
                      

  

  اشتباه بزرگ غرب

   ايران1357 انقالب ي ازتحليل

  پس از سي سال

تئوري هاي گوناگوني به استناد به ايران  اروپايي شناسان خاورشدن پاي  پس از باز
و علل عقب ماندگي اين كشور از قافلة ايران در بارة تاريخ و فرهنگ  آنان !» و تفحصقيقتح«

 مذهبي ايرانيان فطرتاٌ مردماني«چون  كه دي از اين تئوري ها اين بو يك.ارائه شدتمدن 
باورهاي مملكت بدون تكيه بر مردم اين  نرو هر نوع تالشي براي پيشرفتاز اي ،»هستند

ملت تماعي از بين بردن مشكالت اجكه براي هم  راه حلي .كارساز نخواهد بود آنان يمذهب
 و  باورهاي مذهبي اين مردم حرمت گذاشتبايستي به اوالٌ اين بود كه ،ايران تجويز كردند

 بازگشتبه را  اين ملت دباي ثانياٌ .كاري به آنها نداشت، حتي اگر اين باورها صرفاٌ خرافات باشد
پيشاپيش را هم مقصد اين بازگشت  .كردو ترغيب تشويق  »خويشتن خويش«يعني ،گذشتهبه 

صدر اسالم كشورهاي مسلمان   در،آنان  ظنبه. »اسالم صدر«از باشد عبارت  تعيين كردند كه
اگر  ،بنابراين. عهده داشتندبر در اين شكوفاييبزرگي  نقش  هم ايرانيان وبودنداوج شكوفايي  در

 را در سر لوحة  به صدر اسالم باز گشتبايستي هستند، خواهان رفاه و آسايش و ترقي ايرانيان
   .  خود قرار دهندبرنامه هاي

 دست پرورده هاي، خاورشناساندلسوزانة  رهنمودهاي و انگيز  حيرتف در پي اين كش
نظرات اساتيد خود و تصديق با نوشتن مقاالت و رساالت و كتب متعدد به تأئيد  نيز آنها

حوزه ها و دكانداران ديني  سيل كمك به ، اين تئوريجا انداختنبراي همزمان نيز  .پرداختند
ها تحصيلكرده توسط  در داخل و خارج از كشوراي اسالميانجمن ه.  شدسرازيرمدارس مذهبي 

حسينه ها و تكيه گاهها و حتي ساختن مساجد و .  گرديدتاسيسو آخوندهاي جوياي نام 
مراسم انجام  قبور امامان و دسته جمعي زيارتسفرهاي  .رونق گرفتبيش از پيش امامزاده ها 
   .شدروز يز باب ن و دعا نويسي و غيره نآختم قرمجالس  سفر اندازي و .گرديدمد روز حج عمره 

 به ارج نهادنشناسان غرب به خاطر ر همه بر اين تصور بودند كه خاورجاي كا تا اين
دم خروس دلسوزي اما . دست به كنكاش در تاريخ گذشته ايران زده اند ايرانو تمدن فرهنگ 

كه مي كوشيدند  يانيرانا پر شتابهاي ت تالشز دسغرب ا زمامدارانكه ظاهر شد زماني  آنان
آنجا بود كه  .ندبه فكر چاره انديشي افتاد  وند به تنگ آمد،خود را به كاروان تمدن نوين برسانند

 حكومتيك  به استناد همين كشف خاورشناسان، بيغركشورهاي مردم ايران ديدند كه چطور 
 ،خمينياالرش  كه كاروانسحكومتي. تحميل كردندسپس تجويز و به مردم ايران را  مذهبي

  ترفندهايي.كردزمزمه مي قم و نجف  علميهحوزه هايدر گشت به گذشته را از ساليان دراز باز
  .  بودمردم، همانا باورهاي مذهبي رفتبه كار  ملت ايرانبه  اين حكومت  براي تحميل كههم

  : خواب حكومت مذهبي



ان دراز مزاياي آن را به  براي مردم ايران ديده و سالي راكومت مذهبيآنهايي كه خواب ح
يكي از اين . داشتند تئوري خودبراي  خوانده بودند، بهانه هايي هم يايران نگوش ساده دال

هاي در ميان ملت كمونيسممي بايستي با گسترش   كه بود»سبز اسالمي كمربند«بهانه ها
كه  را مكمونيس تنها با دين و مذهب مي شد غول سركش غرببه پندار . د مقابله كنمسلمان

 بهانه اي كه مي توانست براي بسياري از. از پا در آورد شده بودوبال گردن غرب سرمايه دار 
مسيحيت در اين . وسوسه انگيز باشدبويژه آخوندهاي مذهب شيعه  مذهب دين و دكانداران

