
هللا خمینی در یکم  گروه آیت متحد شدند. رھبر قدرتمند این اسالمیست ھا با یکدیگر سیاسیون چپی و پیش  چھل سال 
جمھوری  بھ پیروزی رسید و وو انقالب اسالمی بھ ایران بازگشت. در آن روز انقالب ایرانی شکست خورد ١٩٧٩فوریھ 
مدت کوتاھی درگذشت و بدین  شاه کھ مدتی قبل از ایران بھ مصر فرار کرده بود پس ازایران بنیان گزارده شد. اسالمی
سال فروانداختھ شد. ٢۵٠٠شاھنشاھی ایران پس از ترتیب   

دولت و دین را یکی کرد و نوع جدیدی از حکومت  کنند. کسی کھ می   یاد  دور اندیشخیلی ھا از خمینی بھ عنوان یک 
سیاست با آداب خمینی بیشتر از  کھ  بھ این نتیجھ میرسیمک دید عمیق بھ مجموع کارھای او اما با ی را بنیان نھاد.

نوزادان سنجیده در کتاب ھای خود نوشتھ کھ رابطھ ی جنسی (دخول) با  او داشتھ. سروکاردستشویی رفتن اسالمی 
از دیدگاه دینی مانعی ندارد. نیست ولی شھوترانی ھای دیگر  

باطل و بھ سرعت قدم ھای مدرنیزه کردن شاه را  محتوای دینی در کارھای خمینی آغاز شدرژیم اسالمی بدون وجود 
ثال حجاب اجباری برای زنان و رنگ کردن دستان مردانی کھ تی شرت یا پیراھن آستین کوتاه بھ تن کرد. بھ عنوان م

.داشتند  
قدم متحدان گذشتھ ی خمینی کمونیست ھا و حتی دگراندیشان  بی خدایان،  دستگیری، شکنجھ و اعدام مخالفان سیاسی و

بعدی بود. 	
بھ  موج جدیدی از خشونت ھا شروع شد کھ با حملھ بھ سفارت آمریکا وبا شعار نھ شرقی نھ عربی جمھوری اسالمی 

کارمند آن ختم شد. ۵٢گرفتن  گروگان  
انزوای ایران در جامعھ ی بین المللی بود و صدام حسین دیکتاتور عراقی از این موقعیت استفاده کرد تا بھ  این شروع

قطعی بود تا زمانی کھ ارتش   بدون پیروزی مشخص و ایران حملھ کند. جنگ ایران وعراق ھشت سال بھ طول کشید و
. پس از رسیدن این خبر بھ ریگان، اد حرکت کردایران زمین ھای اشغالی خود را از عراق پس گرفت و بھ سمت بغد

داد   پیروزی نیروھای ایرانی قابل قبول نیست. سپس دولت آمریکا موقعیت نیروھای ایران را بھ صدام پاسخ داد کھ او 
این یکی از دالیلی است کھ  .حتی ھممیھنان خود استفاده کردسالح کشتار جمعی خود را علیھ ارتش ایران و و صدام 

ھاشمی رفسنجانی و محمد سیاستمداران نامی آینده ایران از جملھ نامید.   خمینی جنگ ھشت سالھ را نعمتی الھی می
دبستانی را جنگ برده و  شدند از جملھ ی آنھا کودکان  ھم در جنگ دست داشتند و جنایت ھای جنگی مرتکب خاتمی
دند.ستارا بھ روی میدان مین فر آنھا  

جملھ آنان حزب توده بود کھ پدر من ھم  کرد بلکھ با کمک گروه ھای چپ گرا، ازخمینی انقالب را تنھا برنامھ ریزی ن
. این اتحاد بر پایھ ی آنتی امپریالیستی کھ پس از عملیات آژانس در ابتدا از متحدان خمینی بودند ٫عضو این گروه بود

قرار داشت.و علیھ آمریکا و بریتانیا ی بزرگ  انجام گرفت بنا شد ١٩۵٣در سال   
. در این زمان  رژیم بھ دنبال یک جایگزین برای آشفتھ ای حکمفرما شددوران  ١٩٨٨خمینی در سال   پس از مرگ

بازیچھ ی د کھ یک  . وی بھ دنبال این بوھاشمی رفسنجانی بودو یکی از بازیگران بزرگ در صحنھ  میگشت خمینی
. اما خمینی در وصیت نامھ ی خود نوشتھ رانی کندن رھبر منصوب کرده و خود از پشت صحنھ حکمدست را بھ عنوا
. با وجود این مانع رفسنجانی شورای خبرگان سند پشتیبانی شودشود باید با  گفتھ می سخنی کھ از اوبود کھ ھرگونھ 

نتیجھ ی معکوس داشت این نقشھ او نند. انتخاب کعلی خامنھ ای را بھ عنوان رھبر دوم انقالب  رھبری را قانع کرد کھ
تا زمان مرگ خود بھ تبعید سیاسی محکوم کرد . رفسنجانی زیرا خامنھ ای از رفسنجانی فاصلھ گرفت و او را عمال 

