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  در جستجوی پايگاه ايران ستيزان
  

مردمی که سر برآستان دارند، سر بر آسمان نسايند، سرافرازی را بيهوده شمارند، فرمانبرداری را شرط انصاف بدانند. از 
از   دتوانايرانی می سرفرازم. بديهی است که هر بالم واينکه، من شهروند ايران( نه تابع حکومت اسالمی) هستم، برخود می

، بررسیکاوش و از  ما را و نبايد تواندشکوه برخوردار شود. ولی اين شادمانی و سرافرازی نمیبا اين فرهنگ ش و منشبين
برای شناختن خويشتن آن است که انسان در خود  ترين راهبينشی که امروز بر ما حاکم است، باز دارد. سادههای در کاستی

 پروری بيازمايد.ری و گمانداوبيند بدون پيشبنگرد و آنچه را که می 

  

سدها سال است که ايرانيان با هويت و فرهنگ خود بيگانه هستند و سرگردان هنر، فرهنگ، دانش و فرآوردهای خود را به 
 خرند.های نوبر میدر بستههای آنها را کنند و سپس خرده ريزهکش میبيگانگان پيش

  

شناسيم از کوشش باستان شناسان و تاريخدانانی برآمده است ی ايران میشتهآنچه را که ما امروز از شکوه فرهنگ و تمدن گذ
است که در  های همسايگانی بودهد. بررسی و کندوکاو اين جويندگان هم براساس يادداشتانکه نه ايرانی و نه مسلمان بوده

هايی بوده که اين پژوهش براساس  هازمينه خود ايرانيان هم در اين هایکاوش اند.گذشته با فرمانروايان ايران در ستيز بوده
ها و پندارهای های استادان ايرانی هم کم ارزش نيستند ولی بيشتر با کاستیها يا پژوهش. البته گردآوریاندبيگانگان انجام داده

 اند.آميخته شده ی آنهاو به ويژه با بينش اسالمزدگی نادرست

  

سوخته و آنها را به ايرانيان  درهای اجتماعی را توان سنجش ارزش شی است کهبينبه  به هر روی سخن اين نوشتار اشاره
  .پيروی از معيارهای پسمانده نيازمند کرده است

  

ی خود را در برابر اسکندر با يک ، رنج سرشکستگیکنندکش میدستآوردهای خود را به يونانيان پيشايرانيان،  بينيم کهمی
ای، که او در دست داشته است، کند بلکه در خدای نامهوسی اسکندر را خودسرانه ستايش نمی. فردپوشانندمیمشت دروغ 

ند که فردوسی بيان کرده است. در شاهنامه بر همين منش اسکندر فرزندی است که، از پشت  ااسکندر را چنين ستوده بوده
ت. پس از فردوسی نظامی، جامی و چند تنی داريوش برآمده است، فرمانروايی او در خور نکوهش و سرزنش ايرانيان نيس

ی کعبه را پيش خانهحتا بت اند.اند که اسکندر را به پيامبری هللا (خدای ابراهيم) هم متهم کردههای نوشتهديگر اسکندرنامه
 کنند. برای زيارت اسکندر آماده میبه مسجدالحرام تبديل و محمد 

  

شناختند که بتوانند به نام ی ايرانی را نمیاند چون آنها اين همه اسطورهااد نکردهيونانيان هرگز از اسکندر به اين بزرگی ي
نشان زشتی آزادی زنان را  که ،نامداسکندر تعريف کنند. نظامی گنجوی، که سرکوب ايرانيان را رهايی آنها از آتش پرستی می

از اين بايد خانه نشين و محکوم شوهران خود باشند.  کند که زنان پساسکندر امر می نويسدمی ،شماردايرانيان میآيين  از
توانند اسکندر را پيش از پيدايش اسالم مسلمان کنند پس جای شگفتی نيست که فردوسی، حافظ، ابن سينا، که می ايرانيان

 دوبار به اسالم بچسپانند. ،شدندرازی و بيرونی را، که مرتد خوانده می

  

ند تا ايرانيان آنها را پرستش کنند. چرا بايد از اشکانيان نام برد و ان آنها که بيگانه نبودهاز اشکانيان چندان سخنی نيست چو
اگر اين برای ايرانی يک سرافرازی باشد، که زمانی چند هم ايرانيان بر خود فرامانروا ی مردم را بيدار کرد. وجدان خفته

