوقدان سرش���ناس مراغه ای بد کرد که گفت و نوش���ت، با درآمد یک روز 
نفت ایران می ش���ود چند بار دور زمن را با اس���کناس های 5تومانی دور زد و 

این همه را »شاه« از ملت می دزدد.
ما بد کردیم که به دروغ گفتیم و نوشتیم در ایران بیش از 100هزار زندانی سیاسی 

داریم.
بد کردیم که به دروغ گفتیم و نوش���تیم »صمد بهرنگی« را »ساواک« کشت و 

نگفتیم شنا بلد نبود، غرق شد.
 ما بد کردیم که گفتیم »شاه« خونخوار است، جالد است، یزید زمان است اما در 
آن روزها نخواستیم بدانیم محمدرضاشاه پهلوی برای ماندن در سلطنت حاضر 

نیست خون حتی یک ایرانی ریخته شود.
 ما که از دانشگاه های ساخته شده در زمان »پهلوی ها« فارغ التحصیل شده بودیم 
بد کردیم ادعای خمینی را باور کردیم که »این پدر و پس���ر دش���من علم بودند، 

دشمن دانش و ترقی بودند«
 آن استاد »سیاست بن الملل« و »کارشناس« امور نفتی بد کردند که در هم صدا 
ش���دن با خمینی و »مس���کو« گفتند »شاه نوکر ش���رکت های نفتی« است اما 
می دانستند و نگفتند محمدرضاش���اه پهلوی در ستیز با شرکت های نفتی برای 

منافع ملی ایران است که هدف توفان انقالب قرار گرفته است.
آن »استاد جامعه شناس« و »استاد اقتصاد« بد کردند که به طمع وکالت و صدارت 
در جمهوری اسالمی خمینی، که در راه بود به  دروغ گفتند و نوشتند، ایرانی ها در 
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دوران »شاه« روز به روز فقریتر شده اند اما به این پرسش پاسخ نداند که اگر چنن 
است، چرا هیچ یک از شعارهای انقالبی خواسته ای اقتصادی نیست؟

 ما بد کردیم که تحول جامعه ی ایرانی از جامعه ای روستایی به جامعه ای شهرنشن 
را در هم صدایی با خمینی »اجرای دستور استعمار برای نابودی ملت مسلمان 
ایران« خواندیم و نوش���تیم، و نگفتیم و ننوشتیم در دوران »پهلوی ها«ست که 

ایران و ایرانی »معاصر« و همراه با بخش در حال پیشرفت جهان شده است.
 ما بد کردیم که با خمینی هم صدا شدیم و گفتیم و نوشتیم » این انقالب سفید و 

کذا ایران را ذلیل و ویران کرد«.
 بد کردیم که می دانس���تیم »سپاه دانش« بسیار مفید است، »سپاه بهداشت« و 

»سپاه ترویج و آبادانی« نیز، اما نگفتیم.
 ما بد کردیم که با خمینی هم صدا شدیم و گفتیم »این برنامه تنظیم خانواده هم 

یک توطئه ای است برای آنکه نفوس مسلمن را کاهش بدهند«.
 آن زن و دخ���رت ایرانی که در دوران »پهلوی ه���ا« از  کنیزی دوران »قاجار« و 
س���لطه ی آخوند به در آمدند و قانوناً به عنوان »انسان« شناخته شدند و به مقام 
و منزلتی شایسته رسیدند، بد کردند که در انقالب چادر و چاقچور به سر کردند و 

دنبال آخوند راه افتادند.
بد کردند آنها که برای ادامه ی  تحصیل به خارج فرس���تاده ش���ده بودند رفتند در 
اردوگاه های فلس���طینی ها آموختند چگونه می توان پاسبان را کشت و به پاسگاه 
ژاندارمری حمله کرد و در راه آزادی »خلق« بانک دزدید و وقتی گرفتار شدند 

داد و فریاد برآوردند که مسلمانی نیست.
 آن پزشکان که جای حکیم و دعانویس های دوران »قاجار« را گرفته بودند بد 
کردند که نگفتند تا پیش از محمدرضاش���اه بسیاری از ایرانی ها از بیماری هایی 
مثل ماالریا و حصبه می مردند اما در دوران او و پیش از او، در دوران »رضاشاه« 
نه تنها این بیماریها در ایران ریشه کن شد که چندین هزار بیمارستان، درمانگاه و 

مطب در کشور ساخته شد.
 ب���د کردند ای���ن را نگفتند و رفتن���د دنبال خمینی که می گفت »اس���الم خون 

می خواهد«.
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 فرهنگیان ما بد کردند که نگفتند »تغذیه رایگان« در مدارس، برنامه ی بس���یار 
مفید و خوبی است اما در عوض رفتند دنبال سخنگوی خمینی، حجت االسالم 
غفاری که گفت »این شریی که به دستور آمریکا در مدرسه ها به بچه ها میدن برای 

اونه که از همون بچگی بی غریت بار بیان«.
کارکنان رادیو و تلویزیون بد کردند اعتصاب کردند و در راهپیمایی »تاس���وعا« 
ش���رکت کردند که از خواس���ت های قطعنامه اش این بود »جلوگریی از نمایش 
فیلم ه���ای خالف اخالق و منافی عفت در تلویزی���ون به ویژه فیلم های اینگمار 

برگمان«.
 آن دس���ته از کارکنان رادی���و تلویزیون بدتر کردند که رفتند در »مدرس���ه« کانال 
تلویزیونی مداربس���ته برای خمینی راه انداخته و مزدشان را هم از خمینی با این 
گفته ی او که از همان کانال هم پخش شد گرفتند که »تلویزیون مرکز فحشا«ست.

 کارکنان ش���رکت نفت در جنوب بد کردند شریهای نفت را بستند و نخواستند 
حرف بازماندگان قربانیان س���ینما »رکس« آبادان را قبول کنند که شعله ی جهنم 

»رکس« را آخوندها افروختند.
 همافران بد کردند به دس���ت بوس خمینی در »مدرسه علوی« رفتند و فراموش 
کردند آنها جوان ترین پرسنل مدرنرتین نریوی هوایی خاور میانه هستند با آینده ای 

مرفه تر و نه آفتابه آب کن »جعفر طیار«.
 نه اینان که گفتم، دیگران چون اینان نیز که »نقد« را وانهادند و به دنبال نس���یه 
»جمهوری اسالمی« رفتند و حتی از سر کنجکاوی هم که شده نرپسیدند آنچه 

که در راه است چیست، بد کردند.
بد کردند که بر هشدار »محمدرضاشاه پهلوی« که، خمینی و کسانش برای ایرانی 
و ایران »وحشت بزرگ« در آستن دارند درنگ و تأمل نکردند که دیدیم چنن 

نیز شد.
 ما بد کردیم که بر این هش���دار محمدرضاشاه پهلوی درنگ و تأمل نکردیم که 
»اگر نظام ایران سقوط کند منطقه روی آرامش نخواهد دید« که می بینیم همن 

نیز شد.
 م���ا به ایران ب���د کردیم، به خود بد کردیم و به نس���ل آینده مان و بیش از همه به 
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محمدرضاشاه پهلوی.
 به عمد یا به س���هو، در انقالب اسالمی با سرپدن »عقل« خویش به آخوند، بر 

آنچه او برای ایران کرد چشم بستیم.
 بی گمان آیندگان در مرور تاریخ ما، که درگذشتگان خواهیم بود، این پرسش را 
خواهند داش���ت که، ایرانیان را چه شد که خواستار مرگ مردی شدند که زندگی 
و هم���ه توان خود را در راه خدمت، رفاه و س���رافرازی آنان و ایران بکار برد و 
ورود کسی را به ایران گلباران کردند که از روز نخست رسیدن به قدرت، مرگ را 

جوالنگاهی بخشید به وسعت ایران.
 خواهند پرسید این قوم را چه شد که آن را دیو و این را فرشته خواندند؟

 کم نیس���تند از نس���ل آمده پس از انقالب نیز که پیش از به خاک رفنت ما،  این 
پرسش را دارند و گاه از خود ما.

 بیش از س���ه دهه از »وحش���ت بزرگ« حاکم بر ایران می گذرد و حدود س���ه 
دهه است که »محمدرضاشاه پهلوی« آنجا، بر خاک مهربان مصر، در آرامگاه 

خویش در گوشه ای از مسجد »الرفاعی« قاهره خفته است.
م���ا بد کردیم که او را به ترک س���رزمینش ناگزیر کردی���م و از رنجی که تا آخرین 

لحظه ی حیاتش از ویران شدن ایران در انقالب اسالمی برد،  شادمان شدیم.

اسکاندال»ایرانکنترا«

در س���ال 1985 ایران در بحبوحه ی جنگ با عراق است همانطوری که پیش تر 
گفتیم ش���رق و غرب کمک های تس���لیحاتی و مایل و اعتباری به عراق سرازیر 
می کنند ویل ایران تقریباً هواپیم���ای قابل پروازی ندارد. در مقابل 4500 تانک 
عراق فقط یک هزار تانک برایش باقی مانده و در حایل که تعداد توپ های عراق 
در طول جنگ چهاربرابر ش���ده و به رقم چهارهزار رسیده است متأسفانه ایران 

فقط یک هزار توپ از آغاز جنگ تاکنون دارد و مرتباً آن ها را تعمری می کند.
ایران تشنه ی خرید سالح از هر کشوری به هر قیمتی است و به هر دری می  کوبد 
با تحریم اقتصادی امریکا برخورد می کند و دالالن بن المللی سالح و تسلیحات 
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از رده خارج شده را به چندین برابر قیمت به ایران قالب می کنند.
در این زمان ش���ش نفر امریکایی در بریوت توسط سازمانی بنام جهاد اسالمی 
که بعداً به حزب اله تغیری نام پیدا می کند گروگان گرفته می شوند. سازمان سیا و 
دس���تگاه های امنیتی غرب در حایل که نمی دانند با جهاد اسالمی و یا حزب اله 
چگونه تماس برقرار کنند. بدالیلی درمی یابند که حکومت ایران بنوعی در جهاد 

اسالمی یا حزب اله لبنان نفوذ دارد.
دو س���ال آخر ریاست جمهوری پریزیدنت ریگان است و یواش یواش طبل های 
انتخاباتی به صدا درمی آیند و آزادی شش نفر گروگان در امریکا اهمیت فوق العاده 

پیدا می کنند.
ایرانیان در تماس های غریمستقیم با امریکایی ها چراغ سبز می دهند که در صورت 

دریافت اسلحه از امریکا حاضر به کمک به آزادی گروگان ها در لبنان هستند.
در این میان شخصی بنام »منوچهر قربانی فر« یا »سوزنی« در تماس با اسرائیلی ها 
اظهار می دارد که دارای تماس هایی با مقامات اصالح طلب درایران می باشد و با 
شخص مریحسن موسوی نخست وزیر وقت )و زندانی خانگی امروز ( دوستی 
دارد. و حاضر اس���ت در مقابل کمیس���یون قابل توجهی رابط کار باشد و به دو 
امر خری باصطالح خودش کمک کند. نخس���ت به آزادی چند گروگان بی گناه 
امریکایی در لبنان و از طرفی دیگر برای تقویت موضع مقامات اصالح طلب در 

داخل ایران با خرید سالح های مورد نیاز از امریکا.
در طرحی که س���رهنگ الیو نورث »Olive North« از کارکنان نظامی شورای 
امنیت ملی با همکاری »رابرت مک فارلن Robert Mc Farlane« سیزدهمن 
مشاور ش���ورای امنیت ملی و زیرنظر »کاسرپواین برگر« وزیر دفاع امریکا این 
عمل بطور محرمانه از طریق اسرائیل عملی می شود. بدین ترتیب که سالح ها از 
اسرائیل به ایران ارسال گردد و پس از مشاهده کمک ایران به آزادی گروگان ها 
و پرداخت پول، وجه دریافتی دراختیار کمیته تحت نظر سرهنگ نورث قرارگرید 
که بعدًا نیز طبق طرح او ک���ه مورد تأیید مقامات باالی امریکایی قرار می گرید 
برای دور زدن مصوبات کنگره امریکا پول نقد برای مبارزه علیه کمونیست ها و 

ساندنیست ها در نیکاراگوئه بکار رود.
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به گزارش نیویورک تایمز در جوالی 1985 اس���رائیل یک موش���ک ضد تانک 
هدایت شونده توسط منوچهر قربانی فر به ایران می فرستد و بعد از رسیدن اولن  
موش���ک ضد تانک ب���ه ایران به فاصله چند روز گروه جهاد اس���المی یکی از 

گروگان ها بنام بنیامن ویر )Benjamin Weir( را آزاد می کنند.
نیویورک تایمز اضافه می کند در فاصله ج���والی 1985 تا اکترب 1986 بیش از 
یک هزار موش���ک ضد تانک تاو »Tow« و صدها موش���ک ضد هواپیما بنام 
هاوکز »Hawks« همراه با مقداری وسایل یدکی به ایران می فرستد و دو سه نفر 

دیگر از گروگان ها در مقابل آزاد می شوند.
در این میان آقای مک فارلن و س���رهنگ ن���ورث بعالوه یکی دو نفر دیگر از 
مقامات امنیتی آن سفر به ظاهر محرمانه خود را به ایران می کنند و برای هاشمی 
رفس���نجانی و مریحسن موس���وی یک کتاب انجیل و یک کلت بعنوان سمبل 
دوس���تی هدیه می برند. و در هتل هیلتون سابق در تهران در یک طبقه ُقرق شده 

سکونت می کنند.
در اواخر س���ال 1986 خرب این معامله امریکا با نام تحویل اس���لحه برای آزادی 
گروگان های به ایران با پا درمیانی و کارگزاری اسرائیل توسط یک روزنامه  لبنانی 
افش���اء می شود و بالفاصله توسط رس���انه های امریکایی با انعکاس زیاد تحت 
عنوان »ایران کنرتا« بحث روز می گردد. در کمیسیون تحقیق کنگره آقای واین 
برگر وزیر دفاع و سرهنگ نورث می گویند که رئیس جمهور از جزئیات امر خرب 
داشته اس���ت ویل آقای ریگان که یکی از رؤسای جمهور بسیار برجسته امریکا 
بشمار می رود سیاست مرحوم ساعد مراغه ای را که دو دوره  در ایران نخست وزیر 
ش���ده بود در پیش می گرید و چیزی از این گفتگوها را با جزئیات بیاد نمی آورد 
ویل درتلویزیون اضافه می کند که برای آزادی گروگان ها حاضر است بهر اقدامی 

دست بزند.
بعد از مصاحبه تلویزیونی شخص رئیس جمهور، مدرک مشخص و مستدیل که 
ثابت کند شخص ایشان از عمل غریقانونی دو جانبه یعنی شکسنت تحریم علیه 
ایران و دادن 15 میلیون دالر از پول فروش سالح به ایران برای مبارزه با کمونیست 
و ساندنیست ها خرب داش���ته است بدست نمی آید. معذلک رئیس جمهور بطور 
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کلی می گوید هر کاری صورت گرفته بابت آزادی گروگان های امریکایی صورت 
گرفته و او شخصاً مسئولیت آن را بعهده می گرید.

ی���ازده یا دوازده نفر از جمله وزیر دفاع، رابرت مک فارلند، س���رهنگ نورث و 
جانشن مک فارلند  کلنل »پویندگسرت« ظاهراً به چندین مورد محکوم می شوند 
ویل بعضی از آن ها در مرحله پژوهش تربئه می گردند و بعضی دیگر توسط آقای 
بوش اول که معاون ریگان بوده و س���پس به ریاست جمهوری انتخاب شده بود 
طبق روال سیاسی امریکا در آخرین روزهای ریاست جمهوری اش بقیه این افراد 
را نیز مشمول عفو ریاست جمهوری قرار داد و یک  ایرانی تبار بنام آلربت حکیم 
از بازرگان���ان نیویورک نیز که در این پرونده متهم بود فقط به دو س���ال حبس 

تعلیقی یعنی بدون زندان و پنج هزار دالر جریمه محکوم شد.
در تمام پرونده انسان یاد بازی معروف »کی بود؟ کی بود؟ من نبودم« می افتد 
و درحایل که برایتان نوش���تم یک ایرانی پیش���ه ور بخت برگش���ته از داون تاون 
لوس آنجلس که یک ماشن کهنه نساجی خریداری کرده بود و قصد ارسال آن را 
به ایران داشت به جرم تخّلف از تحریم اقتصادی به هجده ماه یا دو سال زندان 
محکوم ش���ده بود که من او را در زندان تف���ت مالقات کردم. بقول قدیمی ها، 
ظرفی که خانم می شکند، صدا ندارد - خدا نکند ظرفی از دست کلفت خانه یا 
یک شهروند معمویل به زمن افتد که دمار از روزگارش درمی آورند. و بطوری که 
 The Office of Foreign Assets Control -( می دانید حال طبق مقررات ُافک
OFAC( اگر هر ایرانی مقیم امریکا هر ملکی در ایران می فروشد یا از سهم االرث 

پدری بدست می آورد و یا هر عمل اقتصادی دیگر انجام می دهد اگر بدون اخذ 
پروانه از وزارت خزانه داری امریکا و بخش »ُاِفک« باش���د ممکن است تحت 
عناوین جنایی مورد محاکمه و مجازات ق���رار گرید و عالوه بر پرداخت جرائم 

سنگن به سال ها زندان محکوم شود.

* * * * *
در پایان این مبحث دوست دارم عالوه بر دهها مستندی که در این فصل راجع 
به اشتباه محاسبات سیاسی امریکا و پیامدهای شوم آن نسبت به ایران بیان داشتم 
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دو کتاب دیگر را نیز از چند نویسنده معترب و آگاه به مسائل ایران گواه نوشته ی 
خود بیاورم.

کت���اب نخس���ت، در س���ال اول پ���س از فتن���ه خمین���ی یعن���ی در س���ال 
1980 توس���ط دو کارش���ناس مس���ائل خاورمیان���ه در امری���کا ب���ه اس���امی 
  »Debacle مای���کل لدی���ن« و »ویلی���ام لوئی���ز« در کتابی بن���ام »ِدب���اکل« 
»The American Failure in Iran« »افتضاح شکس���ت سیاست امریکا در 

ایران« می باشد.
کتاب دوم بعد از سی سال از آغاز فتنه خمینی یعنی سال 2009 پس از افشای آزاد 
اسرار محرمانه سیاسی و با استفاده از این اسناد نوشته شده است بنام »کارتر« 
 Liberal left and world« چپ لیربال و هرج و مرج جهانی »Jimy Carter«
chaos«. نوش���ته ی آقای »مایک ایوانز« می باشد که وی دارای تألیفات متعدد 

بوده و کارشناس مسائل خاورمیانه می باشد.
در کتاب اول ش���عار حقوق بشر آقای کارتر را یک امر خیایل و تصوری خوانده 
و وجود خانم »دریان« در رأس اداره حقوق بش���ر وزارت امورخارجه را مورد 
ایراد قرار داده است و تأکید کرده است که خانم »دریان« هر چند که یک فعال 
حقوق بشر در امریکا بوده و در پاره ای مؤسسات در این مورد سخرنانی می کرده 
است ویل حتی الفبای سیاست خارجی بویژه آشنایی با خاورمیانه و ایران نداشته 
اس���ت. هم���ن اداره تحت نظر خانم دریان بوده در روزهایی که ش���اه از امریکا 
تقاضای گلوله های پالس���تیکی برای مبارزه با تظاهرات درخواست نمود اجازه 

نداد که این وسایل پیشگریی اغتشاشات به ایران ارسال گردد.
باالخره رفتار و تصمیمات کارتر را بس���یار نس���نجیده و رفتار او با کابینه اش در 
کشیدن فرش قرمز از زیر پای شاه و کمک به آوردن خمینی اشتباه محض دانسته 
و بس���یاری اثرات و پیامدهای شوم این تصمیم پریزیدنت کارتر را که پیش بینی 
کرده اس���ت که بخشی از آن جمله پای گریی تعصب اسالمی و خیزش نهضت 
اس���المی در خاورمیانه و افریقا را از قبیل تندروان »الشباب« سودان و غریه را 

ناشی از استقرار حکومت اسالمی در ایران دانسته است.
در کتاب دوم که بس���یار عنوان جالبی برای آن انتخاب کرده است و پس از آزاد 
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ش���دن پاره ای اسرار پشت پرده سیاس���ی بعد از سی سال در امریکا، انگلیس و 
فرانسه و اسرائیل و مالحظه این اسناد نویسنده اقدام به نگارش این کتاب کرده 
اس���ت. نویسنده در معرفی خانواده آقای کارتر نقل قویل از خانم »لیلیان« مادر 

کارتر دارد که دارای چهار فرزند بوده و زمانی گفته است: 
»وقتی به چهار فرزند خود نگاه می کنم بخود می گویم، »لیلیان« کاش باکره 

می ماندی )و ازدواج نمی کردی(.« 
او می گوید، 

»در آخرین مالقاتی که با ژنرال هایزر که فرس���تاده ویژه کارتر به تهران بود و 
یک سال قبل از مرگ او داشتم او به من صراحتًا گفت که کارتر و اشتباهات 

او باعث سقوط شاه ایران و روی کار آمدن خمینی گردید.«
نگارنده می افزاید:

 »که بسیاری از رویدادهای امروز نتیجه تخم های حرام و ناسنجیده ای است 
که در زمان کارتر کشت شد و امروز به بار نشسته است. از آن جمله اختصاص 
اولنی کمک س���ی  میلیون دالری امریکا ب���ه طالبان و مجاهدین افغان یعنی 

دشمنان فعلی امریکا بوده است«.
در جایی نویسنده می گوید: 

»اگر ضعف و هرج و مرج زمان کارتر و آشفتگی منطقه ناشی از سقوط شاه 
و روی کار آمدن حکومت اسالمی نبود، اتحاد جماهر شوروی هرگز جرأت 

نمی کرد در دسامرب سال 1979 خاک افغانستان را اشغال کند«.
در ماج���رای گروگانگریی دیپلمات های امریکایی در تهران دندان های کارتر را 
باصطالح شمرده بودند. نویسنده کتاب اخری در جای دیگری به برادر پریزیدنت 
کارتر آقای »بیلی کارتر« اشاره می کند که در معامالت میلیون ها دالری خود در 
لیبی بطوری که بعدًا پریزیدنت کارتر اقرار می کند از اس���ناد طبقه بندی شده که 

پریزیدنت کارتر در اختیار او گذاشته بود استفاده کرده است.
بهرحال این کتاب از کارنامه چهارس���اله ریاس���ت جمهوری آقای جیمی کارتر 
بررسی انتقادی دقیق بعمل آورده است که چون تمام آن مطالب مربوط به ایران 
نبوده بلکه دیگر مسائل سیاسی و جهانی است لذا من فقط به انتخاب چند مورد 
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از آن که مربوط به ایران بود اکتفا می کنم و به خوانندگان عالقمند که آشنایی به 
زبان انگلیسی و اوضاع سیاسی آن روز دارند حتماً توصیه می کنم که هر دو کتاب 

فوق را بخوانند.

آمارحقیقترابازگومیکند

قبل از این که این بخش از کتاب را به پایان برسانم بحث وگفتار ما در مورد ایران 
بدون بررسی موقعیت این کش���ور در قبل از روی کار آمدن حکومت جمهوری 
اس���المی و سی و اندی سال بعد از این حکومت قهقرایی شایسته نخواهد بود 
ویل از آن جا که بحث و بررس���ی همه جانبه مستلزم نوشنت صدها کتاب و رساله 
است نگارنده فقط در این زمینه به چند آمار گوناگون بسنده خواهم کرد تا مشت 

نمونه خروار باشد.
در روزه���ای نزدیک به پریوزی فتنه خمینی یک جوان ریش���و را دیدم که به تری 
چراغ برق وسط بلوار آزادی امروز و آیزنهاور آن روز که به فرودگاه مهرآباد منتهی 
می ش���د یک مقوای طوالنی می چسباند که روی آن نوشته ش���ده است: 60000 
)ش���صت هزار( نفر برای یک نفر. و در کارتن همراه خود بیش از یکصد نسخه 
از این ش���عار را داش���ت. وقتی از او معنای این شعار را پرسیدم خیلی مطمئن و 
سریع پاسخ داد. »این ها تعداد کشته های دوران شاه برای حفظ سلطنت یک نفر 

است« و سراغ ستون چراغ برق بعدی رفت.
برخالف این که حال حکومت جمهوری اسالمی مشائی نژاد و غریه را به رمایل 
و جاودگری متهم می کند من احساس می کنم که مالیان و آخوندها جادوگران 
اصلی در تحمیق اندیش���ه های ملت بودند و ج���ادوی آن ها انجماد ذهن خفته 
روشنفکرنمایان بود که هرگز به ارقام و آحاد توجه نداشتند. کسی نرپسید که این 
شصت هزار نفر در کجا و چگونه و توسط چه کس یا کسانی کشته شدند و در کجا 

دفن شدند. خانواده و بازماندگان آن ها کجا هستند.
ذهن تحریک شده مردم براحتی آتش زدن سینما رکس آبادان را به مأمورین شاه 
و ساواک نسبت دادند. درحایل که امروز کسی شک ندارد که این عمل با فتوای 
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خود خمینی و دست اندرکاری تعدادی از اسالمیون که هنوز هم در هرم قدرت 
هستند صورت گرفته است.

کش���تار میدان ژاله و جمعه سیاه را با تعداد هزاران کشته به نظامیان شاه نسبت 
دادند در حایل که بعد از س���ی واندی س���ال مسلم شده است که تریاندازان اولیه 
فلس���طینی های مستقر در پشت بام ها و پشت پنجره ها در میدان ژاله بودند و هم 
آن ها بودند که هم بس���وی ارتشی ها و هم بس���وی مردم تریاندازی می کردند. در 
پزشکی قانونی جسدهایی را دیدند که با گلوله های ارتشی که مشخص بود کشته 
نش���ده بودند. تعداد دقیق کشته ها در میدان ژاله طبق آمار پزشکی قانونی بسیار 
بس���یار ناچیزت���ر از این بوده که از آن 90 نفر نظام���ی و 121 نفر از مردم عادی یا 

مجموعاً 211 نفر بودند.
یک شاهد عینی به من در مورد تعداد کشته های میدان ژاله چنن گفت:

آقای دکرت، در ش���امگاه روزه هفده شهریور و بامداد روز هجدهم شهریور من 
با پسر کوچکم به غسالخانه ی بهشت زهرا که معمواًل کشته شده ها و مرده های 
تهران را نخس���ت به آن جا می آورند و س���پس به آرامگاه ها تقسیم می کنند 
رفتیم. دوربنی با من بود و من با آشنایی که با یکی از جوانان ژ-ث بدست 
داش���تم، بدرون تاالری که مرده ها را در کنار هم چیده بودند رفتیم و توانستم 
عکس های فراوانی را بنام خربنگار کیهان بگرم!! معمواًل از نخستنی روز هر 
سال، هر جنازه ای را به بهشت زهرا می آوردند از شماره یک شماره می زدند 
تا پایان سال و در سال نو، دوباره شماره ها را از یک زده می شد و سپس یک 
ممیز می زدند و ش���ماره هر جنازه ای بر روی سینه ی جنازه ها شماره ی ورود 
آن ها به دفرت متوفیات زده شده بود و من از آن ها عکس گرفتم. شماره ی روی 
سینه آن ها عدد پنج هزار و هفتسد و اندی را نشان می داد. مفهوم این شماره ها 
آن بود که از آغاز سال 1357 تا روز 17 شهریور فقط حدود پنج هزار و هفتسد 
تن در تهران )به بیماری های گوناگون، در تصادفات و اندکی هم در جریان 
ناآرامی های تهران( درگذشته اند که شاید رقم آن ها پرامون یکسد تن از رقم 
پنج هزار وهفتسد و اندی را تشکیل می داد. آن هم نه تنها در روز 17 شهریور 
بلکه در درازای چهار-پنج ماه، بدبختانه کسی به این نکته توجه نکرد. زیرا 
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ایرانی اهل عدد و رقم نیست!! و مجموع جسدهای موجود در غسالخانه و 
سردخانه ی بهشت زهرای آن روز بیشرت از 60-50 نفر نبودند.

لعنت بر پدر و مادر آخوند دروغگو که در باالی منرب منتسب به رسول الله، دروغی 
به این بزرگی را با صلوات های مکرر بیان داش���تند و ما ملت س���اده و کم عقل 
نیز صلوات جلی تر برای دروغ ش���اخدار آن ها فرس���تادیم. آیا ما سحر و جادو 
نشده ایم؟! کدام سحر و جادو از این برتر که برای رؤیت عکس منحوس خمینی 

در ماه افراد تحصیلکرده  هم به پشت بام ها رفتند!
کدام جنبل و جادو از این بهرت که زنان و مردان باسواد ما بدنبال تاِر ریش خمینی 
در س���وره بقره )سوره گاو( می گش���تند! من هنوز در ایهام اشاره و شایعه ی پیدا 
ش���دن موی ریش خمینی در سوره گاو )بقره( باقی هستم. سوره ی بقره 286 آیه 
دارد و دومن سوره قرآن است. در این سوره صفات قهرآمیز الله ذکر شده است. 
گاهی فکر می کنم که ظریفی بن ریش خمینی و سوره ی گاو و صفات قهرآمیز و 

خشونت بار الله با رویدادهای بعدی خواسته است اشارتی بکند.
کدام چیزخور و جادوشده ی بدبختی چون آحاد ملت ما باقیمانده غذا یاگوشه 

عبا یاخاک پای آخوند دین ربا را بعنوان ترّبک از دست هم می قاپند؟
علی اصغر حاج س���یدجوادی که هم اکنون در لندن باز دستی به ریش بزی خود 
می کش���د و برای آزادی در ای���ران مرثیه می خواند چگونه تمل���ق و دروغی با 
اس���تحکام کلمات زیر دوهفته مانده به س���قوط رژیم ایران و در هفتم بهمن ماه 

1357 در نشریه جنبش متعلق به خودش می نویسد:
»امام می آید، با صدای نوح، با تیش���ه ی ابراهیم، با عصای موسی، با هیئت 
صمیمی عیسی و باکتاب محمد و دش���ت های سرخ شقایق را می پیماید و 

خطبه رهایی انسان را فریاد می کند...
وقتی امام بیاید دیگر کسی دروغ نمی گوید، دیگر کسی به خانه ی خود قفل 
نمی زند، دیگر کسی به باجگزاران باجی نمی دهد، مردم برادر هم می شوند و 
نان شادی شان را با یکدیگر به عدل و صداقت تقسیم می کنند. دیگر صفی 
وجود نخواهد داش���ت. صف های نان و گوش���ت، صف های نفت و بنزین، 
صف های مالیات، صف های نامنویسی برای استعمار و صبح بیداری و بهار 
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آزادی لبخن���د می زند و باید امام بیاید تا حق به جای خود بنش���یند و باطل 
وخیانت و نفرت در روزگار نماند«.

من بیانم عاجز اس���ت که به این روش���نفکر آبکی در مقابل این همه َاباطیل و 
الطائالت چه بگویم. آن را به انصاف و تش���خیص خود شما واگذار می کنم و 

برایش تداوم عذاب وجدان و انفعال ابدی آرزو دارم.
بازرگان نخست وزیر معتدل رئیس انجمن حقوق بشر و نهضت آزادی در زمان 
ش���اه فقید در کیهان تهران به تاریخ اردیبهش���ت ماه برای اعدام بدون محاکمه 

زندانیان سیاسی اول انقالب چنن نظر می دهد:
خائنان و جانیانی که با جابرانه ترین و وحشیانه ترین صورت 25 سال یا بیشرت بر 
این کشور حکومت کردند بیش از صدهزار نفر )دوباره تکرار می کنم صدهزار 

نفر( طی حکومت شاه کشته شدند و شکنجه شدند.
در حایل که مخالفن و مالیان تعداد زندانیان سیاسی و اعدام های سیاسی با ارقام 
دور از عقل مشابه همان شصت هزار نفر برای یک نفر با دروغ های شاخدار خود 
در باالی منربها اعالم می کردند و دیگر کس���ی نوشته های شاه فقید را درکتاب 
»پاسخ به تاریخ« که تعداد زندانیان سیاسی را در ده سال اخری سلطنت در حدود 
س���ه هزار نفر ذکر می کرد باور نداش���ت تا این که پس از روی کار آمدن خمینی 
یک کمیس���یون رسمی به ریاست احمد بنی احمد نماینده آخرین دوره مجلس 
که در آن زمان از طرفداران پروپاقرص خمینی بود به منظور اختناق سیاسی 15 
سال گذشته )از بلوای سال 42 تا بهمن 57( و تهیه لیست جامعی از قربانیان آن 

حکومت تشکیل شد. 
در 29 اسفند ماه 1358 یعنی 13 ماه بعد بر مبنای این بررسی ها و گزارش رسمی 
در روزنامه اطالعات تنها اسامی 234 نفر اعدامی با ذکر تاریخ و محل دفن هر 
یک از آن ها مندرج بود و حتی در این گزارش تصریح شده بود که برخی از این 
اشخاص در نربدهای خیابانی با نریوهای امنیتی رژیم پیشن کشته شده اند. )که 

بی گمان همان رقم نیز قلب هر ایرانی را از مرگ هم میهن خود می لرزاند(
بررسی مستقل دیگری نیز که توسط یک استاد دانشگاه امریکا بنام یرواند آبرامیان 
)که یک دست چپی کامل و مخالف شاه نیز بود( صورت گرفته بود تعداد قربانیان 
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را جمعاً 341 نفر اعالم کرده که از این عده 177 نفر در برخوردهای خیابانی و 
164 نفر در طول پانزده سال بن سال های 1342 و 1357 اعدام شده اند.

عمادالدین باقی روزنامه نگار و از فعالن اولیه انقالب اسالمی آمار فوق راتأیید 
می کند و حتی خودکشی غالمرضا تختی قهرمان کشتی جهان را نیز جزو مقتولن 
دوران شاه ذکر می کند. با این که خمینی بارها اعالم کرده بود که در بلوای پانزده 
خرداد 42 پانزده هزار نفر کشته شده اند، عمادالدین باقی نوشته است که کل تعداد 
کشته ش���دگان این بلوا فقط 32 تن بوده که در نوزده نقطه مختلف تهران کشته 

شده اند.
امروز همه می دانیم که سال هاس���ت ایران باالترین ارقام اعدام در جهان را دارد 
و فقط در سه ماهه اول سال 90 در هر هشت ساعت یک نفر در کشور ما اعدام 

شده است.
من وقتی در عناوین مقاالت خود کلمه مظلوم را برای ش���اه فقید بکار می برم 
واقعاً اعتقاد دارم که ملت ایران درحق این رهرب بزرگ و رئوف ناسپاس���ی کرده 
و باور کردن آمارهای دروغن مالیان و نس���بت دادن جنایاتی در ابعاد صدبرابر 

گزافه گویی در حق او ظلم شده است.
یکی از دالیلی که دوست و دشمن اذعان دارند که شاه نتوانست جلو انقالبیون 
را بگرید خودداری از کش���ت و کش���تار، انصراف او از گماردن تیمسار اویسی به 
نخست وزیری نظامی و دستورهای مؤکد او در هر شرایط و زمان ومکان به ارتش 
و نظامیان این بود که می گفت: »بسوی مردم تریاندازی نکنید، من نمی خواهم 

پایه های تخت من برخون ملت من جای گرید«.
از لحاظ سوءاستفاده های مایل و ارقام نجومی ثروت شاه می دانیم که جمهوری 
اس���المی در س���ال 1979 پرونده ای تحت ش���ماره 22013/79 در دادگاه عایل 
نیویورک بر علیه ش���اه و ش���هبانو فرح اقامه کرد و طی آن درخواست اعاده 25 
میلیارد دالر از اموایل که ادعا می کرد ش���اه دارد و نامشروع است به نفع دولت 
ایران بعمل آورد و مضافاً مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون دالر نیز بعنوان غرامت  
)Depunitive damage( تقاضا نم���ود و با پرداخت میلیون ها دالر به وکالی 
امریکایی و استعالم و استخراج از حساب های بانکی پرونده خود را علیه شاه 
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فقید و شهبانو تکمیل کرد . دادگاه عایل نیویورک بعد از رسیدگی کامل به پرونده 
دعوای جمهوری اسالمی علیه شاه را باطل و تعلق چنن ارقام و اموال نامشروع 

را به شاه و شهبانو مردود شناخت.
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فصلدوم

تأسیسوجتهیزطالباندرافغانستان

سقوطسیاستغربدردامزئوالتهایاسالمی

برخورد سیاست غرب بویژه امریکا را در رویارویی با فتنه خمینی و در ناهماهنگی 
سیاس���ت کابینه کارتر در قدرت گریی خمینی و ماجرای گروگانگریی و تحقری 

ابرقدرت امریکا در مورد ایران بررسی کردیم.
اکنون به سراغ فاجعه سازان یازدهم سپتامرب در نیویورک و طالبان والقاعده در 
افغانستان می رویم و ناگزیر از اشاره کوتاهی به باور مسلمانان سنی وهابی و سنی 

سلفی که مکتب عقیدتی و ایمانی طالبان و القاعده می باشد، هستیم.

* * * * *
موریس دروئون سیاستمدار بزرگ فرانسوی در مصاحبه خود با روزنامه ی فیگارو 
چاپ پاریس در 12 نوامرب 2004 جمله بس���یار س���نجیده و متینی بیان داشت که 
س���رفصل گفتار من است. او گفت: »خیزش اس���الم گرایی افراطی از روی کار 

آمدن خمینی آغاز شد«.
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در این فصل من به تاریخ صدراس���الم و حمله اعراب به ایران و آمدن اسالم به 
ایران نمی پردازم و آن را به فصل بعدی که بیشرت مربوط به ایران و سرگذشت و 
وقایع مربوط به ایرانیان است موکول می کنم. در این فصل از تأسیس حکومت 
سعودی با همکاری عبدالوهاب و بنیانگذاری وهابیسم در عربستان از اول قرن 
نوزدهم و سال 1801 آغاز می کنم. و در این بخش از نوشتار تحقیقی ریشه های 
وهابیگری از کتاب »برخود بنیادگرایی« نوش���ته طارق علی، نویسنده انگلیسی 
پاکس���تانی تبار که در س���ال 2002 در لندن چاپ شده است، وام می گریم. و برای 
تمام کسانی که خواندن متون انگلیسی برایشان آسان باشد اگر عالقمند به تاریخ 
اسالم تا ظهور طالبان در پاکستان و افغانستان هستند خواندن این کتاب خوب 

را توصیه می کنم.
از قرن شانزدهم شبه جزیره عربستان بخشی از قلمرو امرپاتوری عثمانی بود. قاهره، 
بغداد، اورشلیم، دمشق و دیگر اقلیم های عربی نزدیک، توسط حکومت عثمانی 
اداره می شد. حتی مکه و مدینه و باصطالح اعراب »حرمن الشریفن« از شهر 
اس���تانبول در بغار ُبسفر اداره می شد. تجارت مکه و حجاز از رونق افتاده بود و 
امرپاتوری عثمانی توجه چندانی بدان نداش���ت. حجاج مکه و تأمن نیازهای 
آن ها تنها منبع درآمد طوایف محلی بود. در اواخر نیمه اول قرن هیجدهم مالیی 
بنام عبدالوهاب در شهر ُاعینه )uuayne( از شهرهای کویری عربستان برداشت 
عجیی از اسالم مطرح کرد و گفت، پیغمرب هم مثل ما یک انسان بود و به آیه »َانا 
بشرًا مثلکم« من انسانی مثل شما هستم. از زبان پیغمرب استناد کرد و گفت: »نماز 
خواندن فقط در مسجد باید باشد و در مقربه پیغمرب یا خلفاء درست نیست. ما 
فقط باید قوانن قرآن را اجراء کنیم و با هر قوم و قبیله دیگر اسالمی که این باور 
را نداشته باشند باید بجنگیم«. و طبیعی است طبق قوانن و احادیث صدراسالم 

جان، اموال و زن و بچه طرف مغلوب متعلق به غالب است.
در واقع نوعی اس���الم ناب محمدی یا پیورانیس���م )puranism( را مطرح کرد 
و بریدن دس���ت و پا در جهت مخالف، سنگس���ار در مالءعام و دیگر مجازات 
اسالمی را خواستار شد. حاکم یا امری آن شهر عبدالوهاب را خانه نشن ساخت 
و پس���ر جوان او را بنام محمد ابن عبدالوهاب که او نیز مالیی مثل پدرش بود، 
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نفی بلد کرد و به اصطالح از ش���هر اخراج نمود. محمد بعد از چهار سال سفر 
در شهرهای بغداد، دمشق و غریه در سال 1744 به منطقه نجد که محمدبن سعود 
)جد پادشاهان س���عودی( امری آن جا بود وارد شد. در اواسط قرن هیجدهم دو 
محمد از باورمندان حضرت محمد بنام محمدابن عبدالوهاب و محمدابن سعود 

بهم پیوستند.
محمدابن عبدالوهاب پدرش ی���ک روحانی متعصب و به اصطالح ارتدوکس 
س���نی بود. و پس���ر او محمد آغاز به آموخنت از پدرکرد و مردم ش���هر و اطراف 
خود را به اس���الم ناب محمدی و بازگش���ت به صدراسالم دعوت کرد. گرایش 
به صدراسالم همانطوری که هموطنان ما در ایران آگاه هستند، همواره در طول 
تاریخ حتی در امروز میهن ما در قرن بیست ویکم طرفداران عقب مانده خود را 

دارد بویژه در عربستان که زادگاه دیانت اسالم است.
درنجد دو محمد یکی حاکم و دیگر آخوند واعظ بهم رسیدند و هر دو در سال 
1744 همدیگر را مکمل آمال و آرزوهای خود پیدا کردند. ابن س���عود بدس���ت 
ابن وهاب حکومت خود را بن اعراب س���نی متعصب استحکام بخشید و طبق 
صراحت احکام اسالمی و بنابر فتوای ابن وهاب پس از قدرت گرفنت، حمله و 
تصرف نواحی اطراف خود را آغاز کردند و به سبک صدراسالم، قبایل و نواحی 
مورد حمله یا صلح کردند و تابع شدند و مالیات پرداختند یا به جنگ مبادرت 
کردند و کشته شدند و اموال آن ها به غنیمت گرفته شد و زن و بچه هایشان اسری 

و برده شدند.
ابن س���عود پس از قدرت گرفنت در سال 1801 میالدی به کربال که مرکز سکونت 
ش���یعیان و مزار امام حسن، سومن امام ش���یعیان بود حمله کرد. همان طوری که 
می دانید س���نی ها بویژه سنی های وهابی و سلفی، شیعیان را رافضی می دانند و 
ریخنت خون آن ها را ثواب می شمارند. بطوری که امروزه نیز در عراق، افغانستان 

و پاکستان چنن عمل می کنند.
ابن سعود درحمله سال 1801 به کربال در حدود پنج هزار مسلمان شیعه را کشت. 
هرچه طال در ضریح امام حسن بود به غارت برد و به ضریح امام حسن آب بست 

و آن را تخریب کرد و با فتوحات و غنائم بسیار به »نجد« بازگشت.
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در سال 1802 او به طائف که بزرگرتین شهر نزدیک امارت او بود حمله و طائف 
را تصرف کرد و در سال بعد حرمن شریفن یعنی مکه و مدینه را نیز تصرف کرد.

حکومت عثمانی درگری مسائل خود در آغاز قرن نوزده بود. از طرفی با همسایه 
شرقی خود ایران در جنگ بود. از طرفی ظهور امرپیالیست غرب انگلیس و هلند 
و غریه فتوحات عثمانی را به خط���ر انداخته بود و اصواًل مادامی که حکومت 
عثمانی مقرری الزم را از حکمرانان مناطق مختلف فرمانفرمایی خود در شاخ 
افریقا، خاورمیانه و اروپای شرقی دریافت می داشت با روح حکومت و محبوبیت 

و مقبولیت محلی آن کاری نداشت.
بهرحال در مقابل پیش روی سریع ابن سعود در جزیره عربستان حکومت عثمانی 
ساکت ننشست و ابراهیم پاشا پسر محمدعلی وایل مصر را در سال 1811 به سراغ 

ابن وهاب در عربستان فرستاد.
ابراهیم پاش���ا، مکه و مدینه را پس گرفت و وهابی ها را شکست داد. سعودی ها 
بعد از شکست از عثمانی ها خود را به انگلیسی ها که در سطح جهانی بویژه در 

دریاداری تقریباً قدرت اول جهان می شد نزدیک ساختند.
انگلیسی ها با نزدیک شدن سعودی ها به حکومت انگلیس، مشاوری بنام »فیلی« 
را از طرف خود به س���عودی ها معرفی کردند. »فیلی« یک انگلیسی جهاندیده 

بود که به اصطالح ما شیطان را درس می داد.
اولن توصیه »فیلی« انگلیس���ی به ابن سعود این بود که برای متحد کردن قبایل 
اعراب شیوه ی پیغمرب اسالم را در پیش گرید. یعنی اگر آن ها تابع نشدند به آن  ها 
حمله کند، اموالشان را بعنوان غنیمت بستاند و زن و فرزندانشان را نیز کنری و برده 

سازد.
این فرمول انگلیس���ی طبق سنت صدراس���الم موفق و پریوز شد وبخش اعظم 
عربس���تان با پشتیبانی سیاست انگلستان به استیالی ابن سعود درآمد. اکثر افراِد 
که در سنن پنجاه یا عالقمندان ویژه، فیلم »لورنس عربستان« را در این ارتباط 

دیده اند و سنجیده اند.
آن زمان شریف یا پرده دار مکه شریف حسن هاشمی پدر ملک عبداله پدرملک 
حسن و پدربزرگ ملک عبداله دوم پادشاه فعلی اردن بود که از خاندان هاشمی 
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و نس���ب او مستقیماً به پیغمرب اس���الم می رس���ید و او خود را پادشاه عربستان 
می دانست.

در منطقه جغرافیایی خاورمیانه کشورهایی بنام اردن یا عراق وجود نداشت. بعد 
از ضعف امرپاتوری عثمانی و اقتدار امرپیالیس���ت انگلیس، آن ها برای راضی 
کردن خاندان هاشمی به دست شسنت از حکومت عربستان دو کشور جغرافیایی 
جدید در اواخر جنگ جهانی اول بنام اردن هاشمی و عراق ساختند و حکومت 
ع���راق را به امریفیصل و اردن هاش���می را به ملک عبدال���ه، دو تن از فرزندان 
شریف حسن پادشاه آن روز عربستان دادند و حکومت و پادشاهی عربستان را 
با شرایطی که تا امروز نیز ادامه دارد به خاندان سعودی واگذاشتند. »فاعتربو یا 

اولواالبصار - ای صاحبان بصریت عربت بگریید.«
زیرمایه حکومت عربس���تان سعودی وابستگی به انگلستان از سال ها پیش بوده 
اس���ت و پس از ورود آرامکو در س���ال 1930 بطور مشرتک بوده و این کشور به 
تأسیس���ات نفتی عربستان این وابس���تگی به امریکا و انگلستان برپایه باورهای 
بنیادگرایی وهابیس���م اداره می ش���ود که هنوز هم اطالع دارید زنان عربستان که 
نصفی از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند حق رانندگی ندارند و هنوز هم 
در دهه ی دوم قرن بیست ویکم ساالنه چندین نفر را بعنوان مجازات مرگ گردن 

می زنند که آخرین محکوم آن ها یک زن کلفت و بدبخت فیلی پینی است.
در همان س���ال های 1917 و اثنای جن���گ جهانی اول و قدرت نمایی انگلیس 
اس���ت که آن ها در فلسطن حاکم هستند و در معاهده »بالفور« قول می دهند که 
با نظر موافق تشکیل یک دولت یهودی اسرائیلی را در سرزمن فلسطینی مدنظر 
داشته باشند و در سال 1948 بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم و کشتار بریحمانه 
شش میلیون یهودی بیگناه باالخره به این قول خود با تمام مسائل و مشکالت 
منطقه ای در آن چون اس���تخوانی که در الی زخم تاریخ است عمل می کنند و 
کشور اسرائیل در تابستان 1948 در بخشی از فلسطن و سرزمن موعود قوم یهود 

تأسیس می گردد.
بعد از روی کار آمدن حکومت اسالمی و پریوزی خمینی بر پادشاه ایران که قدرت 
و نریوی ممتاز در منطقه بشمار می رفت و حمایت میلیون ها مسلمان پابرهنه در 
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افریقا و کشورهای عربی از نهضت خمینی و رادیکالیسم او در مقابل امرپیالیست 
جهان خوار امریکا تمام جنبش های افراطی اسالمی حیات و سائقه جدید و قوی 
یافتند. عربستان سعودی با دو انگیزه متفاوت درصدد برآمد تا پایه های مذهبی و 
سنتی خود را قوی تر سازد. نخست این که یک حکومت جهانی شیعه که پدران 
س���عودی و وهابی پنچ هزار تن از آن ها را در س���ال 1801 در کربال قتل عام کرده 
بودند به حکومت شیعه کشور بزرگی چون ایران رسیده است. و ثانیاً وقتی دیدند 
که باورهای اس���الم مکتبی می تواند یک رژیم قدرتمند پادشاهی را بیاندازد به 
اندیشه حکومت خود افتادند و به شیوه جد خود محمدابن سعود که حکومت و 

دیانت را دو بال پرواز و پریوزی خود درآورده بود افتادند.
دالرهای نفتی س���عودی به سوی مساجد در افریقا، پاکستان، افغانستان و حتی 

اندونزی و خاور دور و در اروپا و نیز امریکا سرازیر شد.
مس���اجد بزرگ تر شدند، ریش امامان جماعت انبوه تر شد. به تعداد نمازگزاران 
روزهای جمعه در سراسر جهان افزوده شد. می دانیم که یک سال بعد از پریوزی 
خمینی ژنرال ضیاءالحق که خود را سرباز اسالم می خواند در پاکستان روی کار 
آمد. در مدت ده س���ال زمامداری او قبل از این که هواپیمایش سقوط کند و او 
همراه با آرنولد رافائل س���فری امریکا و چند ژنرال دیگر پاکستانی بمریند تعداد 
مدارس قرآنی در پاکس���تان ده برابر شد، و بخش���ی از مجازات شریعت داخل 
حقوق جزایی پاکس���تان به تبعیت از قانون مج���ازات و قصاص و حدود ایران 

گردید.
اس���الم مکتبی با ظهور خمینی جانی ت���ازه یافت و یک واقعه ی دیگر تاریخی 
ابعادی دیگر به این رویارویی اسالم مکتبی با امرپیالیست جهانی داد و آن اشغال 
افغانس���تان مسلمان آن هم مسلمان س���نی متعصب توسط ارتش کفار و بی دین 

روس در دسامرب سال 1979 )یعنی ده ماه بعد از پریوزی فتنه خمینی( بود.
نخس���ت مجاهدین افغان بر مبنای معتقدات شخصی و دینی خود سازمان های 
اندک و کوچک محلی بر علیه اشغالگران کافر برپا داشتند ویل طویل نکشید که 
مثلث نجات به کمک رزمندگان اسالم آمد. مثلث نجات متشکل از کارشناسان 
س���ازمان س���یا، مربیان نظامی پاکستانی و دالرهای سبز س���عودی بود. این جا 

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


131 حسینحقیقی

برژنسکی مشاور امنیتی لهستانی االصل کارتر بعد از شکست سیاست امریکا در 
ایران فرصت مجددی یافت تا از تز کمربند اس���المی دور جمهوری های جنوبی 

اتحاد جماهری شوروی دفاع کند.
برژنس���کی در ح���ایل که ی���ک ُتربن )یا عمام���ه بقول ما( به س���بک افغان ها 
به س���ر خود بس���ته بود و برای نخس���تن گروه مجاهدین و طالب���ان در تنگه ی 
 خی���رب افغانس���تان س���خرنانی می ک���رد آن ه���ا را رزمن���دگان راه آزادی نامید

)You are Freedom Fighter( باقیمانده های همن رزمندگان آزادی بودند که 
در اثر سیاس���ت غلط امریکا و غرب در قالب القاعده در س���ال 2001 ساختمان 
تجارت جهانی در نیویورک را منفجر کردند و سه هزار انسان بی گناه را کشتند و 

بصورت بزرگ ترین معضل سیاسی و جهانی امریکا درآمدند.

* * * * *

بعد از این که آخرین امرپاتور مغول مسلمان در نیمه دوم قرن نوزدهم بنام بهادرشاه 
ظفر از س���لطنت خلع و به برمه تبعید ش���د و در اوایل قرن بیستم در سال 1923 
امرپاتوری عثمانی از هم پاشید مسلمانان هندوستان خود را بدون پشتیبان و یتیم 

احساس کردند.
زمانی که مبارزات قهرمانانه صلح آمیز مردم هندوس���تان به رهربی گاندی، نهرو 
و محمدعلی جناح ثمربخش شد و نریوی امرپیالیست انگلستان ناچار به ترک 
هندوستان گردید و هندوستان این کشور بزرگ تاریخی بعد از سال ها، استقالل 
خود را بدس���ت آورد، خالء قدرت ناشی از خروج انگلستان و تعصب مذهبی 
موجود بن هندوها، سیک ها و مسلمانان بویژه در پیش مردم عوام و روستاها آتشی 
بود که روزبروز شعله ورتر می گردید و نیک اندیشان و مصلحانی که هندوستان را 
از دست شری پری استعمار رهانیده بودند، متأسفانه قدرت مقابله با اژدهای چند 

سر تعصبات مذهبی را نداشتند.
محمدعلی جناح در حایل که در نهضت آزادی هندوس���تان از استعمار انگلیس 
خوش پوش تری���ن و باس���وادترین فعالن در کنار گان���دی و جواهر لعل نهرو بود 
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متأس���فانه بعلت باورهای اس���المی ومصلحت آن روز خود نگذاشت که اتباع 
مس���لمان هندی در کنار دهها دیانت هندوها در هندوستان بزرگ باقی بمانند. 
در حایل که مهاتما گاندی، جواهر لعل نهرو و دیگر رهربان آزادی و اس���تقالل 
هندوستان آماده بودند هرگونه امتیاز الزم را به جناح و مسلمانان بدهند تا هند 
یکپارچه بماند. به اعتقاد نگارنده، متأسفانه کوته بینی محمدعلی جناح و زیرمایه 
معتقدات مذهبی یا تربیت انگلیسی او باعث شد تا مناطق مسلمان نشن هند را 
بع���الوه میلیون ها مهاجر از دو طرف از پیکر هندوس���تان بزرگ جدا کرده و در 
سال 1947 بعد از جنگ جهانی دوم و استقالل هندوستان دولت جدیدی بنام 

پاکستان در محل فعلی کشورهای پاکستان و بنگالدش تأسیس کند. 
عالوه بر این که دهها سال بعد بعلت مشکالت جغرافیایی و قومی، بنگالدش از 

پاکستان بعد از دهها هزار تن کشته، نتیجه ی این برادرکشی جدا شد. 
هندوستان با جماعتی بیش از یک میلیارد نفر رشد اقتصادی هشت یا نه درصد 
را با توسعه صنعتی قابل توجهی پیش می راند. در حایل که پاکستان حتی بعد از 
جدایی بنگالدش که یکی از فقریترین کشورهای مسلمان است خود هنوز اندر 
خم یک کوچه است. درآمد سرانه پاکستان و رشد اقتصادی آن با هندوستان یک 

میلیارد نفری اصاًل قابل مقایسه نیست.
مردم پاکس���تان بویژه در شرق و شمال ش���رقی افغانستان از فقریترین طبقات و 
طبیعتاً از متعصب ترین و مذهبی ترین و واپس���گراترین مسلمانان منطقه هستند. 
هرجا که فقر شدید باشد چون مردابی که میکرب ماالریا یا دیگر امراض امکان 
نشت و نمو دارند تعصب و واپسگرایی و دینداری خرافی بازار پررونقی دارد. 

ابوالع���الء مودودی )1979-1903( یک���ی از یاران محمدعلی جناح و از پریوان 
عقیدتی ابن وهاب سعودی، در هندوستان بود که اصرار در جدایی دولت مسلمان 
پاکس���تان از هندوستان می کرد و حال که دولت پاکستان تشکیل شده بود او با 
تش���ویق دوست خود سیدقطب از فعالن و تئوریسن های اخوان المسلمن مصر، 
جماعت اس���المی پاکستان را تأسیس کرده و صدها طلبه در مکتب های قرآنی 

جماعت اسالمی فقط به آموزش قرآن مشغول بودند.
موالنا مودودی ترکیبی از خمینی و اس���تالن بود. او در س���ال 1940 زبان رسمی 
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اداری خود را عربی اعالم کرد و پس از تماس س���یدقطب با او در س���ال 1950 
اخوان المس���لمن، سنی های وهابی جّده و موالنا مودودی پاکستان یکی مثلث 
امارات اس���المی تشکیل دادند که نتیجه آن تقویت فلسفه بنیادین امری اسالمی 
توسط بن الدن سعودی بود. مادامی که با عقاید مودودی و سیدقطب و سنی های 
سعودی آشنا نشویم انگیزه امروزی اسالمی در پاکستان و انتحاریون پاکستانی و 

افغانی را نخواهیم شناخت.
در سال 1953 همان کشتار و تضیقات که رژیم خمینی برای بهائیان ایران ایجاد 
کرد توس���ط طرفداران مودودی و جماعت اسالمی با گروه مسلمان احمدیه در 

ایالت پنجاب پاکستان صورت گرفت.
مودودی و کوثر نیازی از متعصبن مذهبی به اعدام محکوم شدند ویل بعداً حکم 
اعدام آنان با یک درجه تخفیف به زندان تبدیل ش���د. بهرت اس���ت بدانید هنوز 
هم بیش از 25000 مکتب قرآنی بنام مدرس���ه در پاکس���تان وجود دارد که توسط 
جماعت اسالمی اداره می شود و اکثر بودجه این مدارس که بصورت شبانه روزی 
و رایگان برای جوانان فقری پاکستانی و افغانی است از طرف خاندان سعودی 

تأمن می گردد.
مالعمر یک چشم فرمانده طالبان و گلبدین حکمت یار از طلبه های سیدقطب و 
مؤدودی هستند. سیدقطب و جهاد اسالمی که القاعده و بن الدن از شاگردان این 
مکتب هستند معتقدند که بازگشت به صدراسالم برای رستگاری بشر ضروریست. 
قرآن و احادیث عایشه )که هشتصد حدیث بوده، نه بقول مالمحمدباقر مجلسی 
س���ی هزار( برای زندگی کافی است. اخوان المسلمن سه بار سعی کردند ناصر 
رئیس جمهور مصر را ترور کنند ویل موفق نش���دند تا در سال 1981 وسیله خالد 

اسالمبویل زنده یاد انورسادات را ترور کردند.
گلبدین حکمت یار همان کسی اس���ت که وقتی پس از خروج قوای شوروی از 
افغانس���تان وارد کابل شد، گفت ما در غزوه اس���المی پریوز شده ایم باید اموال 
کس���انی را که در مقابل ما ایستادگی کردند غارت کنیم و زن و بچه های آن ها را 
بعنوان برده و کنیز بگرییم. و همو او بود که حفظ اله امن آخرین حاکم و رئیس 
دولت افغانس���تان را که به دفرت سازمان ملل پناه برده بود از آن جا بریون کشید و 
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او را در میدان شهر بدار آویخت و برای تسکن عقده های شفاناپذیر خود آلت 
مردانه او را قطع و در دهان او گذاشت و غرب تا یازده سپتامرب 2001 از این فجایع 
چشم پوشی کرد تا دود و آتش انفجار، ساختمان های نیویورک، جهانی را بخود 
آورد. باعث تأس���ف است که شنیده می ش���ود امریکا در نظر دارد با عده ای از 
رهربان طالبان از جمله گلبدین حکمت یار که دستی نیز در پیش آخوندهای تهران 

دارد بنوعی مصالحه بکند!
زمانی که امریکا در ماجرای گروگانگریی دیپلمات های خود و نطق های خمینی 
ک���ه بارها می گفت، »امریکا یک طبل توخایل اس���ت و هیچ غلطی نمی تواند 
بکند«. از لحاظ سیاست بن المللی و برای حفظ جان گروگان های امریکایی در 
دس���ت مشتی افراد غریمسئول آچماز ماند و تحقری شد و اقدام متقابل نتوانست 
انجام دهد، ارتش س���رخ روس���یه از این موقعیت سوءاس���تفاده کرد و در شب 
کریسمس سال 1979 در حایل که پاپانوئل برای همه بچه های غربی و مسیحیان 
عروس���ک و کادو می آورد، شب پربرف کریسمس سال 79 برای مردم افغانستان 
لوله توپ و تانک در مقابل پنجره  خانه ها و در خیابان های کابل و دیگر شهرها 

به ارمغان آورد.
دولت های دست نش���انده مسکو در س���الیان متوایل بعلت مذهبی بودن مردم و 
بی خدا بودن مکتب کمونیزم نتوانسته بودند موفقیتی پیدا کنند. علی االصول بعد 
از کودتای داودخان بر علیه پسرعموی خود محمدظاهر شاه مردم افغانستان روز 
خوش���ی ندیده بودند. کودتا بعد از کودتا و کشتار بعد از کشتار و ناامنی و خرابی 

بسیار حاصل دوستی با اتحاد جماهری شوروی برای مردم افغانستان بود.
اسالم پاکستانی با حکومت ژنرال ضیاءالحق، که خود را سرباز اسالمی می دانست 
فصل تاریخی خود را گشود. نخستن اقدام آنان اعدام ذوالفقار علی بوتو بود که 
بخش بزرگی از مردم پاکستان او را دوست می داشتند کما اینکه سال ها بعد به 
دخرت او بی نظری بوتو رأی دادند و باز تروریست کور بی نظری بوتو را نیز متالشی 

کرد ویل شوهر او سال ها در مصدر قدرت در پاکستان باقی ماند.
ژنرال ضیاءالحق بلحاظ باورهای اسالمی خود و میلیاردها دالر وعده کمک های 
امریکا به پاکس���تان خواستار اخراج شوروی از افغانستان بود و در ضمن کشور 
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خود پاکستان را نیز بعد از افغانستان در مسری اشغال شوروی در اجرای وصیت 
پطر کبری و رسیدن به آب های گرم خلیج فارس و بحر عمان می دید.

در این قسمت از نوشتار خود از کتاب »جنگ چاریل ویلسون« نوشته جرج کریل 
که به زبان انگلیسی در سال 2003 در امریکا چاپ شده اشت بهره می گریم. این 
کتاب موضوع فیلم بس���یار جالب سینمایی با شرکت »تام  هنکس« و »جولیا 
رابرت« ش���د که واقعاً هم خواندن کامل کتاب و هم دیدن این فیلم جالب را به 

عالقمندان توصیه می کنم.
در این کتاب چگونگی مداخله امریکا در مس���ئله مجاهدین افغان و پای گریی 
طالبان به تفصیل بیان ش���ده و در واقع طالبان و القاعده بصورت بخش عربی 
طالبان ماری بود که سیاست امریکا برای استفاده موعدی و موضعی از آن، این 
مار را در دامن خود پروراند بی آن که فکر دندان های س���می مار بعد از استفاده 
موردی باشد. این موضوِع نوشتار و نکات گفتار ما در این فصل از کتاب خواهد 

بود!
در این کتاب یک نماینده کنگره امریکا بنام چاریل ویلسون از تگزاس که مردی 
عیاش و عرق خور به تعریف داس���تان است قهرمان ماجرا می باشد. او نماینده 
کنگره از ش���هری بنام ترینیتی )Triniti( در تگزاس می باش���د که مرکز شهر در 
حدود 2648 نفر جمعیت و 33 کلیسا دارد و چاریل ویلسون با داشنت احساسات 
مسیحی مخالف ذاتی کمونیست ها است. همراه او مردی یونانی تبار تبعه امریکا 
و ماجراجو از CIA بنام »گاس���ت« که واقعاً مسری تاریخ و سرنوشت افغانستان 
را تغیری می دهند. اگر برای عربس���تان لورنس عربستان سرنوشت ساز بود، برای 
افغانس���تان و مجاهدین افغان و طالبان ضد کمونیست آن روز چاریل ویلسون و 

گاست »Gust« فرشتگان نجات بودند. 
در سال 1988 بعد از خروج ارتش سرخ از پاکستان ژنرال ضیاءالحق در مصاحبه 
خود با برنامه معروف تلویزیونی 60 دقیقه )60Minutes( از یک مرد که نقشی 
تاریخی در اخراج ش���وروی از پاکستان ایفا کرد یاد کرد و گفت، باید با حروف 
طالیی در تاریخ نوش���ته شود، باید از عالیجناب نماینده مجلس چاریل ویلسون 

یاد کنیم.
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در 25000 مکتب قرآنی پاکس���تان فقریترین جوانان پاکستانی و افغانی بنام طلبه 
درس می خوانند. طالبان از طلبه های این مکاتب قرآنی در پیشاور و غریه بودند 
که توس���ط مجاهدین افغانی و مربیان پاکس���تانی با کارشناسان سازمان سیا و 
کمک های فراوان س���عودی در اردوگاه های پاکستان آموزش نظامی و چریکی 
دیدند و بر علیه س���ربازان ارتش سرخ تا رهایی افغانستان از کفار اسالمی تحت 

عنوان جهاد جنگیدند.
در این مدرسه ها برای طالبان »خ« با خون »ک« با کالشینکوف و »ج« را با 
جهاد می آموزند و تعلیمات مّلا انور پاکستانی یا شهید محراب آیت اله دستغیب 
شریازی خودمان را به آن ها خاطرنشان می سازند که برای هر شهید جهادی هفتاد 
حوری زیبا و باکره در بهش���ت منتظر اس���ت و طول هر جماعی با این حوریان 
بهشتی هزارها ساعت لذت طوالنی دارد. از همن مزخرفاتی که رساله های آیات 

عظام یا آفت اله های گرامی در ایران خود ما پر از این مهمالت است.
یک خانواده کثریاالوالد پاکستانی وقتی فرزندی را به این مکتب ها می فرستد 
چون این مکتب ها مثل مس���اجد و حوزه های علم���ی ما برای طلبه ها مجانی و 
ش���بانه روزی است و یک پول توجیبی نیز داده می ش���ود. اواًل یک نان خور از 
س���ر سفره کم دارند، ثانیاً به اعتقادات اسالمی که دارند می پندارند برای حفظ 
بیضه اسالم فرزندی را روانه رواق اسالم می کنند و برای خود یک اجر معنوی 
و ُاخروی نیز در آخرت ذخریه می نمایند. این اس���ت که مالحظه می کنیم لیست 
داوطلبان انتخاری چه در غزه و فلسطن و چه در پاکستان و عراق ُپر است و تا 
دلتان بخواهد بمب بر کمر بسته و دل از دنیا شسته برای انفجار خود و دیگران 

حاضرند.

* * * * *

چاریل ویلس���ون یک نماینده معمویل از تگزاس در کنگره امریکاست که خیلی 
نزاکت و آداب نمایندگی را نیز حفظ نمی کند و حتی در یک مورد اتهام گونه ای 
بر علیه او در مورد اس���تعمال هروئن وجود دارد که البته به مرحله کیفرخواست 
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نمی رس���د. او دلبسته زن و ویسکی و رقص عربی اس���ت. از سال 1973 که او 
نماینده اس���ت هرگز در کنگره موضوع داغی ک���ه او بتواند درباره اش صحبت 
کند پیش نیامده اس���ت. ویل او از جوانی یک آدم ناسیونالیست و »پاتریویت« 

ضدکمونیست است.
خانم ُجوان هرینگ )Joanne Herring( یکی از خانم های متمول و اجتماعی 
تگزاس است که در خانه بزرگ خود میهمانی های اجتماعی و انتخاباتی برگزار 
می کند. روزی خانم هرینگ، آقای چاریل ویلسن را در تگزاس به منزلش دعوت 
می کند و او را با آقای چارلز فاس���ت )Charles Fawccet( که یک ژورنالیست 
و فیلم س���از باصطالح فری لنس یا آزادکار اس���ت آش���نا می کند. آقای فاست 
اخریًا از س���فر افغانستان برگش���ته و گزارش و فیلم های تکان دهنده از مبارزه و 
جنگ مجاهدین دس���ت خایل افغان با لش���کر 40 ارتش سرخ تهیه کرده است. 
خانم هرینگ نیز که احساسات ملی امریکایی دارد و از کمونیست ها با عنوان های 
بد یاد می کند چاریل ویلس���ون راکه پس از مش���اهده فیلم های چارلز فاست از 
مجاهدین افغان بسیار تحت تأثری قرار گرفته است تشویق می کند که او در کنگره 
می تواند برای مجاهدین و زدن تودهنی به کمونیس���ت های متجاوز مؤثر باش���د 
و بدین ترتیب جنگ مجاهدین و تجهیز آن ها با مدرن ترین س���الح های غربی و 

دالرهای سعودی آغاز می شود.
چاریل ویلس���ون بعنوان نماینده مجلس از س���ازمان س���یا نماینده ای به دفرتش 
می خواند تا گزارشی از وضع مجاهدین و پاکستان داشته باشد و در این رهگذر 
با »گاس���ت« که یک یونانی االصل و کارمند کارکش���ته سازمان سیا هست آشنا 

می شود.
او چندین سفر به پاکستان و اردوگاه مجاهدین و آوارگان افغانی می کند و هربار 
بیش از پیش به مسئله کمک به مجاهدین در جهاد اسالمی علیه شوروی مصمم تر 
می گردد. در یکی از سفرهایش با ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان نیز مالقات 
می کند. او موفق می ش���ود یکبار رئیس کمیس���یون بودجه کنگره یا امور دفاعی 
امریکا را به اردوگاه آوارگان افغانی در پاکس���تان بیاورد و با تهییج احساس���ات 
او نخس���ت یک بودجه پنجاه میلیون دالری کمک ب���ه مجاهدین را در کنگره 
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ترتیب می دهد و س���پس با تماس های پی گری با عربستان سعودی موفق می شود 
که از دولت سعودی نیز قول بگرید که معادل کمک امریکا آن ها نیز به مجاهدین 
کم���ک کنند و با افزایش چند موردی این مبلغ کمک تا رقم پانصدمیلیون دالر 
باال می رود. و بدین ترتیب سالح های امریکایی و انگلیسی و دالرهای امریکایی 
و س���عودی روانه اردوگاه های مجاهدین و طالبان در پاکستان می شود. چاریل 
ویلسون برای تهیه سالح های الزم عالوه بر امریکا و انگلیس به مصر و اسرائیل 

نیز مسافرت هایی می کند.
ضیاءالحق اصرار دارد که باید توزیع سالح و کمک نه به وسیله سیا بلکه وسیله 
ISI)س���ازمان امنیت داخلی پاکستان( صورت بگرید ضمناً مداخله امریکا باید 

کاماًل محرمانه باش���د و به شوروی دست آویز حمله به پاکستان را از نظر تجهیز 
مجاهدین و مداخله دادن امریکا از طریق پاکستان ندهد. با تالش و ترفندهای 
زیاد چاریل ویلس���ون و نیز پس از مس���افرت نمایندگان مجاهدین با توربن های 
افغانی به کنگره امریکا، کاخ س���فید و خیابان داونتیگ و مقر نخس���ت وزیری 
انگلس���تان، غرب با تمام امکانات طالبان و مجاهدین افغان را تجهیز و تقویت 
می کند و آخرین آرزوی چاریل ویلسون که داشنت نوعی موشک برای ساقط کردن 
هلی کوپرتهای سیاه هیند )Hind( روسیه که دمار از مجاهدین افغان درآورده اند، 
برآورده می شود و سکوی پرتاب موشک استینگر با موشک های متعدد جهت 
شکار پرندگان سیاه روس���ی بر روی قاطرهای افغانی وارد مناطق کوهستانی و 
تحت فعالیت مجاهدین می ش���ود. و در اولن پرتاب موشک که موفق به سقوط 
هلی کوپرت روسی می شود صدای الله اکرب مجاهدین و طالبان در کوهستان های 
افغانس���تان طوری انعکاس پیدا می کند که متأسفانه ده سال بعد این انعکاس و 
انفعال در انفجار ساختمان های دوقلو در نیویورک این بار جهانی را بوحشت 

می اندازد.
شکست شوروی در افغانستان مقدمه فروپاشی اتحاد جماهری شوروی در آینده 
نزدیک می شود. سازمان سیا موفق می گردد یکی از عملیات بزرگ و تاریخی 
خود را به س���رانجام برساند و بعد از دهها س���ال جنگ سرد بن شرق و غرب 

اردوگاه کمونیست و اتحاد جماهری شوروی سوسیالیستی از هم بپاشد.
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در خاتمه بحث چاریل ویلسون باید اضافه کنم او با تمام توان و اعتقادات خود 
به مجاهدین افغان و طالبان از س���ال های 1984 به بعد کمک می کرد. یکی از 
دس���تیاران اداری او که از تگزاس با خود به افغانستان آورده بود به قدری شیفته 
شجاعت و اراده و وطن پرستی مجاهدین افغان شد که سال ها با گروه مجاهدین 
برخالف کُد و تذکر امریکایی ها در حمله به قوای روس ش���رکت کرد و پس از 
توفیق مجاهدین و اخراج قوای اشغالگر روس از افغانستان او که نامش چاریل 

شمبل )Charlie Shambel( بود مسلمان شد و نامش را به عبداله برگرداند.
و ای���ن حکایِت آن عده از جوانان بی تجربه و با احس���اس امریکایی و اروپایی 
است که جذب گروه های تروریستی با تبلیغات جوانفریب می باشد و دهها نمونه 
از آن ه���ا را حتی بعد از یازده س���پتامرب 2001 در خرابکاری های عمده گروه های 

تروریستی مشاهده می کنیم. 
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افغانستانمیانچکشوسندان

این عنوان فصلی اس���ت که طارق علی در کتاب »برخورد واپسگرایی« به این 
بخش از نوشته ی خود داده است.

در فصل پیش به ش���کل گریی طالبان و مجاهدین در افغانستان پرداختیم. چون 
هنوز مسئله افغانستان و تعصب اسالمی در پاکستان موضوع و مسئله روز است 

مروری کوتاه بسوابق تاریخی و جغرافیایی منطقه می کنیم.
قبل از پرداخنت بدین فصل الزم اس���ت نخس���ت نگاهی به س���ابقه تاریخی و 
اجتماعی و جغرافیایی افغانس���تان بیاندازیم و از جهات فوق بیشرت با این کشور 

آشنا شویم.
در این راستا من پاره ای از رؤس مطالب را به نقل از کتاب »محصول تلخ سیاست 
 »A Bitter Harvest, U.S. Foreign Policy and Afghanistan« »خارجی امریکا
نوشته ی تام لنس���فورد »Tom Lansford« اس���تاد دانشگاه »می سی سی پی« 

جنوبی، چاپ سال 2003 و دیگر منابع مختلف ذکر می کنم:
افغانستان به سی ودو ایالت تقسیم شده است. در مرزبندی سال 1886 افغانستان 
قس���متی در سرزمن های حاصل خیز شمال را روس ها ضمیمه قلمرو خود کردند 
بخشی از سرزمن های حاصلخیز شرقی را انگلستان ضمیمه متصرفات خود در 

هند و کشمری نمودند.
در سال 2002 جمعیت افغانستان در حدود 28 میلیون نفر بوده و درصد تولد یکی 
از باالترین ها در دنیاست و نزدیک به 3/5 درصد می باشد و سن متوسط مرگ 
46 سال است. بیش از 40٪ جمعیت را جوانان زیر پانزده سال تشکیل می دهند.

شهرهای بزرگ آن کابل با یک میلیون نفر، قندهار با دویست هزار، هرات یکصد 
و پنجاه هزار و مزارش���ریف یکصد وده هزار جمعیت دارند. در سال 1980 پس 
از اشغال افغانستان توسط شوروی شش میلیون آواره افغانی اکثراً به پاکستان و 
ایران پناهنده شدند. در افغانستان پشتون ها 50٪ و تاجیک 25٪ و شیعیان هزاره 
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10٪ و ازبک ها 8٪ و ترکمن و بلوچ و غریه 11٪ می باشند.
عالوه بر شیعیان هزاره 60-50 هزار قزلباش شیعه نیز در افغانستان زندگی می کنند. 
خود پشتون ها دارای قبایل متعدد هستند که متعاقباً بدان می پردازیم. معمواًل در 
پاکس���تان پادشاه از اکثریت پشتون بوده ویل بخش اداری را تاجیک ها تصدی 
می کنند. تاجیک ها که به آن ها »فارسی ونس« گفته می شود اکثراً سنی حنفی 
هس���تند ویل قباًل زرتشتی بودند. اقلیتی از شیعه های هفت امامی اسماعیلیه نیز 

بن شان وجود دارد. 
س���ابقه تاریخی بن پشتون ها و تاجیک ها در افغانستان همواره اختالف وجود 
داشته و پش���تون ها بلحاظ مذهبی با شیعیان هزاره نیز اختالف دارند و بعضی 

پشتون های متعصب شیعیان هزاره را شهروند درجه دو می دانند.
در پاکستان بلحاظ حکومت قبیله و خان خانی زمینداران شمال، حکومت مرکزی 
کابل تسلط کامل به قبایل دور ندارد و اکثرًا این قبایل چون فقری نیز هستند چیزی 
بدولت نمی پردازند و بلکه به قبیله خود کمک می کنند. بعبارت دیگر وفاداری 

قبیله ای به وفاداری وحدت ملی می چربد.
قبایل بزرگ پشتون عبارت از درانی، گیلزائی )یا غلزائی(، جایل، منگال، صافی، 

مهمند و هاموند هستند. 
پادشاه معمواًل از قبیله بزرگ درانی ها بوده و حامد کرزای رئیس جمهور فعلی نیز 
از شاخه زیرک قبیله درانی است. اکثر طالبان از قبیله گیلزائی ها هستند. به همن 
دلیل در سال 1998 پس از فتح مزارشریف، طالبان پنج هزار شیعه هزاره را قتل عام 
کردند و ده یا یازده نفر کارکنان س���فارت جمهوری اسالمی را نیز کشتند ویل در 
رسانه های غرب چندان سخنی از این جنایت بشری و نسل کشی به میان نیامد. 
س���ازمان های حقوق بشر دلسوز در زمان شاه در خواب بودند. رسانه های غربی 
با خربگزاران روشنفکر خود در میخانه ها جام بسالمت هم باال می انداختند در 
حایل که طالبان پنج هزار انسان بی گناه را چون صدراسالم در مدت کوتاهی در 

مزارشریف قتل عام کردند.
اهمال و گوش کر جهانیان و چشم کور آنان بدین جنایت باعث شد تا دامنه کشتار 
طالبان ده سال بعد به مرگ سه هزار انسان بی گناه دیگر در نیویورک با انفجاری، 
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ساختمان های تجارت جهانی انجامید.
اگر جهان غرب و وجدان حکمرانان و روش���نفکران و فعالن حقوق بشر بیدار 
بودند و در مقام اعرتاض به کش���تار پنج هزار ش���یعه هزاره بی گناه برمی آمدند و 
جلوی نسل کش���ی طالبان در آن س���ال را می گرفتند هرگز واقعه هولناک یازده 

سپتامرب 2001 پیش نمی آمد.
برهان الدین ربانی که در تابس���تان 2011 گویا وسیله گروه حقانی به قتل رسید از 
تاجیک ها و رئیس جماعت اس���المی و ش���ورای صلح افغانستان بود. گلبدین 
حکمت یار آخوند مرتجع از پشتون هاس���ت و حزب اسالمی را هدایت می کند. 
امریکایی ها پروژه گران قیمت Helman Vally یا دره هلمند را در قسمت پشتون 
نیز پیاده کردند و س���الح را نیز به پشتون ها دادند بشرح گذشته طالبان از درون 
آن ها بریون آمد و امروز در افغانس���تان در مقابل امریکا و متحدان ناتو ایس���تاده 

است.
* * * * *

از لحاظ تاریخی بعد از مغول ها، تیموریان افغانس���تان را تصرف کردند و تیمور 
لن���گ پس از تصرف ایران در س���ال 1401 تا آن���کارا در آناطویل پیش رفت و 
تیموریان تا سال 1507 در افغانستان حکومت کردند دوباره »بابر« نامی از سالله 

مغول افغانستان را اشغال و تا سال 1707 حکومت کردند.
حکومت محمود غلزائی و اشرف افغان وسیله نادرشاه سرنگون شد و نادرشاه 
در س���ال 1738 کابل و قندهار را فتح و تا دهلی پیش رفت. مرگ نادرش���اه در 
سال 1747 سال تأسیس افغانستان جدید بود. در آن سال احمد درانی به اتفاق 
یارانش جواهرات نادرشاه را بعد از مرگش دزدیدند و به افغانستان فرار کردند و 

اعالم استقالل نمودند.
لوی جرگه اول افغان در س���ال 1747 تشکیل و احمد 23 ساله را بعنوان پادشاه 
انتخ���اب نمودند. او بخودش »ُدِر دّران« لق���ب داد و خانواده »ابدایل« را به 

»ُدّرانی« تغیری نام داد.
او فتوحات زیادی در اطراف افغانس���تان بدست آورد. پایتخت خود را به کابل 
برد و تا سال 1793 در افغانستان حکومت کرد. پس از مرگ به او لقب »بابای« 
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افغانستان دادند.
از اوایل قرن نوزده نیز روس و انگلیس بطور فعال و مداوم وارد سیاست افغانستان 
گردیدند که با عنوان »میان چکش و س���ندان« از آن یاد می کنم. و قبل از ورود 
بدان خاطرنشان می سازم مسائل و اختالفات قبیله ای در افغانستان سر دراز دارد 
و در حال حاضر آقای حامد کرزای را بعضی ها شهردار کابل می خوانند و به شوخ 

و جّد می گویند که او قدرتی در قبایل دور ندارد و او فقط شهردار کابل است.
آقای کرزای سه معاون رئیس جمهور یکی از پشتون، یکی از تاجیک و یکی از 
هزاره  هاست دارد، که تعادل خوبی به نظر می رسد. در کابینه او شش وزیر پشتون، 

سه وزیر تاجیک و دو وزیر هزاره ازبک و یک وزیر شیعه وجود دارد.

* * * * *
افغانستان و هرات بطوری که می دانیم تا زمان فتحعلیشاه و ناصرالدین شاه قاجار 
بخش���ی از قلمرو ایران بود. هرازگاهی حاکم گمارده از ایران یا حاکم محلی که 
حکومت مرکزی ایران را ضعیف می دید سربش���ورش می گذاشت و به هرات و 
خراس���ان و نواحی اطراف حمله می ک���رد. ویل حکومت مرکزی پس از قدرت 
یافنت، شورشیان را سرجای خود می نشاند کما اینکه این موضوع را بدفعات در 

مطالعه دوره ی نادرشاه افشار قبل از قاجاریه مشاهده می کنیم.
در اواخر قرن نوزدهم پس از این که انگلس���تان، افغانستان را به علت بی لیاقتی 
شاهان قاجار و دسیسه های بن المللی و امرپیالیستی بریتانیای کبری از ایران جدا 
می کند. افغانس���تان درمیان دو سیاست چکش روسی و سندان انگلیسی درگری 
می ش���ود. افغانستان بعد از دفع دو حمله انگلیس���ی ها در قرن نوزدهم باالخره 
لندن و پرتزبورگ با پادشاه افغانستان توافق کردند که هیچکدام نسبت به اشغال 
افغانستان اقدام نکنند و افغانستان با پادشاه و حکومت قبیله ای خود باقی بماند 

ویل انگلستان چشم نظارتی بر آن داشته باشد.
افغانس���تان موزائیکی از قبایل و تبارهای مختلف اس���ت. پش���تون ها که خود 
شاخه های مختلفی دارند، تاجیک ها، ازبک ها و هزاره ها )از تبار مغول که اکثرًا 

شیعه هستند(، نوریستانیها و بلوچ ها.
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در س���ال های 1917 با بقدرت رسیدن بلش���ویک ها در روسیه و 1919 شکست 
حکومت عثمانی و گرفتاری انگلیسی ها در پر کردن خالء امرپاطوری عثمانی، این 
امکان را به امان اله خان داد که عده ای روشنفکر را که دارای افکار اروپایی بودند 
دور خود جمع کند و یک پریوزی در اخراج کامل انگلیس���ی ها از افغانستان در 
سال 1919 بدست آورد و بدین ترتیب تا ده سال بعد حکومت خود را دوام بخشد.

امان اله خان سعی کرد مثل آتاتورک در کشور اسالمی ترکیه و یا رضاشاه در ایران 
به زنان آزادی بدهد و قانون اساسی جدیدی برای افغانستان تنظیم نماید. امان اله 
خان به لحاظ روش���نفکران اطراف خود به طرف چکش و روسیه متمایل شد و 
این امر برای انگلس���تان پذیرفتنی نبود، لذا آن ها با بکار گرفنت لورنس معروف 
و جع���ل یک عک���س از ملکه ثریا در حاالت غریاس���المی، چند قبیله را علیه 
امان الله خان بسیج کردند و طی  کودتایی در سال 1929 او را از کار برکنار کردند 

و محمدظاهرشاه را بجای او به سلطنت نشاندند.
محمدظاهرشاه در اوایل دهه هفتاد و در حایل که در مسافرت خارج از کشور در 
ایتالیا بود توسط پسرعموی خود داودخان از سلطنت برکنار گردید و داودخان با 

احساسات سوسیالیستی در اطراف خود جمهوری افغانستان را اعالم کرد.
شاه فقید ایران پیشاپیش فتنه ی خمینی، داودخان را قانع کرد که دست از دامن 
ش���وروی بردارد و حکومت خود را بدون وابس���تگی به روس���یه ادامه دهد. در 
عن حال در اثر تماس شاهزاده بلقیس دخرت محمدظاهرشاه که در رم در عسرت 
و تنگدس���تی زندگی می کرد به س���فارت ایران در ایتالیا دستور داد که ماهانه در 
حدود ده هزار )یا بیشرت( در اختیار محمدظاهرشاه بگذارد. از زمان داودخان که 
افغانستان به شوروی نزدیک می شد، امریکا که بعد از جنگ جهانی دوم جای  
انگلیس را بتدریج گرفته بود به مسلح کردن مذهبیون مخالف داودخان در سال 

1978 با استفاده از حمایت و آموزش ارتش پاکستان اقدام کرده بود. 
در این میان حتی صحبت از بازگرداندن ظاهرشاه به افغانستان بود ویل پاکستان 
به شدت با این مسئله مخالفت می کرد چون می دانست که ظاهرشاه خط مرزی 
)مورتیمر-دوران���د( )Mortimer - Durand( را ول���و بط���ور موقت نخواهد 

پذیرفت. 
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خط مورتیمر-دوراند که توسط انگلیسی ها به افغانستان تحمیل شده و در واقع 
َحبل الفس���اد یا رشته نابکاریها در منطقه است. این خط مرزی بخشی از مناطق 
پش���تون نشن افغانستان را در شمال شرقی پاکستان جزو قلمرو پاکستان قلمداد 
کرده است و این دقیقاً همان منطقه ایست که پاکستان واقعاً قدرت و اقتداری در 

آن جا ندارد و قبایل پشتون در هر دو طرف مرز ساختگی ساکن هستند.
تجهیز مخالفن داودخان و مجاهدین توس���ط امریکا حداقل ش���ش ماه قبل از 

اشغال افغانستان توسط شوروی بود.
برژنس���کی مشاور امنیتی کارتر، آرزویش این بود که روس ها افغانستان را اشغال 
بکنند. او باتفاق رابرت گیتس رئیس س���یا معتقد بودند که »افغانستان را ویتنام 
روس ها خواهیم کرد«. در ژانویه 1998 نیز برژینس���کی در مصاحبه ای با مجله 
نول اوبزواتور فرانسه به کمک امریکا در سوم جوالی 1979 یعنی شش ماه قبل 
از اشغال به مجاهدین افغان اعرتاف کرد. رابرت گیتس در پاسخ سؤال خربنگار 
نوول اوبزواتور که پرسید، آیا شما احساس تأسف می کنید که یک گروه اسالمی 
واپسگرا را ساپورت کردید و بدست یک گروه تروریست در آینده اسلحه و لوازم 

جنگی دادید؟
گیتس جواب می دهد که:

 برای دنیا کدام مهم است، طالبان یا فروپاشی شوروی؟ یک مشت مسلمان 
دیوانه متعصب یا آزادی اروپای مرکزی و پایان جنگ سرد؟

نویسنده کتاب »برخورد واپسگرایی« اضافه می کند که:
 نق���ش امریکا هرگز در کمک به مجاهدین و طالبان محرمانه نبوده اس���ت. 
ویل شاید همه کس در امریکا و غرب نمی دانستند که ایاالت متحده امریکا 
مشغول بکارگری سازمان های اطالعاتی مصر، عربستان سعودی و پاکستان 
در ایجاد، تربیت و مس���لح ساخنت گروه های متعصب اسالمی برای مقابله با 

قوای شوروی در افغانستان است.
جان کولزی )John Coolsy( نویس���نده مجله معترب کریس���تن س���اینز مانیتور و 

تلویزیون ABC می نویسد:
 ده س���ال بعد از خروج ش���وروی از افغانستان هنوز این مملکت دستخوش 
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خش���ونت های گروهی بود. دارندگان تجربه در جنگ علیه ش���وروی باعث 
ناآرامی و برهم زدن ثبات در مصر، الجزیره، فیلی پنی، س���ودان، پاکس���تان، 

چچ نیا، داغستان و عربستان سعودی و غره شده بودند. 
خیلی قبل از یازده س���پتامرب 2001 آن ها هدف های متعددی از مراکز و منافع 
امریکا را مورد حمله قرار داده بودند )که از آن جمله می توان حمله به کشتی 

امریکایی در عدن و سفارت امریکا در تانزانیای افریقا را نام برد(.
کولزی ادامه می دهد:

 وقتی اسامه بن الدن موقعیت خود را بعنوان سرمایه دار عمده ساختمانی در 
ارتباط با سازمان سیا )در دوران مقابله با شوروی( مستقر ساخت زمانی بود 
که یک ژنرال پاکستانی از خاندان سلطنتی سعودی خواست که یک پرنس 
از خاندان سعودی برای هدایت جنگ مقدس اسالم علیه کفار بفرستد. چون 
داوطلبی پای پیش نگذاش���ت اس���امه بعنوان یک دوست دربار سعودی به 

افغانستان فرستاده شد.
جان کولزی با نصیحت ارزش���مندی به مقامات امریکایی نوشته خود را پایان 

می دهد و می نویسد:
»وقتی ش���ما تصمیم گرفتید که به جنگ علیه دشمن اصلی خود بروید، یک 
نگاه عمیق و طوالنی به افراد پش���ت سر خود که بعنوان دوست برگزیده اید 

بکنید. آیا آن ها دوست شما هستند یا گروه مزدوران حرفه ای؟!
خ���وب بنگرید ک���ه آیا این به ظاهر دوس���تان خنجرهای خ���ود را از غالف 

درآورده اند و آماده خنجر زدن از پشت به شما هستند یا نه؟!« 
بعد از فروپاشی ش���وروی جنگ داخلی در افغانستان شروع می شد و هزاره ها 
توسط ایران، احمدشاه مسعود توس���ط فرانسه، ازبک ها و ژنرال دوستم توسط 
روسیه حمایت می شدند. پاکس���تان خواهان حکومت گلبدین حکمت یار بود. 
وقتی که او موفق نشد بر دیگر گروه ها پریوز شود از طالبان طرفداری کرد و عده ای 
در هیئت حاکمه از جمله ژنرال نضریاله خان وزیر کش���ور پاکستان معتقد بودند 
که بجای این که طالبان در پاکس���تان بمانند و مسئله ساز باشند بهرت است که به 

افغانستان بروند و حکومت خود را تشکیل دهند.
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طالبان تیم های جنگ علیه اشغال شوروی بودند و تنها چیزی که آن ها در مدارس 
مکتب های قرآنی آموخته بودند پیورانیسم اسالمی )Puranism( یا اسالم ناب 
محمدی و احکام شریعت مانند صدراسالم بود. در واقع طالبان همچون طرفداران 
رژیم خمینی در ایران می خواستند که عقربه زمان را به یک هزار وچهارصد سال 
پیش برگردانند و در حایل که خود از آخرین سالح های اتوماتیک غرب بجای 
دشنه و شمشری و فالخن استفاده می کردند دیگر مظاهر تمدن را نفی و بازگشت 
به صدراس���الم را خواستار بودند و هس���تند وهدف نهایی آن ها برپایی امارت 

افغانستان به امریی نیمه شاهزاده سعودی اسامه بن الدن معدوم بود.
بن الدن و مالعمر یک چش���م که مدت درازی ازحقوق بگریان سازمان امنیت 
پاکس���تان بود.، آرزو داشتند که یک امارت اسالمی از سمرقند تا کراچی داشته 
باش���ند و به در دست داشنت کنرتل تولید تریاک و هروئن در دنیا و دسرتسی به 
دریای آزاد از طریق بندر کراچی معتقد بودند ک روزی پاکس���تان همراه با بمب 

اتمی اسالمی بدامن امارت اسالمی خواهد افتاد.
مالعمر  که س���الیان دراز حقوق بگری س���ازمان امنیت پاکس���تان ب���ود، در قبال 
کمک های مختلفی که پاکستان در روی کار آمدن طالبان انجام داد ضرب شستی 

به پاکستان نشان داد که هنوز هم مورد مزاح وگفتگو در پاکستان است.
 در اکترب سال 2000 پاکستان برای تحکیم دوستی خود با طالبان تیم فوتبال خود 
را به استادیوم کابل فرستاد. وقتی که طالبان مشاهده کردند بازیکنان پاکستانی 
ش���ورت کوتاه بپا دارند و بعضی دارای زلف های بلند هس���تند این پوش���ش را 
خالف شئون اسالمی دانستند. اواًل مسابقه را تعطیل کردند ثانیاً همه بازیکنان 
را بازداشت نمودند و با تیغ سر همه آن ها را تراشیدند و با انجام عدل اسالمی 
و حفظ بیضه اس���الم آن ها را دس���ت از پا درازتر به پاکستان فرستادند و جوک 
روز ش���ده بود که می گفتند: »مالعمر این گونه به دروازه دشمن توپ می کوبد. 

جلّ الخالق«!

* * * * *
در فصل آینده این کتاب و در بخش مربوط به سقوط ارزش های مالیم و مأنوس 
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اس���الم بدست تندروان واپسگرای اس���المی من به پیدایش و روند عقیدتی و 
عملیاتی اخوان المس���لمن خواهم پرداخت و در این بخش فقط این امر مهم را 

درارتباط با پاکستان مسلمان بررسی می کنم:
اش���اره کردیم که موالنا مودودی حزب جماعت اسالمی را قبل از آزادی هند و 
جدایی پاکستان تشکیل داده بود. پدر او یک حقوقدان سرشناس بود که در اواخر 
عمر شاید تحت تأثری تبلیغات هندویی یا بودایی تارک دنیا شد و به صوفیگری 
پرداخت. فرزند جوان که مال ش���ده بود و حاال به سبک سنی ها موالنا خوانده 
می شد در کودکی چون دیگر جوانان پاکستانی به مکتب دینی یا مدرسه رفت و 
قرآن و عربی را آموخت. برداشت او از اسالم مشابه برداشت اخوان المسلمن در 
آن زمان و یا برداشت محمدابن عبدالوهاب در قرن هیجدهم در عربستان سعودی 
بود. یعنی اعتقاد داشت که قرآن و حدیث قانون اساسی مسلمانان است و جهاد 

و کشنت و کشته شدن در راه اسالم آرزوی هر مسلمان باید باشد.
وقتی پاکستان مس���تقل شد در همان سال های نخس���تن بن حزب مسلم لیک 
برهربی محمدعلی جناح که یک شخص کراواتی و تحصیلکرده انگلستان بود 
بلحاظ برداش���ت مختلف شان از اسالم و مالمودودی اختالف افتاد و او حزب 
جماعت اس���المی را بنا نهاد. نام او با افکارش در قاهره بسمع سیدقطب )که 
قابل مقایس���ه با شریعتی، در ایران است( و مالهای سعودی رسید و یک مثلث 
ش���وم قهقرایی از اخوان المسلمن در مصر- سعودی های وهابی در عربستان و 
مالمودودی در پاکستان برای اجرای اسالم بنیادی و ناب محمدی یا پیورانیسم 

اسالمی بوجود آمد.
اولن کار مال مودودی تأسیس مدارس قرآنی یا بقول خود پاکستانی ها و افغان ها 
مدرسه بود که نخست با استفاده از خمس و ذکات مسلمن و سپس با دالرهای 

سرسبز نفتی سعودی وهابی با سرعت وحشت انگیزی آغاز و توسعه پیدا کرد.
در ح���ایل که تعداد این مدارس در 25-20 س���ال پیش فق���ط 2500 باب و تعداد 
طلبه ها درحدود 250-225 هزار برآورد می ش���د. حال طبق گزارش ژورنال آسیای 
میانه در ماه جوالی 2007 تعداد این مدارس قرآنی در پاکستان و افغانستان بالغ 

بر 25000 هزار واحد و تعداد طلبه ها بن 4-3/5 میلیون نفر برآورده می شود.
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مالمودودی در حایل که با کمونیست وماتریالیست بعلت باورهای اسالمی خود 
مخالف بود ویل از نظر تش���کیالتی و سازماندهی کمونیستی و بلشویکی برای 
اس���تقرار حکومت اسالمی در آینده می اندیشید. او در سال 1953 مالیی پنجاه 
ساله بود که در سفر حج با سنی های وهابی عربستان سعودی آشنا شد. بطوری 
که قباًل نیز نوشتم اگر بخواهیم از مالمودودی قیافه آشنایی بقول نویسنده کتاب 
»برخورد واپس���گرایی« طارق علی، برای ایرانی ها و جهانیان تصویر کنیم باید 
بگوییم او ترکیبی از خمینی و اس���تالن بود. او به تبعیت از باورهای س���نی های 
وهابی با شیعیان دل خوشی نداشت. برای ادب کردن شیعه ها یک گروه زیرزمینی 
بنام »سپاه اسالم« تشکیل داد که در چند مورد به مساجد و اماکن شیعه ها حمله 

کردند و کشتار نمودند.
شیعه ها در مقابِل »سپاه اسالم« مالمودودی، سپاه محمد را تشکیل دادند و به 
حمالت متقابل پرداختند. کسی نبود برپسد چرا »سپاه محمد« به »سپاه اسالم« 

حمله می کند!
گویا محمد، پیامرب اس���الم و یا اس���الم دین محمد نبوده است که چند آخوند 
متحّجر از خدا بی خرب خون جوانان ساده و صادق مسلمان را این چنن بر زمن 
می ریزند. متأسفانه هنوز هم این برادرکشی و کشتار بیحاصل ادامه دارد و هفته ای 

نیست که خرب کشتاری از مسلمانان شیعه و سنی در پاکستان یا عراق را نشنویم.
در سال 1953 بعد از این که مالمودودی از سفر حج بازگشت و پشتیبانی مایل و 
معنوی وهابی های سعودی را جلب نمود. جماعت اسالمی اقدام به شورش های 

خیابانی در پنجاب کردند.
ایالت پنجاب بطوری که از نام او به فارس���ی نیز پیداس���ت پنج آب یا رودخانه 
بزرگ در آن جاری است و این ایالت بن هندوستان و پاکستان تقسیم شده و در 

هر دو کشور ایالت پنجاب وجود دارد.
طرف���داران مالمودودی به خانه گروهی دیگر از مس���لمانان بنام »احمدیه« که 
برداش���ت معتدل تری از اسالم دارند حمله کردند و چندین نفر از آن ها را کشتند 
و خانه هایشان را آتش زدند. دولت، در پنجاب و الهور حکومت نظامی اعالم 
کرد. مالمودودی و همکارش کوثر نیازی به اتهام شورش و برهم زدن نظم جامعه 
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به اعدام محکوم شدند. در سال 1972 هر دو مشمول بخشودگی شده و از زندان 
آزاد ش���دند. کوثر نیازی از جماعت اسالمی جدا شد و به حزب مردم ذوالفقار 
علی بوتو پیوس���ت و در زمان بوتو به وزارت امور دینی رسید. در حایل که کوثر 
نیازی به وزارت رسیده بود، هنوز مالمودودی به کمرت از امریی و ریاست دولت 
رضایت نمی داد. طرح او و همفکرانش برقراری امارت اسالمی در افغانستان و 

پاکستان تا حجاز و عربستان سعودی بود.
او به تقویت و توس���عه مدارس دینی و با کمک آموزش���ی یاران س���یدقطب از 

عقیده پردازان اخوان المسلمن و کمک های مایل وهابی های سعودی پرداخت.
خایل از لطف نیست که با یک مالی دیگر پاکستانی بنام شیخ انور که در پیشاور 
پاکستان درس خوانده بود و با عربی و قوانن اسالمی آشنایی کامل داشت آشنا 
ش���ویم. او که سال ها در انگلستان دارای مسجد و منرب و پریوان خودش می باشد 
برای امری شدن مالمودودی به جّد یا مزاح سه ایراد را وارد می دانست، نخست 
این که ریش مالمودودی از هفت س���انتی مرت که قد محاس���ن پیامرب است زیادتر 
است. دوم این که مالمودودی خیلی از وقت ها نماز صبح اش قضا می شود. سوم 
این که گویا همسرش از مقنعه برای حجاب استفاده نمی کند. شیخ انور با داشنت 
سه تألیف معروف به اسامی: ابدیت-اسالم، حرکت قوم عرب و باالخره اسالم 
و س���کس، در اعرتاض به واپسگرایان اسالمی بسیار شدیدتر از سلمان رشدی 
است. به نظر می رسد او تابع اندیشه های ابن رشد، ابن راوندی و مسلمانان معتزله 

می باشد که در قرن نهم در ایران، یمن و عراق و غریه طرفداران زیادی داشت.
شیخ انور و معتزله باور دارند که محمد نیز انسانی مثل ما بوده و قائل شدن جنبه 
تقدس برای او الزم نیست )بدین ترتیب تکلیف دوازده امام شیعیان و بویژه امام 
سیزدهم و مابعد آن نیز از نظر داشنت نمایندگی الهی و ارتباط با غیب کاماًل منتفی 

است(.
او معتقد اس���ت قرآن اندیش���ه های حضرت محمد از خدای واحد است وگرنه 
دلیلی ندارد خداوند به کالم عربی پیام خود را به مردم دنیا بفرستد در حایل که 
میلیاردها چینی، هندی و غریه متکلمن به زبان های مختلف صدبرابر بیش���رت از 

متکّلمن به زبان عربی هستند.
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او اضافه می کند همانگونه که انجیل کتاب مقدس مسیحیان بعد از مرگ مسیح 
توس���ط چهار روحانی مسیحی به چهارگونه نوشته ش���د و قبل از آن تورات نیز 
توسط خاخام های یهودی بنگارش درآمد. قرآن نیز پس از وفات حضرت محمد 
از کلمات و پیام های او دو صورت نقل شده بود که نسخه عثمان مورد اتفاق قرار 

گرفت و نسخه دیگر را خلفای اولیه از بن بردند.
البته آخوندهای هندوپاکستانی شیخ انور را خارج از دین می دانند ویل علت این 
که مثل سلمان رشدی فتوا برای قتلش به تبعیت از خمینی نمی دهند این است 
که اواًل نمی خواهند او را مثل سلمان رشدی مشهور و معروف کنند تا انتشارات 
او چندین برابر ش���ود و ثانیاً فرق شیخ انور با سلمان رشدی این است که سلمان 
رشدی یک کتاب تخیلی نوشته و خود نیز فارغ التحصیل کالج از انگلستان است 
و یکصدم آشنایی و تسلط شیخ انور را که در حجره های الهور یا پیشاور بزرگ 

شده است به مسائل اسالمی ندارد.
شیخ انور که با تسلط به عربی و انگلیسی در تفسری و ترجمه قرآن تسلط دارد در 

کتاب »اسالم و سکس« خود می نویسد:
هیچ دینی در دنیا به اندازه اسالم به سکس و آالت تناسلی زن و مرد و اقسام 
اتفاقات جنسی حتی در مواقع زلزله و فرو افتادن یک طبقه به طبقه بعدی و 
امکان دخول ناخواسته به عمه و غره و یا انواع تجاوز انسان ها به حیوانات 

بحث نشده است. 
او اضافه می کند:

این افکار ناش���ی از ذهن می تواند باشد و خداوند هرگز با این مسائل کاری 
ندارد.

* * * * *

با فروپاشی ش���وروی، امریکا به پشتیبانی مایل و تس���لیحاتی خود به طالبان و 
مجاهدین و واپسگرایان اسالمی خاتمه داد. این عمل امریکا باعث شد که یک 
شبه آن ها مخالفت خود را بسوی امریکا، امرپیالیست جهانخوار دیگر برگردانند.
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مجاهدین و جنگ ساالران برای تهیه هزینه های طرفداران و اطرافیان خود دوباره 
کش���ت خش���خاش وتولید تریاک و هروئن را در افغانستان رونق دادند و فقط 

پایگاه و بنادر صدور تریاک کمی تغیری کرد.
پش���تون ها، پاکس���تان و بندر کراچی را برای قاچاق مواد مخدر انتخاب کردند. 
هزاره ها و تاجیک ها ترجیح دادند که با مافیای قدرتمند روسی که بعد از فروپاشی 
حزب کمونیست در روسیه جان گرفته بودند از راه جمهوری های سابق شوروی 
و از طریق آلبانی و »کوسوا« به اروپا قاچاق کنند و از مناطق شرقی افغانستان و 
بلوچستان نیز تریاک و هروئن بوفور وارد ایران فلک زده می شد بنحوی که حتی 
امروز بدست آوردن تریاک یا هروئن در ایران بآسانی خریدن یک بسته سیگار 

امریکایی است.
یک بار که دول���ت امریکا 43 میلیون دالر در س���ال 2000 به دولت طالبان برای 
جلوگریی از کش���ت خشخاش داد و در جنوب افغانستان و اطراف کابل پاره ای 
مزارع کش���ت خش���خاش را به ظاهر ناب���ود کردند. در واقع ای���ن عمل به نفع 

جنگ ساالران شمال افغانستان بود و بازار آن ها رونق بیشرتی پیدا کرد.
امروز مافیای قاچاق تریاک و هروئن محصوالت کشاورزی افغانی را در پاره ای 
نقاط س���لف خری یا پیش خرید می کنند و به کش���اورز بیچاره با پرداخت یکی 
دوهزار دالر محصول ساالنه او را قباًل می خرند. اگر بهر دلیلی کشاورز قادر به 
تأمن خشخاش مورد معامله نباشد در مقابل تریاک دخرتبچه های 12-10 ساله ی 

آنان را برمی دارند و نبام زن یا کلفت از اطفال بهره برداری می کنند.
مشکل افغانستان پس از نزدیک به ده سال از حمله امریکا به افغانستان و برقراری 
حکومت دست نشانده حامد کرزای برطرف نشده و متأسفانه ثبات و آرامش در 
این کشور غمزده پدید نیامده است و بعضاً به جّد و مزاح آقای کرزای را بعضی ها 

نه رئیس جمهور افغانستان بلکه شهردار کابل می خوانند.
اکثر شما خوانندگان عزیز خرب حمله بزرگ طالبان را به هتل انرتکنتینتال و اشغال 
این هتل در تابستان )امسال 2011( شنیده اید. جسته و گریخته از زبان فرماندهان 
نظامی ناتو امریکا شنیده می شود که باید برای حفظ آرامش با بخشی از طالبان 
سازش و ائتالف کرد. متأسفانه برای ائتالف صحبت از گروه گلبدین حکمت یار، 
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قشری ترین گروه طالبان است. حکمت یار همان کسی است که در موقع فتح کابل 
وس���یله طالبان دستور داد، چو اکنون که ما در غزوه اسالمی برمشتی کافر غالب 
ش���ده ایم پس می توانیم چون صدراس���الم اموال آن ها را غارت و مصادره کنیم 
و مردانش���ان را بکش���یم و زن و پچه های آن ها را به اسارت بگرییم )البته بدنبال 
اس���ارت، برده و کنیز ساخنت آن ها نیز طبق دستورات صدراسالم و همانگونه که 
سپاهیان عمر با ایرانی ها و یا عثمانی ها در بالکان انجام دادند مشروع خواهد 

بود(.
نوش���تیم که در فاصله سال های 1978 تا 1989 یعنی از روی کار آمدن خمینی و 
جمهوری اس���المی در ایران و روی کار آمدن ژنرال ضیاءالحق سرباز اسالم در 
پاکستان تعداد 2500 مکتب قرآنی )مدرسه( با تعداد 225000 طلبه شبانه روزی در 
این مکتب ها تأس���یس شد. با توجه به این که در سال 2000 رفیق طّرار کاندیدای 
مذهبیون پاکس���تان برنده ریاست جمهوری شد لذا می توان گفت که در دو دهه 
بعد از 1989 تعداد این مدارس طالبان ش���اید ده برابر ش���ده و تعداد طلبه های 
مکتبی آموزش دیده در این مدرس���ه ها بطوری که از آمار ژورنال آس���یای میانه 

برمی آید به تعداد 3/5 تا 4 میلیون نفر رسیده است. 
از طرفی وضع فقر و نداری نه تنها در س���ال های اخری در پاکس���تان بر خالف 
هندوستان که رشد اقتصادی قابل توجهی معادل هشت یا نه درصد در سال های 
اخری داش���ته است وضع مردم پاکس���تان بویژه در غرب و شمال غربی و مناطق 
نزدیک به افغانس���تان از بد ِگذش���ته بدتر نیز ش���ده اس���ت. هزاران نفر از این 
مکتبی های پاکستان ش���اید ریش خود را برای استخدام فوری تراشیده اند ویل 
مغز آن ها هیچ گونه تراش و تغیریی در افکار ارتجاعی ومتعصبانه و واپسگرایی 

بخود ندیده است.
اگر امروز امریکا ادعا می کند که در پاکس���تان بخش���ی از حاکمیت از حضور 
بن الدن در پاکس���تان اطالع داش���ته اند، عاری از حقیقت نیست. بعد از واقعه 
وحش���تناک یازده سپتامرب هزاران کودک تازه متولد در آن مناطق اسامه خوانده 
شدند و حتی در فیلم هایی که از شهرک نزدیک اسالم آباد که بن الدرن در آن جا 
 Ben Laden« به قتل رسید بر روی دیوارها می بینیم که نوشته اند: شهر بن الدن
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Town« و بدین ترتیب هنوز عده ی زیادی از طالبان چه با ریش و چه بی ریش چه 

در ادارات و چه در بازار و حوزه های مذهبی طرفدار بن الدن و مکتب او هستند. 
این مشکلی است که امریکا و جهان غرب در قرن بیست ویکم با آن مواجه است. 
به اعتقاد نویسنده ی کتاب »برخورد واپسگرایی« که پاکستانی تبار است مذهبیون 
پاکس���تان اعتقاد دارند که 15-10 سال دیگر اکثریت پست های ارتشی در دست 
اس���المیون متعصب خواهد بود و آن وقت است که اسالم واپسگرا به بمب اتم 

دسرتسی پیدا خواهد کرد.
یک ژنرال پاکستانی به نویسنده کتاب »برخورد واپسگرایی« می گوید که امریکا 
در تجهیز طالبان و مجاهدین افغانستان و بریون راندن شوروی از افغانستان از ما 
استفاده کرد و بعد از آن ما را با فالش توالت دور انداخت. به همن دلیل نیز ما 

در جنگ کویت با امریکا همکاری نکردیم.
عالوه بر مالحظات فوق هنوز سرازیری دالرهای سعودی وهابی به مکتب های 
قرآنی در پاکس���تان سرازیر اس���ت. هنوز امامان جماعت واپسگرا که جوانان را 
به شهادت در راه اس���الم تشویق می کنند از این پول ها بهره مند هستند و خرج 
مساجد آن ها توسط جمعیت های مختلف اسالمی تأمن می شود هنوز لشکر طیبه 
یا س���ربازان مدینه در پاکستان پنجاه هزار چریک دارد سپاه صحابه که چند سال 
پیش به مسجد شیعیان در مرکز الهور حمله کردند و همه نمازگزاران را یک جا 
به قتل رسانیدند، هنوز فعال هستند. شیعه ها سپاه محمد را تشکیل داده اند و به 
پشتیبانی رژیم جمهوری ایران حمله متقابل کردند و می کنند هنوز بازار کشتارهای  
کور مذهبی در پاکس���تان پررونق اس���ت. هنوز مسلمانان متعصب شیعه و سنی 
همدیگر را در این کش���ور فقری و ماتمزده می کشند و به عمل خود افتخار کرده و 
از هر دو طرف خود را شهید می دانند. حرکة االنصار که توسط )ISI( پاکستان و 
حمایت امریکا تأسیس شد بعدًا اسمش را به حرکة المجاهدین تغیری داد و هوادار 

اهل حدیث شد.
هنوز مذهبیون متعصب دارای قدرت و تش���کیالتی هستند که می توانند دوباره 
ماجرای ش���ورش و عصیان مس���جد قرمز در پاکستان را تکرار کنند که صدها زن 
محّجبه در مسجد جمع شدند و به فتوای امام مسجد خواهان حکومت شرعی در 
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پاکستان شدند و در مقابل دولت و پلیس ایستادگی کرده و جنگ تن به تن روی 
داد. طلبه های مس���جد قرمز می گفتند همانطوری که یک پزشک یا وکیل درس 

طب و حقوق می خواند و سپس به عملکرد آن می پردازد. 
مجله تایمز در ش���ماره 16 جوالی 2007 مقاله جالبی راجع به »الل مسجد« یا 
مس���جد قرمز دارد او در حایل که تصویر صدها زن س���یاه چادر سیاه مقنعه را با 

چوبدستی های بلند نشان می دهد می نویسد:
این واقعه در شهر اسالم آباد پایتخت پاکستان واقعًا وهم انگیز است. یک مال 
و چند چغاله مال با صدها طلبه مدرس���ه قرآنی اعم از زن و مرد به حکومت 
و قواننی کشوری می گویند »برو گمش���و« و خودشان قانوِن خودشان یعنی 
شریعة را می خواهند اجرا کنند. ویدئو و نوارفروشی ها را تخریب می کنند و 
مغازه های فروش مشروبات را می بندند. و چندین زن بیچاره را بعنوان فحشاء 

خودشان دستگر می کنند و خودشان به مجازات می رسانند.
این طلبه های قرانی می گویند کس���ی که به دانش���کده طب می رود بعد پزشک 
می شود و به معالجه مردم می پردازد، کسی که به مدرسه حقوق می رود، بعداً به 
وکالت و قضاوت می پردازد و ما نیز که به مدرس���ه ی قرانی رفته ایم وظیفه داریم 
که احکام قرآنی را پیاده کنیم و باجراء درآوریم. بعد به خربنگار تایمز می گویند 
درگزارش تان بنویسید که ما چقدر پر از خشم و نفرت هستیم و چقدر عاشق کشته 

و شهید شدن در راه مرام خود می باشیم.
در سال 1989 طالبان پاکستان در 21 شهر شمال غربی پاکستان، در مرز افغانستان 
حکومت اس���المی برپا کردند و احکام قصاص ش���رعیه و مجازات اسالمی از 
قبیل بریدن دست و غریه را خواستند در خاک پاکستان اجراء کنند. هنوز دولت 
پاکستان و عربستان سعودی به هر جنازه لشکر طیبه که در منازعات کشمری کشته 
می شود معادل پانصد پاوند یا پنجاه هزار روپیه می پردازد. هنوز پاکستان با تمام 
قوا اس���المیون متعصب در کش���مری را برای مقابله با هندوها به انحای مختلف 
تقویت می کند با ش���عار کشنت و کشته شدن در راه اسالم جوانان را با حمایت و 
تبلیغات حکومت پاکس���تان برای مقاصد مختلف سیاسی مورد مغزشویی قرار 
می دهند. وقتی دولتی خود از این وسیله برای مقاصد سیاسی حکومتی استفاده 
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می کند، بعید به نظر می رس���د جلوی مکتب های قرانی را که جوانان انتحاری 
تربیت می کنند بتوانند بگرید.

از سوی دیگر کشمری خود استخوان الی زخم دیگری است که انگلیسی ها عالوه 
بر مرز ساختگی )مورتیمر-دوراند( بن افغانستان و پاکستان این مشکل را نیز 
برای پاکس���تان و هندوستان پدید آورده اند و عالوه بر دهها مسائل موجودشان 

باقی گذاشتند.
بارها جنگ مسلمان و هندو درکشمری روی داده و جان صدها نفر را گرفته است 
و هنوز هم اثر انگشت پاکستان - عربستان سعودی و دیگر حکومت ها در مسائل 

کشمری پیداست، که خود بررسی جداگانه ای الزم دارد.

افغانستانامروز
امروز بیش از ده سال از اشغال افغانستان توسط آمریکا و نریوهای ناتو می گذرد، 
با وجود بیش از چهار هزار کش���ته از نریوه���ای آمریکایی و ناتو و خرج صدها 
میلیارد دالر هنوز هم پریزیدنت کارزای به اصطالح ش���هردار کابل اس���ت و در 

ایاالت دور دست طالبان دست باال را دارند.
به عقیده پاره ای از ناظران سیاس���ی و توجه ب���ه داد و فغان های حامد کرزای با 
تائید ضمنی آمریکا حاکم قطر به طالبان اجازه گش���ایش دفرت در دوحه پایتخت 
قطر را داده است و آمریکا از طریق قطر مشغول نوعی مذاکره با طالبان هستند 
که بتوانند آنها را از جنگ های مسلحانه علیه دولت حاکم به نوعی مشارکت در 
حکومت دعوت کنند. متأسفانه هنوز سیاستمدارن آمریکا همان گونه که جنس و 
نوع آخوند و مالء را در ایران نمی شناسند به همان گونه در مورد مالعمر و دیگر 

سران طالبان افغانستان در اشتباهند.
در هفته اول ماه ژوئن 2013 اعالم ش���د که س���ه نفر نمایندگان طالبان که خواهان 
برقراری امارات اسالمی افغانستان هستند در تهران بوده و مذاکراتی انجام داده اند. 
هنوز طالبان ده ها انتحاری در لیست داوطلبان خود دارد آنها تا زمانی که فقر و 
تعصب مذهبی در مناطقی حاکم باش���د حکومت خواهند داشت هنوز جنگ 

شیعه و سنی در شرق پاکستان هر ماه ده ها کشته و قربانی می گرید. 
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زن ش���یعه با یک سینی حلوای نذری مسموم به تحریک آخوند از خدا بی خرب 
کویته پاکس���تان روز جمعه به در مسجد س���نی ها می رود و حلوای نذری با سم 
کش���نده را به خورد نمازگزاران سنی می دهد و ده ها مسلمان بی گناه را به قتل 
می رساند و به خیال خودش طبق وعده آخوند روستای شان جایش را در بهشت 

برین ذخریه می کند.
از سوی دیگر آخوند متعصب سنی، جوان انتحاری را مغزشویی می کند و جوان 
18-17 س���اله ای که هنوز دستش به دس���ت دخرتی نخورده است با وعده ده ها 
حوری باکره در بهش���ت او را به کام مرگ می فرستد و همراه او در بازار شیعه ها 

ده ها زن و کودک بی گناه شیعی را به قتل می رساند. 
به طوری که در جای دیگر از این کتاب به تفصیل گفته ام مشکل طالبان و جنگ 
شیعه و سنی در افغانستان و پاکستان با حضور بیش از صد هزار نظامی ناتو در 
مدتی فراتر از ده سال از بن نرفته است و هنوز صدها انسان های بی گناه ماهانه 
حیات و زندگی خود را در اثر ندانم کاری های سیاس���یون بن المللی از دس���ت 

می دهند.
عالج کار، توس���عه اقتصادی همراه با توس���عه ذهنی است و تا زمانی که فقر و 
نادانی بر جامعه ای مستویل باشد آخوند و مال و مفتی و دکاندران همیشه برای 

خود مشرتی متاع و کاالی ارتجاعی دینی را خواهند داشت. 
در فصول دیگر کتاب نوش���تیم خرج یک ماه جنگ افغانستان می توانست برای 
ده ها هزار جوان فقری افغانی و پاکستانی که هم اکنون در مدرسه های قرآنی برای 
کشنت و کشته  شدن آماده می شوند کار و آموزش ایجاد کند و آنها را از افتادن در 
دام مکاتب جمعیت اس���المی و ترورهای انتحاری رها س���ازد ویل ژنرال ها به 
جنگ احتیاج دارند و کارخانجات اسلحه س���ازی باید برای محصوالت خود 
بازار کافی داش���ته باشند. چه بازاری بهرت از خاورمیانه که دچار تعصبات دینی، 
خرافات مذهبی، جنگ های قومی و عقیدتی باالخره منازعات حیدری و نعمتی 

است می تواند وجود داشته باشد.
* * * * *

در خاتمه بحث مربوط به افغانستان خایل از لطف نیست چند طنز و شوخی ای 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


شاهدسقوطهایسهگانه158

را که سربازان ناتو برای طالبان ساخته اند بشنوید. شما ممکن است یک طالبان 
باشید اگر:

1- برای امرار معاش تریاک می کارید و هروئن درست می کنید، اما با مشروب 
الکلی مشکل اخالقی دارید.

2- مسلسل سه هزار دالری و راکت انداز پنج هزار دالری دارید اما توان خرید یک 
جفت کفش برای خود ندارید. )البته فراموش نشود این مسلسل و راکت انداز از 

همان اهدایی های آقای چاریل ویلسون و عربستان سعودی است(
3- بیشرت از دندان های سالم تان همسر اختیار کرده اید.

4- فقط دو نوع کت یا جلیقه می شناسید، کت ضد گلوله و جلیقه انتحاری.
5- کسی را نمی شناسید که بر علیه او حکم جهاد نداده اید.

6- وقتی دریافتید که تلفن همراه استفاده هائی غری از منفجر کردن بمب های کنار 
جاده دارد، دچار شگفتی شدید.
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فصلسوم

اشغالعراقوپیامدهایآن

اشتباهدیگریازسیاستخارجیامریکاومتحدینغربی

اش���غال عراق توسط نریوی نظامی امریکا و هم پیمانان غربی آن چون موضوع 
و مس���ئله روز است همه با آن آشنایی داریم. مضافاً مقامات حزب دموکرات در 
رقابت های انتخاباتی بقدری در انتقاد و بررسی این اقدام امریکا مقاله نوشته اند 
و رس���انه های گروهی بحث های فراوان داش���ته اند که تقریباً اکثر مردم امریکا و 

کشورهای خاورمیانه با حقیقت امر آشنا هستند.
یکی از قول های عم���ده انتخاباتی پریزیدنت اوباما فراخواندن بخش اعظم از 
نظامیان امریکا در عراق بود که در سال گذشته دهها هزار تن از آنان را خوشبختانه 
از عراق خارج کرد و هزینه کمرشکن حضور نظامی امریکا در عراق را که روزانه 
در حدود چهارصد میلیون دالر تکرار می کنم روزانه چهارصد میلیون دالر بود 

توانست اندکی پاین بیاورد.
از س���ال 1981 امریکا و کش���ورهای غربی مش���وق حمله صدام به ایران شدند و 
حکومت صدام حس���ن را در تمام طول جنگ هشت س���اله با ایران، تا دندان 
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مسلح کردند و انواع واقسام سالح های مدرن امریکایی، انگلیسی و فرانسوی به 
عراق سرازیر شد و این جنگ به قیمت جان پانصدهزار جوان ایرانی و معلول و 
چرخ نشن کردن به همن میزان از دالوران ایرانی و خرابی هزاران خانه و آوارگی 
میلیون ها ایرانی با غرامت جنگی هش���ت ساله به ایران در حدود سیصد میلیارد 

دالر آن روز تمام شد.
در س���ال 2003 همان امریکا و همن دولت های غربی خواس���تار سقوط صدام 
ش���ده اند کسی که در طول سال ها آنقدر وی را تقویت کرده بودند که اکنون خود 
را از لهیب خشم و اعمال دیوانه وار او در خطر دیده و بر علیه او کمر بسته اند و 
نقشه نظامی فتح بغداد را روی میز پنتاگون چیده اند و در طول هشت سال گذشته 

عراق را به یک اقیانوس وحشت و ترور تبدیل کرده اند.
می دانیم که انگیزه حمله امریکا به عراق از زمان حمله صدام به کویت و اشغال آن 
امرینشن در پنتاگون ستاد نظامی امریکا وجود داشت. بوِش پدر با سیاستمداری 
خود بدون این که به حمله زمینی دست بزند محدودیت هوایی برای صدام حسن 
مقرر نمود و ضمناً از عواید نفتی عراق توسط سازمان ملل یک چهارم به تأدیه 
غرامات جنگی وارده بر کویت پرداخت می ش���د و یک س���وم به خرید نیازهای 
غذایی ودارویی اختصاص داش���ت و بقیه در اختیار دولت صدام بود تا حقوق 
کارکنان و هزینه های جاری کشور را برپدازد و از طرفی در شمال عراق نیز بخش 
کردنش���ن فعلی مقدمات خودمختاری خود را فراهم می کرد. جدول دقیق این 

تقسیم بندی را در صفحات بعدی خواهید دید.
متأسفانه گزارش های غلط س���ازمان های جاسوسی و امنیتی امریکا دائر بر این 
که صدام در تدارک بمب اتم و تس���لیحات کشتار جمعی شیمیایی است امریکا 
را تحری���ک به حمل���ه نظامی به عراق کرد و در ح���ایل که توفیق نظامی ظرف 
چند روز فراهم آمد و بغداد تس���خری ش���د صدام معدوم به سوراخ موش رفت. 
متأسفانه امریکا در اثر سیاست های غلط خارجی هیچ طرحی برای فردای سقوط 
رژیم صدام نداش���ت. سربازان امریکایی در حایل که تفنگ بدست جلوی موزه 
ملی عراق و دیگر مؤسس���ات ملی و دولتی کشیک می دادند ویل بعّلت نبودن 
طرح و دس���توری شایسته نمی توانستند جلوی غارت موزه ها و مؤسسات دولتی 
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را که جلوی چش���م آنان صورت می گرفت بگریند و برای غارتگران اموال مّلت 
کوچکرتین مزاحمتی در روزهای بعد از پریوزی فراهم نیاوردند. به غارت رفنت 
سالح ها و مهمات ارتشی نیز بر همن روال بود و گروه های سیاسی که عمدتاً مایه 
و انسجام مذهبی اعم از سنی وهابی، شیعه و یا القاعده و غریه بودند بسهولت و 
رایگان بهرمیزان از تسلیحات که خواستند دسرتسی پیدا کردند و در واقع عراق به 

همان کربالیی که ما از زمان امام حسن بیاد داریم تبدیل شد.
جرج تنت )George Tenet( رئیس س���ابق سازمان سیای امریکا در کتاب »از 
میان طوفان« خود می نویسد، وقتی »برومر« از طرف ریاست جمهوری امریکا 
به سمت در واقع فرماندار کل عراق تعین گردید یکی از اشتباهات بزرگ او این 
بود که از نریوهای امنیتی و بعثی های آماده همکاری استفاده نکرد و  آن ها با در 
دست داشنت سالح های مخرب تشکیل گروهک های تروریستی در عراق دادند.

