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  مردی که به ھيچ تبديل شد!

  
آخوندی که ھمه عمرش را در درون حجره ھا مصادف است با سالمرگ خمينی.  هسيزدھم خرداد ما

گاھی نداشت. آخوندی که آگذرانيد و بر قوانين و الزامات سياسی و اقتصادی امروز دنيا ھيچگونه 
سال حکومت کرد و  ١١ما حدود بنام خدا و نماينده خدا بر روی زمين به کشور پھناور اھورائی 

ل، بيش از نھصد ميليارد دالر خسارت و خرابی به وميليون کشته و معل ٢از  حاصلش عبارت بود
معتاد  نتميليون   ۵ھزار زندانی، بيش از  ٢٠٠ھای کشورمان ناشی از جنگ عراق، بيش از شھر

مريض روانی  %۵٠ر دنيا، بيش از ر سراسدميليون آواره  ۵بيش از ده ميليون بيکار و  ،مواد مخدر
ملی، کشاندن مردم به خرافات و به قھقرا  لو ترويج فحشا، دزدی و قتل و کشتار و غارت اموا

کشيدن يک کشور در حال پيشرفت از جاده سازندگی بسوی نابودی و سر انجام ھدر دادن بيش از 
 بی درمان ديگر. درميليار دالر ارز مملکت و از بين بردن غرور ملی و ھزاران د ۵٠٠

 
رندی بود که بدون مقدمه از آسمان به نوفل لو شاتو در پاريس نزول اجالل کرد و پس از زد و نااو 

بند ھای تجاری و سياسی و قول و قرار ھای الزم با شرق و غرب توسط ھمان بی وطنان در لباس 
 ھيچاحساسات خود را با يک روشنفکری با ھواپيمای ار فرانس به ايران پريد و در ھواپيما نيز ھمه 

گفتن خالصه کرد و ملت ھم تحت تاثير ھمين وطنفروشان مکار و خائن به پيشواز او رفت و 
  تصورش اين بود که اين اجنبی پرستان باصطالح روشنفکر بھتر از ديگران ميفھمند. 

  
گذاری کرد زمين بنيان یخورشيدی حکومتی بنام هللا در رو ١٣۵٨او در دوازدھم فروردين ماه سال 

که نه فقط حکومتی بود خيالی و بی اطالع از واقعيت ھای جھانی، بلکه حکومتی ريا و فريب نيز بود 
  که بنام خدا دروغ گفته ميشد و بنام اسالم فريب داده ميشد.

  
او در يکصد روز اقامت در نوفل لو شاتو صد ھا وعده بی پشتوانه داده بود که ھمه را در دوران 

پس گرفت. متن ھمه اين قول و تعھد ھا را در حکومت خويش 
مجموعه دو ھزار صفحه ای سخنان او که توسط بنياد امام 

  خمينی در تھران بچاپ رسيده است ميتوان يافت.
  

بموازات اين وعده ھا روسای جمھوری من در آوردی و بدون 
اختيار واليت فقيه و نخست وزيران من در آوردی او و آيت هللا 

ظما، حجت االسالم ھای ريز و درشت در عغير  و اھای عظم
خطبه ھای نماز جمعه خود و در فرصت ھای ديگر در طول ماه 
ھا و سالھا ھزاران دروغ ديگر تحويل مردم دادند که آنھا را نير 
به نوبه خود در مطبوعات جمھوری اسالمی من در آوردی واليت 

س شورای اينان رئيس مجلفقيه ميتوان مشاھده کرد. عالوه بر 
اسالمی، ايران را بعد از آمريکا و شوروی بزرگترين قدرت موشکی جھان اعالم کرد. وزير دفاع 
مژده ساختن پيشرفته ترين ھواپيمای جنگی دنيا را با الھام از رھنمود ھای آيت هللا منتظری در 

سالمی اعالم کرد ن را داده، رئيس کميسيون دفاع مجلس شورای اپيما سازی در ايراکارخانه ھای ھوا
که بر مبنای حديث دست اولی که از پيامبر اسالم و امير المومنين و امام چھارم به دست او رسيده 

و پس از تصرف کامل عراق به بيت سربازان ملت شھيد پرور ما از قم بسوی کربال خواھند رفت 
  خواھند بريد. يکی مثل گاو ميش سر ،المقدس سرازير خواھند شد و در آنجا يھوديان را يکی
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نورد آمريکائی ھنگام ورود به کره ماه در نشريه خود خبر داد که فضا زوزارت ارشاد اسالمی ني