  .، پس بايد از خالفت بيگانگان شرمسار بشونداندبوده

  

زی هم که از چند سدسال فرمانروايی ساسانيان در ذهن همگان فرو رفته کشتار مزدکيان، به فرمان انوشيروان، شکست  چي
که بيشتر اسالمزدگان از اين چند سدسال فرمانروايی  هايیی بررسیيزدگرد سوم در برابر هجوم مجاهدين اسالم است. نتيجه 

شده است آنها خواهان هجوم مجاهدين اسالمی نيان بر مردم ستم وارد میدر زمان ساسا : چونساسانيان دارند اين است
های بيابان گردان عرب های خود را سپر نيزهاند. يعنی مردم ايران، برای اينکه از زير ستم ساسانيان بيرون بيايند، سينهبوده
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، موالی مشير مسلمانان به تنگ آمده بودندکه از عدالت ش  سپس  .زيه پردازی مسلمانان درآيندجاند تا به بردگی و هکردمی
  اسالم بسايند. عادل ی خلفایند تا با افتخار بيشتر سر بر آستانهاشده عربها مانده خوارو ته  غالم، خدمت گذار

  

در ری ايرانيان را توان تن دردادن به خواری و پذيرفتن خاکسابه هر گونه که بتوان حکومت ساسانيان را محکوم کرد ولی نمی
ولی، پس  اندهپذيرفتبديهی است که ايرانيان در آغاز اين پستی و خفت را در برابر مهاجمين ن توجيه کرد. برابر عربهای مهاجم

 از مسلمان شدن آنها، کمتر ديده شده است که آگاهانه و به راستی بخواهند آزادانه بر خود فرمانروايی کنند.

  

ند ولی بيشترين آنها در ابه سرکشی و دادخواهی در برابر مجاهدين اسالم برخاسته درست است که هر گاهی بخشی از ايرانيان
و نيروی کار خود را  دانش، توانايی، هنر اند. برخی ديگرای را برای ايست و زيست نيافتهترسی فرو رفته و زمينه یتاريکی

 ییحکمران از اند تاازند. آنها کمتر کوشيدهبا فرهنگ بس تا از آنها کشوردارانی اندهکش کردعرب پيش هایبه حکومت
 فرمانروايی کنند شاناند که خوداين مردم کمتر تالش کرده اند تا از خشم آنها کاسته شود.وران بکاهند بلکه بيشتر خواستهآخشم

زند. اين مردمان هر حکمرانان بيامو که بهتر زندگی کردن را به اندبيشتر جانفشانی کرده بلکه تا به زندگانی بهتر برسند
برخی از سخنوران در  .به مهربانی وادار کنند رااند به اميد آنکه با دروغ و نيرنگ او حکمران ستمکاری را بر خود پذيرفته

 به نيکوکاری تشويق کنند. به اميد آن که او رااند هکردنيکوکاری را، که وجود نداشته است، ستايش می  حاکمی کردار

  

شود ولی جای شگفتی است که اين مردم  دروغوند و ستمکار و بد کردار می ،ی ترسمردمی، در تاريکی بديهی است که هر
 ند.جويآزادگی را در بندگی میاند که خو گرفته پروریآنچنان به بردگی و پرده

  

بتواند ما را به  آرمان اين نوشتار تنها نکوهش کردن کردار و بينش بخشی از ايرانيان نيست بلکه کاوشی است که شايد 
 مردم ايران دستکم در درازای هزار و چهارسد سال گذشته، چون شکاری بوده .کندی ايرانيان نزديک های خودباختگیمايهبن

 یبر خرد خود ارزش ننهاده ولی دانش خود را برای پايداریهيچگاه  است. او گشتهای میی تازهکه هر دم به دنبال شکارچی
 به کار بسته است.  ی بيگانگانعقيده

  

ی آزاديخواهی ايرانيان در اين هزار و چهارسد سال بنگريم به از خودبيگانگی و خودباختگیهای اگر اندکی به برآيند جنبش
 شود، از کردار مردم ايران سخن رانده میهای مالياندر اين نوشتار به نادرستی، به جای خواسته  بريم.می پی مردم ايران

 اند. مردم آشگار شده و در کردار های واليان اسالم به نامسترش اسالم در ايران، خواسته چون، پس از گ

