
  ))حكـومـت اللـه در روي زميـــن(( 
 
 

يکبـارديـگرنـوبـت به شـوم تـريـن روزتـاريـخ معاصـرايـران رسيـدورژيـم مـاليـان بيسـت وپنجميـن 
 اگـربخواهيـم ترازنـامه يکـربع قرن ايـن حکومت .سـالـروزدوران نکبـت بارحيـات خودراپشت سرگذاشت

. ـته اسـتهيـم؛سـراسـرآن درخـون ومـرگ وجنـون و ويرانـگری گـذشمـن درآوردی راموردارزيـابـی قـرارد
حکـومتی کـه دروقـت آمـدن؛خـودش رااوليـن حکومـت اهللا درروی زميـن اعالم  کـرده بـود؛درعمـل 

 .ازمـوفقتـريـن حکومتـهای اهريمن درروی زمين ازکاردرآمد
 

عـرش الهی جسـت؛ زيـراکـه وکالتنـامه حکومتـی که بادعـای سردمدارانـش می بايـدسـرنخـش رادر
زمان دريـافت کرده؛ازاول تابـآخر بـرپـايه دروغ وبـازهم دروغ شـکل گـرفت؛خـواه حکومتـش راازصـاحب الـ

 .اين دروغ اسالمـی باشـدوخواه غيـراسـالمی
 

ش درصـف پيامبـران تبديـل به امام سـيزدهم شيعيان شـد وبعـداز مـرگ"هميـن باصطـالح آيـت اللهـی که بعدا
 رزروشـدوباپـول فقيـران گنبـدمـقبره اش طـالپوش اقی برايـش اطالولعـزم جـاگـرفت ودرعـرش الهـی

يکصدروزاقامــت درنـوفل لوشـاتوی پـاريـس صـدهادروغ ووعده بی پشتوانه دادودربازگشت  در گرديـد؛
 وعدم دخالـت روحـانيـت درحـکومت ووعـده ـیبايـران نيـزدربـاره آزاديـهای سـياسی وعدالت قسـط اسالم

آب وبـرق مجانی برايـن وعـده هاافـزوده شـده بودکه همه را حتـی بـدون يـک اسـتثناءدردوران حکومـت 
ودرمجمـوعه دوهزارصفحه متـن همه اين قـولـهاوتعهـدهاووعـده هارادرصحيـفه نـور .خويـش پـس گرفـت

  .خميـنی درتهران بچـاپ رسـيده است؛ميتوان مشاهده کـردای سخنان اوکـه توسـط بنيـادامام 
 
امـابرای آنـدسـته ازکسانيـکه هنـوزحاضرنيسـتندروشـنائی خورشـيدراباورکنند؛ وبـه آن نسـل تازه هسـتی  و

که ازايـن لـجنزارحکومت اسالمی سـربيـرون آورده وبامبـارزه خودارکان قرون وسطائـی اين باخته ای 
سـال پيـش پـرانتزی که به همـت دوپادشـاه پهلـوی پـس ٢۵زه انداخته است؛ميـگويم رژيـم رابلر
 سال درقـرنهای سـياه پـس ازحمله اعـراب ومغول وطـرح وتوطئـه های استـعمـاری١۴٠٠ازگـذشت

انگلسـتان وروسـيه وعثمـانی گشـوده شده بود؛ تااسـتقالل وسـعادت ورفـاه ملـی  وشـوکت وسـرفرازی 
 .مان راتضمين کند؛بسـته شـدوبارديگردوران سياه بختـی وذلـت وخفـت ملـی آغـازگـرديـدکشور

 
اگـرازنهادهـای کوچکـی نظيربـقالی وعطـاری وخبازی وعـالفی ومهروتسبيــح وکفـن فروشـی ونظـايرآن 

د؛درزمان همان صرفنظـرکنيـم؛همـه بنيـان هاوبنيـادهای ديـگری که تمـدن امـروزيـن رانمايـندگی ميکننـ
نـام خـانـوادگی .ماننـدخانـواده ومـلت؛بجـای رعايـای سالطين قاجـار.پادشـاهان پهلوی نصيب ايران گـرديـد

دانشـگاه .موسيـقی وکتـاب وتاتر وپـارک وبـاغ ملـی.لبـاسـی که به تـن داريـم.بعنـوان هويـت معتبـرفـردی
فرودگاههاوبنـادروسـدهای .صنعـت نفـت وکشـاورزی. آزادی زنان وبهداشت .وارتـش وبـانک ودادگستری

