
 ))نرين وخونين ترين حكومت تاريخ ايربهمن ماه سالروزبرقراري شوم ت22((
 

بـرای  بهمـن ماه سـالروزبرقـراری حکومتی اسـت که درتـاريخ سه هزارسالـه کشـورمان؛ ٢٢ امـروز
 .تريـن حکومتـهای ايـن تاريـخ ثبـت خواهـدشـدخونيـن تريـن وفاسد هميشـه بصورت يکی ازشـوم تريـن؛

   پيـش ازاسـالم؛ بلکـه حتـی درزمـان حکومتهای حکومتهـای  دوران سـرفـراز درمقايسـه با ه تنهـاايـن ن
 عـرب و و يـانيمچـه شـاه؛ يـاايلخـان واتابـک ويـااميروخـان پادشـاه؛ ٤٩٨گـانه دوران بعـدازاسـالم بـا ١٥٠

برقسـمتهائی ازآن حکمفـرمائی  ن ويايـابرتمامـی کشورما تـاتارومغـول وترکمـن که درايـنمدت؛ و تـرک 
 ٢٥ هيچکدام درويرانـگری و آدمکشی وغارتگری  دسـت کمـی ازآنهـای ديـگرنداشـتند؛ حکومـت و کـردند

 .دارهمـه ايـن ويرانـگريهاوايـن غارتـگريـهاسـت کـورد ر  ايـران؛سالـه مـن درآوردی واليت فقيه
 

ری وتعين کننـده   تمـدن بشنـوشـت سازتـريـن سالهای تـاريخايـن حکومـت درزمانی برسـرکارآمـد که سر
 درسـت درچنيـن سالهائی اسـت که .بيسـت ويـکم بود  کشورهاوملتهـادردنيـای هـزاره سـوم يعنـی قرنآيـنده

اين رژيـم نه تنهـا جنبـش سـازنـدگی سـازملـت ايـران دردوران بـاشـکوه پادشـاهان پهلـوی را بســوی 
 .بلکـه ايـن ملـت رابظلمـت قـرون وسطائی وبقهقــرا بـرد ای شـکوهمـنددرهـم شکسـت؛آيـنده 

 
نفـی   اسـاس آن؛؛گری ئی که مثل هرحکومت ديـن سـاالرديسـال حکومت يک رژيـم قرون وسطا ٢٥

هـرنظـربه  از را  فرهنـگ وهويـتی اسـت که جنبـه ملـی داشتـه باشد؛ نـه تنهـاکشـورمـا هـرگونـه
 .بلکـه حيثيـت جهانـی  آنـرانيـزبـه سـقوط کامـل کشانـده اسـت کشانيـده؛ رشکستگـی و
 

کشـوری که تاريـخ آن بانخسـتين اعالميـه حقـوق بشـردرتاريـخ جهان آغازميشود همـه سالـه وسال به 
نهـای جهانـی سـال وحتـی هميـن يکهفتـه قبـل نيـزحکـم محـکوميــت ضـدبشـری تـازه ای ازجـانـب سـازما

 .سـازمان مـلل متحـد دريـافـت داشـته اسـت و حقـوق بشــر؛
 

 گـروهی ازبزرگتـريـن انديشـمندان وسـخنوران تاريـخ جهـان رادر دامـان خـودش پـرورده کشـوری کـه
 .ـتونويسـندگان وروزنامـه نگـاران شـناخته شـده اس اکنـون بزرگتـريـن زنـدان جهانـی روشـنفکران اسـت؛

 کشـور ١٩١ جمـع در امـروز کشـوری کـه روزی پيـام آورپنـداروگفتـاروکـردارنيـک بـرای مردم دنيـا بـود
فسـادمالـی درمقـام دوم وازنظـرتعـدادبيماريـهای  ازنظـرتروريسـت پروری درمقـام اول، ازنظــر جهان؛

