
اژدهايي@كه@به@آسمان@رفت

مجموعهاي در اثر دو �هر راشومون بيهمتا شاهكار خالق �١٩٢٧ـ�١٨٩٢ ژاپني شاعر و نويسنده آ@كوتا@گاوا, ريونوسوكه نوشتة اژدها, ١

/@�١٣٤٤ ابنسينا, انتشارات گركاني, اميرفريدون ترجمة به فارسي

از اژدهايي روز ف�ن ميدهد وعده است كرده آويزان درخت به كسي كه اع�ني ژاپني,١ داستاني در
گرد اژدها پرواز انتظار به عظيم جمعيتي موعود, روز در كرد/@ خواهد صعود آسمان به درياچه اين
همان فرداي از ميرود/@ در طرفي از هركس و ميكند پرا@كنده طوفان و رگبار را تماشاچيان اما ميآيد
با آذرخش برق و باد نعرة در سياه اژدهاي ديدند خود چشم به ميگويند شگفتي با شهر اهالي روز

رفت/ آسمان به تنوره@كشان درياچه اعماق از ط�يي پنجههاي
رسانههاي و پرخواننده نشريات در بخصوص جهان, رسانههاي در سؤال اين ١٩٧٩ سال از پس
از مسجدها/@ در دمدست: و فوري پاسخ گرفت؟ شكل كجا ايران انق�ب شد: تكرار غرب, پربينندة
بر توجهها ديدهاند, را آن داشتند اطمينان همه و نبود ترديد جاي شكوهمند اژدهاي عروج در كه آنجا
دستگاههاي نگاه زير توانستند مساجد پس گرفتند نتيجه و شد متمركز درياچه, تِه يعني آن, خاستگاه

بپرورانند/ انق�ب و بپاشند قيام بذر شاه رژيم امنيتي
و شرق ميان عيني, و ايده انضمامي, و انتزاعي مصداق, و مفهوم جفتشدِن در نبود بار نخستين
بحث در كليسا, لغت از دين نهاد به اشاره براي مغربزمينيان متون در ميشد/@ ايجاد سوءتفاهم غرب
از نمايندگانشان و مردم قدرت به نگاه در و دربار, واژة از سلطنتي خاندان و اطرافيان و پادشاه قدرت
به فقط دومي نه است, محراب و شبستان به محدود مشخصا اولي نه ميشود/@ استفاده پارلمان @كلمة
غربي ناظر وقتي ميگيرد/@ مركز را ملي مجلس ساختمان سومي نه و دارد, اشاره سلطنتي كاخ تا`رهاي
دا`ن ياد به ايراني شنوندة ميكند, خ�صه مسجد كلمة در را دين, نهاد نفوذ يعني انتزاعي, و ذهني امر

ميافتد/ گنبد و مناره و
aبا داد اع�ميه خميني bآيتا شخص عليه و بزند تهاجم به دست گرفت تصميم شاه وقايع, توالي در
طيف اعتراض زد, جا بعد ماههاي در @/ @gكرد تعيين جانشين و حريف خودش براي jعم كار اين
اسلحهخانهها دِر ريخت, فرو رژيم رفت, در خواست, پوزش و ناميد انق�ب را مخالفانش جورواجور
خوانده اس�مي انق�ب پيروزي كه گرفت شكل وضعيتي نا@گهان و شد خياباني قدرْت شكستند, را
اجتماعي مشروعيت از برخوردار مكاني كرد: بازي نقش البته مسجد بناي جديد, موقعيت در ميشود/@
مسجد از تازهنفس قشوِن اين اما جديد/@ قدرت پيادهنظاِم گردآمدِن مناسب و همگان روي به گشوده و

