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        و زبرگ رضا شاه ان اصراریمع  هب روح دو ارب مرد اتریخ این کتاب را 

قدر دان زحمات این  ،اریان تباشد که ما مل  ،می نمایمتقدیم  زبرگ  شاه رضامحمد

  .شورمان باشیمک رشد و رافه و آبادانی  رد جهت 

 از قلب اپک خونمفرو چون چکد 

  خدا، شاه ، میهن نویسد هب خاک

 )مبارز نستوه(    مهدی میراقردی
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 پیشگفتار

گر جمهوری ارزه چندین ساله علیه نظام اشغالدر مبمن کنید حاصل تجربیات شخصی که مطالعه میکتابی 

 باشد.یرومند میت به یک ایران آزاد و نهای بازگشسایه این حکومت و بررسی راهدر زیر  اسالمی و همچنین زندگی

کتاب  نیست. اا یپارلمان یهواداران پادشاه ی( برااننامهی)ب فستیمان کیکتاب ارائه  نیهدف از نوشتن ا

 یه بررسبمربوط  یفصل بعد 8 ؛و مبارزاتم داشته نامهیکه فصل اول اختصاص به زندگ :شده فیفصل تال 10در 

 یاسالم یورروز بعد از جمهبه یگاهاست و در فصل آخر ن یپارلمان ینظام پادشاه کیتحت  رانیا ندهیحکومت آ

 . میاندازیم

این کتاب را با  به همین دلیلبین یاران بوده و  من بر ترویج هر چه بیشتر این کتابدر مرتبه نخست تالش 

سریعا این  تصمیم گرفتم که ،اتتوسط انتشارو با چشم پوشی از منافع چاپ کتاب رساندم هزینه شخصی به چاپ 

تید می توانید به ا مفید یافرونیکی به یاران داخل کشور برسانم از این رو اگر این کتاب رکتاب را به صورت الکت

مالی پروژه همیاری  و به صورت داوطلبانه در اینمن تماس گرفته  وسیله راههای ارتباطی که در زیر ذکر شده است با

 نمایید.

 مهدی میرقادری) مبارز نستوه(

 شاهنشاهی 2576تابستان 

 ارتباط با من:های راه

                            com.mmirghaderi@gmail1 :Email 

                                   @MobarezNastooh Telgeram: 

https://www.facebook.com/mobarez2010 Facebook: 

                                       mobarez.nastooh Instagram: 

mailto:1mmirghaderi@gmail.com
https://t.me/MobarezNastooh
https://www.facebook.com/mobarez2010
https://www.instagram.com/mobarez.nastooh/
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 سخنی با یاران

دی و زندگی بهتر برای مردم مبارزه با جمهوری اسالمی برای رسیدن به آزاسالها در طول 

فضای مجازی شدم  که تا به امروز در کنارم باقی  دوستان دراز بسیاری به آشنایی با موفق ایران، 

در کتاب موجود که احتماال نسخه پی دی اف آن نیز در دست مانده و همرزمان واقعی بوده اند. 

. دارد وجود شما خواهد بود جمالت مناسبی برای نقل قول کردن و قرار دادن در فضای مجازی

و همسنگر من بودند می خواهم در صورت نقل قول  لذا از همه یاران عزیزم که تا به امروز همراه

باعث ترویج هر چه بیشتر این کتاب در   گرامردم_گرایانملی#از هشتگ ب با استفاده از این کتا

توزیع اطالعات باور من عرصه فضای مجازی عرصه مناسبی برای  چون به ،دفضای مجازی شون

کشورمان است و از این راه خواهیم توانست به سرعت این کتاب را در سراسر ایران  به داخل

 پخش کنیم.

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7?source=feed_text
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 تقدیم انمه

 تقدیم هب : 

 

 

 

 

  از طرف:
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 نامهیزندگ :فصل اول 1

 یتا کودک تولد 

 1365) یشاهنشاه 2545سال  خرداد ماهِ یفارس در روز س 1دیاقل یخیدر شهر تار من

. من بود دارهخان زن کیو مادرم  یارتش شاهنشاه یشدم. پدرم نظام( متولد یشمس یهجر

پدرم در  ،هاآمدم طبق گفته ایکه به دن ی. روزگارفرزند خانواده از پنج فرزند بودم نیچهارم

ما را به عهده  اداره تیمسئول ییبرد و مادرم به تنهایبه سر م رانیعراق به ا ملهحجنگ  یهاجبهه

رفتن به  یپور که مردم را برایتیآهنگران و کو یهانوحه یصدا فقط تیطفول. از دوران داشت

روزی که خمینی مرد و خبر آن از بلندگوهای مساجد شهر  همینطور و ندکردیم کیجنگ تحر

 یگرید شد را به خوبی به خاطر دارم. صحنهمیهای سپاه پخش و بلندگوهای سیار بر روی ماشین

شهر به  یاصل دانینفر را در م کیبود که  یروز استمانده در خاطرم  سالگی 5یا  4سنین  از که

همه  نیا پس از گذشتاست که  بیعج یول ،بود یترسناک دیصحنه گنگ و شا، ختندیدار آو

 در ذهنم مانده است. از آن صحنه  حیهنوز شبسال 

بر  ینیخم یی. عصر فرمانروافتندگ یم 60دهه  نیکه به آنها متولدبودم جزو آن گروه  من

                                                                                                                          

 
وران ساسانی کیلومتر از آرامگاه کورش فاصله دارد و در د 150شمال استان فارس که اقلید شهری در  1

 جزو شهرک های شهر تاریخی استخر به شمار می آمده است.
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از دم  یارتش شاهنشاه انیهمچون نظام فیکه هزاران انسان شر یعصر ،رانیملت بخت برگشته ا

 ایشد  یبرق قطع م ایوجود نداشت که معموال  شتریب ونیزیکه دو کانال تلو یگذشتند. عصر غیت

 کیاز  ریتصو مچهین کیآن زمان  یمیقد یها ونیزیبا تلوتا  میچرخاند یهزار بار آنتن را م دیبا

 یدر صفوف طوالن دینفت با یبود و برا ابیخشک کم ریبود که ش ی. عصرمینیبب کارتون را

. من همه تهیه کنیمزمستان  یرا برا ینفت میکه بتوان میکردیم دایو آشنا پ یو هزار پارت میستادیایم

  دم.کریو حس م دمید یرا با وجود داشتن سن کم م نهایا

مبلغین رژیم سعی داشتند که خمینی را برای ما یک امام مقدس  در آن زمان رسانه ها و

انتقاد  ای نیداشت چه برسد به توه نیاش جرم سنگصحبت درباره یکه حت ی. امام مقدسجلوه دهند

 نیخود به ا افکار کودکانهدر  شهیهم یبت مقدس بود ول کیکودک  منِ  یبرا ینی. خمیمعمول

. را داده است های بیشماریانسان دام و کشتندستور اع دسفرد مق نیکه چرا ا شیدمیاندیم

از سو  کیاز  ،کردندیمتناقض صحبت م زین انیکه اطراف گرفتیشدت مزمانی  میتناقضات فکر

 دی. شادادندیرا مقدس جلوه م ینیسو خم کیگفتند و از یو رفاه در زمان شاه سخن م یفراوان

شاه نبود هنوز در آن جهل  تیاز دوران شاه و شخص یآگاه ساز یبرا بزرگان یهااگر رهنمون

  م.بردیمرکب به سر م

هم سن  شتریها و مشکالت بود که بیسخت از کیتار حشب کی یمجموع دوران کودک در

 اند.تجربه کردهمن در دهه شصت های و سال
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  یتا نوجوان یکودک 

. میبا پدرم عازم مدرسه شد. به خاطر دارم ینهادم را به خوب یکه به مدرسه پا یروز نیاول

نفر  کیمدرسه شدم تنها  اطیوارد ح ی. وقتاشتم که شب تا صبح به خواب نرفتمد اقیآنقدر اشت

 اقینفر از من اشت کیداد که  ینشان م نیبود. ا ریاز من جلوتر به مدرسه آمده بود و اسمش ام

در  دمیسال بعد د15 کینزد ار ریخود برسد. ام یو به آرزوها دیایکه به مدرسه ب هی داشتترادیز

آمدن به  یبرا اقیاشت زانیبود که آن م دایفروخت. پیرنگ انار م یآب سانین کی یکه رو یحال

 پیدا کند.شغل مورد عالقه خود را  نبوده و نتوانسته یاو کاف یمدرسه برا

اول تا  یهاسال کالس پنج طی مدت دیو با ندساله بود ایی پنجآن زمان مدارس ابتد در

من از  که ییاهایروبیشتر  بایشد تقرآغاز اول مدرسه  یروزها ی. وقتمیرساند یم انیپنجم را به پا

پنهان  ییاز ترسشان خود را در جا دیخشن که با یناظم ها دنی. با دمدرسه داشتم نقش بر آب شد

که فقط به  ینیمعلمبرخی اند و  ختهیگر یاز قحط کیکه انگار هر  یو دانش آموزان دیکرد یم

 ایشکنجه  نیدانش آموزان را اسباب تمر یکردند و حت یفکر م یو گذران زندگ اتیماد

. البته من را از مدرسه متنفر ساخت ،گریو هزاران مشکل دساختند یخود م یزندگ یهاشکست

پر آشوب  یایآنقدر اندک بودند که در آن در یداشتند ول یدلسوز یکه بنا ینیدود معلمعبودند م

  د.ش ینم دهیاز آنها د یاثر

 میخواند یمو  میستادیا یصف م به دین و دعا به جان رهبر که هر روز صبح باآآن قر از
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 یقلدر یکه ادعا یرعب آلود که در مدرسه وجود داشت و نبرد با دانش آموزان یفضا از آن 

که به مدرسه  یروز اول دی. شادهم تیماه رییفضا تغ نیباعث شد که من کم کم در ا کردند یم

 دیکه با یدر مدرسه ا ینه حرف بد و نه کردار نا پسند ول ،دانستم یم دروغ ینهادم نه کلمه ا یپا

هم از زبان معلمین و هم از زبان سایر دانش آموزان می باشد همه آنها را  تیو ترب میمحل تعل

در آنجا  ایگو یان نباشم ولدانش آموز گریتا حد ممکن مانند د کردمیم یهر چند سع شنیدم،

نرمش به خرج  نیمعلم یدانش آموزان و حت ریاگر در مقابل سا ،قانون جنگل حکم فرما بود

گرفتم مبارزه را از  میعلت تصم نیو به هم یشدیجزو شکست خوردگان محسوب م یدادیم

.  به آغاز شد به اسم مدرسه یجنگلحق خودم در نگرفت یبرا نبرد منین همانجا آغاز کنم و اول

ها شب یاکنون  بعض ینبردم و حت ییاز دوران مدرسه ابتدا یلذت چیکه ه میتوانم بگو یت مأجر

 یبخوانم.  برا را مجددا   میاز ابتدا همه درسها دیبه مدرسه رفته ام و با نم که دوبارهیب یکابوس م

تغییر  یبه صورت کل دیما با یکنم که نظام آموزش یاشاره م یبعد یست که در فصل هاا نیهم

 یابد.

 شهی. همرگتر شده بودمبز ی، منتها کمبود ییهمان داستان مدرسه ابتدا  ییمقطع راهنما در

به  ییمثل هندسه هم در دوران راهنما یدرس یو وقتداشتم  ینفرت خاص اتیاضیاز درس ر

 خیداشتم تار یدوست م اریکه بس یدرس  ،. بر عکسشد چندانافزوده شد نفرت من دو ریاضیات 

 9که  یوقت دیباور نکن دی. شاخواندمیرا به عنوان کتاب قصه م خیکتاب تار ی. حتبود ایو جغراف
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 کتاب یرا به صورت کامل خواندم و حت 1  ژان گوغ»سال داشتم کتاب خواجه تاج دار نوشته 

حزب " کتابها به اسم از آن یکیکه را مطالعه کردم  ای هیترک سندهینو 2«نینس زیعز»از  ییها

به چشم کتاب قصه  یخیقطور تار یها کتاب نیبه ا شهی. من همبود "سالمت و حزب کرامت

اکنون که به  ،گفتم یشعر هم مکمی  ی. در کودکبردم یکردم و از خواندن آنها لذت م ینگاه م

  دند.بوبسیار جالبی  یشعرها کنمیآنها فکر م

دانشگاه اتفاق افتاد که به  یکو امیدر تهران ق ،مسال داشت 13که  یهست زمان ادمی خوب

حوادث  نیآن بود ا یمجر یقائم مقام دیکه سع ییوی. در آن سالها از رادمعروف شد 78 ریت 18

 یدانستم  چه مطالبه ا ینم قی. دقنم بود که مردم به پا خواسته انددرو ی. شور خاصدمیشن یرا م

کنند. من با  رونیکه مردم بلند شده اند تا آخوندها را ب دمیشن یم انیمدام از اطراف یدارند ول

رساندن  لهیوس قایو دق کردم یم فیدانش آموزان در مدرسه تعر گرید یروز را برا عیحرارت وقا

بود  یاصالحات و خاتم یباز مقطع اوایلِ آن در مدرسه شده بودم.  یو بچه ها ویراد نیبما ،خبر

گفتند او  یهمه مبه شمار می رفت. و در همه جا حتی بین دانش آموزان مدرسه این بحث داغی 

 دانیفرد بد م ی. آن روزها رفسنجانگذارند ینم یو خامنه ا یرفسنجان یکند ول یخواهد کار یم

 . پدربزرگدادم یها گوش م لیفقط به تحل زی. من ننساخته بودند سیقد از او بود و مثل اکنون

زمان  کارگر بازنشسته کیاو سواد خواندن و نوشتن نداشت و  ،بود یآگاه اریمن فرد بس یپدر

                                                                                                                          
 

1- Jean Guèvre 

 
2 -Aziz Nesin 
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کرد  یم ادی یکیاز شاه و رضا شاه به ن شهیبود . هم دانش  با شعور و با مردی به غایت یشاه بود ول

می . بیاد شناخت یرا م یاسیس یها ستمیس یخوب بهکرد. او  یحواله آخوندها م یفحش شهیو هم

 که چه گفت یم قیدقدید میرا که  یهر عکس را به او نشان دادم و خمیکتاب تار یروزم آور

 یراتیتاث من شکل گرفته است یامروز تیکه شخص یلیدال نیاز مهم تر دی. شااست شخصیتی

داند آخوند  یکه م یتی. شخصداشتند هانسبت به آخوند بزرگانی همچون اواو و  دگاهیکه داست 

ندارد.   یسود چیکند و ه یو رشد م هیکه از خون مردم تغذ یی. زالوخون خوار است یزالو کی

کوتاه و  یجمله ا «.دمی)آخوندها( ر نهایعمامه ا یتو»کالم داشت  کهت کیپدربزرگم  شهیهم

از رضا  شهیپدربزرگم هم. اشتآخوند را ند هیجرات اظهار نظر عل یکه کس یدر مقطع، خالصه

 یخود در دوران رضا شاه م یاز خاطرات سرباز شهیکرد و هم یم ادیبزرگ  یشاه به عنوان مرد

  د.کشور را کشور کردن نیدانست که آنها بودند که ا یم یگفت و به خوب

  یتا جوان ینوجوان 

 یدیجد یبا چالش ها رفتم رستانیدب بهرساندم و  انیرا به پا ییدوره سه ساله راهنما یوقت

خواستند دکتر  یم همه، دانش آموزان وجود داشت نیب دیرقابت شد. در آن زمان رو به رو شدم

 در نظام سرمایه داری آخوندی  علت نیز روشن بود چون .دمحال بو دو نیاز ا ریو غ شوند مهندس ای

 یدارا ،آمد باالمهندس بودن را به علت در ایدکتر بودن  ،و خانوادهجامعه حکومت گرفته تا   از

اگر : گفتند یبزنند م یزیآمریمثال تحق نکهیا یبرا شهی. همدانستند یم یباالتر یاجتماع تیموقع

به  کهشد. امروز  دی( خواهیشهردار یبرا زبالهجمع کنندگان ) یسوپور شهردار دیدرس نخوان
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 یبوده که شغل شرافتمند ریها پست و حق دگاهیدچقدر آن که  ابمی یمدر می اندیشمله أمس نیا

 یبرا یزباله ها را به عهده داشته اند به عنوان مثال ییجابهجا فهیکه وظشهرداری  همچون پاکبان

 دینیبب دیخواه یمقدس است و اگر م یبردند.  اصوال هر کار شرافتمندانه ا یشغل بد به کار م کی

به کشور و مملکت وارد  یبیاگر آس ،دیکن لیروز آن را تعطکیست اشرافتمندانه  ریکدام شغل غ

 نیکه از ا یتنها مثال .شرافتمندانه است ریغ او چه بس یضررو ریشغل غ کیآن  دینشد پس بدان

نه تنها به  کنند لیتعط زیسال ن انیاست که اگر آن را سال یرسد شغل آخوند یموضوع به ذهنم م

  ت.خواهد رف شیپ ادیسرعت زا ب شکوفاییرشد و  ریرسد بلکه کشور در مس ینم یبیکشور آس

و مهندسان جا نمانم با وجود نفرت فراوان  انافله دکترقاز  نکهیا یبرا مسابقه نیدر ا زین من

رفتم  )راه و ساختمان( و رشته عمران یاست به هنرستان فن یاضیو هر چه مربوط به ر اتیاضیاز ر

توانستم به دانشگاه بروم و مدارج  یسال زودتر م کیو  داشتساله  ی دوچون هنرستان دوره ا

 نیاز بهتر یکی متوانست یم بینم کهنگرم، می یبه آن دوران م کنم.  اکنون که یتر ط عیرا سر یترق

که  ییو همه باورها اتی، مادها یسازبخاطر جو ولی ؛مشو خیتار یحت ای یاسیرشته علوم س یها

 نیرفت که کمترهدر  یدر رشته اتوانایی ها و استعدادهای من  کردیم لیما تحم رنظام حاکم ب

 سمینو یشما م یکتاب را برا نیکه ا ناکنو نیتا هم یآن داشتم. در آن مقطع و حت بهعالقه را 

 ییچون پول به صورت خدا ؛شود یداده نم ارزشی  نیهنوز هم  به عالقه و استعداد کودکان کمتر

و  هاگوناگون کند و استعداد یکارهایبدست آوردنش پ یهر کس برا دیدر آمده است که با

  د.کن یکاغذ یخدا نیا یخود را فدا قیعال
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گذاشتن بر  شیو ر لیسب یحت ای دنیمن خط کش یها یاز عالقه مند یکیآن سالها  در

 افهیو آن ق ریاز تصو شهی. همبود ها وجود داشت اول کتاب در صفحه بود که ینیعکس خم یرو

 ما وجود داشتی درسی ها  اول کتابدر او که  کلفت درهم ریخته و یهاابروو  عبوس و تلخ

درون آب زده  ،گرد گچ داشت یاوقات تخته پاک کن را که انبوه شتری. در مدرسه بمتنفر بودم

شلیک می کردم و گذاشته شده بود  اهیس هتخت یکه در باال یو خامنه ا ینیو با آن به عکس خم

د که بو ینفرت من از کسان هیکوچک تنها راه  تخل یکارها نیا دی. شامی بردم از این کار لذت

  د.کشور ما را تاراج کرده بودن

. بود نیله اسالم و دأمس کرده بود،را مشغول ذهن مدر آن سالها  شهیکه هم یگرید ألهمس

افراد هستند  نیمومن تراز  نرایحاکم بر ا یآخوندها»گفتند که  یمبه ما  شهیهم یکودک امیدر ا

بی رحم ( انیهودی، جهودها )دهند یها بو م یسن یکافرها و حت، ستا دنیا نید نیو اسالم بهتر

اسالم و  نیمب نید ،تنها و ها شراب خوار و زناکارند یحیها بچه دزد هستند و مس ییا، بههستند

 70 دهه تا اواسط 60ما در دهه  ییروش به مغزشو نیو با ا«است نیو برتر نیاست که بهتر عهیش

در  و گسترده شدن فساد آنها آخوندها اتیجنا افشا شدنله با أمس نی. اپرداختند یشمس یهجر

آخوند چند زن و چند فالن که  دندیدیمردم م ی. وقتنگ باختر هجری شمسی 70اواسط دهه 

در ذهن  آخوندها یستیزسادهصویر ت کند،و از سویی مردم را به ساده زیستی تشویق می خانه دارد

 یبعض فقط دزد هستند و آخوندها اکثرا  داد کهمی  نیخودش را به ا یباخت و جا یمردم رنگ م

ولی همین موضوع دین نیز، با  .است نید نیبهترهنوز  اسالم  نید یآخوندها خوب هستند ولاز 
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ی اسالم را کنار خود را از دست داد و بسیارتقدس اولیه ( از عمر رژیم اسالمی گذشت زمان )

 .گذاشته و یا دین خود را تغییر دادند

این وبا مساله روزه گرفتن مشکل داشتم  شهیرفتم هم یم رستانیکه من به دب ییسالها در

 یم نیبه ا شهیو همفقرا بود  ادینخورد تا به  ییصبح تا شب غذا از دیچرا با بود که سوال در ذهنم

 ای کی شهی. همکنند یبه فقرا کمک نم ،دادن به خود یگرسنگ یچرا مردم به جاکه  دمیشیاند

 ییبود و به گدا کسانیسال وضع آنها  یدر همه ماهها ،دمید یم رشه ابانیچند گدا را در خ

 ینبردبا خود در جا بود که  نی. از اکرده رمضان نیز وضع آنها تغییری نمیو در ما مشغول بودند

 یارزش یب زیچ ، چهه که از ارکان اسالم استزرو نیکه ا و می اندیشیدم برد یبه سر م یدرون

نماز   ای دیریه نگزکه اگر رو دمیشن یسو مدام م کی. از که نمی تواند از میزان فقر بکاهد است

 باعث نشد که به  نه گرفتزو نه رو نبودم نه نماز خواند دهید نهیبه ع ن. مدیشو یسنگ م دینخوان

ر مغز ما و مدرسه د ونیزیکه به زور اجتماع و تلو یمذهب شهیهنوز ته اند یولتبدیل شوم.  یسنگ

 نهایگفت ایمغز که مو منطقی  یبا قسمت عقالنو حتی احساسات ما را درگیر کرده بودند  کرده 

 کردمیعمل م بر اساس عقل و منطقاوقات  شتریبدر نبرد بود.  ستین شیب یو دروغ ندارزش یهمه ب

ادامه داشت که با تا آنجا  ینبرد ذهن نی. اگاهی تلقینات مذهبی نیز به ذهنم خطور می کرد یول

ممنوعه همچون  یهاکتاب یبعض توانستم نترنتیو راه افتادن ا رانیدر ا یرگآمدن عصر روشن

 میبتوانم بگو دیشا یول بخوانم.را  ینوشته دکتر مسعود انصار«کورش بزرگ و محمدبن عبداهلل »

نوشته  «زیو آن دروغ دالو امیخ»گشود کتاب  میخرد را به رو یکه درها یکتاب نیترو موثر نیاول
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  .زاده بود نیهوشنگ مع

 دی، شاتحصیل کردمرشته عمران در رفتم و  یرا به هنرستان فن یدو سال رستانیاز دب بعد

شده  رومندیمن بود چون هم آنقدر بزرگ و ن یزندگ یسالها نیاز بهتر یکیهنرستان  یسالها

استقالل  و یرشد و تکامل مغزبه مقابلم را نداشت و هم در  یستادگیتوان ا یکس گریبودم که د

و  وارهایساختن د یبرا یفن یهاکارگاه وقت ما در هنرستان در شتری. ببودم دهیسر یفکر

 داداما این نوع روش تدریس نیز کارایی الزم را نداشت و این نشان می .شتگذیم یچیپآرماتور

رشته  ،عالقه یرو ازمشخص نشده باشد و افراد  دانش آموزان یبرا یکه هدف و شغل یتا زمان

 برگزاری یبجابود  ی. کافالزم را نخواهد داشت یبازهم بازده ،باشند خود را انتخاب نکرده

 یم ییکار اجرا کیاز دانش آموزان را به  کدام هر ،یتخصصوس در گذراندنها و کارگاه

از گذراندن تر ثرؤم اریبس این ،ندکرد یم افتیدر زین یحقوق اندک ،و در مقابل آن کار فرستادند

  بود. یفن یهاکالس ایو ها در کارگاه وقت

که  یماهواره آنالوگ زیما ن وبود  رانیبه ا نترنتیها عصر ورود ماهواره و ا آن سال یط در

. من میکرده بود هینه چندان خوب داشت ته تیفیرا با ک یسیو انگل یکانال عرب یفقط تعداد

. با گنجدمین فیدر تعر هعالقه مند شده بودم ک دیجد یهاکردن کانال دایبه ماهواره و پ رآنقد

آنهم در  میکردم که کشف بزرگی کرده ام،احساس  دیجد یکانال و دیجد یجهت کردن دایپ

راجع به  ین عالقه مندیخانه ماهواره داشت. ا کیهزار خانه  100از هر  دیکه شا یمقطع زمان

 نترنتیآشنا شوم.  ا یاسیس یو با گروهها ابمیرا ب یاسیس یبعدها کمک کرد تا شبکه ها ،ماهواره
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 اری. سرعت بسشده بود رانیوارد ا یکه آن سالها به تازگ محسوب می شد ییهایشگفت گریاز د زین

عکس  کی دنیو د یسکس تیسا کیرفتن به  یبرا که مردم اکثرا  االپید یها نترنتیکم ا

در آن موقع  نترنتیکه ا یسرعت کم. با استکردند از خاطرات آن دوران یاستفاده م یسکس

به موضوع  شتریب من اام باز شود. یتیعکس از سا کیتا  دیکشیم طولنصف روز  دیداشت شا

ساخته  ییاهوی یدی. در آن سالها آعالقه داشتم گرید یچت و ارتباط گرفتن با شهرها و کشورها

چت رومهایی که اکثرا  مکان جمع شدن افراد  نیبدر و رفتم  یبه آن روم م 1مرو نیو مدام از ا

افراد  یزاهافحش ها و ناسبرای سرگرمی یا گوش دادن دسته جمعی موزیک و یا دعوا کردن و 

 یاز آن مقطع زمان تجربه من. منیمی توانستم بب هم را یاسیس رافکا افراد با یبعض ،بود گریکدیبه 

. دخواه یدرست است و م زیداند چه چینم یخواهد ولیرا نم زیداند چه چیانسان ماین بود که 

 ینم یول ،دمیدینم رانیحضور در ا ستهیآخوند را شا گریمن د است این بود کهکه مسلم  یزیچ

به  کایمصادف شده بود با زمان حمله آمر روزها. آن شود آن نیگزیجا دیبا زیدانستم چه چ

از مردم که  یاریدر نوبت حمله خواهد بود و بس زین رانیبود که ا نیهمه جا بحث از ا ،افغانستان

 1387 ریت 18مانند  خیزش های مردمی و دانشجویی یاصالحات و حت وهیحکومت به ش رییاز تغ

 زین شهی. آن اندکردند یم طلب آزادی ،ییکایآمر یماهایشده بودند از آسمان ها و هواپ دیامنا

ملت نشده بودند و  ،رانی. علت هم ساده بود چون ملت اغالب آن زمان بود یها شهیاز اند یکی

                                                                                                                          

 
آن اتاق ها افراد   به تاالرهای مجازی یاهو مسنجر در آن زمان روم می گفتند که به معنی اتاق می باشد.در 1

 جمع می شدند و به صورت نوشتاری یا صوتی با هم گفتگو می کردند.
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که دارند را به  یمطالبات ایدهند  رییآن اتحاد الزم را نداشتند که خود بتوانند حکومت را تغ

دادن خود با  قیسو با تطب نیپس از حمله اعراب به ا دیو شا شهی. همکنند لیتحم تیحاکم

انتقام خود  انیمانند زمان حضور صفو یدر مقاطع دیو شا داشتنددر رام کردن آنها  یمتجاوزان سع

است کم رنگ شده بود و با  یواقع یرانیا کیکه الزمه  ییایرا از متجاوزان گرفتند. آن خون آر

باز هم ما نسبت  یول ،مانده بود یاز آن باق یاثرات کم ،نژاد ها ریبا عرب و مغول و سا ینژاد قیتلف

 ییو آن تعصبات خاص اسالم گرا میبرخوردار بود یاز شعور و درک باالتر هیهمسا یه کشورهاب

 یعنی رانیا خیدو ابر مرد تار تیترب نینژاد خود و همچن ونیمد یم آن رابتوان دیکه شا میرا نداشت

  م.یبدان یرضا شاه و محمد رضا شاه پهلو

. شهر بندرعباس قبول شدم یتمام شد و من بالفاصله در دانشکده فن زیسال هنرستان ن دو

. بندرعباس سفر کنم یاز شهر کوچک خودمان به شهر ساحل می بایست بود که دهیزمان آن رس

 یو اکنون رفتن به شهر ،گذشت یم رازیو ش دیاقل یشهرها نیبدر سفر ما اوقات من شتریمعموال ب

 ییها دانشکده با انسان طیبود. با رفتن به مح زیانگ جانیجالب و ه اریبس میادور تر از خانه بر اریبس

هر  یعنی. درون خوابگاه بود یتیقوم یبنددسته دمیدیکه م یزی. چآشنا شدم رانیاز سراسر نقاط ا

بین دانشجویان از  یحت و هم اتاقی شوند شیخو انیکردند که با همشهریم یهر قوم سع ایشهر 

کوچک به جان  اریبعضا سر موضوعات بسو  بودم ییهایریشاهد درگ گرید یشهرها و قوم ها

 ولی شد. یمحسوب م ازیامت انیدانشجو یبرخ یبرا یصحبت به زبان محل ی. حتافتادند یهم م

زبان  لر و عرب با دوستانمدت خوابگاهم  شتریداشتم و ب اقوام یبا تمام یبر دوست یسع خود من
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 . افتمی زین یدوستان خوب ،یفن دانشکده در سال 2گذشت.  در آن  ایرانی

 واحد یزبان مل وجود به این نکته پی میبرم که کنمیبه آن دوران نگاه م قیحال که دق

 یبه وجود آورده است و اکنون مرا در ایران  یانگگیارتباط و وحدت و  زانیم نیبود که هم

کرده اند زبان واحد کشور را  یسع شهیهم ،استعمار رانیطلبان و مزد بگ هیفهمم که چرا تجز

ما به  رانینبود ا یکشور الزام یبرا ملی واحد)فارسی(زبان  فهمم که اگریحال م رنگ کنند.کم

 علت دقیقدر آن موقع . ببینیماز آن  یاثر ستیمتوان یشد که نم یم میتقس یا کههزار ت رانستانیا

 ،رانیدشمنان ا یها از روش یکیفهمم که  یاکنون م یدانستم ول یرا نم ییقوم گرا زانیم نیا

همان در را  یرانیاقوام ا ایجاد اختالف بین. است «ملیت»تحت نام  گریکدیکردن هموطنان از  داج

حضرت  یطبق گفته اعل نکهیا یکه بجا یتا حد ،افتیدر یبه خوب می توان ها خوابگاه یفضا

هر کس که  رواج دادندما  نیبدررا  شهیاند نی، ا«میشیاندیب رانیهمه به ا»: یرضا شاه پهلومحمد

 د.محدود خود باش اریبس یایو جغراف لهبه فکر قوم و مح

 میگروه تقس دوبه  یرانیا یهاها و دانشگاهدانشکده هم به مانند همه دانشکده یاسیس جو

دسته به عنوان  کیکه اصالح طلبان باشند و  «وحدت میدفتر تحک»دسته به عنوان  کیشد.  یم

بزرگ  یمن از هر دو دسته متنفر بودم و آرمان ها نکهیو جالب ا ،باشند انیکه اصولگرا «جیبس»

 یبرا به من پیشنهاد دادند که میها یکالس. بارها همدمید یدو دسته نم نیدر ا قعمو چیخود را ه

 یفبا جواب من همیشه یول انجام دهمدروغین ثبت نام  کی جیدر بس ازیو داشتن امت لیادامه تحص



 صل اول زندگی نامه       ف                                                                      31

 

. آنها را افراد نان سخت بود اریها بسیجیدر مقابل بسبه خصوص من موضع . شدندمیرو بهمن رو

 نی. اگرفته اند ادیرا  یآب زن ریو ز یپاچه خوار ،یکه فقط از زندگ دمیدیم یبه نرخ روز خور

سو آن از آن  من بود. تیموجب آزار و اذ شهیامور انسان ها دخالت کنند هم نیکه در کوچکتر

وحدت گذاشته  میبه خود گرفته بودند و اسم خود را تحک یاسالم سمیمدرن ژستکه  یافراد

باشد نه  ایبود که سر آمد دن یحکومت پادشاه کیزدند. آرمان من  یبه دل نم یچنگ زیبودند ن

 در راس زین هیفق یو ول دیایب یبرود و خاتم یرفسنجان آخوند مثال که گریکدیآخوندها با  ضیتعو

در آن مقطع  یزود بود ول اریمثل من بس یساله ا 19جوان  یها برا شهیاند نیا دیباشد. شا حاکمیت

 .بودم افتهیمهم دست  نیبه ا

در کنار انسان خانواده  یوقت نکهیااول ، آموختم یادیز یزهایسال دانشکده چدو آن  در

انسان  بانیتواند پشت یم و در همه حال شهیه تنهاست و خانواده همملک یواقع ینباشد انسان به معنا

به  نی. همچنآموختم زیمختلف را ن یها و انسانهااقوام و گروه نیدر ب یزندگ و دوم اینکه: باشد

 ندهیتوانستند آ یکه م یدوستانم و جوانان نیبا بهتر اکیتر ایعلف  مانندکه مواد مخدر  دمید نهیع

 نیعلف باعث از ب زمانیکه. مواد راحت بود نیبه ا یدسترس زانیداشته باشند چه کرد و چه م یکین

 ایها در دن ستیماده که اکنون توسط گلوبال نیا میبه دشمن مستق مناز دوستانم شد  یکیرفتن 

مواد اگر برخواستم. با آن به جنگ  یراههر آن مقاله نوشتم و از  هیآمدم و علشده است در جیرا

کردن آن جامعه در واقع ابزاری برای کنترل توسط دولتها توسعه داده شود  یمخدر در هر جامعه ا

توان مقابله با آن حکومت ستمگر را نداشته باشند و  را سرافکنده کرده و دیگر که ملت است،
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. در کنترل حکومت درآیندو با آن نقطه ضعف  باشند داشته یخود نقطه ضعف یدر زندگ شهیهم

به  کند یم ریکه انسان را وابسته و سر به ز ماده ایواد مخدر و هر م دیبا رانیا ندهیدر حکومت آ

 یجامعه آنقدر به شاداب دیو ببند نباشد. با ریبگ یبه معن تیممنوع صورت جدی ممنوع شود وصرفا 

 گرایش پیدا نکند.مواد  نیبه سمت ا هیچ ایرانی که دشبا دهیرس یبه زندگ دیو ام

  یتا دهه سوم زندگ یآغاز جوان از 

و  یدانشکده فن افتنی انیمن با پا یمقطع زندگ نیمهم تر میت بتوانم بگورأبه ج دیشا

درک را  یاست و مغز بشر تکامل الزم برا یسالگ 20که آغاز  یبازگشت به خانه آغاز شد. مقطع

 یبه کار ایدادم  یرا ادامه م لمیتحص دیبا ای رو بودمبهرو. در آن سالها با دو موضوع پیدا می کند

، سوکی از کار کنم و میکه داشت ینت یگرفتم به صورت موقت در کاف می. تصمشدم یم مشغول

و  نترنتیبا ا شتریب یکینت باعث نزد ی. کار در کافداشته باشم لیهم به ادامه تحص ینگاهمین

  م.بود دهیآنها را ند روزآن بود که تا به ییبا انسانها طارتبا

 تیبه جز سا ، خارج کشور کردم یخبر یها تیشروع به مطالعه سا نترنتیا قیطر از

را هم  ییهاتیسا (و ... یس یب یب کا،یآمر یصدا )نظیر ندها بود که متعلق به دولت یخبر یها

  های هوادارسایت مانند های سیاسی بودندکه برآیند فکری گروهبیابید توانستید می

آنها را مطالعه  ی...  من تمام وها  یمذهب ی، ملها ی، توده استهایکمون ن،یمجاهدخواهان، یپادشاه

حجم تهمت و  در آن روزها بود. یمن با هواداران پادشاه یو فکر یقلب یکینزد یکردم ول یم
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در خارج کشور از  یاکثر هواداران پادشاه .بود ادیز اریبس یدروغ نسبت به هواداران پادشاه

کشور رفته و از انقالب به خارج  نینخست یدر روزها و سالها ایاز انقالب  شیپکه بودند  یکسان

جوان و   یروهاین پرورشآنچنان به جذب و  الخورده داشتند و نتوانسته بودندس یتیاکنون جمع

 یشاهزاده رضا پهلوچهره مطرح آنها در آن هنگام شخص  نیجوانتر دیاقدام کنند. شا شرویپ

جوان و عدم  یروهایعلت عدم وجود ن هبرد. ب یخود به سر م یدر دهه چهارم زندگ بود که

 یجمهور یقیحق ونیسیتنها اپوز هیعلمدام  ،تمسخر ریشمش، از جو داخل کشور ات الزماطالع

 .افراشته بودبر یاسالم

بودند که دل در  یاختهیفره یانسانها یهواداران پادشاه ونیسیگفت اپوز دیواقع با در

در  زیرا ن یادیراه انجام داده و جانباختگان ز نیدر ا زیرا ن یاریخدمات بسو  داشتند رانیگرو ا

، کورش فرخ زاد دونی، فراریبختشاپور ، قیشف اریتوان از شهر یراه فدا کرده بودند. م نیا

 .راه نام برد نیاز جانباختگان ا ییها و ... به عنوان مثال امنشیآر

 گریکدیرا با  یهواداران پادشاه یقیبه هر طر دیگرفتم که با میتصم یسالگ 20در سن  من

 ، حکومت مسموم اصالح طلبان غاتیمدام در معرض تبل ،که در داخلرا  یو کسان نممنسجم ک

ها هستند را آگاه نمود. اول  یهمچون توده ا اهیبا کارنامه س ییها گروه یو حتجمهوری اسالمی 

در  های آن کهآشنایی با ماهواره و شبکهها پرداختم. با توجه به و ابزارها و گروه طیاشر یبه بررس

ماهواره  دیبه خر قیها را تشو هیو خانواده ها و همسا انیداشت همه دوستان و آشنا یآن مقطع تازگ
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 کردم یماهواره را نصب م زاتیو تجه شید گانیآنها به را یبود که برا نی. گام دوم ا کردمیم

ت های فهرسکانال نیبه عنوان اول را یهوادار پادشاه یهاکانال ستیل ایاما به صورت هوشمندانه

 یتجربه و حت یبه نظر برسد ول و سادهکوچک  یلیکار خ نیا دیشا قرار می دادم. تلویزیون

 میتنظ ،ستیل یکه در ابتدا ییهابه کانال شتریکه معموال مردم ب دهدینشان م یاضیمحاسبات ر

که  ییهاتیسا یها و دادن اسامشکنرلتیف گانیکنند. در کنار آن با پخش را یشده است توجه م

 انیجر دنیبه رسفعال بودم و نقش داشته باشند  ینید یروشنگر ژهیبه و یگرتوانستند در روشنیم

 سازمانیک بخش فرهنگی در هجری شمسی  87- 86در سال  کردم.میآزاد اطالعات کمک 

 یکتاتورید یشورهادر ک یدموکراس ءارتقاراجع به  یخواسته بود که مقاالت یآگه کیطبق  ،ملل

 شنهادمیموضوع مقاله و پزمانی که فراخوان این مقاله را دیدم  . ی این نهاد ارسال کنیممنطقه را برا

در  لتریآزاد و پرسرعت و بدون ف نترنتیااست  یکاف» :بدین صورت ارائه دادمرابطه  نیرا در ا

  «.دعبور خواهند کر یکتاتوریروند د نیاز ا جی، خود آنها به تدردیقرار ده رانیمردم ا اریاخت

مردم  یتوده ها میبه کمک ما آمد تا توانست اریآزاد ارتباطات بس انیو جر نترنتیواقع ا در

بود  ینید یکتاتوریکشور ما دچار آفت دکه آنجایی. ازمیکن داریب، آمده بودند تنگکه به را 

زده و به  ید یس یاف در آمده بود را بر رو ید یکه به صورت پ ینیروشنگران د یهاکتاب

 یها انجام م که در آن سال یگری. کار دمیکرد یدوستان دست به دست م نیب یصورت پنهان

ساخته شده  یساز پهلو رانیکه راجع به پادشاهان ا یمحدود یها و مستندها لمیفاین بود که  دادم

 یمواقع به صورت انبوه رو یدر بعض یحت .مکرد یمردم پخش م نیود را به همان روش باال بب
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کارها  نیبود که هر کدام از ا ای مقطع زمانی در نهای. همه اتمانداخ یزده و در خانه ها م ید یس

و  یمل تیامن هی، اقدام علبا ضد انقالب ی( و همکارنیمانند ارتداد ) خارج شدن از د ییبا جرم ها

را در  نهایمن همه ا یداشت ول یدر پ را مدت یطوالن یهاکه از اعدام تا زندان ،شدی... مواجه م

  دم.یبه جان خربود  آزادی مردم و ایران باشکوهکه  یراه آرمان

مرگ بر »: چون ییشعارها بود.  یسیشعار نو مداد یکه در شبها انجام م ییکارها گرید از

بود که در  ییشعارهاجمله  از  «یو زنده باد پهلو یمرگ بر خامنه ا م،ی، ماهستیاسالم یجمهور

ه صورت بشب و  11از ساعت  مدر امان باش یعموم دیاز د نکهیا یو برا منوشت یها م ابانیخ

  م.یداد یکار را انجام م نیدوستانم ا بعضی ازکمک  با یمخف

  فردا رانیبا جنبش ا ییآشنا 

اس او اس "  ای"فردا  رانیا "به اسم جنبش رانیا رونیدر ب یمن با جنبش 1387سال  در

 رانیشب به وقت ا مهین 30:12پارس ساعت  یونیزیبار در کانال تلو نی.  اولآشنا شدم " 1 رانیا

 کیها که کالسگروه ریبر خالف سا ، آنهاجالب بود میو برا دمیجنبش را د نیا یاز برنامه ها یکی

 خارجداخل و  نیو ارتباط ب یبنا را بر تکنولوژ، ه داشتندفاصل یتکنولوژ ازکردند و  یعمل م

توانم  یست که ما یگروهاین همان که، بود نی. احساس من اگذاشته بودنداز طریق اینترنت  کشور

خواسته های مبارزین داخل کشور عمل می  با در ارتباط و به روز کامال زیرا ،وندمیبه آنها بپ

                                                                                                                          
 

1 SOS IRAN 
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. نفر بودند 30 به کینزد حاضر در تاالر یاعضا دگروه رفتم تعدا نیبار که به جلسه ا نی. اولندکرد

 یکس سخنشد و هریمسنجر و پالتاک مسنجر برگزار م اهوی یآن موقع جلسات در تاالرها

که با  ونیزیتلو یبر رو به صورت زندهصحبت ها نجا صحبت کند و آتوانست از یم، داشت

 شتریو ب نبودم یور قهارکار سخن ی. من ابتدامنعکس می گردید شد یفرستاده م رانیماهواره به ا

را  یموارد)چت یا ایمیل(  یبه صورت نوشتار ایها گوش بدهم و  دادم تا به بحث یم حیترج

 . سمیبنو

. در آن داشتم اقیشور و اشت اریخوانده شد بس ونیزیتلو یرو  مینوشتار امیبار که پ نیاول

حاضر  یداشت و هم کمتر کس اجیهم به شجاعت احت رانیاز درون ا ییکارها نیچنزمان انجام 

و  کردم ونیزیتلو یروبر  عد از آن شروع به گفتن نظرات خودرا قبول کند. ب سکیر نیا شدیم

هر  برای اولین بار در برنامه ای با  اجرای ایمان فروتن روی خط رفتم و صحبت کردم. پس از آن 

صحبت  ونیزیتلو یرو، جنبشی گفتگوی اتاقها قیاز طر به صورت کوتاه کباریچند هفته 

 یبود که برا ینام، 3246ثبت شد و هسته مقاومت  یمن در جنبش به طور رسم تی. عضوکردمیم

 بیبعد از آن و ترک یشناختند ول ینام م نیمن را به ا یادیمن در نظر گرفته شد و تا مدت ز

دادم و تا امروز  رییتغ "مبارز نستوه  "نام مستعار خود را به  یفردا با گروه نهاد مردم رانیجنبش ا

 .کنم یاستفاده م نام مستعار نیهماز  زین
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  نستوه مبارز 

 57شورش  لیکه در اوا افتندیب یچند آخوند ادینام مبارز نستوه  دنیبا شن یاریبس دیشا

 شهیرعلت، به همین  نام شده بودم و نیعاشق ا زیاما من ن بودند گذاشتندخود  یلقب را بر رو نیا

 یکردند کلمه نستوه عرب یم تصوربه اشتباه  یاریبسجستجو کردم. کلمه نستوه را  ژهینام به و نیا

 یاست و در شعرها یکلمه صد در صد پارس نیا. بر عکس است یاسم آخوند کی نیاست و ا

 . متعدد آمده است

  : یشعر فردوس نیمثال در ا

  بنده بد شاه را شادکام یکی

   و نستوه نام داریو ب خردمند

اسم خاص  کی نیدارد. ا زیدوران خسرو پرو ینجبااز  یکینستوه اشاره به  نجایدر ا که

 بسیار  من راکه  ییزهایاز چ یکی. اسم را دوست داشته و دارم نیا اریمن بود و بس یو پر معنا برا

با فرهنگ و منش  یبتسن چیما بوده است که ه یدادن نام ائمه عرب بر رو قراردهد  یآزار م

 دارد.ن ام ییایآر

. دیآ یشود و به ستوه نم یگاه خسته نم چیکه هاست  یمبارز یمعن: بکل مبارز نستوه در

 کیخود قرار دادم را ارزش بخشم و  یرا که بر رو یاسمکردم  یسعبه خوبی  سالها نیدر تمام ا
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 1400که هم  ییو باز پس گرفتن کشور از آخوندها رانیاحقاق حق ملت ا یمبارزات برالحظه از 

