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 اشتباه بزرگ غرب
 

 پس از سی سال
 ايران ١٣۵٧انقالب  ی ازتحليل

 
به اروپايی  شناسان͕خاورشدن پای  پس از باز

و  قيقتح«تئوری های گوناگونی به استناد ايران 
و علل ايران در بارۀ تاريخ و فرهنگ آنان  »!تفحص

يکی  ارائه شد.عقب ماندگی اين کشور از قافلۀ تمدن 
ايرانيان فطرتا# «چون که  داز اين تئوری ها اين بو

نرو هر نوع تالشی برای از اي ،»مذهبی هستند مردمانی
باورهای مملکت بدون تکيه بر مردم اين  پيشرفت

که هم  راه حلی .کارساز نخواهد بودآنان  یمذهب
ايران تجويز ملت تماعی از بين بردن مشکالت اجبرای 
باورهای مذهبی  بايستی بهالI اواين بود که  ،کردند

و کاری به آنها نداشت، حتی  اين مردم حرمت گذاشت
اين  دبايثانياI  .اگر اين باورها صرفاI خرافات باشد

 »خويشتن خويش«يعنی ،گذشتهبه  بازگشتبه را  ملت
را هم مقصد اين بازگشت  کرد.و ترغيب تشويق 

 صدر«از باشد عبارت  تعيين کردند کهپيشاپيش 
صدر اسالم کشورهای مسلمان  در ،آنان ظن . به»ماسال
در بزرگی  نقش هم ايرانيان و بودنداوج شکوفايی  در

اگر  ،بنابراينعهده داشتند. بر اين شکوفايی
 هستند،خواهان رفاه و آسايش و ترقی  ايرانيان

برنامه را در سر لوحۀ  به صدر اسالم باز گشت بايستی
  خود قرار دهند.  های

 رهنمودهای و انگيز͕ حيرتکشف در پی اين 
با  نيز آنها دست پرورده های، خاورشناساندلسوزانۀ 

و  نوشتن مقاالت و رساالت و کتب متعدد به تأئيد 
همزمان نيز  .نظرات اساتيد خود پرداختندتصديق 
دکانداران سيل کمک به  ،اين تئوری جا انداختنبرای 
های  انجمنشد.  سرازيرحوزه ها و مدارس مذهبی دينی 
و ها تحصيلکردهتوسط  در داخل و خارج از کشور اسالمی
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ساختن مساجد و  . گرديد تاسيس آخوندهای جويای نام 
بيش از امامزاده ها حسينه ها و تکيه گاهها و حتی 

قبور  دسته جمعی زيارتسفرهای  .رونق گرفتپيش 
سفر  .گرديدمد روز حج عمره مراسم انجام امامان و 
يز ن و دعا نويسی و غيره نقرآختم مجالس اندازی و 

  .شدروز باب 
ر همه بر اين تصور بودند که جای کا تا اين

و به فرهنگ  ارج نهادنشناسان غرب به خاطر خاور
دست به کنکاش در تاريخ گذشته ايران  ايرانتمدن 

ظاهر شد زمانی  آناندم خروس دلسوزی اما زده اند. 
 يانايران پر شتابهای ت تالشز دسغرب ا زمامدارانکه 

که می کوشيدند خود را به کاروان تمدن نوين 
به فکر چاره انديشی  و ندبه تنگ آمد ،برسانند

مردم ايران ديدند که چطور آنجا بود که  .ندافتاد
يک به استناد همين کشف خاورشناسان،  بیغرکشورهای 

تحميل سپس تجويز و به مردم ايران را  مذهبی حکومت
گشت به باز ،خمينینساالرش که کاروا حکومتی. کردند

قم و  علميه حوزه هایدر گذشته را از ساليان دراز 
اين  برای تحميل که هم ترفندهايی .کردزمزمه مينجف 
، همانا باورهای رفتبه کار  ملت ايرانبه  حکومت

