
 ارامدی نظام جمهوری اسالمی فراز نهم : توطئه ناک

های وسیع درسطح کشور، و در شهرستانها بیشتر، بر اینکه جمهوری اسالمی تر، شایعهها و شاید موذیانهو از همین قماش توطئه

هم کاری برای مردم انجام نداد. بیچاره مردم با آن شوق و شعف فداکاری کردند که از رژیم ظالمانه طاغوت رهایی یابند، 

تر شدند! زندانها پر از جوانان که امید آتیه کشور مستکبران مستکبرتر و مستضعفان مستضعفگرفتار یک رژیم بدتر شدند! 

کنند به اسم اسالم! و ای کاش ای را اعدام میها از رژیم سابق بدتر و غیر انسانیتر است! هر روز عدهباشد و شکنجهاست می

اخان و پسرش بدتر است! مردم در رنج و زحمت وگرانی گذاشتند! این زمان از زمان رضاسم اسالم روی این جمهوری نمی

اموال مردم مصادره خورند و سردمداران دارند این رژیم را به رژیمی کمونیستی هدایت می کنند! آور غوطه میسرسام

آنکه نقشه و  شود. و دلیلشود و آزادی در هر چیز از ملت سلب شده! و بسیاری دیگر از این قبیل امور که با نقشه اجرا میمی

افتد؛ در تاکسیها همین توطئه در کار است آنکه هرچند روز یک امر در هر گوشه و کنار و در هر کوی و برزن سر زبانها می

شود؛ و یکی که قدری کهنه شد یکی دیگر مطلب واحد و در اتوبوسها نیز همین و در اجتماعات چند نفره باز همین صحبت می

نفر از عوامل توطئه گمان  دو ـ های شیطانی بیخبرند با تماس یکیف بعض روحانیون که از حیلهاألسشود. و معمعروف می

کنند اطالع از شنوند و باور میکنند مطلب همان است. و اساس مسأله آن است که بسیاری از آنان که این مسائل را میمی

های عظیم اجتناب ناپذیر آن ندارند ـ چنانچه اطالع صحیح از وضع دنیا و انقالبهای جهان و حوادث بعد از انقالب و گرفتاری

تحوالتی که همه به سود اسالم است ندارندـ و چشم بسته و بیخبر امثال این مطالب را شنیده و خود نیز با غفلت یا عمد به 

 . اندآنان پیوسته

قالب اسالمی ایران با سایر انقالبات و قبل از کنم که قبل از مطالعه وضعیت کنونی جهان و مقایسه بین اناینجانب توصیه می

گذشته است، و قبل از توجه به آشنایی با وضعیت کشورها و ملتهایی که در حال انقالب و پس از انقالبشان بر آنان چه می

لت به گرفتاریهای این کشور طاغوتزده از ناحیه رضاخان و بدتر از آن محمدرضا که در طول چپاولگریهایشان برای این دو

ها و ادارات و اقتصاد و ارتش و مراکز عیاشی و اند ، از وابستگیهای عظیم خانمانسوز، تا اوضاع وزارتخانهارث گذشته

بندوباری در تمام شئون زندگی و اوضاع تعلیم و تربیت و اوضاع دبیرستانها و های مسکرات فروشی و ایجاد بیمغازه

ها و وضعیت جوانها و زنها و وضعیت روحانیون و متدینین و آزادیخواهان متعهّد و دانشگاهها و اوضاع سینماها و عشرتکده

به حبس و رسیدگی به بانوان عفیف ستمدیده و مساجد در زمان طاغوت و رسیدگی به پرونده اعدام شدگان و محکومان 



و محتکران و گرانفروشان و رسیدگی داران و زمینخواران بزرگ زندانها و کیفیت عملکرد متصدیان و رسیدگی به مال سرمایه

به دادگستریها و دادگاههای انقالب و مقایسه با وضع سابق دادگستری و قضات و رسیدگی به حال نمایندگان مجلس شورای 

اند و مقایسه با زمان سابق و رسیدگی به عملکرد اسالمی و اعضای دولت و استاندارها وسایر مأمورین که در این زمان آمده

و جهاد سازندگی در روستاهای محروم از همه مواهب حتی آب آشامیدنی و درمانگاه و مقایسه با طول رژیم سابق با در دولت 

دیدگان در جنگ های شهدا و آسیبنظر گرفتن گرفتاری به جنگ تحمیلی و پیامدهای آن از قبیل آوارگان میلیونی و خانواده

های پی در پی آمریکا و وابستگان خارج و داخلش ) ظر به حصر اقتصادی و توطئهو آوارگان میلیونی افغانستان و عراق و با ن

اضافه کنید فقدان مبلّغ آشنا به مسائل به مقدار احتیاج و قاضی شرع( و هرج و مرجهایی که از طرف مخالفان اسالم و 

ه قبل از آشنایی به مسائل، به منحرفان و حتی دوستان نادان در دست اجرا است و دهها مسائل دیگر، تقاضا این است ک

اشکالتراشی و انتقاد کوبنده و فحاشی برنخیزید؛ و به حال این اسالم غریب که پس از صدها سال ستمگری قلدرها و جهل 

ای است محفوف به دشمنهای خارج و داخل، رحم کنید. و شما اشکالتراشان به فکر بنشینید پا و ولیدهها امروز طفلی تازهتوده

داران و ا بهتر نیست به جای سرکوبی به اصالح و کمک بکوشید؛ و به جای طرفداری از منافقان و ستمگران و سرمایهکه آی

انصاف از خدا بیخبر، طرفدار مظلومان و ستمدیدگان و محرومان باشید؛ و به جای گروههای آشوبگر و محتکران بی

شدگان از روحانیون مظلوم تا خدمتگزاران متعهد مظلوم به ترور تروریستهای مفسد و طرفداری غیر مستقیم از آنان، توجهی

 داشته باشید؟

شود و اشخاصی از روی گویم که امروز در این جمهوری به اسالم بزرگ با همه ابعادش عمل میاینجانب هیچگاه نگفته و نمی

نم که قوه مقننه و قضاییه و اجراییه با کلکن عرض میکنند؛ انضباطی بر خالف مقررات اسالم عمل نمیجهالت و عقده و بی

کنند و ملتِ دهها میلیونی نیز طرفدار و مددکار آنان هستند؛ و اگر زحمات جانفرسا کوشش در اسالمی کردن این کشور می

ن به این اقلیت اشکالتراش و کارشکن به کمک بشتابند، تحقق این آمال آسانتر و سریعتر خواهد بود. و اگر خدای نخواسته اینا

خود نیایند، چون توده میلیونی بیدار شده و متوجه مسائل است و در صحنه حاضر است، آمال انسانی ـ اسالمی به خواست 

خداوند متعال جامه عمل به طور چشمگیر خواهد پوشید و کجروان و اشکالتراشان در مقابل این سیل خروشان نخواهند 
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