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 احمد شاملو                                                         

جسم و جان ما طی اين سالھای سياه فرسوده اما اعتقاد ما به ارزشھای واالی . سالھا اختناق و وھن و تحقير بر ما گذشت
تاريک ترين .  و درھم شکستيم اما زانو نزديم و سر به تسليم فرو نياورديمپير شديم. انسان نگذاشت که از پا درآئيم

به . نگفتيم، چراکه ما برای خود چيزی نمی خواستيم» آری«لحظات شوربختی و نوميدی را ازسر گذرانديم اما به ابليس 
 غرور بوديم که اگر در تنھائی و گرم اين: آفتاب ما از درون به جانمان می تابيد. دوباره ديدن آفتاب نيز اميدی نداشتيم

ديروز . س می ميريم، باری، بار امانتی را که نزد ماست و نمی بايد بر خاک راه افکنده شود به خاک نمی اندازيمأي
وفان به غرش طپيش از آن که روزگار ما به سر آيد : زمانه به ناگاه ديگر شد. چنين بود، امروز نيز المحاله چنين است

 ـ.ط ابليسی فرعون را در ھم نوشتدر آمد و بسا

از دوستان ما، بودند بسياری که ھيجان زده به رقص در آمدند و گفتند شاه خودکامگی به گور رفت، اکنون می تواند 
بخشی عمده از اين مردم، . گفتيم به گور رفتن شاه، آری، اما به گور سپردن خودکامگی بحثی ديگر است. باشد» شادی«

 ۀگفتند تجرب.نپذيرفتند. پرستندگانی که معشوق قاھر را اگر نيابند به چوب و سنگ می تراشند. اندفردپرست بالفطره 
 ساليان دراز چوب خوشبينی ھا و فردپرستی -!سالھا و قرنھا اگر نتواند درسی بدھد بايد بر آغل گوسفندان گذشته باشد

اين، بدبينی است، به دورش افکنيد که .  خورده ايمھامان را خورده ايم، چوب اعتماد بی جا و اعتقاد نادرست مان را
 ما بشکفد و رو به ۀاکنون اميد می تواند از قعر جان ظلمت کشيد. اکنون شادی بايد باشد، اکنون سرود و آزادی بايد باشد

  .راه باشده خورشيد، طلوع زيباترين فردای جھان را چشم ب

آنان درست به . چشم بر خوف انگيزترين حقايق بسته اند، ی کورپيدا بود که اين دوستان، در اوج غم انگيز ھيجان
به رقص و پايکوبی برخاستند و درست به .  ديگری گوش به زنگ باشندۀھنگامی که می بايست بيش از ھر لحظ

ھنگامی که می بايست بيش از ھر زمان ديگری ھشيار و بيدار بمانند و به ھر صدا و حرکت ناچيزی بدگمان باشند و 
تاريخ ۀ  پيروزی صدا به صدا در انداختند تا اسب فريب يکبار ديگر از دروازۀسيت نشان دھند به غريو و ھلھلحسا

گيرم اين بار، آنان که در شکم اسب نھان بودند شمشير به کف . ی خواب آلود خوش خيال درآمد» تروا«گذشت و به 
قھرمانان جان بر کف و . دشمن را دوست جلوه می دادآنان زھری با خود آورده بودند که دوست را دشمن و : نداشتند

شادی خوش بينان . قدرت نشانده شدندۀ و رسواترين دشمنان خلق بر اريک. پاکباز خلق، منافق و بيگانه پرست نام گرفتند
د، آزادی، بار نيفکنده بازگشت و امي. سرود، در دھن ھای بازمانده از حيرت به خاموشی کشيد. دو روزی بيش نپائيد

  ـ.ناشکفته فرو مرد

طلوع خورشيد به کلی ۀ برنام. است» تسليت«بود، امروز سخن از » ھشدار«سفم، دوستان روزھای نخست سخن از أمت
  ـ!لغو شده است

سوابق . چه کسانی ھستند» شورای انقالب«نمی دانيم اعضای .  گمنامی پنھان شده اندۀپشت پرد» رھبران انقالبی«گفتيم 
آيا با اين مردم چنين . رای مردمی که چنين انقالب شکوھمندی را به ثمر رسانيده اند آشکار نيستو صالحيت آنان ب