یکی از معاونن سیا که به جلسه مدیران و مسئولن تحت نظر که جهت هماهنگی 
رفته بود درگزارش خود نوش���ت من وارد جلس���ه ای شدم که بنظرم یک جلسه 
دانشجویی باالتر از لیسانس بود و کسی از این میان حتی زبان عربی نیز بلد نبود. 
امریکایی ها، نخست کنگره ملی عراق را بعد از پرداخنت مبالغ زیاد برپا داشتند 
و کسی بنام احمد چلبی را در رأس این کنگره گذاشتند که بعداً طبق اعالم خود 
امریکایی ها معلوم شد او دس���تی در دامن آخوندهای تهران دارد و حتی اسرار 

نظامی امریکا را به مالیان ایران می دهد.
ارتش عراق که حافظ نظم کش���ور با اقدام و باورهای مختلف بود به بهانه این 
که همه بعثی هستند از هم پاشید بدون این که فکر بکنند در این معرکه بازار چه 
کسی امنیت مردم بدبخت عراق را حفظ خواهد کرد و در طول نزدیک به ده سال 
تحریم اقتصادی و هوایی عراق حتی قبل از اش���غال آن توسط امریکا خسارات 

جربان ناپذیری به عراق وارد شده بود.
درآمد سرانه عراق قباًل سه هزار دالر در ماه بود و اکنون پانصد دالر درماه است 

بنوشته کتاب »برخورد واپسگرایی«: 
بنابه گزارش س���ازمان مل���ل )UN( در حدود 60٪ از مردم عراق به آب س���الم 
در دوره ی تحریم دسرتس���ی نداشتند. چون وارد کردن کُلرین که برای بهداشتی 
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ساخنت آب به مصرف می رسد و ضمناً مورد استفاده در تولید گازهای سمی بود 
لذا مردم عراق در دوره تحریم آب آلوده مصرف می کردند. مرگ و مری کودکان 
در 85٪ از خاک عراق دوبرابر شده بود. لسلی استال )Lestey Stahl( خربنگار 
)CBS( در س���ال 1996 یعنی در میانه تحریم های عراق از خانم مادلن آلربایت 
وزیر امورخارجه و نماینده وقت امریکا در سازمان ملل می پرسد »ما شنیده ایم که 
نزدیک به نیم میلیون کودک عراقی )در اثر تحریم( مرده اند این تعداد بیشرت از 
کودکانی است که با بمب اتم در هریوشیما مرده اند. آیا این ضایعه به نتایج اش 

می ارزد؟  
خانم آلربایت جواب می دهد: »من گمان می کنم که این انتخاب بس���یار سخت 
بوده است ویل ما گمان می کنیم که )آن چه بدست آورده ایم( ارزش آن را داشته 

است«.
در طول تحریم امریکا بودجه عراق به نحو زیر با مباش���رت سازمان ملل تقسیم 

می شد:
72٪ برای مصارف انس���انی که 59٪ برای استان  های مرکزی و جنوبی عراق و 
13٪ برای اس���تان های شمایل )کردستان خودمختار( 25٪ به پرداخت غرامات 

جنگی )برای کویت(
2.2٪ برای سازمان ملل و مدیریت برنامه تقسیم بندی

0.8٪ برای بازرسان تسلیحاتی
در مورد غرامت کویت ش���ایع شد که کویتی ها برای یک شیشه شکسته در حمله 
صدام پول یک پنجره را از محل 25٪ درآمد نفتی عراق دریافت داشتند و متأسفانه 
هیئت حاکمه ایران و سران جمهوری اسالمی فقط در فکر نفوذ عقیدتی و مکتبی 
خود به عراق بودند بابت هشت سال جنگ ایران و عراق و برخالف رأی صریح 
سازمان ملل که عراق را آغازگر جنگ اعالم داشته بود تاکنون از غرامات نزدیک 
به سیصد میلیارد دالر به ایران دیناری دریافت نشده و صدها میلیون دالر نیز به عراق 
کمک کرده اند. در سال 2003 پس از اشغال عراق که تحریم برداشته شد، هنوز ٪5 
 از بودجه نفت را برای پرداخت بقیه غرامات جنگی کویت محفوظ نگه داشتند.

امریکا تاکنون در هشت سال اخری پس از به ظاهر آزادی عراق بیش از چهارهزار 
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نظامی امریکایی در عراق کش���ته داده است. این رقم شامل تلفات شرکت های 
خصوصی چون بالک واتر و غریه که دهها یا صدها نفر از عوامل شان تلف شده 
است نمی باشد. خسارات مایل امریکا به صدها میلیارد دالر می رسد بی جهت 
نیست که امروز امریکا نزدیک به چهارده تریلیون کسر بودجه و بدهی دارد و به 
عبارت دیگر هر کودکی که در امریکا متولد می ش���ود در بدو تولد 42هزار دالر 
بدهی ملی دارد. البته اگر بهره پرداختی به این رقم نجومی را هم حس���اب کنیم 

این بدهی سرانه از مبلغ یکصدهزار دالر نیز باالتر می رود.
البته ساده اندیشی اس���ت که بیانگاریم این مبالغ از جیب عموسام بهدر می رود 
درکنار این قضیه باید قراردادهای هش���تاد میلیارد دالری تسلیحاتی با سعودی 
و ش���صت میلیارد دالری با امارت عربی و غریه را در نظر داش���ته باشیم. ویل 
فرصت هایی که از اقدامات امریکا در عراق و افغانستان برای تندروان جمهوری 
اسالمی حاصل شد غریقابل انکار است. آزادی عراق پس از صدام راه مداخله 
آشکار جمهوری اسالمی را به عراق باز نمود اکثراً مخالفن صدام از قبیل آخوند 
حکیم و دیگران همگی دهها س���ال جریه خوار حکومت ایران بودند و در ایران 
از بذل و بخش���ش جمهوری اسالمی اس���تفاده می کردند و عالوه بر آن نیمی 
از مقامات حاکمه جمهوری اس���المی از معاودین عراقی هستند که از آن جمله 
آقای ش���اهرودی عراقی، رئيس س���ابق قوه قضاییه، برادران الریحانی در رأس 
قوه قضاییه و مقننه و صدها مقامات باالی جمهوری اسالمی از یاران نزدیک 
مقامات شیعه عراقی هستند. آقای چلبی که مأمور جمهوری اسالمی از آب درآمد 
و آقای نوری المالکی نخست وزیر فعلی و اطرافیانش از جمله شهرستانی وزیر 
نفت و بعضی اعضای کابینه نمک پرورده جمهوری اسالمی می باشند. جمهوری 
اسالمی امروز هم از طریق پول و پارلمان و هم از طریق زور و ضایعات تروریستی 

وارد صحنه سیاسی و زندگی مردم عراق شده است.
در مورد افغانس���تان و فروپاشی حکومت طالبان نیز تندروان جمهوری اسالمی 
بهره مند شدند. حکومت سنی وهابی طالبان هرگز از لحاظ اصویل نمی توانست 
با حکومت ش���یعه رافضی ایران از یک آبشخور سریاب شوند. اگر باصطالح 
دشمِن دشمن من دوست من است ظاهراً هر دو بلحاظ مخالفت با امرپیالیست 
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امریکا گاهی بهم نزدیک می ش���دند ویل در حایل که سنی وهابی خود شیعه را 
مهدورالدم و قتلش را واجب می داند و نمونه اش کشتار اعضای سفارت ایران در 
مزار شریف افغانستان بود و در حایل که حکومت شیعه هزاران کرد سنی و صدها 
بلوچ سنی در ایران می کشد و در تهران ده میلیون نفری یک مسجد برای سنی ها 
وج���ود ندارد، بنابراین این دو حکومت ذات���اً از هم جدا بودند ویل بطوری که 
همه می دانیم مالیان و آخوندهایی چون گلبدین حکمت یار از سران مجاهدین و 
طالبان سال ها در ایران از کمک های مایل و خدماتی جمهوری اسالمی استفاده 

کرده اند و هر وقت موعدش برسد باید دین خود را به آن ها اداء نمایند.
اگر این سنگ بزرگ را آقای کارتر به چاه ارتجاع اسالمی نمی انداخت و دست 
خمینی را تا س���وار شدن به جمبوجت فرانسوی و استقرار او و اعالم حکومت 
جمهوری اسالمی در ایران حمایت نمی کرد، شاید امروز ایران، خاورمیانه و جهان 
ش���کل و قیافه دیگری داشت. اگر پریزیدنت کارتر در رؤیارویی با گروگانگریی 
رژیم خمینی به اعزام شش هلی کوپرت و دو هواپیمای 130 به طبس بسنده نمی کرد 
و قبل از این که مار آزاد شده و حمایت شده توسط امریکا و غرب به اژدها تبدیل 
شود حق خمینی را کف دستش می گذاشت و او را که با گروگانگریی در واقع 
امکان هر نوع پاسخگویی قهری ونظامی را از نظر سیاسی و بن المللی به کارتر و 
امریکا می داد سرجایش می نشاند و یا از صحنه سیاسی ایران خارج می کرد هرگز 
وضعی پیش نمی آمد که به دو کشور غرب و شرق ایران یعنی عراق و افغانستان 
حمله کند. امریکا بیش از چهارهزار کشته در هر یک از این دو کشور تلفات جانی 
داش���ته باش���د. جان 54 دیپلمات امریکایی که تک تک شان بعنوان یک انسان 
ارزشمند بوده و هست با هشت هزار کشته که امریکا در جنگ عراق و افغانستان 
از دس���ت داده است و هنوز هم حمله گروه های تروریستی در عراق و افغانستان 
به نظامیان امریکا ادامه دارد و خدا می داند تا کی این قصه غم بار ادامه خواهد 

داشت، اصاًل قابل مقایسه نیست.
شاید یک تصمیم قاطع و مردانه توسط کارتر بر علیه رژیم خمینی می توانست هم 
گروگان ها را نجات دهد و هم مردم ایران را از مصیبتی که تازه به آن دچار شده 
بودند و هم با غروب خمینی دیگر ش���اهد طلوع حکومت طالبان در افغانستان 
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نمی ش���دیم و صدام نیز که پس از آن همه ضایعات به س���وراخ موشی پناه برد با 
درس���ی که از شکس���ت خمینی می گرفت از همان اول کار به سوراخ موش پناه 
می برد، نه هوس جنگ هش���ت ساله و قادسیه دوم بر علیه ایران را می کرد و نه 
جنگ عراق و افغانس���تان پیش می آمد و نه حکومت طالبان و القاعده حادث 
می ش���د که فاجعه انس���انی انفجار برج های دوقلو در نیویورک و کشتار سه هزار 

انسان بی گناه را باعث شدند.
گاهی در تاریخ، تصمیم درس���ت و بزرگ یک مرد بزرگ در یک مقام بزرگ 

می تواند اثراتی بزرگ را داشته باشد.

* * * * *

داشتم یک فیلم مربوط به عملیات خنثی کردن بمب توسط نظامیان امریکایی در 
بغداد را بنام »The Hurt Locker« که در سال 2008 بسیار ماهرانه و با تصویر 
محالت و مواضع بمب های مختلف در عراق تهیه ش���ده بود تماش���ا می کردم. 
بوظیفه بس���یار س���ختی که س���ربازان امریکایی در اینگونه مأموریت ها داشتند 
می اندیشیدم که چند جوان نظامی 30-25 ساله در وسط میدانی می خواهند بمبی 
را خنثی کنند در حایل که از صدها پنجره مشرف به میدان صدها نفر این صحنه 
را تماشا می کنند و معلوم نیست که تلفن دستی کدامیک از این بظاهر تماشاچیان 
کلِیک را خواهد زد و جان سرباز امریکایی و دهها انسان بی گناه دیگر را خواهد 

گرفت.
وقتی انس���ان به ضایعات انسانی جنگ های عراق و افغانستان و مرگ سه هزار 
انس���ان بی گناه در نیویورک می اندیشد و به وجود نزدیک به چهارمیلیون طلبه 
مدارس قرآنی پاکس���تان و افغانستان فکر می کند که اگر یک درصد آن ها تحت 
مغزش���ویی و آمادگی انتحاری قرار بگریند دنیای ما و فرزندان ما در چه جهنم 
ترس���ناک وحش���تناکی زندگی خواهند داش���ت. بقول معروف هر چند که همه 
مسلمانان تروریست نیستند ویل متأسفانه تمام تروریست های دهه های اخری ظاهرًا 
مسلمان هستند و باز متأسفانه در حایل که کلمه اسالم از سالمت و صلح و تسلیم 
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می آید متأسفانه حال با افزودن جهاد به کلمه اسالم و بکار بردن جهاد اسالمی یا 
حزب الله، بوی خون و شمشری و بمب و انفجار به ذهن جهانیان متبادر می شود.

قبل از خروج س���ی هزار نفر اخری از نظامیان امریکا در عراق هزینه جنگ عراق 
روزانه بیش از چهارصد میلیون دالر برآورد شده بود )تکرار می کنم روزانه( اگر 
هزینه جنگ افغانس���تان را هم نصف هزینه مزبور درنظر بگرییم مخارج نظامی 
امریکا در عراق و افغانس���تان چیزی معادل ششصد میلیون دالر در روز )تکرار 
می کنم در روز( می تواند باش���د. اگر معادل ثل���ث این مبلغ را بابت هزینه های 
نظامی دیگر دولت های غربی در این کشورها به رقم فوق اضافه بکنیم به یک 

رقم هشتصدمیلیون دالر در روز می رسیم.
حال به وضع بسیار فقری و رقت انگیز زندگی مردم شمال غربی پاکستان و جنوب 
شرقی افغانستان یعنی مرکز طالبان و جهادی های پاکستان و افغانستان و محل 
نوددرصد از کالس قرآنی می پردازیم. همان منطقه ای که مدتی خواستند قوانن 

شریعت را جدا از دولت پاکستان در آن منطقه جاری سازند.
نخس���ت باید وهابیهای سعودی با فش���ار امریکا از کمک های مایل به مدارس 

جماعت اسالمی و النه زنبور پرورش طالبان در گذشته و آینده خودداری کنند.
دوم، غرب تمام تالش خود را از طریق سازمان ملل متحد و دولت های پاکستان 
و افغانس���تان در تغیری فوری مدیریت و برنامه های م���دارس قرآنی با در اختیار 
گذاشنت بودجه کافی و کمک دیگر دول اسالمی خواهان پیشرفت مسلمانان فقری 
منطقه نه آن که خواهان پرورش انتحاریون هس���تند تمام مدارس قرآنی را تحت 

یک مدیریت سکوالر قرار بدهند.
جورج مارتنس���ون امریکایی )George Martenson( 53 ساله از سال 1996 تا 
س���ال 2007 به تنهایی و با مؤسسه غریانتفاعی که داشته است موفق شده که 58 
مدرسه نوین در افغانستان و پاکستان بسازد. او می گوید: »وقتی که تو با تروریسم 
با تفنگ می جنگی تالش و قدرت تو مبتنی بر ایجاد ترس است ویل وقتی صلح 
را ب���ا آموزش و پرورش ایجاد کرده و تعمیم می دهی تالش تو بر مبنای امید در 

آینده است.«
حکیمی گفت، اگر یک دخرت به مدرس���ه بیاوری���د و تربیت کنید معادل تربیت 
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پنج پس���ر در جامعه اثر دارد چون این دخرت اس���ت که بزودی مادر می ش���ود و 
چندین فرزند در دامان خود می پروراند. دقیقاً به همن دلیل هم است که طالبان و 
مخالفن سوادآموزی زن ها و جوان ها از سال 2005 تاکنون تعداد حمالت خود را 
به مدارس دخرتان دوبرابر کرده اند. دلیل ترور دخرتبچه 13ساله بنام مالله با همن 
انگیزه بود. دولت ترکیه نیز در چندین س���ال اخری برای اشاعه اسالم معتدل در 
مقابل اسالم خشن مالمودودی و مدرسه های قرآنی، مدارسی که اسالم معتدل 
در پاکستان گشوده و اداره می کنند را تدریس و می آموزد ویل این اقدامات فردی 
بسنده نیست. مشکل طالبان و چهارمیلیون طلبه جهادی مشکل جهانی است و 

باید در سطح بنی المللی چاره جویی شود.
تنها مدارس قرآنی پاکستان نیست که جهادی می پروراند امروز اینرتنت نیز وسیله 
جذابی برای کس���انی چون انور-االوالکی )EL-AWLAKI( واپسگرا است 
که با وب الک و س���ی دی های خود جوانان را تشویق به کشنت و کشته شدن در 
راه اس���الم می کند به نحوی که به او »بن الدن اینرتنت« لقب داده اند. او متولد 

امریکاست. وی در پاییز 2011 در یمن به قتل رسید.
هزینه یک طلبه که در مدارس نوین می توان او را دانشجو یا دانش آموز خواند با 
برنامه صنعتی و آموزش حرفه ای شاید در حدود روزی یک دالر یا ماهیانه سی 
دالر خرج خوراک و مسکن دانش آموز و معادل آن هزینه مربیان و مدارس گردد. 
به عبارت دیگر اگر تمام آن چهارمیلیون طلبه را که قطعاً نود درصد آنان به لحاظ 
احتیاج به مدارس قرآنی رفته اند تحت پوشش این برنامه تحول قرار دهند، چهار 
میلیون ضربدر شصت دالر در ماه معادل دویست و چهل میلیون دالر می شود.ما 
برای جلوگریی از ساخنت و پرورش حداقل چهل هزار طلبه با بمب انتحاری در 
آینده با چهارمیلیون طرفدار در یک نقطه دنیا روزانه هشتصد میلیون دالر مخارج 
نظامی و جنگی داریم و از طرف دیگر ماهانه )تکرار می کنم ماهانه( دویس���ت 
و چهل میلیون دالر هزینه اصالح نسلی که می توانند برای بشریت و خودشان و 

کشور و جامعه شان مفید واقع شوند.
حساب سالیانه ما مشکل نیس���ت. ماهانه دویست و چهل میلیون دالر در سال 
نزدیک به سه میلیارد دالر می شود که کمرت از هزینه چهار روز جنگ است که به 
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قرار روزی هشتصد میلیون دالر بیش از سه میلیارد دالر خواهد بود.
آیا ترک چهار روزه جنگ برای اصالح نسلی نمی ارزد؟! حساب مخارج امنیتی 
امریکا و میلیاردها دالری که بابت امنیت و مالحظات تأمن در داخل امریکا و 

اروپا صرف می شود داخل در محاسبات فوق نبوده است.
وقت آن رسیده است که سیاستمداران بزرگ جهان به مسئولیت جهانی خود نیز 
در کنار توجه به منافع ملی کشورشان اندکی بیاندیشند و تا زمانی که وضع جهان 

بدتر از این نشده است واقعاً جهانمداری کنند
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فصلچهارم

سقوطارزشهایاسالممالیمومأنوس

بدستتندروانواپسگرایاسالمی

در فصل های پیشن، سقوط سیاست غرب را در رویارویی با فتنه خمینی، پیامد 
طالبان و مجاهدین افغانستان و وضع فعلی مدرسه های قرآنی در پاکستان بدست 

زئوالت های اسالمی در حد متعارف و مقدور بررسی کردیم.
در این فصل به سقوط ارزش  باورهای اسالمی که افرادی چون من و یا دو، سه 
دهه بزرگ تر از من که از آغاز س���لطنت پهلوی ها با آن مأنوس بودیم و جهانیان 
چنان اسالمی را می شناختند و به معنای واقعی کلمه اسالم به صلح و سالمت از 

آن یاد می کردند، می پردازیم.
نه خاطره صالح الدین ایوبی و یا جنگ های صلیبی در یادها بود و نه خربی از 

کشتار کور القاعده در نیویورک و دیگر نقاط جهان در بن بود.
همایش مردم مس���لمان از اندونزی تا امریکای شمایل و از اسرتالیا تا آفریقا در 
مراس���م حج با صلح و آرامش برگزار می شد و مراسم حج و عید قربان باشکوه 
فراوان و با خلوص قلب و نیت از سوی میلیون ها مسلمان جهان بدور از شعارهای 
سیاس���ی یا مرده باد، زنده باد بر کس و مرامی و اقلیمی پایان می پذیرفت. اگر از 
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پاره ای برخوردهای جزیی میان مس���لمانان شیعه و سنی و یا برخورد مسلمانان 
افریقایی با مس���یحیان در آن قاره بگذریم از زمانی که دانشگاه بزرگ اسالمی 
االزهر با تالش و پیشگامی شیخ شلتوت روحانی عالیقدر سنی و رئیس دانشگاه 
االزهر که مذهب شیعه را نیز چون مذاهب اربعه سنی، حنفی، مالکی، حنبلی و 
ش���افعی محرتم شمرد و آب سردی روی دست سلفی های حنبلی و وهابی های 
سعودی که شیعیان را رافضی و دشمن اسالم و مهدورالدم می شناختند ریخت. 
از برخورد و جنگ مذهبی و دینی بن شیعه و سنی تا روی کار آمدن حکومت 
اسالمی در ایران و کوبیدن بر طبل شیعه ی امام زمانی و کشتارهای بی حاصل در 
پاکستان و عراق از هر دو طرف شیعه و سنی خربی نبود. برای ورود به این مسئله 
بس���یار حیاتی که گریبانگری مملکت و ملت منطقه و مذهب  ما شده است و در 
زندگی روزانه ما و فرزندان مان در درون و برون از ایران اثرات گریزناپذیری دارد 

باید نگاهی کوتاه و مختصر به موضوعات زیر بیاندازیم:
عربستان در صدراسالم و فتح ایران توسط اعراب مسلمان	 
کوچ پریوان یا شیعیان خاندان علی به جبل عامل لبنان و ایران	 
تحمیل مذهب شیعه به زور شمشری پادشاهان صفوی به دو-سوم از ایرانیان 	 

در قرون 16 و 17 میالدی
قدرت مالیان و خرافات بس���نت آنان به مذهب ش���یعه در عصر پادشاهان 	 

صفوی و دگرگون کردن چهره ی این جنبش »ایرانی- اسالمی«
نفوذ مالیان و قدرت گریی مجدد آنان بعد از حکومت کریم خان و نادرشاه 	 

افشار در دوره ی سلطنت قاجاریه
برخورد رضاشاه و محمدرضاشاه با مالیان و روحانیون زمان	 
فتنه خمینی و پای گریی اولن حکومت ش���یعه در جهان در طول یکهزار و 	 

چهارصد سال سابقه اسالم در وطن ما ایران
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شبهجزیرهعربستانوظهوراسالم

ش���به جزیره عربستان با مساحت بیش از دومیلیون کیلومرت مربع مرکز نژاد سامی 
ب���ود و در حایل ک���ه یمن و عمان بلحاظ مجاورت با دری���ا آب و هوای بهرت و 
سرزمن حاصلخیزتری داشتند شبه جزیره عربستان با کویر وهوای گرم و زمن های 
بایر و غریقابل استفاده، اقوام عربی را در خود جای داده  بود و تازیان خود آن را 

»ُربع الخایل« می نامیدند.
ساکنان عربس���تان اصواًل دو گروه اعراب بدوی یا چادرنشن و اعراب حضری 
یا شهرنشن را تش���کیل می دادند. اعراب بدوی در چادرها زندگی می کردند و 
کوچنده بودند ویل اعراب حضری در ش���هرها و مراک���ز آبادتری که تجارت و 

بازرگانی و شغل و حرفه در آن جا بود سکونت داشتند.
اعراب چون نوشنت و خواندن بلد نبودند لذا با کالم وگفتار، فرهنگ و محفوظات 
خود را از نسلی به نسلی منتقل می کردند و برای این که کالم و داستان زیاد به 
دل نشیند و در حافظه ها بماند اکثراً آن را با وزن و قافیه و یا شعر بیان می کردند 
برای همن هم بود که در خانه مکه قبل از اسالم همانجا که برای پرستش بت ها 
می آمدند بهرتین ش���عرها یا قصیده ها را هم انتخاب و تا سال بعد بر دیوار مکه 
می آویختند. و به عقیده برخی از پژوهندگان همانطوری که ظهور حضرت موسی 
در یک عصر جادوگری بود و لذا او بعنوان معجزه عصای خود را اژدها می کرد 
یا ید بیضا داشت. یعنی از کف دستش نور تاللؤ می کرد و یا حضرت عیسی چون 
در عصر شیمی یا کیمیاگری ظهور کرده بود لذا تداوی و شفای بیمار و یا زنده 
کردن مرده معجزه او بود و بقول معروف »نفس مس���یحا« داشت، لذا حضرت 
محمد بعنوان معجزه در عصر شعر و کالم در عربستان معجزه خود را همان قرآن 
اعالم می کند و از زبان خداوند می گوید که اگر از تو معجزه ای بخواهند بگو که 
قرآن معجزه من است و اگر انس و جّن جمع شوند نمی توانند آیه ای شبیه آیات 

قرآن بیاورند.
بهرحال اعراب آن روز بصورت بسیار بدوی زندگی می کردند. انتقام ها و مجازات  
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قبیله ای بود و لذا جنگ های بی پایان بن قبایل همیشه وجود داشت و در جنگ 
نیز طبق رسوم آن روز طرف مغلوب، خودش کشته می شود. اموالش بعنوان غنائم 
جنگی وس���یله طرف غالب تصرف می ش���ود و زن و بچه اش نیز اسری یا برده ی 
طرف غالب می گردد. شخص غالب می توانست با همسر شخص مغلوب همان 
شب قتل نزدیکی کند و یا او را در بازار برده ها بفروشد. زن حکم متاع را داشت 
و چون نریوی بدنی کافی نداش���ت لذا مردان ترجی���ح می دادند که اوالد ذکور 
داش���ته باشند و آنگونه که گفته می شود گاهی در صورت تولد فرزند دخرت برای 

این که یک نان خور از سر سفره شان کم شود او را زنده بگور می کردند. 
زندگی قبایل بدوی گاهی بیشرت از طریق عرضه خدمات به سپاهیان کشورهای در 
حال جنگ از لحاظ تأمن و حمل آب و خوراک می گذشت و یا بعنوان سربازان 
داوطلب و مزدور می جنگیدند. و به همن دلیل شرت که حیوان پراستقامتی برای 
حمل آب و خوراک است در بن اعراب قیمت و اعتبار ویژه ای داشت و دارد.

عالوه از برده داری و غالم و کنیز مادام العمر اختالف طبقاتی وحش���تناکی نیز 
وجود داش���ت رؤسای قبایل و شیوخ عرب هرچند زندگی زیاد تجملی نداشتند 

ویل از برده ها و نوکران و کنیزان مثل حیوانات استفاده می کردند.
اعراب با دستان خود خدایانی می ساختند و آن را پرستش می کردند و اگر از او 
راضی نبودند خدای خودساخته خود را می شکستند و خدای دیگری بجای آن 
برای خود می تراشیدند. خرید و فروش پیکره خدایان از مشاغل مرسوم و پردرآمد 

روز بود.
نام پیغمرب محمد یا احمد پسر عبداله بن عبدالمطلب بود که در سال 570 میالدی 
بدنیا آمد. مادر پیغمرب آمنه دخرت وهب بود پیغمرب در ش���کم مادر بود که پدرش 

درمدینه بیمار شد و درگذشت و او هرگز روی پدر را ندید.
بیش از ش���ش سال نداش���ت که مادرش را نیز از دست داد و بعد از فوت مادر، 
جدش عبدالمطلب نیز درگذشت و برادر عبدالمطلب بنام ابوطالب پدر امام علی 
که عموی پیغمرب بود کفالت و حمایت از محمد جوان را بعهده گرفت. ابوطالب 
مرد محرتمی در مکه بود و به داد وستد بازرگانی اشتغال داشت. محمد در سن 
25 سالگی با خدیجه که مال و دارایی چشمگریی داشت و چندین سال از پیغمرب 
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بزرگ تر بود ازدواج کرد و در س���ن چهل سالگی در کوه حّرا در مکه به اعتقاد 
مسلمانان به پیغمربی مبعوث گردید.

اول���ن زنی که به او ایمان آورد خدیجه همس���رش بود و اولن مردی که پیش او 
مسلمان شد علی بن ابیطالب امام اول شیعیان و عموزاده پیغمرب بود. از زمانی که 
حمزه عموی پیغمرب و ابوبکر و عمربن خطاب که س���ه نفر از شجاعان و بزرگان 
عرب بودند اس���الم آوردند قدرت پیغمرب رو به فزونی نهاد. در چنان شرایط و 
محیطی در سال 610 میالدی حضرت محمد رسالت خویش و دین جدید خود 

را بنام اسالم به جامعه عربستان اعالم داشت.
اسالم از ثالثی مجرد یا ریشه سه حرفی »َسَلم« است و به معنای سالمت و تسلیم 
است. بقول عرب ها در باب اِفعال »اسالم« و اسم فاعل و کسی که اسالم بیاورد 
 »Muslim« مسلم« خوانده می شود که در انگلیسی نیز همان کلمه مسلم عربی«
را بکار برده اند. در فارسی ضمن بکار بردن مسلم عربی کلمه مرتادف دبگری نیز 
بعنوان »مسلمان« بکار برده شده و توسط خلفای اسالمی ترک، نیز همن کلمه 
بکار رفته و در زبان های اروپایی از جمله اسپانیویل نیز کلمه مشابه همان مسلمان 

بکار رفته است.
کلمه »سالم« یا السالم علیک که بن مسلمانان در دیدار و تودیع مبادله می شود 
یعنی من برای ش���ما آرزوی س���المتی دارم و تو از دست من در سالمت هستی 
و از من گزندی به تو نخواهد رسید. کمااینکه قبل از اسالم و مسیحیت و حتی 
یهودیت کلمه و عبارت »Be Peace With You« یعنی صلح و دوس���تی با تو 
باش���د در موقع دیدار و خداحافظ���ی از دوران حضرت ابراهیم بن موحدین و 

خداپرستان مرسوم بوده است.
آیات کلی که در سیزده سال اول بعثت محمد نازل شده و به آیات مکی معروف 
هستند، همه با مهربانی و رأفت است ویل آیات مدنی که در مدینه پس از قدرت 
گرفنت حضرت محمد نازل ش���ده است خشن و دارای قهر و غضب بیشرت شد  
همانگونه که خمینی نیز به تبعیت از این سّنت پیغمرب گفتارش در نوفل لوشاتو و یا 

جماران و قم از زمن تا آسمان فرق داشت.
حضرت محمد چند س���ال بعد از اعالم رس���الت خود بیس���ت سوار سیاه پوش 
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 را از س���وی خود به خانه کعب���ه و محل نگهداری بت ه���ای الت، منا و عّزی
)Al-Lat - Almanat -Al-azza( فرستاد. 

نخست خادم معبد فکر کرد آن ها زوار هستند، بالفاصله ده نفر از آن ها در بریون 
معبد نگهبانی دادند و ده نفر دیگر بت ها را شکستند. اول بت منات را که پیکره 
یک زن زیبای سیاهپوست بود شکس���تند و خرد کردند و سپس سراغ بت ها و 

خدایان دیگر رفتند.
بعد از شکس���نت بت ها محمد به مردم گفت این ها چه خدایانی هستند که حتی 
نمی توانند از خود محافظت کنند. او مردم را به پرستش خدای واحد دعوت کرد 

و پیامد این دعوت و بت شکنی غزوات و جنگ های پیغمرب بود.
نخستن جنگ، بدر بود که با وجود سپاهیان کم پیغمرب، مسلمانان پریوز شدند و 
این پریوزی در تقویت و پیش���رفت های بعدی مسلمانان بسیار مؤثر واقع گردید. 
پیغمرب اسالم سیزده سال اول از بعثت خود را در مکه گذراند ویل در این مدت 
توفیق چشمگریی نیافت. شاید تعداد تمام پریوان او از هفتاد، هشتاد نفر در آن 

زمان تجاوز نمی کرد.
در سال سیزده بعثت یعنی 623 میالدی، پیغمرب بانگیزه ی اختالف بن دو طایفه 
کلیمی و در خطر دیدن جان خود با پریوانش به یثرب که بعداً مدینةالنبی یا شهر 
پیغمرب خوانده ش���د هجرت کرد که آن سال مبدأ تاریخ هجری مسلمانان بشمار 
می رود. پیغمرب اسالم بعد از مرگ خدیجه با 20 یا 22 زن ازدواج کرد که دو تن از 

آنان صفیه و ریحانه یهودی بودند.
جوان ترین سوگلی پیغمرب عایشه دخرت ُنه ساله ابوبکر خلیفه مسلمانان بود. طبق 
فقه اسالمی مرد بیش از چهار زن عقدی نمی تواند داشته باشد. داشنت صیغه یا 
متعه در صدراسالم و بن سنی ها مجاز نیست و از تولیدات روحانیون عیاش شیعه 

می باشد. ویل در مورد پیغمرب آیات قرآنی استثناء وجود دارد.
روایت اس���ت که روزی عایشه که بسیار شجاع و صریح الهجه و ضمناً محبوب 
پیغمرب بود از او پرس���ید، »یا رسول الله چگونه است که خدای تو فقط راجع به 
مردها حرف می زند مگر زن ها مخلوق و بنده خدا نیستند«. گویا حضرت حق 
پیام عایشه به رسول خود را شنید و در مدت کوتاهی یک سوره کامل بنام سوره 
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»نساء« توسط جربئیل امن به حضرت محمد نازل شد و جلوی غرزدن عایشه 
جوان را گرفت.

ضمناً منقول است که دو جوان عرب احتمااًل به اسامی طلحه و زیرب در کوچه با 
هم صحبت می کردند و بهم می گفتند، کی این پریمرد )اشاره به پیمغرب( می مرید 
تا ما زن های جوان بیوه ی او را به عقد خود درآوریم. این س���خن نابکار نیز گویا 
به گوش حضرت حق می رس���د و حکمی صادر می ش���ود که چون زنان پیغمرب 
ام المؤمنن یعنی مادر مسلمانان می باشند لذا بعد از وفات پیغمرب ازدواج مسلمن 
با ام المسلمن جایز نیست و بعبارتی حضرت محمد تعصب تزویج زوجات بیوه 
خود را حتی بعد از وفات خود محفوظ می دارد. در حایل که بجز عایش���ه همه 
زن های پیامرب بیوه بودند. یعنی پیش از آن با ش���وهرهای دیگری هم بس���رت شده 

بودند.
خدیجه اولن همسر پیامرب برای او دو یا چهار فرزند پسر و چهار دخرت بدنیا آورد. 
که پس���ران در کودکی از دنیا رفتند و چهار دخرت پیغمرب زینب، رقیه، ام کلثوم و 

فاطمه زهرا می باشند. زینب با پسرخاله خود ابوالعباس ازدواج کرد.
از دخرتان محمد نخست رقیه و بعد از مرگ او ام کلثوم هر دو زن عثمان خلیفه 
سوم شدند و بدین دلیل به عثمان لقب ذوالنورین دادند. در حایل که عثمان خلیفه 
سوم داماد مکرر حضرت رسول اکرم می باشد ما شیعیان بلحاظ اختالف بعدی 

او در تصدی خالفت با حضرت علی او را سّب می کنیم و ملعون می دانیم!؟
فاطمه زهرا همسر حضرت علی خلیفه چهارم و امام اول شیعیان گردید. 

حضرت پیغمرب 27 جنگ کرد که در عربی غزوات )جمع غزوه( گفته می شود که 
در ُنه جنگ از جمله بدر، ُاُحد، خندق و فتح مکه خود پیغمرب ش���خصاً حضور 

داشت.
به اعتقاد مسلمانان قرآن کتاب آسمانی در 150 سوره توسط جربئیل امن یکی از 
فرشتگان آسمانی به کالم عربی به پیغمرب اسالم نازل گردید. قباًل در چند نسخه 
و با اندک تغیریی تحریر شده بود ویل از زمان عثمان خلیفه سوم نسخه واحد آن 

جمع آوری و تکثری گردید و دیگر ُنسخ از بن برده شد.
عده ای از مس���لمانان از جمله فرقه معتزله اعتقاد دارند که قرآن از آس���مان نازل 
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نش���ده، دلیل ندارد که خداوند به زبان یک قوم کوچک در شبه جزیره دورافتاده 
عربس���تان پیغام جهانی خود را به عربی اعالم دارد. آن ها معتقد بودند که قرآن 
افکار خود پیغمرب اس���ت که با توجه به برداش���ت او از وقایع و یا الهام ذهنی به 
عربی بیان ش���ده است. این فکر صدها س���ال در جهان اسالم در اقلیت وجود 
داشت. چندین بار خلفای اسالمی در بغداد پریوان این فکر را قلع و قمع کردند 

ویل هنوز هم فرقه معتزله طرفداران قابل توجهی بن مسلمانان دارد.
یک مؤمن عامی به احمد کسروی اسالم شناس و پژوهشگر خستگی ناپذیر ایراد 
کرد که چرا تو می گویی حضرت محمد نیز انس���انی مث���ل ما بود و معجزه ای 
نداشته است. کس���روی می پرسد، خوب معجزه حضرت محمد چیست؟ مؤمن 
جواب می دهد، مگر داستان سخن گفنت حضرت محمد و سوسمار را نشنیده اید. 
کسروی می پرسد، آن ها به چه زبانی صحبت می کردند؟ مؤمن جواب می دهد، 
البته به زبان قرآن و عربی. کس���روی پاس���خ می دهد، خوب زبان عربی که زبان 
مادری پیغمرب بوده و در این جا معجزه مال سوس���مار است که توانسته است به 

عربی سخن بگوید نه معجزه پیغمرب که به زبان مادری خود حرف می زد.
ع���ده ای از مس���لمانان اعتقاد دارند که: پیغام حضرت محمد در ابالغ اس���الم 
یک پیغام سیاسی و روحانی است و توجه به بهبود زندگی تجاری اعراب، لغو 
اختالف طبقاتی و حرمت انسان نسبت به اوضاع آن روز قرار گرفته و به اعتقاد 
برتراند راسل یک کلیت socio-ecomic است که اگر جنبه ماتریالیستی مکتب 
بلش���ویک را در نظر نگرییم مش���ابهت زیادی بن افکار پیغمرب اسالم و مکتب 
بلشویک وجود دارد.  و گروهی از دانشوران دانش اقتصاد برآنند که بنیادگذاری 
آین های حج آن هم فقط برای ثروتمندان از سوی محمد تنها و تنها برای کمک 
به س���اکنان سرزمن عربس���تان بوده زیرا در آن هنگام که نفت کشف نشده بود، 

محمد بدینوسیله می خواست افراد قبایل و هم میهنانش تا ابد پولدار باشند!!
در فقه شیعه س���ّید و پرداخت چند درصد از درآمد مسلمن به کسانی که ظاهرًا 
سادات و از اوالد حضرت فاطمه و بعبارت دیگر سادات نه از فرزند ذکور بلکه 
از فرزند اناث می باشند نیز باید از همن مقوله باشد، وگرنه چرا باید من مسلمان 

به سّیدی که حتی فرزند ناخلف پیغمرب است بعد از 1400 سال جزیه بدهم؟!
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فتحایرانتوسطاعرابمسلمان

قبل از پرداخنت به حمله اعراب به ایران کمی به عقب برمی گردیم و به خشونت 
مؤبدان زرتشتی و انوشریوان به اصطالح عادل اشاره می کنیم.

مزدک پس���ر بامداد اهل نیشابور بود. او از جنگ و خونریزی گریزان و حتی به 
اصطالح امروزی گیاه خوار بود و از کش���نت حیوانات نیز اکراه داشت. او به خری 
و روش���نایی و بد و تاریکی عقیده داش���ت و معتقد بود که انسان آزاد با عنصر 
روش���نایی )خرد( به آس���انی می تواند جلو اعمال بد را بگرید. اوضاع و احوال 
ایران در زمان قباد پدر انوش���ریوان در اثر جنگ طبقاتی و ستم های طبقه نجباء 
و مؤبدان به دیگران پیش���رفت عقیده مزدک را که خواهان برابری و مس���اوات 

انسان ها بود فراهم آورد.
به تحریک مؤبدان زرتشتی و نجباء که منافع و موقعیت خود را در خطر می دیدند 
ابتدا قباد مزدکیان را در سال 523 میالدی قتل عام نمود ویل مزدک فرار کرد و 
بعد از این که انوشریوان در سال 531 میالدی به تخت پادشاهی نشست مزدک 
را بقول نویسنده کتاب عصاره تاریخ ایران با یک صد هزار مزدکی کشت و اکنون 

این شاه را »عادل«!! هم می نامند.
در جایی خواندم که به تحریک مؤبدان زرتش���تی و بدس���تور انوشریوان پوست 

مزدک را کندند و کاه در آن کردند.
این نتیجه تس���اوی طلبی، برابری خواهی و پاداش کس���ی بود که از س���ال های 
جنگ ه���ای بی حاص���ل و متقابل ایران و روم و ایران و ت���رکان و غریه به تنگ 
آمده بود و حرف نوینی را در جامعه مذهبی زرتش���تی و طبقاتی آن روز بر زبان 
می آورد. ناگفته نباید گذاشت که خود مزدک ابتدا مؤبد مؤبدان و در درجه باالی 
روحانیت زرتش���تی بود و س���پس در اثر اوضاع و احوال دین و مکتب نوین را 
عرضه کرده بود ویل همانطوری که حربه فعلی آخوندها انحراف و ارتداد است 
روحانیت حاکم آن زمان نیز او و پریوان او را به انواع آزادی های جنس���ی متهم 

کردند که حقیقت نداشت. 
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بعد از انوشریوان پادش���اهی به هرمز چهارم و فرماندهی به سردار ایرانی بهرام 
چوبن رسید. هرمز چهارم با صاحبان دین های غریزرتشتی از قبیل مسیحی و غریه 

خوشرفتاری کرد تا باالخره نوبت پادشاهی به خسرو دوم رسید.
خسرو دوم در سال 590 میالدی به تخت سلطنت نشست و به او لقب َاپرویز یا 
پریوز دادند. او یکی از مش���هورترین شاهان ساسانی بود و همو او بود که باعث 
س���قوط این سلس���له و فراهم آورنده حمله و پریوزی اعراب به ایران گردید. او 
جنگ های بی حاصلی با رومیان کرد و دهها هزار س���پاهی خود را به کشنت داد. 
این قس���مت از وقایع را با وام گریی از کتاب های پس از هزار و چهارصد س���ال 
شجاع الدین شفا و عصاره تاریخ ایران نوشته آقای پرویز عزیز گلشنی ذکر می کنم 
و برای کس���انی که عالقمند به دانس���نت کلیات تاریخ ایران هستند مطالعه کتاب 
عصاره تاریخ ایران را توصیه می کنم و یادآور می شوم که در حمله اعراب به ایران 

نیز چون بسیاری از رویدادهای بزرگ تاریخ نقش یک زن در میان بود.
خسروپرویز صدها زن در حرمسرای خود داشت و بمثابه زندانی از آنان نگهداری 
می کرد و بیش از یک هزار کنیز و خدمه و خنیاگر را در اکثر لشکرکشی های خود 

با اردویش همراه داشت.
»حریه« یک آبادی از شهرهای عربستان نزدیک به قلمرو ایران بود و حاکمی 
بنام ُنعمان در آن شهر فرمانروا بود. یکی از بزرگان شهر که ُنعمان پدرش را کشته 
بود و در واقع با او کینه پدرکشتگی داشت. بجای این که برای شکایت یا سعایت 
از نعمان حاکم حریه به پیش حاکم عربس���تان برود او ب���ا آگاهی از زن بارگی 
خسروپرویز به تیسفون آمد و با تقدیم هدایایی به دیدار خسروپرویز موفق شد و 
بوی اظهار داشت که نعمان حاکم حریه دخرتی بسیار زیبا دارد و خسروپرویز را 

به گرفنت این دخرت وسوسه کرد.
ش���اه مغرور که از فتوحات خود در روم و تسلط اخریش به فلسطن خودخواه تر 
شده بود و حتی پس از تصرف فلسطن صلیب بزرگ حضرت عیسی را با خود 
به تیسفون آورده بود و در مقابل تقاضای مصالحه هرقل )هراکلیوس( امرپاتور 
روم به وی نیز بی محلی کرده بود این بار اشتباه بزرگ تری مرتکب می شد. او به 
همان شخصی که از حریه در سعایت از نعمان آمده بود به همراه یک نجیب زاده 
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ایرانی مأموریت داد تا برای خواستگاری دخرت نعمان به حریه بروند.
نعمان با اطالع از وجود صدها زن در حرمسرای خسروپرویز و کراهت مزاوجت 
با ایرانی ها از دید اعراب بدین خواس���تگاری پاس���خ منفی داد ویل برای این 
که دچار خش���م خسروپرویز نشود اموال و زر و سیم و دارایی خود را پیش قبیله 
شیبانی در دشت ذوقار در عربستان به امانت گذاشت و خود برای پوزش خواهی 
با هدایایی به تیس���فون آمد. اما خسروپرویز به او توجهی نکرد و او را به زندان 

خانقن فرستاد و به روایتی بعدًا او را در زیر پای فیل انداخت و کشت.
خسروپرویز این بار از قبیله شیبایی دارایی و سالح های نعمان را خواست آنان از 
پرداخت امتناع کردند. خسروپرویز چهل هزار ایرانی و عرب را که جزو سپاهیان 

ایران بودند روانه دشت ذوقار کرد.
در برخوردهای اولیه س���پاهیان عرب که مزدور لش���کر ایران بودند فرار کردند. 
قبایل عرب با هم متحد ش���دند و سوگند خوردند تا آخرین نفس بجنگند. اکثر 
سپاهیان ایران در اثر گرما و خشکی و تشنگی جان سرپدند و شکست خوردند. 
این شکست در سال 610 میالدی اتفاق افتاد که خسرو در اوج قدرت بود و اکثر 

سپاهیان ایران در روم به تاخت و تاز مشغول بودند.
اعراب که برای نخس���تن بار طعم پریوزی بر ایرانیان را چشیدند و صدها هزار 
درهم غنائم جنگی بدست آوردند بیشرت بخود امیدوار شدند. از طرفی فتح ذوقار 
در س���ال 610 مص���ادف با بعثت حضرت محمد بود. لذا اع���راب آن را به فال 
نیک گرفتند واین تصادف انعکاس بزرگی بن اعراب داشت. بطورکلی می توان 

جنگ »ذوقار« را چراغ سبز حمله اعراب به ایران دانست.
در زمان حیات پیغمرب اصواًل صحبتی از حمله مس���لمانان به کشورهای دیگر و 
مسلمان نمودن آن ها نبود. تمام دستورهای اسالم راجع به عربستان »ُامّ القرٰی« 
مکه اس���ت. بیش از ده آیه در قرآن وجود دارد که حضرت محمد را نس���بت به 
دعوت از قوم خود، مردم خود و قبایل خود تش���ویق می کند و در موارد متعدد 
می گوید که ما به زبان خود شما با شما سخن می گوییم یعنی طرف خطاب آیات 

قرآن، اعراب است.
ش���عارهای بدعت گونه و من درآوردی خمینی »جن���گ جنگ تا رفع فتنه در 
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عالم« هرگز در قرآن مورد اش���اره نبوده اس���ت. بعد از وفات حضرت پیغمرب و 
نبودن غزوات و جنگ های غنیمت آوری چ���ون زمان او، اندک اندک پاره ای 
قبایل عرب که دیگر جنگ و حمله و غنیمت و کنیز و برده ای را امید نداش���تند 
س���ر از فرمان ابوبکر خلیفه برتافتند و گفتند که ما با محمدابن عبداله بیعت کرده 
بودیم نه با ابوبکر صدیق و بدین ترتیب از حکومت مرکزی سرپیچی کردند و از 
دادن رسومات و مالیات متعارف خودداری نمودند. با این قبایل که به قبایل رّده 

معروف هستند، نخستن برادرکشی در اسالم روی داد.
به دس���تور ابوبکر، خالدبن ولید سردار معروف صدراس���الم هزاران نفر از این 
اعراب َرّده را کش���ت تا پس از اطالع از پ���ریوزی جنگ ذوقار ابوبکر، عمر و 
دیگر س���رداران اسالم خواس���تند با یک تری دو نشان بزنند. اواًل قبایل رّده را با 
روانه کردن آن ها به جنگ همسایگان مشغول نگهدارند و ثانیاً غنائم بدست آمده 
از ایرانی���ان ثروتمند در جنگ ذوقار بدجوری زیر دندان اعراب مزه کرده بود و 

می خواستند هرچه بیشرت غنیمت بدست آورند.
افزون بر آن اعراب تا جنگ ذوقار که دولت ایران را یک ابرقدرت شکست ناپذیر 
می پنداش���تند در این جنگ به ضعف و توخایل بودن بخشی از سپاه ایران پی 

بردند و جرأت و شهامت یافتند تا به دیگر متصرفات و قلمرو ایران حمله کنند.
وقتی در سال 623 یزدگرد سوم نوه ی جوان خسروپرویز به سلطنت رسید اعراب 
ک���ه با دین جدید حضرت محمد و پیام های ب���رادری و برابری او اعم از بالل 
حبش���ی یا سید قریشی متحد شده بودند بدستور ابوبکر خالدبن ولید در سال 12 
هجری به جنگ با ایران گسیل گردید و افرادی که در جنگ ذوقار و حریه تجربه 
نربد با ایرانیان را داشتند به او ملحق شدند و جنگ سالسل یا زنجری به فرماندهی 
هرمز س���ردار ایرانی صورت گرفت. هرمز بدست خالد کشته شد و جنگ به نفع 

اعراب تمام شد.
جنگ را از این لحاظ جنگ زنجری یا سالسل خواندند چون پاره ای از سپاهیان 
مزدور غریایرانی که در خدمت اردوی ایران بودند قصد فرار از جنگ را داشتند 
لذا آن ها را با زنجری بهم بسته بودند. البته با سپاهیانی بدین روحیه و پادشاهانی 
چون خسروپرویز و وجود حکومت طبقاتی و سخت گریی مذهبی مؤبدان در آن 
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زمان پریوزی اعراب خیلی غریمنتظره نیز نمی توانست باشد. در همن جنگ ها 
بود که وقتی خالد ایستادگی گروهی از ایرانیان را مشاهده کرد سوگند خورد که اگر 
بر آن ها دست یابد آنقدر از آن ها بکشد که رود خون جاری سازد و از درنده خویی 
و خونخواری او بس که گویا تا هفتادهزار اس���ری را در مسری یک رودخانه گردن 
زدند تا آس���یاب خشم عرب براه افتد و گندم مورد نیاز سربازان سوسمارخور را 

آرد کند. 
از دیگر جنگ های سرنوشت ساز اعراب و ایرانیان جنگ قادسیه )قادسیه محل 
فعلی کربالس���ت( اس���ت که در آن زمان عمر خلیفه رش���ید مسلمانان در مسند 

خالفت بود.
حمله اعراب به ایران و تصرف امرپاتوری بزرگ ساس���انی از پیش بررس���ی و 
برنامه ریزی نش���ده بود، بلکه بصورت یک ش���بیخون و ب���ا هدف غارتگری و 
غنیمت گریی آغاز ش���د. بخش اعظم ارتشی که به حریه همراه مثنی ابن حارث 
ش���یبانی و خالدبن ولید فرستاده شد اصواًل مسلمان نبودند فقط بخاطر بدست 
آوردن غنائم به این ش���بیخون ها دست می زدند. ایران درگری جنگ های چندین 
ساله و طاقت فرسایی با روم بود و دربار ساسانی بدالیلی که خواهیم نوشت در 
فساد غوطه ور بود و ملت از ستم پادشاهی ساسانی و فشار حکمرانان این سلسله 
در اخذ مالیات به تنگ آمده بودند. س���پاه ع���رب در جنگ حریه در واقع وارد 
خانه ای ش���د که درش بروی دزدان باز بود. س���همی از غنائم حاصله که باید به 
مدینه فرستاده می شد و خالدبن ولید ناظر اخذ آن بود بصورتی چشمگری و زیاد 
بود که اعراب را در ابعاد بزرگ تری به جنگ با ایران تشویق کرد تا به جنگ های 
بزرگ تری چون جلوال، سالسل و قادسیه و شکست امرپاتوری ساسانی انجامید.

ک.هیتی )K.Hitti( استاد دانشگاه کلمبیا و موّرخ عرب و اسالم شناس بزرگ 
در سالنامه های اسالم با کلمنت هوارت فرانسوی هم عقیده است و بطور خالصه 

بیان می کند:
»ه���دف واقعی اعراب از حمله به ایران دس���ت کم در دوران ابوبکر و عمر 
غارت و اخذ غنیمت بود نه براندازی. پادش���اهی ایران و توسعه اسالم بعدًا 
به لحاظ موفقیت های غرمرتقبه اعراب، هدف تبدیل به برانداخنت پادشاهی 
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ساس���انی و اس���تقرار اعراب در ای���ران گردید که در ه���ر دو مورد غنیمت و 
بهره گری مادی سهم بیشرت از انگیزه مذهبی داشته است«.

بعد از بررسی وضع اعراب و حمله آنان به ایران سری به دربار ساسانیان می زنیم و 
به وضع مملکت و مردمداری حکومت و اخذ مالیات نگاهی اجمایل می اندازیم.

عللشکستایرانیانوسقوطسلسلهساسانیان

علل شکست ایرانیان و فروپاشی سلسله ساسانیان با شکست ایرانیان از محمود 
افغان و فروپاشی سلسله پرقدرت صفوی همبستگی های گوناگونی دارند.

در زمان ساس���انیان بزرگ ترین بالی ایرانیان جنگ ه���ای متمادی ایران و روم 
بود. ادامه این جنگ ها و کشتار و ویرانی ناشی از آن ها نه تنها خسارات غریقابل 

جربانی به ایران وارد کرد به روم و امرپاتوری بیزانس نیز اثر مشابه داشت.
در زمان پادش���اهان اخری ساس���انی مخارج تمام جنگ ها بعهده کش���اورزان، 
صنعت گران، پیش���ه وران و طبقه زحمتکش بود وقتی خس���رو دوم با صدها زن 
و ه���زاران خدمه به میدان جنگ قیصر روم می رفت هزینه این را باید کش���اورز 
و صنعت گر بدبخت می پرداخت. مالکن و ش���اخصن ب���ه نحوی از پرداخت 
مالیات طفره می رفتند و با س���اخت و پاخت با مؤبدان یا مأمورین وصول دربار 

کنار می آمدند.
مس���ئله اختالف طبقاتی بش���دت مردم را رنجانده بود. حکایت معروفی است 
که روزی کس���ی از طبقات پاین ویل دارای کارگاه کفشگری بزرگی بود وسیله 
بزرگمهر به انوشریوان پیام می دهد که حاضر است مبلغ چشمگریی را به ارتش 
ایران در جنگ با رومیان برپدازد. خسرو اول انوشریوان به او گفت در مقابل این 

خدمت بزرگت از من چه می خواهی.
مرد گفت، اجازه دهید پسر من نیز بتواند به مدرسه رفته و داخل در کاتبن دولت 
شود. انوشریوان به او پاسخ داد که من چگونه می توانم با درخواست تو موافقت 
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کنم. زیرا این درخواست خالف سیاست طبقاتی است. هرگز پسر کفشگری حق 
دانش آموزی و ورود به جزو کاتبن را ندارد. از این حکایت به هزاران مفاس���د 

دیگر پی می بریم و به شرح تک تک آن ها نمی پردازیم.
فش���ار مأمورین دولت و دست نش���اندگان حکومت بر مردم از حد گذشته بود. 
پادشاهان تمام مخارج تجملی، جنگی، زن بارگی و دیگر هزینه های گزاف را از 
ملت ضعیف و بیچاره می خواس���تند. ظهور مزدک در دوران ساسانیان نشان از 
قیام مردم بی چیز بر علیه مالکن و حکام بود که آن زمان پیام سوسیالیستی خود 

را به جامعه عرضه کرد. 
قبل از یزدگرد س���وم که در س���ال 623، سال هجرت پیغمرب در ایران پادشاه بود 
به نوشته »تاریخ عصاره« چندین پادشاه بطور کوتاه مدت به سلطنت نشستند. 
خسرو پرویز در آخرین جنگ خود با هرقل )هراکلیوس( امرپاتور روم در حایل که 
او لشکریان خود را در نینوا )عراق فعلی( آماده کرده بود جنگ سختی با قوای 
ایران رخ داد سردار ایران کشته شد و با وجود این که خسرو در جای امنی بود و 
دویست فیل جنگی با سپاهیان زیاد از او حمایت می کردند ناگهان ترس سختی 

بر او پدیدار گشت و سپاه را گذاشت و از تیسفون فرار کرد.
این بزدیل پادش���اه باعث شد که بزرگان او را از سلطنت عزل و بجای او پسرش 
شریویه )قباد( پادشاه شد. او پدر خود خسروپرویز را زندانی کرد و در پیش چشم 
او برادران و فرزندان خسروپرویز را نیز کشت و خود خسروپرویز نیز با تربزین مهر 

هرمز در سال 628 به قتل رسید.
قباد بجز کشنت پدر و هیجده برادر کاری نکرد. مدت پادشاهیش هشت ماه بود و 

به مرض طاعون در تیسفون درگذشت. به قول فردوسی بزرگ: 
به شومی برآمد، به شومی به مرد، همان تخت شاهی پسر را سرپد.  

اردش���ری بیش از هشت سال نداشت که بزرگان وی را بجای پدرش شریویه قباد 
به تخت نشاندند و کسی بنام »مهادز« سرپرست وی یا نائب السلطنه شد. مدت 
پادش���اهی اردشری یکس���ال و نیم بود. بعد از او کسی بنام »شهربراز« چهل روز 
پادشاهی کرد و بعد نوبت پادشاهی به پوراندخت دخرت پرویز رسید که پادشاهی 
عادل و دانا بود ویل متأس���فانه دوران پادشاهی اش یکسال و پنج ماه بیشرت نشد 
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و بقویل وس���یله درباریان خفه ش���د و بعد از آن که دو نفر دیگر کوتاه مدت چون 
»شهربراز« حکومت کردند. 

پس از چندین حکمران کوتاه مدت، آذرمیدخت دخرت خسروپرویز را که زن بسیار 
زیبایی بود به پادش���اهی برگزیدند. اس���پهبد فرخ هرمز از او خواستگاری کرد. 
آذرمیدخت راضی به ازدواج نبود لذا به نگهبانان دستور داد فرخ هرمز را کشتند. 
رستم فرخ زاد س���ردار نامی بعدی پسر فرخ هرمز بود که با سلسله پادشاهی کینه 

پدرکشتگی داشت که بعد سردار جنگ با اعراب شد.
بقول ظریفی در اواخر دوران پادش���اهی ساسانیان »کس���ی تا پادشاه می شد، 
بالفاصله زیر خاک می شد«. این وضعیت دودمان پادشاهی پریامون چهارصد 
سال حکومت ساسانیان در ایران بود که یزدگرد سوم در سال 623 یعنی همزمان 
با هجرت پیغمرب اسالم از مکه به مدینه به تخت سلطنت نشست. وی پسر شهره 
نوه ی خسروپرویز بود و بیشرت کارها در دست رستم فرخ زاد بود و شاه به سردار و 

سردار به شاه اعتماد نداشت.
آن چه که قابل توجه و افتخار اس���ت وجود دو پادش���اه زن پوراندخت که از او 
بعنوان پادش���اهی عادل و کاردان در تاریخ نام برده اند و دیگر آذرمیدخت که در 
زیبایی ش���هره بوده و بپادشاهی رسیده اند و شاید در دنیا نخستن پادشاهان زن 

بودند. 
زمانی که اعراب دخرتان خود را بعنوان نحوس���ت یا نداشنت نریوی کافی برای 
کارگری زنده بگور می کردند و هنوز در اروپا و احتمااًل در دیگر نقاط جهان زن 
فرمانروایی وجود نداشت جامعه ایرانی این فرهنگ واال و باال را در احرتام به 
زنان خود داشته است که آن ها را به پادشاهی برگزیده و تحت امر آن ها امرپاتوری 
بزرگی را اداره کرده اند آیا شایس���ته است چنن زنانی توسط اعراب پابرهنه در 

بازار بردگان مدینه و مکه بفروش برسند. بقول فردوسی بزرگ:

»تفو بر تو ای چرخ گردون تفو«
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جنگقادسیهوفتحمدائن

جنگ قادسیه که صدام حسن بارها در دوره ی جنگ هشت ساله ایران و عراق 
از آن یاد می کرد و در آرزوی »قادسیه دوم« بود که باالخره سپاهیان امریکا او را 
از سوراخ موش بسوی سرنوشت غم انگیزش بریون کشیدند. در محلی که امروز 
بدان کربال می گویند بن اعراب و ایرانیان در اوایل خالفت عمرخطاب خلیفه 
دوم مسلمن روی داد. برخالف آن که امروز ایرانیان شیعه به رویداد دوم در کربال 
یا قادس���یه که شهادت امام حسن و هفتادودو تن یارانش توسط لشکر یزید پسر 
معاویه به فرماندهی عبید اله پسر زیاد اتفاق افتاد گریه  می کنند باید به واقعه اول 
کربال یعنی جنگ قادس���یه و شکست ایران اشک بریزند، که در آن خون دهها 
هزار ایرانی بر زمن ریخته شد و نزدیک به یکصدوسی هزار نفر از زنان و دخرتان 
و فرزندان جوان ایرانی اسری اعراب شدند و عده زیادی از آنان در بازار بردگان 

مکه و مدینه بفروش رفتند.
عمر و اعراب صدراسالم که شکست ایرانیان در دو جنگ کوچک ذوقار و جسر 
)پل( دل و جرأتی گرفته بودند و درخشندگی جواهرات و غنائم و اسریان بدست 
آمده از این جنگ هنوز در دیدگان ش���ان تأللؤ می کرد نامه ای به یزدگرد فرستاد 
که از او دعوت به پذیرش اس���الم کرد و یا ضمناً تکلیف کرد که اگر ایرانیان در 
دین خود می خواهند باقی بمانند باید بخالفت اسالمی جزیه برپدازند و همزمان 
سپاهی را که تعدادشان به سی هزار نفر می رسید به فرماندهی سعدوقاص آماده 
حمله به ایران کرد. یزدگرد از این گس���تاخی عمر بخش���م آمد و باری از خاک، 

بدوش فرستادگان عرب گذاشت و آن ها را بسوی سعدوقاص روانه کرد.
رس���تم فرخزاد که اسپهبد سپاه ایران بود به این عمل پادشاه اعرتاض کرد و گفت 
این رفتار با گروهی پیام آور و ایلچی درست نیست و این اقدام یزدگرد را به فال 

بد گرفت. 
بطوری که قباًل نیز اش���اره شد اختالف و چند دستگی در دربار یزدگرد به اوج 
خود رس���یده بود و اتحاد واتفاقی که در آغاز حکومت ساسانیان وجود داشت 
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رخت بربسته بود. س���پاه ایران بلحاظ مسائل داخلی مملکت و توجه به این که 
بعضی از آنان س���پاهیان »می شی نری Missionary« یا مزدور بودند و بقیه نیز 
از پادش���اهان و امراء و مأمورین مالیات دولت و مؤبدان و مذهبیون دل خوشی 

نداشتند لذا روحیه کافی برای مقابله با این دشمن نوظهور را دارا نبودند. 
در عوض از سپاهیان عرب، آن ها که بخدا اعتقاد داشتند هر دو فرآیند یک جنگ 
را نعمت می شمردند. مرگ برای آن ها رفنت بسرای جاویدان و بهشت بود. آن جا 
که بنا به احادیث سنت برای هر شهیدی هفتاد حوری باکره در انتظار بود و برای 
هر مردی مدت نعوذ به اندازه 28 ماه در این دنیا بود. )البته این حدیث های نقل 
شده از سنی هاست( در مورد احادیث مال محمدباقر مجلسی تعداد حوریان از 
میلیون به باال می زند که در فصل مربوط به صفویان به این موضوع اش���اره شده 
است. درخت بزرگ طوبی به اعراب تشنه سایه و برودت و وعده هوای خنک 
می داد و در جویبارهای بهشت شری و عسل جاری بود. دنیایی که فقط خداوند 
برای لذت کسانی که در راه او کشته می شدند فراهم کرده بود و اگر اعراب فوق 
که اکثراً این مرام را داشتند پریوز می شدند آن وقت غنیمت مال او بود و زن و 
بچه مغلوب اسری او بود. می توانست زن را بعنوان کنیز و مملوک خود نگهدارد 
با او نزدیکی کند و اگر بخواهد او و فرزندش را در بازار بردگان مدینه و مکه به 

قیمت گزاف در مقابل بردگان افریقا بفروشد.
این روحیه سربازان عرب بود، در حایل که تجهیزات و تسلیحات آن ها ابداً قابل 
مقایسه با تعداد اسب، سالح و دیگر ملزومات جنگی ایرانیان نبود و سپاه ایران 
بعبارتی 120هزار نفر یعنی چهاربرابر س���پاه اعراب بود. متأسفانه به دالیل فوق 
و دیگر دالیلی که در بررس���ی اواخر وضع ساسانیان گفتیم، سپاه ایران شکست 

خورد.
یکی از بدشانس���ی های س���پاه ایران در این جنگ وزش باد »َدبور« که توأم با 
شن و ماسه بیابان است بسوی ایرانیان بود که این توفان شن اواًل ایرانیان را که 
سابقه ی برخورد با چنن توفان هایی نداشتند را غافلگری و آن ها را پراکنده کرد. 
ثانیاً سایبان چادر فرماندهی که رستم فرخ زاد در آن بود کنده شده و رستم در پناه 
چند اسرتی که بار زده بودند خود را از توفان شن پنهان کرده بود که بدست عربی 
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بنام هالل پسر علقم کشته ش���د. مالحظه می کنید که فرمانده سپاه به آن بزرگی 
حتی چند محافظ نیز دور خودش نداشته است که به آسانی توسط عربی که او 
را غافلگری نموده بود به قتل رسید. تاریخ طربی بحث مفصلی راجع به این مورد 

دارد که عالقمندان می توانند بدان منبع مراجعه کنند.
جنگ قادس���یه کمر امرپاتوری ساسانی را شکس���ت و بزرگ ترین فتح اعراب 
محسوب گردید و به »فتح الفتوح« موسوم شد. از این جنگ نیز اعراب با غنائم 
و دفاین و اس���ریان زیادی به مدینه برگش���تند و عالوه بر آن که هر س���رباز عرب 
مستقیماً سهم قابل توجهی از غنائم و دست آوردهای جنگ را داشت با ارسال 

بقیه غنائم به صندوق مسلمانان در مدینه وجوه بیشماری عاید شد.
سه سال بعد در س���ال 627 میالدی )16 هجری( اعراب که هنوز مغرور از فتح 
قادسیه بودند بسوی مداین پایتخت ساسانیان از فرات گذشتند و در کنار دجله رو 

در روی قصر بزرگ پادشاه ساسانی مستقر شدند.
یزدگرد تقاضای صلح کرد و این بار س���عدوقاص در مقابل عملی که او قباًل با 
فرستادگان عرب کرده بود او را به مسخره گرفت. از جمله غنائمی که اعراب در 
مدائن )تیسفون( بدس���ت آوردند یک فرش ابریشمی بود به مساحت 60گز در 
60گز مرّصع به زمرد، بلور، یاقوت سرخ و کبود بنام بهارستان. سعدوقاص چون 
نتوانست آن را قیمت گذاری کند لذا بابت خمس برداشت و به مدینه فرستاد. )به 

نقل از کتاب اخباراالقوال(
اعراب غنائمی که از جنگ بدس���ت می آوردند هشتاددرصد خود برمی داشتند 
و بیست درصد به دستگاه خلیفه بابت خمس می دادند درحایل که اگر ایرانیان 
در جنگ می بردند اواًل اعراب پابرهنه چیزی نداشتند ثانیاً تمام غنائم به خزانه 
پادش���اه می رفت و هیچ گونه پاداشی به سربازان نمی دادند. به قول معروف در 
پاره ای موارد دریغ از یک بارک اله. )تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل(

ُعَمر خلیفه اس���الم گفت، »فرش را قطعه قطعه کردند یک قطعه آن که به امام 
علی رسیده بود آن جناب به 20000 درهم فروخت.« و به هریک از سپاهیان عرب 

غنائمی در حدود صدوبیست هزار درهم رسید. 
به تحقیق K.R.Fischer آلمانی در گزارش ارس���ایل س���عدوقاص فرمانده سپاه 
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عرب به عمر خلیفه راجع به همه چیز گزارش شده اال توسعه و جهاد در اسالم، 
که بعضی از مالیان بیسواد این حمله را برای توسعه اسالم می دانند.

با وجود این که مداین دارای قالع محکمی بود ش���مار سربازان ایران زیادتر از 
اعراب بودند و عبور از دجله نیز برای اعراب مشکالت زیادی داشت. معذالک 
بر یزدگرد نیز چون جدش خس���روپرویز به هنگام جنگ ترس مس���تویل ش���د و 
پایتخت را رها کرد. سپاهیان با فرار شاه در جنگ شکست خوردند و اعراب به 

آرزوی دیرینه خود که فتح مداین بود، رسیدند.
یزدگرد پس از فرار از مداین به نهاوند در 85کیلومرتی همدان عقب نشینی کرد. 
یک صد و پنجاه هزار س���پاهی گرد آورد و فرماندهی سپاه را به فریوزان سرپد. به 
روایتی سپاه اعراب فقط سی هزار نفر بودند. تا سال 641 میالدی یعنی 20 هجری 
ایرانیان عمدًا جنگ را طول دادند تا آذوقه اعراب تمام شود ویل این تدبری نیز 
مؤثر نش���د و فریوزان سردار ایرانی در جنگ کشته شد و اعراب فاتح شدند. به 
روایت مورخن تلفات سپاه ایران در این جنگ به یک صد هزار تن بالغ گردید. 
بهای غنائم مداین را مسعودی در کتاب »مروج الذهب« و پرتوشفسکی در کتاب 

»اسالم در ایران« نزدیک به یک میلیارد درهم برآورد کرده اند.
گویند عربی غنیمتی را که بدس���ت آورده بود در بازار مدینه به یک هزار درهم 
فروخ���ت در حایل که غنیمت او ده برابر قیمت فروش���ش ارزش داش���ت از او 
پرسیدند چرا این غنیمت ارزنده را بدین مبلغ فروختی. گفت باالترین رقمی که 
من می شناسم ده تا صد یا همان هزار است. در واقع اعراب پس از فتح مداین 

بود که فلز زردی بنام طال را شناختند.
اعراب این جنگ را فتح الفتوح می خوانند. یزدگرد دوباره متواری و هسته مرکزی 

سپاه ایران نابود می شود. اعراب رسماً غرب ایران را متصرف شدند.
یزدگرد بطرف ش���رق ایران حرکت کرد به امید این که از خاقان چن و خان های 
ترک کمک بگرید. متأسفانه در شهر مرو در آسیابی که چند ساعت برای اسرتاحت 
نشسته بود آسیابانی بنام خسرو بدون آن که او را بشناسد به طمع لباس های پرزرق 

و برق او را کشت. )سال 31 هجری - 652 میالدی(
بدین وسیله سلسله ساسانیان که نزدیک به 430 سال در ایران حکومت می کردند 
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منقرض گردید و اعراب و اسالم سرنوشت ایرانیان مغلوب را بعهده گرفت.
بعضی از ایرانیانی که از اختالف طبقاتی و فش���ار دربار ساسانی به تنگ آمده 
بودند با شنیدن شعار اسالم که در این دین سیاه حبشی با سید قریشی یکی است 
و خلیفه هم چون دیگران یک زندگی بسیار ساده و معمویل چون ابوبکر، عمر  
دارد و کسی که بیش���رت اهل تقوا است پیش خدا محبوب تر است و با اعتقاد به 
آیات و اسالم مکی و پیام های انسانی، عاطفی و اخالقی اسالم به دین جدید 

پیوستند و عده ای نیز مسلمانان زیر شمشری بودند. 
از جنایات اعراب بدوی بسیار گفته و شنیده شده است ویل بزرگ ترین خیانت 
آن ها به فرهنگ و دانش و شکوفایی اندیشه های نو در ایران بود. اعراب غالب 
در اغلب ش���هرها کتابخانه ها را سوزاندند. اظهارنظر آن خلیفه یا وایل عرب که 
موقع س���وزاندن کتابخانه ها گفت، »اگر این ها موافق قرآن هستند که مفاد کامل 

آن ها در قرآن است و اگر مخالف قرآن باشند که احتیاجی بدان ها نداریم«.
دیگر این که خلفای بنی امیه و بنی عباس هرگونه تجدید و نوگرایی را با مهر منفور 
تکفری و ُملحد و ضد دین و خدا در نطفه خفه کردند و اگر کسانی از جان خود 
گذشتند و فکر و تحقیقات خود را ابراز و به جامعه عرضه داشتند بجز در موارد 
استثنایی توسط خلفا و امرای عرب به بدترین شکل مجازات و از بن برده شدند.

* * * * *

پیشرفت سریع اسالم در بیست سال بعد از وفات پیغمرب اسالم به قدری چشمگری 
بود که در پیش عوام حقانیت او و الهی بودن این دین را با توس���عه خریه کننده 

معجزه الهی می دانستند و بعنوان یک دیانت الهی به آن می گرویدند.
پس از انقراض امرپاتوری ساس���انی در ایران و فتح ش���ام و فلسطن و اورشلیم 
توسط اعراب در اوایل قرن هشتم در شمال افریقا نیز اسالم داشت پیاده می شد. 
نخس���ت شهر کارتاژ در تونس و سپس مصر به تصرف مسلمانان درآمد و سلسله 
فاطمی از س���الله حضرت علی و همس���رش فاطمه در مصر تأسیس و خلفای 

فاطمی و اسماعیلی را بنیاد نهادند.
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در آپریل سال 711 میالدی یکی از سرداران جوان حاکم اسالمی در افریقا بنام 
طارق پس���ر زیاد با هفت هزار سپاهی با چندین قایق از شمال افریقا بسوی اروپا 
مّلاحی کردند و نزدیک اروپا به صخره بزرگی برخوردند که از آن تاریخ بنام او 
جبل الطارق )کوه طارق( نامیده شد و سپس وارد کردوا در جنوب اسپانیا شدند. 
پادشاه محلی کینگ رودریگ »King Roderick« که شخصی سفاک و ناالیق 
بود، مغلوب ش���د و مردم محل قلباً از پریوزی مس���لمانان به پادشاه ناالیق شان 
خوش���حال بودند و و باالخره »کردوا« و »تولدو« هر دو به تصرف مسلمانان 
درآمد. بدنبال او »خسرومرسی« اولن حکمران مسلمان افریقا با ده هزار سپاهی 
برای تقویت طارق و ش���رکت در پریوزی به اروپا رس���ید و هر دو با هم به سوی 
شمال اسپانیا لشکر کشیدند. تا به پواتیه در جنوب فرانسه پیش رفتند آن ها نقشه 
تصرف پاریس را داش���تند که توسط س���ربازان جرنال »شارل مارتل« فرانسوی 

شکست سختی خوردند. )سال 732(  
در این پریوزی ژنرال فرانسوی اروپا را از نعمت یا خطر استیالی اسالم نجات 
داد. سپاهیان اسالم در همانجا متوقف شدند و اروپا در امان ماند. تازیان بخشی 
از اس���پانیا را که به تصرف مس���لمانان درآمده بود »آندلس« نامیدند. البته قبل 
از این حمالت به اروپا یک بار در س���ال 48 هجری در زمان خالفت معاویه او 
به قس���طنطنیه پایتخت روم شرقی حمله کرد و با وجود این که سپاهیان فراوانی 
نیز داش���ت ویل شکست خورد و بازگش���ت و یک بار نیز در سال 97 بار دیگر 
قسطنطنیه مورد هجوم مسلمانان قرار گرفت ویل شکست سختی خوردند و به نظر 
پاره ای از مورخن در شکستی که مسلمانان در پای دیوار قسطنطنیه خوردند برای 

عالم مسیحیت به مراتب از شکست مسلمن در فرانسه مهم تر بوده است.
البته مس���لمانان بعداً در دوره ی امرپاتوری عثمانی )کنستانتینوبل( قسطنطنیه و 
یا استانبول امروزی را توسط سلطان فاتح تصرف کردند و آن جا را صدها سال 

پایتخت و مرکز خالفت عثمانی قرار دادند.
مسلمانان تا یکصد سال دراروپا پیشرفت دیگری نداشتند تا این که در اواسط قرن 
هشتم جزیره سیسیل و سپس پالرمو را فتح کردند. در پالرمو یکصد مسجد ساختند 
و به سوی روم می خواستند پیش بروند که توسط سپاه روم در همان خلیج پالرمو 
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متوقف ش���دند و روم نیز از نعمت یا خطر استیالی اسالم نجات یافت. اعراب 
متصرف اروپا، خالفت اس���المی عرب را در کوردوای اسپانیا تشکیل دادند و 
این مرکز خالفت محل هرنمندان و اطباء و دانشمندان بنام شرقی و غربی گردید.

از طرف دیگر س���پاهیان اعراب تا متصرفات شرق ایران که آن زمان شامل مرو، 
س���مرقند، بخارا و غریه بود پیش رفتند و پاره ای از شهرهای هند شرقی و کشمری 

را نیز تصرف کردند.
در زمان حجاج ابن یوس���ف که بعد از یزید خلیف���ه اموی بود ختال-خنجه - 
چغاتیاتن و فرعانه توسط مسلمانان فتح و اسالم به حدود چن شرقی و اندونزی 
و مالزی رس���ید. در یکصد س���ال بعد از وفات پیغمرب، اسالم در سه قاره اروپا، 
افریقا و آسیا شیوع پیدا کرد و چون فتوحات اسالمی  تقریباً روی نقشه جغرافیا 
از جنوب اس���پانیا تا جنوب شبه جزیزه عربستان و یمن و از آن جا بسوی شرق تا 
هند و مرو و بخارا به شکل هالل بود لذا به یمن این استیالی جهانی »هالل« 

نشانه مقدس مسلمان گردید و بروی پرچم ها و عالئم نقش بست. 
گروهی دیگر از پژوهندگان برآنند که اعراب بیابان نش���ن گذر روزها و ماه ها را 
با چرخش ماه و ش���ناخت آغاز هر ماه با دیدن نقش هالل می ش���ناختند و از 
گردش خورش���ید اطالعی نداش���تند. این بود که نقش هالل نشانه ی اعراب و 
نقش خورش���ید نشانه ی ایرانیان ش���د. و باالی گنبدهای نیایشگاه های ایرانیان 

نقش خورشید زرین و باالی گنبدهای اعراب نقش هالل ماه دیده می شود.
ناگفته نماند که در بخشی از پیشروی ها سپاهیان عرب در ایران با مقاومت های 
محلی و مردم وطن پرس���ت آن س���امان مواجه بودند ویل عظمت سیل بنیان کن 

اعراب به نحوی بود که مقاومت های محلی را درهم می شکست.
از مقاومت های موارد ذکر شده می توان: قیام ابومسلم خراسانی، قیام راوندیان، 
قیام استادسیس، قیام المقفع، قیام بابک خرم دین، قیام  مازیار و دهها قیام محلی 
دیگر را نام برد. که برای مطالعه کامل در این موارد مراجعه به نوشته های تحقیقی 

دکرت انقطاع توصیه می شود.
از س���ه سلسله خلفای اسالمی در مغرب افریقا )اندلس( و بغداد، فقط خلفای 
فاطمی در مصر از سالله حضرت علی و فاطمه زهرا بودند و طرفداران یا شیعه 
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علی شمرده می ش���دند. دو خلیفه بعدی در اندلس و بغداد سّنی بودند و اکثرًا 
دشمن و مخالف خاندان علی می بودند.

از جهانگریی دیگر در تاریخ اس���الم فتوحات صالح الدین ایوبی کُرد بود که به 
غلط اعراب او را عرب می خوانند و احتمااًل در همن منطقه ش���مال عراق که 

کردنشن است بدنیا آمده است.
او در س���ال 1171 سلس���له فاطمی را در قاهره برانداخت و خود را سلطان مصر 
اعالم کرد. س���پس وارد دمشق شد و سوریه را فتح کرد و در سال 1187 اورشلیم 
و فلسطن را به تصرف درآورد. او برخالف صلیبیون مسیحی هیچ مشکلی برای 
یهودی ها ایجاد نکرد. اجازه داد آن ها در معابد خود به مراسم دینی خود برپدازند 
و دستور داد معابد آن ها تعمری گردد. حق تملک زمن های خود را داشته باشند. 
فتح مصر و ش���امات و اورش���لیم و اتحاد آن ها و خلع ید صلیبیون از آن مناطق 
بعنوان پریوزی بزرگی برای مسلمانان محسوب شد. البته ناگفته نباید گذاشت که 
صالح الدین ایوبی مهربان با یهودی ها در بیت المقدس دوازده هزار نفر مسیحی 
را به انتقام کشتار صلیبیون در اورشلیم گردن زد. البته صلیبیون غالب نیز موقع فتح 
اورش���لیم هزاران نفر از یهودیان را در یوم کیپور اجازه دادند که در کنیساها جمع 
شوند ویل با قساوت تمام کنیساها را آتش زدند و یهودیان را زنده زنده سوزاندند 
و افس���وس در آن اس���ت که هریک از این آدم کشان کش���تار خود را بنام و برای 

رضایت خداوند واحد انجام دادند.
در سال 1920 بعد از شکست عثمانی در جنگ اول جهانی و ورود فرانسوی ها 
به دمشق، ژنرال هرنی گوراد )Henri Gouroud( که فرمانده نظامی دمشق بود 
مستقیماً به مقربه صالح الدین ایوبی رفت و در حایل که با تبخرت و غرور تمام در 
مقابل قرب صالح الدین ایستاده بود، گفت، »صالح الدین ما برگشتیم« و اضافه 

کرد، »حضور من در این جا نشانه پریوزی صلیب بر هالل است«.

* * * * *
در ادامه شکس���ت ایرانیان از اعراب باید اضافه کرد که دخالت مؤبدان در امور 
مملکتی بطرز وحشتناکی پیش رفته بود. پادشاهان اکثراً گوش به فرمان مؤبدان 
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بودند آن ها کس���انی را که می خواس���تند به مقامات می نش���اندند. کسانی را که 
می خواس���تند مجازات می کردند و در واقع اکثر پادش���اهان آلت دست مؤبدان 
بودند نکته وحش���تناک دیگر که در دوران حمله اعراب به ایران در امر مذهب 
ایرانیان پیش آمده بود، وجود طرفداران زیاد زرتش���تیان زروانی بود که این ها به 
جرب و تقدیر اعتقاد داش���تند و باور داشتند هرچه باید پیش آید خواهد آمد اگر 
قرار است اعراب پریوز شوند خواهند شد. رفنت به میدان جنگ و مبارزه چیزی 
از سرنوشت مقّدر را عوض نمی کند. همان اعتقادی که آخوندهای شیعه موقع 
حمله محمود افغان به اصفهان در دور و بر ش���اه سلطان حسن داشتند و وقتی 
افغان ها به دروازه اصفهان نزدیک می شدند آن ها چند هزارمن دعای »عن من 
ُیجیب مضط���را« را می خواندند که یعنی خداوند دعای بنده مضطر خودش را 
اجابت می کند و همان اجابتی شد که محمود افغان با بیست هزار سپاهی پابرهنه 
سلس���له قدرتمند صفویه را برانداخت و وارد اصفهان ش���د و دخرت شاه سلطان 
حس���ن را هم به حرمسرای خود برد و شاه سلطان حسن وقتی تاج پادشاهی را 
بر سر محمود می گذاشت همان اعتقاد به تقدیر و خواست خدا را مطرح کرد و 
گفت. »اکنون که اراده ی خداوندی به پادش���اهی شما در این اقلیم تعلق گرفته 

است من با دست خود تاج پادشاهی را بر سر شما می گذارم«.
مردم در زمان افغان ها نیز از دست پادشاهان بی لیاقت عیاش، شرابخوار و متظاهر 
بدین اس���الم صفوی و نیز مالیان و آخوندهایی که بنام دین سرنوش���ت ملت و 
مملکت را در دست گرفته بودند چون اواخر دوره ی ساسانی به تنگ آمده بودند 

آن ها حتی دشمن بیگانه را بخودی بدتر از دشمن ترجیح می دادند.

* * * * *

بعد از شرح وقایع مربوط به فتح ایران برای تسلسل مطلب اشاره ای به خالفت 
عمر و عثمان می کنیم تا به خالفت حضرت علی خلیفه چهارم و امام اول شیعیان 

برسیم.
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خالفتعمر
ابوبکر بر خالف پیغمرب اس���الم که برای خود نایبی و جانش���ینی معن نکرد و 
عده ای می گویند به مالحظات جلوگریی از اختالف اعراب بود که پیغمرب این 
موضوع بسیار مهم را مسکوت گذاشت تا جانشینی او بطور طبیعی جای خود 
را پیدا کند و در آن قرار گرید. بهرحال ابوبکر در وصیت نامه خود عمر را جانشن 
خود تعین کرد و بنا بدالیل و مالحظاتی که در مورد حمله به ایران گفتیم خوِد 
عمر را که از س���رداران بنام اعراب مسلمان بود به شام )یعنی سوریه و فلسطن 
فعلی( که در تصرف رومیان بود فرستاد. عمر در سال 638 مسیحی یا 15 هجری 
انطاکیه و بیت المقدس را تصرف کرد ویل به یهودیان آزادی نرس���اند و معابد 
آن ها را آتش نزد فقط آن ها را جزیه پرداز اسالم قرار داد و حاکم و وایل بر آن جا 
گماش���ت. مرگ زودرس ابوبکر و سپس جانشینی عمر، مقدمات شاخه شاخه 
شدن دین اسالم را فراهم آورد و عمر برای پیشگریی از این رویداد، بناچار طرح 

حمله به کشورهای همسایه از جمله ایران را پیاده کرد.
تصرف ایران توسط اعراب و دیگر جهان گشایی های سپاه مسلمانان از زمان عمر 
صورت گرفته او در ش���صت سالگی توسط جوان اسری ایرانی بنام ابولؤلؤ فریوز 
یا فریوز نهاوندی با یک دش���نه ی زهرآگن به قتل رسید. او داماد علی امام اول 
شیعیان و خلیفه چهارم بود. او نیز مثل ابوبکر ساده و بدون تکلف و تشریفات 

خالفت کرد.

عثمان
داماد پیغمرب بود، باسواد بود و دو دخرتان پیغمرب رقیه و ام کلثوم را یکی بعد از 
وفات دیگری بزنی گرفت. لذا به او لقب ذوالنورین یعنی صاحب دو نور )منظور 
دخرتان رسول خدا( داده بودند. وی مردی حلیم و صبور بود ویل امور ممالک 
اسالمی را کاًل بدست خویش���ان و دوستان خود واگذاشت که افراد ناصالحی 
برای تصدی امور بودند. در زمان خالفت عمر یزدگرد سوم در مرو کشته شد و 
در زمان عثمان بقیه ایران و تونس و جزیره قربس به تسلط اعراب مسلمان درآمد.

مردم بلحاظ اعمال ناشایست نمایندگان عثمان در قلمرو گسرته اسالمی شورش 
کردند و عده ای که بدخواه او بودند عثمان را کش���تند ویل به عقیده بعضی از 

پژوهندگان طرفداران خالفت علی بودند که او را به قتل رساندند.

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


195 حسینحقیقی

خالفتعلی،خلیفهچهارمواماماولشیعیان

بعد از عثمان حضرت علی که اولن مردی بود که به اسالم ایمان آورده بود و شوهر 
فاطمه زهرا دخرت پیغمرب اسالم بود، بخالفت برگزیده شد. علی برخالف عثمان 
کار را به خویشان یا دوستان خود واگذار نکرد، بلکه دنبال افراد شایسته و کاردان 
بود و ضمناً دست منسوبن عثمان را هم می خواست از کارها کوتاه کند. او نه حلم 
و بردباری و مردم داری عثمان را داشت و نه تزویر و ریا و ولخرجی معاویه خلیفه 
بعدی را دارا بود. لذا از همان اول خالفتش چون می خواس���ت جلوی اتالف 
بیت المال عظیم اسالمی را بگرید با مخالفت ها و قیام های متعددی مواجه شد. 
عایشه دخرت ابوبکر خلیفه اول و زن سوگلی پیغمرب اسالم یکی از آن مخالفن بنام 
بود عایشه می خواست به جای علی، طلحه را که از اصحاب نزدیک پیغمرب و از 

هواداران خود او بود بخالفت برساند.
از اقدامات اولیه که بدون احتیاط و سیاس���ت توس���ط ام���ام علی انجام گرفت 
برکناری معاویه پس���ر سفیان از رؤسای مقتدر و سیاستمدار عرب بود و مدت ها 
بود که حکومت ش���ام را در دست داش���ت و در شام چون یک خلیفه بزرگ و 
بخش���نده، دست و دلباز، سیاستمدار و فس���ادانگیز حکومت می کرد. معاویه از 
حک���م برکناری اش تمّرد کرد و بر علیه علی عصیان نمود. بخاطر این که همواره 
دین و اس���الم بهانه خواست های سیاسی و دنیوی افراد است. او پریاهن خونن 
عثمان را در صدر مسجد دمشق آویزان کرد و قصاص قاتالن عثمان را که عده ای

از آن ها از یاران علی بودند درخواست نمود. یکی از متهمن به قتل، مالک اشرت 
سردار نامی و نزدیک به امام علی بود که علی با این درخواست مخالفت کرد. 
و معاویه نیز با همراهی عایشه جنگ جمل را براه انداختند. علت نامگذاری این 
جنگ به جمل این است که عایشه خود شخصاً در میدان جنگ حضور داشت و 

سوار بر شرت که به عربی جمل گفته می شود جنگ را فرماندهی می کرد. 
در این جنگ طلحه به همراه زیرب که کاندیدای خالفت از طرف عایشه بود کشته 
شدند و علی فاتح شد. عایشه به پیش امام علی آمد و گفت، »ای پسر ابوطالب 
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اکنون که پریوز شده ای عفو کن و مرا ببخش«. 
حضرت علی نیز دیگر جنگ را ادامه نداد و معاویه باز به شام برگشت و حکومت 
را تحویل نداد تا در سال بعد یعنی 37 هجری جنگ دیگری در بن کوفه و شام 
در محلی بنام صفن روی داد و به همن نام نیز خوانده شد. علی و معاویه هر دو 
با س���پاهیان فراوان چهل روز با هم جنگیدند و عده ی زیادی از هر دو طرف که 
بنام اسالم و خلیفه اسالم می جنگیدند کشته شدند سپاه معاویه در خطر افتاد و 
معاویه خواست فرار کند ویل همراه و مشاور سیاسی و حیله باز او بنام عمروعاص 
او را از این تصمیم منصرف کرد و دس���تور داد که قرآن ها را س���ر نیزه بکنند و به 
سپاهیان علی  بفهمانند که ما هم مسلمانیم و یقیناً سپاهیان مسلمان علی به کسانی 
که قرآن ها را س���ر نیزه دارند به احرتام قرآن حمله نخواهند کرد. با وجود این که 
ب���ه قویل علی گفت که این قرآن ها کاغذ پاره اند. »من قرآن ناطق هس���تم« ویل 
سپاهیان عوام علی چون ایرانیانی که در زمستان 57 در پشت بام ها در ماه دنبال 
عکس امام خمینی بودند فریب ظاهرس���ازی های معاویه را خوردند و دست از 

جنگ کشیدند.
علی و معاویه توافق به رجوع امر به حکمیت کردند. ابوموسی اشعری که آدمی 
ساده و بی غل و غش بود از سوی علی و عمروعاص مکار که جلوی فرار معاویه 
را گرفته بود از سوی معاویه بعنوان َحَکم تعین شدند. عمروعاص با حیله گفت، 
نخس���ت باید َحَکم هر دو طرف موکل خ���ود را از خالفت خلع کند تا بعد نفر 
صالح برای خالفت اعالم شود. وقتی ابوموسی اشعری که َحَکم علی بود گفت 
من علی را از خالفت خلع کردم، بالفاصله عمروعاص اعالم کرد حاال که علی 

از خالفت خلع شده من خالفت معاویه را تأیید می کنم.
بدین وسیله یک کاله شرعی که فقط در بن اعراب بدوی می تواند جاری شود 
دوباره مس���ری دین را عوض کرد. عده ای از پریوان علی از ارجاع به حکمیت و 
حیله ش���رعی که بکار رفته بود ناراضی بودن���د و از بیعت علی و معاویه خارج 
شدند که بنام خوارج خوانده می شوند و تصمیم گرفتند سه نفر از آنان هر سه نفر 

معاویه، علی و عمروعاص را بکشند.
بع���د از حکمیت مزورانه، حضرت علی نیز به حکمیت اعرتاض کرد و روش���ن 
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نیس���ت علی که به گفته آخوندها عالم به س���ّر و الخفیات بود، چگونه در آغاز 
نمی دانست نتیجه حکمیت چیست و بعد که فهمید،که به او خیانت شده است به 
َحَکمیت اعرتاض کرد. باالخره بن مسلمانان اختالف افتاد عده ای دور علی و 
عده ای دور معاویه را گرفتند تا این که دو سال بعد در 21 رمضان سال 40 هجری 
حضرت عل���ی از ضربت دو روز پیش عبدالرحمن م���رادی یکی از خوارج به 

شهادت رسید و در شهر کوفه آن زمان یا نجف امروز مدفون گردید.
بعد از ش���هادت علی معاویه با قدرت کامل خالفت را بدست گرفت و بعنوان 
خلیفه پنجم، سلس���له ی خلفای بنی امیه را که 14 تن بودند و مدت خالفت شان 
به 91 س���ال انجامید، بنیان نهاد. اولن کار او اذیت و آزار کسانی بود که دوروبر 
حض���رت علی و از پریوان و یاران او بودند، کلمه پریو در عربی به ش���یعه گفته 
می شود. تشییع جنازه که ما در زبان فارسی با این کلمه آشنایی داریم، یعنی دنبال 
جنازه رفنت و پریوی از جنازه کردن. پس کسانی که بدنبال علی و اوالد او بعنوان 
امام رفتند ش���یعیان علی یا بطور خالصه ش���یعه گفته می شوند ومذهب شان در 

مقابل تسّنن، تشیع خوانده می شود.
همان گونه که آمد حضرت علی 32 فرزند داشت که 14 نفر آن ها ذکور و هیجده 
نفر دخرت بودند. فرزند ارشد، امام حسن بود که مردم کوفه پس از شهادت پدر به 
سبک اعراب با او بیعت کردند ویل هنوز امام حسن قبای خالفت را بر تن نکرده 
ب���ود که یکی از عوامل معاویه با خنجری ران او را درید و در اثر این خونریزی 

امام حسن بیمار شد. 
سپاهیان امام حسن که پریوان امام علی خلیفه چهارم بودند از دوروبر او پراکنده 
شدند و امام حسن ظرف دو، سه ماه بعد از شهادت پدرش با معاویه بیعت کرد. 
یعنی خالفت او را پذیرفت و بر حق دانست. اما معاویه به این بیعت بسنده نکرد 
و در سال 49 هجری او را توسط یکی از زنان امام حسن که گویا دخرت اشعث ابن 
قیس کندی وایل آذربایجان بود مسموم کرد و درحایل که او خالفت را رّد کرد و 
در امامت نیز جهدی ننمود معذالک بعنوان امام دوم شیعیان محسوب می گردد 

و اوالد ذکور او به نام سادات حسنی شال سبز یا عمامه سبز بر تن می کنند.
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ماجرایامامحسینوواقعهکربال

ب���زرگ فلس���فه قتل ش���اه دین اینس���ت
که مرگ س���رخ به از زندگی ننگن است

نه ظلم کن به کس���ی، نی ب���ه زیر ظلم برو
که این پیام و مرام حس���ن، شه دین است

مدت خالفت خلفای راشدین ابوبکر دو سال، عمر ده سال و عثمان دوازده سال 
و علی چهار سال بوده است. اگر به این مدت ده سال بعد از هجرت را اضافه 
کنیم که در واقع دوره ی قدرت گریی حضرت پیغمرب بوده است، بنابراین می توان 
گفت که از ظهور اس���الم مدتی که قوانن و قواعد و اخالق اس���المی رعایت 
می شده است از سال اول هجری تا سال 40 هجری شهادت حضرت علی بوده 
اس���ت. با اعرتاف به این که به اعتقاد ش���یعه ها حتی ابوبکر و عمر و عثمان نیز 
بنوعی غاصب خالفت بوده اند، در حایل که خود حضرت علی شخصاً با آن ها 
بیعت کرده بود و امام علی نیز از کس���انی نبود که در بیعت خود از تقّیه استفاده 

کرده باشد. 
پس به حس���اب شیعیان، اسالم راستن فقط در ده سال بعد از هجرت تا وفات 
حضرت رسول و چهار سال خالفت امام علی یعنی مجموعاً چهارده سال بوده 
است و با توجه به این که هیچ یک از امامان شیعه قدرت سیاسی بجز امام علی بن 
موس���ی الرضا امام هشتم که مدت کوتاهی اسماً والیتعهد مأمون بوده، در دست 
نداشته اند. بعبارت دیگر اکنون که در سال 1434 هجری هستیم به باور شیعیان و 
حاکمان حکومت اسالمی ایران فقط کمرت از یک درصد این مدت اسالم راستن 
در طول تاریخ اسالم اجرا شده است تا نوبت به خمینی و یاران او رسیده است 
و آن ها نیز زمینه ساز ظهور حضرت مهدی هستند یعنی باید آن قدر ظلم و جور و 
جنایت بکنند که دنیا ماالمال از فساد و تباهی ظهور منجی عالم بشریت حضرت 
مهدی )عجل اله فرجه( )یعنی خداوند ظهور او را شتاب بخشد( اقتضاء نماید. 
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حال ممکن اس���ت این ظهور به روایات اس���المی از خانه کعبه باشد. یا از چاه 
سامریه و یا چون امریکایی ها عراق و سامریه را اشغال کرده اند از چاه دوم ظهور 

یعنی جمکران قم باشد.

* * * * *
حضرت علی در زمان خالفت خود عبیداله بن زیاد را که نسبت به دیگر حکام 
عرب داهی و عادل بود به حکومت فارس و بصره گذاش���ته بود و معاویه نیز با 
تأیید این انتخاب حکومت کلیه ایاالت متصرفه در ایران و شرق هند را نیز به او 

واگذاشت.
معاویه در س���ال 56 هجری برای پسر بزرگ خود یزید بعنوان جانشن خلیفه از 

بزرگان عرب بیعت گرفت. چهار نفر بیعت با یزید را نپذیرفتند.
1- حسن بن علی فرزند خلیفه چهارم و امام سوم شیعیان.

2- عبدالرحمن پسر ابوبکر خلیفه اول
3- عبداله پسر عمر خلیفه دوم

4- عبداله بن زبری که معاویه خطر را بیشرت از طرف این شخص اخری می دانست.
معاویه در سال 61 هجری پس از 21 سال خالفت فوت کرد و پسرش یزید جانشن 
او گردید. چون جّد معاویه، امّیه نام داشت لذا این خلفاء را که تعدادشان 14 نفر 
بودند خلفای بنی امیه )یا ُامویان( خوانده می شوند و مدت خالفت شان مجموعًا 
91 سال بطول انجامید. امویان اعراب متعصبی بودند که بیشرت دنبال جاه و جالل 
بودند کارهای مهم را به غری عرب نمی دادند و در حایل که در صدراسالم گفته 
شده بود که سیاه حبشی و سید قریشی در این دین یکی است به فراموشی سرپده 
و حماقت و دوری از روح اس���الم را بجایی رس���انیدند که به قوم متمدنی چون 
ایران با چشم حقارت می نگریستند و ایرانی ها را موایل »بندگان« می خواندند 
و بدین ترتی���ب از همان اوایل خالفت امویان آن عده از ایرانی ها که به ش���وق 
رفع اختالف طبقاتی و فرار از ظلم حکام با آرزوی عدالت و برابری به اس���الم 
گرویدند فهمیدند که چه کاله بزرگی سرش���ان رفته است و با چه کالهربداران و 

مزّورانی بنام دینداران و دین مداران مواجه بوده اند.
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امامحسیندرمقابلخالفتناشایستیزیدقیامکرد

قبایلی از مردم کوفه با امام حس���ن بعنوان فرد شایسته برای حکومت و خالفت 
اسالمی بیعت کرده بودند و در حایل که یزید در مدینه و شام عرصه را به طرفداران 
حس���ن بن علی تنگ کرده بود امام حس���ن با یاران خود قصد سفر به کوفه را 
نمودند تا در بن بیعت کنندگان و پریوان خود باشد. یزید از این قصد امام حسن 
آگاه ش���د و در دشت قادسیه یا کربال با چهارهزار سپاهی به فرماندهی عبیداله 
بن زیاد و سردارانی چون شمرذی الجوشن و حرمله و غریه جلوی کاروان حسن 
را گرفتند و او را از این سفر منع نمودند و به بیعت از خلیفه دعوت کردند. چون 
هیچ یک از این دو موضوع را امام حسن نپذیرفت لذا در صبح روز دهم محرم 
سال 63 امام حسن و 72 تن یاران او را به فجیع ترین شکل کشتند و خانواده امام 
حسن از جمله فرزند بیمار او بنام علی را که بعدًا در میان شیعیان به زین العابدین 

و امام چهارم معروف گردید به اسارت به دربار یزید در دمشق بردند.
شیعیان خون حسن و یاران او را چون خون سیاوش، مورد اعتقاد پیشن ایرانیان، 
همیش���ه در جوش���ش اعتقاد دارند و فجیع ترین حاالت ممک���ن را آخوندها و 
روضه خوان ها برای این قتل و کشتار بریحمانه به هزاران گونه مختلف و ده ها هزار 
بیت شعر و مرثیه گفته و سروده و خوانده اند و هنوز هم این قصه تکرار می شود.

در این که سپاه یزید و اعراب شرکت کننده در جنگ کربال با سبعیت و وحشی گری 
تمام این 72 نفر را کش���ته اند و خیمه های آن ها را آتش زده و س���ر امام حسن را 
از تنش جدا کرده و به س���ر نیزه زده اند و زنان و حرم او را اسری نموده اند حرفی 
نیست و دقیقاً هم همن طور است. ویل این یک روش معمول اعراب در آن زمان 

بوده و امروز نیز هست. 
چند دهه پیش از واقعه عاش���ورای محرم در کربال در واقعه دیگری بنام قادسیه 
که در همان محل بوقوع پیوست همن اعراب یا پدران شان بیش از یکصدهزار 
نفر از اجداد ما و س���پاهیان ایرانی را به وضع بس���یار بدتر از حس���ن و یارانش 
کشتند، به زنان کشتگان و فرزندان شان تجاوز کردند، خانه های شان را آتش زدند، 
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کتابخانه  های ش���ان را سوزاندند. معابدشان را طویله کردند و اسب و شرت بستند 
بزرگ ترین اهانت ممکن را در حق دهها هزار کشته و اسری انجام دادند. نه تنها در 
جنگ قادسیه بلکه در جنگ جلوال، در جنگ ذوقار، در جنگ جسر، در جنگ 
مداین و در جنگ نهاوند کار بجایی رسید که عمر گفت من از این یکصدوسی هزار 
اسری ایرانی می ترسم، چگونه این ها را اداره کنیم، اگر اندکی سپاهیان یزید به امام 
حسن و حرم او بعنوان نوه پیغمرب تخفیف قائل بودند ویل به ایرانیان و اسرای 
ایرانی بعنوان محبوس کافر حق خود و خدای خود می دانستند که هر گونه ظلم و 

جنایت را در مورد ایرانی ها انجام بدهند.
هیچ آخوند و روضه خوانی از مصیبت قادسیه، جنگ سالسل، جنگ مداین و... 
و... نگفته اس���ت، هیچ دهان آخوند و روضه خوانی در رثای صدها هزار سرباز 
کشته ش���ده ایران بدست اعراب کلمه ای بر زبان نیاورده است. هیچ چشم هیچ 
شیخ، مال و آخوندی بر آن همه جنایات اعراب در ایران چه در دوران حمالت 
و جنگ های اولیه چه بعنوان خلفاء و حاکمان بعدی نگریس���ته اس���ت اشکی 
برگونه آخوندی بخاطر میلیون ها مورد جنایت اعراب بر ایرانیان فرو نغلتیده است 
ویل همن آخوندها، همن مالها، همن روضه خوان ها قتل 72 نفر و واقعه کربال 
را نزدیک به سیصد س���ال از زمان قاجار با آب و تاب و هزاران پریایه ی دروغ 
تکرار و تکرار می کنند. از میلیون ها ایرانی گریه و اشک تحویل می گریند، گویا 
اعراب فقط درکربالی محرم و عاشورا بد بوده اند و در کربالی قادسیه آدم کشی 

نکرده اند.
این اعراب به بریدن س���ر عادت دارند مگر همن ها در قرن بیس���تم س���ر بریده 
عبدالکریم قاس���م را در تلویزیون عراق نش���ان ندادند. مگر همن فرزندان یزید 
نوری السعید نخس���ت وزیر عراق را در نیمه دوم قرن بیستم با بسنت او به ماشن 
در جهت مخالف ش���قه نکردند. مگر فرزندان همان سپاهیان یزید چون صدام 
حسن و غریه گورهای گروهی برای شیعیان نکندند؟ مگر همان جانیان در جنگ 
هش���ت ساله ایران و عراق همان جنایت های تاریخی را در اهواز و آبادان تکرار 
و تکرار ننمودند؟ مگر امروز در قرن بیست ویکم دهها شیعه بیگناه اعم از زن و 
کودک هر هفته در زیارتگاه ها و یا بازارهای بغداد و دیگر ش���هرهای عراق با 
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بمب متعصبن دینی تّکه پاره نمی ش���وند؟ خصوصیت واقعه کربال نه در دوره 
بعد از وفات حس���ن و نه حتی تا هزار سال بعد از آن گفتگو نداشت. وقتی این 
جنایت بازخوانی می شود که آخوند و دکاندار دین حجره اش برای عرضه متاع 
گریه بدان نیاز دارد و پادشاهان سلسله قاجاریه برای استحکام سلطنت استبدادی 

خود بدان نیاز داشتند. 
ه���زاران علی اصغر، هزاران علی اکرب، هزاران طفل چون طفالن مس���لم، هزاران 
دخ���رت معصوم چون رقیه، چون ام کلثوم ه���زاران زن با عصمت چون زینب در 
جنگ اعراب و حمله مس���لمانان به ایران کشته شدند، بی عصمت شدند، اسری 
شدند در بازار بزرگان مکه و مدینه فروخته شدند و همن کشتارها و تجاوزها، در 
اواخر قرن بیستم توسط حکومت اسالمی بر ایرانیان تکرار شد که ما شاهد زنده 

آن جنایات هستیم. 
به کدامن مصیبت عظیم ما باید بیاندیشیم، آیا بعد از 1400 سال اشک چشم که 
روغن چرخش خرافات آخوندهاست هنوز الزم است؟ آیا گریه به 72 تن برای 
رونق کار دکان داران دین کافی نیس���ت؟ آیا به اندازه کافی از این 72 تن برای 

تحمیق مردم استفاده نکرده اند؟ 
وقت���ی دفرت حزب جمه���وری اس���المی را در اوایل انقالب اس���المی بخاطر 
رقابت های سیاس���ی خودشان منفجر کردند و دکرت محمد بهشتی با بیش از صد 
نفر منفجر ش���دند ویل بلحاظ تدبری روضه خوانی و سرپوش گذاشنت به جنایت 
اس���المی آن ها با وجودی که نام بیش از یکصد تن را جسته گریخته ذکر کردند، 
ویل ایش���ان کشته ش���دگان حادثه انفجار را 72 تن!! یاد کردند. تا آن را به حادثه 

کربال وابسته کنند!!
هنوز با بی شرمی تمام س���یدعلی خامنه ای رهرب حکومت اسالمی در ماه اوت 
2011 در نط���ق خود به زمامداران جمهوری اس���المی می گوید که، ش���ما نباید 
بافتخارات ایران قبل از اسالم اشاره کنید، شما به ایران بعد از اسالم و افتخارات 
و رویدادهای بعد از اس���الم در ایران برپدازی���د. غافل از این که کارنامه اعراب 

مسلمان جز جنایت در ایران چیزی نبوده است.
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* * * * *
بعد از واقعه کربال نهضت و اقلیت شیعه از سوی طرفداران خاندان علی رسمًا 
تأسیس گردید. در حایل که هسته ی مرکزی کیش سیاسی - دینی ایران، از زمان 

معاویه تشکیل شده بود.
بعد از ش���هادت امام علی و امام حس���ن طرفداران یا پریوان شیعیان آن ها مورد 
اذیت و آزار معاویه و یزید و پس از یزید حجاج بن یوس���ف و دیگر زمامداران 
ُام���وی قرار گرفت بناچار طرفداران علی و خاندانش برای این که درامان بمانند 
خود را از مرکز خالفت یعنی شام و مدینه و کوفه دور کردند و بطرف مشرق یعنی 
خراسان، سیستان و زابل و متصرفات اعراب در ایران که دارای تمدن و زندگی 
بهرتی بودند آمدند. عده ای نیز از دست حکام اموی به کوهستان های جبل عامل 
لبنان فرار کردند و همانها بودند که در زمان شاه طهماس���ب صفوی برای نوشنت 

احکام فقه شیعه به زبان عربی، به ایران آمدند. 
ایرانیان تنفری را که نسبت به اعراب داشتند به طرفداران علی و خاندانش نداشتند 
بلکه بعلت ناراحتی از خلفای اموی و مأمورین آن ها در ته دلشان با هر کسی که 
مخالف دستگاه خالفت بود دل خوش داشتند و اورا به لحاظ بغض به دستگاه 
اشغالگر خالفت دوست می داش���تند و در حد امکانات او را یاری می کردند. 
همانطوری که در جریان جنبش سبز جوانان ایران همدیل و حمایتی که مردم از 
شیخ مهدی کروبی و مریحسن موسوی که هر دو سالیان دراز از چهره های اصلی 
جمهوری اس���المی بودند، بعمل آوردند نه بخاطر محبت و ارادت به آن ها بود، 
بلکه بعلت بغض و نفرت به دستگاه حاکم و ابراز مخالفت این دو نفر با هیئت 

حاکمه بود.
بنابراین رفته رفته ایران پایگاه و جایگاه عمده برای طرفداران علی یا ش���یعیان 
عل���ی و خاندان او گردید. مضافاً به این ک���ه حکومت آن زمان بصره و فارس و 
غرب ایران بعهده عبیداله زبری بود که او را حضرت علی به امارت برگزیده بود و 
بعد از مرگ یزید نیز عبیداله زبری بر قسمت بزرگی از حجاز، یمن، عراق، فارس 
و آذربایجان به مدت 13 سال امارت کرد که مخالف خاندان اموی بود و باز در 
دوره قلمرو او طرفداران و شیعیان علی رفاه بیشرتی داشتند. و خوارج رفته رفته 
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در خاور ایران، مزاحم میهن پرس���تانی که خواهان رهایی از زیر بار ستم اعراب 
بودند شدند و در سال های آغاز سده سوم هجری سرانجام بدست یعقوب لیث، 

تارومار شدند.
در س���ال 66 هجری مختار ثقفی به خونخواهی امام حسن و یارانش قیام کرد. 
و قاتلن حسن و یاران او را قتل عام نمود.  ویل خودش در همان سال ها به قتل 
رس���ید و مخالفتش دوامی پیدا نکرد. 55 سال بعد از قیام مختار قیام زیدیه در 
زمان خلیفه هش���ام بن الملک روی داد. زید پسر امام زین العابدین و نوه ی امام 
حس���ن بود و طرفدارانش اعتقاد داشتند که بعد از امام چهارم زین العابدین باید 
فرزند او زید بجای محمدباقر برادرش امام شیعیان می شد و لذا بدین نام خوانده 
شد و نهضت شان برای سالیان دراز بعنوان فرقه ای از شیعه که تا چهار امام معتقد 

شدند باقی ماند و بنام شیعیان چهار امامی یا زیدیه معروف گردیدند.
آن ها معتقد بودند که امام محمدباقر فرزند دیگر امام زین العابدین فقط س���رش 
در کتاب و دعاست و اهل مبارزه و تالش نیست. لذا امامت را شایسته زید پسر 

دیگر امام زین العابدین می دانند.
قباًل اشاره شد که بنی امیه بیشرتین حقارت ها را در مورد ایرانیان روا می داشتند و 
مشاغل عمده را به ایرانیان وانمی گذاشتند و به همن دلیل ایرانیان چاره را در این 
دیدند که به مخالفن بنی امیه یاری کنند در رأس مخالفن بنی امیه، علی و حسن 
و خاندان آن ها قرار داشت وقتی آل عباس بر بنی امیه شوریدند ایرانیان بنی عباس 
را حمایت کردند. تا این که عباس���یان با یاری ایرانیان پریوز ش���دند این فکر و 
اندیشه آزموده و کارساز ایرانی از قبیل برمکی ها و غریه بود که از لحاظ اداری، 
کشورداری علمی و نظامی متصرفات بزرگ خلفای اسالم و غریه و حکمرانان 
آن ها را در والیات انجام می دادند و ترتیبی دادند که غری از نام و سکه و خطبه 

که بنام خلفا ضرب و زده می شد گردش امور بیشرت بدست ایرانیان بشود.
ابوالعباس انتقام سختی از امویان گرفت و از امویان هر که را بدست آورد کشت. 
لذا مردم او را عباس سّفاح )یعنی خونریز( می خوانند. انتقام خون سیاوش گونه 
امام حسن و یارانش در اندک مدتی توسط مختار ثقفی و عبداله ابوالعباس از 
قاتلن گرفته شد. تا مردم و تاریخ بداند که ظلم و کشتار و قتل و تجاوز بی مجازات 
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نمی ماند. چه این قتل و تجاوز در صحرای کربال باشد و چه در زندان کهریزک 
ایران صورت بگرید.

بروایت تاریخ عصاره:
بعد از عباس س���فاح ابوجعفر منصور از 136-158هجری بر مسند خالفت 
نشست، چون از ابومسلم سردار بزرگ ایرانی ترس بدل داشت. لذا نخست با 
حیله و نرنگ او را به بغداد فراخواند و نخست با زبان نرم و سپس با تندی 
با وی سخن گفت و هنگامی که ابومسلم در مقام پاسخگویی برآمد، دست ها 
را بهم کوفت و چند مرد شمش���ردار که در پش���ت پرده آماده نگهداشته بود، 
به درون آمدند و این قهرمان ایرانی را کش���تند. در حایل که ابومسلم در واقع 

خلعت خالفت را بر تن ناشایست او پوشانده بود.
در زمان او دو تن از نوه های امام حس���ن، امام دوم ش���یعیان بنام های محمد و 
ابراهیم در بصره و مدینه علیه منصور قیام کردند ویل عاقبت شکس���ت خوردند 
و منصور فرزند خود مهدی را والیتعهد خود قرار داد و در س���ن 63 س���الگی 

درگذشت.
المهدی بالله، در زمان او دانش���مند ایرانی معروف به المقنع قیام کرد. او دارای 
بدیعه و کار ش���گفت ماه نخشب بود و چون اندیشه های علمی و شگفت آور در 
دستگاه خالفت خرافاتی اسالمی جای نداشت لذا بعنوان منحرف از دین توسط 
عامل خلیفه تهدید به مرگ شد. به روایتی وقتی عمال خلیفه برای کشنت او در 
راه بودند او خود را به مخزن اسید )یا شعله های آتش( انداخت تا دست عوامل 
خلیفه به او نرسد. بعد از المهدی بالله پسر بزرگ او الهادی بخالفت رسید که 
مدت خالفت او یکسال و سه ماه بود و بعد از او خالفت به برادر کوچک ترش 

هارون الرشید رسید.

هارون،امینومأمونووالیتعهدیامامرضا

هارون الرش���ید مدت 23 سال از 170 تا 193 هجری خالفت کرد. او بزرگ ترین 
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دشمن اوالد علی و شیعیان بود. امام هفتم شیعیان موسی کاظم را 18 سال )و به 
گفته ای 27 سال( در زندان نگهداشت.  

من در تلویزیون عراق تظاهرات تابستانی سال 2007 شیعیان درعراق را در سالروز 
وفات امام موسی کاظم که بعد از خرابی گنبد کاظمن با شرکت یک میلیون زائر 
پیاده صورت می گرفت دیدم.  روی یک تریلر بزرگ قفسی با شخص محبوسی 
به نش���انه حبس طوالنی مدت امام هفتم گذاش���ته بودند. در ایران شبیه سازی 
شیعیان برای ماه محرم مرسوم است ویل این اولن بار در تاریخ شیعه بود که شبیه 

سازی در مورد مصیبت امام هفتم و زندانی شدن او نیز اجرا می گردید.
هارون یحیی برمکی را که از بودائیان بلخ و کاتب ابومسلم خراسانی بود به وزارت 
برگزید و به فضل پسر یحیی برمکی که برادر شریی هارون بود حکومت قسمت 
بزرگی از ایران را واگذارکرد و پسر دیگر یحیی بنام جعفر برمکی را نیز بعنوان 
ندیم در پیش خود نگهداش���ت و برای عباس���ه خواهر خود نیز با جعفر برمکی 
صیغه محرمیت خواند بش���رطی که جعفر با او همخوابگی نکند. ویل برخالف 

دستور هارون عباسه از جعفر دو فرزند بدنیا آورد.
هارون که از قدرت و کاردانی خاندان برمکی در خوف و هراس بود این رویداد 
را بهانه قرار داد جعفر و عباس���ه و فرزندانش را کشت و کاًل برمکی ها را از کار 

انداخت.
خاندان برمکی حق بزرگی بر گردن هارون  داش���تند. خاندانی آگاه و علم پرور 
بودند که کتابخانه بیت الحکمه را در بغداد تأس���یس کرده بودند که این کتاب ها 

مورد استفاده تمام محققن اسالمی و اروپایی و هندی قرار می گرفت.
هارون شخصی شرابخوار، عیاش بسیار خونریز، سخت گری و ستمگر بود. عالوه بر 
ستم به امامان شیعه به خویشان و نزدیکان خود نیز رحم نمی کرد. وقتی شخصی 
بنام رافع در خراس���ان علیه خلیفه قیام کرد برادرش را اسری کردند و پیش هارون 
آوردند. هارون جالدی را فراخواند و دستور داد با تأنی بند از بند اسری برادر رافع 
جدا کنند تا اسری زجر بیشرتی بکشد و خود تا آخرین لحظه تماشاگر این صحنه 
بود. به اعتقاد من رفتار جمهوری اسالمی با رفتار هارون مشابهت چشمگری دارد. 
آنان وقتی به دخرت خردسال یک زندانی می خواهند در پیش چشم او تجاوز کنند 
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آیا ستم شان برابری با هارون الرشید یا حجاج ابن یوسف نمی کند؟

* * * * *
وقتی ایرانیان این رفتار هارون را با خواهر خود عباسه و با برادر شریی خود فضل 
برمکی یا ندیم خود جعفر برمکی و پدرش یحیی برمکی دیدند و رفتار امام علی 
را با قاتل خود عبدالرحمن پسر ملجم مرادی که اسری او بود مقایسه کردند و بیاد 
آوردند که علی به فرزندانش تأکید کرد به اسریتان شری بدهید و او را آزار ندهید 
و با اسریتان مدارا کنید. این جا بود که شیعیان در پیش خود برای خاندان علی 

ارادت می ورزیدند و پریو خاندان او می شدند. شهریار می گوید:
به جز از علی که گوید به اسری که قاتل من

چو اس���ری تست اکنون به اس���ری کن مدارا
برو ای گدای مسکن در خانه ی علی زن

ک���ه نگن پادش���اهی دهد از ک���رم گدا را
مذهبی که مردم به پریوی از علی آموختند و معتقد شدند چون این بود، نه رفتاری 
که امروز جمهوری باصطالح اس���المی با اسریان خود می کند آن هم اسریانی 
که نه کافر هس���تند و نه قاتل هس���تند، فقط شیوه حکومت واپسگرای آخوند را 

نمی خواهند.
اسالمی که واپسگرایان در خط غلط انداختند و باعث اضمحالل اسالم و روی 

گردانی مردم از دین شده اند در همن نکته هاست. 
هارون در حایل که می خواس���ت برای سرکش���ی به تصرفات اس���المی خود به 

خراسان برود در گرگان بیمار شد و در توس درگذشت و دوزخی شد.
بعد از هارون پسر بزرگ او محمد ملقب به امن به خالفت رسید.

پس���ر دیگر هارون عبداله ملقب به مأمون نیز حکمران خراس���ان شد. مأمون که 
مادرش ایرانی بود فضل بن س���هل را که مردی ادیب و دانش���مند و سیاستمدار 
بود بعنوان وزیر و مش���اور خود برگزید. امن پس از رسیدن بخالفت بدعهدی 
ک���رد و برخالف وصیت پدرش که مأمون برادرش را ولیعهد وی کرده بود، امن 
والیتعهدی را به پس���رش واگذار کرد و می خواست با نرینگ مأمون را به بغداد 
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دعوت کند و احتمااًل او را کور یا نابود سازد ویل فضل بن سهل مانع مسافرت 
مأمون به بغداد شد.

امن و مأمون دو برادر هر دو سپاهیان بطرف هم گسیل داشتند که این دو سپاهی 
در حوایل شهرری بهم برخوردند و جنگ عظیمی درگرفت. طاهر ایرانی فرمانده 
سپاه مأمون پریوز شد و سِر فرمانده مغلوب امن را به خراسان پیش مأمون فرستاد 
و سپس خودش بسوی خوزستان روانه شد و آن جا را نیز فتح کرد و از آن جا روانه 

بغداد شد.
یک سال بغداد را در محاصره داشت و پس از جنگ و مغلوبه بزرگی باالخره 
بغداد فتح گردید. امن اس���ری و زندانی شد و بعداً بدستور برادرش مأمون بقتل 
رسید. طاهر فرمانده فاتح سپاه مأمون معروف به طاهر ذوالیمینن است. بعضی 
گفته اند که او چون با هردو دس���ت شمش���ری می زد لذا دارای دو دست راست! 
معروف ش���د. و عده ای می گویند چون اعراب دست راست را برای بیعت دراز 
می کنند او هم به خلیفه در بغداد وهم به مأمون در خراسان بیعت کرده بود، لذا 

ذوالیمینن گفته می شود.
طاهر بخاطر این دالوری و از میان برداش���نت امن از س���وی مأمون فرمانروای 
خراسان بزرگ شد. ویل در اواخر حکمرانی خود نام خلیفه را از خطبه انداخت 
و اعالم اس���تقالل کرد. اما کنیزی که مأمون ظاهراً بنام خدمتگزار شخص طاهر 
همراه او کرده بود ویل در باطن جاس���وس مأمون بود، س���ّمی درون جام طاهر 
ریخت و وی را کش���ت. خاندان طاهریان تا 259 هجری در خراس���ان حکومت 
کردند تا وس���یله یعقوب لیث صفاری بنیانگدار سلسله صفاریان حکومت شان 

انقراض یافت.
مأمون نیز مثل پدرش 20 س���ال خالفت کرد )218-198( او نخست مرو را محل 
اقامت خود قرار داد وعلی بن موس���ی کاظم را که لقب رضا گرفت و امام هشتم 
شیعیان می باشد بعنوان والیتعهد خود انتخاب کرد و به روایاتی دخرت یا خواهر 

خود را نیز به عقد او درآورد. 
سه سال بعد در سال 201، سنیان و قبایل عرب از این که مأمون بسیاری از کارها را 
بدست ایرانیان سرپده و ولیعهد خود را نیز از شیعیان و اوالد علی قرار داده است، 
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سر بشورش گذاشتند. مأمون چون خالفت خود را درخطر دید دستور داد، فضل 
بن س���هل را که خدمات بزرگی برایش انجام داده و در واقع جان او را نجات 
داده و خلعت خالفت بر او پوش���انده بود در شهر سرخس درون گرمابه بکشند. 
انفعال وجدانی مأمون بعد از این عمل حیوانی بحدی بود که قاتالن فضل بن 
س���هل را نیز بعنوان قصاص کشت و سپس امام رضا را نیز به زندان انداخت و 
با انگور یا بقویل با خرما او را مسموم کرد و کشت. این نیز از رفتار یک خلیفه 
دیگر مسلمان عرب است که به اصطالح نماینده خداوند و خلیفه اسالم در روی 

زمن می باشد.
می گویند که مأمون یک آدم سیاسی بود و در دین تعصب نداشت و شخصاً پریو 
عقاید معتزله بود یعنی آسمانی بودن قرآن را باور نداشت. در زمان او کتاب های 
فلسفی و علوم مختلفه از یونانی و سریانی به عربی ترجمه گردید و یهودیان نیز 

دراین ترجمه و تألیفات علمی سهم بسزایی داشتند.
در زمان مأمون لشکریان انبوه او از بابک خرم دین شکست خوردند و خرم دینان 
که علیه تعصب و خرافات مذهبی برخاسته بودند قدرت و قوت بیشرتی یافتند و 
دهها سال پشت و تخت خلیفه را در بغداد به لرزه درآوردند. برای آگاهی بیشرت 
از قیام بابک، خواندن کتاب »بابک خرم دین« نوش���ته ی ارزشمند دکرت ناصر 

انقطاع توصیه می شود.

بابکخرمدین
بعد از مأمون برادرش معتصم بالله بخالفت رس���ید. و از 208 ایل 227 خالفت 
کرد. بزرگ ترین دش���من خالفت او بابک خرم دین ب���ود که در قلعه بابک در 
کوه های ارس���باران )نزدیک َاَهر در آذربایجان شرقی( در مرتفع ترین نقطه قلعه 
مس���تحکمی داشت و سربازانش فداییان او بودند و شیفته عدالت، شجاعت و 

جوانمردیش.
او یک بار س���پاه مأمون را شکست داده بود و معتصم نیز چندین بار لشکریان 
متعدد به جنگ او فرس���تاد و به علت س���رمای شدید منطقه و کوهستانی بودن، 
اعراب دوام نمی آوردند و پس از شکست کشته یا اسری و یا فراری می شدند. تا 
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این که معتصم یک ایرانی تبار خائن بنام افشن را مأمور جنگ با بابک کرد و 
افش���ن که تمام عمر آرزوی والیت خراسان را داشت از جوانمردی و صداقت 
بابک خرم دین سوءاستفاده کرد و با حیله و نرینگ قلعه بابک را فتح و بابک را 

به بغداد آورد و زن و بچه او را نیز اسریکرد. 
از شجاعت بابک داستان های زیادی گفته اند ویل همه مورخان در این داستان 
متفق القولند که وقتی بابک را به دربار معتصم آوردند او به اشاره ملتزمن خلیفه 

توجهی نکرد. زیرا معتصم وی را »سگ« خطاب کرد و گفت:
- ای سگ، چرا در جهان فتنه برپا کردی؟

بابک پاسخ نگفت. خلیفه سخن خود را تکرار کرد و گفت: ای سگ با توأم.
بابک، باز هم پاسخ نگفت. افشن سرش را نزد گوش بابک آورد و گفت: وای 

بر تو حضرت خلیفه با تو سخن می گوید و تو پاسخی نمی دهی.
بابک گفت: من »بابک« هستم، سگ نیستم.

معتصم که در برابر منش واالی بابک حریان مانده بود گفت:
- الحمدالله تو خود اقرار ک���ردی که بابکی. و بدان که چون فتنه ای عظیم برپا 

کردی باید تحمل عقوبت عظیمی را نیز داشته باشی.
بابک بسیار خونسرد گفت: بزودی تحمل مرا خواهی دید.

بعد به او گفتند در برابر خلیفه زانو بزن تا تو را ببخشاید. 
گفت: ایرانی در برابر بیگانه ی تجاوزگر زانو نمی زند.

خلیفه دستور داد مچ دست راست او را بربند. بابک دست بریده شده را به چهره 
مالید و همه ی چهره اش را خونن کرد.

خلیفه گفت: برپسید چرا این کار را کرد.
بابک گفت: خون از پیکر من می رود، چهره ام زرد می شود، تو گمان می کنی که 

از تو ترسیده ام.
معتصم دستور داد نخست دست ها و سپس پاهای او را قطع بکنند و سپس سرش 

را بربند و بعد بر سر بازار سامریه بدار آویزند.
خلیفه مازیار را نیز که در شمال ایران علیه حکومت بغداد قیام کرده بود به همن 
ترتیب مجازات کرد گویا شبی در حایل که تا دیروقت شراب زیاد خورده بود از 
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چادری به چادر دومی شد و از چادر دوم به کنار آبی رفت و وضو گرفت و نماز 
صبح را خواند و به نزدیکانش گفت، امروز خداوند دو دشمن بزرگ مرا ذلیل 
کرده و مرا مجاز به همخوابگی با دخرت هر کدام از دش���منانم نموده اس���ت، لذا 
شکر این مرحمت الهی را در نماز صبح بجا آوردم. یعنی خلیفه بزرگ اسالمی 
بعد از تجاوز به دو اسری در نماز صبح با خدا خلوت کرده بود. آیا در نمازگزاری 
المعتصم بالله و رفتار مأمورین حکومت اسالمی ایران در تجاوز به زنان و جوانان 

اسری درزندان شباهتی نمی بینید؟!
معتصم در اواخر خالفت خ���ود نه به اعراب و نه به ایرانی ها اعتماد نمی کرد. 
قبل از مرگش در سال 277 هجری امور مهم را به دست ترکان سرپد و غالمان و 
بردگان و سپاهیان مزدور ترک که بعلت شجاعت و وفاداری به ارباب خود مقام 
و موقعیت���ی در دربار یافته بود چنان قدرتی بهم زدند که بعدها یکی از آنان بنام 
بیوک بوغا )یعنی گاونر بزرگ( در خلع ونصب یا قتل خلیفه مداخله می کردند. 