 .ردبـه موادمخـدردرمقـام سـوم قـراردا روانـی وخودکشـی هاواعتيـاد
 

 اين در .نـوع خـوددرجهان اسـت بزرگتـريـن رقــم رقـم سـاالنـه اعـدام شـدگان درايـران بعـدازکشـورچيـن؛
که بيـش مليون نفـراسـت ٧٠وجمعيـت ايـران فقط حاليست که جمعيـت چين يکميلياردوسيصدمليون نفر

 .خـط فقـربسـرميبـرنـد  مليـون زيــر٧٠ايـن%  ٤٠از
 

 در سـال گذشته درکشـورمان سـربـه نيسـت شـده انـد؛٢٥قـوق بشـرشـمارزنـدانيانـی راکه درسـازمانهـای ح
 سنگسـارهاو دست بريدن  وقصـاص های قـرون وسطائی رادرهمين مـدت درشـمار هزارنفـر؛ ١٠٠ حـدود

 .حدود ده هـزارنفراعالم ميکننـد
 

زيـرانـه تنهـانسـل  فراتـرميـرود؛ ايـنهـــا زهمـهايـن حکـومت مـن درآوردی ا عمـق فاجعـه ايـن انقـالب و
مـرتـکب "گنـاهـی محکـوم شـده وميشـوندکـه خـودشـان مطلقـا  کيفربلکـه نسـل فـردانيـزبپرداخت امـروز؛
 .نشـده اند

 
 سـازمـان ملل متحـدنشـان ميـدهد آمـارهـای.کمـی بيـش ازشـش ميليـاردنفراسـت جمعيـت کنـونـی دنيـای ما؛

يعنـی درسـت همان جوانهائيـکه . سـال تشـکيل ميدهنـد٢٥ آنـرا جوانـان کمتــراز% ٥٠کـه بيـش از
  ديگرجهـان متولـدشـده وپرورشلفکشـورمخت١٩٠ درحکومـت ماليـان ايـران سـال٢٥ـان باـــــهمزم

ـورهای خـودشـان خواهنـد کش بحکـم تـاريخ هميـن جوانهـای امـروزند که درآيـنده کارگـردانان يـافتـه انـد؛
 .بـود

 
 بـه ايـن جوانـان ارائـه کرده انـد؛ ســال٢٥آنـچه کـه رسـانه های گـروهی حکومـت ماليـان درهمـه اينمـدت 

 هشـت سـال جنـگ وخونـريزی؛ صحنـه های نفـرت انگيـز چـه چيـزی غيـرازصحنـه های نفرت انگيز
 یطنـابهای داروسنگساروشالق زدن وقمه زنی هاوزنجيرزنی ها گروگـانگيـری وجـوخه های اعـدام؛



اق داريهای اوباشـان تاسـوعـاوشـام غـريبان عاشـورا وتـرورهای برونمـرزی وقتلهـای زنجيره ای وچمـ
 ؟.!حزب اهللا وجنداهللا وخواهـران زيـنب بـوده است

 
زيـرانسـلی که درسـنيـن  زصادق است ايرانيـان برونمرزی نيل جـوان جامعـهن واقعيـتها درمـوردنسهميـ

 درهميـن کشـوربيگانه متولـدشـده است؛"والاصـ کودکی همراه خانـواده اش بکشوربيـگانه آمـده ويــا
نـديـده  و نشـنيده؛ آنچـه که ازهـم نسالن دورونـزديک خود شـنيده وديـده؛ درهمـه اين سالهـاچيـزی به جز

تـاچـه رسـد بايـنکه  ؛تـی ازاعالم هويـت ملی خـودش شرمنده ميشودبطـوريـکه دربسيـاری مـواردح اسـت
 .بـدان افتخـارکنـد

 
درکتابهـای درسی  شـوند؛ سـال اسـت بـرای ايـنکه جوانـان مانسـبت بفرهنـگ اصيـل خودشان بيگانه٢٥