رفتاری شايسته است؟ آيا مردم حق ندارند آمران جديد خود را بشناسند و بدانند چه کسانی سرنوشت ايشان را به دست 
  ـ.دارند و به کجا رانده می شوند؟ پاسخی که شنيدم سفسطه آميز بود

ی که به عنوان تنھا دستاوردھای انقالب به مردم تحميل شده اند نه فقط شخصيت چشم اگفتيم اين آقايان سه چھارگانه 
االتی که در ذھن مردم می گذرد، بی ؤپاسخ ھای اينان به س. گيری ندارند بلکه بيشتر به دھن کجی کودکان می مانند

راستی راستی که آدم باورش نمی . است» تا چشم شان کور بشود« و » تا جان شان درآد« رودرواسی عبارتی از نوع 
ی که از آن ااين تحفه ھای عجيب و غريب يکھو از کجا پيدايشان شده است؟ آخر چطور ممکن است جامعه . شود

بلد  شان را ۀانقالب خونين پيروز بيرون آمده است اينھا را به عنوان سازندگان نھاد نو خود بپذيرد؟ اينھا حرف روزمر
اينھا نوک دماغ شان را نمی توانند ببينند و . نيستند بزنند و دھن که وا می کنند آدم می خواھد از خجالت زير زمين برود
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ۀ تشعشع قلقک دھندۀ بدھند و دربار» علمی«حداکثر جھان بينی شان اين است که راجع به پوشيدگی موی زن توضيح 
است » تحرک آميز«که صدای زن  سی به ھم ببافند يا در باب اينامواجی که موی زنان پخش می کند رطب و يا ب

آخر چطور ممکن است کار انقالبی با آن ھمه سر و صدا به اين بيچارگی بکشد و سرنوشت انقالبی به : اراجيف بگويند
ترين آن عمق و عظمت به دست چنين نخبگانی بيفتد که حقارت دنيای قوطی کبريتی شان غير قابل تصور است و بزرگ

له ای که فکر و ذکرشان را به خود مشغول کرده توسری خوردگی پست ترين عقده ھای حيوانی آنھاست؟ و تازه، أمس
آخر . ھم جزو چھره ھای اصلی ھستند» شورای انقالب«واويال، از ھمه طرف می شنويم که اين انقالبيون وارداتی در 

  مگر چنين چيزی را می شود به آسانی باور کرد؟

مفسدين «و » ضد انقالب«فقط زير گوش مان گفتند مواظب باشيم که اسم مان را در ليست . س پاسخی به ما ندادھيچ ک
اين چيزھا را به تن مان ماليده ايم ۀ گفتيم مھم نيست، پيه ھم. با خدا و امام زمان می نويسند» محاربين«و » فی االرض

بود، مگر نبود؟ انقالب برای » ملی«چه می شود؟ انقالب ولی آخر تکليف انقالب . و جز اينھا انتظاری نداريم
  دموکراسی بود، مگر نبود؟

. خيابانھا کردند تا مافی الضمير حضرات را در نھايت فضاحت به ما ابالغ کنندۀ دستھا را روانه در جواب ما، چماق ب

  ـ:شعار چماق به دستھا احتياج به تفسير و تعبير نداشت

  ـ!دشمن خلقتندھر دو  -دموکراتيک و ملی

را به عنوان نخستين دستاوردھای » يا روسری يا توسری« ما، فريادھای شرم آور و موھن ۀزنان و دختران رزمند
  .انقالب تحويل گرفتند

سوائی از روزنامه راندند انی کشيده و شکنجه ديده اند به رلھا زندو روزنامه نگاران ما را که سامتعھدترين نويسندگان 
يکی ديگر از مبلغان رستاخير، بی ھيچ پرده پوشی، با . را بر مسند سردبيری آن نشاندند» رستاخيز«ئی و مبلغ حرفه 