 احيـاءوزنده سازی فـرهنـگ باسـتانی وتجليـل وبزرگـداشت نـام آوران؛و ورزش مملکت وهـزاران.عظـيم
سـال پيش ايـن ٢۵پـروژه آبـادانی ديـگر؛پـديده هائيسـت که دردوران ايـن پرانتـزقرارداشـت کـه شـوربختانـه

 .پرانتـزبسـته شـد
 

شـايـدبسـياری نداننـدکه تاسال آغازيـن قدرت رضاشـاه؛مردم قلهک تحت الحمايه انگلسـتان واهالی زرگنـده 
آنـان ماليات خودرا بجـای دولـت مرکـزی کشـورشان به سفيـران .تحت الحمايـه دولـت روسيه بودنـد

رپرچـم کشورهای انگلستان  دربارشاهـان قاجـادرخانه رجـال دسـت اول. انگلستان وروسـيه ميدادند
؛ تـادرزمـان بحرانهای سياسـی واجتماعی برفـرازخانـه وروسيه وآلمـان وفـرانسـه؛به فـراوانی يـافـت ميشـد

 .هايشـان افراشـته شـود؛که ماموران دولـتی راازنزديـک شدن بـه حـريمشـان بـرحـذردارد
 

جهانـی واشغال نظـامی وخطـرتجـزيه؛تـوانسـت دردوران پـادشـاه فقيدايـران؛کشـورمان عليرغـم جنگ 
بآنچنـان حيـثيت بين المللـی ورشـدورفاه مـلی برسـد کـه هـم تـرازباابـرقدرتهـای جهانی تمشيـت کارجهـان 

 .ومنطقه رابرعهده بگيرد
 

  توانسـت خـورشـيدی  نـه تنهـا١٣۴١پـس ازپيـاده کردن مبانـی انقالب فلسفـی شاه وملـت درسـال
بلکـه کشـورمان  دالر درسـال افـزايش دهـد؛٢٧۵٠رآمـدسـرانه ملی راازرقـمی زيـريکصدسـال بــهد

راازصـورت يک کشورمستحق وام گيرنده بـه يـک کشـوروام دهنـده به ابـرقدرتهائی نظيـرانگلستان 
 .وفرانسه وآلمان درآورد



 
 صلح وآرامش منطـقه رادرتعارض های ارتـش کشورمان نه تنهـامانـع گـزندرسانـدن بمنافـع ملی بـود؛بلکه
صنـايع ايران که پيش ازآن حتی قـادربه .ميـان اتحادجماهيـرشـوروی وغرب وديگرکشورهاپاسداری ميـکرد

وکاالهای ساخت ايران . تتنظيـم لولـه آفتابـه نبود؛به رقابت  صـادراتی باکشـورهای صنعتی پـرداخ
ازروسيـه شوروی گـرفته تااروپـاوآفريـقا بـازارهای مشتاقی داشـت وپـول کشورمان نيـزدررديـف ده پـول 

 .تومان بود٧معتبـرخارجـی دنيـاقرارگـرفـت؛وارزش هـريـک دالرفقط 
********* 

منافع نيـرومندتريـن امپراطوری زاده برخـوردبابيـش ازهرچيـز بهمـن ماه؛٢٢وامـاسـقوط کشـورمان درروز
 بيـش ازهرجای ديـگرروی زميـن؛ "نفتی جهان غـرب وبهانـه ايکه حقوق بشرنـام داشت که ظـاهرا

؛يعنی ١٩٧٨ دراکتبـرسالدرايـران بخطرافتاده بودواين درحاليست کـه بـگزارش سازمان عفـوبين الملل
شـررامطرح کـردنـد؛ کشـورايـران دربين بيـش درست درهمان سالی کـه بهانـه ای بنـام نقـض حقـوق ب

 .ايـن فهـرسـت قرارداشـته اسـت۴۶کشـورجهان درمقـام١٨٠از
 

سـندی ازاسـنادبسـيارمحرمانه سـفارت آمريـکادرتهران که توسـط دانشـجويـان خـط امام بچـاپ رسـيده 
ارزيـابی نهائی : زيـابـی ميـکندميــالدی رادارد درايـنموردچنيـن ار١٩٧٨وتاريـخ يازدهـم نوامبـرسـال 
  کـه تعدادبسـياری ازرژيـم های ديگردرجهان وجوددارنـدکه ميـبايـدخيلی بيشـترماازوضع ايـران نشان ميدهد

