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 پاجههران گبرای دیو ما فاجعه شش جدی برای 
 

 

و وار گج نائشش جدی و پی آمد و نتاکوچکتر و قاصرتر و نحیف تر از این است که شتان بنده گو زبان و انفکر 

اشی و فریاد ن، حِق ابراز درد دلم ون ها هموطن عزیزمیلبا اینهم مثل م . منو توضیح کبکشم سوزندۀ آنرا به تصویر 

 دارم. تقدیم می( مرغوب ناهرچند )و چند سطرخود محفوظ داشته را برای از آن

دست  حق الزحمه وولی متأسفانه باشد  ریخ سازترین جغرافیای تمام عالم میأت ،در یک قرن اخیر جغرافیای سیاسی ما

ردید گدیه نأتسته یطور شاه بود( نه اینکه بکه توأم با جان فشانی ) آزاد اندیش این سرزمینساکنین  مزد این هنرنمائی

که  شدند ، مقروض و بدهکار نیز معرفینمای( جهانیاناکثراً فرصت طلب و استعمار ) در افکاربلکه ناجوانمردانه 

 ریخی در حق این ملت عزیز و مظلوم محسوب خواهد شد.أترین جفای تگاین خود بزر

 .باشد تهر کس شاید متفاو اه به عقبگنی گونگچردیم، البته گیک کمی به عقب برر اجازه باشد، گاله، أافتن مسگجهت ش

ضمناً سرزمین شان برخالف  هوش برخوردار بودنداز نعمت ذکاوت و های سفید پوست  روس ها مثل سائر اروپائی

منجمله طالی زرد و طالی سیاه و ر سرشار از منابع غنی گطرف پهناور و وسیع و از طرف دی از یکها  اروپائی

ا هم سرحد و یو مهم دنیا ژیک یو عالوه بر این با بسیاری از نقاط ستراتبود  طالئی سفید و خالصه هر چیزطالی 

 نزدیک بودند.

 سرعتکه  ردید، انقالب صنعتی ایگها نیز احساس  سرزمین روسدر صنعتی، خیلی زود انقالب  برقجرقه های 

 ها را در اقصی نقاط عالم به ارمغان آورد. لیسگحضور ان

ه و در فکر ایجاد سد جهت ردیدگها، دچار یک نوع ترس و واهمه روس درک شرائط ارضی و فکری ها با  لیسگان

یدند ردگآسیا و حتی جنوبی و جنوب شرقی سرزمین های آسیای میانه و شرقی ها در  پیشروی و نفوذ احتمالی روس

زدند  گدست به یک قمار بزر ،خود خالف منافعبعدی آفرینی های  خاطر بطی ساختن و یا خنثی ساختن نقشه ب ءً بنا

یکی از مکاتب فکری  فکری مکتبپیاده نمودن  ترجمه کردن و آن قمار عبارت از وئن بودند( بُردن آن مطمکه به )

ظاهر دشمن و رقیب نظام ه ب) ها توسط دوستان لیسگاناین مکتب فکری را تخم  بود.مغرب زمین یعنی کمونیزم 

سرزمین روس توسط جوانه زدۀ آنرا در  پا کاشتند ولی با مهارت خاص نهالارو، در نقطۀ حساس خودسرمایه داری( 

ر و نام انقالب اکتوبه و ب رسیدبه ثمر ذشت که این نهال بدژخیم گن یو چیزرص و شانده شد غلینین و همفکرانش 
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یجاد ایری از ایجاد یک لبرالیزم و دموکراسی قوی و گجلو، این یعنی تاریا به جهانیان معرفی شدیپرولر و گانقالب کار

 یک دشمن تقلبی در قبال خودش.

