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وباطن، ، نآاست ازمتن قر دانستن افراد ،ظاھر .انتخاب ظاھر وباطن برای اين تحرير اقتباس ازحقوق اسالمی است
 ١۴اختيارفقط در ،اين علم سانی نيست وآکار بعقيده علمای اھل تشيع،که  ،وای قران استبه محت فھم ودانشِ 
   .بيان کننده ھمان فلسفه ظاھروباطن است ١) ؟(ن مغز رابرداشتيم ......آبيت معروف مولوی <مازقر !معصوم است

انگيزه ای برای  ،ظواھر امر نھا باآظاھری دارد که افراد بتناسب ديدگاھاوتصورات ويا تلقينات وتلفيق  ۵٧شورش 
ماه  بھمن ٢٢سنگرمورخ  ين تحريرمربوط نميشود ومقاله مفصلِ نھا به اآکه ذکر واحصاء  قائل ميشوند ۵٧شورش 

مطرح است پرداخته  ۵٧به تجزيه وتحليل انگيزه ھای گوناگونی که برای شورش ) ١٩٨۴=  ٢۵٢٣( ١٣۶٣  سال 
    :اينھاست نھاآکه ميتوان گفت  ناپخته ترين  است 

ورشکستگی اقتصادی وبيکاری  و ، فقراگرميگويند توطئه خارجی ودشمن داخلی مسئول فجايع کنونی ايران«
                                                                    »شکارا دروغ ميگويندآونابسامانی ھای اجتماعی است 

***  

   »ئی تحت حکومت پيشين وجود نداشت مواجه بايک تغييرحکومت نبوديممطمئنا اگرکمبودھا وکاستی ھا«

  )٧٩مريکا  بھمنآ(انجمن ملی مطبوعات                                                                                   

چه بود واين باطن درچه موقعيتی بود که ازنظرھا  ۵٧است که باطن شورش ين تحرير قاصد ورود به اين نقد ا
به  ۵٧ميگذرد ھنوزھم باطن شورش   ۵٧ن توجه داشت وامروز که سالھا ازشورش آپنھان بود وکمترکسی به 

   .مورد شناسائی وبحث قرارنگرفته است صراحت

زمينه ھای مناسب ونه چندان نامرئی دراجتماع ايرانيان  ۵٧ابتدا اين توضيح الزم است که غرض ازباطن شورش 
ت که شورش وويروسی اسومغزنه مسائل سياسی خارجی وبه کالمی ديگر اين تحرير درجستجوی باطن  ،است

  .توانست بدن ايران مترقی رامتال شی کند ۵٧درشورش 

  اين تحرير شايد بتواند  پاسخ اين پرسش مھم راداشته باشد  که:

جھانی دچارانقالب ودگرگونی شد                      مطلوبِ  چرا ايران دراوج پيشرفتھای اقتصادی واجتماعی وموقعيت سياسیِ 
  مريکا)آدرج دراسناد سفارت (ازگزارش دانشگاه ماساچوست 

اقتصادی، بيکاری وھرج ومرج  فقر سايرکشورھای جھان را ھای مده است که اساس انقالبآن گزارش مفصل آدر
  .پشت سرنھاده بود ی راتن ايران بکلی چنين مشکالآ وقبل از ١٣۵۶حاکم برجامعه تشکيل ميداده درحاليکه درسال 

                                                            
 پوست را برديگران بگذاشتيم    ما ز قرآن مغز را برداشتيم - ١

  امادرون را بنگريم و حال ر             ا بيرون را ننگريم و قال رام   
 ک-ح –مولوی 
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  ودومكتبي دركشورما جامعه دورهبري 

نجا که اين تحقيق درباره مغز آاز .رھبربوده است ايران ما  دردوران سلطنت شاھان پھلوی گرفتاردومکتب ودو
 رھبری و است وشورش مزبورھم درزمان سلطنت شاھنشاه ايران براه افتاد لذا اين تحقيق به نقش دو ۵٧شورش 

