
  )٢(! !يـ مل»يـرائـواگ« و »يـرائـهمگ«
  ) در برابرانقالبي انهيآ(ها  ي جدائروند) ب

  
نباشيد که آنچه رشته بود، پس از پيوند، پنبه ) ای بافنده( مثل آن زن

را وسيله ) های گروهی وابستگی( های خويش شما پيمان!! کرد
تر از گروه ديگر  کنيد تا گروهی فزون سلطه رقابت و عداوت می

جز اين نيست که در معرض امتحانيد و بی ترديد روز قيامت ! گردد
  )٩٢نحل (کنيد آگاهتان خواهد ساخت  به آنچه در آن اختالف می

  
 تا پوششی برای ،اند ها با هزاران گره به هم بافته اند بهترمی دانند چگونه کاموائی را که هفته بانوانی که بافندگی کرده

  !ها در دقايقی ازهم گسست توان با گشودن گره و غفلتی میعزيزانشان باشد، به سادگی 
 

های مردم است، اين کار، همچون  ها گره زدن دل سال مبارزات يک ملت برای کسب آزادی و استقالل نيزنيازمند
ی را به خلعت آزاد ،ولی چه ذوقی دارد آنگاه که ملتی پس از ساليانی دراز. خواهد بافندگی، طرح و نقشه و صبر و حوصله می

 !!کند تن می
هم ها حاصل شده، به سادگی می توان سوزاند و خاکسترش را   که از سر و جان، ملت راسرمايه صد سال مبارزه يک

اند حفظ  همين است که گفته! توان به ساعتی سرنگون کرد ها برده، می ها و سرمايه لبنای رفيعی را که ساخت آن سا! به باد داد
 .تر است   دست آوردنش سختها از به و ارزشالل انقالب،  آزادی، استق

خودی، "ِ ای در برابر سی سال جريان جدائی در جمهوری اسالمی بگذاريم و به تماشای روند ؟ آينه!چه شد که چنين شد
 :ها بنشينيم کردن" غيرخودی

 
  جدائی اول

  

انقالب که شد، دو شقه شديم . کرديم  مل میها و انواع اختالفات، همديگر را تح قبال يک ملت بوديم، با همه بدی وخوبی
ارحم "به جای " قاصم الجبارين"غلبه بر مهر قلبی غلبه کرد و  قهر! آنها طاغوتی شدند و ما ياقوتی. و اولين جدائی حاصل گرديد

و ! ی خيابانیها ها و خروش ديالکتيکی را اصلی انقالبی تلقی کرديم و شديم مشوق خلخالی" تضاد و تخاصم! "نشست" الراحمين
  "!!افشاکن ، افشاکن" و " اعدام بايد گردد" :شعارهای

 
ای افريقائی کم داشتند که  عقيده اش برعقده اش و عقلش  ی بزرگ شده در قبيله"ماندال" چه چيز از،ماروحانى رهبران 

 پس از فتح )ص(و رحمت پيامبر؟ آنها که بارها از عفو !ست و مقام گماشتبر احساسش غلبه داشت و دشمنانش را بخشيد و به ُپ
 چگونه )ص(گفته بودند که آن پيام آور رحمت! اش، در مساجد و منابرداِد سخن داده بودند مکه و آزاد کردن دشمنان ديرينه

گفته بودند که . کرد) اليوم يوم المرحمه( "امروز روزرحمت است"را تبديل به ) امروز روز انتقام است(شعارسربازانِ فاتح 
 که سابقه و ،ری و پرده داری کعبه را که مهمترين مشاغل تشريفاتی آن روزگار بود، به همان مسئولين وابسته به نظام قبلیکليددا

  .  سپرد،سررشته داشتند
 

ای شد، بعدها ابراز ندامت و پشيمانی کردند که چرا همچون ساير  بگذريم که ازهمان عفو بخششی هم، که شامل عده
  !! يمانقالبات بيشتر نکشت

 
آنها نيز ساکت ننشستند؛ از سران ارتش گذشته گرفته تا سياست مدارانشان، آنچه توانستند از کيد وکودتا و توطئه و تبليغ 

مغزهای متفکر و محروميت فرار چه به دست آورديم؟ جزمهاجرت ميليونی متخصصان و ! کنند میهم عليه انقالب کردند و هنوز
  ؟!غربت غرب شدن از وارهآ  و مردمانی از خدمت به خانه

 
کرده بوديم؛ آنگاه که خوی کينه و انتقام آسب اين تجربه را در نهضت ملی هم  پس ازملی کردن نفت و اخراج بيگانگان 

وآن پير که در ! ها را به خود مشغول کرده بود  و همتاز کارمندان سابق شرکت نفت، به اتهام وابستگی به بيگانه، همه هنر
"  تر از نفتقيمتی"ای تحت عنوان   در مقاله،ديدند نمیدر آينه هم ديد که جوانان پرجوش و خروش  را میخشت خام چيزی 

 )اند که پااليشگاه را بعد از خروج بيگانه سرپا نگه داشتنه(کارشناسان ما "و " بيگانه رفت، بيگانگی رفت، يگانه باشيم: "نوشت
 ".قيمتی تر ازنفت هستند



  
  جدائی دّوم

  

 در راه پيمائی های ميليونی قبل از انقالب همه ؛ براين بود که فقط وابستگان به رژيم گذشته غير خودی هستندباورمان
! زديم ديديم ، باحجاب و بی حجاب دوشادوش هم بودند و بر سبيل و ريش انگ چپ يا راست نمی را به چشم برادر و خواهر می

  .کردند میمشترك در کنار هم زندگی ها نيزمسلمان و کمونيست به صورت کمون  در زندان
 

شما بهتر است از بازی . ها آمديم؛ گفتيم انقالب اسالمی است و رهبرش مرجع تقليد  انقالب که شد، اول سراغ چپی
های سياهکل وجنگ های چريکی شهری و آماراعداميان و زندانيان خود را که  باالتر از همه بود مطرح  جنگل! خارج شويد

  .خشان کشيديمبه جمهوری اسالمی در رفراندوم را به ُر" آری"  ٩٨/٢٪کردند، آمار 
 

اما !  هم در حکومت عدل علوی از آزادی کامل برخوردار خواهند بودها وعده داده بوديم کمونيست" نوفل لوشاتو"در 
  .ن ها افتادندمسلمانان غير خودی هم ازحداقل آزادی قبلی محروم و همچنان در رويای چنان عدالتی در گوشه زندا

