
ومعض�تجانكاه ظهور,صعود

/١

ظهور

نامههايي حكومتش فروپاشي و شاه رفتن دربارة جهان سراسر نشريات فراوان مقالههاي و اخبار ميان در ,٥٧ زمستان
مقيم و تهران دانشگاه روانشناسي پيشين استاد صناعي, محمود را نامه يك ميشد/ چاپ خوانندهها از باره اين در هم

گارديننوشت/ روزنامة به لندن,
حكومت سوي از سركوبي قرن ربع نتيجة خميني آيتا> ظهور بود گفته ايران, وقت وزير نخست بختيار, شاپور
به قشون اعزام قصد وزير نخست مقام در كه زماني قوام احمد نوشت حرف اين رّد در صناعي است/ محمدرضاشاه
و يابد ادامه نواحي آن در كشمكش چنانچه تا كند تعيين موثق فردي خواست بروجردي آيتا> از داشت آذربايجان
آيتا>بروجردي, سوي از معرفيشده فرد و برساند, مذهبي َمراجع اطPع به طريق آن از را نظراتش دولت شود خونين

خميني/ روحا> نام به بود روحانياي
به هم را كانت امانوئل و ميل استيوارت جان پاي نامهاش در بود برخوردار اعتبار از تهران دانشگاه در كه صناعي

ناميد/ ‘ فيلسوف‘ و را’’حقوقدان او و است, سياسي رهبر يك از بيش خميني آيتا> گرفت نتيجه و كشيد ميان
بر قرينه تنها اما كردند اشاره صناعي نامة ديگر مضامين به ستون همان در غيرايراني خوانندة يكيدو بعد روزهاي

پرداخت/ خواهيم آن به مطلب ادامة در كه مييابيم خاطراتي در را روايت آن
خاطراتش كتاب در واعظ اين بود/ داده قرار خود رابط را فلسفي محمدتقي زمان همان در بروجردي آيتا>
بين فلسفي رندانة قياس كه مشعلالمپيك حمل برنامة سر بر جمله aاز ميدهد شرح بهتفصيل را شاه با خود ديدارهاي
توجه با /bبيايد كوتاه كرد مجاب و انداخت فكر به را شاه ظاهرا توده حزب صلح طرفداران انجمن فعاليت و كار اين
در مبادا باشد برقرار گانه جدا ارتباطهايي تن دو آن با كه ميديد اين در را مصلحت شايد آيتا> قوام, و شاه رقابت به
آيتا> بعدها را برابربازيدادن, در ِبازيخوردن, جديد aتركيب بخورد بازي دولت و دربار دسيسة از پر كشمكشهاي

/bكرد فارسي زبان وارد خميني
واقعيت در باشد/ دلبخواه و نسبي قضاوتي ميتواند كه ,‘ بود‘ جوان زمان آن در خميني آيتا> نوشت’’ صناعي

داشت/ سال چهلوچهار ١٣٢٥ سال در تقويمي,
درهرحال, نيامد/ پيش قم مراجع براي دولت مواضع توضيح به نيازي ظاهرا و يافت خاتمه زود آذربايجان قضية
احترامانگيز سيماي هم و سياسي شّم داراي هم فردي كاْر اين براي بروجردي آيتا> ميدهد نشان صناعي روايت

نياوَرد/ كم دولت مقامهاي برابر در تا كرد انتخاب
نيز و ترقيخواهان عليه نوري فضلا> شيخ فتنة ٣٠ دهة تا داشت/ نياز احترام قابل سيماي به بدجوري روحانيت
داشت مهارت مجلس نمايندگان كردن خسته و موضوع پيچاندن در كه مدرس حسن مPلآور و مطّول نطقهاي خاطرة
در را نظر اين ديگر بار نفت مليشدن جريان در كاشاني ابوالقاسم وكارشكني ناnزم مداخلة اما بود/ پيوسته تاريخ به
بهسكانداري قادر واقعا ميقاپندبيآنكه رقيبان از را ميدان و ميپرند معركهاي هر وسط منبر اهل كه كرد زنده جامعه

باشند/ مثبت كاري انجام حتي يا
فتواي اصابت از پس مّلي جبهة ,٦٠ سال ميانداختند/ ديگران گردن به را خويش صنف كامي نا منبر و حوزه اهل
و خباثت از همچنان راحل امام و بود شده محروم سياسي فعاليت از قصاص, احكام اجراي با مخالفت سبب به ارتداد
جاي او به برنخاست هيچكس شد مسجد در ختمي مجلس وارد كاشاني وقتي گفت سخناني در ميناليد/ ملّيون جفاي

http://www.mghaed.com/essays/farewell/Sanai.1.pdf
http://www.mghaed.com/ay/Bakhtiar.pdf
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://www.mghaed.com/essays/farewell/Sanai.2.pdf
http://www.mghaed.com/ay/shah.pdf
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دانست/ عمومي افكار در او سقوط مسّبب را ملّيون ديگر بار يك و راوي, جز بدهد نشستن

توجه هيچ يا نشده كافي توجه نكته سه به دستكم اما نوشتهاند بسيار جهان در و ايران در خميني آيتا> درباره
شباهت باستان ايران حجاريشدة نيمرخهاي به سابق رژيم سران از بيش مراتب به سيمايش اينكه يكي است/ نشده
قريش طايفة اخPف از بايد قاعدتا سيد يك مقابل, در و, ميزد آريايي نژاد از َدم پهلوي طبقة كه حالي در داشت/

است/ تاريخ مطايبههاي از هم اين باشد,
١٢٨١ شهريور ٣٠ مينويسد خويش احوال شرح در رسيد/ حكمراني به عمر هفتاد دهة اواخر مهمتر: و دوم نكته
كمتر سهماهونيم دقيق, طور aبه سالگي ٨٧ در و داشت سال ٧٦.٥ دقيقا ١٣٥٧ سال پايان در پس آمد/ دنيا به شمسي

درگذشت/ bآن از
معدود ميشود/ دشوارتر مدام پيشين آموختههاي حفظ حتي نيستبلكه يادگرفتن زمان تنها نه عمر دهههاي اين
براي حتي هفتاد سن در دهند/ بروز خود از همچنان را پيش دهه دو مهارتهاي قادرند نود و هشتاد فاصلة در آدمهايي
مقامي سن اين در كسي nمعمو دموكراتيك جوامع در است/ اجباري بازنشستگي دانشگاه استادان و متخصصان

شود/ منصب صاحب تازه كه رسد چه تا ندارد, انتخابي

ميكرد؟ تغيير حد چه تا و چگونه ميگرفت قرار موقعيتي چنان در عمر چهل يا سي دهة در گر ا
مناسب فرد او درگرفت كه طوفان درهرحال, بود/ تاريخينابهنگام تحول نظر از اسPمي ميگويندحكومت كساني
تحول از حد اين كرد/ تغيير و آموخت پيروانش بسياري از بيش مراتب به و بود مناسب جاي در مناسب زمان در
مقايسه قابل عمر بيست دهة در دانشگاه در تحصيل سال ده يا هشت از پس دبيرستان فارغالتحصيل رشد با فكري
به مطلب ادامة در بود/ شده آشنا تلخ واقعيتهايي با و نبود قبلي آدم روحيه نظر از حكمراني, سال ده پايان در است/

ميپردازيم/ هم سوم نكتة به و ميگرديم بر نكته اين
نه است, خيال و تأمل و مشاهده مقداري تنها ميخوانيد آنچه و نشده نوشته هنوز بيستم قرن انتهاي ِ ايران تاريخ

بيشتر/

/٢

صعود

عادnنه و آزاد انتخابات بعد سال بود كرده مقرر خميني, آيتا> عليه اعPميهدادن جاي به ,٥٦ سال شاه چنانچه
روزگار آن مطرح بازاري و مذهبي مليـ چند و بازرگان مهدي البته طالقاني, محمود از مطمئنا مذهبيون شود, برگزار
كه a باشند داده مثبت رأي ٥٨ فروردين همهپرسي در رأيدهندگان آن تمام كنيم فرض گر ا حتي ميكردند/ حمايت

داشت/ بحث جاي بسيار روزه دو بيحسابوكتاب رفراندم در ٩٨.٢ رقم هم باز bنبود چنين ظاهرا
مرّدد, نسبت همين مجموعا و مخالف اندازه همين موافق, درصد سيچهل حدود بهسازشنرسيدن يعني همهپرسي
در جز است/ حدود همين در يا ٥١ به ٤٨ �معمو مثبت.منفي نتايج بحث/ در دخالت به بيعPقه يا بيطرف
ندارد معنايي درصد شصتهفتاد باnي نتيجة با همهپرسي دارند كار اين سّنت كه كشورهايي در آفريقا, و خاورميانه

نميكشد/ همهپرسي به كار كه است سنگين چنان كّفه يك باشد چنين بهواقع گر ا زيرا
و فكر طرز با اما است ائتPف كار چارة يابد/ دست عمومي آراي درصد ٥١ به نميتواند جناحي هيچ ايران در

بود/ خواهد محال مردم, اين عادات
بود, درصدي ٩٩ هم مصدق همهپرسي ايران, در آرا دقيق شمارش و عمومي آراي به مراجعه سّنت ِ نبود سبب به

بود/ درصدي ٩٩ هم شاه همهپرسي

http://www.mghaed.com/essays/observation/fallacies_and_conceps_in_race_and_ethnicity.htm
http://www.mghaed.com/ay/Taleghani.pdf
http://www.mghaed.com/ay/bazargan.pdf
http://www.mghaed.com/ay/referendum.pdf
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دستگاهي شد/ شريعت احكام اجراي كار دستبه جديد رژيم كه نمود رخ زماني مهم دشواري نخستين درهرحال,
چه و كجاست به كجا ميآوردند در سر بايد ابتدا گردانندگانش و بود رسيده ارث اسPمي حكومت به طويل و عريض

كرد/ بايد
از همه شدهاند/ غافلگير و نداشتهاند آمادگي كه بود منبر و حوزه اهل كPم تكيه آسان توجيه اين سال چندين تا
سر دنيا كار از داشتند فرصت قرنها آنها ميشد مربوط ديانت اصحاب به كه آنجا تا اما شدند شاهغافلگير سريع سقوط

بياورند/ در
توّرمي و اقتصادي آشفتگي جديد قارة از نقره و Pط كشتيهاي ورود صفويه زمان در پول, شيرين بحث در Pمث
در توّرم سبب فرانسه و آلمان شاهجنگ ناصرالدين زمان گذاشت/ اثر هم ايران خارجي تجارت بر كه كرد ايجاد شديد
در اول جهاني شاه,جنگ مظفرالدين زمان در قند و شيشه مشهور كمبود و ژاپن و روسيه طورجنگ همين شد, غرب
بعد/ به ٥٣ سال از سركش توّرم همه, از تازهتر و ايران به خارجي قواي ورود و دوم جهاني احمدشاه,جنگ زمان

جهاني بازار در nكا تبادل وچگونگي نقدينگي پول, پديدة در تأمل به را كنجكاو ناظر ميتوانست تحوnت آن
نميكند/ يا ميكند سر به كي خا چه كافر فرنگي دراينكه نهكنجكاوي مقدس, سنتهاي حفظ يعني دين اما كند/ ترغيب
استفتاي به پاسخ در مث� داشت/ پي در بدعتهاييبحثانگيز گاه ادارةمملكت جزئيات در دخالت ضرورت اينك
كرد/ تعطيل نماز اقامة براي را كار نميتوان شود اداره بيتالمال محل از كه سازماني در داد حكم راحل امام دولت,

مشتريانبانك و ميبستند را درها ظهر نماز اقامة قانوني شرعيـ فرصت در كارمندانبانك بود: قرار اين از مسئله
سيستم و خPيق ريش به و نميدهند انجام كاري اما نشستهاند ميزشان پشت كه ميكردند تماشا شيشه پشت از

