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  خلق را تقليدشان بر باد داد
  
  

 خبر شركت پژو سهم بزرگي ازسودحاصله خويش در سال گذشته راناشي از فعاليت پژو در ايران ميداند و: خبر اول  .البالي اخبار به دوخبر برخوردم   در
  .ننداروپايي ها از گسترش صنعت اتوموبيل كره ونفوذ آن در اروپا وجهان نگرا: دوم 

داراي تصاوير كه  را بين تمامي دانش آموزان توزيع كردند  هاييچهدفتر     بخاطر دارم ،هنگامي كه دوران ابتدايي را ميگذراندم ، روزي در كالس درس ، 
 ساخت ايران است وبه خود رو و اولين به ما گفتند اين اتوموبيل پيكان نام دارد. مختلفي از يك اتوموبيل بود وما بايد به دلخواه آنها را رنگ آميزي ميكرديم

آن موقع نميدانستيم پيكان وصنعت اتوموبيل چه سرنوشتي .  اتوموبيلي را جايزه خواهند دادكندقيد قرعه به يكي از دانش آموزاني كه بهترين رنگ را ارائه 
 نوع اتوموبيل در حال مونتاژ  24 ،امروز در ايران  .كرديم مي  تصورپيكان را نه صنعت وابسته كه صنعت ملي زيرا در ما غرور كاذبي ايجاد شد  .يافت خواهد 

ي جهاني فاصله ند است كه آن نيز از استانداردهاتنها اتوموبيلي كه تا نزديك به پنجاه در صد در ايران ساخته ميشود سم .است و از صنعت ملي خبري نيست
داراي چندين  ،امروز ز كرد ،، آغاكامل  با هدف رسيدن به صنعت را مونتاژ اتوموبيل ، مان با ايرانتقريبا همز كه كره جنوبي  قاره آسيا ،اما در شرق .دارد 

چرا فكر ساخت اتوموبيل كه در ايران و كره جنوبي .  را به چالش ميطلبدسازندگان خود رو كارخانه اتوموبيل سازي است كه در سراسرجهان بزرگترين 
   ؟ رقابت جهانيند و ما هنوزدرچنبره مونتاژ گرفتاريمتوانا به كره اي ها چرا ؟  پيدا مي كند فاوت  مت فرجام همزمان ايجاد ميشود دو

خلق را : كه دريافته بودنيك  مولوي كه ، ما را مطمئن مي كند  ايرانرفتار   بخصوص،درجا ميزننداي كه همچنان  دقت در رفتار كشورهاي در حال توسعه   
  .تقليدشان بر باد داد

  . دن آنان را مقلد بار آورديدند پس الزم . ميدهند  نبه استبدادشانتن  و جوامع مبتكر  پرسشگرمردم مستبدان و اربابان قدرت به خوبي دريافتند كه        
. تقليد از صنعت ومد،باب شد ،در امورمادي وزندگي .خود بمانند  از رشد در غفلت  به تقليد، ، و تقليد كردن بدانند گرو بطوري كه دنيا وآخرت خود را در

   .ند  آمدجع تقليد الزم الذا مر!در دين ، چون ،باب اجتهاد در دسترس همه كس نيست 
صرفه پسنديد ه و   و شيوه فعال كردن استعدادهاي خود، موختن و بكار بستن روش رشد آ كه  سرمشق كردن ، و الگوها را از تجارب ديگرانموختن  آ    

 بالي جان جامعه است حتي اگر به بهترين نحو ي انسان استيتقليدي كه مانع ابتكار و شكوفا تقليد كور كورانه و بدور از پرسشگري، . توقت  اسجويي در 
ويش آزادي موزيسيني كه فقط به اجرا و تقليد اساتيد ميپردازد و از خود ابتكار ندارد فقط ميتواند يك نوازنده خوب بگردد ،تازه اگر در عمل خ.انجام پذيرد 
تكليف سازي   بالطبع،  ودر اين تقليد هم آزاد نباشند وابتكار را الزم ندانندحال در جوامعي كه در همه امور خويش فقط به تقليد خو كرده باشند .داشته باشد

  .ر و خريدار پيدا ميكندا خرافه و خرافه پردازي باز.را پر ميكندنها آ ابتكار ء خالبراي انسانها،
لذا .  فكر غالب ميگرددايندر اين كار چنان اصرارمي ورزد كه در جامعه نيز. با حقوق است  ويا مصالحجايگزين كردن منافع قدرت ،ي كارها   يكي از