دوران پادشاھان قاجاريه وصفويه  که ايران در داريخ نشان ميدھمکتبی به ھمان دوران توجه دارد واال مسيرت دو
ن ھم مکتب آيک فلسفه که  از رھبر ھردو ،مکتبی نبود وبه توضيح بيشتر ولی دو ،مشکل دورھبری بود گرفتار

 راداره ميکردند واحتماال اگ را ملت وکشور ،ن فلسفه ودستواراتشآوبه اقتضای ، دينی ومذھبی بود الھام ميگرفتند
ن معمول ومتداول آرابظه بامزايای متعلقه واحترامات بود که فيصله  مد درآبوجود مي رھبر ن دوآتضادی ھم بين 

   .بود

نميشد  شکارآدشمنی وکينه ای که  و نکه مکتب دينی اساس تصميم وعمل بود معھذا يک نقارآ بااين وجود يعنی با
  :مده استآنامه اردشير زاندر ود داشت چنانکه  درايام قديم ھمچنان  وج از بين پادشاه وپيشوای  دين

ميتوان  را پيشوای دين ھميشه نيرومند ترين دشمن شھرياری است کسانی راکه بنام دين عليه سلطنت برميخيزند«
  ) ۴(تاريخ اجتماعی جلد                                                 ٢    »بنام بدعت گذران منحرف ازميدان به دربرد

ن مکتب آيک مکتب وفلسفه اند ودرپياده کردن  بايد فرق گذاشت بين جامعه ای که رھبران مختلف دارد وھمگی پيروِ 
مانند مکتب  ،بامکتب  ديگر است اختالف سليقه دارند با کسانی که رھبری مکاتبی رادارند که اصل مکتب مخالف

  .کمونيزم وکاپيتاليزم

بنابراين مخالفت وتضاد دومکتب محصور به فصل مکتوب مکتب  ؛يف ميکندن ايجاد تکلآمکتب، برای پيروان 
 ،ست که وقتی تعارض درعمل بوقوع پيوستاينجا و ،درمقابل عمل است ،کمم، وحُ کبلکه تضاد، متوجه حُ  .نيست
  .تضاد ظاھرميشود تاثير

خوند که فتوا آاره حکم وھم ،به گواھی تاريخ ،خوندآدراثبات تقدم تضاد درحکم حکومتی (رھبری شاه) ورھبری 
   .شود برحکم حکومتی فائق وبرتربوده استخوانده مي

   :نوشته است ،شاردن فرانسوی درجلد ھشتم سفرنامه اش که درواقع بيان موقعيت اجتماعی ايرانيان است

ين اطاعت وشايد ا نه ای دارند که ازته دل برميخيزدايرانيان نسبت به فرمان ھای سلطان خود فرمانبرداری صميما«
عقيده و ،به استثنای موارد دينی ؛ميباشند ھم پذيرا نھا حتی فرامين ظالمانه راآ ،ی زمين بيشترباشدرملتی روازھ

                                             .»برد اتفاق بيفتد که شاه دستوری برخالف مذھب صادرکند بھيچوجه نبايد فرمانش را اگردارند 

   )١۵٧تا  ١۴۴(ازصفحات                                                                                                   

 مکتب و دو -دربار دو –ريامھر، گرفتار قسم دوم بود يعنی دارای دورھبر آايران ما دردوران سلطنت شاھنشاه 
   .ارتش بود ودو – دوسازمان –فلسفه 

  كتب دوم

وبرطبق مصوبات  روطيت الھام گرفته بود قانون اساسی مش بود مدون که از مکتب اول به رھبری شاه  مکتبی
برای  مجلس که نماينده مردم بود عمل ميکرد که برای ملت، ترقی، تمدن، زندگانی مرفه، اقتصاد موفق وپيشرو