معتصم در زمان خالفت، پایتخت خود را از بغداد به سامرّیه انتقال داد.
بع���د از معتصم پس���رش واثق به مدت پنج س���ال خالفت ک���رد و بعد از واثق 

جعفرالمتوکل بالله به خالفت رسید او بسیار متعصب و سبک مغز بود.
نخس���ت معتزله را به تیغ کشتار سرپد. س���پس به خاندان و طرفداران امام علی 
پرداخت و آن ها را مورد اذیت و آزار قرار داد. عداوت او با خاندان علی بحدی 

بود که مقربه امام حسن را در کربال با خاک یکسان کرد.
سبک س���ری، بی لیاقتی المتوکل باعث شد که خالفت بنی عباس رو بزوال برود 
و خالفت بنی عباس در صد س���ال آخر دوران خود توس���ط مبارزات  ایرانی و 
ستمگری توسط غالمان ونظامیان ترک رو به سستی نهاد. بطوری که ترکان در 
بازار بغداد زن و بچه مردم را می گرفتند و آن ها را بزور با خود می بردند و تجاوز 

می کردند و کسی جرأت مقابله با این قلدری ها را نداشت.
برخی از پژوهندگان برآنند که افول قدرت عباسی بجایی رسید که »الناصر« خلیفه 
مکار و دو رو برای این که از ش���ّر حکمرانان ایرانی که در خراسان و شرق ایران 
علیه بغداد سر بشورش برداشته بودند انتقام بگرید چنگیزخان مغول را تحریک 
به حمله به ایران کرد که بنظر درست نمی آید ویل کشتار چهارصد بازرگان مغول 
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که برای فروش کاالهای خود به ایران آمده بودند، فتیله ای بود که به انبار باروت 
خشم چنگیز زده شد.

در ای���ن بخ���ش از کتاب که گاهی ب���ا وام گریی از کتاب ه���ای »تولدی دیگر« 
شجاع الدین شفا و »عصاره تاریخ«، نوشته ی عزیز گلشنی راجع به زندگی خلفاء 
اشاره کردم قصدم حفظ تسلسل مطلب با خوانندگان گرامی بود تا به بحث اصلی 
خود یعنی رفتار خلفای اسالم و اجرای دنائت و شقاوت و قساوت و جنایت از 

سوی خلفای مسلمان برپدازیم.

چگونهتاریخرادردروسدبیرستانیحتریفمیکنند

یکی از ترفندهای مالیان حاکم برای از بن بردن ارزش های ملی و حاکم کردن آنچه 
ارزش های مذهبی می خوانند، تحریف تاریخ است. کار به جایی رسیده که در دروس 
دبریس���تانی نه تنها تاریخ دوران پهلوی و قاجار بلکه تاریخ پیش از اسالم ایران را هم 
علن���اً تحریف می کنند. کلیه متون تاریخی حکایت از ای���ن دارد که ایرانیان در دوران 
باستان و در قرون پیش از اسالم صاحب تمدن بوده اند. اما در کتاب تاریخ دوره دوم 
راهنمایی آمده است که ایرانیان مردمان بیگانه با تمدن بوده اند تا جایی که دخرتان خود 

را زنده به گور می کردند. 
آن چه در پاین می آید قس���متی از کتاب تاریخ مقطع )دوم( راهنمایی می باش���د که هم 

اکنون در مدارس ایران تدریس می شود.
»تا قبل از ظهور اس���الم، ایرانیان مردمانی بدوی، بت پرس���ت و با تمدن کاماًل بیگانه 
بودن���د. در این دوره برخی از قبایل ایرانی، دخرتان خود را زنده به گور می کردند. با 
ظهور دین اسالم، آوازه این دین پر از مهر و محبت خیلی زود به ایران رسید. مردم ایران 
شخصی به نام سلمان فارسی را به نیابت از خود به نزد پیامرب فرستادند. سلمان فارسی 
به نزد حضرت محمد رفت و از او خواهش کرد تا ایرانیان را به عنوان مسلمان بپذیرد. 
اکثر اعراب با این درخواس���ت س���لمان فارسی مخالفت کردند اما حضرت محمد که 
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دارای قلبی رئوف و مهربان بودند با رویی گشاده از سلمان پذیرایی نمود و درخواست 
وی را پذیرفت. این خرب مسرت ت بخش چنان سلمان را خوشحال نمود که فاصله چهل 

روزه بن مکه تا مدائن را بیست روزه طی نمود.
مردم ایران به مناسبت این خرب خوش یک هفته تمام را به جشن و پایکوبی پرداختند. 
همان طور که در باال اشاره شد مردم ایران فاقد فرهنگ و تمدن بودند بنابراین بار دیگر 
سلمان فارسی را به نزد پیامرب فرستادند و از او خواهش نمودند تا تنی چند از مسلمن 

را برای اداره کشور و آموزش سایر موارد به ایران بفرستد.
در طی دهه ها، بر اثر جنگ های قبیله ای در ایران، بسیاری از مردان و پسران کشته شده 
بودند و در نتیجه بسیاری از زنان بی شوهر و بسیاری از دخرتان فاقد خواستگار بودند. 
پیامرب اسالم چند صد مسلمان عرب را به کمک ایرانیان فرستاد. مسلمانان در ابتدای 
امر هر کدام هفت یا هشت زن ایرانی را اختیار نمودند. گرچه مسلمانان دخرتان و زنان 
ایرانی را به همسری برگزیده بودند اما تعداد زن ها و دخرتان آن قدر زیاد بود که با این 
وجود باز هم بس���یاری از آنان بی شوهر ماندند. در نتیجه مسلمن تصمیم گرفتند ده ها 
هزار زن و دخرت ایرانی را برای رسیدن به شوهر، به شبه جزیره عربستان بفرستند، بدین 
ترتیب ریشه فساد را در همان ابتدای کار خشکاندند. از آن پس دیگر هیچ زن و دخرتی 

بدون شوهر نماند.
هر چقدر پیامرب و اهل بیتش نس���بت ب���ه ایرانیان نیکی می کردند همان قدر هم 
برخی از اعراب نس���بت به ایرانیان کینه داشتند. آن ها اعتقاد داشتند که ایرانیان 
نبایستی مسلمان باشند. پس از رحلت پیامرب اسالم، سه تن از به اصطالح یاران 
پیامرب حضرت علی را به گوشه ای کشاندند و به وی گفتند ما می  دانیم که تو نایب 
بر حق پیامربی اما ما برای بیعت با تو یک ش���رط داریم، شرط ما هم این است 
که به ایرانیان بگویی که دست از مسلمانی بکشند. حضرت علی خطاب به آن 
س���ه تن گفتند اگر عطارد را در دست راس���ت من و مریخ را در دست چپ من 
بگذارید هرگز چنن کاری نخواهم کرد، عطای خالفت را به لقایش بخش���یدم. 
بدین ترتیب ش���خصی به نام ابوبکر به خالفت رسید، گرچه براساس  قرار داد 
آن ها، حال که حضرت علی از خالفت چش���م پوشیده بود نبایستی کاری به کار 
ایرانیان می داشتند اما آن ها عهد شکستند و از فردای خالفت ابوبکر شروع به 
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آزار و اذی���ت ایرانیان کردند. پس از مرگ ابوبکر، عمر به خالفت رس���ید، وی 
ش���خصی به نام س���عد ابی وقاص را روانه ایران کرد و به ایرانیان هشدار داد که 
دست از مسلمانی بکشند اما ایرانیان که تازه طعم شریین آزادی را چشیده بودند 
حاضر به قبول این امر نشدند. عمر لشکری را به سوی ایران روانه ساخت، ارتش 
ایران به فرماندهی س���ید رس���تم فرخزاد در بریون شهر مدائن به مصاف دشمن 
رفت، لشکر ایران دو بار دشمن را شکست داد اما عاقبت در مرتبه سوم شکست 
خورد. لشکر عمر شروع به کشتار ایرانیان نمود اما حتی یک ایرانی هم حاضر 

نشد که از دین اسالم برگردد.
عمر برای این که ایرانیان را مجبور به اطاعت کند متوسل به شیوه های ناجوانمردانه 
شد، وی اعالم کرد که اگر ایرانیان حاضر نیستند دست از مسلمانی بردارند پس 
باید نیمی از درآمد سالیانه خویش را به عنوان مالیات برپدازد. عمر انتظار داشت 
که با این شرایط بسیار سختی که وضع کرده بود ایرانیان را وادار سازد که دست 
از مسلمانی بکشند اما شگفتا که این حربه او نیز ره به جایی نربد.  عمر کتابخانه ها 
و م���زارع را آت���ش زد اما باز هم اثری نکرد، صحبت کردن به زبان پارس���ی را 
ممنوع کرد اما باز هم نتیجه ای نداشت. وی که از دیدن این همه مقاومت سخت 
عصبانی شده بود در حضور بسیاری از ایرانیان به پیامرب اسالم دشنام داد و وی را 
عامل مسلمان شدن ایرانیان دانست. ایرانیان به پیامرب اسالم بسیار عالقه داشتند 
و به هیچ روی نمی توانستند ببینند که شخصی به وی توهن کند. یکی از ایرانیان 
دالور به نام مری فریوز نهاوندی به محض شنیدن دشنام از زبان عمر، به سوی وی 

شتافت و با خنجری که در دست داشت به زندگی ننگن وی پایان داد.
پس از عمر آخرین بازمانده این قوم به خالفت رسید و او نیز راه خلفای پیشن 
را ادامه داد اما مانند آن دو نفر قبلی نتوانست ذره ای از مهر و محبت ایرانیان به 
دین اسالم را کم کند. خلیفه سوم نیز سرنوشتی بهرت از خلیفه دوم نداشت و وی 
نیز به علت بی احرتامی کردن به مقام پیامرب اسالم توسط یکی دیگر از ایرانیان 

دالور به هالکت رسید.
عاقبت پس از سال ها انتظار، امام علی به امامت رسیدند. دوران امامت حضرت 
علی اوج ش���کوفایی و رش���د ایران بود. مردم ایران در این دوره در ناز و نعمت 
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زندگی می کردند. کشور کاماًل به آبادانی رسید و بناهای بسیاری در کشور ساخته 
ش���د. تخت جمشید، بیستون، سی و سه پل، چهل ستون و بسیاری دیگر از آثار 

باستانی ایران در دوران امام علی در ایران ساخته شدند.«

»اعرابباایرانوایرانیچهکردند؟«
مظالم و مصائب و مشقاتی که قوم عرب برای ایران و ایرانی بار آورده است از 
حد و حساب بی شمار است به قول آن نیک اندیش ایرانی هر چند حمله و کشتار 
و غارت و خرابی و سوزاندن شهرها توسط مغول در ایران دهشتناک و دردناک 
بود ویل هر چه بود آن غارتگران خونریز از بن رفتند یا در اثر فرهنگ ایرانی به 

اصطالح ایرانیزه شدند. 
با نهایت تأسف و دردمندی بعد از گذشت 14 قرن از حمله اعراب نفوذ فرهنگ 
و دی���ن عرب در اعم���اق وجود و جامعه ما نفوذ کرده اس���ت و تحفه نامبارک 

جمهوری اسالمی یکی از عواقب شوم آن قو م و فرهنگ عرب می باشد. 
با وجود صدها کتاب که در شرح ظلم و تجاور اعراب در ایران نوشته شده است 
اگر هزاران کتاب و مقاله نیز نوش���ته شود باز اندک است. من فقط سرانگشتی 
به بخش هایی از کتاب تحقیقی »دو قرن سکوت« استاد عبدالحسن زرین کوب 
راجع به مبارزات ایرانیان در مقابل اعراب و تحقیقاتی از »آقای امری ترکاشوند« 

راجع  به حجاب در دوره ی پیغمرب اشاره می کنیم.

اعرابچهکردندباایرانوایرانی
در سال 636 میالدی اعراب مسلمان به ایران حمله کردند و متاسفانه عده ایی نیز 
بر این گمان هستند که ایرانیان با “ آغوش باز” به استقبال اعراب شتافتند!!! .به 

همن دلیل بر آن شدم که به بخشی از آن اشاره کنم.
دکرت عبدالحس���ن زرین کوب در کتاب دو قرن س���کوت می نویسد : فاتحان ؛ 
گریختگان را پی گرفتند ؛ کش���تار بی شمار و باجگریی به اندازه ایی بود که تنها 
سیصد هزار زن و دخرت به بند کشیده شدند. شصت هزار تن از آنان به همراه نهصد 
بار شرتی زر و سیم بابت خمس به دارالخالفه فرستاده شدند و در بازارهای برده 
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فروشی اس���المی به فروش رسیدند. با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند. و 
فرزندان پدر ناشناخته ی بسیار بر جای نهادند.

پس از تسلط اعراب در حمله به سیستان ، مردم مقاومت بسیار و اعراب مسلمان 
خشونت بسیار کردند. بطوری که ربیع ابن زیاد )سردار اعراب( برای ارعاب مردم 
و کاسنت از شور مقاومت آنان دستور داد تا سدی بساختند از آن گشتکان )یعنی 
اجس���اد کشته ش���دگان در جنگ روی هم انباشتند( و از آن کشتگان تکیه گاهها 
ساختند، و ربیع ابن زیاد برآن شد و بر آن نشست. و قرار شد که هر سال از سیستان 
هزار هزار )یک میلیون( درهم به امریالمومنن دهند. با هزار غالم بچه و کنیز .) 
کتاب تاریخ سیستان صفحه 37 تا 80 - کتاب تاریخ کامل جلد 1 صفحه 307(

در حمله اعراب به ری مردم شهر پایداری و مقاومت بسیار کردند؛ بطوریکه ُمغریه)سردار 
اعراب( در این جنگ چش���مش را از دست داد. مردم جنگیدند و پایداری کردند. و 
چندان از آنها کشته کردند. که کشتگان را با نی شماره کردند. و غنیمتی که از ری نصیب 

اعراب شد همانند غنائم مداین بود . ) کتاب تاریخ طربی جلد 5 صفحه 1975(
در حمله به ش���اپور نیز مردم پایداری و مقاومت بسیار کردند. بطوری که عبیدا ) 
س���ردار اعراب( بسختی مجروح شد. آن چنان که به هنگام مرگ وصیت کرد تا 
به خونخواهی او ، مردم شاپور را قتل عام کنند. سپاهیان عرب نیز چنان کردند و 
بسیاری از مردم شهر را بکشتند. )کتاب فارس نامه ی ابن بلخی صفحه 116 - 

کتاب تاریخ طربی جلد پنجم صفحه 2011(
در حمله به الیس جنگی سخت بن سپاهیان عرب و ایران در کنار رودی به سبب 
همن جنگ بعدها به »رود خون« معروف گردید درگرفت. در برابر مقاومت و 
پایداری سرس���ختانه ی ایرانیان ؛ خالد ابن ولید نذر کرد که اگر بر ایرانیان پریوز 
گردد؛ »چندان از آنها را بکشم که خون هاشان را در رودشان روان کنم« و چون 
پارسیان مغلوب شدند به دستور خالد »گروه گروه از آنان را که به اسارت گرفته 
بودند می آوردند و در رود گردن می زدند« مغریه گوید که “بر رود آسیاب ها بود ؛ 
و سه روز پیاپی با آب خون آلود ، قوت سپاه را که هجده هزار کس یا بیشرت بود آرد 
کردند. کشتگان )پارسیان( در الیس هفتاد هزار تن بودند. ) کتاب تاریخ طربی 
جلد پنجم صفحه 1491 - کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران . جلد دوم برگ 123(
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در شوشرت وقتی مردم از تهاجم قریب الوقوع اعراب با خرب شدند ، خارهای سه پهلوی 
آهنن بس���یار س���اختند . و در صحرا پاشیدند. چون قشون اس���الم آن حوایل رسیدند 
خارها به دس���ت و پای ایشان بنشست. و مدتی در آنجا توقف کردند. پس از تصرف 
شوشرت، لشکر اعراب در شهر به قتل و غارت پرداختند. و آنانی را که از پذیرفنت اسالم 
خودداری کرده بودن گردن زدند. ) کتاب الفتوح صفحه 223 - کتاب تذکره شوش���رت 

صفحه 16(
در چالوس رویان ؛ عبدالله ابن حازم مامور خلیفه اس���الم به بهانه )دادرس���ی( 
و رس���یدگی به شکایات مردم ، دستور داد تا آنان را در مکانهای متعددی جمع 
کردند. و س���پس مردم را یک به یک حضور طلبیدند. و مخفیانه گردن زدند . 
بطوریکه در پایان آن روز هیچ کس زنده نماند. و دیه  چالوس را آنچنان خراب 
کردند که تا س���ال ها اباد نشد و امالک مردم را به زور می بردند. )کتاب تاریخ 

طربستان صفحه 183 . کتاب تاریخ رویان صفحه 69(
در حمله به س���رخس ، اعراب مس���لمان “ همه ی مردم شهر را به جز یکصد نفر کشتند 

)کتاب تاریخ کامل جلد سوم صفحه 208 و 303(
در حمله به نیش���ابور مردم امان خواس���تند که موافقت شد . اما مسلمانان چون 
از اهل ش���هر کینه داش���تند. به قتل و غارت مردم شهر پرداختند. بطوری که “ آن 
 روز تا نماز ش���ام می کش���تند و غارت می کردند.)کتاب الفتوح صفحه 282(

در حمله اعراب به گرگان ، مردم با سپاهیان اسالم به سختی جنگیدند. بطوری که 
س���ردار عرب )سعید ابن عاص( از وحش���ت نماز خوف خواند. پس از مدتها 
پایداری و مقاومت . سرانجام مردم گرگان امان خواستند. و سعید ابن عاص به 
آنان “ امان” داد و س���وگند خورد “ یک تن از مردم شهر را نخواهد کشت” مردم 
گرگان تسلیم شدند. اما سعید ابن عاص همه ی مردم شهر را به قتل رساند. بجز 
یک تن و در توجیه سوگندشکنی خود گفت “ من قسم خورده بودم که یک تن 
از مردم ش���هر را نکشم” تعداد سپاهیان عرب در حمله به گرگان هشتاد هزار تن 
بود.) کتاب تاریخ طربی جلد پنجم صفحه 2116 - کتاب تاریخ کامل جلد سوم 

صفحه 178(
پس از فتح “ استخ��ر” سال های 28-30 هجری مردم آنجا سر به شورش برداشتند 
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و حاکم عرب را کش���تند. اعراب مسلمان مجبور ش���دند برای بار دوم که فاتح 
استخر عبدالله ابن عامر را سخت نگران و خشمگن کرد بطوری که سوگند خورد 
که چندان بکشد از مردم استخر که خون براند. پس خون مباح گردانید و چندان 
بکش���تند و خون نمی رفت ت���ا آب گرم به خون ریختند پ���س برفت و عده ی 
کشتگان که نام بردار بودن چهل هزار کشته بودند و بریون از مجهوالن . در این 
نربد اس���تخر را از روی زمن محو کردند و علی و دو پسر خود حسن و حسن در 
این کش���تار از سرداران سپاه اس���الم بودند. ) کتاب فارسنامه ابن بلخی صفحه 

135- کتاب تاریخ کامل جلد سوم صفحه 163(
رامهرم���ز نیز پ���س از جنگی س���خت به تصرف س���پاهیان اس���الم در آمد. و 
فاتحان عرب بس���یاری از مردم شهر را کش���تند و زنان و کودکان فراوانی را برده 
 س���اختند. و مال و متاع هنگفتی به چنگ آوردند. ) کتاب الفتوح صفحه 215(

مردم کرمان نیز سال ها در برابر اعراب مقاومت کردند. تا سرانجام در زمان عثمان 
، حاکم کرمان با پرداخت دو ملیون درهم و و دوهزار غالم بچه و کنیز به عنوان خراج 
ساالنه با اعراب مهاجم صلح کردند.) کتاب تاریخ یعقوبی صفحه 62 کتاب تاریخ 
 طربی صفحه 2116 تا 2118 - کتاب تاریخ کامل جلد سوم صفحه 178 _ 179(

جنایات اعراب و سپاهیان اسالم تنها به این شهرها ختم نشده است و اینها تنها 
گوشه ایی از تاراج میهن مان به دست تازیان بود . و آشکارا مقاومت ایرانیان را در 
برابر حمله اعراب نشان می دهد. پس مالیان فعلی به دروغ می گویند که ایرانیان 

با آغوش باز اسالم را پذیرفتند.
طربی می نویسد: 
“سعد ابن عاص” 

لشگری راهی گرگان نمود . مردم آنجا از راه صلح آمدند . سپس 100 هزار درهم خراج 
و گاه 200 ه���زار درهم خراج به اعراب می دادند . لیکن قرارداد از طرف ایرانیان برهم 
خورد و آنان از دادن خراج به مدینه سرباز زدند و از اسالم خونن گریزان شدند . یکی 
از شهرهای کرانه جنوب شرقی دریای خزر شهر “تمیشه” بود که به سختی با سپاه اسالم 

نربد کرد .
س���عد ابن عاص ش���هر را محاصره کرد و آنگاه که آذوقه شهر به اتمام رسید مردم از 
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گرسنگی زنهار ) امان( خواستند .و به آن شرط که سپاه “سعد ابن عاص” مردمان شهر 
را نکش���د، با او قرار صلح گذاش���تند.او نیز این شرط را قبول کرده و سوگند یاد کرد که 
یک نفر را نکش���د!!! لیکن بعد از عقد قرار داد سعید عاص تمام مردمان شهر را به 
جز یک نفر را کشت و به خیال خودش برای حفظ بیضه ی اسالم از خدعه های نوع 

خمینی به کار برد.

حجابشرعیدرعصرپیامبرودکانداریفقهایامروزی
یک محقق اسالمی به نام »امریترکاشوند« تحقیقی انجام داده است درباره ی 
حجاب اسالمی و این که »در عصر پیامرب اسالم حدود حجاب چه بوده است« 
این تحقیق در کتابی با یک هزار و هفده صفحه در اردیبهش���ت س���ال 1390 در 
ایران به چاپ رس���یده است. نویس���نده در ذیل شناسنامه ی کتاب، نوشته است 
که »این کتاب برای اس���تفاده و بررس���ی شما محقق دینی عرضه شده است.« 
از انع���کاس مطالب کتاب و درج خرب درب���اره ی آن، مگر در کتب »تحقیقی و 

پایان نامه ها، پرهیز شود«.
شرح پوشش اعراب پیش از اسالم آن چنان شگفت انگیز است که بشر امروزی 
براس���اس باورها و معیارهای امروزی خود، قادر به قبول آن نخواهد بود. برای 
آن که پیش زمینه ای از شرایط پوشش در عصر اعراب جاهلی به دست بیاید، باید 
دانست که اعراب عربستان، در نهایت فقر و تهی دستی می زیسته اند. بزرگ ترین 
عامل  این تهی دستی شرایط جغرافیایی صحرای عربستان بوده است. که هرگز 
مجال مدنیت، یعنی شهرنشینی به جمعیت پراکنده ی این سرزمن نمی داده است. 

هرکجا نشانه ای از اندکی آب بود، چند واحه به دور آن آب تجمع می کردند.
و هرگاه متوجه می شدند که آن اندک آب نیز، رو به نقصان است، مختصر اثاث 
البیت را بر پش���ت شرتان خود قرار داه و به دنبال آن فرسنگ ها راه می پیمودند 
تا به گودایل از آب باران و یا چاهی برخورد کنند و بساط زندگی خود را دوباره 

پهن کنند.
بدیهی است که در این گونه شرایط زیستی با توجه به شرایط اقلیمی، اولویت رفع 
تش���نگی و سپس رفع گرسنگی بوده که نه از طریق خرید کاالی مورد نیاز، بلکه 
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تولید و یا به دست آوردن از طریق شکار میسر می شده است.
غذای س���اکنن صحرای عرب، شری شرت، ش���ری بز و گوشت شرت و انواع گوشت 
شکار مانند سوسمار و موش صحرایی می توانسته باشد. بنابراین عدم رواج پول 
و نبود آن به دلیل عدم تولید اضافی، در هیچ واحه ای، امکان خرید پارچه را برای 
تأمن لباس به وجود نمی آورده است. تنها قبیله ی  قریش که حفظ خانه ی کعبه را 
به عهده داشته اند و بخشی از ساکنن مکه به دلیل زیارت اعراب از خانه ی کعبه، 

امکان مایل بیشرتی داشته اند.
قریش���ی ها به دلیل امکان م���ایل، لباس های بلندی می پوش���یده اند و به عالوه 
پارچه های بلندی بر دوش می انداخته اند که بیشرت سبب تفاخر بوده تا جایی که 

پیامرب اسالم آنها را از پوشیدن لباس های بلند منع کرده است.
نویس���نده ی کتاب موضوع پوشیدگی و برهنگی اعراب را در سطح اجتماع، در 
خانه، و در حن حج و طواف و نماز، بررس���ی کرده است و به این نتیجه رسیده 

است که برهنگی در سطح جامعه امری عادی و رایج بوده است.
مردم مکه یک قطعه کوچک پارچه ای را به دور کمر می بس���ته اند تا عورتش���ان 
پوش���یده بماند. البته بدون آن که نمایان شدن عورت یعنی شرمگاه زن و مرد، از 

عقب یا جلو قبحی داشته باشد و سبب شرمندگی اشخاص شود.
این قطعه پارچه  ی دوخته نشده که به دور کمر می بسته اند »ازار« یا لنگ نامیده 
می شده و قطعه  پارچه ای که بر دوش می انداخته اند به )رداء( معروف بوده است.

حالت کامل و پیشرفته ی این لباس همان احرامی است که حاجیان در موقع حج 
می پوشند که امروز با امکانات مایل امروزی، جنس و اندازه های آن تغیری کرده و 

پوشش بیشرتی را سبب شده است.
در مورد کوچکی آن قطعه پارچه که به دور کمر بس���ته می ش���د، نویسنده اشارات 
تاریخی بس���یاری دارد. این قطعه پارچه آن قدر کوتاه بود که مردان در موقعی که 
سر به سجده می گذاشتند اغلب شرمگاهشان نمایان می شده. به همن دلیل پیامرب 

اسالم دستور داده بود که زنان، دیرتر از مردان سر از سجده بردارند.
پوشاک زنان نیز پارچه ای دوخته نشده بوده، به این ترتیب که سوراخی در وسط 
پارچه ای ایجاد می کردند و سر را از آن می گذراندند. نیمی از پارچه در جلو و 
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نیم دیگر از پشت آویزان می شده. بنابراین گردن، قسمتی از سینه و پهلوهای زنان 
هم چنان ناپوشیده باقی می مانده است.

پنج سال پیش از بعثت،  مردم مکه دسته جمعی اقدام به مرمت خانه ی کعبه کرده 
بودند که معلوم نیست به دلیل زلزله، سیل یا دالیل دیگر ویران شده بود. مردانی 
که سنگ حمل می کردند، برای آن که سرشانه اشان زیر بار سنگن سنگ زخمی 
نشود، لنگ خود را باز می کردند و آن را روی شانه  اشان می گذاشتند در آن موقع 
محمدبن عبدالله که سی و پنج س���ال داشته، بنا به راهنمایی یکی از قریشی ها 
چنن می کند. اما از قول خود او نقل شده که ندایی به گوشم رسید که: عورتت را 
بپوشان! محمد پارچه مربوطه را دوباره به دور کمرش می بندد. در مجموع دامن 
مردان و پریاهن زنان )با وصفی که شرح داده شد( ضمانت کافی برای پوشش 
عورت را نداش���ته اند و با خم و راست ش���دن و یا وزیدن باد، عورت اشخاص 
چه زن و چه مرد نمایان می گردیده اس���ت و مردمان نیز نس���بت به این موضوع 

سهل انگار بوده اند.
در زمان بعثت حضرت رسول یعنی دوران آغازین اسالم، تمام سفارش این بوده 
که عورت اشخاص نمایان نشود و نویس���نده ی کتاب تأکید دارد که: پوشاندن 
ش���رمگاه زنان و مردان، بیش ترین کوش���ش پیامرب بوده و هیچ دس���توری برای 

پوشاندن موی سر، گردن، بازوان و ساق پا، صادر نشده است.
اعراب قبل از اسالم مراسم حج را لخت مادرزاد انجام می داده اند، زیرا اعتقاد 
داش���تند در لباسی که در آن مرتکب گناه شده اند، جایز نیست مراسم حج انجام 
شود. شگفت آور این که در این امر تفاوتی بن زن و مرد نبوده، فقط برخی اخبار 
حاکی از این است که زنان در شب و مردان در روز به طواف کعبه می رفته اند و 
برخی از مردم نیز دستی به جلو و دستی به عقب طواف می کرده اند. اما اختالط 
زن و مرد نیز وجود داشته است. زیرا زنان شعری را زمزمه می کرده اند که معنای 

آن این بوده که »به فرج زنان که عریان یا نیمه عریان است چشم مدوزید«!
در جامعه ی اسالمی در سال نهم هجرت، طواف عریان نهی گردید و پوشاندن عورت 

الزم شد و پوشیدن احرام متداول گردید.
یکی از بزرگ ترین مشکالت پیامرب اسالم، پوشش عورت یعنی شرمگاه زنان و مردان 
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بوده. این که مردان در صفوف جلو و زنان در عقب به نماز بایستند و این که زنان دیرتر 
از مردان سر از سجده بردارند فقط به دلیل مشاهده نشدن عورت اشخاص بوده است.

نویس���نده موضوع حجاب و یا عریانی را در خانه ها نیز مورد تحقیق قرار داده است: 
خانه هایی که در ابتدایی ترین ش���کل آن س���اخته می ش���ده و درب ورودی نداشته و 
خانواده های متمکن و ثروتمند با آویزان کردن پارچه ای جلو در، پوشش���ی برای خانه 

ایجاد می کرده اند. نه همه آن ها.
اعراب عادت داش���تند که بدون خرب و اجازه ی قبلی وارد خانه ی دیگران ش���وند. در  

حایل که زنان در خانه لخت مادرزاد نشست و برخاست می کردند.
نویسنده ی کتاب، داستانی را نقل می کند که زنی از مشاهده ی هم خوابگی شوهرش با 
یک کنیز آن چنان عصبانی می شود که همان طور لخت و مادرزاد از خانه بریون می زند 
و برای ش���کایت به خانه ی پیامرب می رود و در آنجا به دستور پیامرب زن را با پارچه ای 

می پوشانند.
نویسنده ی کتاب موضوع عریانی را در خانه، در حمام و در موقع تخلیه، مورد بررسی 
قرار داده. )البته استفاده از واژه ی حمام چندان درست نیست. زیرا در عربستان حمام 

وجود نداشته و مردم در هوای آزاد سر و بدن خود را می شسته اند(
اعراب جاهلی و آغاز اسالم برای »تخلیه« به محلی دورتر از خانه مراجعه می کردند 
که بوی بد به خانه نرسد. ویل این که زن و مرد با هم در محلی می نشسته اند و در حن 
»تخلیه« حتی با هم صحبت می کرده  اند، امری عادی قلمداد می شده. اما پیامرب اسالم 

از زنانی که ایمان آورده اند، پیمان گرفت که در »خالء« کنار مردان ننشینند.
نویس���نده نتیجه گریی کرده اس���ت که بحث فقهی سرت عورت در حن »تخلیه« به جا 

مانده از این پیشینه ی واقعی است.
جامعه ی اس���المی بنا به عقیده ی نویسنده ی کتاب، نس���بت به عریانی زنان و مردان 
واکنش های مناسب زمان نشان داده است. به همن دلیل بسیاری از دستورات فقهی 
فقهای اس���الم، امروزه به دلیل عدم انطباق با شرایط اخالقی جامعه و تمدن امروزی 
مضحک به نظر می رس���د و یا امری نفهمیدنی مانند س���رتعورت در زمان تخلیه و یا 

صحبت نکردن با دیگران در چنن موقعیتی.
مطالعه ی این کتاب برای مسلمانان بسیار مفید می تواند باشد. به خصوص برای فقهای 
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اسالمی، بلکه به این نکته ی ظریف پی بربند که بسیاری از دستورات پیامرب اسالم. در 
شرایطی صادر شده که آن شرایط امروزه از میان جوامع رخت بربسته است. 

شاید فقهای ما با خواندن این کتاب به این نکته ی ظریف پی بربند که عقاید دینی با 
شرایط مادی و فرهنگی بشر می تواند قابلیت تطبیق پیدا کند.

  Baznegari.Blogpost.Com ،برای مطالعه بیش���رت در این مورد به وب س���ایت
مراجعه فرمایید.

کشور ما و ملت ایران بعد از سرنگونی حکومت جمهوری اسالمی باید یک خانه تکانی 
بزرگ و عرب زدایی و تازی ستیزی فرهنگی انجام دهد، تا بتواند شانه های خسته خود 
را از زیر بار فرهنگی که با شمش���ری اعراب بدوی بر ایرانیان تحمیل شده است بعد از 

1400 سال برهاند. 
مادامی که قبل از تولد نطفه ما با الفاظ عربی بسته می شود، مادامی که موقع تولد، 
ما با سالم و صلوات به دنیا می آییم و نخست به گوشمان اعم از دخرت یا پسر یک 
اسم عربی خوانده می شود و حتی قبل از نامگذاری مان به گوشمان اذان عربی 
می گویند. مادامی که اکثریت مردم ما هنوز اسامی عربی دارند. مادامی که اعیاد 
و عزاداری ما عربی اس���ت. مادامی که در خوش���ی ها و آرزوهای مان از عبارات 
عربی استفاده می کنیم. مادامی که با تلقن عربی به هنگام تدفن می مرییم و به 
خاک س���رپده می شویم و سال ها پس از مرگ مان نیز مرثیه و خطبه عربی برای 
بخشش ما می خوانند. مادامی که حتی ما با خدایمان نمی توانیم به زبان مادری 

صحبت کنیم و باید به زبان عربی با خدای آگاه جهان راز و نیاز کنیم.
از تولد تا مرگ، ما هنوز عرب دوست و عرب پرور هستیم. کشورهای فارسی زبان 
جدا ش���ده از ایران امروز به تاکید در کشورشان اسامی فارسی سره و برگرفته از 

شاهنامه را به کار می برند و ایران نیز دست به چنن اقدام ملی باید بزند. 
هموطنان و خوانندگان عزیز من، زبان عربی زبان دینی نیست، به طوری که وقتی 
بعد از شاه اسماعیل صفوی قدرتمند، جانشن او شاه طهماسب ضعیف مصدر 
کار شد برای سلطنت خود خواست ستونی از مذهب بزند و مذهب شیعه که بزور 
شمشری قزلباش���ان از عهد پدرش مذهب رسمی ایران شده بود. هیچ گونه فقه و 
دستور العمل شیعی نداشتند. به ناچار عده ای از مالیان شیعه در جبل العامل لبنان 
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را که فقط زبان عربی بلد بودند از جمله شیخ »کرکی« و غریه را  دعوت کردند 
تا برای ما احکام اس���المی شیعه را بنویسند و جاری سازند و این اعراب چون به جز 
زبان مادری ش���ان که عربی بود زبان دیگری نمی دانستند لذا آن را با خدعه و نرینگ 
به عنوان زبان دینی برای ما حقنه کردند تا آنجا که امروز شما برای وارد شدن به مزار 
امامزاده بیژن باید »اذن دخول« عربی بخوانی یا برای رسمی شدن ازدواج و یا نکاح 
خود کلمات مش���مئز کننده عربی که در واقع حکم خرید و فروش و تملیک و تصرف 
شرتی را دارد به عنوان صیغه عقد بن دو انسان عاشق تشکیل خانواده جاری سازید.

عرب زدایی را باید نخست از خود شروع کنیم تا به تدریج جامعه از کثافت نفوذ 
تاریخی آنان پاک شود. به امید آن روز با قطعه شعری با عنوان »دین «که شاعر 

و سراینده آن را نمی شناسم، بدین بخش زینت می دهم.

دین
اگر اعدام و تریباران ره دین است

 اگر کشتار مردم در قوانن است
اگر دین مبن تازیان این است
چه بابک شاد و خرسند است

که بی دین است
اگر سینه زنی فرمان این دین است

قمه برسر زدن نامش اگر دین است
عزاداری اگر کیش است و آئن است

چه بابک شاد و خرسند است
که بی دین است

اگر دین سوره    های جنگ خونن است
همه  جا آیه های     آتش کن است

اگر صلح و صفا محکوم تمکن است
چه بابک شاد و خرسند است

که بی دین است
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اگر زن برده بی مایه دین است
اگر دین چادر چرکن و ننگن است

اگر زن درحجاب تار و غمگن است
چه بابک شاد و خرسند است

که بی دین است
اگر دین آرزوی مرگ نسرین است

اگر پایان عشق ویس و رامن است
اگر دین دشمن فرهاد و شریین است

چه بابک شاد و خرسند است
که بی دین است

اگر زاهد به منرب وایل دین است
ویل پائن منرب حیله آئن است

اگر زاهد ستمکار و سیه بن است
چه بابک شاد و خرسند است

که بی دین است
اگر بابک خرد را مهر و آئن است

خردمندی اگر دشمن به هر دین است
اگر کافر خرمند است و بی دین است

اگر آزاده بودن پاسخش این است
چه بابک شاد و خرسند است

که بی دین است

ایکاشانقالبمنیکردیم...
عنوان مقاله ای اس���ت که آقای محمد نوری زاد از مشاورین پیشن آقای خامنه ای و از 
فعالن اولیه انقالب اسالمی بعد از ناامیدی از فتنه ی خمینی و انقالب اسالمی چنن 
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مردم، اگر انقالب نمی ش���د، به خدا نزدیکرت بودند. و یعنی: انقالب مردم را از خدا 
راند و مردم را به سمت نفرتی ناگزیر از مقدسات و مذهب هدایت کرد و آنچه را که 
باقی گذاشت پوسته ای آذین شده به شعار های پوک و سطحی مذهبی است. به هیاهوی 
مداحان و مرثیه خوانان و روضه خوانان و پیدا شدن هفده هزار امامزاده ی تازه تأسیس 

دقت کنید!!
گفنت این "ای کاش" برای همچو منی بسیار ناگوار است. اما می گویم برای آنانی که 
در پی انقالبند. معتقدم: دگرگونی های ناگهانی- بی آنکه از رش���د و پختگِی جمعی 
بهره مند باش���ند- هدردهنده ی س���رمایه های ملی اند. این دگرگونی های ناگهانی، هم 
جمعیت نخبگان و شایستگان را از پا درمی آورند و به حاشیه می برند، و هم اندوخته های 
ملی اند. این دگرگونی های ناگهان، هم جمعیت نخبگان و شایستگان را از پا درمی آورند 

و به حاشیه می برند، و هم اندوخته های ملی و مایل کشور را ضایع می کنند.
براس���تی اگر در س���ال پنجاه و هفت انقالب نمی کردیم، اکنون- در سال نود و یک 

شمسی- در کدام نقطه و در کجا ایستاده بودیم؟
 1- اگر انقالب نکرده بودیم، امروز حداقل پنج نریوگاه هسته اِی پیشرفته در پنج نقطه 
از کشورمان دایر بود. این نریوگاه ها با آنکه پیمانکاران شان آلمانی ها و ژاپنی ها بودند، 
عالوه بر تأمن برق، سطح علمی ما را خواه  ناخواه ارتقاء می بخشودند و همچنن سطح 

مشاغل حرفه ای و علمِی متخصصن ما را، و مرتبِت جهانِی اندیشمندان ما را.
2- اگر انقالب نشده بود ، امروز وزِن علمِی دانشگاه های ما در مقایسه با دانشگاه های 
مطرح خاورمیانه و حتی ش���رق آس���یا، از رتب���ه و اعتبار قابل اعتنای���ی برخورد بود. 
همچنان که میانگن س���طح علمی دانشگاه های تهران و شریف دانشگا ه های تهران و 
شریف )آریامهر( و شریاز و اصفهان و مشهد و تربیز در سال پنجاه و شش بسیار فراتر 

از سطح علمی دانشگاههای مطرح منطقه بود.
3- اگر انقالب نکرده بودیم، امروزه ظهور چند بچنِد شخصیت های برجسته و نام آور 
ایرانی در زمینه های علمی و فرهنگی و اقتص���ادی و هرنی، نام ایران را در در اذهان 
مردمان جهان با احرتام و تواضع همراه کرده بود. همچنان که در این سی و سه سال، ما 
انقالب کرده ها، عمدتاً از تربیت شدگان و فراورده های علمی و تخصصی رژیم گذشته 
در اغلب زمینه ها س���ود برده ایم و بر س���ر جهانیان منت نهاده و فخر باریده ایم. حتی 
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روحانیان انقالب کرده ی ما نیز تربیت ش���ده در فرهن���گ آن دوره بوده اند و از همان 
فرهنگ بهره ها داش���ته اند. بهره ای که در این سال ها هرگز نصیب کسی نشد. آزادی را 

می گویم. با همه ی کمبودهایش در آن دوره و چیزی که نیست در این دوره.
4- اگر انقالب سال پنجاه و هفت صورت نمی پذیرفت، سطح صنعِت ما با عنایت به 
شتابی که تا سال پنجاه و هفت گرفته بود، ایران را در تراز کشورهایی چون کره ی جنوبی، 
و حتماً برتر از ترکیه ی فعلی قرار می داد. در سال های پس از انقالب، ما غریمنصفانه 
کیفیِت صنعِت پیش���ن را بس���یار کوفتیم. که: آن صنعت، صنعت مونتاژ بود. شما بگو 
اکنون چیست؟ کدام صنعت است که استعدادها را برنیاورد و راه های ناگشوده را پیش 
روی نیاورد؟ انقالب اسالمی، مردان و زنان کارآمد خود را از کجا آورد؟ مگر نه این 

که همگان شان درس آموخته و کارآزموده ی همان دوران بودند؟
5- اگر انقالب نمی ش���د، امروز کشور ما در بخش صنعت نفت و صنعت پرتوشیمی، 
به یکی از قطب های محورِی جهان تغیری چهره داده بود. تجربه های ناش���ی از قدمت 
صنعت نفت در ایران، و ظهور صنعت نوپای پرتوشیمی در این اواخر، می رفت که ایران 
را ابتدا در منطقه و بعد در کل دنیا، در تراز یکی از قطب های مسلم استخراج و تولید 

فراورده های نفتی قرار دهد.
6- اگر انقالب نمی ش���د صنایع نظامی ما با همه ی وابس���تگی اش به آمریکا، کیفیت 
مطلوب تری می داشت. حداقل این که از صنایع کم کیفیت چینی و کره ای )شمایل( برتر 
بود. با کارشناسانی که همان صنایع را پشتیبانی می کردند. و با این ترجیح که: مشکل 
قطعات یدکی نیز نمی داش���تیم. هم در سایر صنایع ش���اید به صورت ظاهر من خیلی 
بی رگ و بی غریت ش���ده ام که وابستگی به حضور خارجیان را نوعی برتری نسبت به 
وضعیت موجود می دانم. اما کدام استقالل؟ شما بگو استعمار یعنی چه؟ این بالیی که 
روس ها بر سر ما باریده اند مگر آیا استعمار نیست؟ مگر روس ها ما را کم دوشیده اند و 
چیزی در کاسه گدایی و بی کیاستی ما ننهاده اند؟ در این سال ها ما عمدتاً بر بومی سازی 
تکنولوژی تأکید کرده ایم و البد به توفیقاتی نیز نائل آمده ایم. ش���ما بفرما من چگونه 

نخندم به این عبارت بی نوای »بومی سازی دانش هسته ای«؟
7- اگ���ر انقالب نمی کردی���م، آبادانی و رفاه عمومی و رونق اقتصادی حتما بس���یار 
مطلوب تر از امروز بود. به دالیلی که برشمردم. تجلی سرمایه و کار و علم و فرهنگ و 
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هرن، حتما به معیشت و امنیت و رفاه رشد می انجامد.
8- اگر انقالب نمی ش���د، روحانیان و اساس���اً نظام حوزه ها حتماً از امروز مقبول تر و 
با آبرو ت���ر بودند. چرا که روحانیت، در تمام دوره ی  پنجاه س���اله ی پهلوی، عالوه بر 
س���اماندهی مراتب مذهبی مردم، نقش ناظر منتقدی را داشت که در سمت مردم قرار 
گرفت���ه بود و حاکمیت باید مراعات همان مردم را-و به تبع مردم مراعات روحانیت 
را-می کرد. اگر انقالب نمی کردیم، برای نخس���تن بار دست روحانیان در تاریخ به 
خون مردم آلوده نمی شد. و ساحِت آنان به دزدی و دروغ، و ترویج ریاکاری برآوردن 
آدم های کودن نمی آلود. و این البته خس���ارت کمی نیس���ت. روحانی و آدم کشی؟ به 
عکس ها و فیلم های خلخایل از یک س���و وچهره ی فالحیان و حسینیان از دیگر سوی 

بنگرید!!
9- انقالب اگر نش���ده بود، خدا اس���الم و قرآن، و پیامربان و امامان و کل مقدسات از 
امروز خواس���تنی تر و عمیق تر و دلنشن تر بودند. به  همن خاطر، سطح ایمان و ادب و 
فرهنگ مردم نیز بس���یار فراتر از امروز بود. یعنی مردم، اگر انقالب نمی شد، به خدا 
نزدیکرت بودند و یعنی: انقالب مردم را از خدا راند و مردم را به سمت نفرتی ناگزیر 
از مقدس���ات و مذهب هدایت کرد و آنچه را که باقی گذاش���ت پوسته ای پوک و آذین 
شده به شعارهای پوک و سطحی مذهبی است. به هیاهوی مداحان و مرثیه خوانان و 

روضه خوانان و پیدا شدن هفده هزار امامزاده ی تازه تأسیس دقت کنید!!
10- اگر انقالب نمی ش���د، رفته رفته در سایه ی فهم و خواست مردم میزان اقتدار رژیم 
س���لطنتی از یکس���وی و میزان وابستگی و سرس���رپدگی اش به اجانب از سوی دیگر 
کم رنگ تر می ش���د و حتی به حداقل می رس���ید. و قانون و اجرای قانون سال به سال 
مظهریت بیشرتی می یافت. درست بر خالف رویه ای که در این سی وچهار سال باعث 
شده ما به معربی از نقطه ی آغازین یک جامعه ی مدنی نیز ورود نکنیم . در یک قلم 
به زبونی و خفت نمایندگان مجلس دقیق ش���وید. کجاس���ت »مَدرس«ی که در زمان 
رضا شاه به تجلی درآمد و از اقتدار او نهراسید؟ و در قلم بعدی به حقری گونگی دستگاه 

قضا بنگرید!!
11- اگر انقالب نمی ش���د، جنگی در نمی گرف���ت و بهرتین و صادق ترین و قانع ترین 
جوانان ما شهید و مجروح نمی شدند و سال ها به اسارت نمی رفتند و امروز صحیح و 
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سالم در کنار ما بودند و همان ها شتاب رشد کشورشان را صد چندان می کردند.
12- اگر انقالب نشده بود، امروز حجاب بانوان از اعتبار بیشرتی بهره داشت. چرا که 
آزاد بود و اختیاری و حتماً حرمت و احرتام فراوان تری نیز داش���ت. برخالف امروز که 

متأسفانه با خدشه ی  اجباِر حاکمیت، آسیب بسیار دیده است.
13- اگر انقالب نمی ش���د، حتماً خدای خوب به ما لبخند بیش���رتی می زد و راه های 
کشف نشده را پیش پای ما می گشود. برخالف امروز که ما او را به خاک انداخته ایم 

و از جانب او برای خود او و مردم بی پناه و گرفتار ای سرزمن تعین تکلیف می کنیم.
و اما سخن پایانِی من: افسوس که ما انقالبیون، از نعمت عقل، بهره ی فراوانی نداشتیم 
و با انقالبی غری ضروری، بخِت مهیا و عنقریِب خود را تاراندیم. جوری که هم خود 
را و س���رمایه های خود را تباه کردیم، و هم اعتبار خدا و دین خدا را در این ملک فرو 

کاستیم.
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فصلپنجم

صفویهورمسیتمذهبشیعهدرایران

یعقوبلیثصفاری
انقراضخالفتعباسی

در بخش پیش���ن گفتیم که مأمون بعد از این که به کمک طاهر ذوالیمینن سردار 
ایرانی برادر خود امن را از خالفت برانداخت و امن بدست طاهر به قتل رسید. 
برای این که هم قاتل برادر خود را از چشم خود دور کند و هم از او تشکری برای 
به خالفت نشاندن خود داشته باشد او را به حکمرانی خراسان گماشت. طاهر 
با قدرت تمام خراسان و مناطق مجاور را اداره می کرد تا این که خاتون قدرت 
و استقالل قلب او را تکان داد و او نام خلیفه را از سکه و خطبه انداخت و در 
همانروز توس���ط گماشته ای که مأمون بر او گمارده بود مسموم شد و از بن رفت 
ویل مالی���ان و عوام مرگ او را ناش���ی از غضب اله���ی در حذف نام خلیفه از 
خطبه دانستند و همان طوری که امروز رهرب جمهوری اسالمی وسیله آخوندهای 
جریه خواری چون مصباح یزدی و احمد خاتمی و غریه خود را نماینده امام زمان 
و م���آاًل خلیفه و نماینده خدا در روی زمن ب���رای عوام الناس تلقن می کند آن 
زمان نیز خلفا از قبیل هارون الرشید، مأمون الرشید، المعتصم بالله و  غریه خود 
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را منس���وب و منصوب از سوی خدا اعالم می کردند و توسط شیخ  اسالم های 
دارالخالفه این خرافات را در دل مردم می کاشتند.

زمانی که بعد از بیست سال و اندی سلسله طاهریان بدست یعقوب لیث صفاری 
منقرض ش���د و یعقوب خود را حکمران خراسان اعالم کرد، همان خلفایی که 
مرگ طاهر را ناشی از عصیان و نافرمانی او نسبت به خلیفه می دانستند. این بار 

از یعقوب برای پذیرش حکمرانیش دستخط یا فرمان خلیفه را خواستند.
یعقوب لیث که رویگرزاده شجاع و باهوشی بود و با تالش و جوانمردی خود 
در جرگه عیاران )ایاران( داخل شده و به سرکردگی آنان رسیده بود. به حاجب 
دس���تور داد که فرمان خلیفه را بیاورد و حاجب که از قصد و فرمان یعقوب آگاه 

بود شمشری برهنه و براقی را با خود داخل مجلس کرد.
یعقوب رو به حاضرین کرد و گفت، این فرمان من از خلیفه است، مگر نه این که 

خود خلیفه با همن شمشری خالفت را بدست آورده است؟
در راس���تای این اندیشه بلند یعقوب لیث می گویند که وقتی خلیفه نماینده ای را 
جهت مذاکره با او به خراس���ان فرستاد، یعقوب در چادر خود به خوردن نان و 
پیاز مشغول بود. وقتی پیام خلیفه را که حاکی از تهدید او بود دریافت داشت به 
فرستاده خلیفه گفت، بروید و به خلیفه بگویید اگر من در جنگ باختم باز همن 
نان و پیاز را خواهم داشت ویل اگر تو با آن همه حشمت و جاه و جالل باختی 

چه خواهی کرد.
من به کسانی که عالقمند به آگاهی بیشرت در مورد یعقوب لیث صفاری هستند 
توصی���ه می کنم کتاب پرارزش و تحقیقی دکرت ناصر انقطاع را در مورد یعقوب 
لیث بخوانند و به جزئیات زندگی و فتوحات این مرد بزرگ در تاریخ ایران آشنا 

شوند.
* * * * *

در اثر ستمگری و سفاکی خلفای عباسی بویژه المعتصم بالله و غریه و فشاری 
که حکمرانان و مالیات بگریان از سوی تازیان بر ملت ایران وارد می کردند هر 
روز خشم و نفرت مردم از خلفای عباسی باالتر می رفت و بلحاظ فساد دستگاه 
خالف���ت و دربار بغداد و نفوذ روزاف���زون غالمان ترک که عماًل قدرت نظامی 
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خلفاء را بدس���ت گرفته بودند خالفت اس���المی در بغداد و قلمرو آن روزبروز 
ضعیف و ضعیف تر می شد تا این که همانطور که قباًل باختصار اشاره شد در سال 
656 هجری هالکوخان مغول نواده ی چنگیز از پایتخت خود در شهر مراغه واقع 
در آذربایجان ش���رقی امروز به راهنمایی و تحریک وزیر با تدبری و ایرانی خود 

خواجه نصریالدین طوسی عزم بغداد کرد. 
ش���ش روز جنگ به س���ختی ادامه داشت تا این که سپاه خلیفه شکست خورد. 
آخرین خلیفه عباسی المستعصم بالله به همراه سه پسرش و سه هزار نفر از سادات 
و قضات و بزرگان ش���هر در ماه صفر س���ال 656 از شهر بریون آمدند و خود را 

تسلیم هالکوخان کردند.
هالکو دستور داد نخست شهر را خلع سالح بکنند سپس خلیفه را وادار کرد که 
خزانه جواهرات پانصد ساله خلفای عباسی را که صدها هزار جان انسان بیگناه 
و اکثرًا ایرانی فدای آن جواهرات ش���ده بود و با خون و ستم اندوخته بودند به 

هالکو تقدیم دارد.
هالکوخان خلیفه و هر کس از عباس���یان را که یافت بجز مبارک یکی از پسران 
خلیفه، کش���ت و بخالفت پانصد ساله این سلسله خونخوار که با تزویر و ریا بنام 
اسالم بزرگ ترین جنایات بشری را بویژه در حق ایرانیان مرتکب شدند خاتمه 
داد و طومار خالفت پرجور و ستم و مزّور و مکار خاندان عباسی برچیده می شود 
و مرکز خالفت توس���ط همان غالمان ترک سپاه از بغداد بسوی آناتویل و بغاز 

بسفر راه می گشاید.
گویند او وقتی خواست خلیفه را بکشد عده ای از علمای عوام و خرافاتی گفتند 
که، خان اگر خلیفه را بکشی خدای را خشمگن می سازی و با ریخنت خون او 

به زمن ما دچار توفان و بال خواهیم شد.
هالکوخان روی به وزیر با تدبری خود خواجه نصریالدین طوس���ی کرد. خواجه 
نصریالدین که به خرافی بودن این مطالب آگاه بود اظهار داشت، اگر خان اجازه 
دهن���د که خلیفه را در نمدی می پیچیم و از باالی کوه فرو می غلتانیم. اگر باد و 
طوفانی آغاز شد بالفاصله آن را متوقف می کنیم و در عن حال خون خلیفه نیز 
که به غلط او را خلیفه الله )یعنی نماینده خدا( در روی زمن می دانستند به زمن 
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نخواهند ریخت.
هالکو این پیشنهاد را پذیرفت و خلیفه جابر را در نمد پیچیدند و از باالی کوه 
فرو غلتاندند. تمام استخوان های او شکست و بدوزخ واصل شد. آب هم از آب 
تکان نخورد و حتی باد سبکی نیز وزیدن نگرفت و بدین ترتیب بساط دکانداری 

خلفای اسالمی عباسی برچیده شد.
شجاع الدین شفا پژوهشگر پرتالش در کتب متعدد خود می نویسد که، از یکصد 
و چهل و دو خلیفه اسالمی یکصد و ده تن وسیله اقرباء اعم از پسران، برادران 
و دیگر هم خون های خود یا دشمنانشان به قتل رسیدند. فقط سی ودو نفر ازآنان 
به اجل خود درگذش���تند ویل احتمااًل اکثر آن ه���ا نیز در اثر امراض مقاربتی یا 

شرابخواری و پرخوری جان به جان آفرین تسلیم کردند.
از این تعداد خلفاء به جز چهارتن خلفای راشدین یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و 
علی که متأسفانه ما به جز از امام علی سه نفر بقیه را نیز در مذهب شیعه قبول 
نداریم تعداد خلفای غریظالم و خداشناس و خادم مردم به تعداد انگشتان دست 

نمی رسد.
همه بنام دین مردم را تحمیق کردند. هزاران هزار انسان بیگناه را کشتند. شهرها را 
آتش زدند. کتابخانه ها را سوزاندند. و زندگی را بر خالیق خداوند و صاحبان دین 
جهنم بزرگی ساختند. متأسفانه بعد از صدها سال ما نمونه زنده این عوامفریبی و 

دکانداری دین را در کشور عزیز خود شاهد هستیم.

* * * * *

انتقالخالفتبهسالطینترکوتأسیسامپراتوریعثمانی

در قرن نهم میالدی قبایلی از غزها و ترکمن ها از آسیای میانه از شمال و جنوب 
خزر بسوی غرب و بطرف آناتویل )شرق ترکیه فعلی( بدنبال مراتع بهرت و سرسبزتر 
کوچ کردند. تا در میان دریای سیاه و مدیرتانه که دارای هوای سردوگرم و مناطق 
متنوع بود اسکان یافتند. این اقوام در ماوراءالنهر پس از رسیدن اعراب مسلمان 
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به خراسان و فتح آن نواحی دسته جمعی مسلمان شده بودند.
اس���الم با پادشاهان و ترکان سلجوقی نیز وارد آناتویل شد تا این که مسیحیان یا 
صلیبیون آن ها را در سال 1097 از غرب آناتویل یا ترکیه امروز تا شهر قونیه در مرکز 

ترکیه امروز عقب راندند.
قبل از آمدن ترک ها به آناتویل، کردها و ارمنی ها و یونانی ها در ترکیه امروز ساکن 
بودند و سپس مسلمانان ترک بدان ها اضافه شدند. نخستن ایالت ترک که پس 

از ظهور اسالم به آناتویل آمدند عبارتند بودند از:
ایالت رمضان اوغالری )فرزندان رمضان(	 
ایالت قادر اوغالری )فرزندان قادر(	 
کارامان اوغالری )فرزندان کارامان(	 

که سه ایالت فوق در حوایل »آدانا« در جنوب ترکیه، سواحل مدیرتانه و جنوب 
غربی آن تا حوایل »ازمری« امروز بودند.

آنطالیا و آنالیا از سواحل مدیرتانه در قلمرو و تّکه )Teke(، غرب و شمال غربی 
آناتویل از طرف پدر عثمان بنام »ارطغرل« اداره می ش���د که پس از مرگ او این 

متصرفات به عثمان جوان رسید.
در س���ال 1176 قلیج ارسالن دوم از ترکان سلجوقی دوباره غرب آناتویل را فتح 
کرد و ترک ها با دسرتسی به بنادر مدیرتانه و دریای سیاه به راه تجارت بن المللی 
دست یافتند. در اوایل قرن دوازده حمله بزرگ مغول ها شروع و خان های ترک 
مالیات بده ایلخاخان مغول شد. ویل هرازگاهی با استفاده از ضعف پادشاهان 
و حکمرانان ایلخانی حکمرانان دست نشانده ترک، دست به شورش و عصیان 

می زدند.
بعد از ایلخانان، تیمورلنگ که مس���لمان متعصبی ب���ود و گویا قرآن را در حفظ 
داش���ت شرق ترکیه تا آنقره )یا آنکارای امروز( را فتح کرد و باعث توسعه بیشرت 

اسالم در آن نواحی گردید. 
در اوایل قرن چهارده پس از مدتی جنگ های محلی و مبارزه قدرت بن خوانن 
ترک باالخره عثمان بیک یکی از این خوانن قوی تر از دیگران در آناتویل مستقر 
ش���د و بر تأسیس مساجد وسیله ایالت خود در ترکیه مبادرت نمود و هر جا که 
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گلدس���ته ای باال رفت نام عثمان بعنوان حاکم و فرمانروا از طریق گلدسته های 
اسالمی بگوش مردم رسید.

عثمان بیک از عامل دین و تأسیس مسجد و گلدسته و اذان در پیشرفت حکومت 
خود نهایت استفاده کرد و جنگ با دشمنان خود را به عنوان جهاد و جانفشانی 
در راه خداوند و اسالم توصیف کرد و اخالف او نیز که تا بالکان و دروازه های 
فرانس���ه و شهر وین رفتند از همن ش���عار و جنگ باکفار در کشنت و کشته شدن 

استفاده کردند.
س���ال 1300 میالدی و آغاز قرن چهاردهم را که مصادف با سال 700 هجری بود 
تصادف آغاز دو سده میالدی و هجری را طرفداران عثمان بفال نیک گرفتند و 

آن سال را سال تأسیس امرپاتوری عثمانی قرار دادند. 
عثمان ش���بی در خانه یک روحانی بنام ادب عل���ی )Edebali( خواب می بیند 
که ماه از س���ینه آن روحانی خارج و به قلب عثمان وارد می شود. ضمناً درخت 
بسیار بزرگی وجود دارد که به نصف دنیا سایه انداخته است. تعبری خواب را از 
روحانی می پرسد، او می گوید، اقبال تو چون ماه خواهد درخشید و قلمرو تو در 

سه قاره جهان گسرتده خواهد شد.
از آن زمان عثمانی ها هالل ماه را در پرچم خود جای دادند و دویست سال طول 
نکشید که رؤیای عثمان به تحقق پیوست و امرپاتوری عثمانی قلمرو خود را در 
آسیا تا شبه جزیره عربستان و یمن و عراق و شام و در شمال افریقا مصر و مراکش 
و دیگر نقاط و در اروپا بعد از فتح کشورهای بالکان از رود دانوب گذشته و در 

قلب اروپا به وین رسیدند.
عثمان در س���ال 1300 اولن پریوزی خود را در عقب راندن سپاهیان امرپاتوری 
بیزانس که آن زمان پایتخت شان در قسطنطنیه )استانبول فعلی( بود، بدست آورد 
و آن ها را تا دریای مرمره به عقب راند و درصدد پیش���روی بسوی استانبول بود 
که آندرامس���کویس دوم پادشاه بیزانس با مقابله با توسعه عثمان دست بدامان 
غازان خان در تربیز شد و خواست دخرتش را به غازان  یا برادر او بدهد تا او را از 
شر عثمان خالص کنند که در آن سال صلیبیون اسپانیویل برای کمک به امرپاتور 
مسیحی بیزانس بسوی اس���تانبول آمدند و آندرا مسکویس با پشتیبانی آنان در 
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مقابل عثمان مقاومت کرد.
در آناطویل تا س���ال 1324 بنام ایلخانان س���که می زدند ویل در آن سال ترک ها 
استقالل خود را اعالم و سکه بنام عثمان زدند و آناطویل بطور رسمی از اوایل 

قرن 14 استقالل خود را اعالم داشت.
بعد از عثمان پس���ر او اورهان با تشکیل گروه جان نثاری )یا گارد ویژه( سلطنت 

خود را با قدرت بیشرت آغاز کرد.
در حایل که گویش عثمانی ها ترکی بود ویل زبان کتابت و نوشتارشان تا صدها 

سال بعد از آغاز امرپاتوری عثمانی به فارسی بوده است.
دین اسالم توسط پادشاهان سلجوقی و مغول و ایلخانیان در آناطویل رواج پیدا 
کرد و عثمان و پسرانش جملگی نه تنها شخصاً مسلمان بودند بلکه در ساخنت 
مساجد و ترویج افکار دارویش بویژه دراویش Bektasi که حرمت زیادی بن مردم 
داشتند پیشقدم شدند و بتدریج آن ها نیز دین را چون خلفای عباسی و پادشاهان 
صفویان پایه های سلطنت خود قرار دادند. چون در آناطویل آن روز اقلیت های 
مذهبی، مسیحی، یهودی، مسلمان، ارمنی،کرد، بودایی و غریه وجود داشت، لذا 
آن ها سلطنت و حکومت و سیاست را با دین آمیختند و پس از انقراض خلفای 

عباسی در بغداد مرکز خالفت اسالمی بسوی آناتویل و قسطنطنیه کشیده شد.
س���لطان مراد پس���ر اورهان که تا سال 1389 میالدی س���لطنت کرد، بلغارستان، 
صربستان و بوسنیا را گرفت و اسالم را تا آن جا پیش برد ویل در جنگ بدست 
یکی از سربازان در بالکان کشته شد، چارلز ششم پادشاه فرانسه پس از کشته شدن 
او برای شکرگزاری به کلیسای نوتردام پاریس رفت و از این که از شر سلطان مراد 

و اسالم تحمیلی او خالص شده است عیسی مسیح را سپاس گفت.
پس���ر اورهان سلطان بایزید به پریوی از پدرش تمام بالکان را متصرف شد و در 

Kosova پادشاه مسیحی را کشت.

در دهه آخر قرن بیس���تم نیز مس���یحی ها بعد از 600 س���ال انتقام جنگ و کشتار 
عثمانی ها را از مس���لمانان بیچاره Kosova گرفتند و جنایات و نس���ل کش���ی 
وقیحانه ای در مورد مسلمانان انجام دادند که وجدان بشریت در پایان قرن بیستم 
از آن اعمال ننگ دارد و هنوز هم عده ای از سران جنایتکار صربستان که جنایت 
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بر علیه بشریت در جنگ بالکان مرتکب شده اند در دادگاه جزائی بن المللی در 
الهه هلند تحت تعقیب می باشند.

نخست عثمانی ها شهر »بورسا« را که تقریباً در مرکز ترکیه فعلی است پایتخت 
خود قرار دادند ویل بعداً در جنگ هایی که با پادش���اه بیزانس )قس���طنطنیه یا 
استانبول فعلی( داشتند ناچار شدند که عقب نشینی کرده و بطرف شرق بروند و 
قونیه را پایتخت خود قرار دادند. آن ها قونیه را بصورت یک حوزه ی اس���المی 
درآوردند و مساجد و بناهای متعدد ساختند و عبادت دراویش بکتاش را رونق 

دادند.
در س���ال 1397 میالدی پس از نزدیک به یکصد سال از آغاز حکومت سلسله 
عثمانی قسطنطنیه یا استانبول بدست عثمانی ها فتح شد و اسالم راه خود را بعد 
از ورود از جبل الطارق اسپانیا بسوی کردوا، از شرق اروپا نیز بعد از فتح اسالم 
بسوی اروپای مرکزی راه گشود و سپاهیان »ینی چری« عثمانی بسوی اروپا روانه 

شدند.
در سال 1430 سلطان مراد دوم »ونیز« را فتح کرد و دو کلیسای بزرگ آن جا را به 
مسجد تبدیل نمود. ناگفته نماند مسجد بزرگ و تاریخی ایاصوفیا در استانبول 

نیز قباًل کلیسا بوده و سپس توسط سالطن عثمانی به مسجد تبدیل شده است.
اکثر س���الطن عثمانی که خود را خلفای اسالمی نیز می دانستند به جنگ های 
خود عنوان جهاد و جنگ با کفار می دادند لذا مورخان یکی از موفقیت های آنان 
را در توس���عه تصرفات و پریوزی های نظامی در باور دینی رزمندگان و سپاهیان 
عثمانی می دانستند و بشرحی که خواهد آمد ا ستقرار و پیشرفت های جنگی آنان 
تحت عناوین خالفت اسالمی سّنی، سران قزلباش را نیز به هوس انداخت تا از 

طریق شاه اسماعیل چهارده ساله خالفت اسالمی شیعه در منطقه بپا کنند.
علت پرداخنت من به امرپاتوری و خلفای عثمانی اش���اره به تقلید و دنباله روی 
سلسله صفویه در استفاده از مذهب و بویژه تحمیل مذهب تشیع به اکثریت مردم 
سنی آن زمان بوده است و استفاده از مذهب بعنوان ستون اصلی خیمه و بارگاه 

سلطنت می باشد.
همن ش���یوه را در قاجاریه با تاجگذاری و به کمر بسنت شمشری در مقربه ی شیخ 
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صفی الدین توسط آقامحمدخان قاجار مؤسس سلسله صفوی می بینیم و مراسم 
عزاداری و ش���بیه س���ازی ایام محرم و غریه را که از ابداعات و دست آوردهای 
آخوندهای دوره ی قاجاریه می باش���د بعالوه نفوذ فوق العاده آنان در دس���تگاه 
حکومت قاجاریه مشاهده می کنیم تا آن جایی که آخوندها فتوا و دستور جنگ 
ایران و روس���یه را به فتحعلیش���اه قاجار می دهند که پیامد آن تجزیه یک سوم از 
خاک ایران بوسعت کشور فرانسه طبق معاهدات ننگن گلستان و ترکمانچای و 
واگذاری آن به کفار فاتح روس بوده است. این تاریخ شرم آور مداخله روحانیت 

در حکومت است. 

* * * * *

پیدایشسلسلهصفویه

قصد نگارنده از اشاره به تاریخ امرپاتوری عثمانی و بقدرت رسیدن عثمان بیک 
در آناتویل مطالعه وضع حکومت اس���المی و خلفای عثمانی بنام اسالم است 
وگرنه تاریخ امرپاتوری پانصدس���اله عثمانی نیازمند دهها کتاب به حجم مثنوی 

است.
بطوری که گفتیم سلس���له های حاکم بر ایران صدها س���ال ارمنستان، گرجستان، 
قفقاز و ش���مال و شمال ش���رقی آناتویل را تا محدوده امرپاتوری بیزانس یا روم 

شرقی )استانبول امروزی( در تصرف داشتند.
نخستن پادشاه سلجوقی طغرل از ترکان غز در آسیای میانه بود که پس از فتوحاتی 
در خراسان در س���ال 429 هجری قمری در نیشابور به تخت سلطنت نشست و 

خطبه بنام خود خواند. یعنی از سیطره ی خالفت عباسی در بغداد خارج شد.
دو سه سال بعد گرگان و طربستان را فتح کرد و در سال 434 ه�.ق. آذربایجان را 

متصرف شد.
مرزها و دامنه آذربایجان آن روز از غرب به نزدیکی های ارضروم و قارص فعلی 

و دریاچه وان می رسید.
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هموطنانی که به غلط می  پندارند آذربایجانی ها از بازماندگان غزها و ترک های 
آسیای میانه هستند، اشتباه می کنند. به هنگام آمدن ترکان سلجوقی و حتی پیش تر 
از آنان از آس���یای میانه از طریق ش���مال و جنوب دریای خزر به س���وی غرب و 
آناطویل تمدن درخشان و ثبت شده از زندگی انسان های شهری و متمدن از زمان 
ظهور زرتشت حداقل سه هزار سال پیش بوده است و وجود آتشکده های متعدد 
در تکاب آذربایجان و وسط باکو در شمال آذربایجان خود گواهی روشنی بر این 
تمدن و ش���هروندی آذربایجانی ها است که از هزاران سال پیش بخشی از قلمرو 
بزرگ ایران بودند تا که در زمان فتحعلیشاه بی لیاقت هفده ایالت شمایل و قفقاز 
به وسعت خاک فرانسه طبق معاهده های ننگن گلستان، ترکمن چای با وسوسه 

آخوند ها به روسیه واگذار گردید.
به نوشته ی »تاریخ عصاره«  بعد از طغرل سلجوقی آلب ارسالن به سلطنت رسید. 
در سال 1071 میالدی در ارمنستان رومانوس امرپاتور روم شرقی را شکست داد 
و او را بدواً اس���ری نمود. ویل با گرفنت ب���اج کالن او را آزاد کرد و از دوران آلب 
ارس���الن راه مهاجرت ترکمن ها و غزها بسوی غرب و متصرفات سلجوقی در 

آناطویل یا ترکیه امروز رونق گرفت.
حدود یک صد سال بعد و بعد از چندین پادشاه کم قدرت، بار دیگر قلیچ خان 
)شمشری( از پادشاهان سلجوقی قلمرو ترک ها را در غرب آناتویل توسعه داد و آن 
را تا به مرزهای امرپاتوری بیزانس در استانبول فعلی رساند و بدین ترتیب ترک ها 
به بنادر و آب های بن المللی از طریق دریای سیاه و دریای مدیرتانه دسرتسی پیدا 
کردند و در تجارت و بازار بن المللی وارد شدند و در مسری راه ابریشم معروف 
که از بنادر غرب ترکیه و شهر ازمری شروع و بعد از گذر از آناتویل شرقی و ایران 

به مرز چن منتهی می شد به تجارت و دادوستد پرداختند.
بعد از سلجوقیان هالکوخان نواده ی چنگیز پایتخت خود را در مراغه قرار داد و 
بطوری که نوشتیم به سلطنت و خالفت پانصدساله عباسیان در بغداد خاتمه داد 

و در زمان او نیز ایران به آناتویل و مناطق دیگر در آن حوایل حاکم می فرستاد.
بعد از هالکوخان از ایلخانان مغول غازان خان پادشاه مقتدری بود که پایتخت 
خود را در تربیز قرار داد و او در زمان خود به چهار زبان ترکی، فارسی، عربی و 
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چینی سخن می گفت.
اواخر سلطنت ایلخانان مصادف با ظهور و قدرت گریی عثمان بیک در آناتویل 

می باشد که شرح آن را به اختصار در فصل پیشن یادآور شدیم.
قطعاً خوانندگان گرامی در پیدایش سلس���له صفویان یا صفویه مطالب متعددی 
خوانده اند، ویل قصد من در این نوش���ته، نگارش تاریخ صفویه نیس���ت، بلکه 
پرداخنت به مس���ئله دین و مذهب و استفاده س���الطن صفویه از پایگاه مذهب 

جهت استحکام سلطنت و حکومت آنان می باشد.

* * * * *
شیخ صفی اردبیلی که از صوفیان مورد احرتام مردم آذربایجان بوده و در اردبیل 
زندگی می کرده است، برای خود مرید و طرفدارانی داشته است که به وارستگی 
و وابستگی او به دیانت و مذهب اعتقاد داشته اند. شیخ صفی را با پانزده واسطه 
به امام موس���ی کاظم، امام هفتم شیعیان منس���وب نموده اند ویل احمد کسروی 
اسالم ش���ناس و محقق پرتالش اعتقاد دارد که س���یادت را بعداً پریوان او بویژه 
در زمان سه حاکم مسلمان، سلطان جنید و شاه اسماعیل و شاه عباس احتمااًل به 

شجره شیخ صفی جهت اعتبار بیشرت این خاندان افزوده اند.
احمد کسروی استدالل می کند که اگر شیخ صفی سّید می بوده است، بنا به سبک 
روایات و نوشتار آن عصر و حرمت ویژه سیادت باید نام او را به لقب سید صفی 
در کتب ذکر می کردند، چون اگر کسی سید بود بلحاظ واال بودن این نسبت دیگر 
کلمه شیخ و مال و غریه را بدان نام نمی افزودند و چون در هیچ یک از کتاب های 
زمان خود ش���یخ صفی او را سیدصفی نخوانده اند بنابراین به احتمال زیاد این 
نسب تراش���ی از خوش خدمتی کسانی که در دربار شاه اسماعیل یا جدش شیخ 

جنید و یا نواده اش شاه عباس بوده است، انجام شده است.
شیخ صفی برس���م صوفیان روزگار خود در جستجوی مرشد و مرادی بود که از 
او مراحل تصوف و طریقت را بیاموزد. نخس���ت او به دنبال مرشدی از تصوف 
در ش���ریاز می گردد ویل به تصادف روزگار روزی که او وارد شریاز می شود گویا 

جنازه ی آن مرشد را برای خاکسپاری از شریاز بریون می بردند.

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


شاهدسقوطهایسهگانه242

ای���ن تصادف روح صفی الدین جوان را ملول و ناخرس���ند می کند تا جایی که 
وقتی پیش او از فضایل شیخ اجل سعدی شریازی صحبت می کنند، صفی الدین 

محضر شیخ اّجل را مناسب ذهن جستجوگر خود نمی یابد.
او پس از سال ها جستجو باالخره با شیخ تاج الدین زاهد گیالنی که گویا صاحب 

کرامت بود، آشنا می شود.
شیخ زاهد گیالنی با تمام اشتهار و اعتبارش در تصوف و صوفیگری و مرشدی 
و مرادی برخالف آخوندها و دکانداران دین چون امروز در تمام سال های عمر 
به کش���ت برنج می پرداخت و بدین وسیله امرار معاش می کرد و امروز او پریوان 
زیادی در پاکستان و هندوستان دارد. می گویند غازان خان مغول، پادشاه مقتدر 
زمان خود به او ارادت ویژه داشت و هنگامی که شیخ قدرت خود را در خواندن 
افکار ایلخان مغول نشان داده بود به قدری غازان خان تحت تأثری قرار می گرید 

که پای شیخ را می بوسد.
بهرحال صفی الدین جوان با خلوص و پشتکار در روستای کوچکی در سواحل 
خزر سال ها با مرشد خود شیخ زاهد گیالنی بسر می برد و بقدری مورد توجه او 

قرار می گرید که شیخ زاهد دخرت خود فاطمه را به عقد صفی الدین درمی آورد.
پس از درگذشت شیخ زاهد، شیخ صفی خود به ارشاد صوفیان می پردازد. پس از 

وفات شیخ صفی الدین فرزند او شیخ صدرالدین جانشن پدر می شود.
بعد از شیخ علی، پسرش ش���یخ ابراهیم، خانقاه صفی الدین را در اردبیل اداره 
می کن���د و اوس���ت که با نفوذ مذهبی خود وارد سیاس���ت می ش���ود و بعبارتی 

فرمانفرمای اردبیل و مرشد صوفیان می گردد.
شیخ ابراهیم در ش���رق ترکیه نیز طرفداران و مریدان زیادی پیدا می کند و بدان 
لحاظ مورد توجه دربار عثمانی نیز قرار می گرید و گاهی هدایایی نیز از امرپاتوران 

عثمانی دریافت می دارد.
شیخ ابراهیم قبل از مرگ خود با وجود مخالفت برادرش شیخ جعفر، کوچک ترین 

پسرش جنید را جانشن خود قرار می دهد.
ش���یخ جنید در اثر مخالفت جهانش���اه قراقویونلو حاکم آن وقت ناچار به ترک 
اردبیل ش���ده و به شرق آناتویل مس���افرت نموده و آن جا پریوان پدر را دور خود 

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


243 حسینحقیقی

جمع می کند و از درگریی با مسلمانان خودداری کرده، بلکه به حاکمان یونانی 
بندر ترابوزان در دریای سیاه بعنوان جهاد اعالن جنگ می کند.

هرچند جنی���د پریوزی هایی در غلبه بر حاکمان یونانی بنادر دریای س���یاه پیدا 
می کند، ویل در اثر حمله عثمانی ها مجبور به مراجعت به آذربایجان می  شود.

او در مسری خود با اوزون حسن )حسن دراز( از حاکمان آق قویونلو که مخالف با 
جهانشاه قراقویونلو بود مالقات می کند.

در حایل که جهانش���اه به ظاهر شیعه و حسن بیک سنی بودند ویل شیخ جنید 
شیعه عقد اخوت با حسن بیک سنی بر علیه جهانشاه شیعه می بندد.

»آق« درترکی به معنای س���فید و »قویون« گوس���فند است. آق قویونلو طایفه 
دارنده گوسفندان سفید و »قرا« که به معنای سیاه است در قراقویونلو به معنای 
دارندگان گوسفندان سیاه است و از عجایب روزگار که این دو طایفه گوسفندان 

سفید و سیاه با هم در دین و حکومت دشمنی داشتند.
اوزون حس���ن برای اس���تفاده از نفوذ مذهبی شیخ جنید خواهر خود خدیجه را 
به عقد جنید درمی آورد و این ازدواج قدرت ش���یخ جنید و پریوان او را افزایش 

می دهد تا جایی که پریوان او جنید را سلطان جنید می خوانند.
در این برهه از زمان شیخ یا سلطان جنید موفق شده است که در حدود ده هزار 
سپاهی مسلح و معتقد دور خود جمع کند و بطور کامل دیانت و سیاست را بهم 
آمیزد و از معتقدات مذهبی س���پاهیان و طرفداران خود در استحکام سلطنت و 
حکومت خود همانطوری که امروز در کشور ما مورد بهره برداری قرار می گرید، 
بهره مند شود و اطاله گویی من در این مورد که بغایت به کوتاه نویسی سعی دارم 
بیان نطفه های پلیدی است که در این رهگذر وسیله متقدمن و متأخرین سلسله 

صفویه بنام مذهب صورت گرفته است. 
شیخ حیدر در جنگ با شروانشاه در چرکس کشته شد ویل بعضی از مریدان او 

مرگ او را قبول نداشته و او را چون خدا زوال ناپذیر می دانستند.
این باور متأسفانه در پریوان خود شاه اسماعیل صفوی نیز که متعاقباً بدان خواهیم 
پرداخت نفوذ داشت و عده ای او را به مقام مهدویت یعنی امام زمانی و بعضی 
دیگر به مقام اولوهیت یعنی خدایی رسانیدند و خود شاه اسماعیل صفوی نیز 
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در کتاب شعری که بنام اسماعیل ختائی به ترکی سروده است خود را بهر روی 
این صفات نزدیک و قرین ساخته است و از اشعاری که از او باقی مانده است، 

ادعای مهدویت و الوهیت هر دو به چشم می خورد.
بعد از قتل شیخ جنید بدست شروانشاه، پسرش حیدر که از خدیجه بیگم خواهر 
اوزون حس���ن در دیار بکر که آن زمان از متصرفات ایران بوده است بدنیا آمده و 

تحت حمایت و مراقبت های حسن بیک جوانی دلری و الیق بار آمده بود.
حسن بیک در خونخواهی داماد خود شیخ جنید و نیز توسعه تصرفات خود در 
سال 1467 به تربیز حمله کرد و پس از کشنت شروانشاه قراقویونلو حیدر نه ساله را 

در سجاده بزرگ شیخ خانقاه صفویه نشاندند.
شیخ جعفر عموی شیخ حیدر که با مرگ شروانشاه حامی خود را از دست داده 
ب���ود خود و طرفدارانش با حیدر صغری از در اطاعت آمدند و پریوان عمو و نیز 
پدرش شیخ جنید از سراسر منطقه برای زیارت و دست بوسی مرشد جدید صغری 
به اردبیل می آمدند. حسن بیک برای استحکام سلطنت خود دخرت خود »مارتا« 

را که از همسر یونانی خود کاترینا داشت به عقد شیخ حیدر درآورد.
حیدر جوان پریوان و نظامیان دور پدر را دوباره س���ازمان داد و در واقع پریوان 
جدیدی برای خود فراهم آورد که گاهی او را پسر خدا می خواندند و پریوانی دور 
خود جمع کرد که آنان را شیعیان حیدریه می گفتند و او دشمنی سنی ها را در دل 
شیعیان حیدریه کاشت و کینه توزی به سنی ها را رواج داد بطوری که حتی ازدواج 

با سنی را نکاح صحیح نمی دانست.
با مرگ حسن بیک ش���یخ حیدر اقتدار ویژه ای یافته بود وخود را سلطان حیدر 
نامید و مریدانی را چون صدراس���الم که به قصد غارت و غنیمت می جنگیدند 
دور خود جمع کرد و در چندین جنگ نواحی اطراف پریوز شد و با غنائم زیاد 

به اردبیل مراجعت کرد.
از اقدامات ش���یخ حیدر تش���کیل س���پاه معروف قزلباش با لباس متحدالشکل 
بود. قزلباش ها کاله قرمز با دوازده ش���یار به نش���انه اعتقاد به دوازده امام برسر 
می گذاش���تند و در واقع به فرماندهی شیخ حیدر اعتقاد رزمی و دینی داشتند. 
چون مریدان شیخ حیدر اکثرًا از ترکان دیار بکر، ترابوزان و غریه از زمان پدرش 
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بودند لذا به زبان ترکی »قزل« یعنی س���رخ »باش« یعنی سر و قزلباش؛ معنای 
سرخ سران به فارسی دری خوانده شدند.

ش���یخ حیدر در سال 1488 در »تربس���ران« همان محلی که پدرش در جنگ با 
خلیل شروانش���اه کشته بود بدست فرخ یّسار و یعقوب بیک برادرزن شیخ حیدر 
حاکمان محلی کشته شد و صوفیان با وجود این که پس از مرگ سلطان و مرشد 

خود مردانه جنگیدند ویل شکست خوردند و متواری شدند.
مخالفان او س���ر بریده حیدر را در خیابان های تربیز گردانیدند و در دروازه شهر 
آویزان کردند. ویل یکی از مریدان ش���یخ حیدر سر او را از دروازه شهر ربوده و 
پنهان کرده بود که به موقع جلوس شاه اسماعیل به سلطنت در تربیز سر پدر را به 
اس���ماعیل 14 ساله تحویل داد و از او پاداش خوبی دریافت کرد. یعقوب بیک 
پس از کشته شدن شیخ حیدر خواهرش حلیمه بیگی همسر و سه فرزند شیخ حیدر 
با س���امی علی، ابراهیم و اسماعیل را در سال 1488 به شریاز فرستاد بدینوسیله 

خواست تا آن ها از منطقه و مریدان خود بدور باشند.

* * * * *

شاهامساعیلصفوی-شیخاوغلی

کودک14ساله-پسرشیخحیدر

در سال 1490 میالدی دو سال بعد از اعزام تحت الحفظ حلیم بیگی همسر شیخ 
حیدر باتفاق سه فرزندش علی، ابراهیم و اسماعیل به شریاز، مرض وبا در تربیز 
شیوع پیدا کرد و نخست مادر یعقوب بیک حاکم تربیز و سپس پسرش دچار وبا 

شدند و خود یعقوب نیز متعاقباً با همن مرض درگذشت.
با مرگ او علی، ابراهیم و اسماعیل باتفاق مادرشان از شریاز راه اردبیل در پیش 
گرفتند. استقبال زیاد مریدان آن ها در تربیز حاکم جدید رستم بیک را به اندیشه 

واداشت تا کار نوه های صفی الدین را یکسره کند.
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این خرب توس���ط صوفیان به گوش علی فرزند بزرگ و دلری حیدر رس���ید. او در 
همانجا برادر کوچک تر خود اسماعیل را جانشن خود اعالم کرد و او را نخست 

به اردبیل و سپس برای محفوظ ماندن بیشرت به گیالن فرستادند.
برادر بزرگ ش���اه اسماعیل در جنگ و گریز با افراد رستم بیگ حاکم تربیز کشته 
شد و اسماعیل کوچک از هشت سالگی ایل سیزده سالگی در گیالن پنهان بوده 

و تحت تعلیمات سیاسی، نظامی و مذهبی قزلباش و صوفیان محل بود.
ش���اه اس���ماعیل پس از جمع آوری مریدان صوفی و قزلباشان در گیالن بطرف 
اردبیل حرکت کرد و با طوایف ترک روملو، ش���املو، استاجلو، قاجار، قرامانلو، 

بیات و تکلو هم پیمان شد.
او در چهارده س���الگی در سال 907 میالدی نخس���ت بسوی شروان رفت که با 
حاکم آن جا کینه پدر کش���تگی داشت و ش���یخ جنید و حیدر هر دو در جنگ با 

شروانشاه کشته شده بود و اسماعیل جوان کینه شدیدی در دل از او داشت.
فرخ یس���ار شاه ش���روان شکست خورد و فراری ش���د و در شماخی شمال شهر 
»باکوی« فعلی اس���ماعیل جوان غریشیعیان را از دم تیغ به کینه قتل پدر و جد 

خود گذارند.
پس از فتح شروان او عزم تربیز کرد و در نخجوان فعلی بن دو سپاه اسماعیل و 
الوندبیک آق قویونلو جنگ سختی درگرفت که گویا هشت هزار نفر از سپاهیان 
الوندبیک کش���ته ش���دند و او به دیار بکر گریخت و سلسله آق قویونلو در ایران 

منقرض گردید.
اس���ماعیل جوان با فتوحات درخش���ان خود وارد تربیز شد و ضمن تاج گذاری 

مذهب رسمی ایران را اثنی عشری اعالم کرد.

به فرمان او چهارهزار نفر با ریش و تربزین و هیبت هولناک به چهارگوشه ایران 
رفتند که سّب و دش���نام به خلفای سه گانه ابوبکر، عمر و عثمان می دادند. این 
افراد حقوق بگری دربار صفوی بودند و هرکس صدای لعنت آ ن ها را بر خلفای 
سه گانه می شنید باید پاسخ می داد که »بیش باد کم مباد« و اگر در این ندا دادن 

کسی کوتاهی می کرد با تربزین و عصای درویش مذکور مواجه بود.
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در آن زمان بیش از دوسوم مردم ایران سنی بودند و تعداد شیعه بسیار کمرت از ثلث 
جمعیت ایران بود.

به روایت مکرر مورخن شاه اسماعیل فقط در یک ماه شکم بیست هزار نفر را در 
تربیز که حاضر به تغیری مذهب و دشنام دادن به خلفای اول نشدند با وحشیگری 
تمام توس���ط مریدان خود درید. و به قویل دویس���ت و پنجاه هزار نفر در ایران 
که نزدیک به یکصد و س���ی هزار نفر آنان از تربیز و آذربایجان بودند بدس���ت 
آدمخواران بظاهر صوفی و یا قزلباش���ان مرید شاه اسماعیل و شاه عباس چون 

حاضر به تغیری دین خود نشدند در سراسر ایران به قتل رسیدند.
کسانی که اسماعیل جوان را به این کشتار تشویق می کردند حکومت او را در میان 
دو حکومت سنی عثمانی در غرب ایران و ازبک درشرق ایران می دیدند و گمان 
می کردند اگر اکثریت مردم ایران کماکان سنی باقی بمانند در مقابل حکومت 
اقلیت ش���یعه صفوی شاید بنحوی به حکومت سنی غرب یا شرق ایران متمایل 
شوند لذا آن ها می خواستند از شیعه ضمن ایجاد نفاق ونفرت شدید بن سنی و 
شیعه یک خالفت جدید شیعی در مقابل خالفت عثمانی ایجاد کنند. از آن جایی 
که هم شیخ جنید و هم پدر اسماعیل شیخ یا سلطان حیدر در دیار بکر، ترابوزان 
و دیگر نقاط آناتویل و ترکیه فعلی نتیجه استحکام قدرت سالطن عثمانی را در 
آمیخنت دین و سیاست دیده بودند و شاهد بودند که سالطن عثمانی بهر شهری 
که می رس���ند مسجدی می سازند و گلدس���ته ای در کنار آن بنا می کنند و از این 
گلدسته و مسجد و مؤذن و منرب و مال و شیخ االسالم در تقویت سلطنت جابرانه 
خود می کوشند مدرسن و مربیان اطراف شاه اسماعیل جوان نیز خواستند او را 
با تفکیک مذهب شیعه و تکفری مذهب تسنن و کشتار بی رحمانه سنی ها سردمدار 

و علمدار جهان در خالفت تشیع بکنند.
کما اینکه امروز نیز در جمهوری اس���المی رئیس جمهور کوتوله ما با قدوعقل 
کوتاهش و رهرب کوتاه فکرتر از خود و پریوان و اطرافیانش���ان در عید فطر س���ال 
1390 خورشیدی و 1432 هجری به سنّیان ایران در زاهدان و سیستان و کردستان 
ته���ران اجازه برگزاری نماز جماعت عیدفطر را نمی دهند و به این ش���یوه  خود 

رابیضه دار اسالم تشیع می انگارند و در جهان اسالم نفاق و فتنه برمی انگیزند.
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* * * * *
بعد از فتح تربیز و فرار الوندبیک شاه اسماعیل مرادبیک و آق قویونلو را نیز دو 

سال بعد شکست داد و غرب ایران را نیز متصرف شد.
در این احوال به ش���اه اس���ماعیل خرب رسید که ش���یبک خان )شاهی بیک خان( 
اوزبک به خراس���ان دست درازی می کند. شاه اس���ماعیل با سپاه قزلباش عازم 
خراسان گردید. از قضای روزگار ازبک ها در همان جا دچار حمله قرقیزها شده 
و قدرت پس زدن دو حمله را نداش���تند، لذا ش���اه اسماعیل مشهد و مرو قالع 

محکم ازبک را فتح کرد، و رود جیحون مرز ایران و ازبکستان قرار گرفت.
دراین جنگ ش���یبک خان ازبک کشته شد و بدستور شاه اسماعیل مسلمان سر 
ش���یبک خان مس���لمان را از تنش جدا کردند، کاسه سرش را طال گرفتند و از آن 
پیمانه ش���راب برای شاه اسماعیل صفوی و مس���لمان و مراد شیعه و بنیانگذار 

خاندان متدین صفویه ساختند.
بروایت تاریخ نویسان بدستور شاه اسماعیل پوست سر او را نیز از کاه پر کرده و به 
دربار سلطان بایزید عثمانی که خیال حمایت از ازبکان سنی را داشت، فرستاد و 
جسد له شده او را مریدان شاه اسماعیل که به »چِی ین« یعنی نپخته و خام خوار 
خوانده می ش���دند، خوردند و این رویه مذموم و حیوانی در بن شاهان صفوی 
از جمله ش���اه عباس که به غلط او را »شاه عباس کبری« می خوانیم مرسوم بود و 
نخستن باورمندان شیعه صفوی در خوردن گوشت یک مرده مسلمان از هم پیشی 

می گرفتند و تکه گوشت های او را از دست هم می ربودند.
این بود مذهبی که پادشاهان صفویه در ایران برای تقویت و تداوم سلطنت خود 
بنا نهادند و هر کار غریش���رعی و غری انس���انی را تحت پوشش مذهبی و دینی 

برمخالفن خود روا داشتند.
شاه اسماعیل معامله دیگری نیز با تن مرده شیبک خان انجام داد او دستور داد 
دست راست ش���یبک را بریدند و به رستم اوزن حاکم مازندران فرستاد که گفته 
بود اگر دستم بدامان شیبک خان می رسید از شاه اسماعیل ترسی نداشتم. وقتی 
فرستاده ها دست را بدامن رستم بیچاره انداختند و پیام شاه اسماعیل را که گفته 
بود حاال که دست تو بدامان او نرسیده من دست او را برای دامن تو فرستادم، به 
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او دادند بقدری ترسید که بعد از چند روز بیماری درگذشت.
س���لطان سلیم عثمانی که فتوحات ارزنده ای در غرب آناتویل بدست آورده بود 
و پس از مش���اهده اهانت شاه اسماعیل با ارسال پوست سرشیبک خان به او و 
مشاهده سنی کش���ی شاه اسماعیل در تربیز و دیگر نقاط ایران او نیز بطوری که 
گفته ش���د چهل هزار تن از ش���یعیان آناتویل را به قتل رسانید که تا آن روز چنن 
کشتار مذهبی توسط پادشاهان عثمانی بویژه از مسلمانان نشده بود او نیز دنائت 
ذاتی خود را چون شاه اسماعیل نشان داد و از شیخ االسالِم دربار عثمانی فتوا 
گرفت که هر کس یک نفر شیعه را به قتل برساند درست مثل این است که هفت 
نفر کافر خدانشناس را به قتل رسانیده است. در مقابل او شاه اسماعیل از مالیان 
دربار فتوای جمعی گرفت که هر کس یک سنی بکشد درست مثل این است که 
هشت نفر کافر ذمی را کشته است و به حساب خودش از سلطان سلیم دست باال 

را گرفت.
ای���ن فتوای دو فقیه و دو مال و دو مجتهد و دو شیخ االس���الم در تأمن نظر دو 

پادشاه وحشی و خونریز بنام دین و خدا و مذهب بود.
سلطان سلیم با یک سپاه 120 هزار نفره عازم شرق آناتویل شد تا به دشت چالدران 
در حوایل رضائیه رسید در حایل که سپاه ایران فقط شصت هزار نفر بود و مضافًا 

سپاه عثمانی از لحاظ سالح های آتشن نسبت به سپاه ایران مجهزتر بودند.
با وجود رشادتی که سپاه ایران و شخص شاه اسماعیل با شمشریزدن و حمله به 
توپ های عثمانی انجام داد متأسفانه سپاه ایران شکست خورد و عده زیادی از 
قزلباش ها کش���ته شدند و خود شاه اسماعیل نخست به تربیز و سپس به همدان 

گریخت.
ش���اه اسماعیل از این شکست بسیار ملول ش���د و دیگر کسی خنده او را ندید. 
سلطان سلیم، تربیز، دیار بکر و قسمتی  از کردستان را تصرف کرد ویل مردم تربیز 
بر علیه س���پاه عثمانی قیام کردند و سپاهیان عثمانی را با رشادت تمام از تربیز 

راندند. باز این نکته پر اهمیتی است که باید پان ترکیست ها از تاریخ بیاموزند.
شاه اسماعیل پس از بازگشت به تربیز این بار از رود ارس گذشت. گرجستان را 
فتح کرد و در سال 930 در حایل که فقط 38 سال داشت در نزدیکی شهر سراب 
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آذربایجان وفات نمود. او از 14 س���الگی به مدت 24 سال سلطان مطلق بود و 
ودیعه شیعه را در دامان مردم ایران با قتل نزدیک به 250 هزار مسلمان سنی قرار 
داد و اکثریت مردم ایران که به زور شمشری اعراب مسلمان شده بودند این بار با 
وحشت از کشتار وحشیانه شاه اسماعیل مذهب خود را از تسّنن به تشّیع بناچار 
تغیری دادند. بعد از شمشری اعراب این بار خنجر قزلباشان بود که مذهب شیعه را 

به اکثریت ملت ایران تحمیل کرد.

* * * * *
در این زمان روس���یه و انگلستان سیاست مش���رتکی داشتند. انگلستان از توسعه 
عثمان���ی در دریاها نگران بود و همچنن از پیش روی ایران در ش���رق بس���وی 
هندوس���تان و امرپاتور روسیه نیز هرگز خواهان دولت قوی ایران که گرجستان را 
فتح و به مرز روسیه رسیده باشد نمی توانست تحمل بکند. وحشتناک تر برای هر 
دو دولت روس و انگلیس این بود که یک باره این دو دولت مسلمان که خدای 
واحد، کتاب مشرتک، پیامرب واحد و دین واحد دارند یکی شوند و با همایش دو 
قدرت و دولت بزرگ مسلمان عثمانی و صفوی بخواهند فاتح جهان باشند. در 
پشت پرده، سیاست این دو کشور کما اینکه تا زمان اشغال ایران از شمال توسط 
روس و از جنوب توس���ط انگلیس���ی ها، همواره در لحظات حساس علیه ایران 

همآهنگی داشته است.
در اواخر سلس���له قاجار نیز نشان این همآهنگی سیاست خارجی آن ها بود. در 
سال 1981 با یک استاد تاریخ در دانشگاه استانبول صحبت می کردم که او اعتقاد 
داشت پرده های تصویر که بعنوان مداحی یا عزاداری در ایران و ترکیه مرسوم بود 
در مسکو با همنوایی انگلیس ها نقاشی می شد و مثاًل بر تن سپاهیان شمر که قاتل 
امام حس���ن بود پوششی نظری پوشش ینی چری های عثمانی ترسیم می کردند و 
بر تن س���پاهیانی که در مذهب تسنن مذموم هستند لباس قزلباش ها که یونیفورم 
س���پاهیان صفوی بود نقاشی می کردند. بدین ترتیب مردم و سپاهیان را بالفطره 
می خواستند با عداوت بطرف مقابل یاد بیاورند و دین یکی از دسایس سیاسی 
دو ابرقدرت بزرگ آن زمان در مقابل دو ابرقدرت مسلمان ایران و عثمانی بود.
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شاه اسماعیل در اوایل سلطنت، خود را کمربسته اسالم می دانست ویل رفته رفته 
خود را نائب مهدی و مربوط به امام زمان دانست و در اواخر عمرش نیز ادعای 

مهدویت و الوهیت و خدایی می کرد. 
ش���اه اسماعیل در کتاب شعری به ترکی بنام »اسماعیل ختائی شعر لری« یعنی 
اشعار اسماعیل ختائی سروده است. خود را حقیقت حق و با خدا یکی می داند. 

ترجمه اشعار او چنن است:
اینک امام بر حق آمده است، اسماعیل بدین جهان فرستاده شده است،

تا در زمنی، چون در آسمان به راه رسالت خویش برود.
حقیقت حقم، که از خدا جدا شده ام، امامی هستم تا ربع مسکون را تحویل 

بگرم )منظور 1/4 کره زمنی که خاکی است(.
من آمده ام یعنی محمد مصطفی آمده است. امام صادق و علی ابن موسی الرضا 

آمده اند.
من آن ذات ذوالجاللم که هزار و یک جلوه متجلی شده و هر بار در یکی از 

جلوه ها به گرد جهان رفته است.
در برابر من س���جده کن، زیرا که تنها آدم ابوالبشر نیست که آمده است، خود 

خداست که آمده است.
خدا است که آمده است، من و خدا یکی بیش نیستیم.

تو که کور هستی، که در خط گمراهی می روی، بیا و در من حقیقت را ببنی.
زیرا کلید گنج حقیقت اکنون در دست من است.

* * * * *

شاهطهماسبصفوی

ش���اه طهماسب پسربزرگ شاه اسماعیل ده سال بیش���رت نداشت که پادشاه شد 
ویل در واقع آلت دس���ت قزلباش ها بود و آن ها مملکت را اداره می کردند. من 
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بررس���ی فاصله بن شاه اسماعیل تا ش���اه عباس و فاصله شاه عباس اول تا شاه 
سلطان حسن آخرین پادشاه صفوی را باختصار برگزار می کنم.

چون قصد من نگارش تاریخ وقایع نیس���ت بلکه گزارش���ی است که حاکمان و 
پادشاهان و امرپاتوران چگونه از عامل مذهب برای نیات مشخص و پریوزی های 
دلخواسته شان سوءاستفاده کرده اند و چگونه خون میلیون ها انسان بی گناه بنام 
خدا و دین و به نمایندگی یا حراست از دین و مذهب به زمن ریخته شده است.

بن سران قزل باش در تحت نفوذ گرفنت شاه اختالف افتاد و خواهر رئیس یکی 
از ایالت قزلباش با کارد یکی از قورچیان شاه طهماسب در دربار به قتل رسید. 
عثمانی ها در سال 939 دوباره به آذربایجان حمله کردند و تا سلطانیه زنجان پیش 
آمدند. خوشبختانه برف و سرمای شدید آن ها را مجبور به ترک منطقه کرد و آن ها 
بسوی عراق و سپس بطرف ارمنستان رفته و مناطق از دست داده را دوباره پس 
گرفتند. در خراسان دوباره ازبک ها حمله کردند و شورش های محلی ظاهر شد.

بعلت بی لیاقتی ش���اه و فش���ار روزافزون قزلباش ها به مردم به بهانه سنی بودن 
ش���ورش و طغیان از گوشه و کنار مملکت برخاست. از جمله القاص مریزا برادر 
شاه طهماسب در شروان سر بشورش برداشت و بنام خود خطبه خواند و با دربار 

عثمانی بر علیه برادر خود تبانی کرد.
س���لطان س���لیمان عثمانی با او بدعهدی کرد او به کردس���تان گریخت وس���یله 
س���رخاب بیک در کردستان دس���تگری و به شاه طهماسب تحویل گردید و بعد از 

یک سال در زندان درگذشت یا به اشاره برادرش به قتل رسید.
پسر شاه طهماسب بنام اسماعیل که بعداً به شاه اسماعیل دوم مقلب شد جوان 
رش���یدی بود که به جای عموی جنایتکار به حکومت شروان منصوب شد و از 
آن جا به ارضروم حمله ور گردید و آن جا را به تصرف درآورد و س���پس ارمنستان 
و کردس���تان را از عثمانی پس گرفت. ویل ش���اه طهماس���ب از او که پسرش بود 

خوفناک شد و او را به مدت 20 سال در قله کوه سبالن به زندان انداخت.
در دوران ش���اه طهماسب بایزید پسر شاه سلیمان اول عثمانی بعلت عصیان بر 
پدر از آناتویل فرار کرده و به اتفاق 12هزار س���پاهی و کلی مال و اموال به دربار 
شاه طهماسب در قزوین پناهنده شد. پادشاه شیعه و ظل اله که از جبل عامل فقیه 
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اسالمی برای ترویج دیانت شیعه وارد می کرد. چشم به اموال و دارایی شاهزاده 
عثمانی و همراهان او دوخت. نخست بایزید را با چهار پسرش به زندان انداخت. 
س���پس بیش���رت اموال او و همراهانش را مصادره کرد و عده ای از آن ها را کشت 
و بعد آن ش���اه جهنم مکان )به بقول تاریخ نویس���ان دربار خودش جنت مکان( 
شاهزاده بایزید را با چهار فرزندش ناجوانمردانه و برخالف عرف بن المللی و 
اخالق و باور اسالمی که باید رفتار امام علی با پناهندگان و اسریان مورد اقتدای 
او می ش���د به مبلغ چهل هزارلریه پناهندگان خود را به س���لطان سلیم فروخت و 
س���لطان سلیم پادشاه و خلیفه اسالمی نیز پسر و چهار نوه اش را بالفاصله بقتل 
رساند. آن اخالق اسالم سنی و این اخالق اسالم شیعه پادشاهانی است که دین 
و مذهب را فقط بهانه خواست های حیوانی خود قرار داده اند وگرنه روح شان و 
روان شان از باور به خدا، دین و مذهب بسیار دور است. می گویند شاه طهماسب 
در آخر عمر خود از گناهانی که کرده بود شرمنده شده و  دستور داد میخانه ها را 

بستند ویل از آن زمان مصرف تریاک در ایران رواج بیشرتی پیدا کرد.
ش���اه طهماسب صفوی که در ده سالگی به سلطنت رسیده بود، مدت پنجاه ودو 
س���ال از بخت بد مردم سرزمن ما با تمام بی لیاقتی و خونخوارگی سلطنت کرد 
و درس���ن 62 س���الگی در حایل که برای توبه از اعمال شیطانی او دیر شده بود 

دوزخی شد.
از او در تاریخ بنام پادش���اه پناهنده فروش یاد می شود و پادشاهی بوده که حتی 
از پرداخت حقوق س���ربازان خود طفره می رفت و زمانی که دس���ت در دست 
عزرائیل گذاشت ما ه ها حقوق عقب افتاده به سربازان ایرانی بدهکار بود یکی 
از خونخوارترین، بی لیاقت ترین شاهان صفوی بود که بدبختانه نیم قرن سرنوشت 

کشور ما را بدست داشت.
در زمان همن پادشاه صفوی بود که نخستن هیئت انگلیسی بدربار صفوی در 
قزوین آمد و ضمن مطالعاتی که جهت نفوذ در دربار صفوی داشتند رهرب هیئت 
مذاکره کننده مشاهده کرد که در موقع ورود و خروج آنان از دربار صفوی یک یا 
دو نفر جاروکش پشت سر آنان و جای پای آن ها را جارو می کنند. بعد از خروج 
از دربار از مرتجم هیئت دلیل این جاروکشی را پرسید و پاسخ شنید که بدستور 
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شیخ االسالم دربار نباید جای پای کفار در دربار شاهان متدین ایران باقی بماند. 
رئیس هیئت در گزارش خود به لندن نوش���ت، »ب���رای ورود به دربار صفوی و 

سیاست ایران باید از زیر عبای مالیان استفاده کرد.«
یکی از وقایع مهم ی���ا به عبارت دیگر خیانت بزرگ در حق ایرانی ها در زمان 

شاه طهماسب صفوی اتفاق افتاد.
در حایل که شاه اس���ماعیل به زور شمشری و قدرت و رشادت خود کشور را اداره 
می کرد و مذهب را نیز س���تون استوار حکومت خود می دانست شاه طهماسب 
فاقد رشادت و جذبه شاه اسماعیل بود، لذا فقط اهرم مذهب را می خواست در 

اداره مملکت بکار بگرید.
مذهب شیعه تازه توسط صفویه، مذهب رسمی شده بود و فقیه و عالم دینی راجع 
به احکام شیعه وجود نداشت. لذا بدستور شاه طهماسب چندین نفر فقیه شیعه از 
جبل عامل لبنان به ایران آوردند و تمام راحتی و وسایل زندگی را در اختیار آنان 
گذاشتند و آخوندهای درجه دو را بعنوان فقیه عالیقدر در دوره شاه طهماسب و 
دربار قزوین گرامی داشتند. آخوندهای وارده از جبل عامل چون زبان فارسی را 
نمی دانستند لذا زبان دینی مردم ایران را نیز باجبار به عربی سوق دادند و عالوه 
بر نماز، دعاها و صیغه ی ازدواج و طالق و غریه را به زبانی که خود بلد بودند 
جاری کردند نه به زبان ملتی که فارس���ی بود آن���ان را قرائت ننمودند. مالهای 
دیگری نیز که پس از آن ها مصدر کار ش���دند همن تازی بازی و عربی نوازی را 

قوت بخشیدند. 

* * * * *
بعد از وفات ش���اه طهماسب باز بن س���ران قزلباش اختالف افتاد در حایل که 
جسد شاه طهماسب روی زمن بود پسرش حیدرمریزا به تحریک خواهر صاحب 
جمالش پری خانم توسط خان روملو از قزلباش ها به قتل رسید. دو جنازه در کنار 
هم باقی بود تا اسماعیل مریزا که از 20 سال پیش در زندان کوه سبالن بود آزاد و 
عزم قزوین کرد، در حایل که بعلت 20 سال زندانی بودن آکنده از عقده و انتقام 

بود و خرب از دنیای جاری و فعلی نداشت.
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او بجای پدر با نام شاه اسماعیل دوم به سلطنت نشست و در زمان او هیچ کس 
از دوس���ت و دش���من بجان خود ایمن نبود. او یک روز یازده نفر از برادران و 
خواهران و دیگر شاهزادگان را به اتفاق بیش از یک هزار صوفی که برای زیارت 
نوه شیخ صفی الدین صوفی آمده بودند تا به فیض برسند قتل عام کرد، چون بیم 
داشت آن ها و شاهزادگان نقشه ای برای کشنت او دارند. او به مذهب شیعه اعتقاد 
نداش���ت مریزا مخدوم شریعتی شریازی را که س���نی بود به وزارت برگزید ویل 
قزلباش ها با این وزیر مخالفت کردند و او را دستگری و زندانی نمودند و تازه شاه 

دیوانه فهمید که حکومت واقعی در دست کیست!
خواهرش پری خانم که دید س���لطنت بعلت دیوانگی های برادرش و مخالفت 
قزلباش ها از دس���ت می رود با سران قزلباش متحد شد. شاه اسماعیل گاهی با 
لباس مبدل به میان مردم می رفت و با آن ها صحبت می کرد و نیمه شب نیز قرصی 
بنام فلونیا که معجونی از تریاک و حشیش و بنک بود باال می انداخت و شب 
بسراغ َامردبازی بخانه محبوب و معانقش حسن بیک حلواچی اوغالن که پسری 
زیباروی بود می رفت. از این برنامه ی او سران قزلباش خرب داشتند. شبی قرص 
فلونیای او را در منزل معشوق با زهر آمیخته بودند و شاه اسماعیل مجنون همان 

شب به پیش اجداد نامدارش مشرف شده و از جهان فانی رفته بود.
او یک س���ال و چهار ماه پادش���اه بود و در 43 سالگی درگذشت. بعد از مرگ 
او س���ران قزلباش هم عهد ش���دند و محمدمریزا برادرش را که حاکم شریاز بود 
بعنوان س���لطان محمد در سال 985 ه�.ق به سلطنت نشاندند که او بعداً بعنوان 
سلطان محمد خدابنده لقب گرفت و سلطانیه را در نزدیک زنجان پایتخت خود 
قرار داد. بعلت بی لیاقتی شاه کارها نخست در دست زنش مهدعلیا و خواهرش 

پری خانم بود که با دسایس مهدعلیا خواهرش پری بانو بقتل رسید.
قزلباش ها دخالت مهدعلیا زن پادشاه را در اداره مملکت نتوانستند تحمل کنند و 
با هم پیمانی یکدیگر زن پادشاه را در قصر پادشاهی جلو چشم شاه کشتند و خود 

شاه را به تربیز فرستادند.
در زمان او عثمانی ها از ضعف دربار صفوی اس���تفاده کردند. شکی، شروان و 
بخش���ی از ارمنستان را از تصرف ایران خارج کردند و بسوی آذربایجان حرکت 
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کرده و تربیز را فتح نمودند و این بار تربیز را به خرابه ای مبدل کردند.
س���لطان محمد خدابنده با مش���اهده جو دربار و خواست قزلباش ها از سلطنت 
کناره گریی کرد و پس���رش ابوطالب مریزا را جانشن خود ساخت و عباس مریزا 

جوان یازده ساله را بعنوان حکمران خراسان بدان نواحی فرستاد.
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شاهعباسصفوی

عباس مریزای جوان )یا شاه عباس آینده( در خراسان بتدریج سران و سرداران 
قزلباش را با خود همراه س���اخت و در س���ال 996 در ح���ایل که یک جوان 18 

ساله ای بیش نبود به همراه قزلباش های طرفدار خود عازم قزوین شد.
آن زمان محمدش���اه در شریاز بود و وقتی از ورود شاه عباس پسر به قزوین مطلع 
شد قصد لشکرکشی فوری به قزوین را داشت که شاه عباس به توصیه قزلباش ها 
اعالمیه ای صادر کرد هرکس از س���ران کش���وری و لشگری که در قزوین نیستند 
اگر تا مدت معن ش���ده بخانه خود بازنیایند م���ال و زن و فرزند آن ها متعلق به 
کسی است که در خانه این افراد سکونت می کند سران سپاه و بزرگان مملکت 
جملگی محمدشاه را رها کرده و به قزوین آمدند و با شاه عباس جوان در اثر این 

تهدید و حقه صفوی بیعت کردند.
ش���اه عباس یک سال پس از ورود به قزوین مرشد قلی خان را که با حمایت او 
در خراسان شاه شده و به قزوین آمده بود در سال 997 به قتل رسانید و خود را 
از مداخالت او در امور مملکت خالص کرد و از آن تاریخ با قدرت و استقالل 
کامل به پادشاهی پرداخت و تا روز مرگش نیز یک دیکتاتور تمام عیار و پادشاه 
اسالم پناه و به ظاهر بزرگ ترین مروج مذهب شیعه بود که خود را »کلب آستان 

علی« یا سگ آستان امام علی می خواند.
نصراله فلسفی مؤلف کتاب زندگی شاه عباس می نویسد:

از س���ال 997 شاه عباس حکومت شخصی و استبدادی مطلق را آغاز کرد و به 
هرکس و گروهی را که راس���ت یا دروغ گمان می کرد مخالف ش���یوه ی اداره او 

می باشد با شمشری یا با حیله و تدبری از میان برمی داشت.
شاه عباس نخست مخالفان داخلی را قلع و قمع کرد. سپس در سال 1006 بسوی 
ازبکان ش���تافت که چندین حمله و گریز به مشهد و سرخس و غریه کرده بودند. 
این بار ش���اه عباس چنان شکست سختی به ازبکان وارد ساخت که تا سال های 
س���ال  خراسان از شر آنان در امان ماند. دو برادر انگلیسی به نام های آنتونی و 
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رابرت شریل با 28 تن از یاران خود به دربار شا ه عباس آمدند و وقتی او فهمید 
که برادران ش���ریل از ساخنت توپ و فنون س���پاهی آگاهند و باور داشت که به 
جنگ عثمانی بجز با توپ و سالح آتشن نمی شود رفت، لذا او برادران شریل را 
بخدمت گرفت و بعدها آنان را بعنوان سفری خود به انگلستان و دیگر کشورهای 

اروپایی اعزام داشت.
او اله وردی خان س���ردار باوفای خود را به فرماندهی سپاه گماشت و او برایش 
یک س���پاه ورزیده و تعلیم یافته ش���صت هزار نفری مجه���ز به تفنگ و پانصد 
عراده توپ آماده جنگ با عثمانی آماده کرد. شاه عباس به حضور مردم سنی در 
حوایل دریای عمان می اندیشید و می ترسید که آن  ها از لحاظ مذهبی با عثمانی ها 
همکاری کنند. لذا در سال 1009 ه�.ق. الر را تحت تصرف خود درآورد و سپس 
بحرین را متصرف شد و بعد پرتقایل ها را از بنادر خلیج فارس راند و سپس در 
سال 1011 به تربیز که در اشغال عثمان بود، روی آورد و بسرعت تربیز را متصرف 
ش���د و سپس ایروان را فتح کرد و تا قارص و وان در شرق آناطویل پیش رفت و 
دوباره س���پاه عثمانی را شکست سختی داد و بروایتی برای شاه عباس سر بریده 
بیس���ت هزار سپاه عثمانی که آن بدبخت ها هم مسلمان بودند و بنام دین اسالم 

شمشری می زدند آوردند و از نظر شاه عباس گذراندند.
در سال 1014 شاه عباس تفلیس، شروان، باکو، دیار بکر و موصل را نیز به تصرف 
سپاهیان ایران درآورد. و پس از فتوحات بی شمار باالخره در سال 1020 میالدی 

یک معاهده صلح با عثمانی ها امضا کرد.

قتلعاموحشتناکشاهعباسدرگرجستان

امریان گرجستان تا سال 1022 خراج گذار شاه عباس بودند و همه ساله بدربار شاه 
عباس هدایایی می فرستادند.

مخالفان امری گرجس���تان در دربار شاه عباس نفوذ داشتند و زیر گوش شاه زمزمه 
کردند که امری گرجس���تان خواهر بس���یار زیبایی دارد بنام خورانشاه که در کمال و 
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زیبایی نظری ندارد. شاه عباس هیئتی برای خواستگاری خورانشاه فرستاد و امری 
گرجستان گفت که متأسفانه او نامزد دارد و این حرف بر شاه عباس گران آمد و 
قصد گرجستان نمود امری بیچاره گرجستان مادر و دو پسرش و عده ای از بزرگان 
گرجستان را جهت عفو پیش شاه عباس که داشت به تفلیس پایتخت گرجستان 

نزدیک می شد فرستاد. 
شاه این عده را قبول نکرد همه آن ها را تحت الحفظ به شریاز فرستاد و دو پسر 
امری گرجستان را نیز مقطوع النسل و خواجه نمود و روانه حرمسرای خودش کرد. 
باالخره میل شاه اسالم پناه بخاطر روی زیبای خواهر امری گرجستان به حمله به 
گرجستان در سال 1025 تعلق گرفت و با سپاه گرانی وارد گرجستان شد. او دستور 
قتل عام داد و بیش از هفتادهزار نفر را کش���ت و شهر را ویران کرد و جالب این 
است که نام هوای نفس و زنبارگی و شوق خود را به دامادی برای بانو خورانشاه 
گرجی بنام جهاد و جنگ اسالم با کفار یاغی گذاشت. و بیش از یکصد هزار 

زن و دخرت و پسر جوان گرجی را باسارت گرفت.1 
حال نگاهی به کتاب عالم آرای عباسی می کنیم که اسکندر بیک منشی شاه عباس 

نوشته است و در واقع تعریف و تمجید از قساوت و شقاوت شاه عباس است.
»غازیان )جنگ آوران( مس���اکن آن جا را ویران و از آبادی اثری نگذاشتند. 
..... عدد قتیالن از شصت، هفتاد هزار متجاوز بود و اسران از دخرتان زلیخا 
طلعت صاحب جمال س���اده رخان یوسف لقای آراسته به زیور خط و خال 
و س���ایران و صبیا )نوجوانان( که تمامت آن ها از نظر خجس���ته اثر همایون 
می گذشت زیاده از یکصد هزار نفر به قلم درآمده اما به اعتقاد راقم حروف، 
زیاده از س���ی هزار دیگر در هر گوش���ه و کنار اسر شد که از عدم فرصت بقلم 

نیامد«. 
آرزوی وصلت پادشاه اس���الم پناه )کلب آستان علی( برای همخوابگی با بانو 
خورانشاه گرجی به خرابی مملکتی، کشته شدن هفتاد هزار نفر و اسارت یک صد 
وس���ی هزار نفر رسید. آیا این چنن جنایتی با آدم کشی و سوزاندن تخت جمشید 

برای بدست آوردن دل زنی توسط اسکندر مقدونی برابری نمی کند؟!

1- نقل از کتاب زندگی شاه عباس - تألیف نصراله فلسفی.
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ش���اه عباس در سال 1038 در شصت س���الگی درگذشت و نزدیک به پنج دهه 
سلطنت کرد. شاه در حایل که شخصاً در خانواده خود ترکی حرف می زد ویل با 
مردم تاجیکی و فارسی صحبت می نمود. گاهی شعر می سرود و به اشعار حافظ 
عالقه داشت و در حایل که حافظ بخال هندوی ترک شریاز، سمرقند و بخارا را 
می بخشید، شاه عباس نیز بخاطر خورانشاه گرجی مملکتی را ویران، هفتاد هزار 

نفر را قتل عام و یکصد وسی هزار نفر را اسری می کرد.
برای اجرای مقاصد خود چه در زنبارگی و چه درعالم سیاست از هیچ کاری دریغ 
نمی کرد، گاهی پس���ر را به کشنت پدر تشویق می کرد و یا برادر را به قتل برادری 
برمی انگیخت. با سفرای خارجی با مهارت و استادی حرف می زد. اگر سرداری 
در جنگ کشته می شد مقام او را به فرزند بزرگرتش می داد. او به مخالفن و اسراء 
رحم نمی کرد. شیوه های مجازات او که توسط جالدانش اجرا می شد عبارت بود 
از: سر بریدن، در آتش انداخنت، پوست سر کندن، دست و پا و گوش و بینی بریدن، 
چشم را از حدقه درآوردن، زبان را از پشت گردن به سیخ کشیدن، سرب گداخته 
در گلو ریخنت و بطور زنده پوست انسان را کندن. )احتمااًل عبارت بسیار متداول 
زبان فارسی که پوستت را می کَنم یادگار آن روزهاست( و مخالفان را زنده زنده 
بدست آدمخواران )چی یگن( می انداختند، این آدمخواران نخست گوش و بینی 

را بدندان می کَندند و می بلعیدند و بعد بقیه بدن را می خوردند.
ملک علی سلطان جارچی باشی پانصد جالد داشت و شیخ احمد نامی رئیس 
جالدان بود. زمانی که چند تن از امرای گیالن یاغی شدند او بر مردم گیالن خشم 
گرفت و فرمان قتل عام با شکنجه را داد و شیخ احمد را مأمور اینکار کرد. شیخ 
احمد چنان دماری از روزگار مردم درآورد که زنان از ترس او بچه می انداختند 
و یا او شکم زنان حامله را می شکافت و بچه ها را بر سر نیزه می کرد. )از کتاب 
عالم آرای عباسی(. وقتی آن ها به علی بیک یکی از یاغیان دست یافتند او را میان 
دو نهال جوان بردند، دو نهال را بهم نزدیک کردند و بعد هر پای او را به یکی از 
دو نهال بستند. وقتی او را ول کردند دو نهال از هم جدا و بحال طبیعی برگشت 

و علی بیک را دو شقه کرد.
او وقتی در ش���ریاز ب���ود با لباس مبدل بطرف آبادی ه���ای بختیاری رفته بود و 
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ش���نید بعضی از زنان ارمنی از او بدگویی می کنند. چنان در خشم شد که دستور 
داد همه ارامنه را مس���لمان بکنند. یعنی مردان شان را ختنه کند. کشیش پریی که 
نمی خواست مسلمان بش���ود او را بزور در سنن 70-60 سالگی ختنه کردند و او 
درگذشت. او ارامنه مازنداران را نیز در تغیری مذهب به شیعه تحت فشار گذاشت 
ویل با ارامنه جلفای اصفهان چون در امر تجارت ابریشم که شاه انحصار صدور 

آن را به خارج داشت فعالیت می کردند بخوبی رفتار کرد.
در جنگ با عثمانی وقتی در سال 1013 شنید که سپاه عثمانی بطرف قارص در 
شرق آناطویل و غرب ایران می آید دستور داد ظرف دو روز ایرانی ها تمام دهات 
و آبادی های س���ر راه قشون عثمانی را تخلیه و تخریب کنند. چاه ها را پر نمایند 
و به مزارع آتش بزنند و در واقع سیاست زمن سوخته را در مقابل سپاه عثمانی 
انجام و هزاران تبعه ایران را آواره و س���رگردان در دش���ت و بیابان نمود که اکثر 
آن ها از قحطی و س���رما و گرسنگی درگذشتند و کارشان به مرده خواری از فرط 

گرسنگی رسید!
او پس از رس���یدن به س���لطنت چند تن از برادرانش را کور کرد که دیگر داعیه 
سلطنت نداشته باشند و وقتی از یکی از ندیمانش بنام کورحسن پرسید که نظرش 
راجع به کور کردن برادران او چه بود کور با جسارت پاسخ داد که اجاق خانواده 
را کور کردی. این س���خن به ش���اه عباس گران آمد و مدتی بعد به بهانه ای او را 

کشت.
او با یهودیان ایرانی رفتار بسیار زشتی نمود. آن ها را مجبور به ترک دین و پذیرفنت 
اسالم کرد و جرم ارتداد مجدد را اعدام اعالم نمود. در مورد یهودیانی که حاضر 
به قبول اسالم نمی شدند دست به توطئه می زد. مثاًل در اصفهان سه چهار خاخام 
یه���ودی را به اتهام جادوگری محکوم به اعدام نمود و آن ها را جلوی س���گان 
درنده آوردند چون محکومان سگ های درنده را دیدند به دیانت اسالم و شیعه 
اثنی عش���ری در جا ایمان آوردند و اقرار به اسالم کردند. شاه مسلمان شدگان را 
بخش���ید و یکی از خاخام ها بنام »عبا« که حاضر به پذیرش دیانت اسالم نشد 

سگان درنده، پاره پاره اش کردند.1

1- از سفرنامه سیاح ایتالیایی پیرت دو الوالیه.
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او مقرر کرده بود که یهودیان، زرتشتیان و سنی ها در روزهای بارانی از خانه بریون 
نیایند و به لباس شان وصله ای بدوزند که از دور مشخص باشد یعنی همان کاری  
ک���ه نازی ها در زمان جنگ جهانی دوم ب���ا یهودی ها کردند. این ابتکار مذموم 

متعلق به شاه عباس کبری! بود.
یکی از جنایات بزرگی که ش���اه عباس مرتکب ش���د کشنت برادران و قتل رجال 
بزرگ بود. وقتی در س���ال 1038 بسوی مرگ می رفت شخص شایسته ای برای 
اداره آن همه متصرفات گسرتده ایران وجود نداشت و این کمبود یکی از آثار شوم 

دیکتاتوری پادشاهان و حاکمان زمان است.
او نوه ی هفده س���اله خود سام مریزا را که به صفی مریزا مقلب بود جانشن خود 
اع���الم کرد صفی مریزا تمام عمر در حرمس���را زندگی کرده بود و بدس���تور جد 
بزرگوارش شاه عباس روزانه به او یک نخود تریاک می دادند تا غریت وهوس 
کش���ورداری در زمان حیات شاه عباس به او دس���ت ندهد. چهارده سال مدت 
زمامداری او از ش���وم ترین دوران حکومت صفوی بود. او پادش���اهی عقده ای 
و بی لیاق���ت و وخونری���ز بود و در زمان او عثمانی ها دوباره بغداد را از دس���ت 
ایرانی ها درآوردند و فاتح شدند و با امضای پیمانی شاه صفی بغداد را به کلی به 
عثمانی ها بخشید تا نادرشاه افشار فرزند شمشری دوباره توانست با شجاعت خود 

و لشکریانش بغداد را پس بگرید.
بعد از شاه صفی پسر ده ساله اش عباس را پادشاه کردند و او را شاه عباس دوم 
نامیدند ویل امور مملکت را مریزا تقی عماداالدوله بعنوان نائب الس���لطنه اداره 
می کرد. او چون تبار تاجیکی داشت ضمناً با درایت و کفایت مملکت را اداره 
می کرد و دست دزدان را از امور بریده بود، لذا عده ای در دربار شاه را که سیزده 

سالش شده بود اغوا کردند و او امر به کشنت آن وزیر با تدبری داد.
او به بیان کتاب »تاریخ ایران« نوشته دکرت عبدالحسن زرین کوب بیشرت اوقاتش 
مستغرق عیاشی و خوشی بود و در پایان حیاتش بعلت آمیزش با رقاصه ای بدکاره 
به نوعی مرض آمیزشی بدخیم دچار شد و در 35 سالگی از دنیا رفت. او یکی 
از زنانی را که آماده همخوابگی با او نبود دستور داد به آتش انداختند و جلوی 

چشم او سوزاندند.
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پس از شاه عباس دوم پسر او صفی مریزا بنام شاه سلیمان پادشاه شد. او بیست 
سال تمام مورد بی مهری پدرش بود در میان زنان حرمسرا زندگی می کرد و جز 
عیاش���ی و شرابخواری چیز دیگری بلد نبود. شانس مردم ایران در زمان او این 
بود که وزیر کاردانی بنام شیخ علی خان زنگنه داشت که امور مملکتی را با درایت 
اداره می کرد. از این ش���اه بی لیاقت فرزند بی لیاقت تری بنام شاه سلطان حسن 

بیادگار بود.

