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رژيـم مـاليان بيسـت وپنـجمين سالـگی خودراپشـت سرگـذاشت ودربـن بســت نابسـامانی وآشـفتگی بی 
بهمـن ماه؛ ٢٢سـال پيـش درفاجعه ای بنام٢۵همتـائی واردبيسـت وششميـن سـال حيات نکبت بارخودشد 

ق وانحطاطـی شـدکه حتی درتاريکتـرين دوره های کشورمان وارددوران سـياه مرگ وخون واختنـا
 .آن کمتـريافـت ميشـودديـگرتاريخ چندهزارساله کشـورمان هـم فاجعه ای درابعاد

 
 درايـن روزآخـوندی که همه عمـرش رادردرون حجـره هاگـذرانيده وبـرقـوانيـن  والـزامات سـياسی

ام خـدا  ونمـاينده خـدابـرروی زميـن؛ حکومتی بنام واقتصـادی امـروزدنيـاهيـچگونه آگـاهی نـداشت؛ بنـ
حکـومت اهللا درروی زميـن بنيانگذاری  کـردکـه نـه تنهـاحکومـتی خيـالبافی وبی اطـالع ازواقعيـتهای 
جـهانی اسـتوا ر شـده بـود؛بلـکه حکومـتی ريـاوفـريـب نيـزبود که بنـام خـدادروغ گفتـه ميشد وبنـام اسـالم 

 .ده ميشــدفـريـب دا
 

اودريکصـدروزاقامـت درنوفـل لوشاتوی پـاريـس صـدهاوعـده بی پشتوانه داده بود کـه همـه رادردوران 
درمجمـوعه دوهزارصفحه ای سخنان اوکه متن همه اين قولهاوتعهدهـارا .(حکومـت خويـش پـس گرفـت

شـيخ صـادق خلخالـی قاضی  )ـتتوسط بنيـادامام خميـنی درتهران به چـاپ  رسـيده اسـت؛ميـتوان يـاف
همه :القضـات اوکه به کشـتارهزاران هزارنفـرازبهتـرين فـرزندان ايران زميـن افتخـارميکرد؛ميگفت

دنيـزبرای خلـق جهان حداقـل امـاازيـادبـرده بودکـه حتـی خـداون. ساعت درست خواهدشد۴٨کارهادر
 .روزوقــت الزم داشــت۶
 

ت سازمان مسکن اسالمی وعده ميدادکه تا پايـان سـال همـه مستضعفيـن آخـونـدخسـروشاهی رئيس وق
 .صاحبخـانه خواهنـدشـد

 
يکسال درآمدطالی سياه  بـرای ازبيـن بردن :مهنـدس علی اکبـرمعيـن فروزيـرنفت رژيـم خمينی ميگفت

عی بـودکه وابوالحسـن بنی صـدرمشـاور اقتصـادی اودرآن روزهـامـد .فقـردرايـن مملکـت کافيسـت
 .کشـاورزی ايـران درطی يکسال بصورت صـادرکننـده مـوادغـذائی درخـواهدآمـد

 
روسـای جمهورونخست وزيران وآيت اهللا های عظمـی وغيرعظمی وحجت االسالمهای ريـزودرشـت 

يـگرتحويـل مردم دادنـدکه درخطبه نمازخـودويادرفرصتهای ديگردرطول ماههاوسـالها؛ هـزاران دروغ د
سـالـه ايـن جمهوری مـن درآوردی واليـت فقيـه ميـتوان مشـاهده ٢۵هـارانيـزبه نوبـه خوددرمطبوعـاتآن

 .کـرد
 

بـااتکاء بـاين قولـهاووعـده هابـودکه نويسـنـده بـاصطـالح روشـنفکرما بنـام ســاخـاروف قـزويـنی 
 ابـراهيـم ـدبـاصـدای نـوح وبـاتيشـهامـام مـی آي: درآسـتانه بـازگشت اوبـتهران درروزنامه جنبـش نوشت

 صبح.وبـاعصـای مـوسی وبـا صفـای عيسـی وبـاقـرآن محمـدوخطبـه هائيـکه انسـان رافـريـادميـکند
بيــداری وبهـارآزادی لبخنـدميـزندوحق بـه جای خـودمـی نشـيندواثری ازباطل وخيانت ونفرت 

