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          بنام ایران سرزمين مهرواهورا                                      

    اندیشه های اهورائی شاه واهریمنی شيخ                                 

  داد؟  چراوچگونه تاج پادشاهی جایش رابه عمامه                            

   بخش یكم                                              

پرستی آه  پادشاه ميهن.بيادسالروزدرگذشت ابرپادشاه ایران محمدرضاشاه پهلوی آریامهر
آن  درزمان سی وهفت سال پادشاهی پرفرازونشيب خود جزبه ایران ومردمش وسربلندی

 ی پاداشی جزناسپاسی ازمردمش نگرفتنيندیشيد وازهيچ آوشش وفداآاری دریغ نورزید،ول
   پاآش آه بيگمان تاریخ پاداش بایسته وداوری شایسته به خودرا درباره فداآاریهای اوبه روان

  .مردم گمراه سرگردان مانده دربيابانهای آربالی تازیان راخواهدآردوسرزنش به 

  ی جان بدربرددشمنان راه آزادی ميهن بارها دست به آشتنش آزیدندواوباشگفت بااینكه
 هربارنيزبزرگوارانه دشمنان جانش رابخشيدومهربه ميهن وسرفرازی ایران وایرانی را ازدل

داشت به  بدرنبرد وهمچنان به راه بزرگی آه دررسانيدن ایران وایرانی به ستيغ سربلندی دردل
ز خودراني  تاج وتخت پادشاهی وسرانجام جان  تاجائی آه نخست تندرستی وسپس پيش راند

  . بادروانش شادویادش گرامی. بگونه أی غم انگيزوبدورازميهن ازدست داد

  پرده ازروی بسياری ازفریبكاریها بویژه فریبكاری دستاربندان دینی این باگذشت زمان  آه اینك
 دستان بدرآمده ازآستين نفتخواران جهانی بسردستگی انگلستان برافتاده وتب شورش

 چهره راستين اسالم وشيعه گری وچگونگی. فروآش آرده استناآگاهی درایران مال خورشده
 شورش نفتی اسالمی روی آارآوردن سيدروح اهللا خمينی ازسوی جهانخواران بویژه انگلستان

  . استبرای تاراج دارائی خدادادی آشورماونابودی ایران وفرهنگ دیرپایش آشكارگردیده

اه پهلوی وگوشه هائی ازخدمات تاازچگونگی به پادشاهی رسيدن محمدرضاش بجاميدانم
 اووآرزوهای دورودرازش رادرراه سربلندی ایران وایرانی یادآوری آنم تاآن دسته ازهم گرانبهای

 ميهنان بویژه جوانان ونوجوانانی آه ازچندوچون گذشته آگاهی چندانی ندارند دریابندآه
 ی توانفرساتوانستاوچگونه ودرچه زمانی سخت ودشواربه پادشاهی رسيدوباچه فداآاریها 

برساند  آشتی توفان زده ایران را ازدریای پرتالتم جنگ دوم جهانی برهاند وبه آناره نجات
  .وایران رادرشمارپنجمين آشورنيرومندجهان درآورد

همينكه مردم ميهن ماسرازبسترخواب برداشتند ناباورانه ١٣٢٠شهریورماه سال سحرگاه سوم 
 ان غافلگيرانه آماج تازش ارتشهای سهشبانگاهش آشوربيطرفش دریافتندآه

 قرارگرفته است آه باآلمان هيتلری درحال)روسيه شوروی.انگليس.آمریكا(آشورنيرومندجهان
  .جنگ بودند

بابمبارانهای پياپی .ازراههای هواودریاوزمين برچهارگوشه ميهنشان تازش برده اندتازشگران 
شيرازه ارتش . به آشتارهای ددمنشانه زده وسربازخانه هارابه آتش وویرانی آشيده  دست
  . مارا ازهم گسسته اندجوان

  بابمبارانهای دریائی آهن دشمن ایرانی انگلستان بياری جنگنده بمب افكنهایش همزمان نيروی
باهمه  ندربودغافلگيرانه نيروی دریائی نوپای مارا آه فرماندهی آن باشادروان دریاداربای

  .سرنشينانش به ژرفای آبهای خليج فارس فرستاده است



گوششان . پایتخت آشور درحال پيشروی هستند تازشگران شتابان بسوی تهران ارتش های
بنيانگذار ایران نوین رضاشاه بزرگ ودولت ایران دربيطرفی  بدهكارسخنان

  .ون رفتن اوازایران هستند ازپادشاهی وبير فوری رضاشاه آنهاخواستارآناره گيری.نيست

 بابه پادشاهی.باتدبيردولتمردان ایرانی باآناره گيری رضاشاه وبيرون رفتن اوازایرانسرانجام 
  .رسيدن محمدرضاشاه پهلوی روی خوش نشان دادند

بدینگونه به پادشاهی ١٣٢٠ایرانی دودمان پهلوی آه درروزپنجم شهریورماه  دومين پادشاه
اسرخاك ایران درزیرچكمه سربازان اشغالكرلگدآوب گردیده ولرزان بودآه سر  زمانی .رسيد
  . درآشورماحكمفرمانبودقانونی جز قانون زمان جنگ آنهم بسودبيگانگان هيچ.بود

گردنه بند ومالهائی آه ازترس رضاشاه بزرگ درسوراخهای موش خزیده گردنكشان 
  .سربدرآوردندوبنای گردنكشی نهادند بودندناگهان

 بی آنكه آوچكترین توانی دربرابرگردنكشان درون آشورداشته باشد، باگردن نهادن دولت ایران
. دبرفشارهای تازشگران ناگزیربود اگرچه ملت ایران درگرسنگی وناآسودگی بسربرن
آسيبی  آمبودخواربارودیگر نيازمندیهای اشغالگرن رابگونه أی آماده ودردسترشان بگذارد آه

  .نگرددبرآن مهمانان ناخوانده وارد

ایرانيان ناگزیربودند هزینه زندگی وخوراك وپوشاك وزیستگاه وبهداشت افزون برآن 
  .لهستانی پناهنده شده برایران رانيزدردسترشان بگذارند چهارسدهزارآواره

دریائی وهوائی وزمينی وتوان آشورما آه ميبایست نيازمندیهای مردم ميهن  همه راههای
 آه پيامدآن نایابی وگرانی سرسام آورهزینه زندگی. غالگران بوددرزیرباروبنه اش  مارابرآورند

  وازآارافتادن چرخهای اقتصادی وآشاورزی ونبودن بهداشت وگسترش بيماریهای گوناگون
 هرگونه اميد. چنان مردم را درتنگناگذاشته بود آه راه پس وپيش نداشتند. رهاوردجنگ

  .بربهترشدن زندگی تاپایان جنگ بيهوده مينمود

 باهمه پيامدهای نيستی آورش بپایان رسيد وروزنه  خانماسوزدوم جهانیسرانجام جنگ 
نيروهای آمریكاوانگليس برابرپيمان خاك ایران راترك گفتند ولی .شكفته شد  دردلها اميدی

بوارون . خاك ایران راترك گوید ١٣٢٤آه ميبایست درتاریخ یازده اسفندماه سال ارتش روسيه
ماند وبادست دست نشاندگان خود آه سراسرشمال ایران رابه آشوب آشيده درایران  پيمانش
وبه  برآن بود تااستانهای آذربایجان وآردستان را نيزبگونه قفقازیه ازپيكرایران جدانموده .بودند

  هآ.پشت پرده آهنين بكشاند

آوششهای شبانه روزی محمدرضاشاه پهلوی وسران ميهن پرست آشور وبياری  درسایه
  یول.ارتش روسيه ناگزیربه بيرون رفتن ازخاك ایران گردید .نهای جهانیسازما

دست نشانده شوروی همچنان درپناه جنگ افزارهای روسی سرنوشت مردم این آارگذاران 
 دردست خودداشتند وبهيچروی نمی پذیرفتندآه دربرابرقانون ودولت مرآزی دواستان را

  .سرفرودآورند

بدستور شاهنشاه . سوی دست نشاندگان روسيه بسته شدراههای آشتی جوئی ازچون همه 
شاهنشاهی دست بكارآزادنمودن این دواستان گردید آه بایاری ميهن پرستان  آریامهرارتش
استانهای آذربایجان .غيورآذربایجان بيگانه پرستان سرآوب وفراری گردیدند بویژه مردم
  .نيمه ویرانه به آغوش مام ميهن بازگشت وآردستان

رسيده ازجنگ وپيامدلشكرآشی به آذربایجان وآردستان بارسنگين تری بردوش خزانه  ایزیانه
 ودامنه تنگدستی را تا بدانجارسانيد آه محمدرضاشاه   آشورجنگ زده ایران گذاشت تهی

  )پادشاهی برمشتی مردم ندار برای من افتخارنيست.(گفت پهلوی



كشان وگردنه بندان گوشه آذربایجان وآردستان نوبت سرآوبی گردن پس ازآزادی
  یول. سرآوب گردیدند آنان نيزیكی پس ازدیگری وآنارآشوررسيده بود آه

رضاشاه بزرگ آخوندهای ویرانگرشناخته شده مزدورانگلستان مورد بوارون آرمان 
قرارگرفتند آه پيامدآن مهرورزی یالغزش بزرگ راامروزه باچشمان  مهرمحمدرضاشاه

 بينيم آه شانزده سال است چه حمام خونی براه انداخته اند آه ما می خوددرميهن مالخورشده
دردورافتاده  تنهاچيزی آه ميتوانم بگویم آنچه آه درایران امروزميگذرد.بازگوآردن ندارد  نيازی به

  .ترین جنگلهای جهان ودرميان درندگان پيشينه ندارد

 ه پيروی ازاندیشه واالیب.سرنهادن این دشواری ها پادشاه جوان نفسی تازه آردپس ازپشت 
 دست بكارازميان بردن خرابيهای جنگ وآبادانی.پدربزرگوارش رضاشاه بزرگ آن آورش دوم

  یول.آشوروسربلندی مردم ایران گردید

زده وتهی دست ودست بگریبان بيماریهای گوناگون چگونه ميتوانست برنامه  بامردمی جنگ
   بلندپروازانه اش رابه اجرابگذارد؟های

 ندیشيدآه نخست به تندرستی تن وروان وافزودن دانش آنان بپردازد وسپس به آبادانیاچنان 
جوان  تابتواندبادستهاوبازوان توانا ودانای زنان ومردان نيرومند ودختران وپسران. آشور

  هآ. خواسته های درونيش راپياده آند  وبادانش

شپش . جذام.آبله.آچلی.تراخم. بالی خانمانسوزماالریا گامهایش ریشه آنی نخستين
  .ورزشگاههاودرمانگاههاوبهداری وبهداشت وبيمارستانهابود وگسترش.آخوندی

. دانشگاهها.دانشكده ها.دبيرستانها.بكارساختمان دبستانهاسپس دست 
ارخانه های به گسترش آشاورزی ودامداری وسدسازی وآ همزمان. درسراسرآشورگردید

سرانجام دست به انقالب .آارخانه های برق رسانی پرداخت . ذوب آهن وپتروشيمی وآلومينيوم
  دپيام.درتاریخ ایران وجهان پيشينه نداشت سفيدشاه ومردم زد آه بدرستی

فروش سهام -٣ملی آردن جنگلها ومراتع -٢اصالحات ارضی -١شكوهمندتاریخیآن انقالب 
   سهيم آردن آارگران درسودویژه-٤ان پشتوانه اصالحات ارضی به عنو آارخانجات دولتی
سپاه ترویج -٨سپاه بهداشت -٧سپاه دانش -٦ اصالح قانون انتخابات -٥ها  آارگاههاوآارخانه

-١٢عمران ونوسازی آشور -١١ملی آردن منابع آبهای آشور -١٠خانه های انصاف -٩ وآبادانی
تثبيت مداوم -١٤واحدهای صنعتی وتوليدی گسترش مالكيت -١٣اداری وآموزشی  انقالب

حمایت ازمادران بارداروآودآان شيرخوار -١٦ تحصيالت رایگان ١٥باگرانفروشی  قيمتهاومبارزه
تعين دارائی مقامات -١٩تثبيت بهای زمين -١٨همگانی وتامين دوره بازنشستگی  بيمه-١٧

  مصالح ومنافع جامعهواینكه همه تالش وآوشش صاحبان مقامات دولتی بایددرراه دولتی
  .بكاررود

بلنداندیش وميهن پرست ایران درسایه این اصالحات برآن بودآه بابهره گيری شاهنشاه 
 ازایران ژاپنی دوم درخاورميانه  های خدادادی زیرزمينی ميهنش بویژه نفت وگاز ازسرمایه
  .آه بهتراست اندیشه های واالی اورا ازبرخی ازپيامهایش بشنویم بسازد

  ١٣٤١/ ماهدی١٩محمدرضاشاه پهلوی درنخستين آنگره شرآتهای تعاونی روستائی نان سخ 

 واغلب شمادراین مدت شاهدوناظروقایع این  دوسال ازسلطنت من ميگذرد قریب به بيست
 مملكت  وميدانيدآه تمام این مدت روزهای خوش وباسعادتی نبوده .مملكت بوده اید