از این تبعدید بیرون نیامد.  
ر نخست وزیر شاه در ترورستوران میکونوس در برلین، چندین سری از حمالت تروریستی مانند دھھ ی آینده   در دو 

بود. آیرسحملھ بھ مرکز یھودیان در بوینوس  و ترور فریدون فروخزاد در بنخانھ آش در فرانسھ،   
فیزیکی بھ کامال جنبھ ی بر دیده ی ایده اولوژی بلکھ باعث شد کھ دشمنی با یھودیان نھ تنھا سیاست یھودی ستیز رژیم 

 و حمایت مالی از فعالیت ھای تروریستی آن گروه حزب هللا در لبنان گزاریتوان بھ بنیان  از جملھ می خود بگیرد.
اشاره کرد.   
و جلوه ی تازه   ایران را مدرنیزه کردتصویروی یک اصالح طلب گمانی.بھ روی کار آمد.   محمد خاتمی   پس از سالھا

شرکت کرد کھ در آنان الکل  ھایی. او از گفتگوی تمدن ھا سخن گفت و در جشن ای از رژیم را بھ جھان ارائھ داد 
اما در پایان دوره ی اول کرد. . در ھمین زمان رژیم با پول نفت گروه ھا و عملیات تروریستی را پشتیبانی میمیشد سرو
سازنده نخواھد  زنان، اقلیت ھای دینی و دگرباشن ھیچ وگفتوگویی با رژیمسرکوبی کامال روشن بود کھ بھ دلیل او 
بود.  

پرده از عملیات مخفی رژیم اسالمی برداشت کھ بیست و یکم گزارش سازمان بین المللی انرژی اتمی در ابتدای قرن 
شروع شد ولی یک  ٢٠٠۵. مذاکرات با رژیم در سال غنی کردن اورانیوم بود لنشان میداد رژیم اسالمی بھ دنبا در

( ترامپ بھ تازگی قرارداد را ترک کرد)داد.دھھ بھ طول انجامید و در این میان رژیم بھ غنی سازی اورانیوم ادامھ   
کھ پس از انتخابات ریاست  ٢٠٠٨در داخل ایران ھم مشکالت فراوانی وجود داشت. از جملھ ناارامیھای سال 

. دو نامزد دیگر کھ اکثرسیت آرا را بھ دست آورد   نژاد  بود  اعتراض مردم بھ محمود احمدیجمھوری شروع شد. 
کھ او را متحم کردند میر حسین موسوی و مھدی کروبی بودند.   



اعدام اپوزیسیون است.  مسئولو شخصا میرحسین موسوی در طول جنگ نخست وزیر مورد عالقھ ی خمینی بود 
 ٢٠٠٩سال . اما در نظر او حقوق اقلیت ھا پایمال شده استمھدی کروبی ھم ریاست مجلس را بر عھده داشت و زیر 

نفر خود را بھ عنوان اصالح طلب معرفی کردند.  این دو  
پر توسط داعش و گروه ھای شبھ نظامی تحت پشتیبانی ایران پس از سقوط صدام خلع قدرت بھ وجود آمده در منطقھ 

اسرائیل تا پای مرز آن کشور پیش رفت. . برای اولین بار پس از مرگ خمینی آرزوی نابودی شد  
یادآور شوم جمھوری اسالمی از مردم دزدیده نشد بلکھ از ابتدا نقشھ ی خمینی ھمین گونھ گونھ بود. او از مھم است کھ 

بھشتی و بھ عنوان مثال خلخالی، بھ صورت بیرحمانھ آنان را نابود کرد. استفاده کرده و سپس تمام گروه ھا سو 
شدند. کھ بعدا ترور و یا اعدامقطبزاده کھ از ھواداران خمینی بودند   

جمھور کھ  رئیستواند و  وضعیت امروزه ی ایران نیز بھتر نیست. خامنھ ای ھنوز خود را رھبر مسلمانان جھان می
اگر بھ داستان انقالب ایران بنگریم فقط خون را  از پایھ گزاران اداره ی اطالعات است. خود را اصالح طلب میخواند

زمان آن رسیده کھ  غیر قانونی اعالم شد. ٢٠٠٨ونی مردم در سال البتھ عکس گرفتن از دستان خ.پیدا خواھیم کرد
 کشتھ شوند.ھا  انسان ھای مانند ندا آقاسلطان و ستاره بھشتی در خیابان تاشود  نمیوگو  مالیان رژیم گفتبگوییم دیگر با 

در سرکوب مخالفان وحشیانھ تر خواھد شد و من ھم بھ عنوان یک ناباور دینی من بھ این باور ھستم کھ فعالیت رژیم 
سال پس از انقالب اسالمی بھ دنیا آمده آن. ١۶توانایی برگشت بھ کشور خود را از دست خواھم داد . اگرچھ من   