شاهسلطانحسینصفوییامالحسینصفوی

گویند شاه سلیمان که آفتاب عمر خود را در غروب می دید روی به سران مملکت 
کرد و گفت، اگر آس���ایش و راحتی می خواهند شاهزاده حسن مریزا را انتخاب 
کنند و اگر افتخار مملکت و ملت را می خواهند شاهزاده مرتضی مریزا، برگزینند 
س���ران و امنای دربار که از بی کفایتی و ضعف نفس شاه سلطان حسن اطالع 

داشتند برای راحتی خود و نفوذ در کارها او را انتخاب کردند.
کتاب »تاریخ عصاره« می نویسد:

او در 26 س���الگی پادشاه شد در حایل که تمام آن مدت را در حرم با زنان و 
خواجگان س���رپی کرده بود حتی اسب سواری نیز بلد نبود و در داخل کاخ 
اسب سواری آموخت تا موقع سوار شدن به اسب جلوی مردم بزمنی نخورد. 
یک پاسخ و مهر بعله داشت و پاسخ او همواره در مقابل امنای کشور عبارت 
از دو کلمه ترکی »یخش���ی دور« یعنی خوب است، بود. ظریفی در این باره 

گفته بود
پ���ر غفل���ت  ز  ته���ی  دان���ش  ز  آن 

دور یخش���ی  حس���ن  س���لطان  ش���اه 
رسم بزرگ کردن ولیعهد در حرمسرا و معتاد کردن ولیعهد را به بنگ و تریاک، 
کلب آستان علی شاه عباس کبری! بنا نهاده بود و سلطان حسن هم از این قاعده 
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خارج نبود. برای پیش گریی از هر نوع کودتای احتمایل وسیله شاهزادگان تدبری 
ش���اه عباس بود. در زمان او خواجگان حرم که مصاحب 24 س���اله او بودند در 
او نفوذ بسیار زیادی داشتند. بعد از خواجگان و زنان، مالیان بودند که از زمان 
شاه طهماسب صفوی قدرت زیادی در مملکت پیدا کردند و از تظاهر و تعصب 
پادشاهان صفوی به مذهب اس���تفاده کرده و با نوشنت کتاب های موهوم و ذکر 
احادی���ث و روایات جعلی در مقابل س���لطان و مردم برای خود موقعیتی ایجاد  
کرده و بویژه در دس���تگاه شاه سلطان حسن ضعیف النفس مقام مرشد و مانتور 
معنوی نیز پیدا کرده بودند از مالیانی که در دوران صفوی در مذهب شیعه بدعت 
زیاد گذاش���ت و احادیث و روایات مختلف را جعل کرد. مالمحمدباقر مجلسی 
مؤلف کتاب بحاراالنوار است که در واقع شکل فعلی محتویات خرافی شیعه را 
او بدعت و بیان نهاد که در فصل مربوط به حکومت جمهوری اسالمی در این 

مورد باز سخن خواهیم گفت.
آخوندها شاه را بر علیه یهودیان و زرتشتیان تحریک می کردند و جان و مال آن ها 
را بخطر می انداختند. این آزار اقلیت یهودی و زرتش���تی بجایی رسید که وقتی 
آن ها خرب آمدن محمود افغان را شنیدند از ظلم و ستم صفویان تا آن جا به تنگ 

آمده بودند که کمک به دشمن را بر دفاع از پادشاه ستمکار ترجیح دادند.
حماقت شاه سلطان حسن بجایی رسید که وقتی نماینده دولت عثمانی با عده ای 
همراه بدربار شاه سلطان حسن آمده بودند به اشاره و رضایت شاه سلطان حسن 
شبانگاه عده ای اوباش به محل اقامتشان ریخته و به خانواده سفری عثمانی تجاوز 
کردند! و اموالشان را غارت نمودند. حاال کدام مالباشی بی شرفی بوده که حتی 
تجاوز به حرم و جان مسلمان سنی را که ایلچی و سفری و میهمان نیز بوده تجویز 
کرده است، خدا می داند. این پادشاه بی شرم همن رفتار را با سفرای ترکستان و 

هند نیز تکرار نمود. 
در دوران ش���اه سلطان حسن شورش و طغیان در چهار گوشه مملکت برخاست 
در بلوچستان و خراسان افغانان ابدایل و ازبک ها به قتل و غارت می پرداختند. 
لزگی ها در ش���مال سر به طغیان گذاشته و قسمتی از گرجستان را غارت کردند و 

سپس به شروان و حوایل آن حمله نمودند. 

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


265 حسینحقیقی

از طرفی محمود افغان جوان 24 س���اله سنی با بیست و پنج هزار سپاهی پابرهنه 
افغان به 15 کیلومرتی اصفهان رسید. شاه مالیان و بزرگان دربار مجلس مشورتی 
برپا نمود که تدبریی اتخاذ کنند که قرار شد در بریون از شهر با افغان ها بجنگند. 
س���پاه ایران نزدیک به پنجاه هزار نفر یعنی دوبراب���ر افغان ها و مجهز به انواع 

سالح ها و اسبان فربه و زره و کالهخود بودند.
با نزدیک شدن افغان ها به اصفهان شاه سلطان حسن به تشویق مالباشی دربار 
که نباید سالح در دست غریمسلم باشد ارامنه اصفهان را که با جان و دل آماده 
دفاع از ش���هر و کش���ور خود بودند خلع سالح کردند و آن ها که می توانستند در 
جلفای اصفهان جلوی سپاهیان افغان را بگریند توسط فراشان خود شاه سلطان 

حسن خلع سالح گردیدند.
در خرافاتی و مذهبی بودن شاه سلطان حسن حکایت ها نوشته و گفته اند. هرچند 
ذکر بعضی از آن ها تکرار مکررات باش���د ویل برای این که نسل جوان ما بداند 
که بنام مذهب و بدس���ت مالیان و مالباش���ی ها )باشی در ترکی آذری بمعنای 
سراست( مالباشی یعنی سرمّلا یا رئیس مالیان توبچی باشی یعنی رئیس توپخانه 
ایل آخر. چه بر سر این مملکت و مردم آمده است. ذکر بعضی از این رویدادها 

و باورهای خرافی را الزم می دانم.
مالباش���ی یا شیخ االسالم دربار صفوی نخست پدر مالمحمدباقر مجلسی بود 
که بعد از درگذشت او این سمت به مالمحمدباقر مجلسی رسید. مال محمدباقر 
مجلسی کسی است که دوازده جلد کتاب بحاراالنوار را نوشته و سی هزار حدیث 
از پیغمرب و امامان ش���یعه ذکر کرده است. مالی پرکاری بوده است ویل هرچه به 
ذهن معیوب او رسیده با تراشیدن منبع و منشائی برای احادیث و روایات آن ها 

را داخل در فقه و باور شیعه امام زمانی کرده است.
او چون شنیده بود که پاره ای از مردم راجع به صوفی بودن پدر او حرف می زنند 
برای مقابله به این شایعه یا حقیقت دستور داد تمام کوزه ها و سبوهای اصفهان 
را که دهانه باریک داشتند بشکنند چون باور داشت وقتی هوا داخل این کوزه ها 
می ش���ود، صدای »هو« که اشاره به »یاهو« و تکیه کالم صوفیان است، شنیده 

نشود.
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او در کت���اب بحاراالن���وار خود نق���ل می کند که روزی خال مفض���ال او از پدر 
مرحومش حکایت می کند )ضمناً خال مفضال بمعنای دایی اس���ت ویل چون 
دایی بسهولت فهمیده می شود آخوند سعی دارد آن را در کسوت و شیوه ای بیان 
کند که خود با او آشناست. نگاهی به قانون اساسی و قانون مجازات و قصاص 
جمهوری اسالمی ایران این نکته صریح را روشن می سازد(. بهرحال بروایت دکرت 
شجاع الدین شفا دایی مالمحمدباقر مجلسی راجع به پدر او حکایت می کند که 
روزی جوانی پیش پدر مجلسی می آید و می گوید که، همسرم در شب زفاف گم 
ش���ده است و از او برای یافنت همسرش کمک می خواهد. مال مجلسی پدر بعد 
از مقداری اداء و اطوار آخوندی و خواندن اوراد عربی می گوید که تو در ش���ب 
زفاف با زنت بگومگو کردی و اسم جّنی را بردی که کاش او را بربد. در آن لحظه 
جن مزبور حاضر بوده و همسر تو را با خود برده است ویل من تالش می کنم که 

همسر تو را پیدا کنم و چنن نیز می شود.
مالمحمدباقر مجلسی در ردیف این گونه روایات که تازه مربوط به عصر او بوده 
است سعی دارد روایات و احادیث دیگر راجع به رسول خدا، امامان شیعه بویژه 
امام دوازدهم و غایب شیعیان بگوید و بنویسد. ویل با این صراحت و صداقت 
در مورد خال مفضال و پدر گرامی اش در گرفنت عروس گمش���ده از دست اجّنه 

شما می توانید به صحت و درجه اعتبار بقیه روایات ایشان به راحتی پی بربید.
و روایت دوم وقتی است که شیهه اسبان افغان به گوش مردم اصفهان می رسد. 
ویل هنوز در دربار شاه سلطان حسن به توصیه مالباشی مردم و سرداران مشغول 
خواندن دعای »عن من یجیب مضطراً اذا دعاُه و یکش���ف السوء« بودند یعنی 
خداوند دعای بنده مضطر و درمانده خود را اجابت می کند و بدی را از او دور 
می سازد. نمی دانم چرا خداوند متعال در شنیدن این دعاها گوش شنوا نداشت 
و ی���ا آخوند دربار مردم را می فریف���ت و دروغ می گفت. صد البته که خداوند 

شنواست و آخوند ریاکار و دروغگوست.
مالیان در 24 س���ال زندگی شاه سلطان حس���ن و در حرمس���رای صفویه با زنان 
و خواج���گان مالیان از او واقعاً یک مال س���اخته بودن���د و اگر بعضی ها او را 
مالحس���ن صفوی می خوانند شاید شایسته تر باشد که شاه سلطان حسن خوانده 
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شود. می نویسند، روزی در قصر شاهی اصفهان یک ستون بزرگ آتش می گرید 
ویل شاه سلطان حسن اجازه خاموش کردن این آتش را نمی دهد و می گوید این 
اراده خداس���ت و بگذارید تا آخر بسوزد تا امر الهی اجرا شود. شما با این مغز 
معیوب که متأسفانه در حساس ترین سال های تاریخی جهان و روشنگری اروپا 
در ایران پادشاهی می کرد نباید انتظار داشته باشید که محمود افغان با بیست هزار 

سپاهی پابرهنه بزرگ ترین و قدرتمندترین سلطنت صفویه را شکست دهد.
وقتی افغان ها به دروازه اصفهان نزدیک می شدند دو حکایت از دهها حکایت 

خوانده و شنیده جالب تر است.
اویل، پخش آبگوش���تی با چهل هزار نخود توسط چهل دخرت باکره و ذکر چهل 
هزار اسم اعظم بود که مالباشی به شاه گفته بود اگر سپاهیان شما این آبگوشت 

را بخورند نامرئی شده و در چشم سپاهیان افغان دیده نخواهند شد.
دهها حکایت این چنن در مورد شاه سلطان حسن صفوی وجود دارد که واقعًا 

ذکر آن ها باعث مالل خاطر و تأسف هر ایرانی است.
رس���تم التواریخ حکایت غم انگیزی از یکی از پسران سلطان حسن بنام نصراله 
مریزا دارد. او نقل می کند که این شاهزاده با شجاعت تمام با افغان ها جنگید و 

موفق شد سرهای کشته های افغان را بدربار بیاورد.
مالباشی به آن غازیان )جنگجویان موفق( شری شکار با نهیب و عتاب و خطاب 
فرمود که هرچه زودتر این س���رهای بریده را از خود دور دارید تا نجس نشوید. 
ش���اهزاده نصراله مریزا از س���خنان مالباشی به سختی متغری شد و خطاب به او 
گفت: امروز روزی اس���ت که این کسان جان خود را در معرض تلف می بینند و 
از روی اخالص با اعداء محاربه می کنند با ایشان باید با تحسن و شریین زبانی 
رفتار شود. چرا لشکر جان نثارها را مکدر می نمایید. در این مقام وجود مالباشی 
ضرورتی ندارد و اضافه کرد که در روز دیگر محاربه، مالباشی نباید آن جا باشد.

مالباش���ی طبق معمول به ش���یوه ناجوانمردانه خود متوسل شد و در دربار بیان 
داش���ت که این شاهزاده بسیار ناپاک و بدقریحه است. و اضافه کرد »این کمان 
دس���تکش ما نیست« و نگذارید پیاز او ریش���ه بگرید. ارکان دولت طبق تمنای 
مالباشی باالجماع و االجتماع شاهزاده را از ساالری و سپهداری معزول و او 
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را خوار و محذول نمود.
شاهزاده نصراله مریزا در حال مأیوسی از فرط غریت، کاسه سر خود را بر سنگ 
خارا چنان زد که کاس���ه سرش درهم شکس���ت و جان به جان آفرین تسلیم کرد. 

)رستم التواریخ - ص 153-152(
این بود پاداش کس و کسانی که با رشادت و خلوص و بدون احرتام کذایی و باج 

دادن به مالباشی های فاسد در راه میهن اقدام می کردند.
بهرحال متأس���فانه به تبعیت از شاه و وضع دربار سپاهیان ایمان جنگ و مقابله 
نداش���تند. مردم از صفویان، مالیان و مقامات مملکت ناراضی بودند و از آن ها 
دلخوش���ی نداش���تند. لذا افغان ها با دادن در حدود دوهزار کشته و کشنت دوهزار 
نفر از ایرانیان سپاه ایران را شکست دادند و داخل شهر شدند. در حایل که شاه 
با مالباش���ی دربار نشسته و »عن من یجیب مصظراً اذا دعاه و یکشف السوء« 
می خواندند، که بروایت مالیان هرکس در حالت مضطر هزار بار این دعا را تکرار 

می کردند. حاجت آن ها برآورده می شد.
افغان ها ش���هر را محاصره و راه آذوقه را بستند. دس���ت های لرزان مردم گرسنه 
اصفهان س���گ و گربه ها را می گرفتند و می کشتند و می خوردند و بعد از آن  ها 
نوبت به پوس���ت درختان و غریه رسید. عده زیادی این فالکت را نمی توانستند 
باور کنند و دست جمعی خود و خانواده شان را می کشتند. شهر پر از الشه های 
متعفن مردم بود. باالخره شاه در محرم سال 1135 تصمیم به تسلیم گرفت. لباس 
سیاهی به تن کرد و از حرمسرا بریون آمد و ذکر مصیبت می کرد و اشک می ریخت 
و در حایل که نوحه می خواند بسوی بارگاه محمود افغان می رفت تا تسلیم شود. 
با سیصد نفر به خدمت محمود افغان رفت و گفت، ای فرزند دیگر اراده خداوند 
بر این نیست که من پادشاه باشم و سلطنت را بتو واگذار می کنم. تاج را به وزیر 
داد تا به محمود بدهد ویل محمود قبول نکرد و خواس���ت که شاه شخصاً تاج 
را بر س���ر او بگذارد. محمود او را به مدت هفت س���ال به زندان انداخت تا در 
زندان با حقارت تمام درگذشت. محمود افغان سه سال سلطنت کرد و در گوشه 
و کنار ایران مخالفت ها علیه افغان ها شروع شد. او برآشفته از مخالفت ها به یک 
حالت عصبی دچار شد. پانزده روز به سبک هندوها به ریاضت نشست ویل حال 
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روحی اش بدتر ش���د. به همه ظنن و مشکوک شد. چهل نفر از شاهزادگان شاه 
سلطان حسن را به قتل رسانید و باالخره در 27 سالگی مرد.

از زمان محمود افغان پطر کبری امرپاتور روسیه که همواره آرزوی رسیدن به آب های 
گرم خلیج فارس را داش���ت از اوضاع بلبش���وی ایران سوءاس���تفاده کرد. تمام 
ش���هرهای ساحلی خزر را به تصرف درآورد در قفقاز نیز دربند و باکو را تسخری 
نمودند و بعدًا نیز رشت را تسخری کردند از طرفی عثمانی ها نیز کردستان، ایروان، 
نخجوان و مراغه را تصرف کردند. اما وقتی به تربیز رسیدند مردم تربیز مدت ها با 
رشادت بی نظری شهر را حفظ کردند تا باالخره عثمانی ها با قوای جدید هم تربیز 
و هم کرمانش���اه را در سال 1137 متصرف شدند و در سال 1138 معاهده ای بن 
روس و عثمانی منعقد شد که روس ها شهرهای ساحلی خزر تا اسرتآباد )گرگان( 
را نگهداشتند و متصرفات نواحی غربی را به عثمانی واگذاشتند. آخرین بازمانده 
سلسله صفوی پسر شاه سلطان حسن بنام طهماسب مریزا بود که در موقع حمله 
افغان ها به تربیز گریخت و بعد بعنوان شاه طهماسب دوم مدتی سلطنت کرد و دو 
معاهده ننگن با روسیه و عثمانی در واگذاری نواحی مورد تصرف آنان امضاء 

کرد.
او از دیگر شاهان صفوی نیز بی لیاقت تر بود ومضافاً به همجنس بازی و امردبازی 

شهره گردید.
محمدهاش���م رس���تم الحکماء در کتاب رس���تم التواریخ راجع به شاه طهماسب 

می نویسد:
»در صباحت و حس���ن جمال عدیم المثال بود )یعنی نظر نداش���ت( و در 
موزونی ش���کل و ش���مایل یگانه آفاق، در همه حال بسیار محجوب و باحیا 
بود! و به مرتبه ای َامردان زیبا را دوست می داشت که یک یوسف شمایل را 
به هزاران زلیخا جمال لیلی مثال شرین خصال ترجیح می داد و در خروسی 
مذهبی یگانه آفاق بود«. )خالصه کالم این که پادش���اه اس���الم پناه نوه ی 
شیخ صفی الدین سر سلسله مروج مذهب شیعه اثنی عشری باصطالح امروز 

همجنس باز یا بچه باز قهاری بوده است(
بدبخت رستم الحکماء نویسنده رستم التواریخ که باید با چه جمالتی این خصیصه 
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را بیان می داشت.

در پایان بحث مربوط به سلس���له صفویه بمصداق بیت، »عیب او جمله بگفتی 
هرنش نیز بگو« وظیفه دارم که از خدمات پادشاهان صفوی بویژه شاه اسماعیل 
و شاه عباس در حفظ تمامیت ارضی ایران و راندن متجاوزین از سرزمن پاکمان 
با قدرت و حش���مت تمام یادآوری کنم و خدمات این پادشاهان پرقدرت را در 

حفظ و توسعه سرحّدات ایران ستایش کنم.
کشورداری و مبارزه شاه اسماعیل و شاه عباس با متجاوزین بخاک ایران و نیز 
ران���دن پرتقایل ها از بندرعباس و ازبک ها و عثمانی ها از متصرفات ایران خود 
مباحث افتخارآفرینی دارد و نیز عمران و آبادی در کشور و ایجاد بناهای بی نظری 
تاریخی در اصفهان و غریه قابل تقدیر و ستایش است ویل از آن جایی که قصد 
نگارنده در این کتاب پرداخنت به سوءاستفاده های دینی و مذهبی در سیاست و 
حکومت اس���ت لذا از اشاره به جزئیات این خدمات مثبت معذوریم و آن را به 

عزیزان دیگر که در این مقوله تحقیق کرده و می نویسند واگذار می کنم.

نکته بسیار مهمی که در بخش پایانی مربوط به سلسله صفویه و قبل از پرداخنت به 
ظهور نادرشاه و خلع شاه طهماسب دوم آخرین پادشاه بی لیاقت صفویه باید ذکر 
کنم، وضع ایران و جهان در دوره دویست ساله سلطنت صفویه در قرون شانزده 

و هفده بود.
قرن شانزده در سال هایی که در ایران هرنمندان و معماران و مهندسن میدان نقش 
جهان اصفهان، عمارت چهل ستون، مسجدشاه اصفهان و دیگر بدایع هرنی و 
معماری را ایجاد می کردند این زمان مصادف با مالحی و دریانوردی کریستف 
کلمب اسپانیایی و کشف قاره جدید امریکا بود. آن روز ایران در چنان مرحله ای 
از تمدن و ساختار بود که هنوز در امریکا فقط سرخ پوستان بدور از تمدن شهری 

زندگی می کردند.
قرون ش���انزده و هفده که فصول رنسانس و بیداری اروپا و ایجاد حکومت های 
سکوالر و مهار کردن کلیسا در واتیکان بود و عصر روشنگری و خردگرایی بود 
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متأسفانه مالیان دربار صفوی تمام کوشش خود را همراه با شمشریهای آهیخته 
قزلباش ها س���عی کردند با ایجاد وحشت و توسعه خرافات مذهب شیعه، ملت 

ایران را به دوران بدویت اعراب و قهقرای یک هزار سال پیش تر بربند.
بن کتاب هایی که من در زمینه برخورد اس���الم و مدرنیته به انگلیسی خوانده ام 
 What« ش���اید برجسته ترینش تا آن جایی که من مطالعه کرده ام، کتاب ارزشمند
went wrong« نوش���ته برنارد لوئیز اسالم شناس بنام است که بخش اعظم آن 

کتاب مربوط به دوران خالفت عثمانی و کمرت راجع به دوران صفویه می باشد. 
من امیدوارم در فصل آخر و جمع بندی کتاب بتوانم نکات قابل توجهی را از این 

کتاب برای شما خوانندگان گرامی بنویسم.
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نادرشاهافشارفرزندشمشیر

یکی از پادشاهان استثنایی در تاریخ پانصدساله اخری ایران نادرشاه افشار است 
که با روش���ن بینی تمام همت گماشت تا رنگ مذهب را از جامعه و ملت ایران 
بزداید و یکی از شرایط پذیرش پادشاهی را نفی بدعت شاهان صفوی در اجبار 
مردم به تشیع و ناسزاگویی به خلفای اولیه اسالم بود. او حتی در قراردادی که با 
عثمانی ها که آن زمان مکه و عربستان را در تصرف داشتند، بست و شرط کرد که 
شیعه را نیز به چهار مذهب سنی اضافه کنند و بدین وسیله تمام مسلمانان اعم از 

شیعه و سنی چون برادرانی برابر در خانه خدا به زیارت برپدازند.
او زمانی که در س���ال 1148 ه�.ق در دش���ت مغان یکص���د هزار نفر نمایندگان 
اقش���ار ملت را برای شنیدن سخنانش در مورد وضع مملکت و تصمیم در مورد 
ادامه پادش���اهی صفوی یا گزینش او به حکومت دعوت کرده بود، با گروهی از 

روحانیون مفت خوار و گردن کلفت مواجه شد.
از مالباشی حاضر در سر صف پرسید این ها چه کسانی هستند، مالباشی پاسخ 
داد، این ها س���پاه دعاگوی پادشاه هستند. نادر پاسخ داد سپاهی که دعایش در 
مورد شاه سلطان حسن مستجاب نش���د بدرد من نمی خورد. این ها باید بروند 
و کار مفیدی انجام دهند و بدین وس���یله در همان آغاز گزینش بپادشاهی مشت 
محکمی ت���و دهان آخوندهای مفت خ���ور دوران صف���وی زد. او با دعوت از 
نمایندگان مذاهب زرتشتی، یهودی و مسیحی در همایش دشت مغان عماًل نشان 
داد که تمام ملت بدور از باورهای مذهبی آنان که یک امر شخصی است با هم 

مساوی و برابر هستند.
مرحمی که سیصدس���ال پیش نادرشاه افشار بر زخم عمیق مذهب در قلب آحاد 
ملت ایران گذاشت امروز بمراتب بیشرت مورد احتیاج و نیاز ملت و کشور ماست.

حکومت جائر و جابر اسالمی امروز نه تنها به یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان که 
صاحب کتاب هستند ستم می کند حتی به سنی های مسلمان در عیدفطر و پایان 
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روزه داری اجازه نماز جماعت عیدفطر را نمی دهند.
من در این بخش از کتاب بسیار کوتاه به زندگی پرماجرای نادرشاه می پردازم و با 
اشاره کوتاه تر به کریم خان زند، فقط در جهت حفظ تسلسل مطلب قصد دارم تا 

به سلسله قاجاریه، وضع مذهب و مالیان در دوران این سلسله برسم.
به کسانی که عالقمند به خواندن دقیق زندگی پرماجرای نادرشاه هستند توصیه 
می کنم که پنج جلد کتاب ارزش���مند دکرت ناصر انقطاع و کتاب »تاریخ زندگی 

نادر« نوشته محقق بنام دکرت میمندی نژاد را مطالعه فرمایند.
نادرقلی جوانی رش���ید در خراسان با پنج هزار سپاهی خود آوازه ای در خراسان 
و ش���رق ایران بهم زده بود. او پس از راندن افغانان ابدایل از هرات و شکست 
محمود سیستانی در خراسان به پیش شاه طهماسب آمد و شاه به او لقب خان داد 
و ضمناً با افزودن نام خود طهماسب بنام نادر، طهماسب قلی خان یعنی نادری 
که فدایی شاه طهماسب است نامید. و او را به جنگ با اشرف افغان که بعد از 

مرگ محمود افغان در اصفهان حکومت می کرد تشویق نمود.
نادر قصد اصفهان کرد و اشرف افغان نیز چون فتح هرات توسط نادر را شنیده 
بود بس���وی او در خراسان شتافت که این دو سپاه در حوایل دامغان امروز با هم 
روبرو شدند. نادر که یک نابغه جنگی به شهادت تاریخ است افغان ها را شکست 

داد و آن ها نخست به تهران و سپس به اصفهان عقب نشینی کردند.
اشرف افغان پس از ورود به اصفهان از خشم شکست خود نزدیک به سه هزار 
نفر از بزرگان اصفهان و قزل باش ها را که شیعه بودند گردن زد و از دولت عثمانی 

که سنی بودند و هوای افغان های سنی را داشتند کمک طلبید.
عثمانی ها عده ای را به کمک اشرف افغان فرستادند ویل نریوی تکمیلی آن ها 
حریف فرماندهی و س���پاه نادر فرزند شمشری نبود لذا در جنگ شدیدی که در 
مورچه خورت اصفهان روی داد افغان ها از نادر شکست خوردند. اشرف افغان 
روانه فارس شد و نادر پریوز وارد اصفهان مخروبه و قحطی زده گردید و در اولن 

فرصت قرب محمود افغان را تخریب و به زباله دانی تبدیل کرد.
شاه طهماسب وقتی خرب فتح اصفهان را شنید با عجله به اصفهان آمد ویل وقتی 
خرابی شهر را دید اشک از چشمانش جاری شد و بروایتی مادرش را مشاهده 
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کرد که لباس خدمتکاران را پوشیده و هفت سال کنیزی افغان ها را نموده است.
نادر به پاداش فتح اصفهان از شاه طهماسب پیشکاری و دارایی وصول مالیات 
کش���ور را گرفت و تنها نامی برای او بعنوان شاه باقی گذاشت. شاه طهماسب 
چ���ون از طرف نادر نگران بود لذا تاج مرصعی برای او س���فارش داد و عنوان 
سلطانی به او تفویض نمود و با فرمانی ایاالت خراسان، سیستان، بلوچستان و 
کرمان را به او واگذاش���ت. ضمناً یکی از خواهرانش بنام مرضیه بیگم را برای 
نادر و خواهر دیگرش را بنام فاطمه س���لطان بیگم به نکاح رضاقلی مریزا پسر 

بزرگ نادر درآورد.
ن���ادر عنوان س���لطانی را قبول نکرد ویل با وصول مالی���ات آن نواحی در واقع 

شاهرگ مایل و اقتصادی منطقه را بدست گرفت و بنام خود سکه زد.
شاه طهماس���ب با واگذاری چهار ایالت شرقی و فرمان پادشاهی بنادر اینطور 
وانمود می کرد که دیگر او پاداش خود را گرفته و دیگر احتیاجی به او نیس���ت 
و شخصاً تصمیم گرفت که به ایروان لشکرکشی کند. ویل در سپاه او اختالف و 
شکس���ت افتاد و او به اصفهان برگشت و یک قرارداد صلح ننگن با عثمانی ها 
بست که اواًل ماوراء رود ارس را به عثمانی ها واگذاشت و ثانیاً راجع به اسرتداد 
اس���رای ایرانی از عثمانی در صلح نامه چیزی قید نکرد، بقول کتاب »عصاره ی 

تاریخ«:
»نادرش���اه از این موضوع اس���تفاده کرد و راجع ب���ه ضعف و مضرات این 
صلح نامه به تمام حکام ایاالت نوش���ت و خود به اصفهان رفت و شاه را به 
اردوی خود دعوت کرد چون می دانست که او غالم باره و امردباز است. لذا 
ش���بی او را سخت مس���ت کرد و عده زیادی از سران سپاه و امنای دولت را 
در پس پرده چادر شاه طهماسب نگهداشت وقتی شاه طهماسب مست و در 
حال انجام عمل قبیح با غالم بود پرده چادر را پس زد و به مدعوین نش���ان 
داد که این ش���خص الیق سلطنت و اداره مملکت نیست و همان جا او را از 
سلطنت معزول و پسر هشت ماهه اش بنام عباس را با عنوان شاه عباس سوم 
بعنوان پادشاه به سلطنت گذاشت و خود بعنوان نائب السلطنه، کلیه زمام امور 
اعم از کشوری و لشگری را در دست گرفت و شاه طهماسب معزول را با تمام 
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زن هایش و غالم هایش به خراس���ان فرستاد و شاه بچه هشت ماهه را نیز در 
قزوین مستقر نمود«.

نادرشاه در همایش دش���ت مغان در سال 1148 ضمن گزارش خدمات خود به 
یکصدهزار نمایندگان ملت به آنان گفت که در این جا یک شاه و یک شاهزاده 
حاضر است بهرکدام می خواهید سلطنت را تفویض کنید. ملت یک صدا فریاد 
زدند پادشاهی تو را سزاوار است و بدین ترتیب نادرشاه رسماً پادشاه ایران گردید.

نادرش���اه پادش���اه مقتضی زمان خود بود. او پادشاه شمشری، سیاست، خدمت، 
قس���اوت و قاطعیت بود. بعضی تاریخ نویسان به قساوت و شدت عمل او ایراد 
می گریند بویژه زمانی که او ش���نید پسرش رضاقلی مریزا کسی بنام نیک قدم را 
تحریک به مرگ پدر خود نموده اس���ت و بعلت ناموفق بودن س���وءقصد، قاتل 
فراری دس���تگری گردید و به جرم و تبانی خود اعرتاف کرد نادر با قس���اوت تمام 
دس���تور داد تا چشم های پسرش را به رسم حکمرانان آن زمان کور کنند تا دیگر 
داعیه و هوس حکومت و پادش���اهی نکند و از خیانت به پدر تاجدار ش���رمنده 

باشد.
بهرحال او عادل تر و عاقل تر از بس���یاری ش���اهان ماقب���ل و مابعد خود بود. در 
زمان نادرشاه هندوس���تان به تصرف ایران درآمد. نادرشاه، محمدشاه کورگانی 
را در دهلی شکست داد در حایل که سپاه هند چند برابر سپاه ایران بود. تلفات 
هندی ها به بیست هزار نفر بالغ گردید در حایل که تلفات سپاه نادر فقط پانصدنفر 

بود.
نادر در جنگ های متعدد با عثمانی ها آنان را از قلمرو خاک ایران بریون کرد و 

جهانگشایی و فرماندهی نادر یکی از ستودنی های تاریخ ایران است.
گویا در یکی از جنگ های نادر پریمردی با ش���جاعت تمام شمشری می زد. نادر 
وقتی به او رسید از او پرسید، وقتی افغان ها به ایران حمله کردند، تو کجا بودی؟ 

پریمرد جهاندیده به نادر گفت، من بودم، نادرشاه تو نبودی.
حال مبارزات مردم ایران نیز متأس���فانه بعد از سیصدسال و اندی از آن تاریخ و 
سی سال و اندی از حکومت بظاهر اسالمی در ایران در انتظار یک نادر فرزند 
شمشری است که دیانت را از سیاست و حکومت جدا کند و عظمت فکری نادر 
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را در برخورد با دیانت و مذهب داشته باشد.

* * * * *

بعد از قتل نادر همانطوری که انتظار می رفت و بعد از سقوط یا کشته شدن هر 
پادشاه و حاکم دیکتاتور و مقتدر اتفاق می افتد ایران دچار هرج و مرج شد.

هر حاکم و وایل در گوش���ه ای از کش���ور س���ر بر عصیان نهادند تا این که همای 
س���عادت ایران دوباره بر روی این سرزمن بال گش���ود و مردی انسان دوست و 
جوانمرد و عادل بنام کریم کدخدا که بعداً به کریم خان زند وکیل الرعایا معروف 

شد در عرصه سیاست ایران ظاهر شد.
ای���ل کریم خان به اتفاق برادر او صادق خان در اثر فش���ارهای علی ش���اه حاکم 
خراس���ان از دره گز  خراسان قصد کوچ به نواحی غربی ایران کردند و سپاهیان 
علی شاه را که بدنبال آن ها می آمدند شکست دادند و در حوایل مالیر و لرستان 

امروز اطراق کردند.
کریم خان زند یکی از صالح ترین و عادل ترین حکمرانان تاریخ ایران اس���ت. او 
هرگز خود را شاه نخواند بلکه خودش را خدمتگزار مردم یا وکیل الرعایا نامید.

مردم در عصر او در آرامش و آسایش زندگی کردند، تا جایی که توانست دست 
اجانب و اوباش را از حکومت کوتاه کرد. 

کریم خان در س���ال 1203 هجری بعد از عمری خدمت افتخارآمیز به کشور ایران 
درگذش���ت. متأسفانه بعد از او قلمروش دستخوش جنگ و شورش ها شد و با 
پس���رش لطفعلی خان زند، آقا محمدخان قاجار که با مرحمت و لطف کریمخان 
امان یافته و بزرگ شده بود معامله ای کرد که تاریخ از آن شرم دارد و متعاقباً این 
عمل ش���رم آور در زندگی آقامحمدخان قاجار بنیانگذار سلسله قاجاریه را شرح 

خواهم داد.
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سلسلهقاجاریه

آقامحمدخانقاجار

بطوری که در فصل مربوط به سلسله صفویه نوشتم. در مورد سلسله قاجاریه نیز 
فقط سه پادشاه را برای بررسی وضع زندگی و سلطنت آن ها و سوءاستفاده شان 
از دین و مذهب انتخاب کرده ایم که عبارت از، آقامحمدخان مؤس���س سلس���له 

قاجاریه، فتحعلیشاه و ناصرالدین شاه قاجار می باشند.
در احوال این پادش���اهان مالحظه خواهیم کرد چگونه در حایل که خود مظهر 
فساد و پلیدی و عقده های متعدد بودند از پدیده ی مذهب با همکاری مالیان و 

آخوندها بر علیه ملت و مملکت سوءاستفاده کردند.
شیعه سازی و آلت کردن دین که از دوران صفویه آغاز گردیده بود در اثر عظمت 
فکری نادر مدتی این مقوله مذموم محدود شد. ویل با روی کار آمدن قاجار که 
خود را بنوعی وابس���ته و الهام گرفته از صفویه می دانستند و ایل قاجار یکی از 
هفت یا هشت ایل حمایت گر شاه اسماعیل در آغاز کار بود. دوباره سوءاستفاده 
از باورهای مذهبی مردم، عوامفریبی، تزویر، ریا و خدعه و ظاهرسازی و مقدس 

نمایی وسیله پادشاهان و سیاستمداران دین باز در دوره ی قاجار رونق گرفت.
اگر در زمان صفویه باالترین مقام مذهبی، مالباش���ی دربار چون مال محمدباقر 
مجلس���ی یا پدرش بود، در دوران قاجاریه که عناوین و لقب ها فروشی بود این 
عنوان س���ازی به مالیان نیز نفوذ کرد و لقب های حجت االسالم و شیخ االسالم 

و آیت اله و آیت اله العظمی و غریه از ساخته های مالیان دوران قاجاریه است.
القاب اس���الم پناه، صاحبقران، السلطان ظل  اله )شاه سایه خداست( و غریه نیز 

لقب هایی بودند که مالیان به پادشاهان می دادند.
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در دوران قاجاریه بدعت عزاداری، روضه خوانی، هیئت س���ازی وحسینیه بازی، 
قمه زدن، زنجری زدن، سینه زدن، شبیه سازی و دیگر تظاهرات عوام فریبانه مذهبی 
آغاز گردید که حتی جد و پدران مزور آنان در دوران صفوی عقل شان بدین مردم 
فریبی نرس���یده بود. مجموعه مراس���م عزداری محرم و غریه از دوران قاجاریه و 
برای گرم نگهداش���نت دکانداران دین و مالیان و تحمیق عوام توسط پادشاهان 

آغاز  گردید.
معلوم نیس���ت ما که تا یک هزار و دویس���ت س���ال بعد از واقعه کربال و تا آغاز 
حکومت قاجاریه به شهید شدن حسن گریه نمی کردیم، بر سر نمی کوفتیم، قمه 
نمی زدیم و س���یاه نمی پوشیدیم، چطور شد بعد از دوازده قرن یاد مصیبت کربال 
و کش���تار مظلومانه حسن و خاندانش افتادیم. مگر نه این است که این معرکه را 

کسانی بدعت کردند  که مستقیماً از حواشی و پیامدهای آن بهره مند شدند.

* * * * *

آقامحمدخان قاجار که به او گاهی به لحاظ اخته شدن خواجه محمدخان قاجار 
نیز گفته می شود، می دانیم خواجه در دوران صفویه و قاجار به خواجه حرم یعنی 
مردانی که اخته می ش���دند و دیگر حالت مردانگی نداشتند. گفته می شود که از 
خادمن حرمس���رای شاهان بش���مار می آمدند و چون بعضی از همسران شاهان 
نفوذ زیادی در پادش���اهان داشتند لذا خواجگان حرم نیز عزت و احرتامی پیدا 
می کردند و در بعضی موارد نیز چون ولیعهدها تا 20-25 سالگی فقط در حرمسرا 
زندگی می کردند و با خواجگان بزرگ می ش���دند لذا نفوذ خواجگان وقتی که 
چنن ولیعهدی به پادشاهی می رس���ید گاهی از وزراء و کاتبن دربار نیز افزون تر 

بود.
آقامحمدخان قاجار پس���ر محمدحسن خان و نوه ی فتحعلیخان قاجار بود. پدر 
او که حکومت بخش���ی از خراسان را داشت در جنگ های خراسان کشته شد و 
محمد ش���ش ساله بدستور عادل شاه افشار اخته گردید. وقتی کریم خان خرب قتل 
پدر او را ش���نید به خانواده او محبت کرد و آن ها را به ش���ریاز پیش خود آورد. و 
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وس���ایل تعلیم و تربیت او را بعهده گرفت. پس از مرگ کریمخان، آقامحمدخان 
قاجار نخستن کسی بود که از شریاز به گرگان رفت و بر علیه خاندان کریمخان و 

فرزند او لطفعلی خان زند دست بکار شد.
لطفعلی زند که جوانی رشید و دلری بود بعد از جنگ و گریز متوایل از طریق شریاز 
به کرمان رفت. مردم کرمان مقدم این شاهزاده نجیب را گرامی داشتند و همراه او 

با قوای محمدخان جنگیدند.
خان قاجار که نمونه ش���قاوت، عق���ده و عداوت بود کرم���ان را محاصره کرد. 
لطفعلی خان زند از کرمان گریخت و وقتی مردم ش���هر تس���لیم شدند این پادشاه 
اسالم پناه که در مقربه شیخ صفی الدین تاجگذاری و شمشری شاهان صفوی را به 
کمر بسته بود چون خود اخته شده و عقده جنسی داشت. لذا نخست دستور داد 
که سربازانش هر زنی را که در کرمان گرفتند می توانند به او تجاوز کنند و ضمنًا 
وحشتناک ترین و خون آشام ترین دستوری را که در تاریخ سابقه ندارد به فرمانده 
سپاه خود داد که آن ها برای او بیست هزار جفت چشم دربیاورند و تأکید کرد اگر 
مقدار کمرتی بیاورند چشمان خود فرماندهان سپاه را از حدقه بریون خواهد آورد.

مجسم کنید پادش���اهی که می خواهد بر مملکت و ملتی حکومت کند در اوایل 
قرن نوزده که کرامت و حقوق انسان ها در اروپا مورد تأکید و تجلیل است و پس 
از رنسانس و بیداری اروپا انقالب صنعتی انگلستان تجلی می کند این پادشاه 
منفور با درآوردن بیست هزار چشم در کرمان پایه های سلطنت قاجار را در خون و 

انتقام و تزویر وخدعه و مال اندوزی قرار داد.
سربازان بخانه های مردم می ریختند، پاهای قربانیان را می بستند و با یک کارد هر 
دو چش���م مردم بدبخت را درمی آوردند. در حایل که قربانیان غرقه بخون بودند 

آنان را رها می کردند.
عمل شرم آور دیگری که در تاریخ دنیا سابقه ندارد از پادشاه اسالم پناه قاجار پس 

از دستگریی لطفعلی خان زند روی داد.
»ژان گ���ور« مؤلف کتاب خواجه تاجدار که در ایران ذبیح الله منصوری آن را به 

فارسی ترجمه کرده است می نویسد:
»ش���اهزاده مجروح و برازنده را پیش شاه قاجار آوردند. نگهبانان همراه باو 
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دس���تور دادند که به شاه تعظیم و س���جده کند. او گفت، جز خداوند به کس 
دیگری سجده نمی کند.. پاس���دار او ضربه محکمی به سرش زد تا بر زمنی 
افتاد. بعد خواجه دستور تعرض جنسی اهانت آمیزی را در حق او صادر کرد 
که فقط چننی دستوری از پادشاه خواجه ای که بیست هزار جفت چشم درآورده 
و متأسفانه بنام اسالم و پادشاه مسلمان حکم می راند می تواند صورت گرد. 

من از بیان صحنه تجاوز به لحاظ حرمت قلم خودداری می کنم«.
روز بعد لطفعلی خان را با غل و زنجری در دس���ت و پا در حایل که لولهنگ به 
گردن او آویخته بودند پیش آقا محمدخان آوردند. خان زند که بسختی مجروح 
بود بروی خواجه تف انداخت و آن جا بود که به روایتی خود محمدخان شخصًا 
چشمان زیبای لطفعلی خان را از کاسه درآورد و او بیهوش شد. بعد از چند روز 
خواجه دس���تور داد تا پارچه ای در گلوی او کردند و با چوب کوبیدند و او را در 

زندان کشتند.
جه���ان را ش���یوه ی دیرین���ه این اس���ت

ک���ه ب���ا آزادگان دائ���م ب���ه کن اس���ت
من وقتی این س���طور را می نوشتم صحنه های از ضرب و شتم جوانان ایرانی در 
خیابان های تهران توس���ط عمال حکومت اسالمی مجسم می شد که آفتابه های 
پالس���تیکی بجای لولهنگ های دوران قاجار برای تحقری جوانان به گردن آن ها 
آویخت���ه بودند و نیز حاالت جوانانی ک���ه در زندان کهریزک و دیگر زندان های 
ایرانی با پخش آیات قرآن از بلندگوها مورد تجاوز نگهبانان و پاسداران حیوان 
صفتی می گردیدند، چون تابلو مصّوری از جلوی چشمم عبور می کرد که نتوانستم 

از ذکر این اشاره خودداری کنم.

* * * * *

س���ران قاجار خود را از نژاد چنگیزخان مغول و نیز وابسته به پادشاهان صفوی 
می دانستند. به دستور آقامحمدخان در کاخ گلستان در اتاق خواب او یک نقاشی 
دیواری کش���یده بودند که جنگ بن ایران و مغول ها را نش���ان می داد که مغول ها 
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بشدت ایرانیان را س���رکوب می کنند و سِر بریده سرباز ایرانی را در دست یک 
مغول بود و خواجه ای که با نامیمونی گردون ش���اه ایران ش���ده بود بدان صحنه 

افتخار می کرد!
جنایتی که آقا محمدخان در کرمان انجام داد جّد ادعایی او چنگیزمغول انجام 
نداده بود. چنگیز در فتح شهرهای ایران به سپاهیانش دستور داد بزن شوهردار 

تجاوز نکنند و زن و کودک مغلوبی را هرگز به کسی نبخشید.
جنای���ات آقامحمدخان قاجار فقط در حق مّلت و مردم ایران نبود او با خانواده 

خود نیز با قساوت و بی شرمی تمام رفتار می کرد.
نخست خدمت یکی از برادرانش رسید که در آذربایجان ادعای پادشاهی می کرد  

با حیله و نرینگ او را پیش خود آورد و کورش کرد.
برادر دیگر او مرتضی قلی خان از ترسش به روسیه نزد کاترین دوم فرار کرد. یکی 
در حال فرار در مش���هد ُمرد و دیگری به غضب الهی دچار آمد. بقول معروف 

»کسی که با مادر خود زنا کند- با دیگران چه ها کند«.
در س���ال 1207 یعنی دهه اول قرن نوزدهم آقامحمدخان که از کار زندیه فراغت 
یافت به گرجستان حمله کرد. پادشاه گرجستان »هراکلیوس« نامی بود که خود را 
تحت الحمایه روس ها قرار داده بود. تا رسیدن کمک از روسیه محمدخان تفلیس 
پایتخت گرجستان را متصرف و به قتل و غارت پرداخت. مردان و زنانی که قابل 
اس���ارت نبودند بریحمانه کشتند. محمدخان دستور تجاوز به زنان مردم و کشنت 

کشیشان و تخریب کلیساها را داد و بیست وپنج هزار نفر را به اسارت گرفتند.
حوادث گرجستان در آغاز ترقی و پیشرفت اروپا در اوایل قرن نوزدهم انعکاس 
بس���یار ننگینی در سیاست خارجی ایران داشت و از آن تاریخ ارامنه و گرجی ها 
هرگز حاضر نشدند که به هیچ وجه زیر پرچم ایران باشند. آقامحمدخان 56 سال 
عمر و 19 سال سلطنت با شقاوت کرد و در سال 1211 بدست سه نفر از فراشان 

و درباریان شبانه به قتل رسید.
چون او خودش بعلت اخته بودن فرزندی نداشت، لذا برادرزاده ی او فتحعلی خان 
فرزند حسن قلی خان جهانس���وز حاکم فارس بنام فتحعلیشاه قاجار به سلطنت 

نشست.

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


شاهدسقوطهایسهگانه282

ازسیرتمذمومآقامحمدخان
پادشاهکمربستهومتظاهربهاسالم

سرجان ملکم انگلیسی راجع به آقامحمدخان می نویسد:
اندامی ضعیف و صورتی بدون مو. از دور چون پس���ری چهارده ساله می نمود 
ویل از نزدیک صورتی چروکیده چون پریزنان داش���ت. در حالت خش���م قیافه 

مهیبی پیدا می کرد که نمی خواست کسی بصورتش نگاه کند. 
روای���ت می کنند که او دچار مرض صرع بود. روزی از کس���انش دور ماند و در 
باتالق���ی دچار حمله صرع ش���د. غالمی او را نج���ات داد و او به غالم وعده 
انعام داد. غالم بیچاره چندین بار برای یادآوری وعده انعام در مراسم بصورت 
آقامحمدخان نگاه کرد و پادش���اه دیوانه قاجار بجای این که به نجات دهنده ی 
زندگیش انعام دهد، دستور داد تا چشمان غالم را کور کنند تا بداند بذات اقدس 

شهریاری نباید با دید طلبکار نگاه کند.
او بس���یار مال دوست بود و عشق زیادی به جمع آوری نقود و جواهر داشت. در 
زمان او انتخاب وزراء و حکام ایاالت خرید و فروش می ش���د و بس���ته به هدیه 
و تحفه ای که به پادش���اه می دادند مقام می گرفتند و طبیعی است رفتار اینگونه 

حکام و مقامات مملکتی با مردم چگونه می توانست باشد.
این پادشاه بدکاره با این کارنامه کثیف، خود را تنها پادشاه جهان تشیع اعالم و 
بدان مباهات می کرد درحایل که حقانیت شیعه از وجود چنن شاهانی شرمگن 

است.
دکرت ناصر انقطاع در کتابی که به نام »آقا محمدخان- دالور بی رحم« در دست 

تحریر دارد در مورد این پادشاه خون ریز چنن می نویسد:
با این که بیش از نود درصد تاریخ ما را فرمانروایان خودکامه و ستمگر خونریز 
تشکیل می دهند ویل در میان این خونریزان دو- سه تن بی رحم تر، سنگدل تر و 

ستمگرتر از دیگران بودند که آقا محمدخان قاجار یکی از آنها است.

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


283 حسینحقیقی

درب���اره ی بی رحمی و ش���قاوت او در کتاب های تاریخ اش���اره ها و نمونه ها و 
داستان های فراوانی آمده است از آن میان در کتاب تاریخ عضدی آمده است که 
در زمان فرمانروایی کریم خان زند مردی به نام »لوتی صالح« از کسانی بود که در 
مجالس میهمانی و اوقات اسرتاحت خان، با مسخرگی ها و صحبت های طنزآلود 

سبب انبساط خاطر خان زند می شد. 
پس از این که کریم خان درمی گذرد و آقا محمدخان سرکش���ی می کند و در راه 
رس���یدن به تاریخ و تخت حتی برادر خود جعفر قلیخان و دیگر برادران خود را 
می کُشد و به تخت می نشیند. روزی لوتی صالح مسخره ی خان زند را به حضور 
فرا می خواند. و به او می گوید: تو با مس���خره گی ها و لطیفه هایی که در حضور 
وکیل الرعایا می کردی دارای سرمایه و مکنت فراوان شدی و میزان همه ی آنها 
را می دانم و باید راس���ت و بی کم و کاس���ت صورت همه آنها را به من بدهی و 
همه ی ثروت خود را به گناه خندانیدن و شاد کردن کریمخان تقدیم من  کنی. تا 

جان به سالمت بری.
 لوت���ی صالح که به هنگام زنده بودن کریم خان همیش���ه در مجالس در کنار آقا 
محمدخان می نشس���ت و با هم خیلی صمیمی بودند و در ضمن خود او آدمی 
شحاع و ُرک بود، در پاسخ خان قاجار گفت همه راست می گویم و همه را نیز 
تقدیم می کنم . اما خداوند عالم در وجود تو گذش���ت خلق نفرموده. بر این پایه 

می گریی و باز هم جان مرا تلف می کنی.
س���پس آقا محمدخان هشت هزار تومان از لوتی صالح می گرید و او را مرخص 

می کند.
چند روز بعد، او را می خواهد و می گوید: می باید در حق تو رفتاری شود که دیگر 

روی رفنت به مجالس بزم را نداشته باشی.
پ���س از بریدن بینی ، همان گونه که آمد چون لوتی صالح آش���نای صمیمی ایام 

گرفتاری او بوده جرأت کرد و گفت:
دیدی که خداوند تعایل در وجودت »گذشت« نیافریده است؟

آقا محمدخان دستور می دهد آنچه را که از او گرفته شده بود به وی رد کردند و به 
او گفت : برو به عتبات و مجاور باش. زیرا بیم آن دارم که باز طرف غضب من 
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واقع شوی و حرف تو راست شود. 
لوتی صالح بدون زیان مایل با بینی بریده شده، می رود و در کاظمن ماندگار می شود و 

تا پایان زندگی در آنجا می ماند.
آن گونه که »ژان گور« تاریخ دان فرانس���وی در کتاب خواجه تاجدار نوشته و ذبیح الله 
منصوری ترجمه کرده اس���ت روزی به یکی از درباریان خشم می گرید و دژخیم را فرا 

می خواند و دستور می دهد گوشی راست او را بربد.
به هنگامی که دژخیم سرگرم آماده کردن وسایل اجرای حکم بود شخص محکوم آهسته 
به دژخیم می گوید. من پنج تومان به تو می دهم تو فقط قسمت کوچکی از گوش مرا 
برب. آقا محمدخان جمالت نامفهومی از این نجوا را می شنود و شخص محکوم را فرا 

می خواند و می گوید: به دژخیم چه می گفتمی؟!
مرد بیچاره نخست انکار می کند ویل آقای محمدخان تهدید می کند که اگر راستش را 

نگویی سر از بدنت جدا می کنم.
درباری بینوا، داس���تان را بی کم و کاست برای او شرح می دهد و می گویم بنا بود پنج 
تومان به او بدهم. آقا محمدخان می گوید: حاال که حکم اجرا شده است. ویل اگر قبل 

از اجرا به من ده تومان می دادی از گناهت در می گذشتم!
درباری یاد ش���ده نخست گمان می کند که ش���اه دارد با او شوخی می کند ویل بعدها 

همکارانش به وی گفتند که چند بار گواه چنن رویداد و بخشایشی !! بوده اند.
در تاریخ ها آمده است، که در یکی از درگریی ها و جنگ ها، خان قاجار ناگهان دچار 
سه تن شمشریزن دشمن می شود که اگر یکی از سربازان تکاور و دالور او نبود، احتمال 
مرگ »خوجه« س���د در سد بود . ویل با تهور و از خودگذشتگی آن سرباز، جان وی 
نجات پیدا می کند و آقا محمدخان به س���رباز یک مأموریت در دربار خود می دهد و 
گهگاه که با او برخورد می کرد از نگاه های س���رباز ناراحت می شد. و سرانجام روزی 
دژخیم را فرا می خواند و می گوید چشم های این مرد را از کاسه بریون بیاور، زیرا هر بار 
که او را می بینم چنان مرا می نگرد که می خواهد بگوید» این منم که جان تو را نجات 

دادم !!« و سرباز بینوا را کور می کند.
به هنگام تصرف کرمان، فرمان می دهد که بیس���ت هزار چش���م مردان شهر را از کاسه 
بریون بیاورند و به افسری که چنن مأموریتی را داده بود تذکر می دهد که اگر در انجام 
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مأموریت تعللی کند چشم های خود او را نیز بریون می آورد.
پس از انجام مأموریت آقا محمدخان شخصاً حاضر می شود و دستور می دهد چشم ها 

را در برابرش بشمردند.
 در تاریخ ها آمده که پس از ش���مارش چش���م ها روشن می شود که یک جفت چشم از 
بیست هزار چشم کم است. او نگاهی به پریامون خود می کند . چشمش به سربازی که 

در کنار در ورودی سرگرم نگهبانی دادن بود می افتد، و می گوید:
آن سرباز به نظرم کرمانی اس���ت! چشم های او را دربیاورید تا شماره چشم ها درست 

شود!! 
گهگاه آدمی به این اندیش���ه می رود که ش���اید همه ی این گزارش های تاریخی درست 
نباشد و یل هنگامی که در داوری خود به این نتیجه می رسید که همه این سنگدیل ها را 

در باره ی او نوشته اند؟
و آن گاه است که پی می برد: تاریخ در قضاوت خود کمرت اشتباه می کند. 

استاد سعید نفیسی در کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران می نویسد:
یک���ی از مردان کریمخان وقتی ک���ه آقامحمدخان جوان در ش���ریاز و در دربار 
کریمخان تحت نظر بود این مرد در حق آقامحمدخان بسیار خوبی ها کرده بود. 
روزی آقامحمدخان در حمام با این مرد در ش���ریاز روبرو و با احرتام و اکرام آن 
مواجه گردید و به او گفت، اگر روزی بخت با من یار شود و بدولت برسم سزای 
این مهربانی های تو را خواهم داد. آن مرد گفت از قدیم گفته اند که دولت مانند 
مرغی است که بر سرکسان می نشیند و بال های بسیار بلند دارد که بروی چشم ها 
می گسرتد بطوری که مانع از دیدن می شود. آقامحمدخان گفت، چنن نیست و 
من به تو نشان خواهم داد. اتفاقاً وقتی آقامحمدخان اصفهان را فتح کرد آن مرد 
جزو کارگزاران کریمخان دستگری شد و او را هم آوردند تا با دیگران در حضور 
آقامحمدخان بکش���ند. مرد برای این که عهد دیرین او و گفتگوی حمام را بیاد 
آقامحمدخان بیاندازد. دو دس���ت خود را روی چشمانش گذاشت. محمدخان 
دس���تور داد او را پیش آوردند و سبب این کار را پرسید. مرد حکایت بازگفت. 
آقامحمدخان در خشم شد و دستور داد که نخست چشمان او را دربیاورند و بعد 
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سرش را بربند. این مرحمت شاهانه او بود.
خش���م و قساوت و دس���تورات دیوانه وار او طوری بود که این لطیفه را یکی از 
عمال دربار او روایت کرده اس���ت که هرگاه پیش آقامحمدخان قاجار می روید و 
از محضر او خارج می شوید نخست دست به سر و چشمان خود بربید و مطمئن 

باشید که آیا همه آن ها سرجای خود هستند یا نه!
جسد این پادشاه خبیث و جنایتکار را نخست در قلعه شوشی دفن کردند و سپس 
به امر فتحعلیشاه به تهران و از آن جا به نجف اشرف فرستادند تا به اعتقاد خود 
و جانشینانش یا برای عوامفریبی بیشرت دودمانش او را در جوار رحمت امام اول 

شیعیان از آتش جهنم درامان دارند. یک شعر آذری در این باره می گوید:
زاهد فریبم مده که در جهان دیگر جهنمی با شعله مهیب برای بزهکاران است. 
هر کسی که در آن جا بسوزد این آتش سوزان را از جهان فانی بدار باقی با خود 
می برد و این چنن است حکایت حاکمان زور و زر و تزویر که عمرشان کوتاه باد.

فتحعلیشاهقاجار

بعد از مرگ آقامحمدخان قاجار، چون او مقطوع النسل بود و فرزندی نداشت، 
لذا برادرزاده اش فتحعلی مریزا بنام فتحعلیش���اه به تخت سلطنت نشست. او نیز 
پادش���اهان دوره ی صفویه را الگوی خود قرار داد و کار مملکت را به استخاره 
و س���اعات بد و نیک واگذاشت و دور و بر خود را بجای این که با فرماندهان 
الیق س���پاهی و مردان کاردان کشوری پرکند از مالیان خرافاتی که از فقه شیعه 
نیز اطالعات کافی نداش���تند، پر کرد. و هر چند آخوند دراز ریش و کوتاه عقل و 
گشاده عبا و تنگ نظر بود دور او جمع شدند. آخوندهایی که جز تمّلق و تظاهر و 
تحمیق و خدعه و تزویر کاری نداشتند و تنها کار برجسته شان توسعه دادن مراسم 

سوگواری و برپا کردن عزاداری و گریه و مویه و ناله ملت بود.
فتحعلیشاه حرمسرای بزرگی برای خود ترتیب داد که بروایتی هفتصد زن و صدها 
بچه در آن می لولیدند و خود ش���اه هم در معرکه گم ش���ده بود. او حتی اسامی 
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زن و بچه های خود را نمی دانس���ت و اگر آن ها را در بریون از حرمس���را می دید 
نمی شناخت.

در عص���ری که علم و صنعت و نوآوری و تم���دن و ترقی در اروپا و دیگر نقاط 
جهان پیشرفت و تجلی داشت، پادشاه ریش دراز اسالم پناه ما بعنوان تفریح روی 

را ن های چاق و سفید زنان حرم غلت می زد و لودگی می کرد.
مشکل دیگری که در حرمسرا وجود داشت این بود که شاه برای خودش سوگلی 
حرم تعین نکرده بود، تا تکلیف ولیعهد با بودن فرزند س���وگلی روش���ن شود و 
زنان حرمسرا انواع اقسام کثافات و جادوها و دعاها را از دست مالیان گرفته و 
به خورد وجود سلطان صاحبقران می دادند تا مورد توجه به مرتبه سوگلی شدن 

برسند.
باالخره پادش���اه بجای پس���ر بزرگش محمدمریزا که مادرش قاجار نبود پسر ده 
ساله اش عباس مریزا را به ولیعهدی برگزید که این امر اختالفات زیادی در دربار 

ایجاد  کرد.
بهرحال عباس مریزای ده س���اله به اتفاق اتابک )یا به آذری آتابیک( و وزیرش 

عیسی فراهانی به تربیز که ولیعهدنشن بود رفتند.
در زمان فتحعلیشاه حاجی ابراهیم کالنرت )اعتمادالدوله( در واقع گرداننده دولت 
و حکوم���ت بود و تمام کس���ان خود را به مصدری امور گماش���ته بود و خود و 
دس���ت اندرکارانش به مردم جور و ستم فراوان با استفاده از ضعف و بی لیاقتی 

شاه روا می داشتند.
باالخره شاه از قدرت حاج ابراهیم اعتمادالدوله که دیگر اعتمادی به او نداشت 
در هراس ش���د و او را همراه با برادران و کس���انش گرفتند. عده ای را کش���تند و 
خود حاج ابراهیم را نیز کور کردند. حاج ابراهیم که انتظار چنن رفتاری از ش���اه 
را نداش���ت شروع به فحاشی به ش���اه کرد و به دستور پادشاه مخدوم زبانش را 
بریدند و با زبان بریده و چش���م کور او را روانه قزوین نمودند که در اندک مدتی 

درگذشت.
بعد از اعتمادالدوله که بدان شرح غمناک که نخست وزیری اش به پایان رسید به 
ترتیب مریزا شفیع اصفهانی، پسرش عبداله خان امن الدوله و مدتی نیز آصف الدوله 
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نخست وزیر شد ویل بعد از مدت کوتاهی دوباره امن الدوله به صدارت رسید و تا 
پایان عمر فتحعلیشاه نخست وزیر بود.

از بخت بد ایرانیان بطوری که قباًل نیز اش���اره رفت در مدت 38 سال سلطنت 
این پادشاه ناالیق که تنها هرنش داش���نت حرمسرا و برگزاری مراسم عزاداری و 
سوگواری محرم بود بزرگ ترین رویدادهای سیاسی و تاریخی در ایران و جهان 

صورت گرفت که اصاًل فتحعلیشاه به اصطالح داخل در باغ این مسائل نبود.
در جنگ اول ایران و روس که مدت نزدیک به ده سال از 1218 ایل 1228 طول 
کشید قرارداد ننگن گلستان بامضا رسید. در جنگ گلستان شاهزاده عباس مریزا 
با رشادت کامل و واقع بینی تمام جنگید ویل بعلت نرسیدن پشتیبانی و بی لیاقتی 
ش���اه و کارشکنی برادرانش شکست خورد و طبق قرارداد گلستان ایاالت دربند، 
باکو، شریوان، شکی و قره باغ و قسمتی از طالش یعنی قسمت اعظم جمهوری 
آذربایجان فعلی به روس���یه واگذار گردید و عالوه بر آن ایران از ادعاهای خود 
نسبت به گرجس���تان و داغستان در شمال آذربایجان فعلی صرف نظر کرد و حق 
کشتریانی جنگی نیز از ایران در بحر خزر سلب شد. دوره ی دوم جنگ های ایران 

و روس به مدت دو سال از 1241 ایل 1243 طول کشید.
آخوندها که حکومت کافر روسیه را خطری برای اسالم و موقعیت خود می دانستند 
و با پیشرفت علم در روسیه موقعیت خود را در خطر می دیدند به انواع وسایل، 
ذهن فتحعلیشاه را نسبت به جنگ مجدد با روسیه آماده کردند. آخوند محمد که 
از نجف آمده بود، از طرف مالیان شیعه نجف فتوای جهاد بر علیه کفار روسیه 

را در دست داشت و آخوندهای ایران نیز با او همصدا شدند.
در حایل که عباس مریزا بعنوان فرمانده و سردار جنگی از این حمله ناراضی بود 
و روس ها نیز بعل���ت گرفتاری های خود بعد از مرگ کاترین عالقه ای به جنگ 
نداش���تند و حتی یکی از شاهزادگان دربار روسیه نیز جهت مذاکره با شاه ایران 
آمده بود. آخوند محمد مالقات شاه را با او در استخاره بد دیده بود و برعکس 

نتیجه حمله به روسیه را »سعد« یا مبارک تشخیص داده بود.
یکی از آخوندهای کله گنده ایران به مالمحمد از نجف نگفت، ای مالی احمق، 
جهاد وقتی اس���ت که ملک و امت مس���لمان مورد حمله و تجاوز قرار بگریند. 
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-در آن سال که روسیه به ایران حمله نکرده بود.- دادن فتوای حمله نمی تواند 
پش���توانه جهاد را داشته باشد. ویل متأسفانه در معرکه گریی های آخوندها هرگز 
گوش شنوای حرف حق نیست. کمااینکه هم اکنون نیز بعد از گذشت دویست و 
اندی سال معرکه گریان آخوند و تازی پوشان واپسگرا هر خزعبالتی را به نام دین 
و مذهب و به نمایندگی از خدا و امام زمان تحویل ملت بیچاره و مسلمان ایران 
می دهن���د و مخالفت با خود را مخالفت با اس���الم، امام زمان و خداوند متعال 

اعالم می دارند.
نتیجه جنگ دوم قرارداد ترکمانچای بود که در محل ترکمن چای در 22 کیلومرتی 
شهر میانه در پنجم شعبان 1243 بسته شد. از طرف روسیه ژنرال پاسکویچ و از 
طرف ایران ابوالحسن خان شریازی وزیر امورخارجه و آصف الدوله صدراعظم، 

آن را امضاء نمودند.
چون این قرارداد مرزهای جغرافیایی فعلی ایران را ترسیم و تحدید نموده است 

لذا اشاره بدان را ضروری می دانیم.
هموطنان ما بدانند که از 600 سال پیش آخوندها باعث از دست دادن منافع ملی و 
قلمرو ملت ایران بوده اند وهنوز هم هستند و منافعی که ایران در بحر خزر و میدان 
گاز پارسیان در خلیج فارس هم اکنون از دست می دهد خود شاهد زنده ای برای 
آن خیانت ه���ای تاریخی مالیان و تداوم آن تا زمان جاری اس���ت. طبق قرارداد 
مزبور: عالوه بر ایاالت مندرج در عهدنامه گلستان، ایروان و نخجوان، اردوباد، 

قراباغ به روس ها واگذار گردید ومرز فعلی، رود ارس قرار داده شد. 
در واقع در عهدنامه گلستان و ترکمن چای، پادشاه بی لیاقت قاجار متصرفاتی را 
که امروز مرکب از س���ه کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان و یک 
ایالت خودمختار نخجوان است را به روس ها باختند و حقوق کاپیتوالسیون برای 

اولن بار در تاریخ ایران برای اتباع روسیه معن گردید.

از زمان س���لطنت فتحعلیش���اه با قراردادهای خالف منافع ایران که با دو دولت 
روسیه و انگلستان برقرار گردید. ایران عرصه مداخله و رقابت سیاست های روس 
و انگلیس شد و این مداخله تا چند سایل از آغاز سلطنت رضاشاه کبری نیز ادامه 
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داشت و باحتمال قوی امروز نیز با وجود مالیان در حکومت و مهدوی کنی در 
رأس مجلس خربگان ادامه دارد.

عباس مریزا ش���ش س���ال پس از جنگ های ایران و روس در سال 1249 در 47 
سالگی بدون آن که طعم سلطنت را بچشد و از حمایت روسیه برای سلطنتی که 
آن همه به آن ها امتیاز داده بود، بهره بگرید با بیماری نقرص در مش���هد وفات 
کرد و فتحعلیشاه برخالف مخالفت س���ایر شاهزادگان پسر بزرگ عباس مریزا  
محمدمریزا را به ولیعهدی انتخاب کرد. تنها شانس ایرانیان در آن برهه از زمان 
گماشنت ابوالقاسم قائم مقام فراهانی بوده اس���ت که از سیاستمداران کاردان و 

وطن پرست تاریخ ایران بود و در ادبیات و شاعری نیز صاحب ذوق بود.
قائم مقام تا آن جا که ممکن بود مملکت را با صداقت و درایت اداره می کرد و 
بلحاظ پاک بودن و اتکاء به نفس با محمدشاه بی پروا و مغرور سخن می گفت.

در اثر س���عایت بدخواه���ان و نیز رضایت ضمنی روس���یه و انگلیس که وجود 
صدراعظم شایس���ته و کاردانی را برای ایران مخالف منافع خود می دانس���تند با 
جمع دالیل فوق مخالفن اش بویژه تأثری بسیار زیادی که آخوند حاج مریزا آقاسی 
)یا مریزا آغاسی( در شاه داشت شاه ساده لوح و خرافی را فریب دادند و از دست 
او فرمان قتل قائم مقام را گرفتند و در باغ نگارس���تان پارچه در گلویش کردند و 
با چوب پارچه را فشار دادند تا خفه شد و ایران یکی از وطن پرست ترین رجال 

کاردان خود را از دست داد.

* * * * *

عباس مریزا وقتی در تربیز ولیعهد بود در سفری که به خوی نمود با آخوند مریزا 
آقاس���ی آشنا ش���د و او را برای معلمی سه فرزندش از جمله محمدمریزای قبلی 
یا محمدش���اه فعلی برگزید. مریزا آقاسی به سبک آخوندهای مرید و شهیدپرور 
نفوذ مذهبی زیادی در شاهزاده محمدمریزا بدست آورد به حّدی که شاهزاده او 
را دارای کرامات می دانست و او سایه الهی می شمرد. کمااین که در زمان ظهور 
خمینی نیز بس���یاری از تحصیلکرده ها و روش���نفکراِن ما او را صاحب کرامات 
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دانستند و عکسش را در ماه دیدند و موی محاسن اش را در سور ه ی بقره یافتند. 
)حاال چرا در سوره ی بقره یافتند، آن شرح جداگانه دارد(.

حاج مریزا آقاس���ی با اس���تفاده از محبت های شاه جدید به زیارت مکه رفت و 
در بازگشت بقدری خود را مورد توجه سلطان می دانست که از عزت نساءخانم 
دخرت فتحعلی شاه که بیوه بود خواستگاری کرد. عزت نساء پاسخ داد به این آخوند 
شپش���و بگویید که از این غلط ها نکند و حد خود را بداند. حاج مریزا آقاسی که 
چون بعضی از آخوندها شیطان را درس می داد سری تکان داد و گفت باالخره 
وقتش می رسد که او به ازدواج با من تن در دهد. البته بعدها بعد از نخست وزیری 

او چنن نیز شد.
بطوری که گفته ش���د س���فریان روس و انگلیس در خشم شاه نسبت به قائم مقام 
فراهانی بی تأثری نبودند و در انتخاب نخست وزیر جدید نیز صاحب نظر بودند. 
چون هر یک شخصی دیگر را به نخست وزیری توصیه می کردند ویل هر دو در 
مورد حاج مریزا آقاس���ی که شاه نیز به او ارادت ویژه داشت و بهرحال با توجه 
به این که آخوند اکثراً آماده معامله با سیاس���ت است به نخست وزیری او توافق 

کردند.
حاج مریزا آقاسی یکی از بی لیاقت ترین و دسیسه بازترین صدراعظم های دوران 
قاجار بود. آقای محمود طلوعی در کتاب »هفت پادشاه« چاپ تهران، می نویسد:

وقتی عده ای از ترکان ماکویی که حکم گارد ویژه نخس���ت وزیر را داشتند در 
ش���ب زن و بچه مردم را می گرفتند و به آن ها تجاوز می کردند وقتی مردم به 
حاجی ش���کایت می بردند حاجی به ترکی ب���ه آن ها می گفت، اگر این ها با 
اطفال ش���ما وطی نکنند، پس با من وطی بکنند. این پاس���خ یک آخوند و 

روحانی که نخست وزیر پادشاه اسالم پناه در پاسخ به مردم بود. 
در دوره ی محمدشاه نیز کار مملکت با استخاره و اصطرالب آن هم توسط مریزا 

آقاسی آخوند اداره می شد. 
از وقایع مهم دوران محمدش���اه جنگ هرات بود که انگلیسی ها از حاکم هرات 
حمایت می کردند و دربار ایران فقط دل خوش داشت که روس ها از ایران حمایت 
خواهند کرد. انگلیسی ها وقتی دیدند احتمال پریوزی ایران در هرات زیاد است 
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اواًل محمدشاه را تهدید کردند. ثانیاً »مک فیل« انگلیسی سفری انگلیس در ایران 
نامه ای به مجتهد و مرجع تقلید بزرگ اصفهان سیدمحمد شفتی که خود او نیز از 
جابرین معمم شهر بود و حکایت های زیادی راجع به جنایات این آخوند وجود 
دارد، نامه نوش���ت و او را به مخالفت با سیاست شاه و مریزا آقاسی در حمله به 

هرات دعوت کرد.
البته چنن دعوت هایی بدون هدیه و تحف به مجتهد نمی توانست صورت بگرید. 
ضمناً قوای انگلیس برای فش���ار به ایران جزیره ی خارک را اش���غال کرد. یعنی 
دولت انگلیس هم شخص شاه را تهدید کرد و هم مالشفتی مجتهد در اصفهان 
را علیه حمله به هرات واداشت و هم به اشغال نظامی بخشی از خاک ایران در 

جزیره خارک نمود.
بناچار محمدشاه از محاصره ی هرات دست کشید و با دادن امتیازات جدیدی به 
انگلستان دوباره جان مک فیل که حاال لقب »ِسر« نیز از ملکه گرفته بود بعنوان 
سفری بدربار ایران آمد. انگلیسی ها دوبار نیز از دوران محمدشاه، آقامحمدخان 
محالتی داماد فتحعلی شاه را برای طغیان و سرکشی تشویق کردند. یک بار در قم 
و محّلات و بار دیگر در کرمان بود که به نتیجه ای نرسید و آقاخان به هند پناه برد.

از اتفاقات مهم دیگر دوران این پادش���اه ضعیف حمله عثمانی به شهر محمره 
)خرمشهر فعلی( بود. که منجر به عهدنامه دوم ارضروم شد و ایران از ادعای خود 
نسبت به سلیمانیه و غرب پل ذهاب منصرف شد و دولت عثمانی نیز خرمشهر و 

ساحل شرقی شط العرب را آزاد نمود.
از وقایع دیگر دوران محمدشاه ظهور سیدمحمدعلی باب در سال 1260 بود که 
مذهب بابی را بنیاد نه���اد. پریوانش او را باب الله، نقطه اویل و حضرت اعلی 

نامیدند، که خود شرح جداگانه الزم دارد.
محمدشاه در سال 1264 پس از ده سال بیماری و علیلی در 42 سالگی درگذشت 
و چهارده سال از حساس ترین دوران تاریخ ایران را به بطالت و ساده لوحی بهدر 
داد. او سیاستمدار و ادیب بزرگی چون قائم مقام فراهانی را به قتل رساند و یک 
مالی مکتبی و خرافاتی بدذات را به نخست وزیری گماشت که لیاقت اداره بیش 
از یک مدرس���ه مذهبی در خوی یا ماکو را نداشت. عمده ترین کار مریزا آقاسی 
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اولویت دادن به کندن قنات و ساخنت کارخانه توپ و اّراده بود که آن هم هرگز به 
ثمر نرسید و تهرانی ها سرودند که:

نگذاش���ت برای ش���اه حاج���ی درهمی
شد مصرف قنات و توپ هر بیش و کمی

ن���ه م���زرع دوس���ت را از آن آب نم���ی
ن���ه خای���ه خص���م را از آن ت���وپ غمی

روضه خوانی های محرم، شبیه سازی، عزاداری و دسته جات حسینی که از دوران 
فتحعلی شاه شروع شده بود در زمان محمدشاه و مریزا آقاسی که هرن دیگری جز 
روضه خوانی نداشت بیشرت رونق یافت تا که در زمان ناصرالدین شاه به اوج خود 

رسید.
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ناصرالدینشاهقاجار

محمدش���اه اعتقاد زیادی به قدرت زنش مهدعلیا که مادر ناصرالدین  مریزا بود 
داش���ت. ناصرالدین مریزا درموقع فوت پدرش فقط 16 س���ال داشت که پادشاه 
شد. وزارت و اداره امور او با مریزا تقی خان امریکبری شخصیت برجسته سیاسی 
تاریخ ایران بود که آن زمان امری نظام خوانده می ش���د. بعد از مرگ محمدش���اه 
مریزا آقاسی هوس سلطنت بسرش زد ویل چون منفور ملت بود نتوانست سپاهی 
دور خود جمع کند لذا به شاه عبدالعظیم پناهنده شد و نامه ی ملتمسانه ای به سفری 
فرانسه فرستاد. بهرحال امریکبری او را بخشید و به عتبات تبعید نمود که یک سال 
بعد در آن جا درگذش���ت. و گمان نمی کنم رحتمی را بدنبال خود برای آن همه 

زحمت به ملت ایران همراه برد.
تا رس���یدن ولیعهد و امریکبری به تهران مریزا آقاخان نوری که مورد توجه مهدعلیا 
)مادر ناصرالدین ش���اه( بود، درصدد صدارت بود که با رسیدن ناصرالدین شاه و 
تاجگذاریش در س���ال 1264 بالفاصله امریکبری را به صدارت منصوب گردید و 
امریکبری با کاردانی، صداقت و لیاقت به  اصالح امور، قطع دس���ت دزدان، کوتاه 
کردن دست ایادی و عوامل مفت خور و مزدوران از طرف مادر شاه را آغاز نمود.

مهدعلیا خیلی سعی کرد که در امریکبری نفوذ پیدا کند. او حتی دخرت 15 ساله خود 
بنام عزت الدوله را بنکاح امریکبری درآورد. ویل شخصیت امری مستحکم تر و واالتر 

از آن بود که با دسیسه های مهدعلیا و تمهیدات سیاسی او سازگار باشد.
طبیعی بود که دربار فاسد قاجار قدرت جذب و کار با شخصیتی چون امریکبری را 
نداشت لذا دسیسه ها برای برکناری او شروع شد. ساالر پسر آصف الدوله دایی 
محمدشاه در خراسان سربشورش برداشت. امریکبری سپاه زیادی بسوی خراسان 
فرس���تاد. انگلیسی ها از وقوع جنگ در خراس���ان خوشحال نبودند لذا او را از 
این کار منع می کردند ویل امری توجهی به خواست انگلیسی ها نکرد و باالخره 
جنگ را ادامه داد تا ساالر شکست خورد. در این جنگ خود ساالر، دو برادر و 
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یک پسرش به قتل رسیدند. ویل روابط انگلیس با امریکبری تریه شد. البته انگلیس 
یا روس هرگز نخست وزیرانی چون قائم مقام فراهانی، یا مریزا تقی خان امریکبری 
را برای ایران نمی خواستند. باالخره به تحریک مهدعلیا و مریزا آقاخان نوری که 
کاماًل تحت نفوذ انگلیسی ها بود، شاِه جوان و نمک نشناس دستور داد امریکبری 
را که مربی و سرپرس���ت و ش���وهر خواهر او بود، در حمام فن کاشان با نامردی 

تمام کشتند.
بعد از آن قتل فجیع و ناجوانمردانه، جس���د امریکبری در فن کاشان دفن شد ویل 
یک سال بعد ناصرالدین شاه چون عذاب وجدان اگر می داشت ناراحتش می کرد 
و نیز برای نشان دادن ارادت خودش به کربال و نجف دستور داد جنازه امریکبری 

را به عتبات عالیات بردند.
مریزا آقاخان نوری طبق توصیه مادرشاه و تأیید انگلیسی ها به نخست وزیری رسید 
و مدت هفت سال نخست وزیر بود. ناصرالدین شاه به او لقب اعتمادالدوله داد. 
او مدت نخس���ت وزیری اش کاری به وظیفه  اصلی اش در مقابل ملت و مملکت 

ایران نداشت بلکه نوکر مهدعلیا و مأمور سفارت انگلیس در تهران بود.
متأسفانه دوران ناصرالدین شاه حساس ترین دوران تاریخی در حیات ایران بود. 
در این دوره باز محمدیوسف خان امریهرات که مالیات بده به دولت ایران بود در 

مقابل شورش های داخلی از حاکم خراسان کمک خواست. 
وقتی سپاه ایران وارد هرات شد چون با مردم بدرفتاری کردند امری هرات از کار 
خود پش���یمان شد و سپاهیان ایران را بریون کرد و پرچم انگلیس را بر فراز قلعه 

هرات برافراشت.
حسام الس���لطنه فرمانده سپاه ایران به کمک یک فرانسوی، دیوار حصار شهر را 
منفجر نمودند و ش���هر به تصرف ایران درآمد. اما بالفاصله باز انگلیس���ی ها از 
جنوب دوباره وارد خرمشهر شده و تا اهواز پیش آمدند و سلطان مسقط و عمان 
نیز به کمک انگلیسی ها به بندرعباس حمله کردند. ایران تسلیم شد و سپاه خود 
را از هرات بریون نمود. افغانستان در اثر دسایس و اقدام مستقیم انگلستان برای 
همیشه از دست ایران خارج شد. انگلیسی ها خرمشهر و اهواز را تخلیه کردند ویل 
بندر چاه بهار را که جزو قلمرو ایران بود ظاهراً برای مدت بیست سال به سلطان 
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مس���قط اجاره دادند. شما وقاحت سیاسی انگلیس را ببینید، علناً بر علیه سپاه 
ایران در بخشی از قلمرو ایران که هرات است اقدام نظامی می کند حاکم آن جا 
را به برافراش���نت پرچم انگلیس تشویق می کند و از این طرف نیز قلمرو و ملک 
طلق ایران را به اجاره بیس���ت ساله به سلطان مسقط واگذار می کند. برخالف 
خمینی که می گفت ما هرچه می کشیم از دست امریکا می کشیم، من معتقدم ما 
هرچه می کشیم از دست انگلیسی ها می کشیم نه امروز بلکه از پانصد سال پیش 
که اولن هیئت ش���ان به دربار شاه طهماسب و دومن شان هیئت برادران شریل به 
دربار شاه عباس آمدند و ورود به سیاست ایران را از راه عبا و عمامه و آخوند را 

یاد گرفتند.
ناصرالدین شاه در س���ال 1275 مریزا آقاخان نوری را از صدارت عزل و خود با 
تعین کابینه ای از وزیران در واقع پادشاهی و صدارت را توأم اداره می کرد و فقط 
برای خود وزیر جنگ انتخاب می نمود که به او سپهساالر می گفتند. به نوشته ی 

کتاب »تاریخ عصاره«:
یکی از سپهساالران درستکار و وطن پرست مشرالدوله، سپهساالر اعظم بود 
که خدمات زیادی در امور نظامی و نظمیه و امنیت ش���هرها معمول داشت 
و مقدمات سفر ناصرالدین شاه را جهت مشاهده ترقیات اروپا در سال 1290 
فراهم س���اخت. ناصرالدین شاه پنج ماه با حدود بیش از یکصدنفر از جمله 
سیدحس���نی روضه خوان که شب های جمعه توس���ل به سیدالشهداء می کرد 
همراه ش���اه بود و حاصلش سفرنامه ای است که از یک رهرب مملکت آن چه 
که در اروپا دیده و آن چه که بدان اندیشیده در خور تعجب و خواندنی است 

می نویسد:
»صبح بیدار ش���دیم کمی آب خوردیم، صبحان���ه، ننه خاتون با ما بود. وزیر 
خارجه دیش���ب س���رما خورده نخوابیده بود. قبل از نهار مقداری قدم زدیم. 
ناهار را صرف فرمودی���م و خوابیدیم. فخرالملک و وزیر دربار آن جا بودند 
قدری گوش فخرالملک را کش���یده سربس���ر وزیر دربار گذاشتیم. وزیر دربار 
تلگرافی به ما داد که در آن به تفصیل عمل کردن بواس���ر صدیق الدوله بود. 
خیلی خوش���حال شدیم. ناهار کرده، اس���رتاحت کردیم. چون شب جمعه بود 
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سیدحسنی روضه  سیدالشهداء خواند کمی گریه کردیم و خوابیدیم. )از کرامات 
شیخ ما چه عجب، مشت را باز کرد و گفت، وجب!(

سفر دوم ناصرالدین شاه در سال 1293 چهار ماه و سفر سوم او را در سال 1306 
شش ماه طول کشید.

ناصرالدین شاه در سفر سوم خود با انگلیسی ها دو قرارداد بست و ضمن آن دایر 
نمودن کازینو و قمارخانه و انتشار بلیت های التاری را به انگلیسی ها داد. آن ها 
نیز وسایل عیش و عشرت سلطان صاحبقران اسالم پناه را در لندن فراهم آوردند.

از وقایع مهم دوره ی ناصرالدین ش���اه که این بار روحانیت بر علیه او برخاس���ت 
واقعه ژری و نهضت تنباکو بود.

ناصرالدین ش���اه امتیاز تنباکو را برای مدت پنجاه سال به شرکت رژی و جرالد 
تالبوت واگ���ذار کرده بود، مردم که به تدریج با افکار آزدایخواهانه اروپا آش���نا 
می ش���دند و از بی لیاقتی و فشار خاندان قاجار که سلطنت را موهبت الهی برای 
خود می دانستند وحقی برای مردم قائل نبودند به تنگ آمده بودند. مردم بر علیه 
این قرارداد ظالمانه قیام کردند و این بار دو روحانی از شریاز سیداکرب فال اسریی 
و از کربال مریزای شریازی که مرجع تقلید بود فتوای تحریم توتون و تنباکو را بدین 

شرح اعالم داشت:
»امروز مصرف توتون و تنباکو حرام و هر نوع استفاده از آن محاربه با امام زمان 

است«.
فتوای مجتهد بزرگ مریزای شریازی در تهران بدست مریزا حسن آشتیانی امام 
جمعه تهران رسید و با استقبال و تبعیت عموم مواجه شد. مردم در میدان ارک 
مقابل کاخ گلستان به نائب السلطنه با شمشری حمله کردند. او گریخت و نگهبانان 

هفت نفر را کشتند.
گویند وقتی ناصرالدین شاه وارد حرمسرا شد دید که تنگ قلیان های متعددی که 
زنان ناصرالدین ش���اه از آن ها استفاده می کردند کنار حوض شکانده شده است. 
ناصرالدین ش���اه فهمید فتوا کار خود را در داخل حرم او نیز انجام داده اس���ت 
لذا باتفاق امن الدوله قرارداد را با ش���رکت انگلیس���ی فسخ نمودند و پرداخت 
پانصدهزار تومان خسارت به شرکت ژری را تقبل کردند. چون خزانه دولت خایل 
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بودن این پول را باید از بانک ایران و انگلیس قرض می کردند و انگلیس���ی ها 
عوائد گمرک فارس را در قبال این تعهد به ضمانت گرفتند. ناصرالدین شاه که جد 
اندر جد از عامل مذهب در سرکوب مردم، کشتار مخالفان و اجرای مقاصد خود 
استفاده می کردند، برای اولن بار مزه تلخ این شمشری دو سر و فتوای مجتهد و 

آیت اله را فهمید.
دراین قس���مت چند خاطره از تاج السلطنه دخرت ناصرالدین شاه راه که بهرتین و 
بی غرض ترین مطلب می تواند در مورد پدرش باش���د به نقل از کتاب خاطرات 
تاج السلطنه که هشتاد سال پیش چاپ شده است، بطور خالصه ذکر می کنیم. او 
این خاطرات را به تقاضای معلمش سلیمان نامی که پسرعمه اش نیز بوده و از او 
خواسته بود که تاریخ زندگیش را تقریر کند یعنی بگوید ویل تاج السلطنه گفته بود 
ک���ه حال تقریر ندارد بلکه آن را تحریر می نماید. )یعنی حال گفنت اش را ندارد 

ویل آن را می نویسد(:
»عمارات اطراف، تقسیم شده بود درمیان تمام خانم ها که منسوب به سلطان 
بودند. تقریبًا اعلیحضرت پدر تاجدارم هش���تاد زن و کنیز داشت. هر کدام ده 
ایل بیست کلفت و مستخدم داشتند. عده زن های حرمسرا به پانصد نفر بلکه 
ششصد می رسید و همه روزه با خانم ها و کلفت ها و خدمه ها از اقوام و عشایر 
خود جماعتی را می پذیرفتند و هر روزه، باالستمرار در حرمسرا تقریبًا هشتصد، 
نهصد نفر زن موجود بود. حال الزم است شرحی از این گربه ی عزیز که باعث 
ترقی خانواده امنی اقدس شد، به شما بنویسم. این سلطان مقتدری که ما او را 
خوشبخت ترین مردمان عصر خودش می دانیم، اگر به نظر انصاف نگاه کنیم، 
فوق العاده بدبخت بوده اس���ت، زیرا که، این سلطان خود را مقید به دوست 
داشنت زن ها نموده و از این جنس متعدد در حرمسرای خود جمع نموده بود و 
به واسطه رشک و حسدی که در خلقت زن ها ودیعه آسمانی است، این سلطان 
به این مقتدری نمی توانسته است عشق و میل خود را به زن و یا اوالد خود 
در موقع بروز و ظهور بیاورد و به قدری خود را مغلوب نفس و هوا و هوس 
ساخته و به قدری غرق در تنعمات دنیوی بوده است که اقتدارات سلطنت را 
هم فراموش نموده. از آن جایی که هر انسانی یک مخاطب و طرف صحبت و 
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یک نفر دوست و محب الزم دارد و این شخص البته باید بر سایرین سرکرده 
ش���ود. این سلطان مقتدر مقهور، و به واس���طه مالحظه زن ها، این حیوان را 
طرف عشق و محبت قرار داد. او را بر تمام خانواده ی خودش ممتاز می سازد. 
)بعد از سخنانی درباره خوشبختی مطلب خود را دنبال می کند( مثاًل اگر این 
پدر تاجدار من خود را وقف انسانیت و ترقی ملت خود و معارف و صنایع 
می نمود، چه قدر بهرت بود تا این که مشغول یک حیوانی. و اگر این قدر زن ها 
را دوس���ت نمی داش���ت و آلوده به لذایذ دنیوی نشده بود تمام ساعات عمر 
مشغول سیاست مملکت و ترویج زراعت و فالحت می شد، چقدر امروز به 
حال ما مفید بود! افس���وس! ای معلم عزیز من! که در آن عصر و زمان تمام 
غرق غفلت بوده و بویی از انس���انیت به مشام ش���ان نرسیده و به قدری آلوده 
به رذایل و بدی ها بودند که قرن های خرابی یادگار گذاش���تند که اصالح پذیر 
نیست. )بعد می نویس���د که خانم ها از روی حسادت چگونه گربه را ربوده و 
در چاهی سرنگون نمودند و گربه از بنی رفت.( این بچه که با گربه هم بازی 
و مأنوس بوده، طرف التفات ش���اهانه واقع و جای گربه را در پیش حضرت 
سلطان می گرد و رسومات گربه، باالمضاعف درباره آن طفل مجرا می شود. 

)این طفل ملیجک یا منیجک می باشد.(«

مظفرالدینشاهقاجار

ناصرالدین ش���اه روز جمع���ه هفده���م ذیعقده س���ال 1313 در ح���ایل که وارد 
شاه عبدالعظیم می شد تا نماز بخواند بضرب گلوله مریزا رضا کرمانی که از ستم 
کشیدگان کرمان بود و حاکم کرمان زندگی را از او سلب کرده بود، در حایل که 
عریضه بدست داشت به شاه نزدیک شد و با طبانچه ای که در زیر عریضه بود، 

قلب ناصرالدین شاه را نشانه گرفت. ناصرالدین شاه به زمن غلطید و جان داد.
آقای محمود طلوعی نویس���نده آگاه در کتاب هفت پادشاه خود اشاره می کند 
که در ترور ناصرالدین شاه، امن سلطان، نخست وزیر وقت، اعتمادالسلطنه رئیس 
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دربار ناصراالدین شاه و حاج امن الضرب از مریدان سیدجمال الدین اسد آبادی 
نقش داشته اند.

بعد از مرگ ناصرالدین ش���اه پس���رش مظفرمریزا که ولیعهد و حاکم تربیز بود با 
توافق نمایندگان روس و انگلیس در هفده ذیقعده 1313 به سلطنت رسید.

او در پانزده سالگی با دخرت امریکبری ازدواج کرده بود، بیشرت اوقات بیحال و بیمار 
بود. او بسیار مذهبی و خرافی و برخالف سبیل های دراز و ترسناکش بسیار ترسو 
و ضعیف بود. او از صدای رعد و برق بقدری می ترس���ید که همواره زیر عبای 
سید بحرینی می رفت و برای سید یک خانه در کنار قصر خود ساخته بود تا در 
صورت رعد و برق فوری سید بتواند او را زیر عبا بگرید و از خطرات رعد و برق 
نجاتش بدهد. با آگاهی مردم از این وضع در مجالس خصوصی تهران مطرب ها 
تصنیفی می خواندند که »آبجی مظفر« برگردان آن بود و بر خالف س���بیل های 
کلفت و آویزان به مزاح به او »آبجی مظفر« لقب داده بودند. که اشاره به حالت 

بی حایل و ناتوانی و ترسو بودن مظفرالدین شاه بود.
بهرت اس���ت چند س���طری نیز از خانم تاج الس���لطنه راجع به ب���رادر تاجدارش 

مظفرالدین شاه  بشنویم:
»در ای���ن وقتی که هر کس به فکر خود بود و به هر قس���می بود قطعه قطعه 
مملک���ت را ویران می نمود، برادر تاجدار من هم مش���غول کار خودش بود. 
ش���بانه روز خودش را صرف حرکات بیهوده می نمود. در یک خواب غفلت 
عمیقی غرق بود. از جمله، یک گردی از فرنگس���تان با خود آورده بود که به 
قدر بال مگس���ی از آن در بدن کسی یا رختخواب کسی می ریختند تا صبح 
نمی خوابید و مجبور بود به طور اتصال بدن خودش را بخاراند. دو َمن از این 
گرد را آورده، اتصال در رختخواب عمله خلوت می ریخت. آن ها به حرکت 

آمده، حرکات مضحک می کردند و او می خندید«.

از اقدامات بزرگ و تاریخی دوران مظفرالدین شاه صدور فرمان مشروطیت بود 
ک���ه پس از مبارزات و مقاومت جانانه مردم در یکصدواندی س���ال پیش دربار 
قاجار راضی به قبول مش���روطیت گردید و با کاردانی رجال وطن پرست ایرانی 
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فقط چند ماه مانده به مرگش قانون اساسی را امضاء کرد.
انقالب مشروطیت ایران در دهه اول قرن بیستم نخستن انقالب آزادی خواهی 

در منطقه بود.
هنوز انقالب بلش���ویکی و کمونیستی در روس���یه روی نداده بود. هنوز آتاترک 
جوان حکومت سکوالر پارلمانی در ترکیه ایجاد نکرده بود . هنوز گاندی و نهرو 
حکومت مستعمراتی انگلیس را در هند پایان نداده بودند. هنوز پاکستان مسلمان 
تشکیل نشده بود. هنوز عراق مستعمره عثمانی و امارات مستعمره انگلیس بودند. 
در چنان اوضاع و احوایل مردم ایران آخوند ارتجاعی مریزا فضل اله نوری را که 
خواهان مشروعه و در واقع مراد خمینی بود بر باالی دار بردند و صد افسوس که 
نوادگان آن مبارزین در بهمن سال 57 مشروعه خواهان حکومتگرای اسالمی که 

مرتجعن تاریخ و واپسگرایان قرن بیستم بودند را بر سر کار آوردند.
پدران نیک اندیش ما با انقالب مشروطه و داشنت پارلمان نخستن ملت در منطقه 
بودند که خواهان دموکراس���ی و حکومت مردمی شدند و تا آن جا پیش رفتند که 
آخوند مش���روعه خواه را که چون خمینی می خواست حکومت شرع برقرار کند 
باالی دار فرستادند. آنگاه روشنفکران آبکی و ملت خوش باور ما بدنبال آخوند 
رفتند به امید این که آخوند واپسگرا به آن ها آزادی و دموکراسی به ارمغان بیاورد 
ویل ره آورد جمهوری اس���المی جز تحقری ای���ران و ایرانی و فالکت و بدبختی 
برای ملت و مملکت ما نشد. این اشتباه بزرگ را باید نسل حاضر قبل از آن که 

دست شان از این دنیا کوتاه شود بهر وسیله ممکن جربان بکنند.

سیدجمالالدیناسدآبادی

یکی از بنیان گزاران و پیشروان اندیشه حکومت اسالمی و تأسیس اخوان المسلمن 
سید جمال الدین اسدآبادی بوده است که اشاره ی مختصری به زندگی او می کنیم:

از او با نام های جمال الدین االفغانی و سید محمد بن صفدر الحسن نیز نام برده 
می شود. اندیشمند سیاسی و مبلغ اندیشه اتحاد اسالم بود. وی همچنن از اولن 
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نظریه پردازان بنیادگرایی اسالمی محسوب می شود. از او با عنوان آغازگر نهضت 
بیداری اسالمی در سده های اخری نام می برند.

اطالعات اندکی درباره محل تولد و خانواده وی در دس���ت است و محل تولد 
او همیش���ه محل اختالف بوده است.با وجود لقب »افغان« که او خود را با آن 
معرفی می نمود و با آن ش���ناخته شده بود، وی ایرانی و شیعه و از مردم اسدآباد 
همدان بود. گمان می رود که سیدجمال الدین صالح نمی دانسته کسی به هویت 
وی پی بربد به طوری که گاهی به جای اس���دآبادی، اسعدآبادی امضا می نمود. 
محمد عبده  شاگرد سید جمال الدین و مرتجم کتاب نیجریه وی به زبان عربی، 
در مقدمه ترجمه کتاب می نویسد، سید جمال الدین ایرانی بود ویل به دو علت 
خود را افغانی معرفی می نمود: اول اینکه بتواند در کشورهای عربی خود را سنی 
معرفی کند و به هدف هایش برسد. دوم اینکه خود را از دست مقررات سختی 

که دولت ایران برای اتباعش در خارج قرار داده بود برهاند.
او از پنج س���الگی به فراگریی دانش نزد پدر خود پرداخت. او برای ادامهی تحصیل 
به مدرسه ی صاحیه قزوین رفته ودروس حوزوی را تا سطوح عایل نزد برادران برغانی 
آموخته و س���پس ب���ه تهران مهاجرت کرد. وی در همن زم���ان و در حایل که بیش از 
شانزده سال نداشت، پس از چند دیدار با آیت الله طباطبائی مرجع بزرگ وقت درجه 
اجتهاد را دریافت کرد. مدت زمانی بعد عازم نجف شد تا از درس کسانی چون شیخ 
مرتضی انصاری بهره جوید. از اس���اتید دیگر وی در نجف می توان به مالحسن قلی 

همدانی اشاره کرد.
سید جمال الدین در سن 18 سالگی در اکثر علوم رایج در آن زمان به مقام عایل رسید. 
بعد به هندوستان و حجاز و مکه سفرهایی کرد و سرانجام به افغانستان مراجعت نمود. 
ودر آنجا ش���ریک اسرار دوس���ت محمدخان امری افغانستان شد. در جنگ هرات نیز 
همراه او بود. سپس به مصر رفت و با دانشمندان آنجا همنشن شد. او در مصر به خاطر 
دانش و کماالتش بسیار معروف شد و در جامعه االزهر منطق و فلسفه درس می داد. 

شیخ محمد عبده و گروهی از فضالی مصر در کالس او حضور داشتند.
س���ید جمال در 1254 هجری قمری، بنا به دستور شیخ انصاری عازم هندوستان شد و 
ضمن آشنایی با علوم جدید، سعی کرد تا مردم و خصوصاً مسلمانان را علیه استعمار 
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انگلستان بسیج کند.
در مصر با اس���تقبال برخی مقامات دولتی روبرو شد و شروع به تدریس و تبلیغ کرد. 
بس���یاری از نویسندگان و روشنفکران مصر از او بهره بردند و شیخ محمد عبده مفتی 
بزرگ مصر او را همچون استاد خود می دانست. در تحوالت سیاسی مصر نقش موثر 
داش���ت و به همن دلیل پس از مدتی به کوشش نمایندگان خارجی که منافع خود در 
مص���ر را در خطر می دیدند او را از مصر ب���ریون کردند و به هند رفت. مدتی او را در 
کلکته زیر نظر حکومت انگلیسی هند نگاه داشتند و بعد که اجازه یافت از راه دریای 

سرخ به اروپا رفت.
در لندن و پاریس مورد توجه مقامات سیاس���ی اروپا بود. در پاریس با همکاری شیخ 
محمد عبده به انتشار روزنامه عروه الوثقی مبادرت نمود. که فقط 18 شماره از آن منتشر 
ش���د. با نشر مقاالت اندیشه های خود در مورد اتحاد اسالم را می پراکند. باالخره به 
حجاز سفر کرد و از بوشهر به ایران وارد شد و به تهران رفت و در خانه حاجی محمد 

حسن امن الضرب ساکن شد.
چند بار با ناصرالدین شاه مالقات کرد و از ضرورت قانون گفت ویل شاه سخنان او را 
نپسندید و پس از مدتی امر به اخراج او از ایران کرد. از راه مازندران به قفقاز و بعد به 
مسکو و پرتزبورگ رفت. در سفری که به مونیخ رفت با ناصرالدین شاه و امن السلطان 
مالقات داشت و به دعوت آنان دوباره به ایران بازگشت. مدتی در شاه عبدالعظیم بود 
که باز به دستور شاه با افتضاح او را بریون کردند. به بغداد و بصره سپس به اروپا رفت.

سلطان عبدالحمیداو را به اس���تانبول دعوت کرد و امیدوار بود از نفوذ او برای اداره 
کشورهای اسالمی امرپاتوری عثمانی  بهره گرید.

در استانبول مریزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی و خبریالملک به تشویق او به نشر 
مطالب علیه ش���اه و اتابک پرداختند. پس از کشته شدن ناصرالدین شاه به دست مریزا 
رضای کرمانی که از مریدان او بود، دولت ایران خواس���تار تحویل او شد ویل مقامات 

عثمانی نپذیرفتند.
او پس از مدتی از چشم سلطان افتاد و مواجب او را قطع کردند و با فقر زندگی می کرد 
تا این که به سرطان فک مبتال ش���د و او را جراحی کردند و در 1275 هجری شمسی 
)9 مارس 1897 میالدی( در اس���تانبول درگذش���ت و در گورستان شیوخ دفن گردید. 
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عالوه بر دیدگاه ش���ماری از پژوهشگران، برخی از یاران سید هم عقیده دارند که سید 
توسط اعوان سلطنت قاجاری- در تالفی ضدیت با نظام قاجار و قتل ناصر الدین شاه 

احتمااْل مسموم شده و به قتل رسیده است.
بنا به درخواس���ت دولت افغانس���تان مبنی بر انتقال کالبد او، این درخواست از سوی 
دولت عثمانی مورد قبول واقع شد و درسال 1284 پیکر سید جمال الدین از استانبول 
به کابل منتقل شد و در دانشگاه کابل دفن گردید که با دفن تابوت او در این محل، نام 
دارالفنون به آنجا گذاشته ش���د و در زمان سلطنت محمدظاهرشاه درسال 1311 سازه 

بلندی از سنگ آبنوس سیاه باالی آن نصب گردید.

برخوردرضاشاهومحمدرضاشاه

بامالیانوروحانیونزمان

پس از بررس���ی ارتباط ش���اهان قاجار و اّتکای آنان به مالیان زمان خودشان و 
حّتی در بعضی مواقع تبعّیت آنان از مالیان از قبیل حکم جنگ و محاربه ای که 
فتحعلی شاه ناالیق از مالیان زمان خود برای جنگ با دولت روسیه گرفت اینک 
به برخورد دو پادش���اه پهلوی با مالیان و روحانیون می پردازیم و با جمع بندی 
نفوذ مالیان به سقوط حرمت و جایگاه روحانّیت شیعه در ایران متوّجه می شویم.

در آغاز دوران پادشاهی رضاشاه هنوز مالها و آیت اله ها در ستیغ قدرت بودند. 
رضاشاه تا دو، س���ه سال آغاز کار خود نه تنها با آن ها مدارا می کرد بلکه گاهی 
به زیارت مزار امام ها و امام زاده ها نیز می رفت و در س���وگواری های مذهبی نیز 

شرکت می کرد.
رضاش���اه که رگ خواب مّلت ایران را می دانست، هم مردم و هم جنس آخوند 
و مال را خوب می ش���ناخت. زمانی که رضاشاه نریو گرفت اندک اندک مالیان 
را زیر فشار گذارد. با تأس���یس دادگسرتی نوین دست مالها را از قوه ی قضائیه 
کوتاه کرد و به خودسری و سوءاستفاده های کالن آن ها در محاکم شرعی خاتمه 
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داد و با تأسیس اداره ی اوقاف امالک و مستغالت فراوانی که در خراسان، قم، 
ش���هرری، شریاز و صدها شهر دیگر بعنوان موقوفات در دست مالیان بود از َید 

آنان خارج و به دولت از طریق اداره ی اوقاف تفویض نمود.
قبل از رضاش���اه بعضی از آخوندها چون آخوند شفتی در اصفهان خود عّده ای 
را به عنوان چماقچی و قّوه ی اجرائیه در اختیار داش���ت، خودش حکم جزایی و 
قضایی ص���ادر می کرد و خود نیز به اجرای آن مبادرت می نمود. این احکام از 
تکفری و اعدام ش���خص گرفته تا مصادره اموال و شالق و انواع مجازات دیگر 

بود.
مالیان با درج بنچاق و ظهرنویس���ی قباله ه���ای امالک مردم معامالت آن ها را 
ثبت و معترب می دانس���تند، با تأسیس اداره ی ثبت امالک این اختیار نیز از آن ها 
گرفته ش���د. دیگر آخوندها نتوانستند هر مخالف خود را به نام بابی یا بهایی و 
یا دگراندیش مذهبی محکوم و توسط عوام و اراذل و اوباش مجازات کنند. با 

آمدن رضاشاه این آخوندها بودند که خود زیر فشار قرار گرفتند.
رضاش���اه بساط قمه زنی و دستجات عزاداری را ممنوع و یا بسیار محدود کرد و 

جلوی معرکه گریی آخوندها را گرفت.
به  هن���گام رفع حجاب که امری کاماًل برخالف میل مالها و آخوندها بود، آن ها 
نتوانس���تند با تحریک عوام کاری بکنند. هنگامی که رضاش���اه ش���نید در حرم 
حضرت معصومه یکی از آخوندها به ملکه همس���ر رضاش���اه که از اّولن بانوان 
بدون حجاب در مراس���م بودند اهانت کرده است خود شخصاً به قم رفت و در 
صحن حرم به دست خود و با چوب تعلیمی که در دست داشت در جلوی چشم 

حریت زده مردم و دیگر مالیان، مالی مزبور را به سختی کتک زد و تنبیه نمود.
رضاشاه از همان آغاز سلطنت تکلیف خود را با مذهبی و خرافات مالیان روشن 
ساخت وقتی به دست او موقع سوگند خوردن در مجلس متنی را دادند که در آن 
پاس���داری از دین و مذهب شیعه اثنی عش���ری ذکر شده بود او این منت را به دور 
انداخت و گفت، »پاسداری از شریعت کار مالیان است« و بدون جمله مذکور 

سوگند پادشاهی را اداء کرد.
رضاشاه افکار بسیار متجدد و نوین برای ایران داشت متأسفانه آغاز جنگ جهانی 
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دّوم و اش���غال وطن مان از سوی قوای متفقن فرصت ادامه خدمات به این مرد 
بزرگ تاریخ ایران را نداد. من راجع به خدمات رضاشاه و وضع ایران در دوره ی 

محمدرضاشاه و قبل از آغاز فتنه ی خمینی در فصول آینده خواهم پرداخت.
با فرا رس���یدن ش���هریور 1320 و حمله ی نریوه���ای روس و انگلیس به ایران در 
حقیقت موقعّیت دلخواه آخوندها پیش آمد و آن ها با ش���تاب دس���ت به ترمیم 
واپس ماندگی های خود در گذشته زدند و ضمن ایراد انواع ناسزاها به رضاشاه 

بر پهنای دخالت های خود در امور اجتماعی مردم افزودند.
محمدرضاشاه به طوری که در فصول گذشته راجع به زندگی وی در دوران کودکی 
اشاره کردیم، پیش مادری به غایت مذهبی و به اقتضای آن روز خرافاتی بزرگ 
شده بود. تصاویری که از وی در کودکی وجود دارد، دعاهای بسته به باز و سینه 

او را نشان می دهد.
او ش���خصاً نیز یک آدم مذهبی بود. در حایل که خمینی ظرف هش���ت س���ال 
حکومتش در ایران یک بار به زیارت امام رضا و مش���هد نرفت. پادش���اه فقید 
هر س���ال یک بار به زیارت امام رضا می رفت و در غبارروبی ضریح امام هشتم 

شرکت می کرد.
او در کتاب مأموریت برای وطنم می نویسد: 

»من مبتال به حصبه ش���دم و در اوج بیماری بودم که شبی حضرت علی بن 
ابی طالب را در خواب دیدم که جامی محتوی یک مایع را به من داد تا بنوشم 

و من چننی کردم و حالم بهبود یافت.«
در جای دیگر پادشاه فقید می نویسد:

»در تابستان هنگامی که به زیارت امام زاده داود می رفتم از اسب افتادم. در 
حال سقوط از اسب شمایل حضرت عباس ابن علی )حضرت ابوالفضل( را 

مشاهده کردم که دستم را گرفته حفاظتم می کند.«
یا در ماجرای سوء قصد به جان وی در 15 بهمن در دانشگاه تهران که از سه گلوله 
ش���لیک شده از سوی سوءقصدکننده از فاصله ی بسیار نزدیک فقط یک گلوله 
لب فوقانی شاه را می بوسد در حایل که برای اصابت به مغز وی فقط یکی، دو 

سانتی مرت فاصله دارد، این را نیز شاه فقید از کرامات الهی می شمارد.
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بدین گونه می بینیم که ش���اه فقید نه تنها مذهبی بلکه تا ح���ّدی به مرز خرافی 
می رس���د ویل او دروغ نمی گوید، او باور راس���تن خود را در تجّسم این افکار 

مذهبی کودکی تصویر می نماید.
او به مس���اجد و مزار امام و امام زاده ها، چلچراغ و قندیل می فرس���تد، آن ها را 
بازسازی و آئینه کاری می نماید و خدمت به اماکن مذهبی را جزو ثواب آخرت 

می شمارد.
او ب���ه روحانیون احرتام می گذارد. به جز یک بار که در نطق خود با عنوان »مه 
فشاند نور و سگ عوعو کند« حمله ی دیگری حّتی در دوران فتنه ی خمینی به 

روحانّیت از سوی پادشاه فقید نمی بینیم.
دست مذهبّیون و روحانّیت در بازکردن صدها مدرسه ی اسالمی باز است. آخوند 
مکارم ش���ریازی دیروز و آیت اله مکارم امروز و دارنده  ی مافیای شکر ایران در 
بعد از انقالب، قبل از انقالب بدون مزاحمت حکومت مجله ی مکتب اسالم را 

به طور مرّتب در قم منتشر می کند. 
پادش���اه فقید و بعضی از سیاستمداران غرب اعتقاد دارند که تقویت مذهب در 
ایران مانع نفوذ کمونیست های خدانشناس به ایران و سایر نقاط در منطقه است. 

همان منطقی که بعداً به عنوان کمربند سبز اسالمی از آن یاد می شود.
پس پادشاه فقید هم از لحاظ عقیدتی و شخصی و هم از لحاظ سیاسی و تاکتیکی 
با روحانیون تا سال 1342 و شورش خمینی کنار می آید. آیت اله بروجردی مرجع 
تقلید مقتدر ایران با ش���اه روابط احرتام آمیز متقاب���ل دارد. بعد از مرگ آیت اله 
بروجردی که توصیه کرده بود این روح اله خمینی آدم ُپرشور و شری است و نباید 
خیلی به او میدان داد. متأسفانه میدان دار می شود و غائله قم و حرکات شورشی 
15 خرداد س���ال 1342 را در مخالفت با انقالب سفید شاه و اصالحات ارضی 
و آزادی زنان راه می اندازد که با کاردانی نخس���ت وزیر قاطعی چون اسداله علم 
با حداقل کشتار و ضایعات این ش���ورش خاموش می شود، شاه مذهبی دوباره 
توصیه ی آیت اله شریعتمداری و سه تن دیگر از روحانیون بزرگ را در دادن مقام 
آیت اللهی به روح اله خمینی و جلوگریی از اعدام او محرتم می شمارد و حاضر به 

تبعید خمینی به ترکیه می شود. 
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آخوندهایی که بعد از رضاش���اه دوباره در احیای قدرت و زورگویی های زمان 
قاجار هستند در سال 1324 احمد کسروی دگراندیش روشن بن را در جلوی چشم 
قاضی دادگاه ترور می کنند و سپس در مجلس شورای مّلی با وساطت آخوندها، 
قاتل او را از مجازات معاف و در واقع کس���روی ایران دوست مخالف آخوند را 

مهدورالدوم می شناسند.
این برخورد به اخوان المس���لمن و یاران نّواب صفوی جان دیگری می بخش���د 
تا هژیر وزیر دربار را ترور کنند و س���پس س���پهبد رزم آراء نخست وزیر و باالخره 

حسنعلی منصور را یکی پس از دیگری بُکشند. 
کار در زمان ش���اه فقید به لحاظ نفوذ مذهبی ها به جایی می رسد که یک آخوند 
بدنام و درجه ی سه به نام »محمدتقی فلسفی« با چندین سخرنانی در مسجدشاه 
در ماه رمضان، چنان دولت را زیر فش���ار می گذارد که فرماندار ُپرقدرت نظامی 
تهران )تیمور بختیار( و رئیس ستاد وقت ارتش ایران )سپهبد نادر باتمانقلیچ( 
کلنگ به دست س���اختمان مرکزی بهاییان )حضریة القدس( را همراه مذهبیون 

خشک اندیش ویران کردند.
با همه ی آزادی هایی که شاه فقید به مالیان داد، سرانجام همان ها مانند ماری که 
در آستن برپوراند سّم زهرآگن خود را به او و رژیم او ریختند و ایران را به روز 

فالکت بار کنونی کشاندند.
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فتنهیخمینیوپایگیریاّولینحکومتشیعهدرجهان

بعدازیکهزاروچهارصدسالسابقهاسالمدروطنماایران

راجع به فتنه خمینی در طول سی س���ال و اندی از رویداد این فتنه بسیار شنیده، 
خوانده و دیده اید. من سعی خواهم کرد که حدالمقدور از تکرار مکّررات برپهیزم. 
ظهور خمینی در عرصه ی سیاست ایران دفعتاً و اّتفاقی نبود. ظهور و پیدایش او 
را باید به یک هزار و چهارصد و سابقه تسّلط اسالم بر ایران منسوب داشت و در 
نسبت و ارتباط آن با ششصدسال باور شیعه از زمان شاه اسماعیل صفوی و آغاز 

قرن شانزدهم که مذهب و حکومت را با هم درآمیخته نباید تردید کرد.
خمینی نابغه بی سواد و بسیار باهوش و قاطع و قّسی القلب بود که تاریخ اسالم 
و ش���یعه و مردم ایران اعم از عامی و روشنفکر را خوب می شناخت. نطق های 
خمینی در نوفل لوشاتو پاریس شباهت زیادی به آیات مّکی حضرت محّمد دارد 
که ُپر از تواضع و مردم داری و مدارا و مسالمت  است. همه ی ما نطق های خمینی 
را که اکثراً توسط سه تفنگدار ناکام انقالب اسالمی ابوالحسن بنی صدر، ابراهیم 

یزدی و صادق قطب زاده نوشته یا ترجمه می شد در پاریس به یاد داریم.
در این ارتباط آقای دکرت نهاوندی رئیس پیشن دانشگاه تهران کتابی دارد به نام 
»خمین���ی در پاریس« که نطق های خمینی را در قبل از رس���یدن به حکومت و 
قدرت و بعد از آن مقایس���ه و بررسی کرده اس���ت. خواندن این کتاب را من به 

عالقمندان توصیه می کنم.
ما همه بیانات او را در مورد آزادی زنان، آزادی احزاب و دگراندیشان، راحتی 
باورمندان ادیان دیگر و باالخره درب بهشتی که به روی همه باز کرده بود به عالوه 
ش���خصّیت ممتاز برای امرای ارتش و آب و برق مّجانی برای آحاد مّلت خوب 
به یاد داریم. ضمناً اعدام امریان ارتش را در پش���ت بام مدرس���ه ی علوی باالی 
س���رخمینی به چشم خود دیدیم و امروز نیز قبض های آب و برق و گاز مّجانی را 

صدبرابر دوران شاه به چشم می بینیم.
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امروز مردم معرتض و ش���اهد دروغگویی های امام سیزدهم، قبض های صد هزار 
تومان���ی برق و گاز را به داخل ضریح خمین���ی می اندازند و به تعداد ریال های 

مندرج در این قبوض به این دروغگوی بزرگ لعنت می فرستند.
مردم ایران قبل از خمینی اسالم معتدل و مأنوس را می شناختند. خداوند را با نام 
رحمن و رحیم در نمازهای پنج گانه خود می خواندند. در نهج البالغه با سخنان 
علی که مدارا با اس���ری و حفظ حرمت و حقوق اس���ری را به فرزندانش می شمرد 

آشنا بودند.
مردم ما »قاس���م الجبارین« یا کوبنده ی ستمگران را از اسامی خدا بعد از فتنه ی 
خمینی ش���نیدند. در دوران رهربی خامنه ای شنیدید که در کهریزک به دخرتان و 

مردان تجاوز مضاعف می کنند.
در زندان های خمینی وقتی به دخرتان تجاوز می شود آیات قرآنی پخش می کنند 
و متجاوز از فاطمه زهرا اجر تجاوز خود را به دخرت مظلومی که زیر تن شهوت آلود 

مرد است می طلبد.
ش���نیع ترین جنایات، کثیف ترین دنائت ها، بزرگ ترین اختالس ها از بیت المال 

مسلمانان در دوره ی حکومت جمهوری اسالمی صورت می گرید.
من در فصل آینده راجع به فحش���اء، فساد، اعتیاد و دیگر ره آوردهای حکومت 
اسالمی خواهم نوش���ت. اینجا فقط اشاره ام به اسالم صلح و سالمت و رأفت 
و شفقتی اس���ت که ما قباًل داشتیم و اینک اسالم انتفاضه، انتحاری، کشتاری، 

تجاوزی، خدعه و تزویر و ریا و سالوسی مذهبی است که با آن مواجه هستیم.
در حایل که سی س���ال است این حکومت از حضرت مهدی امام غائب استدعا 
دارند که »عجلوا« تعجیل در ظهور بفرمایید یا »عجل اله فرجه« خداوند ظهور او 
را سریع تر کند. امام زمان از شرم چنن حکومتی هرگز ظهور نخواهد کرد ولو این 

که این حکومت حکم دّجال ساختگی در روایات شیعه را داشته باشد.
در جای دیگری از این کتاب اشاره کردم که روحانیون شیعه از خلفای راشدین 
یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و علی، فقط دوره ی چهارس���اله ی حکومت علی را 
قبول دارند. به عبارت دیگر در تاریخ 1400 ساله اسالم بعد از وفات پیغمرب فقط 
چهار سال حکومت علی با کارشکنی دیگر مسلمانان تحقق یافته است. دلیل این 
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که سنی ها، شیعیان را »رافضی« می خوانند از همن جاست. »رفض« در عربی 
به معنای »رها« کردن است و چون شیعیان سه نفر از خلفای راشدین را رها و 

انکار می کنند، لذا رافضی خوانده می شوند.
حال بدبختی ما ایرانیان ش���یعه این است که چیزی که در یک هزار و چهارصد 
سال در سرزمن ظهور اسالم یعنی عربستان یا در مرکز خالفت اسالمی یعنی در 
بغداد و قاهره و اندلس تحقق نیافته اس���ت. انسان های عقب افتاده و واپس گرا 
چون خمینی و پریوانش از جمله همن آقای احمدی نژاد و غریه، امروز در حایل 
که در اداره مملکت خود بازمانده اند دارند برای جهان متمّدن نس���خه مدیریت 
می پیچند و از کیسه ی مّلت مظلوم ایران مخارج افکار پریشان و خیاالتی خود را 

می پردازند.
در حایل که نماینده مردم فلسطن محمودعباس )َابو ماِذن( می خواهد با اسرائیل 
تحت ش���رایطی بعد از شصت س���ال صلح کند، حکومتگران تهران او را نوکر 
آمرپیالیست و صهیونیست می خوانند و مهربان تر از دایه به مردم مظلوم فلسطن 

خود را معرفی می نمایند.
اسالم مأنوس ما در صدها سال، اسالم رأفت، مهربانی و فتّوت و جوانمردی بود 

و هزاران فرسنگ با اسالم حاکمان امروز تهران فرق داشت.
ما اگر به گوش فرزندان خود پس از توّلد، محّمد یا فاطمه می خواندیم از اسالم 
قرائت انسانّیت، مالطفت، معاونت و سخاوت و گذشت را آموخته بودیم. ما آن 
پیام علی در نهج البالغه را سرمشق داشتیم که اگر هزاران گناهکار آزاد بگردند بهرت 
است تا یک بی گناهی در زندان باشد. حال در حکومت اسالمی هزاران بی گناه 
در زندان و هزاران سارق بیت  المال آزاد و راحت می گردند. ما با روحانّیتی آشنا 
بودیم که بعضی از آن ها برای جلوگریی از آزار مورچه ها به ُمچ  پای خود زنگوله 
می بس���تند تا موری را زیر پا ِله نکنند. ما با اسالم خمینی، زندان اوین، ُقّضاتی 
چون اژه ای، مرتضوی، نّیری، پورمحّمدی و قصابی چون الجوردی که چند هزار 

جوان ایرانی را ظرف 3�2 ماه کشتار جمعی بکنند آشنایی نداشتیم.
در فصل آینده راجع به وضعیت حکومت اسالمی در ایران به تفصیل خواهم نوشت 
آن چه که در این مقال اشاره می کنم مشتی از خروار است. در حکومت جمهوری 
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اسالمی به تزویر، ریا، دروغگویی، فس���اد، وقاحت، قلب وقایع، صحنه سازی و 
جعل وقایع، قساوت و شقاوت و شناعت و دیگر صفات غریانسانی و اسالمی 
ابعاد مضاعف و مکّرر داده اند که گاهی واقعاً انسان از تصّور این همه نامردمی 

دچار حریت و وحشت می شود.
خمینی در سخرنانی 20 آذرماه 1363 خطاب به سران جمهوری اسالمی می گوید: 

»پیغمرب باید آدم بکشد« و اضافه می کند:
آن مذهبی که در آن جنگ نباشد اصواًل مذهب ناحّقی است. پیغمرب شمشر 
دارد، جنگ دارد، جنگ می کند، آدم می کش���د. گمانم اینس���ت که اگر به 
حضرت عیسی نیز مهلت می دادند او هم شمشر می کشید و با کّفار همان طور 
عمل می کرد که حضرت نوح و حضرت موسی عمل کردند. این اشخاصی 
که گمان می کنند حضرت عیسی اصاًل سر این کارها را نداشته و فقط ناصح 

بوده است، اشتباه می کنند.

خمینی در دیداردیگری با ایرانیان مقیم اروپا در نوفل لوشاتو در 24 مهرماه 1357 
می گوید:

»عظمت خداوند را بیش از هر جا در یوم الله های او می توان دید، یعنی در 
روزهایی که خدای تبارک و تعایل برای تنبیه مّلت ها یک زلزله ای را به آن ها 
وارد می کند، یک س���یلی را به آن ه���ا وارد می کند، یک طوفانی را به آن ها 
وارد می کند، به این مردم ش���الق می زند که آدم بش���وید. روزهایی که به امر 
خدا امرالمؤمننی سالم الله علیه شمشر می کشد و 700 نفر از خوارج را گردن 
می زند و درو می کند. این روزها روزهای قدرت نمایی خدا اس���ت. ایام الله 

است.« 
از مسالمت جویی حضرت عیسی نیز، که آیت الله نمی تواند معنویت نهفته در پیام 
او را درک کند، بس���یار ناراضی است، در حّدی که اشکایل در ناسزاگویی بدو 

نمی بیند:
»این که به حضرت عیسی نسبت داده اند که اگر به این طرف صورتت سیلی 
زدند آن طرف دیگر را هم بگر نسبت بی جایی است. این منطق یک پیغمرب 
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نیست، منطق تنبل ها و بی عرضه ها است و ما چننی حضرت عیسایی را قبول 
نداریم. این ها را این اشخاصی که به عیسی منتسب هستند درست کرده اند که 
عیسوی ها و کاتولیک ها را بازی بدهند. آن احمق ها هم بازی خورده اند و لذا 

در مقابل حکومت های شان هیچ کاری نمی کنند.«
»اسالم مثل مسیحّیت نیست که بگوید برو کناری بنشنی. من نمی توانم بفهمم 
که مسیح چننی تربیتی داشته باشد. این حرف حرف شیطان است و نه حرف 
مسیح که اگر ظالمی به یک طرف صورتت سیلی زد، طرف دیگر را هم بگر 
تا بزند. این کش���یش ها هستند که چننی حرف هایی را درست کرده اند. در هر 
صورت حرف اسالم روش���ن است: این است که شمشرها را بکشید و این 
علف های هرزه را، اگر نتوانستید آدم شان کنید، از ریشه درو کنید. اسالم از این 

شوخی ها ندارد.«
»ش���ما آقایان علماء نروید فقط سراغ احکام نماز و روزه در قرآن. چرا هی 
آیات رحمت را در قرآن می خوانید و آیات قتال را نمی خوانید، قرآن می گوید 
بکشید، بزنید، حبس کنید، شما فقط همان طرفش را گرفته اید که به اصطالح 
شما رحمت است. دست بردارید از این رحمت های بچه گانه! این ها رحمت 

نیست، مخالفت با خداست.«

البّت���ه خمینی چون دین را در راه خواس���ته های خود تعبری و قرآن را به میل خود 
قرائ���ت می کند نمی گوید که از 6236 آی���ه ی قرآن فقط دو آیه وجود دارد که در 

آن ها سخن از »قاتلوهم حتی التکون فتنه« رفته است.
در واقع خمینی با برداشت فوق و قرائت آن چنانی از قرآن به قول »ولیدبن یزید« 
خلیفه ی اموی که شاعر چریه دستی نیز بوده است، در شعری می سراید از این پس 
با خالفت )و احکام دینی به عنوان خلیفه و نماینده خدا در زمن( بازی کنید آن 

چنان که با گوی بازی می کنند.
به قول دکرت شجاع الّدین شفا در کتاب حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی:

»بیش از 1300 س���ال از زمان معاویه  پس���ر ابی س���فیان تا به امروز می گذرد، 
همه ی 140 خلیفه ی عرب،ترک در دمشق، بغداد، قاهره، قرطبه و استانبول و 
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همه ی250 سلس���له حکومتگر عرب و ترک و تاتار و چرکس و بربر و فارس 
و ک���رد و افغان و هند و با بیش از 2300 زمامدار که با عناوین س���لطان، امر، 
امام، حاجب، خان، ایلخان، اتابک، ش���ریف و خدیو و غره بر سرزمنی های 
آسیایی و آفریقایی و اروپایی جهان اسالم فرمانروایی کرده اند و تقریبًا تمامی 
روحانّیت ُس���ّنی، شیعه و قرمطی و غره که در بیش از 700 فرقه ی مختلف به 
ادعای بیضه داری اسالم برخاسته اند یکی پس از دیگری این توصیه خلیفه 
»ولیدبن یزید« را دقیقًا به کار بسته اند یعنی به اقتضای منافع خصوصی خود 

با دین چنان بازی کرده اند که با گوی بازی می توان کرد.
او اضافه می کند:

با این همه یک ارزیابی صرفًا تحقیقی و بدون پیشداوری در کارنامه آینی های 
معروف به توحیدی نشان می دهد که در هیچ دوره ای از تاریخ 1400 ساله جهان 
اسالم با آن گشاده دستی با اسالم و قران بازی نشده است که در یک ربع قرن 
)حال یک ثلث قرن( حکومت »والیت مطلقه فقیه« و در جمهوری اسالمی 
ایران با دین و مذهب مردم بازی ش���ده اس���ت. در هی���چ جای دیگر دنیای 
یک میلیارد و دویست میلیون نفری جامعه اسالمی با وجود همه فسادهای 
فراگر در اکثر آن ها، آنقدر به مردم دروغ تحویل داده نشده که در نزدیک به 
)بیست هزار( خطبه نماز جمعه پایتخت و شهرستان ها )و یا در مصاحبه رهرب 
و مقامات طراز اول جمهوری اسالمی( به مردم مسلمان و اثنی عشری ایران 

تحویل داده شده است.

این نوش���ته زنده یاد دکرت ش���فا مربوط به ده س���ال پیش است وگرنه با مشاهده 
بزرگ ترین تقلب انتخاباتی در س���ال 1388، با مش���اهده بزرگ ترین اختالس 
تاریخی سه هزار میلیارد تومانی در 1390 و با مشاهده اعمال شنیع عوامل حکومت 
در زندان های کهریزک و غریه و با ش���نیدن نطق های رئیس جمهور بی صداقت 
ایران که در مقابل دنیا گفت که ما در ایران زندان سیاس���ی نداریم، همجنس باز 

نداریم و ایران یکی از آزادترین کشورهای دنیاست.
هرگز دروغی بدین شاخداری و بدین سماجت و پررویی در قلب حقایق و وارونه 
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نش���ان دادن وقایع از قتل دخرت نازنن »ندا« بگریید تا کش���تار استادان فیزیک 
و اعالم و آمار رسمی رش���د اقتصادی، درصد تورم و میزان بیکاری که زمن تا 
آسمان با حقیقت امور فاصله دارد، گفته نشده است، اسالم مأنوس و معتدیل که 
ما و پدران و اجداد ما با آن آشنایی داشتند وسیله خمینی و پریوان واپسگرای او 

به اسالم خشونت و قهار تبدیل می گردد.
در خاتمه بحث راجع به خمینی،مناس���ب می دانم که دو سند )سندهای شماره 
13 و 14( از کتاب »پش���ت پرده انقالب اسالمی« نوشته آقای ایرج آرین پور و 
یک نقل قول از آخوند محمود دعایی اولن س���فری ایران در عراق در ارتباط با 
جنگ هش���ت ساله ایران و عراق که باعث قتل نزدیک به نیم میلیون و معلویل 
صدها هزار ایرانی و بی خانمانی میلیون ها ایرانی و صدها میلیارد دالر خسارت با 
ضایعات روانی برای نسلی که امروز در دهه های سی و چهل زندگی شان هستند 

برای بیان حقیقت نقل کنم.