رگـران کتابهـای درسـی درخـدمـت استعما دانـش آموزان بآنهـاگفته ميشودکه پيش ازجمهوری اسالمی
 اصيـل بدينصـورت ارائـه ميشـودکه حماسـه های شاهنـامه ای رستــم  نوشـته ميشـد؛ اماامـروزاين فرهنگ

جنبـش های ايـرانيان  وآرش و اسـفنـديـاررابـاحماسـه حـررياحی وياسـروابوذرغفاری کننـدوبـرروی جملـه
خـرابـه های واقـع درشـمالغـربی  شـيد؛تخـت جم  وبجـایراه تجـديـد مجـدوعظمـت ايـران خط بکشـند در

 .بنويســند شـيراز
 

وخالـداسالمبولی تغييـرداده  اسـامی پيشـين خيابانهـاوميـدانهابه بـالل حبشـی ومالـک اشـترومسلم بن عقيـل
 فقـط تازيـان :تاريخ گبرهای آتـش پـرسـتی ميـداننـدوميـگويـند تاريـخ پيـش ازاسالم ايـران را؛ و ميشـود
 !!مارا ازايـن ننـگ نجـات دادنـد قـاص بودند که ملـت و سـعد

 
وبهـرام وشـاپوروشهرام  بخشـنامه صادرميکنـدکه گذاشـتن نامهائـی چون آرش ورستم"وزارت کشـوررسـما

چـون ابوحمـزه وعمـاروسـميه وابولخليـج هيـچ  امانامهـائـی.داريـوش به روی نـوزادان ممنـوع اسـت و
والبتـه همـه ايـنهابـرای اينسـتکه ايـن نسـل جوان بصورتی . نيـز هسـت دارد؛ وبسـيارشرعیاشـکالی نـ

صغيــران مادام  هرچه بيشـترازريشــه های کهـن هويـت وفرهنـگ ملـی خـودش جداشـود ودرجايگاه
 .العمـری جـابگيـرد

 
بـا يـاری مدعيـان ملی  ؛ مردمباانگشـت گذاشـتن روی باورهای مذهبی ال؛سـال ازروزيـکه آخـونـدوم٢٥

کمونيسـتهای  آزادی؛"مدعيـان نهضتهـای مْثال  وفـدائیمدعيـان مجاهدخلق مدعيان روشـنفکری؛ گـرائی؛
کشـورمـان راباشـعارتوخالـی اسـتقالل وآزادی وجمهوری  درشـت وکنفدراسيونهای خفه شده؛ و ريز

 .گـذشــت اسالمی به خاک وخون کشــيد؛
 

رادرپـايـان قـرن  ما پـس ازسـقوط نهائی رژيـم واپسگرای ننگيـنی که کشورمترقی وپيشـروآرزوکنيـم 
ديـده ورژيـم اورادرلجـن نامـه ای  بيسـتم باهمکاری هميـن مدعيان که عکـس امام خودرادرمـاه

 وبه سردبيری سيدقزوينـی معروف بـه سـاخاروف قزويـنی بمنزلـه حکومـت نوح وموسـی ) جنبـش(بنام
وهمـه دستاوردهـای سازنـدگی عصرپهلـوی رابه نابودی کشاندند؛  معرفـی کـردند؛ بمـردم عيسـی ومحمد؛

 با بـامبارزان برونمرزی و همـراه نسـل فردای آگـاه که ازدرون ايـن لجنـزاراهريـمن زده سربرآورده اسـت؛
ترايـن سـياه تريـن صفحـات تاريـخ دف) رفرندام( استفـاده ازشـرايط مساعدجهانی؛دريک همه پرسـی عمومی

  آبـادوآزادی باشدآغـازگـرکارنـامـه سـپيـدايـران وبيسـت ودوم بهمـن آيـنده؛ ايـران رابرای هميشـه به بنـدد
 چـون .پشـت سـرگـذاشـته باشــد  کابـوس وحشـت ازآخونـدومـال ومافيـای عمامـه داررابـرای هميشــــه کـه

 .ـران فـزاينده اسـتارتفـاع افتخـارات اي
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