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 ! از تاک نشان مانده است و نه از تاک نشانگرنهيهرچند بعد از سه دهه، د. دي آشنا هستی اصطالح به خوبنيبا ا
 کرده وضع کرده هي قشِر به قدرت تکني از عملکرد اشي تبرئه خوی مبارز براوني ازروحانی عنوان را برخني گمانم ابه

  .شدند یداشتند و کمتر متعرض آنان م ی صنف نگه مني ای برایميعموال حر میباشند، وگرنه مردم عاد
 
 در مجالس و یگر نظام سلطنت هي ذات اقدس ملوکانه و توجی عده که دعاگوني از ایني خمی آقایها ها و نوشته  گفتهدر
 شي به نمای خارج کشوریها نويزي در تلوی که هرازگاهی تاجگذارفاتي تشریها لميف. شد ی مادي اري بودند، بسیمحافل رسم
 ی سالمتیشوند که با دعا ی نشان داده مزين" بزرگ عمامه داران" از یهائ چهره" بزرگ ارتش داران"شود، در کنار یگذارده م

 .کردند ی متي نظام را تثبتيمشروع!  جهانعهي تنها پادشاه شیبرا
 

 اداره کل سوم به دست یگاني صنف درباني ارانيگ حقوق بستي از لی ساواک، پرونده قطورري از انقالب، با تسخپس
 با آنان شاني ادي داده شد تا با صالحدلي به رهبر انقالب تحو،یزدي دکتر ی در امور انقالب ، آقاريآمد که توسط معاون نخست وز

 دنديمصلحت ند ايگو.  سر به مهر ماندهي پرونده، ماجرا مختومه شد و قضني تشک رفتن اريسفانه با زأمت. برخورد گردد
 نتواند با اتکاء به موارد ی کردند تا کسسيسأرا ت" تي روحانژهيدادگاه و "زيبعدها ن. دار گردد  آنان خدشهانتي با ختياعتبارروحان

 . کندی را حرمت شکنتي اصل روحانیمشابه
 
 از آنان یا شناخته شده چهره کنمي گمان نمنکي شد و ادهي فرصت طلبان برني شدن بساط سلطنت، بند وبست ادهي برچبا

 دهي مردم پوشی که براستي نی پنهاندهي با قدرت گره خورده است و پدخي به قدمت تاری قصه آخوند درباری مانده باشد، ولیباق
 اني متولی و دولت در هم ادغام شده و قدرت در قبضه قرون وسطائني که ددهي رسفاجعه به ی فساد موقعني ایخياز نظر تار.باشد
  با ني مردم مغرب زمی و اجتماعی فرداتي بر ارکان حساي کلاناش حدود هزارسال سلطه ارباب ؛ نمونهرآمده است دینيد

 . بودی اروپائیها ها و غلبه جهل و جور و جمود برملت ها و به آتش سوزاندن  و اعدامرهاي و تکفدي عقاشي تفتیها دادگاه
 
 ی برای مبارکدهي و پدی فرصت طالئران،ي با قدرت در اتيروحان  ازیش بخونِدي و دولت، و در واقع پني ازدواج دونديپ
 از انگشت نما و بدنام ی ترسگريبه خصوص که د!  حادثه را به حجله ببرندی بود تا حوری درباری از آخوندهایا دهينسل نورس

 دار و ندار ملت شده، برصدارت  و مذهب، خود صاحب دولت و دربار وني دی متولع مقلد ندارند و از موضیها  تودهانيشدن م
 مجلس و مصلحت نظام و نکياگر قبال بر منبر و محراب مسلط بودند، ا. اند  پنجه انداختهمايو سپاه و ساواک و صنعت و صدا وس

ها پول  چارهيداد که آن ب ی سابق نشان مفروشان ني دی حقوقستيل.  در قبضه قدرت دارندگرراهمي دی نگهبان و شوراهایشورا
 نيگرم است، اما ا! امهري روز مبادا دارند و پشتشان به آری برای گاههي خوش بود که تکنيگرفتند، دلشان به هم ی هم نمیدانچن

 !! کنند ی از مملکت خارج مارديلي مارديلي مفهي خلسهيبار بودجه دست خودشان است وبدون اطالع ملت و مجلس از ک
 