  

آن بريده شده، يا در پيکر  یاگر، پس از سرکوب شدن ايرانيان، آوای انديشمندی از ايران برخاسته، يا با زبان سراينده 
و از آن   هار کردهم را مردم سرکش یيانی است که انديشه رفته است. بنابراين سخن از زاهدان، شيخان، مالبه باد  ایسروده

. در دورنمای اين مردمان هيچ آرمانی ديده جويندکه در خودستيزی کليدهای بهشت را می  اندمردم کوردالنی را پرورانده
  ستانند.جان می ناز ديگرکسا بازند ياجان میی هللا به امر خليفه یانکنند و زمآنها زمانی در بدبختی جان می شودنمی

  

مردمی را بررسی کرد که در گردباد ترس از سرشت خود جدا گشته و در بستر دروغ  یتاريخ نوشته شده به آسانی تواننمی
به ، اندهای هستی آنها با دروغ آلوده شدهی بخش، همه های آنها برنيامده استچون کردارشان از انگيزه .تخم کاشته است

های اجتماعی، که از کارکرد اين مردم از دگرگونی توانولی می آنها را شناسايی کرد. اجتماعیهای روند مايهتوان بننمی آسانی
 را شناخت.  های اسالمی و ناتوانی آزاديخواهان ايران، توان پايگاهاندبرخاسته

  

 هايیگذريم و به نشانههای تاريخ مینار برگی مردم ايران را در راه آزاديخواهی مرور کنيم تنها از کمبارزه یبرای اينکه بازده
  ببريم.پیهای بينش خود بتوانيم به بخشی از نادرستی در اين زمان کنيم که تابناک باشند. شايدبرخورد می

پوشيم چون رد اند، چشم می، زبانه کشيدههاای که پيوسته در گوشه و کنار ايران، بر ضد حکمرانی عربهای پراکندهاز جنبش
 اند. دگرگون نساخته ای راو به ژرفی چندان زمينه  شودپای آنها بيشتر در گفتارها آشکار می
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ی برمکی را، در دوران عباسی، مرور کنيم به اين نتيجه  خانواده توانايی ی تالش و کارآيی ابومسلم خراسانی واگر بازده
ت به دست بنی عباس سپرده و بر توان حکمرانی آنها افزده به کمک آنها دست بنی اميه از خالفت بريده و حکومرسيم که می
در  .در کشور داری بوده است آنها ساختن جهادگران و بزرگ کردن نيرویی کازار اين دآلوران ايرانی برای آرام همه  شود.می

 ند. پنداشتآمده است و خود را در خدمتگزاری آنها سرفراز میبينش آنها عرب برتر از ايرانی بشمار می

  

توانستند می ، دستکماندهداد، که از خود نشان اند که ايران را آزاد کنند ولی با اين همه رزمندگیشايد آنها آن نيرو را نداشته
ها از چادر نشينی به  عباسی باشند نه خدمتگزار او. برآيند کار اين رزمندگان اين است که عرب ی باجگزار و خراجگزار خليفه

ای آگاهانه به سود برده دار ديگری در بينش است که برده برده منشیی اين نشانه اند.هخالفت به سلطنت رسيد ازکاخ نشينی و 
برای  سرکوب شدگانی خودباختگی است که جانفشانی کند تا از برده دار خود آزاد و در خدمت ديگری گرفتار بماند. اين نشانه

 ی مهاجمين کارزار کنند.گیرسربلندی و بز

  

های که در کتاب اندهبردبرخی از خلفای عباسی به اين آگاهی پیاند، ر راه کوشايی اين گونه کسان، که البته همه ايرانی نبودهد
 آن نپيش از برگردانند ،يابندهايی را که میکند که کتابامر می  ی زمانپس خليفه .شوندهای فراوانی پيدا میدانستنیديگران 

اند با راستکاری و هها گماشته شده بودنسوزانند. ايرانيانی که در کار برگرداندن اين کتاب ، آنها رایعربزبان ها به کتاب
کردند به زبان عربی ترجمه نمیکه به زبان پهلوی نگاشته شده بودند، تنها  ،را يیهااند. آنها کتابدرستکاری آشنايی نداشته

نابود پهلوی را  ینوشتهو سپس بن اندهساختهای خليفه همآهنگ میمی و خواسته ها را هم با بينش اسالی کتابمايهبلکه درون
اند. صرف کرده معرب و به عربیاند وجود نداشتهدر زبان عربی  مفهوم آنها هايی کهواژه ها و. در اين راه ارزشاندهکردمی

ها در خور توانايی ايرانيان ی اين ارزشزآوریو با است ی فرهنگ ايران نابخشودنیبرد آنها به گنجينهدروغوندی و دست
 امروز نيست.

