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٢٠٠۵  

 ٢۶سال بر عمر رژيمی که لياقت حتا    ٢۶معاصر ايران رسيد و  م ترين سالزوز تاريخيکبار ديگر نوبت به شو
  روز ماندن بر مسند حکومت را نيز نداشت، گذشت. 

زمين اعالم کرده بود زيرا که به ادعای رھبرانش ی  رژيمی که در وقت آمدن خودش را اولين حکومت هللا در رو
  صاحب الزمان دريافت کرده است.  ش را از کومتوکالتنامه ح

  جمله اينچنين خالصه خواھند کرد:  چند ت اين رژيم را در تاريخ نويسان فردا، ماھي

ا تقلب ار آمد، بی قرن بيستم برسرکصر جاھليت عربی بود که با دروغ و فريب، در کشوری از دنيارژيمی از ع
جھانی و در ميان نفرت عمومی و در محکوميت و انزوای    و ريا سازماندھی شد، با خون و جنايد ادامه يافت،

  گورستان تاريخ فرستاده شد.  ر رژيم طالبان به نظي

ين و الزامات امروز راده بودوبرقوانرون حجره ھا گذھمه عمرس را دردح آيت اللھی که  سال پيش باصطال  ٢۶
يل به امام سيزدھم نداشت، با ياری مدعيان روشنفکری و درعين ملی گدايی (گدايی) تبدآگاھی دنيا ھيچگونه 

فقيران گنبد و مقبره اش طال  شيعيان شد و بعد از مرگش نيز در صف پيامبران الوالعزم جای گرفت و با پول
يکصد روزاقامت در پاريس در گفتگو با ايرانيان ، طی  ادعا ھای راستگويی و معنويست مذھبی  پوش گرديد. با

و وسايل ارتباط جمعی بين المللی صد ھا دروغ ووعده از آب و برق مجانی و مسکن گرفته تا وعده آزادی و 
اد که در بازگشت به قوق زنان و مردان و عدم دخالت روحانيون در سياست را دعدالت اجتماعی و تساوی ح

، بی آنکه کمترين اشاره ای به واليت فقيه و حکومت آخوندی تا بدون يک استثنا پس گرفتعھد را حايران 
  کرده باشد.  

حبتی از واليت فقيه جمھوری اسالمی، مطلقا ص قراری و نه در ھنگام تعيين دولت موقت و نه در رفراندم برا
موسسان برای تدوين قانون اساسی مجلس ولی دستور اعالم شده خود را در مورد تشکيل  به ميان نياورد،

منحصرا از آخوند   بکلی پس گرفت و بجای آن، دستور تشکيل مجلس من در آوردی بنام مجلس خبرگان داد که 
  ھای دست چين شده خودش ترکيب شده بود. 

ام حکومت من در آوردی واليت فقيه در متن قانون اساسی گنجانيده با اين برنامه بود که معجونی بی سابقه بن
قی کشورمان به مبارزه برخاسته بودند خوشحال سال با پيشرفت و تر  ٢۵ن داخلی و خارجی را که  شد تا دشمنا

  ما آغاز گرديد.  ه بختی و ذلت و خفت ملیکند و با اين ترتيب دوران سيا

اسر آن در خون ربع قرن اين حکومت من درآوردی را موردآزمايش قرار دھيم، سر  کاگر بخواھيم ترازنامه ي
  . و مرگ و جنون و ويرانگری گذاشته خواھد شد

بصورتی روشن نمايانگر واقعيت وحشت  ين مدت اراده داده شده است،ارقام و آمار ھای فراوانی که ھمه ا
، حتا در ، در کشور ما در ھيچ ربع قرنیاسالمی تا به امروزسال    ١۴٠٠انگيز تاريخی است که در تمام مدت  



سال گذشته   ٢۶يانی که در  ريغ مغول و تاتار، شمار قربانيان مردم ما به پای شماره قرباندوران کشتار ھای بيد
سال  ٧ساله عراق با ايران که مسئوليت مستقيم  ٨. کافيست به جنگ ، نخواھد رسيداز اين ملت گرفته شده

او درپايان سال اول جنگ، تا ھنگام پايان  متارکه صدام حسين و قبول شکست زمان تقاضایاز ، يعنی از آن
، که تنھا از جانب بی افتخار آن از جانب جمھوری اسالمی با زھر نوشی شخص روح هللا خمينی اشاره کرد

«ايران» به بار آورده است. صدھا ھزار تن از اين  ل بناماسالمی بيش از يک ميليون کشته و معلوحکومت 
شانزده سال بودند که خبرگزاريھای دنيا آنرا بزرگترين قربانی کودکان در   قربانيان، نوجوانانی در سنين ده تا

 ١٠٠» اشاره نميشود. درھمين مدت بيش از Genocide تاريخ نام دادند. اما ھرگز به مسئله «نسل کشی 
ه ای يا در زندانھای رژيم ويا در زد و خورد ھای خيابانی کشته ويا به دست شکنجه گران حرف ھزار تن نيز

م الجبارين به جوخه ھای اعدام سپرده شدند، که يک قلم آن کشتار شبانه بيش از ده از بين رفته ويا بنام قاس
بال متارکه ننگ آفرين جنگ با نند روز پس از نوشيدن جام زھر توسط خمينی؛ بدچر زندانی سياسی در ھزا

  صدام است.  