رفت/ آن داخل به موقتا مدتي جديد قدرت استقرار سير در بلكه نيامد, بيرون
است, بوده آرام نسبتا مكاني همواره ايران در عبادت, محل بهعنوان مسجد, خود امر, واقعيت در
است/ شده ثبت مشروطيت صدر در مسجد در آتشين نطق از مواردي گرچه جاها, بسياري از آرامتر
مسجد در ترحيم مجالس در سياسي ترورهاي بودند نگران ديانت اصحاب برخي ٢٠ دهة اواخر
كه كرد ايجاد را تصور اين نبايد گفتند و است, ايمن حريِم بهعنوان عبادتگاه وجودِي فلسفة خ�ف

مقتول/ ايمان درجة به توجه بدون غافلگيرانه@كشتن براي است كمينگاهي مسجد
حقيقت عين را او نظر كه دارد اعتماد غربي تشخيص به چنان sمعمو ايراني خوانندة و شنونده
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اظهارنظر پاية بر و تهران, در هتلي سرسراي در بنابهوظيفه و قلمانداز كه مقالهاي در حتي ـــ ميگيرد
همان بعدا برسد/@ دنيا سر آن در روزنامهاي چاپ ضربا`جل به تا باشد شده نوشته محلي, افراد
واقعا مساجد در پنجاه و چهل دهههاي در بياورد ياد به كوشيد كمتر محلي بيننده.شنونده.خوانندة

نه/ يا داشت وجود مخالفت, معني به سياست,
و حكومت تأييد براي ـــ بهمن ششم فروردين, ٢١ ـــ شهر بزرگ مسجد در ميتينگ روزگار, آن در
آن و بودند روحانينما واعظاْن آن بودند, متوّلينما مساجْد متوليان آن اينكه گفتن بود/@ شاه برنامههاي
هم مسجد در ٥٧ تابستان تا ٣٢ فاصلة در ندارد: تاريخي واقعيت در تأثيري بودند مؤمننما شنوندگاْن

نداشت/ وجود رژيم با مخالفت براي جايي
بر حمل افراد منزل در روضهخواني در واعظ كنايههاي بود ممكن گهگاه ,٤٢ خرداد ١٥ از پيش تا
سخنراني سه دو مانند ـــ را قرن ربع طي استثنايي و معدود مواردي اما شود/@ موجود وضع با مخالفت
ـــ شد تعطيل سبب همين به كه تهران ارشاد حسينية در بعدها و بازار, مساجد و قم فيضية در تاريخي

بميرد/ مشهد, زادگاهش, در توانست اما بود دربهدر خارج در سالها كه شانهچي مدير محمد حاج جمله, از ٢

با قدرت٢ از بركنارمانده سابقوِن برخي داد/@ تعميم مملكت سراسر در مسجد هزارها به نميتوان
اين در كمتر بهقدرترسيده متعهِد بازارياِن نداشت/@ وجود سياسي فعاليت مساجد در گفتهاند صراحت

بماند/ ابهام در موضوع ميگذارند و ميكنند صحبت صريح باره
در ميكرد/@ رشد دين سنتِي و اصلي بدنة كنار در ايدئولوژيك و سياسي شاخههايي سالها آن در
راه اس�مي انجمن تهران دانشگاه فني دانشكدة در همفكرانش و بازرگان مهدي ,٢٠ دهة انتهاي
داشتند/ اس�مي انجمن ميخواستند, ا@گر ايران, دانشگاههاي دانشجويان بعد دهة سه طي و انداختند
اين و آزادي, نهضت گرايش دانشجوياني مختصر, كتابخانة و نمازخانه با كوچك, محيطهاي آن در