ميخندند/
خودش خانة در خدا براي و ميگيرد حقوق ميز پشت در وظيفه انجام براي بانك كارمند كه بود اين حكم معني
و كهبانك دارد محدودهاي هم عبادت و باشد ديانت عين نميتواند دولت آن: نهايي و گزير نا مفهوم و ميخواند/ نماز

نميگيرد/ بر در را كارخانه
nبا را شلوار پاچههاي ميكنند, ترك را كار اتاق كارمندها ظهر سر دولتي ادارههاي در همچنان همه, اين با
اندازة به باشد داشته اهميتي Pاص هم گر ا دولتي ادارة درازابكشد/ به ساعتها است ممكن نماز و ناهار فريضة و ميزنند

ندارد/ اهميت كارخانه و بانك

/٣

مشكلها افتاد بدجوري اما

كشمكش در خوديها و ميكردند بدقلقي قدرت داnنهاي و پستوها در همرزمان يكشبه, مبهوتكنندة پيروزي از پس
از ادامة’’همه در اصل aدر ‘ فرياد‘ خويشتن دست از مصرع’’سعدي بازرگان مPمت براي خميني آيتا> پيشتر بودند/

بود/ خوانده ‘ دوستان‘ دست از عمدا’’ يا سهوا را b‘ مينالند‘ غير دست
و اين با برخي پانزدهخردادي وروحانيون سويديگر, از اسPمي انجمنهاي سابق اعضاي سو, ازيك متعهد بازاريان

دسته/ آن با برخي
آن به كه بود دهساله ِ حكمراني در مهمتريننكته و سومين اين گرفت/ را اسPمي انجمنهاي از برآمده ِ دولت طرف
دهة دولت رئيس موسوي ميرحسين پشت محكم و كرد حمايت بازرگان از بيش بسيار بنيصدر از ميكنند: توجه كم
ديانت اصحاب براي كه نبود چنين پس رفت/ nبا جهشي غيرمعمْم چند دستكم اين از حمايتش درجة ايستاد/ شصت

باشد/ قائل شرط و بيقيد اعتبار
را خود نظر تهران بعد و قم و پاريس تا نجف از ميگويند منتقدانش برخي كه دارد ترديد جاي هم تعبير اين درستي

است/ نظريه از غير نظر داد/ تغيير
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نامحدودي اختيارات و قدرت عين الهي حدود اجراي در فقيه داشت/ بههمپيوسته ِ اصل دو تغييرناپذيرش نظرية
اسPمي كم حا كه است معني اين به داشت تازگي كه ‘ ثانويه‘ احكام مبحث’’ كرد/ تفويض پيغمبر به خدا كه داراست
چه كند هدايت را بشر مستقيما ديگر بار بخواهد تباركوتعالي خداي چنانچه لحظه اين در كند تصور دارد حق

ميدهد/ فرماني
منتقدان چطور؟ مهدويت و امامت پس ميگفت آنها به پاسخ در است/ خاتميت اصل نافي اين دينشناساني نظر به
غيرمعصوم است؟ گناهكاران زمرة در يقينا كم حا فقيه ميدانيد كجا از بود: اين پاسخ بودند/ معصوم آنان ميگفتند

نيست/ كار خطا Pعم و حتما اما باشد جايزالخطا است ممكن
و نميشود ميسر الهي حدود اجراي در عمل شّدت با جز ُهرُهريمذهبها و ايماننياورندگان منقادكردن دوم,

كرد: رها نبايد را چموش جماعت افسار

تازيانه هشتاد را شارباòمر گر ا اما ندارد/ خشونت است قانون ميگويند بكشند را نفر هروئ�چند گرم ده براي گر خش�ا حكم چه اين كه وامصيبتاست كنند رجم را Tصن يا Tصنه يا بزنند تازيانه صد را كار زنا دارد/ خشونت بزنند
اشكا�ندارد ¾ÌابRورد Ï»ك گر معذلكا است/ ر Ò̀ ¾ÌÔب به اعتياد از بسا چه] ] هروئ�ميگويند استعFل / / / است/

/١٦ ص فقيه, و�يت عنوان با ,٤٣ سال تا درسها و مواعظ متن ١

ميفروشند/١ و ميخرند آزادانه لذا و است كرده را كار اين غرب چون

از بساط اهل ِ متعهد ِ بازاري كند/ اعPم حرام را مخدر مواد نشد حاضر بهداري, وزير سامي, كاظم اصرار بهرغم
ادامه حالكردن به و ميكند عوض را تقليدش مرجع راحت خيلي نميكشد; دست اوست زندگي از بخشي كه عادتي

نيست/ فتوابدهكار به گوشش هم nتولوت آدم ,bداشت شكايت وضع اين از مطهري aمرتضي ميدهد
را تلقي طرز آن كه عرفي, زندگي از ماوراءطبيعه جدايي به قائPن جناح از بار اين منتقداني, پاسخ در
دين برقراري و ندارد اهميتي كمترين متجددانه برچسبهاي اين ميگفت ميكنند توصيف ودهشتافكن خشونتمحور
يادآوري را متجاسران كّلة در bآهنa حديد كوفتن بر دائر الهي حكم اجراي ضرورت نيست/ ممكن زور با جز خدا
شما براي آن و نميداريد خوش را چيزي بسا و است گوار نا شما براي كه حالي در شده واجب قتال شما a’’بر ميكرد
و b٢١٦ بقره: ‘ نميدانيد‘ شما و ميداند بهتر خدا و است بد شما براي آن و ميداريد دوست را چيزي بسا و است خوب

نميگذاشت: رودربايستي براي جايي

فاسد چند و بدهد جنگ يا دفاع فرمان كند خاضع است ب¿Ìمفيد براي قواني�كه برابر در را مردم اينكه براي اس?م گر ا

/١٧ ص همان, ٢

است/٢ شده چرا جنگ اين ميگويند بكشد را مفسد و

در مدام اوضاعي در بود مناسب اقدام دربارة نظرش ميشد عوض آنچه عوضنكرد/ هيچگاه را نظرياش اصول مباني
و بازار بستة و دنيايكوچك از پيچيدهتر بهمراتب جامعهاي حكمران بهعنوان و جديد Pكام شرايطي در تغيير/ حال

ميكرد/ نظر تجديد فتواهايش در پيشين, نوشتههاي بعدي چاپهاي در حوزه,
ايجاد خPئيباورنكردني كه گرفت شتابي چنان ٥٧ آبان نيمة در شاه علني درماندگي اظهار با ايران اوضاع تغيير
چنان در ميداد/ رخ پياپي غيرمنتظره وقايعي و ميشد آزاد خيابان در عظيم نيرويي ميريخت, فرو دستگاهي شد/
اتفاقي هر ميگرفتند: خود به خميني آيتا> طرفداران كه بود حالتي ممكن, كار تنها واقع در و صحيح, اقدام شرايطي,

ماست/ برنامة جزو و.يا ما مشت در بيفتد
از سيل و برسد ثبات به مرحلهاي در اوضاع داشتند ميل ديگر كسان بسياري و يارانش و بازرگان مهدي مقابل, در
كسي مانند ـــ بنشيند جمهور رئيس شاه, جاي به فقط و باشد معتبر همچنان مشروطه اساسي قانون ايستد: باز حركت
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كند/ اعPم برنده را خود تا شود مسابقه ادامة مانع بخواهد بازي گرم گرما در كه
تحوnت در و درجنگ درگروگانگيري, ميشد/ همراه جديد وضعيت با و تغييرها آخرين با خميني آيتا> اما
مصادرهها, و بازداشتها مورد در اوست/ كنترل از خارج و ميل خPف وقايع گويي كه نميگرفت موضعي اساسي
بدان چپو از انقPب كردن جدا و نيست/ مهارشدني بياماْن موج ميداد نشان مادهاي دوازده و ده و هشت فرمانهاي

كني/ درختهاتفكيك از را جنگل بخواهي كه ميماند
و سرخودنگيرند, را اشخاص و نكنند خالي را خانهها و نريزند مردم منزل به شبانه كرد توصيه اصرار با ٥٨ سال
كه كاري به اما ميگفتند لبيك بود/ اثر كم ميكند/ خستگي احساس است بار نخستين زندگياش تمام در كرد ِشكِوه

بايستد/ جريان برابر در نميتوانست عم� فرمان اتاق ميدادند/ ادامه ميخواست دلشان
عبدالرحمن راه بستن براي ظاهرا ٥٨ مرداد در ميكرد/ تأييد بود شده انجام Pعم كه را آنچه موارد بسياري در
راه خياباني جنگ پاوه در اساسي, قانون پيشنويس بررسي مجلس براي غربي آذربايجان منتخب سه از يكي قاسملو,
اجازه اقدامها اين براي بودند/ بسته را مستقل نشريات تمام تقريبا پيشگيرانه اقدامي در آن, از قبل هفته دو انداختند/

البته/ ميكرد؟ تأييد را نتيجه آيا نبود/ نيازي نه; زياد احتمال به بودند؟ گرفته
تحوnت طبيعي بهاصطPح دربارةشكل نادرست حدي تا يا ك� تعبيرهاي زمينة زنان و پيوستةدانشگاه موضوع دو
كسازي پا غريوهاي مطبوعات, اعتصاب پايان با bشاه رفتن از aپيش ٥٧ دي نيمة از است/ حكمران نقش و دوره آن

ميافتاد/ قلم از تصفيه لزوم سياسي خواستهاي فهرست كمتر در و برخاست هم دانشگاه
سوي از نيابت به كه دانشجوهايي پرخاشگرترين و نبود/ بازشدندانشگاه موافق ٥٨ مهر در هم بازرگان روايتي, به
ادعا ميتوانستند پرداختند نامطلوب همكPسهاي اخراج و استادان قلعوقمع به و دادند تشكيل كسازي پا كميتة فاتحاْن

ميكنند/ اجرا را همگاني خواستي كنند
دستور كسي نبود nزم نداد/ او را كار اين دستور اما ميدانست بيشتر خوشهاي بمب خطر از را ‘ دانشگاه‘ ’’خطر

ميكرد/ پيدا را راهش سيل جريان بدهد/
قرباني افرادي يا فرد بايد و كند پا به افتضاح دستجاتي عمل كهابتكار ميشود اطPق مواردي در ‘ اصطPح’’خودسر‘

است/ گرفته مجوز و دستور كجا از نميپرسد خودجوش حركت از كسي صورت, اين غير در شوند/
سياه لباس كساني دفاع وزارت در زن كارمندان از شد گفته ٥٩ مرداد در شاه درگذشت فرداي زنان, مورد در
موهوم ِ متجاسران ديدند/ مناسب هجمه براي را موقعيت بودند كمين در نيم و سال يك كه وnيت عاشقان پوشيدهاند/
شد داده دستور bريختند بيرون را همه رفتهرفته كه a وزارتخانه كارمند زنان بقية به و كردند اخراج درجا را واقعي يا

كنند/ سر به چادر
قرار اين جز حتما/ بود؟ موافق بود نداده دستوري اما بود زده تشر زنها پوشش دربارة نيم و سال آنيك در كه هم او

نه/ داد؟ تن دانشگاه در جنسيتي جداسازي حكم صدور براي حوزه و بازار فشارهاي به آيا باشد/ نبود
شاه زمان در كه شود رقيباني خيل فشار تسليم نداشت ميل هيچ بود درس كPس در كشيدن تيغه موافق قلبا گر ا حتي
كه شما بود: اين فقاهت مدعيان به حرفش چه/ يعني اسPمي كنندحكومت تعيين ميخواستند امااينك ايستادند كنار
سيستم اين مجري و معمار و طراح دست روي گهان نا چرا nحا آمدهايد كنار مسلط قدرت با و كردهايد تقيه عمر يك