 .وره مبارک اسریدرروزگاربـاقی نميمانـدکه ايـن کالم خـداست درس
 

 پـس ازاستــقراررژيـم نـوح وعيـسی وموسـی ومحمـد؛ مـردم انقالبـی تحـت بـاايـنهمه تنهاچنـدماه
تاثيـرهميـن مدعيـان؛خودرابـامـوج فراگيـرازاعـدامهـاو کشـتارهاوبسـتن قـلم هاوخامـوش کـردن 

هاوسـرانجام سـلطه مطلق چماق صـداهاويـورش به دانشـگاههاوقبضـه کـردن حـکومت توسـط آخـونـد
 .روبرويافتند٣وژ
 

درروزنـامه جنبـش  مـرحوم اسـالم کاظميـه همکـارآقای سـيدقزويـنی معروف به ساخاروف قزوينـی
پيـش ازمـرگ طـی نامه ای بايـن باصطالح  ودرزمان انقالب؛ که چنـدسال قبل درپاريس خودکشــی کـرد؛

ـادتان اسـت شـبی رادرتـهران درمنـزل شـمابادوسـتان هم مسـلک وهـم ي :روشـنفکرنامـی چنيـن مينويســد
ميـتوان رژيـم  جلسـه ای داشــتيم وتـاپاسـی ازشـب بگفتـگوومشـورت نشسـتيم؛که ازچه راهی مرام

بـدسـت نيـامـد؛عـاقبـت برآن شـديـم که  چـون نتيـجه ای ازانـواع پيشـنهادهـا .سلطنتـی رامتـزلزل نمـود



ايـن کارتوسـط يـاران ازفـرداانجام شـدوبه لـکه . غـول جلـوه دهيـم اک رابه دروغ نـزدملـت ايرانسـاو
مـردم راتـرسـانـديـم  امـاآنچنـان غولی ساختيم که هـم.سـاواک مشـغول شـديـم وغـولـش نمـوديـم دارکـردن

ن خـوداسـتغفارکنيـم وطلـب بخشـش  ازگنـاهاايـران حـال بيـائيم نزدملــت.وهـم خودمـان ازآن ترسـيديـم
 ؟.بخواهيــم

 
 اتحـاداسـتعمارسـرخ وسـيـاه؛ ايـران رابـه سـيه روزی:سـال قبـل زمانيـکه پادشـاه فقيـدايران گفـت٢۵

ونکبـت خواهـدکشـاند؛مـدعيانيـکه مامـورويـاجـاهل  بـه اوضـاع سـياسـی واقتصـادی جهـان بودنـد؛نـه 
سـال بااوبـه دشمنی ٣٧ مـدعيانيـکه .ـن پيـام شـدنـدونـه گـذاشـتندکـه مـردم بشـنونـدخـودحاضربه شـنيدن اي

 او؛ اوضـاع سـياسـی ايران چـه خواهـدشـد؟ همـان مدعيانيـکه پرداختنـد؛هرگزبمردم نگفتنـدکه پس ازرفتن
ان ميدانسـتنـد؛ ولـی همه پيشرفتهای ايران وصـلح وآرامـش منطقه رادرزمـان شـاه فقيـد؛ فقـط اقتضـای زم

وجـودنـداشـته  سال گـذشـته اسـت؛٢۵ که اکنوند که آيـاايـن اقتضـای زمان قبـل ازاو؛ وبـعدازاووينـنميـگ
 !اسـت؟

ايـن مـدعيـان بانامـهای آخـوندومالوروحانی وشيخ وحجت االسالم وآيت اهللا عظمی وغيرعظمی وتوده ای 
ـه های بظاهرملـی ريـزودرشـت؛نهضـت های باصطالح جبه ومجاهـدوفدائی وچريک باصطالح خلق؛

روه؛وهمچنين هرحـزب ودسـته ی خفـه شـده وباالخره عنـاصـرهرسازمان وگ؛کنفـدراسـيونهاآزادی
 پـادشـاهان پهلوی خشـتی برروی خشتی نهاده اند؛وگـامی هرقـدرکوچک       گرازشروع سلطنـت؛اديگری

 .تـی بمنظوربهره گيـری ملت ايـران ازآن برداشته اند؛  نشــان دهنــدوبی اهميت حتـی درکـاشـتن نهـال درخ
 

بايک شخصيت کاذب جهـانـی معـرفی کردندکه ) امام(ايـن مـدعيان بافـريـب مردم؛آخـوندی رابجـای اوبنـام
ه بود؛ولی دگی کردسـال درعـراق زن١۴. مـی فهميـدنـه فـارسـی رادرسـت حرف ميـزدونه زبان عربی را