 هم كه از اين بابت ي پاداش.زدكمونيسم  آهنين پيكر ر مهلكي بضربات و گرديدزمينه پيشقدم 
به  اين كشورهامردم و كشاندن در كشورهاي بلوك شرق بازگشايي كليساها  ، ريافت كردد

  .بودمسيحيت آئين و رونق و اعتبار بخشيدن به  كليساها
هاي مسلمان بويژه مردم شيعه مذهب ايران شد، كشور  نصيب،بازي دين اين درآنچه اما  
 سرنگونياز پس   كهعالم اسالم. يدگردكليسا و مسيحيت نصيب د كه  بو چيزيآنخالف كامالٌ 

آميز  جنبه هاي خشونت تا تالش مي كرد  و برچيده شدن حكومت هاي دينيخالفت عثماني
 حكومت ديني و با پيدا شدن ،دبده به آند و معنويتي نرفع و رجوع كبه نوعي  را اسالم

از حكومت  نكارانديمعنويت اسالم فقط به دوران كنار بودن  كه نشان دادمالٌ ع ،مذهبي ايران
 يراه و روشهمان  برسندبه حكومت و قدرت  وقتهر  ،دكانداران دين و مذهب. مربوط مي شود

  .نده بود پيموددر زمان اقتدارشاندر گذشته و  كه مي گيرندپيش را 
   : بازي نسنجيده

ست نادر هايتئوريتكيه بر   ومغرضغرب به توصيه تني چند از سياستمداران  زمامداران
 ساز زمينه به نوعيكه  ندزد خطرناكو يك قمار بازي نسنجيده   دست به يك، شناسانخاور

بر خالف گذشته ديگر جنگندگان آن جنگي كه . شودمحسوب مي تازه ايو  پنهانجنگ صليبي 
  نيزاصول انساني و اخالقيهيچ يك از  پاي بندد و ننمي شناسبراي خود حد و مرزي 

 به ، فقطكمونيستگسترش ستفاده از دين و مذهب در مقابله با  برنامه ريزان ااگر. دنباشنمي
. استچاقوي دو لبه  ماننداين حربه  كه در مي يافتندكردند،  توجه مي»جهاد«درستي به مسألة 

به  ،به زانو در آورددر افغانستان را  ارتش شوروي يعني همانطور كه با حربه جهاد مي شود
در  اين واقعيت را  چنانكه.رودبفرو ه پيكر سربازان غرب بتواند مياين حربه همان سادگي هم 

   ..لبنان و بسياري از كشورهاي ديگر ديديم و مي بينيمافغانستان، عربستان،  عراق،
  :   غرباشتباه بزرگ

ي با اروي رويبرايرا عمر و اسامه بن الدن و امثال آنها  مالخميني،  ،يغربكشورهاي 
 اهدافبه  هر موقع ،اين آدمها با در دست داشتن كهنها اين بود آ تصور .ند به ميدان آوردشوروي

 چند نكته ازدر اين بازي خطرناك اما . خواهند انداختاز صحنه بيرون ، آنان را ندخود رسيد
   :ندغافل بود
ر و بن مال عمخميني و به غرب شيريني لقمه اي كه غافل بودند كه آنها  ،اول از همه 
 هم كه بي خبر از ييآنها .به مذاق بسياري ديگر نيز خوش خواهد آمد، بودند دادههديه الدن 

مال عمر و بن الدن شدن خميني و ، به دنبال  هستندبركشيده شدن اين بزرگوارانداليل 
نفر  نگذشته بود كه دهها اين حضراتچنانچه ديديم هنوز چند سالي از بر آمدن . خواهند افتاد
 و نندبه جان مي زكساني كه . هاي اسالمي قد برافراشتند در سرتاسر كشورآنهابه پيروي از 

 و هم به صاحب نام و نشان شوندهم  تا مي كنند جانستانيو  ندجانها را به ميدان مي فرست



 كه از اسالم يدوم اين كه غرب با شناخت اندك .بهشتي كه به آنان وعده داده شده است برسند
 دين و بنا به اصول شناخته شدة ،فراد برگزيدة آنهانمي دانست كه ا، داشتمذهب شيعه بويژه و 

  . دبوخواهند نبوده و ن تابع فرامين و خواسته هاي آنها به طور كامل هرگز ،مذهب خود
 نمي آنها.  نداشتندآشناييدر اسالم  و كاربرد آن »تقيه«مسألة درستي به  به غربي ها

 در ميان اهل سنت نيز مورد ، بلكهاردكاربرد ددانستند كه تقيه تنها در مذهب شيعه نيست كه 
پنهان كردن مقاصد باطني در برابر تقيه كه به عبارت ديگر .  است آمدههم قرآندر و  تأئيد