 تلويزيون ظاھر می شود و تازه شما که تماشاچی محترم انقالبی باشيد ۀروی پرد» مفسر سياسی سيمای انقالب«عنوان 
ه جنگيده بودند ساواکی و ضد انقالب از آب در آنھائی که در آن دستگاه با حکومت شاۀ ھم: يک چيزی ھم بدھکاريد

  ـ!از آن دستگاه   ريخته اند بيرون» با قاطعيت تمام« و ھمه شان را به خاطر خانم و آقائی که شما باشيد  آمده اند

 نام که به) در انتھای يوسف آباد» پی.اس.آ« و به عنوان نمونه آپارتمانھای (ای چند ميليون تومانی شمال شھر آپارتمانھ
يک روز صبح سرپيچ آن . مستضعفين مصادره گرديده به تصرف کسانی داده شده است که تا نبينيد باور نمی کنيد

ی اين لغات اآپارتمانھا بايستيد و حضرات مستضعفھا را در بنزھای ششصد آخرين سيستم تماشا کنيد و دست کم معن
  .دزد حاضر و بز حاضر: ت اين که ديگر تھمت و افترا نيس-!انقالبی را ياد بگيريد

که از مزاحمت گروھھای فشار به جان آمده، شکايت به کميته برده بودند پيشنھاد کردند که » تبريز«به کتابفروشان 
 ـ!کتابھای غير مذھبی را در برابر دريافت دو برابر بھای روی جلد آنھا وسط ميدان شھر آتش بزنند

به ( » کازرون«صاحب تنھا کتابفروشی . ی ضد انقالبی تلقی شده استفروشی، شغلبدر بسياری از شھرستان ھا، کتا
ھر پنج کتابفروشی شھر را ) به عنوان نمونه( » بروجرد«از شھر خود آواره شده است و اين اواخر در ) عنوان نمونه

  .در يک ساعت معين و با يورشی که آشکارا از قبل تدارک ديده شده بود به آتش کشيدند

 سه تن از سرسخت ًنقالب، کارگران بيکاری را که از گرسنگی به جان آمده بودند به گلوله بستند و اخيرادر سپيده دم ا

ترين رھبران کارگران نفت را که با شھامت و از خود گدشتگی تمام امر اعتصاب را تا فرار شاه مخلوغ پيش بردند به 
  .زندان انداختند

حکومتش در مجالس شورا و سنا به بزرگترين جنايات تاريخ صحه گذاشته مفتخوران و خائنين مسلمی که به نفع شاه و 
که شريف ترين و مبارزترين فرزندان خلق تا ھمين چند روز پيش در زندان ھا  اند مورد بخشش قرار گرفته اند، حال آن

ان است و روزھای ھنوز در زند» حماد شيبانی«. م اتھام اين افراد عنوان بشودکه دست ک مورد شکنجه بودند بی اين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 رانده اند ان را صاف و پوست کنده از اجتماعزن. متوالی است که بر اثر اعتصاب غذا با مرگ دست و پنجه نرم می کند

 ۀموضوع زنان کار آموز قضائی مشتی است نمون.  نيمی از جامعه را عاطل و باطل گذاشته اندًو از اين طريق عمال
  .خروار

اين انحرافات، شايد ۀ علی رغم ھم! ولی، دوستان. مشکل نيست، فقط فرصت می خواھدبر شمردن يکايک اين موارد 
شايد ھنوز بتوان به خوش خيالی چنين پنداشت که اين ھمه، . ھنوز بتوان اميدوار بود که چيزی از دست نرفته است

ضد « و بی خبر فريب اعمال و رفتاری است که به اشتباه صورت گرفته و مقصران آنھا کسانی ھستند که نادانسته
جوی مفری برای بازگرداندن روزگار گذشته، از  و  نوميد نشده است و به جستًرا خورده اند که ھنوز کامال» انقالب

 . استفاده می کندء نيتی ھم در کارشان نيست سوءی کسان که سواتحريک پذيری ناشی از تعصبات کور پاره 

اما اکنون به من . وشبينی را می پذيرم و به برداشتھای شما متقاعد می شوممن اين خ.  چنين باشدًشايد ھم واقعا. خوب
  :جواب بدھيد ببينم تلقيات شما از اين مسائل ديگر چيست

