
 ))ايـرانتـاريخ معاصـرشـوم تريـن ســالروز(( 
 

دوم بهمـن ماه رسـيده  يعنـی به روزبيست و تاريخ معاصرايران؛ يکبـارديـگرنوبـت به شـوم ترين سالروز
شاهراهی کـه به سـمت سالهای مترقـی هزاره  از کشوری پيشرو وپويا؛ سـال پيش؛٢٥روزيـکه در. اسـت

 .وبه هزاره اول افتادجداشـد  سـوم درپيش داشت؛
 

 هـزاره ای باهمـه قرون وسطائيـش که اگـربرای همه کشورهای دنيابفراموشخانه تاريخ سـپرده شـده بود؛
 . کرده اسـت دوباره ای پيدازنـدگی درسرزميـن ظلمـت زده ما

 
شـرم  ه اسـت؛نيـم نگاهـی سـاده به سرنوشتی که اين قرون وسطای بازگشته برای ماايرانيان بارمغان آورد

 .و وحشـت ميـاورد
 

 دالررسـيده بـود؛ ٢٧٥٠ساالنـه مـردم که درآخـريـن سال پيـش ازباصطـالح انقالب بـه  درآمـد قـراربـود
 .هـزاردالربـرسـد١٥يعنـی به رقـم ممالـک اروپای غربی درآنـروز؛  درآمـددرآغـازهزاره سـوم به سـطح

 يـک دمـوکراسی نظيـر برای استقرار کشـورما راه در  ونيرومنـد؛به بـرکت يک اقتصـادسـالم قـراربـود
 .دشو هموار پيشرفتـه برخوردارند؛ دموکراسی های ديگری که ازاقتصاد

 
برفسادمالی دردستگاههای حکومتی برای هميشه به بندد وامـروزمسئوليـن  راه را قـراربودعـدالت اسالمـی؛

ادارات  و بنيـادها  درعالوه برسوءاستفاده های مـالی نجـومی د؛اعـالم ميکننـ همين عدالـت اسالمی خود
ازهزاران  دريـک مـورد و .افسـانه ای انـدوخته اند که ثروتهای وسازمانهای دولـتی؛ آقازاده هائی هستند

مليـون تـومان  سـال باپرداخـت صـدها ٥فقـط درمـدت   توانسـته اسـت؛مـوارد؛ يک جوان بستنـی فروش
نشـريـات معتبر بيـن المللـی؛ ثـروت  .تومان ثـروت شـده بـاشـد يليـاردهاصـاحب م ه مـاليـان حاکـم؛رشـوه ب

 ٤ بيـش از بخـوبی تشخيـص داده اسـت؛ شخصـی يـکی ازکارگـردانان اصلی رژيـم را کـه مصلحت را
 .بـرآوردميکنــند دالر ميليـارد

 
درصف ديگرزنان پيشرفته متمـدن تريـن جوامـع   ميدهند؛قـراربـودزنـان ماکه نيـمی ازجامعـه راتشکيل

وامـروزباايـن زنان بصـورت  کنند؛ ايـفاءمسئوليتهـای شخصی وخانوادگی واجتماعی خـود را  جهانـی؛
زنـانی راکه . انتخـاب پوشـش لبـاس خودنـدارنـد ضعيفه هائی برخوردميشودکه حتی اختياری در

ومردانـی  واعـدام ميکننـد؛ شـالق ميزننـد بـه اعمال خـالف ميزننـد؛بخاطرفقروگرسنگی وبيکاری دسـت 
 .جـرمی مـرتکـب نميـشونـد پـول ميـدهند؛ کــه بـآنها

 
  پيش نخستيـن منشـورجهانی حقوق بشـررا بـه تمـدن بشـری عرضـه کـرد؛سـال٢٥٠٠قـراربـودکشـوری که

درآغـازهـزاره سـوم  ـراز وپيشـرودرجهان؛سـرانجـام جای شايسـته خودش رادرجمـع ملتهـای سـرف
ازسـوی سازمان مـلل  ولـی امروزاين کشـور بصـورت يک کشـورتروريـست پـرور؛ بازبيـابد؛

بزرگتـرين زنـدان روزنامه نگاران وبزرگترين متجـاوز بـه  آنـرا خبـری بين المللی دنيـا؛متحـدوسـازمانهای 
 .حقـوق بشـراعـالم ميکننـد

 
وقتيـکه فاجعـه وحشـتناک آتش زدن سـينمارکس آبـادان وزنــده زنـده سـوزانـدن بيـش ازهمـان 

 ايـن توسط عوامل خميـنی ترتيـب داده شـد؛تـارژيـم گذشـته رامسـئول  درآن؛نفـرزن ومـردوکودک٤٠٠از
ـن ماشيـن جنگی جنايت معرفـی کنـد؛ تـاراه را بـرای روی کـارآمـدن مـاليان همـوارترسـازند؛تـابامـروزاي