ميشويد؟ بلند اسPمي
به حدي تا باطلنكردند ضرب دريك را مؤنث شهروندان تمام رانندگي گواهينامة گر ا نكنيم فراموش حال, درعين
براي كه واقعيت اين مرهون البته و داشتند, شخصي اتومبيل كه بود طهارت و عصمت خانوادههاي از زناني وجود بركت

دارد/ حياتي اهميت رأيدهندهها صف ِ درازي حوزه, و بازار در اقليتي از برآمده سيستمي
‘ مستحدثه‘ ’’مسائل برابر در ميرود انتظار زندگي دهة نهمين در فردي از آنچه از بيش كنيم, نگاه كه خوب

تغيير و اجتماع بافت در دستكاري به شخصا شد گنجانده سياسياش تصوير در آنچه از كمتر و داد/ نشان انعطاف

http://www.mghaed.com/ay/on_looting.pdf
http://www.mghaed.com/ay/Three%20Harbingers.pdf
http://www.mghaed.com/ay/57press_strike.PDF
http://www.mghaed.com/lawh/interviews/int.maleki.htm#Bazargan
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كرد/ اقدام همگاني رفتارهاي
و بود قانع فقيه ِ حكمراني به گفت بتوان شايد نيست, كامل كم حا طبقة اقتدارفرهنگ بدون حكومتي هيچ گرچه
ِ موشدواني بلكه نميدانست ضروري تنها نه را تلويزيون بازيگر گردن پيدابودن حد در جزئياتي به پرداختن مستقيما

ميديد/ فتوا اهل ميان در حسود رقيباني
به چنان ميناميد, ‘ نادان‘ و’’خشكهمقدس ‘ احمق‘ آخوند ’’ را آنها كه شرع, صيانت مدعي رقيبان دست از گاه
منافع حفظ براي فقط عبادتي هر و نخوانده خدا براي هم نماز ركعت يك شخصا گفت بار يك كه ميآمد تنگ
با ديانت اصحاب از كسي پيشتر سينهزدنها/ به خدا و دين اينسنگ از برداريد دست يعني است/ آخرت در خويش

بود/ نزده حرف عصبي و تلخ چنين عام مPء در و رندي و صراحت از درجه اين

/٤

جمعيت درصد ٩٨.٢ دفن

تا كنيم و’’چه ‘ بياورد‘ بيرونش نميتواند هيچكس شود دفن ما مكتب و بخورد شكست ما نهضت گر ا ’’ گفت: ٥٨ تير
‘ شد/‘ خودكشي به محتاج كه نشود هيتلر قضية مثل

نهضت بخورند, شكست درصد ١.٨ از مردم درصد ٩٨.٢ است ممكن آيا پرسيد: ميتوان رفراندم بحث ادامة در
كنند؟ خودكشي حقيقت و حق علمداران و نباشد احيا قابل كه شود دفن چنان آنها

شاهي كه است بار ساليك دههزار يا هزار هر معجزهاي چنين تكرار احتمال باشد: مطرح ميتواند فرض يك تنها
برود/ و بردارد را چمدانش بعد اندكي اما بدهد دراز و دور وعدههاي زورگو و نامحبوب

شد, رفتني كه شاه بود/ موجود وضع مخالفت صريحا يكي فقط اول تراز تقليد مرجع پنج از ٥٧ سال اول نيمة در
ويليام كه زماني كردند/ تهران به نفرات وواردكردن نيرو گردآوري به شروع و شدند قدرت بديل عم� ‘ منصور‘ ’’َقَتلة
اميرانتظام و اردبيلي موسوي و بازرگان با ـــ بختيار ازنخستوزيرشدن پس خودش, نوشتة به ـــ سفيرآمريكا ساليوان

ميشد/ مشخص آينده راه پرداخت كره مذا به bديگر اشخاصي شايد aو
شامل بسيار طرفداران با خوئي و aشريعتمداري سراسري آيتا>العظماي چهار سال همان دوم نيمة در وقتي
باره اين در حرفها باقي ميزنند, جا محلي ِ پشتبند مرجع دوجين چند نيز و bنجفي مرعشي و گلپايگاني بزنبهادرها,
موقع آن تا قدرت شدن دستبهدست كار است/ بيهوده بايستند قدرت شدن دستبهدست جلو ميتوانستند ديگران كه
ميرود/ ايران از گفت وقتي و كرد, معرفي ٥٦ ماه دي در را خودش حريف شاه وقتي بود: گرفته انجام مرحله دو در

او كار مطلقا خلخالي قبيل از افرادي با شدن دهنبهدهن و سيل اين مسير در قرارگرفتن ميدانست خوب بازرگان
بحث امرشبگذارد/ تحت اسما وزارتخانة در پا نتوانست حتي بود خارجه وزير ماهي چند كه سنجابي كريم نيست/

است/ وقت اتPف و حاشيهرفتن فقط كساني چنان مخالفت امكان يا تأييدآميز نظر دربارة
ممكن مستقر سيستم طرفداران شمار دهه, سه طي ديني مراجع شمار نيز و كشور جمعيت شدن برابر دو با امروز
است: كيفيت بر كمّيت تٔاثير مصاديق از اين شده/ برابر دو bدستكمa هم مقابل نفرات اما باشد شده برابر دو است
با كه هنگامي اما است/ ميليون هفتاد درصد ده هم ميليون هفت و ميليون, سيوپنج درصد ده يعني ميليون سهونيم
پيشين حالت با متفاوت بسيار ميتواند دوم حالت داريم, سروكار انسانها جمعيت ِ فرسايشي مبارزة و تقابل و تمّوج

باشد/
بدون و سكوت در عظيم, جمعيتي راهپيمايي كه افتاد اتفاق ٥٧ آذر ١٩ در ملي اتفاقنظر و تفاهم تجّلي آخرين
تظاهرات بود بعيد بينهايت ندارد/ عPقه او به است پرورانده كه متوسطدرسخواندهاي طبقة فهماند شاه به كارد, Pپ
را كارش كه بود او به متجددها پشتكردن كند/ در به ميدان از را او بتواند تنهايي به تلفات, تعداد هر با بازار, دِم

ساخت/

http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/864/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA.%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C.%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C.%D8%A7%D8%B2.%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C.%D8%B9%DA%A9%D8%B3.%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85.%D8%AF%D8%B1.%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%8C.%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA.%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C.%D9%88.%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87.%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C.%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84.%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86.%D9%88.%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86.html
http://www.mghaed.com/ay/hanging_judge.PDF
http://www.mghaed.com/ay/demonstration.pdf
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بود/ حذف و رويارويي و شقاق آمد پيش هرآنچه برود, و كند رها گرفت تصميم جدا شاه كه روزي فرداي از
رضا و احمدزاده طاهر و برود بيرون كابينه از سامي كاظم داد دستور ٥٨ سال در امام گفت بعدها سحابي عزتا>
بهداري وزير مقام در سامي شوند/ بركنار كشاورزي, وزارت معاونت و خراسان استانداري از ترتيب به اصفهاني,
بيرون را او نميخواستند انقPب شوراي اعضاي ’’ داشت/ سوسياليستي بوي و كهرنگ بود كرده مطرح ملي طب بحث
در كه است جالب خيلي داد/ استعفا خودش سامي دكتر ميكنم/ اعPم من بيروننكنيد را او گر ا كرد تهديد امام كنند/

/٨٥ ارديبهشت ١٧ ملي, اعتماد ٣

٣ ‘ كرد/‘ تعريف امام از و كرد حمله موقت دولت به استعفايش نامة
كشاورزي زمينهاي براي كمونيستي طرحي بود متهم اصفهاني ميدهد/ ميدان چپ نيروهاي به بود متهم احمدزاده
اما گرفت نشنيده را شورا در فروهر داريوش عضويت توصية انقPب شوراي ميآوْرد ياد به سحابي است/ كرده پيشنهاد

نداشت/ پيامدي و نشد اصراري بيت جانب از
داشت/ درهمتنيده دليل چندين دانشجويان اسPمي انجمنهاي از برآمده دولت از حمايتش بعد, سالهاي در

براي آنها آمادگي البته و اجتماعي نفوذ و مالي قدرت و مريدان تعداد نيست; مراتب سلسله داراي شيعه روحانيت
سازماني چهارچوبي از فارغبودن كساني ميكند/ تعيين را تأييدشان مورد روحاني جايگاه كه است فيزيكي عرضاندام
شكلبگيرد/ متمركز مراتبي سلسله ميكند اقتضا امروزي جامعة ِ پيچيدگي اما ميدانند, مردميبودن نشانة و ُحسن را

ِ اهالي ِ مبعوث ِ روحانيون تمام نداشت عمPامكان و بود شده nزم مراتب سلسله ايجاد فقيه, ِ حكمراني استقرار با
كنند/ دخالت مستقيما امور تمام در و باشند همعرض بازاريها, و كسبه از گروهي و.يا خويش ِ زادگاه

تصور قابل ٥٧ آبان تا و آمد دست به كشور از شاه خروج نتيجة در گهان نا و غيرمنتظره كه ـــ را موضوعحكومت
پيروان/ شمار و سهم و وجوهات وراي ميديد موضوعي و نميدانست قابلتقسيم غنايِم از بخشي ـــ نبود

اعPميههاي كنندگان امضا بقية رديف در يكي هم ايشان خرداد, پانزده همقسمشدة آدمهاي از شماري چشم در اما
كه اصلي سهامداران بقية به كه حالي در باشد او منصوبان دست در يكجا دولت كل نداشت دليلي و بود ٤٠ دهة ابتداي

برسد/ ك Pام و اموال مقداري فقط دادهاند را انقPب خرج خودشان نظر به
بازاريها سوي از ديني علماي مالي امكانهاي زمان, آن تا بود/ داده رخ مقّلد و مرجع رابطة در بيسابقه تغييري
مالي پشتيباني به نيازي كمترين تنها نه نفت, عايدات و مملكت خزانة به اتكا با وnيي, حكومت اينك ميشد/ فراهم

بودند/ ديني دولت محتاج خويش كسبوكار توسعة و منافع حفظ براي بازار اهل بلكه نداشت كسبه
فقط زمان آن تا كه را, اسPمي جمهوري حزب كوشيدند ميشد شديدتر فاتحان هيئت در كشمكش كه حالي در
قشون, اهل تنها نه كه ايستاد حرف اين روي محكم كنند/ عرصه وارد رسما و درآورند هيئتي حالت از بود, اسم يك

شوند/ حزب وارد نبايد هم رسمي پيشنمازهاي بلكه
تا شد تقسيم فاتحان بين بود شده جمع كار اين براي كه اموالمصادرهشدهاي و نرسيد جايي به حزب يكي آن برنامة
زدند مفصل بنيادهايي اموال, آن با بزند/ موسمي و نيمهمخفي و مخفي و فاميلي حزبي خودش براي دستهاي و دار هر
شعبههاي با شد دانشگاهي بنگاهها آن مشهورترين از نيازمندان/ به مPنصرالدين نذري گوسفند گوشت رساندن براي

ديگر/ پوششي زير حزب جا: همه در فراوان
جوان, راديكالهاي و بسياريآرمانگرايان مانند داشتند, دست در را دولت كهاينك اسPمي انجمنهاي سابق اعضاي
گوششان به توّرم كلمة گويي ـــ شود تعيين سقف بايد افراد ثروت براي ميگفتند مدتي مث� نميزدند/ كم نيمپز حرف

باشد/ نخورده
خارجي بازرگاني مليشدن اصل به استناد با جمله, از ميدادند/ سرويس خوب خودشان به و نبودند هم بيدستوپا
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به نگاه تا است گذشته جبران و درآوردن دل دّق براي ت7ش بيشتر ك9 اس7مي جمهوري اساسي قانون روح كنيم اشاره تنها اينجا در ٤