 ی که بندگني دني راستی را از علمای درباری صف آخوندهاراني در اري اخی جمهوراستي پس از انتخابات رحوادث
 نکيا. کرده است  جدایدهند، به خوب ی ملي را تشکتي روحانتياند و خوشبختانه اکثر خدا را در خدمت به خلق او شناخته

 خود را ني دی چه نرخ آنان شده است تا بهمتي مصلحت غربال قصي و مجمع تشخهبان نگی نماز جمعه، جلسات شورایها خطبه
  .کنند یها جدا م" عدابن َس"صف خود را از " ّرُح" همچون ايفروشند  یم

  
 به همان ی از انقالب داشتند و برخشي پیها  هم درصف مردم در سالی سوابقی امروزیها"سلطان العلماء" از یبعض

 به سرعت با خوش تيردبان مدارج روحان داده شده، از نتي به وابستگان به حاکمی و نظامی که درجات دانشگاهیسرعت
 .کنند یرحمانه هم صادر م ی آگاه و آزاده شده و فرمان قتل و کشتاربیلما و محاکمه کننده  عیاند و مدع رفته  باالشانيها یخدمت

  
 طي شراني در ادي باتي حساسنيوجود داشت، ا" یآخوند دربار" نسبت به تي درروحانیتي قبل از انقالب حساساگر

 را به خطر انداخته ني بلکه اصل و اساس دت،يها نه تنها روحان دهي تازه به دوران رسني باشد، چرا که عملکرد اشتريها باربصد
 که انقالب را مصادره به مقصود کرده  و به مدد ی از آنجائی هستند ولتي عده همچون گذشته در اقلنيخوشبختانه ا. است
اند   طبقه توانستهنياند، در سکوت محافظه کاران ا  کردهی اسالم و انقالب معرفیاس مساو خود را نزد عوام النی جمعیها رسانه

 مسئول و آگاه تي روحانفهي وظنيتر  مبرمروش فني داپرستاني دنني چهره ای است که افشانيچن. بندي را بفری مردمانیچند صباح
 . زمانه استنيدر ا

 
 هي و با تغذندينش ی مني آفت که بر درخت سبز دنيا .فت خود را دارد آینيري است و هر شنيري شني هرحال درخت ددر
.  آفت از درون درخت استنيشود، درمان ا ی برکنده نمیروني بیها یکند، با سم پاش یاش م دهي آن خشک و پوسیاز آوندها

 .کنند ی مبارزه میروني مهاجم بیها کربي که با مدي سفیها همچون گلبول



 از قرآن و ی آن است که بخش مهماني فساد متولني آفت دني است و مهم ترني دی شرط سالمت و بقایني دی شناسآفت
 ی و ترس و محافظه کاراني سلطه متولليسفانه به دلأ بخش متی آگاهاتي بخش از آنيا.  استافتهيکتاب مقدس به آن اختصاص 

 شده  و ري فساد فراگني که فتنه انکيا.  سپرده شده استی فراموش عمال به بوتهو  مردم کمتر مورد توجه و تدبر واقع شدهیها توده
 . مردم خاموش گرددی از هر وقت ضرورت دارد آتش آن با آگاه سازشي قرار داده است، بیانه نابودتملک و ملت را در آس

 
. شر تجربه کردند بخي را در تاریمي ابراهاني در ادیني جامعه دني اول)ع(ی حضرت موسیبه رهبر" لي اسرائیبن" قوم

.  و هم در قرآن آمده استلي در انج)ع(یسيست که هم از زبان حضرت ع ا آنیني داني تجربه ناظر به عملکرد متولني از ایبخش
 قرآن و دگاهي به دگري دیها  در نوبتی الهقي  و به توفميکن ی آغاز ماني مدعني به اليدار است که از اشارات انج  دنبالهی مبحثنيا

 . پرداختمي خواهاپرستي دنانيمتظاهر و متول"  فروشاننيد"باره  درني دانيشوايبالغه و سخنان پنهج ال
 

 را که در اني بود، قشر متولني داني سربار بر بنیها  باالروندهدني بری برایا دهيکه باغبان برگز )ع(حي مسیسيع
. ت قرار داده استاند به شدت مورد مذّم  شدهدهينام" انهبحبار و ُرَا" در اصطالح قرآن و" انيسيکاتبان و فر "لياصطالح انج