ی ادر روزنامه » پيش نويس قانون اساسی«ترھات شرم آوری را، نخست، با پنھان کردن موادی از آن، به عنوان ) ١ـ
ی بر اافراد جامعه در برابر آن به مقاومت برخاستند و فرياد برداشتند که اين تله ھنگامی که متعھدترين . چاپ می کنند

محصول دماغ فردی » پيش نويس«سر راه آزادی و انقالب است، سخنگوی دولت زير قضيه می زند و می گويد آن 
 اما چندی بعد، .ھنوز منتشر نشده است» حقيقی«ول است که نظر شخصی خود را عنوان کرده، و پيش نويس ؤغير مس
مطلب فراموش شد و سر و صداھا خوابيد، ھمين آقا اعالم می کند » سخنگو«که به اعتماد رسميت سخنان اين  پس از آن

 ـ)!يا چيزی در اين حدود(متن اصلی پيش نويس قانون اساسی ھمان باشد که به چاپ رسيد، » شايد«که 

ی طرح قانون اساسی، اگر کانون حقوقدانان کشور نباشد صالح ترين مرجع علمی و قانونی کشور برای بررس) ٢ـ
خرج خورھای سر قبرآقا که نيست؟ ھنگامی که اين کانون اعالم کرد که طرح پيشنھادی ۀ کجاست؟ دست کم اتحادي

 مورد نقد و بررسی ًسسان بشود بايد با دقتی وسواس آميز عميقاؤقانون اساسی کشور پيش از آن که تقديم مجلس م
اخير، چماقداران صاحب سبک جديد با ۀ ان و صاحبان صالحيت و اھليت قرار بگيرد، طبق معمول چند ماھحقوقدان

ۀ گرد محل تجمع حقوقدانان رقص مرگ خود را آغاز کردند و ناگھان در روزنام» اعدام بايد گردد«شعار معروف 
از آن ھمه چھره ھای دوست داشتنی جديد را ديديم که بی ھيچ تعارف و رودرواسی در آمده عصر تھران افاضات يکی 

 توجه فرموديد دوستان؟ -»خيال کرده ايد ما ھمين جوری اختيارمان را می دھيم به دست چند صد تا حقوقدان؟« بود که 
  ـ!را به دست حقوقدان ھا ھم نمی دھند»اختيارشان«آقايان حتی 

ول جامعه و کانونھای روشنفکران و صاحبنظران برای بررسی مسائل مربوط به قانون ؤه گروھھای مسسميناری ک) ٣ـ
تالش ھای خود پشت در ۀ ی، علی رغم ھمئاساسی و تنظيم طرحی برای آن تشکيل داده بودند، در دو نوبت اول گردھم آ

لکت، به ھمين آشکاری کوشيدند فعاليت اين صاحبان جديد قدرت و مم. تاالرھای تجمع ماند و راه به درون نيافتۀ بست
 به کاردانان و مغزھای متفکر يا متخصص ھم احساس نياز احت» قدرتۀ مبارز« آقايان در اين - سمينار را خنثی کنند

انقالب «فراموش نکنيد که . که احتياط شرط عقل است  انجام می دھند، چونًشان را خودشان شخصايکارھا. نمی کنند
که انقالب ضد امپرياليستی باشد انقالب ضد کمونيستی بوده است و ھر که معمم نيست کمونيست و  نپيش از آ» ما

  ـ!الغير

که  وجود داشته باشد؛ يعنی بدون اين» قانون اساسی جمھوری«به اسم ) ھر چند ناجور تحميلی(که چيزی  بدون اين) ۴ـ
دولت «کشوری مشخص شده باشد، ناگھان آقايان ی برای حکومت و خط و جھتی برای تدوين قوانين اھنوز ضابطه 

البته از يک ھفته پيش حضرت !  ياللعجب-!است» قانون مطبوعات«ی آوردند که ا» اليجه«بدو بدو آمدند و » موقت
شايع است که معاون يا مشاور آقای وزير ارشاد ملی و خيرات شده و ھمان : که گناھش گردن خودش( » اسالم کاظميه«