د بنام هرچه افراد جامعه از حقوق خويش كمتر آگاهي داشته باشند آسانتر ميشو.ملي در ميان است ونه از حقوق يا مصالح هميشه در مباحث صحبت از منافع 
 تا امروز از كارهاي بايسته اين است كه روشنفكران و تحصيلكردگان و دانشجويان ياد آور حقوق ملي باشند .منافع ومصالح ملي حقوقشان را پايمال كرد

 اصرار اين دوو جايگزيني خل  ولي با كمال تاسف بخشي به عمد و برخي به سهو در تدا ودرايت بر روايت پيشي گيردعرفان به اين حقوق در جامعه ارتقا يابد
 وقتي حق تعيين سرنوشت و هدايت خويش از مردم سلب و به مقامي خارج از اراده آنها سپرده شد و وقتي نفع و مصلحت ،به ناحق، جاي حق نشست .دارند

 مقامي )كه قادربه تشخيص مصلحت خويش نيستندعامي دانستن مردم واين( اه وبنا بر فرض فوق و فسلفه تقليد آنگ سلب شد، اامكان هرگونه ابتكاري از آنه
انتخابات كه وسيله ابراز حق . اين امر را عهده دار ميگردندپس مقام واليت وشوراي تشخيص مصلحت،الزم مي آيد تا منافع و مصالح را تشخيص دهد 

 به تشخيص مصالح خويش نيستند ،شوراي نگهبان اين حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است، خود هدف ميگردد وباز بنا بر فلسفه تقليد چون عوام قادر
در اين امر نيز .  انتخاب نمايند"نماينده" به آنها معرفي ميكند تا از ميانشان مي داند عده اي را كه صالح  مي كند و وظيفه را بر عهده ميگيرد و به مردم لطف 

بلكه خود را از . موزند آه ابتكار ، قوه رهبري و حق و مسئوليت رهبري است را نمي درس اول رأي دادن را كه بكار انداختن قو، ي كه رأي مي دهند مردم
  . استبداد زمينه رشد مناسبي ميابد  فرهنگاي، در چنين جامعه .به تقليد از شورا عمل مينمايند ممنوع مي كنند و ابتكار

 ايجاد غرور كاذب در  قدرت حاكم با عنوان منافع ملي و. درايران بحث انرژي هسته اي از مواردي است كه ميتوان به عنوان مثال ذكر كرد،  در حال حاضر    
ل  كه اين عماشاره كرد تضمين بقا رژيم از سوي آمريكا و غربگرفتن  ميتوان به  ء اين هدفها  از جمله. كند كوشاست تا اهداف خويش را پنهان  ملت

 كه در  اما دست اندركاران امر، با مقايسه كردن ملي كردن صنعت نفت توسط دكتر محمد مصدق.خود،نقض كامل استقالل و مقاير با حقوق ملي است
اگر  .ن ميدارند راستاي حقوق ملي واستقالل ايران انجام پذيرفت، با برنامه هاي هسته اي ايران ويكسان شمردن آنها،اهداف خود را با پوشش منافع ملي پنها

مخالفت با منافع ملي قلمدادشده وچون منافع ملي به غلط جاي ،  بر خيزد  برنامه هاي هسته اي كه از ديد بعضي منافي حقوق مليست صدايي به مخالفت با
دن دانش هسته اي دم ميزنند اما  هر روز از بومي ش .خفه و خاموش مي شودبه سهولت ، جامعه نمي داند حق با كيست و صداي حق حقوق ملي نشسته است 

قادر نيستند ناوگان هوايي ايران را كه دسترسي به دانش آن بسيار سهل تر از دانش هسته اي است بهينه سازي نمايند تا با هر پروازجان هموطنان سرنشين در 
وق ملي مقدم بر هر نفع و مصلحتي است از جمله ، حق مردم است تا وبه مردم آگاهي داد كه حق  اما بايد اين ابهام را زدود.اين تابوت هاي پرنده بخطر نيفتد 

  ... و وفرزندان و همسرانشان با خيال آسوده سفر نمايندءحق مردم است تا اوليا.ي و نياز و يا عدم نياز بدان اطالع يابنده ااز كم  وكيف پروژه هست
 كه پست هاي كليديش را يكي پس از ، از قبيل اصالحات و سازندگي ندارد رار پوششي رژيم واليت مطلقه كه امروز ماهيت مافيايي او عريان گشته وديگ