  

ند. آنها بيشتر از آنچه که از اولی سر از خدمت خليفه هم برنتافتهند اهفترپذيها را نی عربسامانيان ننگ موالی بودن و برتری
هايی پروری آنها به مسلمان شدن قبيلهالمآيند اسپی پرداختند.به مسلمان کردن نامسلمانان می اندهراندايرانی بودن خود سخن 

اند و باز هم ايرانيان به هها از پس هم بر ايرانيان شوريداند. برخی از اين قبيلهکه ديرتر آنها را ترک نام نهاده ه استانجاميد
اند و برخی حتا در آغاز دهاين مهاجمين ديگر عرب نژاد نبو اند.هاند و به خدمت آنها درآمدهآنها سلطنت و کشور داری را آموخت

آيند آنها بوده است. پی یکرد ايران ستيزیای که خليفه را به پشتبانی آنها وادار میتنها انگيزه .شناختنداسالم را هم نمی 
ی ايرانيان در درازای تاريخ بر خاکساری خود در برابر مهاجمين و بر توانايی سرکوب کنندگان برای حکمرانی اسالمزدگی

 وده است. افز

  

و و بيزاری شود نشانی از دادخواهی سخن رانده میدادگری در دوران ساسانيان اين که در نوشتارهای مردم ايران بيشتر از بی
به نيکی جنايات غزنويان به ويژه سلطان محمود  و هنوز هم از سدسال چون همين مردم تا چند .نيستاز ستمکاری اين مردم 

آيند ها پيش میهای که در سرودهتوان از کنايهستوده شدگان غزنوی و سلجوقی را تنها می یدادگریبی های. نشانهکنندمی ياد
 تصور کرد. 

  
 <<  که ترکان خوان يغما را>> چنان بردند صبر از دل  فغان کاين لوليان شوخ و شيرين کار شهرآشوب

  

در زير بيرق اسالم  گیاند همهآمدیفرود م ،و سلجوقی غزنوی ترکان ، از سویها و يغماگری که بر مردم ايرانالبته ستمکاری
يعنی بخشی از مردم ايران مهاجمين بيگانه را، برای کشتار و غارت بخش ديگری از  اند.مسلمانان بوده یاهمکاریو ب

 اند تا روان اسالم از مساجد ايران دور نگردد.دادهايرانيان، ياری می

  

شود که مردم بنگريم بر ما روشن می اند،ه بيشتر تمدن و کشورداری را از ايرانيان آموختهسلجوقيان، ک اگر اندکی به پيشرفت
 ما تا چه اندازه از خود بيگانه هستند.
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های خود . سلجوقيان که، خود را با نام قبيلهاندهدخوانآورد " ترک" میای که از خاور ايران يورش میايرانيان هر قبيله
که آنها را به گستردن  ،ایتنها پديده يابند.ند، از گذار ايران به آسيای کوچک، سرزمين روميان و يونايان، دست میشناختمی

درست است که کشتار و غارت مردمان آسيای کوچک هم با نام اسالم  .ه استپيوند آنها با يکديگر بود ،حکومت عثمانی رسانيد
 انددست يافته يونان کهن ی روم وها. آنها در يغماگری بر سرزمينکردرا نيرومند می اآنه ی بود کهشد ولی اين پيوندانجام می

  .ولی امروز صاحب کشور" ترکيه" و مليت و هويت ترک هستند

  

های آن از آنها است، به دينی که از عربها بينيم آنها به سرزمينی که از آنها نبوده، به زبانی که کمترين واژهمی اکنون
افتخار  اندند، به تاريخی که از خشم و ستمکاری و يغماگری نام گرفته است، به تمدنی که مردمان ديگر به آنها بخشيدهاگرفته