پشتپردهیانقالباسالمی
نوشته:ایرجآرینپور

سندشماره13
شاه،ژیسکاردسنت،خمینی

ژیسکار دسنت به سبب پذیرایی فرانسه از خمینی، از سوی جمهوری اسالمی »میهمان 
همیشگی ایران« شناخته شده است.

روزنامه »توس« چاپ تهران در شماره 23 شهریور 1377 خود برابر با 14 سپتامرب 1997 
بخش دوم مصاحبه ای را که خربنگار ویژه این روزنامه با والری ژیس���کار دسنت رئیس 

جمهوری پیشن فرانسه انجام داده بود، انتشار داد.
در این مصاحبه دو س���ؤال مهم از ژیسکار دس���نت به عمل آمد که جنجایل به پا کرد و 
توقیف س���ردبری و سه نفر دیگر از همکاران وی و سرانجام تعطیل روزنامه را موجب 

شد. سؤال ها و جواب ها چنن بود:
سؤال: در مسری انقالب 1979 ایران، شما تمام مقدمات الزم را برای اقامت موقت امام 
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خمینی در فرانسه )Neauphle- Le Chateau( تدارک دیدند. آیا هیچ وقت در 
این باره قباًل با شاه صالح و مصلحت یا مشورت و هماهنگی کردید؟

جواب: وقتی آیت الله خمینی به فرانس���ه آمد، به خواس���ت خود از عراق با هواپیمای 
مسافری به پاریس آمد و با پاسپورت معترب ایرانی مسافرت می کرد. به محض ورود به 
فرودگاه، تقاضای پناهندگی سیاسی کرد و ما هم به او دادیم. من از شاه دلیل مسافرت 
آیت الله خمینی را به فرانس���ه جویا شدم، از من خواست به او روادید بدهیم و مراتب 

امنیتی و حفاظتی در مورد آیت الله خمینی را از سوی دولت فرانسه تأمن کنیم.
بالفاصله من س���فری خودم را در ایران به حضور ش���اه فرستادم و از او خواستم که نظر 
شاه را برپسد و به من گزارش دهد. شاه برای من پیغام داد که کوچکرتین مشکلی برای 
آیت الله خمینی به وجود نیاوریم و حتی به سفری من گفت: اگر دولت فرانسه مقدمات 
پذیرایی و آسایش او را فراهم نکند، او دولت فرانسه را هرگز نخواهد بخشید. شاه معتقد 
بود هر برخورد ناشایس���ت و گرفتاری برای آقای خمینی در فرانسه، به شدت و حّدت 
ناآرامی داخلی ایران کمک خواهد کرد. سؤال مهم دیگر مصاحبه مربوط به تصمیمات 
کنفرانس عایل سران 4 کشور در گوادلوپ )Guadeloup( بود. ژیسکار دسنت گفت: 
تنها کشوری که در این جلسه زنگ خاتمه حکومت شاه را به صدا درآورد، نماینده ی 
دولت آمریکا بود و معتقد بود وقت تغیری رزیم در ایران است، به طوری که همه ما متحری 
و متعجب ش���دیم. این رئیس جمهوری وقت آمریکا بود )جیمی  کارتر( که در جلس���ه  
رسمی، حکومت شاه را تمام شده اعالم کرد و مصراً گفت امیدی به بقای این حکومت 
نیس���ت و شاه رفتنی اس���ت و ما او را حمایت نخواهیم کرد و در ادامه گفت: برقراری 
 یک رژیم نظامی در ایران پیش بینی می شود. برای آلمان به نمایندگی هلموت اشمیت

 )Helmut Schmidt( و برای فرانسه به نمایندگی من، این نظریه آمریکا غریمرتقبه 
و خیلی غافلگریانه بود. در همان جلسه، انگلیس و آمریکا هر دو متفقاً به عنوان یک 
نریوی متحد و همفکر و هم عقیده، خواهان خروج شاه از ایران بودند. انتشار مصاحبه 
با ژیس���کار دس���نت در روزنامه  توس )طوس( جنجال بزرگی در ایران به راه انداخت. 
هیأت نظارت بر مطبوعات توسط علی خامنه ای و فرمانده سپاه پاسداران مورد تهدید 
قرار گرفت. این هیأت به موجب ماده 27 قانون مطبوهات مصوب 1364/12/28 مجلس 
ش���ورای اسالمی مطالب مندرج در شماره مورخ 23 ش���هریور 1377روزنامه توس را 
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اهانت به رهرب س���ابق جمهوری اسالمی تشخیص داد و پروانه ی انتشار آن را لغو کرد. 
سردبری و سه نفر از نویسندگان روزنامه نیز توقیف شدند )سردبری این روزنامه ماشاءالله 

شمس الواعظن بود که قباًل نیز توسط انصار حزب الله مضروب شده بود(.

سندشماره14
تصمیمژیسکاردسنتبرایتبعیدخمینیازفرانسهبهاجلزایر

ومخالفتشاهباآن

بنا به نوش���ته کت���اب »صد روز آخ���ر« )22 آبان-22 بهمن 1357( نوش���ته ی محمود 
طلوعی، از هاری در مالقاتی با سفری فرانسه در تهران، به او گفت که اگر دولت فرانسه 
فعالیت های آیت الله خمینی را در پاریس محدود کند، در کاهش تشنجات داخلی ایران 

فوق العاده مؤثر خواهد بود.
ژیسکار دسنت رئیس جمهوری وقت فرانسه در شرح این ماجرا می نویسد: »من از وزیر 
کش���ور فرانسه خواس���تم مقررات اقامت اتباع خارجی را در فرانسه به آیت الله ابالغ 
کند. فردای آن روز، وزیر کش���ور متذکر ش���د پیام را به یکی از نزدیکان آیت الله ابالغ 
کرده و مخاطب او با اظهار تأس���ف از آنچه رخ داده، گفته اس���ت که از این مقررات 
اطالع نداشته و آیت الله بعد از این در چارچوب مقررات عمل خواهد کرد. من در نیمه 
م���اه نوامرب )اواخر آبان ماه 1357( در کنفرانس مطبوعاتی معمول خود یادآوری کردم 
که ما دو بار در ماه های اکترب و نوامرب )1978( به ایشان تذکر داده ایم که نمی توانند از 
خاک فرانس���ه پیام های دعوت به خشونت و انقالب را در کشور دیگری صادر کنند. 
من به مدیر قس���مت مقررات بن المللی وزارت امور خارجه دس���تور دادم شخصاً به 
»نوفل لوشاتو« برود و با تشریفات رسمی مجدداً هشدار بدهد که ما نمی توانیم ادامه ی 
چنن وضعی را بپذیریم. مراتب به آیت الله ابالغ شد و رابط و نماینده ی ایشان مجددًا 

قول همکاری داد.
معهذا دوشنبه بعد نوارهای کاست جدیدی با صدای خود آیت الله در تهران پخش شد 
که در آن از مردم دعوت شده بود شاه را به قتل برسانند. گفتم دیگر کافی است، وزیر 
کش���ور را به کاخ الیزه احضار کردم و از او خواس���تم که موضوع را تحقیق کند و اگر 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


شاهدسقوطهایسهگانه318

اطالعات داده شده مورد تائید بود، ترتیب عزیمت آیت الله را از خاک فرانسه بدهد. 
من همچنن از او خواستم که در اجرای این تصمیم به ترتیبی عمل کند که از مخاطرات 
احتمایل آن کاسته شود. روز چهارش���نبه وزیر کشور اقداماتی را که برای انجام دستور 
به عمل آورده بود، برای من تشریح کرد. عزیمت آیت الله از فرانسه برای سحرگاه روز 
جمعه پیش بینی شده بود. قرار بر این بود که آیت الله به الجزایر فرستاده شود، زیرا خود 

وی هم قبال عالقمند بود که به این کشور برود.
آخرین اقدام احتیاطی که ضروری به نظر می رسید، این بود که قباًل شاه را از این تصمیم 
خود آگاه کنم. من از سفریمان در تهران خواستم که روز پنجشنبه شخصاً با شاه تماس 
بگرید و برای پیش���گریی از هر گونه خطر احتمایل برای اتباع فرانسه در ایران، وی را 
از تصمیم من مطلع س���ازد. تماس برقرار شد و نتیجه ی آن را بی درنگ به من اطالع 
دادند. شاه تشکر کرده و تصریح نموده بود که »اخراج آیت الله خمینی تصمیمی مربوط 
به فرانس���ه است و ایران هیچ گونه مسئولیتی در این امر برعهده نمی گرید. اگر بعد از 
اجرای این تصمیم از وی در این باره س���ؤال شود، خواهد گفت که با این عمل موافق 
نبوده است. من از پاسخ شاه مبهوت شدم. دلیل این رویه ی شاه چیست؟ آیا از وقوع 
انفجاری در تهران هراسان است و می خواهد در این صورت از خود سلب مسئولیت 

کند؟ آیا او می خواهد مرا از این کار منصرف کند؟
در هر حال این به عهده ی فرانس���ه نیست که به تنهایی بار چنن مسئولیت خطریی را 
به دوش بکش���د. وزیر کش���ور را پای تلفن می خواهم و به او می گویم: من جواب شاه 
را گرفتم، او نمی خواهد در این باره قبول مس���ئولیت کند. او خواهد گفت که با اخراج 
آیت الله از فرانس���ه موافقت نکرده اس���ت. باید کل این عملیات را لغو کنید. وزیر کشور 
می گوید، اما همه چیز برای فردا صبح آماده ش���ده اس���ت. می گویم: می دانم، لغوش 

کنید.«
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روزیکهدعاییاولینسفیرجمهوریاسالمیایراندرعراق
گریهمیکند؟

صدامحسینچرابهایرانحملهکرد؟!
نام 3 نفر در این گزارش آمده که 2 تن فوت کرده اند. اگر ش���ما به سید محمود دعایی 
دسرتسی دارید، از او در مورد صحت این گزارش سؤال کنید. توصیه می کنم این ایمیل 
رو بخوانید تا بفهمند چه خیانتی در حق ما شده و چطوری با جان دو میلیون نفر کشته 
از هر دو طرف بازی شده و جون ها رو به اسم دفاع از وطن فرستادن به مسلخ. 5 ماه 
قبل از حمله صدام به ایران )30 فروردین 1359 در اوج بحران گروگانگریی کارمندان 
س���فارت آمریکا( تیرت بزرگ عنوان اصلی روزنامه کیهان )به مدیریت حجت االسالم 
والمسلمن سیدمحمد خاتمی و شمس الواعظن(: امام ارتش عراق را به قیام دعوت 
کرد. روزی در حضور مرحوم مهندس بازرگان صحبت به جنگ ایران و عراق کش���ید 
و اینکه آیا ممکن بود در آن شرایط از این جنگ پیش گریی کرد؟ ایشان خاطره زیر را 
در این زمینه نقل کردند: روزی در سال 1359 از شورای انقالب از من خواستند برای 
مشورت در مسئله مهمی در جلسه شورا شرکت کنم. وقتی به جلسه رفتم دیدم دعایی 
س���فری ایران در عراق نیز در جلس���ه حضور دارد. گفتند دعایی گزارشی دارند. دعایی 
بیان کرد که در ماه های اخری هر چند وقت یک بار و گاهی  هر هفته مرا به وزارت امور 
خارجه احضار و با ارائه مدارکی به دخالت ها و کوشش ایران برای اخالل و آشفتگی 
در عراق اعرتاض می نمایند و من توضیح می دهم که این ها کار دولت ایران نیس���ت و 
گروه های خودسرند که دنبال قدرت نمایی هستند و نظایر این نوع استدالل ها برای رفع 
اعرتاض. اما هفته گذشته صدام حسن مرا احضار کرد و پس از بیان اعرتاض شدید به 
دخالت ها و اخالل ها گفت این وضع برای من قابل تحمل نیست. شما بروید تهران و به 
خمینی بگویید من اولن دولتی بودم که جمهوری اسالمی را به رسمیت شناختم و اگر 
اجازه بدهند من )صدام( خودم شخصا به ایران می آیم تا با مذاکره اختالفات مان را 
حل کنیم اگر مایل نیستید با من مذاکره کنند من یک هیئت عایل رتبه به ایران می فرستم 
و یا دولت ایران یک هیئت عایل برای مذاکره به عراق بفرستد تا اختالفات فیمابن 
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حل ش���ود زیرا ادامه این وضع برای من قابل تحمل نیست و من برای خاتمه دادن به 
این وضع به ایران حمله نظامی خواهم کرد. سپس دعایی تأکید کرد که این آدمی است 
که حمله خواهد کرد. شورای انقالب تصمیم می گرید که دعایی به اتفاق آقای مهندس 
بازرگان و دکرت بهشتی برای بیان ماجرا و تعین تکلیف به دیدار رهرب انقالب بروند. 
در این دیدار ابتدا دعایی شرح کامل ماجرا و نهایتاً تهدید صدام را بیان می کند رهرب 
انقالب در پاسخ به او می گویند محلش نگذارید . سپس مهندس بازرگان به استدالل 
می پردازد که باید توجه کرد که امروزه موقعیت ما به علت اعمال تندی که شده و مواضع 
تندتری که اتخاذ گردیده اس���ت در بن ملل جهان چندان مطلوب نیست و اگر گرفتار 
جنگ شویم کسی از ما حمایت نخواهد کرد بلکه از طرف مقابل ما حمایت خواهند 
کرد. از این گذشته وضعیت ارتش به علت اعدام بسیاری از فرماندهان عایل و درجات 
پاین تر و اهانت های بسیاری که به ارتش و ارتشیان از افراد و گروه های مختلف شده 
و می ش���ود وضع بسیار نامناسبی دارد و به کلی فاقد روحیه الزم است. از این گذشته 
تسلیحات نظامی ما عمدتاً آمریکایی است و با مشکالت میان دو کشور دیگر دسرتسی 
به لوازم یدکی مشکل و شاید غریممکن باشد. بر این ها باید اضافه کرد که جهان غرب 
و حتی کش���ورهای عربی محال اس���ت بگذارند ما پریوز شویم. بنابراین باید از وقوع 
جنگ جلوگریی کنیم. خمینی در پاس���خ می گویند گفتم محلش نگذارید. مجددا دکرت 
بهش���تی شروع به استدالل می کند اما خمینی تا سخن او پایان گرید تحمل نمی کنند 
و از جایشان برمی خیزند و برای بار سوم تکرار می کنند که گفتم محلش نگذارید و به 
طرف در اندرونی حرکت می کنند. دعایی که بسیار ناراحت شده بود می گوید آقا من 

به بغداد نخواهم رفت.
خمینی که نزدیک در اندرونی رس���یده بود پس از تأم���ل کوتاهی رویش را به طرف 
دعایی برگردانده و می گویند وظیفه شرعی ات می باشد که به روی و بدون اینکه منتظر 
پاسخ شود به قس���مت اندرونی وارد می شود. به شورای انقالب برمی گردد و دعایی 
بس���یار ناراحت بوده در حالیکه گریه می کرده است می گوید به خدا قسم او )صدام( 
حمله خواهد کرد. هیچ کس کاری نمی تواند بکند و مدتی بعد عراق به ایران غافلگریانه 

حمله می کند.
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فصلششم

سقوطرژیمپادشاهیوحرمتوجایگاهروحانیتشیعه

بعدازرویکارآمدنحکومتاسالمیدرایران

سقوط رژیم پادشاهی 2500 ساله در ایران
در ارتباط با س���قوط پادشاهی در فصل اول کتاب و بخش مربوط به کنفرانس 
گوادولوپ به تفصیل نوش���ته ام و با مستندات قوی که بعد از سی سال افشاء و 
انتشار یافته است روشن شده است که سقوط محمدرضاشاه پهلوی یک توطئه 
جهانی بود که از سال 1975 در غرب پای گرفته و در حایل که این امر آرزوی دهها 
ساله شرق و دولت روسیه بوده است رویدادهای سال 1979 نوعی با همایش بن 

سیاست غرب و شرق در سرنگونی شاه فقید توأم بوده است.
در حایل که معمر قذافی و یاس���رعرفات و حافظ اس���د و غریه که سر در آستان 
کرملن داش���تند برای س���قوط شاه جان فش���انی می کردند در عن حال مراجع 
سیاس���ی و دانش���گاهی در امریکا و انگلیس همنوا با شرکت های بزرگ نفتی 
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و مطبوعات غربی فرش قرمز را از زیرپای ش���اه فقید می کشیدند و در کنفرانس 
گوادولوپ سران کشورهای غربی برای جایگزینی شاه به خمینی رأی می دادند، 
ترقیات س���ریع ایران و پیشرفت اقتصادی و نظامی آن دوستان ایران را به حریت 
می انداخت و چشم دشمنان ایران را از کاسه درمی آورد و به وحشت می انداخت. 
رشد اقتصادی ایران، توان نظامی ایران، نریوی انسانی و قابلیت های نسل جوان 
ایران و ذخایر زیرزمینی و امکانات سوق الجیش���ی کشور ما، هر دو جناح غرب 
و ش���رق را به اندیشه و وحشت می انداخت و تالقی این دو احساس در آوردن 

خمینی این واپسگرای تاریخ و برداشنت شاه فقید نقش اساسی داشته است.
در منطقه، از عراق و عربستان سعودی و امارات گرفته تا روسیه شوروی هیچ یک 

چشم دیدار ایران نریومند را نداشتند.
غرب نیز ایرانی را می خواس���ت که خریدار محصوالت غرب و بازار بنجل های 
او باشد نه این که خود در مجتمع شیمیایی شاهپور از نفت صدها ماده مشتقاتی 

تهیه، تولید و حتی صادر کند.
آن ها ایران زمان قاجار و پادشاهی دست به سینه و بدهکار می خواستند، از ملت 
و پادشاهی که به س���ازمان آب لندن وام اعطاء کند، در نورودیف فرانسه سهیم 

باشد و سهامدار عمده صنایع نورتروپ آلمان شود خوش شان نمی آمد.
حقوق بش���ر کارتر برای مداخله در امور ایران و فراهم ساخنت سقوط شاه ایران 
پوش���ش و بهانه ای بیش نبود. همن آقای کارتر که در زمان ش���اه فقید در شیپور 
آزادی و حقوق بش���ر در ایران می دمید، اکنون که ب���ا روی کار آمدن حکومت 
اسالمی سلب آزادی و نقض حقوق بشر صدها بار بدتر از دوران پادشاهی است 
کدام مقاله و س���خرنانی و کدام اعالمیه و اقدامی را جهت حمایت از آزادی و 
حقوق بشر در ایران امروز داده است. پس بدانیم و آگاه باشیم که دلسوزی های 
ایشان موعدی و موسمی بوده و در مسری جریان بزرگ اقدامات شرکت های نفتی 
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برای سرنگونی شاه و پاین آوردن او از تخت طاووس بوده است.
ش���اه فقید وقتی جش���ن های دوهزار و پانصدس���اله را با حضور دهها پادشاه و 
رئیس جمهور و نخس���ت وزیر و صدها رجال جهانی در تخت جمشید با آن همه 
ش���کوه و عظمت برگزار کرد دش���منان ایران و سیاست هایی که ایران را کشوری 
درحد افغانس���تان و بنگالدش و غریه می خواس���تند نتوانستند آن همه بزرگی و 
ش���کوه گذش���ته و حال را در ایران ببینند، لذا دنبال رژیم و مقدماتی می گشتند 
که ما را از تونل تاریک تاریخ به وادی قهقرا و دنیای واپس���گرا با سوءاستفاده 
از باورهای دینی و مذهبی مردم بربند، با ش���وربختی تم���ام باید اذعان کرد که 
مغزش���ویی مالیان از مردم عادی ایران در طول سده ها از زمان حکومت صفویه 
و نیز روش���نفکران آبکی که چشم به کرملن و ریش لینن داشتند، وسایل اجرای 
این خیانت بزرگ را فراهم ساختند و ملتی که خوشی زیردل شان زده بود بدنبال 
آزادی بیش���رت تمام آزادی و حقوق انسانی و کرامت نفسانی خود را نیز از دست 
دادند و آلوده ترین، واپسگراترین، قشری ترین و نامردمی ترین رژیم دوران تاریخ 
را روی کار آوردند. دشمنان ایران به آرزوی خود رسیدند و کشوری را از شاهراه 
ترقی به بریاهه مذهب و دیانت یک هزار و چهارصد ساله کشیدند و در سی سال 
و اندی به ایران و ایرانی آن رفت که می دانیم و من سعی خواهم کرد با استناد به 

آمار در بخش بعدی این فصل بدین فجایع وحشتناک اشاره کنم.
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اشارهایکوتاهبهنقشمالیاندرگذشتهوحال

می دانیم که محمد پیامرب اسالم، برای خود حتی در زمان مرگش، جانشینی تعین 
نکرد. کار درس���ت نیز همن بود. زیرا »پیامربی« پادشاهی نبود که والیتعهد و 
جانشینی داش���ته باشد و مهر نبوت که از س���وی خداوند بر پشت پیامربان زده 

می شد قابل توارث و جانشینی نسبی یا سببی نبود.
ویل پس از مرگ پیغمرب میان مهاجران )کسانی که با محمد از مکه به مدینه آمده 
بودند( و انصار ) آن ها که بهنگام زندگی پیامرب در مدینه به او پیوسته بودند( برپایه 
آئینی که تا آن زمان میان تازیان رواج داشت، شورایی از بزرگان، مأمور برگزیدن 
جانش���ینی برای پیغمرب شدند و بدینگونه چهار خلیفه راشد یعنی ابوبکر، عمر، 
عثمان و علی برگزیدگان این شورا بودند هرچند که عمر وسیله شخص ابوبکر نیز 

عالوه بر تأیید شورا توصیه جانشینی داشت.
شیعیان یا پریوان علی بطوری که در فصول پیشن این کتاب یادآور شدیم پس از 
جنگ معاویه با علی و خدعه او در مراجعه به حکمیت این روش را نپذیرفتند 
و پ���س از مرگ پیامرِب خدا و علی و ی���ازده فرزند وی را که از طریق جد مادری 

)فاطمه( با پیامرب پیوند خونی داشتند به رهربی دینی برگزیند.
در زمان صفویه با وجود این که حضرت علی خود شخصاً با ابوبکر و عمر بیعت 
کرده بود و بروایت���ی یکی از دخرتان خود را نیز به زوجیت عمر درآورده بود و 
هیچ گونه مخالفتی با عمر در طول خالفت وی ابراز نداش���ت معذلک مذهب 
شیعه بعد از صفویه نسبت به لعن و رّد خلفای راشد اعم از ابوبکر و عمر و عثمان 
اصرار ورزیدند و بطوری که حکایت غم انگیز سنی کُش���ی در فصل صفویه بیان 

گردید، در مملکت ما روی داد.
این روش تا زمان امامت »حس���ن عسگری« امام یازدهم به همان ترتیب دنبال 
می ش���د ویل در آن زمان ناگهان بعضی از مالیان ارشد که بنام ابواب امام زمان 
خوانده می شدند ش���ایع کردند به امر خداوند فرزند امام حسن عسگری و امام 
دوازدهم شیعیان از بیم این که مبادا از سوی خلیفه و دشمنان دیگر امامت کشته 
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شود غیبت کرده است و برای این که مؤمنن و باورمندان او پی گری محل حضور 
و غیاب او نباشند و بدنبال او نروند شایع کردند که او به چاهی در سامریه وارد 
و از آن جا غایب ش���ده است. در پاسخ این که در زمان غیبت امام دوازدهم حق 

حکومت با چه کسی باید باشد پاسخ های گوناگون دادند.
به نوشته آقای دکرت ناصر انقطاع:

گروهی که آن ها را »اخباری« نامیدند بر قرآن و حدیث و سّنت بعنوان منابع 
اصلی تأکید کردند و از دیدگاه سیاس���ی نیز بر آن بودند که حکومت اسالمی 
تنها پس از ظهور امام دوازدهم که برگزیده خداوند است ممکن می شود و در 

زمان غیبت امام دوازدهم همه حکومت ها غاصب و نامشروعند.
مش���ابه این عقیده را آن عده از خاخام های کلیمی که با ریش بلند و گیسوهای 
منگوله دار و کت و ش���لوار و شاپوی بزرگ س���یاه با آقای احمدی نژاد در هتل 
نیویورک مالقات کردند، دارند و معتقد هستند تا آمدن »مشیح« یا مشابه مسیح 
موعود عیسویان و مهدی موعود شیعیان حکومت ها غاصب و نامشروع هستند 
لذا با آقای احمدی نژاد که مخالف دولت یهود هس���ت دست می دهند و شالوم 

می گویند.
این باور اخباریون در مقابل نظریه »اصویل ها« پایه چندانی نداشت. زیرا حس 
برتری طلبی مالیان و روحانیون ش���یعه آن را نمی پس���ندید. نظریه اخباریون تا 
دوران صفویان که مردم ایران بیشرت تابع تسّنن بودند و دست شیعیان از حکومت 
کوتاه بود طرفدارانی داش���ت. بعضی از علمای شیعه نیز مستند »ُاطیعواالله و 
اطیعواالرس���ول و اولواالمر منکم« را تا زمان امام معص���وم می دانند و او را به 
فقیه و والیت فقیه تس���ری نمی دهند. ویل فقیهان و روحانیون شیعه که آن ها را 
»اصویل« نامیدند و اکنون نیز در مجلس شورای اسالمی عده ای از نمایندگان 
که چشم بسته خود را نوکر خامنه ای و والیت فقیه می دانند خود را »اصول گرا« 
می خوانند. معتقدند که عقل و اجتهاد فقیهان بشرط این که با قرآن و سنت پیامرب 
همآهنگی داشته باشد می تواند عامل رهربی یک حکومت دینی در غیاب امام 

زمان باشد.
این نظریه از زمان صفویان به بعد که بزور شمشری و خنجر قزلباشان مذهب شیعه را 
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به اکثریت ملت ایران تحمیل کردند و رفته رفته نفوذ مالیان در دستگاه حکومت 
باال گرفت تا جایی که آخرین پادشاه صفوی شاه سلطان حسن ناالیق کاماًل آلت 

دست و ملعبه مالباشی دربار و آخوندهای زمان خود گردید.
از آن زمان مالیان س���هم مهمی از حکومت و قدرت سیاسی را بدست آوردند 
حتی پادش���اهان صفوی برای این که هم قدرت پادش���اهی و چریگی مطلق بر 
جان و مال مردم را داشته باشند و هم از دیدگاه دیگری در جایگاه رهربی دینی 
و فقاهت خلیفه گری ش���یعی تکیه زده باشند، عمامه بر سر می گذارند که نشانه 
ره���ربی روحانی بود و تاج بزرگی هم بروی عمامه نصب می کردند که نش���انه 

پادشاهی بود.
از زمان شاه طهماسب صفوی و وارد کردن مالیان و فقیهان شیعه از جبل عامل 
لبن���ان با حضور آخوندهایی که قبل از آخرت بدنبال لّذات دنیوی بودند پریوان 

مکتب اصویل و مداخله مالیان درحکومت اکثریت پیدا کردند.

* * * * *

تالشمالیانبرایگسترشنیروونفوذخوددردورانقاجار

بطوری که در فصل قاجاریه گفتی���م قاجاریان یکی از تریه های ترک های مغول 
بودند که در سده ی هفتم هجری بهنگام حمله چنگیز به ایران به سرزمن ما آمدند 
و رفته رفته در کش���اکش رویدادهای سیاسی و اجتماعی بدستور شاه عباس در 

شمال خاوری ایران سکنی گزیدند.
این طایفه در دو س���وی رود گرگان ماندگار ش���دند. آنان که در باالی رود گرگان 
بودند »یوخاری باش« به معنای باالسری نامیده شدند و آن ها که در پاین رود 
مسکن گرفتند، »اشاقه باش« یعنی پاین سری نام گرفتند و اندک اندک  بشرطی 
که در بخش مربوط به تأسیس سلسله قاجاریه گفته شد دارای قدرت شدند و با 

مرگ کریمخان زند، آقامحمدخان از تریه »یوخاری باش« به پادشاهی رسید.
شاهان ستمگر قاجار چون می دانستند که مردم پیشینه اجتماعی و حسب و نسب 
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آن ها را می دانند پیوس���ته از ملت در هراس بودند و برای حفظ پایه های قدرت 
خود به نفوذ و حمایت مالها در میان مردم تکیه کردند. روشن است که در مقابل 
این سوءاس���تفاده از مالیان مجبور بودند که امتیازات چشم گریی نیز به مالیان 

بدهند.
مالیان با شناخت نقطه ضعف قاجاریان و با توجه به شیعه متعصب بودن یا حداقل 
نشان دادن توس���ط آقامحمدخان فوری دست بکار شدند و واپس ماندگی های 
دوران پادشاهی نادرشاه و کریم خان را جربان کردند و بر گسرته نفوذ خود در میان 
مردم که بیش از هش���تاد درصد آنان نادان و چشم و گوش بسته بودند، پرداختند 
و ن���ه تنها از دیدگاه نفوذ معنوی پیش رفتند بلکه طلبه های یک القبا به تدریج 

صاحب مال و ثروت و نقدینه های نامشروع شدند.
دکرت شفا در کتاب »پس از 1400 سال« صفحه 819 روایت جالبی از حقه بازی و 

شیوه ی مالیان دارد. او می نویسد:
در میان ش���اهان قاجار ناصرالدین ش���اه هم باهوش ترین و هم قدرتمندترین 
در میان شاهان قاجار بود. با مشاهده سلطنت سلف خود فتحعلیشاه و نفوذ 
قدرتمند ماّلیان در حکومت و دربار بر آن شد که هرچه بیشرت از قدرت مالیان 

بکاهد و بر استقالل و نروی پادشاهی بیفزاید و اصالحاتی را انجام دهد.
او آگاه نبود که س���پاهیانی را آخوندها در اختیار داشتند، یعنی مردم نادان و 
قشری و چشم و گوش بسته بفرمان مالیان، یک نروی زودباور خطرناکی را 

تشکیل می دهند.
روزی که مالیان به خواس���ت و تصمیم ناصرالدین شاه پی بردند برای بزانو 
درآوردن او، به ش���یوه رایج و همیشگی خود، یعنی بهره گری از انبوه عوام 
پرداختند و ش���ایع کردند که »ایل قاج���ار« در جنگ کربال در صف یزیدیان 

علیه امام حسنی جنگیده اند. )به عظمت دروغ و باور عوام توجه فرمایید.(
ش���اه مذهبی و هراسناک از مردم به محض آگاهی از این ترفند عوامفریبانه 
مالیان و برای پیش���گری از گسرتش این شایعه، نام خود را از ناصرالدین  به 
»غالم رضا« بدل کرد تا بندگی خود را به امام هش���تم ش���یعیان و جانشینان 
روحانی آنان نش���ان دهد و ضمنًا دستور داد که در تنورهای دربار فقط نانی 
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پخته شود که گندم آن، از کشتزارهای موقوفه امام رضا در خراسان تهیه می شود.
بر پایه یک اصل مسلم جامعه شناسی که می گوید، »قدرت فساد می آورد« طایفه 
روحانیون نیز از این قاعده بریون نبودند. تاریخ تش���یع در ایران نمایانگر فس���اد 
گسرتده در میان دستاربندان مدعی روحانیت در زمان صفویه، قاجاریه و بویژه در 

دوران حاضر حکومت اسالمی ایران است.
یکی از این رفتارهای بریون از انس���انیت و عدالت »حکم تکفری« است که در 
زمان صفویه و قاجاریه با این عنوان بکار برده می شد و اینک در دوران حکومت 
اسالمی در ایران بعنوان مخالفت با نظام و والیت فقیه بکار برده می شود. چون 
با نمونه های این نوع اتهام آخوند تراشیده در حال حاضر آشنا هستید بی مناسبت 

نمی دانم به چند نمونه از این گونه تکفری در زمان قاجار برپدازم.
در زمان قاجار دایره تکفری بقدری گشاد شد که حتی روحانیون قوی و پرنفوذ آن 
را برای خارج کردن روحانیون رقیب و مخالفن خود به کار می بردند. از آن میان 
»حاج ابراهیم کلباسی« از روحانیون شیعه دوران قاجار که اعتقاد داشت، اجتهاد 
کار ساده ای نیست و بسیاری از کسانی که خود را مجتهد می دانند خطا می روند و 
براستی مجتهد و صاحب فتوا نیستند. از این رو کسانی را که دلش می خواست  در 
باالی منرب تکفری می نمود. در زمان آقامحمدخان قاجار مالیی بنام »محمدعلی 
کرمانشاهی« معروف به بهبهانی بدلیل تکفری بسیاری از دراویش و کشنت آن ها به 

»بهبهانی صوفی کُش« معروف شده بود.
سخن کوتاه، دوران قاجار و دوران حکومت مالیان در ایران فعلی را باید دوران 
گسرتش فساد، زورگویی، مال اندوزی و سقوط حرمت و جایگاه روحانیت شیعه 
دانست. لطمه ای که اسالم و باور مسلمانان بویژه پریوان تشیع در ایران از اعمال 
حکومت جمهوری اس���المی ایران می بیند در طول تاریخ اسالم حتی در دوران 

خلفای ظالم و جابر اموی و عباسی شبیه آن نبوده است.
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نگاهیبهعملکرد35سالهیحکومتجمهوریاسالمی

برای ابراز یک نظر آگاهانه و تحقیقی الزم اس���ت که ما مقایسه ای بن دوره ی 
قبل از اس���تقرار حکومت اس���المی یعنی دوران پادشاه فقید و بعد از آن بعمل 
آوریم. این بررسی از سه جهت مفید خواهد بود. اواًل آن دسته از خوانندگان این 
کتاب که زیر پنجاه سال دارند و در رویداد فتنه خمینی فقط 17-16 سال داشتند 
با وجود مش���اهده وقایع و احیاناً مشارکت ناآگاهانه خود در چندین تظاهرات 
خیابانی یا الله اکرب گویان در پش���ت بام بلحاظ صغر سن ش���ان توجه عمیقی که 
الزمه این نوع بررس���ی است به رویدادها نداشته اند. ثانیاً کسانی که بعد از فتنه 
خمین���ی بدنیا آمده اند تصور عینی از مملک���ت و جامعه ما در قبل از خمینی و 
دوران پادش���اهی ندارند و ثالثاً برای کسانی که باالی پنجاه سال دارند و شاهد 
عینی رویدادها بوده اند، اکنون که پس از گذش���ت 33 سال حکومت مالیان نیز 
در معرفی حکومت آنان و یا حکومت ادعایی »علی وار« یا عدالت اس���المی 
شریعتی خود را نشان داده اند و دیگر ماهیت رژیم مالیان بر کسی پوشیده نیست. 
پس از کودتای 1299 و در س���ال 1300 که رضاشاه نخست به عنوان سپهساالر و 
سپس بعنوان پادشاه وارد صحنه سیاسی ایران گردید، در دوران قاجار پادشاهان 
مملکت را ملک ش���خصی خود می دانس���تند و ملت را نیز نوکر و رعیت خود 
می انگاشتند. کشور ما در حایل که اروپا چهار نعل بسوی صنعتی شدن و ترقی 

پیش می رفت ایران واقعاً کشوری عقب افتاده و جهان سومی بود.
هنوز گویا قرن بیس���تم از دروازه های شهرهای ما وارد نشده بود و کماکان ما در 
قرون وس���طی و با همان امکانات و دس���تآوردها زندگی می کردیم. رضاشاه با 
مملکتی ورشکسته و درهم ریخته، فاقد امنیت و سیستم های اداری مواجه بود. 
هر گوش���ه مملکت دراختیار یک خان س���رکش و یا راهزنان مسلح بود. امنیت، 

اشتغال، ادارات دولتی و دیگر خدمات اجتماعی واقعاً وجود نداشت.
او در دوره ی بس���یار کوتاه پادش���اهی خود )در مقام مقایس���ه با فتحعلیش���اه یا 
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ناصرالدین شاه که هریک نزدیک چهل، پنجاه سال پادشاه بودند( یعنی ظرف 16 
س���ال فهرست وار خدمات عمده زیر را در یک کشور عقب افتاده و بدون درآمد 
چشم گری نفت انجام داد. در زمان او انگلیسی ها فقط 16٪ از درآمد نفت ایران 
را به کشور ما می دادند و هر بشکه نفت ما را نیز زیر یک دالر می خریدند که بعد 
از ده ها سال به 2/30 قیمت هر بشکه نفت افزایش یافت و در سال های 1975-
1973 با تالش پی گری پادشاه ایران در اوپک به 12-11/5 دالر در هر بشکه رسید

سرکوبی عصیان های محلی و یا تجزیه طلبی از قبیل شیخ خزعل در خوزستان 	 
که مورد حمایت کامل انگلستان بود و در فکر تجزیه خوزستان و تبدیل آن به 
امارت شیخ خزعل بودند. اگر کاردانی و شجاعت رضاشاه نبود شاید امروز 
منطقه نفت خیز خوزستان جزو ایران نبود به گواهی تاریخ برخورد رضاشاه 
با نمایندگان انگلستان در این مورد واقعاً افتخارآفرین است. مریزا کوچک 
خان گیالن و مازندران را در اختیار گرفته بود و عماًل الهیجان مرکز حکومت 
شوروی بود. اقبال الس���لطنه ماکویی، در ماکو به تاخت و تاز می پرداخت. 
اسماعیل آقا سمیتقو در غرب آذربایجان به چپاول و غارت و کشتار بریحمانه 

مردم مشغول بود.
ایالت شکاک کردستان و لرستان دست به یاغیگری زده بودند.

ترکمن ه���ا در گ���رگان و ایالت هزاره و غریه در نوار مرزی و سیس���تان همه 
دس���تگاه های دولتی را از بن ب���رده و همه چیز را خودش���ان تحت کنرتل 
گرفته بودند. اس���تان های فارس، کرمان، بلوچستان در اختیار پلیس جنوب 
)انگلس���تان( بود و دوس���ت محمدخان بلوچ با کمک انگلس���تان خود را 
فرمانفرمای سیستان و بلوچستان می دانست بختیاری ها در اصفهان، قشقایی 
در فارس و شیخ خزعل در خوزستان حکومت ملوک الطوایفی راه انداخته  

بودند.
ارتش روسیه شهرهای شمال و آذربایجان را زیر فرمان داشت. »سر دنیس 

رایت« سفری انگلیس در تهران می نویسد:
به مأمورین دولت ایران قدغن ش���ده بود ب���ه اهایل قلهک در ده کیلومرتی 
پایتخت که تحت حمایت انگلیس بود کاری نداشته باشند. آن ها از سربازی 
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معاف بودند و مالیات سرانه خود را به وزیر مختار انگلیس می پرداختند و او 
برای آن ها کدخدا تعین می کرد. 

این بود کشور آشفته ای که رضاشاه تحویل گرفت.
تأسیس راه آهن سراسری که با افزودن یک ریال به قیمت قندوشکر و بدون 	 

استقراض از خارجی صورت گرفت و پس از گذشت هشتاد سال هنوز هم به 
همان نحو اولیه مورد استفاده در کشور ما است. 

تأسیس عدلیه و دادگسرتی نوین و خاتمه دادن به مداخله و قضاوت مالیان 	 
در مرافعات و مس���ائل جزائی و ثبت امالک و احوال مردم که قباًل توسط 

مالیان انجام می شد.
به نظم درآوردن گمرک و مرزبانی کشور و ایجاد ژاندارمری نوین	 
ایجاد ارتش منظم و ملی با سربازگریی وظیفه از تمام فرزندان ذکور ایران	 
ایجاد دانش���گاه بزرگ تهران که هنوز پس از گذشت هشتاد سال از بهرتین 	 

بناها و مراکز آموزشی است.
برقراری و ساختار نظم نوین اداری از قبیل شهربانی، ژاندارمری، شهرداری، 	 

ُپست و غریه.
ایجاد راه آهن سرتاسری از جنوب تا شمال 	 
 ایجاد دانشگاه تهران و دانشسرای عایل 	 
 پوشش لباس مدرن و گذاشنت کاله پهلوی به جای عمامه و دستار	 
 کشف حجاب، تغیری لباس زنان از پیچه و روبند به لباس مدرن	 
 تهیه و تصویب قوانن مدنی ایران با اقتباس از سوئیس و فرانسه	 
 بنیان گذاری ثبت اسناد و خارج کردن ثبت معامالت ملکی از دست آخوندها 	 
 بنیان گذاری ثبت احوال و شناسنامه الزامی 	 
 لغو کاپیتوالسیون و قضاوت خارجیان در ایران	 
 براندازی خان س���االری و ملوک الطوایفی و ایجاد امنیت ملی با س���رکوبی شیخ 	 

خزعل در خوزستان و ده ها سرکش در سراسر ایران 
 بنیان گذاری بانک سپه و بانک فالحت یا کشاورزی، بانک رهنی و بیمه ایران	 
 تأسیس کارخانجات قند و گسرتش صنایع ملی	 
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 تأسیس رادیو ایران و خربگزاری پارس	 
 تأسیس فرهنگستان ایران و  حذف واژه های تازی	 
 تغیری تقویم از هجری به شمسی و خورشیدی	 
 اعزام اولن گروه دانشجویان به خارج از حمله مهندس بازرگان	 
 تغیری نام کشور از پرشیا به ایران و دادن هویت نوین به کشور	 
 تدوین تعرفه گمرکی	 
 تأسیس نریوی دریایی، هوایی در کنار ارتش و ژاندارمری و تأسیس ارتش نوین 	 

ایران
 تأسیس هواپیماسازی شهباز	 
 ایجاد موزه جواهرات سلطنتی )با شرم تاریخی به کسانی که گفتند و نوشتند، او در 	 

تنها چمدانی که به هنگام تبعید به همراه داشت جواهرات سلطنتی همراه داشت(
 الغای امتیاز نشر اس���کناس توسط بانک های خارجی و دادن آن به بانک ملی 	 

ایران
 تأسیس شهرداری ها	 
 اولن فدراسیون ورزشی المپیک 	 
 تأس���یس مدارس دخرتانه، دانشسراها، موسسات عایل آموزش، دانشسرای عایل 	 

تربیت معلم در کنار دانشگاه بزرگ تهران
 تأسیس اداره ی باستان شناسی و آغاز کاوش های باستانی 	 
 تأسیس موزه ملی ایران	 
 کارخانه صنعت فوالد و سیمان ایران	 

مردی با این همه کارنامه درخشان در کشور فقریی که هر بشکه نفت آن را کمرت 
از 3 دالر خریدند، تنها با اراده و همراهی ملت توانست ایران نوینی بسازد و کشور 

ما را وارد قرن بیستم سازد.
او با آن همه تالش زیر نام خود نه رهرب جهان و نه پادشاه قدر قدرت بلکه لفظ 
با نام ساده )رضا( امضاء می کرد. چه گوهر درخشانی که انگلیسی ها نگذاشتند 

او را به خدمات خود ادامه دهد. 
به گوش���ه ای دیگر از آرش���یو وزارت خارجه برای پاس���خ یاوه گویانی که هنوز 
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می نویسند رضاشاه انگلیسی بود اشاره می کنم:

رضاشاهوملیکردننفت
»حماسهایدردلتاریخوطنمانکهکمتربدانپرداختهایم«

ش���اید همه ندانند که خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران رویدادی نبوده است که 
برای اولن بار در زمان دکرت محمد مصدق انجام یافته باشد زیرا پیش از آن، آغاز خلع ید 

به وسیله ی رضاشاه انجام گرفت.
در شش���م آذرماه سال 1311 شمس���ی، درست 19 سال قبل از تصویب قانون ملی شدن 
صنع���ت نفت و خلع ید از ش���رکت نفت انگلی���س و ایران، ب���ا اراده ی خلل ناپذیر و 
میهن پرس���تی رضاه شاه، اولن خلع ید انجام گرفت و خرب آن تنها در برگ های تاریخ و 
بایگانی های وزارت امور خارجه ایران و وزارت خارجه امرپاتوری انگلس���تان آن روز 

موجود است.

برگرفتهازآرشیووزارتامورخارجهیایران

در زمان پادشاهی ناصرالدین ش���اه قاجار، شخصی به نام ویلیام دارسی قراردادی با 
دولت ایران منعقد کرد که برطبق مواد آن، اکتشاف نفت از حوزه ی قرارداد و به دست 

آوردن نفت و پاالیش و فروش آن به دارسی واگذار گردید.
دولت انگلستان پس از مدتی حفاری در مسجدسلیمان که حفاری ها به نتیجه می رسید 
کلیه حقوق و امتیازات را از دارسی خریداری کرد و از آن زمان دولت انگلیس صاحب 
اختیار کمپانی نفت جنوب شد. بابت این قرارداد، دولت انگلیس هر ساله مبلغ ناچیزی 

به دولت ایران می پرداخت.
در زمان سلطنت مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه و احمدشاه، دولت ایران عماًل چشم 
از حاکمیت خود بر خوزستان پوشیده بود و شیخ خزعل حاکم دست نشانده ی انگلیس 
خود را امری خوزس���تان می دانست. نافرمانی و خودمختاری این شیخ تا کودتای سال 
1299 و انتقال سلطنت به رضا شاه به دراز کشید تا آن که خزعل تسلیم شد و خوزستان 
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که عمال از ایران جدا بود، به مام میهن پیوست.

تصمیمتاریخیشاه
در سال 1311 شمسی، بعد از این که مذاکرات و رفت و آمدها و گفتگوها با اولیاء 
شرکت نفت انگلیس و ایران به نتیجه نرسید و سفر تیمورتاش وزیر دربار پهلوی 
به لندن برای حل و فصل مشکالت و تأمن حقوق ایران از نفت نیز حاصلی به 
بار نیاورد، رضاش���اه برای دستیابی ایران به حقوق پایمال شده از نفت جنوب، 
تصمیمی گرفت که در برگ های تاریخ ایران به »تصمیم تاریخی شاه« موصوف 

است.
در شب ششم آذر ماه سال 1311 شمسی، رضاشاه در جلسه ی هیأت دولت که به 
منظور رسیدگی به مسأله ی نفت تشکیل شده بود حضور به هم رسانید و بدون 
مقدمه پرونده ی شرکت نفت ایران و انگلیس و قراردادهای منعقده را خواستار 

شد.
پرونده توسط تیمورتاش وزیر دربار به حضور آورده شد. شاه بی درنگ با چهره ی 
برافروخته پرونده ی قطور و بس���یار سنگن نفت را که حاصل شش سال مکاتبه 
و مذاک���ره ی بی حاصل و وقت تلف کردن بود، برگرفت و آن را در بخاری پر از 
آتش انداخت که سوخت و به خاکسرت تبدیل شد. سپس رو به نخست وزیر کرد و 
گفت شما و وزیران از این مکان بریون نمی  روید تا امتیاز نفت را لغو و الیحه ی 
آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای ملی بفرستید و از آن شرکت در سرزمن 

ایران »خلع ید« نمایید.
وزیر دارایی ایران همان شب تصمیم دولت را به موجب نامه ی شماره ی 36486 
به جاکسن مدیر انگلیسی شرکت نفت ابالغ کرد و روز 7 آذرماه مجلس شورای 

ملی به اتفاق آراء الیحه ی دولت درباره ی لغو قرارداد را تصویب نمود.
منت فرمان شاه

در س���حرگاه روز 7 آذرم���اه 1311 به ارتش ایران در جن���وب و جنوب غربی و 
کرانه های آبی اروند رود و خلیج فارس آماده باش جنگی داده شد و این فرمان از 

دفرت مخصوص شاهنشاهی صادر شد.
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تلگراف رمز شماره 492 به جناب نادر آراسته فرماندار کل خوزستان- رونوشت 
به فرماندهان لشکر جنوب و ژاندارمری و شهربانی و مرزبانی خوزستان 

فرماندار کل خوزستان فوراً در معیت فرماندهان لشکر و ژاندارمری و شهربانی به 
بندر خرمشهر و آبادان عزیمت و از شرکت نفت انگلیس در ایران خلع ید نمایید. 
پاالیشگاه و اسکله های بارگریی و خط لوله ی نفت رسانی را متصرف شوید. رفت 
و آمد انگلیسی ها را تحت نظر بگریید. شخصاً با فرماندهان نظامی در عمارت 
مرکزی شرکت اقامت و مس���کن کنید. فوراً سربازان ارتش را در پاالیشگاه ها و 

مناطق حساس برای جلوگریی از هرگونه خرابکاری و ناامنی مستقر نمایید.

ابرقدرتجهانتسلیمشد
در تمام مناطق نفت خیز خوزس���تان و آبادان با این حرکت سریع و غافلگریانه، 
حکومت انگلیس با همه توانایی که داش���ت در برابر اراده ی راس���خ رضاشاه و 
ملت ایران به زانو درآمد و پذیرای فسخ قرارداد دارسی و تجدید مذاکرات شد 

که قرارداد جدیدی بسته شود.
پس از نشست های بلندپایگان انگلیسی و ایرانی، قرارداد جدیدی بن انگلیس 
و ایران تنظیم گردید که حوزه ی عملیات و اس���تخراج و اکتشاف شرکت نفت را 
محدود ساخت و برپایه ی آن احقاق حقوق حقه ی ایران سی برابر افزایش یافت 

و رفاه و دستمزد مهندسن و کارگران ایرانی باال رفت.
اگرچه فس���خ قرارداد و بس���نت قرارداد جدید، رضاش���اه و ملت ایران را راضی 
نس���اخت و آرزوهای بلندپایه ی رضاش���اه را در برنداشت ویل باید به آن سال و 
پدیده ی آن رویداد در 80 سال پیش با دقت نگریست و نابرابری نریوی انگلیس 
و ایران را از نظر دور نداشت. پس می توان گفت اقدامات دکرت محمد مصدق به 

دنبال اقدامات بی باکانه رضاشاه در ملی کردن نفت جنوب بود. 

ساختارهای دولتی به شرحی که قبل از فتنه خمینی و بعد از آن وجود دارد:
مقابله با خرافات و نفوذ مالیان و جلوگریی از َرّمایل، فال گریی، دعانویسی 	 

و تظاهرات دسته های عزاداری.
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باال بردن سطح بهداشت در کشور با ایجاد بیمارستان ها و درمانگاه ها	 
رضاش���اه می خواست به تبعیت از آتاترک در ترکیه یک جمهوری عرفی در 	 

ایران تأس���یس کند اما رهربان مذهبی به بهانه این که جمهوری با سنت ها و 
فرهنگ ما سازگار نیست او را از این کار برحذر داشتند.

وقتی رضاش���اه با تصویب مجلس مؤسسان در سال 1925 به سلطنت رسید 	 
میزان بیس���وادی در ایران نوددرصد بود و ایران یکی از فقریترین کشورهای 

جهان بود.
اعزام محصلن به خارج از کش���ور که برای نخستن بار از طریق دولت اجرا 	 

می شد.
کشف حجاب و برداشنت چادر و چاقچور از سر زنان ایران و به نظم درآوردن 	 

لباس و پوش���ش مردم و تبدیل کاله های نمدی، عمامه گونه به شاپو و کاله 
معروف به پهلوی. کافی است شما عکسی از مردم عادی با پوشش متعارف 
دوره ی ناصرالدین شاه یا مظفرالدین شاه را ببینید و بعد آن را با پوشش مردم 

در دوران رضاشاه مقایسه کنید.
اگر بخواهیم جزئیات خدمات رضاشاه فقید را بیان کنیم بقول معروف »مثنوی 

هفتاد من کاغذ می شود«
یکی از خدمات بزرگ او حرمت و هویت بخشیدن به مردم ایران و نیز ایستادگی 
او در مقابل حکومت بریتانیای کبری بود که تا آن روز اکثر وزیران و رجال با اشاره 
انگلس���تان انتخاب و برکنار می شدند. ویل رضاشاه با قاطعیت کامل در مقابل 
نفوذ انگلس���تان و مداخله مأمورین انگلیسی در حکومت ایران ایستادگی کرد و 
بدان ها فهماند که دوران قاجار و رجاِل قجرِی سرسرپده انگلیس تمام شده است. 
بعضی از کس���انی ُخرده می گریند که کودتای رضاش���اه با س���یدضیاء به کمک 
انگلستان در سال 1299 صورت گرفته است ویل به دلیل اصلی همراهی انگلستان 

در این رویداد توجه ندارند.
زمانی که انگلس���تان دید حکومت مرکزی در اواخر سلطنت قاجار دچار هرج و 
مرج شده و در هرگوشه ایران خانی و سرداری سر بلند کرده است، آن ها از ترس 
این که روسیه باستناد عدم امنیت در مرزهای طوالنی روسیه با ایران به موجب 
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عهدنامه های پیشن بخواهد داخل ایران شده و شمال ایران را اشغال کند. وقتی 
ژنرال آیرون ساید رضاخان مریپنج یا کلنل آن روز را دید و قاطعیت و قابلیت او را 
در فراهم ساخنت یک دولت مقتدر مرکزی احساس کرد آن وقت با او و سیدضیاء 
که دوست پیشن سیاست انگلیس در انجام کودتای 1299 بود مخالفت نکردند 
چون دیدند این تنها رضاخان است که می تواند امنیت و تمامیت ارضی ایران را 

حفظ کند و بهانه بدست حکومت روسیه ندهد.
نخس���تن برخورد نورمن وزیر مختار انگلیس با رضاخان سردارس���په شاهد این 

مدعاست:
معتصم السلطنه فرخ که در آن ایام در خدمت دولت بوده می نویسد:

در دوم���ن روز ورود قوای قزاق به تهران )سه ش���نبه چهارم اس���فند 1299( قرار 
بود، نمایندگان سیاس���ی خارجه از تأسیسات قزاقخانه بازدید کنند و در آن جا با 
فرماندهان قوای قزاق آشنا بشوند. نورمن وزیر مختار انگلیس برای خالص کردن 
فرمانفرما و پس���رانش فرصت را غنیمت شمرد. پس از معرفی شدن به رضاخان 
)وسیله ماژور مسعودخان کیهان( سرصحبت را بی درنگ باز کرد و از مسعودخان 
کیهان خواهش کرد که حرف های او را برای رضاخان ترجمه کند. اولن س���ؤال 

وزیر مختار این بود:
جناب نصرت الدوله کی آزاد می شوند؟

رضاخان ش���انه ها را باال انداخت و چشمان خود را به چکمه هایش دوخت و 
ساکت ماند.

مسرت نورمن خطاب به ماژور مسعودخان کیهان گفت: از قول من به ایشان بگویید 
که آقای نصرت الدوله باید هر چه زودتر آزاد بشوند. ماژور مسعودخان هم دوباره 

عیناً مطلب را ترجمه کرد.
این بار آثار عصبانیت و بدخلقی در قیافه رضاخان نمودار شد و با بی حوصلگی 

پرسید:
چرا؟ چه دلیل هست که نصرت الدوله باید زودتر از دیگران آزاد بشود؟

نورمن جواب داد: برای این که شاهزاده دارای نشان از دولت انگلستان هستند و 
ما موظفیم که از ایشان در همه حال حمایت نماییم.
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رضاخان در حایل که نوک چکمه اش را به زمن می کوبید با لحن تند جواب داد: 
خوب این که دلیل نشد، می توانید بروید و نشان تان را از او پس بگریید.

مسرت نورمن که »این برخورد را برخالف انتظارش دید« و این گفتگو را خالف 
رویه متداول تشخیص داد بدون فوت وقت »لحن خود را آهسته تر کرد« و بسیار 

مودبانه پرسید: باالخره نفرمودید حضرت واال کی آزاد خواهند شد؟
رضاخان بار دیگر شانه هایش را باال انداخت و با لحنی مصمم و قاطع جواب 

داد: »هر وقت که دولت ایران تصمیم بگرید«.
آن روز وزیر مختار انگلیس درحایل که بدون اخذ نتیجه محوطه س���ربازخانه را 
ترک می کرد برای اولن بار متوجه شد که تحمیل اراده سفارت به این نظامی یک 
دنده کار مشکلی است، رضاخان با آن گروه از سیاستمداران ایرانی آشنا به چشم 
سفری که اوامر »دولت فخیمه را مثل وحی ُمنزل تلقی می کردند« زمن تا آسمان 

فرق دارد  باید حساب او را از دیگران جدا نمود.
معتصم الس���لطنه فرخ می نویسد: این برخورد تند همه حاضران را دچار شگفتی 
کرده بود. اما، من و چند تن از دوس���تانم اصاًل س���رپا بند نبودیم، زیرا احساس 
می کردیم که »زنده ماندیم و دیدیم« که یک ایرانی در مقابل توپ و تشر جناب 
وزیر مختار انگلستان ایستادگی کرد و حتی جواب های سرباال به او داد. این امر 

موجب شد که »در دل بسیاری از حاضران قند آب می کردند«.

رضاخانومتحصنیندرسفارتانگلیس
در همان نخستن روز ورود قزاق ها به پایتخت عده ای از رجال و سیاستمداران 

خود را به سفارت انگلستان رساندند و در آن جا متحصن شدند.
رضاخان به سفارت انگلیس پیغام فرستاد که آن ها را بریون کنید.

سیدضیاءالدین نوشته است که وقتی س���فارت انگلیس پاسخی نداد رضاخان 
به قوای قزاق دس���تور داد تا س���فارتخانه را محاصره کنند و مانع ورود و خروج 
اش���خاص بش���وند. هرچه کردیم که او از خر شیطان پاین بیاید نشد و محاصره 
سفارت چند روز طول کشید و همه کارهای سفارت خانه فلج شده بود. سرانجام 
مسرت اسمارت »نفر دوم سفارت« به دفرت رضاخان رفت و پرسید چه باید بکنند؟
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رضاخان گفت باید بست نشینان را تحویل نریوی قزاق بدهید. انگلیس ها چون 
دیدند در مقابل اراده رضاخان توانایی مقاومت ندارند همه متحصنن را تحویل 

دادند.
مسرت اسمارت نوشت »مثل این که در ایران نادر دیگری پیدا شده«

این گونه ایستادگی های رضاشاه در مقابل انگلیسی ها بود که در اواخر ماه اوت 
1941 یا ش���هریور 1320 بعد از اش���غال ایران توسط قوای متفقن، او تحت فشار 
انگلیس���ی ها از سلطنت کناره گرفت و به کاردانی مرحوم فروغی در اسرع وقت 
فرزند ارشد او سوگند پادشاهی یاد کرد، در حایل که انگلیسی ها می خواستند شاپور 
غالمرضا را که دارای رگه ی قاجار و پهلوی با هم بود، به پادشاهی برگزینند. ویل 
س���ِر رید بوالرد با این تصمیم مخالفت کرد و بقویل انگلیسی ها به خود مرحوم 
فروغی پیش���هاد ریاست جمهوری دادند و آن وطن پرست بزرگ از پذیرفنت این 
پیش���نهاد که در آن شرایط حس���اس بر علیه مملکت و ملت بود، خودداری کرد. 
انگلیسی ها او را نخست به جزیره موریس و سپس به افریقای جنوبی که مستعمره 

انگلیس بود تبعید کردند.
محمدرضاشاه فقید هرگز خاطره این تحقری بزرگ را برای پدرش که خدمتگزاری 
بزرگ برای کش���ور ایران بود فراموش نکرد تا روزی که سازمان آب انگلستان و 
آبی که باید از گلوی انگلیس���ی ها پاین برود به ضعف مایل شدیدی دچار شد و 
ایران یک وام چندصد میلیون دالری در اختیار سازمان مزبور گذاشت و پادشاه 
فقید نیز در مصاحبه ی مطبوعاتی خود که در جهان انعکاس یافت گفت، ما دیگر 
حاضر نیستیم از شما چشم آبی ها دس���تور بگرییم. و از سال 1975 زمانی که او 
تأیید کرد که دیگر قرارداد نفت با  کنوانسیون را تجدید نمی کند شمارش معکوس 

برای سقوط وی توسط غرب و شرکت های نفتی آغاز گردید.

* * * * *
حال مختصری برای آگاهی نس��ل ج��وان به وضع اقتص��ادی و اجتماعی 
کشورمان در قبل از 1357 )1979( و روی کار آمدن حکومت اسالمی برپدازیم.
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در دوران شاه فقید مردم ایران آزادی های اجتماعی از هر لحاظ داشتند. آزادی 
پوش���ش، آزادی آرایش و زیبایی، آزادی در خوراک، آزادی معاش���رت و تمام 
آزادی ها و راحتی های اجتماعی که امروزه توسط نهی از منکر و امر بمعروف یا 
عمله جات عفاف و حجاب و گشت ثارالله و کمیته بسیج و دهها بنیاد کذایی دیگر 
از مردم سلب ش���ده است، وجود داشت و در آن روزها هیچکس را با توسری، 
به س���وی بهش���ت ُهل نمی دادند و با کتک و زندان و شکنجه در حجاب فرو 

نمی کردند.
عروس���ی یا جشن و شادمانی، اس���تفاده از موزیک و رقص گناه نبود  شهربانی 
کاری بدین جش���ن ها و همایش های خانوادگ���ی، تولد، میهمانی و دهها تجمع 

دیگر نداشت.
در اقتصاد شکوفایی فوق العاده ای از آغاز دهه پنجاه در کشور ما صورت گرفته 
بود و درآمد سرانه ملی در آن زمان نزدیک به سه هزار دالر بود. پول ایران یکی 
از ده پول اول دنیا بود که در سراسر بانک های دنیا خرید و فروش می شد. آزادی 
دین و مذهب بطوری که تمام ادیان مراس���م مذهبی و احرتام دینی خودشان را 
داش���تند و بجز در یک مورد که به تحریک آخوند محمدتقی فلس���فی در زمان 
فرمانداری نظامی سپهبد بختیار، مرکز بهائیان تخریب گردید هیچ مضیقه دیگری 

ذکر نشده است. 
مردم ایران و پاس���پورت ایرانی حرمت و احرتام داشت. کسی به ایرانی به چشم 
تروریس���ت نگاه نمی کرد ایرانی می توانست به اکثر کشورهای جهان بدون اخذ 
ویزا مس���افرت کند و امریکا و یکی دو کشور دیگر نیز که مطالبه ویزا می کردند 
بدون هیچ دردس���ری تقریباً به تمام متقاضیان ویزای مکرر یکساله یا چهار ساله 
صادر می کردند. نام ایراتی اعتبار داش���ت. پول ایران اعتبار داش���ت. شاه ایران 
اعتبار و حرمت بن المللی داش���ت و اکثر زمامداران دنیا از نظرهای سیاسی او 
استقبال می کردند و مردم ایران با جیب های پر به اقصی نقاط دنیا سفر می کردند 
و با چمدان های پر از خرید و سوغات برمی گشتند. شهربانی و ژاندارمری و دیگر 
قوای انتظامی مزاحم مردم نبود بلکه یار مردم بودند س���واحل و آب دریا برای 
مرد و زن بطور جداگانه تقسیم نشده بود همه کس براحتی می توانستند آخر هفته 
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شاد و خرسندی در شمال ایران یا سایر نقاط گردشگری داشته باشند. کسی جلو 
ماشن شما را بن راه نمی گرفت و کسی دهان شما را نمی بویید. کسی از شما و 

بانوی همراه تان مدرک زوجیت یا قرابت و نسبیت نمی خواست.
تالشگران اقتصادی بس���ته به کار و کوشش شان در اکثر فعالیت های اقتصادی 
موفق بودند. از همه بدتر و ش���رم آورتر، بدس���تور امام!! فرزندان باید جاسوسی 
پدران و مادران خود را بکنند و سخنان پدر و مادر را در خانه )که َامن ترین جای 
اجتماع باید باشد( به مدیران و آموزگاران حزب اللهی خود گزارش دهند، وجود 

نداشت.
از سوی دیگر حضرت امام به مادران تأکید می کردند که اگر فرزندتان عضو گروه 
مخالفن و منافقن بود بی درنگ گزارش دهید. و یک مادر نادان و مغزشس���ته، 
فرزند مجاهد خود را لو داد و او را کش���تند. )هرچند که چند روز بعد مجاهدین 
یک یخچال بعنوان کادو به مادر احمق تقدیم کردند و گفتند پس از پانزده دقیقه 
بای���د دِر آن را باز کنید. و زن بدبخت پس از پانزده دقیقه به محض باز کردن در 
یخچال، منفجر شد و او را تکه تکه کرد(. ویل زیان اصلی تنها آموزش جاسوسی 
در می���ان نوجوانان و مادران و پدران نبود. بلکه به س���احت مقدس مادری که 
پاک ترین، واالترین و مقدس ترین جایگاه ها است نیز لجن قشری گری آخوندی 

زده شد و این پایگاه پاک را نیز آلودند.
اگر در زیر سایه جمهوری آخوندی در همه ی زمینه های اجتماعی واپس رفتیم، 
در عوض در اختالس به رقم نجومی 3000 میلیارد تومان دست یافتیم و در شمار 
اعدام های بی گناهان به مقام اول در جهان رسیدیم و پایتخت مان تهران یکی از 

شهرهای بسیار آلوده از نظر هوا و تنفس اعالم شد.
به این نابس���امانی ها، دشمنی مالها را به زبان پارسی بیفزاییم و بیاد بیاوریم که 
نشریات آغازین انقالب زبان پارسی سره را زبان مورد عالقه اسرائیل!!! و زبان 
تازی را زبان قرآن دانستند و در انجمن ائمه جمعه که در همان سال های آغازین 
برپا شد منشوری را به تصویب رسانیدند که زبان مکالمات و گفتگوهای بن المللی 
ایران، زبان عربی باشد!! نشان شریوخورشید سرخ ایران هم نشان هالل احمر!!! 

شد.
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هرچند در روزها و ماه های بعد ثابت ش���د که منشور تصویب شده ائمه!!! را به 
پش���یزی نخریدند و به آن ننگریس���تند. ویل پلیدی طینت مشتی آخونی نادان و 

قشری را  علیه زبان پارسی نشان داد.

باری باز می گردیم به دوران محمدرضاشاه، جامعه با سرعت اقتصادی فوق العاده 
زیادی بویژه از سال 1973 که قیمت نفت ایران به بشکه ای 9 دالر و سپس یازده 
دالر افزایش یافت، پیش می رفت. و بگواهی جامعه شناس���ان و سیاستمداران 
پیشرفت سریع اقتصادی ایران یکی از دالیل بهم ریختگی جامعه شهری و افزایش 
حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ و مااًل لوازم کار فتنه خمینی گردید. مردم پابپای 
رشد اقتصادی، رشد فرهنگی نداشتند و از لحاظ سیاسی نیز متأسفانه به حد و 
میزانی که بتوانند همپای رشد سریع اقتصادی باشند امکانات و آزادی نبود. خط 
قرمز آزادی سیاس���ی نیز یکی از لوازم کار فتنه خمینی شد. مردم اگر آزاد بودند 
و رساله ی خمینی و دیگر آخوندها را دقیقاً خوانده و بررسی می کردند احتمااًل 

کمرت حرف های او و دیگر سران رژیم را باور می کردند.
در مدیریت کشور چون هر کش���ور دیگری در جهان اشکاالتی بود، نقیصه های 
چشمگریی وجود داشت بویژه اختناق سیاسی داشت نسل جوان را که کاوشگر 
حقایق هستند منحرف می ساخت. در حایل که رژیم آزادی و خواندن کتاب های 
کمونیستی را ممنوع کرده بود با نادانی تمام آزادی کامل به کتاب های مذهبی و 
فعالیت های مذهبی از قبیل حسینیه ارشاد یا کتاب های شریعتی و یا مجله مکتب 
اسالم، مکارم شریازی می داد و در تهران و شهرستان ها صدها مدرسه اسالمی در 
شرف تأسیس بودند و سموم الزم را در ذهن پاک کودکان کشورمان می ریختند.

در دوران شاه فقید مقامات بجای این که خود را در مقابل ملت مسئول بدانند 
در مقابل شاه مسئول می دیدند.

ویل آیا اگر پشت بام خانه ی ما چکه بکند ما جلوی چکه را می گرییم یا خانه را 
بر سر خود و ساکنان آن خراب می کنیم.

ش���اه فقید عاشق ایران و سربلندی ایران بود. آرزوی بزرگ او تعایل و پیشرفت 
مملکتش بود. او بر خالف آن چه که دشمنانش شایع کردند و جراید غرب تحت 
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تأثری بذل و بخش���ش ش���رکت های نفتی آن را توسعه دادند انسان رقیق القلب و 
مهربانی بود و از آدم کشی و خونریزی شدیداً متنفر بود.

او حتی حاضر نش���د کس���انی چون خمینی ی���ا مرحوم دکرت مص���دق که قصد 
براندازی حکومت او را داش���تند و یا کسانی که در کاخ مرمر بجان او سوءقصد 
کردند بکشد و یا به زندان های طویل المدت بیاندازد او حتی به جوانانی که در 
ماجرای سوءقصد کاخ مرمر گول خورده بودند و متوجه اشتباه خود شده بودند در 

دستگاه های دولتی مقامات باالیی تفویض کرد.
پادشاه ایران در سال 1341 در مقابل مخالفت شدید مالیان بویژه همن روح اله 

خمینی انقالب سفید خود را باجراء گذاشت:
اصالحات ارضی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها، آزادی به زنان و دادن 
حق رأی به آنان، ایجاد سپاه دانش، سپاه بهداشت و ترویج و دهها فرایند بزرگ 

دیگر آن روز نصیب جامعه ایرانی گردید.
در دوره 36 س���اله حکومت پادش���اه فقید ایران ترقیات چشمگریی کرد. درآمد 
ایران از نخس���تن روز کش���ف نفت تا آمدن خمینی فقط در حدود یکصدوسی 
میلیارد دالر محاسبه شده است و آن چه که در دوره ی پادشاه فقید حاصل شده 
بود با وجود ترقی قیمت نفت حتی به یکصد میلیارد دالر نیز در سی وشش سال 

نمی رسید.
در حایل که در سال های اخری درآمد ایران از فروش نفت ساالنه بیش از یکصد 
میلیارد دالر بوده است ویل هر ایرانی آگاه اگر ابعاد خدمات و ژرفای دگرگونی 
جامعه ایرانی را در 36 س���ال حکومت پادشاه فقید و دوران استقرار جمهوری 
اسالمی بکند بسهولت درمی یابدکه ما در کجا بودیم و اکنون در کجا جای داریم.

پویل که جمهوری اس���المی در دوره سی وسه ساله حکومت خود بدست آورده 
است دهها برابر رقمی است که در طول تمام سلطنت شاه فقید عاید ایران شده 

است.
شاه فقید بزرگ ترین طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های جهانی را برای ملت 
ایران انجام داد ویل جمهوری اسالمی بیت المال ایرانی را صرف تقویت حماس 
یا حزب اله یا گروه مقتدا  صدر در عراق برای ایجاد فتنه و شر می کند. حاکمان 
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فعلی ایران با ملیت ایرانی و فرهنگ و تاریخ این کش���ور نه تنها غریبه اند بلکه 
خصومت قلبی نیز دارند، آن ها خود را عرب و تازی نسب می دانند.

یک مردک احمقی که باعنوان استاد دانشگاه در تلویزیون جمهوری اسالمی با 
او مصاحبه می ش���د در پاسخ سؤال خربنگار که پرسید: آقای فالن، زبان رایج در 

بهشت چه زبانی است؟ او پاسخ داد: عربی.
آنگاه خربنگار پرسید، زبان رایج در جهنم چه زبانی است. او پاسخ داد، عجمی.

هم���ه می دانیم که اعراب کلمه عجم را برای ایرانیان بکار می برند و مراد از این 
کلمه اشاره به یک شخص ناشی و تازه کار است. همن واژه را ترک های عثمانی 

نیز به تبعیت از اعراب بکار می برند.
مردک احمقی که از تلویزیون سراس���ری یک مملکت به زبان فارسی صحبت 
می کند، می گوید، این زبانی که من به آن متکلم هستم زبان جهنمی است. بقیه 

قضایا را شما می توانید حدس بزنید.
از خمین���ی بگریید تا خامنه ای و دیگ���ر آخوندهای کله  گنده، چ���ه آن ها که از 
جبل عامل لبنان بدربار ش���اه طهماس���ب آمدند و عرب بودند و زبان فارسی را 
بلد نبودند و چه آن هایی که امروز در مصدر کارند در یک رگ از میلیون ها رگ 
بدن شان خون ایرانی ندارند و شوقی به حفظ و پاسداری و اشاعه فرهنگ ایران 

نخواهند داشت.

ارقاموآمارسخنمیگویند:
با توصیف شاید یک درصد از رفاه و راحتی مردم در دوران شاه فقید اکنون به 
کمک آمار و نقل قول از خود مقامات و مس���ؤلن حکومت اسالمی نگاهی به 

جامعه درون مرکزی و وضع کشورمان می اندازیم:
از لحاظ اقتصادی: به جز آقازاده ها و تّجاری چون عسگراوالدی تازه مسلمان، 
و مکارم ش���ریازی تاجر ش���کر و دیگر کسانی که دمش���ان به مقامات جمهوری 

اسالمی بسته است بقیه مردم وضع مطلوبی ندارند.
هفتاد ریال ایران یا هفت تومان در زمان شاه فقید معادل یک دالر امریکا بود و 

در سراسر دنیا بانک های جهان آن را تبدیل و تسعری می کردند.
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امروز س���یزده هزار ریال یا یکهزار و س���یصد تومان معادل یک دالر است یعنی 
پول ایران در بازار جهانی یکصدوهفتاد برابر ارزش خود را در سی سال اخری از 

دست داده است.
امروز دولت ایران آمار اقتصادی درستی به مردم نمی دهد. یک مقام رسمی تورم 
را 18٪ اعالم می کند و یک نماینده مجلس تورم را در دو س���ال اخری 50٪ بیان 
می کند ویل مردم به چشم خود چندین برابر شدن قیمت نان، آب و برق و نفت و 
بنزین را که اثر مستقیم روی دیگر کاالها دارند می بینند و »آن چیز که عیان است 
چه حاجت به بیان است«. امروز کارمندان قدرت خرید حقوق خود را به تعداد 

تخم مرغ  یا نانی که می توانند بخرند محاسبه می کنند.
از نظر اشتغال صرف نظر از آمارهای متعدد و مشاغل کاذب از قبیل فروشنده های 
دوره گرد یا بس���اط فروش یا دستفروش که در واقع مشاغل ثابتی نیستند حداقل 
بیست درصد از نریوی کار ایران بیکار است و کسانی نیز که در کارخانه های تحت 
نظارت دولت یا بنیادهای مختلف کار می کنند ماه هاس���ت که حقوق دریافت 

نکرده اند.
لیسانس���یه ها کارگری می کنند، تاکس���ی یا وانت بار می رانند و کارمندان چون 
حقوق دولتی کفاف زندگی ش���ان را نمی کند اگر دست رشوه گری نداشته باشند 
ناچار هس���تند کار دومی ولو رانندگی یا کار فیزیکی دیگر داشته باشند در حایل 
که مشروب فروش���ی ها بسته و شرابخور طبق قوانن شرع شالق می خورد انواع 
مشروبات خارجی از اسکله های خصوصی و امنیتی وارد کشور می شود و وسیله 

ایادی همان افراد در کشور به قیمت های مضاعف توزیع می گردد.

اعتیادوفحشاء
علی هاش���می دبریکل س���تاد مبارزه با مواد مخدر در مصاحبه خود با روزنامه 
شرق بیستم آذرماه 1382 می گوید که: روزانه حدود 13 میلیون نفر در کشور درگری 
مسائل مواد مخدر هستند )این محاسبه احتمااًل با توجه به اعضای خانواده معتاد 

حساب شده است(.
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رئیس دفرت نمایندگی سازمان ملل در امور مبارزه با مواد مخدر )آنتونیو مازیتلی( 
مجددًا در مصاحبه با همان روزنامه شرق می گوید ایران مقام نخست جهان را در 
مصرف مواد مخدر دارد. دکرت محسن نقوی کارشناس حوزه سالمت و بهداشت 
به خربگزاری ایسنا در آذرماه 82 می گوید در ایران هفت میلیون و چهارصد هزار 
معتاد وجود دارد. تعداد معتادین ایران در آغاز فتنه خمینی پانصدهزار تخمن زده 
می ش���د و امروز از برکات حکومت اسالمی در حایل که جمعیت کشور دوبرابر 

شده است تعداد معتادین به ده برابر افزایش یافته است.
رادیو فردا در گزارش های تحقیقی خود می گوید که روزانه در ایران 300 نوجوان 
معتاد می شوند و شما اگر این تعداد را با آمار رسمی اعالمی در سال 1382 یعنی 
هش���ت سال پیش درنظر بگریید به ارقام وحشتناکی خواهید رسید. دکرت محمد 
بینازاده کارشناس پیشگریی از اعتیاد و بهزیستی کشور می گوید آمار پانصدهزار 
معتاد در سال 1375 یعنی چهار سال قبل از انقالب، امروز به چهار میلیون نفر 
رسیده است در حایل که متوسط رشد جمعیت 2/3 درصد بوده است رشد اعتیاد 

8/5 درصد یعنی سه برابر بیشرت از رشد جمعیت است. 
وی پیش بینی کرد تا ده س���ال دیگر )یعنی در سال 1400( تعداد معتادان ایران به 

هفده میلیون خواهد رسید.
مالحظه فرمایید اگر این جمهوری نادانان ده سال دیگر ادامه یابد اکثر جوانان 

ایران آلوده اعتیاد به مواد مخدر خواهند بود.
علی کرم حس���ینی، معاون اجتماعی نریوی انتظام���ی در مصاحبه با رادیو فردا 
در 6 ژوئن 2004 اعالم می دارد. س���ن اعتیاد ده سال کاهش یافته است و سردار 
مهدی ایوبی از مسؤلن ستاد مبارزه با مواد مخدر در سایت اینرتنتی روشنگری 6 
ژانویه 2005 یعنی پنج سال پیش می گوید بچه های کمرت از بیست سال 30٪ یا ثلث 

معتادان کشور را تشکیل می دهند.
سایت اینرتنتی خرب آنالین در 14 اسفند 1388 )یعنی دو سال پیش( می نویسد، 
بر طبق آمار س���ازمان ملل ایران در سال 2008 پاین ترین )و جوان ترین( سن آغاز 
اعتیاد و بیشرتین مصرف سرانه مواد مخدر را در جهان دارد. و این هنگامی است 
که مواد مخدر در بازار آسان تر و ارزان تر از تخم مرغ و گوشت و شری پیدا می شود.
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سهراب سلیمانی مدیر کل زندان های استان تهران در 9 ژوئن 2004 می گوید، ٪42 
از زندانیان تهران را معتادین تشکیل می دهد.

مدیر فرهنگی و تربیتی زندان ها روز ش���نبه 29 فروردین 1388 به سایت اینرتنتی 
همصدا می گوید، نیمی از تازه واردین به زندان در سال اخری در رده سنی 15 ایل 

29 سال قرار دارند.
سایت خربی بی بی سی )B.B.C( در بیست اکترب 2002 می نویسد، ساکنان تهران 
در عرض ده دقیقه به مواد مخدر دسرتسی پیدا می کنند. پزشکی قانونی به نقل 
از س���ایت روشنگری در سال 1384 اعالم می دارد که 44٪ مرگ و مری معتادان 

افزایش یافته است.
س���تاد مبارزه با مواد مخدر در س���ال 1386 مرگ 4484 معتاد را خرب می دهد و 
ایس���نا خربگزاری دانش���جویان در 8 مارچ 2005 می نویسد که روزانه 12-10 جسد 
معتاد در کشور پیدا می ش���ود البته این غری از مرگ و مریهای افراد مرفه و معتاد 

است که در خانه و در رختخواب خود می مریند.
چون اکثر آخوندها خود معتاد به تریاک هستند، طبق اعالم محمدرضا جهانبخش 
جانش���ن دبریکل س���تاد مبارزه با مواد مخدر در 31 شهریور 1386 به خربگزاری 
می گوید به اس���تفتاء و نظرخواهی مردم از بیت رهربی تاکنون از ایشان فتوایی 

صادر نشده و اتحاد نظر وجود ندارد.
در حایل که هر مجتهد و صاحب رس���اله ای تکلیف مثاًل االغی که به شرت سوار 
ش���ده و جماع نماید و تکلیف بچه آن ها را با جزئیات تعین کرده اند. با وجود 
این فتواها راجع به حیوانات، جان چهارهزار معتاد در سال و بدبختی میلیون ها 
خانواده با مشکل اعتیاد آن اهمیت را برای رهرب و ویل فقیه عظمی و دیگر آقایان 
آیات عظام ندارد تا فتوای تحریم در این مورد صادر کنند و یا این که طبق روایت 

»رطب خورده کی کند منع رطب« دارند مدارا می کنند.
آخرین خرب ای���ن که به گزارش ABC و CNN و دیگ���ر خربگزاری های امریکا 
طبق گزارش دادستان کل امریکا در مصاحبه مطبوعاتی و طبق پرونده مطروحه 
در دادستانی نیویورک یک مرد 56 ساله ایرانی بنام منصور ارباب سری و غالم 
ش���کوری که از سوی جمهوری اس���المی درصدد ترور سفری سعودی و انفجار 
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سفارت اسرائیل و س���عودی در واشنگنت بوده اند ضمن قرار پرداخت یک ونیم 
میلیون دالر که دو فقره پنجاه هزار دالر آن قباًل به مأمور »اف بی آی« که خود را 

عضو مافیای قاچاق مکزیک جا زده بود پرداخت نموده اند.
»ارباب سری« به مأمور مخفی »اف بی آی« می گوید، در صورت انجام معامله 
ه���ر مقدار تریاک هم که مافیای مواد مخدر مکزیک بخواهد می تواند از طریق 

ایران بگرید.
البته با وجود پخش این خرب درسراسر دنیا و تحقیق چندین ماهه ای که »اف بی آی« 
دنبال این پرونده بوده است حکومت ایران خرب را ظاهراً تکذیب کرده است ویل 
دالئل دادس���تانی امریکا قوی تر از آن باید باشد که با این تکذیب ها بتوان بدان 

پاسخ داد.
این چنن مواد مخدر در داخل کشور جوانان ما را چون جوانه های خشکیده در 
عنفوان شکوفایی پرپر می کند و مسئوالن حکومت جمهوری اسالمی دهان کسی 
را که یک لیوان مش���روب بخورد می بویند و به ش���القش می بندند و در دنیا نیز 

چنن آبروی ایران و ایرانی را می برند.

فحشاءوروسپیگری
یکی از نتایج و عواقب قهری فقر و اعتیاد، فحشاء است. در حایل که جمهوری 
اسالمی در ابتدای امر با شعار مبارزه با فقر و فحشاء پای به میدان گذاشت در 
این دو مورد نیز چون سایر شعارهای بی شعورشان فقر و فحشاء دردوران سی ساله 
حکومت اس���المی در ایران غوغا می کند در این مورد نیز چون مورد اعتیاد من 

نخست به نقل قول از خودسردمداران جمهوری اسالمی می پردازیم:
طبق آمار سرش���ماری 1385 حکومت اسالمی که آخرین سرشماری انجام شده 
و مربوط به پنج سال پیش است، از یکصد نفر زن که سرپرست خانواده هستند 
فقط 14٪ ش���اغل هستند و 86٪ بیکار هس���تند اگر نصف این تعداد هم خود 
دارای امکان���ات مایل و کمک مایل از اعضای خانواده و فامیل باش���ند نصف 
دیگر یعنی 43٪ از زناِن سرپرست خانواده بدون کار و درآمد هستند و تنها راهی 
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که جمهوری اسالمی پیش پای آن ها گذاشته آیا می تواند جز تن فروشی باشد؟!
دخرتان فراری که تحت شکنجه و آزار خانواده های متعصب قرار دارند و یا باجبار 
آنان را به قبول یک ازدواج مصلحتی و گاهی با افراد بسیار مسن تر از خودشان 
»احتمااًل هم سن پدرشان« وا می دارند و یا برای دریافت شریبها و غریه در واقع 
این دخرت را بفروش می رس���انند و کار بجایی می رسد که خانه و خانواده خود را 

ول می کنند و به شهرهای بزرگ بعنوان دخرتان فراری پا می گذارند.
عاقبت این دخرتان فراری را می توانید حدس بزنید که بزودی یا طعمه فحش���اء 

می گردند و یا به عوامل توزیع مواد مخدر تبدیل می شوند.
دکرت سیدحسن علم الهدائی آسیب شناس در سایت اینرتنتی »جهان«  در ژانویه 
2010 از پاین آمدن س���ن کودکان ف���راری اعالم خطر می کند و می گوید در بن 
کودکان فراری بچه های 10-9 س���اله  نیز دیده می شوند که در اثر کتک خوردن و 
بدرفتاری و ولنگاری والدین معتاد از خانه فرار می کنند و به گزارش خربگزاری 
ایلنا از پدیده کودکان خیابانی حداق���ل 20درصد کودکان خیابانی مورد تجاوز 

جنسی قرار می گریند.
اکثر ش���ما خوانندگان گرامی با مس���ائل صیغه در ایران جمهوری اسالمی آشنا 
شده اید و از کثافت کاری مالیان در ایجاد و اداره »خانه عفاف« نیز خرب دارید. 
بعضی از مالیان از خدا بی خرب با آوردن زنان ش���هدای جنگ یعنی سربازان یا 
پاسدارانی که جان خود را فدای خاک ایران کرده اند باالترین خدمتی که آخوند 
به آن ها می کند عکس زنان بیوه آن ها را در دفرت عفاف می گذارد و باگذاش���نت 
چندین عکس صورت و هیکل بی حجاب آنان را به صیغه شدن تشویق می کند 
و صدالبته باید مسئولن دفرت عفاف نیز خود بی عفتی شرعی با صیغه چند ساعته 
با این افراد انجام بدهند. این بی شرمان ارزش زن ایرانی را در حد یک دوچرخه 
یا ش���رت یا ماشن اس���تیجاری پاین می آورند و در واقع با صیغه های کوتاه مدت 
 آنان را به اجاره می دهند و خودشان نیز با دائر کردن و اداره خانه های عفاف به 

»جاکشی« شرعی می پردازند.
اعالمیه صیغه زنان باکره و غری آن در دفرت تولیت آستان قدس رضوی بن جوانان 
مشهد دس���ت بدست می گردد. داستان آن سردار شهربانی رضا زارعی نیز که با 
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شش زن لخت خیابانی نماز جماعت می خواند هنوز در افواه مردم جاری است.
به گزارش روزنامه ابتکار شماره سوم دی ماه 1388، پانصد ایل ششصد هزار زن 
خیابانی فقط در تهران وجود دارد و به بیان دکرت سیدحسن علم الهدی در خربنامه 
حقیقت نیوز 6 ژانویه 2010 س���ن فحشاء در ایران به ده سالگی کاهش پیدا کرده 

است.
من با تکرار فجایع مربوط به فروش دخرتان ایرانی در امارات عربی و یا فروش 
دخرتان فقری ایرانی در خراسان برای متمولن افغانی خراش بر زخم ایران دوستان 
نمی زنم ویل وجود نیم میلیون زن خیابانی آن هم در سنن پاین و شیوع امراضی 
چون ایدز و غریه تصور بکنید چه فجایع جربان ناپذیری در آینده نزدیک بهداشت 

جوانان ما خواهد داشت.
من بحث مربوط به اعتیاد و فقر و فحش���اء را با نقل کامل یک گزارش از کامبیز 
توانا در سایت اینرتنتی »زنان ایران« مربوط به مهرماه 1381 پایان می دهم. ویل 
می دانم که خواندن این سرگذش���ت واقعی شما را نیز چون من محزون و متألم 

خواهد کرد:

من هفت شوهر دارم
باالی س���ر در ساختمان محل کار ما تابلوی »UN« نصب شده بود. بعنوان 
مأمور سازمان ملل در شناخت و تشخیص پناهندگان واقعی تحت کنوانسیون 
1951 به مشهد رفته بودم. طبیعی است که اسم »UN« و سازمان ملل خیلی 
دهن پر کن است. خیلی ها فکر می کردند ما آن جا نشسته ایم تا صلح جهانی 
را تأمنی کنیم. از برون، همه فکر می کردند داخل آن ساختمان چه خرب است. 
این که هزاران افغانی به زحمت از کله سحر می آیند و صف می کشند تا بعد 
از سه روز بتوانند نوبت بگرند و به داخل بیایند نیز مضاعف بر آن شده بود 
افغان ها فکر می کردند بعد از داخل ش���دن پذیرایی مفصلی می ش���وند و از 
آن ها پرسیده می شود چه مشکلی دارند حتمًا بعدش می آیند و از هزار مشکل 
خود در ایران صحبت می کنند و بعد از آن ها پرسیده می شود که کجای دنیا 
می خواهن���د بروند حتمًا آن ها می گویند ژنو. بعد ما دس���ت می زنیم و یک 
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خدمتکار با س���ینی وارد می شود که داخل س���ینی یک بلیت لوفت هانزا به 
مقصد ژنو گذاشته شده است. همکارها و دوست های وزارت کشور هم آن جا 
بودند. به ما به چش���م خائننی وطن فروش نگاه می کردند که می خواهند کشور 

را ایران افغانی کنند.
طبق کنوانسیون 1951 کسانی که می خواهند ادعای پناهندگی کنند حتمًا باید 
در کشوری خارج از محل زندگی خود این درخواست را بدهند و بسیار طبیعی 
 »UNHCR« اس���ت که هیچ ایرانی در داخل خاک ایران نمی تواند به دفرت

مراجعه کند و تقاضای پناهندگی بدهد.
یک روز صبح زود که رفته بودم صلح جهانی را تأمنی کنم متوجه شدم کسی 
که به داخل اتاق مصاحبه آمده یک دخرت جوان است که با چادر روی خود 
را س���خت گرفته و س���ر خود را به زیر انداخته اس���ت. خیلی از زنان افغانی 
وقت���ی به داخل می آمدند، به همنی حال می آمدند و می پرس���یدند کدام یک 
از ما مأمور س���ازمان ملل است. به مأمورین وزارت کشور اعتماد نداشتند. از 
همکارم خواس���تم برون برود. برایش توضیح دادم که هرگونه اطالعی که او 
به ما بدهد کاماًل محفوظ می ماند و در پرونده های س���ازمان ملل ضبط شده 
و بدون اجازه او هیچ اس���تفاده ای از آن نمی ش���ود. با متانت و آرامش و با 
احرتام کامل از او خواس���تم حداقل صورتش را نش���انم بدهد. خیلی راحت 
چادر را از س���رش برداشت. روسری س���رش بود. خیلی جوان بود ویل دور 
چش���مانش کبودی می زد و رنگ زرد چهره اش را گرفته بود. به امتحانی ها 
نمی خورد. حدس زدم باید از فارس های کابل باشد. اسمش را پرسیدم. اگر 
شروع به صحبت می کرد می توانستم بفهمم اهل کجای افغانستان است ویل 
آرام و شمرده گفت: من کمک می خواهم. فارسی خودمان را خالص صحبت 

می کرد. پرسیدم شما افغانی هستید؟ گفت: نه.
گفتم: ما فقط برای افغانی ها فعالیت می کنیم. بفرمایید که اهل کدام کش���ور 

هستید؟
گفت: ایران. مشهد.

گفتم: متأسفم. لطفًا تشریف بربید.
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قباًل هم چننی اتفاق���ی افتاده بود. ایرانی هایی که فک���ر می کردند مأمورین 
سازمان ملل، کبوترهای صلح هستند که هر کدام یک برگ زیتون بر منقار دارند، 
می آمدند و از حقوق بشر و غره شکایت می کردند. کلی طول می کشید تا به 
آن ها بفهمانیم سازمان ملل آژانس های مختلف دارد و ما مأمورین کمیساریای 
عایل س���ازمان ملل متحد در امور پناهندگان هس���تیم و آن ها دست آخر بلند 

می شدند و با فحش و ناسزا آن جا را ترک می کردند.
با صدایی گرفته گفت: من کمک می خواهم.

با خود گفتم باز این س���ناریو قرار اس���ت تکرار شود. به صندیل تکیه دادم و 
اجازه دادم مشکلش را بگوید. می گفت و من توضیح می دادم و او می رفت. 

مثل روزهای دیگر.
گفت: من می خواهم مرا از دست شوهرم نجات بدهید.

با لحن تمس���خرآمیزی گفتم: خوب به دادگاه خانواده بروید و درخواس���ت 
کمک کنید.

گفت: شوهرم افغانی است.
شروع شد. باز هم یک بدبخت دیگر. دخرتان ایرانی فقر و بیچاره ای که در 
ازای پرداخت پول به افغانی ها فروخته می شدند تا مرد افغانی بتواند کارت 
اقامت بگرد. رویه اش���تباه وزارت کشور. ازدواج شرعی و غر رسمی. چون 
افغانی ها نمی توانند رس���می در ایران ازدواج کنند. شرعی ازدواج می کنند. 
قیمتش ه���م بنی یک صد هزار تا ی���ک میلیون تومان اس���ت. به راحتی به 
محله های فقرنشنی می روند و دخرت می خرند. وزارت کشور هم تبعه خودش 
را این طور حفظ می کرد که به ش���وهر اج���ازه اقامت می داد تا دخرت مجبور 
نشود به افغانستان برود. بدبخت ها نمی دانند با ازدواج با یک افغانی تابعیت 

ایرانی خود را از دست می دهند.
گفتم: کار شما چندان هم سخت نیست. بروید و دادخواست بدهید. دادگاه 

حکم می دهد و شوهرتان را هم از کشور اخراج می کنند.
گفت: نه می خواهم شما مرا نجات بدهید.

گفتم: ما نمی توانیم. بعد با بی حوصلگی گفتم: خوب بگو مشکل چیست؟
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گفت: پدرم معتاد اس���ت. ما هفت تا خواهر و برادریم. من بزرگ تر از همه 
هستم. پدرم از من بدش می آید. می گوید دخرت فقط بدبختی به بار می آورد. 
اگر پس���ر بودی می توانستی کمک خرج من باشی. منظورش از کمک خرج 
این است که می توانستم برایش مواد بربم. الاقل موادفروش می شدم و برایش 

جنس خوب می آوردم. خالصه خیلی سرکوفت می زد.
زیاد داستان جدیدی نبود. نگاهش کردم. مستقیم و خره به موزاییک جلوی 
پایش نگاه می ک���رد. پاهایش را محکم به هم چس���بانده بود ویل پاهایش 
می لرزیدند. دست خود را روی پایش گذاشت تا جلوی لرزش را بگرد. ویل 

دست هایش هم لرزیدند.
تا این که غالم سخی آمد. من فقط می توانستم کارهای خانه را بکنم. کسی 
هم خواس���تگاری من نمی آمد. ما در محله فقرنش���نی پشت طالب زندگی 
می کنی���م. یک خانه خرابه داریم و م���ادرم در خانه های مردم کار می کند تا 
بتواند خرج ما و مواد بابایم را بدهد. غالم س���خی آمد پیش پدرم. پدرم مرا 
برانداز کرد و گفت: یک میلیون تومان می خواهم. غالم سخی رفت و فردا با 
یک بسته تریاک آمد. با هم چانه زدند و سر هفتصدهزار تومان توافق کردند. 
دیگر هرچه تریاک آورد، پدرم کمرت از هفتصدهزار تومان رضایت نداد. غالم 
سخی مهلت خواست و یک هفته بعد آمد و پول را داد و من نزد صالح محله 

به عقد غالم درآمدم. 
گفتم: خوب این که چیز تازه ای نیست. متأسفانه به دلیل رویه غلط اداره اتباع 
امورخارج���ه و جهل مردم این اتفاق زیاد می افتد. ما کاری نمی توانیم بکنیم 
ویل حداقل دادگسرتی خوب عمل می کند بروید و دادخواست طالق بدهید.

لحظه ای چش���م در چش���م من دوخت و چیزی نگفت. در عمق چشمانش 
خواندم که خود را بسیار دور از من می بیند در حایل که کمرت از سه مرت با من 

فاصله دارد.
گفت: حداقل گوش کنید.

گفتم: ما وقت گوش کردن نداریم. بفرمایید.
به چشمانم زل زد و با بغضی فرو خورده گفت: باید گوش کنید.
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سیگاری آتش زدم و تکیه دادم و با دست اشاره کردم که ادامه دهد.
گفت: من فقط هفته ای یک شب غالم سخی را می بینم.

گفتم: آخر این هم شد مشکل؟ حتمًا می رود دنبال پخش مواد.
گفت: شاید هم برود ویل این مشکل من نیست.

گفتم: خانم دست بردار، چند سالته؟
گفت: نوزده سال.

گفتم: شکر خدا که عقلت کار می کنه؟
گفت: نمی دانم.

بیش از حد آرام بود. عصبی شده بودم.
گفتم: خانم جان. دخرتم، زندگی قواعد خاص خودش را دارد. شوهر را باید 
در خانه نگهداشت. اگر هم سر به راه نیست جدا شو. این که مشکلی نیست.

گفت: نمی دانم.
گفتم: پس مشکلت چیه؟

گفت: من هفت تا شوهر دارم.
نمی دانس���تم چه باید بگویم. خشک شدم. اشک از چشمانش سرازیر شد. 

لرزش پایش بیشرت شد. سرش را به زیر انداخت و ادامه داد.
گف���ت: اوایل فقط می ترس���یدم و گریه می کردم. از خود غالم س���خی هم 
می ترسیدم ویل وقتی ش���ب های بعد آدم های دیگر آمدند نمی توانستم هیچ 

چیز بگویم یا خفه می شدم یا خفه ام می کردند.
گفتم: کتکت می زدنند؟

گفت: اوهوم.
گفتم: همه افغانی هستند؟ شش تای دیگر؟

گفت: اوهوم.
دیگر تحمل نکرد. هنوز هم دلم می لرزد. گریه به این تلخی تا به حال ندیده 

بودم. فقط گریه کرد و دستانش می لرزیدند.
گفت به غالم س���خی گفتم چرا پدرسگ؟ گفت: من که پول نداشتم. هفت 
نفر ش���دیم. نفری صدهزار تومان گذاشتیم وسط. خوب آن ها هم حقشان را 
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می خواهند. گفتم: بی رحم بی همه چیز، الاقل به من رحم کن. گفت: رحم که 
ما را ارضا نمی کند. حاال آمده ام ش���ما برای من کاری بکنید. تو را به خدا 
نجات���م بدهید. دوبار رفتم قهر به خانه. قبل از این که چیزی بگویم پدرم مرا 
با کتک انداخت برون. می ترسید غالم سخی بیاید و پولش را پس بگرد. 
غالم سخی مرا می آورد به خانه و دوباره همان قضایا! بدبخت شده ام! فقط 

یک توده گوشت و استخوان شده ام. تو را به خدا نجاتم بدهید.

بلند شدم. دوست وکیلی داشتم که در آن جا وکالت می کرد. با موبایل بهش 
زنگ زدم و گفتم یک مش���کل خاص دارم و تم���ام حق الوکاله اش را خودم 

می پردازم.
بلند شد. گفتم: اگر نمی تواند راه برود اجازه بدهد آمبوالنس خرب کنم. گفت، 
که می تواند راه برود. با هم آهسته از اتاق برون رفتیم. همکارم اداره اتباعم 
با اخم به من نگاه کرد. پیش خود می گفت که این خائننی کم دردسر دارند. 
حاال زن افغانی را هم با خود برون می برند. به آرامی گفتم که چادرش را بر 
سرش بیاندازد. وقتی از پله ها می رفتیم از او پرسیدم صبحانه خورده است یا 
نه؟ گفت، که فقط روزی یک وعده غذا می خورد. پیشانی اش عرق کرده بود. 

آهسته گفت: من حامله هستم.

این بود حکایت دردآوری که هر روز در گوش���ه و کنار کش���ورمان آن جا که مثلث 
فساد یعنی فقر و فحشاء و اعتیاد چنرب انداخته است. طبق آمار مأمورین انتظامی 

11٪ از زنان خیابانی با اطالع باصطالح شوهران شان به تن فروشی مشغولند.

دادگستریوزندانهایایران
طبق اعالم سرتیپ ذوالقدر معاون نریوی انتظامی در ایران بیش از دویست هزار 
زندانی وجود دارد. در حایل که جمعیت کش���ور در سی سال اخری دو برابر شده 
اس���ت. به لطف جمهوری اسالمی تعداد خالفکاران و زندانیان نسبت به سی 
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سال پیش ده برابر شده است. ایران همانطوری که در تعداد اعدامی ها در ردیف 
اول و دوم جهانی است از لحاظ تعداد زندانیان نیز در ردیف های باال قرار دارد.

طبق اعالم وی 231 زندان ایران گنجایش این همه زندانی را ندارد و بطو مثال 
زندان مش���هد در حایل که فقط ظرفیت 3600 تن زندانی را دارد در حال حاضر 
بیش از ده هزار نفر در آن زندان روی هم تلنبار شده اند. دادستان مشهد در آبان ماه 
1390 تعداد زندانیان مشهد را 13000 نفر اعالم کرد. رئیس اداره زندان های ارومیه 

می گوید، در زندان های این شهر، بیش از چهار برابر زندانی وجود دارد.
وجود مواد مخدر در زندان غوغا می کند و تجاوز و لواط نیز طبق گزارش یک 
زندانی به دفرت رهربی در زندان جمهوری اسالمی رایج و شرم آور است. اکثر شما 
خوانندگان گرامی از شکنجه و آزار زندانیان در زندان های جمهوری اسالمی خرب 
دارید. جنایاتی که در حق زندانیان در ایران صورت می گرید حتی در زندان های 

»گوالک« سیربی و ابوغریب بغداد و دیگر نقاط جهان سابقه ندارد.
تجاوز جنس���ی به زندانیان اعم از زن و مرد ب���ا افتضاح زندان کهریزک بر همه 
روش���ن شد. زندانیانی که بنحوی از جمهوری اسالمی فرار کرده اند در مصاحبه 
مطبوعاتی خود با تلویزیون های ماهواره ای و یا رادیوهای برون مرزی انواع این 

تجاوزات را بیان داشتند.
دخرتی می گفت که وقتی بازجوی او چون حیوانی به او تجاوز می کرد، می گفت، 
»بیا رأیت را پس می دهم« و دیگری به هنگام تجاوز می گفت، »یا زهرا اجرم 
با توست«. باالخره سومی بیان می داشت که به هنگام تجاوز به او با صدای بلند 
قرائت قرآن پخش می کردن���د و ناله های زن مورد تجاوز با قرائت قرآن آمیخته 
می شد. در دادگسرتی ایران که در دوران پادشاهی یکی از پاک ترین دستگاه های 
کشور بود متأسفانه امروز آخوندهای »شریح« قاضی صفتی نشسته اند که چشم 

به مال و ناموس مردم دارند.
خانمی به یکی از دوس���تانش حکایت می کند وقتی از دس���ت کتک کارهای 
شوهرش به تنگ می آید اقدام به طالق می کند و آخوند قاضی بعد از صغری، 
کربی چیدن های زیاد و بیان مشکالت اخذ طالق از ناحیه زن با توجه به مقررات 
اسالمی، به زن پیشنهاد می کند که اگر حاضر باشد بعد از طالق صیغه او بشود با 
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وجود مخالفت شوهرش برای طالق، او را مطلقه خواهد کرد.
صدها پرونده قضایی س���راغ داریم که قاضی با اخذ پورسانتی از مبلغ دعوی یا 
مش���ارکت در نتیجه حکم بر خالف حق رأی می دهند و یا در آزاد کردن اموال 
شرعی و قانونی مردم که بناحق وسیله یکی از نهادها ضبط و توقیف شده است 

پنجاه درصد »حق بوق« می خواهند انگار که شریک مال مردم هستند.
میلیون ها پرونده در دادگسرتی بالتکلیف بوده، سال هاست که اصحاب دعوی 
س���رگردان هستند. طبق گزارش خربگزاری مهر در آبان ماه 1387 هر سال بیست 
میلیون ایرانی به دادگاه رجوع می کنند. دادگاه های جمهوری آخوندها نیز شرم آور 
اس���ت، بدینگونه که هم دادس���تان و هم قاضی دادگاه یک نفر است. و وکالی 

مدافع اگر اندکی بیش از آن چه که باید، دفاع کنند خود بازداشت می شوند!
محمد نیک آبادی، وکیل دادگسرتی در سایت شخصی خود می گوید، با توجه به 
ظرفیت دادگسرتی ایران و تعداد پرونده های مطروحه اگر بخواهیم همه پرونده 

رسیدگی شود برای این کار 179 سال زمان الزم دارد.
حق کشی، ارتشاء، ندانم کاری قانونی، در برزخ قانون و شرع گری کردن و باالخره 
صدور احکام مورد نکوهش جهانی از قبیل سنگسار یا قصاص و بریدن دست 
و انگشت و کور کردن چشم و غریه از مسائلی هستند که قوه قضاییه درمورد آن ها 

گرفتاری دارد.

به  هنگام چاپ دوم کتاب که دو سال از انتشار چاپ اول می گذرد وضع زندان ها 
نسبت به سال های پیش بدتر نیز شده است.

 روزنامه شرق به نقل از عزت الله یوسفیان عضو کمیسیون قضایی مجلس ایران 
می نویسد: ظرفیت رسمی زندان های کشور 55 هزار نفر است و اکنون در ایران 
بی���ش از 220 هزار زندانی در آن ها جای داده ان���د و اکثر زندان های ایران فاقد 

استاندارد های الزم است.
در قرچک ورامن یک مرغ داری یا گاوداری را تبدیل به زندان زنان کرده اند که 
فاقد هرگونه تأسیسات بهداشتی است. در ارتباط با وضع زندانیان ایران و اعمال 
شکنجه در آن ها یک گزارش تحقیق در گروه فعاالن حقوق بشر در ایران را نقل 
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می کنیم.
نامه زندانیان سرش���ناس که بعد از تظاهرات س���بز در زن���دان افتاده اند از قبیل 
نوری زاد و دکرت ملکی رئیس دانشگاه تهران و ده ها چهره سر شناس از همکاران 
پیش���ن جمهوری اسالمی پر از تشریح ش���کنجه های روحی و روانی نسبت به 

زندانی و اعضای خانواده آنها می باشد.
در زندان های عقب افتاده ترین کش���ورهای جهان تجاوز – شکنجه و اخذ اقرار 

زورکی چون زندان های ایران وجود ندارد.
اکنون به عنوان گواه موضوع گزارش کمپن دفاع از حقوق زندانیان در ایران را 

نقل می کنیم:

قربانیان
دربازداشتگاهآگاهی
وخانههایامنامنیتی

 بر اثر تلفات گس���رتده و نقص عضو های پی در پی و شکایت مردم به نهادهای 
مختلف داخلی و خارجی تدابریی در آگاهی در جهت نحوه شکنجه اندیشیده 
شد که در آن به غری از شعبات 1 سرقت مسلحانه و 10 ویژه قتل و شعبه 18 کیف 
قاپی و شعبه کشف جرایم، مابقی شعبات که نزدیک به 20 شعبه هستند متهمن را 
به گوشه ای محصور شده در قسمت همکف ساختمان جدید آگاهی می برند و 
تعدادی از درجه داران و افسران به طور دسته جمعی متهمن را شکنجه می کنند 
از زدن کابل و تسمه و باتوم تا از آویزان کردن از سقف و آن قدر با چوب به سر 
متهم می زنند تا به صدها سرقت و چند قتل و سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف 
اعرتاف کند. مشهورترین روش در سال های گذشته در آگاهی تهران بسنت متهمن 
به درخت قطور محوطه آگاهی معروف به »درخت س���خنگو« بود که فرد را از 
پشت به این درخت دس���تبند می زدند و دست های فرد آن قدر کشیده می شد تا 
تاندون های دستش پاره شود. آنقدر در این حالت او را می زدند که به زنا با مادر 
و خواه���ر خودش هم اعرتاف کند. متهمن را در مواردی که نمی توانند آن گونه 
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که می خواهند در محدوده آگاهی شکنجه کنند به محله های خلوت و پارک ها 
و باغ ها و حومه ش���هر می برند و آنجا ش���کنجه می کنند. اگر بر حسب اتفاق 
متهم زیر ش���کنجه تمام کرد، 2 تری به بدنش می زنند و می گویند در حال اعزام 
به محل تحقیقات می خواس���ت فرار کند که مورد اصابت گلوله قرار گرفت! البته 
این شکنجه خارج از محدوده آگاهی به شدت در گسرتش و ترویج در ادارات 
آگاهی سرتاسر کشور است. در آگاهی نوجوانان و جوانان کم سن و سال را در 
سلویل جداگانه نگهداری می کنند و در بعضی موارد برای اقرار گرفنت سریع، این 
نوجوانان را به س���لول متهمن خطرناک مثل قتل و سرقت مسلحانه و تجاوز به 
عنف می برند تا غریمستقیم شکنجه شود و اگر تجاوز جنسی یا سوء استفاده ای 
هم رخ داد چشم می بندند. انتقال 24 ساعته تا 72 ساعته به زندان های مجرمن 
خطرناک مثل رجایی شهر به طور سفارشی که زندانیان گاهی تا بیش از 20 نفر 
به متهم ویژه و س���فارش ش���ده تجاوز می کنند و این عمل با مجوز غریمستقیم 
متولیان زندان انجام می ش���ود. متهمن و مجرمن زن را در شعبات و دخمه های 
آگاهی و در مراحل تحقیقات و تجسس و حتی دستگریی مورد بهره کشی و سوء 
استفاده های جنسی و هدایت به خانه های مجردی و پاتوق مأمورین آگاهی قرار 
می دهند که این جزء پیش پا افتاده ترین روش های رایج در ارتباط با زنان متهم و 

مجرم در حال انتقال و تحت بازجویی است.

سرگذش���ت س���تار بهش���تی زندانی ش���هید در ایران که ظرف چهار روز تحت 
وحشیانه ترین شکنجه ها او را در بازداشتگاه پلیس دفرت فنی کشتند و به قول آن 
نماینده مجلس در ایران زندانی ها عمودی )سرپا( به زندان می روند و افقی)مرده 
یا روی تخت بیمارس���تان( از زندان می آیند با نقل مقاله ای از روزنامه فرانسوی 
لوموند در ارتباط با س���تار بهشتی و با درود فراوان به روان او و مادر داغدارش 

این بخش را خاتمه می دهیم.
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نوشتهایازستاربهشتیکهجانشرابرسرآننهاد:
مردمتغییررژیمرامیخواهند

روزنامه فرانس���وی لوموند نوشته ای از س���تار بهشتی، وبالگ نویس جان باخته 
ایرانی را با عنوان » تراژدی ایران ادامه دارد« منتشر کرده است. لوموند نوشت، 
این ترجمه یکی از آخرین نوشته های ستار است که به قیمت جانش در سن 35 

سالگی تمام شد. 
در نوشته ستار بهش���تی با عنوان »اندیشه موسوی و کروبی حفظ نظام، اندیشه 
مردم تغیری نظام« آمده است: این مطلب را مدتی قبل این جانب درج کردم، اما 
عده ای که فقط حرف خود را م���الک می دانند با نفوذ در وبالگ این جانب 
مطلب را حذف کرده بودند. خدمت تمام این عوامل اعالم می دارم اگر صد هزار 
بار چنن عملی را انجام دهید برای صد هزار بار و یکمن بار حرف و نوش���ته 
خود را انجام خواهم داد و از هیچ حزب و گروه و شخصیتی هراس ندارم. ... باز 
خرداد ماه از راه رسید و باز خاطرات، بعد از 22 خرداد 88 که تقلبی در آراء مردم 
صورت گرفت و چه بس���یار مردم که به ظاهر برای پس گرفنت رأی خود آمدند، 
ویل امید به تغیری این نظام داش���تند! در سال 88 هر چند سخن پس گرفنت آراء 
بود، ویل اکثریت مردم انتظار تغیری نظام را داشتند، اما آقایان موسوی و کروبی در 
فکر گرفنت رأی خود در چهارچوب نظام بودند! قصد آنان فقط بازشماری آراء 
بود! آن هم در چهار چوب نظام نه تغیری در اصل  نظام. عوامل نظام از اصولگرا 
تا اصالح طلب همه در این مدت خواهان پابرجایی نظام بودند. مشکل اصلی 
بن آقایان جنگ قدرت اس���ت! هیچ کدام با اصل نظام مشکلی ندارند بلکه با 
سیاست نظام مشکل دارند... نظامی که با خون بر سر قدرت نشسته، با خونریزی 
حکومت را ترک خواهد کرد. دیکتاتورهای منطقه را ببینید که هر کدام به چه نحو 
س���رنگون شدند و االن شاگرد جمهوری اسالمی، بشار اسد را ببینید که چگونه 
از اس���تاد خود نظام جمهوری اس���المی راه می آموزد، آیا باز امید به تغیری نظام 
در چهارچوب آن وجود دارد؟ ... از دوس���تان خود تقاضا دارم درباره انتخاب 
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شیوه مبارزه و راه آن با دقت عمل کنند 33 سال است که با همن وعده ها درجا 
مانده ایم، و در باتالق این نظام فاس���د فرو می رویم، هم چون سال 76 و به اسم 
اصالحات. بهرت است این بار خود را بریون بکشیم، و راه آزادی را بیابیم. شما 
به مشاغل مهمی که بسیاری از همن آقایان در آن بودند نظری بیندازید، بعد خود 
ببینید با این همه خونی که در این 33 س���ال بر زمن ریخته ش���ده این آقایان آیا 
حاضر به تغیری در کلیت نظام می شوند؟ و در آخر اگر مبارزه ما قرار است برای 
تغیری سیاست های نظام باشد، فرق نمی کند این نظام دست موسوی یا خامنه ای 
باشد، چون چهارچوب و قاعده های آن یکی است. هدف ما برای رهایی تغیری 
در کلیت نظام باید باشد. باز در آخر مطلبم چون همیشه می گویم زنده و پاینده 

ایرانی و ایران: جانم فدای ایران .

ناامیدیوافسردگی
روش���ن اس���ت که در جامعه ای ک���ه ارزش ها به ضد ارزش ها تبدیل می ش���وند 

عمیق ترین ریشه های افسردگی فردی و اجتماعی شکل پیدا می کند.
افس���ردگی از ناامیدی، فقر، بیکاری، تورم اقتص���ادی، نبود آزادی، نابرابرهای 
اجتماعی و غریه حاصل می ش���ود. با توجه به تمام این صفات منفی بی جهت 
نیست که در حکومت جمهوری اسالمی ایران افسردگی و ناامیدی و خودکشی 
بویژه در بن جوانان ایران غوغا می کند. شخص افسرده به دیگران بدبن می شود 

و آماده قبول مسئولیت نیست.
احمد محیط کارشناس بهداشت جهانی در منطقه مدیرتانه شرقی به خربگزاری 
پارس در س���ی تریماه 1388 می گوید: افسردگی در ایران بیش از بیست درصد 
از جمعیت کش���ور را یعنی پانزده میلیون را دربر گرفته اس���ت. با توجه به این که 
افسردگی غالباً بن جوانان و در جوامع شهری بیشرت است بنابراین با داشنت رقم 
پانزده میلیون می توان گفت که پنجاه درصد جوانان ایران در اثر سوءتدبری و رفتار 

جمهوری اسالمی دچار افسردگی هستند.
خربگزاری مه���ر در گزارش 7 دی م���اه 1387 خود می گوید: ب���ه اظهار معاون 
برنامه ریزی و توسعه تربیت بدنی مدارس کشور یأس و ناامیدی در میان نوجوانان 
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و دانش آموزان راهنمایی و دوره اول دبریستان نیز بروز کرده است.
دقیقاً در س���ال هایی که جوانان باید شاد و شاداب و پر از انرژی و شادی باشند 
متأسفانه حکومت سیاهپوش تعزیه و مرثیه و عزا چیزی جز گریه و ناله و خودزنی 

برای جوانان کشور ما عرضه نداشته است.
بی جهت نیست که در مطالعات تحقیقاتی که بن همه کشورهای جهان در مورد 
ش���اد و سرزنده بودن جوامع آنان بررسی ش���ده است ایران در ردیف 202 یعنی 
تقریباً یکی، دو کش���ور قبل از آخر لیس���ت قرار دارد. ویل در عوض در لیس���ت 

اعدامی ها و زندانیان در ردیف های نخستن جهان قرار دارد.
پژوهشگران دانشگاه تهران و دانشگاه علوم بهزیستی در 25 دی ماه 1388 به نقل 

از سایت اینرتنتی »روز« اعالم می کنند که: 

»وضعیت روحی جوانان به مرحله خطرناک رسیده است«.

در جامعه ای که ارزش ها به ضد ارزش  تبدیل شود، در حایل که مردم و مسئولن 
باید لباس تمیز و صورت آراسته داشته باشند. در جمهوری اسالمی ریش داشنت 

و کثیف و بدبو بودن از ارش های انقالبی است.
در جامعه ای که پس���ر حق صحبت با دخرتی را در پارک و خیابان نداشته باشد 
و اگر چنن خطایی از او سر بزند مستحق شالق است. در جامعه ای که دانشجو 
می بیند که اس���تاد یا مأمور حفاظت با دید پلید خود دخرتان دانشجو را به دفرت 
کار خود می کشند و آن ها را تشویق به مالمست و مجامعت می نمایند ویل این 
دانش���جوی بدبخت حق نشسنت در یک نیمکت را با هم کالس دخرتش ندارد 

ارزش ها در ذهن او به ضد ارزش تبدیل می شود.
ظریفی می گفت: آخوندها، دانشگاه های ایران را به دستشویی ها تبدیل کرده اند. 
و همان گونه که یک زن و مرد نمی تواند در دستشویی مردانه یا زنانه وارد شود، 

دخرتان و پسران هم با یکدیگر نمی توانند در یک کالس بنشینند.
جوان ایرانی مفت خ���وران و رانت خواران جامعه را می بیند که با چه ترفندهای 
عوام فریبانه ای جیب ملت را خایل می کنند و کار با صداقت و حرمت احرتامی 
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ندارد.
باالخره دهها ارزش به ضد ارزش تبدیل ش���ده سالمت فکر و روان او را چون 
خوره می خورد و او را به یک انس���ان مریض و افسرده مبدل می سازد. این هرن 
حکومت اس���المی در مورد جوانان مانده در ایران اس���ت که باعث می شود به 
گزارش صندوق بن المللی پول به حکایت روزنامه ابتکار در 29 مهرماه 1388 
هر سال یکصد و پنجاه هزار تا یکصد و هشتاد هزار تحصیل کرده ایرانی کشور را 
ترک می کنند و امروز صدها هزار دانش آموخته ایرانی در خارج از کشور زندگی 
می کنند با یک محاسبه ساده، میلیاردها دالر که صرف آموزش این افراد در ایران 
شده است بر ضرر ایران از بن می رود. و گذشته از این هر ماه مبالغ هنگفتی برای 

خرج دانش آموختگان نیز از ایران خارج می شود.
دانش���جویان و پژوهشگران ایرانی در رده های درسی و تحقیقی خود در جوامع 
برون مرز سرآمد همکاران و همپایگان خود هستند و برای ایران و تبار ایرانی در 
مقابل حکومتی که هر روز برای مملکت و مردم ایران ش���رم و ننگی می آفریند 
سربلندی و افتخار می آفرینند. به امید روزی که با بودن امنیت قضایی و حکومت 
مردمی در کشورمان این نسل فرهیخته و سازنده به مام وطن برگرداند و در خدمت 

ایران و ایرانی باشند!

ناهنجاریهایاجتماعی
طالق-خشونتوغیره

طالق در جمهوری مالیان نس���بت به دوران پادشاهی افزایش وحشتناکی پیدا 
کرده است. 

اولنی دلیل: آن عدم آش���نایی و معاش���رف دخرت و پسر است که بندرت از قبل 
همدیگر را می شناس���ند و اکثراً ش���اید در روز خواستگاری نخستن بار باشد که 
ش���ریک زندگی خود را با یک سینی پر از چایی مشاهده می کنند نتیجه چنن 
ازدواج هایی که خواهر و مادر می پس���ندند و پس���ر و دخرت انگشرت ازدواج را بر 

دست هم می کنند برکسی پوشیده نیست.
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دومنی دلیل: وجود خشونت در جامعه و بن جوانان است و اکثراً مردان متأسفانه 
در خانواده دسِت »بزن« دارند و با ایجاد شدیدترین محرومیت ها با همسر خود 
زندگی می کنند. کودکانی که ناظر کتک خوردن مادر از دست پدر خشن هستند 
و چه بسا خود کودکان نیز از این آزار پدر بدور نباشند خطر دیگری برای جامعه 
س���الم در فردای کشور ماس���ت زن بیچاره بعد از تحمل دهها بار کتک خوردن، 
آخرش جام صربش لربیز می ش���ود و با گذش���نت از مهریه خود طالق می گرید تا 

جانش را آزاد کند.
س��ّومنی دلیل: ازدواج های با اختالف س���نی زیاد است. خانواده هایی که توان 
مایل کمرتی دارند معمواًل دخرتان کم س���ال خود را به پریمردان باالی شصت و 
هفتاد سال که زندگی مرفهی دارند می دهند و نتیجه این ازدواج ها را نیز می توان 
پیش���اپیش بیان کرد که شاید ده درصد از این نوع ازدواج  با سالمت و صداقت 

دوام پیدا می کند بقیه نوددرصد یا به طالق و یا به خیانت منتهی می گردند.
چهارمنی دلیل: امکان تعدد زوجات برای مردان در ایران است. سهولت قانونی 
که بویژه اخریًا تصویب ش���د و حتی اجازه زن اول را نیز در موافقت با ازدواج 
دوم شوهر منتفی دانس���ت مردان زیادی را به وسوسه می اندازد تا همسر دوم و 
جوان تر انتخاب کنند که داستان هووبازی نیز حکایت کهنه ای در جامعه ماست و 

کمرت کسی از مضرات آن بی اطالع است.
پنجمنی دلیل: ازدواج دخرتانی که در منزل پدری با خش���ونت پدر و یا برادر و 
برادران متعصب و نامادری های حس���ود مواجه هس���تند و دخرت بیچاره هر نوع 
ش���وهر و ازدواجی را به ماندن در آن جهنم خان���ه پدری ترجیح می دهد و این 

ازدواج های موسمی و مصلحتی نیز کمرت عاقبت به خری می شوند.
رش���د درصدِی صیغه در شش ماه دوم س���ال 1384، 45٪ بوده است و احتمااًل 

امروز بعد از شش سال رشد تصاعدی نیز داشته است.
طبق اعالم سازمان بهزیستی اگر امروز تمام پسران مجرد در سن ازدواج عروسی 
کنند باز یک میلیون و هفت صد هزار دخرِت رسیده و دم بخت خواهیم داشت که 
خود یکی از مشکالت جامعه و مستمسک مالیان در تجویز تجدید فراش و چند 
زنه بودن یا صیغه شدن است و احتمااًل تا ده سال دیگر شش میلیون نفر کمبود 
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داماد در ایران خواهد بود.
مشکالت زنان مطلقه خود بحث دیگری دارد که طبق مقررات جمهوری اسالمی  
چنن زنان تنها  نمی توانند مسافرت کنند، خانه اجاره ای نمی توانند پیدا کنند و 
با پوزش باصطالِح خود زنان مطلقه »باید نره خری!« باالی سرش���ان داش���ته 
باش���ند. یکی از مش���کالت عمده ای که پس از جدایی و طالق بوجود می آید 
قطع عطوفت و روابط حس���نه در میان خانواده هاست و تکلیف فرزندان بویژه 
درصورتی که ش���وهر زنی دچار حادثه و فوتی شود اولویت نگهداری کودکان 
برخالف قوانن اکثر کش���ورها و با وجود مادر با پدربزرگ ها می باشد ضایعات 
حاصله از این گونه حضانت اطفال هم در روحیه طفل و هم در روحیه مادر بسیار 

مخرب است.
خشونت در خانواده و خشونت در جامعه و اجرای احکام قضایی در جمهوری 

اسالمی نتایج وحشت باری دارد. 
اعدام در مالءعام با وجود این که دهها بار از طریق س���ازمان های بن المللی و 
جهانی برای جمهوری اسالمی یادآور شده اند متأسفانه هنوز در ابعاد بزرگ تری 
جریان دارد و اثرات شوم آن را بروشنی در میان جوانان و خشونت های رفتاری 

آتن ها می بینیم.
اعدام وسیله جرثقیل و مشاهده چندین جسد آویزان در میادین شهر توسط بچه ها 
ضایعات جربان ناپذیر در مغز و ذهن آنان دارد بچه ای که در خانواده خش���ونت 
می بیند، در مدرس���ه م���ورد تنبیه بدنی معلم و ناظم واقع می ش���ود و در خیابان 
اعدامی های آویزان مشاهده می کند معلوم است نوجوانی و جوانی این کودک 

چگونه خواهد بود.
امروز در تهران و دیگر ش���هرهای بزرگ ایران چاقوکش���ی و قمه کشی و نزاع 
مسلحانه خیابانی دوباره صورت می گرید. هفته ای نیست که خرب چاقوخوردن و 
کشته شدن زنی بدست شوهرش یا عاشق سمج او و قتل جوانی توسط جوانی 
دیگر را در جراید جمهوری اسالمی نخوانیم. سایت قانون با بررسی آمار منتشره 

از سوی قوه قضاییه می نویسد:
در ایران هر ساعت هفتاد نفر به زندان می روند. هر هشت ساعت یک نفر با چاقو 
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به قتل می رسد و در هر ساعت 700 پرونده در محاکم قضایی تشکیل می گردد.
روزنامه جوانان یکی از قدیمی ترین مجالت هفتگی چاپ لوس آنجلس است 
این مجله هر هفته دو صفحه از مطالب خود را اختصاص به نقل حوادث ایران 
می دهد در هفتم اکترب 2011 مجله جوانان شماره 1269 را باز می کنم و به همان 
صفح���ه روی خط حوادث نگاه می کنم و چند خربی که در آن اس���ت را برای 

آگاهی از خشونت و ناهنجاری های اجتماعی وطن مان برای تان بازگو می کنم:

خرباول: زن جوانی که چند شوهر داشته!
در طی سال های اخر بیش از دویست زن به اتهام داشنت چند شوهر دستگر 
و زندانی شده اند یکی از زن ها بنام شهال می گوید: شوهر اصلی! من راننده 
کامیون است. حداقل در سال نه ماه برون از تهران حتی ایران است. وقتی 
هم که بخانه می آید در بس���اط تریاک دوس���تان خود غرق می شود انگار که 
من وجود ندارم و بعد ش���رح شوهرهای دوم و سوم خود را می دهد و اضافه 
می کند که داود شوهر سوم او نیز یک زن در رشت و یک صیغه در اصفهان 
داشته که از او هم جدا می شود و با شوهر چهارمی بنام کریم ازدواج می کند 

که باالخره دستش رو می شود.

خرب دوم: زن برادرش را دزدیدند و به دبی بردند
کاظم از جوانی عاش���ق عاطفه بوده ویل قب���ل از آن که اقدامی بکند برادر 
بزرگ���ش با عاطفه ازدواج می کند و بعد او با خانواده قطع رابطه می کند و 
باالخره روزی با عاطفه ق���رار می گذارد که با او به دبی فرار می کند و بقیه 

قضایا.... 

خرب سوم: شکنجه کودک با شعله های فندک
والدین معتاد در پی شکنجه دادن دخرت 2/5 ساله خود در بوئنی زهرای قزوین 
از س���وی پلیس دستگر شدند و کودک آس���یب دیده از مرگ حتمی نجات 
یافت. بزشکان در بررسی از وضعیت کودک متوجه شدند صورت و دست و 
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پای او بشدت سوخته است و بعد اقرار پدر و مادر که هم در حالت خماری 
و هم در حالت نش���ئه و هرپوتی دخرت معص���وم و مظلوم را کتک می زدند و 

شکنجه می کردند.

خرب چهارم: اشتغال اطفال زیر ده سال در کارگاه ها
در ایران خیلی از خانواده های فقر فرزندان 5 تا 10 س���ال خود را به کارهای 
سخت وامی دارند و این کودکان در اثر کارهای سخت و خطرناک که با سرب 

و گاز و مواد سمی سروکار دارند دچار مسمومیت و حتی سرطان می شوند.