نوار شبھای ! (نمی شود» بی ضابطه«ندائی در داده که بله، باالخره مطبوعات که ) شروطيت خود رسيدهاول کار به م
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ض غ سانسور شاه بۀادار» ضوابط«که از تلخی » اسالم«ھنوز موجود است، با صدای ھمين آقای » انستيتو گوته«شعر 
ين اواخر آب توبه به سر ريخته و ختنه را برای  باری، و حزب توده ھم که ا-!)می کند و بعد قاه قاه می زند زير گريه

مطبوعات بی «زبان گرفته بود که آره بابا، نغوذبا مگر » آقا اسالم«اعضای خود اجباری کرده، دنبال فرمايشات 
  ھم می شود؟» ضابطه

 به ساکن ء ابتداو حزب توده رھا کردند تا قضيه چندان ھم» اسالم«پس از ونگی که آقا » دولت موقت«آقايان . بگذريم
که برای ضبط در تاريخ بد نيست (آوردند وسط »  قانونی مطبوعاتۀاليح«نباشد، ناگھان چيز وحشتناکی تحت عنوان 

و آقای امير انتظام که ) عرض کنم که گفته می شود دستپخت متھمان دوگانه، آقا اسالم کاظميه و شمس آل احمد است
حل و فصل می کرد » بنده نشنيده ام«و » خبر ندارم«و » نمی دانم«ت نکولی  مسائل جاری مملکتس را با عبارًمعموال

و شايد به ھمين دليل توسط آقای وزير امور خارجه با عنوان سفير کبير به حواشی قطب شمال تبعيد شد اين بار خالف 
اريخ تصويب از اين ت» ظرف ده روز« ھميشگی با صراحت قابل تقديری تصريح کرد که اين اليحه ۀ مرضيۀشيو

  ـ! فاتحه–! »خواھد شد«

ن آزادی قلم و گند و تعفن قدرت طلبی و انحصارجوئی ارا که زير دماغت می گيری، از بند بندش بوی الرحم» اليحه«
ی کار گذاشته اند، و پر از انواع و اقسام ای که در ھر ماده اش تله االيحه . می داند بلند است» بازیۀ برند«که خود را 
روزنامه نگاران و اھل قلم را ) خدای نکرده (ًمثالکه ويالت کشدار است و به جای آن أم و قابل تفسيرات و تنکات مبھ

برای حفظ ميراث ھای انقالب و نگھبانی از دموکراسی و پيش گيری از تاخت و تاز تشنگان قدرت و خودکامگی ياری 
 ھر مطلبی را که به مذاق صاحبان قدرت خوش نيايد به ۀکند، پيشاپيش به دفاع از مواضع قدرت فردی برخاسته، نويسند

  .حبس ھای تا سه سال تھديد کرده است

  در پی آن نيستم که يکايک مواد اين اليحه را تجزيه و تحليل کنم و نشان بدھم که کاسه ليسان، برای آنًمن اينجا مطلقا

پنھان شوند، با چه تردستی نفرت انگيزی که بتوانند پشت سپری  که چتر مصونيتی بر سر خود بگيرند و برای آن
 نھادھای تشيع در ھر حال يکی از مراجع تقليد را به مقام دنيائی و غير روحانی يک ۀکوشيده اند علی رغم ھم

نمی «ی ازيرا با در نظر گرفتن اين نکته که پيش از تحرير و تصويب قانون اساسی ھيچ اليحه . برانند» ديکتاتور«
ا حرف مفت است و حت) صرف نظر از خوبی و بديش(اين اليحه  کل ًی به خود بگيرد، اصوالصورت قانون» تواند

تنظيم و پيشنھاد آن به شورای انقالب نيز می تواند جرم شناخته شود، به خصوص که نيت طراحان آن نيت خيری نيست 
 ۀب برداشته شده است و توطئ نيت در طريق ضديت با انقالب و سرکوب انقالءو گامی است که آگاھانه و از سر سو