 .به کشور ما حمله کردند فروگذار نکنم 1357و هم در سال  شیسال پ

  معروف به جنبش سبز 1388 امیق 

 میداد. جامعه عمال به دو گروه تقس رییجامعه را تغ یاسیس یفضا 1388خرداد ماه  انتخابات

و  یموسو لیاست و هیفق تینژاد نامزد وال یشد احمد یچون در آن زمان گفته م ،شده بود

 خاباتانت کیو  یقانون اساس رییتغ زمینه تا ینها، گسترده در نظام راتییخواهند با تغ یم یکروب

 ند.بود همراه کرده خود بارا  یمیعظ فیآزاد را فراهم کنند ط

حتی بعضا این تصور بر من غالب  جالب بود و اریمن بس یبراها بحث  نیآن روزگار ا 

و صحبت از تغییر در قانون اساسی  کرده بود  یکه معرف یمیت با یمثل کروب یکه اگر کس می شد

تعیین  یک رفراندوم برای تایانتخابات آزاد و نها کی اب میتوان یما م، دیایسر کار ببر  می دادسر 

. میقاطع برنده شو یرا کیبرخوردار است با  یابقه خوباز س یو چون نظام پادشاه میبرس منوع نظا

را  کاری نیاجازه همچ هیفق تیوال ستمیاصوال س راینبود ز شیب یخام االتیفکر و خ نهایالبته ا

مشخص نشده  جنایتکار جمهوری اسالمی برای مردم چهره زانیم نیتا آن زمان به ا ید ولاد ینم

رو به رو هستند که خون ندا آقا سلطان و  کارانی جنایتکه با چه  دندیمردم فهم زمانی بیشترِ  وبود 

از باورمندان به  یاری. بعد از آن بسدندید ابانیرا کف خ رانیپاک ا یاز بچه ها گرید یاریبس

 دهیکه به اصالحات گام به گام عق گرید یاری، بسکردند زشینظام ر نیاز ا یاسالم یجمهور
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 زیآن ن کیدولوژیو باورمندان ا انینظام نیما ب یقداست نظام حت ن راه بازگشتند ویداشتند از ا

 .شکست

 یبرارا  یمن که هر راه نیشینظرات پ  در من به وجود آورد 1388جنبش  که یرییتغ

ساخت و مرا به  کالیفرد راد کیداد و از من   رییکردم تغ ینبال مدرفراندوم آزاد  کیبه  دنیرس

 یاست که ما م یاسالم یجمهور تیو تمام تیماه ت،یکل یرساند که تنها با برانداز جهینت نیا

. مینهاده شده است برس انیبن ییگرارانیو ا ییگرایدولت شرافتمند که بر اساس مل کیبه  میتوان

اثر نماند و  یشد ب ختهیر نیکه در آن جنبش به زم یتوان گفت خون کسان یبه جرات م دیشا

 کرد.  دیبه مانند من تول گریهزاران فرد د

بودم  دهیکه د ییو آموزش ها نیشیپ یاسیس یها تیلدر آستانه جنبش من با توجه به فعا

رتباطات با خارج کشور اقدام ا یبرقرار نیتظاهرات در داخل و همچن یبه کار سازمانده عا یسر

ی رسانه ها قینظرات مبارزان داخل کشور را از طر ندیبرآبودم که   ی. در واقع من به مانند پلکردم

یک  میداشته باش یتظاهرات که قرار بود روزیکردم. مثال  یپخش مسیون هوادار پادشاهی یاپوز

 ایدر مسنجر پالتاک  یعموم یجلسه در فضا کی میگذاشت یدو نوع جلسه ماز آن  روز قبل

ع به و راج میشد یدر تاالر جمع م  یمردم عاد مبارزان و یاز سر شاخه ها یاریکه  بس لوکسیب

جلسه در پشت  کیو  میکرد یو نحوه اجرا و شعارها گفتگو ممحل و زمان حرکت و تظاهرات 

و  میکرد یو مکان تظاهرات ها توافق م بر سر زمانکه )در اتاق های مجازی با کد(  بسته یدرها

 نی. ادادم یبرده و گزارش م ونیسیاپوز هایونیزیو تلو ویراد یرو عا یاطالعات را سر نیمن ا
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موج کوتاه مجدد به داخل  یوهایراد ایماهواره  قیها همانطور که گفتم از طر ونیزیو تلو ویراد

که  یگونه امنظم بود به اریبس ستمیشد. س یاعالم م یگشت و به صورت عموم یم زکشور با

کرده  فیرا ضع نترنتیا عیبه طور وس 88اعتراضات  هیاول یهادر ماه مجبور شد یاسالم یجمهور

 کند. پخش عیوس تیپاراز یمبارزات یها ونیزیو تلو ویراد یو رو

روش حساس شده بود از طرق مختلف  نیا ینسبت به برگزار دا یکه شد یاسالم یجمهور

از دوستان داخل  یاریبس. موفق شد زیراه ن نیکه متاسفانه در ا کرد ارانی ییدر نفوذ و شناسا یسع

توصیه کرده بودم و حتی بارها به آنها  .شدند ریدستگ یتیامنمسائل نکردن  تیکشور به علت رعا

آنها این جریان ولی متاسفانه  جزواتی در رابطه با حفظ امنیت در فضاهای مجازی انتشار داده بودم

، دیگر همه چیز امن استرا ساده گرفته بودند و خیال می کردند چون در جهانی مجازی هستند 

آزادند  قهیوث دیبه ق ای هستند و هنوز در زندان  سمینو یکتاب را م نیکه ا یزماناز آنها تا  یاریبس

زهرا »راه نهاد  نیجان خود را در ا یکه حت یاز کسان یکی .توانند از کشور خارج شوند ینم و

شجاع  اریزن بس کیکرد و  یشرکت م «بانو هیکرد» مستعار بود. او در جلسات ما با اسم «یبهرام

او را  یاسالم میوزارت اطالعات رژ یمبارزات بازگشته بود. وقت یبرا رانیبود که از هلند به ا

بتواند  جرمی که مجازات اعدام دارد اتهاما کرد تا ب یکرد در خانه او مواد مخدر جاساز ریدستگ

سال است  7من  »: گفت که یم شهیبانو هم هیهست که کرد ادمی یاو را اعدام کند. به خوب عایسر

حال چگونه فردی که راضی به ریختن « .زمینر نیرا بر زم واناتیهستم تا خون ح خوار اهیکه گ

 نترنتیاگر در ا دیشا خون حیوانات هم نیست می تواند به فروش مواد به فرزندان ایران بپردازد؟!
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قائم  دیسع ویراد" یبر رو میکه مستق زیاو را ن یگزارش ها یصداها دیتوان یم دیکن ییجستجو

 .دیبشنو فرستاد یم "یمقام

 یکه با تو همرزم بودند را به چوبه ها یارانیتر نبود که دهندهآزار  نیاز ا یموضوع چیه

از روز  رانیحاکم بر ا انی. اسالم گرازندان و شکنجه و تجاوز بفرستند کیتار یها سلول ایدار 

ایجاد رعب  نهیگز کیرا به عنوان  انپسرو حتی ان به دختر جنسیمساله تجاوز ،کار آمدن یبه رو

در شکستن غرور افراد  یتجاوز سع لهیکردند. آنها به وسمی استفاده  و ساکت کردن مخالفانشان

. من ساکت کنند موضوع نیرا با ا یادیموثر افتاد و توانستند عده ز زین وشر نیداشتند و اتفاقا ا

 جنسی مورد تجاوز که اگرکردم  یعنوان مو یا مقاالتی در وبالگم  ونیزیتلو ،در جلسات شهیهم

قدرت دفاع از  چیکه ه ییشرمنده باشد متجاوز شما است نه شما دیکه با یآن کس دیواقع شده ا

 نیدست ا ابزار دیبا یبر حکومت اسالم یروزیپ یبراکه باور بودم  نیبر ا شهیهم .دیخود نداشته ا

کار  نیا یزشت دیو با هدفاع بود یب انیمساله تجاوز به زندان رابزا نیاز ا یکیو  میریحکومت را بگ

 نیبلند ا یمورد تجاوز واقع شد بتواند با صدااگر کسی  که یبه گونه ا ،حکومت کرد وجهرا مت

مساله تجاوز  نیگفت ا دیبماند. متاسفانه با یباق تیحاکم یآن برا یزیرمساله را عنوان کند و آبرو

 نیشاهد ا رستانیو دب ییراهنما ی. در مدارس ما به خصوص در دوره هادش یختم نم تیبه حاکم

 میتعل جهینت قایهم دق نیکنند و ا یخود تجاوز م یدانش آموزان پسر به همکالسبعضا که  میودب

قرار بود و  نیاوضاع از ا زیدر مدارس به راه انداخته بود. در جامعه ن یبود که نظام اسالم یتیو ترب

 اردمو یدر بعض یکرد و حتیم جادیافراد متجاوز ا نیما ب یحس برتر کیپسر  ایتجاوز به دختر 
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گذار تجاوز باشد انیکه خود بن یحکومتاز بود.  دهیبدل گرد گریکدیاز گرفتن انتقام به روش 

ما در حکومت  یاز نبردها یکیو  میرفتارها نباش نگونهیکه در سطح جامعه شاهد ا ستین یتوقع

مکان  را بهافراد متجاوز  و  میقرار ده مجازات سنگینیباشد که مجازات تجاوز را  نیا دیبا ندهیآ

 درباب  ییقضا ستمیکه بعدا در فصل سبا درجه سختی باال بفرستیم  های طرح خدمت اجتماعی

  ت.خواهم گفآن توضیح 

 1388در جنبش  اختالف 

مانند من  یهوادار پادشاهگسترده و تکثرگرا بود که از  اریجنبش بس کیسبز ابتدا  جنبش

جنبش  نیخود را درون ا ،ستیکمون کیو  ییکایمخالف سند کی یاصالح طلب و حت کیتا 

جنبش برانداز  کیجنبش را  نیا ،نظام یاز طرفداران بر انداز یاریبود که بس نیعلت ا ند ودید یم

 مدنکار آ یرو یبرا یرا جنبش نیا زیبودند و طرفداران اصالح طلب ن وستهیآن پ هدانستند و ب یم

جنبش  نیدر ا زیمانند من ن یخوشحال بودند که  افراد نیاز احتی دانستند و   یم یباند خود

موضع  رییبه ناگاه تغ دیرا در آستانه سقوط د یاسالم یجمهور ،طلبکه جناح اصالح ی. زمانمیباش

به زندان  زین انیجر نیا گاناز خط دهند ی. البته تعداددینبش کنار کشج نیو خود را از ا ادد

 .افتادند

 یس یب یب»: داشتند مانند اریشنونده بس رانیبزرگ که در ا یرسانه ها گرید ییسو از

اصالح طلب در خارج کشور در آمده بودند.  انیجر ندگانینما ریبه تسخ «کایآمر یو صدا یفارس
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از خطوط اشتباه  یکیمثال  .دادند یبه مردم منشستند و مدام خطوط اشتباه  یرسانه ها م نیآنها در ا

و به صورت پراکنده در کوچه  دیکن یخوددار کپارچهیمنسجم و  یاز تظاهرات ها »: بود که نیا

حرفها اعتراض  نگونهیمن بارها نسبت به ا «.دیو به خانه فرار کن دییو اهلل اکبر بگو دیها تظاهرات کن

 یو لحظه ا جمنس، مرق آساب امیق کیبا  دیبرود با یاسالم یاگر قرار است که جمهور رایکردم ز

د و سرکوبگر را نداشته باش یروهایو ن یخود یروهایکردن ن جیقدرت بس، که حکومتبرود 

 باال برود.  تینظام به علت باال بودن جمع یسرکوب برا نهیهز نیهمچن

 فیضع اریکه بس یهوادار پادشاه یما فقط به صورت محدود از رسانه ها یمتاسفانه صدا

را  یس یب یو ب کایامر یمثل صدا ییو توان مقابله با رسانه ها شد یپخش م دیرس یم رانیبه ا

 یاستراتژکه  می رسم نتیجهبه این  کنم یم یموارد را پس از چند سال بررس نی. اکنون که امینداشت

 کینظام  گریبود که جناح اصالح طلب به جناح د نیا یصرفا برا ،دهپراکن یتظاهرات ها

را  رییتغ نیا خواهد ینمعمال  یول رددارا آنها  رییتغ یالزم برا یروینشان دهد که ن ییخودنما

 یهاابانیها و خدر کوچه یبه راحت هنیجوانان م نیباعث شد تا بهتر یاستراژ نیانجام دهد. ا

 یلباس شخص یروین یادیتعداد ز ابانیشوند. من خود شاهد بودم که در هر خ ریخلوت دستگ

مردم به که  یزمان یحت آغاز شود و در حال شروع بود یحرکت  یردند و وقتکیم نیکم میرژ

ضد  گانی یکردند و خودروها یم ریآنها را دستگ کردند یها فرار م ابانیکوچه و خ نیدرون ا

 یبرا یمنطقه ا ایو به زندان  هبزرگ آنها را سوار کرد یها کلتیموتور س یحت ایشورش 

  .بردند یبود م موقت بازداشت شدگان در نظر گرفته شده ینگهدار
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نشود چون مجازات  باید گفت کسی در این تظاهرات ها موفق بود که به هر قیمتی دستگیر

اعدام در انتظار مانند  نیسنگ یکمتر از مرگ نبود و از شکنجه و تجاوز تا حکم ها، یریدستگ

  . آنها بود

 یها صفوف گروه یدگیاز هم پاش ،اختالف در جنبش سبز یاز علت ها گرید یکی

را از  ییهامن گزارش ،جنبش نینخست یدر خارج کشور بود. در روزها یو مردم عاد ونیسیاپوز

همدل  ،کشورند داخل همانها تیها و افراد و شخص گرفتم که همه گروه یخارج کشور م ارانی

شدن روند  یپس از طوالن یشد ول یمشاهده نم یگونه اختالف چیو هم صدا به صحنه آمده اند و ه

در لباس  ژهیبه و یاسالم یجمهور نیمورأم یهایشدن آن و اختالف افکن یشیجنبش و فرسا نیا

بود  انریا یکه آزاد ساز یاصل تیصفوف مبارزان از هم جدا شد و اولو ،یاصالح طلبان صادرات

 .داد یو گروه یحزب یخواسته ها ندمان یفرع یها تیخود را به اول یجا

 یآنها و حت ندگانیکه به دروغ توسط اصالح طلبان و نما ییها یاز استراتژ گرید یکی

هر » یاستراتژ ،شد یم نیو تدو غیتبل یاسالم یجمهور یاطالعات ستمیتوان گفت توسط س یم

 عایسر؟ ستیحرکت ک نیجنبش و ا نیرهبر ا: کردند یکه سوال م ی. زمانبود «رهبر کی یرانیا

 نیا ،یی جنبش سبزابتدا یدر روزها! رهبر کی یرانیدادند هر ا یم خها پاس ستیاستراتژ نیا

در  یو عمال پراکندگاز جنبش گذشت  که  یکم یولبه نظر می رسید  و تکثرگرا  بایز یاستراتژ

 را ارائه کند یخود تز یخواست برا یم یهر کس نکهیو ا یدر سازمانده ی، پراکندگتظاهرات

رهبر باشد؟ در  کی یرانیهر ا کهشود  ی. مگر مدمیرا موجب شکست د یاستراتژ نیا آشکار شد
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 دیبرسد؟ رهبر مبارزات از نظر من با یروزیبا هزاران رهبر به پ یکه جنبش دیا دهید ایدن یکجا

به  دنیمبارزات را تا رس تیو هدا ستدیامن با یدر نقطه ا ای باشد و دانیدر م ایباشد که  یکس

 .ردیبه دست بگ یروزیپ

به صورت تکثرگرا و بدون  ییجنبش ها یتوان گفت وقت یقسمت م نیا یریگ جهینت در

آن وجود دارد  یختگیامکان گس شهیهم دیآ یمشخص به وجود م یو رهبر ریهدف و پرچم و مس

 تیاتحاد در اولو یتو خال یشعارها یموارد باال را بجا یتا کار روباشد ما  یبرا یدرس باید نیو ا

خواهند بها گروه در آن که یموارد هیباشد و بق یپرست هنیدر م دی.  اتحاد فقط بامیخود قرار ده

چتر خود  ریرا به ز گریو گروه د ندکن استیر گرید یو هر کدام بر گروه رندیبگ ازیاز هم امت

 .است که شکست خورده است یروش ندبکش

 چیکه ه ییها سالها صرف متحد کردن افراد و گروه نیکه در ا ییهمه تالش ها اگر

برنامه که  با و با هدف و ی، اصولحزب بزرگ کیهم ندارند صرف ساختن  با یکیو نزد تیسنخ

 یروزیبلند پ یبرخوردار باشد شده بود اکنون ما به قله ها زیمناسب ن یو رسانه ا یاز امکانات ماد

 .در نظر گرفته ام خود یاست که من برا یاز اهداف عال یکیحزب  نیا سیتاسو  میبود  دهیرس

  به اوج رسیدن قیام 1388 ید 6  

 تیریبود و اگر مد یخیتار دیوجود داشت که شا یمتعدد یزمان جنبش سبز روزها در

از  یکی یولرا فراهم می کرد سقوط نظام  اتو موجب دیرس یم یروزیداشت جنبش به پ یدرست
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 در یک روز قرار داشت. ینیحس یبود که با عاشورا1388 ماه  ید 6روزها  نیتر یماندن ادیب

از محل اصفهان  یمبارزات یشاخه ها قیاز طر و به سر می بردم آن روز در اصفهان من

جهان اصفهان  نقش دانیم یکیسپه در نزد ابانیدر خبودم، مکان مورد نظر  همطلع شدتظاهرات 

باز می  از جنبش سبز شیپ کسالی به  میرژ یروهایبا ن من یابانیو مبارزات خ یریتجربه درگ بود.

 ماتیبر سر تقس دیدر شهر ما اقل 1386 بهشتیارددر  دیجالب باشد که بدان تانیبرا دی. شاگشت

صورت گرفت.  ییها یریآباده درگ:به شهر مجاور دیاقل یاز روستاها یکی یو واگذار یاراض

 یشهر نیب یها یریدرگ شهیر در اغلب موارد، نوع اعتراضات عالقه نداشتم چون نیبه ا ادیمن ز

مردم دو شهر مجاور را به جان  که یدانستم به خصوص وقت یرا توطئه استعمار م یو داخل کشور

اعتراضات  87ساختند. اما در سال  یجوک م رانیمختلف ا یمردم نواح یبرا ایانداختند  یهم م

 یها گانی، حکومت چون،شد یاسالم یجمهور هیبه اعتراضات عل لیتبد یاراض ماتیبه تقس

به شهر کوچک ما  رانیمتعدد و عمدتا بزرگ ا یشورش خود را از شهرهاضد یروهایو ن ژهیو

 در …( و  تیوال یرویپ ژهیو یروهای، نوپو ) نژهیو گانی یروهاین ی. به قدرکرد ازیرسر دیاقل

که در آن  یشهر حمله کرده است. نکته ا نیبه اخارجی  دشمن  ایشدند که گو یم دهدی شهر

 هیبر عل مبا ه یدتیو عق یاسیمردم از هر دسته و گروه و هر تفکر سمتوجه شدم این بود که  روز

 و صدها کوچه کوچک  یاصل ابانیبود با چند خ یشهر دیمتحد شده بودند. شهر اقل روهاین نیا

ر ساختمان ب یباال یوراهاید یاز رو مردم شهر ،آمدند یها م ابانیخ نیبه درون ا روهاین یوقتکه 

هفته نتوانستند شهر را  کیبه مدت  میرژ یروهایانداختند. ن یسر آنها کوکتل مولوتوف م روی



 صل اول زندگی نامه       ف                                                                      47

 

 نیدر صحنه ا نیز. من کردند ینیاز شهر عقب نش به اجبار پس از  شکستی جانانهو  دآرام کنن

 یکه چطور مبا این مضمون: مقاله  نیرا در قالب چند دخو اتیتجربو  مها بود یریمجموعه درگ

 اریمبارزات جنبش سبز بس انیبعدها در جرکه گر مقابله کرد انتشار دادم سرکوب یروهایتوان با ن

  د.کار آمبه 

می شد و از بام تا ، ترویج اصالح طلب یها نیاز اشتباهات عمده که توسط تئورس یکی

 اگر شما را  یو حت دیخشونت به خرج ده دیکه شما نباشام  در گوش مردم می خواندند این بود 

 دیقرار گرفت نیز تجاوزات و شکنجه ها نیاگر مورد بدتر یمورد ضرب و شتم قرار دادند و حت

 فیلم ها و تصاویر تظاهراتما را از  ها مدام یچون خارج دیاز خود نشان نده یبازهم عکس العمل

از  یواکنش چیهمه خشونت ه نیدر مقابل ا یکه حت دیدار یچه ملت متمدن ندیگو یو م نندیب یم

ا اصل هیپز دادن به خارج یمردم برا عده ای از  بود که یاز عوامل یکی نیدهند. ا یخود نشان نم

گاه خشونت چیاست که ه یدفاع از خود امر ایدن ی. در همه جادفاع از خود را کنار گذاشته بودند

دفاع از خود  یمجوز داشتن اسلحه برا کایآمر یدر اصل دوم قانون اساس یحت شود یمحسوب نم

 یاست چون فرد یامر کامال انسان کیبلکه  ستیذکر شده است. دفاع از خود نه تنها خشونت ن

از خود بروز نداده است  ینوع خشونت چیهآمده است و  ابانیخبه  زیمسالمت آم رییتغ کی یکه برا

بتواند از خود و از جان خود محافظت کند. جان هر انسان مهم  دیمورد حمله واقع شد با یوقت

  د.هر انسان باش یبرا یاصل تیاولو دیدفاع از جان بادارد و  اریاست که او در اخت یزیچ نیتر

دختر  کیجلو آمد و  میرژ یها یاز لباس شخص یکیسپه  ابانیروز در تظاهرات خ آن
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خواست  از بین جمعیت بیرون کشید وداد  یم کتاتوریکه داشت شعار مرگ بر د الجسه فیضع

و با مشت و لگد به  دمیپر بیرون تیجمع نیاز ب عایتامل سر یآن را با خود ببرد. من بدون اندک

تظاهرات  یبرا که یحمله کرده و دختر را از دستان او نجات دادم. حال مردم یلباس شخص نیا

به مانند  دیما نبا » :که دندیکش یرسانند من را گرفته و به عقب م یاریمرا  نکهیا یآمده بودند بجا

که اگر  دندیشیاند ینم نیبه ا چکدامیمتاسفانه ه «.میخشونت به خرج ده دیو نبا میرفتار کن نهایا

که او را مورد تجاوز است  نیکنند امی که با او  یکار نیکمتر افتدیب روهاین نیبه دست ا خترد نیا

بدون خشونت پر شده بود  یاز شعارها یاستعمار یقرار دهند و چون ذهن آنها توسط رسانه ها

مانند گوسفند  گرید دیبا ه باشندآمد ابانیبه خخود احقاق حق  یاگر برا یکردند که حت یتصور م

 .رود یم یکه به سمت قصاب ندباش یا ستهدست و پا ب

 نباریا میسرکوب رژ یروهاین ؛رفت شیتا آستانه سقوط پ میرژ 1388 یعاشورا روز

در فرودگاه  میکه سران رژ میدیشن یم ییخبرها یواکنش خشم آلود مردم را تجربه کردند، حت

دقیقا این موضوع  تمام نشود؟  میمانع شد که در آن روز کار رژ زیچه چ یآماده فرار شده اند ول

بود  یعدم داشتن رهبر نیکند. ا یادامه اعتراضات را رهبر کهمشخص  یعدم وجود رهبربود 

 یتهران به خانه بازگردند و برنامه مشخص برا یها ابانیکه باعث شد مردم دوباره پس از فتح خ

  ته باشند.نداش ریادامه مس
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  1389بهمن  25تا  1388 ید 6 از 

از  یاریخشونت متقابل را باال برد. بس زانیم یاسالم میرژ 1388 ید 6 امیاز ق بعد

آرش »به مانند   88بازداشت شدگان قبل انتخابات  عده ای از یو حت هادر تظاهراتشدگان ریدستگ

اعدام شدند.  نیریدرس عبرت سا یبرا «یزهرا بهرام»همچنین و  «یزمان یپور و محمد عل یرحمان

همه  یمدت برا یطوالن یگرفت، حبس ها تشد نیو سرکوب مخالف ییشناسا رایب میاقدام رژ

به راه  1388 ید 9در  یتظاهرات مصنوع کیقدرت  شینما یبرا رژیم یدر نظر گرفته شد. حت

سوال  ریبه شدت ز میرژ تیمشروع امی. در آن امیبرخوردار یمردم تیما از حما دیانداخت تا بگو

وجود دولت باراک  رژیم شانس نیبزرگتر دی. شادر لبه پرتگاه سرنگونی قرار داشت رفته بود و

 متیباال بودن ق نیسر سازش نشان داد و همچن میرژ نیبا ا اریبود که بس کایاوباما در آمر نیحس

 تیرا تقو دممکن دستگاه سرکوب خو یتا جازمانی که رژیم با استفاده از آن  نفت در آن مقطع

  رساند. یو به مزدوران خود کمک مالکرد 

 یکه در رسانه ها میرو بودبهبه اسم اصالح طلبان رو یاصول یب یروهایسو ما با ن کی از

دادند.  یم رییفردا مدام خط مبارزات را تغ ویو راد کایامر یو صدا یس یب یب ژهیبه و یخارج

 یجناح یکردند عمال وابستگ یشبکه ها کار م این در یکه به عنوان مجر یاز کسان یاریبس یحت

در خارج کشور  ییایو ماف یقو اریباند بس یدارا یرفسنجان یداشتند. هاشم یبا باند رفسنجان یخاص

باند با  نیهنوز ا ستین اتیح دیو او در ق سمینو یشما م یکتاب را برا نیبود و تا اکنون که ا

 دیده صیتشخ را یباند رفسنجان نیا دیتوان یوجه نم چیدهد. شما به ه یقدرت به کار خود ادامه م
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 ایدر قالب روزنامه نگار  شتری. آنها معموال و بدینبرد کرده باش نهایبا ا یمن عمرمگر به مانند 

 ندیآ یم میرژ یاریبه  کبارهیشد به  ازیپراکنده هستند و هر جا ن ایو هنرمند در سراسر دن سندهینو

 در باند نی. معموال سر و کله ادافکار آنها را دارن یگذاشتن رو ریکردن مردم و تاث جیو توان بس

 یمالک خوب 1388زند و انتخابات ها بخصوص بعد از خرداد  یم رونیب میرژ یانتخابات ها موقع

گروه را  از این رو بسیاری از یاران مبارزاتی نام این .دیآ یباند به شمار م نیا صیتشخ یبرا

معنی آن  ی مفهوم خوبی دارد وچون اصالح طلب ؛نه اصالح طلبان استمرار طلبان قرار دادند

خواستار بهتر شدن وضعیت است ولی این گروه در واقع این کلمه را به گروگان گرفته و خواستار 

 استمرار و ماندگاری جمهوی اسالمی بودند.

ر گرفت روز در جنبش سبز در نظ جدی امیق نیتوان به عنوان آخر یکه م یروز نیآخر

 یبیمثل مصر و تونس و ل یبعر یدر کشورها در آن مقطع زمانیبود.  1389بهمن  25

 میتصم زیجنبش سبز ن هواداران مشهور شده بود. یبود و به بهار عرب انیدر جر ییهاتظاهرات

شدت  ولی آمدند ابانیهم به خ بازمردم  برگزار کنند؛تظاهرات  کیبهمن  25که در روز  ندگرفت

 یانداز ریاز جوانان در ت گریتن د نیبهمن به مانند قبل نبود و متاسفانه چند 25و قدرت تظاهرات 

بازداشت و  زین یو کروب یموسو ،در آن روز کشته شدند. بعد از آن روز میرژ یروهاین میمستق

 یقو یابانیخ ییصحنه آرا کینتوانست  چگاهیه گریو عمال جنبش دشدند  یروانه حصر خانگ

  د.انجام ده
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  مبارزات هیدر حاش یشخص یزندگ 

گذشت. بر خالف  یمعمول اریبه صورت بس زیمدت ن نیمن در طول ا یشخص یزندگ

 یبرا ایند ازدواج یدر پ ایشتابان هستند  یسن معموال به دنبال دوست دختر نیکه در ا ییپسرها

 یجلسات مبارزات یمشغول سازمان ده شتریمن ب ،زنند یدست و پا م یدولت یبه دست آوردن شغل

 یکسالبته بود و  رانیا یدر درجه اول آزادعشق من  یبرا بودم. میرژ هیعل ینیر زمیو مبارزات ز

 یکه همفکر نترنتیرا از ا یمواقع دوستان یبودم که بتوانم آنگونه عاشقش شوم. بعض افتهین هم را

ماند چون به علت دور بودن  یم یباق نترنتیما در همان ا یدوست ا تینها یول افتمی یداشتند م یادیز

و شاید اعتماد الزم را نسبت به  را آغازکنم کینزد تیدوس هاتوانستم با آن یمسافت ها معموال نم

چون بسیار اگر می پرسید اکنون چگونه زنده ام باید بگویم ؛ دیدار رو در رو با کسی نداشتم

  کنم.سخت به کسی اعتماد می

 نقدرآ یول مشغول کار شدم  یشغل راهساز کیدر هفته سه  مدت یکه برا به یاد دارم

 از آن فضا متنفرکه  بودمدستان  ریو برخورد نامناسب با کارگران و ز یریگو رشوه یدزدشاهد 

 یدر کارها یدزد یآمدم. فضا رونیاز آن کار ب با صاحب شرکت ییو بعد از دعواشده 

را نداشت  ایقضا نیا دنیتحمل د یبه مانند من ذره ا یکرد و انسان یداد میب رانیدر ا یکارمانیپ

دارم  ادیب یبه خوب یحت با جان مردم در ارتباط است. ا میمستق ،و مسکن یراهساز یچون کارها

ساخت آن شرکت شکسته بود  یگذرها ریاز ز یکی ،یکاف لگردیگذاشتن مدر کار یبه علت دزد

کار با رشوه دادن به مانیرا پ عاتموضو نیا یجوان شده بود ول یو موجب مرگ زن و شوهر
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در هر اداره و هر  رانیا یآخوند ستمیدر س یو ادار یکرد. فساد کار وزارت راه حل نیمامور

 یعدالتو نافساد سطح باال  نیهم نبرد من یاز علت ها یکی. دینیبب دیتوانست یو برزن را م یکو

خود گرفته  یبرا یغالم ایگو ی،و باال دست انسبت به طبقه کارگر که هر کارفرم ینا عدالت بود. 

 نیباعث ا ینگاه طبقات نیبه کارگران بود. ا یمن نوع رفتار و نوع نگاه طبقات تیعصبان شتریاست. ب

 نیتر فیاز طبقه کارگر که ضع دبخواه یکه هر کس ردیدر بگ یجامعه مسابقه ا نیشد که ب یم

در  نکهیا یبرا برسد. یبهتر یاجتماع جایگاهبه  و دیآ یبه طبقات باالتر عایجامعه است سرقشر 

 یفضا برا یاسالم یجمهور یآخوند ستمیمانند س یستیتالیکاپ-یستیمارکس- یاسالم یها ستمیس

 یند دست به دزدافراد مجبور و سخت است اریبس یفرد تیجهش به طبقات باال بر اساس قابل

 یاسالم  ستمیداشتند بزنند. در باال گفتم س راکه توانش  زیچ رمتعدد چه در کار و چه در ه یها

 و بعضا ندستین کسانیسه واژه اصال با هم  نیکه ا دیشما تعجب کن دیشا یستیتالیکاپ-یستیمارکس-

برگرفته از هر سه مورد اسالم،  سمیآخوند ستمیس میبگو تانیبرا دیبا یولدر تضاد با یکدیگرند 

ت سیخفت مردم از روش مارکس یها براکوپن عیست. مثال در مورد توزا سمیتالیو کاپ میسیمارکس

از شان یآقازاده ها خود گرفتن کارخانه ها توسط اریو در اخت چپاول یبرا یبردند ول یبهره م ها

و کنترل جامعه و اجرا  بیفر یاز اسالم برا دند وبر یبهره م یدار هیسرما ای یستیتالیپاروش ک

تافته خود را  نقدریآخوندها ا ی. حتکردنداستفاده می آخوندها باشد خود که به نفع  ینیکردن قوان

 تیروحان ژهیو اسمش را دادگاه و داده لیخود دادگاه مستقل تشک یکه برا نددید یم جدا بافته

 شد در دادگاه  یزنا بازداشت م ایبه جرم تجاوز  یانسان معمول کیاگر  اینکهگذاشته بودند. جالب 
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کرد و  یکار را م نیآخوند هم کیاگر  یشد ول یم حکومزندان م ایبه اعدام  انقالبعمومی و 

شد.  یاز او گرفته ماش فقط عمامه  تیدر دادگاه روحان نمود یزنا م ایمی کرد و تجاوز  یکسه ب

 یحت ایکه به جرم زنا با زن شوهر دار فقط خلع عمامه شده بودند و را دیدم  ییآخوندها اریچه بس

 ییکرده بودند. چند تا دشانیکوچک تبع یاز شهرها یکی هو فقط بان عمامه را از آنها نگرفته هم

بودم که چون با زن  دهیکردند و شن یدر دادگاه کار م یبه عنوان قاض دیاز آنها در شهر ما اقل

بود  آن زمان بودند. کرده دیبه شهر ما تبع زدیو  رازیش وآنها را از تهران  ندشوهر دار رابطه داشت

بخواهند  ینیمتجاوز نیچن کیکه  میبدبخت و خرد باخته باش دیبا اچقدر م کردم یاحساس م که 

 یآخوندها برا از ایجاد یک طبقه مستقل توسطنمونه بارز  نیا .ما در دادگاه قضاوت کنند یبرا

 تبعیض بین آخوندها و باقی مردم  از. مثال دوم وان آن را طبقه آخوندیسم نامیدبود که می ت خود

 .بودنرفتن آخوند ها  یسرباز

کف . معموال دیکف دستان او را نگاه کن دیبا دیآخوند را بشناس کی نکهیا یبرا شهیهم

 یآنها در عمر خود حت رایاست ز فیتازه و نرم و لط، به مانند کف دست کودکآنهاهمه  دستان

انجام نداده اند و فقط خورده اند و خوابیده اند و مردم  یو یک کار بدن بلند نکردههم  لیب کی

اقشار  ریکف دست سا یو حت دینگر یکارگر را م کیکف دست  یوقت یول ،را فریب داده اند

  د.ان دهیزحمت کش ارینان خود بس یدارد که برا نیاز ا تیحکا ،زحمت کش جامعه

 دنیکش ریبه ز یمسائل عزم من را برا نیبودم و ا کیموارد از نزد نیشاهد همه ا من

 هر روز علیه آنها بیشتر و بیشتر میشد. و نبرد منرد ک یم تیتقو یحکومت آخوند
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 شدممشغول  لیو به تحص رفتهیپذ زین سانسیمقطع ل یسالها من در دانشگاه برا نیهم در

. جالب بود که داشتم لیرا چه نسبت به رشته خود و چه نسبت به تحص زهیانگ نیاما کمتر

باشند دانشگاه   و باال بردن سطح سواد خود لیتحصدر پی از آنکه  شتریب دانشگاه دانشجویان در 

 نهیدر جامعه نهاد هاکه آخوند یجنس یتشنگ نی. آنقدر اکرده بودند یابیمحل جفت را تبدیل به 

 و تبدیل شده طی برای یافتن جفت یهم به محدانشگاه  طیمح یحت کهآشکار بود  بودند هکرد

می آمدند که مدرک به دانشگاه  کیفقط از باب پاس کردن ترم و گرفتن  زین انیدانشجو شتریب

 شیافزابرای که  افتیشد  یمهم را  یکسانبته اندک ی یافتن شغلی در آن رشته بود. البرا آن نیز 

 .آمدند یگرفتن تخصص به دانشگاه م ادیسواد و 

داشتند که  یدختر یشدند، اگر دانشجو یفساد م نیدانشگاه هم بعضا آغشته به ا دیاسات

 یرشوه ا یداشتند در ازا یپسر یو اگر دانشجو دنیشب خواب کی یداد به ازا یدل به دل آنها م

ادامه  دمیفساد منزجر کننده بود که فهم یفضا نی. آنقدر ادادند یم ینمره قبولبه آنها  کوچک

 یهر قسمت را که نگاه م رایز ،خواهمیکه من م ستین یآن هدف زیدر دانشگاه ن نداد لیتحص

 بود.از فساد  ردم مملوک

خود قرار داده و  یمتعدد ورزش را به عنوان تنها سرگرم یها من معموال در طول سال

از  یکی. دمیورز یو بلند کردن وزنه ها عشق م یبه ورزش به خصوص ورزش بدنساز شهیهم

 نآ)می رفتم،  یباشگاه بدنساز طرفدانشگاه به  از آزرده بودم اریبس زیکه از همه چ ییروزها

دادن به مو  ریدر دانشگاه به گ گرسرکوب یروهایو ن انیجیبسو  بود جیهفته بس ازروز آخرین  روز
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 انیجیمعموال بسو به آزار و اذیت دانشجویان می پرداختند. و لباس دختران و پسران مشغول بودند 

 یرا در مزدور تربه طبقه باال دنیالمنظر و از اقشار فرودست جامعه بودند که راه رس هیکر یز افرادا

و  خوددر بودم ستادهیاکه  نطوریاتوبوس دانشگاه شده و هممن سوار  (.دانستند یم میرژ یبرا

مهم بود و نه تعداد  میبرا جینداشتم. نه هفته بس رامونیبه پ یغرق بودم و اصال توجهم تفکرات

 کیشدم که ناگهان  وسدسته داخل اتوب یکردن با دکمه رو یمشغول باز اریاخت ی. بانیجیبس

 :گفت زیآم دیطلبکار و تهد یلحن با جلو آمد و الغر که آورکتی بر تن داشت  یجیبس

 ؟  یکن یم یکار زشت یدار یدان یم_ 

 که کدام کار من زشت هست. گفتم : شما ؟  دمیمن که منظورش را نفهم

 سی: رئکه به کمر داشت نشان داد و گفت یو دستبند میس یخود را کنار زد و ب آورکتناگهان 

که با  وارد کردماش  نهیبه س یهنوز جمله اش تمام نشده بود که چنان ضربه ا ؛ییدانشجو جیسب

از چند نفر . نشست کف اتوبوسو  آمد ینم رونینفسش ب، آخر اتوبوس پرت شد یبه صندل باسن

سکوت کرده  و این صحنه را می دیدند عقب نشسته بودند یخرده پا که در صندل هاییجیبس

. چند نفر ختیو گفتم خون همه اتان را خواهم ر ستمیرعب آور به همه آنها نگر یبا نگاهبودند، 

 نیکه در آن روز مورد توه ییترهاکردند. دخ تیمن را گرفته و به جلو اتوبوس هدا انیاز دانشجو

 ادهی. آن روز من از اتوبوس پنیهمچن زیگفتند و پسرها ن یم نیواقع شده بودند همه آفر ریو تحق

جامعه هزاران نفر به مانند من  نیکه اگر در ا کردمیفکر م نیبه ا در راه یبه باشگاه رفتم ول هشد
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 .کنند ریکنند که ملت ما را تحق یهرگز جرات نم نهایا ستندیاافراد ب نیا ییزورگو یجلو

روی  دیخود قول دادم که باه و ب پس از چند ترم تحصیل دانشگاه را نیمه رها کرده

 مبارزات به صورت گسترده تمرکز کنم. 

  رانیاز جنبش تا خروج از ا پس 

 یمجاز یفضابه رسانه ها و  ابانیاز خ عمال   یمبارزات یها تیفعال 1389بهمن  25از  پس

کردم که شرایط خود را می یسع یسرکوب وحشتناک تمام یبا وجود آن فضا من بازگشت و

 یکیکه  یبه همت سازمان نهاد مردم 2011راستا من در سال  نیدر ارا منعکس کنم.  درونی ایران

انجام دادم و نسبت به  1پست ورکیویرا با روزنامه ن یفعال آن سازمان بودم مصاحبه ا یاز اعضا

اعتراض کردم. در آن مصاحبه عنوان  کایآمر یصدا  یبخش فارس مانند یرسانه ا یها استیس

 نیشده است و ا یاسالم یهوادار جمهور یروهاین یبه صدا لیتبد کایآمر یداشتم که عمال صدا

 گذارد.  ینم ونیسیاپوز یروهاین ریسا اریدر اخت ،بونیرسانه تر

 یکنفرانس مطبوعات کیدر  یهوادار پادشاه یاراناز  گرید یکیبه همت  زین 2012سال 

صحبت  میرژ یو رفتار ها اتیو درباره جنا هشرکت کرد پیاسکا لهیبه وس شیدر کشور اتر

 یهسته ا برنامه موضوع ،در آن مقطع رسانه ها یموضوع مورد توجه تمام یول انجام دادم؛را  ییها

                                                                                                                          
 

1 Skyping with Iran’s underground By Benny Avni December 16, 2011 New York Post 
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 رانیقصد دخالت و وارد شدن به مبحث نقض حقوق بشر در ا ادیبود و آنها ز یاسالم یجمهور

گرا  در دولت اسالم کیکه رد کمی ءاین چنین اقتضاکشورهای غربی  استیس ایرا نداشتند. گو

 یکمک چیه نکهیبر ا عالوهنظام باشند  نیا رییتغدر تالش برای  مردم راگحتی و  باشدحاکم  رانیا

که توسط  استیس نیرسانند. واقعا از ا یاری یاسالم میبه رژ یانجام ندهند بلکه  در مقاطع آنها به

کامال که قبال درباره آنها داشتم  یآزرده بودم که تفکراتشد چنان  یم یریگیپ یغرب یدولت ها

  تغییر کرد.