 دارند. اند و داشته و يگانگی ، همبستگیهمآهنگی در گرفتن و دارا شدن اين مردمان هر چه هست .کنندمی

  

از راه ايران  در آسيای کوچک برای خود سرزمينی، هويتی و فرهنگی  اند،هخواند، که ايرانيان آنها را ترک میهايیقبيله
. آنها در زمانی کمتر از هزار سال کندکه آنها را به هم پيوند داده است و آنها را در راه رسيدن به پيروزی ياری می اندساخته

. با اين تفاوت که آنها برای اندز داشتهبرای پيمودن آن به شش هزار سال زمان نيا اند که ايرانيانراهی را پشت سر نهاده
ی آنها را ، که هستی گذرند ولی ايرانيان برای اسالم، میی پيوند آنها بوده استاز اسالم، که مايه  اندهويتی که برای خود آفريده

  .اندشناسند، چشم پوشيده، که آنرا نمیبه باد داده است، از هويت خود

   

. بينش اين مردم که در دکنيروی از واليان اسالم بود که بيگانه ستايی را در بينش آنها آشگار میسخن از کردار ايرانيان در پ
ها به  اين مردم با مغول اند.ها داشته يرد روشنگر رفتاری است که در برابر هجوم مغول گمساجد، پايگاه ايران ستيزان، رنگ می

ند چون مسلمان و بيگانه اها را بر خود حکمران کردهب شدند و مغولاند، سرکوها مسلمان نبودهجنگ درافتادند چون مغول
ند. چون اکافران شرمنده بودهی ها بر خود ننگی نداشته ولی از حکمرانیاز حکمرانی مغول مردم مسلمان ايران .اندپرست بوده

و هر چه از دانش و هنر داشتند در   نداحکمرانان مغول به اسالم گرويدند سخن به ستايش و دست به نوازش آنها دراز کرده
شود برای اين است که اين ستمگر مسلمان ی چنگيز بر زبان رانده میند. اگر هنوز سخنی هم از ستمکاریااختيار آنها نهاده

ها بر های پيش از مغول و پس از مغولهای که قبيلهنبوده تا مشروعيت ستمکاريش را از آخوند گرفته باشد. گرنه جنايت
 آور نيستند. ننگين و شرم ،های چنگيزاند کمتر، از جنايتيرانيان وارد آوردها

  

ای که پديده .کردخواهد  را شرمسار اند ننگی است که ايرانيانستمی که شاهان صفوی و قاجار بر ايران و ايرانی وارد کرده
ی اسالم و ی اين جنايات به پشتوانه ست که همه دارد اين اها باز مییروشنفکران و تاريخ نويسان را از نوشتن اين ستمگر

. چون در اسالم ايمان مردم به هللا معيار سنجش است، کشور، مليت، آزادی، انسانيت و اندهمياری آخوندها به کار گرفته شده
را بدست کشتار مردم ايران  از اين روی آنها در هرزمانیی پر ارزشی جدا از اسالم محکوم به نابودی است. هر پديده
 ند.  ادانستهمشروع می ی که مسلمان باشندبيگانگان

  

ها در دوران پدربزرگان ما بوده است. کشتن بابی های مسلمانانبابی کشی، به خواست پيشوايان اسالم، بخشی از سرگرمی
های زشتکاری که بخش کوچکی از ،هم را ياننيست که در مورد آن سخن رانده شود. کشتار بهايی يازینمشروع بوده و 

های آنها اند، چون نوشته، بايد بخشيد و فراموش کرد. ولی هر ستمی که شايد ايرانيان پيش از اسالم کردهحکومت اسالمی است
ايم، بايد برای آنها داستانهای تاريخی ساخت و به نمايش گذاشت چون ما ايرانيان تاريخ خودمان را خيلی دوست را نابود کرده

   داريم.   

