ﭼﮭل ﺳﺎل ﭘﯾش ﺳﯾﺎﺳﯾون ﭼﭘﯽ و اﺳﻼﻣﯾﺳت ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕرﻣﺗﺣد ﺷدﻧد .رھﺑر ﻗدرﺗﻣﻧد اﯾنﮔروه آﯾت ﷲ ﺧﻣﯾﻧﯽ در ﯾﮑم
ﻓورﯾﮫ  ١٩٧٩ﺑﮫ اﯾران ﺑﺎزﮔﺷت .در آن روز اﻧﻘﻼب اﯾراﻧﯽ ﺷﮑﺳت ﺧوردو اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯾﺑﮫ ﭘﯾروزی رﺳﯾد و وﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽاﯾران ﺑﻧﯾﺎن ﮔزارده ﺷد.ﺷﺎه ﮐﮫ ﻣدﺗﯽ ﻗﺑل از اﯾران ﺑﮫ ﻣﺻر ﻓرار ﮐرده ﺑود ﭘس ازﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ درﮔذﺷت و ﺑدﯾن
ﺗرﺗﯾب ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ اﯾران ﭘس از  ٢۵٠٠ﺳﺎل ﻓرواﻧداﺧﺗﮫ ﺷد.
ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ از ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ دور اﻧدﯾش ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دوﻟت و دﯾن را ﯾﮑﯽ ﮐرد و ﻧوع ﺟدﯾدی از ﺣﮑوﻣت
را ﺑﻧﯾﺎن ﻧﮭﺎد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾد ﻋﻣﯾق ﺑﮫ ﻣﺟﻣوع ﮐﺎرھﺎی او ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾرﺳﯾم ﮐﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎ آداب
دﺳﺗﺷوﯾﯽ رﻓﺗن اﺳﻼﻣﯽ ﺳروﮐﺎر داﺷﺗﮫ .اودر ﮐﺗﺎب ھﺎی ﺧود ﻧوﺷﺗﮫ ﮐﮫ راﺑطﮫ ی ﺟﻧﺳﯽ )دﺧول( ﺑﺎ ﻧوزادان ﺳﻧﺟﯾده
ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﺷﮭوﺗراﻧﯽ ھﺎی دﯾﮕر از دﯾدﮔﺎه دﯾﻧﯽ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧدارد.
رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑدون وﺟود ﻣﺣﺗوای دﯾﻧﯽ در ﮐﺎرھﺎی ﺧﻣﯾﻧﯽ آﻏﺎز ﺷد و ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻗدم ھﺎی ﻣدرﻧﯾزه ﮐردن ﺷﺎه را ﺑﺎطل
ﮐرد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﺑرای زﻧﺎن و رﻧﮓ ﮐردن دﺳﺗﺎن ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﯽ ﺷرت ﯾﺎ ﭘﯾراھن آﺳﺗﯾن ﮐوﺗﺎه ﺑﮫ ﺗن
داﺷﺗﻧد.
دﺳﺗﮕﯾری ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و اﻋدام ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ودﮔراﻧدﯾﺷﺎن ﺑﯽ ﺧداﯾﺎن ،ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ و ﺣﺗﯽ ﻣﺗﺣدان ﮔذﺷﺗﮫ ی ﺧﻣﯾﻧﯽ ﻗدم
ﺑﻌدی ﺑود.
ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻧﮫ ﺷرﻗﯽ ﻧﮫ ﻋرﺑﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣوج ﺟدﯾدی از ﺧﺷوﻧت ھﺎ ﺷروع ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت آﻣرﯾﮑﺎ و ﺑﮫ
ﮔروﮔﺎنﮔرﻓﺗن  ۵٢ﮐﺎرﻣﻧد آن ﺧﺗم ﺷد.