 بود.  مردممذهبی 
 : خواب حکومت مذهبی

برای مردم  را کومت مذهبیآنهايی که خواب ح
ليان دراز مزايای آن را به گوش ايران ديده و سا

خوانده بودند، بهانه هايی هم  یايران نساده دال
. يکی از اين بهانه داشتند تئوری خودبرای 

می بايستی با گسترش  که بود »سبز اسالمی کمربند«ها
د. به مقابله کن های مسلماندر ميان ملت کمونيسم
تنها با دين و مذهب می شد غول سرکش  غربپندار 

 شده بودکه وبال گردن غرب سرمايه دار را  يسمکمون
. بهانه ای که می توانست برای از پا در آورد

بويژه آخوندهای  مذهبدين و  دکانداران بسياری از
وسوسه انگيز باشد. مسيحيت در اين زمينه مذهب شيعه 

 آهنين پيکر  رمهلکی ب ضرباتو  گرديدپيشقدم 
دريافت  هم که از اين بابت یپاداش .زدکمونيسم 

و در کشورهای بلوک شرق بازگشايی کليساها  ، کرد
و رونق و  به کليساها اين کشورهامردم کشاندن 
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 بود.مسيحيت آئين اعتبار بخشيدن به 
های کشور نصيب ،بازی ديناين  درآنچه اما  

خالف کامالI مسلمان بويژه مردم شيعه مذهب ايران شد، 
عالم . رديدگکليسا و مسيحيت نصيب د که بو چيزی آن

و برچيده شدن  خالفت عثمانی سرنگونیاز پس  که اسالم
جنبه های خشونت  تا تالش می کرد حکومت های دينی

د و معنويتی نرفع و رجوع کبه نوعی را  اسالمآميز 
حکومت دينی و مذهبی   با پيدا شدن ، دبده به آن
معنويت اسالم فقط به دوران که  نشان دادمالI ع ،ايران

. مربوط می شوداز حکومت  دينکارانکنار بودن 
به حکومت و قدرت  وقتهر  ،دکانداران دين و مذهب

در که  می گيرندپيش را  یراه و روشهمان  برسند
 ند.ه بودپيمود در زمان اقتدارشانگذشته و 

  : بازی نسنجيده
غرب به توصيه تنی چند از  زمامداران
ور ست خانادر هایتئوريتکيه بر  و مغرضسياستمداران 

 خطرناک و يک قمار بازی نسنجيده  دست به يک ،شناسان
و  پنهانجنگ صليبی  ساززمينه  به نوعیکه  ندزد

بر خالف جنگندگان آن . جنگی که شودمحسوب مي تازه ای
پای د و ننمی شناسبرای خود حد و مرزی گذشته ديگر 

. دنباشنمي نيز اصول انسانی و اخالقیهيچ يک از  بند
استفاده از دين و مذهب در  برنامه ريزان اگر

به درستی به مسألۀ  ، فقطکمونيستگسترش مقابله با 
اين حربه که  در می يافتندکردند، توجه مي »جهاد«

يعنی همانطور که با حربه است. چاقوی دو لبه  مانند
به زانو در افغانستان را  ارتش شوروی جهاد می شود

به  تواندمياين حربه به همان سادگی هم  ،در آورد
اين واقعيت را  چنانکه .رودبفرو پيکر سربازان غرب 

لبنان و بسياری از افغانستان، عربستان،  در عراق،
  .کشورهای ديگر ديديم و می بينيم.