آماری که عده ای از دخرتان دانشجو و داوطلب بعمل آورده اند نشان می دهد که 
بیش از هش���تاددرصد خانواده های فقری بچه های خود را به چنن بیگاری هایی 

می گمارند.
مشکالت و مصائبی که حکومت اسالمی در 33 سال اخری برای ایران و ایرانی 
آورده است فقط محدود به این چند قلم انگشت شمار نیست آن چه که فوقاً آورده 
ش���د مش���تی از خروار و اندکی از بسیار خیانت و جنایت این قوم تازی نسب و 

عرب نژاد است.
آنان که با نس���ل جوان ما در مدارس، در دانش���گاه ها و دیگر مؤسسات آموزش 
مغزشویی و تحریف تاریخ را آغاز کرده اند. می خواهم میزان وقاحت و گستاخی 
و حماقت این گروه را بس���نجید که در کتاب های درس���ی سال چهارم دبستان ها 
نوشته اند هنگامی که پیامرب اسالم دین خود را علنی کرد. همه ی ایرانیان از ته دل 
این دین خدایی را پذیرفتند و نمایندگانی حضور حضرت فرستادند و تشرف خود 
را به دین اسالم اعالم کردند ویل پس از مرگ پیامرب، عمر به ایرانیان اولتیماتوم 
داد که باید از اسالم دست بردارند!! )چرا؟( ویل ایرانیان نپذیرفتند و عمر بناچار 
به ایران تاخت! یعنی این قوم الظالمن تمام تاریخ را مقلوب می سازند. سراسر 
این یاوه ها، غلط، نادرس���ت و ناهمگون است. ویل آخوند و گوسفندان دو پایی 

که پریامون او هستند، اهل منطق، سخن درست و تاریخی نیستند.
روش���ن نیست. خواست این ابلهان از س���اخنت چنن یاوه هایی چیست. آن ها را 
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به انس���ان های گوسفندوار ش���یعه ناب و مقلد خالص والیت ورهربی تبدیل و 
همانطوری که در مکتب نازیس���م وجود رهرب هیتلر و در کمونیس���م پیشوا لنن و 
محبوب و مراد و مرش���د همه اس���ت. عمله بیت رهربی می خواهند از جوانان 
ایرانی و کودکان معصوم چنن رباط های مذهبی بس���ازند که حاضر باشند جان 
خ���ود را فدای رهرب و ویل فقیه بکنند. نتیجه عملک���رد آنان را در کودکان هنوز 
نمی دانیم ویل دانش���جویان آگاه ایران با تظاهرات خود بعد از انتخابات سال 
1388 و دیکتاتور و ناصالح خواندن رهرب به ریش مس���ئوالن مکتبی حکومت 
اس���المی خندیدند اما ضایعات مغزشویی آنان متأس���فانه در عده ای اثر دارد و 

خواهد داشت.

فعالیتهایهستهایوپیآمدآن
همانگونه که آخوند بی سواد قش���ری مانند روح الله خمینی، ناگهان یابو َوَرش 
داشت و به اندیشه تشکیل امرپاتوری جهانی اسالم افتاد و از عراق شروع کرد تا 
به الجزایر در باخرت و به فیلیپن در خاور برسد و خود خلیفه ی همه ی مسلمانان 

جهان شود.
آخوند بیسواد جانشن او خامنه ای نیز ناگهان در اندیشه داشنت بمب اتمی افتاد 
تا با نریوی آن آرزوی خام خمینی را تحقق بخشد! غافل از این که جهان هشیار 

است و خاموش نمی نشیند.
هر چند راجع به فعالیت های هسته ای ایران آنقدر گفتگو شده که هر کسی در هر 
گوش���ه کشورمان مقداری اطالعات در آن مورد دارد، من از دید فن آوری بدین 
مس���ئله نگاه نمی کنم فقط اثرات آن را در زندگی روزمره مردم وطن مان بحث 

می کنم.
اکنون سی سال است که بخاطر تک روی نظام جمهوری اسالمی کشور ما نخست 
از سوی امریکا و سپس از طرف اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورهای جهان 

تحریم شده است.
اثر این تحریم روی زندگی فرد فرد ملت برخالف ادعای  زمامداران جمهوری 
اسالمی که می گویند تحریم در وضع ما اثر ندارد مشخص و روشن است. دهها 
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هواپیمای مسافربری بخاطر عدم تعمری و تجدید لوازم آن ها در این مدت سرنگون 
شده و جان دهها انسان فدا شده است اگر ما در تحریم نبودیم و به موقع وسایل 
یدکی هواپیماها را داشتیم جان این افراد حفظ می شد در اثر تحریم، جمهوری 
اسالمی چه از نظر وسایل نظامی و تسلیحاتی و چه فنی و صنعتی مجبور است یا 
توسط دالالن بن المللی به دو برابر قمیت آن  ها را بخرد و یا از اجناس روسی و 
چینی که دارای استاندارد و مرغوبیت الزم نیستند استفاده کنند در هر دو صورِت 

قضیه ملت  ما بازنده است. 
در اث���ر تحریم بوی���ژه تحریم بنزین، جمهوری اس���المی عجوالنه بخش���ی از 
پاالیش���گاه های خود را به تولید بنزین اختصاص داد و بدترین بنزین ناخالص 
با میزان سرب باال را تحویل جایگاه های بنزین داد نتیجه آن شد که امروز هوای 
تهران از استاندارد بن المللی برای تنفس آلوده تر و بعضی روزها برای کودکان و 

سالمندان تنفس هوای شهری خطرناک است.
رئیس شورای شهر تهران می گوید در شش ماه اخری تهران حتی یک روز هوای 
س���الم نداشته است و رئیس دانشگاه علوم پزشکی می گوید که بلحاظ آلودگی 
هوا، س���ونامی بیماری های قلبی و عروقی در راه است و این خطر کمی نیست. 
در حال حاضر آمار خود رژیم حاکی است که ساالنه سی هزار نفر دراثر ابتال به 
سرطان می مریند و وزارت بهداشت این مقدار مرگ و مری را متأثر از آالینده های 

هوا می داند.
در تهران 12 میلیون نفری روزی 150 ایل 200 مورد سکته مغزی رخ می دهد. بیش 
از یک میلیون و چهارصد هزار بیمار عفونی و قابل س���رایت به دیگران وجود 
دارد و ب���ه قول دکرتمحرز دبری انجمن بیماری های عفونی، بیماری های آمیزش 
رشد پانصددرصد یا پنج برابری داشته است. بطوری که در بخش خشونت گفتیم 
که در هر هشت ساعت یک نفر با سالح سرد یعنی چاقو یا قمه درنزاع خیابانی 
کشته می شوند. آیا این حکومت نادان جامعه ما را بسوی یک خودکشی جمعی 

نمی برد؟!
در اثر تحریم، هیچ ش���رکت بزرگ نفتی و اکتشافی با ایران همکاری نمی کند 
قراردادهای میلیارد دالری را به قرارگاه خاتم االنبیاء و به س���پاه می دهند نتیجه 
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این کار هم از هم اکنون روش���ن اس���ت میدان گاز پارسیان واقع در خلیج فارس 
در بخش���ی که ایران با قطر مش���ارکت دارد. قطر سال هاست با سرمایه گذاری و 
برداشت میلیون ها مرت مکعب گاز میلیاردها دالر از حوزه ی گاز پارسیان استفاده 
کرده اس���ت در حایل که ایران هنوز اقدامات اکتشافی اولیه را نیز انجام نداده 
است. با درآمد حاصله از میدان گاز پارسیان می توانستیم بیش از یک هزار مدرسه 
بسازیم، صدها بیمارستان تأسیس کنیم و به آن عده از بیکاران و جوانانی که کلیه 

خود را برای تأمن مخارج الزم زندگی شان می فروشند کمکی بکنیم.
رژی���م اگر فعالیت در اتم را برای صنایع خ���ود می خواهد که دول جهانی آماده 
تحویل مقدار اورانیوم غنی شده الزم برای صنایع را تعهد می کنند ویل واقعیت 
امر این است که رژیم انرژی هسته ای را برای امنیت خود می خواهد، و این مسئله  
دلخواه جهانیان نیس���ت. چون جمهوری آخوندها تاب���ع هیچ قانون و مقررات 

جهانی نیست.
در اثر تک روی های رژیم اس���المی امروز ایران در انزوای کامل بسر می برد دو 
تا کش���ور کوچک در افریقا و یک کشور متوسط بنام ونزوئال در امریکای التن 
شاید تنها کشورهای دوست رژیم هستند انزوای رژیم باعث می شود که جمهوری 

اسالمی نتواند حقوق حقه ملت ایران را در زمینه های بن المللی احیاء کند.
ای���ران با اتحاد جماهری ش���وروی قرارداد اس���تفاده 50/50 در آب های بحر خزر 
داشت فقط طبق قرارداد ترکمانچای حق داشنت کشتی های نظامی از ایران سلب 
شده بود. بعد از فروپاشی اتحاد جماهری شوروی، تمام جمهوری های آزاد تعهد 
کردند که قراردادهای بن المللی شوروی سابق را محرتم شمارند، یعنی باید چهار 
کشور حاشیه بحر خزر همان قرارداد 50/50 استفاده از منابع بحر خزر را محرتم 
می ش���مردند. بلحاظ عدم مقبولیت جهانی رژیم جمهوری اسالمی نه تنها این 
چهار کشور حاشیه بحر خزر آن قرارداد را زیر پا گذاشتند حتی رضایت ایران به 
تقسیم مس���اوی بهره برداری یعنی 20٪ برای هر کشور را نیز رد کردند و به نسبت 
طول ساحلی هر کشور اجازه بهره برداری به ایران دادند که متأسفانه سهم ایران در 
آن صورت 13٪ بیشرت نمی شد. این همه ضررهای کالن بابت تک روی و انزوای 
دولت جمهوری اس���المی است که فرد فرد ملت ایران ضررهای هنگفتی از این 

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


371 حسینحقیقی

اقدام دولت را متحمل می شوند.
در س���ه سال اخری در سپتامرب هر سال احمدی نژاد برای صحبت در سازمان ملل 
به نیویورک می آید  سال اول او هاله نور را دور سرخود دید. سال قبل و امسال 
نیز وقتی ش���روع به صحبت کرد بیش از نصفی از نمایندگان بقدرت نفوذ کالم 
احمدی نژاد ناگهان از روی صندیل های خود غیب شدند! و سالن را ترک کردند.

وقتی من دلم بدرد آمد که عکس���ی از رهربان شرکت کننده در سازمان ملل را که 
سپتامرب امسال )2011( در سازمان ملل گرفته اند مشاهده کردم. در این عکس که 
بیش از دویس���ت رهرب و نماینده کش���ورها شرکت داشتند هیچ کس حاضر نشد 
درکنار احمدی نژاد بایس���تد. خوش���بختانه هرگو چاوز نیز در بیمارستان بود لذا 
احمدی نژاد چون یک بچه ناتنی در عکس مش���اهده می شود که از هر طرف او 
یک مرت خایل است و کسی حاضر به مجاورت آقای احمدی نژاد نشده است. این 
عکس باعث تحقری هر ایرانی است. چون من قصد چاپ عکس در این کتاب را 
ندارم، هموطنان عالقمند می توانند آن را در وب سایت های متعدد مشاهده کنند 
»تفو برتو ای چرخ گردون تفو«. روزی رهربان و سیاستمداران دنیا برای دست 
دادن با ش���اه فقید به صف می ایس���تادند. با افتخار بیش از دویست شخصیت 
عالیمقام مرکب از شاه، رئیس جمهور، نخست وزیر و غریه در جشن های 2500 ساله 

تا شریاز و تخت جمشید آمدند.
روزی آقای ژیسکاردس���نت رئیس جمهور فرانسه برای دیدار و مذاکره با شاه به 
»سن موریس« سوئیس می آمد و یک ساعت برای دیدار شاه ایران منتظر می شود 
و امروز ما فقط ش���عار مرگ بر امرپیالیست می دهیم و کف زدن ها وهورای چند 
پابرهنه در یک کش���ور ظلم دیده عربی و غریه، حاصل این همه خسران و زیان 
ملت ما و ولخرجی حکومت مان در ساخنت خانه، کارخانه، بیمارستان و غریه در 
این گونه کشورهاس���ت سخن دراین مقوله بسیار است متأسفانه در این بخش از 

کتاب من قصد نوشنت افزون تر را ندارم.
یک روز از س���وی ایران شاه ایران و نخست وزیری چون شادروان دکرت مصدق 
در مجامع و س���ازمان های بن المللی ش���رکت می کردند و همه ی دستگاه های 
خربی دوربن ها و میکروفن های خود را روی صحنه س���خنان ش���اه و مصدق 
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»زوم« می کردند و در همه جا سخن از ایران بود. و امروز احمد ی نژاد نماینده 
کشور ماست که قبل از شروع به صحبت بیش از نصف سالن خایل می شود و 
خزعبالتی در سخرنانی خود سرهم می کند که مرغ پخته نیز خنده اش می گرید. 
در کتاب خاطرات اسداله َعَلم نوشته شده است که هنگامی که مصدق به شورای 
امنیت برای دفاع از منافع ایران رفته بود، اس���داله علم از سوی شاه برای دادن 
گزارش های ویژه به امریکا رفته بود. علم می نویسد: به شاه گفتم، شما می دانید که 
من چقدر از مصدق َبَدم می آید، ویل هنگامی که نطق مصدق را از تلویریون های 

امریکا در شورای امنیت دیدم و شنیدم، بی اختیار برایش کف زدم!
هفته گذشته دوستان بمن عکسی از زنده یاد دکرت محمد مصدق در دیوان الهه 
ایمیل کرده بودند و شرح زیر عکس بدین ترتیب بود، دکرت مصدق در دیوان داوری 
الهه به اتفاق همراهان خود چند دقیقه زودتر از موعد وارد سالن می شود ویل در 
جایگاه هیئت نمایندگی انگلستان می نشیند. مسئول نظم سالن بالفاصله به دکرت 
مصدق یادآور می شود که جای آن ها در قسمت دیگر سالن است اما دکرت مصدق 
توجه���ی به این یادآوری نمی کند تا وقتی که هیئت نمایندگی انگلیس می آید و 
سرپا می ایستند و منتظر می شود تا رئیس جلسه به آقای دکرت مصدق تذکر می دهد 
که در جایگاه هیئت انگلیس نشس���ته اید. دکرت مصدق بلند می شود و با صدای 
رسا به زبان فصیح فرانس���ه بطوری که همه حاضرین می شنوند می گوید، آقای 
رئیس من می دانستم این جا جایگاه هیئت انگلیسی است و عمداً این جا نشستم. 
آقایان که تحمل ندارند کسی چند دقیقه جای آن ها را درکشور ثالثی اشغال کند 
چرا ده ها س���ال است در کش���ور ما جا خوش کرده و صنایع نفتی و استان های 
نفت خیز ما را اشغال کرده اند انگار که ملک پدری ایشان است و سپس در حایل 
که حریت و حرمت تمام حضار و قضات دادگاه متوجه دکرت مصدق شده بود با 
وقار و طمأنینه از جایگاه برمی خیزد و به جایگاه خود می رود با این مقدمه دکرت 
مصدق حقانیت ایران را نسبت به دعوی مطروحه آن چنان استادانه و ماهرانه بیان 
می کند که همه می دانیم دیوان داوری الهه رأی به حقانیت ایران صادر می کند.

شصت سال پیش ما چنن نخست وزیر و نمایندگانی داشتیم و امروز به بینید چه 
کسانی در جایگاه آن ها نشسته اند.
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درخاتمه این بحث باید بدانیم، در حایل که بعد از زلزله ژاپن و پخش رادیواکتیو 
اتمی در بعضی نقاط ژاپن در پاره ای از کش���ورهای مرتقی نظری آلمان و امریکا 
صحبت از بسنت نریوگاه های اتمی موجود است. و حاال ایران با ریسمان کهنه و 
فرس���وده روسیه دارد به چاه می رود و نریوگاه بوشهر را که  مربوط به چهل سال 
پیش اس���ت راه می اندازد. با سابقه ای که تأسیسات اتمی روسیه بعد از انفجار 
نریوگاه چرنوییل و مرگ و در خطر انداخنت جان هزاران انس���ان دارد خداوند 

عاقبت ما را با نریوگاه بوشهر به خری کند.
مضافاً با توجه به منابع گاز ایران که در دنیا مقام دوم دارد ومنابع نفت و انرژی 
خورشیدی که دارد در دنیا بتدریج جان می گرید صرف میلیاردها دالر پول ملت 
فقری برای این تأسیسات واقعاً هوی و هوس حاکمان تهران است وگرنه از لحاظ 
سیاسی، اقتصادی و امنیت محیطی و بهداشتی ایجاد نریوگاه ها بصرف مملکت 

ما نیست.

موجباتسقوطحرمتوپایگاهروحانیتشیعه

اص���ل والیت فقیه که امروز مستمس���ک دیکتاتوری آیت ال���ه خامنه ای و دیگر 
به اصطالح ذوب ش���دگان والیت فقیه است، از صدها سال پیش مورد اختالف 

بن فقهای شیعه بوده است.
اواًل چنن اصلی در مذهب تس���نن که تعداد پریوان آن تقریباً هش���ت برابر تعداد 
شیعیان جهان است وجود ندارد و والیت فقیه ساخته عده ای از روحانیون شیعه 

می باشد.
بطوری که قباًل اش���اره کردم اخباریون شیعه گروهی بودند که به والیت فقیه در 
غیاب امام معصوم معتقد نبودند و والیت را مختص امام معصوم می دانس���تند 
عده ای از متقدمن فقهاء نیز این اندیشه را تأیید می کنند. از فقهای متأخر که پریو 
مکتب اصولیون هستند به استناد آیه »اطیعوالله و اطیعوالرسول و اواالمر ِمنکم« 

یعنی خداوند و رسول خدا و صاحبان امر از طرف آنان را اطاعت کنید.
در این آیه از خود امامان شیعه نام برده نشده تا چه رسد به مجتهد اعلم و اعظم.
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اواًل همه می دانیم که والیت فقیه قبایی بر تن خمینی گش���اد بود. چه رس���د به 
این قبا که بر اندام ش���یخ علی خامنه ای و هرکس دیگر بسیار گشادتر است. زیرا 
اواًل او وهرکس دیگری که در آینده ادعا کند جایگاه و موقعیت ویژه خمینی را 
نخواهد داش���ت. ثانیاً به فرض قب���ول والیت فقیه که صدا البته در دنیای امروز 
امری مضحک و قابل تمسخر اس���ت باید فقیه اعلم و اصلح که مجتهد اعظم 
زمانه باشد بدین سمت انتخاب ش���ود. همه می دانیم و شخص آقای خامنه ای 
نیز می داند که او واجد چنن صفاتی نیست. پس اواًل اصل والیت فقیه که بعدًا 
به قانون اساسی جمهوری اس���المی اضافه شد بیشرت الگوی دست ساز آیت اله 
منتظری که اول محبوب و نورچشم امام بود و بعداً مغضوب او و ملعون دستگاه 
گردید می باش���د. و ابداع آن نیز از ناحیه روحانیون قدرت طلب بوده که شواهد 

متعددی در این مورد وجود دارد.
بهرحال در 35 س���ال تجربه والیت فقیه و والیت مطلقه فقیه ناکارآیی خود را 
در این ثلث قرن بوضوح نش���ان داده اس���ت، که من سعی دارم به بخشی از این 

رویدادها و دالئل در این مبحث اشاره کنم:
در فصول پیش���ن نوشتم که خمینی آدم باهوشی بود و جامعه ایران را به خوبی 
می ش���ناخت او چند سال قبل از این که جام زهر بنوشد و دار فانی را وداع کند 
در جمع سردمداران حکومت اسالمی گفت: اگر این بار اسالم در ایران سیلی 

بخورد. تا پانصد سال دیگر هم کسی سراغ اسالم را نمی گرید!
)البته خمینی کمی درست می گفت زیرا با رفتاری که جمهوری اسالمی در این 
سی و اندی سال با مردم ایران داشته است، پس از فروپاشی این رژیم هرگز، بله 

هرگز کسی بسراغ آخوند و اسالم نمی آید.
با توجه به این که جمهوری اسالمی مدت هاست در پرتگاه سقوط است از نظر 
باور دینی و برائت از اسالم نیز پیش بینی خمینی دارد تحقق می یابد. روحانیت 
با روی کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی حرمت و پایگاه خود را از دست داد و 
در سابق در حایل که پایگاه آنان در دل مردم و ذهن و باور آن ها استوار بود حاال 
بر سر نیزه سپاه و لبه ی تیز قمه بسیج ها استوار است و خود آقایان وقتی که اول 

انقالب شعارهای دلپسند می دادند و در همه جا نوشتند: 
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»المل���ک یبقی مع الکف���ر و الیبقی مع الظلم«. »مل���ک و مملکتی با کفر و 
خدانشناسی دوام می آورد ویل با ظلم قابل دوام نیست«

به���رت از هر کس���ی می دانند که حکومتی ب���ا این همه ظلم و س���تم و بی عدالتی 
و بی مس���ئولیتی دوام نمی آورد. وقتی به دس���تور خود خمینی برادر بزرگ تر او 
آیت الله پسندیده را که بعضاً حرف های ناخوشایند خمینی می زد از صحنه بدور 
کردند. وقتی با آیت الله سید کاظم شریعتمداری که باعث نجات جان خمینی در 
غائله 15 خرداد س���ال 1342 بود و یکی از س���ه آیت الله قم بود که برای خمینی 
مقام آیت اللهی دادند به دستور شخص خمینی، آخوند ریشهری فاسد به گوش 
شریعتمداری سیلی زد و یا به قویل او را تهدید ناموسی کرد تا پریمرد بیچاره بدان 
مصاحبه تلویزیونی مستأصل تن بدهد آن وقت بود روحانیت حرمت و جایگاه 

خود را از دست می داد.
ریشهری فاسد سیلی را فقط به ش���ریعتمداری نزد بلکه به صورت روحانیت و 
مرجعیت شیعه سیلی زد. وقتی خمینی خود شخصاً منتظری میوه ی زندگی خود 
را ب���ه خاطر حق گویی و اعرتاض او به اعدام هزاران جوان در تابس���تان 1367 
مغضوب درگاه خود کرد باز حرمت روحانیت فرو  ریخت. هنگامی که روان شاد 
تیمس���ار پاکروان را دس���تگری کردند و نزد خمینی بردند تیمسار فهمید که اعدام 
می ش���ود، به خمینی گفت من باعث ش���دم که در حادثه 15 خرداد شما اعدام 

نشوید. خمینی پاسخ داد شما اشتباه کردید ویل من این اشتباه را نمی کنم!!
وقتی مردم از خمینی رهرب و بنیانگذار انقالب اسالمی با مقایسه سخنان او در 
نوارهای ارس���ایل و یا در نوفل لوشاتو پاریس و اعمال و جنایات او و پریوانش 
بزرگ ترین دروغ های تاریخ را شنیدند حرمت روحانیت از بن رفت. وقتی رژیم 
دادگاهی به نام »دادگاه جرایم روحانیت« دایر می کند. و خود احرتام روحانیت 

را پایمال می کند، ارزش و احرتام روحانیت را خود از میان می برد.
وقتی خمینی وعده آب و برق مجان���ی داد و وعده ی آزادی احزاب و ادیان را 
بش���ارت داد و وقتی که در نطق خود در بهش���ت زهرا امرای ارتش را به داشنت 
ش���خصیت مستقل دعوت کرد و گفت: »آقای امری تو نمی خواهی نوکر خارجی 

نباشی – تو نمی خواهی مستقل باشی«؟ 
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به فاصله کمرت از یکماه همان امریان ارتش را بدون محاکمه و شنیع ترین شیوه در 
پشت بام مدرسه علوی و بیخ گوش امام دروغگو اعدام کردند. مردم اعتقادشان 

از مجتهد و روحانی سلب شد.
وقتی زمزمه ی وعده های دروغ خمینی کم کم به اعرتاض های علنی مردم تبدیل 
شد. خمینی پاسخ داد که: بله بعضی وقت ها آدم حرف هایی می زند که پایداری 
ن���دارد و هنگامی که به مقصود رس���ید، عکس آن را رفت���ار می کند، پایه های 

روحانیت لرزید و فرو ریخت.
حجت االس���الم قرائتی را اکثر هموطنان به علت داش���نت برنامه های تلویزیونی 
می شناس���ند او اخریاً در مصاحبه ای گفت: »ام���روز دیگر حتی آخوندها نیز به 

آخوند زن نمی دهند« 
با این عبارت حس���اب بقیه مردم با آخوندها پیداس���ت. راجع به زاهد و شیخ 
و مال و ریاکاری و تزویر و خدعه و ظاهرس���ازی آن ها از یک هزار س���ال پیش 
اندیشمندان و بویژه شاعران مطالب بر حق و راستن گفته اند کسانی که عالقمند 
به این شناخت تاریخی باشند توصیه می کنم که کتاب پر ارزش آقای شجاع الدین 
ش���فا را در این مورد بخوانند او با استادی تمام موفق شده است که تمام اشعار 
متقدمن و متأخرین را نسبت به دروغ و ریاکاری شیخ و زاهد یک جا جمع بکند. 
کمی بعد از انقالب و روی کار آمدن مالیان که مردم بخشی از فجایع و جنایات 
آن ها را دیدند ش���اهد مکالمه یک روس���تایی با یکی از دوستانم که روستاها و 
امالکی در آذربایجان داشت بودم. دوست من شخص محرتمی است و عنوان 
س���ید را نیز دارد! و در پاره ای از مکالمات خود عادت داش���ت که عبارت »به 
جدم« را بجای قس���م بکار می برد. وقتی آن روز نیز در مکالمه خود این واژه را 
بکار برد، آن روستایی ایراد کرد و گفت، آقا لطفاً به جدتان قسم نخورید البد جد 

شما هم کسی مثل آیت الله خمینی بوده است. 
طب���ق تأیید خود مقام���ات انتظامی فق���ط یک صد و بیس���ت خانه و محفل 

شیطان پرست یعنی جوانان بریده از دین در مشهد پیدا کرده اند. 
از آغاز روی کار آمدن حکومت جمهوری اس���المی هزاران شیعه زاده در داخل 
و خارج ایران به مسیحیت گرویده اند از جمله همن کشیش یوسف نادرخانی که 

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


377 حسینحقیقی

گویا به اعدام نیز محکوم ش���ده اس���ت ویل حاضر نیست از باور خود به اسالم 
برگردد تا جانش را نجات دهد، به نوشته یک روزنامه آلمانی در یک سال اخری 

کلیسایی در آلمان نسبت به غسل تعمید ششصد ایرانی اقدام کرده است. 
یک س���ازمان مسیحی بنام آدام در انگلستان اعالم می دارد که تاکنون از طرف 
طرفداران این س���ازمان یکصد هزار انجیل در ایران توزیع ش���ده است و برآورد 
می کنند که تعداد مسیحیان از آغاز انقالب اسالمی تاکنون احتمااًل ده برابر شده 

است.
بای���د با اطالع از گزارش های ف���وق و رویدادهای واقع���ی داخل ایران گفت: 
»یدخلون بدین الله افواجاً« در دوره جمهوری اسالمی شده است، »یخرجون 
من دین الله افواجا« یعنی اگر در سابق مردم گروه، گروه بدین خدا )اسالم( وارد 

می شدند حال در اثر عملکر مالیان گروه گروه از دین خارج می شوند.
لطمه ای که حکومت اسالمی ایران در ایران، منطقه و دنیا به اسالم زد و می زند 
ش���اید در دهها سال دیگر قابل لمس و مطالعه باشد. وجود خمینی و حکومت 
شیعه اسالمی ایران یکی از دالیل جسارت طالبان و حکومت آنان در افغانستان 

می باشد.
آخوند مصباح ی���زدی در مقام آیت اله وقتی که برای مطامع چند صباح از عمر 
کوتاهش در قم بپای خامنه ای می افتد و یا نعلن او را می بوسد او مقام روحانیت 
را بر زمن می کوبد بدون آن که مقام رهربی را باال بربد. همن ش���خص رئیس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی آیت اله خمینی است و هر سال صدها میلیون تومان 
بودجه تحقیقاتی و تبلیغاتی در اختیار دارد  و البته برای حفظ همن بودجه است 

که دست به چنن کار سخیف، بت پرستانه می زند.
مصباح یزدی در مصاحبه ماهنامه »پاسدار اسالم« بی اعتبار شدن جایگاه والیت 
فقیه بن مردم و مس���ؤالن بلندپایه رژیم را هش���دار می دهد و می گوید: »نظام 
اس���المی ایران با بزرگ ترین خطر و تهدید تاریخ سی ودو ساله خود روبرو شده 
است. وضع طوری است که حتی عایل ترین مقام های کشور نیز دیگر اعتقادی به 
والیت فقیه ندارند و تردید و پرس���ش های درباره والیت بطور نسبتاً گسرتده در 

تمام حوزه های علوم دینی رسوخ کرده است«.
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اکرب مصلحت نیز که اخریاً دوستان خوش ذوق به اکرب هاشمی رفسنجانی رئیس 
مجمع مصلحت لقب داده اند، در مصاحبه رس���می خود با رسانه ها در آبان ماه 

1390 بصراحت می گوید که، »باید به دین گریزی مردم چاره فوری اندیشید«!
»تلقی عالیرتین مقامات نظام اس���المی نس���بت به والیت فقیه این اس���ت که 
آیت اله خمینی با بهره گریی از فرصت انقالب »دکانی به اسم والیت فقیه برای 
آخوندهای کشور ایجاد کرده«. او در خاتمه عرف رایج در جامعه کنونی ایران را 
نقطه مقابل ارزش های اسالمی دانسته و آینده روحانیت را در یکی دو سال آینده 

بسیار تریه و تار دیده است.
همن آقای مصباح که آینده را تریه و تار می بیند حق دارد و شایس���ته اس���ت که 
بلندترین درختان خیابان پهلوی سابق برای طناب دار او نامزد شود. این حیوان 

معّمم در پاسخ بازجوی اسالمی که می پرسد:
س- آیا لواط و زنا با زندانی سیاسی به منظور اعرتاف گریی توسط بازجو جایز 

است؟
ج- اعرتاف گریی از ضدوالیت فقیه بهرشکلی جایز است ویل احتیاط واجب 
آن اس���ت که قبل از این کار حتماً وضو بگرید. و هنگامی که از او می پرسند، آیا 
این کار گناه ن���دارد؟ می گوید، خری. اگر بازجو به مخالف ویل فقیه تجاوز کند، 
ثواب رفنت مکه را دارد. ویل اگر کسی که به او تجاوز شده خوشش بیاید!! ثواب 
رفنت به کربال را دارد!! من حکایت های متعددی راجع به انحراف جنسی آخوند 
مصباح یزدی خوانده بودم ویل این آدم نما را وقیح و قبیح و بی دین نمی دانستم.

او تجاوز به مردان و دخرتان باکره را نیز تحت شرایطی مجاز می شمارد که من از 
ذکر آن ها شرم دارد.

من این پرس���ش را در چندین روزنام���ه و مجله و پایگاه اینرتنتی دیده ام و چون 
تاکنون نکذیبی از طرف ایشان نسبت به مطالب فوق نشده است لذا بقول خود 

مالیان احوط است که آن را درست بدانیم.
وانگهی وقتی انسان تحریرالوسیله آقای خمینی مراد و مرشد این مالیان را )در 
باب نکاح - مس���ئله 12( در ارتباط با همبس���رتی شدن با دخرتی که ُنه سالش 
تمام نشده است می خواند که ایشان فتوا می دهند، همبسرتی شدن با زن، قبل از 
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این که ُنه سالش تمام بشود چه ازدواج دایم یا غریدایم )صیغه( جایز نیست. اما 
کامجویی ها و لمس ش���هوت آمیز و در آغوش کشاندنش و ران به ران او مالیدن 
اشکایل ندارد. بقیه فتوی چون بی شرمانه و بقول معروف »Rated R« است از 

تکرار آن پوزش می خواهم. 
آیا با چنن مرشدی نمی خواهید بچه مرشدی مثل مصباح یزدی داشته باشید؟! 
وقتی عمله جات���ی چون بازجویان زندان کهریزک که با پخش آیات قرآن یا ذکر 
یافاطمه ب���ه زنان و مردان مبارز وطن ما تجاوز دس���ته جمعی می کردند. اندک 
روحانیونی که در حکومت اسالمی مشارکت ندارند همه با چشم بصریت سیلی 
خوردن روحانیت و اس���الم را در اثر اعمال حکومت اسالمی بوضوح می بینند 
و حال که صدا و اعرتاض آن ها برخاس���ته است و می بینند که دخالت مالیان در 
سیاست و مباشرت شان در حکومت دل آن ها را از معنویت و عطوفت خایل کرده 

و رنگ و صفای روحانیت را از عبا و عمامه و لباده آخوندها زدوده است.
آخوند احمد جنتی که یک پایش لب گور اس���ت ویل در دنیاپرستی چون جوان 
نارس می ماند و به خیال خودش���ان مسؤل راست و ریست کردن ناهنجاری های 
حکومت اس���ت صحبت از خلع لباس عده ای از مراجع و مدرسن حوزه علمیه 
می کند. یعنی اگر مجتهد و مرجعی یا یک روحانی مخالف حکومت بخواهد 
ب���رای حفظ دین و مذه���ب خالف نظر حاکمان حرفی بزن���د کارش با دادگاه 

روحانیت و خلع لباس است.
وقت���ی م���ردم و جوانان با قلبی پاک دروغ هایی از ش���خص رهرب و یا مقامات 
روحانی و کش���وری می ش���نوند، وقتی رهرب تقلب روشن انتخاباتی را سالم ترین 
نوع انتخابات می خواند، وقتی آخوند کریه المنظر احمد خاتمی در نماز جمعه با 
صدای نکره خود حقایق را واژگونه در باالی منرب منسوب به رسول خدا اعالم 
می دارد و بر منرب و میز خطابه نماز جمعه این شعار آویزان است »والیت ویل فقیه 
همان والیت رسول الله )ص( است«. وقتی تظاهرات میلیونی مردم را چند صد 
نفر خس و خاشاک می خوانند در حایل که مردم دل شان از این همه دروغگویی 
بهم می خورد از اس���الم نیز که بدین نام و مستمسک، حاکمان فعلی سوار مردم 

شده اند بیزار می شوند.
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در زمان آیت اله مدّرس که نماینده و فعال سیاسی در مجلس بود بعضی از کسان 
پیشنهاد کردند که بنام مجلس شورایملی کلمه اسالمی اضافه شود مدرس که یک 
روحانی سیاست باز ویل آگاه بود گفت، مبادا چنن کاری بکنید چون مردم همه 
نارسایی های مجلس و مجلسیان را به پای اسالم می نویسند و این رویداد دقیقًا 
در کش���ور ما در حال تحقق اس���ت. در خارج از کشور صدها افراد تحصیلکرده 
بلحاظ کاله گشادی که بر سر ایران و ایرانی با سوءاستفاده از اسالم رفته است. 
»جنبش رهایی از اس���الم« تش���کیل داده اند و از بیخ و بن با خود اس���الم در 
افتاده اند. برگش���ت هزاران نفر از اس���الم و تشکیل چنن مجامعی فقط و فقط 
بخاطر دخالت مالیان در حکومت اس���ت و بخاطر این است که تمام مطامع و 
هوی و هوس خود را بنام اسالم به مردم قالب می کنند و هر شخص مخالف را 
نیز ضد دین و خداوند اعالم می دارند. آخوند بخت برگشته آقای کاظم کاظمی 
بروجردی سال هاست در زندان جمهوری  اسالمی است. چون با اصل والیت 

فقیه مخالفت کرده بود.
در بسیاری از مجالس ترحیم و تشییع ایرانیان برون مرز بجای صدای نکره آخوند 
و شنیدن کلمات عربی که مفهوم حاضرین نبود نوای دلنشن »بنان« را می شنوند 
که با صدای مخملی خود می خواند: »ای کاروان آهسته رو کارام جانم می رود« 
و این صدای ملکوتی تسالی دل داغدیدگان در گذشتگان است. به همان ترتیب 
در مجالس وصلت و عروسی نیز صحبت از آخوند و عبارت عربی »َانکهت و 
زوّجت« نیز بگوش نمی رسد، بلکه عاقد به شیوه پارسیان و با فارسی سره و در 
لباس پاک و سفید آغاز زندگی زوج های ایرانی را می ستاید و شادباش می گوید.

ظریف عارفی می گفت، تنها فرآیند و ُحس���ن فتن���ه نامبارک خمینی در زندگی 
ایرانیان این بود که اسالم خرافاتی و پدیده ی آخوند و مال را در سقوط حکومت 

اسالمی که چندان دور نیز بنظر نمی رسد از زندگی ایرانیان خواهد زدود. 

حکومت اس���المِی مالیان بقدری کژی و ناراستی دارد که انسان درمی ماند از 
کجا شروع کند و به کدامن جنایت و اعمال ناروایشان ختم کند. در حایل که در 
کرمانشاه و چند استان دیگر چهار انگشت فقری بیچاره ای که از فقر و تنگدستی 
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دزدی ک���رده بود با بی رحمی قطع می کنند دس���ت دزدان بزرگ بیت المال در 
غارت های کالن باز است. 

حکایت سه هزار میلیارد تومان اختالس اخری یکی از صدها دزدی بزرگ است 
که چون بن دزدان حکومتی و مالیان در تقسیم آن اختالف پیش آمده است لذا 
گروه رقیب ماجرا را لو داده است و در حایل که این تشت رسوایی طوری از بام 
آخوندها و حکومت مالیان به زمن افتاده که صدای تشت رسوایی جهانگری شده 
است با وجود این آقای رهرب حکومت می گوید، این مطلب را ِکش ندهید نتیجتًا 
یازده نماینده مجلس که از دولت پرسش مربوط به این اختالس را می خواستند 

بعمل بیاورند شبانه نامه شان را از رییس مجلس پس می گریند. 
چند وقت پیش شنیدیم و در روزنامه های ترکیه خواندیم که معادل 18 میلیارد طال 
و دالر نقد در چند تریلی که از ایران حرکت و قصد عبور از ترکیه را داش���تند و 
متعلق به مالیان ایران بوده است در ترکیه ضبط شده است. آیا دیگر شما خربی 

از آن هیجده میلیارد دالر پول و طال دارید؟!
در جراید گفته شد سیصدمیلیون تومان در زمان شهرداری آقای احمدی نژاد در 
ش���هرداری تهران مفقود شده اس���ت آیا از فقدان و پیدایش و پیگریی آن کسی 

خربی دارد؟! 
دزدی های رژیم و مالیان بقدری کالن و بزرگ اس���ت که واقعاً س���یصدمیلیون 
تومان و غریه بنظرش���ان َدله دزدی می آید. CNN در روز یازدهم سپتامرب لیستی 
از یکصد و چهل نفر زمامدار ایران که در خارج حس���اب های کالن ارزی دارند 
منتش���ر کرده است من منبع و منش���اء این لیست را نمی دانم ویل در همن لیست 
مجموع 8-7 حس���اب های بانکی متعلق به علی خامنه ای، مجتبی خامنه ای و 
مخدرات خانواده رهرب مجموعاً بیش از یکصد میلیارد دالر و یورو در بانک های 

مختلف دنیا دارند.
در ماه سپتامرب 2011 آقای احمدی نژاد در مقابل اتهاماتی که به نزدیکان او در مورد 
اختالس کالن می زدند به زبان آمد و گفت یکصد و چهل هزار سند خالفکاری 
از 314 مقام مملکتی در اختیار دارد که افشای آن ها را به مصلحت نظام نمی داند 

ویل اگر مجبور شود این کار را خواهد کرد.
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از این 314 مقام آیا حداقل نصفش حضرات معمم و روحانیون بیضه دار اسالم 
نیستند. وانگهی انتشار 314 سند مانع از وقوع جرم از سوی دولت احمدی نژاد 
نیست، باعث تربی ایشان نمی شده ویل حجم دزدی ها و ابعاد وسیع آن را اثبات 

می کند. 
گویا خاوری رئیس بانک ملی فراری به کانادا با خودش مقادیری اسناد مربوط 
به ش���رکای جرم برای روز مبادا با خودش برده اس���ت. ت���ا در صورت لزوم به 
سردمداران حکومت اسالمی که درصدد تعقیب او باشند بگوید: »یقه ام را ول 

کن تا یقه ات را ول کنم«. 
مردم ایمان شان از حکومت و روحانیت و با کمال تأسف بخش قابل توجهی از 

عاقبت به خریی اسالم سلب شده است. 
عبارتی در صورتجلس���ات مجلس شورای اس���المی به کرات از طرف بعضی 
نمایندگان بیان شده که: »دروغ در جمهوری اسالمی ایران نهادینه شده است«. 
از می���ان صدها دلیل ب���رای این ادعا که من به بعض���ی از آن دالیل فاحش در 
این کتاب اش���اره کرده ام اخریاً نیز مقاالتی در مج���الت معترب اروپا و از جمله 

»هاآرتص« چاپ اسرائیل منتشر شد.
در حایل که در جمهوری اسالمی ایران که من ترجیح می دهم نام ظاهری جمهوری 
را از اول برداشته و بنام حکومت اسالمی یا حکومت خالفت اسالمی ایران یاد 
کنم از رهرب و رییس جمهور گرفته تا پاین ترین مقامات همه اسرائیل صهیونیست 
را دش���من خلق مس���لمان می دانند و نمی خواهند سر به تن آنان باشد ویل طبق 
مدارک مستند اواًل در دوران جنگ مدت ها سالح های متعدد از اسرائیل خریدند 
که از آن ها من بلحاظ ضرورت جنگی چشم پوش���ی می کنم ویل اخریاً یعنی از 
نیمه ی اول سال 2011 معلوم شد که ایران با بیش از 200 شرکت اسرائیلی از جمله 

شرکت های »برادران عوفر« معامالت صدها میلیون دالری دارند. 
از دیگر دروغ های مالیان بویژه مالیان تازه به دوران رس���یده کش���ف و ایجاد 
امامزاده های جدید برای دکان داری تولیت امامزاده و سرکیسه کردن مردم عوام 

می باشد.
به نوشته ی روزنامه شرق چاپ ایران به گزارش سازمان اوقاف ایران آماری که در 
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اول انقالب گرفته شد یک هزار و پانصد عدد امامزاده در ایران وجود داشت. اما 
این رقم روندی صعودی باور نشدنی پیدا کرده است و تعداد امامزاده های امروز 

ایران ده هزار و ششصد و پانزده امام زاده رسمی است. 
این امامزاده ها اواًل بعید  است که از اوالدان پیغمرب یا امامان باشند چون فقط ما 
قرب یک امام را در ایران داریم پس همه ی آن ها دکان هایی است که فقط مالیان 
دروغگو برای اخاذی شرعی از مردم عوام باز کرده اند و اگر هم باشند از همان 
سپاه سعد وقاص و خالیدبن ولید یا قتیبة ابن مسلم )همان حجاج یوسف ثقفی 
خونریز( هس���تند که هزاران ایرانی بی گناه را کش���تند. به زنان آن ها در شب قتل 

شوهرشان تجاوز کردند و فرزندان آن ها را در بازارهای بردگان دنیا فروختند.
گوین���د روزی در یکی از دهات بزرگ یک بچه روس���تایی باهوش طلبه یک 
آخوند روس���تا بود و آخوند روستا تولیت امام زاده نزدیک ده را داشت که مردم 
از راه دور و با نذر و نیازهای متعدد به زیارت امام زاده ی مزبور می آمدند روزی 
در عالم محرمیت آخوند روستا به طلبه جوان راز دل و امام زاده را فاش می کرد 
به او گفت من که سال ها ایام محرم و رمضان با االغ به این ده می آمدم یکسال 
در نزدیکی های ده االغ من س���قط شد و نخواستم آن را در بیابان رها کنم لذا 
به زحمت زیاد و با اس���تفاده از کمک رهگذران چاله ی بزرگی کَندم و االغ را 
در آن جا مدفون س���اختم ضمن دفن الش���ه االغ چندین سنگ بزرگ پس از 
خاک ریزی روی آن گذاش���تم و در الیه س���نگ ها چند ورقه دعای عربی جای 
گذاش���تم آن سال بهر ترتیبی بود خودم را به روستا رساندم و مراسم ماه رمضان 

را پشت سر گذاشتم.
چندین ماه بعد که برای عزاداری محرم آمدم روزی که با ذکر مصیبت کربال همه 
حاضرین را دچار احساسات س���اخته بودم دفعتاً گفتم مردم من دیشب خوابی 
دیدم که س���ید جلیل القدری با هاله نور دور س���ر در حوایل ده شما می گردد با 
عرض س���الم و ادب پای بوس عرض کردم ای آقا دنبال چه هستید گفت، فرزنِد 
فرزند یکی از نواده های من در این حوایل مدفون اس���ت. آمده بودم سری به آن 
بزنم. ای مردم توفیق رسول الله نصیب شما شده است بیایید برویم و این امامزاده 

را پیدا کنیم. 
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صدها نفر با بیل و کلنگ حاضر شدند همراه من بیایند ویل من نخواستم خیلی 
شلوغ کنم و گفتم شاید بن شما بعضی جوان ها به اقتضای سن شان ناپاک باشند 

اجازه بدهید به اتفاق چند ریش سفید برویم و نتیجه را به شما بگوییم. 
چون می دانستم ریش سفید حال کندن عمق زمن را ندارند آن ها را به محل دفن 
االغ آوردم و پ���س از چند بیل کاری و خاک برداری به محض این که به اوراق 
دعای عربی و سنگ رسیدیم صلوات بلندی ختم کردم و سر به سجده گذاشتم که 
دهاتی های همراه من همن کار ا کردند. و از فردای آن روز مشغول ساخنت مقربه 

در آن محل شدیم و تا امروز نیز الحمدالله ممر درآمد و مداخل ماست. 
ظریفی به این داستان متممی اضافه کرده و روایت می کند، دهها سال از آن ماجرا 
گذشت و طلبه جوان نیز پس از سال ها تحصیل در حوزه های علمی، به روستایی 
تقریباً در حوایل مالی مرشدش برای ذکر مصیبت می رفت. او نیز حقه ی استاد 
و معلمش را بکار برد و امام زاده دیگری را در آن جا کاش���ت از قضای روزگار 
سال ها بعد گذار آخوند پری بدان ده و امامزاده افتاد و طلبه جواِن خود را به علت 
پریی نش���ناخت از او خیلی راجع به ش���جره نامه این امامزاده پرسش کرد وقتی 
آخوند جوان دید که کار به جاهای حساس می کشد دست مالی پری را بوسید و 
گفت یادتان هس���ت من مفاتیح و تنبیه الغافلن را پیش شما تلمذ می کردم این 

امام زاده پسر عموی همان امامزاده مدفون در روستای شماست. 
ما همگی کاندیدایی آقای رفس���نجانی به نمایندگی مجل���س در تهران را بیاد 
می آوریم بقدری برای ملت از این آقای رییس جمهور س���ابق و هم کس���وتان او 
س���لب اعتماد و امید شده بود که او به زحمت توانست نفر سی ام در انتخابات 
مجلس ش���ورایملی در تهران باش���د. در مورد ناطق نوری، پدرزن آقای جهرمی 
مدیرعامل بانک صادرات که او نیز از متهمن اختالس بزرگ س���ه هزارمیلیارد 
دالری است که صراحتاً رهرب جمهوری آقای خامنه ای انتخاب ناطق نوری را با 
ایما و اشاره و صراحت مخصوص مالیان برای ریاست جمهوری بیان کرده بود 
ملت آگاه ایران برای ابراز بغض خود نسبت به رژیم و رهرب به کاندیدای دیگر در 

مقابل ناطق نوری که آقای سید محمد خاتمی خندان بود رأی دادند. 
چگونه باید این ملت و مردم نجیب ایران تربی، تنفر و انزجار خود را از حکومت 
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و سردمداران اسالمی و روحانیون دست اندرکار در حکومت اسالمی باید ابراز 
دارند!؟

دکرت محمد ملکی یک مقام علمی و دانشگاهی و اسالمی در نخستن سال های 
فتنه خمینی به سمت رئیس دانشگاه تهران یعنی بزرگ ترین مرکز آموزش کشور 
منصوب شد. معمواًل چنن مقامی را در تمام کشورهای جهان به انسان های بسیار 
برجسته و دانشمند و مدیر و مدبر تفویض می کنند حال این آقای رئیس دانشگاه 
که حاضر نشده است تا پایان کار به آهنگ دلخواه مالیان برقصد لذا نه تنها او 
را از ریاست دانش���گاه به عنوان غریخودی برکنار کردند بلکه او را مدتی نیز به 
زندان انداختند. حال آقای دکرت ملکی برای راحتی از عذاب وجدان و همکاری 
اولیه خود مثل هزاران ایرانی دیگر با حکومت مالیان یک ش���هادتنامه و شرح 
حال جنایات رژیم اس���المی در زندان ها و تضییع حقوق مردم و تضیق رژیم به 
دگراندیشان و باالخره دهها نابکاری مقامات جمهوری اسالمی به آقای احمد 
ش���هید که اخریًا به عنوان ناظر ویژه س���ازمان ملل متحد جهت نظارت و بررسی 
نقض حقوق بش���ر در ایران انتخاب شده است نوشته و شرح مظلومیت خود و 

هزاران زندانی سیاسی ایران را شرح داده است. 
او شرح می دهد چگونه نخست در دادگاهی که هیچ گونه به او حق دفاع نداده اند 

نخست به مرگ و سپس به ده سال زندان محکوم شده است. 
او گواهی داده است که بارها او را با کابل برق از پاها و قسمت های دیگر بدنش 
کتک زده اند. او را بارها از سقف آویزان کرده اند و بارها سر او را با شدت تمام 
به دیوار کوبیده اند. این تنها دکرت ملکی رئیس دانش���گاه تهران نیس���ت که چنن 

حقایقی را بیان می دارد. 
26 تن از زندانیان سرشناس سیاس���ی که اکثر آنان از فعالن جمهوری اسالمی 
در عصر به اصطالح طالیی! امام خمینی بودند و حاال عقربه برگش���ته و خود 
زندانی رژیمی شده اند که خود مسبب و بانی و حامی آن بوده اند و اکثر آنان بعد 
از انتخابات تقلبی 1388 و در مقام اعرتاض بدان انتخابات دستگری و زندانی 
ش���ده اند در یک نامه مفصل به مقامات مس���ئول جمهوری اسالمی از وزارت 
اطالعات )ساواما( و سپاه پاسداران در چهارده مورد به تفصیل شکوائیه خود را 
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بیان داشته اند شکایت کرده اند. 
این 26 زندانی سرشناس سیاسی در شکایت خویش بازداشت خود را مخالف 
بند اول حقوق ش���هروندی مصوب مجلس دانس���ته و از این که اصل برائت در 
مورد آن ها رعایت نشده و آن ها را از داشنت وکیل و مدافع قانونی محروم کرده اند 
و نیز در موقع دس���تگریی و بعد از آن به آنان ت���ا مدت مدیدی اجازه تماس با 
خانواده شان نداده اند. دستگریی و بازجویی آن ها همراه با توهن و تحقری و در 
بعضی موارد همراه با ضرب و شتم بوده است و نیز از این که اسناد و مدارک و 
اشیاء آنان که هیچ ارتباط به بزه  انتسابی ندارد ضبط شده است. حتی گاهی برای 
بیشرت متهمن اقدام به جعل داستان های ساختگی در مورد خانواده آن ها نموده 
و با تهدید ناموس���ی خواسته اند که متهمن را وادار به اعرتاف دلخواه بازجویان 

بکنند. 
موارد فوق بعالوه چندین موارد شکایت دیگر محتوای نامه این زندانیان سیاسی 
است که بصورت نامه سرگشاده در مطبوعات و وبالگ ها نیز چاپ شده است 
ویل عکس العمل جمهوری اس���المی جز تهدید و تضیق بیش���رت برای آنان چیز 

دیگری نبوده است.
در هفت���ه دوم اکترب 2011 اولن گزارش آقای احمد ش���هید نماینده ناظر در امور 
مربوط به حقوق بش���ر در ایران در جلسه مجمع عمومی سازمان قرائت گردید و 
کپی آن به نماینده جمهوری اس���المی داده شد. چون دولت جمهوری اسالمی 
به آقای احمد ش���هید اجازه آمدن به ای���ران و تماس با مخالفن دولت را نداده 
بود لذا ایش���ان گزارش خود را در خارج از ایران ضمن تماس با ستمدیدگان و 
مظلومن حکومت اس���المی و س���ازمان های فعال در حمایت از حقوق بشر در 
ایران تهیه نمود. در ایران گزارش آقای احمد شهید به موارد عدیده نقض حقوق 
بشر از جمله نقض حقوق زندانیان، شکنجه و بدرفتاری با آنان، بازداشت های 
غریقانونی، محاکمه سریع و بدون اجازه به مداخله وکیل، تضیق برای اقلیت های 
مذهبی و باالخره نقض حقوق مساوی زنان از قبیل طالق، شهادت، سهم االرث 
و حضانت کودک و موارد متعدد دیگر که هموطنان می توانند در وب سایت های 

متعدد گزارش کامل ایشان را در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران بخوانند.
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کپی گزارش ایشان به نماینده ایران در سازمان ملل تسلیم گردید تا در اولن جلسه 
دفرت نظارت بر حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل حاضر و پاسخ خود را 

نسبت به موارد گزارش شده به هیئت مربوطه بدهد.
آقای احمد ش���هید درمورد عدم اجازه به وکالی دادگسرتی و نسبت به اذیت و 
آزار و بازداش���ت وکالی مدافع از مجرمن سیاسی اشاره کافی نموده است و از 
این که آقای محمد دادخواه و نسرین ستوده و دهها وکیل دیگر دادگسرتی صرفًا 
بخاطر دفاع از موکل خود که وظیفه قانونی، شرعی و حرفه ای هر وکیل است، 
در زندان های جمهوری اسالمی هستند شرح کشاف داده است. ایران شاید تنها 
کشوری در دنیا باشد که وکیل را بخاظر دفاع جانانه اش از موکل خود به زندان 
می اندازد. البته قصد حکومت را هر انسان عادی نیز می فهمد آن ها می خواهند 
هرگونه صدای حق طلبانه و معرتض به اقدامات دولت و عوامل عمله های مربوط 

به دولت درگلو خفه شود.
بی مناسبت نمی دانم شعر شریینی که در این ارتباط بدستم رسیده است و متأسفانه 

سراینده آن را نیز نمی شناسم این جا ذکر کنم.

حقوقدانی به کار خود تواناستوکیل من که زن یا مرد داناس���ت

ز قانون نی���ز می خواهد حمایتمس���لط بر قوان���ن ب���ا مهارت

َب���ربدان���د جمل���ه اح���کام مق���رر از  دارد  را  ماده ه���ا  تم���ام 

بگ���رید بهر م���ن حک���م برائتچ���و بنمای���د دفاعی���ه قرائ���ت

کن���د ثاب���ت ک���ه کاًل بی گناهمبه م���ن گفت���ه می آی���د دادگاهم

ک���ه قاض���ی زود آزادم نمای���ددفاع���ی می کن���د ش���ادم نماید

ک���ه او هم جا به جز زندان نداردویل افس���وس که ام���کان ندارد

س���لول کن���اریبل���ه او ه���م ز روی حق خواهی ت���وی  فت���اده 

دوتایی م���ان ب���ه دنب���ال وکیلیمکنون هر دو به زندان و اس���رییم

البته جمهوری اس���المی با این نوع اذیت و آزار وکالی مدافع حق آبروی خود 
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را می برد وگرنه صدای حق طلبی بقدری رساست که فریاد نسرین ستوده را دنیا 
می شنود و جایزه جهانی مبارزه و مقاومت به او تقدیم می گردد.

با وجود جهانگری شدن قتل ندا آقاسلطان و یا ایرانی جوانی که جلو چشم صدها 
نفر، مأمورین انتظامی زیر چرخ های اتومبیل له و لوره اش کردند از پرونده ش���ان 

خربی نیست.
آیا از مرتضوی که روی »شریح« قاضی را سفید کرده است و بعد و قبل از کشنت 

زهرا کاظمی دستش به دهها جنایت دیگر آلوده است، خربی دارید؟!
آیا از مأمورین انتظامی که فرزندان جوان و دانشجوی ایرانی را از طبقه سوم کوی 
دانش���گاه به پاین پرت کردند خرب داری���د؟ می دانید آخر پرونده قتل و ضرب و 
تخریب کشتار در کوی دانشگاه به کجا انجامید. یک بسیجی روستایی را فقط به 
جرم دزدیدن یک ریش تراش برقی در آن پرونده محکوم کردند و به ریش تمام 
دانشجویان جوان و حامیان آن ها خندیدند، چون ضاربن و قاتلن از عمله جات 

خود نریوی انتظامی و لباس شخصی های رژیم بودند.
من گمان نمی کنم رژیم آبرو باخته تری از رژیم مالیان از لحاظ داخلی و بن المللی 
در دنیا وجود داشته باشد و باز گمان نمی کنم که هیچ رهرب و حاکم و سردمداری 
به قباحت و سماجت و بی پروایی مسئولن جمهوری اسالمی اعم از معمم و کاله 

بسر به انبوه ملت بطور متوایل دروغ بگویند.
ط���ربزدی از مدیران تحکیم وحدت دانش���جویی یکی از زندانی���ان نامدار در 
جمهوری اسالمی است. تحکیم وحدت دانشجویان اول همراه انقالب و هوادار 
فتن���ه خمینی بود ویل چون بتدریج انحراف انقالب از مس���ری آزادی و خدمت 
به مردم را دیدند و روش ریاکارانه مالیان و س���ردمداران انقالب مورد پذیرش 
دانشجویان تحکیم وحدت قرار نگرفت، لذا تحکیم وحدت راه ملت را در پیش 
گرفت و نتیجتاً در تظاهرات دانش���جویان عده ای از کارگردانان تحکیم وحدت 
دانشجویی از جمله طربزدی را گرفتند و بارها او را تهدید کرده و یا خواستند در 
همراهی با رژیم تحبیب و تطمیع بکنند که مؤثر نیفتاد. طربزدی می گوید: دالیل 
سستی اعتقاد ما به رهربی و امامت به مرور در ذهن ما روشن شد. ما در جریان 

قتل های زنجریه ای و مسائل دیگر دیدگاه های رهربی را نقل و نقد کردیم.
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در ای���ن می���ان عملکرد جناح اقتدار کم���ک کرد تا م���ا در اول فروردین 1378 
مانیفس���ت خود را در مورد »ساختار سیاسی آینده ایران« با عنوان »مانیفیست 
اتحادیه دانشجویان و دانش آموختگان« صادر کرده و جدایی دین از حکومت و 

تغیری قانون اساسی را مطالبه نمودیم.
بیانیه ما اعالم می داشت تا زمانی که دین از حکومت جدا نشود، حکومت راه 

صالح و صواب پیش نخواهد گرفت.
ای���ن در زمانی بود که بخوبی می دانس���تیم که حتی جناح اصالح طلب که خود 
را مدافع امام و خط امام می داند هیچ گاه نمی پذیرد از »اس���الم سیاس���ی« یا 
به اصطالح خودش���ان »دموکراسی دینی« دست بردارند. بدین ترتیب تحکیم 
وحدت دانشجویان اولن گروه دانشجویی بود که از درون نظام خواهان تفکیک 

دین از حکومت شد.
ما تا پیش از درگری ش���دن درباره ی س���کوالریزم فکر نکرده بودیم این معجزه 
حکومت دینی )و مشاهده فساد حاصله از مداخله مالیان در اداره کشور بود( که 

ما را به سکوالریزم رساند.
دانش���جویان در س���ال 1378 خط خود را از دولت اسالمی جدا کردند و مردم 
ده س���ال بعد در س���ال 1388 عالوه بر فساد حکومت کاًل علیه دولت و رهربی 

برخاستند. 
بعد از پرداخنت به ش���هادتنامه دکرت محمد ملکی رئیس پیش���ن دانشگاه تهران، 
بعد از مالحظه شکایت 26 تن زندانیان سیاسی سرشناس و خواندن سرگذشت 
طربزدی از دفرت تحکیم وحدت دانشجویان بنام یک روحانی جوان و مبارز بنام  
»آرش هرنور ش���جاعی« برمی خوریم که در س���ن سی سالگی به درجه اجتهاد 
رسیده و به زبان های عربی و انگلیسی تسلط دارد و قبل از چهل سالگی رساله 

خود را نوشته و پریو مکتب روحانی مظلوم سیدکاظم شریعتمداری است.
در مجل���س درس این روحانی جوان دهه���ا طلبه و چندین مجتهد صاحب نام 
ش���رکت می کنند در حایل که با تمام امتیازات ک���ه آخوندهای حکومتی امثال 
ناصر مکارم شریازی )تاجر انحصاری شکر ایران(، حاج آقا وحید پدر زن شیخ 
الریجان���ی رئیس قوه قضاییه، کاظم حائری، مقتدایی و مؤمن و باالخره ش���یخ 
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محمد یزدی تاجر الستیک فروش و مصباح یزدی رئیس انتشارات افکار امام و 
شیخ امامی کاشانی صاحب کارخانجات انحصاری تولید  کاندوم هر روز جلسه 

درس شان بی رونق تر می شود.
آرش هرنور شریازی به شدت دشمن والیت فقیه و استبداد دینی است. به همن 
دلیل نیز سیدعلی خامنه ای از او می ترسد. وقتی او شنید آرش با همن نام که یک 
نام س���ره فارسی و حماسی اس���ت در حوزه مشغول تدریس است و مثل آخوند 
خسرو خوبان که بالفاصله به اقتضای روز اسم خود را به »سیدروح اله حسینیان« 
تبدیل کرد. البته تبدیل نام از محّرمات نیست ویل افزودن سید به کسی که قباًل این 
عنوان را نداشت موضوع قابل توجه است بویژه این که اگر والده ایشان اخریاً با 

سیدی ازدواج کرده باشد نسبت سیادت عطف بماسبق نمی شود.
از این گذش���ته، درست است که دگرگون کردن نام از محرمات نیست. ویل برای 
ایرانی ای که نام پارس���ی خود را برای منافع دولتی به نام تازی، آن هم با پیشنام 

»سید« دگرگون کند، ننگ آور است.
وقتی ره���رب حکومت می بیند در مجلس این روحانی جوان که افکار و ش���یوه 
مرحوم آیت اله شریعتمداری را دنبال می کند و شاگردان متعدد برای اخذ درجه 
اجتهاد دارد، ویل خود رهرب با داشنت دربار معاویه گونه و دادن امتیازات بیشمار 
فقط چهار طلبه مصلحتی برای اجتهاد عبارت از وحید حقانیان )پیش���خدمت 
مخص���وص( غالمعلی حداد، دکرت علی اکرب والیتی پزش���ک بچه ها از امریکا 
که حاال برای اجتهاد پیش رهرب طلبگی می کند و ضمناً مش���اور امور سیاسی و 
دیپلماتیک رهرب نیز می باشد بعالوه سردار رحیم صفوی که ضمن مشاورت رهرب 
در امور نظامی طلبه دوران اجتهاد نیز می باشد بعبارت دیگر ما در آینده یک وزیر 

امورخارجه و یک فرمانده نظامی سابق با درجه اجتهاد الحق خواهیم داشت.
وج���ود آرش در حوزه علمیه قم با وجود هش���تاد هزار طلبه رهرب را به اندیش���ه 
وامی دارد تا دستور دهد که آرش را دستگری کنند و به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهن 
به نایب امام زمان، توهن به مقدس���ات و روحانیت او را به چهار س���ال زندان، 
پنجاه ضربه شالق و هشتصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم سازند و پنج ماه 

او را در زندان انفرادی نگهدارند و بعد از او را به بند مخوف 350 بربند.
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به ش���رح حال روحانی دگراندیش حکومت شیخ کاظمی بروجردی قباًل اشاره 
کردیم که بعلت حق گویی و مخالفت با والیت فقیه و استبداد دینی آن بیچاره 

نیز سال هاست که در زندان حکومت است.

نگاهیبهقانوناساسیحکومتجمهوریاسالمی

مجلس خربگان، نخس���ت قرار بود مجلس موسس���ان باشد که خمینی با زرنگی 
مخصوص خود و محمل ش���رعی تراشیدن آیت الله منتظری نام آن را به خربگان 
تغیری دادند. )که واژه  ی »خربگان، از ریش���ه نادرس���ت است. زیرا در زبان تازی 
»ُخربه« به معنای آگاه است و »خبری« به شخصی آگاه گفته می شود. که جمع 
آن »خبریان« است. در حایل که آخوند بی سواد، همانگونه که جمع »مرده«ی 
پارسی را »ُمردگان« و جمع »زنده« را »زندگان« شنیده اند. پنداشته اند که جمع 

»خربه، نیز »خربگان«!! است. 
غافل از این که در زبان تازی بند واژه ی »گاف« نداریم!!

این مجلس که باالترین مرجع در حکومت اسالمی است و در نوع خود به لحاظ 
س���خیف بودن در جهان بی نظری است مرکب از هفتاد نفر آخوند است. گویا در 
مملکتی که هفتاد میلیون جمعیت دارد و نخبگان علمی سرشناسی در دنیا از این 
کشور می باش���ند حتی یک خربه غریآخوند وجود نداشته است تا وارد مجلس 
خ���ربگان گردد. خنده آورتر آن که هر آخوند خ���ود را نماینده یک میلیون ایرانی 

می داند.
قانون اساسی فعلی که در همه پرسی 1368/5/6 ظاهرًا به قبول و تأیید ملت عزیز 
ایران نایل گردیده است طبق اصل 123 آن قانون جهت اجراء به دولت با امضای 

سیدعلی خامنه ای ابالغ گردیده است.
در قوانن ایران اش���کاالت عمده وجود دارد بوی���ژه به قانون مجازات و قانون 
خانواده ایرادات بیشماری وارد اس���ت که فرصت زیاد و احتمااًل نوشنت کتاب 
جداگانه ای الزم دارد. من فقط به س���ه نکته در ارتباط با قانون اساس���ی اشاره 
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می کنم و بقیه را اگر عمری باش���د، عمری برای م���ن و عمری برای جمهوری 
اسالمی آن را به آینده موکول می کنم.

مقدمه قانون اساسی که مادِر قوانن هر کشوری است در مملکت آخوندزده ما با 
یک دروغ شاخدار آغاز می گردد. 

در بخشی بنام »بهایی که ملت پرداخت« می نویسد:
»نهال انقالب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگری با باروری از خون 
بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها 
تومان خس���ارت مایل در میان فریادهای »استقالل، آزادی، حکومت اسالمی« 

به ثمر نشست. 
آخوندی به طلبه ای گفت، برو رو تخته س���یاه بنویس »ِمنار« او نوشت »ِچنار« 
و خواند »خیار«. اس���تادش گفت سه غلط؟! حکایت مقدمه ی قانون اساسی 
نیز چنن اس���ت. بعد از فتنه ی خمینی دو گروه طرفدار جمهوری اسالمی راجع 
به اعدام های دوران شاه فقید تحقیق کردند، یکی گروِه عماد باقی روزنامه نگار 
و دیگری گروِه احمد بنی احمد نماینده ی مخالف رژیم در آخرین دوره مجلس 

رژیم پیشن از تربیز بود. 
هیچ یک از این دو گروه تعداد اعدامی های دوره ی سلطنت شاه فقید را بیش از 

350 نفر اعالم نکرده اند. 
در مورد کشتار میدان ژاله و تعداد دقیق آن نیز که مالهای طرفدار خمینی به دروغ 
در منرب رسول خدا صحبت از هزاران کشته می کردند بطوری که مستنداً در فصول 
قبلی این کتاب بیان شده است تعداد کشته شده ها از مردم کمرت از دویست نفر و 

از نظامیان 90 نفر بوده است. 
وقتی در مقدمه ی قانون اساس���ی که در واقع اس���اس و مادِر همه قوانن اس���ت 
دروغ به این بزرگی درج می شود حساب محتویات و مندرجات سایر قوانن را 

می توانید حدس بزنید. 
در مورد استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی نیز مطمئن هستم ملت ایران با تعداد 
هزاران زندانی سیاس���ی و زندان هایی مثل کهریزک و کشتار خیابانی چون بهار 

1388 حاال بطور کامل با مفهوم آزادی در جمهوری اسالمی آشنا هستند. 
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در بخش شیوه ی حکومت در اسالم می خوانیم:
حکومت از دیدگاه اس���الم برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا 
گروهی نیس���ت بلکه تبلور آرمان سیاس���ی ملتی هم کیش و هم فکر است که 
بخود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را بسوی 

هدف نهایی حرکت بسوی الله بگشاید. 

)مالحظه می فرمایید که اقلیت های مذهبی را داخل ملت منظور نکرده اس���ت و 
بدین دلیل عبارت »هم کیش« بکار برده است( از این گذشته، قانون اساسی را 

درس انشاء فرض کرده و به لفاظی و کلی گویی و داستانسرایی پرداخته اند. 
راس���تی ملت ایران آیا برای آزادی و دموکراسی انقالب کرد یا برای رسیدن به 

الله؟ مگر کسی در رژیم پادشاهی مانع رسیدن کسی به الله بود؟!
والیت فقیه در قانون اساسی بر اساس والیت امر و امامت مستمر )کدام والیت 
امر و کدام امامت مستمر در حایل که آخرین امام شیعه از پیش غایب شده است 
یکهزار و دویست سال است که غیبت فرموده است( قانون اساسی زمینه ی تحقق 
رهربی فقید جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهرب شناخته می شود، 

توصیه می کند.
کدام یک از ما ملت ایران در انتخاب رهرب مداخله کردیم؟! و آقای خامنه ای را 
به عنوان رهرب انتخاب کردیم؟ اگر روایت سازی آقای هاشمی رفسنجانی از قول 
خمینی نبود آیا مجلس خربگان به آقا سیدعلی خامنه ای رأی می دادند. نعوذ بالله، 

هرگز. 
در عنوان دیگری در مقدمه قانون اساسی ذکر شده است که »اقتصاد وسیله است 

نه هدف« و می نویسد:
که در تحکیم بنیادهای اقتصادی اصل رفع نیاز های انس���ان در جریان رشد 
و تکامل اوست نه همچون نظام های دیگر اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و 

سودجویی است.
در اس���الم اقتصاد وس���یله است و از وس���یله انتظاری جز کارآیی بهرت در راه 
وصول به هدف )یعنی حرکت بسوی الله( نمی توان داشت بعبارت دیگر آیا 
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ما خواستیم اقتصادمان بهرت شود و یا پولدار شویم تا بخدا نزدیک تر باشیم؟

قانون اساسی در اصل پنجم می گوید:
در زمان غیبت حضرت ویل عصر »عج الله تعایل فرجه« در جمهوری اسالمی 
ایران والیت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، 
شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.

اصل یکصد و هفتم در معرفی رهرب با این عبارت خاتمه می پذیرد:
»رهرب در برابر قواننی با سایر افراد کشور مساوی است«

آیا به نظرتان این عبارت جوک و مسخره نیست؟! رهربی که گارد ویژه و اعضای 
دفرت او و چندین برابر دربار پادشاهی و نزدیک به دوازده هزار نفر است چگونه 

مساوی با سایر افراد کشور است؟!
با این قانون اساسی َدم پخت باز حکومت اسالمی می خواهد که انتخاب مستقیم 
رئیس جمهور را با توجه به تجربه تلخ سال 1388 به مذاق آنان از ملت سلب و 
به نمایندگانی که در مجلس داد می زدند: موسوی و کروبی )با احتیاط خاتمی( 
اعدام باید گردند و آنجا را با میدان فروش احش���ام اش���تباه گرفته بودند واگذار 

گردد.
ملت ایران هرگز انتخاب رئیس جمهور دو درجه ای را نخواهد پذیرفت و آن ها 
که حتی زحمت نمی دهند مثل سال های قبل، تقلب معمول خود را انجام دهند 
این بار به شیوه انتخاب دو درجه ای متوسل می شوند. با وجود شورای نگهبان که 
تمام کاندیداهای محبوب ملت را سلب صالحیت و از حق نامزد انتخاباتی شدن 
و انتخاب شدن به مجلس محروم می سازد بدیهی است که مجلس دست پخت 
و دس���ت پرورده ی رژیم، هر کس و ناکسی را می تواند با اشاره ی بیت رهربی به 

ریاست جمهوری انتخاب نماید. 
انتخاب دو درجه ای رئیس جمهور در کشورهایی می تواند اجرا بشود که نمایندگان 

واقعی ملت در مجلس نمایندگان و پارلمان کشور باشند.
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* * * * *
دروغ در جمهوری اسالمی نهادینه شده است آن هم نه دروغ های کوچک بلکه 
از دروغ ه���ای نوع »گوبلز« وزیر تبلیغ���ات هیتلر که معتقد بود هر چقدر دروغ 
بزرگ تر باشد مردم آن را زودتر می پذیرند. نخستن دروغ های بزرگ در فتنه ی 
خمینی از خود خمینی شروع شد که اکثر شما خوانندگان گرامی با آن آشنا هستید 
نه یک مورد نه دو مورد بلکه ده ها مورد و آن جایی نیز که ملت مچ او را گرفت، 
او گفت آن حرف را به مصلحت آن روز اسالم و یا نظام زده ام و اگر برای حفظ 
نظام الزم باشد پاره ای از احکام اسالم نیز می تواند معطل بماند و اجرا نشود. 

یعنی بازی با احکام اسالمی چون گوی چوگان یادتان نرود.
از دروغ های بزرگ خمینی مطالب زیر است که در پاریس در مصاحبه با جراید 

بن المللی در ماه های اکترب و نوامرب 1978 درج شده است:
»ما طرفدار یک آزادی مطلق هستیم. رژیم آینده ایران یک رژیم آزاد خواهد 
بود. همه ی حقوق بش���ر از جمله حقوق اقلیت ه���ای مذهبی کاماًل رعایت 
خواهد ش���د. من در ایران آینده هیچ سمت و مس���ئولیتی جز رهرب روحانی 
مردم نخواهم داش���ت. کشور ما در منازعه میان اسرائیل و عرب ها بی طرف 
خواهد ماند. حکومت اسالمی یک حکومت دموکراتیک به معنای واقعی 
کلمه خواهد بود. ما ساواک را منحل خواهیم کرد و همه ی گروه های دست 
چپی حق خواهند داش���ت آزادانه به بیان عقاید و فعالیت سیاسی برپدازند. 
نباید به زندانیان و محکومان دشنام داد و به آن ها سیلی زد. زن مانند و برابر با 
مرد حق مشارکت در امور دارد. در تشکیل دولت، زن مانند مرد حق انتخاب 

کردن و انتخاب شدن دارد.«
 آی���ا مردم ایران با توجه به عملکرد جمهوری اس���المی در نقض حقوق بش���ر 
سلب آزادی ها، س���تم به اقلیت های مذهبی، طرفداری دایه مهربان تر از مادر از 
فلس���طینی ها، انحالل ساواک و ایجاد صد بار خشن تر از آن واواک و باالخره 
رهربی روحانی که حاال در تش���کیالت رهرب اسالمی آقای خامنه ای نزدیک به 
دوازده هزار نفر گارد و کارکنان مشاور و مخرب و فال گری و غریه جزو ابواب جمع 

هستند و مفت می خورند و می گردند. 
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دروغ آق���ای خامنه ای ره���رب را در خطبه های نماز جماعت او بعد از انتخابات 
تقلبی، ملت ش���نیدند و تکرار آن را صدها بار در رسانه های جمهوری اسالمی 

دیدند و خواندند و شنیدند.
دروغ ریاس���ت جمهور فعلی در ارائه آمار - طرح های عمرانی درصد بیکاری، 
قیمت س���یب زمینی و دیگر ارزاق عمومی که با نرخ دکان دم منزل ش���ان اعالم 

می کنند و زمن تا آسمان با حقایق متفاوت است. 
او ایران را آزادترین دموکراس���ی دنیا اعالم می کند که ما اصاًل زندانی سیاس���ی 
نداریم و بعد با چش���م های بس���ته می گوید در ایران همجنس باز وجود ندارد. 
منوچهر متکی وزیر امورخارجه برکنار شده کابینه احمدی نژاد طی مصاحبه ای در 
ماه نوامرب 2011 اعالم می دارد که در هر سطر از گفته های احمدی نژاد یک دروغ 

بزرگ وجود دارد. 
بدبختانه حکومت پیشن، از روی دستپاچگی و ندانم کاری نگذارد که مردم پی 
بربند این رهرب مسلمانانِ  جهان تا چه پایه سواد دارد. و مردم را ناآگاه نگهداشت 

و نگذاشت کتاب های او را بخوانند. 
وی در کتاب کشف االسرار )صفحه 74( می نویسد: 

شما یاوه گویان با زندگی معنوی و سعادت اجتماعی یک گروه انبوه صدها 
هزار میلیون نفری بازی می کنید!!

اندکی بیندیش���ید که صدها هزار میلیون، بی���ش از صدمیلیارد نفر، و صدها هزار 
میلیون را خود حساب کنید. 

در جای دیگر از کتاب کشف االسرار صفحه 176 می نویسد: 
»میلیون ها میلیون سالطنی و بزرگان و فالسفه در عالم آمدند« 

میلیون ها میلیون یعنی بیلیون ها )تریلیاردها!!( 
در دیدار با دانشجویان خط امام، پس از گروگانگریی اعضای سفارت آمریکا، 

در 19 آبان در جماران گفت: 
»این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست. دو هزار سال است که آمریکا 

ما را استعمار کرده است.«
در دیدار با رئیس جمهور و مقامات در تاریخ 18 امرداد 1363 چنن ابراز دانش 
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فرمودند: 
»اس���الم به کاخ کرملنی هم کشیده شده! به کاخ س���فید هم کشیده شده، به 
امری���کای التنی هم رفته. به آفریقا هم رفته، به مصر هم رفته، و ملزم کرده که 

همه ی آن ها از اسالم اطاعت کنند.« 
ب���از هم در دیدار با رئیس جمهور و مقامات کش���ور در تاریخ 18 امرداد 1363 

گفت: 
»از این تاریخ بود که قانون اساسی امریکا و شوروی و بقیه ی دنیا نوشته شد 

که باید قواننی بر اساس شریعت اسالمی باشد!!!«

صدی نود مقامات ارش���د جمهوری اسالمی دروغ می گویند ده ها هزار نفر در 
تظاهرات و اعرتاضات به خیابان ها می آیند فرمانده نریوی انتظامی آن تعداد را 
به چند صد نفر ناقابل پاین می آورد. در دادگاه و دادس���تانی انقالب نوددرصد 
ادعانامه ها و آراء صادره مبتنی بر دروغ و تزویر بر علیه کوشندگان سیاسی صادر 
می ش���ود. و این دروغگویی به پریوی از مرج���ع تقلید گردانندگان رژیم یعنی به 
پریوی از ش���خص خمینی است که هرگز و هرگز از دروغ گفنت شرم نمی کرد. و 
چهره ی درنده ی خود را در پشت پرده ی واژه های ملی، آزادی، تساوی، گذشت 
و ... و ... و ... پنهان می داشت. ویل زمانی که بر شانه ی مردم سوار شد، فرمان 
»قتلوا، قتلوا« پی در پی صادر کرد و بیش از چهار تا هفت هزار تن جوان بیگناه 
زندانی را که دوران زندانی و حکم محکومیت خود را کشیده بودند، بدست چند 
تن دژخیم »حاجی بحرینی، اشراقی، آخوند یزدی، اژه ای و یک نماینده وزارت 

اطالعات« سرپد.

تاریخ این نامه را در سینه ی خود نگهداشته و در این جا نیز عن آن را می آورم.

بسمه تعایل
»... در تمام موارد فوق، هر کس، در هر مرحله ای )یعنی چه حکم محکومیتش 
صادر شده و دوران زندان را کشیده و در آستانه آزادی( باشد. اگر بر سرِ نفاق 
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باش���د حکمش »اعدام« اس���ت )حضرت امام خود« قباًل حکم اعدام را 
صادر کرده اند(. 

س���ریعًا!! )خوب دقت کنید( سریعًا دشمنان اس���الم )کدام اسالم( را نابود 
کنید. در مورد رس���یدگی به وضع پرونده ها، در هر صورت که حکم سریع تر 

اجرا شود، همان مورد نظر است. 
روح الله الموسوی الخمینی«

می بینید که این امام تقلبی حیا و آبرو و حیثیت جهانی برایش مفهومی ندارد. و 
این دستور را با خط خود صادر کرده است. 
آیا این رژیم از آغاز تروریست نبوده است؟!

در تابس���تان 1390 دروغ بزرگ دیگری از آیت الله سعیدی، امام جمعه قم یعنی 
ام القراء حوزوی ش���یعه شنیدیم که به نقل از همش���ریه ی بزرگ آقای خامنه ای 
و بنقل از مامایی که در تولد س���یدعلی خامنه ای حضور داش���ته نقل می کند که 
حضرت رهرب خامنه ای در موقع تولد بالفاصله گفته است یا علی و مامای حاضر 

نیز پاسخ داده است، علی نگهدارت.
دروغ ب���ه این بزرگی را ش���اید در زمان صفویه و به نقل از بحاراالنوار س���ید 
محمدباقر مجلس���ی با س���ی هزار روایت آن چنانی و به زور شمشری قزلباش های 
صفویه مردم می پذیرفت که امام زمان به محض تولد س���ر بر زمن گذاش���ت و 
ش���هادتن گفت. ویل در قرن بیس���ت و یکم و با وجود میلیون ها جوان و انسان 
باسواد و فرهیخته در کش���ورمان ایران آیا پاسخ این آخوند دروغگو و فاسد جز 
این اس���ت که ملت بگوید آقای آیت الله امام جمعه قم »خر خودتی« آیا برای 
روحانیت شیعه و اسالمی که چنن افرادی مبن و مبشر و مبلغ آن باشد جایگاه و 

حرمتی باقی می ماند؟!
داریوش کبری در دعای خود از اهورامزدا خواس���ت که، خدای من کش���ور من را 
از خشک سایل و قحطی و دروغ نگهدار. متأسفانه همان طوری که پیشرت نوشتم 
دروغ بویژه دروغ های بزرگ از زمان خود خمینی در جمهوری اسالمی نهادینه 

شده است. 
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اگر در حکومت س���ابق اصغر قاتلی داشتیم که بعلت تجاوز به چند پسر بچه و 
کشنت آن ها دستگری و به اعدام محکوم شد و این بزرگ ترین پرونده جنایی کشور 
بود که نام اصغر قاتل در حافظه مردم باقی ماند، در جمهوری اسالمی در خمینی 
شهر یعنی مسقط الرأس خمینی به گفته ی دادستان استان اصفهان شانزده متهم 
که عموماً مرد و جوان بودند وارد یک میهمانی خانوادگی که در باغی خارج از 
شهر بود می شوند، نخست با تهدید مسلحانه دست مردها را می بندند و آن ها را 
در جایی زندانی می کنند س���پس بصورت گروهی به بعضی از زنان آنان تجاوز 
می کنند. در بدترین ایام از تاریخ ناامنی در ایران چنن تجاوز و جسارتی سابقه 

نداشته است. 
دادستان می گوید، هشت نفر دستگری شده و به دنبال هشت نفر بقیه هستند. آن 
وقت آخوند بی س���روپایی می گوید که نباید پوشش و رفتار خانم ها طوری باشد 
که باعث تحریک جوانان ش���ود. در حایل که قاضی پرونده و دادس���تان تأیید 
می کنند که این یک میهمانی خانوادگی بوده و هیچ گونه مشروبی در این میهمانی 

مصرف نشده بود. 
اکثر ملت ایران با نام آخوند حسنی نماینده رهربی و امام جمعه بی سواد و نادان 
رضائیه آشنا هستند ویل برای این که ایرانیان برون مرز نیز با این مالی نمونه آشنا 
ش���وند، به ذکر چند نکته در مورد وی می پردازیم. او در آذربایجان غربی حاکم 
مطلق اس���ت. او وقتی نماینده مجلس بود با اسلحه و چکمه به مجلس شورای 
اسالمی آمد و مدیریت مجلس کلی گرفتاری با او داشت تا مسلح داخل جلسه 
مجلس نش���ود و سالحش را در بریون از مجلس بگذارد. وقتی آمریکا سفینه ی 
ناسا را به مریخ فرستاد که خوشبختانه سرمهندس این پروژه نیز یک ایرانی بود، 
مالحس���نی در رضائیه گفت، »من امروز خطابه نماز جمعه را به فارسی خواهم 
خواند تا امریکا نیز بفهمد«! او اضافه کرد، »ما به کوری چشم امریکا و دشمنان 
اسالم به »خورشید« خواهیم رفت«. وقتی یک پاسدار دیپلمه به او تذکر داد که 
حاج آقا با میلیون ها درجه حرارت چطور می شود به خورشید رفت. او گفت، »به 

لطف امام زمان و مقام رهربی ما شب به خورشید می رویم«!
کتاب های���ی نی���ز از گفتار جوک گونه این آدم به چش���م خورده اس���ت و صدها 
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خزعبالت این گونه دارد. 
خوش���بختانه چون در انتخابات اخری مجلس خ���ربگان کاندیداها باید مدرک 
لیسانس داشته یا معلومات علوم دینی را امتحان می دادند، مالحسنی بی سواد 
بعلت فقدان هر دو موفق نشد وارد مجلس خربگان شود و گرنه انتخاب شدنش 

با تقلب انتخاباتی محرز بود. 
در تظاهرات اخری مردم آذربایجان نس���بت به خش���ک شدن دریاچه رضائیه که 
در اکثر شهرس���تان های آذربایجان برگزار شد و البته ضمن آن مردم دق دیِل هم 
در دادن ش���عارهای ضدحکومتی درآوردند. دهه���ا نفر در رضائیه که در مقابل 
خطرات این ضایعه بزرگ طبیعی اعرتاض کرده بودند دستگری شدند. مالحسنی 
در خطابه نماز جمعه بر علیه این افراد گفت که، »این دستگری شدگان »محارب 
با خدا هستند« البته می دانید مجازات این اتهام در جمهوری اسالمی می تواند 
اعدام باشد. او در توجیه این اتهام اضافه کرد ما وقتی اعتقاد داریم و می گوییم 
برگ���ی از درختی بدون اراده ی الهی نمی افتاد آیا نمی دانید که خش���ک ش���دن 
دریاچه رضائیه از مش���یت خداوند اس���ت و چون این دس���تگری شدگان از خدا 
بی خرب علیه خداوند تظاهرات کرده اند، پس محاربه با خدا محس���وب می شوند 
و باید به حداکثر مجازات محکوم شوند«. ببیند سرنوشت یکی از بزرگ ترین 
و حساس ترین استان های کش���ور در دست چگونه کسانی است که فرق دوغ و 

دوشاب را نمی داند.
او مانند یکی، دو آخوند جنایتکار دیگر باعث و عامل کشنت فرزند خود شد. و 
هنگامی که در مسجد از او در باره ی مرگ پسرش پرسیدند، گفت: »او چپ گرای 
بود و به همن دلیل اعدام شد. و خوب هم شد که کشته شد!! شنیدم دخرتش در 
مرگ برادرش خود را آتش زد. و این واقعاً آخوند به مالقات دخرتش نیز نرفت. 
این حیوان معّمم بعد از ده ها سال امروز به اشتباه خود پی برده و چون دیگر به 
مجلس خربگان راهش ندادند می گوید، ش���اید من در مورد فرزندانم زیاده روی 

کردم.
اعمال مالیانی چون حس���نی و صدها امثال او و دیگ���ر آیت الله های کذاب و 
دروغگوست که باعث سقوط حرمت و جایگاه روحانیت شیعه بعد از روی کار 
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آمدن حکومت اسالمی شده است و کار را به جایی رساند  که مردم مظلوم و مورد 
ستم مالیان حتی حاضرند روحانیون تبهکار را آتش بزنند، همانگونه که در ماه 
اسفند سال 1389 )مارچ 2011( در جراید ایران می خوانیم: »یکشنبه گذشته چند 
فرد ناش���ناس با مراجعه به منزل شیخ مهدی اسناوندی از روحانیون سرشناس و 
الیی )یعنی از ذوب شدگان در والیت فقهی آقای خامنه ای( منطقه ورامن در 
اس���تان تهران از وی تقاضا می کنند برای اقامه نماز مّیت بر جنازه یک شخص 
بی بضاعت با آنان همراه ش���ود. شیخ اسناوندی دعوت آنان را پذیرفته و با آنان 
به طرف امامزاده هاجر واقع در جاده خرمشهر ورامن می روند و در امامزاده او 
را به ضریح امامزاده بسته و پس از ضرب و شتم شدید او، با ریخنت بنزین، او و 

امامزاده را به آتش می کشند« 
مردم ورامن و غریه قبل از روی کار آمدن حکومت اسالمی همن که آخوندها را 
در ایام محرم برای روضه خوانی می آمدند گالب می پاشیدند، گندم مصرفی سالیانه 
ب���ه او می دادند و با نهایت حرمت موقع رفنت نیز وجه قابلی به او می پرداختند. 
به امام زاده هاجر و غریه نیز با خلوص نیت متوسل می شدند فرش و چراغ نذر 
می کردند و در حفظ امامزاده از هم س���بقت می گرفتند. حال چه شده است که 
همان مردم آخوند و امام زاده را توأم به آتش می کشند و این یک نمونه درج شده 
در مطبوعات از صدها حکایت و رویداد مشابه است و بهمن جهات اکنون مردم 

از آیت الله ها با عنوان »آفت الله« یا »لعنت الله« یاد می کنند.

* * * * *

آقای محسن رضایی از فعالن سابق میدان بارفروشان و از فرماندهان پیشن سپاه 
و دبری فعلی شورای تشخیص مصلحت نظام و از بنیادگذاران »واواک« را مردم 

ایران می شناسند.
این چهره ی مهم حکومت اسالمی در کتابی که چند سال پیش در مورد انقالب 
اسالمی ایران چاپ کرد به مطالب زیر در کتاب خود اقرار می کند: »بر مخالفان 
افراط���ی حکومت الزم بود ک���ه در افکار عمومی داخل���ی و بخصوص برای 
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مطبوعات خارجی اعمال خش���ونت و شدت و توسل به خونریزی محسوس و 
ملموس باشد که مردم خون ببینند، خونریزی را احساس کنند. 

در این راستای  فکری شیوه ها یا »تاکتیک ها و تکنیک های« جدید انقالبی به مرحله 
عمل درآمد. استفاده از تابوت، آتش زدن مراکز فساد، استفاده از مساجد به صورت 
پایگاه انقالب، استفاده از تشییع جنازه های مردم به عنوان شهید، استفاده از لباس 
 خونن شهداء، استفاده از حیوانات برای خراب کردن رهربان نظام ستم شاهی«.

تم���ام این روش ها را محس���ن رضایی در کتاب خود به عن���وان »تکنیک ها و 
تاکتیک های انقالب« ارائه و معرفی نموده اس���ت. البته خوانندگان آگاه باید 
به ترتی���ب فوق چنانکه امروز تاریخ قضاوت می کند عاملن و مباش���رین آتش 
زدن س���ینما رکس آبادان را نیز که نزدیک به چهارصد نفر اکثراً زن و کودک و 
خانواده ها در آن بودند و سوخته و جزغاله شدند را بشناسند. بشناسند و بدانند 
که در مکتب حاکمان اسالمی رسیدن به هدف هر نوع وسیله را توجیه می کند. 
حتی اگر این وسیله سوزاندن چهارصد انسان بیگناه در سینما رکس و یا به گلوله 
بسنت تظاهرات و سربازان در میدان ژاله برای خونن کردن تظاهرات و تحریک 

احساسات مردم و پرجوش کردن تظاهرات آن ها بر علیه رژیم حاکم باشد. 

ارتشسایهگمنامجمهوریاسالمیدرخارجازایران
 حاال که با حقه ها و ترفند های مزّورانه فعالین اولیه انقالب اسالمی آشنا شدیم. بهتر 
است نگاهی نیز به سازمان گسترده جاسوسی و فعالیت تروریستی جمهوری اسالمی 
در خارج از کشور بیاندازیم. در طول یک سال اخیر دو نفر ایرانی به  اتهام جاسوسی 
در کنیا محکوم به حبس ابد شدند. یک ایرانی به اتهام حمل 15 کیلو مواد منفجره 
در نیجریه به پنج س��ال زندان محکوم ش���د. چندین ایرانی در عربستان، کویت، 

بحرین و امارات عربی به مرگ و زندان های طویل المدت محکوم شدند.
در تایلند،گرجستان، آذربایجان و بلغارستان و غریه طشت رسوایی تروریست های 
اعزامی جمهوری اس���المی در ایجاد ترور و وحش���ت بر زمن افتاد و این رژیم 

آدم کش داخلی و خارجی را رسواتر از سابق ساخت. 
بطوری  که در بخش های دیگر کتاب به تفصیل ذکر کرده ام، دولت کانادا با قطع 
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کلیه روابط سیاس���ی و تجاری خود ایران را بزرگرتین خطر برای صلح جهانی 
خوان���د. دولت آمریکا ایران را به عنوان بزرگرتین حامی تروریس���ت در جهان 
نامید و دادستان آرژانتینی در یک گزارش جدید پانصد صفحه ای پرده از شبکه 

جاسوسی و تبهکاری ایران در آمریکای التن برداشت. 
حال برای آگاهی بیشرت بخشی از کتاب آقای »ویلهلم دیتل« کارشناس تروریسم 
در آلمان و یکی از بنیانگذاران موسسه پژوهشی تروریسم و سیاست را که ترجمه 

آقای وحید وحدت حق برای کیهان لندن بوده است نقل می کنم: 
ویلهلم دیتل می نویس���د: »مهمرتین ابزار روحانیت افراطی برای تضمن زیست 
سیاس���ی خود، همانا بافت تنگاتنگ سازمان های جاسوس��ی و امنیتی ایران است. 
وزارت اطالعات و امنیت با 16 بخش مس��تقل و در همکاری با سازمان های امنیتی 
موازی که به پاس��داران و نیروی قدس و یا به ارتش ایران متعلق هس��تند، فعالیت 

می کند.«
دیتل از س��ازمان های متعدد دیگری نیز نام می ب��رد که در درجه دوم اهمیت برای 
حکومت جمهوری اسالمی ایران به پیشبرد اهداف آن اشتغال دارند. نویسنده درباره 
وزارت اطالعات و امنیت جمهوری اس��المی توضیح می دهد که این دس��تگاه تنها 
در دهه 80 میالدی 3200 کارمند داش��ته و در حال حاضر حدود 30000 کارمند 
رسمی دارد که با قراردادهای دائم استخدام شده اند و بیش از 100.000گزارشگر و 

خبرچین نیز در پیرامون آن به فعالیت مشغولند.
در س��ال 2006 بخش خارجی وزارت اطالعات و امنیت جمهوری اس��المی توسط 
»محمدرضا ایروانی« که به نام »امیرحس��ین تقوی« شهرت داشته هدایت می شده 
اس��ت. این وزارت خانه  با خبرچین های خارج��ی مانند ماموران حزب اهلل لبنان نیز 
همکاری نزدیک دارد که البته روابط شان دو طرفه می باشد. برای جبران خبرچینی های 
حزب اهلل لبنان، متقابال سپاه پاسداران نیز با کمک سازمان امنیت  ایران، حزب اهلل 
لبنان را تقویت می کند. فراتر از آن، ایران کانال های امنیتی با گروه های اسالم گرای 

عراق مانند مقتدی صدر هم دارد و برای آنها نیز اسلحه صادر می کند.
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ازخاورمیانهتابغلگوِشاروپا
دیتل درباره رابطه س���ازمان تروریس���تی القاعده با حکومت ایران می نویسد که 
اعضای القاعده نه فقط مرتب از درون ایران عبور کرده و به کش���ور های مجاور 
رفته اند بلکه تعدادی از اقوام بن الدن نیز در تهران س���اکن هستند. وی توضیح 
می دهد همان طور که تروریست های القاعده از ایران عبور می کردند، ترورست های 
خود جمهوری اسالمی نیز که می خواستند به اروپا بروند از دوران جنگ داخلی 
بوس���نی از سال 1992 به بعد از بوسنی هرزگوین می گذشتند. نویسنده کتاب به 
نظرات رئیس اداره دولتی »جلوگریی از تروریس���م« بوس���نی هرزگوین استناد 
می کند که طبق آن بیش از 300 جاسوس مخفی ایران در بوسنی هرزگوین مشغول 
به کار هستند که توسط سازمان امنیت بوسنی شناسایی شده اند ویل معلوم نیست 

که آیا آن ها کشور بوسنی هرزگوین را ترک کرده اند یا نه.
ویلهلم دیتل می نویسد، مقامات امنیتی حکومت ایران در ابتدای جنگ داخلی 
بوسنی که از 1992 تا 1995 به طول انجامید تسلیحات نظامی به بوسنی هرزگوین 
صادر می کردند. با کمک نظامی جمهوری اس���المی ایران بود که در بوس���نی 
»بریگاد هفتم اسالمی« و »بریگاد مجاهدین« تشکیل شد. هر دو سازمان سپس 
در ارتش سوم اسالمی بوس���نی ادغام شدند. رئیس جمهوری آن زمان بوسنی 
عزت بگوویچ در یکی از سخرنانی خود خطاب به این ارتش که بخشی از آن با 
پول و تسلیحات جمهوری اسالمی ایران تشکیل شده بود گفت: »شما سر نیزه 

اسالم هستید«
الزم به یادآوری اس���ت که در دهه نود خیلی ها فکر می کردند این دو بریگاد از 
نریوهای عربی تشکیل شده اس���ت در حایل که چنن نبود. اعضای هر دو نریو 
س���نی بودند ویل تسلیحات آن ها از جمهوری اسالمی تأمن می شد که پول های 

کالنی نیز سپاه پاسداران و وزارت اطالعات و امنیت در آنجا خرج کردند.
مأموران وزارت اطالعات و امنیت جمهوری اس���المی در دوران جنگ داخلی 
بوسنی کامال در سازمان امنیت آن کش���ور رخنه کرده و در تشکیل سازمان های 
اسالمی بوسنی فعال ش���دند. وزارت اطالعات حتی به سیاستمداران محلی و 
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فعاالن بوس���نی باج می داد تا سیاست های همس���و با منافع جمهوری اسالمی 
را دنب���ال کنند. تع���داد زیادی از ماموران وزارت اطالعات به تابعیت بوس���نی 
هرزگوین در آمدند و حتی گروه هایی از سپاه پاسداران که به آنجا مهاجرت کرده 
بودند، کامال هدفمند به خدمت ارتش نوین بوسنی هرزگوین درآمدند. در ازای 
خدمات بی ش���ائبه ای که مقامات بوس���نی برای جمهوری اسالمی ایران انجام 
دادند، متقابال ش���مار زیادی  از سربازان بوسنیایی نیز در خاک ایران تعلیمات 
نظامی دیده اند. در همن زمینه، به ویژه شیوه کار شرکت های ایرانی جالب است 
که زیر پوشش های مختلف در شهر سارایوو، پایتخت بوسنی، شعبه های متعددی 
باز کرده اند. کارآن ها بر خالف آنچه عنوان می کنند مطلقاً فعالیت های صادراتی 
و وارداتی نیست بلکه طراحی و پیشربد توطئه و خرابکاری برای مقابله با منافع 

کشورهای غربی می باشد. 
بنابر اطالعاتی که ویلهلم دیتل به دست آورده است، تا به امروز شرکت های ایرانی 
در بوس���نی به عنوان محور نفوذ جمهوری اسالمی در کشورهای اروپای غربی 
به  فعالیت مش���غول هستند. بخش امنیتی  این به  اصطالح شرکت های ایرانی 
مقیم بوسنی، طبق اطالعات نویسنده این کتاب، مسئول اجرای سوء قصدهای 
خارج از کشور است که از سوی حکومت ایران ابالغ می شود. این شرکت های 
پوششی، همکاری نزدیکی نیز با دیگر نهادهای دولتی جمهوری اسالمی ]مانند 

سفارت خانه ها و انجمن های فرهنگی وابسته[ در خارج از کشور دارند. 
به نوش���ته ویلهلم دیتل، سال های سال »س���عید امامی« که در سال 1999 ظاهرا 
خودکشی کرده است، رئیس این نوع سازمان های امنیتی جمهوری اسالمی بود. 
بعد از او فردی به نام »هاشمی علوی« در رأس این نوع فعالیت ها قرار گرفت.

جاسوسیزیرپوششفعالیتاقتصادی
دیتل درباره س���اختار ش���اخه ای وزارت اطالعات و امنیت جمهوری اسالمی 
می نویس���د که این وزارتخانه بخش هایی دارد مانند بخش خراس���ان که مسئول 
افغانس���تان و آسیای مرکزی اس���ت و یا بخش استان فارس که مسئول عربستان 

سعودی، امارات متحده عربی، قطر و بحرین می باشد. 
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یکی از مس���ئوالن وزارت اطالعات که به یکی از کش���ورهای عربی فرار کرده و 
خود را در اختیار دولت آن کش���ور قرار داده بود، در مصاحبه ای با شبکه العربیه 
از عملیات مخفی وزارت اطالعات رژیم در کشورهای عربی خلیج فارس پرده 

برداشت. 
به نوشته دیتل این فرد از چهل هزار جاسوس رژیم ایران در این چند کشور عربی 
سخن گفته است. جاسوسان ایرانی در گروه های پنج نفری عملیات مخفی خود 

را انجام می دهند و این گروه ها کامال جدا ازهم کار می کنند.
ویلهل���م دیتل در کتاب خ���ود توضیح می دهد ک���ه وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی در سراسر جهان حدود صد شرکت تجاری دارد که زیر پوشش خواربار 
و لبنیات  فروش���ی گرفته تا آژانس های مس���افرتی فعالیت می کنند و به موازات 
فعالیت ظاهرا اقتصادی، به جمع آوری اطالع���ات درباره مهاجران و تبعیدیان 
ایرانی می پردازند و در عن حال سرپرستی جاسوسان جمهوری  اسالمی را که به 
این کشورها مسافرت می کنند، بر عهده دارند. اکثر این شرکت ها در کشورهای 
اروپای مرکزی و بعضی از آنها نیز در کشورهایی مانند یمن، سودان، زیمباوه فعال 

هستند.
 نهاد های امنیتی و وزارت کش���ور آلمان این ش���رکت های جاسوسی جمهوری 
اس���المی را شناسایی کرده و همه آن ها زیر نظر س���ازمان امنیت و اداره گمرک 
این کش���ور قرار دارند در عن حال، مقامات مس���ئول وزارت اقتصاد آلمان نیز 
فعالیت های شرکت هایی را که ممکن است کاالهای تحریم شده را به ایران صادر 

کنند، زیر نظر دارد.

ازنفوذتاترور
بنا به گزارش دیتل، اداره اطالعات سپاه پاسداران، یک واحد جهادی زیر عنوان 
»عملیات روانشناس���ی دشمن« دارد که در آن به ویژه به مبارزه با رفرمیست های 
اس���المی پرداخته می شود و افراد منسوب به اصالح طلبان را زیر فشار، اعم از 

تطمیع و تهدید، قرار می  دهد.
بخش های مختلف سازمان های اطالعاتی و امنیتی موازی جمهوری اسالمی، 
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هم در داخل و هم در خارج از کش���ور فعالیت می کنند. آن ها نریوهای ش���ناخته 
شده مربوط به اپوزیسیون را زیر نظر دارند و سعی می  کنند در آن ها نفوذ کرده و 
از درون با آن ها مبارزه کنند. تالش برای صدور انقالب اس���المی نیز بخشی از 

وظیفه و هدف بخش های مختلف سازمان های اطالعاتی رژیم است.
بخش دیگری که ویلهلم دیتل از آن نام  می برد »عقاب 2« نام دارد که یک نوع 
سازمان ضد اطالعات می باشد و فقط در خصوص برنامه اتمی فعالیت می کند.

یکی از ویژگی های س���ازمان های اطالعاتی جمهوری اسالمی به نوشته دیتل، 
گروگان گریی است که از دهه اول بعد از انقالب اسالمی شروع شد. حزب  الله 
در دهه هش���تاد میالدی به بیش از صد گروگانگریی دست زده است که مسئول 

همه آن ها جمهوری اسالمی ایران بوده است.
در کتاب »ارتش های در سایه« نمونه های متعددی نیز درباره ترورهای جمهوری 

اسالمی آورده می شود که یکی از آن ها به  ویژه سزاوار یادآوری و تأمل است:
ترور شهریار شفیق فرزند اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی محمدرضاشاه پهلوی در 
7 دس���امرب 1979 برابر با 16 آذر 1358 خورشیدی. شفیق در سن 34 سالگی در 
پاریس کش���ته شد. صادق خلخایل درباره این ترور و شهریار شفیق گفت: »اگر 

نتوانیم اعضای خانواده پهلوی را دستگری کنیم، ترورشان خواهیم کرد.«
دیت���ل ترور علی اکرب طباطبایی را نیز عنوان می کند که 22 ژوییه 1980 در ایالت 
مریلند آمریکا ترور ش���د. علی اکرب طباطبایی وابس���ته مطبوعاتی و سخنگوی 
س���فارت ایران در دوران پهلوی بود. طباطبایی پس از انقالب اسالمی، »بنیاد 

آزادی ایران« را برای مبارزه با جمهوری اسالمی تأسیس کرده بود.
البته ویلهلم دیتل ش���رح مفصلی از ترور های مربوط به حزب دمکرات کردستان 
ایران در وین و ژنو و برلن به دس���ت می دهد. او حتی به نقش احتمایل محمود 
احمدی نژاد، رئیس جمهوری کنونی جمهوری اس���المی، در ترور عبدالرحمان 
قاس���ملو اشاره می کند که تا به امروز ش���بهه عضویت وی در آن گروه تروری که 
قاسملو را به قتل رساند، برای قوه قضاییه اتریش حل نشده است. گفته می شود 
احمدی نژاد دراین ترور، حامل اسلحه ارتکاب قتل بوده است. نقشی که تاکنون 

بدون پاسخ مانده و ظاهرا دولت اتریش نیز قاطعانه آن را پیگریی نکرده است.
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از سوی دیگر، علی فالحیان، وزیر اطالعات وقت در دولت علی اکرب رفسنجانی، 
از ق���رار معلوم نه تنها نقش خود را در فاجعه ترور میکونوس که طی آن رهربان 
حزب دمکرات کردستان ایران به طرزی فجیع به قتل رسیدند بازی کرد بلکه در 
بمب گ���ذاری 18 ژوییه 1994 مقر یهودی���ان در بوئنوس آیرس آرژانتن نیز نقش 

داشته است. 
در زمینه روابط دوستانه آلمان و جمهوری اسالمی، دیتل می نویسد، پیش از این 
ترورها، علی فالحیان حتی از  مرکز سازمان امنیت آلمان در شهر کلن دیدار کرد. 
با این همه دادگاه برلن، جمهوری اس���المی و خود فالحیان را در حکم دادگاه 

میکونوس مقصر اعالم کرد.
دیتل به جاسوس دوجانبه ای نیز اشاره می کند که به عنوان یک تاجر بزرگ، هم 
برای رژیم ایران و هم برای دولت آلمان کار می کرد و پس از آنکه در اکترب 2008 

دستگری شد، تنها پس از شش ماه، آزاد گشت و به کانادا مهاجرت نمود. 
گفتنی  است که بخش بزرگی از کتاب »ارتش های در سایه« به ترورهای داخلی 

جمهوری اسالمی در دهه ی نود میالدی می پردازد. 

در روزهایی که آخرین اوراق این کتاب را می نوش���تم مصادف با بیس���تم اکترب 
2011 ی���ا 29 مهرماه 1390 بود که امروز رس���انه های بن المللی مرگ معمر قذافی 
دیکتاتوری که 42 سال با قلدری تمام در لیبی حکومت کرد، نشان می دهند، در 

حایل که مردم بر جسد او لگد می زنند و برویش تف می اندازند.
قبل از این که او به س���یم آخر بزند و حداقل مثل بن علی تونس و حتی حس���نی 
مب���ارک مصر کن���ار برود و این فرصت بن المللی که چند م���اه پیش به او دادند 
را بپذیرد و خانواده و کیف جواهرات خود را برداش���ته و قبل از مرگ ش���صت 
هزار لیبیایی در طول هش���ت ماه اخری بهر جا که می خواهد برود ویل از آن جایی 
که دیکتاتورهایی چون او یا بش���ار اسد سوریه یا عبدالله صالح یمن و باالخره 
حاکمان جمهوری اس���المی به لحاظ کوری ناشیه از عفریته قدرت فردای خود 
را نمی بیند و آنقدر به جنایات خود ادامه می دهند تا آن ها را چون صدام حسن 
از سوراخ موش یا چون قذافی با خواری و ذلت بکشند و جنازه اش را در یک 
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وانت بار بیاندازند. به زبان خودشان باید گفت: 
»فاعتربویا اولوالبصار« 

درسی نیز باید اوپوزیسیون ایرانی از رویداد لیبی بیاموزد، مصطفی عبدالجلیل، 
حقوقدان، وزیر دادگسرتی سابق که موقتاً ریاست شورای انتقال قدرت در لیبی 
را به عهده دارد از هم اکنون اعالم کرده است که پس از انتقال قدرت عالقمند 
به داش���نت هیچ سمتی نیست. آیا مردان سیاس���ی و اوپوزیسیون ما نیز این چنن 
بزرگواری و مناعت طبع دارند که با هم فقط در شورای انتقال قدرت و سرنگونی 
نظام ظالم جمهوری اس���المی توافق بکنند و از هر سمتی در آزادی ایران چشم 

بپوشند؟!
متأس���فانه بعد از س���قوط قذافی دیکتاتور، هنوز آرامش در لیبی وجود ندارد. 
گروه های مس���لح در بخش های مختلف کش���ور به آدم کشی و ملوک الطوایفی 

مشغول هستند.
سال گذشته در بنغازی کنسولگری امریکا را آتش زدند و سفری امریکا را همراه با 
یکی از دستیارانش کشتند، هنوز دولت اوباما در مورد افشای به موقع یا بی موقع 
اخبار مربوط به این رویداد در کمیسیون های مختلف پارلمان مورد پرسش است.
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تقویمرویدادهایاسالمی

ازدورانخالفتعثمانی

حال که به بخش آخر کتاب می رسیم یادآوری می کنم که من سابقه تاریخی سنی 
وهابی و طالبان را به تفصیل بیان کردم.

در مورد روحانیت ش���یعه نیز از دوره ش���اه اسماعیل صفوی تا برخورد رضاشاه 
ومحمدرضاشاه پهلوی با روحانیون حتی المقدور نوشتم.

اکنون در خاتمه این کتاب برای تسلس���ل مطالب و پیدایش و گس���رتش اسالم 
متعصب و آگاهی بیشرت جوانان هموطن در درون و بریون ایران عالقه دارم نسبت 
 Islamic« به این مورد نیز قبل از بس���نت دفرت برپدازم. در این رهگ���ذر از کتاب
 Lawrence« اس���الم متعصب و واپس���گرا« نوشته ی« ،»Fundamentalism

Davidson« آقای »الرنس دیویدس���ان« و دیگر منابع فارس���ی و انگلیسی و 

ترکی بطور فهرست وار استفاده می کنم. پشت جلد این کتاب به عکس بزرگی از 
تظاهرات دانشجویان ایرانی در امریکا اختصاص داده شده است. طبق معمول 
به خوانندگان عالقمندی که به زبان انگلیسی آشنایی دارند خواندن کامل کتاب 

فوق را توصیه می کنم.
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- امرپاتوری مسلمان عثمانی تا قرن هفدهم از لحاظ فرهنگی، سیاسی و نظامی 
بی نظری بود.

- در ق���رن هفدهم بعد از دوران تاریک اروپا، رنس���انس و بیداری ملل اروپا؛ 
صنعتی شدن و دروان تکنولوژی پدید آمد.

- در اواس���ط قرن هفدهم پس از صدها س���ال برتری نظامی و تمدن اسالمی 
پیشرفت اروپا در جلو تمدن اسالمی ایستاد و تا امروز نیز این برتری ادامه داشته 
است. در حایل که غرب و اروپا از تمام منابع علمی و فرهنگی اسالم و کشورهای 
اس���المی استفاده کرد متأس���فانه به لحاظ وجود روحانیت و شیخ االسالم های 
مرتجع که منکر هرگونه نوگرایی و تجدد بودند امرپاتوری عثمانی و کش���ورهای 

اسالمی نتوانستند از پیشرفت های علمی و تکنولوژی اروپا استفاده کنند.
ش���اید در بخشی از این کتاب نوش���تم تنها کتابی که تا اواسط قرن شانزدهم از 
فرانسه یا انگلیسی به ترکی عثمانی ترجمه شده بود کتابی در مورد مرض سفلیس 

بود که آن هم مورد عالقه یا مبتال به سلطان وقت عثمانی بود.

- غروب امرپاتوری مسلمان عثمانی از اواخر قرن هفده آغاز شد:
در سال 1683 ترک ها در حمله به وین شکست خوردند. اواًل ارابه توپ های شان 
در ِگل نشست ثانیاً خربهای حمله شاهان صفوی به شرق امرپاتوری عثمانی آن ها 

را از جنگ در دو جبهه مانع شد.

- در سال 1699 امرپاتوری اطریش مجارستان را از تصرف عثمانی ها درآورد.

- در اوایل قرن هیجدهم روس���یه متصرفات عثمانی در ش���مال دریای سیاه را 
اشغال کرد.
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- در 1744 محمدابن سعود با محمدابن الوهاب بنیان گزاران اسالم متعصب بنام 
وهابیسم بودند.

- در سال 1798 ناپلئون نخستن تصرف نظامی اروپا در خاورمیانه را آغاز کرد و 
مصر را از تصرف خدیو و پاشای عثمانی درآورد و امرپیالیسم قرن نوزدهم را در 

مصر بنا نهاد.

- در سال 1801 وهابی های متعصب به کربال حمله کردند و ضمن کشنت پنج هزار 
ش���یعه قرب امام حسن را به آب بستند و تخریب کردند و در سال 1802 مکه را از 

تصرف عثمانی ها بطور موقت درآوردند.

- در فاصله س���ال های 1822 - 1819 امرپاتوری عثمانی توسط ابراهیم پاشا و 
فرزندش، سعودی ها را از مکه راندند و دوباره آن را عثمانی ها متصرف شدند.

- در سال 1830 نریوهای فرانسوی الجزایر را از مملوکات عثمانی تصرف کردند 
و این آغاز مستعمره بازی اروپاییان در افریقا بود.

- در سال 1869 کانال سوئز گشایش یافت و با گشایش آن مصر مورد توجه بیشرت 
اروپاییان بویژه تجارت بازی انگلیس گردید.

- در سال 1871 جمال الدین اسد آبادی یا جالل الدین افغانی روحانی ایرانی وارد 
مصر شد و به تبلیغات حکومت اسالمی و تقبیح پریوی از حکومت غربی کرد.

- در س���ال 1875 خدیو اسماعیلی رهرب مصر س���هام خود را در کانال سوئز به 
دولت انگلس���تان فروخت و این عمل باعث توج���ه و نفوذ انگلیس در مصر و 

سیاست مصر در خاورمیانه گردید.
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- در اواخر قرن نوزدهم بشرحی که فوقاً اشاره شد قدرت و قلمرو عثمانی فروکش 
کرده بود. در اثر این تغیریات گروهی از رهربان روشنفکر اسالمی گفتند که تمدن 
و حقوق را مطابق موازین اروپایی انجام دهیم و حکومت سکوالریته را پیشنهاد 

کردند. یعنی خواستند اسالم را »Westernize« بکنند.
گروهی بعنوان معتدل )Modern( گفتند که صنعت و تکنولوژی و ش���یوه های 
خوب زندگی اروپایی را قبول و با منت اسالمی مخلوط کنیم. از جمله پریوان این 

مکتب جالل  آل احمد در ایران بود.
گروه سوم، بنیادگرایان به شیوه صدراسالم خواستند حکومت کنند. عدم موفقیت 
گروه اول و دوم در تفاهم و همکاری با یکدیگر راه را برای گسرتش بنیادگرایان 

هموارتر ساخت.

- در سال 1878 انگلستان و فرانسه تصمیم گرفتند که بطور مشرتک امکانات و 
روابط اقتصادی مصر را انجام دهند و از این جا تدابری توأم اقتصادی، سیاسی 

در منطقه شکل گرفت.

- در سال 1879 )یعنی یک صد سال قبل از فتنه خمینی( جمال الدین اسدآبادی 
را از مصر اخراج کردند و ما در ایران بعد از یکصد سال از آن تاریخ از خمینی 

با میلیون ها نفر استقبال کردیم!

- در سال 1881 یک کنسرسیوم قدرت های اروپایی پرداخت بدهی های عثمانی 
را بعهده گرفت و این عمل باعث گس���رتش بیشرت قدرت های اروپایی و ضعف 
عثمانی گردید. بطوری که در همان سال فرانسه کشور تونس از متصرفات عثمانی 

را اشغال کرد.

- در س���ال های 1885 - 1881 محمد احمد حکمران سودان خود را »مهدی 
موعود« یا امام زمان اعالم کرد و یک جنبش ضدانگلیس در سودان ایجاد کرد. 
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- در س���ال 1882 انگلستان مصر را اش���غال نظامی کرد. و جلوی یک حرکت 
ملی و ناسیونالیس���تی را که در حال شکل گریی بود گرفت و در فاصله سال های 
1883 تا 1907 »لرد کرومر« وزیرمختار انگلیس قدرت پش���ت پرده در مصر بود 

که حکومت را می راند.

- در سال های 1906-1888، محمد عبده از شاگردان جمال الدین اسد آبادی در 
مصر فعال بود و تبلور مجدد اسالم را در مصر تبلیغ کرد.

- در سال 1911 ایتالیا لیبی را اشغال کرد.

- در س���ال 1914 جنگ جهانی اول آغاز شد و »هرنی مک ماهون« کمیسیونر 
عایل انگلیس در مصر وعده استقالل به عرب ها داد و حکمرانی هاشمی ها را در 
بخشی از کشورهای عربی پذیرفت. توضیح این که شریف حسن رئیس هاشمی ها 
در آن زمان پرده دار مکه بود ویل انگلیس���ی ها با وس���اطت لورنس عربستان و 
»فیلی« نامی که مأمورشان بود حکومت عربستان را در مقابل وعده هایی که از 

آنان گرفته بودند به خاندان سعودی وعده دادند.
در س���ال  1916 زمانی که عثمانی در جنگ جهانی اول شکس���ت خورد، طبق 
موافقت نام���ه )Sykes - Prcot( اکثر قلمرو عثمانی را بصورت مس���تعمره بن 
انگلیس و فرانسه تقسیم کردند و بقیه جزیره عربستان یعنی مکه و مدینه را با بقیه 
ش���به جزیره به خاندان سعودی دادند و دو کشور جدید از متصرفات عثمانی را 
بعنوان »اردن« و »عراق« ایجاد و حکومت اویل را به ملک عبدالله هاشمی و 
دومی را به ملک فیصل هاشمی فرزندان حسن هاشمی شریف یا پرده دار مکه 

دادند.

- در سال 1917 انگلستان بیان نامه  »بل فور« )Belfour( را صادر کرد و فلسطن 
را که بخشی از قلمرو سابق عثمانی و مستعمره فعلی انگستان بود بنام سرزمن 
مل���ی یهودیان اعالم کردند. که البته ای���ن عمل نیز مخالف وعده و تعهد هرنی 
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مک ماهون نماینده انگلیس در دادن استقالل به عرب ها بود.

- در سال 1921 رضاخان پهلوی در ایران بقدرت رسید و در مقابل نفوذ اسالمی ها 
و مالیان واپسگرا ایستادگی کرد.

- در سال های 1924 - 1923 مصطفی کمال آتاترک به سلسله خلفای عثمانی بعد 
از هفتصد سال خاتمه داد و یک حکومت سکوالر درترکیه تأسیس کرد.

- در سال 1928 حسن النباء که یک معلم مصری بود، جمعیت اخوان المسلمن 
را بنا نهاد.

- در سال 1941 با آغاز جنگ جهانی دوم و استفاده متفقن از ایران بعنوان پل 
پریوزی، برخالف بی طرف بودن ایران، با فش���ار انگلیس رضاش���اه از سلطنت 
برکنار و فردای اس���تعفای وی، ولیعهد محمدرضا پهلوی با کاردانی روانش���اد 

فروغی سوگند پادشاهی یاد کرد.

- در س���ال 1934 - 1933 آرامکو »Aramco« )شرکت نفتی غرب و امریکا( 
تأسیس و همراه با اس���تاندارد اویل  یک قرارداد شصت ساله نفتی با عربستان 
س���عودی امضاء کردند. این قرارداد نفتی بود که آقای کارتر و دیگر پرچمداران 
حقوق بشر را نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان سعودی کور کرد ویل چون 
پادشاه فقید ایران حاضر نشد قراردادی مانند آن را در دهه 1975 با شرکت های 
نفتی تمدید کند. آن بالیی س���رش آمد ک���ه او را آواره دنیا کردند در حایل که در 
دهه ی هفتاد زن ایرانی آزادی داشت، قاضی و وکیل بود، وزیر آموزش و پرورش، 
زن بود و زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را داشتند. همزمان در عربستان 
سعودی تا امروز نیز زن ها، حق رأی دادن و انتخاب کردن و انتخاب شدن، حتی 
حق رانندگی نیز ندارند و امس���ال در اثر طراوت بهار عربی گویا ش���امه خاندان 
سعودی کمی تلطیف شده و چنن لطفی را می خواهند بتدریج به زنان محروم آن 
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کشور مبذول دارند.

- در سال 37-1936 انگلستان یک قیام مردمی فلسطینی را سرکوب کرد.

- در سال 1941 انگلستان یک خیزش و حرکت ملی درعراق را سرکوب کرد.

- در سال 1942 در بحبوحه ی جنگ جهانی دوم حسن االنباء نریوی مسلح در 
داخل اخوان المسلمن را بعنوان دفاع از این سازمان ایجاد کرد.

- در سال 1943 نخست لبنان استقالل خود را از استعمار فرانسویان بدست آورد 
و متعاقب آن در دهه ی پنجاه و شصت الجزایر و عراق مستقل شدند.

- در سال 1948 بعد از جنگ جهانی دوم جنگ اول اسرائیل و اعراب آغاز شد 
که منجر به آواره شدن هزاران نفر از فلسطینی ها گردید.

اعضای اخوان المسلمن اولن بار در این جنگ داخل در نظامیان فلسطینی شده 
و برعلیه اس���رائیل جنگیدند. و در همان سال محمود تفرشی وزیر مصر توسط 

فدائیان اخوان المسلمن به قتل رسید.

- در سال 1951 دکرت محمد مصدق نفت ایران را ملی اعالم کرد.

- در س���ال 1952 ناصر و افسران جوان مصر حکومت را از دست ملک فاروق 
گرفتند و جمهوری اعالم کردند.

اخوان المسلمن در مبارزه ناصر علیه خاندان سلطنتی فاروق با او همکاری کردند 
و در این س���ال سید قطب از تئوریسن های آینده اخوان المسلمن بدین جمعیت 

پیوست ویل ناصر بدان ها اطمینان نداشت.

- در س���ال 1953 رویداد 28 مرداد درایران برعلیه دکرت محمد مصدق صورت 
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گرفت و شاه به ایران و سلطنت برگشت.

- در سال 1954 یک سوءقصد نافرجام به جان عبدالناصر توسط اخوان المسلمن 
صورت گرفت ویل ناصر جان س���الم بدر برد و فش���ار برعلیه اخوان المسلمن را 
آغاز کرد. در این س���ال عباس مدنی تئوریسن دیگر حکومت اسالمی و همنوا 
با اخوان المسلمن در الجزیره به مبارزین استقالل علیه استعمار فرانسه پرداخت 
و داس���تا ن های معروف جمیله بوپاش���ا و غریه مربوط بدین سال تا سال 1956 و 

استقالل الجزایر است.

- در س���ال 1956 ناصر، کانال سوئز را ملی کرد. فرانسه و انگلستان با همکاری 
اسرائیل بخشی از کانال سوئز و مناطق مجاور را بدون اجازه امریکا آقای جدید 
دنیا بعد از جنگ جهانی دوم اشغال کردند و قصد پیشروی داشتند ویل با اخطار 

جدی و 48 ساعته امریکا مجبور شدند که خاک مصر را ترک گویند.

- در س���ال 1963 ش���اه ایران ضمن همگامی با نواندیشی جان کندی از حزب 
دموکرات در امریکا انقالب سفید خود را اعالم داشت که بالفاصله با مخالفت 

روحانیون بویژه در زمینه اصالحات ارضی و آزادی بانوان مواجه شد.

- در رأس مخالفن روح اله خمینی قرار داش���ت که در فاصله کمرت از شش ماه 
غائله شهری 15 خرداد سال 1352 شمسی را راه انداخت و بعد از این که آیت اله 
شریعتمداری و دو نفر دیگر از مجتهدین اعلم وقت به او درجه آیت الهی دادند 
رژیم از مجازات او منصرف و او را به ترکیه تبعید نمود. خمینی از سال 1930 با 

سازمان اخوان المسلمن تماس دائم داشت.

- در سال 1966 سید قطب کتاب »عالئم جاهلیه« یا اهمال )در اجرای قوانن 
اسالمی( را مصر منتشر ساخت و در همن سال الجزایر توانست استقالل خود 

را بدست آورد.
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متعاقب س���وءقصد به جان ناصر توس���ط عوامل اخوان المسلمن و انتشار کتاب 
سیدقطب، او در مصر اعدام گردید.

- در سال 1967 جنگ هفت روزه اعراب و اسرائیل صورت گرفت که اسرائیل 
غرب رود اردن و نوار غزه را نیز اشغال کرد. این پریوزی شکست ننگن چندین 
کشور عربی در مقابل یک کشور کوچکی چون اسرائیل، تندروان واپسگرا مردم 

را به یک خیزش و مبارزه در جهان عرب دعوت کردند.

- در سال 1969 شریعتی کتاب های اسالمولوژی )اسالم شناسی( فاطمه، زینب 
و غریه را بنحو دانشجو پسند و با انتقاد از روحانیون متحّجر منتشر کرد و جلسات 
مذهبی در حسینیه ارشاد در جاده قدیم شمریان و دیگر نقاط کشور توسط جوانان 
دانش���جو و مشتاق به آموزش و تغیری، ویل متأسفانه با تعلیمات مسموم اسالمی 
آغاز گردید. مشابه این وضع را البته به اختالف طبیعت شیعه و سنی باید در ترکیه 
رو به مدرنیسم امروز و گرایش جوانان به روسری و پوشش اسالمی مشاهده کرد.

- در سال 1970 ناصر در مصر درگذشت. زنده یاد انورسادات بجای او نشست. 
متأس���فانه این رادمرد بزرگ تاریخ در سال 1981 وسیله عوامل اخوان المسلمن 
ترور شد و بجای او معاونش حسنی مبارک که از افسران نریوی هوایی بود برای 
32 سال رئیس جمهور مصر شد که در بهار عربی مصر حکومت او پایان پذیرفت 
و متأسفانه با وجود خدمات زیادی که او به کشور خود کرد اکنون در بسرت مرگ، 

زندانی و تحت محاکمه می باشد.

- در سال 1973 جنگ سوم اعراب و اسرائیل صورت گرفت و اسرائیل این بار 
صحرای سینا را به تصرف درآورد.

- در سال 1974 موسی صدر، رهرب شیعیان لبنان و )پسرعموی( مالیان تهران!! 
سازمان شیعه »َامل« را در لبنان تأسیس کرد.
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- در سال 1978 معمر قذافی خانواده پادشاهی ملک ادریس را منقرض ساخت 
و یک حکومتی که تحت تعلیمات قرآن باشد خواست برقرار کند.

حکومت قرآنی او با دهها دخرت زیبا و خوش اندام محافظ که شب ها نقش محارم 
او را بازی می کردند، با سبعّیت و خشونت تمام و با حمایت از تروریسم جهانی و 
با دستی خون آلوده همراه در فتنه خمینی در ایران ظاهراً  مستقر شد. خوشبختانه 
در ماه اکترب سال 2011 در حایل او نیز چون صدام در اثر حمله هواپیماهای ناتو به 
کاروان اتومبیل های فراری وی، داخل یک تنبوشه سیمان بزرگ فاضالب شده 
بود که مبارزین او را بریون کش���یدند و هنوز مسئله مرگ یا کشنت او مورد بررسی 
است. در مسافرتی که امام موسی صدر به لیبی نمود در هواپیما تا رسیدن به لیبی 
همراه دو تن از یاران خود مفقود االثر یا غیبت کربی نموده و با دسایس قذافی 

بقتل رسید.