اﯾن ﺷروع اﻧزوای اﯾران در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑود و ﺻدام ﺣﺳﯾن دﯾﮑﺗﺎﺗور ﻋراﻗﯽ از اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ
اﯾران ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧد .ﺟﻧﮓ اﯾران وﻋراق ھﺷت ﺳﺎل ﺑﮫ طول ﮐﺷﯾد و ﺑدون ﭘﯾروزی ﻣﺷﺧص و ﻗطﻌﯽ ﺑود ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ارﺗش
اﯾران زﻣﯾن ھﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺧود را از ﻋراق ﭘس ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﻐداد ﺣرﮐت ﮐرد .ﭘس از رﺳﯾدن اﯾن ﺧﺑر ﺑﮫ رﯾﮕﺎن،
او ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﭘﯾروزی ﻧﯾروھﺎی اﯾراﻧﯽ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﯾﺳت .ﺳﭘس دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﻧﯾروھﺎی اﯾران را ﺑﮫ ﺻدام داد
و ﺻدام ﺳﻼح ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ ﺧود را ﻋﻠﯾﮫ ارﺗش اﯾران و ﺣﺗﯽ ھﻣﻣﯾﮭﻧﺎن ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .اﯾن ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺟﻧﮓ ھﺷت ﺳﺎﻟﮫ را ﻧﻌﻣﺗﯽ اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾد .ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﻧﺎﻣﯽ آﯾﻧده اﯾران از ﺟﻣﻠﮫ ھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺣﻣد
ﺧﺎﺗﻣﯽ ھم در ﺟﻧﮓ دﺳت داﺷﺗﻧد و ﺟﻧﺎﯾت ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ ﻣرﺗﮑب ﺷدﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ی آﻧﮭﺎ ﮐودﮐﺎن دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺟﻧﮓ ﺑرده و
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ روی ﻣﯾدان ﻣﯾن ﻓرﺳﺗﺎدﻧد.
ﺧﻣﯾﻧﯽ اﻧﻘﻼب را ﺗﻧﮭﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻧﮑرد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﮔروه ھﺎی ﭼپ ﮔرا ،ازﺟﻣﻠﮫ آﻧﺎن ﺣزب ﺗوده ﺑود ﮐﮫ ﭘدر ﻣن ھم
ﻋﺿو اﯾن ﮔروه ﺑود ٫در اﺑﺗدا از ﻣﺗﺣدان ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑودﻧد .اﯾن اﺗﺣﺎد ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ی آﻧﺗﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﻋﻣﻠﯾﺎت آژاﻧس
در ﺳﺎل  ١٩۵٣اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت ﺑﻧﺎ ﺷد و ﻋﻠﯾﮫ آﻣرﯾﮑﺎ و ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ی ﺑزرگ ﻗرار داﺷت.
ﭘس از ﻣرگ ﺧﻣﯾﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٩٨٨دوران آﺷﻔﺗﮫ ای ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎ ﺷد .در اﯾن زﻣﺎن رژﯾم ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑرای
ﺧﻣﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﺷت و ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕران ﺑزرگ در ﺻﺣﻧﮫ ھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﺑود .وی ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﭼﮫ ی
دﺳت را ﺑﮫ ﻋﻧوان رھﺑر ﻣﻧﺻوب ﮐرده و ﺧود از ﭘﺷت ﺻﺣﻧﮫ ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ ﺧﻣﯾﻧﯽ در وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ی ﺧود ﻧوﺷﺗﮫ
ﺑود ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺳﺧﻧﯽ ﮐﮫ از اوﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺳﻧد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷود .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﻣﺎﻧﻊ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﺷورای ﺧﺑرﮔﺎن
رھﺑری را ﻗﺎﻧﻊ ﮐرد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای را ﺑﮫ ﻋﻧوان رھﺑر دوم اﻧﻘﻼب اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻧﻘﺷﮫ او ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﻣﻌﮑوس داﺷت
زﯾرا ﺧﺎﻣﻧﮫ ای از رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔرﻓت و او را ﻋﻣﻼ ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺣﮑوم ﮐرد  .رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣرگ ﺧود
از اﯾن ﺗﺑﻌدﯾد ﺑﯾرون ﻧﯾﺎﻣد.