بود, پهلوي طبقة وابستة بهاصط7ح سرمايهدارهاي مُردة به لگدزدن بيشتر خارجي تجارت مليكردن براي اصلي گنجاندن مث9 جلو/
آينده/ به رو روشنبينانهاي راهگشايي نه

اجناسي واردكردن به و <nكا توزيع و تهيه كز <مرا نام با انداختند راه طويل و عريض دستگاههايي اساسي,٤ قانون در
سهnيي, تخته اتومبيل, يدكي قطعات شيميايي, مواد پيچ, ميخ, ميكردند: وارد تجارت و كسب اهل پيشتر كه پرداختند
جوانهاي آن به چون شايد نميرسيد كمونيستي راحل امام نظر به اقدامها و حرفها اين اما ديگر/ قلم هزاران و پارچه

داشت/ اعتماد حوزه و بازار اهل از بيش دانشگاهي
و لوايح با نگهبان شوراي مخالفت دولت طرفداران كابينه, انداختن براي متعهد بازاريان تقPي گرم گرما در
دبير كني, مهدوي خواندند/ فئودالي تمايPت نشانة را زمين ِ گذاري وا هفتنفرة هيئت اقدامات قبيل از برنامههايي

ميگيرد/ كناره گفت بود, برخوردار ايشان فوقالعادة احترام از كه شورا
برد پناه عرفان به خواند, فرا جلسهاي به را نگهبان شوراي اعضاي و كابينه اعضاي مجلس, رئيسة هيئت راحل امام
گوش در مرگ بستر در اسPم پيغمبر زيرا است كدام حقيقت بدانيم نميتوانيم و نميدانيم فاني انسانهاي ما گفت و
ما تقدير حاوي بود چه دانست نخواهيم هرگز ما كه راز آن و فاشنكرد, كسي نزد nمو كه گفت چيزي موليالموّحدين

است/ ازل لوح در
غنايم تقسيم و اداري قدرت سر بر آدمها آن بود/ امروز تا باستان يونان از عرفان تاريخ غايت و عصاره حرْف اين
روشن نميداند/ داشت اذعان كه ميكرد استناد چيزي به قاطع برهان بهعنوان قدرتمند حكمران اما رقابتبودند, درگير
بكنند سؤالي و بزنند حرفي بيآنكه رسيدند/ نتيجهاي چه به و شد دستگيرشان چيزي چه حرف آن از رقبا نيست

يافت/ ادامه البته كشمكش و رفتند برخاستند,
خارجه وزير از داشتند خيال كساني ٦٥ سال نميكرد/ برخورد عارفانه حد اين تا هميشه چموشانه رفتارهاي با
آمدهاند, تهران به كسي چه اجازة با همراهانش و آمريكا, ملي امنيت شوراي رئيس رابرتمكفارلين, بپرسند رسما

بدهند/ عدماعتماد رأي و كنند استيضاح را او وزيربكشانند, نخست به را كار سپس
كرد احضار را مجلس نمايندة هفتهشت اما ميآيد/ كوتاه انجامشده عمل برابر در كه بودند گذاشته اين بر را فرض
صحنه از bكرد برائت اظهار كه تن يك جز aشايد اشخاص آن نيستند/ ‘ مشت’’پوچ‘ يك جز چيزي گفت صريحا و

شدند/ محو
تا ميدهند يخچال پسربچهها به بودند گفته جايي در nبد كه كساني به ميكرد/ استفاده تلفن جاي به تلويزيون از
حريفاني به و بدهيد؟ كشتن به را خودتان حاضريد بدهند يخچال هم شما به ميداد پاسخ تلويزيون از بروند, جبهه به
تهديدها و تشرها مخاطب اينكه نشايد/ كه بينند آن نبايد, كه بزنند حرفهايي چنانچه ميكرد اخطار حوزوي بازاريـ

نشود/ روشن هيچگاه شايد بودند كساني چه دقيقا تحقيرها و
به تهديد حتي ميآمدند كنار موجود وضع با كه را منبر و حوزه اهل قريببهاتفاق كثريت ا هم آن از پيش سالها

بود: كرده عام مPء در فيزيكي تعرض

در مفسده اينطور اس?م, علFي Ëºا به اس?م, فقهاي نام به كه آخوندهايي اين عFمة بردارند/ را ايyا عFمة جواuا بودhبايد كه ما هستند؟ كجا ُمردهاند؟ ايران در ما جواuاي lيدا^ من شود/ برداشته بايد ميكنند اNاد مسلم� جامعة
را آuا نيست Iزم / / / نيستند/ íكش قابل ايyا بكشند/ hيگو^ من بر^يدارند؟ را ايyا مههاي ØFع چرا نبود/ اينطور
وابستهاند دستگاه اين به كه آuايي / / / شوند/ ظاهر معمم نگذارند بردارند, را عFمههايشان ليكن بزنند/ كتك خي�

/٢٠٢ ص همان, ٥

بستهاند/٥ Fعل و مذهب به را خود كه هستند مفتخورهايي
اهل برخي ميان در شديد چنان مخالفتي گويا شد پخش تلويزيون از حمد سورة از عرفانياش تفسير وقتي ٥٨ سال

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
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از كه كساني نزد نكند/ مخلوط زياد را عرفان و قرآن باشد مواظب شد ناچار پس آن از انگار كه برانگيخت حوزه
ايرادي تفسير آن در بودند, بياطPع عرفان و فلسفه تدريس مخالفان و او بين ديرين خصومتهاي و كدروتها سابقة

نميرسيد/ نظر به اساسي
,٦٠ دهة اوايل سالهاي همان در ميشد/ عصباني كمتر حوزه و كمه حا هيئت جرگة از خارج آدمهاي دست از
خشنترين به ميشد ياد آنها از bتوده حزب ابداعات از aواژهاي ‘ برچسب’’گروهك‘ با كه بالفعل و بالقوه مخالفان
پهلوي رضا كه زماني نميآورد/ حساب به را كسي خارج در و نميكشيد ُنُطق كسي داخل, در بودند/ شده سركوبي شكْل
چون بخواند را درسش و كند جمع را حواسش داد اندرز ‘ جوان‘ آن به’’ او, از نامبردن بدون كند, حضور اعPم كوشيد

ميخواهند/ را پولش فقط گرفتهاند را برش و دور كه اينهايي
حسرت با سرگرد و وسرهنگ سرتيپ از پر سالني برابر در ميشد/ غرق ازدسترفته ِ زمان يادآوري در هم گاهي
ميشدند/ ك َزهرهَتَر ميديدند كه رضاشاهي ِ باطومبهدست آژدان خيابان در طلبهها زماني ميكرد تعريف اندوه و

سياه پPستيك كيسة در كفشهايشان و مينشستند گليم روي دوزانو كه ستاره, و ُقّپه دارندة همه اين فروتنانة اطاعت
بزدايد/ خاطر از را وزورگويياش قندعلي سرپاسبان رعبآور هيئت نميتوانست بود, سرشان پشت

/٥

ستايشمقاتله در

داد نشان وقايع سير شد/ آينده درخشان راه و زندگي روش به تبديل كساني براي جنگ رسم و راه تمرين ٦٠ دهة در
سرچشمه مس شركت و نفت شركت ِ مهندسآمريكايي چند ناnزم مطلقا ترور با ٥٧ بهمن و دي در نميكردند/ اشتباه
به سنگرها و خندقها به انساني موج هجوم شامل عمدتا عملياتي اينك بسازند/ مبارزه سابقة خويش براي كوشيدند

ميكرد/ سابقهكمك همان تكميل
بشر تاريخ انقPب بزرگترين پي در توپدركردن به فرانسوي سردار اشتياق و ناپلئون عصر توصيف در دورانت ويل

‘ ميآورد/‘ بار به خرابي صلْح و بود شده سودمند ’’جنْگ مينويسد: زمان, آن تا
حرفي علنا نميتوانستند ارتش فرماندهان افتادند/ دردسر به كردند تكثير مطالبي باره اين در كه سياسيوني معدود
بدون ِ جنگ اينكه و كنند يادآوري را ملي ژئواستراتژي پاية بر مناسب تاكتيك اهميت كوشيدند برخي اما بزنند

/ ‘ نافريد‘ هم امروزي’’خدا تاكتيك از بيبهره و واقعي ِ استراتژي
اعزام ميدادند هشدار كيد تأ با و ميآمدند تهران به بازنشسته معتبر دولتمردان حتي و مقامها دنيا سراسر از
بنبست نتيجة واقع در بل نظامي, تاكتيك نوعي نه آموزشنديده پيادة نفرات يورش و يكبارمصرف پسربچههاي
گاز به nجرم دمتوپ گوشت از استفاده ادامة در اصرار نيز امروز و بود اول جهاني جنگ در درگير دولتهاي سياسي

كشيد/ خواهد شهرها در غيرنظاميان بيحساب كشتار و سّمي
و غرب و شرق قدرتهاي اينكه و ميگويند, درست داشت ترديد كسي كمتر اسPمي جمهوري حكومت دستگاه در
چه تا كند, تغيير وجب يك حتي آنها اجازة بدون جغرافيا نقشة نميدهند اجازه عالم يسار و يمين و جنوب و شمال

يابد/ تمركز سركش اشخاصي نزد يا شود دستبهدست نفت چاههاي مالكيت كه رسد
ميكند: اعتراف ٦٢ اسفند دوم يادداشت در رفسنجاني كبر ا

ميتواند كه Ìºنوشتسازي عمليات مسئلة باز و كردم صحبت ـــ فرماندهان ــ حضار براي / / / كرب? قرارگاه در
براي مهم مسئلة ميشود معلوم نيفتاد/ مقبول خrجنگ عنوان ,rداش انتظار كه گونه آن كردم/ مطرح كند [ام را جنگ
طرح موافق امام �Yجهت, به شايد و ميدهد/ نشان �Yرا هم ñچ Yه و است جنگ ادامة رزمندگان, از بسياري

^يآورند/ زبان بر باشند, داشته قبول قلبشان در هم گر ا و نيستند جنگ rخ
ميدهد: توضيح ايران تاريخ با آشنا يك كه بود همان مسئله

http://www.mghaed.com/ay/knives.pdf
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داشتهاند دخالت آuا بهقدرترسيدن در كساæكه با چگونه كه است اين موفق انق?wاي ره!ان مشك?ت[ام از يكي
مانع كه Yاuايياند دقيقا ميكند تبديل Ìºسخت è?انق جنبش يك متعهد اعضاي به را افراد كه çكيفيا كنند/ رفتار
شش فقط اÊºعيل شاه نبود/ مستثنا قاعده اين از هم صفوي انق?ب ميشود/ انق?ب از پس اداري نظام در آuا جذب
بود وكيل منصب در كه را تركمن مقامي كه بود هراس در قزلباش قبايل Ìºان از چنان بهقدرترسيدن, از پس سال

/٤٠٣ ص ,١ ج كمبريج, اس�م تاريخ ِسيْوري, راجر ٦

نشاند/٦ او جاي به را فارس يك و برداشت

ميرود/ را خودش راه و كرد رشد خودش شيوة به آمد دنيا به ُاِورت تفنگهاي با بهمن ٢٢ كه تاريخي نيرويي
بود/ نخواهد و نيست و نبود متوقفكردنش به قادر درهرحال, نرود/ يا برود آن دنبال است مختار مبارز روحانّيت

از كه آنها به باشد اين درستتر شايد تعبير گرفتهاند/ ملت نزد تقصير عذر و پوزش معني به را زهر جام ماجراي
پيش ماهها داريد رو پيش ميكنيد خيال آنچه را; كار اين كنيد ول < محضا داد: پيغام نبودند دستبردار ادامةجنگ

كارش/ پي رفت شد تمام
پاي با ختمجنگ به اعتراض در داشتند خيال بسيجياني ملل, سازمان امنيت شوراي ٥٩٨ قطعنامة پذيرش از پس
تهران خيابانهاي در قضيه بودند كرده را كار اين گر ا كنند/ راهپيمايي جماران تا درهمشكسته جبهههاي از برهنه
Pكام شكلي موقعيْت آن به مجاهدين مجنونانة بلكه و ماجراجويانه ِ لشكركشي اما ميكرد/ پيدا بيخ بدجوري