ميكردند/ تبليغ خلق, مجاهدين عقايد نوع از مشخصا راديكال, اس�ِم اواخر
٨٠ و ٧٠ دهههاي آزادمنشانهتر نمونههاي به چنداني شباهت سالها آن اس�مي انجمن هواي و حال
به منّزه را هرچه چيز, همه تقريبا به نسبت بدگماني و دستگاه با ضديّت از آ@كنده فضاي در نداشت/@
اعضاي ,٥٠ دهة در ميكردند/@ قلمداد طاغوتي خطابههاي’’دكتر‘‘@, از الهام با نميآمد, چشمشان
و ميشدند نيرومندتري مدام فشاِر گروههاي خود, خاص رفتار و حالت و پوشش با اس�مي, انجمنهاي
بهنظر كه هم حوزه و مسجد متعارِف اس�م به ميآمدند/@ هراسانگيز غيرمذهبي, دانشجويان چشم به
عبادت و ذهنيّات با مؤمنان مشغولكردن براي ترفندي و ميزدند سازش برچسب ميرسيد قشري آنها
خويش متعالي درك اما ميكردند تأييد را موجود وضع به اعتراض نوع هر ميكردند/@ قلمداد آخرت و
آن تأييد از بينياز و بازارـ@حوزهـ@مسجد قشرِي ديانت وراي را امروز جهان و معاصر جامعة از

ميدانستند/
در شيراز دانشگاه اس�مي انجمن اعضاي يورش به مطلبي در نگارنده گذراي اشارة ,٧٩ سال در
آن در آيا ميپرسيدند كه شد روبهرو خوانندگان برخي ناباوري با دانشجو دختر تولد جشن به ٤٠ دهة
انجمن همان اعضاي از شماري تاريخي, واقعيت در بود؟ ممكن اس�مي انجمن تشكيل دانشگاه

رسيدند/ مناصب به اس�مي جمهوري در بعد سالهاي در اس�مي
سياسي فعاليتهاي اما شدند/@ اعدام حتي و افتادند زندان به هم اس�مي انجمنهاي آن اعضاي برخي
اس�م از متفاوت دانشجويان اس�مي انجمن اس�م نداشت/@ مسجد به ربطي مذهبي دانشجوياِن
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بود/ مسجد روزمرة اس�م از متفاوت زيرزميني, زيادي حد تا جريانهايي بهعنوان دو, هر و بازارـ@حوزه,
پانزده اصحاب ميان شخصي دعواي حتي و ايدئولوژيك كشمكش از است پر سالها آن زندانيان يادهاي

كاشت/ را بعد سالهاي خونين سركوبِي بذر كه خصومتي ـــ مجاهدين و خرداد
به ناخواسته و گرفت دستكم را آن يا ماند غافل دين نهاد از شاه رژيم كه غربيان نتيجه@گيرِي
آن در ايران جامعة عرصة در نه است/@ درياچه و اژدها داستان دنبالة داد رشد مجال راديكال @گرايشهاي
رژيم ُخفيهنويسان منتشرشدة گزارشهاي در نه و داشت وجود استنباطي چنين تأييد در شواهدي سالها
با و گفت چه واعظ كه ميبينيم گزارشي گاه برعكس, ميشود/@ ديده تساهلي چنين بر داّل مدركي سابق
سركوبي ٥٠ دهة اول نيمة تا دانشجويي, و بازاري قالب دو هر در اس�مي, بنيادگرايِي كرد/@ بايد چه او
از شايد, درياچه ته از ـــ برآورد سر قدرتمندانه ديگر بار شدند, ضعيف رژيمش و شاه وقتي اما شد
از موقتا مدتي بلكه نيامدند, بيرون مسجد از هم جديد نظام نفرات نه/@ حتما مسجد شبستان و دا`ن

كردند/ استفاده آن فضاي
مخفي پليس نظارت زير عمومي مكانهاي همة مانند باز, هميشه درهاي با قديمي, و بزرگ مسجِد
هم گذرگاه دارد, در چند يا دو كه مواردي در و نميشود ديده آن شبستان در منقول شيء و اثاثيه است/@
نماز ساعاتي در ميدهند, جوش معامله ميكشند, سيگار ميخورند, غذا مياندازند, تسبيح هست/@
مساجد به چنداني شباهت ايران خلوت و كمقيدوبند مساجد خوابيدهاند/@ نفر چند و ميخوانند,
است وهني مكانها آن در خوابيدن و سيگاركشيدن و لميدن ندارد/@ يمن و پا@كستان و عربستان