ما گرم جنگ عراق و ايران، آنقدر صاحب الزمان ھای نورانی بانگ اذان و هللا اکبر شنيده است ودرگر
  صدام کافر اسير شدند.و غير نورانی به ديدار پاسداران و بسيجيان آمدند که نھايتا بدست 

  
که در انتظار تحقق را نخستين روز ھا و ماه ھای رژيم مردمی  ناما رويا روئی با واقعيت ھا، از ھما

ون چروز دگر به سرخوردگی بيشتر کشانيد، پس  از وعده ھای رھبران انقالب نشسته بودند روزی
باره عدالت قسط اسالمی و عدم دخالت  بآنھا وعده قاطع در باره آزادی ھای سياسی و اجتماعی، در

ت داده شده بود و در برگشت به ايران نيز وعده آب و برق و اتوبوس و خانه ومروحانيت در حک
  رايگان بر اين وعده ھا افزوده شده بود.

  
در مدرسه فيضيه قم به ملت صريحا اعالم  !انقالببه اصطالح رھبر  ١٣۵٧در دھم اسفند ماه سال 

نباشيد که ما برايتان مسکن ميسازيم و آّب و برق و اتوبوس را برای  ين دلخوشفقط با«کرد؛ که 
مستمندان مجانی ميکنيم البته ھمه اينھا را ميکنيم، اما دلخوش به ھمين مقدار نباشيد، ما ھم معنويت 

  !!»شما را عظمت ميدھيم و ھم دنيايتان را آباد ميکنيم و ھم آخرتتان را
  

ھا بود که ساخاروف معروف علی اصغر حاج سيد جوادی نويسنده با اتکا به چنين قول ھا و وعده 
صطالح روشنفکر ما که چندی قبل ھم جايزه ای بھمين مناسبت از دست ھم پالگی ھای خود دريافت با

يد با صدای آامام مي«به تھران در روزنامه جنبش نوشت:  شداشت در آستانه بازگشت رھبر انقالب
صای موسی و با صفای عيسی و با قرآن محمد و خطبه ھائی که انسان و با تيشه ابراھيم، با ع حنو

را فرياد ميکند، وقتی که او بيايد ديگر کسی به کسی دروع نميگويد، کسی به درب خانه خود قفل 
نميزند، کسی به باجگذاران خراج نميدھد. مردم برادر ھم ميشوند و نان شاديشان را به عدل و 

صبح بيداری و بھار آزادی لبخند ميزند. حق به جای خود مينشيند و اثری از صداقت تقسيم ميکنند. 
   »باطل و خيانت و نفرت در روزگار نميماند که اين کالم خدا است درسوره مبارکه (اسرًی) 

  
به اصطالح با اين ھمه تنھا چند ماه پس از استقرار رژيم نوح و عيسی و محمد و موسی مردم 

نفکری خود را با موج فراگيری از اعدام ھا کشتار ھا بستن قلم تحت تاثير اين مدعيان روش !انقالبی
ھا و خاموش کردن صدا ھا و يورش به دانشگاه ھا و قبظه کردن حکومت توسط آخوند ھا و سلطه 

روبرو يافتند و در آنجا که به تعھدات برق، آب و نفت و مسکن مجانی مربوط  ٣-مطلق چماق و ژ
ن منطق باطل است که بگويند ما انقالب کرديم که اي«: يدند کهنش شانالبميشد از زبان ھمان رھبر انق

مثال کشاورزيمان ترقی کند و يا مثال اقتصادمان، اينھا که دم از اقصاد ميزنند خيال ميکنند که انسان 
ش اقتصاد است. اسالم از اين ، االغ ھم زيربنايش ھمه چيزھم حيوان است و کارش خورد و خوراک

اصال اين دانشگاه ھا را نمی خواھيم. ما ميخواھيم يک دانشگاھی داشته باشيم  شوخی ھا ندارد، ما
باشيم. ما با اين دانشگاه ھا از اساس  هکه شعارش اين نباشد که ميخواھيم ايران متمدن و آباد داشت

  »مخالفيم.
  