اسالم  مسلمانان كافر و دشمن از ديدمي شود كه مسيحي نيز مردمان  است، شامل حالدشمن 
بده و بستان هاي خود با خميني و مال عمر و بن الدن در به زبان ديگر،  .دنگردميمحسوب 

 مرگ بر شعار سوم اين كه .به صورت شرعي فريب داده بودندرا  تقيه پيشه كرده و آنها  هايغرب
 ايران آخوندهاي شيعه جانب كه از )شيطان كوچك(و مرگ بر اسرائيل)شيطان بزرگ(امريكا 

   .تبديل گرديد ي مسلماناندينباورهاي به  ،كشيده شدبه سرتاسر جهان اسالم شد و باب 
از ميان شيطان دشمن خداست و تا روزي كه اين دشمن  ،در دين اسالم و مذاهب آن

 دشمني با امريكا و اسرائيل كه به امروزه.  با او بر نمي داردجهاد هيچ مسلماني دست از ،نرود
 تبديل مسلمانانبسياري از ، به باورهاي ديني شمرده مي شوندنوعي نماد مسيحيت و يهود 

به باور  . نشانده انددر جايگاه شيطانرا  امريكا و اسرائيل ، خميني و حكومتشيعني .ه استشد
 نابودي  تابايستيمي  ، استاسالماوليه كه از اهداف در زمين براي استقرار دين خدا مسلمانان، 

كه  در مي يابيماكتفا كنيم،  نكتههمين چند اگر به  .كردجهاد   كوچكبزرگ وهاي شيطان 
مال عمر و بن خميني و دهها با هم كه اكنون  .نا آگاه بودبرنامه نسنجيده خود پي آمد از  غرب

معلوم نيست  ، هستندروبه رو خود خاك اسالم و حتي در درون مختلف در كشورهاي الدن 
  .. به كجا خواهد كشيداين بازي نسنجيده عاقبت 

  : انقالب اسالمي
كه جماعتي تحت انقالبي .  ايرانبه انقالب اسالميم گردانيبر مي  نگاهمان رابا اين مقدمه 
 دخالت و برنامه ريزي  مردمي و بدونيحركت، مدعي هستند »تحليلگران سياسي«عنوان 

 مي ثمر رسيدن انقالب مردودرا در پيدايش و ب»تئوري توطئه«كه  كساني.استخارجي بوده 
 در طول،  انقالبومت بر خاسته از حكنمي بينند يا توجه ندارند كه ، آنهايي هستند كهشمارند

تحت حمايت و پشتيباني مستقيم و غير مستقيم غرب به حيات خود ادامه گذشته  سي سال
 چيزي  كهربميان ايران و جهان غو جنگ هاي زرگري  موش و گربه بازيبگذريم از . دهدمي

يران كه آتش آن به جان ملت ااي  ة نسنجيدهتوطئماهيت  جز سرپوش گذاشتن بهبنيست 
   .رود و مي رفته استجهان مردمهمة افتاده و دودش هم به چشم 

به مردم علم و  مال عمر و بن الدن پيش ازيني را خم نسنجيدهبرنامه ريزي يك با غرب 
ومت خود و دست پروردگانش در طول حك خميني عملكرداگر به درستي به . كردتحميل  ايران

 مال عمر و بن الدن عملكردبه مراتب از  كار آنها  مي بينيم كه ماحصل، كنيمتأمل پس از وي
فقيت در رويارويي وعمر و بن الدن پس از م مال. است بارترزيانبراي جامعه بشري خطرناكتر و 

 با الگو گرفتن از روش حكومت جمهوري اسالمي به كارزار مبارزه ،افغانستاندر  شورويبا ارتش 
 »جهاد مقدس«و آن را  پيش از آنها آغاز  كاري كه خميني و حكومتش.ندآمدبربا غرب 

، علناٌ و خميني و حكومتش بر خالف عمر و بن الدن مال با اين تفاوت كه .بودنامگذاري كرده 
  . .نده اوارد ميدان شدمستقيماٌ 



 به  وابستهتشكيالت ،نان، حماس و جهاد اسالمي در غزهب اهللا در لبحزسازمان نگاهي به 
مثل قارچ در گوشه و كنار هر روز  كه  ديگر علني و مخفيهها سازماند و در عراق ،سپاه مهدي

 بذرهاييرويش آنها ، نشان مي دهد كه همه گذارندپا به عرصه مي غربي وي اسالمي كشورها
  .اندافشانده  سي سال گذشته  او در طول جمهوري اسالميرژيمخميني و كه است 

  :  جمهوري اسالمي نهايي هدف
آنها   شنيده و مي شنوند كهرژيم جمهوري اسالميبان سردمداران ز از جهانيان بارها

به گفتة  .هدف مي دانندنوين بشريت را تمدن  جهان و كشورهاي اسالمي،ايران و عالوه بر 
اينجاست كه .  تا زماني كه حكومت الهي را بر جهان حاكم نكنند از پا نخواهند نشستآخوندها