كرد/ نخواهند فراموش اسPمي حكومت سران كه داشت مهم نتيجهاي و داد متفاوت
هوابرد aتيپ اصفهان هوانيروز ديد, چيزي چشم با نميتوان شرق افق در كه زماني خورشيد, طلوع با همزمان

كرد/ درو توپدار هليكوپترهاي با را مجاهدين ِ موتوري ستون و شد عمل وارد سمت آن از bارتش زميني نيروي
جدي كاري هرگاه و ميشود بلند ُكنده از دود ميدانستند nحا و رسيد پايان به غيره و بيستميليوني نيروي قّصة
انجام به را مأموريت ميشوند, سوار كت سا و خونسرد كه بفرستند حرفهاي درجهدارهاي و افسرها دنبال بايد داشتند

ميروند/ خانه به مّدعا و اّدعا بي و ميدهند تحويل را تجهيزاتشان ميرسانند,برميگردند,
و نشان و مدال همكارانشان از جمعي ميداد نشان روزنامه در هوانيروز پرسنل سوي از مختصري تبريك گهي آ
شد/ تقدير نظامي عمليات سال هشت براي عده همين از تنها ظاهرا ارتحال, تا زهر جام بين ِ سال طي گرفتهاند/ ترفيع

/٦

عرفان و افسردگي

بود/ زياد بسيار عمر هشتاد دهة در سنگين داروهاي تأثير گرفتار فردي براي وبگومگو مصيبت و درگيري همه آن
با بود همزمان شايد نيافت/ انتشار باره آن در خبري اما شد بستري قلبي عارضة براي هم ٦٦ سال شده گفته تازگي

برد/ فرو سكوت در ماهها را اسPمي جمهوري سيستم كل كه ايران شهرهاي ديگر و تهران موشكباران شروع
كمتر خاطري با دنيوي, امور به كماعتنا و درويشمسلك آدمي قاجار, محمدشاه تنها شايد گذشته قرن دو در
پسر و بپردازد روسيه به كPن مبالغي شد ناچار شكست دو پي در فتحعليشاه باشد/ گفته ترك را جهان پريشان
تماشاي و اروپا از ديگر ديداري براي حسابي پولي تهية آرزوي در ناصرالدينشاه, ُمرد/ او از پيش ميرزا عباس nيقش
كار پايان و مظفرالدينشاه دهسالة سلطنت پايان در عدليه ايجاد براي رعايا بلواي ماند/ دل به حسرت بانوانفرنگ,

است/ گذشته قرن در ايران تاريخ مهم فصلهاي بعدي شاه چهار خّفتبار
فضل به اميدوار ضميري و شاد روحي و مطمئن قلبي و آرام دلي نوشت’’با سياسياش وصيتنامة انتهاي در گرچه
هم راحل امام غمگنانة كار پايان ,‘ ميكنم‘ سفر ابدي جايگاه سوي به و مرخص, برادران و خواهران خدمت از خدا

فرمانبر/ براي كه است پرخطري جاي فرمانروا براي اندازه همان به صحاري اين داد نشان
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با همراه خشم معني به دژم, واژة ُمردهاند/ غمگين و ك غضبنا يا شدهاند كشته يا سرزمين اين حكمرانان از بسياري
بيماري است/ رفته كار به شاهنامه در بارها فرد, حالت توصيف نيز و رفتار براي قيد بهعنوان اندوه, و نااميدي
پولكي اطرافياني كه احساس اين است/ اندوه و نااميدي علتهاي از يكي تنها قوي داروهاي كرختكنندة تأثير و كاهنده
همان به نيستند, درستبشو مملكت اين و مردم اين و ميگفتهاند دروغ همواره و انديشند نميى خودشان منافع به جز

است/ افسردگي و خشم ماية اندازه
به bمردن غصه aاز دقكردن فارسي عربيـ تركيب است/ زماني هر از كتر دردنا دائمي ِ دلتنگي كهولت, سنين در و

است/ ممتد ِ افسردگي نتيجة در سوختوساز كاهش نتيجة در بدن دفاعي قدرت پايينآمدن معادل امروزي بيان

بودند ُمرده خردل گاز از كه بادكردةنوجوانهايي اجساد باشد/ اميد و اعتقاد خزان ميتوانست او چشم در ٦٧ بهار
بودجة هم ديگر سال چندين انساني موج عمليات ادامة براي گر ا ميگفتند حقپرست رندان و بود شناور شّطالعرب بر
همين نيز ايران شهرهاي زمان آن تا بود بديهي كرد/ يكسان ك خا با را بغداد بتوان سرانجام شايد بگيرند هنگفت

شد/ خواهد
براي راديو كارمند پنجشش زمستان, در گرفتند/ سياسي زندانيان از را محتوم انتقامشكست سال همان تابستان در
قتل فتواي شدند/ تكفير بود كرده مقايسه اسPم صدر معصومين با را ژاپني سريالي شخصيت كه حرفرهگذري پخش

آمد/ پي در هندي بريتانياييـ نويسندة
و قتل و مرگ همه اين بر علنا و مستقيما و شخصا نبود ناچار روحاني امور براي تعليمديده آدمي هيچگاه پيشتر
كرد, خراب را ما ’’مملكت شاه كه باشد افتاده خويش پيش سال ده خروش ياد به گاه شايد بگذارد/ صّحه ترور

‘ كرد/‘ آباد را ما قبرستانهاي

به حقايق نميگذارند كه اطرافيان دست از امان است, خوب خودش قدرتمنْد فرد كه دارد رواج تصوري ايران در
ميگرداند/ وزيران تدبير را تاريخي,مُلك واقعيت در برسد/ او گوش

به كستان پا در آمريكا سفارت برابر در تظاهراتي در شيطانيدرانگلستان, آيات كتاب انتشار از پس ماه چندين
و فزاينده افسردگي سراشيب در راحل, امام ايران, راديو از خبر پخش با شدند/ كشته نفر چند كشور آن عادي روش
فشرد/ پاي هنديتبار نويسندة كشتن لزوم بر بار ديگر بعد چندي و كرد فتوا صدور به اقدام وخامت, به رو بيماري

با كPمي بازيهاي در باشد داشته لطفي هم گر ا نيافت/ چنداني خوانندة شد ترجمه فارسي به هم وقتي رمان آن
در بريتانيا حضور تاريخي خاطرة به و باشد مأنوسش بسيار زبان يا مادري زبان كه كسي براي است انگليسي زبان
مسلمانهايي براي ندارد/ مPحتي آمريكايي, ِ انگليسي حتي ديگر, فرهنگهاي و زبانها در دهد/ اهميت هند شبهقارة
و عايشه زندگي به مربوط آن توجه قابل دونكتة تنها شايد كنند تحمل را نامتعارف نثر اين واپيچهاي و پيچ بتوانند كه

باشد/ غرانيق داستان
و دين و مملكت و دولت كل بگيرند تصميم آرا كثريت ا با اسPمي جمهوري وزيروكيلهاي بود بعيد بينهايت
فاصله ماجرا از سّني مفتيان كنند/ ميدان وارد بود نشده ترجمه هم فارسي به كه موهوم قصهاي خاطر به را مذهب

نشوند/ ماجرا قاطي دادند ترجيح آيتا>ها از بزرگ شماري ايران خود در گرفتند/
جايگاه تنها نه ماجرا آن بود/ تهران كتاب نمايشگاه به آن ناشر راهندادن دوسال يكي مناسب, مجازات كثر حدا
فرصت بي قتل, فرمان به غرب در پس آن از بلكه برد, nبا بسيار گهان نا غرب ادبيات در را مناقشه مورد كتاب نويسندة
بحث در اشخاص گاه شد/ غربي زبانهاي در آشنا واژهاي fatwa جنجال, آن بركت به و فتوا, گفتند متهم, براي دفاع
شما ميكنم, بحث فقط من ميگويند: Pمث دهند نشان را خويش عدالت و انصاف ميخواهند وقتي موضوعي پيرامون

برويد/ پيش مخالف نظر دارندة قتل حكم صدور حد تا حاضريد گويي يعني ـــ ميدهيد فتوا داريد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%82
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‘ ميكده‘ ’’دستبت
سيمايش, در اما ميرسيد بهنظر افسرده و درخودفرورفته زهر, جام قضية و پايانجنگ پي در آخرزندگي, ماههاي در
نگاهش گرچه نبود/ مشهود اساسي تغييري خويشند, شباب عهد از كمرنگ سايهاي nمعمو آدمها كه سني در

باشد/ كمسنتر فردي به متعلق ميتوانست چشمانش ميرسيد, نظر به پيش از خلقگريزتر
ترجمة گرفت/ سر از بود كرده ذوقآزمايي زمينه آن در جواني از كه را عارفانه غزلهاي سرودن عمر اواخر در

كردند: مخابره خبرگزاريها را ارتحال از پس تازهانتشاريافته شعرهاي از ابياتي انگليسي
I have become imprisoned, O my beloved, by the mole of your lip!
I saw your ailing eyes and became ill through love.

شدم/‘‘ بيمار و ديدم را تو بيمار چشم شدم. گرفتار دوست اي لبت خال به ترجمة’’من
Open the door of the tavern to me day and night,
For I am fed up with the mosque and the seminary.

شدم‘‘ بيزار مدرسه از و مسجد از من كه روز. و شب رويم به گشاييد ميخانه ِ ترجمة’’در
tavern’s idol ستايش ‘ شدم‘ بيدار ميكده بت دست با كه من بكنم. يادي بتكده از كه ’’بگذاريد بيت: اين در
براي ظاهرا بپرستند/ بت است قرار دربتكده و ميفروشند مايعات ميكده در دارد/ بحث جاي بيداري عامل بهعنوان
خودش منطقي جاي از بت و شده برگزيده وزن همان با عرفاني كلمهاي پياپي, مصرع دو در كلمه يك تكرار از پرهيز

است/ شده منتقل ميكده به
از پس داشت/ مثبت بسيار تٔاثيري ادبياتشناسان بر حتي و مردم عاّمة ميان در عمومي روابط جنبة از شعرها
وميكده جانسوز عشق و لب خال قبيل از مضاميني به پدرساnر اينكه وتكفير, تهديد و قتال فرمان و نهي و امر سالها

شد/ شگفتي اسباب كرد اهدا خويش عروسدانشگاهرو به را سرودههايش و داشت توجه هم
و هندي ِ مشخصاسبْك ابيات اين دربارة كسي كنون تا دارند نقد قدرت كه ايران داخل در فارسي ادبيات اهل از اما
جامي عبدالرحمن حرف ياد به را برخي شايد است/ نكرده اظهارنظر علنا محكم و بديع نهچندان سرودههاي Pك

‘ خام/‘ و باشد سست كه داند خاص عام. خاطر قبول كافتد ’’شعر باشد: انداخته
آغازين شعرهاي موفقيت اما يافت ادامه داستان و آمد بيرون بيشتري شعرهاي عارفانه, غزلهاي دفتر انتشار از پس
دهند/ خاتمه بازي به شد اخطار داشتند غزل ادامةصدور خيال ظاهرا كه محفلش و خميني احمد به گويا نشد/ تكرار
بحثانگيز متن دو نويسندة هويت دستكم ميشد/ شبهه سبب پدر با فرزند خط تشابه كه نبود موردي تنها اين
رسمي كارشناسان رأي است/ بحث موضوع همچنان منتظري حسينعلي به خطاب تند نامهاي و آزادي نهضت دربارة