  .د گوناگونی بو مادچارچنان گرفتاریهائ

 دچاراشكاالت فراوانی بودیم واین این اشكاالت رابخواست خداوند  وبعدازجنگدرزمان جنگ 
  یكی پس ازدیگری ازميان برداریم تااینكه امروزبه بزرگترین آرزوهای قلبی خود  توانستيم
 برای پی   آه ببينم چنين جمعيتی به نمایندگی حقيقی اآثریت مردم ایران ملت برسم وميدانم



شالوده همكاری بين خودشان وبوسيله شرآتهای تعاونی وسازمان مرآزی شرآتهای  ریزی
   وازطرف دیگرحصول همكاری بين طبقه جدیدزارع یادهقان ایرانی  ازطرفی تعاونی

  . اندتوليدآننده وزحمتكش واحيانا مصرف آننده این مملكت دراینجا جمع شده باسایرطبقات

مدرسه درس ميخواندم درصددچاره جوئئ برای ازطفوليت زمانی آه در برای من آه
 بخواست    پاداشی باالترازاین نيست آه امروزببينم موقع ایران بودم بهبودزندگی رعيت آن

 بلكه اصوال آلمه رعيت را ازبين  زندگی آن رعيت سابق بهبودپيداآرده است خداوند نه فقط
  چيزی آه مسلما درتاریخ ایران مواورایكنفردهقان آزاد وحاآم برسرنوشت خودآرده ای  برده

 واین  او  وآسایش خيال   یعنی آزادی اآثریت ملت ایران توام بارفاه حال او بيسابقه بوده است
  .بودمحدودبه زندگی دهقان ایرانی نخواهد

 یك قدم مترقی  همانطورآه اطالع دارید ودیروزیاپریروز قانون آن منتشرشد برای آارگرها
  .اميدوارم آنهم بزودی نتایجش معلوم بشودشد آه  دیگربرداشته

 روزی آه مسئوليت سنگين پادشاهی را بعدازاستعفای پدرتاجدارخود برعهده گرفتم  ملت ایران
  وحدودمملكت وحقوق  آه تمام هم خودرامصروف حفظ استقالل ایران نموده سوگندیادآردم

عال خداوندعزشانه را  وتعهدآردم آه درتمام اعمال واف ملت را محفوظ ومحروس بدارم
  . منظوری جزسعادت وعظمت دولت وملت ایران نداشته باشم حاضروناظردانسته

   بامخاطراتی آه درراه انجام مقاصد  آه تاامروز خداوندقادرمتعال رابه شهادت ميطلبم
نظامی   به این پيمان وفاداربوده ام ودرحفظ حدودایران باوجوداشغال حتازندگی مراتهدیدميكرد

ایجادشده بود   به آمك عوامل مخرب  ومصائبی آه بعدازآن دوره هرج ومرج ور درزمان جنگآش
 توانستم  فداآارآذربایجان خصوصا  ومردم بتوفيق اليهی وبه پشتيبانی ملت عزیزایران عموما
وتماميت ارضی ميهن خودراحفظ ومحروس   خطه مقدس آذربایجان را ازآام تجزیه طلبان برهانم

  .بدارم

 امالك موروثی سلطنتی  برای دادن نمونه عملی اقدامات اصالحی دستوردادم ١٣٢٩ال درس
 معذالك هيچيك  آشاورزان تقسيم آنند وقانون فروش خالصجات راتدوین نمایند رادرميان
  .ایستادند  ودرعنادولجاج خود درمقابل سيرجبرتحوالت زمان بزرگ سرمشق نگرفتند ازمالكان

 ومعروف به فرمان شش ماده أی  ولت براساس دستورالعملی آه دادم د مجلسينبعدازانحالل 
یك سلسله اصالحات عميق اجتماعی آرد آه نتایج وآثارآن اساس نظام آهن ایران  اقدام به.شد

 مانندالیحه. ساله ایران بی سابقه است٢٥٠٠ وازاین لحاظ درسراسرتاریخ  خواهدآرد رادگرگون
  وروح قا ت آن آه امروزدرسراسرآشوردرحال اجراستاصالحی قانون اصالحات ارضی وملح

  وبه شانزده ميليون ایرانی حق حيات اجتماعی  أی به آالبدروستانشين ایران دميده تازه
 تاریكی جهل.  باتشكيل سپاه دانش بمنظورتسهيل تعليمات عمومی واجباری .بخشيده است

  . ازجامعه ایران رخت برخواهدبست  وبيسوادی

 اجرای   آشنائی بيشترپيداخواهندآرد دم به حفظ حقوق خودورعایت حقوق دیگرانمر ودرنتيجه
  ترقی وتعالی جامعه بين المللی  برای شرآت درمسابقه اصالحات وآماده آردن ملت ایران این

  . آه آرزوی من وهرفرداصالح طلب وطن پرست است امروز

  برپایه جامعه رسازی بنای ایران نوین عبارت اززی درزمينه اصالحات تاآنون اقدام شدهآنچه آه 
وازمردم    آه بایدتاآخرین مرحله به همين نحوپيش برود .آزادودموآرات ومترقی ومرفه است

  وبيعدالتيهای اقتصادی  ملتی شاداب ومتحدومرفه وسعادتمندبسازد زحمتكش ایران
  .ارد برد وفواصل طبقاتی را ازميان  واجتماعی راازميان مردم وطن مابزداید

  ملت ایران رادرغرغاب مذلت  عوامل سياه ارتجاعی آه بخاطرحفظ منافع خودبدون شك 
  . نخواهدنشست ازپای  درقبال این تحول عميق واساسی وفقروبيعدالتی ميخواهد

   آه هدفش اضمحالل مملكت وتسليم آن به اجانب است  قوای مخرب سرخ   همچنين
  . ودرتخریب آنهاخواهدآوشيد ناراضی است برنامه ها ازپيشرفت این



 درراه حفظ حقوق    ووفاداری به سوگندی آه به حكم مسئوليت پادشاهی من دراینجا
 بانيروهای   نميتوانم ناظری بيطرف درمبارزه قوای یزدانی یادآرده ام واعتالءملت ایران
  . این مبارزه راخودبردوش گرفته ام زیراپرچم  اهریمنی باشم

 ازبيانات شاهنشاه آریامهر درجمع بانوان ایران بمناسبت صدورفرمان    دیگر واینهم بخشی
  ١٣٤١/تهران هشتم اسفندماه:رای به بانوان اعطای حق

 زنهای ایرانی ازتوی پرده ایكه به اصطالح حجاب ناميده  داریدآه درزمان پدرمنهمه اطالع 
ی محدوداجتماعی  خارج شدند ودرزندگ ولی به عقيده من پرده غفلت ونيستی بود  ميشد

 ولی درتعيين سرنوشت  درقسمت فرهنگ وبهداشت ومشاغل دیگرواردشدند بخصوص
 ارزشی نداشتند  متاسفانه برخالف دیگرزنهای دنيای متمدن ومترقی خودومملكتشان

افرادمحجورویادیوانگان وغيره ازحق طبيعی واوليه اظهارنظر درامورمعاش وزندگی  وحتادرزمره
  .ایران است محروم بودندخودآه مملكت  خانه

 ماآخرین  امروز این قدم نيزبرداشته شدوآخرین ننگ اجتماعی ما ازبين رفت  خوشبختانه
 هرنوع آزادی وهرنوع   شماثابت خواهيدآرد آه زن ایرانی شایستگی آردیم زنجيررا پاره

  .يدنمودخواه  واین افتخاررابرای زنان ایران ابدی اجتماعی وعلمی رادارد امكانات پيشرفت

شاهنشاه بمناسبت دومين ١٣٤٣ازپيام رادیو تلویزیونی ششم بهمن ماه سال  واینهم بخشی
  . ششم بهمنسالروز انقالب

 ولی حتابرای پيشرفت آارزراعت نيزبایدسعی آنيم برق  صنعت آه جای خودرادارد البته برای
  .ایران برسانيم رابدهات

  وامكانات این مملكت ین نقشه رامطالعه آنيم ميل دارم باهم ا  پشت سرمن است نقشه ایران
  .باسرحدات این مملكت مسلما شماایرانيها آشناهستيد. رادرنظربگيریم

یعنی ازخرمشهروآرانه های خليج فارس وگواتر وازطریق قسمتهای :ميكنمازجنوب شروع 
وخراسان وقسمتهای گرگان آه دشت سرسبزوخرمی درشمال ایران  بلوچستان وسيستان

  .است

    صحيح وآامل ازآن شد وخوشبختانه االن تنهائی موقعی آه بهره برداری هایدشت گرگان به 
  اهميت بسزائی درآشاورزی این مملكت خواهدداشت. توجهی شروع شده است بمقدارقابل

  .دردشت گرگان گازونفت نيزپيداشود اميدهائی دارم آه

ایجان وآردستان ولرستان وقسمتهای  وقسمتهای آذرب آرانه های مازندران وگيالنسپس نوبت 
  .وقسمتهای فارس وآرمان ميرسد مرآزی

.  عنصراصلی برق خواهدبود آردن مملكت ودرعين حال پيشرفت آشاورزی برای صنعتی
  ازراه گرفتن برق ازرودخانه های عظيم این خطه واستفاده ازنفت وگاز درخوزستان به تنهائی

  .ت برق هستميليون آيلووات ساع امكان توليد هفت

  چه امكانی بماميدهد؟ اول آشيدن برق به تمام نقاط این استان وبه تمام دهات اینهمه برق
 صنعت آلومينيوم است امكان  ازصنایع مهمی آه امروزه دردنياموجوداست مثال یكی

  .آلومينيوم بمقداربزرگ درایران هست ایجادصنعت

 . بمقدارفوق العاده أی ایجادآرد وگازهای طبيعی این استان ميشودآودهای شيميائیازبرق 
  آرد درنزدیكی اصفهان روی رودخانه زاینده رود امكان ایجادسدی هست آه این آارراخواهيم

صنایع   صنعت ذوب آهن مسلما ایجادآننده . آشاورزی این استان راتغييرخواهدداد این سد
  . خواهدآرد صنایع پتروشيمی بمقدارغيرقابل پيش بينی ایجادآارخانه .دبيشماردیگری خواهدبو



 وضع مملكت دریای مازندران چاههای نيمه عميق بوسيله برق بكارخواهدافتاد درسواحل 
 بيمه های اجتماعی. صنایع وآشاورزی بكلی تغييرخواهدآرد . بدهات وبرق ارزان  بارسيدن برق

آید تاآن  هرفردایرانی ازوقتی آه بدنيا می.مابایدازهرجهت تكافوی احتياجات مردم ایران رابكند 
های   بایدطوری خودش راتحت سایه وحمایت بيمه  روزی آه چشم ازاین دنيابرمی بندد

  .اجتماعی محفوظ بداند

ی گز آند موقعی آه سالخورده ميشود نميتواندمثل حيوانی بروددریك گوشه أ یك فردایرانی
  . اوراخالص آندتاموقعيكه مرگ

  .آموزش وپرورش ایران بایدبكلی دگرگون گردد  برای آار

  هنگامی آه هنوزآتش جنگ فروننشسته١٣٣٢درسال  :پاسخ به تاریخ١٠٠واینهم ازبرگ
من هدفهای اصلی سياست اقتصادی واجتماعی  وآشورمابادشواریهای بيمانندی روبروبود

پوشاك برای همه -٣مسكن برای همه -٢همه   نان برای-١.خالصه آردمآشورم را درپنج ماده 
  . همهآموزش برای٥– بهداشت برای همه-٤

ازاندیشه های واالوآرزوهای شاهنشاه آریامهردربهبودوضع زندگانی عمومی  ازگوشه هائی
 ودیدیم آه شاه ایران درپی اجرای اصالحات ارضی واژه زشت رعيت  آگاه شدیم مردم ایران

  برابربامردان شدند زنان ایرانی بادستيابی قانونی برآزادی رای. واژه هازدود ازفرهنگرا
 وداوری)مجلس شورایملی(وازسفيهی وضعيفه بودن اسالمی بدرآمدند وبه نمایندگی بهستان

  .ودادگری دادگستری واستادی دانشگاههاووزارت رسيدند

ایگان نيزدردبستانهای سراسرآشور وپرورش رایگان روزانه یك نوبت خوراك ردرآنارآموزش 
  . آموزان گذاشته شددردسترس دانش

ساله شاهنشاهی ایران آه سران بيشترآشورهای جهان رادرتخت ٢٥٠٠جشنهای  بابرگذاری
 دستگاه دبستان٢٥٠٠ -.  وسرفرازی ایران آهن رابه نمایش گذاشت نمود جمشيدگردآوری

  .یادبوددرسراسرروستاهای آشورساخته شد

دراجرای برنامه های سازندگی آشور نميخواست بابستن مالياتهای سنگين بردوش شاه آه 
  برآن شدآه ازدرآمددادگرانه بهای نفت  بارزندگی آنان راسنگين سازد خود مردم ميهن

  بگونه أی خواسته های خود راپایان برد آه آسيبی بررسائی وگازودیگرفرآورده های ميهنش
آه   ازاین روبرآن شد تاازشرآتهای خریدارنفت ایران اردنشودزندگی روبه رشد مردم ایران و