بنظــر غيـرعادالنـه ميـايـدکه وضـع .دربـاره عدم رعايـت حقوق بشـردرآنهاسـخن گفته شـود؛تادربـاره ايران
؛آنـهم بايـن ه شـود وفقـط دربـاره تجاوزحقـوق بشـردرايران صحبـت شودايـن حکومـت هامسـکوت گذاشت

دليـل که سازمانهای چـپ ايـرانی وياراديـکال ايرانی امکانات بيشـتری درکشورهای ديگربرای رسانيدن 
 .شـايعات خـودبگـوش جهانيـان دارنـد

 
ملی گرائی بامشـارکت گروه زيـادی  روشـنفکران ومدعيان سـال ازروزيـکه مـاليان بايـاری باصطـالح٢۵

ازمردم زودباورما؛کشـورمان راباشعارتوخـالی اسـتقالل وآزادی وجمهـوری اسالمی بخاک وخـون 
دراينمدت بالکه دارکردن نـام ايـران وايـرانی درجـهان وبه قهقـراکشـيدن يک کشوردرحال .کشـيد؛گـذشـت

 .ندپيشرفت ازجاده سـازنـدگی؛بسـوی نابـودی کوشـيد
 

تنهايک رژيـم ويـک رهبری  خورشـيدی درکشورمان به قمـارواقعی گذاشته شـد؛١٣۵٧آنچـه که درسـال
 .بلکـه آيـنده درازمدت يک ملت بزرگ ونسلهای فـردای آن نيـزبـود سـياسی نبود؛

 
بلکـه  نداشـتند؛بـازندگـان واقعـی اين قمارهميـن نسلهای فردابودنـدکه نـه تنهاخودشـان درايـن قمـاردخالتـی 

 . زنـدگی هم نگـذاشتــه بـودنـدحتی هنـوزپابـه
 

درراه پيـمائيهای  آن مغـزشـوئی شـدگان چـندصـدسالـه مکتـب آخونـدی کـه روزهـاوهفتـه ها
) بـگوکه خـون بريـزم خميـنی عزيـزم؛( چنـدصدهـزارنفری به جـاروکشی خميـنی افتخارکردندوفريادزدند کـه

ايـن نسلـهاپيش ازآنـکه توطئـه  .ايـن نسلهای آيـنده ايرانی نبودنـد ای آزادی وسرفرازیراهگشـ"مسـلما
دربـوجـودآمـدن چنيـن بالئـی کنکـاش کننـد؛توسـری تاريخی رابرسرنسـل ما  های خارجی را

يـن کـه درنازل شـدن چن  مختلفجفاکاران سياسـی درآنـروزتنهـاايـن روشـنفکرنمايـان و.خـواهنـدکوبيـد
بلکـه ذکـاوت وشـعورملی ماسـت که  نخـواهنـدگـرفت؛ مـوردمالمـت قـرار بالئـی بکشـورمان سهيـم بودنـد؛

 .درمعـرض سـرزنـش قـرارخواهـدگـرفت
 

سـاله ١۴٠٠کارنـامه تاريـخ ننگين ترين کـارنامـه يـکربع قرن حکومـت من درآوردی دروغ وفـريب جنايـت؛
. کـارنامه های همـه حکومتـهای عصـرحاضـراسـت ت تريـن وسـياه تريناسالمـی ايران ويـکی اززشـ

 اميـدوارباشيـم که مبارزه دليـرانه وسرسختـانه نسـل حاضـروآگـاه که ازدرون ايـن لجنـزاراهريمـن زده
سـربرآورده اسـت؛تاايـران آزادوسـرفـرازرابرروی ويـرانه های امروزبازسازی کنـد؛همـراه بامبارزان 

ران رابرای سـياه تـريـن صفحـات تاريـخ ايـ مـرزی وبااسـتفاده ازشرايـط مساعدجهانـی دفتـراينبرون
آغـازگـرکارنـامه سـپيدايـران آبـادوآزادی باشـدکه کـابوس مـرگ و  بهمن آينده؛٢٢هميـشه بـه بنـددو

 .مافيـای عمامـه داررابـرای هميشــه پشـت سـرگـذاشـته باشـد وحشـت
 

 صـوریحميـد من
 ٢٠٠۵ جون ٢۵