 یاستفاده م «هاست یسیکار، کار انگل»:  المثلضرب  نیاز ا شهیما  هم یهامعموال بزرگتر

. بعدها و در گذر زمان و مطالعات میکردیجان ناپلئون بودن متهم م ییکردند و ما آنها را به دا

 ستمیکه خود س ییهاگفتند و  متاسفانه دولتیما درست م یهابردم بزرگتر یمساله پ نیبه ا قیعم

دست   یاستفاده کرده و حکومت ها وءجهان سوم س دردارند از جهل مردم  یکیدموکرات یها

 بود.  یاسالم یها، حکومت جمهورحکومت نیگذارند. نمونه بارز اینشانده خود را در آنجا م

 یدهسود نابع نفت و گاز جهان نشستهمعقب افتاده که بر  یحکومت اسالم کیبرای آنها 

 یده شده است.نظام پادشاهنها انیبن یو مردم یاصول ملّ ینظام که بر مبنا کیدارد تا  یشتریب

و این دو اصل بودند  یو مردم یمل یبارز نظام ها یاز نمونه ها یساز پهلو رانیو دو پادشاه ا رانیا

  را اساس راه خود قرار داده بودند :

 .مقدم بر هر مساله ای است رانیکشور ا ییو شکوفا رانیکشور ا-1
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 باشد.  یگریاز هر کشور د شتریو بباالترین سطح در  دیبا رانیمردم ا یرفاه و آزاد-2 

ار به زگدو پادشاه خدمت نیمانند محکوم کردن ا دیشنو یو م دینیب یکه م یموارد هیبق 

و  بود رانیاو به ملت ا یاسالم ستمیو س ینیحقنه کردن خم یاز برا ییتوطئه هاهمه  یکتاتورید

  م.یکردیمساله را درک م نیگذشت تا ایسالها م دیمتاسفانه با

و ارتباط با  انهیمخف یمبارزات یها تیبود، فعال انیدر جر رانیمن در ا یمعمول یزندگ

به  یاریدر اوج جنبش سبز بس نکهیو با وجود ا را کماکان ادامه می دادم  ونیسیاپوز یگروه ها

را  یرانیپناهندگان ا یمقطع به خوب نیگفتند در ا یدادند و م یخروج از کشور را م شنهادیمن پ

به سگ  نجایا » گفتند یکردن من به خروج م قیتشو یبرا یحت وکنند  یقبول م یغرب یکشورها

اشاره )  «یکن یم یبه مانند آهو زندگ نجایا»مثال  ایو  «خود تو به دهند چه برسد یتو هم حقوق م

 یکه م یاریبس یگفتند و حت یدر غرب م یزندگ یای( و از مزا یناویاسکاند یبه کشور ها

مبارزاتت را  جانیو از هم ایسو ب نی: تو به افتندگیهستم م یسخت و مبارزسردانستند من انسان 

 رفتمیرا نپذ نهایاز ا کی چیمن ه بهتر در جهان غرب فراهم است اما تیفعال کن و امکان یریگیپ

که جان انسان در داخل کشور در خطر  یتا زمان"داشتم :  خود یاصل ثابت برا کیو 

به  دیااش وجود نداشته باشد نب ییامکان شناسا یاسالم ینباشد و توسط جمهور

است که جانشان در  یمخصوص کسان یراه پناهندگ نیرفت و ا رانیااز  رونیب

 ."خطر است
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راه  نیتوانستند از ا می که واقعا جانشان در خطر بود یاز کساندرصد کمی  دیالبته شا 

 یراه و جا زدن خود به عنوان پناهنده خود را به غرب م نیاستفاده از ا ءبا سو هیاقدام کنند و بق

رفته و غلط نامه امضا کرده  یاسالم یدوباره به سفارت جمهور ،رساندند و پس از گرفتن اقامت

من را  اریمورد بس نیا گرفته و به سمت ایران شتابان می شدند؛جمهوری اسالمی را و پاسپورت 

ی که یانسان ها یکه برا یاخالق باشند که راه یب دیبا زانیداد که انسان ها تا چه م یآزار م

 یاسالم یکنند و به جمهور مدرفت و آ رانیکنند و از آن بدتر به ا جانشان در خطر است را مسدود

  ند.ببخش تیمشروع

دانش  به  شهیچون هم سمیشما بنو یکتابم را در غربت براکردم که یتصور نم چگاهیه من

شکن ها و  لتریاز ف شهیهم. کردم یم تیرا رعا یبریاصول مبارزات سا شهیخود باور داشتم و هم

اطالعات  نیترکردم کمیم یبردم و سع یبهره م نترنتیاتصال به ا یامن برا یان ها یپ یو

ارتباط  گریکدیگاه با چیرا ه یبریو سا یقیحق یرد و بدل کنم. مبارزان فضا یبا کسرا  یصشخ

وزارت  یو در دام هاکردم  ینم شترینفر ب 3ها را از مجموعه ریز یدادم و تعداد حلقه ها ینم

 افتادم.  یبود نم یجنس - یعشق یدام ها شترشانیاطالعات که ب

داد که  یقرار م نیمدام مرا مورد تحس سینگلاز ا یخانم ،نمونه کوچک کیمثال در 

 امی، بعد کم کم در پیسینو یم یو چه نوشته ها و مقاالت جالب یدار ییباال یاسیاد سچقدر استعد

رشته علوم در خواهد  یفرستاد از من خواست تا به دخترش که مثال م یبوک م سیکه در ف ییها

با آن دختر صحبت کردم  یجلسه ا چندکند صحبت کنم و با او آشنا شوم. من  لیتحص یاسیس
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با افراد صحبت  یبه صورت صوت شهیدادم و هم ینشان نم یخود را به کس ریگاه تصوچیه یول

 رانیدر ا دیباش لیو اگر ما مییایب رانیبه ا میخواه یداد که ما م امیمادر آن دختر پ ی. روزکردم یم

ه است خبر مواقع سبب نجات جانم شد یاریکه در بس . همانجا حس من میرا مالقات کن گریهمد

را خورد و  سکسیتله  نیا بیفر دیو نبا انداختن ریگ یاست برا یاحتماال تله ا نیکه ادار شد 

که عکس  یبود وقت بایشد و چه ز سکیر نیساله مرتکب ا 20-19 یبارویدختر ز کیبخاطر 

تابلو  کیکه  دمیروز قدس د تدر تظاهرا یاسالم یجمهور یها تیاز سا یکیهمان دختر را در 

 در دست داشت.  "پاره تن اسالم است نیفلسط "

 سکیگاه رچیمن ه یانداختن من  استفاده کردند ول ریگ یها براروش نیبارها و بارها از ا

تاسف داشت که مبارزان ساده دل و  یتله ها شد. اما جا نینکردم و حس من موجب نجاتم از ا

باعث  بارویدختر ز کیبا  ینترنتیقرار ا کیو انداختند می  ریگ ساده یروش ها نیجوان را با هم

زندان  یها لهیعمر خود را پشت م هیافتند و بقیاطالعات سپاه ب ایشد که به تله وزارت اطالعات  یم

 .کنند یسپر

تا مدت دادگاه  قهیوث دیشدند و به ق یکه بازداشت م یاز دوستان ،چند مرحله یط در

 با اسم مستعار یچه کس ندیگو یهستند و م زیکه دنبال تو ن دیرس یآمدند به من خبر م یم رونیب

معروف شدن به  یبودن در عرصه مبارزه و حت یاپیسال پ 8کند. حدود  یم تیفعال «مبارز نستوه»

پست و  ورکیویمثل ن ییکه از رسانه ها یبود تا حد نیسنگ میرژ یبرا اریبس «نستوه  رزمبا»  اسم

 ندتوانست ینم یول نددیشن یمن را م یمن و مصاحبه ها یصدا ونیاپوزس یها ونیزیتلو یتمام
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 .نشسته است ینام چه کس نید که پشت انبفهم

من از  یریردگ یبرا مهمن احتمال می د بود که نیسنگ میرژ یموضوع برا نیآنقدر ا

چند واسطه  قیمن از طر 1392بهمن ماه  یکیکار کشته اقدام کرده باشند. در نزد یهکرها قیطر

 میتصم یبرا یشده است. فرصت کم ییشناسا میآدرس من توسط رژ یپ یمطلع شدم که آ

 یاول به چند تن از دوستان مطمئن در خارج کشور عکس ها و نام و نام خانوادگداشتم،  یریگ

و به شما  امدمین نترنتیهفته در ا کیاگر من ظرف  :به آنها گفتمو  مفرستاد ام را به طور کامل

 دیعنوان کن یاجتماع یو شبکه ها ی اپوزیسیونونیزیتلو کانال هایمطالب را در  نیندادم ا امیپ

دانستم اگر خبر  یبنا بر تجربه م  رایشده است. ز ری( دستگیرقادریم یکه مبارز نستوه )مهد

 آن فعال کمتر خواهد شد. یبر رو میفشار رژ زانیشود م یرسانه ا یبارزاتفعال م کی یریدستگ

به زندان بروم  یهوادار پادشاه یاسیفعال س کیبا خود گفتم اگر من به عنوان  نیچنهم

سرباز  کی ،سرباز خوب کیبود که  نیمن ا تیاولو ینهاد افزوده ام ول نیبر اعتبار ا اریبس

  ت.زنده اس

 مد نظرم که دو کشور ؛گرفتم یم سریع تصمیم دیو با زمان به مانند برق و باد می گذشت

در هر دو کشور  و بود هیترک یگریو د یکستانتاج یکی را به آنجا برسانم تم خودتوانس یم عیسر

بودن  ریو وقت گ ی. به علت سختداشتم ارتباط با آنها یکه به صورت مجازبودم  یدوستان یدارا

آن  یکه رو یا نهیرا انتخاب کردم و آماده خروج شدم. تنها گز هیکشور ترک کستانیتاج یزایو
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که  یمن با نام مستعار ینام اصل قیموفق به تطب میبود که هنوز ماموران رژ نیکردم ا یحساب م

  ند.کردم نشده باش یاستفاده م یمبارزات یدر شبکه ها

 )رفت و برگشت( از یک آژانس برای همین منظور بالفاصله یک بلیط دو طرفه

گردشگری که مسافران را برای تفریح به استانبول می برد تهیه کرده و سریعا آماده خروج شدم. 

ن  ماموران رژیم در فرودگاه بود چون معموال بلیط هیه بلیط دوطرفه برای کم کردن سؤظعلت ت

 یک طرفه بیشتر بیانگر یک سفر بدون بازگشت است.

 1392بهمن  21شب  مهین 3کرد ساعت گاه فراموش نخواهم  چیآن شب منحوس که ه در

نشدن و نرفتن  ییشناسا یکه برا یدی. تنها امپرواز به سمت استانبول شدم یفرودگاه برا تیعازم گ

چند سال  نیدر ا "مبارز نستوه  "بود که با اسم مستعار نیداشتم ا ها یممنوع الخروج ستیدر ل

 نیهم ه. باشتندد ازیزمان ن یمقدار یبا مشخصات واقع یپ یآ قیطبتا ت نامورأمفعال بوده ام و 

 هیاول تیهر چه تمام تر  به گ یکردم با خونسرد یسع یحفاظت شخص یمنظور و طبق آموزش ها

با  بخش اولدر  ؛شده است لیتشک یتیاز سه بخش امن  رانیا ی. فرودگاههاشومفرودگاه وارد 

 دنریگیرا م طیکه بل ی، بخش بعدخواهید شدرو  رو به یانتظام یرویهمان ن ای رانیا سیپل یروهاین

سپاه  شیاز تفت دیمرحله با نیو سخت تر نیو در آخر دیشو یبا حراست فرودگاه مواجه م

 .دیپاسداران به عنوان حفاظت فرودگاه عبور کن

طبق  شده و تیوارد گنیمه شب و با  اعالم بلندگوهای فرودگاه  3در ساعت نزدیک به  
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 همه مسافران نکهیشبها عالوه بر ا هیآن شب بر خالف بق .رو شدمبهرو یانتظام یرویبا ن پیش بینی

ماموران دادند،  یهست عبور م گیت ورودی ابتدایکه  یدستگاه ریاز ز و چمدان هایشان را

قلب که  یگذاشتند و کسان یدست م دقلب افرا یبر رونیروی انتظامی در یک حرکت جدید 

 کیاشتباه استراتژ کیداشتند.  ینگه م شتریب یبازرس یبرا زدیم معمول حد از  ترتندکمی  آنها 

 شیباعث افزا امر نیگرفتم و هم 1بولرد یدنینوش کیدر سالن انتظار بودم  یبود که وقت نیمن ا

داشته  استرس هم یبرد و اگر شما کم یتپش قلب را باال م انیچون ردبول جر ،ضربان قلبم شد

 .کند یبرابر م نیآن را چند دیباش

که داشتم  یو چمدان کوچک نگه داشت ییبازجو یمن را برا یانتظام یروین گردسر کی

 یبار سواالت نیبازجوها چند وهیبه ش سی. مامور پلقرار دادبار مورد تجسس  نیو چند را باز کرده

هر چه  یکردم در خونسرد یمن سع «؟یرو یچه م یو برا یرو یکجا م»با این مضمون پرسید: 

گذاشته  فهیسرباز وظ کیبه عهده  چمدان من تفتیش فهیسواالت پاسخ دهم. وظ نیا هتمام تر ب

چون ، را درونش نوشته بودم و اکانتهایم ها  تیاز سا یاریکه رمز بسداشتم  یدفتر ر چمداند؛ شد

مخفی ماندن  یراو ب ندسیاسی بود و بعضیتجاری  یکه بعضساختم  یم اریبس یها تیامن س

در دیدم همه را الزم می ایجاد کرده بودم و به علت تعداد زیاد آنها، یمختلف ایمیل های هویت نیز

جایی یادداشت کنم. نوشتن این همه پسورد در یک دفتر در کل ریسک باالیی داشت اما چون 

                                                                                                                          
 

1 Redbull 
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و هیچ گاه چمدان هایم مورد تجسس واقع نشده بود حدس بار دیگر به خارج سفر کرده  قبال دو

 ی زدم که این کار را انجام دهند.نم

 ی. چون الفبااز سمت راست شروع به ورق زدن کردآن دفتر  را برداشت و  فهیسرباز وظ

را از سمت چپ دفتر نوشته بودم  زیشود و من در دفتر همه چ یاز سمت راست نوشته م یفارس

 لیوسا یپرت کرد و سراغ باق یدفتر را به گوشه ا ،دیبا صفحات سف هبعد از چند ورق و مواجه

 یزیدانست من چ یدست بردار نبود و م زینسرگرد نیروی انتظامی  .دمیکش یرفت و من نفس راحت

 . سپس من را به اتاقدیرس یبه نظر م طبیعی زیهست چون همه چ هدانست چ ینم یدارم ول

 ؟یمتولد شده اکه در کدام شهر کرد  دیگر یسواالتپرسیدن برد و شروع به مخصوص بازجویی 

هر  یچون من کامال با خونسرد اوردیصحبت ها بدست ن نیا یالاز البه یزیبازهم چ یول... و 

. من به سرعت چمدان بهم یبرو یتوانیدادم. سپس گفت کار تمام هست و م یرا جواب م یسوال

 .رفتم طیگرفتن بلبرای و را جمع کرده  ختهیر

به بخش  گرفتم و را طیبل در مرحله دوم نیز از قسمت حراست فرودگاه عبور کرده و 

که مسافرها  در حال عبور از قسمت  یمدت یسپاه پاسداران در ط ).دمیسپاه پاسداران رس یعنیسوم 

 یمخف نیو مامور نیبا دورب حراست فرودگاه هستندقسمت دوم یعنی و  سیپلاول فرودگاه یعنی 

سوال و جواب و  آن فرد را مورد دندیرا د ینظر دارند تا اگر مورد مشکوک ریزهمه را  ،خود

کوچک لپتاپم را به  فیفقط کو  نشد دهیپرس یدر قسمت سپاه سوال خاص (.قرار دهند ییبازجو

عبور کردم و به  زیقسمت ن نیاز ا .به من نگاه کردند و گفتند برو یکم .دستگاه گذاشتند ریز
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ولی یکی از مامورین سپاه به بهانه خوردن چای نزدیک من در قسمت انتظار  دمیرس رقسمت انتظا

 آمد مایهواپ ی. بعد از ساعتبود انتظارها نیتر یاز طوالن یکی دی. شاو من را زیر نظر داشت ایستاده

 .دمیکش ینفس راحت تیک آف کرد  کهزمانی سوار شدم و و 

  هیدر ترک یزندگ 

وارد  یگوناگون بود. وقت ینوبه خود جالب و سرشار از تجربه هابه  هیمن در ترک یزندگ

ارتباط  یبه صورت مجاز رزاتیی مبادر پروژه ها با آنها که سالها دیدم را یدوستان کشور شدم نیا

را  گریکدی ،لیمیو رد و بدل کردن ا یاجتماع یشبکه ها بوک وسیف یها امیپ لهیبه وسو  مداشت

شرکت  یو پالتاک به صورت عموم لوکسیکه در جلسات ب . همچنین کسانیمیاختشن یم

 یم یبودند من را به خوب یواقع یاسیآنها که جزو پناهندگان س. کردند را مالقات کردممی

 .شناختند

را که  یپناهندگان شتریبود. معموال ب یبیغر تیحکا زین یپناهندگ تیاوضاع و حکا یول

 یها یاز آزاد ینداشتن بعض ایو  یمشکالت اقتصاد بودند که به علت یراداف دمیددر ترکیه من 

از  یکیتوانستند پناهنده شوند خود را در قالب  ینم لیدال نیو چون با اآمده  رونیبه ب یاجتماع

 مورد قبول سازمان ملل گنجانده بودند. یهاسیک

به  ازیدر بورس بود و ن کهدش یمحسوب م  ییهاسیشدگان از ک یحیتازه مسمعموال  

 یهاسایبه کل یهفتگ به صورت کردند و یرا حفظ م لینداشت. فقط انج یقبول یبرا یاثبات خاص
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شدن  یحیمس نیشده اند و به علت هم یحیمس رانیگفتند که در ا یرفتند و در آخر م یم یخانگ

 سیک گری. از ددو به خارج آمده ان ختهیگر رانیکند و آنها از ا ریحکومت خواسته آنها را دستگ

 یگذاشته بودند چون از نام اصل "ییطال سیک"بود که نام آن را  یسیکه در بورس بود ک ییها

که واقعا همجنس  یتوسط کسانبعضا   سیک نی. ادندیکش یخجالت م ییهمجنس گرا یعنیآن 

 رشیپذ دامثل کانا ییهانداشت  و دولت ازیبه اثبات خاص ن زین نیشد و چون ا یگرا نبودند ارائه م

  د.آن دوران بو ییواقعا طال یها سیخود قرار داده بودند از ک تیرا در اولو انیس گراهمجن

 یاجتماع سیانواع و اقسام ک ایشده،  ییتازه بها سیک اب دیتوانست یموارد م نیا یالالبه در

  مواجه شوید. زین یتقلب یاسیس سیو ک

شد و اثبات  یمحسوب م تریهای دیگر گزینه نسبتا سخت سیکبه  نسبت یاسیس سیک

 یهانامه از گروه یبا ارائه معرف ای یبود که البته پناهندگان تقلب یادیو شواهد ز لیدال ازمندیآن ن

 یساخت مدارک برابه شروع  هیترک نیدر هم یسیداستان و وبالگ نو کیساختن  ای ونیسیاپوز

  د.کردن یخود م

نوبر بازار  گریکه د دیخورد یبر م یاجتماع سیها به موارد ک سیک نیهمه ا انیدر م اما

موضوع مطلع  نیام و شوهرش از ا دهیمن با زن فالن سرهنگ سپاه خواب :گفتیم یبود. مثال فرد

من  :گفت یم یگرید ایشده و قصد کشتن من را داشته و من به خارج آمده ام و پناهنده شده ام. 

از کشور خارج  لیدل نیخواستند من را بکشند و به هم یو خانواده ام مام رابطه داشته  الهبا دختر خ
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خواسته  یبرادرشان م ایکردند که پدرشان  یکه افراد عنوان م دیدیشن یم را یموارد یشده ام. حت

  د.شده انعلت از کشور خارج  نیتجاوز کند و به همبه آنها چشم مادرشان  یجلو

مد روز شده  ها داستان نیا نقدریا یگفتند ول یتوان گفت که همه آنها دروغ م ینم البته

که  یشد و تنها کسان یبه کشور سوم فرستاده م عا یسر یداستان نیبود که هر کس با ارائه همچ

 ینگه داشته م یسخت و طوالن ریمس کیبودند در  یاسالم یجمهور هیو فعال عل یاسیمبارز س

   د.از دست دهن هیود را در ترکجان خ از آنها یبعض یو حت افتهی شیآنها فرسا یشدند تا انرژ

از  یکه جانشان به طور جد یافراد یبرا است یراه یگفتم که راه پناهندگ زیباال ن در

مورد  یول توسط سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده این راه است ودر خطر  تیطرف حاکم

موضوع مطلع  نیا ها از از دولت یبعض میبتوانم بگو دیگرفت و شا یقرار م اریاستفاده بس ءسو

 تیاهمزیاد  میبرا راه نیاز ا هاستفاد ءسوموضوع  صهکردند. خود من به شخینم یاقدام یبودند ول

 می گشت که آخوندها ساخته بودند یاز مملکتر راه فرانداشت چون به هر حال هر کس به دنبال 

 نیبود که هم نیدادم ا یآزارم م اریکه بس یزیچ یول زندیتا از آنجا بگر زدندیم یو به هر در

دوباره  ،مانند کشورهایی اروپایی یا امریکا و کانادا دیگر رپناهندگان پس از گرفتن اقامت کشو

بازگشت به کشور  نیو هم می گشتند باز رانیکرده و به ا ءرفته و غلط نامه امضا رانیبه سفارت ا

رفت  یشوند و در ازا بدیلتدر خارج  یاسالم یشد عمال به عنوان ستون پنجم جمهور یموجب م

به  را یواقع نیکنند و آمار پناهندگان و مخالف یجاسوس یاسالم یجمهور یو آمد به کشور برا

خواستم هر پناهنده  ایدن یاز دولت ها شنیپت کی هیبا ته 1393رو در اسفند ماه  نی. از اهندبد رژیم
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به ایران تحت حاکمیت گردد را خلع اقامت کنند و آنها را  یباز م رانیکه بعد از اقامت به ا یا

در همان سال در  به آنجا غلط نامه امضا کرده اند. اتفاقا  برای رفتن بازگردانند که جمهوی اسالمی

و از آن پس  کشورها داشت  از یدر بعض یمثبت راتیانعکاس داده شد و تاث این مطلب فردا ویراد

 فتن اقامت به ایران رفت و آمد می کردند شدت گرفت.اخراج کسانی که بعد از گر

دوست هر کس در درجه  نیبود  که بهتر نیا نیآموختم. اول یاریبس یدرس ها هیترک در

 در مبارزات حساب صد یو حت یدر زندگ یکس چیحرف ه یرو دیاول خانواده اش است و نبا

وجود داشته باشد چون  یدر زندگ نیگزیبه عنوان جا نهیگز نیچند دیبا شهیدرصد  باز کرد و هم

شکست بخورد و شما چاره  یبه راحت نقشهآن  دیداشته باش نقشه کیاگر فقط  اردامکان د شهیهم

  ت.داش دینخواه میجز تسل یا

که کنار شما هستند و شما را  یارانی شهیهم :این بودآموختم  هیکه در ترک یدرس نیدوم

افراد را در عرصه  شهیپس هم .کنندیدر عمل خود را اثبات م و ستندیکنند اهل ادعا ن یم یاری

 می تواند داشته باشد.چرخنده است و هر ادعایی که گوشت زیرا زبان در واقع یک ت بسنجیدعمل 

 آن چیز که بسیار مهم است عمل است و فقط عمل.

 یرو دیاو ب دیتنها هست یکه در زندگ دیریدر نظر بگ دیبا شهیبود که هم نیدرس ا نیسوم

 کیو امکان دارد در  بماند داریتا ابد پا ای یدوست تضمینی نیست که چیچون ه ،دیستیاخود ب یپا

 یخود را به حالت عایکه سر دیآماده باش دیپاشد و شما باوها و قرارها از هم فریدوست یلحظه تمام
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  د.یضربه را بخور نیترکه کم دیبازگردان

 دیشو ییل تنهاضدچار مع یطوالن اریبس طیبود که امکان دارد در شرا نیدرس ا نیچهارم

 ایکرده  افسردهتواند شما را  یم  یکند و حت یتواند شما را وادار به هر کار یمعضل م نیکه ا

 طیشرا نیمواد مخدر در ا ایو  گاریاز س دیتوان یتا م دیبا .کند یو روان یروح یها یدچار ناراحت

کند. رفتن  تیرا تقو زهیکه انگ دیبرو یتیفعال کیو  شتریآن به سمت ورزش ب یو بجا دیکن یدور

 نیتواند به ا یهم م اریحرف زدن بس یشدن شما بکاهد. حت افسرده زانیتواند از م یم زیدر جمع ن

 .کار کمک کند

 هی. مردم ترککردم یم یزندگ زین هیبا مردم ترک دیکشور با نیپناهنده در ا انیرانیکنار ا در

خاص  یکردند. سادگ یم یبودند که در زمان شاه زندگ یمیهمان مردم قد به مانند از نظر من

و عمدتا به دو بخش  ،خود را یمذهب یکوچک داشتند و البته نگرش ها یخود را در شهرها

 یتر یکردند چهره رحمان یم ینبود و سع کالیشدند. اسالم آنها راد یم میتقس یو مذهب کئیال

 تهیسیئاصول الاساس کشور بر  کیان دهند البته نقش آتاتورک بزرگ در ساختن از اسالم نش

 یبر سر مذهب میوجود نداشت که بخواه زین یا هیبود ترک یمهم بود و اگر آتاتورک نم اریبس اریبس

دانستند و آن را  یقدر آتاتورک بزرگ را م هیمردمان ترک شتری. بمیبودن آن بحث کن کیئال ای

 یادیهم عصر آتاتورک بود و خدمات ز قایبر عکس ما که رضا شاه بزرگ که دق ،نهادند یارج م

هر کشور  یستگیپا قای.  دقمیدیرا در ماه د ینیکه خم ییتا جا میانجام داد را فراموش کرد هنیبه م

آن  یخود را برا یکه عمر و زندگ یارج و احترام به زحمت کشان و کسان زانیبه م گی داردبست
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مورد  ایسوال روند و  ریپرستان و بزرگان آن کشور ز هنیکه م یدر هر کشور .گذاشته اند کشور

 یو نابود یستین یرفتن به چاله ها یگور خود را برا یواقع شوند به نوع یواقع ریغ یحمله ها

 .د کندنخواه

روشن،  یینشستم آنها را انسان ها یبه بحث م هیبا هواداران آتاتورک در ترک یوقت

  م.دید یم شیپرست و آزاد اند هنیالر، مسکو

در دانشگاه  یاستانبول یزبان ترک   کسالهیدوره  کیبه  هیبعد از آمدنم به ترک کسالی بایتقر

آتاتورک بزرگ و گفتگو با هواداران  تیمن به شخص اریرفتم و عالقه بس یسریاس کا یارج

 یمردم گرا را در هر کشور یها ستیونالیناس شهیکار بود. من هم نیا یاز علت ها یکی شانیا

 یغرب یکشور ها یدر بعض یو حت انهیدانستم. در خاورم یآن کشورها م یانسان ها نیجزو بهتر

 یها هئتوط ایجنگ  ایمردم گرا  بر اثر انقالب  یها ستیونالیناس های که حکومت یاز زمان

روزگار خوب آن کشورها هم تباه شد.  یافتند رییتغ شانیحکومت ها ایرفتند و  نیدشمنان از ب

سه کشور را در زمان  نیتوانم اشاره کنم و ا یعراق و افغانستان م ران،یانمونه به سه کشور  یبرا

 .دیکن سهیآنها مقا یبا حال و روز فعل دیتوان یچون رضا شاه بزرگ  م ییها ستیونالیناس

 

کتاب و بنا بر  یبعد یخه هادر نس دیرسد شا یم انیبه پا نجایا درنامه  یزندگ فصل

 .دیفصل مواجه شو نیدر ا راتییتغ یبا اندک ندهیآ یزندگ
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 حکومت و دولت :دوم فصل 2

 مقدمه 

 اینامه به سراغ دولت  یشما سوال باشد چرا بالفاصله بعد از زندگ یبرا دیشا

 ای میکن یخود حاکم م ما بر ایاست که  یستمیبه باور من دولت همان س م؟یحکومت آمد

 یشخص ای یگروه های ییبر اساس توانا اشخاصی ایگروه  ایکنند و  یما حاکم مبر  گرانید

با  یبا مردمان یاست، جامعه ا رانیما درباره جامعه ا بتشوند. صح یجامعه حاکم م بر

همانطور که  میتعارف دار اریباهم بس نیزوع دولت در مورد ن یخاص. حت اریبس اتیاخالق

رضا شاه را  یکتاتوری. همان قدر که دمیمشهور هست ایدر دن یالک یبه تعارف ها انیرانیما ا

 دیآیمبه میان  یو فرد محور یکتاتورید ستمیصحبت از نوع س یوقت میدوست دار

 یسال به انتصابات ها 4هر  مینفرت دار یآخوند ستمیکه از آخوند و س طور. همانمیترسیم

. و هر بار برای رای دادن به آخوند یک بهانه تازه می تراشیم میده یم یحکومت را نیا

 یموضوع م نیخود به ا ی؟ در جااست یکامل ستمیدادن س یرا ستمیس نیواقعا ا ایآ یول

  ت.کدام اس رانیجامعه ا یبرا ستمیس نیترکار آمد  میابتدا الزم است تا بدان یپردازم ول

ما  یکه فرد خردمند یو تا زمان میهست فیضع یگروه یدر اکثر کارها  انیرانیا ما

تا دلتان  یول میخود را ندار یاستعداد ها ینکند توان بازپرور تیرا به صورت قاطع هدا

و  ی. همانطور که در کشتمیقهرمانان بالمنازع هست شهیهم یفرد یبخواهد در مورد کارها

 میکن یکسب نم یچندان جهینت یمیت یدر ورزش ها یول میهست روزیپ شهیهم یوزنه بردار
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دارم  ادیبه  یکند.  به خوب تیما را هدا ،یکه در درجه اول رهبر باشد نه مرب یا یمگر مرب

بود و  یواریروزنامه د کیدادند درست کردن  یکه به ما در مدرسه م یکار گروه تینها

درست  یاگر برا ای ،دیکشیخود را م میجور ت چارهیب دانش آموز کی دیبا تایآنهم نها

نکردن زمان  تیو فعال یبه مسخره باز میشد یدور هم جمع م یواریروزنامه د نیکردن ا

بودند که در  اندانش آموزاندکی از  یگروه ها دی. شامیگرفت ینم یا جهیگذشت و نت یم

در همان دوران در مثالی دیگر  ایکم بود.  اریتعدادشان بس یشدند ول یموفق مورد م نیا

درون دروازه نبود چون دروازه  ستادنیحاضر به ا یکس میکن یفوتبال باز میخواست یم یوقت

باشند چون ما را  به گونه  یخواستند گل زن و قهرمان اصل ینداشت و همه م یافتخار یبان

 میت هیو بق شد یزند قهرمان محسوب م یکه گل م یکرده بودند که فقط کس تیترب یا

مشکل هم از خانواده و هم از جامعه و از همه  نیشدند. ا یمحسوب نم زادیانگار جزو آدم

 .شد ینظر حکومت و دولت بود شروع م ریآموزش و پرورش که ز ستمیمهم تر از س

از کار  زانیو گر یمند به تک محورعالقهجامعه  نیا یبرا دیخواهیشما م حال

ملت و جامعه  نیا یبرا یو دولت ستمیبه نظر شما چه نوع س .دیکن نییدولت تع ،یگروه

 ایکه شخص  میداشته ا یها را زمان یروزیپ نیبزرگتر خیجوابگو است؟ ما در طول تار

کرده اند.  تیمردم را هدا هیخردمند زمام امور جامعه ما را در دست گرفته و بق یگروه

سال  15 ظرف ما عصر رضا شاه بزرگ بود که یخیتار یدوران ها نیاز مهم تر یکی

و  یو اجتماع یاقتصاد ییسال رشد و شکوفا 150به اندازه  رانیا، کشور برحکومت 
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 دی.  و البته باتباالتر قرار گرف انهیملل خاورم ریسر و گردن از سا کیکرد و  دایپ یفرهنگ

زمام  تیکفا یگروه ب ایشخص  کیبوده که  یدوران حکومت ما هم زمان نیگفت بدتر

  کشور فروش  یقاجار هابی لیاقتی های  که مثال واضح آنجامعه را به عهده گرفته  نیاداره ا

 رانیبه چپاول ا یکه به صورت گروه است یاسالم یحاکم در جمهور یو آخوند ها

 .ختندپردایم

 نکهیا یبجا، میآغاز کن حیرا از مدارس به صورت صح یآموزش کار گروه دیبا ما

برنده  نشست یصندل یرو عتریکه هر کس سر میده ادی یباز یودکان خردسال صندلبه ک

 هنیبه باور من آموزش م آموزش دهیم.را  یصندل کی یهم بر رو روش نشستن با ،است

آموزش گروه  یتواند دو عنصر الزم برا یماساس خرد و آیین ایرانی  بر اتیو اخالق یپرست

بستر را فراهم  نیکه ا میده لیرا تشک یابتدا دولت دیدرجه با نیبه ا دنیتا رس یشدن باشد ول

 .کند

 کی یوقت یول ندیب یجدا م گرانیانسان در جامعه تنهاست خود را از د کی یوقت

جامعه به  یدهند هر کدام از آن افراد تنها یحزب را م کی لیتشک شیعده انسان هم اند

شوند و آن احساس  یو مستحکم م نندیب یخود را در پشت خود م ارانیحزب،  یاتکا

کار  یحزب در واقع نه برا لیتشک یها شهیاند نیاولاز نظر تاریخی رود.  یم نیاز ب ییتنها

از نظر  بنا شد که یو معاشرت با کسان شیهم اند یانسان ها یجمع آور یبلکه برا یاسیس

 سو بودند.هم هممرام و مسلک با  یدتیعق ،یفکر
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 است و نظر دهیبا تفاوت عق نامتجانس یجمع شدن افراد یرانیت احزاب اآف یول

و قرار داده  یاسالم یجمهور رییهدف را بر تغ اما دنرا قبول ندار یگرینظر د امدچکیکه ه

اکثر آنها دچار منیت هستند  .شوند یشان غلط است با شکست رو به رو میحزب شهیاند ونچ

کار  است و توان و پتانسیل انجامهی و این منیت و خودخواهی از آفات ذاتی کار گرو

اگر هم این افراد در یک اندیشه خاص هم نظر باشند چون  گروهی را از ما خواهد گرفت.

د که هر کدام خود را باالتر و برتر از دیگری می بینند حاضر به راهبری و پذیرش یک فر

 احزاب ایرانی در خارج کشور است. دیگر نیستند و این نیز از آفات

آنها که من  یمذهب التیتشک گریو د انیهودیو  انیحیمسلمانان، مس تیفقمو علت

کرده اند و عده  نییاحزاب تع نیا انیشوایت که اصول را پاس نینامم ا یم ینیاحزاب درا 

 .کنند یاصول رفتار م نیبر اساس ا یادیز

 رامونیپ یبلکه درصدد جمع کردن افراد میشیاندیکه تنها به هدف ن میبکوش دیبا ما

 را  گریکدیبا  یسبک زندگ یو حت ی، مرامیدتیعق ییهم سو زانیم نیشتریکه ب میهم باش

در کل وجود یک . کنند یرویخاص پ فستیمان ایخاص  یالگو کی از ایو دارا باشند 

بسیار موفق  ،ولی با توان پیروی از دستورات و انجام کارهای عملی کوچک گروه هر چند

 از هزاران نفر با عقاید متفاوت است. حزبی بزرگ متشکلتر از 
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 دولت مطلوب من 

 نایگرایمل آن سأدر ر دولتی است که مد نظر من بوده شهیکه هم یدولت

 ییمان و جداأرا تو یو اصول انسان یکه اصول مل ییهاانسان یعنیقرار دارند.  گرامردم

گذاران و  انیدهند. بن یاداره کشور قرار م یخود برا یها در راس برنامه گریکدی از ریناپذ

دارند  آنان کعبه آمال است و هر چه یبرا رانیهستند که ا یافراد ،دولت نیا یهسته اصل

و سر  یآباد یخود برا یافراد از جان و زندگ نیخواهند کرد. ا ییاهورا نیسرزم نیا یفدا

 رانیرا به خاک، مردم و پرچم ا یبیآس نیکشور خواهند گذشت و کوچکتر نیا یبلند

از نظر دولت  یعنیاست  ییمردم گرا ،دولت نیبال دوم ا نیتحمل نخواهند کرد. همچن

از حق و حقوق الزم و برابر با همه اقشار  دیبا یرانیا کیگرا  شما به عنوان مردم انیگرایمل

گرا مردم انیگرایدر دولت مل یقوم و ی، نژادینینوع نگرش د چی. هدیجامعه برخوردار باش

اساس نژاد  راست که ب یغرب سمیونالیبا ناس یرانیا سمیونالیتفاوت ناس نیو ا ستین رفتهیپذ

 و قوم شیبا هر نژاد و گو نیسرزم نیمردمان ا یتمام یبرا یرانیا سمیونالیناس کند.  یکار م

 ما. اقرار داده است یدوست رانیو ا یپرست هنیم تنها بر را یدارد و برتر کسانی دگاهید

 اریدولت را به اخت دیبا گراگرایان مردمملیو چطور   ستیدولت چ نیحکومت مطلوب ا

  خود در آورد؟

 سمیونالیناس یاز ارکان اصل یکیدارم و  یرانیا سمیونالیناس هب یچون باور راسخ من

دانم  یم مناسب اریبس رانیا یرا برا ینوع حکومت پادشاه ،است یحکومت پادشاه یرانیا
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. پادشاه نمیب یم یملکه را به عنوان نقطه قابل اتکا ملت ضرور ایپادشاه  کیو لزوم و وجود 

مورد احترام همگان به عنوان سمبل  دیهستند و با نیسرزم نیو مادر ا درو ملکه به مانند پ

قه کشور کل قدرت مطلذاشتن به این معنی نیست که . احترام گرندیقرار گ یپادشاه رانیا

 ندگانینما اریدر اخت یاسیعمال قدرت س دیبلکه با میقرار ده یا ملکه پادشاه اریرا در اخت

در پس یک حکومت پادشاهی پارلمانی که  ود.ن پادشاه و ملکه حفظ شأاشد تا شمردم ب

 ،قدرت در دست نمایندگان مردم باشد و پادشاه و ملکه به عنوان سمبل کشور باشندآن 

ن و مقام پادشاه یا ملکه را فراتر از اداره امور أگرا است و شمردم رایانگملیان اصلی آرم

 د.نسیاسی مملکت می دان

  حزب سیتاس 

 نیخود را بسازد و قوان هیهسته اول دیبا سیپس از تاس گراگرایان مردمملی حزب

خود قرار دهد که  هیسه اصل واحد را به عنوان اصول اول کند و نییخود را تع یدرون حزب

 از این قرار است: 

 رانیبه کشور ا یوفادار-1

 رانیبه ملت ا یوفادار-2

  رانیبه پرچم ا یوفادار-3

همچون  یو اصول فرع ردیس اصول حزب قرار گأدر ر دیبا یسه اصل اساس نیا
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حزب همه پس  رانیاعضا و مد نییتع ،یساختار  درون حزب ،یده یساختار،  مشارکت و را

  د.درون آن مشخص خواهد ش یها یزنیحزب و را لیاز تشک

. هر ریو الغ میقرار ده یواقع یپرست هنیمالک را بر م دیاعضا ما فقط با رشیپذ در

گرایان ملیتواند جزو حزب  یحزب را قبول داشته باشد م نیا یکس سه اصل اساس

سواد  دیکه شا رانیا یهااروست نیدر دور افتاده تر ییمحسوب شود. از آن روستا گرامردم

برجسته  دیبه سه اصل حزب وفادار است تا اسات یول اشدنداشته ب زیخواندن و نوشتن ن

دانشگاه، از کارگران زحمت کش تا کشاورزان زر پرور و طبقه کارمندان جامعه و به 

 .از حزب ما باشند عضویتوانند  یخصوص جوانان که م

 اریبس یمردم گاهیپا کیگرفتن  اریاست که با در اخت نیحزب بر ا یاساس هدف

 گرایانه ملی یها شهیاند رانیا یشهرها نیکشور تا بزرگتر یروستاها نیکوچکتراز  یقو

بتوان گفت  دیآن است و شا ستهیرساند که شا یگاهیبه جا را رانیخود را توسعه داده و ا

 ،ت که حزباس نیعوامل مستلزم ا نیهمه ا یکند. ول لیآن را به دروازه تمدن بزرگ تبد

تا  میکن دیتاک بایز کیقدر ما بر اصول تئورچون هر  رد،یقدرت را در کشور به دست بگ

 و هر حکومت خود انیحکومت مال زمانی که و تا مینداشته باش اریقدرت عمل در اخت

 رشبزرگ خود را گست یهاآرمان  میتوان ینم باشدکار سر بر رانیدر ا یگریفروش د

 .میده

ما از جانب  الیشود تا خ یموجب م رانیدر سراسر ا یقو یاجتماع گاهیپا داشتن
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خرافه گرا راحت شود چون  انیمال نیاستعمار و همچن رانیبگ رهیطلبان، دشمنان و ج هیتجز

و  بر اساس  رندیگ یپرست زمام امور را به عهده م هنیم یعده ا رانیاز ا یدر هر نقطه ا

برای پیکار علیه دشمنان آنها  شهیدهند و هم یمردم را پرورش م یدرست حزب یاه استیس

 ایران آماده هستند.

الزم، حزب  یمردم یها گاهیپا جادیو ا گراگرایان مردمملیحزب  جادیاز ا پس

 یریگ یرا کی باتواند  یروش م نی. اردیبگ اریقدرت را در اخت یا لهیبه هر وس دیبا

 .جامعه باشد یخواست عموم ایو  زیانقالب مسالمت آم کی، و آزاد کیدموکرات

 اهداف 

که در حزب  یبر اساس اصول دنیاز به قدرت رس پسباید  گراگرایان مردمملی

 ند که هدف آنبپرداز یبه ساخت دولت دیآ یکتاب م نیدر ا زیآن ن شتریشده و ب نییتع

 تمدن بزرگ است.  یبه دروازه ها رانیرساندن ا

به  مینشان ده یرا در هر کشور یرانیپاسپورت ا یاست که اگر روز نیهدف ما ا

بدبخت و عقب افتاده نگاه کنند.  یکشور به عنوانبه ما نه آنکه  زندیبرخ یاحترام ما از جا

 )مثل دهد یانجام م های بدنی و سختکه کار یکس هیاست که حقوق پا نیهدف ما ا

و دستور  ینینش زیافتخار را در پشت م صرفا باشد کهن یکسان از کمتر (کارگران و کشاورزان

 شتریب شانیدر روستا یاز زندگ ییاناست که روستا نید. هدف ما اندان یدست م ریدادن به ز
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خانه و کاشانه خود را ق شهر و یا دسترسی به امکانات، بخاطر زرق و بر نکهیبرند تا ابلذت 

معکوس شود و  دیمهاجرت از روستا به شهر با ریرها کرده و به شهرها مهاجرت کنند. س

به مداخله  ازیدر منطقه است که ن یما بازگشت به قدرت اول نظام هدف ست.هدف ما نیا

ان گیبا همسا زیمسالمت آم یستینباشد و البته هم ز تیحفظ امن یدر منطقه برا یدولت چیه

آموزش و پروش و کاستن ساعت درس  نیادیبن رییتغبل. خود بر اساس اصل احترام متقا

و فعالیت  اختصاص آن به ورزشو  یضرور ریدروس غ از یاریو حذف بس هودهیب یها

دتا بدینوسیله باعث رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان باش یاز اهداف ما م های دیگر

  شویم.

 اتیما و گسترش اخالق یبر اساس فرهنگ باستان یاجتماع های  یآزاد گسترش

باشد  یم گراگرایان مردمملیشو زرتشت از اهداف حزب اچون  یبر اساس آموزش بزرگان

مردم در  همه .میورز یم دیتاک زیاز حکومت ن نید ییو به همان نسبت ما بر اصل جدا

 ایمذهب  ای نیبه د گراگرایان مردمملیو مذهب آزاد هستند و دولت  نیانتخاب نوع د

و و مذهب  نیبا استفاده از آن د کسانی بخواهند که یزمان ولیندارد  یافراد کار دهیعق

 .خیزیم شوند به مقابله با آن بر می رانیبه ملت و کشور ا بیو آس ینابود ، باعثعقیده

 لیتبد یرانیرا به ا رانیاتواند  یکه هر کدام از آن م میدار یادیز اریاهداف بس ما

شما  یکتاب برا نیرا در ا یاهداف حزب شتریباشد. ب ایکند که نامش موجب افتخار در دن

 .آورم یم
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 اساس کار حزب 

 ه،ییقوه قضااز:  است شده لیتشک، قوا کیمورد نظر ما بر اساس اصل تفک حکومت

 کیدموکرات یکه هر سه قوه به صورت مستقل از هم به مانند همه کشور ها ؛و مقننه هیمجر

 .کنند یکار م ایدن

 :است بیترت نیحزب به ا یشنهادیکار  پ اساس

 .اداره شود یک دموکراسی و به صورت  یپارلمان یبه صورت پادشاهحکومت  -1

به رقابت  گریکدیاحزاب به صورت عادالنه و برابر با  ،نظام حاکم رییبعد از تغ-2

 یکی از آنهاست. گراگرایان مردمملیکه حزب  زندیخمی بر

 ادیمجلس توسط مردم انتخاب و به مجلس راه پ ندگانینما یپروسه زمان کیدر -3

گردد و می دولت  لیمسئول تشکاشته باشد، د اریآرا را در اخت نیشتریکه ب یکنند و حزب

 نیاحزاب به ا ریائتالف با سا قیجامعه را کسب کند از طر اءآر %50از  شیاگر  موفق نشد ب

 می کند یا به صورت حزب مخالف باقی می ماند. دایمهم دست پ

خود  رانیوز دیبا ریاست و نخست وز ریمسئول انتخاب نخست وز ،حزب برنده -4

 . کند نییرا تع

 .ردیگ یصورت م کباریسال  4هر  یریگ یپروسه را نیا-5
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 میریدست بگ بهدر کشور قدرت را  میالب بتوانغما به عنوان حزب  نکهیا قبل از

کنند  رانیدرون ا ،یحزب یها شهیاند جیبه تروشروع  راسخ، اراده و با عزم ییانسان ها دیبا

اصول  کیبه  کی ی.  در فصل بعدایجاد کنیم رانیرا درون ا یا یقو یاجتماع گاهیو پا

 .مینینش یم یباال را به نقد و بررس

 



 

 

 

 

 فصل سوم

 پادشاهی پارلمانی
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 یپارلمان یاهپادش :سوم  فصل 3

 مقدمه 

 رانیا ندهیآ یبرا یحکومت ستمیکه چه س میشو یرو مسوال رو به نیبا ا  سالهاست

صاحب نظران و  زیم یاست که رو یا نهیدو گز شهیهم یو جمهور ی. پادشاهمناسب است

 .صورت گرفته است یبوده و بر سر آن بحث ها و  مجادالت یافراد عاد یحت

 یم یپارلمان یکه چرا پادشاه میموضوع بپرداز نیبه ا میفصل قصد دار نیا در

عده ای  و منتقدین یها رادیباشد و به شبهات و ا رانیملت ا ندهیآ یبرا یمناسب نهیتواند گز

 .میباب پاسخ ده نیدر ا شانیاندبد از

  

  یپادشاه خیتار 

 5000 به کینزد یعنی حیمس الدیاز م شیسال پ 2700از  رانیدر ا یپادشاه خیتار

 شروع زماناز را  یپادشاه خیو تاردقیق تر بگوییم  میشود و اگر بخواه یآغاز م شیسال پ

سال پیش باز  2576به  در ایران یپادشاه خی، تارمیریکوروش بزرگ در نظر بگ یپادشاه

سلسله  سیخود را با تاس یکوروش بزرگ پادشاه شیسال پ 2576 یعنی. می گردد

کهن  اریبس یا شهیما ر رانیدر ا  یپادشاه خی، تارطبق شواهدآغاز کرد.  پس  انیهخامنش

 .دارد که در تصور بگنجد یزیتر از آن چ
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 یم ینداشتند و در غار زندگ یجهان تمدن یاز کشورها یاریکه بس یواقع زمان در

نشده  یگذار انیاز کشورها بن یاریاز قاره ها کشف نشده بودند و بسبرخی  و حتی کردند

قدیمی   ایران 1هگل شیدریفر لهلمیوبه گفته  .میداشت یحکومت پادشاه رانیبودند، ما در ا

 ترین حکومت پادشاهی در دنیا می باشد.