 ونه تنهـاخوددستـگاه واليـت فقيه کـه باهمـکاری.مرگ و جنـايـت حتـی يـکروزازکارنـايـستاده اسـت
مدعيـان روشـنفکری ومدعيان ملی گـرائی وآنـدسـته ازکسانيـکه سالـهابـرای سـقوط کشـورمان دردامـن 

همـه دسـتاوردهای  درآوردی واليـت فقيـه؛کمونيسـم بين المللـی تـالش کرده بودند؛ درمـدت حکومـت من 
بلکـه آن سازمانهای ديـگری نيزکه بااسامـی مجاهد  سازندگی عصـر پهـلوی رابه نابـودی کشـاندند؛

وچـريـک وفـدائی بازيـربنای مارکسيسـتی خود درراه هموارکردن راه موفقيــت رژيـم ماليـان باروح اللـه 
گـذاشتند که هم اکنـون آواره  روريـسم بنيـادهميـن ت با را ياسـی خودزندگـی س و خميـنی همکاری کردند

 .وسرگـردان بيابانـهاهسـتند
 



تـرورمشاوران  با يـا ايــنان همان گروههائـی هستندکه درسالهای پايانی رژيـم پادشاهی درواقعه سـياهکل و
 . اعـالم موجوديت کردندآمريکائی درخيابانهای تهران

 
ولی تاريخ ايـران اين آگاهی  آمريکائيان وسايرمردم جهان آگاهی کاملی دراين باره نـدارند؛اگـربسياری از

 رابطورروشـن داردکه برنامـه کارهميـن اسامه بن الدن که جهـان متمـدن امروزرادروحشـت فروبرده؛
 آن نيزتوسـط سال پيـش درمکتب روح اهللا خميـنی پـايه ريـزی شـده بود واصول وفروع٢٥ه ايسـت کهبرنام

درهمانـجابودکه اوبرنامه سقـوط کليــه  و خود اودرهمان زمـان درکتـاب کشف االسـرارنوشـته شده بود؛
حکومتهـای اسالمی کنونـی وتشکيل يک حکومـت واحــداسـالمـی رابجـای آنها تـانابـودی کامـل همه 

 .کافـران رابه روشـنی مطـرح کرده بـود
 

 اتفاقـا و قت جوانـی بيست وچندساله بيشترنبودکه ازاين مکتب سربيرون آورده بود؛اسـامه بن الدن درآنـو
 نميتوانســت ازماهيـت چنيـن "آقای بوش هم درآنمـوقع جوان بيست وچندساله ای بيشترنبودکه طبعـا

رايط آمريکائيان برخوردارازش ولی آيا !د؟ شـده باشآگـاه شد؛ کشورش قربانی آن خواهد مکتبی که درآيـنده؛
 آگاهی باين واقعيت ها کـه درآن هنـگام مسئوليتهـای سنگين سياسـی وياحقوقی وفرهنگی مناسبتری برای

برعهده داشتنـد؛ واکنـش های واقع بيـنانه ای که ميتوانست بموقـع ازوقـوع فاجعـه ايـران بربادده؛ 
 .پيشــگيری کنـد؛نشـان دادنـد؟

 
ارک بازمانده ازآنـروزهامراجعه ميکنيـم؛متاسفانـه بجای آينده نگريهـا بااشـتباه محاسبـه امـروزکه بمد

هاوسوءنيـت هاوحسابگريهای شخصی شگفت آوری مواجه ميشويـم کـه حتی باورکـردن آن برايـمان 
 .دشـواراسـت

 
لمی ازاعـدام باجراثقـال آمريکافي    PBS/KCTS      ماه گذشـته کانال و بريـتانيا ٤ مـاه قبل کانال دو

وسنگسـاروچشـم درآوردن وقطع دست وپـاوديگرجنايتهـای رژيـم ماليـان را برای بيــنندگان خـودپخـش 
 .کردنـد

 
 و سـند اتحاديـه ملی روزنامـه نگاران بريتانيادرلنـدن ميگويـدتاکنون توانسته اسـت بيش از سـه هزار

 و ترورهـا  ولم ويديـوئی رادرارتباط باقتلـهای زنجيـره ایادای شـهادت ومجموعـه چنديـن في صـدها
سـال گـذشـته درداخـل وخارج کشـوربدسـت تروريسـتهای رژيم ٢٥کشتارهـای مخالفان رژيـم ماليان که در

 .ماليان ايـران انجـام گـرفته اسـت؛گـردآوری کنـد
 

بـاکشتارهای دسـته   زی باصطالح انقالبايـن عمليات همانطوريـکه همه مابيادداريـم ازهمان فردای پيرو
ادامـه  روز ٤٤٤ ايران بمدت در گروگانگيـری تمام کارکنان سفارت آمـريکا با جمعی مخالفان آغازشـدوبعد

سال پيش آقای آنـدرويـانگ رئيس ديپلماسی وقت آمريکادرسازمان ملل ٢٥وايـن درحاليسـت که  .يافـت
همـه ماخواهيـم ديدکه خمينی يکی ازقديسيـن  يـن انقالب جابيفتـد؛طی يک سخنرانی گفت وقتيـکه ا متحد؛