اگر اين جنگ جنايتکارانه به پايان رسيد؛ ولی کار تبديل سراسر ايران زمين به بھشت زھرای اسالمی بپايان 
  نرسيد و فواره خون ھمچنان در فوران باقی مانده است. 

ان قرار صف ھای اول جھوناگون در ای گسال پيش توانسته بود در زمينه ھ ٢۶مان ايران، در گر کشورا
، اين پيشگامان  ت وجود خمينی و جانشينانش و ھمين جمھوری اسالمی من در آوردیکاما امروز به برگيرد،  

جھان کشورمان تنھا در زمينه ھای شمار اعالم شده زندانيان سياسی، معتادان، بيماران جنايت ھای بشری در  
ی ھای ميلياردی ھمراه با شمار بسيار خيابانی و آزار ديده، فساد مالی فراگير و دزد روانی، زنان و کودکان

ف زنی ھای غز ھا، تروريسم داخليو خارجی، و باالخره عربده کشی ھا و الباالی بيکاری و تورم و فرار م
  چماقداران اسالمی بوده است. 

فظ کشور او  وب بيستون از اھورامزدا خواست تا برای حه کگ نبشتسن سال پيش داريوش بزرگ، در ٢۵٠٠
از ھمه نابسامانی ھا، اين کشور را از دروغ در امان بدارد. اما امروز ھمين کشور که خاستگاه جھانی پندار 

ن خون آشام  شانيک، گفتار نيک، کردار نيک در پرتوفرھنگی مھری و فروغ راستی بوده است، بدست خفا
لمت در آمده است. دروغی که نه ، روانه کردن دروغ، ظجھانیکانون پرورش تروريسم نيمه شب بصورت 

، به تاريخ و تمدن به جھان بشريت و گی واال گفته ميشود، بلکه به ھمراه آننتنھا به ملتی بزرگ و به فرھ
  درعين حال به خدا و به دين گفته ميشود. 

د بيست و وار شنالح روشنفکراطباص وياران ھای واپس گراخونريزگروه ب انقالونه که نگدر بھمن ماه ھما
 ،یخورشيد  ١٣۴١، انقالب تاريخی دوران ساز ششم بھمن ماه سال  ھفتمين سال زندگی نکبت بار خود ميشود

ادت و رفاه ملی، ، سعان پھلوی است، يعنی آنچه که استقالل و تماميت ارضیدستمايه افتخار شاھنشاھ  آنچه که
  شت سر ميگذارد. ھل و دومين سالگی خودرا پشوکت و سرافرازی، کشورمان را تضمين کرده بود، چ

سال   ٢۶ژيم که  کار ھمگان در جھان اعالم کنيم، اين رايران به افبيايی با صدای بلند از جانب ملت پا درزنجير
، در زندانی سراسری بنام جمھوری اسالمی حکومت ميکنداست با دروغ و فريب و تبھکاری و خون و جنايت  

  مطلقا نماينده ملت ايران نيست. 

ييس جمھوری آمريکا در پيام ساالنه چند روز پيش او تاکييد بگذاريم طع ردر عين حال براين گفته روشن و قا
صورتی ميتواند پشتيبانی ھمه که ھرگونه کوشش راستين ما برای باز ستانی حاکميت ملی کشورمان، تنھا در  



مفھوم   ديگر کشور ھا بدنبال بياورد که از جانبت خود ايرانيان اعالم شده باشد.  جانبه افکار جھانی را از سوی  
اتکا به قانون اساسی مشروطه، اين سخن آن است که نيروی مبارز ورھايی بخش خود ملت است به رھبری 

روز برای ما  مقدس خودرا با برخورداری از بھترين شرايط جھانی که امکه ميتواند وميبايد ايفای رسالت 
گيرند. تا چنين ايرانيان فراھم آمده است در راه پايان دادن به عمر ننگين حکومت دروغ و ظفمت برعھده 

، زشت ترين و سياه ترين صفحات تاريخ ايران برای ھميشه بسته شود تا نجام نيابد،رھبری و تالشی سرا
دفتر  آغازگر برگ ھای سياه بيشتری به کتاب تاريخ خواھد افزود و ھرگز بيست و دوم بھمن ماه ھای آينده

سپيد ايران آباد، و آزاد نخواھيم بود و ھمچنان کابوس مرگ ووحشت مافيای عمامه دار برای ھميشه بر 
    ننگ اسالمی و خاکستر مرگ خواھد پاشيد.سرزمين داريوش و کوروش 

  