ه خود ب یاریبس یها بیفراز و نش ،چند هزار سال نیما در طول ا یپادشاه خیتار

وق منشور حق نیو اول استهمچون کوروش بزرگ که افتخار جهان  اهنشاهیش؛ است دهید

زرگ، نادر بدادگر، شاه عباس  روانیشاه، انوش اریخشا ،بزرگ وشیدار؛ بشر جهان را نوشته

ا به خود ررضا شاه و محمد رضا شاه بزرگ  ،یپهلو رانسازیخان زند و شاهان ا میشاه، کر

کته مهم ن یول .است دهیخود دنیز به  کم خرد و نادان یپادشاهان، گرید ییسو ازو  دهید

نرفته تا  نیوقت از ب چیه یرانیو ا رانیدر ا یو شاه خواه یست که فرهنگ شاه دوستا نیا

ین او  شاهان را نوشت یزندگ استاند یعنی ،به اسم شاهنامه یکتاب یکه فردوس ییجا

 گره یپادشاه خیباستان را به تار خیتار یکه فردوس آنجا برای ایرانیان مهم بودهموضوع تا 

 . زده است

حاکم بر  یکه آخوندها یکردم با تمام تالش یکه من در آن زندگ یجامعه ا در

 یشرق یکه از دولتها هایی با تمام کمک و کردند ینشان دادن دوران پهلو اهیس یبرا رانیا

                                                                                                                  
 

1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
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با تمام آن  و گرفتند ینظام پادشاه یو سرنگون رانیشورش در ا کی ییبر پا یبرا یو غرب

کردند پس  یمجبور م را ) دانش آموزان مدرسه ای( بهمن که ما 22مسخره  یتظاهرات ها

که  گریمسخره د یشعارها یو حت  میدهسر « مرگ بر شاه»شعارفقید شاهنشاه  درگذشتاز 

 الیهنگفت که خرج ساختن سر یبا تمام آن پول ها و  ساخته بودند یخاندان پهلو هیبر عل

کودکان در مدارس از که  ییشد و با تمام آن مغز شو یخاندان پهلو هیعل نیدروغ ییها

خدا شاه را » جمله کیآنها نوشتند تنها با  یبرا یندروغ خیتار یانجام دادند و کتاب ها

بودند،  دهید یکه آن دوران را به خوب یما، کسان یاز بزرگترها یاریکه بس «امرزدیب

 نیا میدوباره به فرش سقوط کرد و میدیبودند ما از فرش به عرش رس دهیکه د یکسان

 یبه شاه مملکت وجود دارد ول دلبستگیاحترام و  یرانین رفت. در خون هر ایتوطئه ها از ب

و توطئه گران و قلم به مزدان استعمار هستند  ستیداران مارکسدشمنان ما که شامل دکان

 نیاول همان در .ندیا بشومردم ر نیذهن ا انجام دادند تاو تمام تالش خود را ننشسته  کاریب زین

را به دکان  هیشده بود و قاف رید گریبردند اما د یاشتباه خود پ بهپس از انقالب مردم  یسالها

 یاز جوانان نسل دوم، سوم و حت یادیکرده بودند. اکنون عده ز میفروش تسل نیداران د

  د.آن غرور از دست رفته هستن یایاح یچهارم پس از انقالب در تالش برا

 رانیا ندهیآ یبرا ینظام پادشاه یبررس 

پرطرفدار و  یها نهیاز گز یکی یحکومت پادشاهبحث که  نیمطرح شدن ا با

رو به رو  یاست با  نظرها، انتقاد ها و استقبال ها  و سواالت متعدد رانیا ندهیآ یبرا یجد
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 یشما واشکاف یمورد نظر خود را برا یفصل قصد دارم نظام پادشاه نی. من در امیشو یم

جامعه  یموجود در اذهان عموم یپرسش ها هیرفع و کل وضوعن میابهامات از ا هیکنم تا کل

موضوع را به صورت پرسش و پاسخ مطرح کنم است که  نیا باتری. پس زپاسخ داده شود

 . بیابدسواالت  نیا نیخواننده سوال و انتقاد خود را از ب دیتا شا

 پرسش ها و پاسخ ها  

 دارد ؟ یفیمورد نظر چه تعر یپادشاه نظام -1

 ،سیانگل ،، دانمارکاست به مانند سوئد، نروژ ینظام :مورد نظر یپادشاه نظام

قدرت  چگونهیه یداشته و دارا نیملکه صرفا در آن نقش نماد ای و کانادا که پادشاه ایاسترال

بودن پادشاه  نیمهم است که مساله نماد اریموضوع بس نی. استندیحاکمه ن ستمیدر س یاسیس

شود چون ممکن است حکومت  انیب حیبه صورت شفاف و صر یاساس ندر اصول قانو

باید گفت تفاوت  مطلقه و سلطنت اشتباه گرفته شود. یبا حکومت پادشاه یپارلمان یپادشاه

سلطنتی تفاوت بین حکومت پادشاهی سوئد و حکومت  ،ما بین پادشاهی پارلمانی و سلطنت

و  پارلماندر اختیار  یاسیقدرت س :یپارلمان یپادشاه ستمیس در عربستان سعودی است. 

 ندگانینما ،احزاب نیب کیانتخابات آزاد و دموکرات قیاز طر نمایندگان مردم است و مردم

  د.دار نیو پادشاه صرفا نقش نمادکنند  یاداره کشور انتخاب م یخود را برا
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جهان بر اساس سیستم پادشاهی پارلمانی اداره در  چه کشورهایی -2

 می شوند؟

  نمونه سمینو یفصل کتاب را م نیکه ا یالدیم 2017سال  یعنیحال حاضر  در

، نروژ، سوئد، دانمارک، کانادا رینظ ییکشورها توانیرا م در جهان یپارلمان ینظام پادشاه

آمار  10تا  1 یکشورها همه در رده ها نینام برد. الزم به ذکر است ا وزلندینو  ایاسترال

 .پرداخت میهستند که بعدا به آن خواه یجهان از نظر سطح رفاه و زندگ یرهاکشو نیبرتر

 نمودار شاخص رفاه لگاتوم1

که یکی از معتبرین سایت های  6201در سال  1طبق نمودار شاخص رفاهی لگاتوم 

                                                                                                                  
 

1 http://www.prosperity.com/ 
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تای آن  8کشور برتر دنیا از نظر رفاه  10از بین  ،رفاه در کشورهای مختلف است شسنج

طبق این  بر شور به شیوه جمهوری اداره می شوند.ک 2به شیوه پادشاهی پارلمانی و فقط 

کانادا، استرالیا، هلند، سوئد، دانمارک و بریتانیا ژ، : نیوزلند، نرونمودار کشورهای پادشاهی

دارای کشور سوئیس و فنالند  دو و فقط دنیا از نظر رفاه می باشند کشور برتر 8جزو 

 جمهوری هستند که در این شاخص جای گرفته اند.  حکومت

 باشد ؟ یپادشاه رانیا ندهیکند که نظام آ یم جابیا یضرورت چه -3

 : شامل میکن انیب به اختصار موارد را نیا میبخواه اگر

 یمل یکپارچگیو  یارض تیحفظ تمام-1

 یخواه یبه سبک جمهور یکتاتوریاز د یریجلوگ-2

 ساله 7000 یبا تمدن باال ینشان عظمت و کشور-3

 انیرانیا نیب ییگرا یگسترش حس غرور و مل -4

 .شرح داده خواهد شد لیبه تفص نام بردهموارد  همه
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 یکشور با بودن پادشاه حفظ م یکپارچگیو  یارض تیتمام چگونه -4

 شود ؟

که حرفش مورد قبول تمام  ی، پدرکشور به مانند پدر خانواده است کیپادشاه  

 یباشد. پادشاه به عنوان بزرگ کشور م یاست م رانیخانواده که همانا ملت ا کی یاعضا

و رهنمون های الزم را به دولت مردان بدهد. حرف  ندیتواند مسائل و مشکالت کشور را بب

مورد قبول  ناشی از مقبولیت بین مردم استپادشاه به علت جلوه سمبلیک و معنویت که 

 می حل مشکالت یبرا کشور یو سمبل وحدت مل ایران واقع می شود  مردمان تیاکثر

دارد  ه صرفا جایگاه معنوی و سمبلیکپادشا ،چون در سیستم پادشاهی پارلمانیباشد. 

انتقادهای ناکار آمدی دولت نیز به پادشاه وارد نیست و پادشاه در جایگاه محفوظ و به دور 

و  یو قوم یمذهب یها تیاقل یاقوام و تمام یتمام نیدر ب موضع سیاسی خواهد بود.از 

که عامالن  هرجاو در  ،وجود دارند یخواه یوفاداران به پادشاه و آرمان پادشاه ،ینژاد

با آنها که  هستند پادشاه وفاداران نیااقدام کنند کشور  هیتجز یبرا ناریدشمنان ا استعمار و

 خیزند.به مقابله بر می

به سبک  یکتاتوریبا بودن پادشاه از افتادن به چاه د چگونه -5

 شود ؟ یم یریجلوگ یخواه یجمهور

ندارد  یو نظام یاسیکه در آن شاه قدرت س یپارلمان یپادشاه ستمیس کی وجود

سبب بدست گرفتن حکومت به دست نمایندگان مردم می شود  ،سمبل است کیو صرفا 
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 قدرت یتمام میباشد و از تقدمی گذار در مورد مسائل کشور  ریو تاث یپارلمان رکن اساس و

 نیاشود.  یم یریجمهور جلوگ سیفرد خاص به اسم رئ کیکشور به  یو اجتماع یاسیس

وجود نخواهد داشت که  یفرد مطلق ستمیس نیواهد شد که در امنجر خ نیبه ا تایکار نها

 ،و پارلمان ردیبگ اریکشور را در اخت یو نظام ی، اقتصادیو اجتماع یاسیقدرت س یتمام

 از یاریکه بس دیعنوان کن راله أمس نیا عایسر دیکننده امور کشور خواهد بود. شا نییتع

 یکیدموکرات یو نظام ها ،کایآمر و فرانسه: هستند مانند یرجمهودارای نظام  ایدن یکشورها

ذات  بهپرسش  نیما نامناسب است؟ پاسخ ا یبرا یطور نسخه جمهورچدارند پس  زین

 اریراس قدرت را در اخت یگردد که اگر شخص یبرم انهیمردمان خاورم یپرور کتاتورید

 یموضوع دامن م نیز به ایخود ن ،سخت از قدرت جدا خواهد شد و مردمان اریگرفت بس

آن  کنار زدن یالزم برا تالش یکنند و حت یدفاع م کتاتورید کیزنند و کال از وجود 

 یرو یجمهور ستمیس رانیدر ا یاگر قرار است روز ی. حتدهند یرا انجام نم کتاتورید

به سبک  یجمهور کیاست تا  هندبه سبک  یپارلمان یمن بر جمهور شنهادیپ دیکار آ

و احزاب در کشور آزاد  دیایاز پارلمان بسیاسی قدرت  نشان داده زمانی کهتجربه . کایآمر

ولی اکثر  .خواهد رفتپیش  مطلق یکتاتوریبه سمت دبه سختی  ، نظام سیاسیباشند

نه جمهوری پارلمانی به سبک  خواهندرا می نوع جمهوی ریاستی ،جمهوری خواهان ایرانی

می باشند و این  کتاتور سازی از نوع جمهوریل دیچون دقیقا به دنبا ،را و فنالند هند

 خطرناک است.موضوعی 
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 ؟است رانینشان عظمت ا یپادشاه ایآ-6 

و تمدن کشور با نام  خیتار رانیمثل ا یتوان گفت که در کشور یم تیقاطع به

 یابیباز یشناسند و برا یرا با نام کوروش بزرگ م رانیا انیگره خورده است. جهان یپادشاه

شکل در جهان  نیتر یو قو نیرا حفظ کرده و به بهتر ستمیس نیهست که ا ازیعظمت ن نیا

 ایرانیان چیست. پیشینه ایران و کندفراموش ن ایکه دن مینشان ده

 : دیدو نام نگاه کن نیفقط به ا شما

 رانیا یجمهور

 رانیا یپادشاه حکومت

ده و بیننده ایجاد در شنونقابل وصف  ریغ یخود عظمت رانیا یحکومت پادشاه نام

 .دیریموارد را در نظر بگ هینام است حال بق کیفقط  نید. اکن یم

کاخ ملکه جمع  یجلو سیها و خود مردم انگل ستیتوراز  یاریدر انگلستان بس 

موارد  نیچننیدر کشور خود ا دیچرا ما نبا ،آنها دست تکان دهد یشوند که ملکه برا یم

 ؟!ی انگلستان خوب است و برای ما بدپادشاهی براو اصوال چرا  ؟میرا داشته باش

خود باعث  ردیپاسپورتها قرار گ یکه رو رانیا یهمان نشان و اسم کشور پادشاه 

نهاده شده  انیبن یپادشاه یپود آن بر بناو که تار  یتوان در کشور یغرور است. چطور م
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ساز  رانیآثار پادشاهان وطن پرست و ا ستونیتا ب دیاز تخت جمش رانیا یجا یو در جا

 یحکومت کیو  ؟میرا کنار بگذار بایز اریبس ستمیس نیو ا مییایبمایه غرور و مباهات است، 

 !م؟یکن نیگزیما ندارد را جا ییایبا اصالت آر یربط چیکه ه

  ها و اشکاالت وارده  و پاسخ به آنها رادیا 

آگاهان از نا یاریبس دیاز دشمنان و شا یاریها و بسستیخواهان و مارکس یجمهور

پرست هستند  کتاتوریپرور و د کتاتورید رانیکرده اند که ملت ا مطرحادعا را  نیا شهیهم

 ! خواهد رفت یکتاتوریشود به سمت د یکشور پادشاهعلت اگر باز نظام  نیو به هم

 : دو موضوع را مطرح کرد دیادعا با نیپاسخ به ا در

عراق زمان صدام  ی، جمهورهیسور ی، جمهوریاسالم یمگر جمهور نکهیاول ا 

هر  یبودند که صدها مرتبه رون ییها یبزرگ جمهور و کوچک یها یجمهور گریو د

 یجمهور ،نام کشور نکهیصرف ا ایکردند؟ آ دیاست را سف یکتاتوریو د کتاتوریچه د

 خواهد رفت ؟ شیپ یشود روند کشور به سمت دموکراس

 م،یرا قبول داشته باش یهفرض نیمردم باشد و ما ا یپرور کتاتوریاگر بنا بر د نکهیا دوم

 ردیاگر مورد پرستش هم قرار بگ یحت ،ندارد یاسیقدرت س چیکه ه کیپادشاه سمبل کی

 ینخواهد داشت،  ول ییقدرت اجرا چیاست و عمال ه یاسیفرد بدون قدرت س کیباز هم 

 یو فرمانده یو اقتصاد یو اجتماع یاسیارات سیجمهور با تمام قدرت و اخت سیرئ کی
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پرور  کتاتورید زیو مردم ن ندفراهم ک یکتاتورید کی یرا برا نهیزماگر  ،مسلح یکل قوا

 یرا اصالح کرد و نمونه ها ستمیاز محاالت است که آن را از قدرت خلع و س گریباشند د

  ت.بوده اس ییها یجمهور نیچنمهد  انهیبخصوص در خاورم میا دهید زیرا ن یاریبس یجهان

 یها نهیدر مورد هز :ی که جمهوری خواهان و مغرضان وارد می کنندگرید  رادیا 

 .پرداخت شود دیدهندگان با اتیمال بیکه از ج است یپادشاه ستمیس

 یو پارلمان کیاز نوع دموکرات یحت یپادشاه ستمیمخالفان س  راداتیاز ا گرید یکی

مردم آن  ایدهندگان  اتیمال بیاز ج دیکه طبعا با یپادشاه ستمیست که مخارج سا نیا

 ! است رانیبه دوش ملت ا یاضاف نهیبار هز نیاست و ا ادیشود ز نیکشور تام

، کمتر از یجمهور استینهاد ر مخارج ، مگرگفت دیبا ادافر نیپاسخ به ا در

امروز به  یای؟ در دنخواهد یجمهور کاخ نم سیرئ ای؟ آاست یپادشاه ستمیس کی مخارج

اکثر که  مینیب یم میکن ینگاه کیدموکرات ریغچه  کیچه دموکرات یجمهور هر کشورِ

این سیستم  ساکن هستند و یجمهور استیر یکشورها در کاخ ها نیا یجمهورها سیرئ

 .ندارد یپادشاه ستمیبا س یتفاوت چندان نهیاز نظر هز

جمهور  سیرئ، کنند که بله یرا مطرح م یرادیخواهان ا یباز هم جمهور اما

چه  کیپادشاه سمبل یداشته باشد ول ییایو مزاوق حق دیکند و با یدر کشور کار م االخرهب

  ؟دهد یانجام م یکار خاص
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و سمبل   ی، غرور ملتیرانیحفظ ا یست که ما براا نیمساله ا نیبرخورد با ا نحوه

 میما دچار مشکل شد ییو از  جا میکن نهیهز دیبا خیبه طول تار یبا تمدن یو نماد کشور

داد  گانیو وعده آب و برق را آمد ینیخم ی.  وقتمیخواست یرا مفت و مجان زیکه همه چ

 نهیبرابر شد و هز هاشد بلکه صدن گانینه تنها آب و برق را رفتند،یساده دالن پذ از یاریو بس

هر  خواستنِ یمجان نی. ابر دوش ملت و کشور ما گذاشت یاریبس یو اجتماع یاسیس یها

 .میده انینوع تفکر پا نیبه ا دیکشور ما بوده و هست و با یبرا یمعضل ،زیچ

 زانیکه م دیبه وجود آ دیهم نبا تیذهن نیا میکن یم نهیکه ما صحبت از هز حال

 یاز هواداران پادشاه یاریبس شنهادیپ ی. حتستا نیسنگ اریبس رانیملت ا یبرا نهیهز نیا

بدهند و از منابع مالیاتی در این راه استفاده را  یپادشاه ستمیس، هزینه ست که خودا نیا

بابت   دالر هم 10 انهیماه یدهبه صورت سازمان یهوادار پادشاه ونیلیم کی حتی اگر. نشود

البته من بازهم بر  ؛شدخواهد در ماه دالر  ونیلیم 10 مبلغی معادل، این سیستم هزینه کنند

 تیو عاف میاموزیخود را ب یاصول و ارزشها یکردن برا نهیهز دیکه ما با ماعتقاد هست نیا

 .میده رییرا تغ شهیاند نیو ا میرا کنار بگذار خواهی یو مجانی طلب

 است ؟ ندهیملکه آ ایپادشاه  یچه کس یپادشاه ستمیقبول س فرضِ بر -7 

شاهزاده می باشد  تیمشروط یقانون اساس کهما  ملی یقانون اساس نیآخر طبق

را  یچون ما پادشاه .شود یشناخته م یو زمامدار پادشاه نیبه عنوان جانش یرضا پهلو

یکی از فرزندان ایشان و یا فردی از خاندان  شاهزاده نیجانش بنابراین ،میدان یم یموروث
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 خواهد شد. (پادشاه یا ملکه )ایران ساز پهلوی

 ؟کند یچگونه کار م یپارلمان یپادشاه ستمیس -8

راس هرم کشور  نیباالتر در مردم هستند که ،یپارلمان یپادشاه ستمیراس س در

گمارند.  یاداره کشور م هخود حزب منتخب را ب یبا راهستند که  مردمو  رندیگ یقرار م

را دارند  رینخست وز کی نییتع فهیمجلس هستند که در مجلس وظ ندگانیبعد از مردم نما

و پس از هر  ردیگ یسال  را به عهده م 4به مدت  وراداره کردن کش فهیوظ ریو نخست وز

را انتخاب  دیجد رینخست وز دیجد ندگانیصورت گرفته و نما یریگ یرا دیساله با 4دوره 

 گاهیجا،  ایشان سمبل کشور استملکه به عنوان  ایپادشاه در سیستم پادشاهی پارلمانی کنند. 

 ایپادشاه به که  وظایفی. و دارای قدرت سیاسی نمی باشد مخصوص به خود را دارد یمعنو

همه  .و .. یریحکم نخست وز ذیتنف ایاستوارنامه سفرا  نییشود همچون تع یملکه واگذار م

کشور است. شاهنشاه و احترام به پادشاه یا ملکه  نشان دادن اقتدار  یدارد و برا نیجنبه نماد

 فهیوظ ید ولشو یمحسوب م زیمسلح کشور ن یکل قوا ئیسر نینماد صورتملکه به  ای

 .مسلح را کنترل کنند یو مجلس است که قوا رینخست وز برعهده یاصل

 کیکه  ی. شاهمیاش را تجربه کرد یاز نوع اسالم زیآن ن یدوره جمهور کیما 

 دیبه هزاران کاخ گرد لیتبد مالیان  یداشت در زمان حکومت جمهورن بیشتر دو کاخ ای

ساخت.  یخود کاخ یبرا رانیاز پول غارت شده ملت ا رانیا یجا یوند در جاو هر بچه آخ

گرا به اسم اسالم و  اسالم انیو مال دندیگرد تر ریبه مرور زمان بدبخت تر و فق رانیملت ا



 فصل سوم پادشاهی پارلمانی                                                                97

 

 فیکه قابل توص شد ادیز یاختالف طبقات نیا یمردم را چپاول کردند و به قدر ،یجمهور

 یو فقر و سر افکندگ یما خفت و بدبخت یاش فقط برا یآنهم از نوع اسالم ی. جمهورستین

شود  یم ریقرارداد الجزا یمضاآورد. اگر در زمان شاه در عرض چند ساعت عراق وادار به ا

شد.  لیتبد رانیحاکم بر ا انیساله خانمان سوز در زمان اسالم گرا 8جنگ  کیامر به  نیا

 ینیبه اسم خم  متحجربی خردِ ییرا مال شیجا و پدر جامعه را داشت یدیشاه که نقش کل

 یپادشاهحکومت ما  مانآر جهیدر نت .مال ملت را صدها سال به عقب راند نیگرفت و ا

 . می باشد به رای ملت بزرگ ایران  یپارلمان

در راه بازگرداندن پادشاهی به ایران مبارزه  خواهند کرد زیرا  گراگرایان مردمملی

بخش بزرگی از هویت خود را از این سیستم می گیرند.
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 اقتصاد :چهارم فصل 4

  در جمهوی اسالمی اقتصاد 

« رَعاقتصاد مال خَ»: گفت یشود که م یآغاز م ینیخم از آن جملهمن  یاقتصاد برا 

 ی. زمانیمدیاقتصاد مال خر را د نیو پس از آن ا یشمس یهجر  70و   60و عمال در دهه 

 یم یطوالن یدر صف هانفت  قداریگرفتن م یبرا که یبود، زمان ابیخشک نا ریکه ش

معموال و  و حتی برای بدست آوردن همان مقدار نفت به پارتی بازی احتیاج بود میستادیا

  و کتک کاری ختم می شد. کار به دعوادر همان صفوف گرفتن نفت 

هم سن  یکه تمامخود را نشان داد   چهره  یکه متعلق به خر بود زمان یاقتصاد نیا

که همه سال (  15تا  9)سنین  ییو راهنما ییابتدا مقطع در  دوران مدرسه ام یو سالها

 یکارها بهخرج مدرسه تابستان ها  یبرابودند مجبور  شدند یکودک کار محسوب م

  کیکه در آنجا هزار و  داطراف شهر برون یها نیمچغندر به ز یمانند جمع آور یسخت

 اریخانواده ها هم اوضاع بس ری. در سااموزندیحرف زشت و کردار زشت و پندار زشت را ب

خانواده بودند  شتیمع نیمأگرفتار ت شهیخراب بود معموال کارمندان دولت و کارگران هم

 کرده یزیبرنامه ر را به گونه ایآنها  انهیاهحقوق م قایدق یاسالم یجمهور نیحاکم ایو گو

 یکفاف زندگ زانیم نیباشد و چون ا یسوم از ماه کاف کیگذراندن  یفقط براکه  بودند

 یدر کار خود م گریموارد د ریو سا یآنها مجبور به گرفتن رشوه، دزد عتایداد طبیرا نم

سراسر کشور را فرا گرفته  یبود که فساد کار نیو ا ،دادند یدل به کار نم یحت ایشدند 



 فصل چهارم اقتصاد                                                                       101

 

آنها که پاکدستی پیشه می کردند معموال در فقر به سر می بردند و با سیلی صورت  .بود

 خود را سرخ می کردند.

شناخته  یرانیبه عنوان شغل دوم هر کارمند ا یراننده تاکس ای یمسافرکش معموال

 یکه به شغل مسافر کش دینیبب دیتوانست یتا سرهنگ ارتش را م گرفته بانک سیئشد از ر یم

 .ندکن نیرا تامو خانواده خود خود  یزندگ حتاجید مانآورده تا بتوان یرو

 دیبا ایوضع  نیبا ا دنداشت یو کاسبکار یشغل آزاد مانند مغازه دار تایهم نها اگر

 کشاورزانوکارگران  گرید ی. از سویگران فروش ایو  دنآورد یم یرو یبه کم فروش

پر  یسال کارگری و وجود کار یاقشار جامعه بودند که از خدا آرزو نیاز بدبخت تر ردخُ

 نهایهمه ا بدست آورند. یآنها از دست نرود و بتوانند نان یها نیکردند که زم یباران م

ما را هم  اتیمعنو ،اتیخواستند عالوه بر ماد یشد که م یانجام م ییمالها تیتحت حاکم

 !دادند ییارتقا ارتقا دهند و واقعا چه

 شکاف طبقاتی دهه دوم انقالب 

 دهید یمحسوس یشکاف طبقات 70تا اواسط  60دهه  یعنیانقالب دو دهه اول   در

 پا از فرزندان آخوندها و سران مملکت دیجد ینسل بعد به 70ط دهه از اواس یول ،شد ینم

  نیب رانیا تیکه ثروت کل جمع میباش نیبه عرصه ظهور گذاشتند که باعث شد ما شاهد ا

آشکار شدن فقر و  نی. اباشندجامعه از محرومان  هیشده و بق میاز جامعه تقسدرصد کمی 
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آقازاده  نیاز هم یاریبس که دیشاهد باشزمانی به خوبی می توانستید را  یطبقات یرقابت ها

را دارا  بزرگتر بود امهریکه هزاران برابر از کاخ شاهنشاه آر ییخانه ها میها و عوامل رژ

 .شدند یسوار م یدالر ونیلیمچند  یها نیو ماش بودند

 یآخوند میاز مردم از رژ یارینفرت بس لیاز دال یکیعمال  ،رهونوظ طبقهپیدایش 

و  ییو از صرفه جو دندیکوب یمنبر از بام تا شام بر سر خود م یکه رو ییشد. آخوندها

نوین  یاهایبه عنوان ماف خودشان  راندند اکنونسخنها می  یستیکمک به فقرا و ساده ز

 زینظام ن یتیاز سران سپاه و وابستگان امن یو بعض اه یکه در کنار آنها بازارگردیده  پدیدار

حلقه مرفه  نیراه ورود به ا تشکیل می دادند.را  یخود طبقه مرفه یو برا گرفتند یقرار م

 .ه بودیفق تیو البته سر خم کردن در مقابل وال مردمو خوردن اموال  یدزد زیدرد ن ی بیها

امرار معاش مجبور بود واکس بزند و  یکه برا یریکودک فق ابانیخ در وقتی من

سخت بر  ،ستین مناسب کودک کی برایه ککار دیگری  نوع  انرهزاو گل بفروشد  ای

و  یو زار هیگربه  تظاهر که فقط با  آخوند مفت خور ای عدهسو  کیاز  .شدم یآشفته م

دالر  ونیلیصدها م ی،عربنامفهوم  یواژه هاداستان های دروغین و استفاده از  سرهم کردن

 یتر م قیکه هر روز عم یجامعه و شکاف یبدبختی دیگر، سو زده اند و از بیثروت به ج

 یکه شرافت و آزادگ ییکه انسان ها دمیرس جهینت نیها به ا بعد از سال  .شاهد بودمرا  شد

و  دیآ یخونشان به جوش م گرانیها و ظلم و ستم به د یحق خور دنیبا د شهیدارند هم

را شگفت زده کنند و  نیریرا انجام دهند که سا یدارد در همان لحظه حرکات امکان یحت
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 .جزو آن دسته بودم همیشه من

. اقتصاد ستیمتعلق به خر ن بنا بر گفته خمینی که اقتصاد میدیمقدمه فهم نیبا ا پس

. اکنون منیجامعه خود استفاده ک یبهبود و سربلند یعلم برا نیاز ا دیعلم است و با کی

 .کاربرد دارد یدر جامعه ما کدام متد اقتصاد دید دیبا

 اقتصاد ایران و نظریه ها 

 یراب یمختلف یتزها  یاسیمختلف س یکه گروه ها ی.کشورمییآ یم رانیسراغ ا به

 .ن دارندآ یاقتصاد ستمیاداره س

ورد که آبه وجود  ینظام اقتصاد کی توانیچگونه م رانیاست که در ا نیسوال ا اما

تمندان جامعه آن عده معدود که جزو ثرو نیداد. همچن ییجامعه را از فقر رها دهیقشر ستم د

امعه فروشند را به طبقه متوسط ج یفخر م گرانیشوند و با ثروت خود بر د یمحسوب م

و  یطبقات فاصله همینچون  ،برد نیاقشار جامعه را از ب نیب شتناککرد و فاصله وح کینزد

 یبرا ینسانا ریاستفاده از هزاران راه غ یو حت شتریپول و ثروت ب یها برا یچشمهم و چشم

 .شدن جامعه ما شده است یبه ثروت است که باعث متالش دنیرس

 سه نظریه رایج اقتصادی 

 : میکنیم یغالب وجود دارد که  به هر کدام اشاره کوتاه هیباب اقتصاد سه نظر در
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 تیمالک دیباست که ا دهیعق نیبر ا 1سمیتالیکاپ ای یدار هی: سرمایدار هیسرما

 یدار هیطرفداران سرما شتریباشد. ب یها به صورت خصوص تیلغو شود و مالک یدولت یها

 زهیدار انگ هیحداقل مقدار باشد تا سرما دیداران با هینسبت به ثروت سرما اتیمعتقدند که مال

جهان  یاز کشورها یارینوع اقتصاد در بس نیا را داشته باشد. ینیآفروکار دیرقابت و تول

 ستمیدر س شهیهم یطبقات ضیتبع یولوجود داشته است  میاز قد یو حت کند یهنوز کار م

کارخانه دار در  کیکارگر ساده و  کی انیم یادیفرق ز یعنیمشهود است  یدار هیسرما

 دیبر آن بنا شده است رقابت شد یدار هیرماکه نظام س یموارد گریاز د جامعه وجود دارد.

ست که بعضا از هزاران ا گریکدیبا  عیها و صنادییها و تولمثل کارخانه هیصاحبان سرما نیب

 .بکشند ریرا به ز فیکنند تا بتوانند حر یرقابت استفاده م نیا یروش برا

بدون  دیجامعه با دارد که دیتاک نیاقتصاد به ا نگونهی: کال ایستیکمون اقتصاد

ها  تیبرداشته شود و همه مالک دیبا زین تیو مالک طبقه واحد داشته کیو همه طبقه باشد 

 چیباشد و مردم از خود ه کنندیکه کشور را اداره م یکسان ایشورا  ایدولت   اریدر اخت

 ردیگ یمت نشأ 2کارل مارکس  رانگریو یها شهینوع تفکر از اند نی. ااشندنداشته ب یزیچ

باعث  شهیاند نیشد و هم یتزار هیروس یمانند امپراطور یکشور بزرگ یباعث فروپاشو 

 .دیگرد یستیکمون یها کارگر و انسان زحمت کش در همان شورو ونیلیقتل م

                                                                                                                  

 
1 Capitalism 

2 Karl Heinrich Marx 
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از  ییباال اریجامعه به سطح بس دیدهد؟ معموال با یجواب نم یدولت تیچرا مالک اما

 .مسئول باشد زین ستیکه متعلق به خود ن یزیباشد که نسبت به چ دهیشعور رس

 ستیکه متعلق به خود شما ن دینینش یم یخانه دولت کیشما در  یعنوان مثال وقت به

 ای د؟یکن یم یدگیکه متعلق به خود شماست به آن رس ینسبت به خانه ا زانیهمان م ایآ

 ؟دیکن یم یخود از آن نگهدار نیبه مانند ماش ایآ دیسوار شو یدولت نیمثال اگر ماش

جامعه به آن شعور  نکهیست بدون اا تیاز اشکاالت برداشتن اصل مالک یکی نیا

 .الزم برسد است

 سمیکمون نیمعموال حد فاصل ب ل دموکراسیایسوس نظام   :دموکراسی الیسوس

 نیبراساس در آمد و تام اتیبا گرفتن مالاین نوع نظام  شود و یمحسوب م یدار هیو سرما

ول را در جامعه به وجود سلسله اص کی، گانیرا التیتحصو گانیرا یرفاه، خدمات درمان

که  ییمتوسط بزرگ است.کشورهاطبقه  کی جادیبردن فقر و ا نیب ازآن  یکه مبنا آورده

فقر و  زانیم نیکمتر یآمارها و ارقام دارااساس هستند معموال بر  ینظام اقتصاد نیا یدارا

نسبت  اتینوع نظام با قرار دادن مال نی.. هستند. در ا.و  یطول عمر، رفاه، شاد زانیم نیشتریب



 106گرا                                                                                      گرایان مردمملی

 

 جادیا بزرگمتوسطِ قشر  کیرا کم کرده و  ریو فق روتمندث نیدرآمد حدفاصل ب زانیبه م

 .کنند یم

را  از نظر شفافیت اقتصادی 2016هفت کشور برتر دنیا در سال  2در شکل شماره 

و... دارای نظام سوسیال مشاهده می کنیم که اکثریت آنها مانند سوئد، نروژ، دانمارک 

جالب اینجاست که بیشتر این کشورها نیز از ترکیب نظام سوسیال هستند. دموکراسی 

پادشاهی پارلمانی بهره می برند و به مرفه ترین کشورهای دنیا تبدیل گردیده دموکراسی و 

 و اختالف طبقاتی را بسیار کاهش داده و طبقه بزرگ متوسط ایجاد کرده اند.

 اقتصادی برای آینده ایران 

 یاقتصاد ینوع نظامچه  رانیا ندهیآ یست که براا نیپرسش ا نیمهم تر حال

 باشد؟ یمناسب تر م

 از نظر شفافیت اقتصادی 2016هفت کشور برتر دنیا در سال2
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 یثروت هابا آگاهی از  نیدارم و همچن رانیااز جامعه  من کهبا توجه به شناختی 

ه نظام های و چیزی مشاب یو خصوص یاز دولت ختهیآم یمعتقد به اقتصاد ،کشورمانعظیم 

 دیباکشورهای اسکاندیناوی مورد استفاده قرار می گیرد. سوسیال دموکراسی هستم که در 

 ندگاننمای عنوان به دولت دست در …نفت، گاز و معادن ومانند  یمل یاز ثروتها یبعض

 گردد یخوددار یخصوص یفروش آنها به بخش ها ای یاصلح مردم باشد و از واگذار

در کشور  یرا داشت و به بخش خصوص یخصوص عیتوان صنا یدر کنار آن م نیهمچن

 یکه در جامعه نوعگراست دممر انیاگریهمان آرمان مل قایدق نیرساند ا یاری دیتول یبرا

را  یکن کرده و طبقه متوسط بزرگ و قدرت مند شهیعدالت را برقرار کنند که فقر را ر

 .بوجود آورد عهدر جام

 اتیمالبا  می تواند یو مردم یمل یارزشها یبر مبنا  یاقتصاد ستمیسبه باور من  

به  جامعهاقشار  یتمام یرفاه برا تامینو اشتغال ، دیتول ،عادالنه بر طبقات مختلف جامعه

را از کشور  ضیتبع شهیهم یبرا بارکی تبدیل و به قشر متوسط را ریقشر فقو  ارمغان آورد

 یو تا سطوح باالتر طبقات شودیها شروع م نوادهکه از  درون خا یضیکن کند. تبع شهیما ر

بدست  یبه شهرها  برا انییکه باعث گسترش مهاجرت روستا یضی. تبعرود یم شیجامعه  پ

و  کندیجامعه وارد م یبر رو یو روان یروح که بار یو فقر ضی. تبعشودیآوردن شغل م

 .شود یو فحشا م یجوانان به مواد مخدر و دزد ادیباعث اعت

 یتا حد است دهیرنج د یو اختالف طبقات ضیتبع نیسالها است که از ا ماکشور  
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ای  از خانواده یکی از آن دو یولد نرا دوست داشته باشپسر و دختری همدیگر   یکه وقت

به خانواده  نهایا»: این است که ی که پیش می آیداولین صحبت، باشد یتر نییپا با سطح مالی 

مملکت ازدواج ثروتمندان با هم و  نیازدواج هم در ا یمالک برا یعنی .«خورند یما نم

جوامع  نیو پول در ا شده شتریبه پول ب دنیرس یباعث مسابقه برا نیفقرا با هم شده است و ا

 یو جوان در برابرش سجده م ریکه از کوچک و بزرگ و پ دیآ یدر م ییبه صورت خدا

نوع جوامع که  نی. در او از برای به دست آوردنش از هیچ اقدامی دریغ نمی نمایند کنند

 هشود و هم یفراموش م یو فداکار یو درست تیانسان ات،یاخالق؛ استان آن یپول خدا

   خواهد شد.باطل ختم  یخدا نیبه ا دنیرس یبرا هاراه

که از این موضوع مطلع نیستند  خود غرق هستند  یها ثروتمندان که در پول یحت

 شهیخود آنها خواهند بود. معموال هم یقربان نیاول ،در جامعه ریطبقه بزرگ فق کیبا وجود  

 یشود به صورت انقالب مخمل یشروع م دهیاقشار کارگر و ستم د یکه از سو ییانقالب ها

نظام  یها شهیاست که با کلنگ ر یکلنگ بانقال کینخواهد بود بلکه  زیو مسالمت آم

همان شد دده خواهنسپرر دا یبه چوبه هاکه  یاتنفر نیاول معموال د زد ونحاکم را خواه

 .اند دهیجامعه به ثروت و قدرت رس یکه از پول فقرا هستند یثروتمندان

 اینداشتند  یچندان التیکه سواد و تحص یاز افراد جنوب شهر یمن با برخ یوقت

کردم و از آنها  یانقالب صحبت م کیبودند درباب انجام  دهید اریو فقر بس یلتعدا یب

 یم د؟یکن یم یشما چه کمک میانقالب دست بزن کیبه  میکردم اگر ما بخواه یپرسش م
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 میکن یپول در خانه دارد حمله م یادیکه مقدار ز دارپاس ایما به خانه فالن آخوند  »گفتند:

 .«!کشت میگرفت و او را خواه میرا خواه شیها و پول

سخت  اریاند بس دهیدبسیاری  یروح یها بیجامعه که آس یکنترل فقرا متاسفانه

 دیدان یکشند و همانطور که م یساله را به دوش م نیچند یآنها بار فقر و بدبخت رایاست ز

 .ردیپذ یسخت درمان م اریبس یروح ینوع ضربه ها نیا

به  ،با باور به آن است که مردم یارائه نسخه ا گراگرایان مردمملیحزب  فهیوظ

 میخواه ینمچون ما  .ها را فراموش کنند نهیممکن ک یتا جا ینظام اقتصاد نیگزیعنوان جا

زرتشت  یها زه هایخود و آمو ییایآر نییو بنا بر آ میریبگ یبار از کسخون یانتقام ها

 .میریگ یم شیرا پ و قانونی یمنطق یکردن راه حل ها دایبزرگ  پ

  گراگرایان مردماقتصاد ملی 

 یاقتصاد ستمیسنام آن را  توانیکه م دیتوجه کن یشنهادیبه راه حل پ نکیا پس

 نزدیک است. ال دموکراسی که بیشتر از همه به سوسی نام نهاد گراگرایان مردمملی

 کی مفهوم ثروت و فقر  یبرااگر بخواهید این سیستم را به خوبی بشناسید باید 

 100در نقطه صفر فقرا و در نقطه  ،دیکن یعالمت گذار 100تا  0اعداد  نیرا ب یخط عمود

  در نظر گرفتن این نکته به توضیحات زیر توجه کنید: . حال بارندیگمی ثروتمندان قرار 

خط  ریصفر و ز رینمودار از ز یرو برکه  است یافراد شاملجامعه  ریقشر فق -1
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 .رسند ینمودار م یرو 10تا عدد  تایو نها شوندیفقر شروع م

آن  مطلوبو حد قرار می گیرند   70 تا  30د  اعدا نیکه  ب ی: قشرمتوسطقشر -2

 .ستا ودارنم یرو 50عدد برای ما 

قشر  نیا شهیاند. هم ستادهینمودار ا 100تا  80 اطنق بینکه  یکسان :ثروتمندقشر -3

نزد  زیثروت جامعه ن زانیم نیشتریب یول دهند یم لیجامعه را تشک کیاز  یتعداد اندک

دو درصد تجاوز نکند. در  ای کیقشر ثروتمند در جوامع از  زانیم دیشا. ستاافراد  نیهم

خوردن مال مردم،  ،یرا نه از راه کار و زحمت بلکه از راه دزد ثروت نیا شتریب رانیجامعه ا

 طبقه بندی ساده برای جامعه 3
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 .بدست آورده اند یحکومت یهاو رانت یکالهبردار

قدرت را به دست  گراگرایان مردمملیفردا  نیکه هم میریبگ نیبر ا را فرض حال

 یکار یب  فقر و شاهد  بزرگ که قشر متوسطِ  کیبردن فقر و ساخت  نیاز ب یبرا بگیرند،

  ؟ردک دیچه با باشیمندر جامعه 

 که میدان یثروت افراد در جامعه ما مشخص شود. م قیدق زانیم دیکار با یابتدا

دارایی منابع مالی و برای فرارهای مالیاتی،  (جامعهطبقات  افراد )ثروتمند و سایراز برخی 

بنیاد   کیایجاد برای ساخت طبقه متوسطِ بزرگ،  گام نیکنند. اول یپنهان م خود را های 

رده و پس از محاسبه آن ک بافراد را حسا ییدارا نیکوچک تر یاست که حت یقو یاتیمال

 .شروع به مالیات بندی عادالنه و مناسب نماید

هر  ایعادالنه بر یاتیعدد مال کیجامعه اقشار  بین ثروت در زانیبر اساس م دیبا ما

 اتیمال زانیم نیا است. رید متغاافر ثروتمیزان عدد بر اساس  نیکه ا آوریمبدست شخص 

 ایو  گانیرا یخدمات درمان ایو  یمشاغل دولت جادیا یتوسط دولت اخذ و برا دیصرفا با

امور  اتیجهان فقط از راه مال یاز کشورها یاریشود. بس نهیهز رکشودر گانیمدارس را

خود  یکشورها را الگو نیموفق ا ینمونه ها میتوان یکنند و ما م یکشور خود را اداره م

عدد مالیاتی به عنوان مثال اگر شما یک فرد معمولی با در آمد حد متوسط باشید  .میقرار ده

درصد است. اما اگر میزان دارایی و ثروت شما باالتر از طبقه  20الی  15شما چیزی حدود 

ه خواهد شد. درصد برای شما در نظر گرفت 40تا  20متوسط جامعه باشد عدد مالیاتی نیز از 
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دادی که برای شما نام بردم صرفا یک مثال بود و وظیفه اداره مالیات و متخصصین البته اع

 اقتصادی است که اعداد دقیق را به دست آورده و به دولت برای اجرا ارائه دهند.

 دیآیم به میان نهایاقتصاد مردم گرا یبه عبارت ایو  یاتیمال ستمیاما هر زمان که نام س 

عده  کیکه  و عنوان می دارند شوند یناگهان نگران م یدار هیاز طرفداران سرما یرایبس

. در ستین نیچن نیعده بخورند و بخوابند اما ا کیزحمت بکشند و  دیبا ستمیس نیدر ا

و به  ستین رفتهیپذ یو گدا پرور دنینوع خوردن و خواب چیه گراگرایان مردمملیدولت 

 .خواهد شدمقابله   نیز افراد یکار در رفتن ها ریز از و یو کاهل یشدت با تنبل

 پاسخ به ایرادات  

و  یپرورگدا یبه معن شودتاکید می یاتیمال ستمیمساله بهبود سبر  نجایدر ا اگر

بلکه  ستیجامعه ن دیگر افراد به کنند و دادن آن یکه کار م یرنج کسانگرفتن دست

بزرگ و ساختن مدارس و  طبقه متوسطِ  جادیا عادالنه ثروت و عیصحبت از توز

و سایر موسسات آموزشی پول  یآزاد اسالم یهادانشگاه یورو جمع آ گانیرا یهادانشگاه

 رانیهمه مردم ا یبرا گانیاند. صحبت از بهداشت را دهیکه خون ملت را مک محور است

 هیجان خود را از دست ندهد و صحبت از تغذ مهیو نداشتن ب یماریببه علت  یاست که کس

 الزم است و  همه کودکانرشد و شکوفایی و سالمت  یکه برا در مدارس است گانیرا

در  امهریکه شاهنشاه آراست   یهمان برنامه کاراین  . در واقع باید در نظر گرفته شود

 ادامه دهنده آن خواهیم بود.دستور کار خود قرار داده بود و ما 
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 لیتعط ییکار و اشتغال زا دیبه قشر ثروتمند تول اتیبا بستن مال ندیگو یم یا عده

 دیگر یعده ا د.نکن ینم دایرا پسرمایه گذاران خارجی جرات سرمایه گذاری و  شودیم

ی اریشدن بس یکار باعث بزرگ شدن دولت و دولت نیا عنوان می کنند کهمطلب را  نیا زین

فساد  ممکن است باعث و  رود یم نیاز ب دیحس رقابت و تول جهیدر نت، شود یم از نهادها

 دیکه در ذهن دار ییهابه تمام پرسش ری. در زاندازدیرا به خطر ب یدموکراس یو حت شود

 .پاسخ خواهم داد

 یریجلوگ یبرا توانیم یراهکار چه گرامردم ینظام اقتصاد کی جادیدر صورت ا

 هایجاد پایگاموارد  نیا ی؟ راه حل تمامداد شنهادیپ در جامعه یتنبل پرو ای یاز گداپرو

بتوان اسکناس را کم  ی. وقتاست مردم کشور درآمد کردن یکیو الکترون قدرتمند یآمار

جلو  توانیکرد م نیگزیجا یکیالکترون یهاحذف کرد و با کارت یکم از مبادالت تجار

 را گرفت.  ستمیکاله گذاشتن سر س یو حتها  یو تنبل پرور ها یاز گدا پرور یاریبس

 یم یزندگ یناویاسکاندحوزه  یاز  دوستانم که در  کشورها یاریمن با  بس یوقت

 تیمساله شکا نیاز ا ،کنم یصحبت مرا تجربه کرده اند   یدموکراس الینظام سوس و کنند

 هاکشور نیجهان سوم به ا یکه معموال از کشورها یخارج نیمهاجر از یاریبس کنند که یم

 الیجلوه داده و حقوق سوس کاریرا دارند و خود را ب ستمیقصد کاله گذاشتن سر س ندیآ یم

و  را انجام داده ردیگیتعلق نم به آن اتیکه مال یکار یعنی اهیکار سهمچنین  و رندیگیم

مورد همان فرهنگ غلط جهان  نیگفت که ا دیبا .زنند یم بیبه ج زین یگریحقوق د
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گرایان ملیمردمان دارد. دولت  نیا سرشتو  تیدر ترب یقیعم شهیرست که ا یسوم

طریق وجه  ازو حقوق  همه افراد را نه  ،حذف یپول را از چرخه اقتصاد جیبه تدر گرامردم

پرداخت خواهد کرد  یبانک های و داشتن حساب یکیالکترون یها کارت قیبلکه از طر نقد

حل خواهد  اهیکار س معضلکه  استجنیخواهد بود و در ا یاتیکنترل بازرسان مالدر که همه 

در آمد  هر  زانیچونکه م ستیقادر به تقلب ن یکیالکترون ستمیس نیدر اکسی  گرید ،شد

هم نسبت به تقلب   یسفت و سخت نیقوان دیبا . همچنینستا شخصشخص در هر ماه م

در صورت  مهیو ب یماعاجت نیبه قطع کردن تام توانیوضع کرد. از جمله م یاتیمال یها

 .اشاره کرد ستمیدادن س بیفر

که آن را گدا پرور می به شبهه وارده به سیستم اقتصادی مردم گرایانه  دیبا حال

 ءسو ستمیاز س ایها حاضر هستند در خانه بمانند، کار نکنند و  یرانیا ای؟ آدانند پاسخ داد

  دهند؟ بیرا فر یاتیمال ستمیآورند و س یرو یبه گداپرور یبه عبارت ایاستفاده کنند و 

درصد افراد  90از  شیب میکنها نگاه  ارانهیبه مانند  یاسالم میرژ یبه طرح ها یوقت

 ازیاز افراد جامعه ن یاریبس یپول اندک برا نیا یشدند ولاندک  ارانهی نیجامعه خواستار ا

 .امکانات بهره ببرند نیجا زده تا از ا ریشد اما آنها  خود را قشر فق ینم یتلق یفور

 :دارد یاساس شهیله دو رأمس نیا

است. متاسفانه این یکی از بزرگترین مشکالت ایرانیان « منفعت طلبی»ریشه اول -1
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به چندین برابر افزایش یافته است. وجود آخوندهای مرتجع در  57بوده که پس از شورش 

باعث گردید تا این موضوع منفعت طلبی به مانند آخوندی  -ایران و آموزش های اسالمی

خود را دیده و منفعت  یمنافع شخص تنها افراد جامعهه درون رگ جامعه جاری شده و سم ب

 عمومی را در نظر نگیرند.