دهد/ پايان شكها به بتواند زماني شايد دادگستري
موضوعها قبيل اين از بسياري دربارة اديان, تمام مقدس روايات و متون سنت در نيز و ايران در سياست تاريخ در
فيلم يا دستنوشته اساس بر بايد او به متني و حرف هر انتساب كرد وصيت نبود بيسبب نميشود/ حاصل يقين هيچگاه

باشد/ تلويزيون
مشابه صدايي توليد بريزد/ هم به را محاسبات ميتواند bمستحدثه مسائل فقه, اهل بيان aبه جديد پديدههاي اما
از رونويسي هنگام نسخهبرداران زماني كه است آسان اندازه همان امروز او تصوير روي آن گذاشتن و فرد يك صداي
به دست اصلي خط شبيه بسيار خطي با بسيارنزديك فردي چنانچه ميدادند/ دخالت را خود سليقة خطي كتابهاي

شد/ خواهد پيچيدهتر وضع شود كار
و گاهاندن آ قصد به طوnني متني با همراه بود شوروي به رسوnني فرستادن ديگر فلسفي عرفانيـ الهيـ اقدام يك
وزير ادواردِشواردنادزه, كه زماني شد/ توجه كمتر واقعه آن عجيبتر و دوم فصل به سرزمين/ آن ملحدان هدايت

http://www.hawzah.net/fa/magart.html?MagazineID=0&MagazineNumberID=5933&MagazineArticleID=60973
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.jstor.org/stable/4311068
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مقامهاي توصية بهرغم راحل امام آورد, جماران به را گورباچف ميخائيل پاسخ رسمي بازديدي در شوروي, خارجة
يا كند مهماناننگاه به بيآنكه ,‘ شد‘ جلسه وارد شمد و عرقچين ’’با بپوشد/ رسمي لباس نشد حاضر پسرش, و دولت
تحقيرآميز جملة چند كرد آغاز را پيام خواندن سپيدموي ديپلمات اينكه محض به نشست, دهد پاسخ را سPمشان
رفت/ بيرون در از و گرفت ناديده را صاحبش و بود آمده جلو مصافحه براي كه كي ناپا nبد دست برخاست, گفت,

خداي پيشگاه در بدانند تا ميدانست nزم َمPحده تحقير براي را رفتاري چنين و بود ك غضبنا و افسرده سخت آيا
يك با بلكه روحاني يك وسيلة به دستكم نه هم آن غرباشيف, ميرخليل پاسخفرستادن آيا هيچند؟ تباركوتعالي
صريحا همواره گرچه را, مقامهايش و شوروي دولت آيا كرد؟ تلقي گستاخي را الهي ارشادات جواب در ديگر, ملحد
جام ماجراي در دارد, تصرفنگه در را عراق ك خا از وجب حتييك بتواند اسPمي جمهوري است محال بودند گفته

عظيم؟ و واقعي قدرتي نمايندة برابر در بود قدرتنمايي به ميل صرفا يا ميدانست؟ مقصر زهر
به است nزم بخورد هم ماست و نان گر ا آدم و است چيز همه بر مقدم آبروداري كه مملكتي در همه, اين با
بيرونرفتن عتابآلود و دستندادن و خانه لباس و محقر بدجور ِ اتاق آن عجيب وضعيت بدهد, مسّما و مرغ مهمانش

عنوان با عالم قبلة به مستقيمش خطاب و او حضور در روسيه مختار وزير نشستن بياجازه از فتحعليشاه تاريخي, سابقة در ٧

استوارنامه, تقديم براي يونان سفير باريابِي در رضاشاه و برود/ بيرون Zمملكت از \شايد داد دستور و برآشفت ‘‘ خشكوخالي’’شاه
شد/ قطع كشور دو رابطة و پراند ركيك حرفي فارسي, زبان در فرنگي مرد نام تلفظ تمسخر در

٧
بود/ يگانه سفرا پذيرش تاريخ در

الهي سياسيـ وصيتنامة در حكمرانان, و ملوك و سPطين و خلفا مراودات آيين و آداب در غريبديگري بدعت در
به ناسزا بود: نشده ديده وصيتي هيچ در كه هست چيزي bشد بازنويسي منتظري حسينعلي نام حذف منظور به گويا كه a
تفريحياش,’’حسين و خصوصي سفرهاي به كنايه در شايد را, اردن پادشاه حسين جمله,ملك از فاني/ انسانهاي ديگر

خواند/ ‘ گرد‘ دوره جنايتپيشة اين اردني

/٨

انديسالعمر و هشتادي بعد

aو باشد مانده باقي شخصي يادداشتهايي گر ا ميرفت؟ را راه همان باز برگردد چهلسالگي به ميتوانست گر ا
حتي كه است اين گفت ميتوان آنچه داد/ نظر بتوان بعدها شايد bنيست احمد كار كنند حاصل يقين خط كارشناسان
و بازار اهل ِ همراهي دستكم نميشد/ همسفر اشخاص اين از بسياري با ميرفت, موجود وضع عليه مبارزه راه به گر ا
حمايت بدون اما نميپذيرفت/ كردند دلش به خون رياست و غنايم سر بر بعدها كه را مؤتلفان قماش آن با قاطيشدن

برسد/ جايگاه آن به ميتوانست مشكل بازار اهل
عطا او به مناسبتر زماني در موجود مواهب كاش بيفتد فكر به است ممكن شكرگزار, و قانع هراندازه انسان,
حمايت از دلپذيرتر دانشگاه پشتيباني باشد, انتخاب بر قرار گر ا قدرت, دراريكة كمي حا براي ما روزگار در ميشد/
يافت/ دست مستحكم موقعيتي به بتوان مشكل بازار ِ ضمني دستكم موافقت بدون صعود, وقت در اما است/ بازار

و انسان و طبيعت ذات در اضداد جمع و متضادند/ بلكه و متفاوت جنسهايي از اما نيستند مانعةالجمع دو اين
خدا رضاي خPف را افكار زبانآوردن بر آزادي و ميخواهد تجارت براي را آزادي سنتي ِ بازار است/ بشري جامعة

بدگمانيمينگرد/ با بيمهار ِ مالاندوزي به و ميخواهد فكر بيان براي را آزادي دانشگاه ميداند/
a’’دانشجويان كوبيدند را ميخشان هم دانشگاه در او جناح آدمهاي و رسيد قدرت به متعهد بازاريان حمايت با
نداشتند انتظار / bكردند موجوديت اعPم اسPمي جمهوري حزب با همراه بهمن ٢٢ از پس هفته يك ‘ امام‘ خط پيرو
آمادگي هيچكس يافت تحقق گهان نا رؤيا كه روزي باشد/ دسترس از دور رؤيايي از بيش چيزي الهي عدل حكومت

نداشت/

http://www.dianat-siasat.blogfa.com/post-76.aspx
http://www.irdc.ir/fa/content/8579/default.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=K2Fz11Zcrf4
http://www.imam-khomeini.ir/FA/VS3_1_before
http://www.mghaed.com/books/Injustice/pdf/chap2.pdf
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خلقيات و مشرب نظر از ودانشگاه بازار كه دريافت بود, شده سركوبي و تصفيه نافرماندانشگاه بخش وقتي حتي
حوزة در تحولي هيچ اينكه به توجه با ماند/ خواهند سرشاخ هم با ديگر جنبههاي بسيار و جهانبيني و فكر طرز و
كه است اين منظور نهايتا ميكنند دانشگاه و حوزه وحدت از صحبت وقتي باشد, بازار منافع مخالف نميتواند علمّيه
گر ا نميماند/ پنهان چشمش از نكاتي چنين بردارد/ دست بازاري با مخالفت و بازار به نسبت بدبيني از دانشگاه
بيشتر دشوار سالهاي ِ تنهايي و اندوه علل در بتوان بعدها شايد باشد, مانده باقي او از باره اين در استناد قابل نوشتههايي

كرد/ تٔامل
هيئت درون بازاريان به تند حملهاي در وقتي ميكردند/ تفسير دلبخواهي را سخنانش او حيات زمان در حتي
براي حقپرست رندان برد, كار به ‘ آمريكايي‘ اسPم ’’ اتهام ميكردند هجمه حمايتش مورد دولت به كه كمه حا
نهضت يا آمريكاست جمهور رئيس و عربستان پادشاه آيا ايشان منظور كه انداختند راه بحث موضوع, لوثكردن
بودند روزي منتظر و ميدانستند مقصر ناجوري برچسب چنين ابداع براي را دولت اعضاي البته لوثكنندگان آزادي/

كنند/ تPفي كه
از هر مجازند مردم عامة گويا كه ميشود تعبير چنين فرزندان بر پدران وnيت رّد در زهرا بهشت در مشهور سخن
از خودش راه كردن جدا توجيه اخص بهطور حرف اين از منظور اما كنند/ طغيان الهي خPفت برابر در گاه چند
جمهوري سپه سردار رضاخان نگذاشتند كه برميگشت علمايي به اعم طور به و بود; ٣٠ دهة در بروجردي آيتا>

كردند/ تأييد را شاه محمدرضا چپ, ترس از بعدها و كند تأسيس
شايد ميگرفت قرار موقعيتي چنان در دوباره گر ا عوام/ نه بودند ديانت اصحاب ‘ ما‘ ’’پدران در ضمير مرجع
به اشخاص آن اما بود درست علما حرف بنابراين شدند بد بعدها اما نبودند بد ابتدا پسر و پدر آن ميدادبگويد ترجيح

بود/ خوب خودشان براي ما پدران حرف اينكه نه رفتند, غلط راه
منظور يقينا كه ميرسند نتايجي به و ميكنند تفسير و تعبير خارجازمتْن پيروانش هم را ديگر قصار جملة چند
ارتقاي و باشد/ خودي و صحيح ِ فرد چند يا دو ميان رقابت كه دارد مصداق زماني ‘ است‘ ملت رأي ’’ميزان نبود/
مجلس كه اسPمي جمهوري حزب و جمهور, رئيس ابوالحسنبنيصدر, ميان كه شد گفته وقتي ‘ امور‘ به’’رأس مجلس

ميشد/ انفجارنزديك به اختPفها داشت دست در را
اين منظور ميكنند/ خارج اصلي زمينة و متن از هم را ‘ جبههها‘ و گروهها و احزاب در نظامي ِ دخول اندرز’’عدم
زور به متوسل همديگر عليه خرداد, پانزده سابقون از و افاضاته دامة همه مبارز, روحانيون و مبارز روحانيت كه بود
‘ بيفتد/‘ نامحرمان و نااهPن دست به انقPب ميكردنگذارند’’ توصيه مؤكدا اسلحهدارها به حال عين در اما نشوند/

سياست/ كار در وفشنگ ازتفنگ استفاده نه بود, نااهلي و اهليت سر بر بحث پس
اعتقاد واقعا كنند تكرار را ‘ دخول‘ از’’عدم مندرآوردي تفسيري دارند اصرار كه كساني است دشوار باوركردنش
آرا شمارش گر تماشا و خوبدسترويدستبگذارند ليبرال يك مثل درست كرد توصيه نظاميان به كه باشند داشته

دولت/ از دين جداشدن پيداست: پيشاپيش كاري چنين نتيجة محال, فرض به باشند/
خودشان ,‘ جبههها‘ و گروهها و احزاب در بدون’’دخول چنانچه شود: مواجه موقعيت اين با نداد دست فرصت

چه؟ بپيچند هم در را رقيبان طومار و شوند حزب
احساسي چه پرسيد هواپيما در ايران به بازگشت راه در كه بود غربي بهخبرنگاري پاسخ سخنش پرسوءتفاهمترين
نظري يعني: ‘ ‘He has no comment.’’ كرد: ترجمه قضيه رجوع و رفع براي قطبزاده صادق و ‘ گفت’’هيچ‘ دارد/
با مخالفت سؤال, مضمون ِ نفي و است متداول مغربزمين در No comment عبارت نميدهند/ نظر يا ندارند,

