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  گيتی کاوه

  حميد محوی: دهنفرست
 ٢٠١۴ فبروری ٢٢

  

 من گناھکارم
  

  :      زيبايشۀفت فرزند سعدی بزرگ، که گ،)حافظ(  شيرازۀ رفيِق شفيِق خواج،اگرمِن ايرانی ، فرزند کورش کبير

  که در آفرينش ز يک گوھرند    بنی آدم اعضای يکديگرند

 فرزنِد عطار ،و مِن ُگرد آفريِن استاد زبان پارسی  فردوسی بزرگ. بر سردر سازمان ملل  متحد حک شده است

رانيان است و اگر مِن ايرانی که ادعا دارم ھنر نزد اي.  ھموطن عبيد ذاکانی و موش و گربه اش،نيشابوری و سيمرغش

دانم، فقط و فقط به دليل داشتن   مردِم دنيا بيشتر میۀاگر باز ھم مِن ايرانی که ادعا می کنم ھمه چيز را از ھم. بس

اگر مِن فرزند موالنا مولوی استاد عرفان وسرانجام اگر مِن ايرانی دختر خيام . ھزاران سال تاريخ تمدن پارسی

کشورم را خوانده بودم و ۀ داد،  فقط و فقط تاريخ صد سال ال قرار میؤعالمت سنيشابوری که در مقابل ھمه چيز يک 

مشروطه خواھانی که چطور . ی می داشتمئکشورم آشنا ۀبا تاريخ کشورم و تاريخ مبارزاِت آزاديخواھاِن عصرمشروط

ن خود از مخالفان البته م (.را به باالی دار بردند) شيخ فضل هللا نوری( صدر مشروطه سر يک آخوند مرتجع در

  . مِن ايرانی  يک  آخوند مرتجع ديگری  را به تخت پادشاھی نمی نشاندم١٣۵٧در سال ) باشم سرسخت اعدام می

 بود  اما،  ملتی بود با ١٣۵٧مراتب فقيرتر و بی سواد تر از سال ه  جالب اينجاست که در صدر مشروطه ملت ايران ب

به ھمين دليل مشروطه خواھان پيروز شدند و .  مسائل سياسی و مملکتیشعور باالی سياسی و درک بسيار باال از

کشور ايران برای اولين بار دارای يک قانون اساسی دموکراتيک  و يک مجلس قانون گذاری گرديد و دسيسه ھای شيخ 

واِد مجلس به   بی سۀطور متحد در جھت مشروعه نمودِن مشروطه، با ھمت يک نماينده ی و گاه بئ گاه  به تنھاو شاه

مشھد که به علت بی سوادی پنجاه و يک  ۀ نماين،جز مشھدی باقر بقاله  بی سواد کسی نبود بۀاين نمايند. نتيجه نرسد

اصِل قانون اساسی مشروطه را از بر نموده بود و درمجلس اول با نطق تاريخی اش موفق شد اکثريت مخالفی را با 

  :مشھدی باقر بقال نطق خود را اينچنين آغاز نمود. خود ھمراه نمايد

را با مشروعه عوض  خوبی است و حاضر نيستيم آندست آورده ايم چيز بسيار ه آقايان ما اين مشروطه ای را که ب

  . کنيم

 مشھدی باقر بقاِل بی ۀاندازه   مِن ايرانی ، من، يک زِن جوان ايرانی، شعور و سواد سياسی ام  ب١٣۵٧اگر درسال 

 در که يکی کشته شد و ديگری تبعيد شد و سومی)  قطب زاده-  يزدی - بنی صدر ( » بيق«سواد می بود، به دنباِل مثلث 

دنبال  آيت هللا خمينی راه نمی افتادم و در خيابانھا عربده زنان آخوند ارتجاعی را حمايت  نمی کردم و ه بند است ب
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اگر مِن  . دانستم  را میامت و ملت اگر مِن ايرانی تفاوت  بين . کشورم را به يک سياه چال تاريخی تبديل نمی کردم

  .تم دانس  را میخلق و ملتايرانی تفاوت بين 

  .دانستم  را میملت آزاديخواه  و مجاھد خلق يا مجاھدين خلق اگر مِن ايرانی تفاوت بين 

ملت را به تخت دانستم  را میآزاديخواھی و دموکراسی  و فاشيسم مذھبی و سرانجام اگر مِن ايرانی تفاوت بين 

د دکتر شاپور بختيار حمايت می کردم که زنده يای دين از حکومت ئجدامی نشاندم و فقط و فقط از بنيانگذار پادشاھی 

بلی من  گناھکارم و گناه از من . يادش گرامی باد و نامش ھميشه جاودان در تاريخ مبارزات آزايخواھی ملت ايران

 .بدون مطالعه .... است و من ومن ومن به دليل انتخاب

 

  :يادداشت

  :، بايد بنگاريم»کاوه«ضمن احترام به ھمکار گرامی ما خانم 

ند، يد به راه می افت»بختيار«، ملت ايران به دنبال زنده ياد ١٣۵٧ما را عقيده بر آن نيست که اگر در آستانۀ انقالب 

» رژيم واليت فقيه«حال ھيچ جای شکی نيست که به مصيبت . امروز به اصطالح در باغ بھشت، قرار می داشتند

 » و تحقق شعار ھای خودشانخود«يروھای انقالبی برای گرفتار نمی شدند، مگر قدر مسلم آن است، تا زمانی که ن

مبارزه نکرده و ديگران را به دنبال خود نکشانند و در عوض به دنبال اين و يا آن راه بيفتند، دير يا زود به ھمان جائی 

  . در آن گرفتار آمده اندخواھند رسيد که اينک مردم ستمديده و در بند ايران

 AA-AAادارۀ پورتال 