) انيسي فراي(  و مفسربودند و رهبانهي شناس و فقني خود دالي بودند که به خنيد یهمان قشر به اصطالح علما)  کاتباناي(احبار
 .کردند ی رها م ومغز و مقصود آنرادنديچسب ی مني و پوسته دی جاهل و متعصب که تنها به مناسک ظاهرینآبامقدس م

  
 :ديخوان ی مريبشرح ز" ینداريتظاهر به د:"تحت عنوان٢٣  بابیٰتَم  کتابلي بخش انجنيدراول  رایسيع  حضرتسخنان

 
 ی موسی بر کرسانيسي و فری مذهبیعلما:  خطاب به مردم و شاگردانش فرمودیسي آنگاه ع"

 از چگاهي، اما هديدهند، بجا آور ی مميپس آنچه به شما تعل. کنند ی مرياند و احکام او را تفس نشسته
 یني دم احکاشانيا .کنند یدهند، خود عمل نم ی که میمي هرگز به تعالراي زد،يرياعمالشان سرمشق نگ

 . آنها را بجا آورندستنديگذارند، اما خودشان حاضر ن ی بر دوش شما میني سنگیرا همچون بارها
 

 شاني و به بازوهاسندينو ی را می کتاب آسمانیها هي تظاهر است دعاها و آیکنند برا ی میهرکار
دوزند تا جلب توجه کنند و مردم آنان را در  ی درازتر م را عمدًاشانيبندند، و دامن رداها یم
 یچه لذت. رندي جلو قرار گفي در ردشهيها هم  در صدر مجلس بنشانند، و در عبادتگاهشانيها یهمانيم
 ....ندي کنند و به آنها استاد گومي را تعظشاني انابايبرند که مردم در کوچه و خ یم

 
 به ملکوت گراني دديگذار ینه م! دياکاريچقدر ر! انيسي و فریني دی علمایا  به حال شما،یوا

 نداري تا مردم شما را دديکن ی می طوالننماز خود را عمدًا. ديشو یخداوند وارد شوند و نه خود وارد م
 به حال یوا!  دو روهایا. ديخور ی را مچارهي زنان بوهي اموال بان،گري دور از چشم دیبدانند، ول

 او را د،ي موفق شدی شما شود؛ و وقتدير که ُمدي کنداي را پی کستا ديگذار ی پا مريهمه جا را ز !شما
 ....ديساز یدو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم م

 
 رهي و زدي محصول نعنا و شوکي ده یا حتشم! اکاري رانيسي و فریني دی علمای به حال شما ایوا

 گذشت و صداقت ،یکوئي احکام خدا را که نني مهمترگري اما از طرف دد،يده یتان را زکات م باغچه
 یا. دي احکام مهم تر خدا را فراموش نکنی ولد،ي را بدهکي ده ديشما با .ديا است فراموش کرده

 !ديبلع ی شتر را میول ديگذران ی می کور، که پشه را از صافیها عصاکش
 

 تا ديکن ی مزي ظرف را آنقدر تمرونيچون شما ب! اکاري رانيسي و فریني دی علمای به حال شما ایوا
 کور، اول داخل ظرف را یها یسي فریا.  داخل ظرف از کثافت ظلم و طمع پر استیبدرخشد ول

 . ظرف هم پاک شودروني تا بدي کنزيتم
 

 ی که ظاهردي هستیا دشدهي سفیشما مانند قبرها! اکاري رانيسي و فریني دی علمای به حال شما ایوا
 جلوه نداري خود را دديکوش یشما م!  مردگان و کثافاتی دارند اما داخل آن پر است از استخوانهابايز
 . و گناهیاکاري پر از ردي داری مقدستان دلهائی عباري در زی ولد،يده

 د؟ي از مجازات جهنم جان سالم بدر برديتوان یمچگونه !  خوش خط و خالی مارهایا.... 
 

 و دي کشدي را به دار خواهیفرستم، و شما بعض ی شما می را به سوی و روحانمي حکی، مردانمن
به .  کرددي شالق گرفته، شهر به شهر آواره خواهی ضربه هاري خود زیها  را در عبادتگاهیبعض

 ."....د، به گردن شما خواهد بودان  شدهدي که شهی گناهی خون مردم ببي ترتنيا
 

  عبدالعلى بازرگان
  ١٣٨٨ماه رـهم ٢