    .عظمت واستقالل وشکوه ميخواست کشور

 بسيار حجرتبرپايه سنت وقوانين م و ،گانه الھام ميگرفت وميگيرد ١٢از تازيان  بود کهوتشيع  اسالممکتب ديگر 
ن وريشه بامکتب ترقی ومدون به وازبُ  ،رھبری ميکرد وميکند را قديمی شکل يافته ودرھمان مسيرھم پيروان خود

 ازپشتوانه ھائی که ازو پايه ھای اين مخالفت ھم امری نظری نبود ونيست و ،رھبری شاه سخت مخالف ومتضاد بود
   .پيروان مکتب غيرقابل اعتراض وياترديد است برخورداراست نظر

                                                            
  ک-دو رھبری در دروان ساسانيان به اصرار و نابکاری مغ ھای زرتشتی بوجود آمده بود. ح تمشابه ھمين وضعي -  ٢
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  نمونه ديگر

فراھم کرد وسدی ايجاد  است که اسباب توقف اسالم را خوندآاين « :قای فريدون ھويدا درکيھان لندن نوشته استآ
  )۴٣٢کيھان لندن (                                                                »تساوی حقوق زن ومرد کرد دربرابر

  نمونه ديگر

   :دادگستری درکيھان لندن نوشته است وزير وقای دکترباھری معاون وزارت دربار آ

عترت بطوريکه روايت شده سرمشق فضائل واخالق است وھيچ طريقی برای درس اخالق بھترازنقل روايات  اھل«
زادی ودالوری آدرمقابل يزيد دردست است سرمشق حرمت،  او رفتاری که از زينب با ،نھانيستآی مربوط به زندگان

نمونه ثبات قدم درراه حق، ايثار، عشق وشجاعت است. کردارعلی ورفتارعلی تائيد برحق قصه کربال  –زنان است 
  )۴۵٨(کيھان لندن شماره                     »نھا رانميگيردآطلبی، عدالت، فصاحت وثبات است که ھيچ چيزی جای 

برکتاب  ١٣٣٣درسال  محمد باقرسبزواری درمقدمه ای که ؛قای دکترباھری بيسابقه نيستآنوشته واظھارنظر 
ورده اند، درس زندگی آ تازيان بھترين تعاليم رابرای ما«  :چنين ا دعا کرده است ،نوشته »النھايه فی مجرد الفقه«
  » ازمعلم واستادش، .... فرق است بين اينکه انسان ازدشمن کوچکی کند يا ،داده اند بما

حصيل کرده خارج وباسابقه کمونيستی تاچه حد باعقيده قای باھری تآمالحظه ميفرمائيد توضحات فکری واعتقادی 
  .غوش استآھم  ١٣٣٣نھم درسال آ ،خوند سبزواریآ

  نمونه ديگر

 اين کتاب را درمقدمه کتاب انقالب شاه وملت نوشته است که او ماموريت يافته تا ،محبی قای دکترمنوچھرخدايارآ
بيش ازديگران صالح برای انجام اين مھم  کشورايشان رااين اعالم ايشان نشان ميدھد که مسئولين وقت  ،بنويسد

   .دانسته اند

است که ايشان چه تالشی کرده که تشيع واسالم رابه فرھنگ باستانی ايرانيان جوش بدھد ونتيجه گيری  ورآحيرت 
اول « :هاست ونتيجه گرفته  ک است که دردين زرتشت وايران باستان رابط بين انسان وخدا مھرھمان   علیکرده که 

       »خرعلی است ھرچه ھست ونيست علی است وراه رستگاری درراه علیآعلی است 

زاين م صدماتی که اخوند وتشيع واسالم است که عليرغآن افراد به مکتب آاعتقاد وپيوستگی  گررسا اين نمونه ھا
   ٤. شيده اند ھنوز قلبا ازمکتب مزبور پذيرائی ميکنندمکتب ديده وک