  ميالدی يعنی سه سال قبل از باصطالح انقالب نوشت: ١٩٧۶مجله اکونوميست در سال 
  

ا سرعت برای صنعتی شدن آماده ميشود. رشد اقتصادی و در آمد سرانه اين کشور تا چند "ايران ب
سال قبل يکی از کشور ھای عقب افتاده بود، فوق تصور است در حاليکه عموم کشور ھای جھان 
دچار بيکاری و تورم ھستند، در ايران ھيچ نمونه از از بيکاری يا مسئله ای بنام بحران بيکاری 
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ميليون کارگر مشغول بکار داردو دو ميليون و  ۵خورد و عجيب اين است که ايران خود بچشم نمي
  .دويست ھزار نفر از کشور ھای خاور ميانه و آسيا وارد کرده و باز ھم احساس نياز ميکند"

  
 ١٩٨٩خمينی بتاريخ روشنبه پنجم ما ژوئن سال  ه درک واصل شدنبنيويورک تايمز در روز 

ھم و افسانه و شايعه بود. حتا اسم واقعی و تاريخ تولدش مبھم بود نوشت: "زندگی خمينی ھمچنان مب
"خمينی زندگينامه خود را با خون نوشت و : و ھيچکس بدرستی آنرا نميدانست". اين نشريه نوشت

رفت. او ظاھر فريبکارانه و خدعه داشت ولی معلوم نيست چرا صد ھا ھزار ايرانی اکنون به سر و 
 ت.ايران چنان رفتار کرد که در واقع فکر ميکرد ملک شخصی وی ھس روی خود ميکوبند. او با

  برای مردم ايران که به قرن پانزدھم بازگشتند متاسفيم."ام
  

 ینگتن تايمز در ھمين روز از تھران خبر داد: "در حاليکه جمعيت ھای طرفدار به سرو و روواش
تبريک ميگفتند و بھمين مناسبت در  خود ميزدند و ميگريستند ولی مردم در خيابانھا به يک ديگر

نفر روز يکشنبه با مشت  ۵٠٠٠شھر ھای مختلف جھان از سوی ايرانيان و از جمله در لس آنجلس 
  ھای گره کرده از رضا شاه دوم حمايت کرده و از مرک خمينی ابراز شادمانی کردندگ".

  
از سر  نی بسيار سنگين را،  بحراما ھويت فرھنگی و ھم ميھن؛ سال ھا ست که کشور ما، ملت ما

ميگذراند آيا براستی بايد ناظر و ناتوان باشيم و شکست خود را بپذيريم که يک بخش بسيار کوچکی 
مردم مملکت ما، کشور ما را در استيالی خود بگيرند و با مردم ما آنچنان رفتاری کنند که گوئی با  زا

ب دانشگاه ديده و کار آموخته و جھانديده، آيا ما وارثان اغلقومی دشمن و مغلوب سرو کار دارند؟ 
آن پدران روستائی و ساده دل که در طول ھزاران سال در شرائطی گاه بحرانی تر از شرايط امروز ما 
که طوفان ھای کمر شکن حوادث را يکی پس از ديگری از سر گذرانيدند و سر تسليم فرود نياوردند، 

   ؟ بايد حقيرانه ميدان مبارزه را خالی کنيم
  

ست، نمونه ای از آنرا طی جامعه ما مانند ديروز و مانند ھميشه سرشار از آمادگی ھا و استعداد ھا 
اسبت ھای مختلف شاھد و ناظر بوديم. شمار شرافتنمندان اين نمسالھا، ماه ھا و روز ھای اخيرب

ن سالھای آزمايش النی است که در ايغجامعه امروز ھم مانند ديروز بسيار فزونتر از شمار دزدان و د
در بازار سودا به خريد و فروش گذاشتند. پس شرم آور است که يک مشت آخوند بی مصرف نزديک 
به يک ربع قرن بر مردمی که ادعای وطنپرستی و از جان گذشتگی در راه وطن خود دارند حکومت 

  کنند. 
  

غيرت نميتواند و حق آرزوی مرگ در بستر رختخواب آنھم در غربت، بی غيرتی است و ايرانی بی 
  ندارد وطن، وطن بگويد و آرزوی آزادی ايران را داشته باشد.

  
و  رستانھاگورسال ترور و گسترش  ٢۵ستھا، فھرسال انباشته شدن  ٢۵، مرسال انقالب مست ٢۵

، آنھم از  را آنروز درک نکرديم"ھيچی" سال تحمل عقوبت يک غفلت که چرا معنای  ٢۵سر انجام 
  تبديل شد. "چھيـــــ"به  تاريخ قبل در چنين روزی در صفحه روزگار سال ١۴کسی که 

  
  حميد منصوری 

  ٢٠٠٣مه  ١۴
  و ٢٠١٠نگری شده مه باز 
  ٢٠١۶ژوئن  ٢
        