 
ثير جريان جهانی کمونيسم أوختگان اروپای شرقی و تحت تها با دانش آم"ارانی"اش از طريق  جناح چپ که نطفه

ها  های را در َد ها و مدارس پيدا کرده بود و طيف گسترده الملل از زمان رضاشاه بسته شده بود، جاپای محکمی در دانشگاه بين
ثير أومحافظه کار، با کار تئوريک و عملی تشکيل داده  و جريان روشنفکری را سخت تحت تسازمان ريز و درشت، انقالبی 

  . قرار داده بود
 
ای از اين طيف بوئی از وطن پرستی نبرده و به برادر بزرگش در مرزهای شمالی وابسته بود، اما بدنه اصلی به  تنه
  .تانديشيد و بر اين گمان بود که راه نجاتی يافته اس ملتش می

 
 که خوی ايرانی است، به ،ها و تساهل و تسامح و سازگاری ملی توانستيم با تدبيرو تبادل آزادانه و آگاهانه انديشه می

ها، کردستان، ترکمان صحرا،  تفاهم وتکامل برسيم، اما طرفين طريق تقابل و تخاصم را پيموديم و به جان هم افتاديم؛ در دانشگاه
  ... خوزستان و 
 

تر  توانستيم منطقی های مسالمت بسته نبود و می ضربه زديم و از يکديگرفراوان قربانی گرفتيم، درحالی که راهبه يکديگر
کرد با نزديک شدن به حاکميت و همکاری ظاهری، ميوه رسيده از درخت را در دامن  بيچاره حزب توده که گمان می. عمل کنيم

 !دی از رهبران همه اعدام شدندجز معدو ها کنار رفت، وقتی پرده! خود خواهد چيد
  

 .تر کرديم  خود را ضعيف،خود را بريديم و در اين جراحی و خون ريزی" بازوی چپ"به اين ترتيب 
 

  جدائی سّوم
  

که ! رقيب ديگر نيروهای ناسيوناليست بودند با پيشينه نهضت ملی و مبارزات دکتر مصدق با بريتانيای کبير
ثری در انقالب داشته ؤ مشهرچند رهبران جبهه ملی پيرتر از آن بودند که نق.   باقی بودهنوزخاطرات شيرينش درحافظه ملت

  .کرد ای را درجانشينی برای حاکمان فراهم می د، اما خوشنامی اکثرآنها نگرانی بالقوهنباش
 

ود، بهانه که توسط شورای عالی قضائی برای تصويب به مجلس فرستاده شده ب" اليحه قصاصی"مخالفت جبهه ملی با 
ها تهيه شده بود  ای که توسط انسان آنها با اليحه. جبهه ملی صادر شود!! شمردن" مرتد" دست رژيم داد تا فتوای رهبری درخوبى

و ! به اين ترتيب ملی گرائی ضداسالم معرفی شد. را تحويل بگيرند" رتدادِا"نگ مخالفت کرده بودند، اما همين کافی بود تا َا
مقلدانی را که هيچ شناختی ازآن قهرمان ملی نداشتند برای "!! مسلم نبودن مصدق و سيلی زدنش به اسالم"تعريض رهبری در 

بزودی با دستگيری رهبران و بستن دفاتر و نشريات اين . حمله به دفاتر اين جريان و قلع و قمع طرفدارانش به خوبی بسيج کرد
  .گروه ، خيال حاکميت از ناحيه نيروهای ملی راحت شد

 
شد، احزاب و گروه های ديگری با همين تمايالت وجود داشتند که آنها نيز به  در جبهه ملی خالصه نمی" بازوی راست"

حزب "به رهبری شهيد دکتر سامی که به وضع بسيار فجيعی کشته شد و" جاما"ای تعطيل شدند؛ مثل  نوبت و هرکدام به بهانه
  . زندانی و محکوم شدندکه اکثرًا" ملتجمعيت دفاع از آزادی و حاکميت "و " ايران

  جدائی چهارم
  



پايه گذاران اين سازمان . شدت گرفت١٣۶٠بود که از سال " سازمان مجاهدين خلق"ها درگيری با  خونبارترين جدائی
ها  اين . به مبارزات چريکی روآورده بودند١٣۴٢ خرداد سال ١۵ سال قبل وارد مبارزه شده و با سرکوب خونين ٢٠از حدود 

مرحوم طالقانی بودند، تصويری که قبل از انقالب مسجد هدايتِ های  ها و تربيت شده های اسالمی دانشگاه  انجمن از فعالينعمدتًا
هايشان، در ذهنيت بسياری از جوانان، حتی  هايشان زير شکنجه و جانبازی ها و مقاومت  گروه، به خاطرمجاهدتازاعضای اين

  .بود "ُاحد"و " بدر"بود، يادآورمجاهدين صدراسالم و اصحاب برخی روحانيون، نقش بسته 
 

. کردند سود حاصل از آن فکر می هائی که برای پيروزی کرده و انقالب که شد؛ همه به جای ملت، به سرمايه گذاری
ن مبارزات مسلحانه هائی که دردورا های تئوريک و عملی اين جريان و قربانی طبيعی بود که رهبران اين گروه  به اتکای سرمايه

آنها نه رياست روحانيت را قبول داشتند و نه برای دولت موقت وقعی قائل . بدانند داده بودند، رهبری انقالب را حق مسلم خود
  .شان ازهمان قبل از انقالب در داخل زندان ها هم آشکار بود  گروهی و خودبرتربينىاستعال. بودند

 
عامل شمرده بود؛ کارهای ٣پيروزی ملت را مرهون های ابتدای انقالب، یمرحوم دکتر بهشتی دريکی از سخنران

  ).ای سياسی توده عدُب(امام رهبری و)ت آفرينیأجهادی وجر ُبعد(،عمليات چريکی مجاهدين)ُبعد تئوريک(ک دکترشريعتیيولوژئايد
 

ده مردم بگذارد، عامل سوم توانست برطبقات گستر ثيری که يک مرجع دينی نيرومند می شدن انقالب و تأای با توده
سنگينی به مراتب بيشتری نسبت به دو عامل ديگر پيدا کرد و روحانيتی که با شصت هزار مسجد درگوشه و کنار کشورقدرت 

 و رقيبی را که قدرتش تنها در قشر روشنفکر مذهبی بود به سادگی از ميدان به نمودسازماندهی وسيعی داشت، انقالب را قبضه 
  .در کرد

 
اين جراحی ! گويند هر اسباب کشی معادل يک آتش سوزی و هر عمل جراحی معادل يک قطع عضو خسارت دارد می

