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  زادآهركس به اصل خويش گردد باز     همه باهم شويم انسان 

  حقوقدان -اميرفيض

تاريخی کوروش برگزيده وبيداری وھوشياری وتعصب به  روزماه را زاد بانآبه ھمه کسانيکه روزھفتم 
   .سرافرازی وشادزی ميگوئيمادند درکمال احترام توام با تواضع ايرانی بودن خودشان را نشان د

سوده بخواب ما آش شاھنشاه ايران مبنی <براينکه کورشی ايرانيان نشان داد که جمله جنبش کور
ھمانطور که انسان  و نشان داد که ايرانيان بيدارشده اند .ه استرانشان داد > واقعيت وحقيقت خودبيداريم

مه اعمالی است  که نشان اين بيداری ايرانيان مقدماده عمل ميگردد آبعد  ود وميش خواب بيدار ازاول 
   .شاھنشاه ايران چيست یمعنا ومفھوم بيان تاريخ خواھد داد

شی ايرانيان م نوری ھمدانی درباره جنبش کورايکی ازروحانيون وابسته به حکومت جمھوری اسالمی بن
   :اوگفته است ن غافل ماندآه توجه ب که نميتوان ازبرده  عباراتی را بکار

 –*ش جمع شوندکور جب ميکنم چطورميتوانند درمزارتع –*کدام قدرت دراين بخش کوتاھی کرده است 
  *ورده گريه کردندآش جمع شده طواف کرده اند دستمال درکور مزار عده ای در

  رماند ازاصل خويش       بازجويد روزگاروصل خويشوکود یھرکس

 خود بازداشته شد مدام در ری است که وقتی به زور ويا حيله ازاصل وزندگی وعادات معھودبشراينجو
تنيده وشالوده شده  نراآ، احساسات ملی ، بنای فکریبازگشت به اصل خود است اصلی که طبيعت او فکر
   .است

د وفريب سال مقاومت کردنه بظاھرازدست دادن ٢٠٠نکه آبا  ايرانيان بعلت تھاجم اعراب ھمه چيزخودرا
 کم فرصت مقاومت را از ،حيل اسالمی قرارگرفتند وکشتارھای بی حساب وجنايات اعراب کم جمله ھا و

تی لکم حا ،کم و ،مردم گرفت وايران بواسطه استيالی اسالم به يک ويرانه وتاراج خانه اسالمی مبدل شد
 اننآنچه که حکومت ھای اسالمی برای آاز  د که نميتوانستند فکرکنند بغيرمآبرای مردم ايران بوجود 

   .ورده است بھتری ھم ھستآ

سلطنت شاھان پھلوی که ميتوان گفت ازمبانی حقوق اسالم بھره  وزھای خوشروردھای آمتاسفانه دست
لوی ھم مسلمان وبه حفظ پادشاھان پھ بمناسبت اينکه دين رسمی کشور اسالم بود و ؛ای نداشت

ورد ھای اقتصادی آانتساب ان پيشرفتھا ودستعدم  شعائراسالمی متعھد نميتوانستند ويا نخواستند که از
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ن پيشرفتھا وسربلندی ھای آنتيجه مردم تصورکردند که  وردند ودرآواجتماعی به اسالم سخنی به ميان 
  .ناشی ازاسالم است ،بين المللی ورفاه وکار

با اين تصورواھی ھمفکرشوند که وقتی شاه  ۵٧اذبه ای سبب گرديد که مردم درشورش چنين باورک
ورد ھای خوب وبرازنده برای ما فراھم کند حتما  روح هللا آنھمه دستآتوانست  مسلمان درکشور اسالمی

زمان شاه  از وسيع تر و مده است خيلی بھترآخدا ھم ھست وتصويرش ھم درماه  ١ خمينی که عالمت
   ٢. وردآسايش وسربلندی خواھد آ فاه وبرای ما ر

مردم درحکومت اسالمی تحميلی ديدند که  تصوراتش واھی وايجاد ارتباط وتداوم دوران سلطنت شاھان 
غيرقابل احصاء نرا درھمه ابعادآپھلوی با ايام ذلت بارحکومت اسالمی اشتباه فاحشی بوده که بھای 

   .پرداخته وبايد ھم بپردازند

 قدرت بيداری و >کدام قدرت دراين بخش کوتاھی کرده استمدانی گفته است <خوند ھآاينکه  
. ھوشياری درمقابل بی ھوشی را متوقف ميسازد ه قدرت ھای حکومتھشياری ملت است که ھم

ن مردم ھستند آنوقت آيند آاست با مردم بی ھوش ھرکاری ميتوان کرد ولی وقتی مردم به ھوش 
  ٣. >مدآای کبوتر نگران باش که شاھين < ومت خواھند کردکه ھرکاری که بخواھند با حک

نھا ميگذرد دربيھوشی کامل آنچه برکشوروزندگی آخوند ھمدانی وامثال اوخيال ميکنند که مردم نسبت به آ
ال حکومت ؟ ازبيکاری واعتياروفحشاء وفقرخبرندارند ازجنايات عمگاه نيستندآ ؟ ازغارت کشورھستند