مبتنی بر ریاکاری و تقلب که  یاسالم یبه مانند نظام جمهور حکومت هاییدر -2

 عده ای از افراد جامعه تاباعث می شود  ،دهد یآموزش مبه مردم را  یاکاریرهمین  است و

 کیبا این افراد  .نمانند در جامعه محروم یامکانات دولت ریاز سا خود را فقیر جا بزنندکه

رسوا هم رنگ جماعت  ینشو یخواه»: ندیگو یم رددا ریاکاریمفهوم که ضرب المثل 

گیری از و تقلب درصدد بهره با ریاکاری  کرده و یکی هیشکل خود را با بق عایو سر« شو

 که به آنها نفع می رساند هستند. یکشور و جامعه و خانواده و هر چیز دیگرمنافع 

آموزش و پروش به کودکان  قیدر درجه اول از طر گراگرایان مردمملیدولت  اما

دهند و فرهنگ کار و کوشش  حیترج یرا بر منافع فرد یدهد که منافع مل یم ادیو نسل بعد 

 گرید یآموزد و از سو یرا به کودکان م یو گداپرور یمقابله با مفت خور نیهمچنو 

به  دیرا با یمنفعت طلبعادت  نیا یبا کار فرهنگ اممد ،دولت اریتحت اخت یرسانه ها

 یرانیمثال  در فرهنگ ا یبرا .کنندتبدیل  یو در نظر گرفتن منفعت جمع یفرهنگ فداکار

  : شعر است نیمن ا دگاهیاشعار از د نیاز بهتر یکیسرزنش شده است.  اریبس ییگدا،ما 

 بوم و بر ننگ بود نیدر ا ییگدا              و فرهنگ بود یبه مرد یبزرگ
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   یم:ا دهیاز ما آن را شن یاریکه بس یضرب المثل ای

شرافت خود را حفظ کرده و  یعنی .صورت خود را سرخ نگه داشته است یلیس با

 .سرخ کرده است یلیکند و رنگ زردش را با س یینان گدا یلقمه ا یحاضر نشده است برا

  : دیگویم یرازیش یسعد ای

 خود را چو روباه شل ندازیم دغل            یدرنده باش، ا ریش برو             

 شیخو یبود در ترازو تیکه سع          شیخو یبه بازو یتا توان بخور

و  یباش ریل بهتر است شهمچون روباه شَ ییگدا یست که بجاا نیمقصود ا و

نه نان  یخود را بخور یو نان بازو یخود تالش کن یبدست آوردن روز یبرا ریهمچون ش

 .کردنت را ییگدا

سال در اثر حکومت  نیچند نیاگر او ست صحبت ها نیتر از ا یفرهنگ ما غن پس 

 حکومت شتریب آن بسبّ م افتهیما رواج  کشور در یو منفعت طلب یعادت گدا پرور یاسالم

 یشغل یبا به وجود آوردن فرصت ها گراگرایان مردمملی بوده است نه مردم. و مذهب

انجام می  یکار بدنکسانی که و ارج نهادن  ینسب یبرابر  جادیمردم جامعه و ا یتمام یبرا

 یها ضیتبع ،جامعه یآنها برا یواال شارز نمایاندن کشاورزان وانند کارگران و م دهند

 .خواهد برد نیرا از ب نیشیپ
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دارد  وجود« امداد امام تهیکم»به نام  یموسسه ا رانیدر ا یدر حکومت اسالم یحت

هم ندارند  یمناسب یکه وضع مال یاریبس؛ کمک به فقرا است یبرا در ظاهر که هدف آن

صورت خود را با سیلی همانطور که گفتم  ای رندیقرار گ تهیتحت پوشش کم ستندیحاضر ن

 سرخ نگاه می دارند.

فرهنگ  کیبا  توانندیمردم ما م: ست که ا نیاز ا یپس همه شواهد و قرائن حاک 

از جمله  انیرانیا یوجود نژادهادر چون  ،ندیجو یدور یمنفعت طلب عادتدرست از  یساز

که  گریمساله مهم د ارجحیت دارد. یبر منفعت شخص یمنفعت گروه شهیهم ییاینژاد آر

باال  تیحساس ایکار  یمتناسب با شغل و سخت، که حقوق تاس نیا میرینظر بگدر  دیبا

فردا  دیطبل کوفته اند که اگر درس نخوان نی. سالهاست که در مدارس بر اپرداخت شود

دانند. به باور من در دولت  یم ارزشبی  یرا شغل یگررو کا دیشو یعمله ) کارگر( م

 نیشتریب دیاقشار جامعه هستند و اتفاقا با نیتر فیکارگران از شر گراگرایان مردمملی

 دینبا گاهچیه ید.کار بدننآور یخود نان در م یکه با بازو باشد یانکسمتعلق به  مزدهادست

است  یجامعه بر دوش کسان کی هیبن ما رایواال و ارزشمند خود را از دست بدهد ز گاهیجا

آموزش و پروش  مگسترده در نظا یها رییبا تغ گرید یدهند. از سو یانجام م یکه کار بدن

 یهمه کارگران فراهم کرد که اگر کس یبرارا  یالزم و کاف التیتحص زمینه دیو مدارس با

و  الزم در رشته خود باشد یتخصص فن یدارا شدکشاورز  ایبه خواست خود کارگر  زین

 بپردازد. با عالقه و افتخار به کار خود وبوده  خبره  اریدر واقع در کار خود بس
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، بر قشر ثروتمند اتیبا بستن مال این است که ستاکه مطرح  یگرید سوال

  شود؟یکم م یو خارج یداخل یگذار هیو سرما رودیم نیاز ب ینیآفرکار

همانطور که در باال ذکر شد  ؛طیو نه تفر میخواه ینه افراط م اتیله مالسأدر م ما

اشتغال در  زانیم نیشتریکنند که ب نییتع یبه گونه ا باید را اتیمال زانیم نیا ،متخصصان

 گراگرایان مردمملیدولت  ییهدف نهاباید اشتغال و رفاه است که  این و فراهم شودکشور 

کند  رییتواند تغ یو اشتغال م ازیبر حسب ن یاتیمال الزم به ذکر است اعداد و رقم های .باشد

و  رییتغ نیدر همه ااین است که فراموش شود  دیکه نبا یزیچ یول .ستیمنزل ن یو وح

 یبرا یحداکثر جامعه و کم کردن شکاف طبقات برای شتریرفاه ب: دو موضوع دیتحوالت با

است که  مساله ای زین زایی اشتغال نیمتوسط در نظر گرفته شود. همچن طبقه بزرگِ جادیا

 .سپرد یآن را به فراموش دیهرگز نبا

حتی اگر این سیاست مالیاتی باعث کمبود سرمایه گذاری خارجی یا سرمایه 

گذاری بخش خصوصی گردد ما می توانیم با درآمد نفتی و غیر نفتی این مساله را جبران 

 زین یاریبس ینفت ریغ یآمدهادر عالوه بر نفت و است زیکشور نفت خ کیکشور ما کنیم. 

. میکن نیتامتوسط دولت  را یگذارهیکمبود سرما میتوانیمدر آمدها  نیاز راه همو  میدار

ست ا نی.  پاسخ من به شما ارود یشد و رو به فساد م یدولت ،پس اقتصاد دییبگو عایسر دیشا

و در کنار  میکن دیتاک سمیونالیبر ناس و میرا محکم بگذار ییمردم گرا یها هیاگر ما پا که

وجه چیههب میکن یمیفرسوده قد یها ستمیس نیگزیرا جا یاتیمال کیالکترون ستمیآنها س
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 یبه اسم بخش خصوص یادهیرود. مگر اکنون که پد یرو به فساد نم یدولت یگذارهیسرما

و سران سپاه  یاسالم یجمهو میسران رژاز بچه آخوندها و  یافته و عده ایدر کشور رونق 

ست؟ چه بسا صد بار بدتر ا یاداره آن را به عهده گرفته اند واقعا بخش خصوص پاسداران

 یوجود داشت. پس بخش خصوص نیست که قبل از اا یفرسوده ا یاز همان اقتصاد دولت

است  ییبه اصول مردم گرا یو وفادار یآورد بلکه قانون مند ینم یپاک ایفساد  یدولت ای

 .امان فساد برهاندافتادن به داز  تواند ما را یکه م

هر تعداد کارگر  یبه ازا تواندیدولت م ،میریاشتغال در نظر بگ و دیتولرا مبنا  اگر

 یدرصد کند یکارفرما استخدام م کی ایو کارخانه یک  ایموسسه  کیکه  یو کارمند

 فیتعر گرایانهمالیاتی مردم ستمیدرس دیبا زین بیضر نیآن شرکت  بکاهد. ا اتیاز مال

مهم  نیو آنها به ا شود یباز م یو خارج یداخل ارانگذ هیسرما یکار راه برا نیا با شود.

 شبردیپ به استخدام در آورند، یشتریکار ب یرویکه هر چه بتوانند ن برند یم یپ

شاهد  گریروش د نیخواهد شد. با ا شتریب زیآنها ن یتر و سودهآنها آسان یگذارهیسرما

 .بود میواهها نخو اداره ها هکارخان یروهاینو اخراج  لیتعد

 گرایانهمردمنتایج سیستم اقتصادی  

  :اقشار مختلف جامعه داشته باشد یبرا تواندیم ییها امیچه پ ستمیس نیا اما

مالک خود   گراگرایان مردمملی  :خط فقر ریو جماعت ز  ریبه قشر فق امیپ
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کرده و با توجه به  جادیشغل ابرای شما  معیاررا بر از بین بردن تبعیض قرارداده و با همین 

 آورد خواهندبه ارمغان   یاقتصاد ییو شکوفا یشما رفاه اجتماع یعادالنه برا یاتیآمد مالدر

 لیبود و به قشر متوسط جامعه تبد دیگان خواهیرا لیتحص و پس شاهد بهداشت آنو از 

که  تیو معضال هدیگرد یاجتماع تیاشتغال شما صاحب شخص  جادیشد.  با ا دیخواه

  ت.خواهد رف نیجامعه و خانواده شما دارد از ب یبرا یکاریب

 نیا شود یکه به قشر متوسط جامعه فرستاده م یامیپ :به قشر متوسط جامعه امیپ

. شودیبه طبقه غالب جامعه م لیتبد یبه زودطبقه شما یعنی طبقه متوسط جامعه ست که ا

 زیو ثروتمند ن ریجامعه هست و قشر فق یطبقه ها نیو بهتر نیاز شرافتمندتر یکیطبقه  نیا

. دیاز طبقه خود به قشر ثروتمند جهش کن ستین یازیپس ن شوندیم کیبه طبقه شما نزد

. خواهد داشت یمناسب یو در آمد اقتصاد یکه رفاه اجتماع دیبر یبه سر م یشما در طبقه ا

داشته و از اوقات فراغت   الزم استراحت زانیو به م دیکن یساعت کار م 8شما در طول روز 

 ه میبهر یدرمان یهامهی، بیاجتماع نیتام رینظ یو از امکانات کافی برخوردار خواهید بود

 یباق طبقه نیفروخت و در هم دیثروتمند شدن نخواه یها ی. پس رفاه خود را به سختدیبر

و  یمثل دالل ییبا درآمد خود به کارها ای کرده یکار مضاعف ستین یازیماند. ن دیخواه

 د.یدولت ده لیتحواز طریق مالیات  دیآن را با شتریچون ب دیو فروش بپرداز دیخر

به شرط  دیبمان یدر طبقه خود باق دیتوان یشما م به قشر ثروتمند جامعه: امیپ

روش  نیکه از ا یکسان نی. اولدیخود را بپرداز یها اتیمالو  دیکن تیرا رعا نیقوان نکهیا
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 تیامن نیآنچه که به اندازه ثروت مهم است تام رایبود ز دید خود شما خواهنبر یسود م

خانواده شما  دیرو به رو باش  بزرگبا قشر متوسطِ  یجامعه ا رد یاست. وقت یارذگ هیسرما

با  زده ضیجامعه تبع کیکه  یجامعه سالم رشد کرده و از خطرات کیو کودکان شما در 

  .بود دیرو به رو است در امان خواه آن

این شوند چون  یاتیمال ژهیو یها فیتخف شامل دیکه به باور من با است یموارد

 :کنند یجامعه کمک م و رفاه  به رشدموارد 

  روهایو استخدام ن ینیکار آفر-1

 در سطح دنیا رانیش ازار ءارتقا ای یجامعه بشر یبرا دیثبت اختراعات مف-2

 باشد رانیو کشور ا رانیکه به نفع ملت ا یقاتیتحق یپروژه ها -3

 نیریتوسط خ یو مراکز عموم ها مارستانیمدارس و ب جادیا-4

 یخاص و کمک به ب یها یماریکمک به ب یانتفاع ریغ یسازمان ها جادیا-5

 سرپرستان و محرومان

  گراگرایان مردمملیکار در دولت  فلسفه 

که  میافتیم یکسان ادی میکن یفلسفه کار را بازنگر میبخواه کنونی  رانیدر ا اگر

 یآن سرهنگ ارتش ادیخود را دهند.  یو زندگ خانواده کار کنند تا خرج  فتیسه ش دیبا
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خود  یزندگ حتاجیرود تا بتواند ما یعصرها بعد از پادگان به مسافر کش دیکه با میافت یم

از  دیکه با یکارگر ادیکند.  یمال نیاش را تام یآزاد شگاهدو فرزند دان ایکرده  نیرا تام

گر همین شغل کارگری و حتی ا ردیالزم دستمزد نگ زانیبه م لیو زدیصبح تا غروب عرق بر

 خوشحال باشد.ادامه دهد، را هم بتواند 

عبارت است از  یاصول شرافتمندانه انسان کیمن بر اساس  یشنهادیپ ستمیس یول

 یساعت برا 8و  )خواب(استراحت یساعت برا 8و  در روزکار ساعت  8

دهد و  یم لیتشکروز را  کیکه در مجموع ت و کارهای روزمره غفرا اتقاو

  .ابدیدر هفته به استراحت مطلق اختصاص و نیم روز یک  نیهمچن

 یو آرامش روح می نهد یفت انسانابه شررا ارزش   نیشتریب ستمیس نیباور من ا به

مسابقه  جادیهستند که با ای جهان اکشورهاز  یخواهد کرد. بعض نیتام زیجامعه را ن یو روان

جامعه  تیشوند و در نها یروان جامعه م یدگیمردم خود باعث از هم پاش نیب یدار هیسرما

 کند که تمام عمر خود را صرفیم تبدیلو شکست خورده  افسردهانسان  یسر کی هرا ب

 .بدست آوردن پول کرده اند یبرا دنیدو

عمرست  شیمال از بهر آسا»کرد که  یا بزرگوار یاز سعدمجددا  دیکه با نجاستیا

چست گفت  یو بدبخت ستیبخت ک کین دندیرا پرس ینه عمر از بهر گرد کردن مال عاقل

اگر عمر خود را  یعنی «.بخت آن که خورد و کشت و بدبخت آنکه مرد و هشت کین

 یلذت یو از زندگ دیفقط عمر خود را تباه کرده ا دیکن شتریصرف به دست آوردن پول ب
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 یرویشود هر ن یباعث م ،ساعت پر بازده 8ساعت کار در روز و البته  8 ستمیس د.ینبرده ا

 ظرن درد. باید و از انجام آن کار احساس غرور کنو لذت به کار خود بپردازد  اقیکار با اشت

هم  دیساعت کار مف یک اتکارمندان ادار برخی دیشا یکه در حکومت اسالم میریبگ

و آن  میخواه یساعت کار م 8است که ما  نیبر ا گراگرایان مردمملی دیتاک .نداشته باشند

 برای با جان و دل انجام شود نه صرفا رانیو کشور ا رانیملت ا یکه برا ی. کاردیهم کار مف

 .ایمدر جمهوری اشغالگر اسالمی دیده  از آن نمونه های زیادی رفع مسئولیت که

  یمل دیتول مساله 

 رانیاشغال ا یاست. در سالها یمهم اقتصاد هر کشور یاز بخش ها یکی یمل دیتول

نماند و ضربات  در امان زیما ن یمل داتیبه بعد تول 57مرتجع از سال  یتوسط آخوندها

بود که به  یعیاز صنا یکی یرانیا فرشل اشد. به عنوان مثوارد ر پیکره آن ب یریپذجبران نا

و صادرات آن وارد شد. خوب بخاطر  دیبه تول یدیشد ضربه یواسطه حکومت آخوند

وجود داشت  یدار قال کیشهر ما  یاز خانه ها یاریکه من کودک بودم در بس یدارم زمان

آمد پرداختند که در یم یباف یاوقات فراغت خود به قال ایو زنان و دختران در تابستان ها 

که  ی. در واقع فرش بافندآورد یخانواده به ارمغان م خود و یبرا یخوب و قابل توجه

از خانواده  یاریبوده است در آن زمان کمک خرج بس رانیا یمل عیصنا نیتر هنیریاز د یکی

به  ایو  که مجبور بودند در خانه باشند یشد زنان یصنعت باعث م نیا یبود. حت یرانیا یها

 یبافان قابل یخود را بروز دهند و قال استعدادمحروم بودند  لیاز تحصها  ضیواسطه تبع
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 بانیرا نابود کرد و رق یرانیخود فرش ا غلط یها استیبا س یآخوند میشوند. متاسفانه رژ

بودند  یرانیفرش ا انداریکه عمده خر یغرب یشد و کشورها دایآن پ یبرا یگرید اریبس

 خرید از دست دادند. یرغبت خود را برا

ما به شمار  داتیتول نیاز مهم تر یکی شهیهم زین یکشاورز عیصنا گرید یسو از

در  دیبا یکشاورز داتیتول نیاز ا گرید یاریو بس یرانیزعفران ا ،یرانی. پسته ارفت یم

معطوف  دیما نبا. توجه ردیقرار بگ رانیممتاز ا داتیتول ستیدر ل گراگرایان مردمملیدولت 

خود  یهادادبه دنبال استع دیصرفا بابلکه  میآن ندار دیدر تول یادیشود که تجربه ز یعیصنا

تولید کننده خارجی یارای رقابت با آن  چیکه ه میکن یبازپرور یرفته و آنها را به گونه ا

جمع  عیصنا نیا یباشد و تمرکز ما بر رو بیقر یما ب یدیتول عیصنا ینداشته باشد. وقترا 

و دراز  دیمف شغل تعداد زیادی یکشاورز داتیو تول عیصنا نیهم قیاز طر میتوان یشود م

 .میکن جادیمدت ا

 یغذا در هر کشور نیاست و تام یمهم هر کشور یاز رکن ها یکی یکشاورز

قدرتمند خواهد بود که ابتدا بتواند  یکشور عتایشود. طب یآن کشور محسوب م تیاولو

یکی از دالیل . کرده و کشاورزی شکوفایی داشته باشد نیخوراک مردمان خود را تام

 یبه مدرن ساز ازینقدرتمند بودن کشور آمریکا دقیقا کشاورزی پر رونق این کشور است. 

 یرو میدر پرتو آن بتوان تااز مسائل مهم است یکی له آب أمس تیریو مد یکشاورز

و  هیمانجام د الزم را  ییو به واسطه آن هم اشتغال زا میکن هیتک یکشاورز یمل داتیتول
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 .میصادرات داشته باش یبرا ینفت ریهم محصوالت غ

بزرگ، اشتغال فراوان و  طبقه متوسطِ جادیا میکن یشعار خود را تکرار م انیپا در

ما  یاز آرمان ها گراان مردمگرایملیبازگشت رفاه و آرامش به جامعه در پرتو دولت 

 .خواهد بود

 

 

 





 

 

  

 فصل پنجم

 نظام قضایی



 128گرا                                                                                      گرایان مردمملی

 

 کشور ندهیآ یینظام قضا :مپنج فصل 5

 بی عدالتی در جمهوری اسالمی   

هستند از  یمیمفاه نهای، همه اخانهدادگر، عدالت رانی، انوشیدادگستر ،یدادگر

 یبرا ی. عدالت خواهبه عدالت دنیرس یبرا رانیملت ا یحماس و یاسی، سیخیتالش تار

 سیتاس تیجنبش مشروط یهااز خواسته یکیکه  ییمهم بوده است تا جا اریملت ما بس

 . عدالت خانه بود

انقالب معروف  عمومی و یهاکه به دادگاه یاسالم یجمهور یعدالت خانه ها از

شلوغ، افراد دست  یانقالب، تنها راهروها یدادگاههایتوان گفت به ب یم به جرأتبودند و 

به  یها، فحاش رزنیزنها و بعضا پ نویو ش هیگر یصدا ن،یبند به دست، انواع و اقسام مجرم

 شاهد آن بودم.است که  یموارد ادگاهافراد  درب د یکتک کار یو حت گریکدی

 لیو قاب لینا قابل به مانند هاب نیزم یا کهت یکه دو برادر برا دمید یم اریبس چه

که مورد  ینوجوان ایبودم کودک خردسال و  دهید اریو چه بسزده  گریکدیدست به قتل 

و  انتیرا که به جرم خ یکه زن دمید اریخود واقع شده بود و چه بس یتجاوز بزرگترها

که  یمردان اریآوردند و چه بس یدست بند به دست به دادگاه م گریدداشتن رابطه با شخص 

 .آماده رفتن به زندان بودند هیندادن مهر یبرا

 یاسالم یجمهور خیمکان در تار نیو خون بار تر نیتر فیکثگفت بتوان  دیشا
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 یشیفرما یکه در ابتدا با انجام محاکمه ها ییها . دادگاهاست انقالب یهادادگاه ینهم

 جنایتکارمرتجع و  یکه آخوند ییزد. جا یکشتار افسران دالور ارتش شاهنشاه دست به

، کرد یظهرش حکم اعدام صادر م یغذا بهخواه و بسته به صورت دل «یلخلخا»همچون 

 جوان هزاران به میهن وراستین خدمتگزاران  از دالوران ارتش و یاریبسهایی که دادگاه 

 .اعدام سپردند یرا به جوخه ها گرید زِمبار

  خیتار ییقضا ینظام ها  نیو پست تر نیاز منفورتر یاسالم یجمهور ییقضا نظام

مرتجع  یمال ینوشته شده و عده ا یابانیب نییآ کیآن بر اساس  نییکه آ ییجا است.بوده 

اگر عمامه نداشته باشند در مغز  یها حضور دارند و حتآن دادگاه یساؤبه عنوان ر خائن

 .گنجد ینم یگرید زیآنها جز ارتجاع و فساد چ

به جداگانه  یخود دادگاه یفاسد برا یآخوندها نیز مرتجع ستمیس نیدر ا یحت

دانسته بدین برتر جامعه  طبقه یداده و خود را به نوع لیتشکاسم دادگاه ویژه روحانیت 

 یاگر مردم عاد یول باشد عمامه خلعآنان مجازات  تیانجام دادند نها یخالف که اگر  معنی

اشاره  نیشیپ یشوند. در فصل ها یاعدام م یحت ایزندان و همان خالف را انجام دهند 

 یدادگاه شهر بزرگ سئیرکه در مقطعی که  ودم ب دهیچند آخوند مرتجع را دکردم که 

پس از آن  و خلع عمامه بود آنها مجازات تینها بودند با زنان شوهر دار رابطه داشتند و 

 .فرستادندمی کار در دادگاه  یبه شهر ما برا آنها را

از  شهیبود و هم ریمن مغا یبا آرمان ها قایدق یانسان ریو غ زیآم ضیعتب ستمیس نیا
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 .متنفر بودمجمهوری اسالمی   یهااز دادگاه یکودک

 در حیرت می ماندید کهکرد که شما  یداد میآن چنان ب زین یدرون دادگاه فساد

با شوهرش  یرو بایز یفساد هستند؟ مثال اگر زن نیدر حال انجام ا یاله نییطبق کدام آ نهایا

با خود را  دنیخواب شنهادیپ یحل پرونده و یفاسد دادگاه برا سیرئ خورد یبه مشکل بر م

دادگاه  سیرا به رئ یرشوه ا دیشد حتما با یم یگرفتار ردچا جایی در یداد، اگر فرد یم

بود که رشوه  یبرنده کس ،ییدو پرونده قضا نیب یمشکل حل شود و حت نیداد تا ا یم

 .دادگاه داده بود سیبه رئ یشتریب

 میبود که با رژ یبضاعت و بعضا کسان یو ب ریافراد فق یحکم اعدام فقط برا صدور

بزرگ  انیقاچاقچ یگاه براچیه یرشوه الزم را نداده بودند ول ای خوردند یبه مشکل بر م

و مردم  داشتند تا کشور را اداره دست هم شد. همه فاسدان دست در یاحکام صادر نم نیا

 .کنند را غارت

 یدر شبکه ها یو حت دییبگو یسخن نیکترحکومت کوچ هیبود شما بر عل یکاف

عدالت  یدستگاه ب نیتا ا دیاوریبه زبان ب یکلمه ا نیتربوک کوچک سیف بمانند یاجتماع

شکنجه  یو بعضا اعدام کند. آنها برا نیشما را محکوم به حبس سنگ یاسالم یجمهور

فرستادند تا  یها م یرا به بند متجاوزان و قاتالن و اعدام یدتیو عق یاسیس انیزندان ،شتریب

 نیاز پست تر نیقرار دهند و ا یتجاوز جنس یو حت یو جسم یروح یآنها را مورد آزارها

 .حکومت بود نیا یهاوهیش
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 دهیو عق انیب یاند آزاد دهیتمدن رس یکه به اندک ایدن یکشورها در همه اصوال

اصل وجود  نیاش کال ا ییو نظام قضا یدر حکومت اسالم یول ردخاص خود را دا گاهیجا

  .شد یبود با مجازات رو به رو م تیحاکم لینداشت و هر نوع صحبت که بر خالف م

را  ییقضا ستمیس نیا انیانواع و اقسام قربان یمبارزه با حکومت اسالم یسالها در 

که به جرم  یانجام دادم. کسان ا و گفتگوهاییه و با آنها مالقات بودم دیده کینزددور و از 

در  غامیپ کینوشتن و  یکه برا یدر زندان مورد تجاوز واقع شده بودند، کسان یاسیس

 تقاضایآنها از دادگاه  فاسد سیئکه ر یکسان ،نددیبه زندان رفته و حبس کش نترنتیا

باعث شد  ها یعدالت یب نی. همه اندرشوه نموده بود یاز آنها تقاضا ای و کرده  یهمخوابگ

 .ابدیادامه  تیحاکم نیا هیتر بر عل یجد اریبس نبرد منکه 

که  از کسانی یاریکه بسناکارآمد بود ،  فیناعادالنه و کث ستمیس نیا نقدریا بعضا

خود حق خود  ای ،یاز فرد خاط تیشکا یدادند به جا یم حیترج بود شده مالیحق آنها پا

  د.از گرفتن حقشان بگذرن ای دنریرا بگ

ای که جمهوری اسالمی در  یبار روان با که میطرف بود یجامعه ا با سو کی از

 ینیخم اتیکه همان معنو یو دزد ادیو اعت یبود و رواج فقر و بدبخت جامعه ایجاد کرده

 یم ییقضا ستمیس نیا گرید یو از سو شده یاجتماع یشد دچار فروپاش یمحسوب م

 .دیکند و از حق آنها محافظت نما یآنها داور یخواست برا
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 ؟یستعدالت چ 

 یاعدالت را به معن میتوان یکه چگونه ما م دمیشیاند یها با خود مو ساعت روزها

 دیاست جدا که با یعدالت موضوع ایعدالت همان مساوات است  ایآ م؟یبرقرار کن یواقع

من  که یکل جهینتدر مجموع   شود. یافراد بررس تیزمان و مکان و موقع طیبر اساس شرا

زیرا  ،گرانید اتیبود نه تزها و نظر یدانیم اتقیبر اساس تحق بیشتر تحقیقات گرفتم نیاز ا

جامعه نسخه  کی یبرا یا شهیش ینشستن در اتاق ها افراد بدون تماس با جامعه و یوقت

 را خواهد داشت.  یاثر گذار میزان نیکم تر باشد نیریهر چند نسخه آنها ش بنویسند

و در طبقات  معهدر همان جا دیدارد با ازین هاییزیچه چ به جامعه نکهیدانستن ا یبرا

را بدست  یمختلف اتیو تجرب هکرد یکوچک و بزرگ آن زندگ یمختلف و در شهرها

را  ینسخه ا و دهیسنج گریرا با استفاده از علوم و مطالعات د اتیو سپس آن تجرب دیآور

 .نسخه باشد نیتریکه کاربرد بدست آورید

اینکه اول . داردسوال ساده  کی یافتن جواب برایبه  یبستگ نیزموضوع  نیا حل

جرم  نیرابطه ب اینکه شود و دوم یجرم محسوب م ییزهایچه چ گراگرایان مردمملیاز نظر 

 چگونه باید باشد؟و مجازات 

 رابطه بین جرم و مجازات  

به دستگاه  ابتدا ستا ازیشود ن یجرم محسوب م ییزهایچه چ که بدانیمنیا یبرا
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 بهدانان برجسته ما حقوقسپس  و میاندازیب ینگاه ایدن کیدموکرات یکشور ها ییقضا یها

چون  ،سندیموارد را بنو نیبر اساس حق و عدالت ا و یاسیرنگ س و یدور از باور مذهب

رابطه نوشته شود. پس  نیکتاب در ا نیست چندا ازین میبپردازمقوله جرم به  میاگر بخواه

  .واگذار می کنیممستقل  ییدستگاه قضا لیموضوع را به بعد از تشک نیا

ضایی دنیا چه های ق دیدگاه من با نظرات رایج در دستگاه ،در مورد مجازات یول

 دموکراتیک کمی متفاوت است. دموکراتیک و چه غیر

 مجازات ای؟ آدارد یگاهیه جاچ دیدر عصر جد یکه عدالت خواه میبدان دیبا اول 

 یو جاسوسبه کشور  انتیخ ایو  و اختالس ی، جرائم مال تجاوز، قتل ،یدزد رینظ یجرائم

 باشد ؟ کسانی دیبا

 ییهاکتاب هستم مجازات نیا فیسالها که من در حال تال نیست که در اا واضح

که فقر  یدر جامعه ا ایآ .جامعه بپردازد یاعدام و زندان نتوانسته است به اصالح ساز رینظ

 نیخرد با قوان یب انیانسانها بدل گشته و مال یو پول به خدا کندیم دادیب یو شکاف طبقات

 عامل بازدارنده جرم محسوب شود؟ تواندیاعدام م رینظ ییمجازتها رانندیحکم م یاسالم

 علت جرایم  

فرهنگ جامعه و عامل  یعنیدر دو عامل مهم  شهیدر هر جامعه ر میاز جرا یاریبس

که در فصل پیش  یروش اقتصاد یکه با اجرا میریگ یم نیدارد. ما فرض را بر ا یاقتصاد
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تا قسمت  یکه مشکالت اقتصاد میرسانده ا نقطه ای جامعه را به در موردش صحبت کردیم 

بهبود  یتا حدود فرهنگ سازیو  نیو پرورش نو شحل و فرهنگ جامعه را با آموزی ادیز

 . رسدیجامعه م یبرا یینظام قضا یی. حال نوبت به برپامیدیبخش

وجود داشته باشد. در  و مجازات جرم نیب میرابطه مستق دیبا شودیگفته م شهیهم

 کردند یراحت تر شدن قضاوت روش معروف چشم در برابر چشم را اجرا م یبرا میقد

نوع  نیموارد هم ا هیچشمانت کور شود و در بق دیبا ینفر را اگر کور کرد کی شمچ یعنی

د کردن دایپ رییمجازات ها تغ مترقیدر جوامع  تیبشر شرفتید. با پرک یصدق م مجازات

وی مجازات  تایچند نفر را هم به قتل رساند نها کسی کشورها اگر یکه در بعض ییتا جا

 زندان خواهد بود.

 ییاز نظام قضا یبه نسخه ا دیبا ایران عرف جامعهتوجه به شناخت فرهنگ و  با  

به مجرم  یو حتشرافت را به جامعه  ،عدالت یکه در آن عالوه بر برقرار میابیدست 

 نییهدف از تع دیبا اصول و قراردادها است. یسر کی رفتنیپذ ازمندین نیا. میبرگردان

مجازاتها را که در  نیدتریاز شد یکینکه صرفا یاز وقوع جرم باشد نه ا یریشگیپ، مجازات

جرم  وقوع از یشگریدر پ یریتاث چیکه ه میباش نیو باز شاهد ا رگزینیماعدام باشد ب تینها

 دیتاک ییقانون قضا نیاصل در تدو نیمهم تر گراگرایان مردمملی.  در دولت باشدنداشته 

 .چشم برنه صرفا قانون چشم در برا خواهد بودبودن مجازات  رانهیشگیبر پ
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 اصول زیربنایی سیستم قضایی نوین  

 :میکن یم نیتدو ییقضا ستمیس هیرا به عنوان پا ریکار ابتدا اصول ز نیانجام ا یبرا

هر قوم و هر نژاد  و هر  ،یاسیس و یاجتماع گاهی، جانیهر دهمه افراد با    -1

 .در برابر قانون برابرند رانیدر خاک ا تیجنس

دیگر ، حق ارث زن و  دادن شهادتحق که در مورد زنان از جمله  یضیتبع -2

به مانند مردان  زیشود و زنان ن یلغو م عایاست سر نیشیپ ییقضا یدر قانون ها تبعیض ها که

در جامعه به  کسانی شهروندی با حقوق، و در کل برابر و ارثدادن  ق شهادتح یدارا

 .ندیآ یشمار م

 یک از چینوشته شده و ه و عدالت یورز کشور بر اساس خرد ییقانون قضا -3

به قسم ندارد و  ازیداشت. در واقع سخن راست ن ندنخواه یدر آن راه یآسمان نایدا

 .منصفه است اتیدروغ بودن بر عهده قضات عادل جامعه و بعضا ه ایراست  صیتشخ

و مقننه از ارکان   هیکامال مستقل بوده و به همراه دو قوه مجر یقوه ا هییقوه قضا  -4

 د.شو یکشور محسوب م یاصل

ملکه   ایاست که توسط شاهنشاه  هییراس قوه قضا نیعدالت باالتر یعال وانید-5

دو سوم  یو پس از را شنهادیقضات کشور انتخاب و به مجلس پ نیو عادل تر نیبرتر نیاز ب

 .کنند یم تیفعال ییقضا یدگیمرجع رس نیمجلس به عنوان باالتر ندگانینما
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که بر  ینیبه تخلفات و قوان یدگیرس یبرا یقانون اساس یوجود دادگاه عال-6

 .است رانیا یخالف قانون اساس

منصفه و عملکرد بر اساس قانون کل  تأیبا ه یمحل یاه لزوم وجود دادگاه-7

 .کشور

طرح خدمت از زندان و اعدام و قطع دست و پا  به  ییقضا یت هاامجاز رییتغ-8

 اجتماعی. 

در برابر قانون است، قانون  انیرانیا تمام یخواسته ما برابر نیمهم تر  مکُیِ اصل در

قائل شود. از پادشاه و ملکه کشور  ینژاد خاص ای قومهر گروه،  یبرا ضیعگونه تب چیه دینبا

 یم یزندگ رانیا یروستاها نیترکه در دور یکشور تا آن فرد ندگانیو نما ریتا نخست وز

 .بوده و در برابر قانون برابر هستند یو حقوق مساو حق یکند همه دارا

گاه خود داد یداد که هر آخوند برا انیو ستم پا ضیبه آن دوران تبع دیبا گرید

 یوضع مال یاگر کس نکهیا ایکرد.  یم یانداخت و فساد خود را الپوشان یراه م تیروحان

کرد. شما با هر  یم مالیجامعه را پا ریحق افراد مظلوم و فق، داشت با دادن رشوه یبهتر

بودن در برابر قانون برابر  یرانیو نژاد به صرف ا شیو هر گو یهر باور مذهب ،یاسیس دهیعق

 .دیهست

زنان  هیعل یو حقوق ییقضا یها ضیدادن به تبع انیما خواستار پااصل دوم  در
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درجه  شهروندزن به عنوان ، دوره قاجار انیتا پا رانیمتاسفانه از زمان حمله اسالم به ا .میهست

جامعه نداشتند و کار  با مردان در  یزنان حق و حقوق برابر شد، یشناخته م رانیدو در ا

بوده است. محدود نان  یالقمه یدر ازا یجنس زشیو آم یآور رزندآنها معموال به ف

حق انتخاب شد،  یزن دارا ،یخوشبختانه به همت رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلو

با بازگشت ارتجاع  کنیدو ابرمرد بود ول نیا یپوشش از دستاوردها یو حق آزاد یحق را

درجه دو جامعه شناخته شدند.  شهروندوان دا زنان به عنمجد یاسالم ینظام جمهور لهیبه وس

زنان را  هیعل ضیتبع چگونهیپس ه نیکنند که از ا یبه صراحت ذکر م گراگرایان مردمملی

 حق ارث، سهم با مردان در همه موارد از جمله یحقوق برابر ی. زنان دارارفتینخواهند پذ

 .خواهند بود و ...دادن شهادت 

بر  یاسالم یسال حکومت دولت ها 1400با توجه به   میما معتقد اصل سوم در

نقض را قبول ندارند  یخاص نیوجه د چیکه به ه یکسان ایو  ینید یها تیحق اقل رانیا

 یبوده که خط و مش نید نیاسالم بوده و ا نیبر اساس د شهی. قضاوت ها همشده است

بوده است که حدود و مجازات  نید نیا نیچناست. هم کردهیم نییقضاوت را تع یچگونگ

اصل  نیشده است. در ا قائل ضیافراد تبع ریمسلمانان با سا نیب شهیو هم کردهیم نییها را تع

 ینید ضیگونه تبعفاقد هر دیبا رانیا ندهیآ ییکه نظام قضا میشو یما به شدت متذکر م

 چگونهیباشد و ه تیو انسان التصرفا بر اساس انصاف، عد ییقضا نییباشد و نوع نگارش آ

  .نداشته باشد یدر آن نقش یآسمان نییآ
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از اصول  یکیقوا  کیما بر استقالل قوا است.  اصل تفک دیتاک اصل چهارم در

به جایگاه  یعدالت و مردم ساالر یادیز اریکه باعث شده تا حدود بس ،موفق در غرب بوده

 یریگ میقوه عمل کند تصمدو  ریمستقل از سا ،هییکه قوه قضا ی. زمانبرسدواقعی خود 

 یتواند هر نوع تخلف ینخواهد داشت و با دست باز می قوه اثر نیعملکرد ا یرو یحزب یها

هم  یها تیتوانند فعال یم شهیکند. سه قوه هم یریگیراس حکومت را پ نیدر باالتر یحت

 .با آن مقابله کنند دندید یقرار دهند و هر جا تخلف یابیرا مورد ارز

 وانیکشور د ییمرجع قضا نیتر یکه عال میکن یم دیتاک نیبر ا اصل پنجم در

به دور باشد و  یو جناح یحزب یاز هر گونه باز نکهیا یبرا وانید نیعدالت است. ا یعال

 نیبهتر نیهستند از ب نینماد ییها تیملکه که شخص ایمستقل عمل کند توسط شاهنشاه و 

شاهنشاه و ملکه دیوان عدالت، انتخاب قضات . در دشون یقضات انتخاب م نیترو عادل

 زیمستقل مانند کانون وکال، افراد با تجربه و عادل جامعه را  ن یتوانند نظر سازمان ها یم

 فهیسال وظ 7به مدت  تأیه نیشود ا یمردم باعث م ندگانیدو سوم نما یدارند. رامبذول 

نفر  7 زیعدالت ن وانید یاعضا د. تعدادریکشور را به عهده بگ ییمرجع قضا نیاداره باالتر

 .داد شیتوان آن را افزا یم طیاست که بر حسب شرا

کشور که به  یقانون اساس ازگونه تخلف به هر یدگیرس فهیوظ اصل ششم در

 .میگذاشته ا یشود را به عهده دادگاه قانون اساس یمحسوب م نیعنوان سر چشمه تمام قوان

کند و  یم تیعدالت کشور فعال یعال وانینظر د ریکه ز است یمجمع یدادگاه قانون اساس
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 یبه تخلفات مربوط به نقض قانون اساس یدگیدارد آنهم رس هرا به عهد فهیوظ کیفقط 

کشور از گزند  یتواند ضامن محفوظ ماندن قانون اساس یدادگاه م نی. وجود ااست کشور

 رخ دهد گردد.که بعدا ممکن است  یراتییتغ ایو 

 دیمنصفه تاک اتیه نیو همچن یمحل یها بر لزوم وجود دادگاه اصل هفتم در

 ید و حتنبپرداز یید در بعد کوچکتر به امور قضانتوان یم یمحل یها . دادگاهمیا کرده

کار صرفا  نی. اباشد هااز اهداف اصلی آنشوراها  ودادگاه ها  نیحل اختالف در ا امکان

منصفه  اتیاما ه کمتر خواهد بود تیهمبا درجه ا ییبه پرونده ها یدگیروند رس عیتسر یبرا

 تیجمع کیتواند از  یاست م گرید یکشورها یموفق در بعض یاز نمونه ها یکیکه 

خاص که قرار  یپرونده ها یشود و در برخ لیکه معتمد و درستکار هستند تشک یمحل

 فانصا هکار ب نی. اندیایپرونده ب یدر نظر گرفته شود به کمک قاض نیاست مجازات سنگ

 یحکم که ستینقاضی  کی یکند و فقط را یم یاریو عدالت در کار قضاوت کمک بس

که فرد را مورد هستند  منصفه و قاضی اتیهاین  کند بلکهصادر  نفر کی یبرا نیسنگ

 .دهند یقضاوت قرار م

مانند زندان  ایمعمول در دن یفعل یکردن مجازت ها نیگزیبر جا اصل هشتم در

مجازات عادالنه به اسم  کیمانند قطع دست و پا با  یا انهیوحش یمجازتها ایاعدام و  ایو 

در جامعه مرتکب  یست که اگر کسا نی. هدف ما امیکن یصحبت م طرح خدمت اجتماعی

 زانیانجام دهد. م و خدمت اجتماعی یجامعه کار مجان یبرابه نسبت همان جرم  شد یجرم
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 خواهند کرد.   نییتع را قضات عادل کشور  خدمت اجتماعیطرح و سطح 

 ت ها ااصول مجاز 

 گوناگونی یمجازات هاامروز  یای. در دنمیت ها بپردازال مجازواص یبه بررس حال

کشور  یتخلفات مختلف وجود دارد. از اعدام و گردن زدن و قطع دست و پا  در بعض یبرا

 تامجازانواع از  یناویحوزه اسکاند یسوپر لوکس در کشور ها یمتحجر تا زندان ها یها

 به شمار می آیند.در دنیای امروز  ها

و  میبگذار یرا به نقد و بررس مانکشور یامروز یست مجازات هااالزم  ابتدا 

 گذار بوده است ؟ ریمجازات ها تاث نیا ایآ مینیبب

 اعدام مجازات  

خاطره من از مجازات اعدام به  نیکه در فصل اول کتاب اشاره کردم اول همانطور 

من به صورت اتفاقی شاهد صحنه ای بودم که  رفتم. یمدرسه نم هنوزکه  گرددیبر م یزمان

با وجود اینکه سن بسیار کمی داشتم  بودند دهیبه دار کشدر آن یک نفر را در میدان شهر 

که از طناب دار  یانفرد زم آن یدست و پا زدن ها آن صحنه را هرگز فراموش نمی کنم.