نيز برای ملت ما ارزان تمام نشد؛ انفجار حزب جمهوری و زير آوار رفتن بهشتی و اکثر اعضای کليدی حزب، انفجار کاخ 
ترور پنج نفر از ائمه جمعه و . ن اصلی ارتش و سپاهرياست جمهوری و کشته شدن رئيس جمهور و نخست وزير و فرماندها

  .ها  در تهران و شهرستانترورهای گسترده ديگر
 

گيرد؛ چندی پيش مجاهدين ليست    سواره نظام از پياده نظام قربانی بيشتری میاين يکطرف قضيه بود؛ در جنگ مسلمًا
در عمليات مرصاد حدود سه هزار نفر و درکشتار زندانيان در شود  گفته می. هزاران نفر از قربانيانشان را منتشر کرده بودند

که در حال جنگ با ملت ! امید"صد" قرار گرفتن در کنار پناه بردن به عراق و. اند نيز معادل همين تعداد کشته داده ١٣۶٧سال 
  .ما بود، بهترين حربه تبليغاتی را به دست حاکمان داد تا ادامه سرکوبشان را توجيه کند

 
 است و تاريخ نيزپس "احکم الحاکمين"ری در ميزان مقصر بودن هر يک از دو جريان در اين برادر کشی به عهده داو

آنچه برای امروز ما آموزنده است، عبرت گيری . ای خواهد کرد طرفانه ها داوری بی  جوش و خروشاز فرونشستن اين
  .ازخاکستراين آتش پرسوز و گداز است

 
ها درممانعت ازکانديداتوری مخالفين و مشارکت طرفدارانشان در انتخابات صورت  ه تالشن زمان که همای کاش آ

شد، متوليان  ، باب برخوردهای خيابانی وبراندازی مسلحانه گشوده می در مجلس وبا بسته شدن باب گفتگوی قانونی،گرفت می
  :گفت شنيدند که می صدای طالقانی را می

 
ما نبايد وحشت کنيم که .... اگر نيايند هم بايد دعوتشان کنيم .  هم بياينددر مجلس ما بايد مخالفين.... "

فکر باشيم و در يک جا جمع اه نفر، شصت نفر که هم لباس و همواال پنج... های ديگر راه پيدا کنند گروه
 ).٢۵٢از آزادی تا شهادت ص (" .توانيم خارج شويم چون از آن موازين نمی. ی داريم رأشويم، همه يک

  
  جدائی پنجم

  

ای مثل  به سخن دکتر بهشتی درباره نقش دکتر شريعتی در انقالب در بخش قبل اشاره کرديم، وقتی جريان مسلحانه
به خصوص شريعتی . شود، گروهی که فقط براسلحه قلم تکيه دارد، آسيب پذيرتراست مجاهدين به سادگی از سر راه برداشته می

، در زمان حياتش از رو بسته بود و امضاء جمع "زر و زور و تزوير"ديسم و پيوند نامبارک مانندی که شمشيرقلم را عليه آخون
 .کردن از مراجع و متوليان دينی برای تکفيرش، به کارگردانی آخوندهای درباری، يک سال قبل از انقالب صورت گرفته بود

مهاجمان پس از ضرب و . آغاز شد)  ارشادپشت حسينيه( حذف اين جريان با حمله به دفترفرهنگی آن در خيابان زمرد
نصيب  را هم نگه نداشتند وايشان را نيزبی) پدر دکتر(شتم حاضران و تخريب اثاث و لوازم دفتر، حرمت استاد محمدتقی شريعتی 

  .از حمالتشان نگذاشتند



 
 مرکزمسلمانان روشنفکر و های استاد و مشهد را که ساليانی دراز پايگاه فعاليت" کانون نشرحقايق اسالمی"چندی بعد 

، يار ديرين دکتر و محوراصلی "طاهر احمد زاده"مبارز خراسان بود تعطيل کردند و با زندان و مصاحبه گيری اجباری از
  .کانون، اين چراغ روشنی بخش در سه دهه را خاموش کردند

 
بايست نسبت به اين  ز انقالب را نيزمیشد ونسل پس ا های اين انديشه بايد خشک می کار به همين جا خانمه نيافت، ريشه

های شريعتی ازمساجد و مراکز انجمن اسالمی در دانشگاه های ايران، حتی خارج کشور،  جمع آوری کتاب! جريان بدبين ساخت
 وزارت ارشاد تيغ سانسورش را با ممنوع ساختن تجديد ها در دستور کار قرار گرفت و"سعيدامامی"و خميرکردن آنها به توصيه 
به سرپرستی طلبه ای ازطالبان " مرکز اسناد انقالب اسالمی"به اين هم اکتفا نکردند؛ . دکترتيزتر کرد! چاپ کتاب های مسئله دار

  !!بودن دکترشريعتی را به اثبات برساند" ساواکی"تماميت خواه کوشيد با انتشار کتابی در تيراژ باال 
 

  جدائی ششم
  

ييدش به خيابانها بيايند، فقط  تأکه آقای خمينی از همه ملت خواسته بود برای"! زماندولت امام "هيچ کس باور نمی کرد 
که معلوم نبود چه عنادی با دولت ! مشکينیِ انشاءاهللا مرحوم! شد آن هم پس از سه باراستعفا، که هربارپذيرفته نمی! نه ماه عمرکند

آقای خمينی هم " ؟! آمريکا هم  در پنجاه سال نزده استای که دولت موقت به انقالب زد، صدمه": موقت دارد، گفته بود
با !)  شد به حساب آنها هم رسيدهکه بعدًا( گاه و بيگاه، بعدها با ظهور دانشجويان خط امام ِ نظر از تعرضات تلويزيونی صرف

  ". آورديم ما از اول اشتباه کرديم، ما بايد از اول دولتی جوان وانقالبی سر کار می": سف گفتتأ
 

نيز ممکن است ! ديدند ها فهميدند امام امت که عکسش را در ماه می چنين قضاوتی اين حسن را هم داشت که بعضی
به اشتباه به عنوان دولت امام )  به چيزی کمتر از تسليم کشور به آمريکا راضی نميشودنوشتند از قول ايشان که بعدًا( دولتی را

  ؟  !زمان به مردم معرفی کرده باشد
 

 با اصرار تحميل و ،به او) با حضور رژيم سابق و ساواک آن(با دولتی که چنين مسئوليتی ! رای عجيبی استماج
هی لکوشيدند؛ از نيروهای چپ و راست  و ملی و حزب ال کرد، بلکه در تضعيفش هم می تکليف شده بود، هيچ کس همکاری نمی