نابخشودني/
و فرش با دارد سالني و راهرو حياط, بر ع�وه است/@ شخصي ملك جديد نسبتا و كوچك مسجد
پاتوق تا ميبندند را ورودي دِر نماز, فواصل در و بلندگو, چند و آمپليفاير البته و كولر و بخاري و اثاثيه
و ناهار از پس نيستند بيميل محل كسبة برخي نشود/@ ع�ّف آدمهاي يلهشدِن و مشكوك م�قاتهاي
است موظف متوّلي و كنند, بيتوته آنجا را شب بخواهند حتي كساني يا بزنند, ُچرتي همانجا نماز
نميدهند/ البته هم ضدحكومت سياسي تبليغات و اع�ميه پخش و غيرمجاز نطق اجازة نگذارد/@
كارهاياند/ جديد رژيم در نه و داشتند نزاع سر سابق رژيم با نه مسجد پيشنماز و متوّلي و مالك هزارها
امروز شرايط اين نميديدند/@ موجود وضع با مخالفت براي كافي د`يل يا نداشتند عقيده ابراز جرئت يا
aدر او خود و شد مصادره داشت كاري چنين جسارت آن مالك كه مسجد يك دستكم دارد/@ ادامه هم

است/ زندان در gسطور اين نوشتهشدن زمان
عضوگيري و تبليغ براي هم مساجد از ميداد, دست فرصتي ا@گر مجاهدين, و مؤتلفه بود طبيعي
دانشگاه در يا بازار در آنها از يك هر فعاليت دامنة از بيش مساجد در فعاليتشان يقينا اما كنند/@ استفاده

نبود/ مقايسه قابل گفت ميتوان نبود/@
ميدادند:’’@هيئت تشكيل جلسه خانههايشان در ٤٠ اوايل و ٣٠ دهة اواخر ميگويند مؤتلفه اعضاي
بوديم/ ثابت عضو پنجاه ;’’@حداقل داشت‘‘@ برنامه اشخاص منازل در سيار طور به چهارشنبه شبهاي در
اينكه از ;’’@پس ميكردند‘‘@ شركت هم خانوادهها از ميگرفتيم قرار كه خانوادهها در بود/@ سيّار جلسات
ميداديم‘‘@; انجام هم را اجتماعي و سياسي مسائل بحث, و درس پوشش در شد تعمير مخروبه مسجد

همه: از گوياتر و

يك و است داير و است روشن چراغش اينجا كه دليل اين يكي ندهيد/@ درس ’’@اينجا گفتند: ايشان
مساجد از يكي برويد Ê¾ است/@ زياد بازار در م�وكه مساجد نيست/@ اطمينان مورد اينجا اينكه هم علت
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بسته درش آهنگران بازار در كوچكي مسجد كنيد/‘‘@/@/@/@/@ روشن را چراغش است بسته درش كه را م�وكه

/٦٢ ,٥٨ ,٥٥ ,٥٤ صفحات @/١٣٨٦ اسGمي, انقGب اسناد مركز اميري, حكيمه تدوين اس�مي, مؤتلفة هيئتهاي شفاهي تاريخ ٣

٣/hداد قرار آSا در را برنامههاZان و hكرد ñ] و oگرفت كليد بود/@/@/@/@ ك خا@ از پر داخلش و بود

كوچكي شهرهاي و روستاها به يا افتادند زندان به يا خرداد ١٥ اصحاب حلقة ,٥٠ و ٤٠ دهههاي در
اين مسجد/@ در سياسي فعاليت به رسد چه تا است, نظر تحت شديدا هم عادي امور كه شدند تبعيد
در نميشود/@ همراه مكاني و شخص هيچ اسم با بود شاه رژيم با مبارزه پرورندة مكان مساجد كه ادعا
چگونه/ و زماني چه در و بود, شاه رژيم با مبارزه پايگاه شهر كدام در مسجد كدام نميخوانيم جا هيچ
نزديك از باشند كرده فرصت اينكه بدون sمعمو ميكنند تكرار خواندهاند يا شنيدهاند كه را حرفي
مراجعانش و است جايي جور چه اساسا خصوصي, ملك يا عمومي حيطة بهعنوان چه مسجد, ببينند