 گذاشت. یساله بودم بجا 6کودک  کیمن که  خاطردردناک را در  یبود صحنه ا زانیآو

او که بر طناب دار  بر جنازه خرد باخته یپس از اعدام آن فرد نگون بخت عده است ا ادمی

ود که در دهه ب یهمه آنها بخاطر جو عکس العمل زدند و به باور من یسنگ مآویزان بود 
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 حاکم گردیده بود.مغز افراد  بر 60

در روزنامه ها شاهد محکوم شدن  ای ونیزیاز تلو رانیام در ا یدر طول مدت زندگ 

  کیکه از نزد یبار نیآخر .می دیدم از رسانه ها رااعدام ها  نیایا و  بودمبه اعدام  یعده ا

خط واحد اتوبوس در  مسیری را با  کهبود  یزمانبودم  اعدام در شهر نفیم اتریتاثشاهد 

شهر آورده  یاصل نیادیاز م یکیسرقت به  ه جرمرا ب یچند نفر ای. گوطی می کردم رازیش

معطل  ،که در اتوبوس یشده بود. در مدت نیسنگ کیامر باعث تراف نیتا به دار بکشند هم

 نهایا»: گفت یم یکیکردند. یگفتگو م گریکدیمدام با  ردمم میبود کیباز شدن تراف

تخم مرغ دزد را  چارهیب کیدزدان هستند حال  نی( خودشان از بزرگتری)حکومت اسالم

شهر اعدام انجام  دانیاست که در م یچه وضع نیا»: گفت یم یگرید «.اند دهیبه دار کش

کردم و همان یافراد گوش م یتگوخاموش به گف زیمن ن «.دهند راه ملت را چرا بسته اند یم

داد که  یبه من نشان م نیمردم را در وبالگم گزارش دادم. ا یروز طبق معمول واکنش ها

مجازات ها مخالف  نوع نیبا ا یاریکرده و بس یمحسوس رییتغ 60جو جامعه نسبت به دهه 

و از  دانندمی  ونتموج وحشت و خشبرای راه اندازی  را اعدام هااصلی دلیل  هستند چون

جرم و جنایت در سویی مشاهده می کنند که اعدام ذره ای تاثیر برای جلوگیری از روند 

 ندارد.جامعه 

 نیحقوق بشر و فعال نیفعال ،یاسیافراد س یها و گفتمان ها بحث شهیهم من 

 یها دگاهید نمیکردم تا بب یدنبال م گرید یاز سو را سو و عموم جامعه کیرا از  یاجتماع
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 یاسالم ینظام جمهور رییکه معتقد به تغ یغالب نظرات افراد. ستیباب اعدام چآنها در 

 دیبود که مجازات اعدام با نیچنمی دانستند دموکرات  وسکوالر  فیطاز بودند و خود را 

مجازات  گفتندیکه مبودند افراد دیگری نیز البته ،از کشور ما برداشته شود شهیهم یبرا

 موافق حکم اعدام بودند و ی نیزمارانگشت ش تعدادو  میبگذارمردم  یاعدام را هم به را

در آن که هنوز مجازات اعدام مثال میزدند  تکشور دموکرا کی ه عنوانرا ب کایکشور آمر

 .پابرجاست

در  یاسالم میکه رژ یغاتیمردم عوام بخصوص در داخل کشور و با تبل دگاهیاما  د 

 یاز مردم را م یادیز اریبس تیاگر شما جمع .متفاوت تر بود یبود کم سالها انجام دادهآن 

مشکل  نیا روندیولو گناهکار م ،شخص کیاعدام  یصبح به تماشا 5که ساعت  دیدید

کند که تنها راه مقابله با  یدر اذهان مردم جارداشت  یسع یماسال میبود که رژ یاز تفکر

که شخص گناهکار اعدام شود و اگر ست ا نیو قتل و کشتار و تجاوز ا تیجرم و جنا

 اشرار یخود شما و خانواده شما مورد تعددارد روز امکان مجازات اعدام برداشته شود هر 

خواهد رفت. دو دستگی کاملی میان مردم ایران بر  باال اتیجنا زانیو م دیجامعه واقع شو

 در جریان بود. نیز سر بودن یا نبودن مجازات اعدام

 یاسیس نشیسطح خرد و دانش و ب یمردم در درون مرز که دارا گریگروه د البته

جرم و  دیدانستند بلکه باعث تشد یبودند مجازات اعدام را  نه تنها سودمند نم  یو اجتماع

  بر می شمردند.هم  تیجنا
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گذشت  یمثل اعدام م ییمجازات ها یکل هر چه از عمر حکومت و نا کار آمد در

 کرده و بر مخالفین آن افزوده می شد.  زشیاز داخل مردم ر مجازات نیتعداد هواداران ا

که معتقد به  یکسان و هواداران جمهوری اشغالگر اسالمیام که  دهیبارها د من 

طرف مقابل خود را در بحث محکوم کنند.  یفلسفه اعدام هستند چطور توانسته اند به راحت

جامعه شناس دعوت متخصص  کیاز  یزبان برون مرز یفارس یاز برنامه ها یکیمثال در 

مردم پاسخ دهد،  یشده بود که در دفاع از لغو مجازات اعدام صحبت کند و  به تلفن ها

اگر به دختر و همسر »که  خط آمد و به جناب متخصص گفت یرو میاز عوامل رژ یکی

ه زندگی ب یکه قاتل به راحت دیگذاریشما م ایشما تجاوز شود و بعد آنها را به قتل برسانند آ

و سردرگم شد و  جیچند لحظه گ یبرا یجالب بود که متخصص گرام «؟خود ادامه دهد

 .بدهد ینتوانست پاسخ درست و قانع کننده ا مبعد ه

جایگزینی مجازات اعدام از یک سو با مردمی رو به رو هستیم که راستای در  

 جز مجازات اعدام نمی سالیان طوالنی جمهوری اسالمی به آنها گفته که هیچ مجازاتی به

فرهنگ چشم در برابر چشم و انتقام  ی دیگرسو تواند عدالت را برای شما برقرار کند و از

 .  رخنه کرده استهای شخصی در خون و پوست مردم 

 ای «.رومیو به زندان م زنمیم» ای «.دهمیاش را م هیو د کشمیم»همچون سخنانی  

نمونه ای از گفتمان خشونت بار کالمی در آن « .تسینو اعدامم هم کنند مهم  کشمیم»

مقطع ایران بود که به ما نشان می داد که اعدام و زندان نتوانسته است به عنوان مجازاتی که 
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 را داشته باشد.کند کارایی الزم پیشگیری  باید از جرم 

، مجازات اعدام ی که هر روز در جامعه می دیدیممیجراآمار  توجه به  با همچنین 

و چه بسا جامعه را به سمت خشونت  در جامعه بکاهد میزان خشونت از که بودانسته نتو

 .بودبرده  زین یشتریب

 مجازات زندان   

 انآن یشنهادیپ یجامعه و زندان ها یسوپر دموکرات ها دگاهید

چپ و  یها شهیاند ،یحقوق بشر یهادموکرات در گروه از افراد سوپر یلیخ 

 دشنهایمجازات زندان را پ ،مجازات اعدام نیگزیجابه عنوان  ...و نینو یهاستیسمارک

 زندان جادیتر جلوه دهند هدف آنها ا فیلط یلیخواهند خود را  خ یم یو وقت کنندیم

 دارد وجود …و وتریو کامپ ونیزیاست که درونش تلو نروژ کشور یمانند زندان ها ییها

مجازات اعدام به عنوان جایگزین  خواهندیرا م نیستاره کم ندارد و ا 5از هتل  یزچی و

بر گزینند. این افراد نیز همان هایی هستند که در قصرهای شیشه ای خود در  ایران در جامعه

 واقعیاه بین عموم مردم جامعه زندگی نکرده اند و وضعیت گد و هیچخارج کشور نشسته ان

 یبرا یمجازات زندان و کال فلسفه زندان حت ریز لیمن بنا به دالجامعه را نمی دانند. 

 . دانم ینم حیرا هم صحاعدام  ریمجازات غ

که زندان هم نتوانسته آنگونه که  دینیب یسالها م نیها در ا زندان قیدق یبا بررس-1 
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مواد مخدر تا تجاوز به از  استفاده فجایعی نظیر. چه بسا دریکاهش جرم را بگ یجلو ،دیبا

از  یاری. بسردیگیزندان ها صورت م همین در حتی قتل نیز و سال وکم سن  انیزندان

 یم ادیرا  یشتریب یو از هم خالف ها شوند یدر طول دوره زندان با هم آشنا مان یزندان

 .دهند یرا م ییایماف یباندها لیآمدن تشک رونیبعد از ب یو حت رندیگ

باال است.  اریبس کند یم لیها به جامعه تحمکه زندان و امور زندان یخرج زانیم-2

 بیشود که قصد آس یآنها  صرف اشخاص یاتیکه در آمد مال نیاز افراد جامعه از ا یلیخ

 لیتبد باید زندان ،ادیمخارج ز نیندارند. و به علت هم تیرضابه جامعه را داشته اند  یرسان

که به آن ضرر  ندیبب یجامعه ا ونیخود را مد یجامعه باشد و زندان یبراده سود گزینه ایبه 

 .وارد کرده است

 نوع چیمدت زمان مشخص ه یمکان برا کیافراد مجرم در  یبا نگهدار-3 

که کار و تالش  میدانیرد. همه میگیدر جامعه صورت نماز سوی زندانیان  یحرکت و کار

از و هم  یاز خود زندان همامکان را  نیا ،کردن یبا  زندان یست ولایجامعه پو کینشانگر 

 کی لیتبد بنابراین .و عمال در راه تبلیغ مفت خوارگی خواهیم افتاد گرفت میجامعه خواه

محرکه جامعه از اهداف  یرویعده افراد که در زندان ها به خورد و خواب مشغول هستند به ن

 .ستگراگرایان مردمملی
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 طرح خدمت اجتماعیراه حلی به نام  

ت العد یاول اجرا. ردیگیجامعه به دوعلت صورت م کیمجازات در  تعیین شهیهم

خدمت  طرحساختار زندان را به  دیبه باور من با ریتفس نیبا ا. از وقوع جرم یریشگیو دوم پ

بر اساس میزان جرم،   مجرم باید  . طرح خدمت اجتماعی طرحی است کهداد رییتغ اجتماعی

 از بهداشت و مجرمانکلیه  ماعیدر طرح خدمت اجتدهد.  برای جامعه کار رایگان انجام

کند آنها  یاست که کمک م یتنها راه نیا. برخوردار خواهند بود اولیه امکانات رفاهی

ماندن  یباق ،است تنها راه سنگین اگر جرم آنها ایدوباره پاک شده و به جامعه بازگردند 

  .باشد میجامعه  یبرا گانیو کار را مکان های این طرح در یطوالن آنها برای مدت

 میرا کنترل کن یهر زندان یبه درست میتوانیم نینو یهایبا استفاده از تکنولوژ ما

 طینوع برخورد آنها، شرا میتوان یم قای. دقمیآورد کنرا بر یکارکرد هر زندان زانیو م

مکان  نیکه ا یاگونهبه نیم برانداز ک یتکنولوژ لهیآنها را به وسو سالمت جسمانی  یکیزیف

 هب دیفرد مف کیگرفته و  لیفرد مجرم را تحو کیتا  شود یمحل های خدمت اجتماعی

 .دهد لیتحو جامعه

در مقابل ؛ کرد یدرجه بند یسخت طیبر اساس شرا دیرا با طرح خدمت اجتماعی 

 ساله را در 25تا  20دوره  کی ای حکم کار تا ابدتوان  یمانند قتل و تجاوز م جرائم بزرگ

 یجرم هامورد باال در نظر گرفت و در  یبا درجه سخت برگزاری طرح های مکان یکی از 

 .داد شنهادیکمتر پ یدرجه سخت اچند ساله ب ایسبک تر کار چند ماهه 
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 : خالصه کرد ریرا در موارد زطرح خدمت اجتماعی  یایمزا توانیکل م در

 در سطح مجرمان جامعه یکار و کارگر هیروح ریبخاطر تکث میکاهش جرا-1

 کیموثر زندان با  ریاعدام و مجازات غ یانسان ریمجازات غ یمنطق ینیگزیجا-2

 یمجازات عادالنه و انسان

 کار یرویآنها به ن لیتبد و جامعه یبرا نیکارآمد از مجرم یروهایپرورش ن-3

 اتیدوش مال یاز رو نیاز مجرم ینگهدار یو انسان یمال نهیبرداشتن بار هز-4

 دهندگان کشور

 یموضوع پ نیساعت کار )جامعه به ا 8با روزانه  دیمف یگسترش فلسفه زندگ-5

بهتر از  ردیبگ یانجام دهد و حقوق شرافتمندانه ا دیساعت کار مف 8که اگر روزانه  بردیم

 (.باشدجامعه  یبرا یست که مجازات آن کار مجانادست زدن به  اعمال خالف 

 نیکه ا دیایب شیپ یسوال شانیبرا زیطرفداران حقوق بشر ن انیم نیدر ا دیشا اما 

گروه  نیدر پاسخ به ا دیبا. افراد باشد یحقوق بشر و حقوق انسان هیانیمخالف ب دیکار شا

با اصول  یمنافات چیجامعه ه کیفرهنگ کار شرافتمندانه در مقابل انجام جرم در  ،گفت

 .حقوق بشر ندارد

دهند باز گرداندن شرافت  یم شنهادیپ گراایان مردمگرملیرا که  یفرهنگ اتفاقا
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در جامعه  زانیم نیبه کمتر تیشود جرم و جنا یکه باعث م یبه افراد است. شرافت  یانسان

جامعه حفظ شود، مجرم به  دگانید بیچه مجرم و چه آس ین و منزلت انسانأش ؛برسد

 .برود یو سر بلند شرفتیرو به پ زیشود و کشور ن هیصورت الزم تنب

  خطرناک تکارانیجنا یساز میعق 

 نیمجرم یساز میبردم در باب عق یآن پ تیکه مدتها به حقان یاز اصول یکی

ما روشن شده است  یعلم و دانش برا شرفتیو متجاوزان است. با پ نیخطرناک مانند قاتل

به  خصلتها یبعض کنیافراد جامعه دارد ول تیدر ترب ییزابس ریتاث ،طیکه عالوه بر آنکه مح

 نیاول ییکند. در نظام قضا یم دایانتقال پ گرینسل د هب یاز نسل یو نژاد یکیصورت ژنت

 میعق یفرستادن مجرم برا ،دادگاه منصفه کیخطرناک در  یکار پس از اثبات جرم ها

و اجازه  ردیمجرم خطرناک بگ کینسل را از  دیحق جامعه است که تول نیاست. ا یساز

  کند. جادیرا ا یگرید لنس ،خود آلوده به خشونتِ  یژن ها لهیبه وس یندهد که و

 نتیجه گیری 

و فرهنگ کهن ما مجازات اعدام وجود نداشته  اتیدر ادب شومیم ادآوریآخر  در

جوان  دو یکه روز ستمگرضحاک  زمانی که ،میخوانیاست. همانگونه که در شاهنامه م

را نکشت  او دونیفر، شد ریدستگ دونیتوسط فر کردیم یسالخ شیخوراک مارها یرا برا

 .دیکش و در کوه دماوند به بند
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به صراحت و سرمشق و الگو قرار داده را خود  یرانیا لیبازگشت به فرهنگ اص  ما

 .یمکن یم هیرا توص طرح خدمت اجتماعیمجازات اعدام را رد کرده و مجازات 

رخت خود  شهیهم یبرا کباریها  یکشور نا عدالت ییکه با بهبود نظام قضا دوارمیام

 نیعدالت را در سراسر ا میبتوان رانیا یاهورمزدا یاریبربندد و به  ییکشور اهورا نیرا از ا

 .میانبگستر هنیم

 

 

 





 

  

 

 

 

 

 ششمفصل 

 نظام آموزشی
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 ینظام آموزش :فصل ششم 6

 جمهوی اسالمی در نظام آموزشی 

شد. از آن مدارس شلوغ دو نوبته  آغاز ام ییمدرسه ابتدامن از  یبرا یآموزش نظام

و جدا کردن  یتیجنس کیکه با تفک ی. مدارسبودشصت دهه  یتیکه حاصل انفجار جمع

آخوندی برای از ذهنیت  نمونه آشکار  کی ،به جزام و وبا انیبه مانند مبتال انو پسر اندختر

از هر کسی هم در آن سن و سال می پرسیدم چرا . را تداعی می کردجداسازی جنسیتی 

 کسی پاسخ درستی نمی داد.دخترها نمی توانند همراه ما به مدرسه بیایند 

  ینیخم قهیدر آن مملکت نبود که در آن سالها  هم رتیغ با دولتمرد کی متاسفانه

 نیچن نیداشت که ا یشاهنشاه چه مشکل یتیکنترل جمع ستمید که سرا گرفته و از او بپرس

آورد سر کارش  یسخن بر م یاگر هم کسالبته  و  یکردیبه داشتن بچه م قیمردم را تشو

برده و  ادیخرد را از  ،عوام جامعه تیسالها اکثر نبود. در آ میرژ یچالها اهیا اعدام و سب

. من دندید یاو را در قرآن و عکس او را در ماه م یشده بود که مو یآنها امام یبرا ینیخم

 .داشتم یبعد از انقالب مشکل اساس یتیانفجار جمع نیبا ا یو به طور جد شهیهم

 دهیرس یبه سن جوان 90تا  80 یکه در دهه ها 70و  60که همان کودکان دهه  یوقت

کشور ازخارج از سر مشکالت به  ایافسرده شده و معتاد و  کاریب اکنون را می دیدم کهبودند 

می یا  و باید هفت خان رستم را طی می کردندشغل  کی پیدا کردن یبرا  ی شده وفرار
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ایران  ملت  یبرا ینیکه خمی بزرگ یبدبخت نیبه ا یپ، باشند داشتهپارتی معتبر و پول بایست 

 .بردم یبود م ذاشتهبه ارمغان گ

و حقوق هم می لولیدند دانش آموز در 40ه در هر کالس تا دانش آموزان ک ادیازد

و آوردند یها  مانواده خود را با خود به سر کالسکه مشکالت خانه و خ یمعلمان یناکاف

همه  اتیاضیچون ر یقابل هضم ریو دروس غ ینیو د یچون عرب یکسالت آور یدرس ها

 .مدارس بسازنددر  فاجعه بار را ینظام آموزش کیتا  بوددست در دست هم داده 

و قرآن خواندن اول صبح در سر صف و بعد از آن دعا کردن به جان رهبر  دعا

 شهیاند همما به ارمغان آورده یبرارا  نیانقالب ننگ نیا نکهیا یبرا ینیانقالب و امام خم

کار  نیا دیکه چرا هر روز بام ایجاد می کرد در ذهن یاریسواالت بسن بود و موجب آزار م

 شتریب یبرا به قدری مدرسه که دارم ادیرا انجام داد. به  )دعا خوانی برای رهبر( افتضاح

مدرسه را  تا دیایب ینخواستند که برف و بارایدانش آموزان زجر آور بود که از خدا م

آنقدر قدرت جذب داشته باشد که دانش آموز با دل و  دیکه  با ید. مدرسه انکن لیتعط

کشور و جامعه  یراب دیفرد مف کیبه عنوان  حیصح تیترب کیو با  افتهیجان در آن حضور 

 شده بود. نیسرزم نیاستعداد کودکان ا یسوزاندن و نابود یبرا یبه محل لیتبدد یدر آ

آن را نابود کرد که نظام  یو نسل فردا حیصح تیابتدا ترب دیکشور با کینابود کردن  یبرا

 .داد یآن را انجام م یبه خوب یاسالم

 یمدارس ما به جز سوزاندن استعداد کودکان و تحت فشار قرار دادن آنها برا در
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نداشت و کارایی ارزش  یآنها ذرته المثقال یکه در زندگ یضرور ریگرفتن دروس غ ادی

 یدرست در جا یریتوانست با بکارگ یکودکان که م ی. مغزهاگرفت یانجام نم یکار

چون  یارزش یدروس ب ردنو افتخار کشور شود فقط صرف حفظ ک شرفتیخود باعث پ

دانش  یکه اگر از تمامو یا دروس سنگینی چون ریاضیات می شد  و قرآن یو عرب ینید

 یم دیدرباره آن دروس بپرس یاند کمگذرانده یعالات نمرا که آن دروس را ب یآموزان

 اریبس یآموزش ستمیدهد که س یبه ما نشان م نیندارند و ا ادیبه یزیاز آنها چ یاریبس دینیب

 .غلط بوده است

به نقطه  دنیرس آموزان با استعداد از چرخهبود که دانش یفقر عامل گرید یسو از

 .که مستحق آن بودند کنار روند یا

 حذف دروس زائد در آینده ایران 

   غلط یو حذف دروس و روش ها یاول : ابزار محور بخش

  ان تحصیالت متوسطهدور دیکتاب هست نیما که در حال مطالعه اش شتریب احتماال

دانشگاه با تمام خاطرات  یو حت رسهدوران مد .دیاخود را گذرانده آموزش عالی یحتو 

و سطح  یآگاه شترینداشت و ب یچندان یحاصل علم بود که یمن دوران یخوب و بدش برا

که  یدیمف مهیتنها آموخته ن دی. شاهستمدوران  نیاز ا رونیمطالعات ب ونیسواد خود را مد

سواد  یریگ ادیبوده است  یکاربرد میداشته ام و برا رانیدر ا یسال نظام آموزش 14من از 

و ضرب و تقسیم  قیحد جمع و تفر در یاضیحساب و کتاب ر یخواندن و نوشتن و کم
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قرار  یمحور یاتحفظ بررا  هیپا ینظام آموزش امر هم آن است که نی. علت ابوده است

از کتاب را حفظ  یمتن اگر دانش آموزی یعنی. و کاربردی یداده است نه مفهوم محور

را حفظ  مساله کی راه حل ای کردمیدر نزد معلم و استاد خود بلغور  یکرده و به مانند طوط

 ینظام آموزش نیدر ا چگاهیه من  یول بود یباز نیبرنده ا می نوشتتخته  یکرده و در پا

 بخوبی متوجه نشدم.محتویات درسی را   از یاریم بسیمفاه و یمعان

 سلسله ای از ی امروزی کشورمانازهایبر طبق نگرش به جهان مدرن و ن دیبا ما

 یدئحذف دروس زا ،اصل مهم نی. اولایجاد کنیم ینظام آموزش کارکرد درات را رییتغ

ما در تناقض است. به  ملی گراییاست و با  یاخالق ت که دانستن آنها بر خالف اصولسا

 یکودکه اجبار به را ب ینیو د آندرس قر ییاز همان کالس اول ابتدا دیعنوان مثال چرا با

؟ چرا باید در مغزهای جوان خود نداشته است نیدر د یحق انتخاب چیکه ه تحمیل کرد

کارهای بزرگ را دارند دروس دینی و قرآن را فرو  یادگیری و انجامکودکان که قابلیت 

کرد که ذره ای کاربرد برای زندگانی آنها نداشته و چه بسا اخالقیات و سالمت روح آنها 

به  یباربه صورت اجکه  یک دین خاصمربوط به  دروس هیکل دیما بارا نیز از بین ببرد. 

 یسالگ  20 یا 18 تا سن ی که. کودکمیکن جدا یرا از نظام آموزش شود یم سیکودکان تدر

به عنوان دین  یو تدریس هر دیندین خاصی به او تحمیل شود  اجبارندارد نباید به حق رای 

گرایان ملیرسمی کشور در واقع سمت و سو گیری به نفع یک دسته خاص از جامعه است و 
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که  1در واقع یکی از اصول سکوالریسم دت جلو این موضوع خواهند ایستاد.به ش گرامردم

از آموزش و پرورش است.  دروس  دین م داد جدایی در فصل های بعدی توضیح خواه

حق ورود به دروس دانش  دینو آموزشی در مدارس نیز شامل این موضوع می باشند 

 اشت. د دنخواه گراگرایان مردمملیآموزان را در دولت 

ت هیچ دانش آموزی مجبور نیست که آیه های سخ گراگرایان مردمملیدر دولت 

یادگیری  عربی که گفتن آن برای انسان های بزرگسال نیز دشوار است را حفظ کرده یا به

ای دیگر به دینی بپردازد که اصوال هیچ ربطی به کشور ما یعنی ایران نداشته و از کشوره

 ر ما گردیده است.زور شمشیر وارد کشو

 جامعه از مدارس سطح اخالق ینیپرسش مطرح شود با حذف کتب د نیا دیشا

 ی ازین باید گفت که .کنند یمایفا جامعه  اتیدر اخالق ینقش مهم انیاد رایز دیآ یم نییپا

همه  میتوان یم، ما  میقرون گذشته متوسل شو انیاخالق مند کردن جامعه به اد یبرا ستین

 فرهنگ در که …و گرانی، کمک به دتی، شفاف، صداقتییصفات خوب به مانند راستگو

همچنین بر  ده وکر ینیدروس د نیگزیجا راسیار به این امور سفارش شده باستان ما ب رانای

را برترین فضلیت  «خرد»که و آشو زرتشت سی اساس آموزه های بزرگانی همچون فردو

راه اخالق دانش آموزان کنیم. می دانیم که خرد به معنی استفاده از  توشه هر انسان می داند

                                                                                                                  
 

1 Secularism 
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 .است با در نظر گرفتن اخالقیات عقل

 کردن نیگزیو جادینی و قرآن و امثالهم  یاجبارف دروس در مورد اول با حذ پس

کردن دروس  ملیدر جهت باز شدن اذهان کودکان و  گام کی میتوانستخردورزی 

 برداریم. 

آموزش  یست ولا یاریکه مورد تنفر بس یبه درس .میرسیم یمرحله بعد به حال

از دانش  یاریدرس که بس نیا .بوده است یو آن درس عرب است یآن در مدارس ما اجبار

نه تنها زبان ما ندارد  یبرا کاربرد مفیدی چگونهیهستند و دانستن آن ه یآموزان از آن فرار

 دهبه کشور ما حمله کر شیسال پ 1400که  ستا یبلکه زبان کسان ستین یالملل نیب

حذف  یلیمقاطع تحص هیزبان را در کل نیا دی. ما باخواستند این زبان را بر ما تحمیل کنندو

در برنامه  ییست را از همان سال اول ابتداا ریزبان فراگ کیکه  یسیآن زبان انگل یو بجا

 .میبگنجان نکودکا یدرس

است مهم بسیار ما و مردم ما  یبرا یالملل نیبه عنوان زبان ب یسیزبان انگل یریگ ادی

 . صحبت کند یسیو انگل یبه دو زبان فارس یبتواند به راحتباید  یرانیهر ا و

به عنوان  یآموزش زبان فارس هر چیزی آموزش زبان فارسی و سبک مهم تر از اما

 نیمحترم تر و واالتر باشد و به بهتر یزیچ از هر دیما با یاست. زبان مل انیرانیا یزبان مل

 یبه عنوان عنصر همبستگ یزبان فارس تیشود. اهم سیدانش آموزان تدر بهممکن شکل 
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ی در هر نقطه ای از کشور هر دانش آموز است که تیمورد اهم یا ازهبه اند رانیامان کشور

مردمان  گریبا د هر چه تمام تر ییوایبه شبتواند  رساند انیپابه  را دوره متوسطه خودکه 

 شیکه با گو رانیا یمرز یشده است که در استان ها دهیصحبت کند. بعضا د رانیساکن ا

 دیاسات دیشود. با ینم دیتاک یبه خوب یکنند بر آموزش زبان فارس یصحبت م یمتفاوت یها

پرستان  نهیشوند خود از م یدر مدارس گماشته م یآموزش زبان فارس یکه برا یو معلمان

 یبلکه به صورت قلب اند مسلط  یبر آموزش زبان فارس یباشند که نه تنها از نظر علم یواقع

 .باشند زبان نیوفادار به ا زین

ه کرد یسع شهیهم نیزم رانیبدان جهت است که دشمنان ا یمن بر زبان فارس دیتاک

 .بر ما مسلط شوند تا یو نها لیار و ذلوما را خ ،یهمبستگ یستون ها فیتضع قیکه از طر اند

 گرید یعدبوده است. از بُ ارسیف کشور ما زبان یداریو پا یهمبستگ یستون ها از یکی

به  دیاست با نیاز دانش آموزان سخت و سنگ یاریبس یچون آموختن دستور زبان برا

آورد به زبان  یم دیآموز پددر ذهن دانش یطوالن یها که ماندگاروهیش نیراحت تر

 ود.شپرداخته  یآموز

در دستور کار زبان  دیبا زین رانیا اتیآموزنده از بزرگان  ادب یشعرها آموختن

 یبخش ها نیاز مهم تر که باشد.  بخش حماسه گراگرایان مردمملیآموزان ما در دولت 

اساطیری و فرهنگ  ردیگ یآموزان جابه عنوان اصل مسلم در کتب دانش دیماست با اتیادب

 منتقل شود.دانش آموزان  کیکای ی آنان بهها یوررشادت ها و دال داستان و رانیا یحماس
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و مثلثات  اتیاضیمثل ر ینکته در مورد دروس نیا شهیهم لیتحص یطول سالها در

به نظرم  یو طراح یکیگراف یکارها یو حت یهمچون نقشه کش گریدروس د یاریو بس

 حل و فصل کرد وتریبه کمک کامپ توانیرا که م ریوقت گ اتیعمل یاریبسکه چرا  آمدیم

  ما باشد ؟ التیمدارس و تحص یالگو نیا دیداد و چرا با ماجبارا توسط مغز  انجا دیبا

 کیست را ا یاریبس یسخت برا اریبس اتیعمل کیکه  یریمثال انتگرال گ یبرا

همچون  یگرید یهااتیعمل ایدهد.  یانجام م هیدر عرض چند ثان یحساب مهندس نیماش

 یبه راحت وتریکامپ تایحساب و نها نیرسم نمودار را ماش یحت و ، تابع و مشتقکالی، رادجذر

مغز خود  یخاکستر یسلول ها دیآموز بادانش کیچرا  نجاستی. پرسش ادهد یانجام م

شد و  نییعدد باال و پا کی یرا انجام دهد و وقت یریانتگرال گ کیرا بسوزاند تا بتواند 

 ؟نمره آن مساله را از دست دهد امدیبه دست ن حیجواب آخر صح

 ید تنها مباننشو یکه در مدارس آموزش داده م یعلوم ریو سا اتیاضیاز ر دیبا ما

 یریگ ادیبعد از  یعنی. میبرو ینیو به سمت آموزش ماش میده ادیرا به دانش آموز  میو مفاه

به  قیو جمع و تفر میضرب و تقس یچهار عمل اصلدر مورد اعداد و ارقام و  هیپا اطالعات

و نحوه کار را  به دانش  اتیفقط مفهوم آن عملتر  دهیچیمسائل پ رکه د میبرو سمتاین 

 کالیدانش آموز بداند کار رادهمین اندازه که  یریگ کالی. مثال در مورد رادمیاموزیآموز ب

 نیبا ماش یبه راحت می تواندرا  یریگ کالیراد اتیعمل یول کفایت می کند ستیچ یریگ

به عنوان . عملیات های پیچیده ریاضی ریو سا یریدر مورد انتگرال گ ای. دحساب انجام ده
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را از حفظ کنند و در  یاضیر دهیچیپ فرمول هایدانش آموزان  میبخواه نکهیا یبجا مثال

سالها به  یکه در ط ییها گاهیبه دست آوردن جا یبرا(تن به اسم کنکور امسابقه مار کی

نبرد تن به تن بپردازند شروع  ایباهم به رقابت  )شده است محسوب یارزش اجتماع نعنوا

 یمیروش قد یبجا نیماش ینیگزیجا نی. امیکنوتریمپحساب و کا نیبه آموزش کار با ماش

 نکهیا یاست که ما بجا نیآن ا نیدارد که مهمتر اریبس یایمزا)روش محاسبات دستی ( 

 ادیرا  میمفاه کسالی یدر ط میمباحث کن نیدادن ا ادیصرف آموزش و  راسال  نیچند

 .میده را آموزش حساب نیو ماش وتریداده و در کنار آن کار با کامپ

 یم التیسال به تحص 12که  یدانش آموز هست کا نیهدف ا نیا میعظ دستاورد

وقت را  هیبق رفته وگ ادی ییدر همان مقاطع ابتدارا  هیاول میو مفاه یمبان روش نیبا ا پردازد

 .دینما و یا یادگیری حرفه ای  قاتیصرف تحق

 آموزش و پروش و ایجاد شغل 

مانند دکتر و مهندس  یمشاغلبه  ارج نهادنصرفا  گراگرایان مردمملیدولت  هدف

همه مشاغل جامعه  ااز نظر م .ستیشوند ن یکه به عنوان مشاغل دست اول جامعه شناخته م

کشاورز را  کی ایکارگر  کیاگر قرار است که  یشوند ول یمحسوب ماال وو  فیشر

در  یاجبار التیپس از گذراندن تحص بتواند اورزکارگر و کش نیا دیبا میکن تیترب

 قهرمانان اساطیری ،خود مطلع باشد کشور خیاز تار صحبت کند، یفارس یبه خوب مدارس

و  بداند،  یخوب ریاضیات کاربردی را به ،ر را بشناسدان کشوزاربزرگان و خدمتگو  رانیا
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 .خبره باشد یکشاورز ای یفن رخود کارگتخصص  از همه مهم تر در 

 ها و قابلیت هااستعداد اساسبردانش آموزان  یبند می: تقسدوم بخش

جد اندر  که مثال فالن فرد دیا دهیروزمره د یدر زندگ ای میقد یدر داستان ها دیشا

 دهیرا داشته که از پدران خود به ارث رس ای حرفه ای و بوده نظامی ایباف یقال ای، اشجد کف

 انشکشور و بر اساس استعداد د ازیبر اساس ن یو کار یشغل ماتیبه باور من تقس .است

 اکانیست که ما به مانند نا نی.هدف ا انجام شود ییابتدا هیاول یدر همان سالها دیآموزان با

هر  یتا وقت میمدارس آغاز کن را ازدانش آموزان رفه کار و ح،آینده نگری در مورد خود

فرد متخصص و  کیو خواست وارد جامعه شود  دیسال رس 18 یعنیبه سن کار  یرانیا

بتوانیم شغل پدران و مادران  و حتی در صورت عالقه و استعداد در رشته خود باشد یحرفه ا

و تجربیات خود را در اختیار ما  هستندخود را پیشه کنیم زیرا بهترین معلمان ما خود آنها 

 خواهند گذاشت.

 :چند مرحله است ملموضوع شا نیخود ا 

براساس  دیبا  گراگرایان مردمملیدر دولت  زانیبرنامه ر  کشور: شغلی ازین-1

 که یمثال دانش آموز .کنند ینیب شیمشاغل را پ یکشور برا یازهاینآموزان دانش نیسن

 رسدیم یسالگ 18که به سن  ندهیسال آ 11ظرف  وارد مدرسه شده سالگی 7در سن 

رت آموزش و ازبه و دیبا ی شغلیازهاین دسته از نیا مشغول شود. ییچه کارها به تواندیم
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سال  10 یکنند. مثال اگر برا یبند طبقه ر اساس آن دانش آموزان را شود تا ب پرورش ارائه 

 مندی ها ازین نیهمه ا تساهزار کارگر  100هزار مهندس و  10، پزشک 1000به  ازین ندهیآ

تا از رقابت های غیر ضروری و اتالف وقت و هزینه بی  به اطالع آموزش و پروش برسد

 مورد جلوگیری شود. 

حضور  ییابتدا یدر مدارس در سالها دیروانشناسان با: حضور روانشناسان-2

بزنند  نینظر داشته باشند و تخم ریز را بچه ها آشنا شوند و آنها اتیداشته باشند تا با روح

به  دیبا زیها ن یبررس نیسازگار است. ا یبا چه نوع کار اتشیروح یدانش آموزکه هر 

دانش آموز در گروه  یسالگ 13باالتر مثال از سن  ح وتا در سط شودمدارس اطالع داده 

 یرشته ها ، درس عالقه و استعداد و تخصصو هر کدام بر اسا هدش یتر طبقه بند یتخصص

 .مورد نظر خود وارد شوند

زیرا ممکن است ، باز گذاشت رییتغ یرا برا نهیتوان زم یم شهیهم :رییامکان تغ-3

باشد که فراهم  هر دانش آموز یبرا نهیزم نیا دیکند پس با رییتغ یانسان در بزرگسال قیعال

 .استعدادش را دارد وارد شود و عالقه که یزیبه آن چ لیدر صورت تما

  ورزش گاهیجا 

 ینرمش اجبار کیبه  تایمن نها یورزش در مدارس برا گاهیمدرسه جا های سال در

 قتایبود. اما حق هدروس خسته کنند نیساعت در ب نیبهتر دیشد که شا یمختم  بازی فوتبالو 
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روز در هفته  4پرداختن حداقل  ،به باور من ورزشتوانستم نام آن را ورزش بگذارم.  ینم

 وکه باعث نشاط روح  فعالیت فیزیکی )رشته های مختلف ورزشی یا رقص( است کیبه 

 کینام آن را اگر ناقص بود که  نقدریدر دوران مدرسه ما ا یبرنامه ورزش. شودمیجسم 

 .بهتر بود اریبس میگذاشت یساعته م کیاستراحت 

 یبجارود و  یبه شمار م یاز اصول اساسورزش در مدارس  انیگرا یدولت مل در

برنامه  دیشود با یکودکان م موجب سوزاندن استعداد و مغز از دروس زائد که یاریبس

 یمی. حداقل نردیدر دستور کار قرار گ یسالم و قو یرانیا کیجهت پرورش  یمنظم ورزش

 کی. ابدیدانش آموزان اختصاص  یبه ورزش و پرورش بدن دیبا مدارس یاز برنامه درس

 دیگاه نباچیباشد و ه یبه اندازه الزم قو یبدن لحاظو هم از  یفکر لحاظ هم از باید یرانیا

 ییکارا، و خرد شهیبدون اند رومندیچون بدن ن کرد دیدو اصل تاک نیاز ا یکی یفقط بر رو

اصول  یسر کی یریادگی براگر به مانند گذشته فقط و فقط  . عکسبلندارد و   الزم را

 فیضع ییهابا انسان عتایطب میغافل بمان یاصل پرورش بدن زو ا میکن تاکید یو درس یتئور

 شد. میرو به رو خواه

 پایان دوره آموزش تحصیلی و طرح خدمت به وطن 

جامعه بوده است. بسیاری از جوانان  برانگیز از مسائل بحثمساله سربازی اجباری 

زی از دوران سربازی متنفر هستند و حتی برای فرار از آن دست به هر اقدامی می زنند. سربا

که برای وطن مبارزه کند نبوده  یفرد شرپروبار آوردن و در حکومت اسالمی در واقع 



 164                    گرا                                                                     گرایان مردمملی

 

 برای ازدواج واست بلکه به منزله خرد کردن غرور و عزت جوانانی بوده که به ناچار 

 باید این دوره را می گذراندند.استخدام 

بسیار ضروری و مهم است و  خدمت به وطنمساله  گراگرایان مردمملیدر دولت 

این بدان معنا است که دختران و پسران ؛ این دوره را بگذراند انی فارغ از جنسیت  بایدهر ایر

دوره که یگر در این دوره شرکت کنند. بر خالف حکومت اسالمی ما باید دوشادوش یکد

این  گراگرایان مردمملیایرانی بوده از نظر  انجوانسربازی صرفا برای شکستن غرور 

 ع برای احیای غرور جوانان است.موضو

طرح خدمت به  باید جسمی و روحی اش توانایی های براساسهر جوان ایرانی 

ًحدود پروسه ایو در  متوسطه یا دانشگاه( ه تحصیالت )پس از پایان دور وطن را
 
یکساله  ا

و  لیو سالم  که در دوران تحص رومندین یو عالوه بر داشتن دانش الزم و  بدن بگذراند.

و جان و مال   هنیو پدافند از م یکار با سالح و دفاع شخص ،پرورش بدست آورده است 

 .ردیو در موقع لزوم بکار گ  اموزدیخود را ب هنانیو ناموس هم م

نیز برای دختران  طرح خدمت به وطناین سوال پیش بیاید که چرا  اما ممکن است

هیچ فرقی بین زن  گراگرایان مردمملیباید در پاسخ گفت از نظر  الزم و ضروری است ؟

ال ببریم. و مرد وجود ندارد و ما نباید با این سخنان ارزش و دالوری بانوان ایرانی را زیر سو

وطن را داشته  از خود وهر دختر جوان ایرانی باید به خوبی پسران آمادگی الزم برای دفاع 

به عنوان دستگاه تولید مثل و کار در آشپزخانه تنها بانوان ایرانی باشد. آن دوران گذشت که 
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بهتر   به عنوان زن خانه دار مشغول شوند تنها و حتی اگر این بانوان بخواهند شوندگماشته 

 خود و خانواده خود را بیاموزند.  است دفاع از

دوران سربازی از  و سبک طرح خدمت به وطن با آنچه در تصور شما مطمئنا نوع 

ور اصول ما بر شادابی، غر در آموزش نظامی بسیار متفاوت است.است جمهوری اسالمی در 

همچنین در بخش دیگر  که به این دوره خواهند رفت.کسانی است به و ارزش های ملی 

افراد بر اساس توانایی ها در عرصه خدمات مدنی به مانند سپاه طرح خدمت به وطن، 

 . کرد ... طرح خدمت به وطن را سپری خواهندوبهداشت و سپاه دانش و سپاه آبادانی 

 نتیجه گیری 

 نظام آموزشی یک نظام اجباری است که هر ایرانی باید آنرا بگذراند. -1

 زائد باید از دروس مدارس ما حذف شوند.دروس  -2

 کتب درسی و آموزش های آن باید  به صورت کاربرد محوری بنیان نهاده شوند.-3

 نیازهای شغلی جامعه باید از اولویت های مطرح در آموزش و پرورش باشد.-4

ورزش و تربیت بدنی  باید بهاز برنامه های آموزشی مدارس بخش اعظمی -5

 اختصاص یابد.

به عنوان پایان دوره برای دختران و پسران  طرح خدمت به وطن باید-6
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 انجام پذیرد. یا دانشگاهی )متوسطه(تحصیلی

یک دانش آموز ایرانی از روز ورود به مدرسه تا روز پایان ، مراحل نیبا انجام ا

می شود و  جامعه بهبه عنوان یک ایرانی وطن پرست آماده خدمت طرح خدمت به وطن 

 د. باید به او افتخار نمو

مهم در رشد و رسیدن به قله های افتخار در  یاصل ،دانیم تاثیر آموزش درستباید ب

 باورمند هستند.به آن  گراگرایان مردمملیهر کشوری است که 
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 جامعه و آزادی های اجتماعی :فصل هفتم 7

 جمهوری اسالمی در دهه شصت 

می بخاطر این مورد را به خوبی  شصتهای اجتماعی در دهه از وضعیت آزادی

 صحبت می کردند. کمیته ای به اسم کمیته انقالب از بگیر و ببند های کمیتهمردم که  آورم

که ذره ای از لحاظ پوشش، اندیشه و گفتار  یکه به مانند سگان هار پاچه هر کس اسالمی

گرفتند. در واقع اعضای کمیته عده ای شان نبود میمشی انقالب اسالمی و رفتار در خط و

ل و اوباش در قبل از انقالب بودند ذبه جرات می توان گفت بی شعور و ارا انسان بی خرد و

 د. من به خوبیندآمده بوقانون آخوندی درکه حال رنگ عوض کرده و به لباس مجریان 

از افراد عقده ای و از طبقات  ا چندین تن از این کمیته چی ها را می شناختم که اکثر

 ،کار و تالش کنندزندگی بهتررای به دست آوردن فرودست جامعه بودند که بجای اینکه ب

های زیر نظر آخوند می دانستند. در دهه ارگان را پیوستن بهباال رفتن از پله های ترقی راه 

خمینی جالد بود چیزی به اسم آزادی اجتماعی وجود نداشت  دوران سردمداریشصت که 

ه وی دیگر چون عد. از سبه سر می بردو جامعه در یک فضای رعب و وحشت خاص 

کان تغییر و و به قول خودشان انقالبی بودند ام داشتندباور  به آرمان های خمینیزیادی نیز 

 صحبت از آزادی های اجتماعی بسیار سخت بود.

 دهه هفتاد و ظهور خاتمی  

دهه هفتاد زمان مدرسه رفتن من بود. وقتی از مسیر مدرسه به خانه باز می گشتم 



 فصل هفتم جامعه و آزادی های اجتماعی                                 169

 

انتظامی در  یک روز نیرویاجتماعی را می دیدم. مثال های از عدم آزادی صحنه هایی

طرف دیگر  پوشیده بود دستگیر می کرد. از را که آستین کوتاه یکسخیابان ها ریخته و هر

. حتی در دستگیری و توبیخ رو به رو می شد بیرون بود نیز با اگر چند تار موی دختری

رنگ می کردند. در  به تن داشتندآستین کوتاه هن پیرابعضی موارد دست کسانی را که 

خاطر کشیدن یک نخ سیگار در   یکی از ماه های رمضان به خاطر دارم شخصی را به

 دیدن این صحنه ها  در من ایجاد می شد حس که ازاحساسی تنها  عام شالق زدند.ءمال

ی بزرگترها ،شاهان زم های فیلم برای دیدن می آورمیاد به . حکومت اسالمی بود نفرت از 

رس و لرز و آن را با هزار ت ندگرفتداد میو کرایه میکه فیلم و ویدئ فردیرا از  دئوییویما 

با خود  که می نگرم. خوب فیلمی ببینیم بتوانیم  نهایتا تا  انه آوردهخدر بقچه ای پیچیده و به

باید آرزوی ذره ای از مردم  که! عجب انقالبی بوده است این انقالب اسالمیگویم می

چون  .داشته باشند و لرز و التماس با هزاران ترس آن همرا آزادی های قبل از انقالب 

شت از مدرنیسم همیشه انقالب به معنی تجدد و رفتن به سمت تغییر است اما این انقالب بازگ

 می نامم. 57به سمت ارتجاع بود و برای همین من آن را شورش

اجتماعی همیشه برای مردم تمام نشدنی بود. بخاطر دارم  یها اما خواست آزادی

شالق و زندان رفتند  به در خانه دستگیر شدند و به علت داشتن دستگاه ویدئو یبسیار

نیز  خود خواسته های سیاسی تاه نیامدند. شاید اگر مردم برخوردند ولی از خواسته خود کو

کرد. نکته ای که در این غییر پیدا میکومت بسیار سریعتر تمی کردند ح پافشاریاینقدر 



 170                    گرا                                                                     گرایان مردمملی

 

خواهند و این مهم ترین ضعف می نمی دانستند چه هنوز مردماین بود که وجود داشت  میان 

یز را چون معلمین و مانیفست مشخصی برای آنها نوشته نشده بود که بدانند چه چ ؛بودآنها 

 خواهند.می خواهند و چه چیز را نمی

یا بر سر مساله حجاب و، یا ماهواره وداشتن ویدئ براییم مردم مثال اگر می بین

ون می دانند چه چیز را می خواهند، مقاومت می کنند چ ی اینترنتیفیلتر شکن ها  استفاده از

مردم دقیق نمی دانند چه چیز را می خواهند و همین امر سبب  ،ولی در باب تغییر حکومت

 م.شده است که من این کتاب را برای شما تالیف کن

سیاسی اجتماعی از یک سو و خواست آزادی های  های وضعیت  خواست آزادی

مرز انفجار پیش برده بود. هر روز بر تعداد نارضیان از حکومت  از سوی دیگر جامعه را تا

انقالب و قشر عوام هر  بهافزوده می شد. از طرفی شکاف طبقاتی نیز آغاز شده و وفاداران 

کشور آغاز ازمی شدند. ترورهایی که حکومت در خارج  رت روز نسبت به حکومت بدبین

ه از لحاظ وجهه کرده بود دقیقا رژیم جمهوری اسالمی را به لبه یک پرتگاه رسانده بود. ن

در این مقطع در داخل جایگاهی داشت.   نه خارجی آبرویی برایش باقی مانده بود و

حکومت بر آن شد تا با یک تغییر استراتژی خود را نجات دهد و آن هم ظهور سید محمد 

 خاتمی بود. 