 :  غرب اشتباه بزرگ
عمر و اسامه بن الدن و  مالخمينی،  ،یغربکشورهای 
به ميدان  ی با شورویارويروي برایرا امثال آنها 

 با در دست داشتن  کهآنها اين بود  تصور .ندآورد
، آنان را ندخود رسيد اهدافبه هر موقع  ،اين آدمها

در اين بازی اما . خواهند انداختاز صحنه بيرون 
 : ندچند نکته غافل بود ازخطرناک 
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شيرينی لقمه غافل بودند که آنها  ، اول از همه 
 دادههديه ر و بن الدن مال عمخمينی و به غرب ای که 
 .، به مذاق بسياری ديگر نيز خوش خواهد آمدبودند
برکشيده شدن اين داليل هم که بی خبر از  يیآنها

مال عمر و بن خمينی و ، به دنبال هستند بزرگواران
الدن شدن خواهند افتاد. چنانچه ديديم هنوز چند 

نگذشته بود که دهها  اين حضراتسالی از بر آمدن 
ورهای اسالمی قد در سرتاسر کش آنهانفر به پيروی از 

و جانها را  نندبه جان می زبرافراشتند. کسانی که 
هم  تامی کنند  جانستانیو  ندبه ميدان می فرست

و هم به بهشتی که به آنان  صاحب نام و نشان شوند
دوم اين که غرب با   .وعده داده شده است برسند

، داشتمذهب شيعه بويژه که از اسالم و  یشناخت اندک
بنا به اصول  ،افراد برگزيدۀ آنها نمی دانست که

 به طور کامل هرگز  ،دين و مذهب خود شناخته شدۀ
خواهند نبوده و نتابع فرامين و خواسته های آنها 

 د. بو
 و کاربرد آن »تقيه«مسألۀ درستی به به  غربی ها
نمی دانستند که  . آنهانداشتند آشنايیدر اسالم 

، دارد کاربردتقيه تنها در مذهب شيعه نيست که 
 قرآندر و  در ميان اهل سنت نيز مورد تأئيد بلکه

پنهان کردن تقيه که . به عبارت ديگر است آمده هم
مردمان  است، شامل حالمقاصد باطنی در برابر دشمن 

مسلمانان کافر و دشمن  از ديدمی شود که مسيحی نيز 
خمينی و مال به زبان ديگر،  .دنگردمياسالم محسوب 

 ها یر بده و بستان های خود با غربعمر و بن الدن د
به صورت شرعی فريب داده را تقيه پيشه کرده و آنها 

(شيطان مرگ بر امريکا  شعار سوم اين که بودند.
 جانبکه از  (شيطان کوچک)و مرگ بر اسرائيلبزرگ)

به سرتاسر جهان شد و ايران باب  آخوندهای شيعه
ديل تب ی مسلماناندينباورهای به  ،کشيده شداسالم 
  .گرديد

شيطان دشمن خداست و  ،در دين اسالم و مذاهب آن
هيچ مسلمانی  ،از ميان نرودتا روزی که اين دشمن 

دشمنی با  امروزهبا او بر نمی دارد.  جهاددست از 
امريکا و اسرائيل که به نوعی نماد مسيحيت و يهود 

بسياری از ، به باورهای دينی شمرده می شوند
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 ،خمينی و حکومتش يعنی .ه استشد تبديل مسلمانان
 نشانده اند. در جايگاه شيطانرا  امريکا و اسرائيل

در زمين برای استقرار دين خدا به باور مسلمانان، 
نابودی  تا بايستیمی  ،است اسالماوليه که از اهداف 

همين چند اگر به  .کردجهاد  کوچک بزرگ وهای شيطان 
پی آمد از  که غرب در می يابيماکتفا کنيم،  نکته

با هم که اکنون  .نا آگاه بودبرنامه نسنجيده خود 
مختلف در کشورهای مال عمر و بن الدن خمينی و دهها 

 ،هستند روبه رو خود خاک اسالم و حتی در درون 
به کجا خواهد اين بازی نسنجيده معلوم نيست عاقبت 

 .کشيد. 
 : انقالب اسالمی

به م گردانيبر مي نگاهمان را با اين مقدمه 
که جماعتی تحت عنوان  . انقالبی ايران انقالب اسالمی