در دو دھﮫ ی آﯾﻧده ﭼﻧدﯾن ﺳری از ﺣﻣﻼت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد رﺳﺗوران ﻣﯾﮑوﻧوس در ﺑرﻟﯾن ،ﺗرور ﻧﺧﺳت وزﯾر ﺷﺎه در
ﺧﺎﻧﮫ آش در ﻓراﻧﺳﮫ ،ﺗرور ﻓرﯾدون ﻓروﺧزاد در ﺑن وﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﮐز ﯾﮭودﯾﺎن در ﺑوﯾﻧوس آﯾرس ﺑود.
ﺳﯾﺎﺳت ﯾﮭودی ﺳﺗﯾز رژﯾم ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮭودﯾﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑر دﯾده ی اﯾده اوﻟوژی ﺑﻠﮑﮫ ﺟﻧﺑﮫ ی ﮐﺎﻣﻼ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﮫ
ﺧود ﺑﮕﯾرد .از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﺑﻧﯾﺎن ﮔزاری ﺣزب ﷲ در ﻟﺑﻧﺎن و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ آن ﮔروه
اﺷﺎره ﮐرد.
ﭘس از ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗﻣﯽ ﺑﮫ روی ﮐﺎر آﻣد .ﯾﮏ اﺻﻼح طﻠب ﮔﻣﺎﻧﯽ.وی ﺗﺻوﯾراﯾران را ﻣدرﻧﯾزه ﮐرد و ﺟﻠوه ی ﺗﺎزه
ای از رژﯾم را ﺑﮫ ﺟﮭﺎن اراﺋﮫ داد  .او از ﮔﻔﺗﮕوی ﺗﻣدن ھﺎ ﺳﺧن ﮔﻔت و در ﺟﺷن ھﺎﯾﯽ ﺷرﮐت ﮐرد ﮐﮫ در آﻧﺎن اﻟﮑل
ﺳروﻣﯾﺷد .در ھﻣﯾن زﻣﺎن رژﯾم ﺑﺎ ﭘول ﻧﻔت ﮔروه ھﺎ و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ را ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐرد.اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ی اول
او ﮐﺎﻣﻼ روﺷن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳرﮐوﺑﯽ زﻧﺎن ،اﻗﻠﯾت ھﺎی دﯾﻧﯽ و دﮔرﺑﺎﺷن ھﯾﭻ وﮔﻔﺗوﮔوﯾﯽ ﺑﺎ رژﯾم ﺳﺎزﻧده ﻧﺧواھد
ﺑود.
در اﺑﺗدای ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم ﮔزارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧرژی اﺗﻣﯽ ﭘرده از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧﻔﯽ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑرداﺷت ﮐﮫ
در ﻧﺷﺎن ﻣﯾداد رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻏﻧﯽ ﮐردن اوراﻧﯾوم ﺑود .ﻣذاﮐرات ﺑﺎ رژﯾم در ﺳﺎل  ٢٠٠۵ﺷروع ﺷد وﻟﯽ ﯾﮏ
دھﮫ ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣﯾد و در اﯾن ﻣﯾﺎن رژﯾم ﺑﮫ ﻏﻧﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯾوم اداﻣﮫ داد ).ﺗراﻣپ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﻗرارداد را ﺗرک ﮐرد(
در داﺧل اﯾران ھم ﻣﺷﮑﻼت ﻓراواﻧﯽ وﺟود داﺷت .از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺎاراﻣﯾﮭﺎی ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﮐﮫ ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت
ﺟﻣﮭوری ﺷروع ﺷد .اﻋﺗراض ﻣردم ﺑﮫ ﻣﺣﻣود اﺣﻣدیﻧژاد ﺑود ﮐﮫ اﮐﺛرﺳﯾت آرا را ﺑﮫ دﺳت آورد  .دو ﻧﺎﻣزد دﯾﮕر
ﮐﮫ او را ﻣﺗﺣم ﮐردﻧد ﻣﯾر ﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی و ﻣﮭدی ﮐروﺑﯽ ﺑودﻧد.

ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی در طول ﺟﻧﮓ ﻧﺧﺳت وزﯾر ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ی ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑود و ﺷﺧﺻﺎ ﻣﺳﺋول اﻋدام اﭘوزﯾﺳﯾون اﺳت.
ﻣﮭدی ﮐروﺑﯽ ھم رﯾﺎﺳت ﻣﺟﻠس را ﺑر ﻋﮭده داﺷت و زﯾر ﻧظر او ﺣﻘوق اﻗﻠﯾت ھﺎ ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷده اﺳت .اﻣﺎ در ﺳﺎل ٢٠٠٩
اﯾن دو ﻧﻔر ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺻﻼح طﻠب ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردﻧد.
ﭘس از ﺳﻘوط ﺻدام ﺧﻠﻊ ﻗدرت ﺑﮫ وﺟود آﻣده در ﻣﻧطﻘﮫ ﺗوﺳط داﻋش و ﮔروه ھﺎی ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺣت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﯾران ﭘر
ﺷد .ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﭘس از ﻣرگ ﺧﻣﯾﻧﯽ آرزوی ﻧﺎﺑودی اﺳراﺋﯾل ﺗﺎ ﭘﺎی ﻣرز آن ﮐﺷور ﭘﯾش رﻓت.
ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎدآور ﺷوم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از ﻣردم دزدﯾده ﻧﺷد ﺑﻠﮑﮫ از اﺑﺗدا ﻧﻘﺷﮫ ی ﺧﻣﯾﻧﯽ ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ ﮔوﻧﮫ ﺑود .او از
ﺗﻣﺎم ﮔروه ھﺎ ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺻورت ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ آﻧﺎن را ﻧﺎﺑود ﮐرد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺧﻠﺧﺎﻟﯽ ،ﺑﮭﺷﺗﯽ و
ﻗطﺑزاده ﮐﮫ از ھواداران ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﻌدا ﺗرور و ﯾﺎ اﻋدام ﺷدﻧد.
وﺿﻌﯾت اﻣروزه ی اﯾران ﻧﯾز ﺑﮭﺗر ﻧﯾﺳت .ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ھﻧوز ﺧود را رھﺑر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺟﮭﺎن ﻣﯽﺗواﻧد و رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐﮫ
ﺧود را اﺻﻼح طﻠب ﻣﯾﺧواﻧد از ﭘﺎﯾﮫ ﮔزاران اداره ی اطﻼﻋﺎت اﺳت .اﮔر ﺑﮫ داﺳﺗﺎن اﻧﻘﻼب اﯾران ﺑﻧﮕرﯾم ﻓﻘط ﺧون را
ﭘﯾدا ﺧواھﯾم ﮐرد.اﻟﺑﺗﮫ ﻋﮑس ﮔرﻓﺗن از دﺳﺗﺎن ﺧوﻧﯽ ﻣردم در ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻋﻼم ﺷد .زﻣﺎن آن رﺳﯾده ﮐﮫ
ﺑﮕوﯾﯾم دﯾﮕر ﺑﺎ ﻣﻼﯾﺎن رژﯾم ﮔﻔتوﮔو ﻧﻣﯽﺷود ﺗﺎ اﻧﺳﺎن ھﺎی ﻣﺎﻧﻧد ﻧدا آﻗﺎﺳﻠطﺎن و ﺳﺗﺎره ﺑﮭﺷﺗﯽ در ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷوﻧد.
ﻣن ﺑﮫ اﯾن ﺑﺎور ھﺳﺗم ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت رژﯾم در ﺳرﮐوب ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗر ﺧواھد ﺷد و ﻣن ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧﺎﺑﺎور دﯾﻧﯽ
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺷور ﺧود را از دﺳت ﺧواھم داد  .اﮔرﭼﮫ ﻣن  ١۶ﺳﺎل ﭘس از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣده آن.