دارند/ رفتاري چه آن در
فقيهاند يكپا خودشان بلكه ميدانند `زم را فقه تحصيل تنها نه بازار اهل برخي كه دارد واقعيت اين
جلسات مسجدهايي در هم امروز @/ @gكردهاند معين را جواب پيشاپيش واقع در ميكنند استفتا aوقتي
مسائل بحث, و درس پوشش اينكه’’@در اما است/@ برقرار بازار و كسب اهل مؤمنان براي فقه درس
شركت هم خانوادهها كه’’@از ميگرفت انجام فضايي در ميداديم‘‘@ انجام هم را اجتماعي و سياسي
و اجانب چنگانداختِن و موجود وضع از خوديها و اقوام بستة محيط در شكايت يعني , ميكردند‘‘@

خطير/ است كاري البته كه اع�ميه پخش و مسلمين, ناموس و مال و جان بر خدا دشمنان و @كّفار
حوزه از ناهمگن آدم شماري كه خشونت به توسل طرفدار بازاريهاي از كوچك بسيار بودند اقليتي
قبولش جزئا يا jك مردم از بسياري مانند هم ا@گر دستگاه, با صنف دو اين ا@كثريت ميكردند/@ بسيج
ترجيح محتمل فتنة به را مألوف ظلم ميترسيدند, خشونت و تندروي از نبودند/@ سرشاخ نداشتند,

نميگذاشتند/ ضدرژيم فعا`ن اختيار در را مساجدشان و ميدادند
و پرداختند خشونت تقديس به هم دانشگاه در سالها متفاوت, گرايشهايي با ضدرژيم, فعا`ن اما
همة گستردة فعاليت بدون كردند/@ روشنفكري آداب از بخشي به تبديل را شاه رژيم با مطلق مخالفت
بزرگ شماري مسجد در نه بود آزموده بار يك را خويش بخت كه گلوبندك مبارزهجوي اقليت آنها,
روزنامهـ نويسندهها, حقوقدانها, پيگير مبارزة بدون ديگر/@ جاهاي در نه و مييافت جديد همرزم
مطرحشدن دوباره بخت حتي يحتمل خارج, و داخل در دانشجوها البته و زيرزميني سازمانهاي نگارها,

گرفت/ وام هم را آزادي نهضت و ملي جبهة اعتبار شد, مطرح وقتي و نداشت/@
به اشارهاي كمتر ,٥٠ دهة در بازارـ@حوزه فعا`ن به نزديك محافل جوانتِر مبارزان خاطرات در
ته از بايد اژدها كه فرض اين بعدها همه, اين با ميشود/@ ديده سياسي م�قات مكان بهعنوان مسجد
كه’’@مساجد گرفتند جدي را آن چنان و افتاد جا ممكن توجيه تنها بهعنوان باشد رفته هوا به درياچه
آن از انق�ب كه بود مملّو چنان پيشتر مسجد ا@گر شد/@ شعارها جزو كنيد‘‘@ ُپر را مساجد است, سنگر

باشد/ ُپركردنش به نيازي نبايد قاعدتا كرد, فوران
توزيع و اقتصادي بسيج دفترچة صدور بردند: مسجد به را نوظهور فعاليتهايي شعار, همين اجراي در
تشكيل حتي و اسلحهخانه, و كميته ايجاد `ستيك, و پوشك و پارچه و ماست و شير جيرة و @كوپن

خياباني/ زدوخوردهاي در استفاده براي جودو و كاراته @ك�سهاي
مساجد, ُپركردِن طرْز اين به معترضان كنند/@ خارج مسجد از را فعاليتها اين تا كشيد طول سال چند