  

های دوران ساسانی را هزار دادگریها و بیولی کاستی .اندليان اسالم هزار سال بيشتر از ساسانيان بر ايرانيان حکومت کردهوا
 ی دروانهمه تواند گويی کشتار مزدکيان در زمان انوشيروان می شنويم.بار بيشتر از حکومت، ايران ستيزان، اسالمی می 

مردمان سنی، زرتشتی، يهودی و مسيحی در دوران صفوی گردی بر قبای اسالم کشتار  لید وکن سياه را ساسانيان فرمانروايی
 .کندوارد نمی
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 به کردار تواند بر ايرانيان حکمرانی کند کهشرط  حکومت کردن بر ايرانيان تنها مسلمان بودن نيست بلکه آن مسلمانی می
بينم که در درازای تاريخ هر ايرانی که به حکومت رسيده پايدار ی م  .(واليت فقيه هم از همين بينش است) باشد ستيز ايران

يعقوب ليث، نادرشاه، کريم خان و رضاشاه اگر برتر از  از سوی واليان اسالم به مرگ محکوم بوده است. او نمانده است زيرا
  .است آخوندها برخوردار نبوده یتيبانیولی هيچ يک از آنها به درستی از پش اند بدتر از آنها هم نيستند.حکمرانان بيگانه نبوده

در دوران پيش  که پنداردخودکامگی رضاشاه سخن رانده است که انسان  نا خودآگاه میی و ايرانی تا آن اندازه از ديکتاتوری
ی خانهای لياقتی، ستمکاری، ميهن فروشی، نادانی و ايران ستيزیدر جاييکه بی از او دموکراسی در ايران گسترده بوده است.

خبران نه مفهوم کشور و نه اين بی ی خود سازد.بيند که ايران را مستعمره قاجار آنچنان ننگين است که انگليس نيازی نمی
 ند. اخواندهی هللا میند ولی آخوندها آنها را سايهادانسته مفهوم حکومت را می

  

يکتاتور بوده است که واليان اسالم سر در رکابش آيا محمدخان قاجار کمتر از رضاشاه يا محمد رضاشاه ستمگر و د
خواند و فرزندش را غالم رضا نام نهاده است.  ولی ی امام رضا میند. رضاشاه مسلمان بود و خود را کمربستهاساييدهمی

از نياز به  پسر رضاشاه هم که روضه خوانی و زيارت بازی را بيش .دوستی در کردار و رفتار او آشگار بود ی ايرانهانشانه
ی جريان انداخته بود با اين وجود پسند آخوندها نبوده است، چيزی که او را از پادشاهی برکنار ساخت مليت او بود، او با همه 

 براساس سنت پيشينيان حکومت کند.  خواستهای که داشت يک ايرانی بود که می کژروی و آسان پنداری

  

، پس بايد از خود بپرسيم: انداز ستمکاری پهلوی به تنگ آمده بودند و انقالب کرده اگر ما به دروغ بپذيريم، که مردم ايران
شان مردمی که از ستمکاری، اموييان، عباسيان، غزنويان، سلجوقيان، چنگيزيان، صفويان و قاجاريان، که  جان آنها را به لب

گهان آگاهی يافتند که بايد آخوند را بر پشت خود سوار کند، پس چگونه نابيدار  بود، نتوانست آنها را از خواب بهشتی رسانيده
اند اند پس چرا اکنون که بيشتر از زمان شاه به تنگ آمدهکنند تا به خشم هللا گرفتار نشوند. اگر اين مردم خودآگاهی داشته

 کنند.انقالب نمی

  

بايد  که به راستی هم، همان مشروطه ،خوردندحتا بايد پذيرفت که اگر فشار کشورهای بيگانه نبود، برخی آخوندها فريب نمی
    شد.ناميد، برپا نمیمشروعه  آنرا

شايد نابجا نباشد که برای يادآوری بپرسم:  چرا آمريکا و انگليس که با زور ديکتاتوری صدام را در عراق و طالبان را در 
 پياده کنند. اند،نداشته و آزادی هرگز استقالل، برای مردمی که ی دموکراسی خود راتوانند شيوهافغانستان کنار زدند نمی

  

باشد. در تاريخ  با دروغ آلوده نشده شود در آنها، گزارشی نيست کهتاريخ نشانی از راستی ديده نمی یدر برگهای نوشته شده
 ،ويدادهای پی در پیر ها درکاریولی جای پای اين زشت اند.ن و جهادگران را واژگون جلوه دادهاجنايات ستمکاراسالمزدگان 

آنچه را که   کنند.های اجتماعی راهنمايی میسماندگیپهای اين همايما را به بنشوند و گذرند، ديده میمان میانپيش چشم در که
زنی، با کاستی، گمان انددر اينگونه موارد کرده ی که ايرانيانيهابررسی توان از اين رويدادها فراگرفت اين است کهمی

توان نمی بنيادی و پندارهای بیهای کژاند. پس هيچگاه بر زمينههای دروغ، معيارهای سنجش نادرست همراه بودهشتهنوپيش
 ساختاری راست و درست را بنا کرد.