   يدوقانون

                                                            
نی را امضا کرده است، و در يکی دو استان يکی از ژنرال ھايی که نامه بيعت با خمي )٢٠٠٢(اواخر  بيش از ده سال پيش - ٤

در تايپی درآورم. او را که با قلم خط نوشته بود را بصورت  وی به من معرفی شد تا خاطراتی ،کشور فرمانده لشگر بوده است
مرتبا شاھنشاه را خطاب اشتباه کاری قلمداد کرده بود که در توضيح چند برگی پس از تدارک کتاب خاطراتش خاطرات خود 

اتفاق مسلمان و اعتقادات مذھبی را قبل پرسنل ارتش نزديک به «می نويسد:  . ویکه به آن ژنرال ايرانی گرفته شد ايرادی بود
  از ورود به ارتش در خانه و محل زيست خود بدست آوردند.

  
در ارتش ھم توجه به ايمان افراد در رأس مسائل قرار نداشته است چون عقيده بر آن بود که فرد بی ايمان سرباز خوبی 

و پاسداری از مرز و بوم مملکت از فرامين خداست که گفته نخواھد بود و سرباز بايد بداند و معتقد باشد که خدمت در ارتش 
  » .)حب الوطن من االيماناند (
  در جای ديگری در خاطرات خودشان می نويسند در پادگان برای سرباز ھا نمازخانه و مرکز مذھبی احداث کرده اند.وی 

  
قابل ذکر اين که پس از آنھمه آشوب و غربت نشينی علياحضرت شھبانو در کتاب خاطرات خودشان، خانواده ديبا را که نکته 

 ک-ح . ند را منسوب به خاندان پيغمبر معرفی ميکنندھا ندار» سيد«ارتباطی با 



 حقوقدان -اميرفيض -۵٧بھمن  ٢٢بمناسبت سالگرد شوم  – ۵٧ظاھر وباطن در شورش         ۶برگ  ١١/ ٠٢/ ٢٠١٣ ، دوشنبه  

تازی که ھزارسال قبل به درک  ١٢يکی قوانين مدون مجلس وديگری قانون ثابت اسالم بانضمام سنت  –ونی دوقان
   .رفته اند

  دوسازمان 

ومجری دستورات  واحد تجاوزنميکرد ۴٠٠از که جمعا ن ھای اداری ووزارتخانه ھای کشوريکی سازما  ؛دوسازمان
درحکم يک سازمان مجری اده که ھريک ارتگاه وامامزمسجد وزي ھزار ٨٠وديگری  ،وانين بودحکومت واجرای ق

  ).اساسا دراسالم مساجد نقش وزارتخانه راعھده دارھستندخوند بودند (آاحکام رھبران مکتب 

ميتوان توقع داشت درحاليکه  ياآ ؟يا ميتوان انتظارداشت که چنين جامعه ای بتواند به حيات سياسی خود ادامه دھدآ
امامی است ودرقانون اساسی ھم تثبيت شده است برخوردی بين اين دومکتب متضاد  ١٢مذھب رسمی ما تشيع 

  ؟يندآخوند برآاندرنسل خود به مقابله بامکتب  ،نسل بوجود نيايد واگرھم بيايد توده مردم برخالف عادت وباور

ادامه دھند دريک جامعه محال وممتنع است که بتواند به حيات سياسی واجتماعی  متضاد دومکتب زيست ووجود 
دقيقا چيزی که درشورش  ،حاصل تضاد فروريختن يک مکتب ورھبر وقدرتمندی وانحصارگرائی مکتب ديگراست

   .رويداد ۵٧

درايران تنھا کسی است که به تعارض دومکتب اشاره سربسته کرده است او  ۵٧قای پارسونز سفيرانگليس درسال آ
   :گفته است