برای  ببهای اندك آنرا ميخریدند بخواهد تاروشی دادگرانه درپيش گيرند آه بهای پرداختی
اوبتواندباپایان بردن برنامه   آه هرليترنفت آمترازبهای یك ليترآب معدنی اویان درفرانسه نباشد

 بابرخورداری ازمزایای  نيزبتوانند  فراهم سازد آه آنانهایش آسایش ملت خودرا بگونه أی
  .سربربالين نهند زندگی درخانه وآاشانه وميهن خود باآرامش

 بهيچروی گوش شرآتهای نفتی تاراجگر شنوای خواسته های بجای شاه ایران نبودشوربختانه 
  .وآنهاتنهابسودخویش می اندشيدند

 ت بربهای نفت وبنزین ارزش آنرادرآشورهایصنعتی نيز ازسوئی بابستن ماليا آشورهای
فرآورده   وازسوی دیگرهرروزه بربهای  وگناه آنرابگردن شاه ایران می انداختند  خودباالميبردند

وآماده شنيدن     وباچندبرابربها به ایران ميفروختند های نفتی ودیگرآاالهای خودمی افزودند
شاه آمده دردفترپاسخ  ه نيزرویدادهارا اززبانسخنان درست شاه نبودند آه بهتراست دراین بار

  .به تاریخ بشنویم

  ٨٥ایران نقطه مقابل آوته بينی شرآتهای نفتی جهان بودبرگ  سياست نفتی

وحتازننده بود آه قيمت نفت ازبهای آب معدنی اویان هم آمترباشد وعليه  بسيارغيرعادی
  ٨٦ برگ بينی شرآتهای نفتی بودآه اعالم خطرآردم سياستهای آوته



 اشاره وبصراحت قيدگردیده آه سهم ماليات وعوارض داخلی  ٧٩لوموند درمارس درروزنامه 
 برگهای. بيش ازقيمت خریدآن ازممالك صادرآننده است درآشورهای صنعتی  درقيمت نفت

٨٩-٨٨  

 وازهنگامی آغازشد آه ماآوشيدیم ١٣٣٧ باایران درسال   ازوسایل ارتباط جمعی مبارزه بعضی
 وآوشش من برای  ١٣٥٢ این مبارزه پس ازسال  .خودرابرصنایع نفت مستقرآنيم يتحاآم

 من فراموش نميكنم آه بعدازنطق موهن  . روزبروزشدت یافت قيمت عادالنه فروش نفت به
 درباره من وسياست آشورهای صادرآننده  آقای سایمن وزیردارائی وقت امریكا وتهدید آميز

 ومرامسئول افزایش قيمت نفت وگناهكار اصلی  دریج تغييریافتمطبوعات غربی بت  لحن .نفت
 وازجمله رانندگان  وآوشش آردند نارضائی قابل فهم مردم عادی آشورهای غربی  دانستند
  .نمایند  ازگرانی قيمت بنزین بطرف من منحرف آنند ومرامقصرمعرفی نقليه را وسائط

 یاعوارص  عظم بنزینی آه مصرف ميكنند آه قسمت ا رانان غربی فراموش ميكردند اتوموبيل
 ویاسودی است آه عاید شرآتهای  است آه نصيب خزانه عمومی آشورشان ميشود ومالياتی

  .ميگردد بزرگ نفتی

-٢٣٦ برگهای:بود آه مسئوليت خودراپنهان آنند وشاه ایران رامقصرجلوه دهندنفع همه درآن 
٢٣٧  

برنامه ١٩٧٨ ازآغازسال  يز شگفت آوربودن)سی.بی.بی(سخن پراآنی انگلستان رویه بنگاه
 گوئی یكدست  . تنظيم ميشد بنگاه صریحا وعلنا درمخالفت وضدیت بامن های فارسی این
 آه   شنيده ام آه هزینه برنامه های تخریبی. برنامه هاراتنظيم ورهبری ميكند نامرئی همه این

  ٢٣٨ برگ:مين گردیددویست وپنجاه ميليون دالربود ازطرف دولت ليبی تا نزدیك به

برخشم وسایل . تصویب قانون جدیدی پيرامون نفت درایران . بودآه حق داشتمآناه من آن 
  . جهان درباره آشورم وخودمن افزودارتباط جمعی

قانون آه شرآتهای نفتی فقط بعنوان خریدار نفت ویاطرف قراردادشرآت ملی نفت  طبق این
 ایست درمرحله اول به آنهااجازه اآتشاف درمحدوده ميب .حقداشتنددرآشورماعمل آنند ایران

شرآت موردبحث منحل ميشد وشرآت .  درصورت حصول نتيجه وآشف نفت معينی داده شود
 ایران ميبایست نفت حاصل رابه قيمت بين المللی وباتخفيف حداآثرپنج درصدبه آن ملی نفت

  ١١بفروشدبرگ

ميليارددالرمقام نخست رادرميان ٢٢شرآت ملی نفت ایران بادرآمدی معادل١٩٧٩درسال 
 وازشرآت بزرگ اآسون وشل پيشی  سودآورجهان بدست آوردوبافاصله زیادبرد پانصدشرآت

وعده ایكه به ملت خودداده بودم آه شرآت ملی نفت ایران را بصورت   بدینسان .جست
  . جامه عمل بخودپوشيدوتحقق پذیرفت جهان درآورم  بزرگترین شرآت نفتی

 بارئيس مملكتی آه به آینده ملتش دلبسته بود وجهان رابه همبستگی   خواهدداد نتاریخ نشا
  ٩١-٩٠؟برگهای.ميخواند چه رفتاری شد وتعاون

آن بودآه برای ميهنم بلندپروازی ميكردم ومرامتهم بداشتن جاه طلبيهای گناه بزرگ من 
 حهای طویل المدتمگرنه اینست آه احتمال زنده ماندنم تاپایان این طر .شخصی ميكردند

  ؟ناچيزبود

 برای تامين   هدف وآرزوی من این بودآه همه پيش بينيهای الزم خودهيچ نميخواستم من برای
     .باشند  آه ایرانيان مرفه ایران انجام شود آه وحدت وتماميت ارضی ایران تامين گردد آینده

  ٩٥برگ.هدف من نه خواب وخيال ونه اهریمنی بود

مبارزه من مبارزه بازمان بودآه شایداآنون همه متوجه : ندی ميفرمایندآخودرباره شورش 
   آرد؟وقوع یافت وهمه چيزرامتوقف٥٧ ودریابندآه چراشورش درسال  آن بشوند مفهوم وهدف



امكان باقی ميماند آه دوران آوتاهی راآه درپيش داشتيم بدون دشواری عمده  اگربرای من
  .برخوردارميشد  ملت ایران ازقدرت ورفاه بيمانندی دبرسمبگذرانم وبسرمنزل مقصو وباآاميابی

بودآه آشورهای صنعتی جهان وشرآتهای بزرگ نفتی بياری رسانه های گروهی  واین چنين
 ازاهرم اسالم وشيعه گری آمرهمت به نابودی ایران وشاه ميهن پرست آن وبهره گيری

ریزی وپایه های غارتگری بستندتابتوانندبانيستی آشوروملتی آهنسال هستی خودراپی 
  آه باگردآمدن درگوآدالوب آخرین آوبه های خویش راهمچنان استوارنگاهدارند جهانی

گذاران این   یكی ازپایه . خودرادرنيستی ایران وشاهنشاهی دیرپایش فرودآوردند ناجوانمردانه
وقت جمهوری  دسيسه آه آشوب تروریستی خمينی رادرجهان پایه گذاشت جيمی آارتررئيس

   صلح نوبل دادند؟ اروپائيان به اوجایزه .آمریكابود آه بجای گرفتن جایزه تروریستی خمينی

  .ميخوانيم سال احترام برخيانت وجنایت وبندگی نوشته خودم چنين١٤٠٠دفتر ١٩٨دربرگ 

 بویژه سخنان شاه آه ميخواهد ازایران ژاپنی دوم   شاه بسوی تمدن بزرگبرنامه دوم 
بيشترآشورهای صنعتی اروپارا برعليه شاه برانگيخت وبااستعدادی آه .بسازد درخاورميان
پس ميبایستی دنبال . رسيدن به چنان مقامی رادورنميدیدند ازخودنشان ميدادند مردم ایران

  .ميرفتند چاره

 ازاستادان دانشگاه آمبریج واآسفورد آارشناس  پليدی ها چاره راازآميسيونیاستاداعظم 
 انه بویژه ایران خواستارشد تاراه جلوگيری ازپيشرفت صنعتی شدن خاورميانهخاورمي دروضع

  .رابدست آورند

  برای جلوگيری ازترقی  آه پيشنهادآرد استادان شخصی بنام پروفيسوربرناردلوئيزبود درميان
درآوریم   ازپای  تنهاراهش اینست آه نيرومندترین آشورمنطقه را صنعتی آشورهای خاورميانه

یعنی ) نابشن وستراآشن اوف ایرانين( ونظرخودرابااین جمله پيشنهادآرد ران استوآن ای
  ؟هالآت ملت ایران

اماصالح دیده نشد آه این . موردپسنددشمنان بيجهت ایران قرارگرفت این پيشنهاد
 این بودآه این اندیشه پروفيسورلوئيز بدانشگاه برینستن  داده شود فكرازانگلستان بيرون

  آاخ شدوبيدرنگ موردپسنددستگاههای شورای امنيت ملی وروابط خارجی آمریكامنتقل
  .سفيدقرارگرفت

شورای ملی امنيت آمریكا ١٩٨٠بكاربستن آن موردبررسی واقع شد ودرپروژه سال درآنجاطریقه
  .برژینسكی وهارولد براون واردگردید بعضویت وانس

 عایت حقوق بشر درایران جستجوآردندبكاربستن این پروژه دستاویزی الزم بود وآنراعدم ر برای
آمریكا   دروزارت خارجه وبيدرنگ بانوپاتریشيا آه باسمت معاونت وزارت بكاراجرای حقوق بشر

  دیدیم  وچنانكه  وازمخالفين سرسخت شاه فقيدبشمارميرفت به این گروه پيوست مشغول بود
آمریكائی  گوناگونلندن وبيش ازهفتاددستگاه وسازمانهای .سی.بی.پس ازآن رادیو بی

درایران صدهانفرزندانی   برعليه شاه برانگيخته شدند وچنان وانمودميكردند آه روزانه واروپائی
  .واعدام ميشوند

سفارت (آه بعدا انتشاریافت بویژه اسنادبه اصطالح النه جاسوسی بااسنادوآتبی
رای برنامه شدآه تمام آن هووجنجال برسرلحاف مالنصرالدین واج فاش) آمریكادرتهران

  آه بابرپاآردن فتنه خمينی بخوبی بكاربسته ایران وصنایع آن بود برناردلوئيز درهالآت ملت
  .شد

-١٣٥٧/ برنامه جام جهان نما بخش فارسی رادیولندن آذرماه ازتفسيرهاوپيشگوئيهای واینهم
رات  ایران درطول دویاپنج سال آینده دستخوش تغيي   .سال١٤٠٠همان دفتر١٩٨دربرگ آمده

 وپس ازاین تغييرات برای آنترل وبدست گرفتن قدرت آشمكشهای  عميقی خواهدشد بنيادی
 آه پيامدهای آن ضعف شدیدبنيه مالی  درصحنه سياسی ایران پدیدارخواهدشد فراوانی

 پس ازاین دوره   آه احتماال قطع صدورنفت راهم دربرخواهدداشت خواهدبود ونظامی ایران



 اموررابدست خواهدگرفت آه بعلت ناتوانی مالی ونظامی دربرنامه دولتی زمام  افت وخيز
 وبه سبب شرابط حاآم برجو سياسی  برای رویای تمدن بزرگ وجودنخواهدداشت هایش جائی
 این آشورمقامی همپایه آشورهای همجوارش افغانستان  واجتماعی ایران واقتصادی

  درت نظامی وسياسی واقتصادیهميشه رویای تمدن بزرگ وپنجمين ق  وبرای خواهدداشت
  ؟. خواهدآردرافراموش

 درنابودی ایران شاهنشاهی وجلوگيری  پس ازبكاربستن نقشه های شوم بيگانگان حال ببينيم
 وبيرون راندن شاه  صنعتی شدن آن آه ازآشورانگلستان سرچشمه گرفته است ازپيشرفت

 سرانتونی پارسونز  . هندی زادهآارآوردن سيدواپسگرائی بنام روح اهللا خمينی ازميهن وروی
  ؟ميگوید سفيرانگلستان درایران درمصاحبه خود باروزنامه آيهان چاپ لندن چه آخرین

 این قضيه مهرشمابه اسالم وداستان علمای فراماسون وفراماسونهای اهل  عاليجناب راستی
  وحلقه شریفه برادران وجان نثاران ابدمدت راچگونه توجيه ميفرمائيد؟ علم
ازتایيدپيوندفراماسونهای انگليس بافراماسونهای ایران ودیدارشان درباره پارسونز پس سر

  .وروحانيون چنين پاسخ ميدهد اسالم

  آه اصوال امپراتوری اسالم وعلما بنظرمن بایدازاین دیدگاه بررسی شودموضوع مهربه 
ویامحل اهميت   نافع ما یابنحوی حافظ م  بریتانيادرسرزمين هائی آه یاجزءخاك امپراتوری بودند