جنبش مسلمانان "بنی صدر، روزنامه حزب جمهوری اسالمی، نشريات " روزنامه انقالب اسالمی"گرفته تا تلويزيون قطب زاده، 
سخنگويش !! و حتی شورای انقالب! های طرفدار يا ضد انقالب و تقريبا تمام روزنامه" مجاهدين انقالب اسالمی"، "مبارز

  !! تاهمين اواخر رکورد دار طوالنی ترين زندانی ايران کردند۵٨راهم از سال ) مهندس اميرانتظام(
 

در شگفتم که چگونه دررژيم گذشته، نويسندگان مخالف "رئيس دولت موقت يکبار در بازديد از روزنامه کيهان گفته بود 
  "؟!نويسند نوشتند، ولی حاال که همه موافقند، مخالف اين دولت می دولت در اين روزنامه، موافق می

 
اشته شد، انگار آينه تمام نمائی بهتر از دولت کار گذ" همگرائی"پس از بمبی که درساختمان" واگرائی"غصه قصه 

تا به  "نجيبانه کنار رفت"های سياسی در رقابت قدرت، موقتا هم تحملش نکردند و به قول آقای هاشمی  گروه. موقت نداشته باشد
  !!بگيرد) با معاف شدن ازخدمت( عروسی دوم خود را"قول رئيس دولت موقت 

 
و ترکيبی از نيروهای ملی و مستقل بود، اما ترکش توپخانه " نهضت آزادی ايران" هرچند دولت موقت کامال مستقل از

حاکميت هيچگاه نهضت آزادی را به مالحظه سوابق . کرد عليه آن، عالوه بر تيرهای مستقيم، به اين گروه هم اصابت می
نگه داشت "! پتک و سندان"ا را ميان اما آنه! رهبرانش وعوارض تبليغاتی سوء بسته شدن،  درداخل و خارج، حذف مطلق نکرد

  .   بخورو نميری از آزادی فعاليت برای آنها قائل شدِ و بدون آنکه قانونی بودنش را به رسميت بشناسد، رزق
 

را که تنها روزنامه منعکس کننده نظريات آنها بود بستند، دفتر مرکزی را بارها مورد حمله و وهجوم " ميزان"روزنامه 
پنداشتند بوده و  تر ازآنچه می  نهضت پوست کلفتبا وجود اين، ظاهرًا. اند  نوز هم در الک و مهرنگه داشتهقرار داده و ه

وعليه ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر را در ) نوع مطلقه و غيرمطلقه(شديدترين انتقادات مفصل و مکتوب عليه واليت فقيه 
اجم مکرربه منازل و دفاترکاراعضاء، پرتاب کوکتل مولوتف به خانه البته به قيمت ته. زمان آقای خمينی بيرون داده است

  .٨٨ و ٨١ ،٧١ تا ۶٩، ۶٧، ۵٨زندان بعضا طوالنی در سال های سلول مسئوالن و حداقل پنج باردستگيری و 
 

  جدائی هفتم
  



 گمان نميکنم در تاريخ مبارزات دانشجوئی ايران در شصت سال گذشته اگرشش نفر شاخص خواسته باشيم معرفی کنيم،
اش  نقش او درتشکل دانشجوئی جبهه ملی در ايران و اروپا و فعاليت های سياسی مذهبی گسترده. بيرون از آنها باشد" بنی صدر"

همين سوابق هم بود که او را با اولين پرواز همراه رهبری انقالب به تهران آورد و چندی بعد به کرسی رياست . قابل انکار نيست
  . و نقش مهمی در روحيه دادن به ارتش در بحبوحه جنگ ايران و عراق به عهده اش گذاشتجمهوری نشاند

 
های خارجی که  اند اين سخنان رهبری را، خطاب به شخصيت اگر نسل امروز ندانند، بزرگترها هنوزاز خاطر نبرده

يس جمهورشد عامل بيگانه و و شگفت اين که وقتی صحنه برگشت، همان رئ"! رئيس جمهوری ما در قلب ملت جای دارد"
  ؟!تحميل شده آنان به انقالب اسالمی

 
 است و نه  هيچ شخصيت سياسی مصون از خطا واشتباه درعملکردش نيست، اين نوشته نه در مقام تخريب کسیمسلمًا

نرژی يک ملت را به ها وقت و ا ن که مدتها و عوارض تلخ آ ای است نه چندان شفاف از روند جدائی فقط آينه. ييد و تجليل اوتأ
  .خود مشغول داشت و همچنان دارد

  
ای بکنيم که نامش همراه  شهيد چمران، دکتر  هم اشاره" قطب زاده" خوب است به صدرسخن گفته شد حاال که  از بنی

الب صدرهمواره به عنوان مهمترين عناصرمبارزملی مذهبی در خارج کشور در دو دهه قبل از انق شريعتی، دکتر يزدی و بنی
  .مطرح بوده است

 
و بود که سيل  اهای اروپائی نبود و هم زاده در ارتباط با خبرنگاران و رسانه در ميان اسامی فوق هيچکدام مانند قطب
کرد و با وجود عضويت در نهضت آزادی خارج کشور، آنقدر شيفته آقا شده بود  خبرنگاران را به سوی نوفل لوشاتو هدايت می

همين تغيير موضع بود که بعدها در تلويزيونش هم يکسره از .  نهضت استعفا داده و به خط امام پيوستکه ازهمان پاريس از
  . کرد دولت انتقاد می

 
يکبار هم که رئيس دولت موقت شکايتش را نزد آقا از تضعيف دولتی که قرار بود تقويت شود و درخواست تغييرش را، 

  "؟!شود تلويزيون در اختيار دولت باشد، ديکتاتور میاگر " :پاسخ شنيده بود که! مطرح کرده بود
 

ست وزارت خارجه به آقا و  در صداوسيما و در ُپزاده قبال در نجف و نوفل لوشاتو و بعدًا با اين همه خدماتی که قطب
صدايش بلندتر و آقايان کرده بود، وقتی صدايش از انحرافات و اجحافات بلند شد، دستگير و برای مدتی زندانی شد، بارديگرکه 

  !تر شد، با طناب دارصدايش را کوتاه کردند اعتراضاتش علنی
 

بوديم، از هم بنديان سابقش شنيدم که از او خواسته بودند فقط چند ! بعدها که مدتی مهمان واليت فقيه در هتل اوين
 . شعار دادن با زندگی وداع کرده بودلت را نپذيرفته و با سربلندی ودر حالای طلب عفو کند و آزاد شود، ولی غيرتش ِذ کلمه