کھن  و . ھرگز نميتوان به زوربه جامعه ای گفت ازگذشته ات ببرباشدبيدارکرده  را شکست شاه بايد خيلی ھا«
تلويزيون رنگی  و پارتمان وجشن ھنرشيرازآ پيکان و نن بتواآبيانداز تا بجای  به دور ميراث اجداديت را يادگار
   )مصاحبه کيھان لندن(                                                                                               »بدھم

. چگونه ميتوان انتظارداشت دردوقطب کامال خنثی کننده قراردارد افکارفلسفی واعتقادات رھبران اين مکاتب متضاد
حاکم برجامعه دردو قطب کامال  درموقعيت حيات سياسی واجتماعی باقی بماند که فلسفه ومکتب که جامعه ايران

   .متضاد مثبت ومنفی فعال ھستند

ی کشيده ميشود بجای اينکه به مقصود طرف بوسيله دونيروی قو دو عرابه ای که ازنميتوان منکراين واقعيت شد 
   .شودنسقوط دچار برسد خرد ويا

ايران ما دردوران سلطنت شاھان پھلوی موقعيت بسيارحساس وخطرناکی راداشت که ميتوان به جرات گفت که ھيچ 
   .ملتی درجھان به چنين گرفتاری بزرگی دچارنبوده است

 مکتب و با ه مدون وترقی خواه ايران برھبری شاه رااين تحرير درحدی نيست که موارد تعارض ومخالفت بين فلسف
   .که تفصيلی مفصل وکتاب مانند است ،به تفصيل بيان کندحاکم برجامه  ،فلسفه اسالمی تشيع

فلسفه حاکم برجامعه ايران برھرتحولی که باسنت محمد واعراب بدوی زمان او ھمراه نبود بامخالفت سخت مکتب 
سپاھيگری حتی تعيين ھويت برای  موزش وپرورش تاآب گرفته تا آ و ينهازحمام وخز ؛داران ايران روبروميشد

 داران و بتاحکام مک ،اينھا به يکطرف ،اوزان حتی نصب تابلو برای دکاکين و باز اشخاص برسم شناسنامه و
 ناروا وطاغوت ھم ميدانستند وخدمت کردن برای دولت را مدون وقانونی به رھبری شاه را، مکتب رھبران مذھبی

   و صدھا مورد  ديگر را نمی توان از نظر دور داشت. ده بودندحرام کر

 قتصاد رااقتصاد وکاروفعاليت بود مکتب دينی ا اگرشاه ودولت تمام کوشش وفعاليتش برای پيشبرد وموفقيت درامر
   .رابرای تحصيل روزی کافی ميدانست وفرستادن صلوات مال خر

 ثروت را ،مقابل، مکتب مد مردمآوتالش وافتخارش باالبردن درريشه کن کند  مکتب ترقی ورفاه ميخواست که فقر را
، توزيع وتقسيم دیين گام انقالبی درزمينه اقتصابزرگتر :ميگويد و) يات قرانآ(  ؛وميداند ميدانست فخر فقر را ،ذم

فقرريشه داروگسترده درميان جامعه است نه تالش برای تقسيم رفاه بين مردم که نه چنين امری ممکن است ونه 
  )۶٠شھريور ١١(محمد خاتمی کيھان ھوائی                                          .اگرھم ممکن باشد مفيد ومطلوب
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مکتب مدون وترقی برھبری شاه برمعيارھای وطن پرستی وحاکميت ملت عمل ميکرد مکتب اسالمی حاکم برجامعه 
حد عرب   ،گرفته بود الماس را وطنيران برای ملت حاکميتی قائل نبود ووطن پرستی رامذموم وکفرميشناخت وجای ا

   :نجا بود که ازمحمد روايت شده که گفتهآ پرستی در مکتب اسالمی تا

  »خوار ميگردانيد ) راايرانيانمردم الاله اال هللا بگوئيد رستگارميشويد عرب رابه حکومت وعجم («