 تدوين قانون اساسی ۀ دستاوردھای انقالبی و به خصوص به قصد ايجاد اختناق در آستانۀمشھودی است که عليه ھم
. دولت تا بدين ھنگام برداشته است دولت يا فرو اين کج ترين قدمی است که دولت يا فرا. جمھوری صورت می گيرد

 تعارفات و ظاھرسازی را بوسيده ۀھم» صداقت انقالبی«در کمال شھامت و » انونی قۀاليح«طراحان اين به اصطالح 
اند گذاشته اند کنج طاقچه، و نشان داده اند که بی ھيچ پرده پوشی، درست در طريق منافع ھمان مستضعفين قدم بر می 

خبران بی گناه عربده می کشند دارند که ھر از چندی گروھی را به خيابانھا می ريزند و از ميان تارھای صوتی آن بی 
  :که

  ـ!ھر دو دشمن خلق اند -»ملی«و » دموکراتيک«

اعالم :  تدوين قانون اساسی جمھوریۀی مشھود است برای ايجاد اختناق در آستاناکه گفتم، تنظيم اين اليحه توطئه  چنان
و اين در ھر حال پيش ) اضافه کردندکه بعد اين مدت را (تصويب خواھند کرد » ده روزه«را فرموده اند که اين اليحه 

يعنی صاف و پوست کنده پوزه بند مطبوعات را آماده کرده . از موعدی است که قرار است کار قانون اساسی را بسازند
برای خفه . که اين البته خيال خام است . اند تا در مورد خوابی که برای قانون اساسی ديده اند جيک حد الناسی باال نيايد

. تنگ نظری خنده آوری استۀ  خود می دانند، تھديد به سه سال حبس نشانۀدن کسانی که سخن گفتن را وظيفگير کر
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 جان نيز گذشته اند و به ھر قيمت حرف خود را  وبشارت باد شما را که بسيارند کسانی که در نھايت اخالص از سر

 به عنوان نخستين قدم ًر بريده نترسانيد و من شخصاما را از س. خواھند گفت و فرياد خود را به گوش ھا خواھند رساند
مجمع عمومی کانون ۀ در طريق افشای اين توطئه و به عنوان اولين عکس العمل در برابر اين اقدام، در نخستين جلس

را از صف مردان شرافتمندی که آنجا گرد می آيند » شمس آل احمد«و » اسالم کاظميه«نويسندگان ايران اخراج آقايان 
  . پيشنھاد خواھم کرد،و مرگ را بر آلودن قلم به منافعی چنين خجالت آور ترجيح می دھند

  :شگردھای انقالبی باقی مانده استۀ در اين خصوص، ھنوز شاھکار ھم) ۵ـ

سسان را بگذارند در کوزه و آبش را بخورند، ؤسخنگوی دولت اعالم فرموده است که مردم بايد فکر تشکيل مجلسس م
يعنی فی الواقع . سسان را ھم انجام بدھدؤچھل نفر کار مجلس م»  مشورتیھيأت« بر اين است که ھمان چون تصميم

 و اين يعنی انقالب ضرب در انقالب - !بگذار ھمان ھا که قبا را می برند، خودشان ھم بدوزند و خودشان ھم بپوشند
  ـ!ضرب در انقالب

 احت)  به ساز که می رقصدًھنوز کسی نفھميده است که ملت دقيقاچون (ولت يا فرا دولت و يا فرو دولت در حقيقت، د
سسان فرق ؤو يک مجلس م»  مشورتیھيأت« ميان يک ًاين اندازه شعور را ھم برای مردم قائل نيست که احتماال

) تتنھا تصور مردم از آنھاس سياھی با دوتا سوراخ به جای چشم،ۀ که البته طبق معمول، کيس( مشورتی ھيأت. بگذارد

 مورد اعتماد شخصی ھستند که باالی دولت يا باالی فرا دولت و يا باالی ًمشتی افرادند با منافع مشترک، که نھايتا
سسان پيش می آيد بی درنگ موضوع انتخابات به ذھن ؤاما وقتی که صحبت مجلس م. فرودولت قرار گرفته است

 مشورتی منافع مشترک يا يکسانی ھيأت که خالف ترکيب متبلور می شود، و بالفاصله افرادی جلو چشم مجسم می شوند
  .ندارد، زيرا نمايندگان طبقات گوناگون جامعه اند