مردمی و   یحرکت، مدعی هستند »تحليلگران سياسی«
 کسانی .استدخالت و برنامه ريزی خارجی بوده  بدون

ثمر رسيدن انقالب را در پيدايش و ب»تئوری توطئه«که
نمی بينند يا  ، آنهايی هستند کهمی شمارند مردود

 در طول، انقالب ومت بر خاسته ازحک توجه ندارند که
تحت حمايت و پشتيبانی مستقيم و غير گذشته  سی سال

بگذريم از . دهدميمستقيم غرب به حيات خود ادامه 
ميان ايران و و جنگ های زرگری موش و گربه  بازی

ماهيت  جز سرپوش گذاشتن بهبچيزی نيست  که ربجهان غ
يران که آتش آن به جان ملت اای  ۀ نسنجيدهتوطئ

 رفته است جهان مردمهمۀ افتاده و دودش هم به چشم 
  .رودو مي

پيش ينی را خم نسنجيدهبرنامه ريزی يک با غرب 
تحميل  به مردم ايرانعلم و مال عمر و بن الدن  از

ومت در طول حکخمينی  عملکرداگر به درستی به . کرد
می   ،کنيم تأمل  خود و دست پروردگانش پس از وی

مال  عملکردبه مراتب از کار آنها  بينيم که ماحصل
عمر و بن الدن برای جامعه بشری خطرناکتر و 

فقيت در وعمر و بن الدن پس از م است. مال بارترزيان
با الگو  ،افغانستاندر  شورویرويارويی با ارتش 

گرفتن از روش حکومت جمهوری اسالمی به کارزار 
 کاری که خمينی و حکومتش .ندآمدبرمبارزه با غرب 

نامگذاری  »جهاد مقدس«و آن را پيش از آنها آغاز 
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بر   عمر و بن الدن مالبا اين تفاوت که  .بودکرده 
وارد ميدان ، علناI و مستقيماI خمينی و حکومتشخالف 

 . .نده اشد
نان، حماس و جهاد ب هللا در لبحزسازمان نگاهی به 
در  ،سپاه مهدیبه  وابسته تشکيالت ،اسالمی در غزه

هر روز که  ديگر علنی و مخفی هها سازماند و عراق
پا غربی  وی اسالمی مثل قارچ در گوشه و کنار کشورها

رويش آنها ، نشان می دهد که همه گذارندبه عرصه مي
او در  جمهوری اسالمی رژيمخمينی و که است  بذرهايی

 .اندافشانده سی سال گذشته  طول
 :  جمهوری اسالمی نهايی هدف

رژيم جمهوری بان سردمداران زاز  جهانيان بارها
ايران و عالوه بر آنها  شنيده و می شنوند که اسالمی

هدف می نوين بشريت را تمدن جهان و  کشورهای اسالمی،
تا زمانی که حکومت الهی  آخوندهابه گفتۀ  .دانند

را بر جهان حاکم نکنند از پا نخواهند نشست. 
در مقابل بازی  سياستمداران غرباينجاست که 

و مدبرانه  یتدبير به فکر بايستی نجيدۀ خود،نس
اين بتوان شايد تا  .باشند همه جانبهچاره انديشی 
       ميدان  به را که  قرون وسطايیغول آزمند 

در غير اين صورت زهر . کننداز نو مهار  ،ورده اندآ
دست  هم ،آنهاخشونت بار و عمليات تلخ حرکات 

هم و خواهد کرد معدوم آوردهای هزاران ساله بشر را 
 که باشند  زندگی را بر انسانها در هر کجای دنيا

  .ساختتلخ خواهد 
تجربه نشان داده است که در مقابل يورش بی امان 

يش از ، پهای بی خردانهکور و يورشاينگونه حرکات 
کرد.  نابودرا  هارشد و نمو آنمحل بايد ی هر اقدام

، سپاه المیب هللا، حماس، جهاد اسزطالبان، القائده، ح
ثمرات بذرهايی است که جمهوری اسالمی و غيره  مهدی

نمو  پراکنده است. خشکاندن مرکز توليد و رشد و
 .بگيردبايستی انجام آنها نخستين کاری است که مي

 دهها مال ،وگرنه با از ميان رفتن هر يک از آنها
و عبدهللا شلح  دن و شيخ فضل هللا و خالد مشعلعمر و بن ال

ظهور خواهند کرد و تحت حمايت مادی و معنوی و غيره 
 جمهوری اسالم به جان مردم خواهند افتاد. 