 بدیهی  آسب آند  ودوستی شان را  تالش ميكرد باصاحبان قدرت ونفوذآشناشود برای مابودند
 وبه  مراآزقدرت بودند  مهمترین  .علما.مالكان. بویژه ایران سياستمداران است درخاورميانه

   .استبریتانيابوده  همين دليل تماس باآنان ازضروریات اجرای سياست امپراتوری

این شمافكرميكنيد آیاسياست ماميبایست خالف مسيرفرهنگ شما آه آميزه باتوجه به 
  ؟ازباورهاوسنتهای اسالمی وایرانی است ميكردیم دلنشينی

شاه برای مدرنيزه آردن ایران متوقع بود وبدون توجه به وابستگيهای مردم  ماسرعتی راآه
اآشنای غربی را برجامعه تزریق آند ملی ومذهبشان ميخواست یك فرهنگ ن وفرهنگ وسنت

  ؟پسندیدیم نمی

هرگزنميتوان . شاه دراین سياست ميبایست خيلی هارابيدارآرده باشدحداقل شكست 
 تامن   وآهن یادگاروميراث اجدادت را بدورانداز  ازآذشته ات ببر أی گفت ونبایدبزور به جامعه

  ؟ن رنگی بدهم وجشن وهنر وتلویزیو تو پيكان وآپارتمان بجای آن به

قبای آهنه پدری را مثل گل هائی آه زندگی درآپارتمان ازرویت نمودنش محروم  مردم ایران
آيهان چاپ لندن :  همينطورسنن اسالمی را ومسجد وبازاررا دوست داشتند. شان ميكرد

سال احترام برخيانت جنایت ١٤٠٠دفتر١٨١و١٧٨آمده دربرگهای-١٣٦٣/تيرماه١٤دوم شماره
  یراست به. وبندگی

شادمانی . پنداروگفتاروآردارنيك برانگيزودرخورتوجه است آه چرا انگلستان بسيارپرسش
  ولی اسالم ومسجد آه رهاوردش غمه وهنرراقبای آهن پدری ایرانيان نميداند وجشن
   آورد؟قبای آهنه پدری بشمارمی. ومشت برسروسينه آوبيدن برای تازیان است.زنجيرزدن.زدن

  دست اندازی آشكاردولت انگليس درآارهای درونی روشن نماینده انگلستان  اعتراف آیا این
آشورماوپشتيبانی بی چون وچراازشورش نفتی اسالمی مالیان وجلوگيری ازپيشرفت صنعتی 

  ؟آشور ایران ونابودی شاهنشاهی آن نيست شدن

رانی به بایدبه ژرفی سخنان سفير انگليس رابررسی آنند ودریابند آی وآدام ای ایرانيان
دادخواهی نموده است آه آپارتمان وتلویزیون رنگی وجشن وهنر وپيكان وتمدن بزرگ  انگلستان
آسوده رهاورد شاه ایران رانميخواهد ومسجدراميخواهد تادرپای منبرروضه خوان تازی  وزندگی
  ولی شاه ایران بنشيند وبرای تازیان بيابان آربال برسروسينه خودمشت ولگدبكوبد پرست

  ؟وانه چنين آاربيخردانه رابه اونميدهدپر



  ازتوطئه های انگليس بامالیان پيروحلقه شریفه جان نثاران گفتارروشن جای دودلی آیابااین
  وویرانی هميشگی ميهن ما برهبری این غارتگربزرگ برجای ابدمدت دولت انگليس درایران

  ؟ميماند

 سخنان گهربارشاهنشاه ایران آه بدرستی پاسخی دندان شكن به یاوه سرائيهای حال به این
  . گوش فرادهيد سفيرانگلستان است

  .اندآه ميخواستم ایرانيان را عليرغم خواست خودشان خوشبخت آنممرامتهم آرده 

بودآه ایرانيان راعليرغم دشمنان شان وعليرغم ائتالف عوامل مخرب به رفاه هدف من آن 
  .نه عليرغم ميل واراده خودشان.برسانم ختیوخوشب

 بامخربان حرفه أی وآدم   مرتجع ترین ومتعصب ترین عوامل مذهبی ازتوفيق من برای جلوگيری
  برای ویرانی  وغارتگران ائتالف آردند وبدین ترتيب اتحادنامقدس وشوم سرخ وسياه آشان

  ٢٣٣-٢٣٢ خ برگ هایپاسخ به تاری:ونابودی ایران بوجودآمد وآارخودراآغازآرد

آوچك ازدریای بيكران اندیشه هاودیدگاههای واالی محمدرضاشاه پهلوی  چنان بودبخشی
سروری رسانيدن ایران وایرانی آه درهمه زمان زندگی پربار وسراسررنج خود  آریامهر دربه
 آه ناآگاهانه ونابخردانه درخواب بيهوشی وافسون اسالمی  بختی ملتش نيندیشيد جزبه نيك
 فریب خورده ازبيگانه.فزونخواهيهای ناروای گروهی خردباخته درپوشاك ملی گرائی ودرپی

جهانخواران  ازپشتيبانی اودست برداشتندوناجوانمردانه اورادربرابرسيل تازش. ودستاربندان
تابدست  نفتی بسرپرستی انگلستان آنهم درميدان نبردی سرنوشت ساز یكه وتنهاگذاشتند

وبگناه ميهن    ابدمدت انگلستان ازپای درآمد شریفه برادران وجان نثارانمالیان پيرو حلقه 
ازتخت پادشاهی  .پرستی سرشاروپافشاری درباالبردن دادگرانه بهای نفت بسودملت ایران

ميهن راترك  بزیرآشيده شد وباچشمانی اشكبارودلی شكسته ازملتی گمراه وناسپاس خاك
  . وبگونه أی غم انگيز درگذشت  گفت

 نيز همه چيزخودراازدست دادند ودگرباره بدست تازی زادگان واپسگرابه بيابانهای ومردم ایران 
خودرابابندگی   ایرانی   وواالئی وبزرگمنشی سال پيش ازاین تازیان بيابانگردبازگشتند١٤٠٠

ميخواست وسفيرش  درست همان چيزی آه دولت فخيمه انگلستان. رهاوردتازیان دگش آردند
  .گفت

   بخش دوم                                                     

اهورائی شاه ایران آگاه شدید واینك به بخشی آوچك ازدریای اندیشه های  ازاندیشه های
  .سيدروح اهللا خمينی نيزآشناشوید.ومالخوليائی شيخ اهریمنی

باید به . تقرگردیدآه حكومت اسالمی تحت اراده مطلقه والیت فقيه درایران مس بعدازاین-١
 وتشكيل    وآن برانداختن سایرحكومتهای اسالمی آنونی مرحله دوم برنامه اقدام شود انجام
  ١٠٩آشف االسرارخمينی برگ :حكومت واحداسالمی درجهان است یك

  . ازآارشان بيكارنخواهندشد  ازدرتابعيت درآیند وجوداگرزمامداران ممالك به زبان خوش بااین-٢
 شمابرنامه حكومتی اسالم رابه دنيا برسانيد شایداین سالتين ورئيس جمهورها متوجه شوند

  هرآدام راآه تابع ماآه نميخواهيم ازدست آنهابگيریم. آه مطلب صحيح است وتابع گردند
  ١٦٨والیت فقيه برگ : سرجای شان ميگذاریم وامين باشند

 وآن اقدام به  مرحله سوم برنامه ميرسداین دولت واحداسالمی نوبت اجرای  پس ازتشكيل-٣
 تااین آه همه حكومت های امروزجهان منقرض شوند وقانون  وفتح ممالك است آشورگشائی

  ٢٢١آشف االسرارخمينی برگ:درسراسرممالك جهان منتشرگردد اسالم



ونهائی برنامه استقرارحكومت وعدل اسالمی درسراسرجهان است آه به مرحله چهارم 
 واجرای قانون الیتغيروابدی اليهی درسراسرعالم آه  است  مسخرشدهشمشير اسالم

 تمام قوانين دیگرعالم راآه  دین اسالم.فرستاده است آنهاراخداوندجهان برای هميشه
  ٢٩٢آشف االسرارخمينی برگ:خرددرآمده باطل آرده است ازمغزهای سفليسی مشتی بی

 وتابانگ آن درتمام   قالب مااسالمی استمارابه تمام جهان صادرميكنيم زیراآه انماانقالب 
  ١٣٥٨ بهمن٢٢ازپيام خمينی درسالگردانقالب :تنين نيفكندمبارزه ادامه دارد جهان

جانورودیگرهمپالكيهایش روزی به سالحی نابودآننده دست پيداآنند آیادراجرای  اگراین
  ؟خودجهان رابه خاك وخون نخواهندآشيد مقاصدشوم

این خيلی جنایتش باالترازاین آشتارهائی است .  اند به تاریخ گبرهاراعوض آرده تاریخ مملكت
گبرهاوآدم آش های قهار آه صحبت ازپان ایرانيسم ميكردند وازشئون .است آه شده
  ١٣٥٧/خمينی برای گروهی ازایرانيان درپاریس چهارم آبان ماه سخنرانی:ایرانيت

زرگترین اعيادمذهبی وملی ماست فروردین آه روزنخستين حكومت اهللا است ازب١٢/صبحگاه 
ساله حكومت ٢٥٠٠روزی آه آنگره های قصر.بایداین روزراعيدبگيرند وزنده نگاهدارند ملت

  ١٣٥٨/فروردین ماه١٢سيدروح اهللا خمينی:فروریخت تاغوت

 مردپاك خداپرست ميخوانند بایداین   تخم ناپاآان بی آبرو مشرك آتش پرست رازردشت مجوس 
 وگرنه  شكده های فارس وپيروان زردشت ومزدك برخاسته خاموش شودآه ازآت آتش فتنه

مشتی ازاین زباله ها دامن به آتشكده مجوسان مشرك زده وشمارادعوت به  خواهيم دید آه
ایران ماراآی ازننگ آتش پرستی وشرك مجوسيت بيرون آورد جزفتح .بكنند آئين گبران
  ١١/١٨/٥٩االسرارخمينی برگهای آشف:اسالمی

  زشت ترین ناسزاهابه  گفتارسيدخمينی ماليخوليائی را آه ابلهانه قصد جهانگيری دارد اینآیا 
آشتارگربيگانه چيره  آئين آهن ونياآان ماومردم ایران ميدانيد یانوازشی مهرورزانه اززبان یك

   شده برایران ؟

ده دی.  عشرتكده دروغين اهللا  چشم براه گرانمایه گمراه نگاهداشته شده هم ميهن
 به این گبرها ومجوس هائی آه سيدخمينی دشنام داد وتوخاموش  بيندیش بگشاواندآی

 وپيام آورندگان واالترین سخنان دلنشين   نياآان بافروشكوه تو  برنياوردی  ودم نشستی
   این اندیشه بيهمتا .درجهان هستند ) اندیشه وگفتاروآردارنيك( زندگی وهستی بخش
. آنچنان زشت وناپسند مينماید آه شنيدی ننگ آورشمرده شده است   محمدی ازدیداسالم ناب

  وبجای آن  بازورشمشيروفتح اسالمی ایرانيان را ازشرآن رهانيده  اسالم سيدخمينی به گفته
است  غالمی و آنيزی.بندگی.بردگی(زیباترین زیبائيهای رهاورد خود آمده درآالم اهللا راآه 

وخاك  زیرسرپرستی والیت مطلقه فقيه وبوسه زدن برسنگ تا .پيشياره ایرانيان آرده است
آزادی .نگاهدارند  پيوسته آمرخم  جایگاه استخوانهای پوسيده تازشگران تازی وزیارت

بتازیانه آشيده  وشادمانی چنان رخت بربنددآه اگرازلبان دختروپسرجوانی لبخندی بدرآید
  ؟شوند

 تصميمی براورسا  وفرزندان امروزوفردایتباخردخودبيندیش تابرای رهائی خود هم ميهن لختی
  آرزوی من اینست آه بيندیشی. این قبای ننگ آلود درخورقامت رسای تونيست  بگيری آه
 بی وطن خم  وآزادی آه نيندیشی وهمچنان سرزیربارننگ هميشگی دربرابرمالیان   تابرهی
  ؟باشی داشته

ی انقالب سفيد آه گامی درجهت تثبيت آوبنده امام خمينی ره به توطئه آمریكائاعتراض درهم 
  ٦٢قانون اساسی جمهوری اسالمی برگ:حكومت استبدادبود پایه های

 قانون ٢٨برگ :روزهای فروریختن بنيادشاهنشاهی ایران است٥٧ماه سالبهمن ٢٢و٢١
  یاسالم اساسی جمهوری



شد ازهمه  آرمهای ایران نبایدآرمهای شاهنشاهی با نبایدبيرق شاهنشاهی باشد بيرق ایران
  اینهاآثارتاغوت  علم بایدعلم اسالم باشد بایداین بيرق سه رنگ منهوس محوبشود ادارات
  ١٣٥٧/ اسفندماه١١خمينی درمدرسه فيضيه قم :است