  
  !دين بودند گفتيم آنها بی می! خورد می گفتند انقالب فرزندان خود را می

 
  )دانشجويان خط امام(جدائی هشتم 

  

 است که  به تحريک" خط امام"شدن جريان دانشجويان موسوم به  های پس از انقالب، جدا از عبرت آموزترين واگرائی
، در اعتراض به پناه دادن شاه، سفارت آمريکا را اشغال کرده و کارمندان آن "ها موسوی خوئينی"  روحانی افراطیثيرو تحت تأ

 بدون هماهنگی با رهبری و شورای انقالب انجام شده بود، به اين حرکت که ظاهرًا.  روز در اسارت نگه داشتند۴۴۴را تا 
خواستند به  های آمريکا شد و جوانان خط امام که می  سيلی تبليغاتی عليه سياستسرعت با نطق تشويق کننده آقای خمينی تبديل به 

چشم و چراغ امام "ها و مراکز فرهنگی حاکم کنند، به عنوان  انديشه واليت فقيه را در دانشگاه" انقالب فرهنگی چين"تقليد از
ناميده " تحکيم وحشت"که توسط دانشجويان عادی (را" دفتر تحکيم وحدت"اين جريان، . و الگوی نسل انقالب معرفی شدند" امت
 آبان از مقابل سفارت ١٣پيمائی های  ها بودند و راه ها همچون گارد سرخ  بازوی حاکميت در دانشگاه و سال سيس کردندأت) شد می

  .کردند های دانشگاهی را با همکاری عناصر افراطی رهبری می آمريکا و برخی تسويه
 

تری  مهای اصلی و اهداف داخلی مّه رسد انگيزه و مشوق بعدی اين تظاهرات بودند، به نظر میآنها که محرک اوليه 
های گزينشی و تحريف شده از اسناد سفارت خانه  گيری داشتند، که از اقدامات طوالنی بعدی دراستفاده نيزدر پس گروگان

 جوانان از ديوارهای سفارت، باالرفتن  از نردبان قدرتی فرستادن برخی در واقع باال. شان هويدا گرديد های حساب شده وافشاگری
، کسان ديگری به قدرت سياسی برسند، که البته "ليبرال"نگ بود که قرار بود در مبارزه با مديران اجرائی کشور و با استفاده از َا



ند و به زودی مورد جور و جفا ردبان قدرت نوبتی بودن آن است؛ آنها نيز از آن طرف نردبان سقوط کردنولی اشکال ! نددرسي
  !ها درآوردند  دادگاهی شده و سر از زندانواقع شدند و بعضًا

  
  عاقبت زين نردبان افتادنی است  نردبان خاق اين ما و منی است

  کاستخوان او َبَتر خواهد شکست  ه تر استـر رود ابلـهر که باالت
  َودـان ُبزدــرکت يـع شـرفـکه ت  اين فروع است و اصولش آن ُبَود

 
  )انجمن حجتيه(جدائی نهم 

  

هائی که تالش سياسی برای رسيدن به قدرت و حاکميت دارند نيست، آنها از هر  نگرانی تماميت طلبان تنها از سازمان
تشکلی که زمينه و قدرت اجتماعی داشته و به طور کلی از هرگروه مستقلی که وابسته به خودشان نباشد، هرچند مطلقا غير 

  . هم باشد، هراس دارندسياسی
 
پايه گذاری شد و " شيخ حلبی"شد، توسط مرحوم  ناميده می" انجمن ضد بهائيت"که قبل از انقالب " انجمن حجتيه"

  .کاری جزمبارزه با بهائيت و شناسائی محافل آنها و ارشاد جوانانی که به تورتبليغاتی اين فرقه افتاده بودند نداشت
 

رشان درغاصب بودن هر حکومتی که در غيبت امام زمان شکل بگيرد، مطلقا از مشارکت از انجمن حجتيه به دليل باو
 از دانش آموزان مدارس مذهبی مثل های سياسی احتراز کرده و در مبارزات قبل از انقالب نيزاعضای خود را، که عمدتًا فعاليت

های سياسی که برآنها   ز انقالب نيز، به رغم همه سوء ظنبعد ا. کرد  ازکارهای سياسی منع میبودند، مصرًا... علوی و نيکان و 
  . رفت، هيچ نشانه روشنی ازتالش اين گروه برای کسب قدرت سياسی ارائه و اثبات نشد

 
در ساليان سخت سرکوب سياسيون در زمان شاه، مماشات ساواک با  انجمن حجتيه، که از اطمينانش به غيرسياسی 

خطر، رشد و توسعه يافته و  ت بسيار مناسبی برای اين جريان فراهم آورد تا به عنوان تنها تشکل بیشد، موقعي بودن آنان ناشی می
جوانان زيادی را جذب و تربيت کند و صفا و صميميتی را ميان اعضای خود بر قرار سازد که در ساليان بعد ادامه يافته و قدرت 

  . آور بود، پديد آوردای را، که برای حاکمان نگرانی  تشکيالتی قابل مالحظه
 

 با نطق و فرمانی از آقای خمينی، هرگونه تشکل و اجتماعات اين گروه ممنوع ١٣۶٢ها بود که در سال  همين نگرانی
  . انحالل اين انجمن را، برای پيشگيری ازصدمه به اعضايش، اعالم کرداعالم گرديد و شيخ حلبی رسمًا

 
توانست از اعضا و  در خدمت يک نظام اسالمی قرار گيرد و حاکميت میحجتيه آمادگی و اشتياق فراوانی داشت که 

ها همواره مانع همکاری  حتی دو  شان، نهايت استفاده را بکند، اما مطلق نگری هواداران آنها، به دليل باورهای دينی غيرسياسی
  .گردد جريان، که برمحوريت واليت و امام زمان تکيه دارند، می

  
  )دراويش(جدائی دهم 

  

های درويشی   وجود داشت، فرقههائی از نفوذ برخی هوادارانشان در حاکميت اگر در مورد انجمن حجتيه حرف و حديث
  جرم اصلی و گناه  بزرگ آنان همين استقاللشان از دستگاه رسمی روحانيتظاهرًا!! که غير سياسی بودنشان مثال زدنی است