  :انتظار بيهوده



 7

ايرانی اينک بسياری از تحليلگران سياسی 
مهوری ايرانيان بايستی شر حکومت ج خودگويند، مي

 هاحرفگونه گفتن اين  کم کنند. اسالمی را از سر خود
جهان  اوضاع سياسیو عدم شناخت نا آگاهی سر از 

است. از يک ملت در بند  و انتظار بيهوده کنونی
تنها به مشکالت حاصل از جمهوری اسالمی که  نخست اين

. مشترک جهانی است مشکالت شود، بلکهايران مربوط نمي
به خواسته مردم  رژيم جمهوری اسالمی ديگر اين که

و  بخواهندآنها  کهاست رسيده نايران به حکومت 
در اين ميان  ؟چينندبررا  آن به تنهايی  بتوانند

هم اکنون  نيز توجه داشت که  نکاتبايد به اين 
بويژه به عناوين مختلف  ،بسياری از کشورهای جهان

سعی در نگهداری  ،سودهای کالن اقتصادی خودبخاطر 
فتی گخود رژيم نيز با درآمد هن .دارند اين رژيم را

د، ش می شوحاصلاز غرب و شرق که از صادرات نفت 
ينه پايدار ماندن ساليانه ميلياردها دالر صرف هز

 چگونهايران در بند ملت با اين اوضاع خود می کند. 
ديگران و پشتيبانی و بدون کمک به تنهايی تواند مي

 . .پا در آوردچنين غولی را از 
ملت ايران سی سال تمام بار سنگين ندانمکاری 

ميل کرده اند تح آنانغرب را با رژيمی که به های 
و بزرگتری ضررها را متحمل شده است.  کشيدهبه دوش 

اين ملت با صدای بلند فرياد می زند و به  امروز
آنهايی که تحفه خمينی و رژيم جهل و جنون او را 

 د:و تحميل کرده اند می گويبرای ملت ايران پيچيده 
بيش از اين به ملت ايران و مردم  بس کنيد! -

و آسايش و امنيت جهانيان را به  ستم نورزيدجهان 
آنچه در سی  !نسازيدپای مصالح اقتصادی خود قربانی 

 !کافی است ،ه ايداز قبل اين رژيم برد سال گذشته 
تدبيری  به اتفاقو نسل های آينده  به خاطر بشريت
و اعوان و   رژيم درنده خو شر اينبيانديشيد و 
کم  اناز سر مردم ايران و جهرا  آن انصار خون آشام

 کنيد!
اين  هایه انگيزيندامنه فتکه  غرب بايد بداند

دامان بيشتر خواهد شد و هرگز هم روز رژيم روز ب
فکر ه ر بچه زودتگر هرا رها نخواهد کرد.را آنان 
بيشتر از آنچه بسيار د، ضررهای نباشنانديشی چاره 
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مدارا کردن خواهند کرد. تحمل  تا کنون ديده اند،
 و علناI ماهيت فتنه ل تمام عمالI با رژيمی که سی سا

را نشان داده است، نه خردمندانه است و نه  انگيزيش
انسانی و اخالقی و  معيارهای عقالنی و با هيچ يک از

 وانی ندارد.نيز همخو اقتصادی حتی سياسی 
                                           

 هوشنگ معين زاده – ١٣٨٨ فروردين ،پاريس
 

moinzadeh@gmail.com 

www.moinzadeh.com 
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