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شاهی که نه #رضا بود و نه #خان
در سوم شهریور بیست نمرهی صفر گرفت

شمع بهشت

لیبرالیسم هم مثل فاشیسم
نسخهی عالج نیست و هیچ نسبتی با چمرانیسم ندارد

حق :تا همین چند دقیقه پیش سوم ش�هریور بود .ندیدم ربعک پهلوی حرفی
دربارهی این روز بزند .سوم شهریور اگر باالی سر این ملت پدر نباشد ،میشود
سهی شهریور بیس�ت که الحق باید به رضاخان نمرهی صفر داد بابت آن اتکای
بیخود به آلمان .مردک چو انداخته بود آلمانیها ریشهی آریایی دارند .لعنت بر
پهلوی اول که عوض خدا تکیه داد به سیبیلهای هیتلر .اینقدر ایران و ایرانی
را حقیر میدید که توهم زده بود تا مملکت به آلمان نچس�بد ،رستگار نخواهد
شد .آلمان اما نسخهای برای ش�فاری رضاخان نداشت و به چند ساعت نکشید
که متفقین از قزوین آمدند تهران .ش�مال افتاد دست ش�وروی و جنوب دست
انگلیس .اشغال ایران توسط متفقین در سهی شهریور باعث شد رضاخان مثل
یک آشغال تبعید شود به زبالهدان تاریخ .رضاخان از ایران رفت اما میراث شوم
اعتماد به اجنبی همچن�ان در ایران باقی ماند :قحطی و فق�ر .عجبا! رضاخان را
همانهایی که بر س�ر کار آورده بودند ،بردند؛ در حالی ک�ه دیگر نه رضا بود و نه
خان .حال ورق بزنیم چند صفحه تقویم را تا برس�یم به هشت شهریور شصت.
روز شهادت رئیسجمهور رجایی .برگردید عقب تا در صفحهی هفت تیر شصت
بفهمید که خمینی حمزهاش را چه مظلومانه از دس�ت داد .بهشتی البته تنها به
شهادت نرسید؛ هفتاد و دو مدیر و مدبر حزب جمهوری اسالمی را هم با خود برد
تا روزنامهی یانکی در تیتر یک خود با درشتترین حروف ممکن بنویسد« :ترور
بهش�تی ،بولدوزر آیتاهلل خمینی را از کار انداخت!» م�ن معذرت میخواهم از
ساحت حضرت حق ولی گمانم اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان ،شصت مبارک
خود را به عالمت تمسخر نشان غرب و غربزدهها داد .بولدوزر خمینی ،خامنهای
بود که هنوز در بیمارستان بهارلوی تهران نفس میکشید و نفسکش میطلبید
و حتی با مجروحترین تن ممکن باز فکر و ذکری جز امام نداشت« :بشکست اگر
دل من به فدای چشم مستت؛ سر خم می سالمت شکند اگر سبویی» .بهشتی در
آسمان شهید و خامنهای در زمین به عبارتی رشید و به قولی شاهد .طرفه اینکه
کشور درگیر جنگ است؛ نه با صدام ،که با ش�وروی و انگلیس و آمریکا و حتی
آلمان .همهی بیگانهها منجمله فرانسه طرف بعثیها بودند و ما حتی سیمخاردار
هم نداشتیم ولی خب! علی چیتسازیان را داش�تیم« :اول عبور از سیمخاردار
نفس ،بعد عبور از سیمخاردار دشمن» .ایران که با رضاخان هشت ساعته ویران
شد ،با خمینی و خامنهای در ورای هشت سال جنگ همچنان ایران است؛ چون
رضاخان چمران نساخت و سیدعلی اما هنوز چفیهی دکتر مصطفی را بر دوش
دارد .لیبرالیسم هم مثل فاشیسم .عشق است چمرانیسم سید...