چه خطری را متوجه نظام ! ابادی، آن هم در قم و زيرسايه سپاه، نه در گنابادوگرنه تخريب حسينيه دراويش گن. قدرت مداراست
ها  ؟ اجتماعات سنتی اين گروه که قرن!ای دستگير و زندانی شوند کرد، که  نمازگذارانی مورد ضرب و شتم واقع شده  و عده می

  ؟!کند را هم تحمل نمی" دراويش"پديد آورده که استمرار داشته و استقبالشان ازپيران خود در سفر و حضر چه مشکلی برای نظام 
  

  )روحانيت غير خودی(جدائی يازدهم 
  

منظور از روحانيون غير خودی آنهائی هستند که هرچند مخالف رژيم سابق بودند، اما در جريان انقالب در جرگه 
ای   گيری سياسی مشخصی نداشتند و عدهعده ای از آنها  اصوال جهت. و وابسته به حرکت  آقای خمينی نبودند روحانيون طرفدار
" دارالتبليغ اسالمی"سيس أبا ت  که مبارزات تند آقای خمينی عليه شاه آغاز شد، همچون آيت اهللا شريعتمداری،۴١هم از همان سال 

ود قرار های آموزشی و فرهنگی گسترده و مدرنی را، به تناسب زمانه، خط مشی خ ، در قم فعاليت"مکتب اسالم"وانتشار مجله 
  .داده بودند

 
شد،  های فرهنگی اين گروه، که به تصور کسانی در تقابل با حرکت سياسی آقای خمينی در آن دوران تلقی می فعاليت

هائی از همان دوران گرديد که تلخ ترين آثارش دربرخورد انتقامی از آيت اهللا  موج مخالفتی را برانگيخت وموجب دو دستگی



که هنوز در (اش از آقای خمينی  در حالی که اين مرجع اعتقاد داشت، حمايت ابتکاری. ب ظاهرگرديدشريعتمداری پس از انقال
به امضای دو مرجع ديگر، (در نامه به شاه " آيه اهللا العظمی"و خطاب کردنش با عنوان ) رديف مراجع عظام در نيامده بود

در معرض دستگيری و اعدام قرار  ١٣۴٢ ونين نيمه خردادايشان را هنگامی که پس از حوادث خ) مرعشی نجفی و گلپايگانی
  . داشت، نجات داده است

 
 اکثريت مردم استان راهم تشکيل کردند، و ظاهرًا هائی که  به روال سنتی از مرجع هم شهری خود تقليد می آذربايجانی

آنان نيز مد نظر قرار گيرد و استاندار و دادند، انتظار داشتند، اگر نه در کل مملکت، حداقل در استانشان، نظريات مرجع  می
. ديدند  کسانی خالف چنين امری را در برنامه داشتند و مصلحت ديگری میاما ظاهرًا. مسئوالنی موافق تمايالتشان گزيده شوند

شان سيس کردند و طرفدارانأت" حزب جمهوری اسالمی"را در رقابت با " حزب خلق مسلمان"طرفداران آيه اهللا شريعتمداری 
 چنين اقداماتی برای جناح مقابل، که برپشتوانه رهبری طبيعتًا. تلويزيون تبريز و برخی نهادها را تحت تسلط خود درآوردند

  . وروحانيون شورای انقالب و نيروهای مسلح تکيه داشت، قابل تحمل نبود
 

ای  و مقدم مراغه يادی کشته يا اعدام شدندکار را به تنازعی خونين کشاند؛ تعداد ز! سرانجام تقابل پيروان دو مرجع دينی
ز انقالب چندی بعد آيت اهللا شريعتمداری، که يکی از سه مرجع تقليد اصلی قبل ا. و ساير رهبران حزب ناچاراز ترک وطن گشتند

وبه و تمنای برای ت! م با توهين و تحقيرأو مصاحبه تلويزيونی تو "ری شهری"به رياست ! ای انقالبی بود، به زندان و محاکمه
  !!عفو از رهبری کشيده شد

 
از آن . و بابی باز گرديد که از آن پس حرمت احدی حفظ نگرديد   به اين ترتيب حرمت شکنی از مراجع مباح گرديد

  .تر، آذربايجان که همواره در مبارزات ملت  بازوی پرتوانی بوده است، زخمی برداشت که آثارش قابل ترميم نيست مهم
 

ييد کننده رفتارهای به نام اسالم و انقالب بودند و نه نظام انقالبی آنها أثر ديگری بودند که نه آنها تبارز و مؤ مروحانيون
  :نمايد ال به تعدادی از آنان اشاره میذي. را تحمل کرد

 
 تا ۴٠هه ترين  مواضع را در ميان مراجع به آقای خمينی در جريان مبارزات روحانيت در د آيت اهللا قمی، که  نزديک

کرد، به حصر خانگی درمشهد و  با اعتراضاتی که پس از انقالب به انحرافات حاصله و ادامه جنگ با عراق می.  داشت۵٠
  .توهين و تهديداتی گرفتار آمد

 
اش از  های انتقادی عالمه يحيی نوری که به دليل فعاليت گسترده مذهبی و فرهنگی در شرق تهران، و سخنرانی

، "ميدان شهداء"متازی درسوق دادن مردم اين منطقه تهران به جريانات انقالبی پيداکرده بود و حسينيه فعالش در حاکميت، نقش م
کرد، نيز تحمل نشد و اين مرکزهم همچون ساير مراکز مستقل، از تهديد و تجاوز  نامش را با اين ميدان خاطره انگيز تداعی می

های ديگر   به زبانای، که بعضًا که با تسلط به زبان عربی و انگليسی آثار گستردهای  عالمه. وتعرضات تنگ نظران مصون نماند
توانست مورد حمايت و استفاده  قرار گيرد، اما دريغ که بقيه عمر  ترجمه شده پديد آورده و چنان نقشی در انقالب داشت، می

  . سف ازانحراف انقالب سپری کردأخی و تتلپرحاصل خود را در
 

دارترين   و از پرسابقه١٣۴٢ خرداد سال ١۵ترين ياران آقای خمينی از همان قيام  واريد که از نزديکآيت اهللا مر
اما  .روحانيون در تحمل و طول زندان بود، همان نقشی را درمبارزات غرب تهران داشت، که عالمه نوری در شرق تهران

  .ای فرهنگی کردهول کارغين و مشاو را هم در رقابت قدرت حذف و خانه نش! سياست نه شرقی نه غربی
 

گلزاده غفوری تحصيل کرده در حوزه و حقوق خوانده در سوربن پاريس، روحانی روشنفکر و فعالی بود که  خوشنامی 
ها  اش در محافل مختلف مردمی، او را دراولين انتخابات تهران، در رديف يکی از باالترين و خدمات فرهنگی و جلسات گسترده