خاتمی ابتدا با قیافه خنده رو و کمی متفاوت با آخوندهای دیگر ظهور کرد و وعده 

اصالحات در ساختار جمهوری اسالمی را داد. این صحبت باعث شد که طیف زیادی از 
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 ن حکومت در پشت سر خاتمی قرار گیرند.ضیاانار

را به دادن آزادی های قطره چکانی بود تا مردم  ،سیاست رژیم در زمان خاتمی

یک سانتی متر به عقب تر رفته میزان آزادی ها دلخوش کنند. مثال روسری خانم ها  همان

قوانین جمهوری از مطالبات مردم می نوشتند. البته تمام اینها در چارچوب  و یا چند روزنامه

 )تندروها( اصولگرایانبه اسم  یدیگر دستۀ ،ز طرف دیگر رژیم با یک شعبدهبود. ا اسالمی

سیون رژیم جلوه می داد در صورتی که پیدا بود یاصالح طلبان را اپوز بود و هرا راه انداخت

 هر دو پیرو یک سیاست هستند و آنهم ماندگاری جمهوی اسالمی است. 

و آزاد شد، اینترنت نیز به ایران آمد البته همه اردی مثل ویدئدر دوره خاتمی مو

اینها به صورت ذره ای به مردم داده می شد که با بدست آوردن این موارد مردم خوشحال 

شوند که توانسته اند آزادی هایی بدست بیاورند و از فکر تغییر رژیم بیرون بیایند. خاتمی 

برای دولت های خارجی از جمهوری اسالمی  و دهمچنین استاد فریب دادن خارجی ها بو

 چهره یک دولت دموکراتیک را می ساخت. 

از دیگر کارهای خاتمی دعوت از ایرانیانی بود که به خارج کشور پناهنده شده 

بودند و به نوعی راه ورود آنها که تا به آن روز بسته بود را باز کرد و سبب ریزش نیروهای 

خاتمی وظیفه اش را در قبال بیمه کردن رژیم به خوبی انجام مبارز در خارج کشور شد. 

 داد.
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 شمسی  90و  80آزادی ها در دهه  

تر رفته بود. مردم اکنون با واست آزادی های اجتماعی مردم فرابعد از خاتمی خ

که در آن با فرهنگ کشورهای مختلف و سبک آشنا شده بودند  به اسم ماهواره پدیده ای

تلویزیون های لوس  افکار و زندگی ایرانیان خارج کشور که به ویژه ازو زندگی غربی 

  می گرفتند. تاثیر پخش می شد مانوس شده و یا از آنهاآنجلسی 

فشار مردم از یک سو و مقاومت رژیم از سوی دیگر سبب می شد که صحنه هایی 

حمله به و همچنین  نوع پوشش زنان و دخترانبررسی مثل حضور گشت های ارشاد برای 

را ها ها و پارتیمیهمانیخانه های مردم برای جمع آوری دیش های ماهواره و حمله به 

دی های اجتماعی بسیار زیاد تر بود و حتی بسیاری . اما اینبار مقاومت ها برای آزاشاهد باشیم

شعار دادن اقدام به و  نشان داده عکس العملمردم در مقابل این حرکت های حکومتی از 

  می کردند.و یا به ماشین های گشت ارشاد حمله  کرده

مردم با پدیده اینترنت آشنا شده بودند و این نیز برای آنها یک آزادی  ازطرفی

جدید محسوب می شد ولی حکومت  با سانسور هر چه بیشتر اینترنت سعی بر جلوگیری از 

ان آزاد اطالعات سبب داشت. اینترنت عالوه بر ایجاد جری مردم  ندربی آزاد ورود اطالعات

مجبور بودند  که تا دیروز دختر یا پسریمثال: بعنوان  شد. ها به یکدیگر می نزدیکی آدم

برای ابراز عشق به هم مشقت ها بکشند، شماره تلفن یا نامه بدهند اکنون به وسیله اینترنت 

به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار می کردند و همه این ها برای یک حکومت مرتجع به 
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رتباط م که عده ای را به خاطر ادییی غیر قابل تحمل بود. مدام می شنمانند حکومت اسالم

ولی  ؛شنیدیم سایت های دوست یابی را مسدود کرده اندیا میاند اینترنتی دستگیر کرده

و خود رژیم از کنترل جمهوری اسالمی خارج شده خواست اجتماعی به قدری زیاد بود که 

در اولیت دستگیری  که برای بر اندازی فعالیتی می کردند هم ترجیح می داد فقط کسانی را

 .دادمیقرار در اولیت های بعدی این موضوع  قیه راقرار دهد و ب

چند دهه انقالب بود ولی در قسمت های بعدی تمام مطالب گفته شده  تا کنون مربوط به 

 می خواهیم به جامعه آرمانی خود و آزادی های اجتماعی بپردازیم. 

 تعریف آزادی  

عبودیت لغوی آزادی در لغت نامه دهخدا: حریت. اختیار. خالف بندگی و  معنی

 و اسارت و اجبار. قدرت عمل و ترک عمل. قدرت انتخاب.

رهایی ، خالص. شادی خرمی. در فرهنگ فارسی معین: آزادگی. آزاده بودن. 

 استراحت، آرامش. جدایی، دوری. شکر، سپاس.

.آزاد بودن؛ رها بودن از قید و بند؛ زندانی و یا اسیر 1در فرهنگ فارسی عمید:  

. 4.حق انجام دادن افکار و خواسته ها بر اساس اراده خود. 3خالصی. . رهایی؛ 2نبودن. 

 .. گسستگی از تعلقات؛ وارستگی5جوانمردی. 

 



 174                    گرا                                                                     گرایان مردمملی

 

 سخنان برخی از بزرگان درباره آزادی:  

 اقتیه لنرا دارند و  یآزاد یستگینه شا کنند،یم تیامن یرا فدا  یآنان که آزاد

 «بنجامین فرانکلین». ار تیامن

 «افالطون» .ت: علم، محبت و آزادیچیز اس 3در زینت انسان 

ر معناست. اگ یب یگریبدون د یکیرا همراه عدالت انتخاب کرد؛  یآزاد دیبا

 دیرباشما را ب یآزاد یشما را هم گرفته است و اگر کس یآزاد ردینان شما را بگ یکس

 «آلبر کامو»است.  دیدر معرض تهد زیکه نان شما ن  دیمطمئن باش

انسان  نمونه گاتها، یاست. برا دیداد و ام نییو آ یآزادگ نیاشوزرتشت، د شیک

وادار  یکند ول یرهبر دانا، دوست خردمند و همسر اَشو سفارش م ک،یمنش ن نشیرا به گز

از  یکی اریو اخت یگذارد. آزاد یزرتشت به هر شخص به عنوان فرد ارج م نیسازد. د ینم

 حق گرفتن آن را ندارد.  یکس چیو ه است ییاهورا های داده نیبا ارزش تر

 شیو از منش خو یدیدر روز ازل جسم و جان آفر کهیخداوند خرد هنگام یا

 یرویو به انسان ن یدیروان دم یکه به تن خاک ی. زمانیدیو خرد بخش دنیشیاند یروین

تا هر کس به دلخواه و با  یخواست یفرمود تیکردن عنا یکارکردن و سخن گفتن و رهبر
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 1 11بند  31 ات. هندیخود را برگز شیراه و ک یکمال آزاد

عمران  وآزادی اندیشه و قلم و زبان و مجامع و شغل و منزل و غیره موجب آبادی 

 «علی اکبر دهخدا»ممالک است. 

ا و در حکومت هدین و مذهب و فرهنگ های مختلف،  بسته به از دیدگاه آزادی

نین حقوق آزادی اما در چارچوب قواجمالتی نظیر  دارد.و جوامع مختلف تعاریف متفاوتی 

چوب و حتی آزادی اما در چار بشری، آزادی در قالب فرهنگ مدرن یا سنتی در جامعه

ر کسی که باید از هر گروه و ه بنابراین. جمهوری اسالمی، مؤید همین مطلب استقوانین 

 ند. ککامل تعریف  ه صورتب از دیدگاه خود و مدعی آزادی است بخواهید که آزادی را 

 آزادی ؟ای ولی چه نوع آزادی ،مثال طبق قوانین جمهوری اسالمی شما آزاد هستید

کنند. یموی خود را هم به سختی انتخاب مکه در آن زنان و مردان نوع پوشش و مدل  ای

می  که برای خواندن خبر و یا خواندن یک کتاب تحت شکنجه و زندان قرارآزادی ای 

در جامعه  که در آن زنان شهروند درجه دو محسوب شده و از حقوق برابرآزادی ای گیرند. 

 ر می کنند. مالیان بدان افتخا . همه اینها را دموکراسی اسالمی می نامند ومحروم هستند
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این است که انسان در انتخاب خود باید آزاد  من آزادی از دیدگاه

پوشش،  نوع . مثال انتخابا باشدهاین انتخاب می تواند در همه زمینهباشد. 

ور موسیقی، انتخاب حزب سیاسی یا بااک، انتخاب کتاب و انتخاب خور

اندیشه و سلیقه و همه اینها به شرط آن است که موجب آزار  مذهبی، آزادی

 عمومی و یا شخص دیگری را فراهم نکند.

ه ای از آن نباید مانع این آزادی شود و به هر بهانای هیچ شخص و گروه و دسته 

آزادی های ر جمهوری اسالمی به علت های واهی، جلوگیری کند. مثال بارها دیده ایم د

است  هد آن بوده ایم انتخاب نوع پوششافراد زیر سوال رفته است. نمونه ای که همه ما شا

این انتخاب  در جمهوری اسالمی که از خصوصی ترین مسائل هر فرد محسوب می شود که

آزادی در از سوی حکومت صورت گرفته است. مثال دیگری که می توان ذکر کرد، 

د که دین خود را انتخاب دین است. شاید برخی از انسان ها در سنین مختلف تصمیم بگیرن

 ،استفاده از دین بنیان نهاده شده تغییر دهند ولی چون ساختار جمهوری اسالمی بر مبنای

ًکرد.به مردم نمی داد و آنها را به سختی مجازات می  اجازه این کار را

بر طبق تعریف آزادی که ذکر شد  مردمان ایران  گراگرایان مردمملیدر حکومت 

دارای حق انتخاب به صورت کامل هستند. این حق انتخاب تا جایی که موجب ضرر زدن 

حکومت نباید  به آزادی شخص دیگری نشود باید مورد پذیرش و احترام واقع شود و

تا با  سعی شودباید از سوی دیگر کوچکترین دخالتی در آزادی های مردم انجام دهد. 
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ی رجمهو مند کردن بیشتر آزادی ها برای جامعه به آنها نظم و ترتیب خاصی دهیم.قانون

که تعریف آزادی را  بر این داشتهسعی های حکومت  اسالمی و اندیشه آخوندی در سال

را بر خود روش کار چون آخوندها عنوان کند  دن زنان و مردان در خیابانفقط برهنه گردی

مثال  در جهت منافع خود قرار داده اند. به دلیل همین مساله،استفاده از احساسات عوام سوء 

مند شود ستن اینکه چطور باید آزادی قانونهای عینی از آزادی را عنوان می کنم چون دان

این  گراگرایان مردمملیو هر یک از هواداران  بسیار مهم استبرای دفاع از حرمت آزادی 

 را باید بدانند و به دیگران بیاموزند.

 پرسش و پاسخ هایی در مورد آزادی 

برای بهتر فهمیدن موضوع آزادی بهتر است آن را به صورت پرسش و پاسخ مطرح 

آزادی هر چقدر هم توضیح دهیم بازهم ناکافی است و معنای اصلی  موردکنیم چون در 

 را نمی رساند.

آزادی در ایران شبیه کدامین کشور  گراگرایان مردمملیدر دولت 

 است؟

آزادی و تعریف آن شبیه کشورهایی در دنیا است  گراگرایان مردمملیدر دولت 

که مردم آن بر اساس معیارهایی مشخص دارای بیشترین میزان کرامت انسانی هستند. پیدا 

نمودار معروف لگوتوم  کردن این گونه کشورها کار سختی نیست و حتی با مراجعه به

دا کنید. کشورهای حوزه جستجوی آن در اینترنت می توانید این کشورها را پیپروسپریتی و 
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اسکاندیناوی شاید بهترین نمونه برای ما در این مورد باشند که در آمار جهانی نیز دارای 

با الگو برداری از این کشورها و . هستند رزش به کرامات انسانیسطح بسیار باالیی از ا

 های می توانیم نسخه مورد نظر خود را در باب آزادی ،آمیختن فرهنگ ایرانی در آن

 اجتماعی به دست آوریم.

 آیا در یک ایران آزاد ما می توانیم هر کاری را انجام دهیم؟

مردم به  کنید وقتی با بسیاری از شاید این سوال کمی خنده دار باشد ولی باید باور

. باید می پرسیدنداین سوال را  از من  مرتبا  خصوص نوجوانان و جوانان صحبت می کردم

ب ران آزاد شما هر کاری را می توانید انجام دهید به شرط آنکه موجدر یک ای .گفت بله

شما  نشود. به عنوان مثال، به صورت خصوصی یا عمومی آزار رساندن به شخص و اشخاص

دوست دارید در آپارتمان خود میهمانی ترتیب دهید دولت حق دخالت در نوع میهمانی 

گان همسای ن میهمانی موجب آزار ندارد ولی اگر صدای موزیک ای را شما و برگزاری آن

. پس به شرط از بین ایدآزادی اشخاص دیگری را از بین برده شما در واقع آسایش و  شود،

 دیگران شما در انتخاب خود آزاد هستید.  و آسایش نرفتن آزادی

که را ستی اگر شما عقیده یک گروه تروریمثال دیگری که می توان عنوان کرد: 

... توسط نمایندگان ملت محکوم شده یدن سر انسانها و یا بمب گذاری وبرای کشتار و بر

این آزادی اند و دستگاه عادل قضایی نیز آنها را تحت تعقیب قرار داده است ترویج دهید نام 

استفاده از آزادی برای ترویج اندیشه یک گروه تروریستی می  در انتخاب نیست بلکه سوء
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 د.باش

 در ایران آزاد همه باید بی حجاب باشند ؟ آیا 

این نیز سوالی است که هم بسیاری از معتقدان به حجاب و هم مخالفان آن در 

ما اگر »که بوده است این تبلیغات رژیم آخوندی  یکی از .گوشه و کنار مطرح می کنند

که بعضا این   «رد.برویم ضد انقالب می آید و چادر از سر زن ها و دخترهایتان بر می دا

کامل تری در الزم است که توضیحات  تبلیغات بر روی قشر مذهبی تاثیراتی داشته است.

 .بدهیمموضوع چادر مورد 

 سیاه داستان چادر 1_5_7

و سفر او به فرانسه از زمان ناصرالدین شاه قاجار به شکل امروزی سیاه داستان چادر 

آورد و تا آن زمان خودش چادر مشکی سوغات می زنان حرمسرای  یبراآغاز می شود او 

اری ها، لرها، قشقایی یتمثل بختمام اقوام ایرانی چیزی به نام چادر مشکی در ایران رایج نبود. 

زنان ایران تا قبل از  ها، کردها، زنان بندری، گیلک ها و شمالی ها، ترکمن ها و اکثر

رپ کِ" شاین چادر که اسم پارچه ا .تندنمی شناخ را ناصرالدین شاه اصال چیزی بنام چادر

خود و زنان  و ضخیم و گلدار و سرتاسر سیاه بود سوغات ناصرالدین شاه برای زنان "دوشان

ساده و ارزانتر البته خیلی  ) آن )چادر سیاهشبیه در ایران چیزی بعدها  ،دربار بودثروتمند 

  جایگاه عمومی پیدا کرد. چادر سیاه  و  دو وارد بازار کردن هدرست کرد
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با تمام این تفاسیر پاسخ من به انتخاب نوع پوشش باز هم در بحث اولیه خالصه می شود  

گرایان ملیانتخاب نوع پوشش آزاد است و دولت  گراگرایان مردمملیکه در دولت 

جه ای از و ما معتقد هستیم ایرانیان باید به درقرار نیست چادر از سر کسی بردارد  گرامردم

خرد رسیده باشند که پوشش خود را بر اساس زیبایی و آراستگی انتخاب کنند نه صرفا 

. اگر رضا شاه بزرگ صرفا در مقطعی  در یک حرکت انقالبی و درست الگوهای مذهبی 

در آن مقطع زنان ایرانی به عنوان برده در به این خاطر بود که دستور کشف حجاب داد 

در و بیگاری و زایمان شدند و کار آنها فقط به همخوابگی با مرد خانه ها نگهداری می 

به داد و  . اقدامی که رضا شاه انجاممحدود می شدازای دریافت یک وعده غذا یا کمتر 

بخش نیمی از قطع اشتباه نبود بلکه رهاییعنوان کشف حجاب شهرت یافت نه تنها در آن م

از اسارت و بندگی و بردگی بود. رضا شاه بود جمعیت ایران که بانوان این سرزمین باشند 

که با این فرمان درست باعث شد هزاران زن ایرانی به مدرسه رفته، تحصیل کرده و کم کم 

گرایان ملی. دولت و بتوانند در امور جامعه سهیم باشند به حقوق و ارزش خود پی ببرند

عنوان پوشش اصلی مردمان پوشش خاصی را به کسی تحمیل نمی کند ولی به هیچ  گرامردم

 ایران یک پوشش ملی و ایرانی را پیشنهاد خواهد داد. 

از این دست  ی البته باید گفت در مواقعی بعضی پوشش ها مثل حجاب و سایر البسه

ترویج دهنده ارتجاع است. مثال دیده شده است که طرفداران گروههای تروریستی در اروپا 

ر سیاه های عربی که فقط دو چشم انسان در آن نمایان برقع یا همان چاد ،برای همبستگی
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است را می پوشند. اگر این البسه و چادر و هر پوششی برای ترویج یک اندیشه تروریستی 

مسئول رسیدگی به آن  ،که با انسانیت در تضاد است باشد دستگاه قضا و نمایندگان مردم

 می باشند.

مانند  ،نه جامعه است ضرر شخصبه  ظاهراً که ییبعضی از آزادی ها

اجتماعی محسوب می  های آزادی استفاده از مواد مخدر آیا جزو آزادی

 شود یا خیر؟

افراد که مواد مخدر همچون تریاک  یا ماری جوانا مصرف می کنند این از بعضی 

را دارند که باید در یک حکومت آزاد مصرف موادی همچون تریاک یا ماری جوانا ه توجی

در پاسخ باید گفت مساله  بیشتر متوجه فرد است تا جامعه!  موادنیز آزاد باشد چون ضرر این 

اندک آن را  یریحی که گروهبه خصوص برای جامعه ما از یک موضوع تف ،مصرف مواد

 موقعیت رعضل ملی تبدیل گردیده است. کشور ما بنا بکنند گذشته و به یک ممصرف می

بستر  که در همسایگی بزرگترین تولید کننده مواد مخدر یعنی افغانستان است، جغرافیایی

درباره  مصرف کنندگان همناسبی برای قاچاقچیان مواد مخدر را تشکیل داده است.  توجی

است بیشتر کسانی که مواد نیز کامال اشتباه است. ممکن  ضرر زدن شخصی مواد مخدر

ناخواسته به این راه کشیده  یامصرف می کنند انسان های خوبی باشند که به صورت خواسته 

شده اند ولی باید گفت ضرری که مصرف مواد مخدر بر روی جامعه و خانواده های ایرانی 

باز  .یدگذاشته است غیر قابل چشم پوشی است و نمی توان صرفا آن را آزادی شخصی نام
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م آزادی آن  انتخابی است که موجب ضرر و زیان به شخص دیگر و عموم تاکید می کن

 جامعه نشود ولی مواد مخدر جزو این مقوله به حساب نمی آید.

 با اکنون باید معضالت پیش روی جامعه را بررسی کنیم و بدانیم در راه نبرد خود

 مواجه هستیم.چه مشکالت اجتماعی 

 خانواده 

در زمان  را تشکیل می دهدهر جامعه انسانی  ترین بخشِ کوچکنهاد خانواده که 

واقعی خود را در بین  مفهومو  دچار آسیب های جدی شد حکومت جمهوری اسالمی

به  تا پیش از این انیاناز دست داد. خانواده که برای هر یک از ایر بسیاری از خانواده ها

تحت تعالیم رژیم  ،ددلی محسوب می شی و همع و همیارکانون مقاومت و دفاعنوان 

و ترویج  ،اقتصاد از هم پاشیده و فاسدطبقاتی و آخوندی با اختالف افکنی و تبعیض های 

را مدعی های گلوبالیستی که خود با تبلیغات رسانه از سویی دیگر سو و از یک افکار مرتجع

های از هم ت داد و ما با بسیاری از خانوادهدس مفهوم خود را از ،کردندآزادی عنوان می

 . شدیمرو روبه گسیخته

است و به این  االییو که جایگاه خانواده جایگاههر ایرانی وطن پرست باید بداند 

و استعمار برای نابودی این جایگاه در بین ایرانیان  علت است که حکومت جمهوری اسالمی

قوی که پشتتان باشد احساس  ایداشتن خانواده . شما همیشه با می کندتالش های بسیاری 
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ولی وقتی در جامعه تنها  ،قدرت خواهید کرد و می توانید بزرگترین حرکتها را انجام دهید

آن منزوی گردیده و به زحمت خواهید توانست به جایگاه ارزشمندی که الیق  باشید طبیعتا 

 برسید.  هستید

 جیترو ،یآن فرهنگ تبعو به  یمذهب یهادگاهیعدم تطابق د ،یمشکالت اقتصاد

مانند احترام به بزرگ ترها در  ییو از دست رفتن ارزش ها یطلب فعتمن ،یاکاریدروغ و ر

خانواده )از جمله  کی یاعضا نیباعث عدم انسجام  و قطع معاشرت ها ب یرانیا یخانواده ها

 .ت( گشته اس گریکدیخانواده با  یاعضا گریفرزندان و پدر مادرها و د

 معضالت جامعه ایران 

 ازدواج 1_7_7

دیگر از ازدواج شکل می گیرد ولی مساله ازدواج نیز در ایران به یکی  خانواده با

 که آن را در اینجا بررسی می کنیم. معضالت بزرگ تبدیل شده

 چندان و شناخت کافی خواست قلبی زدواج بسیاری از ایرانیانااز آنجایی که در

ها چندان دوامی نیاورده زدواجاین نوع ا عوامل دیگر است،تحت تاثیر  بیشترو   مطرح نبوده

گرایان ملی. باید در دولت می شونداز هم گسیخته  کوچک و نوبنیاد سریعا  یهاهو خانواد

تالش خود را انجام دهیم که این عوامل را تا حد ممکن از بین برده و کرامت  گرامردم

د از د زندگی مشترکی را آغاز کنبخواه فردی انیم که اگرانسانی جامعه را به درجه ای برس
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باشد نه دالیلی که هیچ کدام ربطی به  و اشتراکات فرهنگی و عقیدتی روی عشق و دوستی

 د.نیک زندگی پایدار ندار

 : دالیل ازدواج بسیاری از ایرانیان به شرح زیر است

 عامل فشار خانوادگی

این عامل شاید در کشورهای پیشرفته از بین رفته یا کم شده باشد اما همچنان در 

ساختار جهان سوم یکی از مهم ترین علت های ازدواج است. در این کشورها که کشورهای 

بدون اینکه نظر خاصی از دختر یا پسر پرسیده شود برای  ،ستهمچنان پابرجا خانواده سنتی

و بسازند  تا آخر عمر بسوزند هستند دختر مجبورو  نند و پسرآنها زوجی را انتخاب می ک

در حالت یک طالق عاطفی به سر خواهند و یا اینکه یا پس از مدتی کار به جدایی می کشد 

 برد. 

 دختر یا پسرتالش والدین برای بیرون کردن  :از دیگر نمونه های فشار خانوادگی

 پدر و مادر می و پسران سربار آن خانه اند وتران دخگویی  .از خانه به وسیله ازدواج است

دختر و  ،آنها با این فلسفه که با ازدواج د.نخود را از دست آنها راحت کن ترد سریعنخواه
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بیرون کردن دختر و پسر خود را از خانه توجیه  دلیل  ،پسر خود را سر و سامان می دهند

شما که توان نگهداری از فرزندان خود را  پرسید، پدر مادرهایی از چنینباید  .کنند می

 ؟ندارید به چه دلیل آنها را به وجود آورده اید

 ست که معموال بر تصمیمافشارهای اطرافیان و خانواده  و اقوام نیز از فشارهایی 

یخواهی ازدواج گذارد. سواالت احمقانه و مضحکی مثل :کی مزدواج تاثیر میافراد برای ا

داری پیر میشوی؟ اگر زن گرفته  رزن خوب برایت سراغ داریم؟ دیگیک شوهر یا  کنی؟ 

 بودی االن بچه ات اندازه ما بود؟ 

فشار روانی بر روی جوانان  که باعث وارد آوردنو از این قبیل پرسش ها و نظرها 

زن گرفته یا شوهر کرده  ،برای ازدواج می شود. حال فرض را بر این می گیریم که آن فرد

اش هم اندازه شما بود ! که چه بشود ؟ چه دستاوردی برای بشریت و کشور و ه چبود و ب

 روزگار ما را سیاه کرده است.ین باورهای غلط بوده  که هممحیط زیست داشته است؟ و 
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 عامل فشارهای اجتماعی 

بیشتر در جامعه هم فشارهای خاص خودش را دارد و این فشارها هم متاسفانه 

است. هنوز در جامعه ای کشورهای توسعه نیافته جهان سومی و مخصوصا خاورمیانه بیشتر 

 زندگی  به کند وتر مرد یا زنی که نخواهد ازدواج و مخصوصا شهرهای کوچک  مثل ایران

 کند. پذیرفته نیست و اجتماع به چشم دیگری به او نگاه میمستقل بپردازد 

که شرط استخدام در  بودبه حدی یم جمهوری اسالمی در زمان رژ این فشارها 

و این خود توهین به همه انسان هایی بود که  گذاشته بودندشرط تاهل را دولتی  اتادار

 و یا دیدگاه دیگریبودند  هنوز تصمیم به ازدواج نگرفته و یا شخص مناسبی را پیدا نکرده 

تمامی قابلیت های یک ، استخدامشرط متاهل بودن برای  .مشترک داشتندی زندگنسبت به 

 معموال در شخص شایسته را زیر سوال برده و فقط شرط یافتن کار را تاهل می داند. 

کمترین تاثیر در استخدام و پذیرفته  ،الزم و دانش حکومت جمهوی اسالمی داشتن مهارت

شدن شخص جویای کار را داشته و شرط دینداری و وفاداری به جمهوری اسالمی و تاهل 

 مهمترین دالیل برای به دست آوردن کار محسوب می شود. 
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مثال زنانی که بود. این فشارهای اجتماعی معموال بر روی زنان بیشتر البته باید گفت 

و تربیت شدگان نظام ند فتگر از هر جهتی تحت فشار قرار می ،ودندب و یا مطلقه مجرد

 استفاده از آنها را داشتند. وءجهت قصد سهر ازآخوندی 

  عامل اقتصادی 

ه در یکی از مهم ترین عوامل تعیین کنند همانگونه که در فصل پیش گفتم اقتصاد

عقب تا جوامع سنتی و  رفته جهان اولیز جوامع پیشا می باشد و این موضوعهر جامعه ای 

. در مساله ازدواج نیز عامل اقتصادی نقش بسیار پررنگی را شامل می شود مانده جهان سومی

. بودند حکضسف آور و گاهی مأگاهی تشاهد آن بودم دارد. حقیقتا نمونه هایی که من 

 کارمنددر ایران این چنین مرسوم شده است که خانواده ها برای پسران خود دنبال دختر 

چرا که به تنهایی  نددزیگازدواج برمی رایدختری را ب، چنین و حتی خود پسرها هم بودند

حال در نظر بگیرید  .شتندمستقل را ندازندگی و به قول خودشان با یک حقوق توان اداره و 

آیا کسی حاضر بود  فراهم میکرد زندگی خوب را فرد شرایط یک یک درآمد ماهیانهاگر 

آرزوی هر  که اکنونیا چیزی  د؟برول دنبال ازدواج با یک دختر یا پسر کارمند به این دلی
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در این میان مساله عشق و دوست داشتن  و ندست که با یک پسر پولدار ازدواج کدختری ا

همه چیز را گرفته است. حتی  پول جای به دست فراموشی سپرده شده و عامل اقتصادی یا

کسب راهی برای به را تا جایی که ازدواج بودیم ایران  درنیز تری جدید پدیده های شاهد

  و... مثال دخترها برای مهریه خود )مهریه میزان پول یا طال یا زمینبودند. بدل کرده  درآمد

 را طلب می یبهای سنگین( .بپردازد به عروس نویسند و داماد بایدکه در قرارداد ازدواج می

اگر دختری  که بدین گونهمی خواستند. طال  های سکه خود مثال به اندازه سال تولد ،کردند

. البته این گونه دخترها کرددرخواست می سکه طال 1365 برای مهریه بود 1365متولد سال 

پز دادن جلوی اقوام این  گیریم و فقط برای گویند که این مهر را از تو نمی به پسران می

در بعضی موارد هنوز یک روز از روز  هشاهد بودم کبه شخصه  ولی میدهیم، کار را انجام 

فاده عروسی نگذشته دختر مهریه خود را به اجرا گذاشته و از این راه برای کاسبی کردن است

 کرد. می

یا پسرانی اشاره کرد که تمام  انتوان به مشکالت اقتصادی دختر از دیگر موارد می

با دختر یا پسر این خانواده کرده که  خانواده پولدارمعطوف به پیدا کردن یک  سعی خود را 
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 ختی اقتصادی نجات پیدا کنند. بیا از بدرسیده به ثروتی  ازدواج،بل این از قِ ود ازدواج کن

عامل اقتصادی و  مل باال یعنی عامل فشار خانوادگی، عامل اجتماعیسه عا ردر ه

این  ست . یعنیادو طرف  عشق و دوست داشتنتنها موردی که فراموش شده است 

که با هم بیشترین تفاهم و عالقمندی احساسی و  شوند که دو نفری گونه عوامل باعث می

 رسند.بنتوانند به یکدیگر عاطفی را دارند 

بر طرف کردن مشکالت مذکور  گراگرایان مردمملیوظیفه اصلی ما در دولت 

دختران و پسران ایرانی تصمیم به ازدواج گرفتند دیگر با این مسائل رو به رو  که اگر است 

 این موارد مالک و معیار برای ازدواج نباشد. نگردند و
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 معضل اعتیاد 2_7_7

از  اعتیادهیچکس به صورت دقیق نمی داند معضل اعتیاد و آلودگی مردم ایران به 

 کشور در تریاک مصرف قاجار دوران دراست  واضح که چیزی اماکجا آغاز شده است 

 آلوده برای ها انگلیسی یک روایت این است که. گرفت شدت زیادی بسیار سرعت با

دادند و حتی به کسانی که  می  تریاک را مجانی در اختیار مردم قرار ن،ایرا مردم کردن

 داده پولی نیز پرداخت می کردند. شیره آن را تحویل  ،پس از کشیدن تریاک

کش این شیره  .های زمان قاجار را نشان می دهدیکی از شیره خانه  1-7 شماره تصویر

به یاری ی جمع و مشکل اعتیاد تا حدود زیاد خانه ها به همت رضا شاه بزرگ از کشور

  گردید. رفعاز ایران شاهان ایران ساز پهلوی 

 کش خانه در دوران قاجار شیره7-1
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اما می خواهیم به بررسی معضل اعتیاد در جامعه کنونی ایران بپردازیم. از آنجا که 

ما ایرانیان عادت داریم افعال نکوهیده را با نامگذاری های خود تبدیل به پدیده ای مثبت 

 : گذاشته شده بر روی مواد می پردازیم های نامکنیم ابتدا به 

 هر و "علف" را حشیش نام دیگر بسیاری و  اند گذاشته "دوا"مثال بسیاری نام تریاک را 

 اعتیاد مواد باب در خودشان از هایی وصف حتی و تعبیرها و ها تفسیر افراد این از کدام

ی و نشاط آور بودن شاد تا درد کمر و درد پا برای مواد این بودن مفید از کرده و بیان آور

 سخنها گفته و می گویند. "آن ضد سرطان"و حتی خواص 

باید اول خود را از درون توجیه کند و برای کاری اشتباه  بهر حال یک انسان برای انجام 

انجام کار خود هزار و یک خاصیت و محاسن بشمارد و حق را به خود دهد تا بتواند خود 

را آماده انجام آن کار کند، این موضوع نه تنها در مورد اعتیاد بلکه در مورد بسیاری از 

 .دمی نیز صدق می کندآ دیگر خطاهای

مشکل اساسی در مورد اعتیاد به مواد مخدر در بین ایرانیان  وجود همسایه شرقی 

کانون تولید مواد مخدر دنیا محسوب می شود و این  نیعنی افغانستان است که بزرگتری

موضوع تاثیرات زیادی بر روی مردم ایران داشته است. آمارهای زیادی نیز در باب اعتیاد 

در کشور وجود  میلیون معتاد دهطبق آمارهای ذکر شده نزدیک به  ،یان مطرح می شودایران

در این مورد  ،ولی چون همیشه آمارهای دولتی در ایران بسیار کمتر از واقعیات است دارد

 این رقم باشد.  از باید آمار فراترنیز 
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نروژ و مجموع جمعیت کشور دارد که ما به اندازه  بسیار باید گفت جای تاسف

برای از بین بردن مشکل اعتیاد  اگرگرایان مردمملیو نبرد  ،داریم معتاد کشورماندر  سوئد

ست ادارد  سر افکنده  مانند اعتیاد چون ملتی که همیشه نقطه ضعفی ،بسیار جدی خواهد بود

تواند جامعه ای سالم را به وجود تهیه مواد و مصرف آن است نمی شو تمام فکر و ذکر

 د و این جامعه با اولین برخورد با سختی ها از هم خواهد پاشید.بیاور

 معضل فقر و تبعیض طبقاتی  3_7_7

دیگر معضل های پیش روی ما معضل فقر و تبعیض طبقاتی است. این معضل با از 

در کشور ما بیشتر از هر زمانی به  ایجاد شده توسط جمهوری اسالمی  توجه به نظام طبقاتی

ثروتمند ساخته  طبقه و اطرافیان و آقازاده هایشان برای خود یک  چشم می خورد. آخوندها

.  می داشتندمطلق نگه ثروتی که متعلق به ملت ایران بود را چپاول کرده و جامعه را در فقر  و

های طبقاتی در جامعه ایران بیداد می کرد و شما می توانستید با نگاهی به وجود تبعیض

شمال شهر تفاوت بین فقر و ثروت را ببینید. مساله به تهران  جنوب شهر تهران و تفاوت آن با

نیز ختم نمی شد و در روستاهای دور افتاده ایران همچون روستاهای بلوچستان، کردستان 

 افت. ی و حتی شهرهای مرکزی ایران این فقر نمود بیشتری می

 گرامردمگرایان ملیمتوسط از وظایف اصلی  از بین بردن فقر و ساختن طبقه بزرگ

است. در فصل اقتصاد به خوبی این مورد را توضیح دادیم که چگونه می توان یک طبقه 

حد ممکن کم کرد. در اینجا نیز تاکید می کنم که تا بزرگ متوسط ساخت و تبعیض ها را 
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های فقر و ثروت عوامل نسبی هستند و هیچ گاه ثابت نمی مانند. هر کس که ثروتی از راه

آورده باید بداند این ثروت اصوال پایدار نیست و با افزایش فقر در جامعه مختلف به دست 

چون در هر لحظه امکان دارد فقرای جامعه قیام  می شودخطر از دست دادن ثروتش بیشتر 

کرده و بنیان آنها را در هم بشکنند. باید این فرهنگ در جامعه رایج شود که ساخت طبقه 

جامعه، ثبات سرمایه گذاری و یک جامعه پایدار  یتامن کننده به ککم ،بزرگ متوسط

است. مسائلی همچون فخر فروشی به علت ثروت زیاد باید از  جامعه ما یکبار برای همیشه 

 رخت بربندد و جای خود را به میهن پرستی و احترام متقابل بدهد. 

 معضل افزایش نامناسب جمعیت 4_7_7

هه شصت باعث رشد بی رویه کوبیدن آخوند خمینی بر طبل افزایش جمعیت در د

اکثر متولدین دهه شصت و پس از آن با انواع و اقسام جمعیت ایران گردید به نحوی که 

محرومیت ها در زمینه تحصیلی، شغلی و معیشتی رو به رو شدند. کالس های پر جمعیت و 

دو شیفت از دستاوردهای آخوند خمینی برای افزایش نامناسب و غیر اصولی  ارسمد

در ایران بود. آخوند خامنه ای نیز مرتب بر طبل افزایش جمعیت در ایران می  جمعیت

ردن کوفت تا شاید بتواند به مانند خمینی با برهم زدن تعادل جمعیتی ایران و به وجود آو

استفاده کرده و برای خود نیرو جذب کند اما این سیاست یک قشر فقیر از این موضوع سو

شکست خورد. مردم به چشم خود  گذشتهآنها از تجربه های و  مردم بیشتر با آگاه شدن

دیده بودند که چگونه بسیاری قربانی سیستم افزایش جمعیت هستند و این بار فریب آخوند 
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 مرتجعی چون خامنه ای را نخوردند. 

 سیاست حکومت آخوندی از افزایش جمعیت به دو علت عمده بود :

و در  بیافزاید جمعیت شیعیانبه یجه در نت ،تعداد جمعیت ایران را افزایش داده-1

 د.با دولت های سنی منطقه گذاشته پیروز شومسابقه ای که 

را برای نقشه با افزایش نامناسب جمعیت به میزان فقرای جامعه افزوده و از این فق-2

ند سریعتر به ند. چون معموال کسانی که با فقر دست و پنجه نرم می کهای خود استفاده کن

ند و خواسته و ناخواسته به نیروهای ومثل بسیج و... کشیده می شسرکوب مردم  های ارگان

 ند.وضد مردمی تبدیل می ش

تعادل مناسب و توازن جمعیت  یبرقرار گراگرایان مردمملیاز وظایف دیگر 

رفاه و امنیت و کیفیت زندگی نی در یومیل 30مناسب در ایران است. وجود یک جمعیت 

میلیون انسان است که هر روز با فقر و بدبختی باید دست و  300تر از وجود بسیار بهباال، 

 پنجه نرم کرده و توان گذر از مشکالت را ندارند.

 معضل تن فروشی  5_7_7

از دیگر معضل های اجتماعی در ایران معضل تن فروشی است. این نیز ریشه اساسی 

چشم گیری افزایش یافت. شکل در فقر دارد و با شروع جمهوری اسالمی این موضوع به 

 وءها حتی نمونه تن فروشی اسالمی )صیغه( را رواج دادند و از فقر زنان و دختران سآخوند
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بر روی آن گذاشتند تا کار  صیغهو نام اسالمی  کردندستفاده کرده و جیب های خود را پر ا

دی در این معضل تن فروشی تا ح خود را شرعی و حتی با ثواب  در آخرت معرفی کنند! 

 تن فروش نیز به زنان تن فروش افزوده شده اند.ران افزایش یافت که اکنون پسران ای

در بسیاری از کشورهای دنیا تن فروشی آزاد  که را داشته باشند ن نظرای رخیشاید ب

تن فروشی یا  :پاسخ  دادطور است و این کار آسیبی به شخصی وارد نمی کند. باید این

که در آن حق  خاص خود را دارد انینای دموکراتیک دنیا قوجنسی در کشوره یکارگر

.  حتی در ترکیه کارگران جنسی از حق و حقوق کارگران جنسی در نظر گرفته شده است

کشورهای اکثر  در .بیمه درمانی، حق بازنشستگی و دستمزد عادالنه برخوردار هستند

انتخاب کرده و اجباری از نظر به عنوان یک شغل این کار را  جنسی انبرجسته دنیا  کارگر

یچ نوع تامین شغلی، بیمه بر روی آنها نبوده است. اما در ایران هغیره فقر یا مافیای سکس و 

 ... برای کارگران جنسی وجود ندارد. سالمت و

نمایندگان ملت اگر کسی  اکثریت یأبر اساس ر گراگرایان مردمملیدر دولت 

اید حتما از بیمه درمانی و حق بازنشستگی نیز کارگری جنسی را انتخاب کرد بشغل 

استفاده مافیای سکس و تجارت انسان از این موارد  وءهر گونه س از برخوردار باشد و

 جلوگیری شود.

تن  بدبختی به و ما باید در درجه اول جامعه ای را بسازیم که کسی به علت فقر

فروشی نپردازد و تنها در صورتی که خود فرد تصمیم به برگزیدن این موضوع به عنوان 
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اگر برای همه افراد جامعه شغل و رفاه کافی فراهم یک شغل را داشت وارد آن شود. مسلما 

 این موضوع به عنوان یک شغل خواهند شد.افراد معدودی حاضر به پذیرش  شود

 

گیریم که وضعیت اجتماعی ایران نیازمند تالش و کوشش در پایان این فصل نتیجه می 

است  یکایک ما به عهدهاست. این تالش  ملی تمامی مردم برای بازگشت به اصالت ایرانی و

بدانیم چه چیز را می خواهیم و در راه آن باید و قبل از هر چیز  بر اساس این مانیفست 

 مبارزه کنیم.

 



 

 

 

 

 

 

 

 هشتمفصل 

 احیای هویت ملی
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 احیای هویت ملی  :فصل هشتم 8

 هویت ملیجمهوری اسالمی و  

در حکومت جمهوری اسالمی که بر منبای اسالم ناب محمدی بنا شده بود کمترین 

اهمیتی به هویت ملی ما داده می شد حتی مالهای حاکم به خصوص در ابتدای انقالب سعی 

 گرایش ایرانیان بهرا با  زیرا وجود و ماهیت خود ،بر از بین بردن این هویت ملی داشتند

هویت ملی در خطر می دیدند. اولین مبارزه آخوندها با هویت باستانی و ملی ما  با بناهای 

ه مقاومت جانانه هم استانی های من در استان طباستانی مثل تخت جمشید بود که به واس

از بردند پی و آخوند ها  1هاه فارس این تالش به شکست انجامید. پس از آن چون آقازاد

دست به فروش آثار  ،راه فروش این آثار باستانی می توانند به ثروت های یک شبه برسند

باستانی زدند. هر بار که به تخت جمشید سری می زدید  با این منظره رو به رو می شدید 

 که یک اثر از آن کم شده است. 

مخالف هر نوع جشن به غیر از اعیاد شیعیان  سمآخوندی اندیشهاز سوی دیگر چون 

سخت برای اعیاد خود می دیدند سعی بر سریب به عنوان یک رقرا بود و نوروز باستانی ما 

دختر پیامبر  فاطمه»برچیدن نوروز داشتند. خوب بخاطر دارم که چندین بار به علت وفات 

                                                                                                                  
 
ازاده ها به فرزندان آخوندهای حاکم در جمهوری اسالمی  و فرزندان سران جمهوری اسالمی آق 1

 گفته می شود.
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کنند  ءین را به مردم نیز القاکردند که امسال عید نداریم و سعی کردند ااعالم  «مسلمانان

ولی باز هم به علت مقاومت مردم بر سر برگزاری نوروز شکست جانانه ای خوردند. وقتی 

و به آن  وارد شده یجدیدراه  مالیان شکست خود را در برچیدن مراسم نوروز دیدند از 

یک پدیده  زمانی که نتواندخوند کال همیشه اینطور بوده است، . آرنگ و بوی مذهبی دادند

ملی و یا مورد پسند اکثریت مردم را از بین ببرد سعی می کند از آن به نفع خود استفاده 

 .کند

. یاد دارم که در کتاب برخوردار بود یهویت ملی از کمترین اهمیت در مدارس ما

کردند که مردم از ظلم آنها رنج می بردند شاهان ایران را ستمگر معرفی می اکثر ،تاریخ

 جلوه می دادند.  عادلو  را بسیار زیبا  اسالمی شان د و انقالبولی خو

داده و اعراب  به امامان شیعه و تاریخ را در کتاب دینی محاسنتمامی از طرفی 

 شکور انندن بزرگی ما، پادشاهپیش از اسالم ایرانی عظمت فرهنگبودند و حتی ذره ای از 

در مقابل  چون بابک خرمدین و سرداران بزرگ ایرانی ایرانیان های و دالوری و داریوش

این کتاب ها را باید دانش آموزان در مدارس از همان مقطع اعراب سخنی در میان نبود. 

 ابتدایی تا دبیرستان به زور می خواندند و حفظ می کردند.

هوشمندانه تری سعی در تخریب  از سوی دیگر جمهوری اسالمی با روش های نسبتا 

و فیلم هایی که توسط حکومت یا  در سریال هاحتی اسامی ایرانی داشت. مثال گ و فرهن

نام شخیصت های منفی فیلم را اسامی ایرانی مانند ایرج، کارگردانان حکومتی تهیه می شد 
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امام اسامی مذهبی و مثبت  هایو در سوی مقابل شخصیت ندمی گذاشتبهرام، ماهرخ و فرهاد 

  داشتند.های شیعه 

 فرهنگهای حکومت جمهوری اسالمی برای نابود کردن در مجموع تمامی تالش 

و هویت ایرانی ما بوده است و در این راه از هیچ تالشی فرو گذار نکرد. وظیفه ای که بر 

 . است احیای مجدد فرهنگ ایرانی و آریایی ماست گراگرایان مردمملیعهده 

 کنیم.ی فرهنگ اشاره میمهم از این احیادر این فصل به چند نمونه 

 مساله انتخاب نام و کلمات پارسی  

خارجی  فرد یا با یک ،تاکنون شده بخواهید به یک کشور خارجی سفری کنید

؟ اولین راه ذهنتان رسیده چه بوده است به که؟ مهم ترین گزینه ای ارتباطی برقرار کنید

 ستن اسم او به ذهنتان میه با دان؟ و اولین سوالی کگیرید چیستی که با او در نظر میارتباط

 ؟ چیست می آید

یکی از این تعیین می شود. اصل مهم ایرانی از همان بدو تولد با دو  هویت هر 

در سال های اخیر دیده ایم است.  ودرمساله درود و بدو دیگری  اسامی پارسیاصول 

مردم اسامی  ،پرستکه با تکامل خرد در بین ایرانیان و همچنین آگاه سازی ایرانیان وطن 

عربی  و اسالمی را کنار گذاشته و اسامی پارسی و ایرانی را جایگزین این اسامی کرده اند. 