 اینهائيكه دربازداشت هستند متهم نيستند بلكه  پرستان دربند چنين ميگوید درباره ميهن
پيام خمينی به مردم ایران :ه آنهاراآشتبایدفقط هویت آنهاراثابت آرد وبعدهم مجرمند

  ١٣٥٨/ ماهفروردین١٢

 امام درعدالت اسالمی شما تاآنون هزاران نفربامحاآمات:روزنامه نگارایتاليائی اوریافاالنچی
وبدون  چندساعتی وحتاچنددقيقه أی تيرباران شده اند آیا این طریق اعدام آردن بدون وآيل

  ؟است به نظرشمادرست  اعتراض وتجدیدنظر

البته آه درست است شماغربيهادراین موردهيچ نمی فهميد مابه آنهااجازه حرف  البته: خمينی
شده  چاپ   ولی وقتی آه محكوم شدند دیگرفایده استيناف وتجدیدنظرچه بود؟ دادیم زدن آه

  ١٩٧٩سپتامبر٢٦درروزنامه آوریردالسرا چاپ ایتاليا

 ت گرفته اسباب این ميشودآه حيثيت مانادعاميكنندآه این اعدامهائيكه صور اینهاآه
  شماآنقدرمغزهای خودتان راباخته ایدآه خيال ميكنيد رادردنياازدست بدهيم

  ١٣٥٨   آبان ماه٨خمينی قم :اگرچندتاجنایتكاررامثال اعدام آنند حيثيت ماازبين ميرود

  ؟ بجزميهن پرستان ایرانی چه آسانی مجرم بودند بيمارروانی آدمخوار ازدیداین

راازرادیوتلویزیون حذف آنيد موسيقی خيانت است به مملكت واسالم وجوان های  موسيقی
  ١٣٥٨/دردیدارباآارآنان رادیوایران قم تيرماه خمينی:ما

سال پيش ازاین موسيقی رامنع ١٤٠٠ شمابه استنادمقررا ت روزنامه نگارایتاليائی اوریافالنچی
   است؟ن دنياوفرهنگ بشری روبه تكاملاید آیافكرنميكنيد آه دراین فاصله تمد آرده

هميشه گفته ام موسيقی فكرراخراب ميكند وحالت تخدیرشبيه به  من: خمينی
 روزنامه آوریردالسراچاپ ایتاليا:آوردومغزجوانان راآيج ميكند موادمخدربوجودمی

  ١٩٧٩سپتامبر٢٦

 ادیوتلویزیون هم دریارفتن ور  اسالم شوخی ندارد اسالمی بایدهمه امورجدی باشد دریك رژیم
  ١٣٥٨/شهریورماه١٨ خمينی خطاب به آارآنان رادیوتلویزیون درقم:نميخواهد

جایزنيست آه مهلت   شرعا مادیگرنميتوانيم اجازه بدهيم آه این احزاب آارشان راادامه بدهند
ا دیگرنميگذاریم هيچ نوشته أی ازاینه   بااین حيوانات درنده نميتوانم بامالیمت رفتارآنم بدهيم

 بااینهابایدبشدت  ایشان راازبين ميبریم  تمام نوشته های  درهيچ جای مملكت پخش شود
 ٢٧معارفه بانمایندگان مجلس خبرگان قم  خمينی درمجلس: وباشدت رفتارميكنم رفتارآرد
  ١٣٥٨/امردادماه

  پيش مردم مادی مطرح هست آه ما ایرانی هستيم وبرای ایران چه بایدبكنيم این حسابی آه
 این قضيه أی آه شایدصحبتش درهمه جاهست آه به ملت ومليت  نيست صالدرستا

خمينی : بلكه متضاداست بااسالم   امربی اساس است دراسالم  این یك آارداشته باشد
  ١٣٥٨/شهریورماه٢موساصدر دردیدارباخانواده

  يت است قوميت ومل آه طراحان استعماروعمال آنهاطرح آرده وتبليغ ميكنند یكی ازمسائلی
  ١٣٥٨/شهریورماه٢١پيام خمينی بمناسبت آغازفصل حج "قانون اسالم است آه برخالف



 شياطين  بایدتوجه داشته باشيدآه به اسم ایران وبه اسم آشورایرانی خيلی
 ازمليت وملی گرائی   هرفسادآه هست آنند ازاسالم عزیز بخواهندشمارامنحرف

  ١٣٥٩بهمن ١٩نيروی هوائی خمينی خطاب به افسران:است

 سرآوب خواهندشد وظرف   آه اگرازفضولی دست برندارند روشنفكران هشداربدهيد بایدبه
  ١٣٥٨/ ماهفروردین١٧خمينی پيام به ملت ایران:زباله دانی فناریخته خواهندشد چندساعت به

   شمابایدازصحنه بيرون بروید  أی ریشه های فاسد های مسموم راآناربگذاریدتوطئه هاوقلم 
  آنهائيكه به اسم دموآراسی ميخواهندمملكت مارابه فسادوتباهی ماشمارامدفون می آنيم

انسان   اینها  اینهاازیهودبنی قریظه بدترندوبایداعدام شوند  بایدسرآوب ونابودشوند بكشند
 خمينی درمدرسه فيضيه: بلكه ازحيوان هم بدترند خوی حيوانی دارند نيستند 

  ١٣٥٨/شهریورماه٨قم

 آه بصورت قلم    قلمهای اینهاسرنيزه سابق است چيزميترسند وآن اسالم است  ازیكاینها
اینهاباید بفهمند آه تا دین ومنبر ومحراب ومسجدوروضه خوان وخطبه   درآمده است
 توی دهنتان   سردرآورده اید  جرئت آرده اید آاری نميتوانندبكنند  هيچ خوانهاهستند

  ١٣٥٨/تيرماه٣٠هی روحانيوندرمراسم گرو گفتارخمينی:ميزنم

 نه دانشگاهی آه شعارش این باشد    دانشگاهی داشته باشيم درخدمت خودما ماميخواهيم
خمينی درمالقات : وروبه تمدن بزرگ برویم ایران متمدن وآبادداشته باشيم آه ماميخواهيم
  ١٣٦٠/خردادماه٥اسالمی وجهاددانشگاهی علم وصنعت  بااعضای انجمن

 یعنی مابيائيم اسالم خودمان رابه  انی است هی ميگویندآمبوداستميگویندگر هی
 الآن تاخدای  آه گوشت گران است وميوه گران است ومردم ناراضی هستند خطربيندازیم

خمينی پيام : یك قدرآدم بشوید وتروخشك راباهم نسوزانيده قهارغضب نفرموده
  ١٣٦٣ فروردین ماه١٣رادیوئی

ل ظالمانه دیكتاتور آه خانمانسوزترین آن آشف حجاب زن هاست هائی آه ازاعماآن روزنامه 
  ٢٣٩خمينی مسئله:ميكنند بایددرميدانها آتش زده بشوند طرفداری

وطن چون  بختكی بی.روشنفكرنمایانی آه باگول زدن مردم ایران به سودای رسيدن به سروری
وبرباددادن تاریخ  م ها پاداشی جزاین دشنا .سيدروح اهللا خمينی را برگرده مردم سوارآردند
   اند؟وفرهنگ ومليت وویرانی ایران چه دریافت آرده

 وآدام ميهن پرستی چون شاه فقيد توانسته اندآرمان  ميهنی چون سيدخمينیآدام پشت به 
  روشن برزبان برانند آه روشنفكرنمایان ابله بافریب بيگانگان وبيگانه پرستان خودرااین چنين

  گام درراه تاریك  وروشن ميهن پرستانه شاه یران درگزینش راه نيكآئين اهورائی ا بوارون
 واهریمنی شيخ شناخته شده أی نهادند وبرسرشاخ بن بریدند خودودیگران راهم به ژرفا ی

  .تاریك چاه نيستی اسالم سرنگون آردند

  گمارده شده برایران آه بهتراست پيشينه خانوادگی بی پشتوانه خانوادگی این شياد پير
 نوشته هوشنگ فرهنگ  اورادردفتروارث ملك آيان نوشته حميدخواجه نصيری ودفتر هيچی

  وسرپارسونز سفيرانگلستان ازگلویش لندن.سی.بی.بخوانيد آه همان صدای رادیو بی آئين
 فریبكارانه چنين گفته.درباره آزادی .همان آسی است آه پيش ازبه نيرورسيدن . بدرآمده
  .است

من .حق اوليه بشر است آه من ميخواهم آزادباشم. بشررامطالبه ميكننداوليهمردم حقوق 
خمينی سخنرانی درنوفل لوشاتو فرانسه : من ميخواهم خودم باشم.رابزنم  ميخواهم حرفم

  ١٣٥٧  مهرماه١٩



دروغگوی بزرگ وجادوگرخونخوار باورداشت آه آزادی ازحقوق اوليه بشراست چگونه به  اگراین
   اگذاشت ولگدمال آرد؟سادگی آنرازیرپ این

  سال پيش ازاین ایران اینهمه واهمه دردل داشت١٤٠٠های خاموش شده چراازآتشكده 
اشوزرتشت آورنده زیباترین سخنان بيهمتادرجهان آه آزادی اندیشه وگزینش  چرابيشرمانه به.

 صدای آسی هم درنمی آمد ونميخواست  دشنام ميداد. بامردان است  وبرابری زنان
یك آتشكده هم . آارگاه شستشوی مغزی وابله پروری برای روان تازیان   تادربرابرهزاران مزآت

خدای .اهورامزدا  . تاایرانيان بتواننددربرابردرخشندگی آتش جاویدان وجودداشته باشد
 نه بسوی بتكده آعبه تازیان به نيایش  ش آنندرابازبان خودشان نيای خردودانش خود

  ؟ وبگویندآنچه راآه درنمی یابند چيست تيره قریش دوالوراست شوند ازحجراالسود خدای

تنهاآرامگاه   چرادربرابراینهمه امامزاده های قدونيم قدفرزندان عبدمناف تازی درميهن ما
  ؟بنيانگذارایران نوین رضاشاه بزرگ راویران آردند

 وآن عشرتكده وشكنجه گاه اهللا هم درست است وراه رفتن به  آزادی هستاسالم اگردر
دلم ميخواهد بجای اهللا تازیان .رامن بایدبرگزینم آه سودوزیانش ازآن من است  بهشت ویادوزخ

 خمينی وعلی ومحمدوحسن وحسين تازی واین آیت اهللا  .رابپرستم وبروم به جهنم یك سگ
  ؟ من ایرانی به جهنم نميبرنددزدسرگردنه راآه بجای های

دین   آه ازجهان نادیده ساخته وپرداخته ازآغازآفرینش تابه امروز تاریخی نشان داده است  آیا
  آه شماری آخوندوامام ورسول رابفرنودگناه فروشان آسی بازگشته وگواهی داده باشد

 درآورده وبه آتشدیگران ازآغوش پری رویان وحوروغلمان اهدائی اهللا درعشرتكده زیبایش ب
چنين   این جهنم سپرده اند آه دستاربندان دینی تازی پرست خودخوانده به نمایندگی ازاهللا

   اند؟سنگدالنه باساتورواره وسنگ بجان مردم گمراه نگاهداشته شده ایران افتاده

ویا  به رگبارتيربارهامی بندند  مردان را دست وپاوپنجه ميبرند. راسنگسارميكنند زنان بيكناه
  ؟آویزميكنند حلق

آه ازخردآی وآجاوچگونه بایدبهره گرفت مالچگونه ازجهان نادیده آگاه است  پرسش این است
  ؟نيستند آه دیگران

 باید درميهن وخانه خود این چنين زبون وفرمانبرداربيگانه پرستان باشد آه چراایرانی
  ؟بردامهایش امداریهردستاربندتازی پرستی به دلخواه خودبراوفرمان براند چنانكه د

  ازبرنامه های اسالم ناب محمدی وپيشرفته وجهانگيرسيدروح اهللا خمينی آشناشدید بابخشی
 به درونمایه آنچه آه ازدیداین بيمارروانی درمان ناپذیر حكومت آرامش بخش اسالمی وحال

 است برخاسته ازمغز سفليسی ه  نيزآشناشوید آه ميگوید جزاینها دیگرقوانين درجهان است
  .وبایدنابودگردد

 ومجامعت آردن بازنان چندین حكم الهی وآسمانی آورده  برای مستراح رفتن پيغمبراآرم-١
  ١٠٧ االسراربرگآشف:است

  بامادرآنان زناآند دیگرنميتواند باآنان پيش ارآنكه دخترعمه یاخاله خودرابگيرداگرانسان -٢
آند  ج نماید وپيش ارآنكه باآنان نزدیكی ولی اگربادخترعمه یاخاله خودازدوا .ازدواج نماید

  ٢٣٩٥و٢٣٩٤  توضيح المسائل خمينی مسائل :بامادرشان زنانماید عقدآنان اشكال ندارد

 ولی   احتياط واجب آنست آه بادختراوازدواج نكند غيرازعمه وخاله خودزناآند اگربازنی- ٣
 خمينی:ن براوحرام نميشود آن ز  وبعدبامادراوزناآند راعقدنمایدوبااونزدیكی آند اگرزنی
  ٢٣٩٦مسئله