ا او نيز به زودی در اعتراض به عملکردها، مجلس را ترک کرد و در غم اعدام فرزندانش خانه نشين و منزوی ام. قرار داد
  !گرديد

 
عارف و اديبی که افتخارو اميد مردم اصفهان به شمار  آيت اهللا سيدجواد غروی اصفهانی از نادر فقيهان قرآن شناس،

  !به اقامه نماز جمعه در شرايط قبل از انقالب هدايت کرده بود نيز تحمل نشدرفت، واستقالل آرائش از حوزه، از جمله او را  می
 

ای  ای از خود به يادگار گذاشته بود، از اقامه نماز جمعه اين مرجع که شاگردان زيادی تربيت کرده و آثار قلمی ارزنده
حمالت سازمان يافته به اين گروه ، به . ديدکه در زمان شاه به راه انداخته و هزاران هواخواه و شرکت کننده داشت، محروم گر



ها جلسات  و سال و ضرب و شتم شرکت کنندگان، اين تجمع را نيز متالشی کرد! بهانه عدم پيوستن به نماز جمعه رسمی دولتی
  .طرفداران اين نحله فکری را مورد حمله و هجوم قرار داد

 
از نجف به قم، نويسنده روشنفکر و پرکاری که با رقم اِز هجرت کرده تآيت اهللا سيد محمد شيرازی از مراجع مم

باورنکردنی نزديک به هشتصد جلد کتاب و مقاله، عمری را در تحقيق و تتبع گذارنده و مقلدان کثيری، به خصوص در 
زندش که های متعددی قرار گرفت؛ دو فر ها مواجه شد و در مضيقه تکشورهای حاشيه خليج داشت، در اقامت قم با انواع محدودي

کردند زندانی و مورد شکنجه قرار گرفتند و در فرصتی استثنائی با استفاده از  تشکيالت بيت و توزيع وجوهات را اداره می
  .رفت، دار فريب و فانی را وداع کرد خودش نيزبسيار زودتر از آنچه انتظار می .مرخصی زندان به خارج کشور گريختند

 
و فقيه قرآن شناس مستقل که سوابقی مشابه مرحوم شيرازی  "الفرقان"نی نويسنده تفسير آيت اهللا دکتر محمد صادقی تهرا

ليفات متنوع و تدريس و تعليم داشت، با همان تهديدها و تعرضات مواجه شد و در انزوا و مورد اهانت قرار أدراقامت عراق، ت
  . را حياتی ديگر بخشندتوانستند حوزه علميه قم  ها از جمله استادانی بودند که می اين. گرفت

 
اين  توان نام برد، در فراوان می مهری قرار گرفتند و قدرشان نشناختند، ازاين قبيل روحانيون مستقل که مورد بی

  .سفانه مجالی برای نام بردن از آنان نيستأمختصرمت
  

  )روحانيون خودی(جدائی دوازدهم 
  

ترين و  معروف. شدند ردان و طرفداران رهبری محسوب میهائی هستند که  از شاگ منظور از روحانيون خودی همان
مطهری که . مورد اعتمادترين آنها شهيد مطهری و آيت اهللا منتظری بودند که آقای خمينی آن دو را عصاره عمر خود ناميده بود

سوابق . نام گرفت" و اماماميد امت " و "فقيه عاليقدر"در همان آغازانقالب توسط گروه فرقان ترور شد و ماند آقای منتظری که 
، ت ممتازعلمی ايشان، در نظامی که برپايه واليت افقه و اعلم قرار گرفته بوديمبارزه و زندان، موقعيت معلم شاگردی و موقع

خود  )اعتقادی(اما فرمان اعدام همه زندانيانی که بر سر موضع . گذاشت ترين شکی برای جانشينی نامبرده باقی نمی کوچک
کرد، از استادش جدا و مصلحت   صف منتظری را که سابقه زندان داشت ومشکالت زندانيان را لمس می١٣۶٧ سال هستند، در

  .شخصی را قربانی حقيقت کرد
 

به رهبری نوشت تا شايد تغيير تصميمی  ای با ده دليل برای ابطال اين تصميم و نامه مجددی با هفت دليل ديگر ابتدا نامه
مکاتبات و مکالمات باال گرفت و کار بايد يکسره . نمود ها مختلف می ها متفاوت بود و مصلحت انديشی اما ديدگاه. حاصل شود

  .شد می
 

من همه جا به دنبال شما ": رفت ارادت شاگرد به استاد، تسليم و تمکينی حاصل نمايد، اما شنيدم گفته بود انتظار می
  .ی جهنم دارد، ما از شما  آموخته ايمحرمت خون  را، که ريختن آن جزا!" خواهم آمد جز جهنم

 
 های انقالبی در منطقه و عامل لو  است که مسئول نهضتپنداشتند اين سخنان القائات داماد ايشان، سيد مهدی هاشمی

 را در قضيه! ها با شيطان بزرگ بود که کاسه کوزه توافق"  االوسطشرق"در نشريه " مک فارلين"دادن مذاکرات پشت پرده با 
  .ها به هم ريخته بود انگروگ

 
او را به چنين اتهامی به !! داند راست يا دروغ  روحانی رژيم گذشته را گشودند وخدا می" شمس آبادی" پرونده قتل 

  !زندان و محاکمه و مصاحبه و اعتراف کشاندند و اعدام کردند
 

ديوار شهرها پائين آورده و پاک کردند ها و تصاوير نقاشی شده آقای منتظری را از ادارات و  متعاقب آن يک شبه عکس
  .بان را سياستی ديگر آمد و به اين ترتيب کشتی! و نام و نشانش را از همه جا حذف نمودند

 
احمد آقا درنقد عملکرد آقای منتظری مدتها صفحات روزنامه را به خود " رنجنامه"  مصاحبه های سيد مهدی و

  . و اصل قضيه به فراموشی سپرده شداختصاص داده  ومردم را به خود مشغول داشت
 

گفتند امحاء عکس و آثارمنتظری به عهده ايشان گذاشته شده،  وزير کشور وقت، که می" عبداهللا نوری"االسالم حجة
يعنی همه کماالت حزب . مدتی نماينده امام در سپاه پاسداران، مدتی هم نماينده ايشان در جهاد سازندگی و همچنين برادر شهيد بود