وآقای سـاليوان سفيـروقت آمريکادرايران به جيمی کارتـرگزارش ميداد کـه خمينی  .عصرما بـوده اسـت
 برژينسکی وآقای .بعنـوان طلبه به قــم خـواهـدرفـت و کرد خواهد ايفاء ت بايـران نقش گـاندی رادربازگش
 مريکارامنيت ملی جيمی کارتـردرکتاب خودمينويسد آقـای سايـرونس ونـس وزيرامورخارجـه آمشاو

امکان استفاده ازآن عليـه  تـا بايـران خودداری شـود؛ که حتـی ازارسـال گـازاشـگ آور دستورداده بود
 .آنهانباشـد

 
يعنـی  مهور فعلـی آمريـکا؛ازجانـب پـدرهمين رئيس ج همـه ايـن خطای محاسـبه مسئوالن وقـت آمريکا

چنيـن خالصـه شـد که ١٩٧٩ژانـويـه ٢٦ آقای جورج بـوش درمصاحبه ای باروزنامه واشنگتـن پسـت در
فـرش رااززيـرپـای پادشـاه  نقيـض خود؛ و اظهـارات ضد کـه با درحقيقـت ايـن جيمی کارتـر بـود :گفـت

 وآقای آلکساندرهيگ وزيـر .کشـيد ميـانه بـود؛ايران کــه دوسـت ماوعـامـل ثبـات درمنطقـه خاور
توانســتيم کليـه  ماباسـياسـت غــلط خــود درايـران؛ : پيشـين آمريکادرهمين زميـنه گفتامورخارجه

نيروهـای مخالـف رابرای مخالفـت بارژيـم پادشاهـی ايـران بايـکديـگرمتحـدکنيـم ونيـروهای موافـق رابه 
اگرکمک وپشتيبانی  :ودرکشـورخودمـان مهنـدس مهدی بـازرگان گفـت . بکشـانيـمسـردرگمـی وبی تکليـفی

 فقيـد باالخـره آقای فرانسواميتران رئيـس جمهور و .انقـالب ماهيـچوقـت مـوفق نميـشد نبـود؛ آمـريـکا
اهـی کوتـاه نـه بـرای ايـنکه ازر ؛برای اوليـن باردرتـاريـخ دنيـامردمی انقـالب کـردنـد :فرانسـه گفـت



تـربطـرف آيـنده ای بهتـربرونـد؛ بلـکه بخاطـرايـنکه ازراهی مطمئـن تربـه گـذشـته های قرون وسطائی 
 .برگردند

********* 
تنهـايک رژيم ويـک رهبـری سـياسـی  درمملکت مابـه قمـارواقعـی گـذاشته شد؛١٣٥٧آنـچه کـه درسـال

ــزرگ و نسـلهـای فـردای آن نيـزبـود؛بـازنـدگان واقعـی ايـن بلکـه آيـنده درازمـدت يـک ملـت ب نبـود؛
بلکه حتی هنـوز پـابه  بودنـدکـه نه تنهـاخودشـان درايـن قمـاردخالتـی نداشـتند؛ قمـارهميـن نسلهــای فـردا

 .زنـدگـی هـم نـگذاشـته بودنـد
 

 ها درراه پيـمائيـهای آن مغـزشـوئی شـدگان چنـدصـدسالـه مکتـب آخونـدی که روزهـاوهفتــه
راه گشـای آزادی "؛مسـلماچنـدصـدهزارنفـری به جـاروکشـی خميـنی افتخـارکـردنـد وفـريـادزدنــد

ايـن جاروکشـان خميـنی درسـت درهمـان کشـوری .وسرفـرازی اين نسلـهای آيـنده ايرانی نبــودند
ابـرای نخسـتين بـاردريک کشور اسـالمی سـال پيـش ازآن؛انقــالب مشروطيـت خودر٧٠فريـادميـزدند که 

جهـان بامـوفقيـت بـه پيـروزی رسـانيده بود؛وايـنهاکسـانی ازهمـان ملـتی بودنـدکـه دردامـان خـودکـاوه های 
بـاايـنهمه نـسل تازه ای کـه ازايـن رژيـم آخونـدی  .ضـحاک کـش وآرش هـاوبابـک ها پـرورده بـود

نهـائی راعليـه کارگـردانـان ايـن رژيـم عصرجاهليـت آغازکرده وبـايـن نتيـجه مبـارزه  سـربيـرون آورده؛
ايـن  چنـگ آخـونـدومـال؛ از کشـورمان را) ـرانـدومرف( ی رسـيده اسـت که دريـک همـه پرسـی عمومـ

 .هنـدقـومی کـه درطـول صـدهاســال بـافـريـب مـن ومابه بيـکاری ومفت خـوری عادت کـرده است؛ نجـات د
 .ايــن حــکم تـاريــخ اســت

 
 

 حميـدمنصـوری