نميشود/ تلقي احساس فقدان يا پرسشگر
پيشاني, در چين و ابرو بر گره بدون و آشكار مسرت و لبخند موارد نادر از يكي با كه كرد تعبير چنين ميتوان
بايد كه الهي است وظيفهاي ميبيند; عاطفي و شخصي را موضوع نه و ميكند ذوق نه است, خوشحال نه ميگفت

http://www.imam-khomeini.ir/FA/VS3_4
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رسد/ انجام به كفايي واجب بهعنوان
ِ سنگيني به بيشتر اما ميكند درك را خويش پيروان شادي گفت: بتوان كوتاه پاسخ آن بسط و شرح در شايد و

است/ داده انجام كنون تا شخصا آنچه به تا ميانديشد وظيفه
قضايي تعقيب از خارجي اتباع مصونيت nيحة متن عين تهية bراوي گفتة aبه و راديو خريد سفارش ٤٢ سال
اتاق از را راديو رفتند پاورچين منزل اهل وقتي تير ٨ سحرگاه كرد تعريف خميني احمد بعدها و داد/ bسيونnكاپيتو a
/bبيبيسي از naبد است شنيده قب� گفت نشنود را اسPمي جمهوري حزب در پيش شب انفجار خبر تا بردارند ايشان

حتي وگرنه مخالفان استدnلهاي با آشنايي براي aمنطقا ميخواند دقت با را نشريات و روزنامهها ميگويد اخير راوي
ديگر شد, تمام ميگفت’’دعوا ٦٠ خرداد وقايع از پس اما bميشود درج محرمانه بولتنهاي در هم سانسورشده اخبار

‘ ندارد/‘ فايدهاي روزنامهخواندن
خروشيد: قم در ٤٣ سال

استعFري برنامة يك برنامههايتان باشد/ داشته اطمينان آuا به بتواند انسان كه نيست صحيحي مدارس يك مدارستان
كرده؟ درست كي را ا[ها اين پس است؟ طوري اين هم Wالك ساير چه/ Yهاش فوتبال, Yهاش بازي, Yهاش است/

/٣٠٤ ص ,١ ج امام, صحيفة ٨

كرده؟٨ درست كي را طيّارهها اين پس

باشد آميزهاي ميتواند ـــ چيزهايديگر بسياري و طّياره اتم, مثل ـــ هم فوتبال كه پذيرفت را واقعيت اين بعدها
ناچار و ‘ كرد‘ نتوان خدا خلق با عربده شب و حافظ,’’روز گفتة به پس مباح/ جنبههاي و ناnزم شّر nزم, شّر خير, از

گرفت/ ناديده مدارا روي از را اموري بايد

/٩

صغرا محشر

با و گذاشتند تابوت داخل دوباره درآوردند, مهارناپذير ِ جمعيت چنگ از بهزحمت را جنازه كسپارياش خا در
تا شده موكول بعد روز به تدفين كردند اعPم و ديدند تدارك آن براي جديد كفني بردند, بيرون معركه از هليكوپتر
و پوشاندند بتون با فورا را گور سپردند/ ك خا به بيتشريفات و سريع را آن بعد ساعت چند اما شود متفرق جمعيت

بماند/ مصون دستبرد از تا گذاشتند آن روي مسلح محافظان با كانتينرهايي
برداشتند/ زخم نفر دههزار از بيش و شدند بستري نفر چهارصد و كشته نفر هشت جمعيت, ازدحام و غوغا در

از بود نشده ديده جهان جاي هيچ در گاه هيچ آن شبيه كه را صحنهاي در حاضر عكاسهاي فيلم حلقههاي تمام تقريبا
گرفتند/ آنها

با بنايي مكان آن در ميرود كار به پل ساختن در كه بيمآهنهايي و نفت و گاز قطور لولههاي با ماه, چند ظرف
همه, اين با دارد/ را خود خاص مخاطب هرسبكي هم معماري در كردند/ برپا مساجد طرح از ابتدايي و تقليدخشك
در نميشد كم متوفيى پيروان نزد بنا جذابّيت از ميگرفتند, بازي به را وآرشيتكتها ميگذاشتند مسابقه به را بنا طرح گر ا

مييافت/ جذابيت ديگر بسياري چشم در كه حال همان
چسبيده ايشان حامل هليكوپتر به زهرا بهشت در جمعيت ايران, به بازگشت روز نخستين در آن, از پيش سال ده
هليكوپتر سقوط خطر از جلوگيري براي نفر چندين روز, همان به مربوط عكسهاي در برخيزد/ نميگذاشت و بود

كند/ رها را آن تا برانند عقب را جمعيت فانسقه ضربات و كمربند چرخاندن با ميكوشند
و اشخاص وجود دارند نياز و مياندازند چنگ جنازه به و هليكوپتر بدنة به مستأصلش مريدان كه رهبري براي
را شما روحيات را, شما ’’معنويات گفت: ٥٧ اسفند بود/ ك دردنا و دشوار سالي ده كنند حس لمسكردن با را اشيا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8904021562
http://fararu.com/fa/news/114631/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%87
http://iconicphotos.wordpress.com/tag/ayatollah-khomeini/


خميني آيتا� دربارة
صفحه نوزده از ١٦ صفحة www.mGhaed.com

بعدي نسلهاي ‘ كند/‘ آدم را شما ميخواهد اسPم ’’ بعدها: و ‘ ميرسانيم/‘ انسانيت مقام به را شما ميدهيم/ عظمت
كنند/ درك خورد والدينشان تربيت راه در كه را دلي خون شايد عكسها آن ديدن با مريدان

يافت؟ تحقق حد چه تا انتظارهايش و دارد احساسي چه سرمينگرد پشت به باقي جهان از كه كنون ا
سال كرد/ اشاره bقم علمية حوزة بنيانگذار aفرزند يزدي حائري مهدي به بتوان شايد خيالپردازانه مقايسهاي در
ِ خميني روحا> است تصور قابل فرستاد/ آمريكا به تاّماnختيار مجتهد بهعنوان را او بروجردي آيتا> ٣٩

باشد/ فرستاده خارج به عنواني چنان با هم را خوشسيما و سياسي و سروزباندار
تاون جرج دردانشگاه رفتم اول سال همان از درواشنگتن آمدم بنده كه گفت:’’وقتي بعدها و رفت غرب به حائري
زيربنيادي سيستم به و كنيم شروع زيربنا از بخواهيم گر ا ما گفتم خودم پيش كردم شروع را غرب فلسفة ليسانس و
از نو, از روزي نو, از روز Pاص و كنيم صرفنظر موقتا خودمان متدولوژي آن از كلي به بايستي بشويم آشنا غرب تفكر

/٢٩ ص شفاهي, تاريخ طرح كتابهاي رشته از ٩

٩ ‘ كنيم/‘ شروع بايد ابتدا
او از جمPتي چنان بعد سالها داشت احتمال آيا بود جدانكرده بروجردي از را خود راه خميني آيتا> چنانچه
دلخواهش غايت به را او توانست اندازه چه تا تهران بازار ستيزهجويان با همراهشدن بپرسيم: طور اين يا بخوانيم؟

برساند؟
به عPقهمند خميني آيتا> ميگويد خاطراتش در bداشت خميني مصطفي با سببي پيوند برادرش كه a حائري
ايران به كشمير از جّدش و ميكرد تخلص ‘ شعرهايش’’هندي‘ در باشد, داشته ‘ ذوقي‘ و عرفاني كه’’جنبة بود فلسفهاي

نميزد/ حرف روان را فارسي و بود آمده
ميدهد: توضيح ميگفتند بروجردي آيتا> ‘ي خارجه‘ ’’وزير خميني آيتا> به كه باره اين در راوي همان
وارد هيچوجه به سياسي و اجتماعي مسائل در كه علما آقايان ساير به نسبت و برازنده و شايسته و بافراست و ’’باهوش
ـــ داشت دولت با ارتباط كه مسائلي در بروجردي آقاي / / / بود/ وارد آنها از بهتر ممتاز گونهاي به ايشان نيستند
در كه پهلوي شاه محمدرضا با مPقات براي فرستاد خودش طرف از را خميني آقاي دومرتبه يكي ـــ شاه با بخصوص

‘ كند/‘ صحبت او با نظر مورد مسائل
قرار متفاوت شرايطي و مكان در گر ا شد فراهم هم ايران مردم از بسياري براي دنيا تجربة مجال كه ٣٠ دهة در

برميگزيد؟ را راه همان باز ميكرد تجربه را ديگر جوامعي در زندگي از متفاوت تلقياتي و ميگرفت
بود/ يكسان دو هر خاستگاه اما داشت فاصله بسيار خميني آيتا> پرجذبة سيماي از حائري ِ معمولي شخصيت
كه آنجا aتا و كرد رشد خويش استعداد حد سر تا ماند, حاشيه در و گمنام گرچه رفت, بيرون جهان تجربة راه به اولي

گفت/ ترك را جهان آنچهنكرد, از بياندوه و كرد آنچه از خشنود آسوده, خاطري با bپيداست گفتههايش از
و ستيزهجوترين با برافراشت, طغيان َعَلم نپذيرفت, را موجود وضع داشت, سر در بلند خيالهاي دومي
مورد دولت يافت, شهرتيعالمگير رسيد, قدرت به تاريخي دربزنگاهي شد, همراه بازار خشونتمدارترينسنتگرايان
دژم حالتي در گويي كه شگفتا همه, اين با پرداخت/ الهي احكام اجراي به اقتدار نهايت با و كرد تأسيس را نظرش

گفت/ وداع را جهان

/١٠

پساارتحال

انقPب دانشگاهها تصفية پس بدانيم, ‘ اول‘ انقPب از بزرگتر دومي انقPب ’’ را تهران در آمريكا سفارت اشغال گر ا
انقPب ـــكاريكاتور سوم انقPب از بزرگتر بود چهارمي انقPب ٨٤ سال تحول و دوم, انقPب از بزرگتر بود سومي
ِ مثلث سوِم ضلع آمد/ دنيا به اسلحهخانهها ِ در شكستن با بهمن ٢٢ كه نوزادي رشد ِ منطقي پيامد و اول شكوهمند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://www.mghaed.com/ay/cultural_revolution.pdf


خميني آيتا� دربارة
صفحه نوزده از ١٧ صفحة www.mGhaed.com

اندازة به و گرفت مشت در را دوم بخش و فرستاد كارش دنبال را اول بخش سPح, قدرت بركت به روستا, حوزهـ بازارـ
داد/ تقليل طبيعياش

بهعنوان خرداد, پانزده اصحاب و بود خاص سهامي شركت نوعي سال بيستواندي ايران اسPمي جمهوري
بهخدمتگرفتهشدگان چهارم, انقPب در ميگرفتند/ خدمت به موجود وضع حفظ براي افرادي اصلي, سهامداران
سهمي هركس كنون ا و شد سهام توزيع روش به تبديل مواجْب و استخدام سيستِم كردند/ اعPم تعاوني را سيستم سابْق
ميرويم; هم با همه يا ميمانيم هم با همه يا موجودبكوشد: وضع حفظ براي خشونت نهايت و قوا تمام با بايد ميگيرد

هيچكس/ يا ما يا داد; نخواهيم تحويل را ثروت و قدرت
به يوناني واژهاي كائوس a چپو و كائوس كرد: خPصه هُمالّسارقون هُمالغالبونـ در بتوان شايد را ايران كنوني شرايط
نوخاسته نيروي هدف كنون ا بود آن پرورندة و جديد طبقة تولد موجد كه غنايمي همان /bآشوب و اغتشاش معني

است/
شدند ٥٦ سال براي دلتنگي گرفتار بعدا بودند اسPم از پيش روزگار به بازگشت رؤياي در ديرباز از كه ايرانيهايي
كنون ا داشتند اسPم صدر عهد حسرت كه كساني از برخي حتي سو, آن از بود/ خوش روزگار پايان نظرشان به كه