جای آن یک نظام و سیستم دموکراتیک ه بوست و ـپیبه وقوع ن ری! گب دروغین کارر در سرزمین روسیه یک انقالگا

ها و ادیان ریشه  گفرهنتوجه به ظرفیت و استعداد سرزمین و مردم روسیه و با توجه به رفت با گو مردمی پا می 

ه رسید ک نظر نمیه سرشار روس ها، بعید ب طبیعی و با توجه به ثروت ندی روسیه قرار داشتگدار که در همسای

، وجود ، اینکه امروز در نظر بعضی هابودیم لیس نمیگنام انه کج کردار بما شاهد موجودیت یک استعمار امروز 

یا مارهای تربیه شدۀ علتش این است که ما از مار شد  شود یا می در منطقۀ ما یک موهبت پنداشته میها لیس گان

  ستی واقعاً ترسناک بود.یموناین مار ک یگزیدگو  یگکه البته خزندبودیم ترسانده شده ها  لیسگهمین ان

 اّما ادامۀ بحث:

ی سابقۀ دارد که مدع یرگدی انحرافی تفکریک اصالً کمونیزم ریشه در ) و شالودۀ فکری آن ستی روسیهیانقالب کمون

این ارمان!! خالف فطرت دارد،  و باز اصالً کمونیزم و پیاده نمودن آنهم در قلب تمدن مصر باستان چهار هزار ساله 

 توقع پُراجتماعی موجب نمودن بعضی اصالحات  ءبا اجرا و خالف واقعیت های ساختار روحی بشری است(انسانی 

ان جهان و منطقه منجمله روشنفکراجتماعی  - روشنفکران و مبارزین سیاسیسیاری از فکری ببشقاب فالودۀ  ساختن

که  دنعقیدۀ ماتریالیرم دیالتیک عجین نموده بودبا روشنفکری و مبارزه را  که ما شد آنهم روشنفکرانیکشور عزیز 

 شان، خاموش شد.همین اندیشۀ ماتریالیستی  وزش باد های مخالفروشنفکری شان با  شمعالبته بعد ها 

فکراً  اخویشتن ر با تشکیل حزب خلق،منتهی به آرزوی مسکو،  وطنی ما با پذیرفتن مسیربهر حال، روشن فکران!  

غصب قدرت از طریق فع همه جانبۀ مسکو قرار دادند و منتظر روز موعود یا همان روز مناو عمالً در خدمت 

ک خره با یباالکشوری  - بدنۀ تشکیالت نظامیها تالش برای نفوذ در  ها مبارزه و سال سال کودتای نظامی بودند.

مطمئن به پیروزی کسب قدرت  ،باز مسکو  آغوش و جیبداشت )وقوع کودتای سرطانی( با در نظر پیش زمینه

 برادران عزیز با آنهر چند میدانم بسیاری از ) ظریف را نباید از نظر دور داشتشدند.  در اینجا یک نکتۀ سیاسی 

وجودیِت لقمۀ چرب مطور مؤقت ه بار مایل بودند تا ینیز بس آن اینکه رقیب یا رقیبان سرسخت مسکو موافق نیستند(

و حلقوم و معدۀ مسکبُردن آن به دهان آسان ولی بلعیدن و هضم آن برای یرد لقمه ایکه گر بقرامسکو  کشور ما در کام

 ردید.گدشوار و ناممکن 

این  درناپذیر به وقوع پیوست.  جبرانو ریخ خراش أبلعیدن، فاجعۀ دلخراش و تفاصل بین بردن به دهان و  در حد

مشمول هر دو ، حزب دموکراتیک خلق )ثوری( بود) بعداً ناسوریفاجعه که محرک اولیه اش کودتای سرطانی و 

 نقش اصلی و مخرب داشت. جناح(

رفتار و به اصطالح در کوچۀ گه بمترق هان در یک تلۀ غیرگبود ناحزب دموکراتیک خلق که مدعی خدمت به مردم و وطن 

یم انه پرستی بود سر تعظگو بیملی و انسانی  گفرهنو به هر آنچه خالف رفته شد گان گروگعملی خویش به  - مبارزۀ فکری