آنهابراوحرام نمی   وبعدازازدواج باآنكس لواط آند اگربامادریاخواهرآسی ازدواج نماید-٤
  ٢٤٠٦خمينی مسئله:شوند

  نمی شود اگرآمترازمقدارختنه گاه مردداخل فرج زن شود ومنی هم بيرون نياید روزه باطل-٥
اش باطل می   داخل آند روزه زمقدارختنه گاه راهم اگرآمترا ولی آسيكه آلتش رابریده اند

  ١٥٨٥خمينی مسئله:شود

 ویابازن حائض نامحرمی بگمان اینكه عيال خوداوست جماع   زناآند حائضاگرمردبازن -٦
  ١٦٥٧خمينی مسئله :واجت آنست آه آفاره بدهد احتياط.نماید

چه زن بداندآه بازن نامحرمی بگمان اینكه عيال خوداوست نزدیكی آند  اگرآسی-٧
  ٢٥٣١خمينی مسئله:ویاگمان آندآه شوهرش ميباشد بایدعده نگهدارد  اوشوهراونيست

 بااونزدیكی  دخترنابالغی رابرای خودعقدآند وپيش ازآنكه نه سال دخترتمام شود اگرآسی-٨
  چنانچه اوراافضانماید یعنی راه بول وحيض اورایكی آند بعدنبایدبااونزدیكی ودخول آند  آند
  ٢٤١٠خمينی مسئله:ندآ

سالش تمام نشده عده ندارد یعنی بعدازتالق اگرچه شوهربااومجامعت آرده  زنی آه نه  -٩
  ٢٥١٠-خمينی مسئله:فوراشوهرآند  ميتواند باشد

 اگرآبستن شودحق  شده مثال به مدت یك ساعت یا یك روز یایكماه یابيشتر زنی آه صيغه   -١٠
  ٢٤٢٤خمينی مسئله:ندارد مطالبه خرجی

خودرابدون اینكه اوبفهمد طالق دهد ومثال بعدازیكسال بگوید آه یكسال  اگرآسی زن   -١١
داده ام ميتواندچيزهائی راآه درآن مدت برای زن تهيه نموده ومصرف نشده  پيش توراطالق
  ٢٥٤٤خمينی مسئله :بگيرد است ازاوپس

 ١٣٧٢وضيح المسائل خمينی چاپ اول بهارت): حائض آفاره ندارد  وطی دردبرزن   -١٢
  ٤٥٣مسئله

  ٥٧٣همين رساله یادشده برگ . نشيمنگاه. پشت. عقب. دبر یعنی   -١٣

   آه ازاوپرسيده شده  ازخمينی درباره وطن همين رساله درپاسخ به پرسشی٥٦٠ دربرگ   -١٤
  ست؟ یادرمحله أی آه نشسته ا ساآن تهران است همه تهران وطن اوست آیاآسی آه

 محل قصدزندگی  بسمه تعالی ميزان محله أی است آه درآن(ميدهد خمينی چنين پاسخ
  )مهرموسوی الخمينی آردن دائمی دارد

   

   بخش سوم                                                        

 های  اهورائی پادشاه ایران وبرنامه  اندیشه های اگرروشنفكرنمایان همدست مالها از
  ولی از برنامه های بدورازخردواهریمنی وایران بربادده  پشتيبانی نكردند درخشانش

  به سخنان شان گوش فرادهيد سيدخمينی به اعتراف خودش بی وطن پشتيبانی بيدریغ آردند
چرا چنين   اگرميتوانندپاسخ این گفتارهای خودرابدهند وبگویند آه اميدوارم زنده باشندوبشنوند

  ؟آردند

چرا آه ماعقيده داریم این نوع .جمهوری اسالمی وچنين والیتی رای ميدهدب مابه حز-١
 های تاریخی ایرانيان  دربرگيرنده بهترین بخش ازنيازهای اجتماعی وخواسته   جمهوری
شماره ٨برداشت ازروزنامه ایرانيان چاپ آانادارویه .فروهر رهبرحزب ملت ایران داریوش:است

/٥٥    



  ملت مسلمان ایران ورهبری آن بوده است  ارگان وستن مطبوعات به انقالبازآغازپي آيهان-٢
 آيهان درصف اول مبارزه قلمی عليه شاه دژخيم بودوبعنوان صدای راستين مردم.وخواهدبود

  ١٣٥٧/اسفندماه٢٧شورای سردبيری آيهان:بانگ انقالب را منعكس ميكرد

 ایشان فراترازآن هستند آه  پایان به امامی آه رمزوحدت را بازگونمود درودبی-٣
 خدایاجمهوری اسالمی راتحت   پس بگذاریدباهم دعاآنيم جمع یایكدسته منحصرباشندبه یك
بسرمنزل مقصودبرسان وامام راآه سمبل وچهره راستين مكتب  رهبری امام خمينی

 ترمينال خزانه  مسعودرجوی درسخنرانی:نگاهدار توحيداست برای ماتاظهورمهدی
  ١٣٥٨/خردادماه٤

 زیرااین جمهوری طبيعی ترین وواقعی ترین ثمره انقالب  جمهوری اسالمی رای ميدهيممابه -٤
  جمهوری اسالمی یعنی جمهوری ملت ایران یعنی جمهوری تمام مردم ایران.ماست عظيم

دآترآریم : اسالمی اعالم آننده حاآميت ملت ایران دردوهویت ملی ودینی است جمهوری
  .لی ایرانرهبرجبهه م سنجابی

دررفراندم یك وظيفه ملی است وهرعضوحزب پان ایرانيست به جمهوری اسالمی  شرآت ٥
  .محسن پزشگپور رهبرحزب پان ایرانيست:ميدهد رای

 انقالبی آه گيتی رابه شگفتی واداشت وبه بدن های نااميدمحرومان جهان نویدپيروزی این-٦
  اميدوارم آه جمهوری اسالمی را بودید شما امام خمينی بودید آه معمارآن  وبهروزی داد

 منهم یكی ازسربازان.استوارنگهدارید وراه ورسم اسالم علوی ومحمدی رادنبال خواهيدآرد 
 نامه های سيداحمدمدنی به سيدخمينی:باوفای شمایم وبه رهبری شما گردن نهاده ام

  ١٣٦٠/واردیبهشت ماه٥٩/اسفندماه

وحدت   ازقرآن آریم می آوریم قصدمانمایاندناگرمادرصدرهریك ازمقاالت خودآیه أی-٧
  ١٣٥٨/ آبان ماه١٤عبدالكریم الهيجی جنبش :فكرومكتب است

 خواستاراست آه درهمه  مرآزی حزب آمونيست ایران ازتمام افرادوحوزه های حزبی آميته-٨
نفع جمهوری اسالمی شرآت نموده وازتشكيل جمهوری اسالمی به رهبری آیت اهللا  پرسی به
  ١٣٥٧ /اطالعات دهم اسفندماه.حميدآذریون دبيرآل حزب آمونيست ایران:حمایت آنند خمينی

 ولی جمهوری   است آه امام خمينی ميخواهدیك جمهوری اسالمی اعالم آنددرست -  ٩ 
 قانون اساسی جمهوری اسالمی   موردنظراو مفهوم رعایت حقوق اجتماعی رادارد اسالمی
 آلمان ژانویه.حسن نزیه مصاحبه بامجله اشپيگل : بشراستواقعی خود قانون حقوق  درمفهوم
١٩٧٩  

بوددیدگاه گروهی ازفزون خواهان وروشنفكرنمایان آشورماوخواستاررهبری برمردم  این چنين
 تنهاوتنها به دشمنی ازشاه وبرنامه های آینده سازش مردم ساده اندیش رابه گمراهی آه

 چون سيدروح اهللا خمينی بی وطن آشيدندودست وپاوچشم بسته تسليم واپسگرائی
ازایران وایرانی بودن وفرهنگش به سختی بيزاری ميجست وابلهانه خانه  نمودندآه

  . آردندآبادماراویرانه

 بابهره گيری ازخرد وباآگاهی ازتاریخ وفرهنگ ایران وباشناخت ازدرونمایه قرآن واسالم آیااینان
آه .؟ د یابی آنكه اسالم ومالرا شناخته باشنددست به چنين گنده گوئيهائی زده ان وشيعه گری

  . باشنددرآینده اگرزنده بودند بایددرداگاه ملت پاسخگوی همدستی خوددرجنایات باسيدخمينی

اندهرملتی راهمان حكومتی شایسته است آه براوفرمان ميراند باداشتن چنين  اینكه گفته
 جای آوچكترین دودلی برجای   وخواستاران رهبری گمراه وخودخواه وناآگاه روشنفكران
  .روشنفكر نمایان ما تنهادرخور فرمانبرداری ازسيدخمينی بودند وبس  نميماندآه

  یوسخنان برخی ازهمكاران سيدخمين اینهم اندیشه



  زیراایرانيت فقط دراسالم معنی  باطل است ميگویندمااول ایرانی هستيم بعدمسلمان اینكه
  ماناسيوناليسم رااصل نمی شماریم وباطل ومفهوم پيداميكند ونه درخارج آن

  ١٣٥٩شهریورماه ١٢روزنامه انقالب اسالمی.ابوالحسن بنی صدر:ميدانيم

مربوط به تاریخ ایران است درمراسم آتاب سوزی به دست آتش سپرده ميشود  آتابهائيكه
جمشيد وسنگ نوشته های آهن الوندآوه وآثارباستانی مارليك موردتخریب  ستونهای تخت

آه تبدیل قم به مدینت النبی . ساله شاهنشاهی هدف امت٢٥٠٠تاپایان شب یلدای ارميگيرندقر
  ١٣٥٨بهمن ١١اعالميه پاسداران اسالمی قم :یابد است تحقق

  اصال بنده چه تعصبی دارم به  برمثال ایرانی بودن مان است آه مادرایران تكيه آنيم آارخالفی 
خوئينيها نماینده ومعاون وقت مجلس شورای حجت االسالم موسوی :فارسی بودن خودم

  ١٣٦١/ امردادماه١٣درمصاحبه اختصاصی باآيهان  اسالمی

 یعنی تكيه برتاریخ هخامنشيان  به نظام ارزشی ایران پيش از ظهوراسالم مسئله اتكای
 سوغاتی    درآشورما ودوران سالطينی آه پيش ازاسالم درایران وجودداشتند وساسانيان
  منظوراسالم زدائی ازفرنگ صادرشده بود وتكيه ميشدبرارزشهای ناسيوناليستی بودآه به

   آه درناسيوناليسم به آن برخوردميكنيم  وعناصری ازاین قبيل نظيرخون وخاك وبرعواملی
   .ناسيوناليسم اصوال وجهی ازغرب زدگی است

ه براساس وپيراستن زبان فارسی ازآلمات عربی گ١٣١٣هزاره فردوسی درسال  برگذاری
 همان موقعی    توطئه أی بودازسوی غربيها برای نابودی اسالم صورت ميگرفت ناسيوناليسم

درحاليكه . تاایرانيان بدان افتخارآنند  های تخت جمشيد ازخاك بيرون آشيده ميشد آه خرابه
  وميخواستند دوباره  هزاران سال بودآه مرده بود پيش ازاسالم ایران وارزشهای آن تاریخ

ميرحسين موسوی نخست وزیرجمهوری اسالمی نقل ازهفته نامه :احياآنند
  ١٣٦١ مهرماه شهریورودوم٢٦تایمز

آه روزرحلت رسولش ١٣٦٨/أی درخطبه های نمازروزجمعه هفتم مهرماه سيدعلی خامنه
  :چنين ميگوید.است  وامام حسن نيزبوده

. امت واحده اسالمی داده است دراسالم وطن معنی نداردوجایش رابه  فرموده اند پيغمبراآرم
  . جستن به وطن خالف اسالم ودستوررسول اآرم استتمسك

 درخطبه های نمازروزجمعه بيستم. اآبررفسنجانی یادزد سرگردنه به پوشاك دین درآمده علی 
  :چنين ميگوید.آه روزتولدعلی هم بوده است ١٣٦٨بهمن ماه 

مدظله العالی بارهافرموده اند ایرانی  رهبرآبيرانقالب حضرت امام خمينی  آه  همانطوری
فرمانهای روشن حضرت امير علی عليه السالم نيز آه . ومليت دراسالم مطرح نيست بودن
   استروزتولد مبارك ایشان ویكی ازبهترین روزهای ماميباشددرهمين زمينه امروز

وگروهی بی   آیاروشنفكرنمایانيكه چنين بيگانه پرستان دشمن ایران وتاریخ وفرهنگ ایرانی
؟ آیاپاسخی   هم اندیش اینان نبودند ونيستند  خود   سوارآرده اند وطن رابه گرده مردم

دستاربند چيره شده  دربرابراین آردار انيرانی خود دارند؟ آیاميتوانند ازیكی ازاین مالهای
ی بنام ميدانند وپای بند وطن  خودر ا ایرانی  دوسترگواهی بگيرند مبنی براینكه آنها برميهن

  ؟ایران ميباشند

ننگ سراپای برخی از استادنمایان دانشگاههای ميهن مارافراگرفته است آه  ببينيدچگونه
 آیاازدست پروردگان اسالم ميتوان   بی وطن هم افتخارميكنند  سيدخمينی برشستن خشتك