- در س���ال 1979 در حایل که آقای کارتر مش���غول جوش دادن توافق فلسطن 
و اس���رائیل در کمپ دیوید بود. غافل از مس���ائل ایران، و با سهل انگاری تمام 
نقش ژئوپولتیک ایران در منطقه و نقش ثبات آفرین پادشاه فقید در خاورمیانه، 
اشتباهات مدهش سیاسی در مورد ایران و فراهم ساخنت حکومت خمینی انجام 
داد که به تفصیل در این کتاب و دهها کتاب دیگر نوشته شده و نوشته خواهد شد. 
وقایع زیر که کاًل یا قسمتی از این وقایع می باشد، کاماًل تحت تأثری روی کار آمدن 

حکومت اسالمی در ایران می باشد.

- در دس���امرب 1979 ب���ا روی کار آم���دن خمینی ثبات منطقه به���م خورد و با 
گروگانگریی دیپلمات های امریکایی توسط خمینی ضعف کامل امریکا ظاهر 
شد وروسیه شوروی با استفاده از این ضعف دوره ای زمامداران امریکا افغانستان 

را اشغال کرد.

- در سال 1981 با قتل انورسادات توسط یک نظامی وابسته به اخوان المسلمن 
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در مصر کودتای تشکیل یک حکومت اسالمی برمال و جلوگریی شد.

- در س���ال 1982 سنی های افراطی در »حما Hama« سر بشورش برداشتند و 
حافظ اس���د با قس���اوت تمام عده ای بن 20-10هزار نفر از شورشیان را کشت تا 
غائله را خوابانید و امروز نیز »حما« بار دیگر سرآمد شهرهای آزادی خواه سوریه 

بوده و خواهان سقوط حکومت »بشاراسد« هستند.

- در س���ال 1983 در لبنان یک کامیون م���واد منفجره به قرارگاه نریوی دریایی 
امریکا اصابت نمود و باعث کشتار صدها نفر گردید  مداخله و دست جمهوری 

اسالمی در این کشتار اعالم شد.

- در همن سال در سودان قانون خشن شریعت اسالمی باجراء درآمد.

- در سال 1984 دانشگاه »االزهر« مصر که بزرگ ترین مرکز علمی جهان تسّنن 
اس���ت بعلت شورش دانشجویان دچار بسته شدن دوره ای این دانشگاه گردید و 

متعاقب آن دولت تمام مساجد مصر را تحت نظارت و کنرتل خود گرفت.

- در انتخابات اردن هاشمی، اسالمی های متعصب آرای قابل توجهی بدست 
آوردند.

- در س���ال 1986 امریکا بخشی از تریپویل پایتخت لیبی را در مقابله با اعمال 
تروریستی قذافی در اروپا بمباران کرد.

- در سال 1987 به لحاظ سیاسی شدن فضای حجاج ایرانی به تحریک مالیان 
تهران در مکه برخورد ش���دیدی بن حجاج ایرانی که شعار برائت از مشرکن و 
سیاس���ی می دادند درگرفت و باعث کشته شدن نزدیک به چهارصد نفر حجاج 

ایرانی گردید.
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- در همن س���ال انتفاضه »یعنی گردوخاک تکانی« جنبش فلسطینی ها علیه 
اسرائیل در منطقه غربی رود اردن و نوار غزه آغاز شد.

- در س���ال 1989 الجزایر حزب های سیاسی از جمله اسالمی را قانونی کرد و 
)FIS( عباس مدنی از آخرین تئوریس���ن های اخوان المس���لمن جبهه اسالمی 

Islamic Salvation Front را در الجزایر اعالم کرد.

- اعالم شد که حسن ترابی از تئوریسن های دیگر اخوان المسلمن در پشت پرده 
کودتا در سودان جای داشته است.

- خمینی فتوای قتل سلمان رشدی را بخاطر نوشنت کتاب »آیه های شیطانی« 
صادر کرد و س���پس قبل از سلمان رش���دی خود اسری عزرائیل شد و در تابستان 
همان سال درگذشت و در اثر فتوای خمینی آمار فروش کتاب های سلمان رشدی 

به هفت - هشت  برابر رسید.

- اسالمی ها 25 کرسی از هشتاد کرسی پارلمان اردن را بدست آوردند.

- در طائف، سعودی ها جنگ داخلی لبنان و افغانستان را ظاهراً ویل برای مدت 
کوتاه با مصالحه طرفن خاتمه یافته اعالم کردند.

- در سال 1993 در ساختمان دوقلوی تجارت جهانی انفجاری وسیله طالبان رخ 
داد و پارکینگ آن طعمه ی حریق ش���د و دوباره طالبان در یازده سپتامرب 2001 با 
هواپیما به این دو آسمان خراش حمله نمودند و باعث قتل بیش از سه هزار انسان 

بی گناه شدند.

- در سال 1994 اردن توافقنامه صلح با اسرائیل را برخالف خواست مسلمانان 
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متعصب امضاء کرد.
- در سال 1995 سران کشورهای عربی برای مقابله با اسالم متعصب دورهم جمع 

شدند و تدابریی اتخاد کردند.
در همن سال اسحاق رابن رئیس جمهور صلح طلب اسرائیل بدست یک جوان 

تندرو یهودی ترور شد.

- در سال 1996 طالبان که قشری ترین گروه اسالمی بن افغان ها بودند حکومت 
اکثر مناطق افغانستان را بدست آوردند و اجرای حکومت شریعت یعنی سنگسار 
کردن، قطع دست و پا و شالق زدن و غریه را همراه با بسنت مدارس دخرتانه و 

مغازه های ویدئو و مشروب فروشی و سینماها و غریه آغاز کردند. 
در همن س���ال حزب دس���ت راس���تی لیکود نیز در انتخابات اسرائیل پریوزی 
بدس���ت آورد و بنیامن نتنیاهو افراطی را بعنوات نخست وزیر انتخاب کرد و با 
آغاز خانه سازی های جدید در مناطق اشغایل مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطن 

متوقف شد.

- در سال 1997 در الجزایر اسالمی های مسّلح به کشتارهای کور دست زدند.

- در مصر اسالمیون طرفدار اخوان المسلمن به توریست های خارجی حمله کردند 
و دهها نفر انسان بی گناه را کشتند.

در همن سال در ترکیه نجم الدین اربکان که از چهل سال پیش با تأسیس حزب 
شریعت چی ها در ترکیه آرزوی حکومت داشت باالخره با روی کار آمدن جمهوری 
اسالمی و دیگر خیزش و پریوزی اسالمی ها در بدست آوردن حکومت، دست او 
نیز بدامن عفریته قدرت رسید و درصدد تغیری پاره ای از مواد قانون اساسی بود 
که با عکس العمل ارتشیان سکوالر ترکیه مواجه شد. ویل بعد از ده سال دست 
پرورده او در حزب ش���ریعت چی و اسالمی ها، آقای اردوغان یعنی نخست وزیر 
فعلی با تدابری کامل و البته با موفقیت های زیاد در عرصه اقتصادی باالخره برای 

سومن دوره حکومت درترکیه را در دست دارد.
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- در نیمه ی دوم قرن بیستم جهان سوسیالیست و کمونیست و همچنن کشورهای 
ناسیونالیس���ت به اعتقاد بنیادگرایان، اس���الم و خدا را از یاد مس���لمانان برد و 
 آن ها برای قدرت مجدد اس���الم معتقد ش���دند که باید قلمرو بظاهر اسالمی را 
»Re-Islamized« یا دوباره واقعاً اس���المی کرد. ویل یادآور شدند که بازگشت 
مجدد به اس���الم نباید مانع استفاده آن ها از تکنولوژی، روند بانکی و بهداشتی 
و غریه گردد بلکه بیشرت رفتار شخصی، حقوق زنان و زندگی اجتماعی شخص 

مورد توجه قرار گرید.
به اعتقاد بنیادگرایان حاال غرب حالت کفار مّکه در صدراسالم را دارد و آن ها 
به همن دلیل حکومت صدراس���الم و اسالم ناب محمدی را در سر دارند. این 
گ���روه با انتقاد از کمبود خدمات رژیم های حاکم در برآوردن نیازهای جامعه و 
برای جلب رضایت مردم درصدد ایجاد محبوبیت و قابلیت برای خود با تأسیس 
مراکز بهداشت، مدارس و دیگر مؤسسات خرییه می کنند، دقیقاً مشابه آن چه که 

حزب اله در جنوب لبنان با پول ایرانیان بن شیعیان لبنان انجام می دهد.
فتنه خمینی نخس���تن پریوزی بنیادگرایان در قرن بیس���تم بود. موفقیت انقالب 
اسالمی ایران اثر شگفت انگیزی درحرکت و فعال تر شدن نهضت های اسالمی 
گذاشت. که شرح آن را سال بسال در مطالب فوق مشاهده گردید. افرادی مثل 
حس���ن ترابی یا عباس مدنی درپ���اره ای موارد به قه���ر و زور و در جوامعی که 
دموکراسی هست نهضت های اسالمی از طریق انتخابات می خواهند پریوز شوند 
)نظری ترکیه و حماس در نوار غزه( یا پریوزی مس���لمانان متعصب در سال های 

1989 و 1991 در الجزایر.
بنیادگرایان در کشورهایی که سواد و دانش در سطح کافی بن مردم وجود ندارد 
و جوامعی که مش���کالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارند زمینه فعالیت پیدا 
می کنند و چون تعداد این گونه کشورهای مسلمان کم نیست لذا تا آینده ای دور 

شاهد نهضت های بنیادگرایان اسالمی در نقاط مختلف دنیا خواهیم بود.
ش���اهد از غیب رسید. هفته آخر اکترب 2011 بود که من یادداشت های این بخش 
را برای چاپ دوباره نویسی می  کردم، خربگزاری ها گزارش انتخابات تونس را 
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مخابره می کنند. تونس اولن کشور عربی بود که بهار عرب از آن جا آغاز شد و 
خوش���بختانه بدون کشت و کشتار و برخالف دیگر کشورها چون لیبی، سوریه یا 
یمن، بن علی محرتمانه گذاشت رفت و به فاصله چندین ماه انتخابات آزاد برای 
218 کرسی مجلس مؤسسان با مشارکت یکصد حزب و گروه سیاسی در این هفته 
انجام ش���د و بیش از نوددرصد از کسانی که حق رأی داشتند بپای صندوق های 
رأی رفتند که مش���ارکت فوق العاده ای را اثبات می کند. متأسفانه اکنون بعد از 

قرائت آراء حزب نهضت اسالمی راشدالغنوشی باالترین رأی را دارد.
راشد الغنوشی رهرب حزب  »النهضة« یا حزب نهضت اسالمی در دوران بن علی 

در تبعید بود و با شروع بهار عربی به تونس بازگشت.
حزب اسالمی نهضت، 41درصد آرای مردم تونس را بدست آورده است. یعنی 
از 218 کرس���ی مجلس مؤسسان 90 کرسی و کمرت از نصف را برده است. بن 90 
نفر انتخاب شدگان 42 نفر زن هستند که عضو این حزب اسالمی بودند و به غری 
از آنان فقط هفت زن دیگر برای مجلس مؤسس���ان انتخاب شده یعنی مجموع 

زنان منتخب 49 نفر بوده است.
در حال حاضر الغنوش���ی می گوید، زنان باید معادل مردان باش���ند. صحبتی از 
حجاب اجباری نیس���ت و تأکید می کند که امامان جمعه در مس���اجد )و شاید 
بط���ور کلی روحانیون( نمی توانند در امور دولت مداخله کنند ویل حق دارند در 
سیاس���ت مداخله کنند و از کج روی های دولت انتقاد نمایند. ما چون دروغ های 
بززگ را در این مورد از ش���خصی درزیر درخت سیب درنوفل لوشاتوی پاریس 
شنیده ایم که هم عبا و عمامه پیغمرب و امامان را داشته و ضمناً سید اوالد پیغمرب 
بوده و عالوه بر آن مجتهد صاحب فتوا و عالم شرعی بوده ویل روی کّذابان دنیا 
را سفید کرده است، سخت است که از آقای الغنوشی این حرف های خوش آیند را 
بشنویم و بپذیریم ویل آینده تونس بزودی زنگ اخطار الزم را به سایر کشورهای 

مشابه خواهد نواخت.
تونس بن کشورهای عربی درصد باسوادش بیشرت و به لحاظ موقعیت جغرافیایی 
و توریسیتی مردمانش روشن تر و مرتقی تر از سایر کشورهای عربی است. اکنون 
که چنن کشوری به حزب اسالمی رأی داده است »باش تا صبح دولتت بدمد« 
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و ببینیم که انتخابات لیبی یا یمن بعد از عبداله صالح و سوریه بعد از بشاراسد 
چه خواهد بود.

هم زم���ان خربگزاری ها بعد از مرگ قذاف���ی و اعالم آزادی کامل لیبی مصطفی 
 »Narional Transition Sunsil« عبدالجلیل رئیس شورای انتقال قدرت لیبی
که خود حقوقدان و وزیر دادگس���رتی در لیبی بوده و از نخستن مقامات لیبایی 
است که به مبارزان پیوسته است. در پیامش نوش و نیش توأم بود، نوِش پیام آن جا 
بود که اعالم کرد پس از تش���کیل دولت، او خواهان هیچ مقام دولتی نمی باشد 
و نیش س���خنانش این بود که گفت قانون اساس���ی آینده لیبی با الهام از احکام 
اسالمی تدوین خواهد شد و از هم اکنون مژده داد که مردان حق تعدد زوجات را 
خواهند داشت. آن عده از زنان لیبیایی که با چادرهای سیاه و با چشمانی بظاهر 
باز فریاد می زدند، در این بهار عربی نیز نخستن قربانیان احکام اسالمی خواهند 

بود.
این پیام م���را بیاد تظاهرات هزاران نفری زنان ایران که با لباس های ش���یک و 
عینک »ایوس���ن لُوِرن« در تظاهرات تهران شرکت می کردند و خواهان آزادی 
بودند متأس���فانه بجای آزادی با حکم »یا روس���ری یا توسری« توسط مالیان 
س���ارق انقالب روبرو شدند و دو سال طول نکش���ید که زنان خوش خیال را در 
چادرهای س���یاه و روسری های ناشی از توس���ری پیچاندند و بدانان مزه آزادی 

اسالمی را سی سال و اندی است می چشانند.
در کش���ورهایی نظری تونس، لیبی، س���وریه و یمن و غریه و متأسفانه در کشور ما 
ایران عزیز نیز داشنت آگاهی مقدم بر داشنت آزادی است. آگاهی ضامن حفظ و 
پاسداری از آزادی و حقوق مدنی و شهروندی است. اگر نسل ما بیشرت باسواد 
می بود و آگاهی می داشت هرگز به الطائالت یک آخوند مرتجع گوش نمی داد 

و مردم ما فریاد نمی زدند:
»ما همه سرباز توایم خمینی، گوش بفرمان توایم خمینی«

نخس���ت بایدگوش بفرمان عقل واندیش���ه می بودیم و ش���عور را بجای ش���عار 
می نشانیدیم تا آزادی مطلوب در چنان فضای مطبوع و پویا و شکوفا می گردید.
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در آخرین روزهایی که در دسامرب 2011 این کتاب زیر چاپ می رود نتیجه انتخابات 
مصر در بخش���ی از کش���ور اعالم گردید. مجموع آرای اخوان المسلمن و حزب 
اس���المی سلفی ها که هر دو از واپسگرایان اسالمی هستند متأسفانه 60٪ از آراء 
را بدست می آورند. کشورهای عربی چون سی و سه سال پیش ایران دارند وارد 
تونل سیاه اسالمی می شوند که خوشبختانه ملت ما با خیزش خود در سال 1388 
یعنی دو سال پیش خروج خود را از این تونل ارتجاع اسالمی به دنیا نشان داد.

 
تونس که نخس���تن کش���ور پایگاه بهار عربی بود بع���د از تجربه تلخ حکومت 
اس���المی »النهضته« و پس از کشته شدن »شکری بلعید« دبری کل حزب متحد 
دموکرات های میهن پرست بدس���ت تندروان اسالمی در ماه فوریه گذشته یک 
جوش���ش و تالش سرتاسری در تونس در جریان است. در تابستان امسال ده ها 
هزار تونسی در تظاهرات بزرگی علیه حزب اسالم گرای النهضته شرکت دارند 
و خواس���تار استعفای حکومت اسالم گرایان بوده و خواهان حکومتی سکوالر 

هستند.

تنها کش���ور اس���المی مدرن که در صحنه اقتصادی و سیاسی موفق شده است، 
جمهوری ترکیه اس���ت که اس���الم را ت���ا آن جا که به درد دنیای ش���ان می خورد 
چسبیده اند و در حایل که نخست جزو 20 اقتصاد دنیا شده و سپس به مرتبه 13 
و اینک به دنبال هش���تمن قدرت اقتصادی هستند، بدون یک درصد از مخارج 
گزاف جمهوری اس���المی در کلیه کشورهای مسلمان منطقه جای پای سیاسی 
پیدا کرده اند و در حایل که حکومت تهران با کردهای غرب کشور از بدو انقالب 
مس���ئله داشته و با سنی های بلوچستان و سیستان در شرق کشور درمنازعه است. 
حکومت ترکیه بعد از 4-3 دهه جنگ و گریز پارتی کارگران کرد و کش���ته ش���دن 
نزدی���ک به 30 هزار نفر از طرفن با پیام عبداله اوج���االن رهرب کردها در نوروز 
1392 آت���ش بس اعالم و به نوعی توافق ب���ه حرمت فرهنگی و قومی و زبانی 

کردها رسیده اند.
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در ترکیه نیز وقتی مردم شاهد تندروی و تحمیل پاره ای مقررات اسالمی توسط 
حکومت اردوغان گردیدند صدها هزار نفر در اس���تانبول، آنکارا، ازمری و دیگر 
شهرهای بزرگ ترکیه با خواستاری حکومت سکوالر و در اعرتاض به اقدامات 
حزب اس���الم گرای حاکم تظاهرات کردند و در واق���ع اخطاری چون نهضت 

سکوالریزم در مصر را به حزب حاکم ابراز داشتند. 

حال که چاپ دوم این کتاب در تابستان 1392 خورشیدی- 2013 میالدی به زیر 
چاپ می رود بهار عربی مصر تبدیل به توفان اسالمی شد و اخوان  المسلمن پس 

از نود سال انتظار باالخره حکومت را در دست گرفت.
هر چند هنوز آقای محمد مرسی دکرتای فارغ التحصیل از کالیفرنیا به عنوان رئیس 
جمهور و یا مهندس بازرگان ایران با کروات مشغول کار شد ویل سلفی ها که از 
واپس���گرایان و تندروترین شاخه تسنن هس���تند روزگار را بر مردم سیاه کرده اند. 
کلسیای مسیحیان قبطی را آتش می زنند. گویندگان زن بی حجاب در تلویزیون را 
تهدید می کنند، کاباره و مشروب فروشی را به آتش می کشند و باالخره در مصر 
فراعنه بعد از هزار و پانصد سال هجری در صدد استقرار حکومت صدر اسالم 
در قرن 21 میالدی بودند که خوش���بختانه مردم مصر اش���تباه ایرانیان را مرتکب 
نش���دند و اجازه ندادند که انقالب و جنبش آزادیخواهانه آنها به سرقت توسط 

اخوان المسلیمن برود. 
در اواخر ماه ژوئن 2013 که تنها یکس���ال از حکومت محمد مرسی می گذشت 
و او خود را آماده جش���ن س���الروز پریوزی خود می کرد در میان بهت و حریت 
جهانیان 18-16 میلیون مصری س���کوالر  که مخالف حکومت اسالم گرایان و 
مستضعفن مذهبی اخوان المسلمن بودند به خیابان های قاهره، اسکندریه، اسوان 
و دیگر شهرهای بزرگ ریختند و استعفای محمد مرسی رئیس جمهور اسالمی 

و دیکتاتور را خواستار شدند.
مرسی حاضر به استعفا نشد و طی یک حرکت ملی ارتش به رهربی وزیر دفاع 
عبدالفتاح السیس���ی، مرسی را بازداشت و عدیل محمود المنصور رپیس دادگاه 
عایل قانون اساسی را به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب نمودند. سکوالرها 
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و جنبش تمرد که از سازمان های عمده تظاهرات بودند، محمد الربادعی رئیس 
پیش���ن آژانس اتمی جهانی را به عنوان نماینده خود احتمااًل نخس���ت وزیر یا 
کاندیدای رئیس جمه���وری در آینده معرفی نمودند. هن���وز خیابا ن های مصر 
دستخوش برخوردهای خشونت آمیز سکوالرها و تندروان اخوان المسلمن است 
ویل حرکت مصری ها در برچیدن اس���المی سیاسی به زودی در منطقه از جمله 
ترکیه، تونس، و انشاءالله کشور ما ایران یک تندبادی برای برچیدن حکومت های 
واپسگرای اسالمی و نسیمی برای آگاهی و جنبش سکوالرها ایجاد خواهد کرد. 
در عراق بعد از یازده س���ال از س���قوط صدام و یک سال و اندی بعد از خروج 
سربازان آمریکایی جنگ شیعه و سنی صورت وحشتناکی به خود گرفته است. 
هفته ای نیست که یک یا دو انفجار در یکی از محالت شیعه یا سنی نشن منفجر 
نش���ود. جان  ده ها انس���ان بی گناه را نگرید. هنوز جوانان ش���یعه را برای کشتار 
مسلمانان سنی و جوانان سنی را برای کشتار مسلمانان شیعه به صورت انتحاری 
تربیت می کنند و زئوالت های اسالمی کورکورانه همدیگر را می کشند بی آنکه 
واقعاً بدانند چرا دست به چنن جنایت های بی حاصل می زنند. تعصب و نادانی 
و تعلیمات خرافی و مکتبی اسالمی خون می ریزد و قربانی می گرید. آمریکا با 
سیاس���ت های غلط خود دو دستی سیاست کشور عراق را به جمهوری شیعه در 

ایران تسلیم نمود.
در پاکستان وضع بهرت از این ها نیست، همن صحنه ها نیز کم و بیش در پاکستان 
تکرار می شود، مسلمانان شیعه و س���نی تحت تبلیغات آخوندهای خدانشناس 
متعصب همدیگر را به نام اس���الم و با آرزوی رفنت به بهش���ت و هم آغوشی با 
ده ها حوری باکره و به عشق داشنت انزال های ده ها ساعته با حوری های بهشتی 
انس���ان های ن���ادان و خرافاتی تحت تأثری تعلیمات اس���المی غلط خون هم را 

می ریزند. 
در اواسط بهار امسال ده ها هزار نفر در کشور فقری بنگالدش به خیابان ها ریختند 

و اجرای قوانن شریعت اسالمی را درخواست کردند.
سقوط سیاست غرب در منطقه کماکان ادامه دارد. وضع عراق را برایتان تصویر 
کردم. در ایالت های دیالمه و االنبار عراق طوایف در صدد تشکیل لشکر قبایلی 
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در مقابله با حکومت ش���یعی نوری المالکی نخست وزیر متعصب شیعی عراق 
هستند. در کشور هیچ نظم و امنیتی وجود ندارد. 

به گزارش دویچه وله آلمان فقط در ماه سپتامرب 2012  تعداد 365 کشته در عراق 
مرکب از 182 غرینظامی، 88 مأمور پلیس و 95 سرباز در بیش از 30 حمله جان 
باختند و حداقل 400 تن نیز زخمی و مجروح ش���دند و این روند روز به روز در 
افزایش است و در ماه جوالی 2013 تعداد مقتولن به یک هزار نفر رسیده است.

تنها ش���رکت های نفتی هستند که بره کُشان شان شده و صادرات نفت عراق را به 
باالی دو میلیون بشکه در روز برده اند و عراق بعد از سعودی جایگاه ایران را در 
بن کشورهای عضو اوپک نسبت به صدور نفت گرفته است و به ظاهر حکومت 

ایران برنده اول در اوضاع عراق به شمار می رود. 
در سوریه ظرف دو سال اخری بیش از یکصد هزار نفر کشته شده و میلیون ها نفر 
آواره ش���ده اند. هنوز کشتار ادامه دارد و غرب و شرق به لحاظ تأمن منافع خود 
هنوز به توافقی اصویل برای س���قوط بشاراسد و روی کار آوردن یک حکومت 
مردمی نرسیده اند. وجود گروه های سلفی تندرو چون »النصره« که وابستگی هایی 
نیز با القاعده دارد که در صفوف مقدم مبارزین علیه  حکومت سوریه می جنگند 
تصمیم گریی برای رفع شر بشاراس���د را برای غرب و اسرائیل مشکل تر ساخته 

است.
در افغانستان یا به قویل ویتنام دیگر آمریکا بعد از سه دهه اشغال نظامی و حضور 
بیش از یک صد هزار نظامیان ناتو و آمریکا و کشته شدن بیش از چهارهزار سرباز 
آمریکایی و ناتو و هزاران افغانی و صرف صدها میلیارد دالر هزینه های جنگی 
هیچ تغیریی در تضعیف طالبان ایجاد نشده و هنوز بخش های مختلفی از مملکت 
دس���ت طالبان است و هنوز هم آقای حامد کرزای شهردار کابل خوانده می شود. 
کار به جایی رس���یده است که غرب توسط شیخ قطر راضی شده است. طالبان 
دفرت در دوحه پایتخت قطر داشته باشند و از آن طریق هیئتی به اسلو پایتخت نروژ 
فرس���تاده اند و حامد کرازی پیشنهاد وزارت دادگسرتی و دادستانی کل به طالبان 
داده و تالش هایی در جهت مش���ارکت طالب���ان در حکومت جریان دارد. یعنی 
بعد از یازده سال غرب می  خواهد کاری بکند که ده سال پیش می توانست به نحو 
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آبرومندتری و بدون هزینه های کالن انسانی و مایل این کار را انجام دهد. 
ژنرال »مادتی دمپسی« فرمانده ارش���د نریوهای آمریکایی هنوز اعالم می کند 
که طالبان در طوالن���ی مدت هم به عنوان یک تهدید باقی خواهد ماند. او به 
اسوشیتدپرس اعرتاف کرد که بخش هایی از افغانستان کماکان تحت نفوذ طالبان 

باقی خواهد ماند. 
قرار است در پایان سال 2013 نریوهای خارجی افغانستان را ترک کنند و نریوهای 
داخلی پاکستان امنیت کشور را در دست گریند در آوریل 2013 که ژنرال فوق از 
افغانستان دیدار می کرد. نریوهای طالبان دست به اقدامات تروریستی جدیدی 
زده و با انفجار یک اتومبیل 5 آمریکایی را به قتل رسانیدند که »آنا اسمدینگوف« 

دیپلمات آمریکایی نیز یکی از کشته شدگان بود.
اسالم قشری و خرافات اسالمی توس���ط دکانداران دین در بازار جهانی رونق 
فراوانی دارد. هفتاد سال پیش چرچیل در بخشی از نامه خود به ملکه انگلستان 

می نویسد:
»از آنجایی که هیچ چیز به اندازه اسالم متعصب نمی تواند اندیشه را مسموم و 
فرد و جامعه را به قهقرا و عقب بکشد. من به علیا حضرت اطمینان می دهم تا 
چنن اسالمی در خاورمیانه هست، استعمار هم هست. در نوامرب 2002 به روایت 
بی.بی.سی، مردم بریتانیا وینستون چرچیل را به عنوان »بزرگرتین بریتانیایی تمام 

تاریخ« انتخاب کردند. 
هنوز هم بعد از 35 س���ال از روی کار آمدن حکومت اس���المی در ایران غرب 
ش���ناخت کاملی از اشغال گران دینی در ایران ندارد و مثاًل در مسئله اتمی بعضًا 
سیاستمداران نادان آمریکایی می  گویند چون رهرب ایران فتوا داده است که ساخنت 
س���الح اتمی حرام است بنابراین ایران در صدد ساخنت سالح اتمی نمی تواند 

باشد. 
این کارشناس���ان سیاس���ی نمی دانند که افسار احکام اس���المی دست شرتبانان 
اسالمی است و به هر طرف و طریق که بخواهند می توانند آن را، متمایل، تحریف 

و یا تغیری جهت بدهند.
تجویز بهره و رباخواری، خوردن گوش���ت بعضی ماهی ها که حرام موکد شرعی 
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بوده و اکنون حالل و مباح اس���ت، نمونه بارزی از این احکام اس���ت. مضافًا 
سیاستمداران غرب که دست اندرکار مذاکرات سیاسی با ایران هستند باید نخست 
دوره ی مربوط به تقیه  و خدعه را در حوزه های اس���الم بگذرانند تا به استحکام 
فتوای ش���رعی پی بربند یا پیش دوستان انگلیسی ش���ان درس آخوندشناسی و 

آخوندپروری یا مبارزه با آخوند و مال را یاد بگریند. 
در خاتمه این بخش از کتاب مناسبت دارد که اشاره ای به حمالت تروریستی 15 
آوریل در ماراتن ش���هر بوستون آمریکا بکنیم، که باعث قتل سه انسان بی گناه و 
زخمی ش���دن یکصد و هفتاد نفر از تبار و باورهای مختلف از جمله  مسلمانان 

گردید.
دو برادر 26 و 19 ساله از اهایل چچن روسیه تحت تأثری تعلیمات مخرب اسالمی 
دست به این اقدام تروریستی زدند و به جای آنکه مرشد و مانیتور آنها این برادران 
جوان را برای مبارزه با دولت روس���یه که صدها تن از هموطنان و همشهریان و 
هم دینان آنها را کشته است تشویق نماید، چون تروریسم کور است لذا به راحتی 
این دو جوان ناآگاه، جان ورزش���کاران بیگناه و شهروندان در آمریکا را هدف 
قرار می دهند که از بورسیه تحصیلی دولتی در آن شهر استفاده می کنند و از ده ها 

تعرفه رفاهی پناهندگی خانواده آنان در اینگوشتیا بهره مند شده اند.
جمهوری اس���المی که به اذیت و آزار چندصد مس���لمان در برمه یا »میانمار« 
یقه می دراند، در مقابل کش���تار صدها مس���لمان در چچن توس���ط روسیه، یک 
کالم اعرتاض آمیز بر زبان نمی آورد. این است سیاست رهرب به اصطالح کذایی 
مسلمانان جهان در ایران و اسالم پرستی از نوع حکومت جمهوری که در کشور 

ماست. 
حال برای آشنایی بیشرت خوانندگان گرامی اشاره ای به بذر تروریسم در مبارزات 

اسالم گرایان چچن می کنیم: 
چچن یکی از چندین جمهوری در ش���مال قفقاز در روس���یه است که جمعیت 
اقلیت مس���لمان دارد. چچن طی دو دهه گذشته صحنه درگریی های خونن بن 

شورشیان جدایی طلب و دولت روسیه بوده است.
بوریس یلتس���ن، رئیس جمهوری وقت روسیه در س���ال 1994 صد هزار نریوی 
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نظامی روس���یه را به چچن اعزام کرد تا زوخار دودایف، رهرب جدایی طلب این 
منطقه را سرنگون کنند. این مداخله نظامی به یک درگریی دو ساله منتهی شد و 
چندین هزار نریوی نظامی روسیه و ده ها هزار غرینظامی چچن جان خود را در 
این جنگ از دست دادند. دودایف در حمله هوایی روسیه در آوریل سال 1996 

کشته شد.
پرزیدنت والدیمری پوتن، جانش���ن یلتس���ن در س���ال 1999 بار دیگر در چچن 
مداخله نظامی کرد. این درگریی در ش���رایطی به وقوع پیوست که ستیزه جویان 
اسالم گرای مستقر در چچن به منطقه داغستان در همسایگی خود حمله نظامی 
کردند. حداقل 5 هزار نریوی نظامی روس���یه و 25 تا 50 هزار غرینظامی در طی 

این درگریی ها کشته شدند.
شورش های چچن ابتدا رنگ و بوی ملی گرایی و وطن پرستی داشت اما بعدها 

و پس از گذشت چندین سال به طور فزاینده ای خصوصیات اسالمی پیدا کرد.
شمیل باسیف، رهرب شاخه افراطی شورشیان با ستیزه جویان جهادگرای بن المللی، 
همچون ابن الخطاب، تبعه سعودی، همکاری می کرد که ارتباطات نزدیکی با 
اس���امه بن الدن، رهرب القاعده داشت. الخطاب در س���ال های 1980 با نریوهای 
ش���وروی در افغانستان مبارزه می کرد و در اواسط سال های 1990 نیز در چچن 

جنگیده بود.
س���تیزه جویان چچن در سال 2002 یک سالن س���ینما در مسکو، پایتخت روسیه 
را تس���خری کردند و در طی این درگریی ها و تالش نریوهای امنیتی برای آزادی 
گروگان ها، 129 نفر کشته شدند. در سال 2004 نیز شبه نظامیان وفادار به باسیوف 
مدرسه ای در شهر بسالن در اوستیای شمایل، یکی از جمهوری های شمال قفقاز 
در روسیه را تسخری کردند. بیش از 330 نفر که نیمی از آن ها کودک بودند در طی 

این گروگان گریی کشته شدند.
بمب گذاران انتحاری شمال قفقاز مسئول چندین بمب گذاری در مرتوی مسکو 

در سال 2004 بودند که نیز ده ها کشته به جای گذاشت.
در 24 اوت سال 2004 دو هواپیمای روسیه به طور همزمان در هوا منفجر شدند. 
مقامات بعدها گفتند که دو زن چچنی که بمب گذار انتحاری بودند مسئول انفجار 
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این هواپیماها بوده اند. در ماه سپتامرب باسایوف مسئولیت انفجار این هواپیماها 
را به عهده گرفت.

باسایوف در ژوییه سال 2006 کشته شد.
شورش���یان اسالم گرای چچن طی سال های اخریا کمرت از گذشته فعال بوده اند و 
یکی از دالیل اصلی آن حاکمیت استبدادی رمضان کادیروف، رهرب کنونی چچن 
و از هواداران رهرب مسکو است. اما با این وجود شورشیان اسالم گرای این منطقه 
به حمله های خود ادامه داده اند و پلیس و دیگر مقامات جمهوری های ش���مال 
قفقاز همچون داغستان، اینگوشتیا و کاباردینو بالکاریا را که همسایه چچن هستند 

هدف حمله قرار داده اند.
آن ها همچنن به عملیات خود در خارج از شمال قفقاز ادامه داده اند و به اهداف 
روس���یه حمله می کنند. در ژانویه س���ال 2011 یک ستیزه جوی اسالم گرای اهل 
اینگوشتیا با یک بمب گذاری انتحاری در منطقه ای در مسکو 37 نفر را کشت.
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سخنآخر

آرزوی هر دیل که برای ایران می تپد و هر سری که سودای وطن دارد
 

این بخش از کتاب ش���اید سهل ترین و س���خت ترین قسمت از نوشته هایم باشد. 
صدها غم ناگفته، صدها درد نفس گری، صدها حسرت سوزان، صدها افسوس 

بی فرجام و صدها گفتنی برای عزیزان همدل دارم.
ما در ایراِن پادشاهی، خانه ای داشتیم آباد، امن، شاد، پرتحرک پنج دری این خانه 
به چهار جهت زندگی راحت و آزاد باز می ش���د. ویل فقط پنجره رو به فضای 
سیاسی نیمه  بسته بود. البته مشکل قابل توجهی بود. ما در خانه ای نشسته بودیم 
که راحت و دلباز بود، ویل اندک چکه ای از بام خانه به درون خانه می چکید. 
عقالی ما، روشنفکران ما، استادان دانشگاه ما، بازاریان میلیونر از گسرتش اقتصاد 
ما و باالخره جوانانی که در اثر شکوفایی اقتصاد و نبودن بعضی برنامه های الزم 
دور شهرهای بزرگ جمع شده بودند و راحتی شهرنشینان مرفه را می دیدند ویل 
خود قس���مت اندکی از آن را داشتند، جمع شدیم و بجای این که مشکل پنجره 
بسته رو به فضای سیاسی و چکه اندک بام را اصالح کنیم، خانه مان را بخاطر 
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نداش���نت پنجره باز سیاسی و چکه اندک پشت بام بر سر خود خراب کردیم. آیا 
این ش���رط عقل بود. آیا به لحاظ ناآگاهی شعار را بر شعور ترجیح ندادیم. هر 
چه بود خود را از مملکتی که رشد اقتصادی آن در سال های 1975-1972 معادل 
11.2٪ و یکی از باالترین رشدها در جهان بود و در همان دوره ی رشد اقتصادی 
ژاپن زیر رشد ایران و برابر با 10.8 درصد بود به مرحله ای آوردیم که در دو سال 
اخری نه تنها ایران رشدی نداشته بلکه رشد منفی نیز در اقتصاد داریم. ما در رژیم 
پیشن نه تنها مش���کل بیکاری نداشتیم بلکه از فیلیپن خدمتکار، از پاکستان و 
خاوردور راننده و از هندوستان پزشک استخدام کرده بودیم و میلیون ها افغانی 

در مرغداری های ایران کار می کردند. 
پول ایران در میان ارزهای دنیا داخل در ده ارز معترب دنیا بود و کُرن دانمارک را 
بانک های جهانی از لیست تسعری خود برداشته بودند و بجای آن ریال ایرانی را 

گذاشته بودند. 
ما خانه پدری را بر س���ر خود خراب کردیم. نزدیک به چهار، پنج میلیون تبعید 
اجباری گزیدیم و در نقاط مختلف دنیا س���رگردان و به زحمت بعد از س���ال ها 
شاید استقراری یافتیم. حکومت جایگزینی که از قهقرای تاریخ می آمد نخستن 
ارمغانش جنگ هشت س���اله ی ایران با عراق و حاصل آن یک میلیون کشته و 
علیل بود. وقتی حکومت جان گرفت در تابستان سال 1367 نزدیک به چهارهزار 
و به گزارش بعضی ها هفت هزار جوان ایرانی ایراندوس���ت را که حاضر نشدند 
زیر علم ویل فقیه سینه بزنند بدون محاکمه فقط با رأی سه آخوند بیمار روانی که 
خمینی برگزیده بود، درجا اعدام کردند. من در مقام مقایس���ه حکومت سابق با 

حکمرانان َبرَبر فعلی نیستم.
هر انس���ان منصفی براحتی می تواند مشکالت گذشته را به یک زنبور گزنده که 
عسل نیز می ساخت و حکومت فعلی را به یک عقرب جّرار که فقط جایش در 

صحاری سوزان عربستان است مقایسه کند.
فقر و فحشا و رشوه و ارتشاء در رژیم فعلی حداقل صد برابر رژیم پیشن است، 
کسی در رژیم پیشن برای خرج زندگی یا هزینه بیمارستان کلیه اش را نمی فروخت. 
کجا در رژیم قبلی دخرت دانش���جویی که قادر به تأمن هزینه ی عمل مادرش در 
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بیمارستان نبود برای مدتی صیغه ی پریمرد پولداری می شد تا مادرش را نجات 
دهد. 

ما در رژیم پیش���ن هویت و مّلیت داشتیم چیزی که حکومت مالیان سال هاست 
می خواهند این هویت و حس ناسیونالیستی و ایران پرستی را از ما بگریند. آن ها 
چهارشنبه س���وری و نوروز را تحریم می کنند و از حاجی فریوز نیز نمی گذرند. 
حرمت و آبروی ملت ایران را رژیمی که با دنیا درافتاده اس���ت می برد یک عده 
افراد خیایل با تئوری اصالح جهان دارند منابع مایل ملت محتاج ایران را بر باد 

می دهند.
اگر در گذشته از لحاظ رشد اقتصادی و ارزش پویل جزو ده کشور اول دنیا بودیم، 
حال از لحاظ اعدام انس���ان ها، تعداد زندانیان، آلوده بودن هوای ش���هرها جزو 
اولن های دنیا هستیم و در عوض از دیدگاه ارزش گذرنامه ها، ارزش ریال ایران، 

و میزان درآمد سرانه، در رده ی آخر کشورهای جهان هستیم. 
ما براس���تی در راه پیش���رفت و ترقی بس���وی دروازه های تمدن بزرگ بودیم و 
می خواس���تیم جایگاه ژاپن دوم را در آسیا بگرییم. نادانی خود ما و بدخواهان 
خارجی ایران، ما را از دروازه تمدن به قهقرای تاریخ و صدراس���الم »ش���وت« 
کردند. هنوز سی سال و اندی است که بخود نیامده ایم. اگر بخود آمده بودیم و 
بهار سبز 1388 و شکوفایی ذهن جوانان ایران با سرلوحه آمال و باورهای خود 
قرار می دادیم. اگر در برون از ایران مدعیان سیاست و اوپوزیسیون رهربی قابلیت 
خود را به خودمداری ترجیح می دادند و دور هم جمع می شدند و یک شورای 
انتقال قدرت یا شورای هماهنگی با نهضت جوانان ایران با صدا و شعار واحدی 
قدم پیش می گذاش���تند صددرصد آن روز ما دو سال زودتر از تونس، بهار زیبای 

ایرانی را با شکوفایی نهال آزادی جشن می گرفتیم. 

رژیم فعلی ایران با قس���اوت و س���فاکی و بی باکی در کشتار انسان ها، بدانید از 
قدرت جامعه می ترسد. خشونت و کشتار رژیم نشانه ی ترس و بی ثباتی اوست. 
آن ها لیاقت ادامه حکومت تا سی سال و اندی را نداشتند. اوپوزیسیون برون مرزی 
بی لیاقت و خودمدار بود که نتوانس���ت همایش و جوششی بن خود حداقل نه 
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در رؤس مطالب مورد توافق و یا نوع رژیم آینده بلکه در س���ر خط برنامه هایی 
در مخالفت و سرنگونی جمهوری اس���المی که خواسته و آرزوی اکثر ایرانیان 
وطن پرس���ت در خارج از کشور است همگام ش���وند. رژیم مالیان روی هر رژیم 
مس���تبد و دیکتاتوری در جهان و طول تاریخ ایران را سفید کرده اند. روشنفکران 
ما که به ریخت و پاش دربار شاه فقید خرده می  گریند بیایند گارد ویژه، مشاور و 
مأمور و مداح و مفت خور نعلن لیس و پابوس رهرب فعلی را ببینند. چه خمینی و 
چه خامنه ای خود را شاید یک درجه پاین تر از پیغمرب و همدوش امامان می بینند 
و بهمن دلیل هم بود که خمینی گفت »حضرت پیغمرب فرصت نکرد پاره ای از 
احکام دین را اجرا کند، ما وظیفه داریم تمام احکام اسالمی را در جهان پیاده 
کنی���م«. او، به قرآن هم ایراد گرفت و گف���ت، »در کتاب قرآن که نام امامان برده 
نشده، کتاب کاملی نیست«!! میزان گستاخی و حماقت را نیز بسنجید. مستمعن 
عوام برای نام پیغمرب یک صلوات و برای نام خمینی س���ه صلوات فرس���تادند. 
آخوندهایی که تماماً آلوده حکومت نش���ده اند خطر را احساس می کنند. عالوه 
بر آیت الله صانعی، آیت الله کاظم بروجردی، آیت الله دستغیب شریازی و غریه که 
حکومت چشم دیدن آن ها را ندارد و در صدد حذف روحانیون مخالف مراجع 
تقلید اس���ت و می خواهد خود را از غرولندهای گاه ب���ه گاه آن ها نجات دهد. 
یک آخوند حکومتی می گوید با بودن والیت فقیه دیگر احتیاج به مراجع تقلید 

نداریم و آن ها نیز )یعنی مجتهدین اعلم( باید از ویل فقیه تقلید کنند. 
آقای نائینی در مجله فردوسی مثال خوبی دارد، او می گوید: »مجسم کنید مثاًل 
گروهبانی در یکی از کشورهای آفریقایی به علت کودتا، یک شبه ژنرال می شود 

و همه ی امریان با سابقه ارتش باید از او اطاعت کنند«. 
شاید این مسئله در عالم کودتا و نظامیان معنی و توجیهی داشته باشد ویل احرتام 
پیشن مردم به جامعه روحانیت و مراجع تقلید یک حرمت خالصانه و قلبی بود. 

آن چه که جمهوری اسالمی امروز آن را بهم زده است. 
با روی کار آمدن حکومت اسالمی حرمت و جایگاه روحانیت شیعه سقوط کرده 

است به قول دکرت نوری زاده: 
»از آن همه مراجع بزرگ در قم جز چند نفر معدود، اش���باحی با عمامه ها و 

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


439 حسینحقیقی

شکم های بزرگ و مغزهای فاسد، چیزی باقی نمانده است!«
او ادامه می دهد: 

»خمینی از روزی که گرگ آدمخوارش ریشهری را سراغ مرحوم شریعتمداری 
فرس���تاد تا به او س���یلی بزند، فاتحه مرجعیت را خواند. همو بود که مرحوم 
خوانساری را دق مرگ کرد و حاج آقا حسن قمی را تحت نظر قرار داد. نوه 
آیت الله گلپایگانی و رضا صدر را که می خواستند بر شریعتمداری نماز میت 
بخوانند به زندان انداخت آن چه او کرد حوزه ی علمیه را آسیب بسیار رساند 

اما آن چه که جانشنی اش خامنه ای کرد حوزه را به نابودی کشید«. 

اخریاً شیخ حسن انصاریان خطیب مشهور رژیم که از نزدیکان خمینی نیز بوده 
اس���ت در شب 21 رمضان روز ش���هادت حضرت علی بعد از این که چراغ های 
مجلس را خاموش می کنند و او شاید چند لحظه خود را در شب اول قرب حس 

می کند از ته دل می نالد و در باالی منرب چنن می گوید: 
»بخدا قسم امثال ما منربی ها، مایی که شعار دادیم، منرب رفتیم، بیانیه دادیم، 
اما این وضعی که پیش آمده را هم نمی خواس���تیم. مردم ما را ببخش���ید. ما 
به ش���ما وعده هایی دادیم که نشد. نمی خواستیم شما در فشار باشید، گرانی 
باشد نمی خواستیم این همه فساد به شما مسّلط شود.اما نشد. امثال ما تقصر 
نداریم. ما هم برای ش���ما خیلی ناراحتیم ویل کاری هم دست مان نیست که 
برایتان انجام دهیم. دلمان نمی خواست وضع اینگونه بشود. به جان امام زمان 
ما را ببخش���ید. ما نمی خواستیم کار بدین جا برسد. خدایا خیلی جاهای این 
انقالب بدست نامحرمان افتاده و دل شان نمی سوزد. خدایا بخاطر این مردم 

با اخالق که این همه مشکالت برای شان آمده است ما را ببخش«. 

اقرار محسن رضایی فرمانده پیشن سپاه و این اقرار یک منربی منصف که برای 
راحتی وجدان خود حداقل بدور از سیاست رژیم پوزش خود را به ملت عرضه 
می دارد. نشانه ای از احوال انقالب اسالمی در قبل و بعد از پریوزی است. گفتیم 

دروغ و دروغ های بزرگ در رژیم نهادینه شده است.
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صدها میلیون انس���ان مرگ جانگداز ندا آقا س���لطان و جان کَندن او را در روی 
آس���فالت خیابان که با چش���م های مظلوم و ملتمس به من و تو فرزندان ایران و 
حق خواهان جهان می نگریس���ت در تلویزیون ها و انرتنت مشاهده کردند و همه 
ش���اهد بودیم که مقامات انتظامی و سیاس���ی چند نوع دروغ راجع به مرگ او 
خواستند به ملت حقنه کنند و حتی درصدد تهیه فیلمی که منظورشان را در وارونه 
نشان دادن مرگ ندا بیان کند، برآمدند. ویل بعد دیدند آن چنان تشت رسوایی شان 
را خون ناحق ندا با انعکاس���ی تمام در جهان از بام حکومت به زمن انداخته 
اس���ت که تصمیم گرفتند خفقان بگریند و پیش از آن چه گفتند بر الطائالت و 

خزعبالت خود نیافزایند. 

در س���ایر رویدادهای مهم نقش دولت همن است. اول سعی می کنند که برای 
جوان شهید کرمانش���اهی کارت جعلی بسیج درست کنند ویل چون خون ناحق 
همیشه در جوشش است تا دست تبهکاران رو شود برادر آن شهید یک روز قبل 
از اعالمیه نریوی انتظامی با رادیوهای برون مرزی مصاحبه می کند و حقیقت را 

می گوید. آن وقت تئوری سازان برنامه های شان نقش بر آب می شود. 
در مورد قتل های زنجریه ای از اول تا آخر اگر گفتار مقامات حکومتی را کنار هم 
بگذاریم. مجموع آن سندی واال در محکومیت رژیم است. آن ها هرگز به ملت 
راس���ت نگفته اند و استنادشان هم این است که اگر برای پیشرفت نظام )که به 
عقیده ناحق آقایان پیش���رفت اسالم است( مرتکب دروغ، تهمت، افرتا و غریه 

شوید، اشکایل ندارد. 
وقت���ی مجتهد چنن رژیمی و فقهای عظمای مجلس خربگان چنن مظامینی را 
قبول دارند در واقع شمش���ری در دست زنگی مس���ت می سپارند. آن وقت سردار 
زارعی از فرماندهان نریوی انتظامی ش���هر که باید حافظ نوامیس مردم باشد با 
شش زن تن فروش که آن ها را مأمورینش از خیابان ها جمع و به پیش او آورده اند 
بجای زندان از آن ها دعوت می کند تا جهت ارشاد به منزل وی بیایند و آن وقت 
ه���ر ش���ش زن را برهنه می کند و از آن ها می خواهد ک���ه بی آالیش و آرایش نیز 
باشند به نماز جماعت بایس���تند. چون در هر حال نماز ستون دین است ولو با 
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فاحشه های عریان برگزار گردد. آن وقت وقتی رییس و معاون نریوی انتظامی راجع 
به این سردار حافظ ناموس مردم! و این افتضاح شرم آور صحبت می کنند انگار 
که اتفاقی نیفتاده و می گویند که آن یک مسئله خصوصی و شخصی بوده است. 
خداوند متعال قبل از این که به این افراد شعور، شرم و کاردانی و کارفرمایی عطا 
فرماید در قبال ریاست و حکومتی که به دست آورده اند نخست شرم و حیا از آنان 

گرفته و در مقابل وقاحت و پررویی به آن ها داده است.
آقای احمدی نژاد رئیس جمهور در سفر اخری خود به اراک و هنگام افتتاح سد 
»کمال صالح« می گوید: »کشورهای اروپایی اجازه نمی دهند ابرهای باران زا به 
ایران بیاید« و اضافه می کند »بر اساس اخباری که صحت آن در مورد وضعیت 
آب و هوا مورد تایید است کشورهای اروپایی با استفاده از تجهیزاتی به گونه ای 

عمل کرده اند که ابرها تخلیه شده و ابرهای بارش زا به ایران نمی رسد«.
صافی گلپایگانی آخوند حکومتی 91 ساله ای که مقام ابواالرتجاع به وی داده اند 
و تازگی ها او نیز مثل آخوند حکومتی دیگر، نوری همدانی 75 ساله تازه داماد 
ش���ده و صیغه جوانی را بخانه برده اس���ت و بیش از یک س���ال و نیم است که 
دچار ثقل س���امعه شده و در واقع کر است، در رابطه با شرکت دخرتان ورزشکار 
در بازی های آسیایی چن، زبان باز می کند و مدعی می شود که نباید زنان را به 

میدان های ورزشی فرستاد چون:    »بدحجابی باعث خشکسایل می شود«.
کسی نیس���ت به این داماد نودساله بگوید، مردک چرا بدحجابی و بی حجابی 

باعث خشکسایل در کشورهای اروپایی نمی شود؟!

حال به درجه دستمایل و تملق گویی در جمهوری اسالمی اشاره می کنیم. همگان 
در تلویزیون های جمهوری اسالمی دیدیم که چگونه آیت الله مصباح یزدی رئیس 
سازمان پرورش افکار امام خمینی در سفر 9 روز خامنه ای به قم بپای او افتاد و 
بر نعلن رهرب بوسه زد. آن خاک بر سر ندانست که دارد بر سر خود، علمای عظام 
و اجتهاد و مرجعیت خاک می ریزد. او اگر بر صلیب صلیبیون بوسه می زد شاید 
قابل توجیه بود تا به پای خامنه ای. حال بنگرید که خربگزاری حکومتی »برنا« 
در فاصله 4-3 روزه ای که سیدعلی خامنه ای در تهران نبود و به کرمانشاه مسافرت 
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کرده بود چه می گوید: 
»دل تنگیم برای آقای مان، رهربمان، آخر دل بسته ایم به نفس های پر شهرمان، 
به رهربمان. سه روز است شما رفته ای و این سه روز یک عمر صدساله شده 
اس���ت. تهران بدون حضور شما جان ندارد. نیمه جان شده است. شاید هم 
مرده است. نمی دانم همه شهر چشم اندر سرراهتان، یاد سفرتان به قم می افتم 
که 9 روز طول کشید. خشکسایل شده است بارش باران، برگرد، جانشن 
خلف پری جماران برگرد. نفست حافظ این شهر گناه آلود است. نازنن 

رهرب ما زود به تهران برگرد«.

من شک دارم که خامنه ای جانشن خلف خمینی باشد. خمینی وقتی که حجازی 
خطیب به او در جماران گفت: آقا بگو، چرا نمی گویی »تو همان زیتوته مبارکه 
هستی«. منظورش این بود که خمینی امام زمان است. خمینی زیر چشمی نگاهی 
به حجازی انداخت که او را س���نگ کرد و بدون آن که این تملق و چاپلوسی او 
را پاس���خ دهد به صحبت خود ادامه داد. ویل گویا آقای خامنه ای که در جوانی 
اهل شعر، پیپ و کوکنار و غریه بوده است از چنن تملقات و نعلن بوسی ها بدش 

نمی آید. 
وقتی روش���نفکر رژیم چنن مداهنه ابلهانه را در حق خامنه ای می نویس���د عوام 
نیز ح���ق دارند که پس مانده غذای او را تربک کنن���د و برای گرفنت یک جرعه 
آب بازمانده در لیوانش از س���ر و کول هم ب���اال بروند. ظالم و دیکتاتور را خدا 
نمی آفریند. ظالم و دیکتاتور را مردم مظلوم و عادی که با حقوق خود آشنا نیستند 

به تدریج می سازند و او را می ستایند. 
و انوشریوان را که دهها هزار انسان کشته است به نام عادل یاد می کنند و یا شاه 
عباس را که در خش���ونت کم مانند بود، و گروهی آدمخوار که آدم ها را زنده زنده 
می خوردند در دربار داشت، همن آخوندها، لقب »کبری« دادند و از مظفرالدین 
شاه قاجار که از صدای رعد و برق می ترسید و به زیر عبای سید بحرینی می رفت 
اعلیحضرت َقدرقدرت قوی شوکت ساختیم. از رضاشاه مقتدر که مردم و القاب 
آنها را می ش���ناخت به نام رضاش���اه یاد کردیم. ویل از محمدرضا شاه، آریامهر 
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ساختیم و بندگان اعلیحضرت و خدایگان تراشیدیم و بعد در 16 ژانویه 1979 که 
از ایران رفت چراغ اتومبیل های خود را روشن کردیم و در معابر شریینی تعارف 
عابرین نمودیم و از یک مالی هفتاد ساله یک امام واال ساختیم و خاک قدمش 

را توتیای دیده کردیم.
من ش���عر گونه: »وقتی امام بیاید کسی دروغ نمی گوید دیگر کسی به خانه خود 
قفل نمی زند، صبح بیداری و بهار آزادی لبخند می زند«. آقای علی اصغر حاج 
سیدجوادی را در موقع آمدن خمینی به تهران در جایی در این کتاب به طور کامل 
نوشته ام و از تکرار آن شرم دارم و پوزش می طلبم. آیا جز این است که ما نخست 
باید خود را اصالح کنیم اگر چنن کردیم هرگز رهربان و پادش���اهان دیکتاتور و 

زورگو و رژیم تحمیلی نخواهیم داشت. 
با یک مثال از هزاران رویداد شما از روند نابسامان این حکومت آگاه می شوید. 
کسی به نام مهندس یدالله سحابی که از یاران دکرت مصدق و از نزدیکان مهندس 
مهدی بازرگان بود همراه بازرگان او را با سالم و صلوات به کار دولتی کشاندند. 
و وزیر مش���اور شد. پسر جوان او مهندس عزت الله سحابی را داخل در شورای 
انقالب کردند بعد او وزیر برنامه ریزی شد. بعد او را همراه سران ملی - مذهبی ها 
گرفتن���د و به زندان انداختند. چون آن مرحوم هم عذاب وجدان از س���ال های 
همکاری با رژیم داشت و غم عذاب زندان اخری بر دوشش سنگینی می کرد لذا 

عمرش را به شما داد و از عذاب الیم این رژیم آسوده شد. 
خانواده او در بهش���ت زهرا خواستند مراسم معمول تدفن و عزاداری برگزار کنند 
حتی از خانواده او این را نیز دریغ کردند و وقتی دخرت عزادار بر س���ینه ی خود 
عکس پدر را می فشرد با لگد سنگن یکی از لباس شخصی های مأمور حکومت 
در آن جا که می خواست عکس را از دست دخرت داغدیده و پدر باخته بگرید بر 

قلب او خورد و او نیز جان به جان آفرین تسلیم کرد. 
این رفتار رژیم اسالمی با یکی از معماران و کارگزاران رژیم اسالمی است که سه 

نسل را شامل می شود. 
به نوشته احمد احرار سردبری کیهان لندن: 

»اگر رفتاری را که پایه گذاران انقالب کرده اند از نظر بگذرانید واژه »اشقیاء« 
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که این افراد برای توضیح قساوت شمر و یزید و ابن زیاد و حرمله بکار می برند 
کمرتین صفتی است که می توان در باره خودشان بکار برد«.

در Youtube ی���ک جوان ایران���ی را دیدم که عکس خمینی و خامنه ای را پاره 
می کند و با بدترین فحش و ناس���زا آن ها را مورد خطاب قرار داده است. سپس 
او برگ های قرآن را نیز به همان ترتیب پاره می کند و ناس���زا می گوید و اضافه 

می کند که این ها را خود شما به من یاد دادید و اضافه می کند:
»یادتان هست که مرا در زندان به شدت شکنجه می کردید و کتک می زدید و 
من شما را به قرآن قسم می دادم که مرا نزنید و شما در عوض به من می گفتید 
»فالنم به قرآن« یادتان هست؟ حاال من همان را به کتاب شما و رهرب شما 

می گویم«.

در youtube دخرتانی را دیدم که در پشت و باسن خود کلمات یا زهرا و زینب 
را نوشته اند. آیا قبل از سیاسی شدن اسالم و حکومت اسالمی در ایران ما چنن 

اهانت ها و مزخرفات را می دیدیم یا می شنیدیم؟ 
جنایت بزرگ دیگری که این رژیم در حق ایرانیان بویژه جوانان مرتکب ش���ده 
است کشنت شادی و شادمانی و روحیه شاداب در مردم ایران است این سفریان 
ماتم و عزا و مرگ که یکهزار و چهارصد سال است و به مراتب شدیدتر از دوران 
قاجار روضه کربال را هر بار به نحوی تکرار می کنند شادی را از مردم ربوده اند. 
آن پری دروغگوی جماران یکبار راست گفت: »که ما هر چه داریم از عزا داریم 

از گریه داریم، از محرم داریم و از عاشورا و عزاداری داریم« 
و دقیقاً او و پریوانش س���ارقان روزهای ش���اد، لحظه های شریین و خوش مردم 
شدند. رنگ سیاه و یا قهوه ای را به زنان ایران تحمیل کردند. در فواره های پارک 
ش���هر رنگ قرمز به نشانه خون فوران دادند و در دانشگاه های ما جسد شهدای 
جنگ را تا توانستند چال کردند. این رژیم و پریوانش سفرای مرگ و ناخوشی 
و درد و َاَل���م برای جامعه ما بودند و چنان از این که دو جوان از جنس مخالف 
دست هم بگریند آشفته می شوند که انگار آسمان به زمن می ریزد و آنها را پس 
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از ایذاء و اذیت و احیاناً شالق و جریمه اگر توانستند دست نوازشی نیز سر دخرت 
بیچاره می کشند و گرنه پدر و اقربای او باید بیاید و تعهد بدهد که در آینده این 
بی ناموسی روی نخواهد داد. و آنگاه خامنه ای می گوید: جوانان ما دیگر نماز 
نمی خوانند!! و همن باعث خشکسایل!! شده است خشکسایل سیاسی،گروه 

حکومتی شما آخوندهای بیمار روانی است که بر محیط ایران چریه شده اند. 
عقده های انباش���ته در جوانان باعث خش���م و انحراف است. بعضی از آنان که 
امکانات دارند پارتی شبانه و استخر پارتی راه می اندازند و در حایل که جوانان 
دهه پنجاه، پنج شش ماه وقت صرف می کردند تا با دخرتی آشنا شوند دو سه ماه 
طول می کشید تا او را به کافی شاپ و دانسینگ دعوت کنند و تا شش ماه شاید 
موفق می ش���دند او را در کنج خانه و گوشه کوچه ای ببوسند. حال جوانان تهران 
و ش���هرهای بزرگ آنها که ماشن دارند با دادن ویراژ و رد و بدل کردن تلفن ها 
ظرف 3-2 روز در اولن مالقات در خانه همدیگر را می بیند و معمواًل پارتی های 
چند نفره با مصرف الکل و مواد مخدر همراه است. گزارش های نریوی انتظامی 
گویای این نوع مجالس اس���ت. آنها که امکاناتی ندارند و اکثریت را تشکیل 
می دهند یا در کوچه و خیابان عاشق دخرتی می شوند و با نداری به خواستگاری 
او می روند و پاس���خ »نه« می شنوند و آن وقت به صورت معشوق خیایل خود 
آسید می پاشند یا او را می دزدند و به نوشته مطبوعات تهران آتش می زنند. و گروه 
ندار س���وم آنقدر شناعت دارند که دخرتی را 5-4 نفری می دزدند و در خرابه ای 
بریون شهر به او تجاوز گروهی می کنند و یا پسربچه ای را مورد تجاوز به عنف 
قرار می دهند و یا به قول آن آخوند دولتی که در»سایت ها« نیز منعکس گردید با 
حیوانات مظلوم و آرام رفع شهوت می نمایند. این نتیجه و فرایند جدایی دخرت و 

پسر و سخت گریی رژیم در این مورد است. 
وضع صیغه که آخوندها گمان می برند می تواند این مش���کل را حل کند سخت 
در اش���تباهند. صیغه برای مردان متمول زنباره بسیار کارساز است و یا به زنان و 
دخرتان فقریی که ناچارند به صورت صیغه تن فروشی کنند و چون به بنیاد صیغه 
و خانه های جاکش���ی شرعی به نام دفاتر عفاف اعتقاد ندارند لذا از شدت فقر 
بعضاً در یک زمان صیغه ش���وهرهای متعدد می شوند و اینجاست که متصدیان 
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بهداشت ایران از رشد سرسام آور امراض مقاربتی از جمله ایدز در ایران فریادشان 
به آسمان می رسد. ویل این فریادها به جایی نمی رسد مسئله مهم برای رژیم ظاهرًا 

اسالمی ایران این است که دست مردی به دست زنی که نامحرم است نخورد.

به نوشته هفته نامه فردوسی امروز مورخ 27 بهمن 1389 و بر اساس اسناد »ویکی 
لیکس« زنان ایرانی تحت عنوان صیغه موقت از سوی پاره ای دست اندرکاران 

رژیم جمهوری اسالمی به شیوخ عرب هدیه داده می شود. 
در سندی که متعلق به سفارت امریکا در عراق به تاریخ دهم ژانویه 2010 میالدی 
است آمده است که یکی از کارکنان سفارت در مالقات با یکی از شیوخ عراق از 
وی شنیده است که حکومت ایران در پی نفوذ خود در عراق زنی را هدیه داده 
است و این موضوعی بوده که وی در سفرش به ایران با آن مواجهه شده است. 

این شیخ عراقی می گوید که، »وی دریافته است که بسیاری از سران قبایل عراق 
بطور مکرر به ایران س���فر می کنند دلیل سفرشان در مالء عام معاینات پزشکی 
اعالم کرده، ویل بطور خصوصی به کارمند س���فارت امریکا گفته است که دلیل 
اصلی سفر وی به تهران برخورداری از ازدواج های موقت با زنان ایرانی و سایر 
تفریحات اس���ت. این شیخ همچنن تاکید کرده است که نظری چنن تسهیالتی از 
سوی جمهوری اسالمی در اختیار سایر شیوخ عرب و سران قبایل عراق نیز قرار 
می گرید. بر اس���اس این سند سران قبایل و شیوخ عراق به طور دائم بن ایران و 

عراق در رفت و آمد هستند«.
توضیح این که در مذهب تسنن صیغه جایز نیست در جراید تهران می خوانیم که 
در گلسار رشت جوان 16 ساله ای )تأکید می کنم یک جوان 16 ساله( از عموی 
متمول خود که تاجر آهن بوده و نسبت به او خیال می کند کم محلی کرده است 
تصمیم به انتقام می گرید و به عنوان میهمان به اتفاق دو دوس���ت خود که برادر 
هم هستند وارد ویالی عمویش می شود و پس از صرف چایی و شریینی به اتفاق 
همدس���تانش عموی بی گناه و همسر بیچاره و طفل معصوم او یعنی سه نفر را 
با خونسردی می کش���ند و بعد از چند ماه باالخره دستگری و در شعبه 12 استان 
گیالن محاکمه می شوند. دست پخت و پرورده ی جمهوری اسالمی با این همه 
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شقاوت و بریحمی مشاهده قمه کشی های بسیجی ها در خیابان، زیر گرفنت یک 
جوان معرتض در تظاهرات، مش���اهده گلوی خونن ندا روی آسفالت خیابان و 
باالخره دیدن چندین جس���د آویزان اعدام ش���دگان در مالء عام از جرثقیل های 

بزرگ مگر می تواند نسل جوانی جز این جوان به جامعه تحویل دهد. 
در خرب دیگر می خوانم, رئیس کالنرتی 209 ترمینال غرب تهران از دس���تگریی 
جوانی خرب می دهد که 503 فقره سرقت اقرار می کند که سیصد فقره آن از طریق 
بیهوش کردن مردم بوده است. پلیس که فقط مراقب موی سر زن ها و یا بی جورابی 

پای آن هاست باید هم سارقی را بعد از پانصد فقره سرقت بتواند دستگری کند. 
همگی بر روی صفحات تلویزیون های جهان دیدیم که چگونه حاکمان اسالم 
 س���نی یعنی در طالبان نیز کودکان انتحاری پرورش می دهند و به دس���ت طفل

 12-10 ساله خنجری می دهد که جلوی چشم جهانیان سر از تن یک افغانی دیگر 
که متهم به همکاری با دولت اس���ت جدا می کند. ی���ا در زمان جنگ ایران و 
عراق حاکمان اسالمی به گردن اطفال معصوم کلید بهشت انداختند. انحطاط 
اخالقی و بی ایمانی با روی کار آمدن حکومت اسالمی در ایران بیداد می کند. 
گزارشی که در خرداد ماه 1390 معاون قوه قضائیه ایران داد، بیشرت خرب از افزایش 
جرائمی اس���ت که پیش از انقالب جزو نوادر بود. مانن���د قتل نزدیکان )پدر، 
مادر، مادربزرگ و بقیه( و ش���کنجه و آزار کودکان توسط اولیای آنان، و یا قتل 
جوانی در خیابان کاخ جلوی چشم مأمورین پلیس و مردم که حکایت آن را حتمًا 
شنیده اید. مقاله ای از »س���قوط جامعه ایرانی با انقالب اسالمی در منجالب 
بی ایمانی و بی اخالقی« نوش���ته »برنا« در مجله فردوسی امروز خواندم که به 

بعضی نکات آن اشاره می کنم. 
عقد و ازدواج غریقانونی بن دخرتان خردسال 10-9 ساله اغلب با مردان سالمند 
و غریبه که بهای س���نگینی از این بابت به والدین دخرت می پردازند و در واقع او 

را می خرند. 
موارد متعددی از کش���تارهای خانوادگی، قتل پدران و م���ادران یا پدربزرگان و 

مادربزرگان توسط فرزندان یا نوه های معتاد.
بیکاری و فقری که در جامعه رواج داده موجب شیوع انواع شیادی، کالهربداری، 
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تقلب، تدلیس، خیانت در روابط فردی و اجتماعی و جنایات هولناک.
در جراید می خوانیم که پس���ر طالفروش���ی را یک بچه محلش برای اخاذی از 
پدرش او را ربوده اس���ت و با او عمل لواط کرده و برای تهدید آبروی خانواده 

بچه مظلوم از او فیلم هم گرفته است.

در ایامی که اواس���ط پاییز س���ال 2011 / 1390 این کتاب زیر چاپ می رود تعداد 
زندانیان به رقم سرس���ام آور 250 هزار نفر )بدون احتس���اب زندانی های س���پاه 
پاسداران، وزارت اطالعات و ارتش که زیر نظر اداره زندان ها نیستند( همچنن 
زندان های مخفی از قبیل کهریزک و قرچک ورامن یا گاوداری ها و مرغداری های 
مرتوک تهران و شهرری که فعاًل بطور غریرسمی به عنوان زندان از آنها استفاده 
می شود. سایت قانون که آمار قضایی منتشر می کند می نویسد، هر ساعت 20 نفر 

در ایران به زندان می روند و هر هشت ساعت یک نفر با چاقو کشته می شود. 
آن زمانی که آیت الله خمینی گفته بود »اگر اسالم در ایران سیلی بخورد تا 500 
س���ال دیگر کسی نمی تواند از اسالم س���خن بگوید« حاال عالوه بر قساوت و 
ش���قاوت شخص خمینی و جانشن او آیت الله خامنه ای و با گذشت سه دهه از 
آغاز انقالب آیا رواج این همه فس���اد، شرارت، مرگ عاطفه، انحطاط و انهدام 
اخالقیات آیا خود نش���ان دهنده آن س���یلی سختی نیست که اسالم و حکومت 

اسالمی خورده است؟
در پیش از انقالب ایمان فردی و اجتماعی که باعث ثبات جامعه است صد برابر 

بیشرت و عمیق تر از دوره جمهوری اسالمی بود. 
تنه���ا مروری بر اخبار یک هفته ایران خرب از فاجعه های انس���انی و اخالقی در 
ایران می دهد. هر هفته می خوانیم مردان و مادرانی معتاد در حال نشئه و خماری 
فرزندان خردسال و معصوم خود را با آتش سیگار می سوزانند. زنانی که همراه 
معشوق و فاسق های شان شوهران خود را بطرز فجیعی بقتل می رسانند زن معتادی 

که فرزندش را به 600 هزار تومان فروخته است. 
و باالخره کش���ف باند خرید و صدور پس���ران جوان و دخرتان ایرانی به خارج 
اس���ت که بارها از زبان خود متصدیان قضایی و انتظامی خرب آن را می شنویم. 
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در مورد بی ایمانی مردم می خوانیم که طبق سنجش معترب فقط 18٪ از مردم در 
حوایل بازار و پاین ش���هر و 9٪ در حوایل دانشگاه و شمال شهر در ماه رمضان 

روزه می گریند. 
واقعیات امروز ایران با مش���اهده زوال اخالقی جامعه و کلیه آمار و مس���تنداتی 
حاک���ی از پایان تخیالت دخال���ت دین در امر حکومت اس���ت و محکومیت 
جمهوری سفاک و ناپاک مالیان مهر باطل به افسانه اسالم ناب محمدی زده و 
بزرگرتین لطمه و صدمه را به مکتب تشیع زده است. و در نتیجه اعمال، خیانت ها 
و ناپاکی ها و جنایت های مس���ئولن حکومت اسالمی در ایران، آن سیلی مورد 
اش���اره خمینی از نوع سیلی های آبدار بر طرفن صورتش خورده است. آوارگان 
سیاسی در لندن و غریه که صحبت از اصالحات و مدرن کردن اسالم می کنند، 
آب در هاون می کوبند. تکلیف شکس���ت حکومت اسالمی را با خوردن سیلی 
آبدار از مردم بنیانگذار جمهوری اسالمی آقای خمینی قباًل پیش بینی کرده است.

* * * * *

عنوان این بخش از کتاب را، آرزوی هر دیل که برای ایران می تپد و هر سری که 
سودای ایران دارد، گذاشته ام. در این ارتباط به روال معمول یک نسخه از مطالب 
کتاب را قبل از چاپ به دوستی که در تندخوانی و نکته بینی ید طوالیی دارد و 
با شمول این بند سری پرشور در سودای وطن دارد، دادم تا پس از مطالعه کتاب 

با وی به یک گفتگوی دوستانه و صمیمی و بدور از تکلف به نشینیم.
این دوس���ت نازنن افسر وطن پرستی است که مدت نیم قرن با خدمت در گارد 
شاهنش���اهی و بعد از دو س���ه دهه غربت در جریان رویدادهای سیاسی مربوط 
به ایران بوده و چون پدرش نیز از افس���ران خدمتگزار در دوران رضاش���اه کبری 
بوده است وی اطالعات ارزنده و گاهی منحصر به فرد در مسائل و رویدادهای 
لشکری و کش���وری ایران دارد او از نخستن سال های تبعید اجباری از فعالن و 
مبارزان آزادی ایران بوده و در تجمع و تظاهر اعرتاضی به حکومت جابر ایران 

همواره حاضر بوده است. 
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 مخاطب من سرهنگ ستاد هوشنگ وزین است که من او را از تهران با قد بلند 
و واکسیل و مدال های نظامی افسری به راستی وزین و شکیل بود می شناسم. او 
در مورد ارتش ایران می گوید  که به راستی داشت ارتش پنجم منظم جهان می شد 
و چون خاری به چش���م بدخواهان ایران بود. تجهیز و مدرن شدن ارتش مدیون 
کمک های دولت آمریکا بود هر چند  که بهای تس���لیحات را می گرفتند ویل در 
زمان نیکسون با س���عه ی صدر تمام هر گونه تسلیحات مدرن مورد نیاز ایران را 

تأمن می کردند. 
ارتش ایران برای دفاع از میهن در مقابل دشمن خارجی طراحی و تربیت شده 
بود. افراد نظامی و ارتش ایران برای برادرکشی و برخوردهای داخلی آماده نبود.

در مورد مطالب کتاب و رفنت شاه از ایران او می گوید: 
پادش���اه ایران انسان شجاع و جس���وری بود. او برایم واقعه تراندازی رضا 
شمس آبادی سرباز گارد را در 21 فروردین در کاخ مرمر بسوی شاه فقید شرح 
می دهد و موضع شمس آبادی که با تفنگ خودکار چندین تر بسوی پادشاه 
فقید شلیک می کند و موقعیت اس���توارهای شهید لشگری و بابائیان را در 

محوطه کاخ مرمر برایم مشخص می کند.
 او می گوید:

 طبق دستور ارتش لشگری و بابائیان سعی می کردند با شلیک به پای مهاجم 
او را از پای درآورند و نمی خواستند به قلب او شلیک کنند ویل وقتی سرباز 
مهاجم به س���ینه آنان ش���لیک و به دنبال کشنت شاه بود استوار بابائیان که در 
داخل کاخ بود و خود در اثر گلوله های سرباز مهاجم داشت از پای درمی آمد 

به سوی قلب مهاجم شلیک کرد و او را کشت. 
سرهنگ وزین می گوید: 

من وقتی در گارد شاهنش���اهی خدمت می کردم با مالحظه پرونده اولیه این 
سرباز که برای خودش رفتار انتزاعی ویژه ای داشت نوشتم که به نظر من نباید 
پست مهم به این سرباز واگذار شود ویل افسوس که این یادداشت مورد توجه 

واقع نشده بود. 
او اضافه می کند: 
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در حایل که بعضی از کارکنان کاخ که صدای تراندازی را ش���نیده بودند در 
سوراخ موش رفته بودند و حتی خدمتکاری که برای شاه چای می آورد سینی 
را انداخته و تا برون از کاخ دویده بود پادش���اه فقید با جرأت و جسارت در 
حال »دریپ« دادن به س���رباز مهاجم بود و همنی تس���لط و خونسردی وی 

باعث نجات جان او شد. 
وزین اضافه می کند: 

در ماجرای س���وء قصد به پادش���اه در 15 بهمن در دانش���گاه تهران نیز ناصر 
فخر آرائی 7 گلوله به سوی پادشاه شلیک که باز با وجود این که مهاجم بسیار 
نزدیک بود و پنج گلوله به پوس���ت سر، زیر بغل و شکم و لب باالی پادشاه 
اصابت کرد ویل او با مواج نمودن س���ر و بدن خود توانست از تررس کامل 

مهاجم در امان باشد. 
در م���ورد ترک ای���ران او به خوش قلبی و رأفت پادش���اه تکیه می کند و اضافه 

می نماید:
 پادشاه ایران واقعًا تمام مردم را فرزند خود می دانست همواره به فرماندهان 

نظامی دستور اکید می داد که نباید خونریزی شود.
 و در این ارتباط یک نسخه از اعالمیه سازمان سرباز را که او از گردانندگان این 
سازمان است برایم نشان می دهد که در آن به تفصیل بیان شده »اگر شاه فرمان 
آت���ش می داد در ایران حمام خون ب���ه راه می افتاد. جنگ، جنگ خارجی نبود 
که برای جنگجویان نش���ان و مدال افتخار تسلیم کنند. جنگ جنگ خانگی، 
برادرکشی، پدرکشی، پسرکشی، همسایه و رفیق کشی بود این شایسته یک رهرب 
وطن پرست و ملت دوس���ت نبود« و اعالمیه با این عبارت خاتمه می پذیرد که 
»گاهی زمانه برای یک جنگجو، موقعیتی را فراهم می کند  که بر زمن نهادن تری 

و کمان و ساز و برگ، عن وطن پرستی و جوانمردی است«.
او نس���خه ای از کتاب »ایران داس���تانی که ناگفته ماند« نوش���ته روزنامه نگار و 
سیاستمدار با سابقه مصری حس���نن هیکل را برایم نشان می دهد و صفحه ای 
را عالمت گذاری کرده اس���ت که در آن سفری آمریکا لیالند موریس در سال های 
جن���گ جهانی دوم راجع به هوش و ذکاوت پادش���اه فقید به واش���نگنت چنن 
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می نویسد:
»او امروزه دارای آن چنان بلوغ فکری اس���ت ک���ه نمی توان باور کرد، هنوز 
25 سال دارد. او عمیقًا از وجود فقر و بیماری در میان مردمش، سطح پاینی 
زندگی آن ها، و ش���رایط بدِ کاری، متأثر است، و معتقد است که وطن پرستی 
ایرانی باید به منظور جلوگری از سر و گسرتش کمونیسم بار دیگر احیا گردیده 
و گام های موثر و فوری به منظور تسکنی بدبختی در کشورش برداشته شود.« 
ش���اه می گوید: »هنگامی که گرسنگی، بیماری و بدبختی وجود دارد اسالم 
نمی تواند یک س���د قابل اطمینان در برابر کمونیسم به حساب آید. و یکبار 
دیگر اضافه کرد که امید واثق دارد که ایاالت متحده هر گونه کمک ممکن را 

برای حل مشکالت موجود در اختیار او خواهد گذاشت«
و باالخره وزین اضافه می کند که:

 حتی همنی پرزیدنت کارتر که ش���ما نق���ش او را در کتاب تان به تفصیل در 
ارتباط با فتنه خمینی گذاشته اید ژانویه 1978 که از ایران دیدن می کرد و ایران 
را جزیره ثبات نامید اضافه کرده بود که من آمده ام تا از پادش���اه ایران درس 

سیاست یاد بگرم.

از چیزی که در این گفتار با سرهنگ وزین لذت می برم عشق و شوق فراوان او 
نس���بت به وطن اش و وفاداری و حرمت فوق العاده ای است که به فرمانده پیشن 
خود پادشاه فقید دارد که بیش از 30 سال است رخت از جهان بسته است در هر 

جمله و کالم او این عشق و شیفتگی و ایمان و وارستگی پیداست. 
عالوه بر کتاب حس���نن هیکل او کتاب »وارث ملک کیان« نوشته مرحوم دکرت 
خواجه نصریی را به من داد  که او در اش���عارش خود را »پرند« تخلص می کرد 
و از فعالن و مبارزان سیاسی در دهه هشتاد در لس آنجلس بود و پس از سال ها 
تالش، ملول و ناامید از مبارزان نیمه راه و دو رو به ش���هر پالم اسرپینگ رفت و 
در همان شهر نیز چشم از جهان فرو بست. این کتاب در واقع شجره نامه ی آقای 
خمینی است. من در جزئیات و محتویات کتاب بحثی ندارم ویل دو قطعه عکس 
در این کتاب چاپ شده است که با وجود این که من قصد چاپ عکس در این 
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کتاب نداشتم ویل دریغم آمد که هموطنان عزیز و خوانندگان گرامی این کتاب، 
از دیدار این دو عکس و آگاهی از اجداد و هویت خمینی محروم باش���ند. این 
عکس خمینی را در حایل که کودکی بیش نیس���ت در آغوش پدرش با پریایش 
و آرایش هندی نش���ان می دهد و ضمناً عالمت مرکز سیک های هندی را که بر 
فراز ساختمان آن ها در لس آنجلس منصوب است کاماًل نشان می دهد که پرچم 
جمهوری اسالمی ایران به دستور شخص خمینی اقتباس کاملی از آرم سیک های 
هندی اس���ت. این عکس گویا از سری عکس هایی بوده که آقای پسندیده برادر 
بزرگ تر خمینی در ارتباط با خاطرات خود و ش���جره خانوادگی اش در اختیار 
مطبوعات گذاش���ته است این عکس و این خاطرات و آن پرچم کذایی و فامیل 
»هندی زاده« بودن خمینی دیگر جای تردیدی در وابستگی خانوادگی خمینی 

عکسی از کودکی روح الله 
پدرش  آغوش  در  خمینی 
که توسط آیت الله پسندیده 
در بازگویی خاطرات خود 
در  خمین���ی  از کودک���ی 
مطبوعات گذاشته  اختیار 

است.
برگرفت���ه از کت���اب »وارث 
ُملک کیان« نوش���ته ی دکرت 
نص���ریی  خواج���ه  حمی���د 

»پرند«
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ایرانی���ان مقیم لوس آنجلس یا عابران خیابان رابرتس���ون اگر ب���ه تابلوی مرکز 
روان پزشکی هندی و خانقاه خاصشان که برای ایجاد آرامش روحی )خلسه( در 
آن جا فراهم آورده توجه کرده باشند، محققاً )آرم سیکیم( هندوان را که بر تارک 
آن تابلو نقش ش���ده و همچنن بر روی پرچم آن محل در اهتزاز اس���ت مشاهده 

خواهند نمود.
روح الله خمینی که از تبار هندو و پرورش یافته آن آین می باشد، همن آرم را برای 

)جمهوری اسالمی( انتخاب کرده است.
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بی اعتنایی و دشمنی خمینی با مّلی گرایی ایرانیان و مریاث های فرهنگی ایران از 
آن جهت است که وی یک هندی زاده بوده و ایرانی نمی باشد.

خمینی با همه تظاهرش به اسالم، به آین سیک ها و مذهب هندوی خانوادگی 
تمایل دارد و به همن دلیل پرچم س���ه رنگ ایران را به تقلید از آرم سیک های 

هندی به شکل مضحکی که وجود دارد درمی آورد. 

این عکس ها از  کتاب »وارث ُملک کیان« نوشته ی 

دکرت حمید خواجه نصریی »پرند« می باشد.
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به سیک های هندو باقی نمی گذارد. 
س���رهنگ وزین در ارتباط با تجهیزات ارتش ایران از نقش مثبت آمریکا سخن 

می گوید و اضافه می کند:
 همان گونه که اجرای طرح مارش���ال امریکا در بازس���ازی اروپا تأثر فراوان 

داشت در ایران نیز اجرای طرح اصل 4 بسیار مؤثر و سازنده بود.
او اضافه می کند:

پادشاه ایران همواره در آمریکا دوستان و مخالفنی خود را داشت. او از ریگان 
خاطره خوبی دارد که پس از پروزی در انتخابات آمریکا به شهبانو شخصًا 

تلفن کرده و گفته است که آمریکا خانه تو و فرزندان توست.

از س���رهنگ وزین از روزهای انقالب می پرس���م. او یکبار ماجرای ستاد ارتش 
در 21 و 22 بهمن سال 57 و فراری دادن مستشاران آمریکایی را برایم نقل کرده 

است که من در صفحات پیشن این کتاب بدان اشاره کرده ام. او می گوید:
در روزهای تظاهرات افس���ر کالنرتی شهر آراء به فرمانداری نظامی و تیمسار 
قره باغی گزارش می دهد  که در ش���هرآراء نزدیک به سی نفر آخوند در یک 
خانه جمع شده اند  که ما همه را تحت نظر گرفتیم و همراه هر یک از آنان بیش 

از یک میلیون تومان پول نقد وجود دارد.
تیمسار قره باغی پس از تماس )البد با آقای بازرگان یا بهشتی( دستور می دهد 

که کاری به کارشان نداشته باشید و آزادشان کنید. 
وزین می گوید:

در اوایل انقالب روزی توسط دوستی مرا به ساختمان شهربانی مرکز خواستند 
وقتی وارد شدم دیدم بخش های از یک سالح کمری جدیدی را در دستمایل 
ریخته اند و بلد نیستند  که قطعات آن را دوباره سر هم به بندند من ضمن این 
که مش���غول بسنت این سالح بودم یک پاس���دار ریشو بدون توجه به حضور 
من غرخودی، در آن جا وارد اطاق ش���د و خطاب به حاضرین گفت گندش 
درآمد. معلوم شد که جالل الدین فارسی افغانی است و متولد ایران نیست و 
آقا )منظور خمینی( دس���تور داده است که صندوق های رای مهر شده به نام 
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جالل الدین افغانی بنام بنی صدر عوض شود و این همان بنی صدر تحصیل 
کرده سوربن پاریس بود که می گفت چون موی زن ها تشعشعات ویژه ای دارد 

که روی مردها اثر می گذارد، بنابر این باید پوشیده باشد.
همنی آقای بنی صدر رییس جمهور منتصب خمینی بود که طویل نکشید مورد 
قهر و غضب او قرار گرفت و با چادر زنانه احیانًا ریملی در چشم و ابرو سوار 
طیاره ش���د و با داماد آینده اش مسعود رجوی از ایران گریخت و هنوز هم در 

فرانسه متأسفانه کاشف تشعشع گیسوی زنان ادعای زعامت و رهربی دارد. 
صحبت من و سرهنگ وزین به شریعتمداری و حزب خلق مسلمان می کشد او 

می گوید:
شریعتمداری یک روحانی واقعی بود که به برادرکشی و کشته شدن مسلمان 
به دست مسلمان را گناه کبره می شمرد. و به همنی دلیل با وجود اهانت های 

شدید به او حاضر به مقابله با خمینی و برادرکشی نشد. 
او اشاره می کند  که:

 روابط پادشاه فقید و آیت الله بروجردی بسیار خوب بود پادشاه فقید هر بار 
به قم می رفت با احرتام به دیدار آیت الله بروجردی می ش���تافت و آیت او را 

فرزندم خطاب می کرد. 
پادشاه فقید دکرت سیف الدین نبودی را بعنوان پزشک مخصوص و دائم الحضور 
به آیت الله بروجردی معرفی کرد و دکرت نبوی از این طریق با روحانیون آشنا شد 

تا بعداً پزشک مخصوص خمینی و وزیر بهداری وی گشت.

ش���اه فقید در ارتباط با اصالحات ارضی نظر آیت الله بروجردی را پرسیده بود. 
آیت الله پاس���خ داده بود بس���یار کار نیک و الزمی است ویل این مالیان احمق 
نمی فهمند و من حاال نمی توانم به آن فتوا بدهم به محض فوت من حتماً اینکار را 
بکنید  که هم ثواب دنیا دارد و هم ثواب آخرت و بدین دلیل هم شاه، اصالحات 
ارض���ی را بعد از وفات آیت الله بروج���ردی آغاز کرد که در آن زمان با مخالفت 
پاره ای از مالیان و در راس آن ها خمینی مواجه ش���د. در حایل که خود خمینی 
بعد از پریوزی فتنه خویش به تنها چیزی که اهمیت نداد مالکیت و سرمایه مردم 
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بود و همه را تحت عنوان بنیاد مستضعفان یا بنیاد امام خمینی مالخورش کردند.
با سرهنگ وزین گفتگوی مان تازه گل انداخته و از آیت الله های عظمی بروجردی 

و شریعتمداری به صدر اسالم می رویم. او می گوید:
بعد از حمله اعراب به ایران، ایرانیان وطن پرست با مشاهده جنایات اعراب 
مهاجم همواره در صدد انتقام بودند و به همنی دلیل سه خلیفه از چهار خلفای 
راشدین یعنی عمر و عثمان و علی هر سه نفر به دست ایرانیان به قتل رسیدند.

پاسخ می دهم:
 در م���ورد عمر می دان���م که فروز نهاوندی که به لحاظ ن���ام فروز و فروزه 

عرب ها به او ابولؤلؤ می گفتند با خنجر زهرآگنی سینه عمر را شکافت.
 او اضافه می کند:

 عثمان را یک ایرانی به نام بهزاد همدانی جزو 80-70 نفری بود که به خانه 
او ریختند او نخستنی کسی بود که از دیوارخانه عثمان باال رفت و یک خنجر 
کاری به او زد ویل تا آخر عمر این عمل را افشاء نکرد و بعد از مرگ او این 

خرب شیاع پیدا کرد. 
نفر س���وم که عرب ها از ترس تشجیع ایرانیان به او عنوان ابن ملجم مرادی از 
گروه خوارج نام نهادند اس���م واقعی او بهم���ن جاذویه رامهرمزی بود ویل 
همانطوری که عرب ها بسیاری اس���امی دانشمندان و هرنمندان ایرانی نظر 
ابن سینا، ابن مقفع و غره را معّرب کردند او را نیز ابن ملجم مرادی خواندند. 
و نیز می دانیم که علی را در مس���جد  کوفه به ضرب شمش���ر در 19 رمضان 

مضروب کرد و او سه روز بعد وفات نمود. 

از گفتگو در مورد قتل خلفای راشدین می گذریم و به حقه های سلمان فارسی در 
جنگ قادسیه و دیگر غزوات پیغمرب می پردازیم. 

سلمان فارسی یک درباری فراری از ایران بود که برای انتقام از خاندان پادشاهی 
که او را طرد کرده بودند خود را در خدمت پیغمرب و اعراب مسلمان که دشمنان 
ایران بودند قرار داد و بسیاری از فنون و رموز جنگی ایرانیان را به اعراب فاش 

کرد و طریقه اداره و کشورداری را بدانان آموخت.
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سرهنگ وزین خاطرات بسیار جالب و شریینی از دوران افسری پدرش از زمان 
رضا شاه و نیز در دوران خدمت خود در گارد شاهنشاهی دارد. 

او از قتل سپهبد بختیار در عراق و فرار قاتالن وی که از درجه داران نریوهای ویژه 
)چرتباز( بودند ویل به عنوان دانشجویان ناراضی هواپیمای ایران ایر را دزدیده، 
نریوهای ویژه )چرتباز( به اسامی آدلن ماطاوسیان و جهانی یکتا بودند که خود را 
به سپهبد بختیار که علیه شاه در عراق اقدام می کرد نزدیک ساختند. آن ها پس از 
قتل بختیار در موقع شکار با سرعت خود را به مرز ایران رساندند و به قول آقای 
وزین وقتی از دور پاسگاه مرزی ایران را دیدند شادمانه داد زدند  که، پدرسوخته 
را کشتیم. غافل از اینکه این پاسگاه  به ظاهر ایرانی در واقع یک پاسگاه قالبی 
بوده که وسیله عراقی ها برای دام انداخنت فراریان به ایران بنا شده بود و مامورین 
امنیت عراقی دو ایرانی مزبور را بالفاصله دستگری و با عذاب و شکنجه فراوان 

به قتل رسانیدند.
او از مالقات سیدضیاء با پادشاه فقید سخن ها دارد که سید ضیاء و سپهبد یزدان پناه 
همواره کارت س���فید برای مالقات پادشاه را داشتند و مشاور دائم الحضور وی 
بوده اند. در هر جمله و عبارت سرهنگ وزین درخشش و تجلی اشاره به عشق 
پادشاه فقید به ایران و ایرانی و اعتالی نام فرهنگ ایران توسط پادشاه فقید به 

چشم می خورد. 
به سرهنگ وزین می گویم این همه خاطرات خود را در کتابی جمع آوری کند و 
من از هم اکنون قول ویراستاری کتاب مزبور را می پذیرم و او را بدین کار ارزنده 
تش���ویق می کنم. بازگویی این مشاهدات و خاطرات وطن پرستان ایرانی بهرتین 
ودیعه ای اس���ت که می توان برای نسل جوان و س���ازنده ایران درآینده به یادگار 

گذاشت. 
س���رهنگ وزین دو روایت در مورد سرلش���گر پاکروان رئیس پیشن ساواک در 
ایران دارد همان کسی که جان خمینی را نجات داد و به دست خود خمینی کشته 
شد و وقتی به خمینی گفت که، »من جان تو را نجات دادم«. خمینی پاسخ داده 

بود، »همن اشتباه شما بود و من این اشتباه را مرتکب نمی شوم«.
سرهنگ وزین می گوید، که پاکروان به پای شاه می افتد  که خمینی را اعدام نکنید 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


شاهدسقوطهایسهگانه460

ش���اه دلیلش را می پرس���د او می گوید که بعداً به عرض تان می رسانم و باالخره 
مجبور می ش���ود که تهدید مقاماتی از انگلس���تان را به شاه بازگو کند  که گویا به 
پاکروان گفته بودند اگر مویی از سر خمینی کم شود خاندان شاه به روز خاندان 

سزار روسیه که همه با بریحمی کشته شدند دچار خواهند شد. 
او خاطره دیگری از پاکروان ذکر می کند  که حاکی از روش���ن بینی و واقع گرایی 
این افسر وطن پرست می باشد. سرلشکر پاکروان به شاه فقید پیشنهاد می کند که 
اجازه دهید 1200 نفر از چپ گرایان را به روسیه بفرستیم تا عماًل زندگی در یک 
کشور کمونیستی را ببینند و آن جا را مدینه فاضله معرفی نکنند. پادشاه فقید با این 

پیشنهاد موافقت می کند و مراتب به کنسولگری روسیه اعالم می شود.
کنسولگری روس���یه پس از مدت ها فقط با اعزام دویست نفر موافقت می کند 
وقتی دولت ایران به همان دویست نفر نیز راضی می شود دیگر خربی از روسیه 

شوروی نمی رسد.

به عنوان ختم مبحث از س���رهنگ وزین می پرس���م در طول بیست سال خدمت 
نظامی اش تا فتنه خمینی از یک افس���ر مراد و محبوبش که مورد عشق و احرتام 

او بوده است، نام بربد.
او بی درنگ یک عکس سفید و سیاه که نشانگر یک رژه نظامی است از جیبش 
درمی آورد و به افس���ری که در پیش گروه با قدی بلند و گام های فراخ با شمشری 

آخته به دست رژه می رود اشاره می کند. می گوید:
این افس���ر، شادروان سرتیپ ستار سلیمیان اس���ت که در زمان ستوانی من با 
درجه س���رگردی فرمانده ما بود و سپس به درجه سرتیپی و فرمانده آموزش 

تیپ 2 ارتقاء یافت.
او افسری از تبار رضا شاه بود. شجاع، قاطع، کاردان، متنی و خستگی ناپذیر 
یک ایرانی آذری ماالمال از عش���ق به میهن و هموطن بود او حداقل روزی 
14 س���اعت کار می کرد. بنی افس���ران زیر دست او در گوشی گفته می شد هر 
کس با سلیمیان کار کند باید فاتحه رسیدگی به زن و عیال و آرامش و راحتی 
را بخواند. صدها درود به روانش که چه س���تاره های درخشانی ما در ارتش 

سزاوار ایران داشتیم. 
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من از احساس���ات و شور سخن سرهنگ وزین احساس می کنم که او باز گفتنی 
در مورد این افسر و فرمانده پیشن خود زیاد دارد لذا برای رعایت امانت در نقل 
قول و تعظیم به تمام افسران و جانبازان در راه ایران از او می خواهم که با عبارات 
خود شرحی در مورد این افسر بنویسد  که به دنباله این مطلب اضافه کنیم و این 

است مطالبی که خود وزین می نویسد:

ژنرال ستار سلیمیان چون ستاره »سهیل یمانی«، ارتش شاهنشاهی ایران بود.
آندره مالرو، نویس���نده، متفکر و سیاستمدار بزرگ فرانسه می گوید: زندگی 
انسان ها به بازار می ماند که آدمی در آن بازار به خرید ارزش ها می رود، نه با 

پول، با کردار، افسوس، بیشرت انسان ها هیچ نمی خرند.«
آری او مشرتی پرو پا قرص بازار زندگی سربازی بود. بسیار بسیار ارزش های 
گونه گون را به بهای کردار خود خریده بود. او به فراوانی آب دریاها، مردانگی 
و جوهره جوانمردی داشت. حرکت را از امواج دریاها آموخته بود و استواری 

را از کوه های ایستاده در طی قرون و اعصار.
او فرمان���ده ی من بود. او آموزگار و برادر بزرگ من بود. او مردی بود که به 
من آموخت، چگونه با سربازان و زیردستانم با مروت و انسانیت برخورد کنم. 
آموخت که چگونه به آنان نزدیک شوم. چگونه محبت شان را به خود جلب 
کنم. چگونه برادرشان باشم، رفیق شان باشم، چگونه حتی پارتی شان باشم و 
چگونه فرمانده شان باشم، تا بتوانم با آنان درآمیزی سرنوشت پیدا کنم. تا آنان 
به راه و آرمان من و وطن خود جان نثار باش���ند و من به راه آنان و س���المت 

آنان و وطن خودم جانباز.
هی���چ خطایی را در خدمت نمی بخش���ید. و هیچ قدم و ارزش���ی را بی ارج 
نمی نهاد. صدایش رس���ا، اندامش رشید، تحصیالتش در حد عایل و قلبش 

مهربان و تپنده در راه وطن، هم چون قلب یک گنجشک بود.
بن سرباز و افسر و درجه دار هیچ فرقی قائل نمی شد. انسان ها را به کردارشان 

و روح سلحشوری و جانبازی در راه وطن ارزش گذاری می کرد. 
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اگر بخت مدد می کرد و این بالی آسمانی ، این سیه گرداب جمهوری اسالمی 
و این توفان و طاعون دینی مجال می داد.

اگر جهان سرمایه داری، گرفتار بده و بستان های سیاسی نبود. اگر سیاستمداران 
کش���ورهای قدرتمند در باطن کمی انصاف و مروت و انسانیت داشتند، او 
سکان ارتش شاهنشاهی را روزی به دست توانای خود می گرفت. او ژنرال 
پنج ستاره ای چون مک آرتور، ژنرال امریکایی فاتح جنگ جهانی دوم می شد  
که با دانش و بینش و شهامت و جسارت و هوشمندی، برای وطن سرفرازی 

و برای آرتش سربلندی می آفرید. 
او می توانس���ت و این شایستگی و بایستگی را داشت که فرزند وطن، سرباز 
شاهنشاه و عایل ترین مقام در ارتش تا سطح ستاد ارتش ایران باشد. افسوس 

که اقبالش برگشته مژگان بود و بخت مدد نکرد. 
از روزگار و اطرافیان خود و بعضی زیردستان گله ها داشت بی انتها. از آنانی 
آزرده بود که پوست ش���ری را برای گذران زندگی به تن کرده بودند. شیفته ی 
جسارت های من در بزنگاه های سربازی در هنگامه ی پرآشوب تصمیم های 
لحظ���ه ای و هزاران هزار پدر، مادر، خواهر و برادر روس���تایی و زحمت کش 

وطن تا قیامت خدا عزادار می شدند. 
برایش پریوزی غرورآفرین بود، ویل شکست سرفرازانه و آرمانی و مردانه را ارج 

می نهاد. عقیده داشت که شکست آدم ها را در کوره حوادث آبدیده می کند. 
اصل را آن می دانست که سرباز تا آخرین قطره خون و آخرین فشنگ و بعد 
با چنگ و دندان و س���رنیزه و اندیش���ه ی استوار و ایمان راسخ و هوشمندی 
باید جنگجو باشد. در یکی از نامه هایش از تهران برایم نوشته بود: »رفتم به 
بنگاه معامالت ملکی افسری که روزگاری شاگرد کوچک من بود. او درگری 
کمیسیون بود. بعد از 15 روز به من تلفن کرد. ناراحت بودم. گفتم برای دیدن 

شما نیامده بودم، آمده بودم آدرس هوشنگ وزین را بگریم.«
شما به این نقل قول هوشیارانه و رندانه توجه داشته باشید. کمیسیون در فرهنگ 
عامیانه ی زبان پارس���ی، یک مفهوم بسیار بد و دارای بار منفی است، که در 

اینجا به حرمت کالم نمی توانم بازگو کنم. ویل شما می دانم که می دانید.
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او مثل عقاب بلند پرواز و تیزبن و س���ریع بود، در یک لحظه عکس العملی 
سریع دقیق، هوشمندانه و در نهایت عدل و انصاف و خوی و خصلت سربازی 

را در سربازخانه به تماشا می گذاشت. برایم نوشت:
به دنیایی که مردانش عصا از کور می دزدند

من از خوش باوری آنجا محبت آرزو دارم

من به روان پاک این رادمرد خطه آذرآبادگان و این س���رباز از جان گذشته و 
دق کرده از غم نابس���امانی وطن، این غرور سرکش ستیغ های دماوند پای در 
بند، این اسطوره ی عدل و انصاف، جوانمردی و پایداری و جنگندگی درود 
می فرستم. از دورها و دورها و دورها، از این سوی اقیانوس های آبی و آرام، 
در برابر آن خوی و خصلت مردانه و س���ربازش سرتس���لیم و تعظیم و تکریم 
فرود می آورم. از دادار بزرگ و خدای جهان و کون و مکان برایش آمرزش و 
آسودگی و برای همسر شریش و فرزندان دلریش صرب و شکیبایی و استواری 

و صبوری آرزومندم. 
با غزل خانم پریایه یغمایی در باره وطن به سخنان خود پایان می دهم.

و ایران را به خدای ایران و به هم وطنان هوش���یار و جس���ور و وطن پرس���ت 
می سپارم.

زم���ن اهورای���ی  ای  دیگ���ر  ب���ار 
راس���تن م���ردی  پ���ای  ب���ر  زن  بوس���ه 

راس���تن چ���ون رس���تم صاح���ب نش���ان
خ���وان هف���ت  کام  ز  نرپهی���زد  ت���ا 

سرش���ت نیک���و  آرش  چ���ون  راس���تن 
سرنوش���ت خط���وط  بگردان���د  ت���ا 

پ���وش چرمین���ه  کاوه  چ���ون  راس���تن 
دوش م���ار  تب���ار  بران���دازد  ت���ا 

راس���تن م���ردی که تا ش���ب س���ر ش���ود
ش���ود خنج���ر  بس���ته اش  دس���ت های 
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دیرپاس���ت انتظ���اری  در  م���ا  چش���م 
کاوه کو؟ مزدک چه شد؟ آرش کجاست؟

روابط عمومی سازمان سرباز
سرهنگ ستاد هوشنگ وزین
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یک تصویر یادگاری از 
سرتیپ ستار سلیمیان افسر نامدار ارتش پیشاپیش رژه نظامی

وزین  هوش���نگ  سرهنگ 
در مراس���م استقبال رسمی 
»گی���وی«  پریزیدن���ت  از 
رئیس جمهور هندوستان در 

سال 1976
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واپسینسخنویژهچاپدوم

الف:نگرشیبهسقوطهرچهبیشترروحانیتشیعهوازبین
رفنتباورهایدینیوایمانقلبیمردم

در کش���اکش نطق های بی حاصل انتخاباتی آخوند روح الله حس���ینیان که گویا 
یک پرونده تجاوز ناموس���ی نیز از وی در کشوی میز قضات قوه قضائیه خاک 
می خورد و او همان طور ی که به فراخور زمانه اس���م خود را از »خسرو خوبان« 
دوران طلبگی به »روح الله حس���ینان« فعلی برمی گرداند به مناسبت و به نرخ 
روز نیز مطالب پوچ و مزخرفی بر زبان می آورد که ما را بیشرت با ژرفای فکری و 

عقیدتی آخوندها و نظام حاکم آشنا می سازد.
او که از نوچه های آخوند مصباح یزدی است و همان طوری که مرشد او بارها گفته 
ما به دنبال کسانی که به ایران اولویت بدهند نیستیم ما باید کاندیدایی که اسالم 
را بخواهد تائید کنیم. وطن ارزش چندانی ندارد که انس���ان جان خود را در راه 
آن فدا کند. خس���رو خوبان قدیم، روح الله حسینیان جدید نیز می گوید: »فرض 
کنید ایرانی مثل ژاپن س���اختید، در انتها چه نتیجه ای حاصل می شود؟ انقالب 
اسالمی حرف دیگری دارد. ش���اه هم می توانست ایران را آباد کند، ما انقالب 
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نکردیم که ایران را آباد کنیم، ما انقالب کردیم تا معنویت و دین داشته باشیم. ما 
با ابرقدرت های جهانی سر جنگ داریم تا بتوانیم پرچم اسالم را در تمام دنیا به 

اهتزاز در بیاوریم.«
البته هم ما شاهد اهتزاز پرچم های مورد اشاره آخوند حسینیان در کشتار شیعیان 
در عراق، پاکس���تان و کشتار سرباز بی گناه انگلیسی و ده ها مورد دیگر در جهان 

هستیم.
آخوند علی سعیدی نماینده رهربی در سپاه پاسداران که یک بار به نقل قول از 
قابله یا خواهر آقای خامنه ای نقل کرده بود که آقای خامنه ای موقع تولد در پاسخ 
قابله ای که در وضع حمل او می گفت یا علی »خامنه ای نوزاد« پاسخ  داده بود 
علی یارت و بنابراین در حالیکه پیغمرب اسالم در مقابل صدها مورد اصرار اعراب 
برای ابراز معجزه ای همواره گفته بود که »من هم بش���ری مثل شما هستم و تنها 
وحی به من نازل می ش���ود« مالحظه می کنید که آخوند سعیدی با چند دستمال 
ابریشمی دروغ گناه آمیزی را به رهرب می بندد و دوستی خاله خرسه را در حق او 
به جا می آورد و یا در مصاحبه با س���ایت آفتاب می گوید: »رهرب فرقی با پیغمرب 
ندارد.« این دوست نادان رهربی یک لگد کارساز نیز به قانون اساسی جمهوری 
اس���المی می زند و به س���ایت آفتاب اضافه می کند: »در نظام سیاسی اسالم، 
حجّیت کالم رهرب به رأی مردم نیست و اعتبار و مشروعیت نظام و رهرب برگرفته 
و ناش���ی از رأی خربگان نمی باشد »یعنی قانون اساسی جمهوری اسالمی« و 
انتخاب رهرب توسط خربگان معنایی ندارد« خربگان وظیفه دارند کسی را که امام 
معص���وم برای والیت و رهربی شایس���ته می داند، به مردم معرفی کنند. بنابراین 

اعتبار رهربی به سبب صالحیت های او و نصب الهی است!
محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز ایران افزایش دانشگاه ها را باعث باال رفنت 

آمار جنایت دانسته است.
به گزارش »دیگربان« قرائتی سه شنبه در مراسم اختتامیه ششمن جشنواره بهار 
گفته است: » هنوز هیچ کس نتوانسته به این سؤال وی پاسخ دهد که چرا در هر 

کشوری دانشگاه بیشرت است، آمار جنایت نیز در آن کشور باال تر است.«
این برای نخس���تن بار اس���ت که فردی در جمهوری اس���المی ای���ران افزایش 
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دانشگاه ها را با افزایش جرم و جنایت در جامعه مساوی می داند.
قرآئتی در سخنان خود نسبت به آن که برخی »خواص« هم به دلیل »خودباختگی 
در برابر علم بیگانگان«، »جایگاه علمی قرآن را نمی دانند«، انتقاد کرده است.

قرائت���ی اظه���ار کرده اس���ت: »یک���ی از اس���اتید دانش���گاه از دانش���جویان 
خود خواس���ته اس���ت که آیات ق���رآن را در م���نت پایان نام���ه و تحقیقات خود 
 نیاورن���د بلک���ه در پاورق���ی بیاورند ت���ا ارزش علمی کارش���ان کم نش���ود.«

به گفته این مفسر قرآن: »اکنون در جامعه ما عالمت روشنفکری کاشنت چمن به 
جای سبزی است و برخی دانشجویان ما به حدی بی فکر شده اند که وقتی مطرح 

می شود تقلید، ادعا می کنند به دلیل روشنفکری حاضر به تقلید نیستند.«
وی افزوده است: »تمام مراجع تقلید ما از اساتید کت  و شلواری تقلید می کنند 
و هیچ مرجع تقلیدی به بهانه اینکه دلیل تجویز یک دارو را نمی داند از دستور 

پزشک تخطی نمی کند.«
رئیس ستاد اقامه نماز ایران در بخش دیگری از اظهاراتش آرایش کردن دخرتان 

در دانشگاه را از نظر حقوقی »ظلم« دانسته است.
 »نعوذ بالله خاک ایران اهمیت ندارد سوریه را باید حفظ کرد!«

به گزارش خربگزاری دانشجو، مهدی طائب نماینده پرقدرت و امنیتی رهربی در 
سپاه می گوید که »سوریه استان سی و پنجم ایران است و دفاع از آن در مقابل 

حمله کشورهای دیگر، بر استان خوزستان هم اولویت دارد«
روضه ای که این آخوند نادان و بیس���واد می خواند هم به استقالل و موجودیت 
کشور دوست شان سوریه اهانت می کند و هم تریی به قلب هر ایرانی وطن پرست 
می زند و هم شعله ای به روح هزاران سرباز و مدافع خوزستان در حمله عراق با 
ایران می اندازد وقتی  یک روضه خوان، سیاس���تمدار و کشوردار و فرمانده سپاه 
ش���د. گفتاری بهرت از این را نمی شود از او انتظار داشت. مناسب می دانم که در 
مقابل یاوه گویی های این آخوند، س���روده ی نغز بانوی ش���عر ایران خانم سیمن 

بهبهانی با عنوان »دیرنیه خوزستان من« را نقل کنم: 
دیرینه، ای ایراِن من،
یاد از نیاکانم تویی 
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واالترین، زیباترین
بخشی از ایرانم تویی

بادا روان کارون تو
چونان به رگ ها خون تو

ای عمر و جانت جاودان، 
عمرم تویی، جانم تویی
کردی سیاهی را طال،
دور از تو بادا هر بال

آن کز چنن اعجاز خود 
کرده ست حریانم تویی 
یک چند مهمانت شدم،

مرهون احسانت شدم
در خاطر از آن روزها

یک عمر مهمانم تویی 
ای یادگار از دورها، 

منزلگه شاپورها
تاریخ کورش گویدم
مأوای شاهانم تویی

ای خسته از جور عرب،
یا از سکندر در َتَعب

هر جا که می خوانم چنن
در چشم گریانم تویی.

ای رسته هر دم از خطر، 
غم ها نهادی پشت سر

رشک جهان گشتی، کنون
تاج درخشانم تویی
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نادان به اظهارنظر
بوده ست میلش با شکر!

گویم به او کای بی خرب
آنی  که می دانم تویی 
ای فارغ از قهر خدا،

در میهنم خوش کرده جا
باید برونت افکنم

تا گوی می دانم تویی

در اخبار هفته آخر ماه می 2013 اعالم شد، عالوه بر نفت رایگان و نیمه بهاء که 
از س���ال 1984 و در زمان زمامداری هاشمی رفسنجانی سوریه از ایران می برد و 
میلیاردها دالر به ایران بدهکار است. این هفته روزنامه »تشرین« چاپ سوریه از 
قول »ادیب میاله« رئیس بانک مرکزی سوریه می نویسد که: »ایران یک اعتبار 
چهار میلیارد دالری جدید برای س���وریه باز کرده است که می تواند سوریه برای 
خرید بنزین و س���ایر مایحتاج از این اعتبار استفاده کند. صد البته مقادیر زیادی 
سالح که به قیمت میلیاردها دالر از طریق هوا، زمن و دریا جمهوری اسالمی به 

سوریه و حزب الله داده است. داخل در این مبالغ و اقالم نمی باشد. 
در پی صدور حکم اعدام برای دو جوان به اتهام س���ومن بار مصرف نوشیدنی 
الکلی توس���ط یک دادگاه کیفری سازمان های عفو بن الملل و دیده بان حقوق 

بشر این احکام وحشیانه و بی رحمانه را غریانسانی خواندند و محکوم نمودند.
طبق اخبار داخلی ایران در ماه خرداد 1392 در شهر رفسنجان عرق تقلبی بیش 
از س���یصد نفر که عمدتاً جوانان 27-20 س���اله بودند مسموم نمود و چهل نفر از 
آنان جان خود را از دست دادند و 7 نفر نیز نابینا شدند و 9 نفر دیگر در کما و 

بیهوشی به سر می برند. 
در حایل که هر کسی می داند اثر اعتیاد به مواد مخدر جانسوزتر و خانمان  براندازتر 
از اعتیاد به الکل اس���ت، چون اکثر حضرات ایات عظام خود اهل و اصحاب 
منقل هستند، لذا تاکنون با وجود ده ها »استفتاء« یا تقاضا از سوی مسئولن هنوز 
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هیچ مجتهدی در طول ششصد سال حکومت شیعه از آغاز اقتدار صفویه تاکنون 
در م���ورد حرام بودن اعتیاد به مواد مخدر صادر نکرده اس���ت. در حایل که دو 

جوان را به اتهام تکرار مشروب خواری به اعدام محکوم می کنند، جل الخالق!
و برای اینکه بدانید تا چقدر ایمان مردم سس���ت و حتی این مجازات خشن و 
ش���دید اعتبار ندارد بهرت است بدانید تنها در سال گذشته چیزی در حدود 60 تا 
80 میلیون لیرت مش���روب وارد ایران اسالمی شده است و یک چهارم لیرت یعنی 
250 س���انتی لیرت برای مس���تی هر یلی و گردن کلفتی کافی است و ایران یکی از 
پررونق ترین بازارهای زیرزمینی مش���روبات الکلی است که به قول احمدی نژاد 

توسط »برادران قاچاقچی« به کشور وارد و توزیع می گردد.

حکمیکدادگاهدرخراسان:
برائت از تجاوز جنسی مردی که شیطان او را گول زده بود. 

این روزها فتوکپی حکمی که دادگاهی در خراس���ان صادر کرده اس���ت در ایران 
دست به دست می گردد، دادگاه نامربده مردی را به اتهام تجاوز به عنف )زور( 
به یک زن محاکمه کرد. متهم در عن حال که به جرم اعرتاف کرد. مدعی ش���د 
که شیطان او را گول زده است. رئیس دادگاه این عذر را موجه تشخیص داد و 

حکم برائت او را صادر کرد.
در حکم آمده اس���ت که گول خوردن متهم از شیطان محرز است و چون امکان 
دستگریی شیطان وجود ندارد. مگر در روز قیامت پس باید دستگریی و محاکمه 

شیطان را که متهم اصلی و مسبب واقعی است به روز قیامت موکول کرد.
دادستان دادگاه که این حکم را خواند، به آن اعرتاض کرد و نوشت که تجاوزی 
به عنف صورت گرفته و متهم نیز به آن اعرتاف کرده است. بنابر این پیش کشیدن 
فریب شیطانی خالف رویه قضایی است و حکم باید طبق قوانن جاری صادر 

گردد.
واکنش رئیس دادگاه این بود که حکم کاماًل درس���ت و مطابق موازین اسالمی 
است و دادستان »به ریش نداشته اش می خندد که به این حکم اعرتاض می کند!«

در گرما گرم گرانی و کمبود مواد خوراکی به ویژه مرغ، سید احمد مریعمادی امام 
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جمعه خرم آباد اعالم کرد: مرغ همان پرنده ای اس���ت که نافرمانی حضرت نوح 
پیغمرب خدا را کرد که خدا بال پرواز کردن را از او گرفت. او اضافه کرد به نظر من 

خوردن گوشت مرغ مکروه می باشد.
مخصوصاً زمانی که دین اسالم با خطر کفار مواجه است، که دیگر حرام بودن آن 

قطعی است.
اواًل مرغ مادر م���رده که در طول تاریخ غذای مطبوع آخوندها با مرغ پلو بوده 
و عم���ری با پنری و تخم مرغ از آنجای مرغ خورده اند، حاال نمک نش���ناس امام 
جمعه خرم آباد که قطعاً با این بیسوادی نمی تواند درجه اجتهاد داشته و صاحب 
فتوا باشد نخست گوشت مرغ را مکروه و بعد به علت جنگ با کفار آن را حرام 

قطعی اعالم می کند.
آیا ش���ما فکر نمی کنید ما با وجود آخوندهای���ی از این قماش چه احتیاجی به 

»دارالتبلیغ اسالمی« با میلیاردها دالر در سراسر جهان داریم. 
این گونه مطالب ویژه روحانیون امروز نبوده است  و صدها سال پیش  نیز چنن 

بوده است. اینک به سه روایت از اعاظم فقها می پردازیم:
»اصول کافی جلد 1 صفحه 184 کتاب الحجه«

روایتی از عفری، االغ پیامرب )ص(
امریالمومنن علی )ع( می فرمایند: اولن چهارپایی که فوت کرد عفری االغ پیامرب 
)ص( بود، لحظه ای که پیامرب از دنیا رحلت نمود، آن االغ افسارش را پاره کرد و 
دوید تا به لب چاه بنی خطمه در منطقه قباء رسید و خودش را در آن چاه پرت 
کرد چاه به قربش تبدیل ش���د، امریالمومنن )ع( فرمود: آن االغ با پیامرب حرف 
می زد و می گفت: همراه با پدر و مادرم به فدایت گردم، پدرم از پدرش او هم از 
پ���درش بزرگش و او هم از پدر خود برایم نقل کرد که همراه با پیامرب خود نوح 
)ع( در کشتی بوده که حضرت نوح )ع( برخاسته و دستش را بر پشت وی کشید 
و فرموده: از نسل این االغ االغی به دنیا می آید که سرور و خاتم پیامربان بر وی 

سوار می شود.
عفری )آقا االغه( می گفت: سپاس خدایی را که مرا این چنن االغی قرار داد. 

به روایت عوامفریبانه دیگری از یک شیاد متظاهر به اسالم می پردازیم:
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»حسن روازاده در سخرنانی دیماه 1391 در مسجد حجت بن الحسن تهران«
زمانی که بنده در بیمارس���تان میالن ش���اغل بودم، یک بیماری رو آورده بودند 
به بخش ما که مش���کوک به سرطان پروس���تات بود. داشتند ایشون رو می بردند 
اتاق عمل که بنده به پزشک معالج بیمار گفتم دست نگه داره و اصاًل نیازی به 

جراحی نیست. به همه گفتم صرب کنید تا من بیام.
بنده به خاطر تربیت اسالمی ای که دیده بودم و آشنایی که با طب سنتی خودمون 
داشتم، پا شدم رفتم سریع وضو گرفتم، و به اندازه یک بند انگشت تربت کربال 
گذاشتم روی انگشت اش���اره ام و مقعد بیمار رو معاینه کردم. دیدم کوچکرتین 

اثری از غده یا برجستگی دیده نمی شه.
انگشت اش���اره ام رو درآوردم و این بار انگشت ش���صتم رو فرو کردم و باز هم 
چیزی رو تش���خیص ندادم. یک نگاهی به باال کردم و تو دلم با بغض گفتم یا 

سیدالشهداء، بنده خودت رو در میالن هم شفا دادی؟ ]گریه حضار[
به پزشک طرف گفتم ایشون سالم هستند. یارو برگشت گفت غریممکنه! خودش 
دس���تکش دستش کرد و بیمار رو معاینه کرد و دید بله، حق با بنده است. خیلی 
این واقعه در انجمن های پزشکی ایتالیا سر و صدا کرد. حاال بیشرت به خاطر وضو 
بود یا تربت آقا اباعبدالله، نمی دونم! اما بیس���ت س���ال بعد از اون ماجرا، هنوز 
که هنوزه رئیس بیمارستان میالن برام ایمیل می زنه که حسن آقا! یک محموله 

خاک کربال بفرست!
بروید تحقیق کنید، تا ببینید بیمارستان میالن تنها بیمارستانی در کل اروپا است 
که فوتی پروستاتی ندارد. هنوز خیلی مانده تا علِم روز پی به خاصیت ها و شفا 
بخش���ی طب سنتی ما بربه. همن درمان رو بنده در بیمارستان دی تهران مطرح 

کردم که آقایان عالقه ای نشون نداند و االن نتیجه اش رو داریم می بینیم.
»سخرنانی حسن رو زاده در مسجد حجت بن الحسن تهران- دی ماه 1391«

حال به روایت سایت حکومتی فارس با وجود این آخوندهای منور الفکر، حاج 
بابایی وزیر آموزش و پرورش و علوم اعالم می دارد که تعداد آخوندهای مدارس 
در سال های 89-88، شانزده هزار نفر بوده اند، و در سال های 91-90 با یک رشد 
30٪ تعدادشان الحمد الله به بیست هزار و پانصد نفر رسیده و اظهار امیدواری 
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کرده که در سال جدید تعداد آخوندهای نمازگزار در مدارس به 26 هزار و نهصد 
و ده نفر برسد. 

یک روحانی راه مسجد را گم کرده بود. 
از کودکی خردسال پرسید: فرزندم، مسجد این محل کجاست؟

کودک گفت: آخر همن خیابان به طرف چپ. بپیچید، آن جا گنبد مس���جد را 
خواهید دید.

روحانی گفت: آفرین فرزندم، من هم اکنون در آنجا سخرنانی دارم، تو می خواهی 
به سخنانم گوش دهی؟

کودک پرسید: درباره چه چیزی صحبت می کنید، حاج آقا؟
روحانی گفت: می خواهم راه بهشت را به مردم نشان دهم.

کودک خندید و گفت: تو راه مسجد را بلد نیستی، می خواهی راه بهشت را به 
مردم نشان بدهی!!!

ب-نگاهیبهوضعاسفناکوخطرناکایرانهمزمانبا
انتخابات1392

بررسی وضع اسفناک و خطرناک ایران از جنبه های مختلف دومن دور ریاست 
جمهوری احمدی نژاد می تواند صورت پذی���رد. از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، 
نظام���ی، روابط بن المللی و باالخره ضایعات اجتماع���ی و غریه ده ها کتاب و 

صدها مقاله می توان نوشت. 
درآمد نفتی ایران در هشت س���ال ریاست جمهوری احمدی نژاد و منهای سال 
هش���تم مبلغی باالی ششصد میلیارد دالر بوده است. این رقم معادل کل درآمد 
نفتی ایران از زمان مظفرالدین ش���اه تا پایان دوره ی ریاس���ت جمهوری محمد 

خاتمی می باشد. 
در 103 س���ال گذش���ته مجموع درآمدهای نفتی ایران به بیش از یکهزار و 116 
میلیارد دالر رس���یده است، گفتنی است که: از دوره حکومت مظفر الدین شاه تا 
سال 1352 شمسی یعنی تا پنج سال قبل از انقالب اسالمی کل درآمد های نفتی 
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ایران در حدود 26 میلیارد و 800 میلیون دالر بوده است.
 معاون وزیر نفت در دول���ت نهم همچنن مجموع درآمد های نفتی ایران را از 
ابتدای پریوزی انقالب تا پایان فعالیت دولت هشتم را حدود 445 میلیارد و 400 
میلیون دالر عنوان کرد و افزود: بر این اساس سهم دولت اول و دوم از درآمد های 
نفتی 25.8 میلیارد دالر، دولت سوم و چهارم 110.6 میلیارد دالر، دولت پنجم و 

ششم 141.7 میلیارد دالر و دولت هفتم و هشتم 157.2 میلیارد دالر بوده است.

جدول زیر نمودار درآمد ایران از فروش نفت است: 

درآمد نفت/ میلیارد دالرنام دولت

26.8حکومت مظفرالدین شاه تا سال 1352

1352112.07 تا 1357

کل درآمد نفتی قبل از پریوزی 
انقالب

140

25.8دولت اول و دوم

110.6دولت سوم و چهارم

141.7دولت پنجم و ششم

157.2دولت هفتم و هشتم

531دولت نهم و دهم
ب���ا این همه درآم���د کالن نفتی چه اقدامات بزرگ عمرانی، ش���هری، صنعتی، 
تولیدی، کش���اورزی و صدها طرح و برنامه کارساز می توانست با یک مدیریت 
صحیح صورت گرید. چیزی که متأس���فانه در دوره ی سی و پنج ساله حکومت 
جمهوری اسالمی به ویژه در هشت سال اخری دوره احمدی نژاد در کشور ما وجود 

نداشته است.
47 درصد کل درآمد نفت ایران در 103 س���ال گذش���ته از زمان مظفرالدین شاه 
تاکنون نصیب دولت احمدی نژاد ش���ده. این آماری اس���ت که به وسیله معاون 
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وزیر نفت اعالم گردیده و باید باعث شرمس���اری کسانی گردد که هنوز هم گمان 
می کنند در دوران 53 ساله ی پادشاهان فقید پهلوی کم کاری شده است. 

قبل از اینکه به مش���کل هسته ای ایران برپدازیم ترجیح می دهم این مسائل را با 
نقض فاحش حقوق بشر در حکومت جمهوری اسالمی ایران آغاز کنم.

در دو س���ال گذشته میهن مان ش���وم ترین دوران حکومت جمهوری اسالمی را 
می گذراند. ایران در تعداد اعدامی ها بعد از چن مرتبه دوم را داشت و در واقع با 
توجه به میزان جمعیت در واقع می توان گفت که در جهان رتبه شوم اول را دارد.

در س���ال گذشته تعداد رسمی اعدام شدگان به گزارش سازمان حقوق بشر ایران 
تعداد 580 نفر بوده است.

ایران از لحاظ نقض حقوق بش���ر و گزارشات احمد شهید نماینده ویژه سازمان 
ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران با چندین قطعنامه سازمان ملل و دیگر 

سازمان های جهانی مورد انتقاد تقبیح و محکومیت قرار گرفت. 
روزنامه کیهان چاپ لندن در خرداد ماه سال 1392 )ماه می 2013( از قول سازمان 

عفو بن الملل چنن گزارش می دهد: 
رادیو آلمان: عفو بن الملل در گزارش ساالنه خود به وضعیت حقوق بشر در 159 
کشور جهان پرداخت. در این گزارش به بیش از صد کشور به خاطر نقض حقوق 
پایه ای شهروندان انتقاد شده است. ایران یکی از بزرگرتین ناقضان حقوق بشر 

به شمار می آید.
کارنامه جمهوری اسالمی در گزارش 2013 عفو بن الملل بیانگر موارد فراوانی 
از نقض منظم حقوق بش���ر در ایران اس���ت. عفو بن المل���ل در گزارش خود به 
»محدودیت آزادی بیان، تش���کل و گردهمایی«، »دستگریی های خودسرانه«، 
»افزایش فشار بر مدافعان حقوق بشر« ، »اعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان«، 
»تبعیض علیه زنان و اقلیت های قومی و مذهبی« و »مجازات اعدام« در ایران 

پرداخته است.
در این گزارش آمده است: » مسئوالن ایجاد محدودیت های شدید برای آزادی 
بیان، تشکل و گردهمایی را ادامه دادند. مخالفان و مدافعان حقوق بشر، شامل 
مدافعان حقوق اقلیت ها و حقوق زنان، خودس���رانه دستگری شدند، در انزوای 
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کامل در حبس ماندند، پس از محاکمه ناعادالنه زندانی و نیز از سفر به خارج 
منع ش���دند. تعداد زیادی زندانی عقیدتی و سیاس���ی در زندان به سر می برند. 
شکنجه و بدرفتاری های دیگر رایج و از مجازات معاف است. زنان، اقلیت های 
دینی و قومی، و دگرباشان جنسی در قانون و عمل مورد تبعیض قرار می گریند. 

مجازات های قضایی ظالمانه شالق و قطع عضو هنوز به کار می رود.«
عف���و بن الملل پریام���ون ادامه محدودی���ت در عرصه »آزادی بیان، تش���کل و 
گردهمایی« به دستگریی روزنامه نگاران اشاره کرده و »کنرتل اینرتنت و شنود 
منظم گفت وگوهای تلفنی« را مصداق بارز این گونه محدودیت ها دانسته است.