اسالمی داشتند در اولین فرصت این نام را تغییر -عربی هایکه در شناسنامه نامی حتی بسیار
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 . زیده اندآن را نیز به کناری گذاشته اند و هویت ایرانی برگ ندداده و حتی اگر سید بود

اسامی پارسی باید یکی از برنامه  انیموضوع اسامی پارسی و دانستن صحیح  مع

کالسی های به خوبی معنای نام خود و دیگر همهای مدارس ما باشد و دانش آموزان باید 

خود را بدانند و این به عنوان یک ارزش محسوب شود. در پایین به توضیحات بیشتری در 

 این باب می پردازم.

 درود و بدرود  1_2_8

درود و بدرود یا به عبارتی سالم و خداحافظ دو واژه بسیار ساده است که به سادگی 

شوری ساده کدر هر فرهنگ و هر . عادل عربی آن در زبان ما می باشدقابل جایگزینی با م

است. این واژه شاید  )سالم( و بدرود )خداحافظی( گفتن دیگر درودترین راه ارتباط با یک

حتی اگر یک خارجی  .جامعه تکرار شود دربرای هر فردی بیش از چندین بار  روازنه

که دنبالش میگردد معنی واژه درود )سالم( به زبان  ای بخواهد به ایران بیاید اولین کلمه

کلمه ای باشد که از زبان  ما،باید مهم ترین و ساده ترین واژه زبانی است. حال چرا  فارسی

؟ جایگزین کردن واژه درود و بدرود در جامعه بسیار ما شده است یگانه وارد فرهنگ ملیب

 اینساده تر از آن است که بخواهیم برای یکایک واژگان معادل پارسی انتخاب کنیم. البته 

این دو واژه مهم که روزانه هزاران بار  کردن بسیار مهم است ولی جایگزیننیز موضوع 

و اولین گام  بسیار موثر واقع شودنگ پارسی ما حفظ اصول و فرهمیتواند در رود  بکار می

 است.
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م. به ریشه تسلیم بودن می رسی بررسی کنیمرا که  "سالم"دیگر واژه عربی  طرفاز 

ر سینه حتی اگر خوب دقت کنیم حرکاتی که هنگام سالم گفتن انجام میشود مثل دست ب

و هیجان خاص گفته . در حالی که واژه درود با یک قدرت گذاشتن نشان از بندگی است

 میشود که بر عکس سالم که نشانه تسلیم است نشانه عظمت و قدرت است.

باید جایگزینی کلمات  ،یکی از اهداف آموزشیپس در یک نتیجه گیری کوتاه 

 با معادل عربی آن باشد. "درود و بدرود  "کوتاه ولی موثر پارسی همانند 

 انتخاب نام  2_2_8

در مورد معنا و ریشه آن اطالعاتی حقیق کرده اید و آیا تا کنون راجع به نام خود ت

 ؟  دارید

متاسفانه باید گفت با وجود این که ما در کشور پارسی زبان با فرهنگ بیش از 

انتخاب کرده و این اسالمی  -بیشتر اسامی خود را عربیاما می کنیم ساله زندگی  2500

 .ماستایرانی خود تیشه زدن به ریشه و فرهنگ 

کنار گذاشتن اسامی  ته،برای باز یافتن عظمت از دست رف اهترین گاممهماز 

ذاشته شده و به آن عادت ، حتی اگر این اسامی سالها بر روی ما گستا... تحمیلی عربی و

و برای ما عزیز  باشندکرده  پدر و مادر و اقوام و آشنایان برای ما انتخابو ،باشیمکرده 

 مسائل عبور کنیم.بسیاری  دست رفته باید  از . چون برای بازیافتن غرور ازباشد
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را هم قرار می دهم و  نستوهکه من در کنار نام اصلی خودم نام شاید دیده باشید 

 دارد. "ستگی ناپذیرخ"سعی کردم هویت خودم را با این کلمه پارسی بسازم که معنای 

تا  60هه )د متولدین عصر جدید دیده ام، مخصوصا در این سالهای اخیر و بارها 

 ه انتخاب نام خود اعتراض می کنند.هجری شمسی( به والدین خود نسبت ب 90

رضا شاه بزرگ در مقطعی بکار گیری اسامی ایرانی را برای شناسنامه اجباری کرد. 

نام های ایرانی اصیل داشتند و  به خوبی یاد دارم که پیرمردها و پیرزن های محله ما اکثرا 

ی برای آنها انتخاب کرده لدین این افراد چنین نام های اصیلبرایم جالب بود که چطور وا

از روشهای هوشمندانه رضا شاه  یکی اند. پس از تحقیق در این باره متوجه شدم که این نیز

 نخواهد بود. برای ترویج نام های پارسی بوده است. راه ما نیز از راه ایشان  جدا

 احیای جشن های باستانی ایران  

احیای جشن های باستانی ایران است. فلسفه  گراگرایان مردمملیاز دیگر وظایف 

ایرانیان باستان همیشه بر شادی و نیکی بوده و در این جشن ها همیشه اهورمزدا را بخاطر 

تمام این جشن ها نفهته  در گزارین ستایش می کرده اند. فلسفه سپاسنعمت ها و زیبایی زمی

آنها برای  ،باشیم گزاربل زیبایی و بخشش و رفاه سپاسوقتی در مقا که است و باید بیاموزیم

 ما همیشگی و پایدار خواهند بود. 

جشن های اصیل ایرانی که ریشه در آیین مهر و زرتشتی دارد به سه دسته تقسیم 
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جشن های ماهیانه )هر گاه نام روز و نام جشن های سالیانه )مانند نوروز و سده(،  می شوند:

ماه برابر می شد آن روز را جشن می گرفتند، مانند روز امرداد از ماه امرداد= امردادگان( و 

 جشن های متفرقه.

باستانی در ماه های مختلف سال آورده شده  یاسامی جشن ها برخی ازدر اینجا 

 است.

  فصل بهار

 از اول فرودین ماه  یباستان نوروز

 شو زرتشت در ششم فروردین ماهاَزادروز 

 در سیزدهم فروردین ماه  ،و سبزه گره زدن مراسم سیزده به در

 جشن اردیبهشتگان در دوم اردیبهشت ماه

 فصل تابستان 

  از دهم تیر ماهجشن تیرگان 

 در سوم امرداد ماه جشن امردادگان 

 جشن شهریورگان در چهارم شهریور ماه
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 فصل پاییز

 در شانزدهم مهر ماه جشن مهرگان 

 جشن آبانگان در چهارم آبان ماه

 جشن آذرگان در سوم آذر ماه

 فصل زمستان

 روز آخر آذر ماهدر جشن شب یلدا شب 

 دوم بهمن ماهگان در جشن بهمن

 بهمن ماه 10جشن سده در 

 بهمن ماه  29جشن سپندارمزدگان در 

 سه شنبه سالجشن چهارشنبه سوری در آخرین 

به بهترین و  هابرگزاری تک تک این جشن گراگرایان مردمملیوظیفه دولت 

و سپاس گزاری از پروردگار در بین مردم شایسته ترین نحو و احیای دوباره حس شادی 

  .ایران برای نعمت هایش است



 206                    گرا                                                                     گرایان مردمملی

 

 ساله  2500احیای جشن های  

ساله  2500ن های یکی از کارهای ارزشمند شاهنشاه آریامهر برگزاری جش

عوت از دشاهنشاهی بود. شاهنشاه آریامهر در این طرح مبتکرانه و هوشمندانه با 

شن ها جتمام سران کشورهای دنیا عظمت و شکوه ایران را به رخ آنها کشید. این 

ای دنیا کشورهعالوه بر به تصویر کشیدن شکوه ایران باعث شد تا مردم بسیاری از 

کمک سیارب نیز توریسم و اقتصاد کشورمان صنعت شکوفایی هببا ایران آشنا شوند و 

بار این امکان هر چند سال یک حددر   گراگرایان مردمملیما باید در دولت . کرد

انیان و فرهنگ ایران را به رخ جهعظمت تاریخ  تا کنیم جشن باشکوه را برگزار

 بکشانیم.

  شناسایی و نگهداری آثار باستانی 

این آثار اغلب مورد  .ما است مانده از پیشینیان یمملو از آثار به جا ایرانجای جای 

واقع شدند. مثال در  جمهوی اسالمی ت در زمان حکومت قبی توجهی و حتی نابودی و سر

و دیگری  «1حوضچه دختر گبر»که یکی  اثر بسیار مهم باستانی وجود دارد شهر من اقلید دو

فرسایش و مشکالت جوی و یا تخریب عده ای سودجو است که در اثر « 2کتیبه تنگه براق»

                                                                                                                  

 
به طول دو  یساسان یبه خط پهلو یا یبهحوض با عمق کم و کت یکحوض دختر گبر با سه پله،  1

 شهرستان نهفته دارد. یناز ا یخیمتر در خود تار یسانت 88متر و عرض 

در تنگ  1335است، در سال  یو زبان پارت یدو زبانه به زبان پهلو یا یبهکه کت یکمشاپور  یبهکت 2

 براق کشف شده است.
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 کنندنج و پول باد آورده کند و کاو میافتن گکه هر نقطه ای از خاک کشور را به دنبال ی

تخریب گردیده است. ما باید تک تک این موارد را شناسایی و سریعا راه هایی را برای 

 حفاظت و نگهداری از این آثار باستانی پیدا کنیم. 

 .را ببینیددر زیر می توانید تصویر حوضچه دختر گبر 

در پایان باید خاطر نشان کنیم هویت ملی ما پیوند بسیار با ایران پادشاهی دارد. به 

ن هدف دانیم و برای ایمدافع حکومت پادشاهی پارلمانی میهمین دلیل است که خود را 

مبارزه می کنیم. مبارزه ما برای روزی است که بنایی زیبا و حیرت آور به مانند تخت 

یم و دولت ها و مردم دنیا را نورمان را در آنجا به تخت بنشاجمشید طراحی و پادشاه کش

برای آن روز  گراگرایان مردمملیبرای نظاره عظمت و قدرت ایران بزرگ دعوت کنیم. 

مبارزه می کنند.

 وضچه دختر گبرح





 

 فصل نهم

جدایی دین از 

 حکومت

 م()سکوالریس
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 ز حکومت )سکوالریسم(جدایی دین ا :فصل نهم 9

 تاریخچه مذهب در ایراننگاهی به  

مردمان ساکن در فالت ایران زمین از دیرباز مردم خدا پرست و دینداری بودند. 

این موضوع را می توان از آثار باقی مانده در جای جای ایران باستان درک کرد. آیین مهر 

بود و در کنار آنها  الب کشورغین و آیین زرتشت تا قبل از حمله اعراب مسلمان به ایران د

 مردمان مشغول بودند.  های دیگری آزادانه به ترویج افکار بیندین و آیین

پس از حمله اعراب به ایران دین اسالم به زور شمشیر به مردم ایران تحمیل شد و 

ت پس در نبرد قادسیه سپاه اسالم توانس .میسر نشدبه آسانی  برای اعراب نیز البته این تحمیل

شد استخر نامیده میدر شهر من که در آن زمان  از چندین سال مبارزه وارد ایران شود.

 مقاومت جانانه ای از جانب مردم در مقابل اعراب صورت گرفت. 

 زین دیو اقل شدیشمرده م انیشهر استخر مرکز حکومت ساسان انیدر زمان ساسان

 دیدان یحتما م دیرا خوانده باش خیاگر تار. رفتیشهر استخر به شمار م  یها از شهرک یکی

 نآمردم  یقمرهجری   30 - 28 یکه  پس از فتح استخر به دست  لشکر اسالم  در سال ها

عبداهلل بن  م،سو فهی. عثمان خلرا کشتند خردست به شورش زدند و حاکم عرب است دیار

 تیاعزام داشت. مردم استخر با نها هیناح نیبه افرو نشاندن شورش استخر  یرا برا عامر

به  یکه و ییکردند تا جا یداریعامر پا بن عبداهلل انیدر برابر لشکر یو فداکار یمردانگ
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فتح از گردد و بعد  انقدر از مردم استخر بکشد تا خون رونآمد و سوگند خورد آخشم 

هم مردم استخر از کردند. البته باز یو خون آنها را جارنفر را گردن زدند  40000 ،استخر

بازهم  از فرصت استفاده کرده و  دیبه قتل رس نهیعثمان در مد یو وقت دندیامر نهراس نیا

هم  اریچهارم شده بود و بس فهیکه در آن زمان خل انیعیامام اول ش د.دست به شورش زدن

عبداهلل بن عباس به  یلشکر به سرکردگ کی ب(بن ابوطال یعل)ست امقدس  انیرانیا یبرا

بازهم در  یکنند ول یدر برابر او مقاومت م رانهیفرستد و باز هم مردم استخر دل یاستخر م

شروع به کشتار   یو عبداهلل بن عباس فرستاده امام عل کندیشهر سقوط م رویاثر کمبود ن

 .دیآ ینم رکه در شما کشدیکند و آنقدر از مردم م یم شهرمردم 

استخر باز  ریمردم دل یقمر یهجر 29دوباره در سال  .شود یختم نم نجایبد داستان

 یعنی یقمر یهجر 32بودند شورش کردند و تا سال  ماردهآنها گ که بر یهم بر حاکم عرب

شورش شکست  نیبازهم ا یقمر یهجر 32در سال  تایسه سال به مبارزه پرداختند که نها

کشتند به هزار نفر از مردم شهر را  100تا  هابنا بر بعضی روایت هزار و  40از  شیخورد و ب

تا آب  شدیخون ها پاک نم نیمانده بود که ا یکه آنقدر خون مردمان در شهر باق یگونه ا

 .ختندیگرم بر خون ها ر

مقاومت بسیار  ،که می بینید پدران ما در برابر تحمیل دینی دیگرپس همانطور 

به دروغ نوشته شده است با آغوش باز اسالم مدارس  کردند و آنچنان که در کتب تاریخ

 قتل و را نپذیرفتند. اصوال اگر مردم با آغوش باز هر چیزی را بپذیرند به جنگ و کشتار 
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 باشد.عام مردم نیازی نمی

تسخیر ایران توسط مسلمانان و تغییر اجباری دین اسالم سعی کردند از مردم پس 

. برای همین می بینید معرفی کنندبه نوعی این دین را اصالح و نسخه های مورد نظر خود را 

، تصوف و جدید  از اسالم به اسم شیعه بنیان نهاده شدزمان صفویان نسخه در که مثال 

 برای اصالح و لطیف کردن این دین به وجود آمدند. بسیاری دیگر از شاخه های اسالم نیز 

که در واقع برای متحد کردن مردم در برابر امپراطوری به هر روی اسالم شیعه 

چندین قرن در کشور ما حکومت کرد  ،عثمانی و با دیدگاه ناسیونالیستی به وجود آمده بود

 و به عنوان دین رسمی بسیاری از مردم در آمد.

 کومت دخالت دین در ح 

دخالت دین در حکومت تا دوران قاجار وجود داشت و در این دوران به اوج خود 

و زندگی خود را با فتواهای  خرد را کنار گذاشته  رسید. کار به جایی رسیده بود که مردم

قند و شکر  واردات یک آخوند از سهمآخوندها می گذراندند. مثال بارها شنیده ایم چون 

ند می آمد و قند و شکر را حرام اعالم می کرد. فردا که باج مورد نظر دادند آن آخورا نمی

ها در استفاده  ءاینگونه سواز به او پرداخت می شد قند و شکر را حالل اعالم می کرد. 

و شنیده ایم و اکثر آخوندها نیز یا نوکر روس بودند یا نوکر  دوران قاجار بسیار دیده

 انگلیس. 
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اسفند معروف  3رضا شاه بزرگ که به کودتای ملی یام بساط این دخالت ها با ق

شد بر هم چیده شد. آخوندها که تا آن زمان فقط به مفت خوری و دریوزگی مشغول بودند 

تا مجبور به پوشیدن لباس ملی شدند؛ توسط رضا شاه بزرگ به سربازی فرستاده شدند و

از کشور کوتاه شد و یکی  حدود زیادی دست دینداران در دوران شاهان ایران ساز پهلوی

 همین علت بود. نیز های آخوندهای مرتجع از خاندان پهلویاز عقده

بعد از انقالب اسالمی که به قادسیه دوم معروف است بار دیگر لشکر آخوندهای 

 کمکایران را مورد چپاول و غارت قرار دادند. آنها با استفاده از باور مذهبی مردم،  ،مرتجع

ایران را و همچنین یاری گرفتن از ایرانیان خرد باخته مارکسیست شده، کشورهای خارجی 

 و به حکومت خود ادامه دادند.  هتصرف کرد
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نتیجه و برآیند حکومت دینی در طی سالهای حکومت جمهوری اسالمی و سایر 

ه حکومت های دینی دیگر در منطقه و جهان مشخص است. اروپایی ها چندین سال پیش ب

و حتی مقدس ماندن  رهایی از استبداد مذهبیاین موضوع پی بردند که برای پیشرفت و 

که  )عصر رنسانس( جایگاه مذهب باید آن را از حکومت کنار گذاشت و دقیقا از مقطعی

احیا کنند و از آن بدبختی که  این کار را انجام دادند توانستند کشورهای خود را مجددا  

برای فهم بهتر  ومت برایشان به وجود آورده بود نجات پیدا کنند.دخالت دینداران در حک

 نگاهی به هرم مازلو می اندازیم.

 

 هرم مازلو
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است انسان یک سری سلسله  1بر اساس این هرم که از دانشمند بزرگ آبراهام مازلو

نیاز دارد که این سلسله نیازها به ترتیب از پایین هرم شروع می شود و زمانی انسان به یک 

ح بعدی وانسان کامل تبدیل می شود که سلسله نیازهای اولیه برایش فراهم شده و به سط

ی از ادیان عقیده بسیار  هرم برود. این دقیقا عکس قضیه بسیاری از ادیان ابراهیمی است. مثال

گاه نمی گویند ولی آنها هیچ ،یات را داشته باشیددارند شما باید به صورت پیش فرض اخالق

چطور می تواند با اخالق باشد.  اگر فردی گرسنه باشد و از گرسنگی در حال هالک است

ی زمان دپس همانطور که در این هرم دیدی« شکم گرسنه ایمان ندارد.» از قدیم گفته اند : 

های اولیه جامعه را فراهم کرده و بر اساس می توانیم جامعه را اخالق محور کنیم که نیاز

یک روش علمی به پیش رویم. کشورهای اروپایی که توانستند مساله دخالت کلیسا را از 

اکنون از و دانش و خرد را جایگزین آن کنند، زندگی شان کوتاه کنند و مسائل علمی 

 هان به شمار می روند.موفق ترین کشورهای ج

ساسی حافظ قانون او همچنین ارتش ایران به عنوان  گراگرایان مردمملیوظیفه 

ا راین است که در حکومت آینده جلوی هر گونه دخالت مذهب در امور حکومتی کشور 

 نی نیافتیمبه دام یک حکومت دی د تا مجددا  ند و به سختی با این موضوع برخورد کننبگیر

 اقی بماند.ب یک امر شخصی برای تمام مردم ین بایدو مساله د

                                                                                                                  
 

1  Abraham Maslow 
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 وجود و عدم وجود خدا   

 بحثاز یکی از قدیمی ترین پرسش های بشریت و یکی  این مساله ؟آیا خدا هست

که سالها ادامه داشته و هر کسی از بوده های داغ بین دانشمندان و فالسفه و علما و فضال 

فی را در این وجود خدا بوده است. من نظریات مختلن خود در پی اثبات یا عدم اثبات ظ

فلسفه وجود  ویک خالق )به وجود آورنده( وجود دارد  کهباب مطالعه کرده و نتیجه گرفتم 

تئوری های  و ست. شاید در آینده علم و دانشایک فلسفه ثابت شده  ، از نظر منخالق

د بود و من یک معتقد به وجود دیگری را بیان کنند ولی تا مقطع کنونی این باور من خواه

 خدا هستم.

 ت و این سه بعد عبارتند از:بعدی اس 3جهان ما یک جهان به باور من 

 خدا  -3مکان -2زمان ، -1  

زندگی را تصور کنید که در آن زمان می توانید به هیچ وجه لحظه ای  از شما ن

آن مکان وجود وجود نداشته باشد یا نمی توانید لحظه ای از زندگی را تصور کنید که در 

، جهان هستی و شئتوانید هیچ  امکان پذیر نیست و همچنین نمی نداشته باشد و این دو

 ست. او هر چیز دیگری را تصور کنید که خالق نداشته باشد و این نیز غیر ممکن  موجودات
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که بتوانیم جهانی را پیدا شود  میاثبات به باور من نظریه عدم وجود خدا زمانی 

 وجود داشته باشد.  ای نه پدید آورنده و که در آن نه زمان نه مکانکنیم 

 چارچوب های پذیرش ادیان 

ز جوامع متکثر از نظر باور دینی و مذهبی است. هر چند در اواخر جامعه ایران یکی ا

مالیان شیعه از دین  المی بسیاری از مردم به علت جنایاتدهه سوم از حکومت جمهوری اس

یا به کلی بی دینی و یا بی خدایی را پیش گرفتند. در و اسالم خارج شدند، تغییر دین دادند 

و زرتشتی و  که مردم دارند از اسالم خارج دیمیی شنبعضی مواقع از زبان خود آخوندها م

 حکومت دینیگویا  .هراس داشتند موضوع از اینها مسیحی و بی دین می شوند و آخوند

ذات  . اصوال باعث گریزان شدن مردم از دین شده بود و به نوعی معکوس عمل کرده بود

حکومت دینی چنین است و هر جا دین در حکومت دخالت کند میزان تنفر مردم از آن 

معنویات  عنوان یک نهاد بی طرف فقط بهجا دین به و برعکس هر ،دین بیشتر خواهد شد

 و عالقه مندانش بیشتر خواهد بود. انمردم بپردازد میزان هوادار

رچوب هایی را در نظر گرفت به هر روی برای پذیرش مذهب در جامعه باید چا

 که آن چارچوب ها به ترتیب زیر است : 

 و حکومتعدم دخالت در سیاست  1_4_9

دخالت دین در حکومت و در سیاست در سراسر دنیا به جز بدبختی و بیچارگی 
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و فروپاشیدن بنیان های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن کشورها چیزی به ارمغان مان مرد

 . نیاورده است 

رد که زندگی های کلیسا در قرون وسطی اشاره که دخالتونه میتوان ببرای نم 

های کلیسا به پا و تا روزی که مردم در مقابل دخالت مردم در اروپا رابه تباهی برده بود

اروپا وارد عرصه پیشرفت و یا به قولی رنسانس  ،نخواستند و دین را از سیاست جدا نکردند

 نشد. 

 حکومتیرا در مقاطعی که دخالت دین در امور  خود اگر بخواهیم سرنوشت کشور

که دخالت  یطعامق درزیاد شده بود را به عرصه قیاس بگذاریم متوجه این امر می شویم که 

معموال ارزش های کشور ما رو به نابودی کامل رفت. شد دین در امور سیاسی کشور زیاد 

 ندارند رنگ می بازد.که مرز مانند اسالم  یملی و میهن پرستی در سایه ادیان

دخالت مذهب تشیع در  ین صفوی کهدوران شاه سلطان حسبرای مثال می توان به 

امورات کشور را رها کرده  حسین به طور کلی سلطان اشاره کرد. اعلی رسیده بودبه حد آن

خورد. یا شکست  در مقابل محمود افغان  آخر در نیه تبدیل کرده بود ویو کشور را به حس

به دخالت های روحانیت در دوران قاجار که سهم عمده ای در توان  یم دیگر مورددر 

و در نهایت حکومت جمهوری چای داشتند اشاره کرد دادهای ننگین گلستان و ترکمنارقر

ایران  کشور بزرگ برای یهیچ دستاورد هانتهکه ن (بر پایه دین است یکه حکومت)اسالمی 

، سیاسی و اقتصادی پیش های سقوط اخالقی، معنوی ا سرچشمهکشور ما را تبلکه نداشته 
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، فقر  تورم، اعتیاد، دزدی، فساد اداری،مسائلی مانند  . حاصل حکومت اسالمی ه استبرد

همه این پس رفت  و پس رفت های تاریخی دیگر بوده است ، طالق و بسیاریخود فروشی

کشور برتر  4طبیعی جزو که از لحاظ ثروت و منابع  اتفاق می افتد کشوریهای تاریخی در

سم اسالم به چپاول و غارت ه راحتی و به اب در ایران حاکم آخوندیست. حکومت ادنیا 

با رهبران این جامعه  ازیر نداشت، پاسخگویی جامعه و مردم در برابر گاهمشغول بود و هیچ

بیان اینکه ما فرستاده خدا و امام زمان هستیم و تنها باید به خدا پاسخگو باشیم از پاسخ به 

 ملت شانه خالی می کردند. 

پس در اولین شرط و با توجه به تفاسیر گفته شده نهاد دین باید به طور کامل از 

منوع است م گراگرایان مردمملیوع دخالت دین در دولت شود و هر ن جدانهاد حکومت 

و مسئولین جامعه باید در درجه اول به مردم پاسخگو باشند و به اسم اینکه به خدا پاسخگو 

 هستیم از زیر مسئولیت شانه خالی نکنند.

 خله در نظم عمومی و آرامش جامعه عدم مدا 2_4_9

نباید مخل نظم و آرامش  ،میزان طرفداری تحت هر فلسفه ای و هر و مذاهب، ادیان

هبی باعث به وجود آمدن راسم مذند. بارها دیده شده، بسیاری از می جامعه شوعموم

شده مکان های مذهبی  گانو همسای جامعه آسایشرفتن از بین  مرگ و میر، ،درگیری ها

آرامش از بین رفتن  ر خیابان ها که باعث ترافیک ودهای مذهبی راه انداختن کارناوالاست. 

حتی پخش شربت و شیرینی و غذای نذری که باعث آلودگی و روحی و روانی ملت شده 
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در بعضی مراسم مذهبی  و کار مضاعف برای ماموران درستکار شهرداری می شود. ،محل

ایجاد  باعث و است به نوعی ترویج خشونت در جامعه ارهایی مانند قمه زنی و خودزنی،ک

ی بلند در بلندگوها و آلودگی های صوتی مانند پخش نوحه با صدا .می شودرعب و ترس 

از دیگر  ،یا ماشین های سیار باعث ناراحتی و حتی ایجاد آزار برای افراد سالمند و بیمار

 می باشد. عمومی این نوع برهم زدن آرامش و نظم هاینمونه

برگزاری هر نوع مراسم مذهبی مربوط به هر دین و آیین و با هر تعداد بنابراین،  

به حفظ نظم و آرامش عمومی جامعه است. برای این منظور  دولت طرفدار منوط به پایبندی 

 و با استفاده از بودجه شخصی آنو مقامات محلی موظف هستند بسته به خواست افراد 

که کمترین میزان آسیب مکان های مخصوصی ایجاد کرده  برای اینگونه مراسم،گروه ها 

 .دبرسانبه نظم و آرامش عمومی را 

 تحریک آمیز  اعمال جلوگیری از انجام گفتار و  3_4_9

است.  آزادی بیان  ،یکی از مفاد اعالمیه حقوق بشر که اکثر ما با آن آشنا هستیم

ولی این قانون در بسیاری از حوزه ها نیاز به اصالح دارد. در نظر بگیرید رهبر 

مشرک،  فالن فرقه دیگریا فالن دین و  دهد که مذهبی یک دین یا فرقه حکم می

اد و ادیان یا افراز ... هستند و باید از بین بروند. یا اینکه بسیاری ، ملحد وکافر

این  .هایی از این قبیل اعتقاد دارند، اعدام و مجازتسنگسار رهبران این ادیان به

 به هیچ وجه  ی دیگرها از بین بردن انسانار تحریک آمیز برای کشتار و نوع گفت
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آزادی بیان محسوب نمی شود. آزادی بیان تا جایی قابل تحمل است که باعث 

 نشود.  و کرامت انسانی دیگرانسان های  دست رفتن جاناز 

که دارای  ای موظف است با هر گروه و فرقه گراگرایان مردمملیدولت  پس

ان و رهبرانجام داده را دهد برخورد الزم  را ترویج می آنچنین عقایدی است و 

کند تا در تبعید  آن ها را برای کار رایگان به مکان های طرح خدمت اجتماعی

 و قتل برای کشور و مردم کار مفید انجام دهند.به خشونت تحریک جامعه  قبال

 عدم اجبار کودکان به پذیرفتن دین خاص  4_4_9

یا  18 افراد با رسیدن به سن ، یعنی معتقدیم ما به حق رای دادن اعتقاد داریم اگر 

پس تا آن سن نیز کودک  ،دنکامل شده و حق تشخیص و انتخاب دارسالگی شعورشان   20

 .برای پذیرش دین و آیینی خاص قرار گیرد و نوجوان نباید تحت فشار خانواده و محیط

از نظر دولت   ،تحت اجبار قرار دادن کودکان و  نوجوانان برای ورود به مراسم مذهبی  نیز

 صحیح نمی باشد. گرامگرایان مردملی

کودکان و نوجوانان باید به صورت کلی با فلسفه بعضی از ادیان رایج کشور در 

زش کودکان می باشد. مهم ترین ارگان برای آمو د و مدارس،دوران مدرسه آشنا شون

پذیرش  اجبار و یا فشار بر کودکان در رابطه باتیاری بوده و دین امری کامال اخانتخاب 

 است. مذهب ممنوع
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ه باشد ولی  به شرط رعایت پس در مجموع دین در جامعه میتواند حضور داشت

 که نام برده شدند. قوانینی 

رایج در این باب  اکنون برای اینکه مبحث سکوالریسم را باز کنیم به چند سوال 

 پاسخ خواهیم داد.

 سکوالریسم  رهباسؤاالت رایج در 

 آیا سکوالریسم به معنی بی خدایی است ؟ -1

مذهبی خود سعی می کنند معموال آخوندها به علت ترس از دست دادن جایگاه 

تنها  ،را به معنی بی دینی و بی خدایی معرفی کنند در صورتی که سکوالریسم سکوالریسم

معه ان نمونه در یک جابه معنی جلوگیری از دخالت دین در امور حکومتی است. به عنو

کسی از رهبران کشور نمی تواند بگوید که نماینده خدا یا نماینده امام زمان بر سکوالر 

هستند و همه افراد در برابر قانون مساوی روی زمین است و فقط به او پاسخ خواهد داد. 

 همه باید پاسخگوی قانون و نمایندگان مردم و دستگاه قضایی عادل جامعه باشند.  

. در واقع یکی اعتقاد داشته و دارم الر هستم که به خداوندویک فرد سکمن  خود

خداوند اعتقاد  از ویژگی های نظام سکوالر این است که جایگاه دین و کسانی که به دین و

 ی. چون امور سیاسی و حکومتی اموردارند مقدس مانده و احترام دین نیز حفظ می شود

هبرداری همراه باشد ولی چون جایگاه استفاده و کال ءزمینی است و شاید با دروغ و سو
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ه مقدس دین یک جایگاه معنوی است بهتر است با جدا کردن آن از نهاد حکومت جایگا

 شود و از هر گونه آلودگی مصون بماند. ظفآن ح

 آیا نظام سکوالر برای از بین بردن دین در جامعه آمده است؟ -2

ایی دین از نهاد حکومت را وظیفه جد ،همانطور که گفته شد نظام سکوالر تنها

شده و دارد و این بدین معنا است که کسی نمی تواند به اسم خدا یا هر دین و آیینی وارد 

قوانین آن دین خاص را در قوانین ملی کشور وارد کرده و بر مردم  بر مردم حکومت کند و 

دن دین یا آیینی د. نظام سکوالر به هیچ عنوان برای از بین بربر اساس آن قوانین حکومت کن

به شرط  گراگرایان مردمملینیست و همه ادیان حق دارند در نهایت آرامش در دولت 

 نون به انجام امور خود بپردازند.رعایت قا

 بین سکوالریسم و آتئیسم چیست ؟ تفاوت -3

بسیاری این سوال را در ذهن دارند و دقیقا تفاوت سکوالریسم و آتئیسم را نمی 

سکوالریسم به جدایی مساله دین از حکومت می پردازد اما آتئیسم یک نوع اندیشه دانند. 

مندان به این اندیشه را آتئیست یا خداناباور یا بی ه وجود خدا را نفی می کند و باوراست ک

خدا می گویند. در اصل آتئیسم و سکوالرسیم ربط خاصی به یکدیگر ندارند و در یک 

از نظر قانون قانون برخوردارند و  ساوی درآتئیست ها از حق م دینداران و،  نظام سکوالر

 هیچ اندیشه ای بر اندیشه دیگر برتری ندارد. 
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آیا سکوالریسم که یک دستاورد غربی است با ارزش های ملی ما -4

 در تضاد نیست؟ 

کسانی که معتقدند هرگونه  ،رو می پرسندسوال را بیشتر ملی گرایان تند نای

و هر چیز که از خارج وارد شده  ،ه های غربی و شرقی،  اسالمی و مسیحیبرداشت از نسخ

 باید تماما ایرانی باشد. دو موضوعی است باید ممنوع باشد و همه نسخه ها برای اداره کشور

 افراد به آن توجه نمی کنند این است : که هیچگاه این

ام فرگشت موجود است در آیین های باستانی و ملی ایرانی مساله ای به ن: اول اینکه

هر چیز درست و تازه ای را جایگزین مسائل قدیمی  ،یعنی شما می توانید بر حسب زمان

 الریسم توانستند از قرون وسطیسکو طراحی آنها بابینیم که می کنید. مثال با نگاهی به اروپا 

را  کارما نیز بر حسب فرگشت می توانیم این ،و رنسانسی عظیم را صورت دهند عبور کنند

 برای کشور خودمان انجام دهیم. 

ایرانی  یین هایی که ملی گرایان به عنوان یکی از آاگر به آیین زرتشت  دوم اینکه:

این آیین یک آیین زمینی است و دقیقا مصداق همان موضوع  ،نگاه کنیم باور دارندبه آن 

سکوالریسم است. این آیین آمده است تا زندگی زمینی ما را بهبود بخشیده و انسان ها را 

برای بهتر زیستن در این دنیا یاری دهد. پس طبق این موضوع ما بسیار قبل تر از اروپاییان 

ل حکومتی داشتیم تا نگاه آسمانی یا صحبت از سکوالریسم و نگاه زمینی به مسائ

 لطبیعه. اءماورا
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ارزش های سکوالر خود را به  گراگرایان مردمملیدر پایان این فصل باید گفت 

دانسته و هر گونه قسور از این ارزش ها را باعث نابودی کشورمان می دموکراسی پایبند 

.دانند





 

 

 

 

 

 

 دهمفصل 

 بازگشت به خانه
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 بازگشت به خانه  :فصل دهم 10

 آخرین سخن  

فصل پیشین سعی داشتم شما را با  9این فصل به عنوان فصل پایانی کتاب است. در 

سامانه پادشاهی پارلمانی و آزادی احزاب ساز و کار یک حکومت ملی و مردمی بر پایه 

م مهم این بود که بدانیم چه چیز می خواهیم زیرا اکثریت مرد ،آشنا کنم چون به باور من

 خواهند. ایران فقط می دانند چه چیز نمی

و آماده بازگشت به  ردیدهگیریم که ایران آزاد گفرض را بر این میدر فصل دهم 

ابتدایی پس از حکومت  باید دقیقا در روزهایهستیم. یا روز پس از جمهوری اسالمی میهن 

؟ وظیفه با هرج و مرج احتمالی برخورد کردجمهوری اسالمی چه کرد؟ چگونه باید 

 نیروهای ملی و وظیفه مردم عادی چیست؟

سازی زباآیا این آمادگی را در خود احساس می کنید که در روزهای اول  شروع به 

ر روستاهای دور راه میهن د وطلبانه دراایران کنید؟ آیا حاضر هستید یک یا چند سال د

 ایران خدمت کنید؟افتاده 

در این فصل ما به بررسی این امور می پردازیم که  در روزهای ابتدایی آزادی ایران 

 چه کارهایی باید انجام دهیم. 
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 پایین کشیدن پرچم جمهوری اسالمی 

 ،های مرتجعایان جمهوی اسالمی و بازپس گرفتن ایران از آخونددر ساعات اولیه پ

به نشانه پایان حکومت مالیان در  را پرچم جمهوری اسالمی گراگرایان مردمملینیروهای 

سراسر ایران به پایین کشیده و پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان که پرچم ملی و واقعی 

 جمهوری اسالمی ن اقدام به معنای پایان حکومتای تزاز در می آورند.هرا به ا کشور ماست 

 آزادی تلقی خواهد شد.ایران به  ملت در ایران و رسیدن

در داخل کشور باید شروع به ساخت پرچم های شیر و  گراگرایان مردمملی 

پرچم جمهوری اسالمی را  در روز آزادی ایران تا  خورشید کرده و از آنها نگهداری کنند

 پرچم واقعی ایران را برافراشته سازند. به زیر کشیده و 

 ادغام ارتش و سپاه در ارتش ملی ایران 

در روزهای نخستین آزادی ایران باید طرح ادغام ارتش و سپاه در یک ارتش واحد 

و ملی آغاز شود. این ارتش ملی باید تحت نظر افسران میهن پرست یا حتی افسران بازنشسته 

شاهنشاهی اداره شوند تا ارتش ملی به یک ثبات و هماهنگی الزم برسد. در نظر داشته باشید 

رتش و بیشتر نیروهای سپاه از میهن پرستان ایران هستند و هر آنکس که اکثریت نیروهای ا

در جایگاه خود  آلوده نشده باشد بایدو خیانت به میهن که دستش به خون ایران و ایرانی 

میهن خدمت کند. به هیچ وجه نباید به مانند دوران خمینی قتل عام سازمان  باقی مانده و به

ورت بگیرد چون همین نیروها حافظ مرزهای کشور یافته از نیروهای نظامی کشور ص
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یکپارچه سازی و نظم دهی  :خواهند بود و امنیت ایران را تضمین خواهند کرد. موضوع مهم

نیروهای  ارتش ملی ایران است که این موضوع توسط میهن پرستان انجام خواهد پذیرفت.

تی حفاظت از مکان یت و حباید در روزهای ابتدایی وظیفه حفظ امن گراگرایان مردمملی

نباید لباسی را ندهند. اجازه خرابکاری به هر کسی و در هر  عهده بگیرند وهای نظامی را بر

و کشورهای دیگر دشمنان یا وابستگان به استعمار این موضوع فراهم شود که  امکان

ی نظامی و یا حتی نیروها عملیات خرابکارانه در کشور انجام داده ،بخواهند در روزهای اول

است که  این و پایگاه های نظامی را از بین ببرند، از این رو وظیفه نیروهای میهن پرست

در ساعات نخستین سقوط جمهوری اسالمی وظیفه حفاظت و تامین امنیت را به دست  سریعا 

 د.اننثبات و آرامش برس ای از درجه را به گرفته تا کشور

 نیروی انتظامی  در اتتغییر 

ی باید نیروهای انتظامی که شاخه های مختلفی دارد سریعا از دستور در گام بعد

العمل جدید دولت موقت پیروی کنند. شاخه هایی مانند گشت ارشاد؛ نیروهای نوپو و هر 

 و  هبه وجود آمده بود باید سریعا منحل گردیدنیروی دیگری که برای سرکوب مردم 

 نیروی انتظامی خواهند بود.ناظر عملکرد  گراگرایان مردمملینیروهای 

 زیون یتغییر برنامه های رادیو و تلو 

زیرا این زیون است یزادی ایران رادیو و تلوآ روزیکی از مهم ترین ارگان ها در 

رسانه در سراسر ایران دیده می شود. در روزهای نخستین سقوط جمهوری اسالمی رادیو و 



 فصل دهم بازگشت به خانه                                                                231

 

کند. آغاز به کار برنامه های سیاسی برای  زیون ایران نیز باید تغییرات خود را آغازیتلو

 یآگاهی دادن به ملت و همچنین برنامه های شاد و دعوت از خوانندگان، شعرا، ترانه سرایان

زیون ملی در روزهای اول قرار یکه سالها در تبعید بودند باید در دستور کار رادیو و تلو

و امه های آخوندها در رادیو تمامی برن گیرد تا حس شادی و نشاط به جامعه باز گردد.

از اخبار دقیق و همچنین پخش  انهیون باید تعطیل، و برنامه های ملی و روشنگرتلویز

. رادیو و تلویزیون نیز باید به مانند سایر ارگان تحوالت سیاسی ایران  جایگزین آنها شود

 اداره شود. گراگرایان مردمملیزیر نظر  نیروهای  ،ها در روزهای نخستین

زیون یرادیو و تلو ،همچنین در جریان تبلیغات احزاب مختلف برای انتخابات آزاد 

 دهد.  ه گروه ها به صورت مساوی وقتباید بی طرفی خود را اعالم کرده و به هم

 طلبشروع کار ایرانیان داو 

نام نویسی از  گراگرایان مردمملی حزب قبل از جریان سرنگونی جمهوری اسالمی باید

دمت به مردم کنند را آغاز کند. ایرانی هایی که می خواهند به صورت داوطلبانه شروع به خ

و یا و نظامیان بازنشسته  مین، پزشکان، پرستاران، ارتشیاند شامل معلنطلبین می توانوااین د

قاط و سایر کارمندان و کارگرانی باشند که می توانند به صورت داوطلبانه به ن ،شاغل

 مختلف کشور رفته و در یاری رسانی به هموطنان ما کوشا باشند. 

با توجه به اینکه در روزهای نخستین امکان هرج و مرج و ناکارآمدی در ادارات، بیمارستان 
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اند و آموزش دیده این افراد که از قبل آماده شده ،ها و موسسات دولتی و نظامی وجود دارد

ثبات و پایداری در کشور با  وسسات کمک کرده تا شرایطاین م حفظ نظم می توانند به

 حاکم شود.

کشور یا ایرانیان درون مرز باشند  از این دسته از داوطلبین می توانند از میان ایرانیان خارج

آموزش های الزم را دیده و خود را برای این امر آماده  ،ولی باید قبل از سرنگونی رژیم

 می توانند گروه بندی شوند.کشور اداره  برای  کمیته موقتکنند.  این افراد تحت عنوان 

 بازگشت به خانه  

اکنون زمان بازگشت به وطن فرا رسیده است.  این روز، روز بزرگی برای هر ایرانی 

. زمان بازگشت برای چندین لهای زندگی خود را در تبعید گذرانده استکه سا ،است

در های کشور را به حرکت صنعت و نوآوری می توانند چرخ اقتصاد،میلیون ایرانی که 

 که می توانند بسیاریو با تجربه تحصیل کرده  زگشت افرادفرا رسیده است. زمان با آوردند

. زمان بازگشت کسانی که به علت گرایش از امور کشور را سامان دهند فرا رسیده است

ها توسط آخوندها سیاسی یا باور مذهبی مجبور به ترک خانه و زندگی شده و زندگی آن

آغاز شده است. زمان بازگشت خوانندگان، شعرا، فیلم سازان و  ،مصادره گردیده است

فرا رسیده فراهم می کنند هنرمندانی که با هنر خود و با ترانه های خود زمینه شادی مردم را 

 است.
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که تمامی سالهای عمرشان  ی استو از همه اینها مهم تر زمان بازگشت میهن پرستان

 فرا رسیده است.  ه با جمهوری اسالمی سپری کرده اندرا به مبارز

به پایان رسیده و عصر سازندگی آغاز می شود.  اختالفروزگار مبارزه و جدایی و  ،دیگر

و  در طبق اخالص گذاشته تا ایران را بازسازی کردهباید  ،دارد در توان هر ایرانی هر چه

  کند.را جبران  است بر ملت ما تحمیل شدهادگی که توسط آخوندها این عقب افت

حکومت جمهوری اسالمی درس تاریخی بزرگی برای ما بود که دیگر تن به هیچ حکومت 

مذهبی ندهیم، دیگر حرف هیچ آخوند و آخوندزاده ای که وعده های آسمانی و دروغین 

انی و اتوبوس مجانی نباشیم بلکه با می دهند را باور نکنیم. هیچ گاه دنبال آب و برق مج

 کار و همت خود آن را به دست آوریم. 

هیچ گاه هیچ چیز را مجانی نخواهیم و بدانیم هر چیز بهایی دارد. اگر به دنبال مفت خواهی 

 و تن پروری برویم دوباره بدبختی ما آغاز می شود. 

اظب این باشیم و از باید بدانیم که دین و مذهب جایش در حکومت نیست و همیشه مو

 ارزش های یک نظام الییک به شدت دفاع کنیم. 

لکت مانند رضا شاه بزرگ و همه کسانی که این مران این مگزاباید بدانیم همیشه خدمت

ایران را مورد  نکشور را ساختند را ارج نهاده و اجازه ندهیم کسی زحمات آنها برای ساخت

 توهین و تحقیر قرار دهد.
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منفعت طلبی شخصی از خصوصیات انسان های نافرهیخته است و یک ایرانی  باید بدانیم

میهن پرست منافع ملی و عمومی را در نظر می گیرد تا هم خود و هم دیگران از آن سود 

 ببرند. 

به طبیعت، آب و خاک ایران احترام بگذاریم و اجازه ندهیم هر گروه دانیم و بیاموزیم باید ب

 ستیم. یام قوا در مقابل هر جدایی خواهی بب و خاک شود و با تمامدعی این آ ،جدایی طلب

باید بدانیم همه شهرهای ایران و جای جای سرزمین ایران زیبا و متعلق به تمامی ایرانیان 

 کمک هم می توانیم به ایران بزرگ است. از جدایی از یکدیگر بپرهیزیم و بدانیم تنها با

 که جهان از دیدن آن انگشت حیرت به دهان گیرد.  . ایران بزرگیتبدیل شویم

باید صنایع ملی و تولیدات داخلی خود را قوی و ارزشمند کنیم و انتخاب اول هر ایرانی 

 محصول ایرانی باشد. 

اشیم و از بوفادار و ارزش های پدر ایران نوین رضا شاه بزرگ  ها باید همگی به آرمان

  یکایک دستاوردهای او حمایت کنیم.

 و در مجموع باید یاد بگیریم که ایرانی باشیم نه فقط مردمان ساکن فالت ایران.

 

 پایان
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