  برباورمن درایران آینده بایدازچوپانان آوه نشين بخواهيم بودن داشت چشمداشت ایرانی
   بدهندتابدانشگاههابروند وبه برخی ازاین گونه استادنمایان تهی مغز آموزش ميهن پرستی



 دآترعارفی آسی   چاپ پاریس چنين ميخوانيم٢٦٦/روزنامه پيام ماآزادگان شماره  دررویه دوم
  درگفتگوئی آه درجام سرپرست دانشگاه تهران شددرسالهای نخست شورش  است آه

 سيدخمينی( من وزنم افتخارميكنيم آه خشتك امام را منظور گفت. بااوآردند)تلویزیون(جم
 است درتغاربادستهای خودمی شوئيم وامام تنبانهای خودش را برای شستشو به آس دیگری)

  ؟جزمن وزنم نميدهد

  . سيدخمينی هم بوده است  هگردیده آه دآترعارفی پزشك ویژ یادآوری

است آه آیا دآترعارفی خشتك شوئی بودآه ازسوی خمينی به ریاست دانشگاه  پرسش این 
 همانگونه  تادانشجویان ایرانی راهمچون خود بی شناسه وخشتك شوی بارآورد گمارده شد
 به دامپزشكی مقام سرلشكری داد وبه  خامنه أی جانشين سيدخمينی آه سيدعلی

تاسربازان ایرانی رابه پيروی ازابوذرغفاری راهزن تازی وحمزه   ی ارتش گماشتفرمانده
  . واداردقرشی وبالل حبشی

 پزشك واستادی بودآه درپرتومغزشوئی اسالم ناب محمدی وبه راهنمائی  بدرستی ویااینكه
  ؟ازمقام استادی به افتخارخشتك شوئی تازی زاده أی دست یافت سيدخمينی

حمدرضاشاه پهلوی آلمه رعيت ازفرهنگ ایرانی برداشته شدوآشاورزایرانی درزمان م   شگفتا
 ولی بهره شورش نفتی اسالمی سيدخمينی این بودآه پزشك  واالی خوددست یافت به منش

دانشگاه این چنين منش واالی خودراازدست داد وبه خشتك شوئی رسيد  واستادورئيس
   دروازه تروریست ووحشت بزرگتمدن بزرگ خواسته شاه به وایرانيان ازدروازه

   تفاوت ره ازآجاست تابه آجا؟ ببين رهاوردسيدخمينی بازگشتند

گوشه  آیاباورپذیراست آه پس ازشنيدن سخنان سيدخمينی وخواندن توضيح المسائل او آه
رهبرشان  آوچكی ازآن به آگاهی رسيد وگفتار روشن ضدایرانی همكارانش آه آشكارابگونه

  به پشتيبانی چنين تازی پرستان چيره شده برميهن شتافت انندخودراایرانی نميد
وآارشناسان ویژه وشناخته شده حيض ونفاس وشكم وزیرشكم را به رهبری وسروری  

 داوری با مردم فریب خورده   وخودراایرانی وخردمندوميهن پرست نيزدانست؟ رسانيد ایرانيان
  . استایران

دگاههای انقالب اسالمی وسيه چهرگی داوربرگزیده أی آوچك ازداوری دردا واینهم نمونه
  .االسالم حاج شيخ صادق خلخالی خمينی بنام حجت

شناخته شده آه عينهو درميدان جنگ بدست گروهی مجاهدافتاده اند یاآه  مابادشمن های
  جنگی بودند عين جریان دادگاه نورنبرگ آنچه آه توی آن جنگ باآنهاآردند عينهو مثل اسرای

بلی   ميگویند آه ماانتقام گرفتيم)یعنی متفقين جنگ جهانی دوم( اگرآنها ابااینهاآردیمم عينا
 آن  خداميداند . وسریع اعدام شان آردیم خيلی هم سریع عمل آردیم  ماهم انتقام گرفتيم

شد یكی هم   یكی آنجادلم خنك  دلم چقدرخنك شد شبی آه این ریاضی ناجنس را آشتيم
  ؟تجمعی آشتيمنفردیگررادس٢١آنجاآه

نود دوساله أی مثل عالمه وحيدی رااعدام آردید؟ په خداپدرت بيامرزه نميدانی  ولی چطورآدم
    امادانشی نماینده آبادان آه دستش به خون آسی آلوده نشده بود پيرمردچه آارهاميكرد این

  :بدهد اعتمادبلی ولی آخراین این آدم تالحظه آخر ميگفت مجلس بایدبماند وبه دولت رای

 آقای هادوی دادستان وقت انقالب بدیدن  تصميم داشتم حكم اعدام هویداراصادرآنم روزی آه
 چون ترس داشتم تصميم   وبه آقای هادوی نگفتم البته من تصميم خودم راگرفته بودم  اورفت
  همان روزوقتی آه آقای هادوی ازدردادگاه بيرون به خارج درزآند ونقشه اعدام خنثی شود من
زیادی   ودریكی ازاطاقهائيكه اثاثيه  بالفاصله دستوردادم هویداراازبندیك بيرون آوردند فتر

همان شب   ودرنتيجه  ودستوردادم همه تلفنهای زندان راقطع آردند درآنجاوجود داشت بردند
معروف به شيخ    شيخ صادق خلخالی : وحكم بالفاصله اجراشد  هویدارا محكوم به اعدام آردم

 ٢٩بامجله فردوسی   درمصاحبه اضی شرع تام االختيار برگزیده سيدروح اهللا خمينیساتورق
  ١٣٥٨/ اسفندماه١٥ آلمانوروزنامه آيهان نقل ازنشریه اخبارایران چاپ بن١٣٥٨/اردیبهشت ماه



  .فرمان آشتارجمعی آه خمينی بدست شيخ صادق خلخالی داده است وچنين است

م آقای حاج شيخ صادق خلخالی دامت افاضاته به جناب حجت االسال١/٩٩ع٢١تعالیبسمه 
 برای متهمين تشكيل ميشود  ماموریت داده ميشود تادردادگاههائيكه جنابعالی

امضاءروح :ازتماميت مقدمات محاآمه باموازین شرعی حكم صادرآنيد حضوربهمرسانيده وپس
  .وبندگی ایتسال احترام برخيانت جن١٤٠٠ دفتر٥٨برداشت ازبرگ.الخمينی اهللا الموسوی

  آه بيخردان گمراه فرتور یعنی عكس اورادرماه وتارهای موی گندیده ریشش امام سيزدهمی
 این چنين تيغ تيزبدست زنگی مست دست پرورده خودداد تابدلخواه او  ميدیدند رادرالی قرآن

  زندانی رابانقشه ازپيش تعيين پرستان ایرانی را این چنين بكشد وزیرنام حاآم شرع ميهن
  . ودرانباری پنهان آند وسپس تيرباران نماید  بدزدد شده

نمونه دیگری ازدادرسی درشرع انوراسالم رهاوردسيدخمينی آه نخست تيرباران  واین هم
  ودادگاه فراميخوانند وسپس به

هفده سلطنت طلب وآودتاچی .روزنامه اطالعات١٦٦٠٧شماره ١٣٦٠/دی ماهسه شنبه اول 
می فرزندعلينقی نماینده سابق مجلس شورایملی آه باگروه منوچهرسلي-٢  اعدام شدند

همكاری داشت ومسئول برنامه ریزی وتشكيالت گروه بودوبارهادرتهيه وچاپ  براندازی سامان
 اقدام آرده است وبرای تشكيل گروه عضوگيری ميكرده وباافرادزیادی  طلبان اعالميه سلطنت

  . ومحارب تشخيص داده شد رضبرقرارآرده است نامبرده مفسد فی اال ارتباط

 ١٨٧٢٥/شماره١١برگ١٣٦٨/ فروردین ماه١٩اطالعات شنبه.ازتاریخ تيربارانپس ازهشت سال 
 مجلس منحله ٢٤/نماینده دوره ٦٣١آقای منوچهرسليمی شماره شناسنامه بدینوسيله به

حداآثرظرف مدت یك ماه ازتاریخ نشرآگهی خودرابه دادیاری شعبه  شورا ابالغ ميگردد
 درغيراین صورت  بدیهی است. اسالمی تهران دراوین معرفی نماید دادستانی انقالب١١

روابط عمومی دادستانی انقالب . غيابا رسيدگی خواهدشد مربوطه برابرمقررات به پرونده
  . تهراناسالمی

  . درپایان گفتاری خواهيم داشت دآترسليمیدرباره  

درروزی آه  دم حق ناشناس ایران است آخرین پيام محمدرضاشاه پهلوی به مر واین هم
  .اشكبارودلی شكسته خاك ميهن راترك مينمود باچشمانی

 وخطرات بسياری راپشت  سی وچندسال وقایع حساسی رادیده ایم من وشمادراین
  آه دراین لحظات حساس وخطيروسرنوشت ساز   اميدوارم سرگذاشته ایم

 آه آسایش  تابتوانيم درآنارهم به هدفهای اصلی  خداوندبزرگمارامشمول عنایت خودفرماید
  .است برسيم ورفاه وآزادی وسربلندی ایران وایرانی

 جامعه وپاسداران اسالم  ازآیات عظام وعلمای اعالم آه رهبران روحانی ومذهبی من دراینجا
 تاباراهنمائيهای خود ودعوت مردم به آرامش ونظم   تقاضادارم مذهب شيعه هستند وبخصوص

  .حفظ تنهاآشورشيعه جهان بكوشند ایبر

 تابادعوت آنان به آرامش ونظم راه مبارزه اصولی رابرای  فكری جوانان ميخواهممن ازرهبران 
 مانندمن نگران آینده    من ازشماپدران ومادرانی آه دموآراسی واقعی هموارآنند برقراری
 نع شویدتاآنان ازراه ما وفرزندان خودهستيد ميخواهم آه باراهنمائيهای خود ایران

  . واردسازند درآشوب واغتشاشات شرآت آنند وبخودوميهن شان لطمه شورواحساسات

  تاميهن مانرابه خون وآتش   ازشماجوانان ونوجوانان آه ایران متعلق به شماست ميخواهممن 
  .نكشيد وبه امروزخودوفردای ایران ضررنزنيد



  وباتوجه به موقعيت بدورازاختالفهای عقيدتی تا   ازشمارهبران سياسی جامعه ميخواهممن 
  .آشوربكاربرید  نيروهای خورابرای نجات  وحساس واستثنائی آشورمان تاریخی

 به   آه باآوششهای خودچرخهای اقتصادآشوررا شماآارگران وآارآنان ودهقانانمن ازهمه 
  .دآشوربكوشند اقتصا درحفظ واحيای  ميخواهم تابافعاليت هرچه بيشتر آورند حرآت درمی

  .فكرميكنيم  همه به ایران  تابه ایران فكرآنيد شماهموطنان عزیزم ميخواهممن ازهمه 

 چنين بودآخرین پيام    همه باهم به ایران فكرآنيم  حساس تاریخی بگذارید دراین لحظات
 ودربرابرآنهمه خدمات ملی  تاآخرین لحظه تنها به ایران وایرانی می اندیشيد  پادشاهی آه

  . نگرفتپاداشی جزناسپاسی وناجوانمردانه آنهم ازگروه روشنفكرنمایان آژ اندیش وميهنی

  زیرنامهای سازمانی وغيرسازمانی نابخردانه تيشه برریشه ایران وایرانی طلبانی آه آیا جاه
  ایران درآن روز به.  ضحاك دوم سيدروح اهللا خمينی ومالها بخشيدند  زدند ودودستی ایران رابه

آهوی   به دشت رانی وفرهنگ وتاریخش می اندیشيدند یا دراندیشه سودشخصی بودندووای
  ؟ناگرفته رابه خودمی بخشيدند

   بخش پنجم                                                

شاه درحالی آه باچشمانی گریان وتنی رنجورودلی  .  آخرین پيام غم انگيز پس ازاین
  ناگزیربه بيرون رفتن ازخاك ميهن بود يهای مردم فریب خورده و گمراه ازناسپاس  پردردوآزرده

وباچشمان خودميدیدآه چگونه دستاوردهای توانفرسایش بدست مشتی گمراه درشراره های 
 درلبان لرزان او زمزمه أی شنيده ميشد چنانكه گوئی. نادانی سوخته و ویران ميگردند آتش

  .ميگوید

   باچشم پرآب وقلب آغشته به خون         برون گرچه شدم ازتوأی خاك وطن

  ن بدرو   تن بردم ودل نهادم این جا          اميد  درت أی آاخسوگندبه خاك 

  خواندی وشنيدی آه  ایرانی سرگردان مانده دربيابانهای آربالی تازیان   گرانمایه هم ميهن
  نام ایران را  آه سيدخمينی جهان وطن هم  انگليسی ها تورابه مسجدفراميخوانند

  وجز خانه ومحله وطنی نمی شناسد وبگفته خودش دشمن ایران ازشناسنامه اش زدوده
  هيچ آاری نميتوانی وایرانی است ميگویدتا مسجدومنبروخطبه خوان وروضه خوانها هستند

  ؟بكنی

 سخنان همكارانش رانيز دردشمنی آشتی  سخنان روشن جنگ افزارش رابتونمایاند اوبااین
  .باایران وفرهنگ ایرانی شنيدی  اپذیرن