 ن اتخاذ ميگرديد باآزبه ضرس قاطع ميتوان گفت که ھرتصميمی که به اعتبارمکتب مدرن وترقی وقوانين ناشيه ا
   .روبرو بودرھبران مکتب تشيع واسالم  يا تقيه گرايانه  و شکارآمخالفت 

 ؛ن نوشته شده بودآيک لوحه ای که روی  ۵٧و در جريان شورش   ۴٢يران درسال مکتب اسالمی حاکم برجامعه ا
اين عمل نشان ميداد که ھرچه براساس تمدن وپيشرفت باشد ازنظر  ،مدن به گردن سگی رھاکرده بودندبسوی ت

   .درعرض سگ است که دراسالم منفورترين حيوانات شناخته ميشود مکتب اسالمی نجس و

عظمت وھيبت اين مکتب دينی دقت درجوانب ومراتب ومخالفت ھا ومتون اين تضاد چيز کوچک وکم اھميتی نيست 
سال  ۵٠ود وجای حيرت رابازميکند که چگونه مکتب رفاه وترقی توانست جامعه ايران راحد تضاد رانشان ميدھد

   .نقالب شاه وملت بسرعت بسوی ترقی وتکامل وپيشرفت بکشاندآ ھسته وسپس باآاداره کند واوايل 

 ۵۶مد نفتی ايران باسال آموزش وپرورش ودرآ موقعيت اقتصادی و معيارزمانیِ  ١٣۴٢ر  سال درابتدای اين تحري
وملت مکتب ترقی برھبری شاه دريک باانقالب شاه  ١٣۴٢اينجھت بود که ازسال  از ۴٢انتخاب سال  ،قرارگرفت

به عبارت ديگر ھمانند طوفانی بود که  مکتبت تشيع ايستاد و مقابل ،موتاسيون وجھش تاريخی غيرقابل انتظار
واکنش به شورش  و نوشعله ورشد ن مکتب بواکنشآ تش مکتب تشيع رابه کنارزد وآروی  سرد شده از خاکستر

   .الم وتشيع برمکتب زنده وپويای شاھنشاه ايران ختم شدی مکتب وامانده اسزوتفوق وپيرو ۵٧

   :جمله ای دارد که بيان کننده وپشتوانه اين تحقيق است گفته ،قای ميشل پوسنافسکیآن زمان آسفيرفرانسه درايران 

يعنی فلسه ومکتب تشيح  »نچه درايران ميگذرد پايان برخورد ميان روحانيت شيعه وسلسله پادشاھی استآ«
   .امکتب مترقی وقانونی ايرانب

ھنگاميکه رضاشاه کبيرھم به تقويت مکتب مدون ونوين وقانونی پرداخت مکتب تشيع ساکت نماند وباترتيب دادن 
ن توطئه آولی ايستاگی رھبرمکتب ناسيوناليسم ايرانی  ،دنبال کرد را ۴٢ھمان برنامه سال  ،مسجد گوھرشاد هواقع
   .سرکوب کرد را

پس ازمالقات بارضاشاه کبير دست به اصالحات زد که بامکتب اسالمی  ن کشورآاميکه پادشاه درافغانستان ھم  ھنگ
سقا> بنمايندگی ازمکتب دينی واسالمی افغانستان عليه مکتب اصالحات ن کشور ھمخوانی نداشت شخصی بنام <آ

  .ن کشور سرکوب شدآبرخاست که بوسيله ناسيوناليستھای 

 و ولی چون اصالحات وانقالب شاه ،ت مکتب تشيع برھبری خمينی سرکوب شدان ھم مقاومدراير ١٣۴٢درسال  
خاصه که کشورھای  ،شيع دادنرابه مکتب داران تآامکان رشد مجدد  ،توقف سرکوب ،ملت ھمچنان درجريان بود

  .انقالب شاه وملت موافق نبودند ھمراه مکتب متعارض گرديدند با خارجی ھم که 

  :د نوشته استساليوان درکتابش دراين مور

 ايران را ،سال گذشته استحکام پايه سلطنت ١۵تاکنون ثبات ايران بردوپايه سلطنت ومذھب استواربوده است در«