نبود/ افسارگسيخته چنين چپو و كائوس دستكم كه هستند ٨٤ سال به بازگشت آرزومند
قحطي مينويسد اول جهاني ِجنگ نابساماني سالهاي دربارة بود قم اهل كه بيست دهة مسعودروزنامهنگار محمد
به توجه با قياسي در همه, اين با ميشدند/ ناپديد بچههايكوچك زادگاهش شهر در كه كشيد آنجا به گرسنگي و
چنين سرزمين اين زماني هيچ در كنون تا هجدهم قرن اوايل در صفويه زوال زمان از مردم, توقعات و امكاناتمملكت

است/ نبوده غارت و هرجومرج و بيترتيبي دستخوش حد اين تا و بيآينده و نوميد
شود, ارباب نوكْر و برگردد ورق صبح تا شب از بسا چه كه بيثبات و ملوكالطوايفي سرزميني پرتنازع تاريخ در
مهار از ناچار صفويه كرديم اشاره پيشتر بودهاند/ مواجه صحرا از مهاجماني نيز و نورسيدگان چالش با همواره پدران
nزم شاه ناصرالدين كرد/ كور را خويش خاندان ِ قابل مردان تمام تقريبا و پسرعموها و پسران عباس شاه بود/ قزلباش
و بنشاند/ جايش سر را او و كند قيچي بود داده ترتيب شخصي قشوني كه را ظّلالسلطان خويش زيادهخواه پسر ُدِم ديد
آنان بر سرانجام بودند گرفته خدمت به خويش از دفاع براي رم توانگران كه بربر جنگجوياني اينها, از پيش بسيار
به اسPمي امپراتوري فتوحات حفظ براي بغداد خلفاي كه هم شمشيرزناني دادند/ پايان بهخدايگانيشان و شوريدند

شدند/ سلجوقيان به تبديل و رفتند را خودشان راه بودند گرفته خدمت
و پدر يك است:حكومت صحاري اين تاريخي سنت ادامة ك� شد شناخته آن مؤلف راحل امام كه هم نو طرحي
انبساط ميتوان فيزيكدانان, بيان در را, ‘ نور‘ انفجار ’’ نو/ از حركت و بيابان, از مهاجماني يورش سپس پسر, يك
كل به جديد طبقة نفرات نسبت ديگر, بيان به ميگردد/ درون از فروپاشي سبب انبساط ادامة و گرفت, برقآسا

است/ كرده خPء ايجاد جامعه در و نميكند كفايت امروز جهان در كشور اين مؤثر ادارة براي جمعيت
وضع حفظ براي پس ميكنند/ عادت شهري تمدن با همرنگي به و ميشوند اهلي بهمرور جديد طبقة برخورداران
طبقة حوزوي بازاريـ بخش و كرد/ ميدان وارد صفركيلومتر نيروي شهرها حاشية و دهات و در از مدام بايد موجود
داشت/ نياز بدان خويش قدرت و بادآورده ثروت حفظ براي پيشتر كه ميگردد روبهرو نيرويي ِ قدعلمكردن با جديد

به را انقPب كه مقدس هدف اين با آمد خواهد پي از هفتم و ششم و پنجم انقPبهاي زياد احتمال به ترتيب, اين به
اوست/ نوبت پنجروزه هركسي و پول, و پارو يعني ـــ برگردانند اوليهاش صحيح مسير

سي طي كه عظيم ثروتهاي سيل معاصر, جهان شرايط در بود/ خواهد البته تفاوتهايي و نميشود تكرار عينا تاريخ
كه حال همان در بپيوندد, جهاني ثروتهاي اقيانوس به بايد منطقا است شده جديد طبقة نصيب ايران در گذشته سال
ميبندد سد جامعه رشد برابر در ناچار نميداند/ خويش صPح به را جهان با جامعه مراودة راه بازگذاشتن جديد طبقة

برهد/ است كرده درست مردم بقية براي كه تنگنايي از زيرآبيرفتن با ميكوشد اما
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آدمهايش براي و كرد اعPم ربا الغاي درخواست و بانكها شعبة آتشزدن با جمله, از را, حضورش اسPمي رژيم
مالي: و پولي صندوقهاي انواع و بانكها از است مجموعهاي امروز ميرسد/ نظر به عادي همچنان بانك سوزاندن
خارج/ در مبادا برايروز دستكم كه آخرت, براي نه گر ا توشهاي كردن ذخيره و پولشويي منظور به اسPمي صّرافيهاي

بزرگحكومتشونده كثريت ا را اقليتكوچكحكومتكننده كه جامعهاي در جهانسرمايهداري, از منزوي بركهاي
با خداجو پاچهورماليدههايي آريايي/ نيرنگستان در اسPمي بانكآباد جزيره/ در جزيرهاي است/ گرفته ميان در

هود/ رابين و ليث يعقوب بيرق
شايد كند؟ شاد باقي جهان در را روحش دارد احتمال چيزي چه بود او قدرت يد در سال ده كه مملكتي در كنون ا

شد/ رانده بيرون سياست ميدان ميانة از سرانجام زيادهخواه و ستيزهجو بازاريان اقليت اينكه تنها
چنداني بخت نميشد همراه چنانچه ميشد؟ همراه مؤتلفه امثال با ميگرفت قرار ٤٠ سال موقعيت در باز گر ا آيا
كشتارگاه و ترهبار ميدان و گلوبندك ميان صفآرايي در امروز, چه و زمان آن چه نداشت/ قدرت بهدستگرفتن براي
با ُبرد ديگر, سوي از شهري درسخواندههاي ِ مطبوعات و زنان جمعيت و حقوقدانان انجمن و دانشگاه و سو, يك از

بود/ خواهد و هست و بود اول دستة
aو اجرابگذارد به بيواسطه را ميخواستفكرش چنانچه روحانيآرمانگرا روبهروييم: دشوار موقعيت اين با پس
با همراهي بايد bنكند پيشنهادها برخي تقديم براي مPقات وقت تعيين استدعاي شاه وزير معاون منشي از Pمث

/bنرسيد جايي به و نرفت را راه اين طالقاني aمحمود باشد كارساز تا برميگزيد را خشونت كثر حدا
بسپارد, خويش عPقة مورد بهدرسخواندههاي را امور داشت ميل گرفت قرار حكمراني جايگاه در كه هنگامي اما
آزادي چنين اجازة و فرصت موجود وضع حفظ براي شده گردآوري نيروهاي نيز و قدرت مدعي شركاي كه حالي در

نميدادند/ عملي
يك اما رفت هم كيميا علم كسب دنبال چهل و سي بين سنين در گفتهاند فرزندش, جمله از موثق, راوي چندين

دهد/ ادامه خواندنآيةالكرسي به كرد توصيه و كند كيميا نظر به را ك خا بتواند ايشان ندانست صPح راز داناي
شايد, بود كرده تجربه را متفاوت جوامعي در حضور تجربة كر, ذ و ورد خواندن بهجاي و بود نداده ادامه گر ا
و عPقه مسلما حالت اين در اما ميشد/ همسفر ميل استيوارت جان امثال با داد, نظر صناعي محمود كه همچنان

ميداد/ دست از بود قدرت به دستيابي پلكان كه را بازار اهل حمايت
مسافتي كه ك ادرا اين به فرد وقوف دارند/ عادت و كردهاند زندگي كه كنند فكر جوري همان دارند تمايل آدمها
حتي كه است ك دردنا چنان �معمو بود كرده انتخاب را ديگري راه هر يا ديگر راه آن كاش و آمده اشتباه طوnني

باشد/ ُكشنده ميتواند

آن بيفزاييم كند/ شاد را روحش سياست صحنة از زيادهخواه و ستيزهجو بازاريان حذف شايد كه كرديم اشاره
به تبديل همه تقريبا سرانجام اخير نفرات و ماندند او عPقة مورد افراد حذف منتظر سال بيست هم ستيزهجويان

شدند/ پيژامهپوش اسراي
هم باز خشونتطلبان ائتPف درگيرد, جامعه سطح در جدي و واقعي سياسي رقابت ديگر بار چنانچه دوم,
جلو ترقهدركردن كردند/ اعPم را سياسي صحنة به خويش مجدد ورود اسPم فدائيان ٩٠ سال بود/ خواهد ميداندار
خيابان وسط خودشان بترسند اسPم فدائيان هفتتير و چاقو و اسيد شيشة از است قرار كه كساني بود/ توپچي

ميكنند/ جا از نيمُتني مجسمة

يا اوست, دلخواه كه باشد هماني انتخابها نتايج اينكه اما بزند دست انتخابها بسياري به است مختار البته فرد
به مجموعا اما شود نظرش مورد كارهاي از بسياري به موفق است ممكن نيست/ حتمي دارد, را انتظارش دستكم

http://www.rasekhoon.net/news/show-77780.aspx
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برسد/ انتظار خPف يكسر نتايجي
كه خطآهني انتخابهاست/ و جبرها منطقي دنبالة نيست; گريزناپذير تقديري نتيجة جوامع تحول است: اين نكته
مسيري به است ممكن چهارراهي و سهراه و دوراه هر سر بر او انتخاب ندارد/ وجود كند هدايت بسته چشم با را فرد

نميكرد/ را تصورش ابتدا كه بيندازدش
كنوني شرايط ميكرد/ فرق وضع كنون ا ميماندند زنده بهشتي و مطهري مث� گر ا كنند خيال دارند دوست كساني
نه ميدهد, جهت افراد به كه است سPح قدرت است/ ‘ نور‘ انفجار ’’ ِ طبيعي دنبالة باشد او مطلوب نميتواند گرچه

ميگرفتند/ قرار مشابه موقعيتي يا موقعيت همين در هم بهشتي و مطهري پدرجّد برعكس/
مقّرب بندگان و شماررستگاران در عليالقاعده اول, جنبة از نتيجه/ به قائل نه تكليفيم اجراي به موظف ما گفت
را الهي تكليف به عمل نتيجة حتي ناچارند ندارند او بزرگي به روحي كه جايزالخطا انسانهاي اما است/ تعاليى حق نزد
Pكام و قدمبهقدم جهان دولتهاي بسياري bسطرها اين نوشتهشدن زمان aدر كه را روند اين مث� كنند, nزيروبا
در پرسيد: ميتوان قدسياش انفاس از استمداد با ميگيرند/ پس را ايران اسPمي جمهوري ِ رسمي ِ شناسايي حسابشده

بدهيم؟ ادامه جهان منزويكردن به همچنان كرد؟ بايد چه پرخطر موقعيت اين
در زيرا نشد ميخواست دلش كه دوغي آن دريا اما داد انجام خويش آرمان تحقق براي داشت توان در هرآنچه

نيست/ اجزا ِتكتك جبري جمع كْل و است بينهايت Pعم متغيرها شمار انساني جامعة
شد/ خواهد قّديس به تبديل خميني آيتا> گفت ملل, سازمان در نمايندةآمريكا اندرويانگ, ,٥٧ سال همان در

‘ نيستيم/‘ امامزادهسازي ِ بيزنس در ’’ما چيد: را سفيرش نوك كارتر پرزيدنت
بزرگ انتظارهايي است: داده رخ عظيم تحولي كنون تا معجزه آن زمان از آمد/ در كار از درست اولي پيشبيني
وجود كمتر بسيار يا ندارد وجود اينك كه داشت وجود اينجهاني ِ قريبالوقوع ِ رستگاري و رهايي و خيزش براي

دارد/
واقعيتي به كرد پيروانشكمك به فقيد آيتا> اما ميفروشند/ رؤيا پيروانشان به ديانت اصحاب دهريون, نظر به
شايستة توّهمزدايي, در عظيم گام اين به توجه با ببينند/ آينه در خويش از واقعيتر اندكي چهرهاي و برسند اينجهاني
� است/ قّديس لقب
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