هربارکه ميخواست بامقامــات عـراقـی ارتبـاط پيـداکنـد؛مجبـورميشـدباکمـک يـکنفـرمترجـم مقاصـدخودرا 
ولـی بعلت عـدم آشـنائی به ادبيات فارسی  قـادرنبـودتفسـيردرسـتی  قـرآن راحفـظ کـرده بـود؛.تفهيـم کنـد

 .ازآيـه های قـرآن رابعمـل آورد
عالوه براينکه اطالعات دسـت اول  دارد؛ را ه عنوان اسنادالنـه جاسوسی آمريکاانتشـارمجموعـه ايک

وناشـناخته ای رادرباره ماهيت واقعی روابط پادشاه ايران باآمريکارادراختيار عمـوم ميگذارد؛اطالعاتـی 
اهی کشـورمان باآمـريـکارا نيزدرباره روابط پنهانی خيلی ازهميـن مدعيان آزاديخو

 .مـدعيانيـکه حتـی حاضربودند؛شـاه برود وهمسـرانشـان گـونـی برسـرکننـد.کندبـرمـالميـ
 

جلدوآنهم درخـودتهـران بچاپ ۶۵بـرای درک ماهيـت اين افشاگريـها؛که توسـط شرکای هميـن مدعيان در
محرمانه توسط سفرای "همـه اين گزارشهادراصل بصـورت کامال"رسـيده است؛بايدتوجه داشـت که اوال

چـاپ ايـن اسـنادتوسط "ت آمريـکاتهيـه شـده که حتی تصورانتشار آنـهارانيـزنميکرده انـدوثانيـاوقـ
 . اسـت که دشـمنان قسـم خورده محمـدرضـاشـاه بوده انـددانشـجويان خط امام صورت گـرفتـه

حظه مـالبه دوسـندازدههاسندمنتشره ازسوی همين دانشجويان خط امام باعنوان اسنادالنه جاسوسی 
 :فرمائيـد

واقعيـت خيلـی روشـن اينسـتکه روابـط بين ايران وآمريـکادرسالهای اخيـرتغييـر زيـادی يافتـه است وايـن 
زيراايـنک وضع اقتصادی ايران خيـلی بهتـروموقعيـت داخلـی شـاه بسـيارقويـتراست .قـابل درک اسـت"کامال

يوناليـسم آسـيائی وآفريـقائی نزديک کرده؛بهمان نسبت ازما  رابـاجريـانهای نـاسـ ان نسبت که ايـرانواوبهم
لحنـی سـخت وحتـی  شـاه اشکالی درايـن نمی بيـندکه درفرصتهـای مختلف بـا.فـاصـله گرفتـه اسـت

اکنـون که ايران بصـورت يـک قـدرت بزرگ منطقه ای درآمـده؛نحـوه .تهديـدآميـزدرباره آمـريـکاصحبـت کنـد
وقتيـکه ايران ازاهميت وثروت واعتمادبه نفـس فراوانی "زيـراطبعـا.کـرده اســت بکلـی فـرقرابـطه اوباما

 .بـرخورداربـاشد؛ميتواندبانـدازه کافی بين منافـع خودومنافع دوستان خودفرق بگذارد
 

 ورنظامـیايـاالت متحـده درامـ نتيــجه گيـری مـن ازتحـوالت کنـونی روابط ايران وآمـريکااين است که نقـش
 اسنادالنه .واقتصـادی ايـران ممکـن اسـت؛ حـتی سريعتر ازنقـش سـياسـت خارجی آن روبانحـطاط بـرود

باامضـای آروين مايرسفيـر ١٩۶۶اوت ١۶آ -٨٩طبقـه بندی سری)آ(محرمـانه قسمت سـند بسـيار-جاسوسی
 بــرای اطـالع سفارتخانه ورونوشت. آمريکادرتهران برای اطالع وزارت امورخارجه آمريکادرواشنگتن

 . مسکو وراولپنـدی- لندن-بغداد-اراهای آمريکادرآنک
  

ـاريـخ وامـادرايـن انقالبـی که رئيـس جمهورپيشـين فرانسـه آنـرا يکی ازبزرگتـريـن  عمليـات انتحـاری ت
 ميـکرد؛ يک ملت بزرگی کـه آيـنده باشـکوه خـودش راپـی ريـزیدگی سـازلفـب داده اسـت؛حماسـه زن