و چاره  مدبرانه يتدبير به فكر بايستي نجيدة خود، در مقابل بازي نسسياستمداران غرب
        ميدان به را كه قرون وسطايياين غول آزمند بتوان شايد تا  .باشند همه جانبهانديشي 

 هم ،آنهاخشونت بار و عمليات در غير اين صورت زهر تلخ حركات . كننداز نو مهار  ،ورده اندآ
زندگي را بر انسانها در هر كجاي هم و خواهد كرد معدوم دست آوردهاي هزاران ساله بشر را 

   .ساخت تلخ خواهد  كه باشنددنيا
هاي بي كور و يورشتجربه نشان داده است كه در مقابل يورش بي امان اينگونه حركات 

ب اهللا، زطالبان، القائده، ح.  كردنابود را هارشد و نمو آنمحل بايد ي يش از هر اقدام، پخردانه
ثمرات بذرهايي است كه جمهوري اسالمي پراكنده  و غيره ، سپاه مهديالميحماس، جهاد اس

 .بگيردبايستي انجام  نمو آنها نخستين كاري است كه ميخشكاندن مركز توليد و رشد و. است
و  دن و شيخ فضل اهللا و خالد مشعلعمر و بن ال  دهها مال،وگرنه با از ميان رفتن هر يك از آنها

ظهور خواهند كرد و تحت حمايت مادي و معنوي جمهوري اسالم به جان و غيره عبداهللا شلح 
  . مردم خواهند افتاد
   :انتظار بيهوده

 ايرانيان بايستي شر حكومت خودگويند، ميايراني اينك بسياري از تحليلگران سياسي 
و عدم شناخت نا آگاهي سر  از هاحرفگونه  گفتن اين . كم كنندمهوري اسالمي را از سر خودج

مشكالت  كه نخست اين. استاز يك ملت در بند   و انتظار بيهوده جهان كنونياوضاع سياسي
.  مشترك جهاني استمشكالت شود، بلكهتنها به ايران مربوط نميحاصل از جمهوري اسالمي 

آنها  كهاست رسيده ن به خواسته مردم ايران به حكومت رژيم جمهوري اسالمي ديگر اين كه
 نيز توجه داشت كه نكاتدر اين ميان بايد به اين  ؟چينندبررا  آن  به تنهايي  و بتوانندبخواهند

سودهاي كالن اقتصادي بخاطر بويژه  به عناوين مختلف ،بسياري از كشورهاي جهانهم اكنون 
از فتي كه از صادرات نفت گ خود رژيم نيز با درآمد هن. دارنداين رژيم راسعي در نگهداري  ،خود

. ينه پايدار ماندن خود مي كندد، ساليانه ميلياردها دالر صرف هزش مي شوحاصلغرب و شرق 
ديگران و پشتيباني و بدون كمك به تنهايي تواند  ميچگونهايران در بند ملت با اين اوضاع 

  . .پا در آوردچنين غولي را از 
ميل  تحآنانغرب را با رژيمي كه به هاي ملت ايران سي سال تمام بار سنگين ندانمكاري 

اين ملت با صداي بلند  امروز.  و بزرگتري ضررها را متحمل شده استكشيدهكرده اند به دوش 
و فرياد مي زند و به آنهايي كه تحفه خميني و رژيم جهل و جنون او را براي ملت ايران پيچيده 

  :دتحميل كرده اند مي گوي



و آسايش و امنيت  ستم نورزيد بيش از اين به ملت ايران و مردم جهان !بس كنيد -
 از قبل اين  آنچه در سي سال گذشته !نسازيدجهانيان را به پاي مصالح اقتصادي خود قرباني 

شر تدبيري بيانديشيد و  به اتفاقو نسل هاي آينده   به خاطر بشريت!كافي است ،ه ايدرژيم برد
  !كم كنيد اناز سر مردم ايران و جه را  آن و اعوان و انصار خون آشام رژيم درنده خواين

بيشتر خواهد شد و هرگز هم روز  اين رژيم روز بهايه انگيزيندامنه فت كه غرب بايد بداند
بسيار د، ضررهاي نباشنانديشي فكر چاره ه ر بچه زودتگر هر ا.رها نخواهد كردرا آنان دامان 

ل تمام مدارا كردن با رژيمي كه سي سا. خواهند كرد تحمل بيشتر از آنچه تا كنون ديده اند،
 را نشان داده است، نه خردمندانه است و نه عقالني و با هيچ  و علناٌ ماهيت فتنه انگيزيشعمالٌ

  .واني نداردنيز همخو اقتصادي  انساني و اخالقي و حتي سياسي  معيارهاييك از
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