تضييقات  از -بی کشور وابتالء به امراض واگير نگرانی ندارندآھديدات بی ت از ،اسالمی واقف نيستند
کمی جا برای  تحصيلی وخفقان عمومی وزندان ھای پر که وزيرکشورجمھوری اسالمی ھم فريادش از

   .خبرندارندمده آ زندانيان در

 دارد که يکی از اين تجمع خيلی معنا  
   .بيدارھستيم ومنتظريم بدان که ما اعليحضرت رضاشاه دوم استش که ای وارث کور ؛ نھا يعنیآ

  ايجاد تكليف براي اعليحضرت 

. يادم ھست روزی ن تکاليف غافلندآ اکنون ازاين تجمع برای اعليحضرت ھم ايجاد تکليفی ميکند که 
مفاھيم    يکی از »من درکنارمردم ھستم ،روزی که مردم بگويند قانون اساسی«اعليحضرت فرمودند 

مشروعيت قانون اساسی است حرف ھمين احترام وتاکيد بر بزرگ شتظاھرات خودجوش مردم درمزارکور

                                               
 ک-بود.. ح )خدا( هللا »آفت« - ١
چه کاری «ه شده بود ھم گمان ميکردند: کسانی که در اداره ھا وسازمان ھای دولتی مشغول کار بودند و امر به آنان مشتب برخی - ٢

اينرا اعتقاد داشتند و رای به جمھوری اسالمی دادند ولی ھمانان جلوتر از » ھا ميکنند مالھا نمی توانند بکنندھست که شاه وارتشی 
 ک-مزه ناخلفی و نمک نشناسی برايشان چشيده باشد. حودند از کار برکنار شدند. تا ديگران که رای منفی داده ب

 ک-ح –دريغا روز بيداری، دريغا صبح ھوشياری  - ٣
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بان که مصادف آاعليحضرت تصورنميفرمائيد انتخاب روزھفتم  ؛مفاھيم شعارھا گرفته ميشود سياسی از
  .وردآبدست  با زاد روز اعليحضرت است يکی ازدالئلی است  که بايد ازمفاھيم واسطورھای اين تجمع 

  حيرت ازتجمع 

   ؟ش جمع شوندمردم توانسته اند درمزارکورتعجب کرده که چطور خوند ھمدانی اظھارآ

تش مياندازد بدون توجه آ آب و تش افتاده باشد برای نجات او خود رابهآ ھرکس معشوق ويا عزيرش در
است شاه درفرھنگ  اصل ايرانيان شاه دوستی .کم بازميگردند ،ايرانيان به اصل خود کمن آبه عاقيت 

خشونت وعواقب  ش با مجازات وکور مزار که جمع شدن در ايرانيان ميدانستند ،ايرانی پدروسايه خداست
 نھا عرق وانگيزه ایآ، احترام به پدرھويتی یازپدرتاريخ وبزرگداشت وخيمی روبروست ولی معھذا ياد

صب اغحکومت  اگر شرائط عادی بود و رگا ،مجازات را تحت الشعاع قرارميداد که داد بود که وحشت از
کورش تجمعی بی سابقه  مزار قت معلوم ميشد که تجمع درنوآنميشد ش مانع برگزاری مراسم درمزارکور

   .سيلی خروشان برای برباددادن حکومت اسالمی غاصب ايران ميگرديد و

خيلی اھميت دارد که مردم  ؛ذله شده اند ر، صحنه ساز وفريبکارگ، غارتمردم ازاين حکومت اسالمی جبار
بايد به اين اقدام ايرانيان  ش تجمع کنندکور زاربازھم درم ت حکومت ميشوند وخشون بدانند که گرفتار

   .نھا را کردآرزوی موفقيت وسرافرازی آبھا داد عزت واحترام تقديم کرد 

  مردم گريه كرده اند 

کورش را طواف  ومزار خوند ھمدانی تعجب وحيرت کرده که مردم دستمال دست گرفته وگريه کرده اندآ
   .کرده اند

خوند آی شيعه مانند ھمين نای دورگرديدن وجمع شدن است ولی نزد فقھاطواف درلغت به مع – حاشيه
خوند ھمدانی به معنای آواژه مزبور ازسوی  واستفاده از ،ھمدانی درمعنای زيارت خانه خداگفته ميشود

   ( پايان حاشيه) .کورش را مانند خانه خدا محترم دانسته وطواف ميکرده اند ن است که ايرانيان مزارآ

 وند وسخ شده ازمذھب ودروغھای متوليان حکومت بيدارميشنگ ومَ ــَ م ر،خواب ومسحو ھایانسانوقتی 
 تومان ميسنجند ٣۵٠٠تومان رابا  ٧ ردال سلطنت شاه مقايسه ميکنند و وضع کنونی خودشان را با ايام

ھاست سال. سنگ ھم باشد ميترکد تاچه رسدربه انسانی که ازخجالت زن وفرزندانش بايد ھم گريه کننديم
  .دردلش اشک ميريزد

   :ابوسعيد ابوالخير بيتی دارد که وصف الحال مردم کشورماست

  ن رنگی نيست آخون دل وديده بر کز    دشت خاوران سنگی نيست ھمه  سرتاسر     

 کزدست غمت نشسته  دلتنگی نيست     ستيقام وھيج فرسنگی نــــــيچ مــــــدرھ    