  »مذهب تامين كرد اين ثبات راباتامين تحكيم پايهسرپا نگھداشته واکنون پايه سلطنت سست شده ناچاربايد  

  :ساليون اضافه کرده است

يت هللا خمينی آ با مقام ارشد دولتی رابه پاريس بفرستد ومستقيما يکمريکا توصيه کردم که آبھمين جھت به دولت «
   )ماموريت درايران  ١۵۶صفحه  (                                                                   »وارد مذاکره گردد

  



 حقوقدان -

سلھا الزم 
يده وقوام 
 »والريسم

تجدد  ،سی

. مکتب شد

 ت ملی و

شارازرفاه 

بيعی ھمه 
 ،واھند شد

يسم جذب 

وت تاريخ 

-اميرفيض -۵٧ 

، قرنھا ونسکنيم
ن ملت جوشيآ 

سکو«، مکتب 

قانون شناس ،ی

نيان تحميل ش

ت که نماد ھويت

اقتصادی سرش

 بدھد بطور طب
يران شده وخو
ه مکتب بودائي
  .واھند خورد

وقو اقی بماند

بھمن ٢٢ شوم 

خلق ک نراآنيم 
اريخ وادبيات
،راع شده است

  

، وطن پرستی

ماندگی به ايرا

مشروطه است

ا دستاوردھای

زدستا را ود
نت مشروطه اي

به اگر ، شوند
م ھم جوش خو

حاکم برکشوربا

مناسبت سالگرد

انست که ما بتو
گ وباورھا وتا

اختر »الل طلبی
  .شناخته شود

،ب شاھدوستی

رستی وعقب م

کتب سلطنت م

خی ھزارھا ود

مان مکتبيت خو
ابقه يعنی سطن
والريسم جذب

باسکوالريمند

چنان مکتب ح

بم – ۵٧شورش

تب چيزی نيس
 بامالت فرھنگ

انحال«که واژه
مکتب شنورما

ی تاکنون مکتب

شيع وبيگانه پر

شورما ھمان مک

پشتوانه تاريخ

که باگذشت زم
جه مکتب با سا
شنا مانند سکو

ويا مقابله کنند

ی ميشود تاھمچ

اھر وباطن در ش

 

مکت ،ضعيف کرد
مکتب ھرملتی

ھمانطورکست
يع حاکم برکشو

زقرون متمادی

د ھا مکتب تش

ب حاکم برکش

پ از و ،است

 چيزی نيست ک
ورده اند متوج

شآنا مکاتيب
حاکم بجنگند ب

 مکتب سازی

ظا        ٨رگ

اران گرامي

بايد کوبيد وضع
. مشناخته شود

 لغت سازی نيس
ابل مکتب فجيق

جامعه ايرانی از

که بعد ،ه است

 مبارزه بامکتب

زندگی ملت ما

طنت مشروطه
رکشورما سرخو
 است که به م
 بتوانند بامکتب

ی شماست که
   .تحليل برود

بر ١١/ ٠٢/ ٢٠١

ياايران –ايران 

امکتب مقابل ب
کتبی مکتب ش
. مکتب مانند
ود که  ھم درمق

تدروزنده درجا

دن گرائی بوده

ايران برای ت

وبراز زادیآ و

  .ست

ھدوستی وسلط
مکتب حاکم بر
 محال وممتنع
ھم درحدی که

 برای سرگرمی
ن بازمان تآت 

٣ ، دوشنبه  

فرزندان ا

مکتب رابا
است تا مک
يافته است
ساخته شو

مکاتب مقت

طلبی وتمد

ی ملتشناآ

استقالل و

برخوردارا

مکتب شاھ
نھا که ازمآ

افراد اين
نھآميشوند 

بدانيد که
ومشروعيت

  

  

  

     

   

 