رفت آسمان به كه اژدهايي
٥ www.mGhaed.com

زورخانه, و بّقالي به مسجد تبديل كه بودند تهران, در عمدتا بانفوذ, روحانيون از كوچك شماري
انجام براي مسجد به جماعت كشاندن نامناسب, وضع و سر با كمايمان آشكارا آدمهاي بروبياي

نميدانستند/ مكاني چنين ساحت در را كتككاري فنون تعليم و اداري, پيشپاافتادة @كارهاي
تمام تقريبا خارجِي نماي نيست/@ مذموم منبْر اهل قاطبة نزد مسجد ساختمان در دكان ايجاد اما
موقوفات هم دنيا ديگر جاهاي برخي در اديان تشكي�ت است/@ مغازه سراسر ايران خصوصي مساجد
با و مذهبي مكانهاي دخلوخرِج جوركردن براي كه باشد كشوري تنها شايد ايران اما دارند تجاري
براي مذهبي بناي از بخشي اجارهدادن و سرقفلي دريافت خداست, حبيب كاسْب كه اصل اين به توجه

ميدانند/ عادي را كسب محل ايجاد
پيشتر كه را صندليهايي تهران از غير شهرهايي مدرنتِر مساجد برخي ,٦٠ دهة طاغوتزدايِي در
را كفشهايشان سّنتي رسم طبق كردند مجبور را جماعت و برچيدند بودند گذاشته ترحيم مراسم براي
مراسم برگزاركنندگان بهدرخواست مساجد اين از بعضي در بعدها بنشينند/@ زمين روي و بياورند در

بروند/ و برخيزند آسان و بنشينند پا@كيزه و سريع بتوانند افراد تا گذاشتند صندلي ديگر بار ترحيم
مواردي نادر مگر نميدهند متوفيى دربارة حرفزدن اجازة مسجد رسمِي ناطق جز كسي به جا هيچ
بخواهند كه بازماندگاني باشند/@ نداشته امنيتي’’@مورد‘‘@ نظر از سخنراني داوطلب هم و متوفيى هم @كه
كه جايي كنند/@ برگزار مسجد از غير مكاني در را مجلس ناچارند بزنند حرف متوفيى دربارة خودشان
سوابق ادعاي كند صحبت خويش ازدسترفتة سوگ در @هماهنگي‘‘@ بدون’’ باشد نداشته اجازه @كسي

است/ داستانپردازي بلكه و گزافه@گويانه كمي سياسي فعاليت
و ميكند بازسازي قديم, يادهاي از بخشي فراموششدِن سبب به يا دلبخواهي را, گذشته انساْن
قالبي sمعمو جمعي, چه و فردي چه گذشته, بازسازي هنگام ميزند/@ خاطراتش ترميم به دست jعم
چكشـ يا ميگذاريم كنار نگنجد را هرچه و بگنجد, قالب آن در كه ميگرديم مصاديقي دنبال و داريم
كه ميخورد جوش واقعيت با چنان تخّيليمان توجيهات برخي آيد/@ در دلخواه شكل به تا ميكنيم @كاري
aصدور داد فتوا تنبا@كو قرارداد عليه شيرازي ميرزاي اينكه jمث است/@ داشته وجود ازل روز از @گويي
از پس سال دو از a@كمتر بست شاه محمدعلي را ملي شوراي مجلس ;gبود شايعه فقط فتوايي چنين
اقليِت ِ شّر از تا زدند قفل دوم مجلس دِر به مشروطيت از برآمده دولت و نمايندگان ا@كثريت او, اخراج
هيئت چارهناپذير aزوال كرد تعطيل را مشروطيت سپه سردار رضاخان ;gشوند خ�ص مبارزهجو
دولِت ;gانجاميد او صعود و ظهور به آماتورش نمايندگان و مجلس مفتضحانة نا@كامِي و قاجار حا@كمة
محمدرضا سقوط ;gجديد عصر ايراِن فولكلور از aبخشي كردند سرنگون بريتانيا و آمريكا را مصدق