 را نا جوانمردانه بائی خویشآون هزاران هزار انسان معصوم وطن خدوش رفقای انترناسیونالیستی خویش و در دوشاآورد  دفرو

ز آنها را نخواهند بخشید هر چند گذاشت که وجدان و افکار عمومی هرگیاد تباهی دنباله دار را و ظالمانه بر زمین ریخته و بن
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ر قبال داینکه یک روزی  دهند البته توقع ین خویش ادامه میگی ننگان دولت فعلی به زندگپر و بال تمویل کنندامروز در زیر 

 رسد. نظر میه حاضر خواهند شد، کمی ضعیف بمحکمۀ عدالت خواهی 

 اّما:

های پاک سرشت  انسانهمچنین از نظر قربانی شدن  وضعیت کشور و منطقه ورچه شش جدی از نظر برهم خوردن گ

ار خواهد گآیندۀ کشور ما منحیث یک روز سیاه ماندنسل های کنونی و فاجعه بار در اذهان نسل کشور ما، یک روز 

ت فاجعه نیسعوارض جانبی آن فاجعه، کمتر از خود ر نیز دارد و آن اینکه گسیاهی و پلیدی آن یک وجۀ دیبود ولی 

قسماً مهلک، خودش منجر به تولد یک بیماری ه جهت بهبودی یک بیماری حاّد و داروی تجویز شدکما اینکه یک 

اوی گجنون شوروی ها را دچار یک بیماری شش جدی با اینکه هم ما را و هم  شود.  و صعب العالجتر میمهلک تر 

وسیالیستی و دیکتاتوری و نجات مردم شوروی از یوغ استعمار سعجله در تداوی آن در مسکو منجر به نمود ولی 

لی ردید وگو از وارسا تا خود مسکو(  گپرااز برلین تا ) جسمی – تخریب دیوار های ضخیم فکریهمچنین منجر به 

وطن ما قربانی  بر دامن پاک شش جدی هنوز همین گلکه های نن زدودناستعمال مواد اسیدی جهت  با تأسف فراوان

جهاد در برابر شش جدی لج بازی های مدعیون  ،ترین نمونۀ آنککوچ ،ون داردگوناگاشکال یرد که این قربانی گمی 

، رگمصلحتی این دو جریان و ده ها جریان فکری دیو رفاقت و رقابت ران شش جدی گهمسنو همچنین لجبازی های 

 باشد. می

 سخن آخر اینکه:

 ه میذاشتگر گفت اگتوان  ولی به جرئت میسان و ساده نیست آکار رچه التیام زخم های ناشی از ضربۀ شش جدی گ

هم مؤفق می شدیم و هم از عاملین اصلی این  التیام زخم های یاد شده، سرعت بخشیدن به یعنیدر تدبیر این امر شدیم 

دست ه ال بحه آنچه که تا ب قناعتهیچ رغبت به  گران بزرگرفتیم ولی متأسفانه مثلیکه بازیگحساب پس می فاجعه 

 ، ندارند.آورده

 دهد این است که: اً رنج میبسیاری از ما ها را جدکه  ریگلۀ دیأسم

 بکشد ولیبه وکیل مدافع خود یک ِچک سفید  ،مالی ایبُردن یک دعوخاطر ه همیشه حاضر است بیک آدم ثروتمند 

نیمی از یزۀ پاک و سالم، گبا یک انپیش کش نمودن هزاران هزار لیتر خون و اشک و عرق مردم مظلوم ما با 

بر  یرند،گعوض اینکه مورد نوازش و مکافات قرار بحمالت خرس های قطبی نجات دادند ولی جهانیان را از شّر 

رقیبان دیروزی کمونیزم  های تربیه شده و اجیر گ، مورد حمالت سخالف توقع و برخالف نورم های اخالقی

 .رفتگو مثلیکه قرار خواهند رفته گرفتتند و قرار گ، قرار شوروی

  تشکر.

 