  واالوميهن پرستانه پادشاه ایرانی تو محمدرضاشاه پهلوی هم آگاه شدی ازاندیشه های
زمان شاه وویرانی هاوتاراج وآشتارگریها وسنگسار ودست وپابریدن ها ودزدی  آبادانی های

باگوش خودميشنوی  رانيز  هاميلياردتومانی رهاورداسالم ناب محمدی سيدخمينی های صد
 زمانی   اسالم وشيعه گری بگشا ساله١٤٠٠ وچشم ازخواب مرگبار  بخودآ ميبينی وباچشمانت

  .سرنوشت خودوميهن وفرزندان وآیندگانت بنيندیش آوتاه به

خودجنگ افزارش را بتونمایانده آه اسالم وخطبه خوانهاوروضه خوانها ومحراب حال آه دشمن 
 بایدجنگ افزاری   اگرآاردان وآگاهی ش رانيز مسجد دانسته استوزمين رزم گا ه  ومنبراست
  رایكباروبرای  وتاریخ وفرهنگ ميهنت آه درپناه آن بتوانی این جایگاه سيه روزی خودت برگزینی

  آن جنگ افزار برا وآارا  تابتوانی براین دشمن خون آشام پيروزشوی هميشه ویران آنی
  ولی توبایدزنده بودنش ه ازدیددشمن مرده است آ فرهنگ درخشان ودیرپا وآهن تست

  ميهنت ساله ویرانگری١٤٠٠رابنمائی وبانيروی آن پيكارآنی تا بتوانی مسجداین دژ مغزشوئی 



ميهنانت   تاجائی برای رشدوپرورش دشمن برجای نماند آه بتوانی ميهن وهم رادرهم بكوبی
  .راارننگ پرستش روان واستخوان تازیان تازشگر برهانی

 توفرزند آورش  توفرزندآيومرس نخستين بنيانگذارشاهنشاهی درجهان هستی  هم ميهن
محمدرضاشاه پهلوی بابرگذاری جشنهای . آزادی بخش درجهان هستی بزرگ نخستين

 به جهانيان نشان دهدآه ایرانی عرب نيست   ميخواست  ایران ساله شاهنشاهی٢٥٠٠
آه ازبندگی وبردگی    ت رابه جایكاه واالیت برساندتابتواندتورا وميهن   وریشه درتاریخ دارد
 ولی دشمنان آگا هت آخوندوانگليس باناآگاه نگاهداشتن  تازیان رهائی یابی اسالمی رهاورد

ازچنگت   رسيدن به این جایگاه واالی درخورتورا ناجوانمردانه درزیرنام اسالم وشيعه گری  تو
رهاورداسالم  رابه ژرفای پستی ونيستی وخواری دگرباره تو   ودرست بوارون آن بدرآوردند

 بدان آه هرگز  نيندیشی  وبه ژرفای بدبختی  اگربيدارنشوی وازخردبهره نگيری آشانيده اند
توتنها درگروآگا هی وبهره  رهائی. نخواهند گذاشت آه ازاین بندگران سيه روزی رهائی یابی

  .گيری ازخرداست

 اگریك آن چشمانت راببندی وبيندیشی درآشوری آه      ساله١٤٠٠گرانمایه دربند  هم ميهن
 چرا جزآرامگاه آورش بزرگ آنهم زیرنامی  پایه گذارشا هنشاهی درجهان است سال٢٥٠٠
  تازی  اینهمه امام وامامزاده  برجای نمانده ولی آرامگاه دیگرشا هنشاهان نامدار ایران   دیكر

  .ان آرده اند؟ چراميهنت راامامستان تازی .روئيده شده است 

آتشكده ها واشوزردشت برای نمونه یك آتشكده هم   درسرزمين  چرادشمنان چيره شده
آنگاه بدرستی درمی یابی آه چراآرامگاه  ولی اینهمه مسجدبرپاداشته اند؟ نها ده برجای ن

زندان فر گر ميكنند وچرابرای ویرانگرنوین ایران وآشتار بنيانگذارایران نوین رضاشاه بزرگ راویران
بی ميهن ازسرمایه ملی توآرامگاه تالئی ميسازند ووادارت  ميهن سيدروح اهللا خمينی

  ؟آنی ميكنندتازیارتش

 ميهن گرانمایه وناموس تو به چنگال مشتی تازی زاده زاده شده   ایران تو تو هم ميهن خانه
 خاله وپشت پاالن تااین بازماندگان قانون گذاری درباره جماع آردن باعمه و .درآمده درایران

بگشا   بتوانند هرچه بيشتربرتووفرزندانت سروری آنند بخودآ چشم شترویابابزوگوسفندواالغ
  . آن؟چگونگی زندگی خفت بارخودت وهم ميهنانت راببين وبازمان شاه بسنج وداوری

دارای هراندیشه وآرمانی آه هستی اگرچون مالوانگليس دشمن ایران وایرانی   هم ميهن
 آوردليهای دشمنی باپادشاه ميهن پرستی راآه گنا هی  یرپایش نيستید وفرهنگ

 ازسربدرآن وبه اندیشه رهائی   درجهان دیگراست وایرانی نداشت واینك جزسربلندی ایران
  . تادوباره اورادریابی وبسازی ومينهنت باش خودت وخانه

 ا ازچنگال دشمن برهانیاندیشيده أی آه اگرهمين امروز ميهن ویران ومالخورشده ات ر آیاهيچ
 تاچندسال دیگروباچه هزینه سرسام آور وآوشش جانكاه خواهی توانست آن رابه روزگار

  ؟محمدرضاشاه پهلوی برگردانی

  ؟ وتودرآجای آاری درآن زمان پيشرفت جهانی بكجا هارسيده آیامی اندیشی

بودوهيچ آمبودی  آه درزمان محمدرضاشاه پهلوی ایران بهشت برین   نميگویم هم ميهن من 
  اوایران آبادشده زمان رضاشاه بزرگ را آه درپی ویرانيهای جنگ دوم جهانی ولی هم نداشت

  توانست باآوشش شبانه روزی خود  به سيه روزی دوران قجرهابرگشته بود دگرباره
  وهرچه بودوميگذشت درراه سربلندی تو ودرراه درشمارپنجمين آشورپيشرفته جهان درآورد

وآقازاده   تروریست ها  نه چون مالها برای رهنگ ایرانی تو وآینده فرزندان توبودگسترش ف
  ؟هاوتازیان واربابان جهانخوارشان

ازآنارسخنان شاهنشاه آریامهر وآسانی راآه بجای اوبه . چيزازدست داده  هم ميهن همه
را . سی.بی. سخنان سفيرانگلستان ورادیوبی  به سادگی مگذر  وشنيدی سروری نشانيدند

چراوچگونه توراازراه روشن برگزیده .چه آسانی.بيندیش وخودداوری آن   لختی هم ازیادمبر



چرا ازشنيدن نام .وبه چاه ژرف بی پایان رهاوردشيخ ومالسرنگون آردند  شاه برگرداندند
  هراسان و وحشتزده بودند؟ تمدن بزرگ آنچنان رسيدن به دروازه

 ازسوی دانشمندان وپژوهشگران  درهرشورش یاانقالبی اندازه وچون وچراهایش بااینكه
 شوربختانه   رسائيها ونارسائيهاشناخته شوند ميشود تاریشه یابی گردد بدرستی بررسی
اسالمی سيدروح اهللا خمينی شانزده سال گذشته است ولی یابدرستی درپی  ازشورش نفتی

برنيامده اند ویااگربرآمده اندچون پای اسالم وتروریست ونفتخواران جهانی  شه یابی آنری
روشنفكرنمای خردباخته درميان بوده است به سادگی ازآنارآن گذشته اند چه بسا  وگروهی

  .درآینده هم آنرابگردن بيگنا هان بيندازند آه

  آالم اهللا خودشان است وچيزی را برپایه  اسالم سخن گفته یاميگویم اگرمن درباره هم ميهن
ببری  همچنين مپندارآه من یك زردشتيم وازتوميخواهم آه ازاسالم نابت. ازجيبم درنمی آورم

راازهرآيش   من نخست یك ایرانی هستم آه سرزمينم وميهنم  نه وبه زردشتيگری روی آوری
خدای  . آنم رانيایش دوم اگرروزی دلم خواست تا خدائی  وآئينی ارجمندتروگرامی ترميدانم

 خردرامی ستایم وازخردم بهره ميگيرم نه فرمانبرداری آورآورانه ازگروهی
ونماد  شيادومفتخواروخردخوار پيرو اهللا آه سربارمردمند و دستارشان مایه ننگ وسرافكندگی

  . زشت چهرگی واهریمنی است بارز

 ماامروزدریك دوراهی سرنوشت سازجای گرفته ایم وباچشمان خودميبينيم   گرانمایه هم ميهن
 شورش آخوندی به روشنی نفتی اسالمی برای تاراج دارائی ماونابودی فرهنگ آهن ایرانی آه

  .بوده است

وجهانخواران نفتی همچنان آمرخم نگهداریم تابدست دین بازان گماشته خود  یابایددربرابرمالیان
 وماراویرانه نشين بی شناسه نمایند خدادادی ماراتاراج آنند وفرهنگ آهن مارانابود ئیدارا
 بویژه مالومنبرومسجد راقلم  دوراسالم وشيعه گری رهاوردش  ویابایدآگاهانه وهشيارانه کنند

جهانخواران نفتی رانيزازسرماآوتاه آنيم شایدیكباروبرای هميشه رهائی  بگيریم تابتوانيم دست
برای رسيدن به این آرمان نيازمبرمی به آگا هی . راه دیگری نداریم  جزاین هيچیابيم

  .داریم وهمبستگی وهم دلی

   خودآزاربارآورده  ودشمن پرست وبيمارروانی  ازخودبيگانه ایرانيان را مغزباخته دین بازان
 پس . ودربندروان تازیان آربالنگا هداشته اند آه سرنخ آن آشكارادردست انگلستان است

آگاهانه  تابتوان ایرانيان را. بایدنبردرهائی بخش دراین راستاوازاین سرچشمه پی گيری گردد
  .افتخارآميزرسانيد ازتازی پرستی ننگ آلودرهانيد وبه ميهن پرستی

    ومذهب شيعه باشد یه گرفته ازدین اسالمما وحال را آه  دست وپاگيرگذشته همه قوانين
 پشه ومگس  باز هم مالیان چون وچكترن اثری ازاین زباله برجای بماندبایدبدورافكند زیرااگر آ
  . خواهندزد وروشنفکر نمایان کژ اندیش ما هم آنرا دامن ازآن سربدرخواهندآورد

اواستادجوان دانشگاه ونماینده آخرین دوره مجلس ) آله آمارد(دآترمنوچهرسليمیوامادرباره 
 افسرومهندس ودآتر وزنان ودخترا جوان ميهن پرست بودآه بهمراه بيش ازپنجاه تن شورایملی

 درپای دیوارخونين اهللا واآبرزندان اوین) سی ام آذرماه(١٣٦٠اتهام آودتا درشب یلدای  به
  .اسالمی تيرباران گردید

   ماه آن رادرزندان انفرادی ودرزیرشكنجه دژخيمان١٨ سال نداشت آه ٣٨بيش از دآترسليمی
ترسليمی استاددرعلوم سياسی وحقوق بين الملل بود آه ازچگونگی دآ. گذرانيده بود اسالمی

   . آگاهی گسترده داشت آارآوردن سيدخمينی بی وطن ازسوی جهانخواران نفتی روی
 بااینكه سراینده نبود دیدگاهش   دریافت ازبندمالیان مسلمان رهائی نخواهدیافت هنگامی آه

 هفته پيش ازتيرباران بياری دیگرميهن پرستانبگونه سروده های آوتاه نوشت وتوانست یك  را
  .به بيرون اززندان بفرستدآه نمونه آوتاهی ازآن چنين است

  ز بپاخي  زنجيرزپابگسل ومردانه         بالخيز  یك باره زتوفان توفان زده  



  زصباخي  ازشرق چوخورشيدجهانتاب         بستانی     تادادخودازغرب ستمگر 

  ز برچهره این ظلمت وغم دیده گشاخي        م نيست نصيبتبجزظلمت وغازغرب  

  زوحياخي چون موج براین دشمن بی شرم          فرنگی  وآارائی توبرده دارائی 

   عباخيز  تابرآنی عمامه وزنارو         ازتوگرفته است وبه توداه عمامهتاج  

  زسروپاخي بی   نچون شيرژیان برسرای            تونجنبی خورشيدتورانيزبردگر 

      خورشيدتورانيزبردگرتونجنبی آری هم ميهن

دآترسليمی زیرنام خروش شاهين ها به چاپ رسيده آه نام بيشتر همرزمان  سروده های
  . درآن آمده استتيرباران شده اش

باارج فراوان پاینده ایران برافراشته باد درفش آاویانی . شادویادشان گرامی باد روان همگی
 تنها برای پيروزی وآزادی ميهن ومردم وفرهنگ. بااميدبربيداری ویگانگی  . دوبنفشوزر سرخ

  كآله دال ف)پاریس. (واالیش

 