ديگر/ سياسي خرافات بسياري و ,gاو خود مهمل aتوجيه بود سرد جنگ بدهبستانهاي جزو شاه
را سلطنت انقراض تاريخ ميكرد ُپر را آن حكومتي هر كه شد ايجاد خلئي نا@گهان شاه جاخاليكردِن با
در را مبارزه ريشههاي بماند قدرت در بود توانسته آزادي نهضت ا@گر مينوشتند/@ آن مختصات حول
رشد بود رسيده قدرت به چپ ا@گر ميجستند; اس�مي انجمنهاي و تهران دانشگاه فني دانشكدة
كار سِر ملي جبهة ا@گر مييافت; اهميت شعر شب و سياهكل قبيل از وقايعي و دانشگاهها در ماركسيسم
نويسندگان كانون هم باز و بشر حقوق مدافعان وك�, كانون قبيل از مرا@كزي حول مبارزه تاريخ بود آمده
در واقعه اين و اس�مي, انق�ب يعني شاه رفتن ميگيرند نتيجه كنوني, شرايط در ميشد/@ متمركز
بتوان مشكل درهرحال, اما, ندارند چنداني مهارت هم تاريخنويسي در فاتحان گرفت/@ شكل مسجد

نوشت/ وقايع شرح نهايي, فاتح قراردادِن محور بي
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را جماعت هم تا رفتند روستا به ديگري جوان طلبة و او وقتي كرد تعريف فقيد باهنر جواد محمد
نه و دارند مسجد نه گفتند اهالي گذاشتند پا كه دهي اولين به باشد, كمكخرج هم و كنند ارشاد
رمة چنان بهشهرآمدة فرزنداِن اينكه كردند/@ حبس طويله در را نفر دو هر و باشند, داشته ميخواهند
بيش چيزي به احتياج بپردازند شهريها سركوبي به و شوند توپ َدِم گوشِت جديْد نظام براي @كمايماني
با نهايتا و بازار, در كوچك بسيار اقليتي وجوهات بركت به ابتدا نيروزا م�ِط داشت/@ مسجد در وعظ از

شد/ فراهم جديد رژيم خزاين و فتح غنايم
به نزديك ا@كثريت نداشت/@ تعيينكننده نقش شاه عقبراندن در ميشود خوانده مساجد شبكة آنچه
از و نميدانستند ص�ح را موجود وضع بههمزدِن كه بود َمراجعي پيروان به متعلق مسجدها تمامي
از كوچك بخشي ميهراسيدند/@ عميقا چپ و مصّدقي ,gاس�م فدائيان aو مؤتلفه مجاهدين, جانگرفتِن
نيرو بزرگ شهرهاي قلب به شهرها حاشية و روستا از و گذاشت ميدان به پا زماني ٥٧ پائيز در شبكه آن
تشكّل چند كه زماني و ميشد, تلقي پايانيافته سياسياش عمر و بود افتاده سراشيب در شاه كه فرستاد
گرد خميني bآيتا شخص روبهافزايِش اقتدار حول سياسيـ@مذهبي محفل و مسلّح مخفِي @كوچك
نكرده ادعا شدند رانده بهتدريج يا گسستند ائت�ف از بعد سالهاي در كه تشكّلها آن از هيچيك آمدند/@

گرفت/ شكل مسجد در است
درياچه ته از كه شكوهمندي اژدهاي بگيرند نتيجه شايد ايرانيشان معتقدان و ارشگر.توريستها @گز
و انق�ب, و جامعه دربارة اظهارنظر جاي مسجد اما ميگذاشت/@ تخم همانجا `بد رفت آسمان به
مراسم در مجاز وعظ شنيدن براي است مكاني مردم از بخشي براي نيست; و نبود درگذشتگان, حتي

سياسياند/ گردبادهاي از قويتر اجتماعي عادات استراحت/@ ُچرت يك و نمازخواندن ترحيم,
قائد محمد
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