 مورد اعتماد تمام طبقات ھيأت خاص را به عنوان ۀ مورد اعتماد يک فرد خاص از يک طبقھيأتچگونه ممکن است 
ی لزوما از ھيأته ممکن است طرحی که چنين يک جامعه به کل مردم آن جامعه جا زد؟ چه گونه می توان تصور کرد ک

خود تھيه کرده است منافع تمام طبقات را شامل شود؟ و چگونه می توان به خود اجازه داد چنين ۀ پايگاه منافع طبق
طبقات يک جامعه، چنان طرح يک ۀ سسان، به نمايندگی فاقد اعتباری از سوی ھمؤ، با غصب عنوان مجلس مھيأتی

 و تازه، موضوع نھائی، موضوع –ی را که خود پرداخته است خود مورد تصويب قرار دھد؟ اسويه و يک رويه 
ی است؟ آيا منظور از اين شعبده بازی اخير آن است که اکثريتی بی ارفراندوم در مورد قانون اساسی، ديگر چه صيغه 

  ود؟ ضد تمامی جامعه در کار شکل گرفتن است شرکت داده شهی که باخبر نيز در توطئه 

ول نھائی تمامی اين لطمات آشکاری که پس از آن ھمه بدبختی ھا و خونريزی ھا به دستاوردھای ؤمس! آقای بازرگان
شما ۀ اگر به نام و حيثيت خود پای بنديد بی گمان تاريخ دربار. انقالبی اين مردم نجيب و صبور وارد می آيد شمائيد
ير قابل تحمل است و بدين نکته شما خود بھتر از ھر کسی آگاھيد چنان قضاوتی خواھد کرد که تصورش چندش آور و غ

تصور نمی کنم خطابه ھائی . و اگر به روز جزا معتقديد الجرم می دانيد که داريد چه عاقبتی برای خود تدارک می بينيد
 .کاھداز آن نوع که در تلويزيون ايراد می کنيد بتوانند در پيشگاه عدل خداوندی سر موئی از بار شما ب

دلتان خوش است بگوئيد قدرت اجرائی نداريد؛ اما اگر بندگان خدا ندانند خدا می داند که شما بر اين کرسی فاقد قدرت 
خوشتريد و ھمان را بر قدرت فاقد کرسی ترجيح می دھيد، زيرا تصور می کنيد که آخر پائيز، وقتی جوجه ھا را می 

 در اين جنگ ميان قدرت طلبی انحصارجويانه از يک سو و دفاع از ًا نھائی شمائيد بی آن که ظاھرۀشمارند، برند
دستاوردھای نيم بند انقالبی از سوی ديگر، پای شما به ميان کشيده شده باشد و خدا اين سياست بازی شوم شما را که 

شايد آن . ی کنيدھمه چيز را می بينيد و می شنويد و سکوت م. لحظه به لحظه خطرناکتر می شود بر شما نخواھد بخشيد
اما خدا آگاه است و . اکثريت نودونه ونيم درصدی بر اين تصور باطل باشند که براستی از شما کاری ساخته نيست

آنھا . پوزخندھای شما را می بيند و آن فرشتگان موکل بر شما در حساب اعمال تان می نويسند که می توانستيد و نکرديد
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 .می فھميديد و سکوت می کرديد، زيرا سود خود را در اين می ديديددر حساب اعمال شما می نويسند که 

خبرھای . کالغھای سياھی در راھند تا سراسر اين قلمرو را اشغال کنند . طلوع خورشيد به کلی لغو شده استۀ برنام
  .بدی در راه است اما کالغ ھا برای شما نيز حامل خبر خوشی نخواھند بود

دنيا ارزش آن را ندارد که فدای . با اين تعلل سياستمدارانه آخرت مطبوعی در کارنيست. گانسفم آقای بازرأبرايتان مت
 خسرالدنيا واالخره به –اما دريغا که برای شما دنيائی ھم نمی بينيم . ھيچ کس در اين نکته سخنی ندارد. آخرت شود

  ـ.ھمين می گويند
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