  

باست از خشم تازيان اند پس میی مجاهدين اسالم تن در دادهی ساسانيان ناخواسته به ستمکاریدادگریاگر مردم ايران از بی
شدند. اگر مردم به خاطر خودکامگی که شاهان های دادخواهی جمع می و ديگر جنش سامانيان، طاهريان، صفاريان، ه گردب

ند، پس چرا  ااند، پس چرا اين مردم دادخواه از جور و ستم قاجار به رضاشاه پناه نياوردهاند به خمينی پناه بردهپهلوی داشته
های فراوانی برای البته از ميان اين مردم ستمديده جنبش کنند.اند، انقالب نمیبه تنگ آمدهی اسالمی اکنون، که از ديکتاتوری

اند يا سرانجام کاران اسالمی شکست خوردهخيانتبرابر  زمانی کوتاه در اند ولی همگی يا درآزاديخواهی برخاستهدادخواهی و 
 .اندفروشان اسالمی درآمدهی ميهنبه گماشتگی

  

ها را بر آنها گماشتند تا به زور به اسالم ايمان در اين است که مجاهدين اسالمی ايرانيان را سرکوب کردند و عربشيره سخن 
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بر ايرانيان، که موالی شده بودند، حاکم ساختند. با اين  ی راساختمان خوبی را به مسجد تبديل کردند و فقيه هر . آنهابياورند
و آنها را برای هميشه  کنند خود جدا هويت ازسد سال ايرانيان را در زمانی کمتر از سی هاند کشيوه متوليان اسالم توانسته

که آخوندهای عمامه بسر، کسی  پندارند. هنوز هم بيشتر مردم ايران، حتا برخی از روشنفکران، میندمحکوم اوامر خود ساز
برای راهنمايی  رانادانی آخوند  آنها يعنی ست عالم.، انسانی اشناسدکه حالل و حرام، معصيت و مستحب، جهنم و جنت را می

برتری است که   انسان ،است سيد کسی که برند که عمامه سياه،گمان می خردیاند و حتا برخی از بیپذيرفتهخود در اجتماع 
  باجگيری دارد. حق

  

. اندچه از قم بر مردم ايران خالفت کرده در هزار و چهارسد سال گذشته متواليان اسالم چه از مدينه چه از بغداد چه از نجف و
اند يا خاکسار و سرسپرده آنها. اگر هم کسانی بدون پيوند با متوليان اسالمی آنها بوده یهای ايران يا بازوی دراز شدهحکومت

  اند.در زمان کوتاهی محکوم به شکست بوده اندبه حکومت دست يافته

  

را در مورد ی "مردم" وان مفهوم واژهتنمی ،آنها با يکديگر پيوندی ندارند ،شونده میمردمی که بی هويت بشوند از هم پاشيد
های ذّرت که به  بسان دانه  ای که از يک تخم روييده است.آنها بکار برد. چون مفهوم "مردم" از يگانگی آنها ست يعنی خوشه

ها هويت خود را ندارند، ديگر آن دانه  آتش به نهند، زند و براند و آنگاه که آنها را از يکديگر جدا سانهاد خود پيوستهدور بن
 آنها ميان تهی و نازا خواهند بود. 

  

، بستگی به پيروزی ی حکومت اسالمی در پيکار هستند، که با ستمکاری و پسماندگیشانياندآزاديخواهان و روشن یپيروزی
آزادگان   از سوی متوليان اسالم بر مردم ايران حکمفرما باشد هرگزآنها بر پايگاه اسالمفروشان دارد. تا زمانی که خالفت هللا

 کرداری بر کشور خود فرمانروا بشوند. و درستستکاری راتوانند در نمی ايران

  

توانند ، مردم ايران نمیگيردتا زمانی که بينش آگاه مردم در زندان ايمان گرفتار است، حکمرانی در ايران از پايگاه قم رنگ می
   .اندی خود بيگانهبا هويت فرهنگی خودباخته و ه آزاديخواهان بپيوندند چون آنهاب

            

  مردو آناهيد  
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