دس���تگریی فعاالن دانش���جویی، زنان، کارگران و دیگر فعاالن حقوق بشری و 
سیاسی به منظور مقابله با مخالفان همچنان در دستور کار نریوهای امنیتی ایران 
بوده است. به گفته عفو بن الملل ده ها نفر از مخالفان در ارتباط با اعرتاض های 
2009 تا 2011 همچنان در بازداش���ت به سر می برند. این گزارش تصریح می کند 
که در س���ال 2012 »رهربان مخالف، مهدی کروبی و مریحسن موسوی و همسر 
او زهرا رهنورد در حبس خانگی که بدون حکم در فوریه 2011 آغاز ش���ده، باقی 

ماندند.«
عفو بن الملل در هر زمینه  ای با ذکر نام افراد و نمونه های مشخص به مستندسازی 
تخلفات حقوق بشری در ایران دست زده است. از مرگ ستار بهشتی، وبالگ نویس 
زندانی تا حبس وکالی دادگسرتی همچون نسرین ستوده، محمدعلی دادخواه، 
عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده، همگی از جمله موارد سرکوب مدافعان 

حقوق بشر نام برده شده است.

پ-تبعیضنسبتبهاقلیتهایقومیومذهبی

بنا به گزارش عفو بن الملل در س���ال 2012 »اقلیت های قومی، شامل عرب های 
اهوازی، آذربایجانی ها، بلوچ ها، کُردها و ترکمن ها، در قانون و عمل مورد تبعیض 
قرار گرفتند و از دسرتسی به اشتغال، آموزش و دیگر حقوق اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی برابر با ایرانیان دیگر محروم  ش���دند. استفاده از زبان های اقلیت در 
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ادارات دولتی و برای تدریس در مدارس ممنوع بود و فعاالنی که برای حقوق 
اقلیت ها مبارزه می کردند با تهدید رسمی، دستگریی و زندان روبرو شدند.«

جمهوری اس���المی ایران در سال گذش���ته به اعمال »تبعیض علیه اقلیت های 
غریشیعه، شامل گروه های مسلمان، سنی، اعضای سلسله های دراویش و اهل حق 
و بعضی اقلیت های دیگر دینی و انجمن های فلسفی شامل نوکیشانی که از اسالم 

به مسیحیت گرویده اند« ادامه داد.
بنا به ارزیابی عفو بن الملل »آزار و اذیت بهاییان در ایران تشدید شد و مسئوالن 
و رس���انه های دولتی به طور علنی بهاییان را شر و خبیث جلوه دادند.« در سال 

گذشته »حدود 177 بهایی به خاطر اعتقادشان« بازداشت شدند.

مجازاتهایظاملانه،غیرانسانییاحتقیرآمیز
در گزارش عفو بن الملل آمده است که در سال گذشته در ایران صدها نفر اعدام 
شدند. منابع دولتی اجرای 314 مورد اعدام را تایید کرده اند، اما منابع غریرسمی 
می گویند که حداقل 230 اعدام دیگر به شکل پنهانی صورت گرفته است. عفو 
بن الملل تاکید می کند که »رقم واقعی ممکن اس���ت بسیار بیشرت و باالتر از 600 

مورد باشد.«
در سال گذش���ته میالدی دست کم 63 مورد اعدام در انظار عمومی انجام شد. 
از اعدام های رس���می تایید شده 71 درصد به خاطر جرایم مواد مخدر و در پی 

»محاکمه های ناعادالنه« صورت گرفته است.
به گفته عفو بن الملل برخی از این افراد اعدامی یا محکوم به اعدام ماه ها بدون 

دسرتسی به وکیل در سلول انفرادی به سر برده  اند.
عفو بن الملل در گزارش خود تصریح کرد که جمهوری اس���المی از سال 1979 
اجازه دیدار از ایران را به نمایندگان این سازمان نداده و دولتمردان این کشور به 

ندرت به نامه های عفو بن الملل واکنش نشان داده  اند.
این گزارش در حایل صادر می شود که آخوند صادق الریجانی رئیس قوه قضائیه 
با بی شرمی و صراحت تمام می گوید »ما اعدام سیاسی مطلقاً در ایران نداریم!« 
اعدام مربوط به کسانی است که مسلحانه اقدام به مقابله با نظام کرده اند و صد 

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


شاهدسقوطهایسهگانه480

البته ده ها اعدام دگراندیشان سیاسی دم خروسی است که از آستن کوتاه آخوند 
الریجانی بریون زده اس���ت. و اصواًل در دوره حکومت اس���المی دروغ گفنت 
توسط مسئولن کشور به ویژه روحانیون دست اندرکار در کشور نهادینه شده است. 

ت-عدمرعایتحقوقبشربهویژهحقوقزنان

در ژانویه س���ال 2010 با وجود به گری و ببند شدید حکومت، زنان مبارز ایران در 
مطالبه حقوق خود یک بیانیه پنج ماده ای به شرح زیر را اعالم می کنند:

1- لغو کلیه قوانن تبعیض آمیز و ضد زن موجود از جمله: قوانن مربوط به ازدواج، 
طالق، چند همسری، حضانت، ارث، شهادت و ...

2- به رس���میت شناخته شدن حق زن بر بدن و ذهن خویش؛ شامل لغو حجاب 
اجباری و برقراری آزادی پوشش، آزادی انتخاب همسر و آزادی انتخاب گرایش 

جنسی
3- رفع خش���ونت علیه زنان در کلیه عرصه ه���ای خصوصی و اجتماعی و جرم 

شناخنت آزار جنسی دخرتان، قتل و خشونت ناموسی
4- جدایی دین از دولت و آزادی فوری زندانیان سیاسی

5- محاکمه کلیه دست اندرکاران، عامالن و آمران جنایات سه دهه گذشته
کمپن دفاع از حقوق زنان و زنان سرخپوش مریوان، برنامه شرم آور گرداندن یک 
مرد تبهکار با روس���ری و لباس زنانه با دفاع از زنان شرافتمند ایرانی با حضور 

هزاران زن در مریوان و دیگر شهرهای ایران و اروپا اعالم می دارد.
در شهر استکهلم سوئد دو زن ایرانی به عنوان اعرتاض به »حجاب اجباری« در 

ایران در مالء عام خود را نیمه برهنه می کنند.
»کمیسیون آمریکایی آزادی مذاهب« در گزارش سال 2013 خود ایران را یکی 
از 5 کشور اصلی معرفی کرده که در آن حق آزادی مذاهب به بدترین وجه پایمال 

می شود.
ما ش���اهد ستم حکومت اسالمی به جامعه بهائیان، یهودیان، دراویش مسلمان، 

ارامنه و مسیحیان و هموطنان سنی هستیم. 
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به گمانم زیباترین توصیف را زنده یاد خانم نادره افش���اری نسبت به وضع زنان 
ایران ترسیم می کند. 

»سرزمینی با قربستان مردانه و زنانه«، انشای جمهوری اسالمی را تعریف کنید. 
برای بازگویی و بهرت شناسی وضع و حقوق زنان در جمهوری اسالمی از نوشته 

ظنزگونه زنده یاد نادره افشاری استفاده می کنیم.

انشاء:
او در طنز انشاء گونه ای چنن می نویسد:

دیشب تا صبح نشستم و هر چی مامان رفت و آمد که: »بگری بخواب دخرت، مریض 
میشی!« گوش به حرفش ندادم، تا انشای خوبی نوشته باشم. زرنگی هم کردم و 
کمی هم »تاریخ« تو »انشاء«م چپاندم که به آقای دستغیب حایل کنم، می خواهم 
سفت و سخت حتماً قبول شوم، تا بابا بهانه ای برای شوهر دادنم نداشته باشد. 
خودش گفته است که اگر تنبلی کنی، معلوم است که دیگر حوصلهء درس خواندن 
نداری و باید بروی خانهء بخت و بعد هم البد تو دلش گفته که »لبهء تخت«... 
همان لبهء لبه... چون »تختخواب« ملک طلق مردان است و جز مالفه عوض 
 کردنش چیزی به زن ها نمی ماسد... ولش کن؛ از »خانه داری« که تجدید نشده ام!

داشتم از انشاءم می نوشتم که همچن تیز و تند شد که می ترسم آقای »دستغیب« 
که به مریحسن رأی داده و از اهایل عمامه داران هم هست، دقمرگ شود...

 ...تو چرک نویس نوش���ته ام که: »جمهوری اس���المی کودت���ای جمعی مردها 
علی���ه زن ها بود. چرا؟ معلوم اس���ت. آن دوره ها، زن ها کمی آزادی داش���تند و 
می توانس���تند کار کنند ]با درصدی مزاحم[ می توانس���تند هرجا دلشان خواست 
بروند ]با مزاحمت های غریدولتی[، می توانستند درس بخوانند ]بدون خط کشی 
دولتی[، می توانستند هرچه دلش���ان خواست بپوشند ]با انگولک های خیابانی 
غریدولتی[، مردها نمی توانس���تند چن���د تا زن بگریند ]قان���ون حکومتی[، بابا 
 نمی توانست مرا تا هجده سالم نشده، زورکی شوهر بدهد ]باز هم قانون دولتی[ 

یک ش���اهی هم بود آن زمان های دور که حاال بهش می گویند »شاه وزوزک« 
که به زن ها یاد داد آدمند و فقط »ابژهء س���کس« و کلفت و والدهء آقا مصطفا 
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نیستند؛ که ریختند و قربش را خراب کردند. ]یادتان هست این صادق خلخایل 
دوم خردادی را با کلنگش؟[

بعد مردها و آخوندها جمع شدند، یک عالمه »روشنفکر و تحصیلکردهء زن و 
مرد« هم کمک شان کردند، تا ز ن ها را بچپانند تو خانه ها و تو آشپزخانه ها... البته 
کلی هم زن کالغ س���یاه کمک شان کردند و بر علیه خودشان تظاهرات رفتند... 
بعد همه  ی این ها جمع شد و یک »آقا«یی آمد و گفت »جمهوری اسالمی، نه 
یک کلمه کمرت، نه یک کلمه بیشرت«. بعد هم »حکومت« اسالمی شد و از همان 
اول مردها راه افتادند به توس���ری زدن به زن ها و روسری و ... چادر اجباری؛ و 
بعد هم شد مساله ی حجاب برتر و شل حجاب و بدحجاب... و خیلی ها شدند 
»فاحشه« و کلی ها ش���دند معتاد... و خیلی ها رفتند دوبی به »چیز فروشی«... 
یک چیزهایی هم با تیغ موکت بری و باتوم و کتک و خون تو سر و صورت زن ها 
و زندان و مس���اله ی شریینی بعد از عروسی اجباری و هفتاد و دو تومان مهریه و 
بعد هم چوبه دار و میدان تری ]چون چرک نویس اس���ت، اینطوری شده[ بعد هم 
پرده ی وس���ط کالس های درس دانشگاه و درهای مجزای ورودی و خروجی... 
بعد هم کلی خربچن... با نماز اجباری و روزه ی اجباری و گریه ی اجباری و مردن 

اجباری و...
بعد... سنگس���ار... و مدارس دخرتانه/پس���رانه و معلم های پس���رانه/دخرتانه و 
خیابان های پسرانه/دخرتانه و اتوبوس های زنانه/مردانه و بیمارستان های زنانه/

مردانه و رس���توران های زنانه/مردانه و عروسی های زنانه/مردانه و قربستان های 
زنانه/مردانه و ...

بخش اعظم گ���زارش 360 صفحه ای این انجمن ب���ه نقض حقوق اقلیت های 
مذهبی در ایران دارد.

از تورم وحشتناک و گرانی روزافزون، چون اکثر خوانندگان خود با جزئیات امر 
آشنایی دارند من توضیح بیش���رت را الزم نمی دانم. دستگاه های دولتی در سال 
گذشته 30 درصد تورم را اعالم می کنند ویل سازمان های غریوابسته به تورم بیش 
از پنجاه درصد اشاره می کنند. در حالیکه کشورهایی مثل ترکیه و هندوستان با 
رشد اقتصادی 9-7 درصد دارند اقتصاد کشور خود را شکوفاتر می کنند مقامات 
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دولتی ایران فقط شعار می دهند و حتی رشد ایران به طور واقعی یک درصد هم 
نبوده و به اعتقاد ناظران بی طرف شاید رشد منفی نیز داشته ایم.

سقوط ارزش صد در صد ریال در مقابل ارزهای خارجی خود گواه روشن این 
وضع نابسامان اقتصادی است.

فقدان ارز برای خرید دارو و مایحتاج غذایی اولیه شاهد دیگری بر این وخامت 
اقتصادی است. 

رئیس اطاق بازرگانی، شخصی به نام »یحیی آل اسحاق« می گوید »تحریم ها« 
گلوگاه اقتصادی ما را روز به روز تنگ تر می کنند، و هر روز وابسته تر می شویم، در 
مقابل رئیس جمهور جهان مدیر می گوید تحریم ها و قطعنامه ها کاغذ پاره هایی 
بیش نیستند. بگذارید آن قدر قطعنامه صادر کنند تا »قطعنامه دان شان پاره شود«

با شعارهایی چون »اقتصاد مقاومتی« نه برای مردم نان می شود و نه مایحتاج 
روزانه آنان را تأمن می کند.

در حایل که صادرات نفت عراق 2/5 برابر ایران ش���ده است و در بن کشورهای 
اوپک مقام دوم را بعد از عربستان سعودی که متعلق به ایران بوده ،حاال عراق 
دومن کش���ور تولید کننده اوپک شده است و صادرات عراق از مرز 2/5 میلیون 
بشکه گذشته است. در حایل که وضع ایران از بد هم بدتر شده در حالیکه 20-30 
میلیون بشکه نفت معطل در شناورهای بزرگ خلیج فارس و دیگر دریاهای دنیا 

دارد صادراتش به مرز 600 هزار بشکه در روز رسیده است.
و طبعاً گزارش آژانس بن المللی انرژی در س���ال گذش���ته ایران از کسب درآمد 
حداقل 40 میلیارد دالر محروم شده است و این درآمدی بود که می توانست نان 
در سفره هر ایرانی، دارو برای هر مریض محتاج و مدرسه و خانه برای نیازمندان 

آموزش و کارتن خواب ها باشد.
آش به قدری ش���ور شده اس���ت که صدای یکی از سرآشپزان نیز درآمده است. 
آخون���د مکارم ش���ریازی در دیدار با علی الریجان���ی رئیس مجلس می گوید: 
»مملکت مانند بیماری است که 80 درصد قلبش از کار افتاده است« اگر آخوند 
مکارم کمی سواد پزشکی داشت می دانست که انسان با یک قلب 50 درصد از 
کار افتاده نیز می مرید تا چه رسد به 80 درصد. به عبارت دیگر و به زبانی دیگر 
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این آخوند اش���اره به از دست رفنت مملکت نموده است و اضافه می کند »این 
بیمار فقط با دعای امام زمان زنده اس���ت« او اش���اره می کند »وضعیت سود 

بانکی و بانکداری و مدیریت غلط صنایع مملکت را دچار مشکل کرده است.
ظریفی می گفت که قیمت قرب در امام زاده صالح باالی صدمیلیون تومان و سنگ 

قرب نیز بن 4 ایل 8میلیون تومان می تواند هزینه داشته باشد. 
در ایران گرانی و تورم وحشتناک در دو سال اخری حکمفرما بوده و قیمت اجناس 

خوراکی بعضاً دو یا سه برابر گردید.
دارو به ویژه داروهای آنتی بیوتیک، بیهوشی و سرطان و غریه که از ضروری ترین 
احتیاجات پزشکی یک جامعه است نهایت کمبود داشته و کار به جایی رسیده 
بود که پزشکان بیهوشی می گفتند بعد از این باید مریض ها را با ضربه چکش به 

سر بیهوش کنیم.
دلیل کمبود را مقامات نخس���ت تحریم را بهانه کردند ویل دول غربی به کرات 
اعالم داشتند که تحریم ش���امل دارو و مواد غذایی نمی باشد. سپس کمبود ارز 
بهانه شد و عماًل معلوم شد که دولت برای دارو که ضروری ترین ماده حیاتی برای 
جامعه اس���ت ارز مرجع نمی دهد در حایل که مثاًل پانصد دستگاه ماشن لوکس 

سواری »پورشه« از جزیره کیش با ارز مرجع ترخیص می گردند. 
رئیس نظام پزشکی ایران، علریضا زایل می گوید روزانه 250 تا 300 نفر در کشور 
دچار س���کته مغزی می شوند و هنوز مرکز خاصی برای درمان سکته های مغزی 
وجود ندارد و در آخرین آمار اعالم نش���ده نشان از یازده هزار مورد سکته قلبی 

طی چهار ماه گزارش شده است.
بیکاری زنان در دو س���ال اخری دو برابر شده است. دبریخانه کارگر با استناد به 
گزارش مرکز آمار می گوید تعداد زنان بیکار دو برابر ش���ده اس���ت. زنان اولن 

قربانیان اخراج، تبعیض جنسیتی و دستمزدهای نابرابر هستند.
آخوند احمد جنتی رئیس ش���ورای نگهبان در مورد احمدی نژاد می گوید: ای 
کاش احمدی نژاد 4 کالس درس خوادنده ب���ود تا بعد درباره ی امام دوازدهم 

حرف می زد!
منصور اسانلو از رهربان کارگران اتوبوس رانی به خربگزاری دویچه وله آلمان به 

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


485 حسینحقیقی

مناسبت اول ماه می »روز کارگر« می گوید بعضی از کارگران 22 ماه است حقوق 
نگرفته اند و در حایل که دولت خود حداقل 30 درصد تورم اعالم می کند و عماًل 

تورم در جامعه به ویژه در مواد غذایی باالی 60 درصد است. 
هرگز حقوق کارگران )و صد البته کارکنان دولت( با میزان تورم باال نمی رود.

مرک���ز آمار ایران تعداد بیکاران ایران را نزدیک به س���ه میلیون اعالم می کند و 
البته این بیکاری شامل مشاغل کذایی، نظری دستفروش و کسانی که نیمه وقت کار 

می کنند نمی شود.
دولت مصوبه ای تصویب می کند که برای ترخیص یک هزار اتوموبیل گران قیمت 
»مازاروت���ی« 45 درصد تخفی���ف می دهد و یک هفته پ���س از ترخیص این 
اتوموبیل ها ک���ه البد این ها نیز ب���ا ارز مرجع اس���ت ورود اتومبیل های لوکس 
گران قیمت طی مصوبه دیگر دولت ممنوع می گردد. به قول بچه های دبستانی 

»پیدا کنید پرتقال فروشان کالن سرمایه را؟!«
آق���ای محمد ملکی اولن رئیس دانش���گاه تهران بع���د از فتنه خمینی طی نامه 

سرگشاده ای به آقای خامنه ای می  نویسد که »فاقد شرایط رهربی هستند«
س���ال اخری  در ایران بعد از دوازده سال از س���قوط طالبان تازه در شهر سبزوار 
جوانی را در ورزش���گاه شهر به س���بک طالبان افغانی به دار زدیم، ورزشگاهی 
که زمانی برای تربیت جسم و روح جوانان بود. شهر شریاز شاهد قطع انگشتان 
دس���ت جوانی بود که در اثر فقر »آفتابه دزدی« کرده بود، در حالیکه دزدهای 

کالن آزاد می گردند. 
در ایران در دو سال اخری ساالنه 180 هزار محصل نخبه جمهوری اسالمی ایران 
را ترک می کنند. از مجموع 225 محصل ایرانی که از س���ال 1372 تا 1386 در 
المپیاد جهانی شرکت کرده اند بیش از یک صد و چهل نفر آنان در حال حاضر 

در دانشگاه های آمریکا و کانادا هستند. 
طبق آمار رسمی اداره گذرنامه در سال 1387 روزانه دو نفر با مدرک دکرتا، 15 
نفر با مدرک کارشناسی ارشد و صدها نفر لیسانسه کشور را ترک می کنند. بیش 
از 5 میلیارد دالر از سرمایه های نریوی انسانی متخصص به آمریکا و شش میلیارد 

به اروپا مهاجرت کرده اند.
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تعداد مهاجرین را معاونت آمار اسناد هویتی سه میلیون و 495 هزار اعالم نموده 
اس���ت و اعالم می کند »قبول کنید ایران در حال فروپاش���ی است. حرف های 
اطرافیان خود را باور نکنید. آنها فقط به منافع خود می اندیشند. در حال حاضر 

مردم تمام گرفتاری های خود را ناشی از اعمال و رفتار شما می بینند.«
الزم به تذکر است که دکرت ملکی چندین بار به لحاظ اظهارات مخالف حکومت 
در زندان جمهوری اس���المی به س���ر برده و به قول خودش بارها مورد اهانت، 

تحقری و شکنجه قرار گرفته است. 

براساس آخرین سرشماری در سال 1390 جمعیت ایران 77 میلیون نفر اعالم 	 
شد ویل مالیان و مقامات حکومت اسالمی در حایل که مواد خوراکی برای 
این جمعیت که بیش از نصف آنان گرس���نه  هستند، ندارد تشویق به کثرت 

اوالد و جمعیت زیاد می کنند.
»یارب به اونهایی که عقل ندادی، پس چه دادی!« 

در دو س���ال گذشته دو دیپلمات جمهوری اس���المی در آرژانتن و آلمان به 	 
خاطر کودک آزاری جنس���ی مورد تعقیب پلیس قرار گرفتند و هر دو از کشور 

محل خدمت شان با آبروریزی تمام اخراج گردیدند.
در ایران روزانه 76 نفر یا در هر س���اعت بیش از سه نفر در سوانح رانندگی 	 

جان خود را از دست می دهند. در نه ماه نخست سال 1390 تعداد قربانیان 
14/126 نفر و در طول سال بالغ بر 20 هزار نفر بوده است. 

در ایران اسالمی صدور چک های بالمحل در ده سال اخری هشتصد درصد 	 
افزایش و تعداد آن در سال اخری 75 هزار فقره و یا روزانه مبلغ 97.5 میلیارد 

تومان بوده است. 
 در ایران اس���المی ظرف س���ال 1390 به روایت اداره ثبت احوال 42 هزار 	 

کودک 14-10 ساله در کشور با هم ازدواج کرده اند.
افزایش »بی���وه کودک« ها در ایران غوغا می کند. در س���ال 1389 حدود 
37 هزار کودک مطلقه زیر 15 س���ال وجود داشته که اثرات ناگزیر روحی و 

فحشای حاصل از این طالق ها خود بحث مفصلی دارد.
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نمایندگان مجلس ایران برای جلوگریی از عکس  های خواب رفته نمایندگان 	 
خواس���تند در مجلس آین نام���ه ای بگذارند که جلوی این کار عکاس���ان و 
خربنگاران را بگریند، هرگز آنها نخواستند بدانند که مجلس خوابگاه آنها و 

جای خوابیدن نیست.
در ایران جمهوری اسالمی حتی پسران 14 و 15 ساله تن به جراحی زیبایی 	 

دماغ و غریه می دهند. مصطفی تربیزی روان شناس مقیم ایران می گوید این 
نوجوانان فقط در اثر چشم هم چشمی دست به این کار می زنند. 

موسسه هلندی »مارس وان Mars one« که قرار است ده سال دیگر در سال 	 
2023 سفینه به مریخ بفرستد، اعالم کرد که بیش از 70 ایرانی برای این سفر 

بدون بازگشت ثبت نام کرده اند.
نماینده کانون ش���وراهای اسالمی کار در کمیته دستمزد اعالم کرد براساس 	 

گزارش های رس���می در سه ماهه آخر س���ال قبل هزینه یک خانواده چهار 
نفره معادل 25 میلیون ریال اس���ت. در حایل که هزینه 18 قلم مواد خوراکی 
ضروری در سبد کاالی مصرف برای این خانواده با نرخ دولتی 5 میلیون و 

نرخ آزاد آن 7 میلیون ریال بوده است.
و به ترتیب فوق با توجه به متوسط حقوق کارگران و کارمندان جزء در حدود 
500-400 ه���زار توم���ان بوده و بیش از نصف مردم ای���ران زیر خط فقر قرار 

می گریند. 
ظریف���ی در مقابل طرح آوردن آب خزر به کوی���ر لوت گفت: »احداث 30 
کیلومرت قطار شهری )مرتو( 15 سال طول کشید، آن وقت پروژه لوله کشی آب 

خزر به کویر لوت را از مسری قله  دماوند حداکثر دو سال پیش بینی کرده اند.
تعداد مبتالیان به ایدز  )+HIV)در ایران از مرز 23 هزار باال رفته است. انتقال 	 

ایدز از طریق به کار بردن س���رنگ های آلوده توسط معتادین و ارتباط های 
جنسی بدون مالحظه توسط مردم است و خود مراکز صیغه های ساعتی و 
عدم رسیدگی به وضع بهداشت روسپی های خیابانی یکی از دالیل شیوع 

و انتقال ایدز می باشد.
هوای تهران و بعضی کالن شهرهای ایران از مرز خطرناک هم گذشته است 	 
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توزی���ع بنزین ناخالص که برای جربان تحریم آن عجوالنه قس���مت هایی از 
صنایع پرتوشیمی را برای تولید بنزین تبدیل کردند هوای تهران را خطرناک 
کرده است. به قول یکی از مقامات مربوطه، تهران در حال خفه شدن است . 
محسن رضایی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری و دبری مجمع تشخیص 
مصلحت می گوید. هزار تومان امروز سیصد تومان سال قبل است. ظریفی 
می گفت فرق ما با اصحاب کهف این است که آنها سیصد سال خوابیدند و 
و قتی بیدار شدند دیدند که پول شان ارزش ندارد ویل ما شب می خوابیم و 

صبح که بیدار می شویم می بینیم ارزش پول مان نصف شده است. 
رحیمی معاون اول ریاست جمهوری می گوید: »آن قدر مصائب در مملکت 	 

هس���ت که بهرت است س���رم را درون چاه بگذارم.« خود این آقای رحیمی 
و تیم مربوطه ش���ان زیر اتهامات متعدد در مورد س���وء استفاده های مایل و 

رانت خواری قرار دارند.
 به گزارش ایس���نا احمدی نژاد در جمع مردم اصفهان در میدان نقش جهان 	 

می گوید س���رمایه مملکت دست س���یصد نفر است که لیست شان در جیب 
من است و اضافه می کند وقتی به سراغ کسی که پانصد میلیارد تومان برده 

می رویم می گویند به او دست نزن.
این تنها احمدی نژاد نیس���ت که دادش در آمده است موسی الرضا نماینده 	 

مجلس می گوید: از تخصیص بودجه 800 میلیارد تومانی از س���وی دولت 
احمدی نژاد برای برخی بنیادها موسس���ات و افراد خاص از س���ال 1384 

تاکنون خرب داده است.
آقای ثروتی روز دوشنبه 13 شهریور به سایت زندگی نیوز گفته که این بودجه 	 

از سال 1384 به 200 مرکز و نهاد ناشناخته ای که دولت نام آن ها را تهیه کرده 
است پرداخت می شود.

وی افروده اس���ت: »هر کدام از این بنیاده���ا از طریقی هر فردی را در این 
لیست قرار می دهد و ساالنه ده ها میلیارد تومان پول می گریند و معلوم نیست 

این پول ها بابت چه چیزی هزینه می شود.«
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرده که این میزان بودجه همه ساله با 
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البی دولت با رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق تصویت 
شده و به این نهادها داده می شود.

وی از تالش چند س���اله برخی نمایندگان برای حذف این ردیف از بودجه 
کل کشور خرب داده که به خاطر وجود البی های قدرتمند در مجلس تاکنون 
موفق به این کار نشده اند. به گفته ثروتی تخصیص بودجه به این مراکز بودجه 
را از ش���فافیت خارج کرده و پول بی حسابی را در اختیار افرادی ناشناخته 

قرار می دهد که قابل کنرتل و نظارت نیستند.
اظهارات این نماینده مجلس در شرایطی مطرح می شود که شبکه ایران 19 
امرداد 1391 اعالم ک���رده بود دولت تصمیم دارد در مورد کمک بالعوض 
750 میلیاردی خود به 157 موسس���ه و نهاد مذهبی فرهنگی ، آموزش���ی و 

نظامی تجدید نظر کند.
شبکه ایران از موسسه آینده روشن دانشگاه امام صادق بسیج دانش آموزی 
و بسیج دانشجویی به عنوان موسسات و نهادهایی نام برده که همه ساله از 

کمک های بالعوض دولت بهره مند می شوند. 
مرکز اس���ناد انقالب اس���المی، خربگزاری مهر، موسس���ه آموزش���ی »امام 	 

خمینی«، کانون نویس���ندگان قم، هیات رزمندگان اسالم و بسیح استادان از 
دیگر نهادهای کمک گرینده از دولت به شمار می روند.

هر کس���ی از دست دیگری می نالد و س���ومی از دست هر دو طرف باالخره 
یک حکومت مافیایی ش���ری و پلنگ در کشور ما حکمفرماست که نظریش 
در فاسد ترین، دیکتاتورترین، دینی ترین و عقب  افتاده ترین نقاط جهان شبیه 

ندارد.

ث-مرثیهفعالیتهستهای،ضایعاتوخساراتجبرانناپذیرآن

داستان فعالیت هسته ای ایران بسیار بازگو شده است. بیش از ده نشست رسمی 
کشور های 1+5 با نمایندگان ایران از جمله آقایان موسویان که حاال در آمریکا و 
آخوند حسن روحانی و آخوند مقام سعید جلیلی از کاندیداهای ریاست جمهوری 
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تاکنون می توان گفت بی حاصل بوده است.
بهایی که ملت ایران برای این هوس آخوندها می پردازند خارج از محاسبه و رقم 
است. ایران در سال 1357 و آغار فتنه خمینی 6 میلیون بشکه در روز استخراج 
می کرد و چهار میلیون بشکه صادر می کرد. در آن زمان عربستان 8 میلیون بشکه 
یعنی دو میلیون بشکه بیش از ایران استخراج می کرد. اگر ما با همان روند پیش 
می آمدیم اکنون که عربس���تان نزدیک به 12 میلیون بش���که استخراج می کند ما 

امکان استخراج 10 میلیون بشکه صدور 8-7 میلیون بشکه را می داشتیم.  
کش���ور ما می توانس���ت با خرید تجهیزات الزم، تزریق گاز ب���ه چاه های نفت 
و نگهداری درس���ت و صحیج چاه ها با دسرتس���ی به تکنول���وژی غرب روزانه 
می توانست 8-7 میلیون بشکه نفت صادر بکند و با توجه به قیمت باالی نفت 
در 8-7 س���ال اخری می توانست روزانه 7 میلیون بش���که ضربدر 80-50 دالر هر 
بش���که یعنی روزانه نیم میلیارد دالر یا س���الیانه باالی دویس���ت میلیارد دالر و 
باالخره در ده سال اخری معادل دو هزار میلیارد دالر درآمد مشروع و ملی داشته 
باشد در حالیکه تقریباً 80 درصد این درآمد به لحاظ اوهام آخوندها که سودای 
استقرار جهانی اسالم را دارند از دست رفته است. شرکت های بزرگ نفتی در 
ایران سرمایه گذاری نکردند، چاه ها تخریب شده و روزانه صادرات نفت ایران به 
600-500 هزار بشکه نزول کرده است. آن هم اگر مشرتی باشد نمی توانیم پولش 
را بگرییم و باید به جایش از هندوس���تان و پاکستان برنج آلوده و از چن بنجل 

بخریم. 
در گزارش���ی از خربگزاری آلمان خواندم که دولت چن 25 میلیارد دالر س���رپده 
ارزی ایران را که اغلب از بابت فروش نفت ارزان بوده است در بانک های خود 
به بهانه تحریم بلوکه کرده است. اوال از بابت نگهداری این پول کالن به جای 
این که به ایران بهره برپدازد کارمزد نگهداری پول دریافت می کند مدیریت این 
پول به عهده چینی هاست. یعنی هر وقت اگر خواستند و تبدیل ارز دالر به »یوان 
چینی« به نفع شان شد آن وقت موجودی ایران را به یوان چینی تبدیل می کنند 
و باب���ت یوان نیز به ایران جنس می دهند، آن هم نه چیزهایی که ایران می خواهد 

بلکه بنجل هایی که آنها می خواهند آب کنند. 
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در واقع کش���ور ما با داش���نت مبالغ غنی نفتی دومن منبع بزرگ گاز در جهان، 
کویرهای گس���رتده برای استفاده از انرژی خورش���ید، اواًل نیاز به نریوگاه اتمی 
نداریم، ثانیاً به نریوگاهی که چهل س���ال پیش با طرح آلمان تاس���یس با دست 
ژاپنی ها نیمه تکمیل و بدست کارشناسان روس فارغ التحصیل از نریوگاه منفجر 

شده چرنوبیل می خواهد تکمیل شود احتیاجی نداریم. 
تازه دنیا با غنی کردن اورانیوم در سطح استفاده های صلح آمیز مشکلی با ایران 
ندارند، ویل ایران پای در جای پای کره شمایل می گذارد و می خواهد برای اخذ 
امنیت برای تداوم رژیم از تهدیدهای س���الح هسته ای بهره بگرید و برای همن 
هم است که بعد از ده ها بازدید کارشناسان حکام انرژی اتمی هنوز شفاف سازی 

نشده است و قرار هم نیست گویا شفاف سازی بشود. 
خط���ر جنگ احتمایل را همه می دانیم. دعا می کنیم که هرگز جنگی در کش���ور 
ما و با کش���ور ما صورت نگرید. در جنگ هیچ کس برنده نیس���ت حتی آنکه به 
ظاهر برنده باشد در واقع او نیز بازنده است جنگ برنده ندارد من برای آگاهی 
هموطنانم به گزارش یک هموطن کارش���ناس در این مورد »آقای سمنانی« در 
توضیح ضایعات جنگ اشاره می کنم و با آرزوی عقل سلیم برای حاکمان ایران 
و هر کشور قاصد جنگ با ایران و صلح و آرامش برای ایران و منطقه این بخش 

را پایان می دهم.
این مطالب در گزارش���ی از آقای آرمن عارفی در مجله »لوپوئن فرانس���ه« و در 

دیداری با رسانه های گروهی در کالیفرنیا توسط آقای سمنانی بیان شده است. 

حملهاسرائیلهزارانقربانیخواهدگرفت!
در گزارشی با عنوان قمار هسته ای آیت الله که از سوی موسسه سیاسی »هینکلی« 
در دانش���گاه »یوتا« به چاپ رس���یده خسرو س���منانی کارخانه دار و از فعاالن 
اقدامات بشر دوستانه تعداد قربانیان ایرانی پس از حمله هوایی اسرائیل را به طور 

مستقیم مرگ و غریمستقیم آسیب دیدگی و آلودگی 80 هزار نفر برآورد می کند.
این آمریکایی ایرانی تبار که در رشته فیزیک و شیمی تحصیل کرده به مدت 2 سال 
با کمک »گری سند کوئیست« مهندس هسته ای اعداد و ارقام منتشر شده توسط 
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دولت ایران و آژانس اتمی و همچنن گزارش های کارشناس���ان مختلف غربی و 
ایرانی را مورد بررس���ی و تحلیل قرار داده و به دقت خطرات حمالت هدفمند 
علیه مراکز هسته ای ایران را ارزیابی کرده است او در تحقیقات خود چهار مرکز 
هسته ای را مورد مطالعه قرارداده: اصفهان، نطنز، اراک و بوشهر که براساس این 

گزارش سه مرکز اول مطمئناً مورد حمله هوایی اسراییل قرار خواهند گرفت.

متصاعدشدنگازهایمسی
در صورت بمباران، اولن قربانیان کارمندانی خواهند بود که در این مراکز فعالیت 
می کنند خسرو سمنانی به لوپوئن می گوید با توجه به اینکه در این مراکز دو گروه 
به صورت شبانه روزی جایگزین یکدیگر می شوند در زمان بمباران بن 3500 تا 

5500 نفر در این مراکز حضور خواهند داشت. 
او در ادامه می گوید: »95 درصد آنان همان دم کشته خواهند شد: ابتدا بوسیله 
موج انفجار و سپس بوسیله حرارت بیش از حدی که از انفجار حاصل می شود 

و در نهایت به دلیل انفجار کپسول های »هگزافلوراید« اورانیوم.«
البته دولت اسرائیل گفته است که این عملیات بسیار ظریف انجام خواهد شد. 
ویل خس���رو س���منانی این موضوع را به طور کامل رد می کند او می گوید اگر 
اسراییل به مراکز هسته ای ایرانی حمله کند هدف نابودی کل تاسیسات خواهد 

بود. نه بخشی از آن.
با این حال، فاز بمباران تأسیس���ات مهلک ترین بخ���ش از حمله نخواهد بود. 
براس���اس این گزارش، بزرگرتین خطر به متصاعد ش���دن گازهای بسیار سمی 

موجود در این مراکز مربوط می شود.
اهمی���ت این خطر از آن جهت قابل تأمل اس���ت که جمهوری اس���المی مراکز 
هسته ای خود را به دقت در سطح کشور و در نزدیکی شهرها و اماکن مسکونی 
پراکنده کرده به گفته آژانس اتمی ایران از س���ال 2004 تا 2009 به میزان 371 تن 
»هگزافلوراید« اورانیوم تولید و آن را در مراکز اتمی اصفهان و نطنز ذخریه کرده 
است حمله به این دو مرکز باعث متصاعد شدن ترکیبات »فلوئوریت« می شود که 

آن نیز به نوبه خود به »اسید هیدروفلوئوریک« تبدیل خواهد شد. 
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سرطانونقصعضو
در م���نت این گزارش آمده:» این ماده که بس���یار واکنش پذیر اس���ت در صورت 
استنشاق باعث خفگی می ش���ود این ماده از کلر که در جنگ جهانی اول مورد 

استفاده قرار گرفت بسیار کشنده تر می باشد.«
خسرو سمنانی در این خصوص می گوید: »در صورت انهدام ساختمان ها، کاماًل 
مشخص است که مقادیر قابل توجهی از این گاز در هوا متصاعد خواهد شد.« 
براس���اس این گزارش، اگر تنها 5 درصد از 371 تن »هگزا فلوئوراید« اورانیوم 
تولید شده در هوا متصاعد شود، گاز سمی در کمرت از یک ساعت به شهر اصفهان 
خواهد رسید: 240 هزار نفر، به ویژه در مناطق 4 و 6 این شهر، در معرض این گاز 
قرار خواهند گرفت. ویل در صورتی که 20 درصد این گاز منتش���ر شود 352 هزار 

سکنه این شهر در خطر خواهند بود . 
در این گزارش همچنن آمده:» اگر این طور در نظر بگرییم که بن 5 تا 20 درصد 
از مردم در معرض این گاز قرار گریند بن 12 تا 70 هزار نفر آلوده خواهند شد.« به 
عالوه آسیب های که بر محیط زیست وارد می شود باعث افزایش نرخ سرطان و 
نقص عضو در زمان تولد خواهد گردید. جمهوری اسالمی برای امنیت بخشیدن 
به برنامه هس���ته ای خود که ادعا می کند ماهیت صلح آمی���ز دارد، تمامی مراکز 
غنی س���ازی اورانیوم خود را در نطنز و فوردو در زیرزمن س���اخته است. آیا این 

مسأله کمکی به کاهش تعداد کشته شدگان خواهد کرد؟

شبحچرنوبیل
خسرو سمنانی می گوید: »هر چقدر مرکز هسته ای عمیق تر باشد میزان بمباران نیز 
افزایش خواهد یافت این مراکز به واقع به گورهای دسته جمعی تبدیل خواهند 
ش���د.« با این حال او معتقد اس���ت که در نظنز خطر قرار گرفنت مردم در معرض 
گازهای سمی به مراتب کمرت خواهد بود زیرا اطراف این مرکز را مناطق شهری 

اشغال نکرده است.
او می گوی���د:» با این حال اگر تنها 1 درصد از گاز س���می متصاعد ش���ود، بن 
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800 تا 7000 نف���ر در معرض این گازها قرار خواهند گرفت.« جدی ترین خطر به 
رآکتور هسته ای بوشهر مربوط می شود که از سوی روسیه در سپتامرب 2011 تحویل 
داده ش���ده ویل براساس این گزارش »احتمال بمباران آن بسیار ضعیف، ویل نه 

غریممکن خواهد بود.«
خسرو سمنانی می گوید: »حمله به بوشهر باعث متصاعد شدن مواد رادیو اکتیو 
به هوا خواهد شد.« در گزارش آمده: »بادهای اصلی این منطقه به سمت شهر 
می وزند و صدها هزار نفر در این منطقه در معرض سطح بسیار باالیی از رادیو 
اکتی���و قرار خواهند گرفت.« اگر فقط 1 تا 5 درص���د مردم در معرض این مواد 
ق���رار گریند، بن 2400 تا 12000 نفر به ش���دت مبتال به امراض جدی، مانند مورد 

»چرنوبیل« خواهند شد.«
در بخش دیگری از منت این گزارش نیز آمده: »بمباران بوشهر غری از ایران مردم 
کشورهای همسایه واقع در حاشیه خلیج فارس را نیز با یک بحران جدی زیست 

محیطی و اقتصادی روبرو خواهد کرد.«

اظهاراتحتریکآمیزآیتاهللها
بسیاری از کارشناس���ان به منظور کاهش حمله احتمایل به مراکز هسته ای ایران 
موفقیت در بمباران رآکتور »اوسریاک« عراق در سال 1981 و رآکتور »الکبری« 
س���وریه در سال 2007 را مثال می زنند که تلفات جانی در آنها بسیار محدود بوده 
اس���ت این مقایسه باعث حریت خسرو سمنانی می شود او می گوید: »به لحاظ 
عقالنی، اینکه این دو مورد را با مورد ایران یکسان تلقی کنیم نامنصفانه است 
آن دو رآکتور زمانی که بمباران شدند، در مرحله ساخت قرار داشتند و هیچ گونه 

ماده سمی یا رادیو اکتیو در آنها موجود نبود.«
شاید به نظر برسد که خسرو سمنانی یکی از مدافعان سرسخت جمهوری اسالمی 
است. ویل این طور نیست. او که بنیانگذار سازمان غری دولتی حمایت از دموکراسی 
به نام »امید برای ایران« در سال 2009 و منتقد شدید سیاست سرکوبگر جمهوری 
اسالمی می باش���د اینکه او در گزارش خود به جای سران اسراییلی صرفا سران 
جمهوری اسالمی را مورد خطاب قرار داده نیز یک تصادف نبوده. این دانشمند 
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که 39 سال است به ایران بازنگشته می گوید: »من روی این گزارش عنوان قمار 
هسته ای آیت الله ها« را گذاش���تم، زیرا دلیل تهدید امروز اسراییل عیله ایران را 
صرفاً اظهارات تحریک آمیز آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد می دانم. آنها 
باید بدانند که در صورت حمله، یک نسل کامل از مردم ایران نسبت به کسانی که 
از این حمله حمایت کرده اند احساس خصومت خواهند کرد. خطر تلفات انسانی 
در صورت حمله آن قدر چش���مگری است که بی ش���ک می بایست در مباحثات 

مربوط به برنامه اتمی ایران گنجانده شود.«
دیدیم که ضررهای نادانی حکومت ایران سر به هزاران میلیارد می زند.

در زمین���ه گاز نیز قطر کوچک روزانه ده میلیون دالر  گاز از حوزه مش���رتک گاز 
پارس���یان چندین سال اس���ت گاز می فروشد و امروز هر ش���هروند قطری درآمد 
س���االنه اش باالی صده���زار دالر بوده و مقام اول را در دنیا پیدا کرده اس���ت. 
متأس���فانه هنوز کشور ما بعد از گذشت چهار س���ال که استخراج گاز را به یک 
شرکت چینی داده بود. چون شرکت مزبور حتی آغاز به اجرای طرح نیز نکرد لذا 
قرارداد فس���خ و تاکنون دو سکوی استخراج نفت نیز که به قرارداد خاتم االنبیاء 
سپاه پاسداران داده شده است. هر یک مبلغ نزدیک به پنجاه میلیون دالر ارزش 
به لحاظ کارشناسی پیمانکاران در فاز 13 جنوبی غرق شده است و مدیر پروژه 
دستگاه جرثقیل را برای غرق این س���کوی شناور پنجاه میلیون دالری مسئول 
می داند. طبق اظهارات مقامات بن المللی و مس���ئولن ایرانی قطر بیست برابر 
ایران از حوزه مشرتک پارسیان گاز استخراج می کند و در حالیکه ایران تاکنون 
46 میلیارد دالر هزینه سرمایه گذاری ناموفق در استخراج گاز پارسیان داشته است 
اگر فردا تحریم ها نیز برداش���ته شوُد احتایج به چهل میلیارد دالر سرمایه گذاری 

تکمیلی دارد تا به سطح استخراج متعارف برسد. 
بد نیست بدانید که سپاه پاسداران با 812 شرکت وابسته به خود تاکنون در حدود 
7650 پ���روژه دولتی را ب���دون مناقصه یا مزایده »ب���رادران« قاچاقچی به قول 
احمدی نژاد واگذار کرده اند و هنوز ما آغاز به عملیات استخراج نیز نکرده ایم و 

داریم با استکبار جهانی برای استقرار جهانی اسالم می جنگیم.
خسارات و مضرات سوء مدیریت در کشور ما فقط محدود به هزاران میلیارد دالر 
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عدم  النفع مربوط به فروش نفت و گاز نیس���ت. ضایعات در محیط زیست شاید 
عمق بیشرتی داشته باشد. خشک شدن زاینده رود را هم شنیده اید رودخانه ای 

که روزی به مظهر زیبایی و طراوات اصفهان و مزارع اطراف آن بود.
در دریاچه رضائیه ضایعات طبیعت گسرتده تر است و خشک شدن دریاچه رضائیه 

محیط زیست بخش بزرگی از ایران را با بحران روبرو خواهد کرد.
براساس گزارش های رس���می 70درصد آب دریاچه رضائیه خشک شده است. 
غلظ���ت نمک آن که برابر با 160 تا 170 گرم در هر لیرت بود اکنون به 400 گرم در 

لیرت رسیده است.
در صورتی که خشک شدن دریاچه رضائیه ادامه پیدا کند. توفان  های شن و نمک 
»یک چهارم« مساحت ایران را به قول رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی ایران 
فرا خواهد گرفت و قربانیان اولیه میلیون ها هموطن آذربایجانی خواهند بود. به 
گفته »نادر قاضی پور« نماینده مجلس شورای ملی از ارومیه ساکنان نزدیک به 

50 روستای اطراف دریاچه از هم اکنون منطقه را ترک کرده اند. 
به عقیده کارشناس���ان نخس���ت باید اقدامات اورژانس صورت گرید که حداقل 
میزان 30درصد آب باقیمانده حفظ ش���ود و دریاچه مواجه با خش���کی کامل و 
ضایعات هراس انگیز آن نباش���د تا چاره عاجل در مورد افزایش منابع آب برای 

آن صورت گرید.
البته از حکومت و دولتی که نریوی بس���یجی به سوریه می فرستد. چهار میلیارد 
دالر اعتبار جدید دولت برای بشاراس���د مشرف به موت سیاسی می دهد. برای 
حزب الله لبنان در بعلبک پارک می س���ازد و برای حماس و دیگر جبهه های به 
قول خودشان »مقاومت« پول و اسلحه می دهد نباید انتظار داشت به این مسئله 
بسیار حیاتی برای مردم آذربایجان و یک چهارم از وسعت سرزمن ایران به این 
زودی ها اقدامی بعمل آورد ش���اید روزی متوجه این ضایعه و ظلم بزرگ بشوند 
که آن 30 درصد آب باقیمانده نیز خش���ک شود و زمانی که گرد و خاک نمک 
به صحرای قزوین رسید آقایان از خواب خرگوشی یا خرس قطبی بیدار خواهند 

شد.

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


497 حسینحقیقی

ج-انزوایبیشتربیناملللیایران

حال ببینیم ایران ما در کجای سیاس���ت جهانی ایستاده است و ما کجائیم، دنیا 
کجاس���ت! دولت کانادا که در ماه خرداد کلیه روابط سیاس���ی و تجاری خود را 
ب���ا ایران قطع کرد. ایران را »بزرگرتین خطر برای صلح جهانی« نامید و ضمن 
پریوی از تحریم های سازمان ملل متحد و ایاالت متحده آمریکا خود تحریم های 
اضاف���ی نیز برای ایران برقرار نمود و فقط مواد غذایی و دارویی و نیز ارس���ال 
پول توس���ط ایرانی تباران شهروند کانادا تا مبلغ چهل هزار دالر به ایران را مجاز 

دانست.
قاضی اکربتو یاسمن (Nice man) دادستان کل آرژانتن در یک گزارش پانصد 
صفحه ای شبکه جاسوسی و تروریستی جمهوری اسالمی در کشورهای آمریکای 

التن را برشمرده است. 
کنگره آمریکا کش���ور ایران را بزرگرتین حامی تروریست در جهان اعالم کرد و 
تحریم های بیشرتی بر علیه ایران و پاره ای دست اندرکاران سیاسی در ایران اعالم 
داش���ت. این تحریم ها که از آغاز ماه جوالی 2013 شروع شد. شدیدترین تحریم 

جهانی محسوب می شوند. 
عربس���تان س���عودی، کویت، بحرین و امارات عربی، یعنی همسایگان ایران در 
خلیج فارس،  جمهوری اس���المی را بزرگرتین تهدید علیه خود می دانند. یعنی 
دیگر این اعراب س���نی، به اس���رائیل به چش���م تهدید نمی نگرند، بلکه در کنار 

اسرائیل ایران را بزرگرتین تهدید برای خود می دانند. 
با وجود اینکه ایرانی ها در سه دهه اخری نزدیک به 800 میلیارد دالر در دوبی و 
امارات س���رمایه گذاری کرده اند با وجود این »انور محمد قرقاش« وزیر مشاور 
در امور خارجه امارات، ایران را جدی ترین تهدید علیه این شیخ نشن می داند. و 
اخریًا دولت امارات ویزای سه ساله ایرانیان شیعه را تمدید نمی کند و شروع به 
اخراج آنان کرده است. تا زمانی که این کتاب زیر چاپ است بیش از پانصد نفر 
از ایرانیانی که سابقه اقامت 20-10 ساله در امارات دارند حکم اخراج گرفته اند. 
عراق که ایران بیش از سیصد میلیارد دالر غرامت جنگی از این کشور طلب دارد 
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ویل هنوز سفری ایران در عراق که خودشان را برادر خوانده المالکی نخست وزیر 
عراق اعالم می کنند. طاق نصرتی را که صدام به نشانه پریوزی خود با کاله خود 
پنجاه هزار سرباز و پاسدار ایرانی در بغداد ساخته است نتوانسته اند تخریب کنند 
و میلیاردها طلب حقه مردم ایران از کشور نفت خیز عراق به بوته فراموشی سرپده 
شده است. تنها دلخوشی حکومت ایران است که در آنجا گروه های شیعه و سنی 
را به جان هم انداخته و فقط در ماه می 2013 بیش از 600 عراقی مسلمان جان 

خود را از هر دو طرف از دست داده اند. 
به هر حال »موفق الربیعی« مشاور سابق امنیت ملی عراق و یکی از رهربان اتحاد 
ملی این کشور در مصاحبه با تلویزیون العربیه می گوید: عراق نمی خواهد مانند 
ای���ران نظام والیت فقیه پیاده کند. ویل هنوز حاکمان بی خرد تهران می خواهند 
با هزینه پانصد میلیون دالر از اموال مردم مظلوم ایران یک نریوگاه برق پانصد 

مگاوات در شهر نجف- عراق تأسیس کنند و در نجف بیمارستان بسازند. 
در این بخش برای اینکه بدانید سیاست خارجی ما تا چه اندازه از لحاظ روابط 
بن المللی و دیپلماتیک آشنایی دارند عن اظهارات معاون وزارتخارجه ایران که 

در تابستان 1391 بیان داشته است نقل می کنیم.
حسن قشقاوی معاون پارلمانی و کنس���ولگری وزارت خارجه درگفتگو با خرب 

آنالین: 
شما چندین سال است که در وزارت خارجه و در سمت های مختلف مسئولیت 

دارید. مکانیزم گزینش دیپلمات ها در وزارت امورخارجه چگونه است؟
به علت حساس���یت هایی که از آغاز بر روی وزارت خارجه وجود داش���ته، یکی 
از دقیق ترین گزینش ها در این وزارتخانه انجام می ش���ده اس���ت. چون اکثریت 
مدیران و کادر رژیم گذش���ته از  وزارت امورخارجه کنار گذاشته شدند و قرار شد 
ای���ن وزارتخانه نریوهای جدیدی را بگرید، از همان ابتدا گزینش دقیقی در این 
وزارتخانه تعبیه ش���د و تا امروز هم دنبال ش���ده است. در گزینش ها گاه تا ماه ها 
وضعیت شخصی، خانوادگی و ... افراد مورد بررسی قرار می گرید. این موضوع 
حتی نسبت به فارغ التحصیالن دانشگاه روابط بن الملل که دانشگاه زیر نظر این 

وزارتخانه است، هم اعمال می شود.
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کارکنان و پرس���نل وزارت خارجه در ردیف ایثار گر ترین کادر اداری و سیاسی 
کشور به حساب می آیند، از مجموع چهار هزار پرسنل موجود در وزارت خارجه 
اعم از رس���می و غری رسمی 67 نفر فرزند مستقیم شهید، 479 نفر جانباز و در 
مجموع 1400 نفر ایثار گر می باشند. 80 درصد از این ایثار گران دارای تحصیالت 
دانش���گاهی از مقطع لیسانس به باالتر هس���تند، بنابراین براساس آمار موجود، 
وزارت خارج���ه به خاط���ر گزینش قوی و نظارت و ارزش���یابی همه جانبه اولن 
دستگاه اجرایی از لحاظ کثرت اعضای بسیجی می باشد. از مجموع چهار هزار 
پرسنل موجود، 2800 نفر بسیجی عادی 1700 نفر بسیجی فعال هستند )جمع این 
بسیجی ها که می ش���ود 4500 نفر!(. بنابراین نیمی از دیپلمات های ما ایثارگر و 
بس���یجی تحصیل کرده هستند. از مجموع پرسنل این وزارتخانه، 106 نفر دارای 
مدرک دکرتا، 877 نفر کارش���ناس ارشد و 1334 نفر دارای مدرک کارشناسی 
می باشند. یعنی مجموعه 2317 نفر فارغ التحصیل دانشگاهی می باشند. بنابراین 
وزارت خارجه ایثارگرترین، بس���یجی ترین و تحصیلکرده ترین کادر را در کشور 
نسبت به کلیه وزارتخانه ها و دس���تگاه های اجرایی دارا است. البته این همه که 

گفته شد به معنی عصمت مطلق دستگاه دیپلماسی و دیپلمات ها نیست.
در حایل حکومت ایران در سیاست خارجی، سیاست اقتصاد داخلی برنامه های 
اخالقی و آدم سازی شرعی شکست کامل خورده است. بد نیست اعرتاف دکرت 
مهدی خزعلی پسر آیت الله دایناسور اسالمی خزعلی را در ارتباط با ترانه »آی 

نقی« »شاهن نجفی«  ذکر کنیم. او می گوید:
چه کرده ایم که مردم به خدا و پیامرب و ائمه ناسزا می گویند، اگر جوانی )شاهن 
نجفی( از دین برمی گردد ما مس���ئولیم، ما جنایت کردیم، ما زدیم و شکستیم و 
کش���تیم، ما دریدیم و بریدیم و خوردیم، ما حالل خ���دا را حرام و حرام خدا را 
ح���الل کردیم، ما به نام مصلحت دین، دروغ گفتیم، تهمت زدیم، غیبت کردیم، 
ناس���زا گفتیم، ما به روی دخرتکان تیغ کش���یدیم و گیس بریدیم. ما فقر و فساد و 
فحشا، نرینگ و ریا و دزدی و اختالس را به خورد ملت دادیم. ما باورهای پاک 

مردم را سرپ بالی خود کردیم. ما همه را رنگ کردیم. 
در حایل که به قول دکرت خزعلی فقر، فس���اد و فحش���اء، نرین���گ، ریا، دزدی و 
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اختالس دارد کش���ور ما را به ورطه زوال و نابودی س���رپد. »خانه از پای بست 
ویران است، مال در فکر نقش ایوان )و مسجد( است.«

رئیس »کانون فرهنگی هرنی مس���اجد« با ارائه س���ازمان اوقاف می گوید در 
حایل که ما 67 هزار مس���جد داریم با کمبود 72 هزار مسجد مواجه هستیم. این 
کمبود در زمانی اس���ت که اکثر آخوندهای حکومتی از خایل بودن مس���اجد و 

کمبود نمازگزاران در مساجد شکوه دارند.
آخوندی به نام »تقی قرآئتی« که عنوان رئیس موسس���ه مسجد را در حکومت 
اس���المی یدک می کشد برای محو آثار 2500 مدرسه ساخته شده در مراسم 2500 
سال پادش���اهی ایران، پیشنهاد احداث 2500 مس���جد را می کند و انسان واقعًا 
می اندیشد که پادشاهی سعی در احداث 2500 مدرسه برای خردگرایی می نماید و 
آخوندی ساخنت 2500 مسجد را برای خردگریزی و داشنت پایبندی های خرافاتی 

در آستن دارد. 
پاپ فرانس���یس پاپ جدید دنیای کاتولیک می گوید ک���ه »دین حق ندارد در 
زندگی خصوصی افراد دخالت کند« ویل جمهوری اسالمی و خواهران زینب 
و بسیجی ها و سربازان گمنام امام زمان با رنگ زیرشلواری و تفکرات خیایل و 

شبانه ملت ایران نیز کار دارند. 

چ-چهرهمذبومیکهواپسگرایاناسالمیدرجهاناز
اسالمساختند

چندین رویداد پیاپی از قبیل قتل فجیع و قصابی گونه یک سرباز 25 ساله بیگناه 
انگلیس توسط دو جوان مسلمان نیجریه تبار در روز روشن و در مالء عام در شرق 
لندن و نیز حمله یک مسلمان افراطی به یک سرباز فرانسوی در پاریس. اسالم و 

تعصب اسالمی را موضوع روز جراید اروپا و آمریکا کرده است. 
در این ارتباط مقاله از واشنگنت تایمز نقل کنیم که می نویسد: »اسالم دین صلح 

و آشتی نیست.« 
در عکس العمل به برنامه تبلیغاتی دانشجویان سعودی که در خیابان های نیویورک 
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به پخش شاخه های گل میان عابران دست زده بودند، روزنامه واشنگنت تایمز با 
لحنی بی س���ابقه به دین اسالم تاخته و ادعای دین صلح و آشتی بودن اسالم را 

رد کرده است.
رسانه های آمریکایی در مورد حرکت دانشجویان عربستان سعودی در روزهای 
»عید پاک« مسیحی منتش���ر شده است.  CNN و دیگر رسانه های آمریکایی، 
پخش شاخه گل های ُرز از سوی گروهی از دانشجویان سعودی در میدان تایمز 
نیویورک به مناسبت عید مسیحی پاک را گزارش دادند. نویسنده واشنگنت تایمز 
اما می پرس���د، »آیا پخش کردن گل یعنی اس���الم دین صلح و آشتی است؟« و 

سپس چنن ادامه می دهد:
»بس���یاری در رسانه ها سعی می کنند اسالم را به عنوان یک دین صلح جویانه 
تصویر کنن���د. همن هفته در The Five ، برنامه پربینن���ده فاکس نیوز«   باب 
بکل »افراطی های مس���لمان را سرزنش می کرد که با رفتارهای تروریستی خود 
چهره محمد پیغمرب اسالم را خراب می کنند، و »دینا پریو« ادامه داد که محمد با 
مسیحیان و یهودیان با مدارا برخورد می کرد و گفت اینکه او یک همسر مسیحی 

داشته هم شاهدی بر این مدعاست.
نویسنده اما اضافه می کند که اما »بکل« و »پریو« اشتباه می کردند، و می نویسد: 
»محمد وقتی در مکه بود یک همس���ر مسیحی داش���ت، اما آن پیش از تبدیل 
شدنش به یک جنگجو بود، و حتی پیش از آن بود که چیزی به نام اسالم وجود 
خارجی داش���ته باشد.  پس اگرچه همسر محمد مسیحی بود، اما این ربطی به 
تحمل دین وی توسط محمد نداشت. اسالم در سال 622 میالدی، سال هجرت 
محمد از مکه به مدینه آغاز شد. در دوران زندگیش در مدینه، پیغمرب در بیشرت از 
80 جنگ شرکت داشت؛ با دخرتی ازدواج کرد که طبق مراجع مختلف تاریخی 
تنها ش���ش یا هفت سال از عمرش گذش���ته بود؛ هزاران یهودی و مسیحی را به 
قتل رس���اند و مورد تجاوز جنسی قرار داد؛ و خش���ن ترین دین در تاریخ را پایه 

گذاشت.«
نویسنده س���پس به عدم مدارای پیامرب اسالم با مسیحیان و یهودیان می پردازد: 
»محمد، مثل مس���لمان های افراطی امروز، کافران را بوزینه و خوک می خواند. 
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در سرتاس���ر قرآن محمد از زبان خدا می گوید که او مس���یحیان و یهودی ها را از 
عربستان بریون خواهد کرد. عربستان سعودی یک حکومت کامال اسالمی است. 
در سرتاس���ر عربستان هیچ کلیسایی وجود ندارد، هیچ کنیسه ای وجود ندارد. در 

عربستان هیچ گونه تحمل ادیان وجود ندارد.«
مقاله واش���نگنت تایمز سپس به نقل آیه های مختلفی از قرآن می پردازد که در آن 
پیغمرب اسالم از زبان خدا مومنان را به جنگ و قتل مخالفان اسالم و آنانی که 
به الله تس���لیم نمی گردند فرا خوانده است. نویسنده این مقاله سپس می افزاید: 
»اغلب در پاسخ به بحث خشونت در اسالمی صحبت از خشونت هایی می کنند 
که به نام مس���یحیت صورت گرفته است، از جمله خشونت های بی حد و حصر 
جنگ های صلیبی.  اما تفاوت عمده ای که وجود دارد این اس���ت که عیس���ی 
مس���یح در طول عمرش هرگز در جنگی شرکت نداشت و هیچ وقت پریوانش را 
به خشونت دعوت نکرد. محمد یک جنگجو بود و به خشونت دعوت می کرد.  
قرآن هردوی این واقعیت ها را در خود دارد. دادن گل به عابران حرکت قشنگی 
است، اما اسالم را به دین صلح و آشتی تبدیل نمی کند.  نام صحیح تر کاری که 

این دانشجوها دارند انجام می دهند »جنگ با یک شاخه گل« است.«
مقاله دوم از یک روشنفکر اسالمی مقیم فرانسه به نام »طاهربن جللون مراکشی« 
اس���ت. این مقاله در  Gles Reporter توسط  آقای »ش.ولد« و به فارسی در 

کیهان لندن نیز منتشر شده است.
رویدادها و خاطرات، باورها و نکته نظرهای این مسلمان در برخورد با تعصبات 
اسالمی امروز بسیار به وضع و احوال ما شباهت دارد. لذا عیناً این مقاله را نقل 

می کنیم:
طاهربن  جللون نویسنده عرب تبار فرانس���وی در مقاله ای که می خوانید نظرات 
روشنفکرانه خود را با عنوان »مسلمان بودن برای من امری طبیعی است« راجع 

به اسالم و مسلمانی بیان کرده است.
این نویس���نده در آزادی کاملی که می توان »الییک« نامید، با مذهبش زندگی 
می کند. او در مراکش چشم به جهان گشود و هنگامی که به فرانسه آمد، اسالم 
بحث روز نبود. پس از گذش���ت چهل سال، تعریف می کند چرا و چگونه رابطه 
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مسلمانان،  و کشور فرانسه دچار مشکل شد.

منمسلمانزادهام
من مسلمان  زاده شده ام. پدرم برای نامگذاری من، گوسفندی را رو به قبله قربانی 
کرد، و به هنگام ریخنت خون حیوان هم دعایی خوانده شد. در محیطی پرورش 
یافتم که مس���لمان بودن طبیعی بود. می دیدم که پدر و مادرم روزی پنج بار نماز 
می خواندند و در ماه رمضان روزه می گرفتند، صدقه می دادند و در آرزوی سفر 
مکه بودند. این ها جزئی از زندگی روزانه ما بود. در شش سالگی من نیز بایستی 
نم���از می خواندم و برای این کار باید وضو می گرفت���م. ما در »فیض« زندگی 
می کردیم، شهری قدیمی که در زمستان هوایش بسیار سرد است و آب یخ می زند. 
ه���ر بامداد من از شکس���نت یخ روی آب برای وضو گرفنت هراس داش���تم. پدرم 
می دید که من چگونه از سرما می لرزیدم. یک روز مرا در آغوش کشید و در گوشم 
ای���ن جمله را زمزمه کرد که هنوزش به خاطر دارم. گفت: »من درک می کنم که 
وضو گرفنت با آب س���رد سخت است اما مسلمان بودن آسان است، باید رفتاری 
نیکو داشت و مقررات را رعایت کرد، دروغ نگفت، دزدی نکرد، ضعفا را تحقری 
نکرد، بدی نکرد، به والدین و آموزگاران احرتام گذاشت. همن. با انجامشان تو 
مسلمان خوبی خواهی بود. نماز را هم تا تابستان، در دل بخوان.« پدرم با گفنت 
ای���ن کلمات مرا رهانید. در طول چند دقیقه، ارزش های واقعی مذهب را درون 
مغزم جا داد و از آن پس من لحظه ای نیندیش���یدم که نس���بت به اسالم کوتاهی 
می کنم. بامداد فردا هنگام ورود به مدرسه Franco Marciano، شهر خودمان 
دس���ت مدیر سختگری مدرسه را که اهل برتانی بود و لحظه ای از سگ بزرگش 

جدا نمی شد، بوسیدم.
شاگردان به من خندیدند و من هم احساس می کردم که کار خنده داری کرده ام، 
و خودم هم خندیدم. اما این مرد آموزگار اصلی ما بود و من از آموزش او بهره 

می بردم، طبیعی بود که به او ادای احرتام کنم.

T.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYeBUF


شاهدسقوطهایسهگانه504

دیری نپایید که دانس���تم تمام ادیان از انسانیت و عدل و انصاف دفاع می کنند، 
ام���ا چیزی را که نمی پذیرفتم زور و تهدید و جهنم و تنبیه و چیزهای ترس���ناک 
بود. از لطف پدرم من پی به اصل بردم و در آزادی مطلق- برای این که نگویم 

الییک- با اسالمم سر کردم.

پیشداوریوجهالت
من دورانی را شناختم که صحبتی از اسالم به صورت امروزی نبود. اوایل سال 
1970 بود که برای ادامه تحصیالتم به پاریس آمدم، محله هایی را کش���ف کردم 
که مراکش���ی ها مانند بهائم درونش می زیستند، همه شان هم مرد بودند. اندکی 
دیرتر، گرد آمدن افراد خانواده به دور هم س���بب شد که روش زندگی این آدم ها 
دگرگون شود. صحبتی از اسالم و مهاجرت نبود. مردان غم زده ای را می دیدم که 
در محله های عرب نشن می پلکیدند. پاره ای هم خودشان را به محله پنجم شهر 
برای نماز در مسجد پاریس می کشاندند. تعدادشان زیاد نبود، اغلب می رفتند که 

هموطنانشان را ببینند و اندکی تنهایی شان را پر کنند.
در اواخر سال 1970، تصویر اسالم به طور فاجعه آمیزی دگرگون شد. زمان انقالب 
ایران بود و آغاز تروریس���م به نام اسالم، پیدایش تعصب و خشک اندیشی، فتوا 
بر ضد سلمان رشدی، خواست های هویتی... من از نادر نویسندگان مهر خورده 
مسلمان بودم که به دفاع از رشدی برخاستم و در این باره در روزنامه ی لوموند 
مقاله نوش���تم، و با دیدن واکنش های خش���ونت آمیزی در نشریات عرب پی به 

شدت این تعصب و خشک اندیشی بردم.
هراسان، به خود می گفتم: این داستان موقتی  است و به درازا نخواهد کشید، این 
اسالمی نیست که من شناختم و از پدرم آموختم. فرانسویانی را می دیدم، بهت زده 
و نگران از حمله ناگهانی و ناگوار مذهبی که از آن چیزی نمی دانس���تند. البته 
بودند اس���تادانی در مدارس بزرگ و شرق  شناسانی چون ژاک برک، ماکسیم 
رودنس���ون، و نسان مونتی، آندره میکل و بس���یاری دگر، اما آنها با مردم عادی 
تماسی نداش���تند. فرهنگ و تمدن اسالم در رسانه ها مخلوطی بود از شناختی 
س���طحی توأم با پی���ش  داوری و نادانی. تصویری را به خاط���ر می آورم از نماز 
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مسلمانان در خیابان، که پشت جلد مجله ای بود. این تصویر بسیار نامطبوع بود 
و به زیان مسلمانان.

نمازشان وسط یک خیابان کثیف اشتباه بود و سبب برانگیخنت مردم این کشور 
شد.

بارها برای اصالح این تصویرها قلم به دست گرفتم! نه به عنوان یک مسلمان، 
بل که به عنوان شهروندی که ناظر انحراف خطرناک یک مذهب بود. گفتگویی 
را با میشل فوکو به خاطر می آورم که در انقالب ایران حسن و فضیلت اخالقی 
یافته بود. نمی توانستم باور کنم که فیلسوفی این سان خوش باور باشد و نبیند چهره 
کثیف انقالبی را که می رفت تعصب و تاریک فکری را در جهان نشر دهد. تنها 
او نبود. می بایس���ت خمینی افراد نزدیک به خودش را بکشد و وحشت را میان 
مردم ایران بگس���رتد تا غرب، به ویژه فرانس���ه که دیکتاتور آتی را پناه داده بود، 
درباره این انقالب تغیری موضع دهد. حتی حاشیه گزینی چون ژان ژنه هم برای 
خمینی مفری می یابد، همچنان ک���ه خودش با خنده می گفت: به خاطر این که 
غرب را به لجن کشیده است! چیزی را که فوکه و ژنه نمی دانستند این بود که او 

مسلمانان آرام و بی دغدغه را به لجن کشیده بود. 
در این هنگام بود که چهره اسالم روز به روز خوارتر و حقریتر می شد. مهاجرینی 
که تا به آن روز به آرامی می زیس���تند، وابس���تگی خود را به مذهبی که هویت و 
فرهنگ خودش���ان را درونش می یافتند، اعالم داشتند. دیری نپایید که داستان 
روس���ری اسالمی در پایان سال های 1980 علم ش���د و سبب بروز اختالف ها و 
تعصب ها گش���ت. عنوان پش���ت جلد مجله هایی را به خاطر می آورم: »اسالم، 

فرانسه را تهدید می کند«، »چالش اسالم« و غریه و غریه.
از آن پس، داستان دومن مذهب در فرانسه بغرنج و بغرنج تر شد. مذهبیون باید 
بدانند و درک کنند که »الییسیته«،  غریمذهبی بودن، تغیریناپذیر است و قابل داد 
و ستد نیست، برای این که جمهوری بتواند با ارزش هایی که در دوران گذشته به 
چنگ آورده است، به روند خود ادامه دهد. زمان آموزش فرا رسیده است. زمان 

تدریس و تعریف، در دبستان برای کودکان.
به یاد می آورم که در دوران من، ما در مدرس���ه چیزهای ساده ای مانند احرتام و 
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مدارا و گذشت را می آموختیم. می دانستیم که باید پریوان سایر مذاهب را محرتم 
ش���مریم و قرآن ما را وادار به شناخت و حمایت از آنان می کرد. این یک اصل 
طبیعی و ش���ناخته شده بود و ما تردیدی در این مورد نداشتیم. دبری تاریخ ما در 
دبریستان رنیو در طنجه، فیلم وحشتناک »شب و مه« الن رنه را نشان داد، فیلمی 
درباره کش���تار یهودیان، همه مان بهت زده شدیم و اش���ک عده ای سرازیر شد. 
یهودی و مسلمان، به اتفاق در 14 سالگی، کابوس مطلق را کشف کردیم. در برابر 
یک چنن وحشیگری، مذهب دیگر مطرح نبود. اسالم که آخرین مذهب وحی 
اس���ت تأکید بر احرتام آن دو دیگر دین توحیدی دارد. ما با این احرتام زندگی 

می کردیم، و در مدرسه و خیابان و همه جا رعایتش می کردیم.
اما از آن زمان اصلی شکسته شد. هنگام این آخرین انتخابات ریاست جمهوری 
فرانسه، دو مراکشی را دیدم که از مسجد بریون می آمدند، عاصی از سخنان دست 
راستی های افراطی، یکی از آن دو به من گفت: خوشبختانه که ما این جا هستیم 
و دس���ت کم مانند پرنده های مرتسک برای دفاع در برابر پرنده های حقیقی، به 
آنها یاری می رسانیم. سپس رو به دوستش کرد و گفت: ما از آنها انتظار نداریم که 

دوستمان بدارند، فقط آزارمان ندهند که بتوانیم زندگی خودمان را بکنیم.
و در کافه روبرو، یک سنگایل قهوه می نوشید و تلویزیون را تماشا می کرد. مارین 
لوپن در حال نعره کشیدن بود. او شروع کرد به خندیدن و به من گفت: »این زن 
از اسالم چه می داند؟ پدر من جانش را برای فرانسه فدا کرد. پسر من در ارتش 
فرانسه خدمت می کند. من سخت کار می کنم. آه که اگر همه مان متحد می شدیم 
و فقط یک روز کارمان را تعطیل می کردیم، می دیدی که فرانس���ه از حرکت باز 
می ایستاد... من حاجی هستم، تحصیلکرده ام و همواره  دعا می کنم که خداوند 

راه نجات را نشان مان دهد.«
داستان »محمد مرآ« برای مسلمانان مصیبتی بود. به خاطر دارم در ژوییه 2011، 
هنگامی که یک نروژی در نروژ کشتار کرد، دوست الجزایره ای من گفت: خواهی 
دید که برایش اجداد مسلمان خواهند یافت! این است احساس طرد و ترسی که 

در آن نگاه پاره ای از مسلمانان مستقر شده است.
برای من پیش  آمده اس���ت که در جلسات مهاجرین مراکشی در نقاط مختلف 
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اروپا ش���رکت کنم. روزی خطا کردم و به جمعی هشدار دادم که مراقب باشند و 
دس���تاویزی به بیگانه  ستیزان ندهند. خشمگن شدند و گفتند: خیال می کنی که 
برای نفرت از ما آنها نیاز به دستاویز دارند؟ بسان تعصبات نژادی، اسالم ستیزی 

نیز نامعقول است. 

زیسنتدرکنارهم
می دانم که اسالم پناهگاهی شده اس���ت و روزنه امیدی برای کسانی که جایی 
در اجتماع ندارند. هویتی اس���ت و عالمت همبس���تگی و پرچم ضدغربی. اما 
این طرز تفکر روح و سرش���ت این مذهب نیست. ما در حال نربد نیستیم. جهاد 
امروز معنایی ندارد. باید آرامش به وجود آورد و روند »زیس���نت در کنار هم« را 
آغازید. معنویت بعدی است در اسالم که من به آن ارج می نهم. همواره مسحور 
اش���عار شهید بزرگ، حالج بودم که در 922 در بغداد، به خاطر این که گفته بود 
»اناالحق« کش���ته شد. اشعار ابن عربی را آموختم و به دنبال شان در جستجوی 
زیبایی مطلق و عشق متعایل ش���دم. این چهره اسالم را لویی ماسه، شرق شناس 
نامی و متخصص فرهنگ اس���الم و عرب عمیقاً مطالعه کرده است. چه کسی 
امروز با اشعار حالج، ابن عربی، جالل الدین رومی، بایزید بسطامی آشناست؟ 
این چهره اسالم آموخته نشده است. وهابیسم، سیستم دگماتیک و خشک اندیش 
رایج در عربس���تان و دیگر کشورهای خلیج، از صوفیسم و قدوسن دیگر مذاهب 
دوری می کند، به رغم این که در سوره دوم قرآن آمده است: بگویید ما مسلمن 
ایمان به خدا آورده ایم و به آن کتابی که بر پیغمرب ما فرستادند و به آنچه بر پیغمربان 
گذشته چون ابراهیم و اسمیعل و اسحق و یعقوب و فرزندان او و موسی و عیسی 
فرستادند و به همه آنچه پیغمربان از جانب خدا آوردند )به همه عقیده مندیم( و 
میان هیچ یک از پیغمربان فرق نگذاریم و به هرچه از جانب خداست گرویده و 

تسلیم فرمان او هستیم. 
در خاتمه واپسن سخن چاپ دوم بیانیه جمعی از ایرانیان روشنفکر را خطاب به 

مردم عرب که در فوریه سال 2013 منتشر شده است عیناً تقل می  کنیم.
یا أیها العرب
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با درود به شما و ستایش از قیام شما علیه ظلم و استبداد.
شما به نام آزادی و کرامت انسانی قیام کردید. شما قیام کردید تا خود سرنوشت 
خود را به دس���ت گریید. شما برای استقرار آزادی و برابری قیام کردید؛ برابری 

همۀ شهروندان اعم از زن و مرد، مسلم و غری مسلم.
ای���ن جوانان عرب بودند که خود را آتش زدن���د تا توده های عرب را به حرکت 
درآورند. وقتی نظام های اس���تبدادی به زیر کشیده شدند، دزدان انقالب از راه 
رس���یدند. در مصر، مرشد اخوان المسلمن، در تونس مرش���د النهضه. اینان از 
پراکندگی نریوهای مرتقی و آزادی خواه استفاده کردند و زمام قدرت را به دست 

گرفتند.
اینان می خواهند به نام دین، آزادی را که ش���ما برای آن خون داده اید از ش���ما 
بگریند و به نام شریعت، استبداد دینی را جایگزین استبداد سیاسی کنند. تجربه 
ایران پیش روی شماست. استبداد دینی به مراتب مهیب تر و سرکوب کننده تر از 

استبداد سیاسی است.
أیها العرب

اخریاً عده ای از س���ردمداران نظام والیت فقیه که دستش���ان به خون مردم ایران 
آغشته است نامه ای به آقای محمد ُمرسی رئیس جمهور اخوانی مصر نوشته و از 
او خواسته اند نظام اسالمی مشابه نظامی که در ایران بر سر کار است ایجاد کند و 

سرنوشت کشور و مردم را به دست پاسداران شریعت بسپارد.
ما ایرانیان دموکرات و آزادیخواه، فعاالن سیاسی، اساتید دانشگاه، نویسندگان، 
روزنامه نگاران، دانشجویان و سایر قشرهای اجتماعی، از افق های سیاسی مختلف، 
این تجربه تلخ استبداد دینی را سی و چهار سال است که آزموده ایم. سی و چهار 
سال است که مردم ما زیر مهمیز حکومت اسالمی جان می کَنند. زندان می روند، 
شکنجه می شوند، شالق می خورند، سنگسار می شوند، تریباران می شوند، دست 

و پایشان قطع می شود و جوانان صغریشان به دار آویخته می شوند.
سی و چهار سال است که زنان ایران قربانی سخیف ترین تبعیض ها و اهانت ها 
شده اند. سی و چهار سال است که این رژیم تروریستی، در هرجای دنیا که توانسته 
دست به اقدامات تروریستی زده است. سی و چهار سال است که اقتصاد کشور 
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ما ویران شده ، ثروت مّلی ما غارت شده و دزدی و چپاول منابع ملی ما در سر 
لوحه دولت جمهوری اسالمی قرار گرفته است.

أیها العرب
از تجربه تلخ ما عربت بگریید. اش���تباه ما را تکرار نکنید. نگذارید شیادانی به 
اسم ُمرشد و امام، انقالب آزادی خواهانه شما را بربایند. در بدو انقالب ایران، 
بسیاری از نریوهای سیاسی و روشنفکران ایرانی غفلت و تعلل کردند. در برابر 
“امام” خمینی آنطور که می بایست نایستادند. خطر ادغام دین و دولت را جدی 
نگرفتند. خمینی از عدم هشیاری ونیز از پراکندگی نریوهای دموکرات و سکوالر 
اس���تفاده کرد. مهار قدرت را آرام آرام به دس���ت گرفت و یک نظام جنایتکار 

توتالیرت در کشور ما برقرار کرد.
آن زمان، دنیا تجربه حکومت اس���المی را نداش���ت. مردم ایران نمی دانس���تند 
حکومت اس���المی چیست. شما این تجربه ما را پیش رو دارید. به این ُمرشدها 
که وعده آزادی و عدالت می دهند اعتماد نکنید. وقتی این شیادان تمامی قدرت 
را به دس���ت گریند، نه از آزادی و ن���ه از عدالت چیزی باقی نخواهد ماند. اگر 
اینان مستویل شوند، تمام نریوهای مرتقی و آزادیخواه را قلع و قمع خواهند کرد. 
ملت های شما را اس���ری خواهند کرد و منابع شما را چپاول خواهند کرد. جوانان 
شما را به اسارت خواهند کشاند. اینان شما را خواهند کشت. همچنان که ُشکری 

بالعید را در تونس کشتند.
نقطه روش���ن در انقالب شما آن اس���ت که در برابر سیطره ُمرشدها ایستاده اید. 
مقاومت می کنید. به مبارزات خود، سازمان و تشکیالت می دهید. نمی گذارید 

اسالمیست ها قدرت را در انحصار خود درآورند. آفرین بر شما!
ایهاالعرب

ما دراین بیانیه خواس���تیم شما را از تجربه تلخ حکومت اسالمی بر حذر داریم. 
خواس���تیم بگوئیم نریوهای ارتجاعی فقط و فقط در برابر مقاومت مستمر شما 
عقب می نشینند. ما و شما، دس���ت در دست، می توانیم منطقه خاورمیانه را به 
س���وی آزادی ودموکراس���ی هدایت کنیم. می توانیم صلح و آرامش را در منطقه 
برقرار کنیم. می توانیم با تکیه بر منابع بیکران خود، جوامعی آباد و آزاد بسازیم. 
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جوامعی که در آن ها عقاید و ادیان آزاد باشند و دین از دولت جدا.
ما ش���هامت و استواری شما را می س���تاییم. سرنوشت شما و ما، به یکدیگر گره 

خورده است. پریوزی شما پریوزی ماست.
جمعی از امضاءکنندگان:

عبدالرضا انصاری، بانو ایروانی، جالل ایجادی، سریوس آموزگار، شایان آریا، 
حیدرقلی برومند، بانو ملک تاج برومند، رضا بایگان، ناصر پل، رامن پرهام، فواد 
پاشایی، حمید تفضلی، حسن جعفری، هرمز حکمت، عباس خرسندی، کامران 
دادخواه، فرخ زندی، نادر زاهدی، کامبیز زارع، فریدون سررش���ته داری، سلمان 
سیما، بانوشعله شمس، محسن صنعتی پور، سیامک ضرغام، بانو شریین طبیب 
زاده، فریربز طبیب زاده، مهرداد علیزاده، شاهن فاطمی، فرزاد فراهانی، منوچهر 
قنربی، سعید قاسمی نژاد، علریضا کیانی، پرویز مهدوی، بانو گوهر ملکی، مهرداد 
ملکی، مهدی مظفری، عبدالمجید مجیدی، حسن منصور، پرویز مینا، اسماعیل 
نوری عال ، یوحنا نجدی، مس���عود نقره کار، مهدی وزیری، سورنا هاشمی، بانو 

فریبا هشرتودی.
پیام این هموطنان نیک اندیش بس���یار به موقع و با جا بود. اعراب مصر نش���ان 
دادند با حضور ده ها میلیونی خود در خیابان ها مرسی و سران اخوان المسلمن 
را به زندان فرس���تادند و صدای سکوالریته در سرزمن اهرام طنن افکن است 
ویل دوستان ما برای ایران و برای حداقل اتحاد ایرانیان برون مرز چه کرده ایم؟!

اگر بخواهیم آنچه در دل از مظلومیت مردم ایران و خس���ارات نجومی وارده بر 
آنان و س���تمی که در دوران جمهوری اس���المی بر ایران و ایرانی رفته و می رود 
بگویم »مثنوی هفتاد من کاغذ شود« و امیدوارم که همن مطالب مختصر برای 
عالقمندان دیباچه ای در گشودن تحقیق و بررسی های بیشرت برایشان باشد. البته 
خوش���حالم که در حال حاضر هفته ای سه برنامه دو ساعته تلویزیونی در شبکه 
ماهواره ای داریم که در آمریکا، اروپا و ایران پخش می شود و می توانم این قصه 
و غصه ی دل را با هموطنان���م در چندین قاره جهان بازگویم و صدای حزین و 

مهربان آنها را از ورای اقیانوس ها بشنوم. 
نوشته کوتاهی از احمد کسروی را راجع به نقش ششصد ساله آخوندها از دوران 
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صفویه به بعد زینت بخش این قسمت از نوشته خود می کنم. کسری می گوید: 
»فرض را بر این بگذارید که تمامی کارمندان زحمتکش شهرداری از همن امروز 
به مدت یک ماه دس���ت از کار بکش���ند و اعتصاب کنند ، چه اتفاقی می افتد ؟ 
تمامی شهرها را زباله و کثافت برمی دارد وهیچ کس حاضر نمی شود حتی برای 
خرید مایحتاج روزانه خود پایش را از در خانه بریون بگذارد، چه برسد به آنکه 

ساعت ها در آن فضای مسموم و آلوده تنفس کند.
اگ���ر از همن امروز به مدت یک ماه تمامی پزش���کان ، جراحان و پرس���تاران 
اعتصاب کنند، فاجعه ای انسانی به بار خواهدآمد که حتی تصورش پشت آدمی 

را به لرزه می آورد.
اگر حتی ارتشیان اگر بمدت یکماه مرزها را رها کرده و به خانه هایشان بازکردند 

، نانواها ، لوله کش ها ، سیم کش ها ، مخابرات ، شرکت نفت ، گاز و… 
ح���ال به این فکر کنید که اگر آخوندها و امام جمعه ها به مدت یک ماه که هیچ ، 
یک س���ال هم کم اس���ت ، به صورت مادام العمر دست به اعتصاب بزنند ... آیا 

اتفاقی می افتد ... !؟
آیا آبی از آب تکان می خورد ... !!!؟ همن که اعالم اعتصاب کنند و دست از 
»خر کردن« خلق خدا بردارند ، دیگر از دروغ و نفاق و منرب، شب اول قرب و نکری 
و منکر و مهمالت و موهومات و غول آس���مانی خربی نخواهد بود. و آن زمان 

چقدر دنیا زیبا می شود... 
اما نه، در یک مکان،  نبودن آن ها را احساس می کنیم: قربستان ها! جایی که ریشه 
ش���غلی آنها بوده... به نظر من اگر همه ما دست به دست هم دهیم و یک حمد 

و سوره را هم از بر نماییم، دیگر به وجود الوجود هیچ آخوندی نیازی نیست!
نفس کشیدن در آن ایران تماشایی خواهد بود، آخوندها هم یاد می گریند که: نان 

آخوندی، نان شرک است!«
می دانیم ش���اید از اواس���ط صفحات این کتاب سوایل در ذهن تان پرسه می زند 
»پس چه باید کرد« پاس���خ من طی صدها عب���ارت و جمالت و حکایات در 
سرتاسر کتاب منعکس است ویل برای حالوت کالم و شریینی ختام اجازه دهید 

داستان واقعی »یک روز صبح در کشور آلمان و احیاناً ایران را برایتان بگویم«
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یک روز صبح در کش���ور آلمان مردمی که برای خرید شری آمده بودند، در کمال 
تعجب دیدند ش���ریی که تا دیروز یک »یورو« فروخته می شد امروز یک و نیم 
یورو عرضه می شود. هیچ کس سر و صدا و اغتشاش نکرد، اما هیچ کس هم آن 

روز شری نخرید.
بطری های شری به کارخانه عودت داده شد. همان شب »آنگال مرکل« نخست وزیر 
آلمان از تلویزیون رس���می به صورت زنده از مردمان کش���ورش بابت این گرانی 
عذرخواهی کرد و از فردا شری دوباره با همان قیمت پیشن یک یورو توزیع شد. 
یک روز صبح در کشور ایران مردمی که برای خرید شری یا هر کاالی دیگری آمده 
بودند درکمال تعجب دیدند شریی که تا دیروز 350 تومان فروخته می شد امروز 
650 تومان عرضه می ش���ود. کمی س���ر و صدا و داد و قال کردند، اما هم شری را 
به قیمت جدید خریدند و نیز حتی برای احتیاط یک ش���ری زیادی هم خریدند. 
پاکت های شری فوری به فروش رفت و کمیاب شد و هیچ پاکت شریی به کارخانه 

تولید کننده مرجوع نشد. 
هفته دیگر مجدداً قیمت ها افزایش پیدا کرد و این بار بهای قیمت یک پاکت شری 

به باالی یک هزار تومان رسید. مردم همچنان غر زدند ویل خریدند!
هموطن عزیز این درد مشرتک، تنها، تنها درمان نمی شود. 

پاینده ایران- با آرزوی آزادی میهن دربندمان در فردای روشنی که دیری نخواهد 
پایید

دکرت حسن حقیقی- کالیفرنیا
تابستان 1392- 2013 میالدی
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گلچینیازاشعارُگهربارشعرا

درارتباطبازاهدوشیخومال

در خاتمه این کتاب و قبل از بسنت این دفرت دریغم آمد که گلچینی از کتاب بسیار 
ارزنده »در پیکار اهریمن«، مبارزه هزار س���اله فرهنگ ایران با کّلیت دکانداران 
دین، گردآوری زنده یاد دکرت »ش���جاع الدین شفا« تقدیم خوانندگان این کتاب 

نکنم.
برای اختصار یک یا دو شاعر از هر قرن انتخاب و از صدها بیت اشعار هر شاعر 
در افشای تزویر و ریا و فسق و فساد زاهد و شیخ و آخوند و مال فقط چند بیت 

از آن همه اشعاری که باید با زر نوشته می شد. می نگارم.
قصد آگاهان اندیشمندی چون شجاع الدین شفا در بازگویی و تکرار این اشعار 
تلنگر زدن بر خواب رفتگان سده ها در کشور ماست ما نه تنها این اشعار را بیش 
از هزار سال سابقه در معرفی شیخ و زاهد و آخوند و مال و سایر دکانداران ریب 
و ریاس���ت نخواندیم حتی بخود زحمت ندادیم قبل از این که به پشت بام خانه 
برویم و دنبال صورت خمینی در ماه بگردیم یا در سوره ی بقره مویی از محاسن 
او را جستجو کنیم سری به توضیح المسائل و تحریرالوسایل، اسرارالتوحید و دیگر 
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مزخرفات مربوط به والیت فقیه از ترش���حات قلم وی بزنیم. ما حتی نگاهی به 
اشعار ش���عرای معاصر از قبیل ادیب الممالک فراهانی، عارف قزوینی، مریزاده 
عشقی، ملک الشعرای بهار، ایرج مریزا و نویسندگان و نیک اندیشانی چون مریزا 
آقاخان کرمانی، فتحعلی آخوندزاده تربیزی و یا احمد کسروی و یا صادق هدایت 

که جان خود را در راه افکار و اندیشه های شان نثار کردند، نیانداختیم. 
کس���ی را که در عزا و عروس���ی احرتام گذاشتیم، کس���ی را که برای آغاز زندگی 
زناشویی کالم وی را حالل کننده تزویج مان دانستیم و برای آموزش مردگان مان 
از دعای َنَفس او التماس کردیم. بخود زحمت ندادیم این موجود مفت خور عزا 
و عروس���ی را بشناسیم و با چشمانی بسته و مشتی بر هوا لبیک گویان آخوندی 
را از قهقرای تاریخ صدا زدیم و به او و پریوان او مجال حکومت ظالمانه ای در 
کشور کوروش، داریوش و جمشید جم دادیم در حایل که صدها تن از عقالی ما 
از یکهزار سال پیش به طور مرتب و متناوب از فتنه ی شیخ و زاهد و مال نالیده اند 

و فغان کرده اند و اینک مشتی از خروار اشعارگُهربار را تقدیم می دارم.

فردوسی - قرن چهارم هجری )یک هزار و اندی سال پیش(:

ش��ود براب��ر  من��رب  تخ��ت  ب��ا  چ��و 
ش���ود عم���ر  و  بوبک���ر  ن���ام  هم���ه 

نه تخ���ت و ن���ه دیهی���م نبینی نه ش���هر
ک���ز اخ���رت هم���ه تازی���ان راس���ت بهر

راس���تی از  و  بگردن���د  پیم���ان  ز 
کاس���تی و  ک���ژی  ش���ود  گرام���ی 

ش���هریار بی ه���رن  بن���ده  ش���ود 
کار ب���ه  نیای���د  بزرگ���ی  و  ن���ژاد 

نهن���د دام���ن  زی���ر  گنج ه���ا  هم���ه 
بکوش���ند و کوش���ش بدش���من دهن���د
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پ���ی س���ود خوی���ش از  زی���ان کس���ان 
پی��ش آرن��د  ان��در  دی��ن  و  بجوین��د 

خواس���ته پ���ی  از  خ���ون  بریزن���د 
آراس���ته ب���د  روزگار  ش���ود 

* * * * *

ناصرخسرو، قرن پنجم هجری )یک هزار سال پیش(

از جور ش���اه و م���ری چو نومید ش���د دلم
زی اه���ل طیلس���ان و عب���ا و ردا ش���دم

گفت���م ک���ه راه دی���ن بنماین���د م���ر مرا
زی���را ک���ه ز اهل دنی���ا دل پرجفا ش���دم

گفتند ش���اد ب���اش که رس���تی زجور دهر
زان ش���اد گش���ت جانم و اندر دعا ش���دم

دیدم، که رش���وه بود و ریا مال و زهدشان،
»ای ک���ردگار باز به چه مبتال ش���دم؟«

از ش���اه ِزی فقی���ه چن���ان ب���ود رفتن���م
ک���ز بی���م م���ار در ده���ن اژدها ش���دم!

* * * * *
خیام )قرن پنجم هجری(

گر م���ی نخ���وری، طعنه مزن مس���تان را
بنی���اد مک���ن ت���و حیل���ه و دس���تان را

ت���و فخر ب���دان کنی که ِمی م���ی نخوری
ص���د کار کنی ک���ه ِمی غالم اس���ت آن را
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* *
ش���یخی ب���ه زنی فاحش���ه گفتا، مس���تی

ه���ر لحظ���ه ب���دام دیگ���ری پا بس���تی
گفت���ا، ش���یخا ه���ر آن چه گویی هس���تم

اما ت���و چن���ان ک���ه می نمایی هس���تی؟

* * * **

سنایی )قرن ششم هجری، نهصد سال پیش(

ای مسلمانان خالیق حال دیگر کرده اند!
از س���ر بی حرمتی مع���روف منکر کرده اند

خرقه پوشان مزّور س���ریت سالوس و زرق
خویشنت را ُس���خره قیماز و قیصر کرده اند

از ب���رای ح���رص س���یم و آز در مال یتیم
حاکم���ان حکم ش���ریعت را مبّتر کرده اند

بر س���ریر س���روری از خوردن م���ال حرام
خویش را پ���روار و دین حق الغر کرده اند

ای مسلمانان دگر گشته است حال روزگار
زانکه اه���ل روزگار، احوال دیگر کرده اند

* *
بگو به زاهد سالوس خرقه پوش دو روی

که دس���ت زرق دراز است و آستن کوتاه
ت���و خرق���ه را ز ب���رای ریا همی پوش���ی

ک���ه تا به زرق ب���ری بندگان ح���ق از راه
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* * * * *

مولوی )قرن هفتم، هشتصد سال پیش(

خ���دا ای  میامی���ز  را  نم���ازم  ای���ن 
ری���ا اه���ل  و  ضاّل���ن  نم���از  ب���ا 

انداخت���ه جه���ان  در  ش���یخی  الف 
س���اخته »بایزی���دی«  را  خویش���نت 

نکت���ه گ���رید در س���خن ب���ر »بایزی���د«1
یزی���د او،  دورن  از  دارد  ش���رم 

چون حقیقت پیش او »فرج« و گلو است
ک���م بیان ک���ن پیش او اس���رار دوس���ت

* * * * *

سعدی )قرن هفتم، هشتصدسال پیش(

آموزن���د م���ردم  ب���ه  دنی���ا  ت���رک 
اندوزن���د غّل���ه  و  س���یم  خویش���نت 

عاِلم���ی را ک���ه گف���ت باش���د و ب���س
ه���ر چ���ه گوی���د نگ���رید ان���در ک���س

عاِل���م آن ک���س ب���ود ک���ه ب���د نکن���د
ن���ه بگوی���د ب���ه خل���ق و خ���ود نکن���د

1- »بایزید« منظور مولوی »بایزید بسطامی« ادیب و دانشمند باید باشد.
یزید در سطر سوم همان یزید بن معاویه قاتل امام حسن است.

»فرج« منظور آلت زنانه است و گویا اشاره موالنا به این است که ا ین شیخ های ریاکار فقط در فکر 
شهوت و خوردن هستند.
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* *

کز ب���رون جامه ری���ا داریای درون���ت برهن���ه از تقوا

* *

جام���ه ی کعبه را ُجل َخر کردپارس���ا بن که خرقه در بر کرد

* *

قبول حق نشود گر دیل بیازاریهزار بار پیاده طواف کعبه کنی

* *
راس���تی کردند و فرمودند ز مردان خدای

ای فقیه اول نصیحت گوی نقش خویش را

* * * * *

زرتشت بهرام پژدو )قرن هفتم(
از کتاب زرتشت نامه که مشابه شاهنامه و از پیش بینی های زرتشت است

زم���ن ای���ران  ب���ه  س���رآید  ه���زاره 
به���ن ش���کل  و  ش���ود کار  دگرگ���ون 

دیوک���ن ی���ک  ب���ه  پادش���اهی  رس���د 
زم���ن ب���ر  زن���د  را  به���ی  دی���ن  ک���ه 

ن���ام آوران ز  و  زم���ن  ای���ران  ز 
بدگوه���ران ب���ه  پادش���اهی  فت���د 

ش���ود پرغ���م  ف���ارس  خط���ه  هم���ه 
ش���ود مات���م  و  رن���ج  ط���رب  بج���ای 
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یکبارگ���ی کوش���ند  بی���داد  ب���ه 
بارگ���ی برجف���ا  ج���ز  نرانن���د 

کس���ی را ب���ود نزدش���ان ق���در و ج���اه
ک���ه ج���ز س���وی ک���ژی نباش���دش راه

م���راد و  رای  ق���وم  آن  در  نبین���ی 
اعتم���اد گفتارش���ان  ب���ه  نباش���د 

ج���ز آز و نی���از و ب���د و خش���م ک���ن
زم���ن روی  خل���ق  ب���ا  ت���و،  نبین���ی 

پی گن���ج و نعم���ت ز زیرزم���ن )نفت(
دی���ن ناپ���اک  ق���وم  آن  برآرن���د 

مه���رگان ن���ه  و  دانن���د  ن���وروز  ن���ه 
ن���ه جش���ن و ن���ه رام���ش، نه ف���رودگان

آزادگان و  نام���داران  بس���ی 
خانم���ان از  کردن���د  آواره  ک���ه 

* * * * *

اوحدی مراغه ای )قرن هشتم، هفتصدسال پیش(

منربک���وب واعظ���ان  ای���ن  از  آه 
شرم ش���ان نیس���ت خود ز منرب و چوب؟

رس���ول مق���ام  و  من���رب  س���ر  ب���ر 
فض���ول طری���ق  از  رف���نت  نت���وان 

* *
آی���د وب���ال  حاکم���ان  ب���ر  آنچ���ه 

آی���د م���ال  جم���ع  و  دنی���ا  ُح���ب 
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* *
ش���یخنا روز و ش���ب چ���و خ���ر ب���ه چرا

از دو مرس���ل زی���ادت اس���ت، چ���را؟
ام���ری چم���اق  ب���ر  ت���و  اعتم���اد 

خ���دای کب���ری ب���ر  بین���م ک���ه  پی���ش 
ن���رم ت���و گ���ردد  دل  دان���ش  ب���ه  ن���ه 

ن���ه س���رت را ز خل���ق و خال���ق ش���رم
بکوش���یدند ِحَی���ل  و  مک���ر  اه���ل 

بپوش���یدند دی���ن  روی  ری���ا  ب���ه 

* * * * *

عبید زاکانی )قرن هشتم، هفتصد سال پیش(

دردس���ر می دهد این واع���ظ و می پندارد
کالتفات اس���ت بدان بیهوده افس���انه مرا

* *
من���ه زرق  و  زه���د  درک���وی  پ���ای 

نیس���ت آش���نایی  ک���وی  آن  کان���در 

* *
م���رو به عش���وِه زاه���د ز ره، ک���ه او دائم

فری���ب م���ردم ن���ادان بدین فس���انه دهد

* *
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ماس���ت دان���ه  و  دام  تس���بیح  و  زه���د 
برداری���م دان���ه  و  دام  ای���ن  ره  از 

* *
دریابی���م کار  ک���ه  ش���د  آن  وق���ت 

بش���تابیم عم���ر،  اس���ت  ش���تاب  در 
یکرنگی���م و  یک���روان  بن���ده 

قالبی���م ش���یخگان  دش���من 

* *
پوش���ان خرق���ه  حدی���ث  ب���ه  منک���ر 

کوش���ان سس���ت  س���خت دالِن  آن 
گ���ردن ب���ه  سبحه ش���ان  آویخت���ه 

درازگوش���ان ج���رس  همچ���و 
به بین���ی واعظ���ی  چ���و  دور  از 

بپوش���ان رو  و  بگ���رد  راه  از 

از عبید زاکانی قصه معروف »موش و گربه« و »گربه ای ش���د عابد و مسلمانا« 
که قباًل گاهی یک موش می گرفت و بعد از این که عابد و مس���لمان شد، »این 

زمان پنچ پنچ می گریید - چون شده زاهد و مسلمانا« امیدوارم خوانده باشید.

* * * * *
حافظ )قرن هشتم(

صوف���ی نه���اد دام و س���رحقه ب���از کرد
بنی���اد مک���ر ب���ا فل���ک حق���ه ب���از کرد
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ای کبک خوشخرام که خوش می روی به ناز
غ���ّره مش���و ک���ه گرب���ه عاب���د نم���از کرد

حافظ مک���ن مالمت رندان ک���ه در ازل
م���ا را خ���دا ز زه���د و ری���ا بی نی���از کرد

* *
واعظان کاین جلوه در محراب و منرب می کنند

چون به خلوت می رسند آن کار دیگر می کنند
مش���کلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمرت می کنند؟
داوری روز  نمی دارن���د  ب���اور  گوئی���ا 

کاین همه کار و دغل در کار داور می کنند

* *
می خور که شیخ و حافظ و مفتی ومحتسب

چون نی���ک بنگری هم���ه تزویر می کنند

* *
صدها شعر گهربار و پر نغز از لسان الغیب حافظ شریازی در این مورد وجود دارد.

مپس���ند خدای���ا  ببس���تند  میخان���ه  در 
ک���ه در خان���ه تزوی���ر و ری���ا بگش���ایند

* *
آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

حافظ این خرقه پش���مینه بیان���داز و برو
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* *
آلودگ���ی خرق���ه، خراب���ی جهان اس���ت

ک���و راهروی، اهل دیل، پاک سرش���تی؟

* * * * *

جامی )قرن نهم، ششصد سال پیش(

واعظ خر اس���ت و انجم���ن وعظ خر گَله
گر خ���ر رود به خر گَله، نت���وان ز خر ِگله!

* *
آس���ودگی مج���وی ز واعظ، ک���ه خلق را

جز دردس���ر نمی دهد از بانگ و مش���غله
دیل او  پرت���و گفت���ار  ز  نش���د  روش���ن 

ک���ی گرم ش���بچراغ کن���د، کار مش���عله؟

* *
ش���یخ خودبن که به اس���الم برآمد نامش

نیس���ت جز زرق و ریا قاعده اس���المش
خوی���ش را واقف اس���رار شناس���د لیکن

نه ز آغاز وقوف اس���ت، ن���ه از انجامش
دام تزوی���ر نهاده س���ت خدای���ا مپس���ند

ک���ه فت���د طایر فرخن���ده1 م���ا، در دامش

* *

1- و صد افسوس که طایر فرخنده ایرانیان سی سال و اندی است »در دام شیخان خدانشناس افتاده 
است«.
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گو با دگران ش���رح کرامات خود ای شیخ
در مجلس ما پریو افس���انه کس���ی نیست1

* *
آنچه زاهد می کند در خانقه هر صبح و شام

والل���ه از میخانه ام رانن���د، اگر من آن کنم

* *

من���ع س���ماع و نغم���ه ِنی می کن���د فقیه
بیچاره پی ن���ربده به س���ّر »نفخِت فیه«

* * * * *

باباافغانی )قرن دهم، پانصد سال پیش(

فلک ای کاش ب���ردارد ز روی کارها پرده
که نقد زاهدان و جنس میخواران شود پیدا

* *
اگ���ر محب���ت اس���الم داری ای زاه���د

درآ، به کوچه پاکان، که راه دین این است

* * * * *

1- و آن وقت آخوند سعیدی امام جمعه قم افسانه ای می گوید که علی خامنه ای موقع تولد گفت، 
»یاعلی«!
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عوفی )قرن دهم(

کفر و دین درکعبه و ِدیر از ازل بودند لیک
صلح و جنگی برسر تسبیح و زّناری نبود

بر سبکروحی مثل بودند طاعت پیشگان
از مص���الی ریا ب���ر دوش کس یاری نبود

سرِی کوی زاهدان کردم، چه ها دیدم مرپس
هیچ سر بی کوبش سنگی و دیواری نبود

* * * * *

فیض کاشانی )قرن یازدهم، چهارصد سال پیش(

این فقیهان که بظاه���ر همه  اخوان همند
گ���ر به باطن نگری دش���من خونن همند

جگر خویش و دل هم ز حس���د می خایند
پوس���تن ب���ّره پوش���یده و گ���رگان همند

ت���ا ک���ه باش���ند در اقلیم ریاس���ت کامل
در شکس���ت هم و جوینده نقصان همند

آه ازی���ن صومعه داران ته���ی از اخالص
ت���ا نشس���تند بهم، ره���زن ایم���ان همند

* *

از دس���ت زاهدان تر و زاهدان خش���ک
صح���را و ک���وه و ناله و افغانم آرزوس���ت
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* * * * *

عمرانی )قرن دهم(

ای خان���ه خ���راب این دکان چیس���ت؟
ت���ا چن���د بدی���ن ِحی���ل ت���وان زیس���ت

صوف���ی که ن���ه ص���اف و پاک باش���د
باش���د خ���اک  زی���ر  ب���ه  ب���ه ک���ه  آن 

ک���رد ری���ا  از  عب���ادت  عب���اد ک���ه 
خط���ا ک���رد او  عب���ادت،  نیس���ت  آن 

دی���ن از  ن���دارد  عم���ل  ک���ه  عال���م 
آی���ن و  دی���ن  ز  خ���رب  چ���ه  را  او 

* * * * *

نظام دستغیب )قرن یازدهم، چهارصد سال پیش(

واعظ ک���ه َخراش���د دل ما از س���خن او
س���وهان دل ماس���ت زب���ان در ده���ن او

دانم ک���ه پس از م���ردن او آت���ش دوزخ
از نن���گ نس���وزد س���رمویی ز ت���ن او

هر تار ش���ود ماری و نیش���ی زن���د او را
کاف���ی ب���ود از به���ر عذاب���ش کف���ن او

* * * * *
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کامل جهرمی )قرن یازدهم(

ای���ن مس���ئله دانان هم���ه حّم���ال کتابند
گردیدم و زی���ن قوم به مردی نرس���یدم!

غرقن���د ب���ه دری���ای ریا و حس���د و بخل
با عش���ق به پیوستم و ز ایش���ان به پریدم

دیدم که همن گفت و شنود است و دگر هیچ
ب���از آم���دم و رخت ب���ه میخانه کش���یدم

* * * * *
کلیم کاشانی )قرن یازدهم هجری، چهارصد سال پیش(

زاهد، هرگز ترا روش���ن نش���د راه سلوک
چ���ون کند ب���ا راه ناهموار،کور بی عصا؟

روزه می گ���رید ویل آن نیز از بهر ش���کم
شام چیزی می خورد تا صاف گردد اشتها

نیست دندان در دهانت و ز خورش چون چاره چیست
خون مردم می خوری آسان و خوش آید ترا

داده ای خود را به شیطان، او ترا »ِنعم الوکیل«
باز می گویی ز بی شرمی »توکل بر خدا«

مجتهد گوید که ایمان مقلد ناقص اس���ت
راس���ت گفت، ایمان ندارد پریوان مقتدا

* *
کس ز هفتادودو ملت این معما حل نکرد: 

کاین همه مذهب چرا در دین یک پیغمرب است.
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* *
و بیاد می آورم که حافظ نیز در این مورد سروده بود:

جنگ هفت���ادودو ملت هم���ه را عذر بنه
چون ندیدن���د حقیقت ره افس���انه زدند

* *
زاه���دان عهد م���ا معیار ح���ق و باطلند!

هرچه را منکر شوند این قوم باور می کنند

* *
صائب تربیزی )قرن یازدهم(

از زاه���د بی مغ���ز مج���و معرف���ت ح���ق
کف از دل دریا، چه خرب داش���ته باش���د!

* *
بر حذر باش که این دست و دهن آبکشان

خانمان س���وزتر از س���یل فنا می باش���ند

* *
کار با عمامه و قطر ش���کم افتاده اس���ت

تا در این کشور بزرگی ها به افالطون کنند!

* *
فغ���ان ک���ه زاه���د بی معرف���ت نمی داند

ک���ه کار هیزم تر می کند عبادت خش���ک
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* *
پّشه با شب زنده داری خون مردم می مکد

زینهار از زاهد ش���ب زنده دار اندیشه کن

* * * * *

حزین الهیجی )قرن دوازدهم، سیصد سال پیش(

از صحبت ش���یخان دغل سوخت دماغم
ای باده پرس���تان ره میخانه کدام اس���ت؟

* *
اس���رار ت���و با زاه���د و مال نت���وان گفت

ب���ا ک���وردالن راز تج���ال نت���وان گف���ت

* *
زاهد چ���و کند جام���ه ز ُمصحف نفریبید

ای ساده دالن، خرقه س���الوس همانست

* *
زاه���د بی���ا و روی ب���ه راه ص���واب کن

مغزت ز حق تهی است، کدوی شراب کن

* *
زاه���د ره عش���ِق دی���ن به افس���ون نربی

ن���ربی میک���ده گلگ���ون  از  ورع  روی 
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از زرق تق���وی  دام���ن  ت���ر س���اخته ای 
زی���ن آب، گلی���م زه���د ب���ریون ن���ربی

* *
حاجی و س���ید و آقا س���ه گ���روه عجبند

که به هر ملک یکی زین سه کند غوغایی
م���رز س���منان را یزدان به ک���رم پاس کناد

که تو، هم حاجی و هم سید و هم آقایی!

* *

سالک قزوینی )قرن دوازدهم(

رن���د خراباتی���ی خ���وش گف���ت  چ���ه 
مناجاتی���ی ش���عار  تق���وی  ب���ه 

جه���ان در  زده  ش���یخی  الف  یک���ی 
ابله���ان ره���زن  ش���ده  ش���یطان  چ���و 

ش���د اس���الم  ش���هر  قاض���ی  یک���ی 
ش���د بدن���ام  ش���هر  رش���وتش  از  ک���ه 

بن���ا س���ر  از  مس���جدی ک���رد  یک���ی 
ری���ا بوری���ای  او  در  فکن���ده 

ه���رن و  فض���ل  دع���وّی  یک���ی ک���رده 
خ���ر همچ���و  ب���ار کت���ب  زی���ر  ش���ده 

غافلن���د خ���دا  از  هم���ه  ولیک���ن 
چ���و ج���ان در رگ و جس���م پ���ا در گلند

هم���ه خ���ورده آب از س���یه چ���اه ت���ن
ت���ن چ���راگاه  در  خ���ر  چ���و  چری���ده 
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* * * * *

فروغی بسطامی )قرن سیزدهم، دویست سال پیش(

سبحه در دست و دعا بر لب و سجاده بدوش
پ���ی تزوی���ر و ریا تازه مس���لمان ش���ده ام

* *
مگوئی���د زاه���د  ب���ا  عش���ق  رم���وز 

ک���ه مرِد ب���اِر عیس���ی هر خری نیس���ت

* *
پ���ری مغ���ان بقولم ک���ه اعتم���اد می کرد

گر بر حدیث واعظ می ک���ردم اعتمادی

* * * * *
یغما )قرن سیزدهم(

زاهدان را ش���ادمانی، شاهدان را غم مباد
این غم و آن شادکامی بیش باد وکم مباد

* *
دوش در میکده سرمست و خرابش دیدم

واعظ ش���هر که در صومع���ه غوغا می کرد

* *
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کفر صالح و شرک دین، عشق خطا، صفا گنه:
مصحف باژگ���ون نگر، مفتی بی کتاب را

* * * * *

ایرج مریزا )1304 - 1251 هجری شمسی(

اشعار ایرج مریزا در ارتباط با آخوند و مال بقدری متنوع و زیبا هستند که انسان 
براس���تی چون کسی که در گلستانی برای چیدن گل برای محبوبی درگذر است. 
بقدری این گلس���تان گل های بی نظری و بی بدیل دارد که در انتخاب آن ها انسان 
می ماند. من براستی به تمام خوانندگان عالقمند خواندن تمام کتاب »در پیکار 
اهریمن« گردآوری دکرت ش���فا را همراه با خواندن دیوان کامل ایرج مریزا که به 
اهتمام دکرت محمدجعفر محجوب توس���ط شرکت کتاب در کالیفرنیا چاپ شده 
است. از ته دلم سفارش می کنم و فقط یک قطعه بسیار مناسب حال را این جا 

نقل می کنم:

خدای���ا ت���ا ب���ه ک���ی س���اکت نش���ینم؟
م���ن اینه���ا جمل���ه از چش���م ت���و بین���م

آفری���دی م���ال  و  آخون���د  ای���ن  ت���و 
ت���و ت���وی چ���رت م���ا م���ردم دوی���دی

ب���ودی؟ بی���کار  مگ���ر  خداون���دا 
ک���ه خل���ق م���ار در بس���تان نم���ودی؟

دی���دی زش���ت  ب���الی  هرج���ا  چ���را 
گزی���دی؟ مس���لمانان  م���ا  ب���رای 

به ش���رع احم���دی، پریایه بس نیس���ت؟
زم���ان رف���نت ای���ن خاروخس نیس���ت؟

واک���ن زن���گ  م���ا  از گ���ردن  بی���ا 
ره���ا ک���ن! م���اّل،  خ���ر  ب���ار  زی���ر  ز 
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* *

به روز بدتر از این هم بیفتی!به ایران تا ب���ود ماّل و مفتی

* * * * *

عارف )قرن اخری(

گناه خویش به تس���بیح می ش���مارد شیخ
شماره گرچه کنی، از حساب بریون است!

* *

داغدار اس���ت دل از دست ریاکاری شیخ
بس س���یه کار که این داغ به پیش���انی کرد

* *
ش���د مس���لمانی ما آلت و بازیچه ش���یخ

کیس���ت کاین آلت از عاِلم ن���ادان گرید؟

* *
حرامزادگ���ی ش���یخ ب���ن که ک���رد حرام

ش���راب و رف���ت بدنبال صد ح���رام دگر

* *
برو که جغد نش���یند به خانه ات ای ش���یخ

چ���ه خانه ها ک���ه تو محت���اج بوریا کردی
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بالی دس���ت تو مطرب به مغز واعظ شهر
ب���زن ک���ه مجلس م���ا را تو کرب���ال کردی

* * * * *

فرخی یزدی )قرن اخری(

جز دل سوراخ سوراخش نبود از دست شیخ
دانه دانه چون ش���مردم سبحه صد دانه را

* *
برپهی���ز س���الوس  زاه���د  وسوس���ه  از 

کاینان که کند جلوه به ظاهر به خفا نیست

* *
مفتی شراب خورد و صراحی شکست و رفت

مطرب غنا نخوانده بدست عسس بماند

* * * * *

ادیب الممالک فراهانی )قرن اخری(

ب���ردارد زم���ن  ز  ح���ق  را  ش���یخ 
کارد بس���تان  و  الل���ه  او  ج���ای 

* *
ش���مر اس���ت و یزی���د ای���ن ک���ه ببینید

ذوالن���ون و  »بایزی���د«  کس���وت  در 
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* * * * *

فرصت )قرن چهاردهم(

فریبی خلقی از حیلت، نهی نامش خدا ترسی
دریغا زین خدا ترسی، که دارد ننگ ازو ترسا

بری مال مسلمانان، نهی نامش مسلمانی
دریغا زین مسلمانی که دارد عار از او ِملکا

ز قال و قیل دم درکش، مگو ال و نعم دیگر
که اثبات تو نفی آمد، مزن دیگر دم از ااِل

به حکم عقل هان بگذر از این تزویر و افسانه
ز روی جهل هن کم ده به خون این آن فتوی

مسالک را بنه برهم، که برناید سلوک از وی
مدارک را بهل از کف، کز آن حاصل نشد تقوی

* * * * *

الهوتی )قرن اخری(

ویران���ه ش���ود کاش ریاخان���ه س���الوس
حاصل نش���ود هیچ به جز دردس���ر آن جا

* *
کفر در شرع حقیقت، زین مسلمانی به است

کافری بگزین دال، اینسان مسلمانی چرا؟

* *
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به حیلت خلق را خر کردن و افسار بنهادن
فق���ط از خرق���ه و عمامه و زّن���ار می آید

* *
شیخ خائن گر نباشد، خواجه از بهر سواری

دائم از جنس دوپا یک گله خر دارد! ندارد؟
باعث جهل زنان و ظلم مردان شیخنا شد

خریی این ُامّ الخبائث غری شر دارد! ندارد؟

* * * * *

پروین اعتصامی )معاصر(

پروین اعتصامی از زنان پیشرو ادبیات ایران، صدها شعر و گفتار ارزنده در مورد 
ش���یخ و زاهد و دکانداران دین دارد که براس���تی مطالعه همه ی آن ها را توصیه 

می کنم. شعر معروف وی:

محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت
مست گفت ای دوست، این پریاهن است، افسار نیست

گفت: می باید تو را ت���ا خانه قاضی برم
گفت: رو صبح آی، قاضی نیمه شب بیدار نیست

گفت: نزدیک است وایل سرا، آنجا شویم
گفت: وایل از کجا در خانه خمار نیست؟

گفت: دیناری بده پنهان و خود را وارهان
گفت: کار شرع، کار درهم و دینار نیست

گفت: باید حّد زند هشیار مردم، مست را
گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


537 حسینحقیقی

* * * * *

دکرت صدیقه وسمقی )دکرت در حقوق و فقه اسالمی از شعرای معاصر(

پولنانما

این پول نان ماست، که در ویرانه های دمشق
 در کنار آرزوهای گزاف یک قمارباز، دفن می شود

زنی در خيابان
به يک قرص نان
خود را می فروشد

آن سوترک مردی
گرده نانی را 

از دست عابری می ربايد

ما گرسنه 
در کوچه های غربت اين شهر

پرسه می زنيم
و می دانيم

که دست های کثيفی 
نان ما را 

از سفره های مان ربوده است

اين پول نان ماست، 
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که در هزار توی داالن های پنهان
کيک زرد می شود

برای تزين بساط بيداد!

پول نان ما، 
موشک هايی است

که به اسرائيل می رسد
زودتر از آنکه 

آب و نان،
به  »ورزقان« و »اهر« برسد!

نگاه کن!
اين پوکه های گلوله 

اين الشه های تانک،
پول نان ماست،

که در خيابان های حمص ريخته است!
اين پول نان ماست،

که در ويرانه های دمشق
در کنار آرزوهای گزاف يک قمارباز

دفن می شود
اين پول نان ماست،

که در کوچه های حلب
پيش چشم جنازه ها 

برای يک بازنده هزينه می شود

بازنده ای که قبل از بازی باخته بود!
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پول نان ما، 
بذرهای دروغ و فساد است

که بر زمن پاشيده می شود
تا شايد برزگری خام انديش

آرزوهای پوچ خود را 
از آن درو کند

پول نان ما،
هيزم هائيست که در هر سو

آتش می افروزد
و در آتش می سوزد

پول نان ما، 
تفنگ هائيست

که هدف های اشتباه را نشانه گرفته است
پول نان ما، 

پايگاه اتمی بوشهر است
که غبار يک عمر سفاهت حاکمان 

بر آن نشسته است

پول نان ما،
باج هايی است

که در جيب های چن و روسيه
ورم کرده است!

پول نان ما، 
مزد سردارانی است

که سرها را به دار مي کنند
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و لب ها را می دوزند،
تا گرسنگان نفهمند گرسنگی تقصير کيست!

پول نان ما، 
منربی است

که واعظی ابله بر آن نشسته است
و به ما می آموزد،

گرسنگی تقصير خداوند است
گرسنگی، 

بشارت ظهورت يک منجی است!

و ما می دانيم
اين تقصير ماست

که ابلهی بر منرب نشسته است
اين تقصير ماست

که خيره سری بر مسند نشسته است
ما می دانيم،

محصول بذرهای دروغ و تزوير
و خارهای ترس و سکوت

جز قحطی نيست

پول نان ما را قماربازان،
در قمارخانه های سياست و قدرت باخته اند

اکنون
ما مانده ايم و فرزندانی،
با آرزوهای سبز و جوان
و خانه ای با تيرک نازک

www.AVAYeBUF.com

 www.AVAYEBUF.com                                                                                                                               ینترنتی آواي بوف                 ا  هکتابخان

     

https://avayebuf.com/


541 حسینحقیقی

آنقدر نازک
که به لرزيدنی فرو می ريزد

و ما زنده،
زيرا آوارهای آن می مانيم

هان!!
فردا که از خواب برخيزيم،

ما را 
و فرزندان ما را 
و خانه ما را نيز 

باخته اند

* * * * *

از شعرای نیک اندیش اخری ملک الشعراء بهار، علی اکرب دهخدا، صادق سرمد، 
سعید نفیسی، امریی فریوزکوهی، محمدحس���ن شهریار، فروغ فرخزاد، مریزاده 
عشقی، اشرف الدین حسینی )نسیم شمال( و دهها تن دیگر همگی هشدار الزم 
را ب���ه ملت در مورد ری���اکاری، خباثت و تزویر و خدعه ش���یخ و آخوند و مال 

نوشته اند و هزاران بیت از شعرا و نویسندگان و سخنوران معاصر داریم. 
متأس���فانه همان طوری که پیش تر اشاره کردم ما قبل از آن که آخوند را بشناسیم 
چشم بسته ملت ما در اثر سموماتی که در عروق این ملت از یک هزاروچهارصد 
س���ال پیش با شمشری اسالم و از ششصد سال پیش با خنجر قزلباشان صفویه و 
از دویس���ت سال پیش با حمایت ش���اهان قاجار که می خواستند با بهره گریی از 
مذهب، بی لیاقتی و ضعف و نقصان اداره مملکت را بپوشانند عنان یک ملت 

مرتقی و آبرومند را به چندین آخوند مرتجع سرپدیم.
من وقتی برای انتخاب بعضی از اشعار در مورد شیخ و مال آن ها را دوباره خوانی 
می کنم درمی یابم که چقدر ما غافل بوده ایم. اگر یک درصد از نوش���ته های نغز 
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این ش���عرای بزرگ را که گاهی جانمایه خود را نیز در بیان اشعارشان از دست 
داده اند با عقل و هوش می خواندیم بدین راحتی افس���ار کش���ور و حیات هفتاد 
میلیون ایرانی را بدست یک آخوند ناقصی بعنوان ویل فقیه و مفت خوران اطراف 

او نمی دادیم.
من درکتاب دیگر خودم که راجع به زندگی و بیوگرافی گونه من می باشد، نوشته ام 
در سال هایی که دانشجوی دانشسرای تربیت معلم بودم تابستان ها به آخوندی که 
قاضی عسگر بود و در پادگان نظامی هفته ای یک روز به پرسنل نظامی و سربازها 

موعظه می کرد درس انگلیسی می دادم و ان نیز به من درس عربی می داد.
او ماّلی روش���نی بود و یاد گرفنت زبان انگلیسی نیز یکی از دالیل روشن ضمری 
بودن او بش���مار می رفت. وقتی کمی با هم دوس���ت ش���دیم او پشت پرده امور 
طلبه ها در قم و اعمال مالیان در خفا را گاهی برایم شرح می داد. من از نخستن 
سروصداهای مالیان و موعظه ها و دلسوزی های مزورانه آنان هرگز دل خوشی به 
آن ها و تظاهرات نداش���تم و به همن دلیل هم بود که بفاصله 45 روز از پریوزی 
فتنه خمینی مرا در تهران دستگری کردند و به مدت 5-4 ماه در زندان قصر بودم 
و خاط���رات زندان قصر را در آن کتاب دیگرم بنام »داس���تان زندان و زندگی« 

نوشته ام.
اتهام من این بود که دردوره ای که شهردار بودم در شهر زادگاهم مجسمه ی شاه در 
میادین گذاشتم و نیز بلواری را بنام شهبانو فرح نامگذاری کردم. البته حضرات 
شعور این را نداشتند که تصمیم به این امور از طریق شورای شهر صورت می گرید 

و شهردار فقط مجری مصوبات شورای شهر بود.
بهرحال برای کس���انی که عالقمند بخواندن خاط���رات دوران زندان جمهوری 
اسالمی از نخستن ماه های پریوزی خمینی باشند مطالعه کتاب »داستان زندان و 
زندگی« خودم را توصیه می کنم. من در دوران انقالب خمینی زیر سی سال سن 
داشتم و خوشحالم که در همان نخستن روزهای تظاهرات تا  آن جا که می توانستم 
معایب کار مالیان را گوش���زد می کردم. ویل حس���رت و نفرت من از اساتیدی 
چون دکرت کریم سنجابی، استاد ما در دانشکده حقوق تهران و نویسندگانی چون 
صدرحاج س���یدجوادی که نش���ریه جنبش را در ایام تظاهرات منتشر می کرد و 
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ادعای دانایی و آگاهی داشت آن شعر مزخرف »وقتی که امام می آید« را نوشت 
که کامل این شعر ابلهانه را دوباره دراین کتاب نوشته ام.

دکرت س���نجابی همکار ش���ادروان دکرت محمد مصدق، و صدها رجل مجرب و 
پرسابقه سیاس���ی چون او عجیب است که در دام آخوندی افتادند و برای یک 
سمت چند روزه قلم س���یاه بر سوایق سیاسی و خدماتی خود کشیدند. اگر این 

مطلب را ادامه دهم، »مثنوی هفتاد من کاغذ می شود«.
در خاتمه کتاب از شما بویژه نسل جوان که هنوز به قبله تهران نیایش می کنید و 
دیل در سودای وطن دارید، تقاضا دارم بروید و نوشته ها و سرودهای اندیشمندان 
بزرگ ایرانی را بخوانید، یا بگویید والدین تان برای شما بخوانند کمی در هضم 
آن ها تأمل کنید. یقن دارم که از شریینی حقیقت این اشعار لذت خواهید برد و 
در زندگی تان بهره خواهید گرفت. و از رشد فکری پیش روان ادبی و فرهنگی و 
اجتماعی و سیاسی گذشته و حال وطن مان آگاه باشید. ما در کشورمان صاحبان 
افکار مرتقی و اندیشه های تابناک داشته و داریم. ابر تریه ارتجاع آخوندی اگر 
س���ه دهه است در سرزمن پرآفتاب ما مانع درخشش این استعدادها شده است، 
مطمئن باش���ید که س���رزمن ما و جوانان آگاه ما اجازه نخواهند داد این کشور 

اهورایی بیش از این در تاریکی افکار ارتجاعی مالیان باقی بماند.
هرچه فکر کردم آخر این دفرت و کتاب را با چه مطلب و گفتاری ببندم تا ُحس���ن 
ختامی داشته باشد و وقتی شما کتاب را خواندید و آن را بستید ساعاتی شما را 
به اندیشه وادارد، بهرت از اشعار شعراء و نیک اندیشان ایرانی که از یک هزار سال  

پیش تاکنون زبان حال واقعی امروز ماست چیزی نیافتم. 

به امید آزادی ایران و رهایی کشورمان از طاعون خرافات و شّر و فساد آخوند و 
ماّل و حکومت واپسگرای اسالمی و با آرزوی استقرار یک حکومت سکوالر 

و مردمی.
خداوند نگهدار ایران باد.

دکرت حسن حقیقی
چاپ دوم -کالیفرنیا - تابستان 1392 شمسی / 2013 میالدی
DRHAGIGI@YAHOO.COM
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