درنيمه راه متوقـف شـدوهمه دسـتاوردهای پنجـاه سـال تـالش وسـازندگی کشـورشان به سـقوط کشانيده 
 .شـد

 
کـاری کـه درايـران انجـام گرفـت يـک خودکشـی دسـته جمعی بود؛هيچ ملتـی رانمـی بيـنيدکه بـادسـت 

 .خـودش گـورخـودراکنـده باشـد؛ومـاکنـديـم
 

وعـالوه   قبـل براثـرکمبـودکارگـرصـدهاهزارکارگـرخارجی استخدام ميـکردلسـا٢۵کشـوری که
آمـروزبابيـش ازده مليـون  بـردههـاميليـارددالرذخـائرارزی؛ بکشـورهای دنيـاميلياردهادالر وام ميـداد؛

دريـافت رای گـدائی ادمخــدر ودههـاميليـارددالربدهی بکشورهای دنيا؛بنفربيـکاروده مليـون نفرمعتـادمو
 همـه شـرايـط صـندوق بيـن المللـی پـول راقبـول ميـکند؛تـابتوانـدفاضل آب مليون دالروام؛۶٠هاتن

وهمـزمان بادريافـت ايـن وام مليـونهادالربگروههای تروريسـتی .شـهرتـهران راراه بيـاندازد
بـانـک . ـش کـش ميـکنددنيـاومليـونهاتـن نفـت مجـانی وارزان قيـمت بکشـورهای سـوريه ولبنـان پي

 پـول کشـورمان دردنيـاباشـد؛بـدون اطـالع واجـازه مرکـزی که ميـبايـدحافـظ اعتبـاروپشتوانه
حتی اعضايـش ازهـزارصافی گذشـته اند؛بـارهااسکناس بدون پشـتوانه چاپ  ازمجلـس؛همان مجلسـی که

 .ميکند
 

ونسـلی .ـودی کشـيده شـد؛ سـرمايه آيـنده مملکـت بـود نسـلی کـه مابـآن تعلق داشـتيم وبه ناب–هـم ميـهن 
بودکـه ميبايسـت سـازنده آيـنده غرورانگيزکشـورش بـاشـد؛ ولـی امـروزکاراصـلی اونشسـتن درصنـدليـهای 

 .چرخـدارويـااعتيــاد بـه مـوادمخـدراسـت
 

ندداشت؛ جـزايـن نيسـت که سـرزنشـی کـه خـواه وناخـواه نسلهـای آينـده ايران زميـن برما رواخواه
ايـن .سـال قبـل ايـن سـيه روزی و نـگون بختـی رافـراروی ماقـرارداديـد٢۵بگويـندآخـربه چـه امـيدی

 رادربوجـودآمـدن چنيـن بالئـی کنکـاش کننـد؛تـوسـری تاريـخی نسلـهاپيش ازآنکه توطئه های خارجی
روشـنفکرخـوانـدگان مـذهب زده وجفـاکـاران سـياسی  تنهـا آنـروز در .کـوبيـد رابرسرنسل ما خـواهنـد

کـه درمعـرض سـرزنـش  بلکـه ذکـاوت وشـعورملی ماست گـرفـت؛ نخواهنـد مـوردمـالمت قـرار
نسـل هسـتی باختـه ماگنـاهکاراصـلی  درآنروزکه ازهم اکنون طليعه اش دميـده اسـت؛. قـرارخواهـدگـرفت

 .ياه نشـانـديـم وهـم فـردای روشـنی راازآنـان دريـغ داشــتيـماسـت که هم خودمان رابـه روزسـ
 

سال گـذشته ازايـران وايـرانی ٢۵بـاايـنهمه عليـرغم هتـک حيـثيت وشـرف وشـعوری که درطول 
هنـوزآخـريـن فرصـت بـرای نسـل مـا بـاقيـست کـه بخـودآئيــم ودل وسيـنه سـرازعقـده  دردنيـابعمـل آمـده؛

 وبايک رستاخيز تـاريـخی وسـرنوشـت سـازکشـورمان راازچنـگ آخـوندومـال؛ايـن قومی کـه ـمپـاک کني
درطـول صـدهاسـال بـافـريـب مـن وتـو؛به بيـکاری ومفـت خـوری عـادت  کـرده اسـت؛نـجات دهيـم 

 .بـه جايگاهی کـه درخورشان مـلت وکشـورمـاسـت ؛صـعودکنيـمتـاباسـربلنـدی وافتخـار
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