 فقيه را براي بقا كافي نميداند ،بنا  مطلقه در اختيار ميگيرند توسل به مقام واليتديگري جنايتكاراني از قبيل پور محمدي و محسني اژه اي وتير خالص زنها
ليست نمايندگان مجلس و سپس وزرا به خدمت امام زمان . اي از ابهام كه همانا ارتباط با امام زمان است ميپوشاند ناتواني و ضعف خود را در هاله ، براين

 آقاي احمدي . خالف عهد با امام زمان وانمود گردد،تقديم ميگردد وعهد نامه وزرا توسط وزير ارشاد به چاه جمكران سقوط ميكند تا بدينوسيله سقوط رژيم
 كلماتي " مقامي روحاني"اورا احاطه كرده است بپوشاند در حضور  "هاله اي از نور كه از ماورا" خويش را پشت  و عدم كار آيياريكي فكرنژاد ميكوشد ت

 را ،هنگام سفر به عربستان همزماني ورود خويش و شاه عربستان از سوي اكثر علماي اسالمي مذموم است قاعدتارا بزبان مي آورد كه از عقل سليم بدورو
 در  نه چندان دورزمانازبياد بياوريم كه همين حضرات در برهه اي  .واسطه امام زمان انجام گرفته است باين رفتار،القاء كند كه  چنان تعريف و تبليغ مينمايد
  افتخاراين  و وارد جلسه مي كند جانشين فهد با  احمدي نژاد را پا به پا حاال امام زمان.»  بريده باد دست فهد ، تبت يدا ابي لهب« : نمازهاي جمعه فرياد ميزدند

   . !ارزاني مي كند » رئيس جمهوري ايران « را به 
از سوي اين دربارقبال هيئتي اعزام ميگردد تا  قصد سفر ويا سخنراني دارد "دولت امام زمان  رئيس"در بار الهي نيز با دربار سلطان يكي شده و هر گاه    

 بر  بحران هويت مردم دردرون مرز وبحران تشديد بكار ، وبا بازي با اعتقادات مردممافياي حاكم بر ايران با برنامه ريزي خاصي . زدمقدمات سفررا فراهم سا
براي استقراراستبداد  مگر همين حضرات  .در حال اجراست  ري مصباح يزدي اين نظريه پرداز خشونت،ستئوري حركت ق .رون مرز استيدر ببحران افزودن 

 تا نفعش به امريكا نددادن بمدت هشت سال ادامه ويش، جنگي را كه با تجاووز نيروهاي صدام آغاز گرفت وميتوانست پس ازكمتر از يكسال خاتمه يابدخ
 راه تجاووز «ازند كه  يا امروز بحراني را نمي سآ ؟  »  قدس از كربال ميگذردهرا«  كه بود نيكي از شعارهاي جنگيشان اين يا  آ ؟  وانگليس و اسرائيل برسد

توسط اسرائيل در عراق است كه در صورت ماجراجويي و حمله اخبار رسيده حاكي از ايجاد پايگاههاي نظامي . »؟ اسرائيل غاصب به ايران از كربال بگذرد



ر جنگي كه سودش به چند مليتيها ومستبدين خونريز بهوش باشيم تا نادانان بار ديگر ميهن ومردم را در گي.موضعي به خاك ايران ،مورد استفاده آنها قرار گيرد
 خواب نوكري بيگانگان ورسيدن به قدرت بهر قيمت جمعي درلباس مخالفت با رژيم.بيگانه پرستان نيز آماده اند تا از اين بحران سود بجويند  .مايندنميرسد ن

 حقوق ملي را ناديده گرفته و خواب " تعيين سرنوشت خلقها" و برخي به بهانه حقرا ميبينند وبه آتش بحران دامن ميزنند واز مشوقان حمله وجنگ با ايرانند
 آيا امروز با بي تفاوتي د؟گاهنآآيا همه ايرانيان به اين امر . ينند اين رفتار را ايران و مردم آن مي باما زيان . تجزيه وجدايي بخشهايي از وطن رادر سر دارند

ان ميگذرد، تك تك ما مردم در قبال آينده و حتي حال وطن مسؤل نيستيم؟ ايران وطن ماست نگذاريم با جهل وناداني وسكوت در برابر هر آنچه كه در اير
  . ويرانش كنند
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