  .  رفت للهی خالص در ايشان جمع بود و از خواص دست اول به شمار میا
 



درنهضت کربال و معجزه انقالب " ُحر"داستان اختيار و اراده مستقل انسان و بيداری وجدان چيز غريبی است؛ مثال 
نوری نيزکه با حسن نيت سازد، استثنائی درتاريخ نيست؛ جناب  درونی که از يک افسرنظام يزيدی ، قهرمان و شهيدی ابدی می

به راه افتاده بود، وقتی با واقعيت انحرافات مواجه شد، مسير خود را عوض کرد؛ بنای اعراض و انتقاد کوبنده را گذاشت و به 
خورد؛ دو سال به زندانش افکندند، روزنامه  چوبش را هم خورد و همچنان می. دفاع ازحق در دوران اصالحات پرداخت

 .کتکش زدند و باالخره صالحيتش را برای انتخابات رياست جمهوری رد کردند!  در نماز جمعه وحدت آفرينخردادش را بستند،
  

 "! شوند صبح که شد، مردان شب رو ستايش می: "اشکالی ندارد، به تعبير امام علی
 

نوفل "ی دربازگشت از عکسش هنگام پياده شدن از پرواز پيروز. سسين سپاه بودؤآيت اهللا الهوتی هم  فرمانده  و از م
سوابق زندان قبل از انقالب و پدر دامادهای آقای هاشمی رفسنجانی بودن هم ارج و قرب او . در کنار رهبر ديدنی است" لوشاتو

 .را افزون کرده بود
 

را طلب " خود"نگه داشتن، گاهی وقت ها قربانی کردن عدالت وزيرپا گذاشتن شخصيت " خودی ها"را در " خود"ولی 
فروشد؛ به دليل باال گرفتن  الهوتی هم نشان داد دين و عزتش را ارزان نمی. آيد ت بر نمیهای با شرف و عّز کند، که از آدم می

  ؟ !اعتراضاتش، با همه سوابق انقالبی، سر از اوين در آورد
  

هانی الهوتی را هم  آمده، مرگ ناگزهرا آاظمىاگر شما فهميديد چه بالئی سر !! گفتند لدی الورود سکته کرده است
 !ر کردند هم برگزاسف کرد و مجالس ختمیأهايش در مجلس گريه و اظهار ت البته پدرعروس!... فهميد می

  
توان تهيه  شنيديد، می خوانديد و می ها می ليست باال بلندی از روحانيون خط امام را که روزگاری نامشان را در رسانه

 اهللا آذری قمی که روزگاری برای ةراستی چه شد که آي! شود بدگوئی و اتهام برده نمیکرد که امروز نامی از آنها، مگر برای 
؟ چرا از موسوی اردبيلی !کرد، مغضوب واقع شد تجويزمی) در سرمقاله روزنامه رسالت(يل توحيد را هم طحفظ واليت فقيه تع

 اهللا صانعی با آن مقامات ةشود؟ آي بری شنيده نمیکه از ارکان روحانيت در انقالب و طرف مذاکره با نمايندگان آمريکا بود خ
باالئی که از ابتدای انقالب داشته و آقای کروبی که دو دوره رياست مجلس شورای اسالمی را به عهده داشته چرا بايد امروز 

 ضدانقالب معرفی گردند؟ 
  

ده و به اصطالح منتظر خدمت هستند، تا کنار گذاشته ش تر های کليدی ست خيلی مهمی که فعال از ُپ ليست مقامات سابقًا
اند ولی در   پاندول مانند کردهبرخی از آنها در جريانات پس از انقالب حرکاتی. ليستی طوالنی است! کفه به کدام طرف ميل کند

  .ابتالی انتخاب خود يا خدا و خلق فعال مرددند
  

  )اصالح گران(جدائی سيزدهم 
  

کند و  کرد، تحمل نمی الجوردی هم دفاع می اری همچون خاتمی را، که حتی ازفضا و فرهنگی که مخالف ماليم وفاد
را که از ابتدای انقالب در " سازمان مجاهدين انقالب اسالمی"کند؟ وقتی  زند، به راستی چه کسی را تحمل می هزار انگ براو می

که خسارت ( امضاء کننده قرارداد الجزائر راخط امام و عليه نيروهای ملی مذهبی بود، و بهزاد نبوی يارغار شهيد رجائی و 
های کليدی انقالب بودند   در پستای که هرکدام استوانه... اجری وغآرمين، الويری، آ: و ديگر يارانش) عظيمی بر مملکت بود

  کند، چه کسی را قرار است وارثان انقالب کند؟ طرد و دفع می
 

ها تماشا   گروهرسيد و بقيه ب و گروه و هوادارانش میسی سال گذشته هراز چندی نوبت قربانی کردن يک حز
شوند که فعال سه ماهی است سلول و سخت گيری برای   آخرين گروه خودی محسوب میکردند، اصالح طلبان ظاهرًا می

 اگر در سی سال گذشته در موارد مشابه سکوت. خدا صبرو استقامتشان افزون سازد. کنند های اجباری را تحمل می مصاحبه
  !خوابيد نکرده بودند، امروزشتر شکنجه در خانه خودشان نمی

  )خط امامى ها(جدائی چهاردهم 
  

دهند،  ها و نمايندگانی که فراکسون خط امام را تشکيل می ها،  نوری ها، کروبی اگر اهل بيت آقای خمينی، صانعی
شوند، چه کسانی انقالبی هستند؟  انقالب قلمداد میدانشجويان خط امام و موسوی که مورد حمايت ويژه ايشان بود، امروز مقابل 

  ؟! نشده استراستی انقالب چيست و کيست که با حذف  بيش از نود و پنج درصد از پايه گذارانش هنوزبيدار
 

و همکاران دکترا گرفته از ! يک روز نه در جبهه بوده و نه در پشت جبهه" قاليباف"آيا رئيس جمهوری که به قول 
نماد انقالب هستند که اغلب هم جديداالسالم و ! اند  کرده ميليارد تومان برای امام زمان ذخيره١۶٠ همکارانی که ؟ و!آکسفورد



اند، يا آنها که عمال اخالصشان را به اهداف انقالب  های بهره گيری از مواهب بعد از انقالب جديداالنقالبی و بزرگ شده در سال
 ؟!اند نشان داده

 
چه باری را از دوش ملت .... های دانشجوئی، کارگری، بانوان، اهل تسنن و   برخورد با جنبشها گذشته، از اين

  آفريند؟ بريدگان را هشداری نمی کند که ترمِز تقوا دارد و چه مشکلی را حل می برمی
 

  عبدالعلى بازرگان
  ١٣٨٨ماه رـهم


