
   
  

  ايــرانمـليآزاديبخـشارتـش    
 )۱۹(شماره                                           

  

  قيام خاطربه مجاهدين عليه ارتجاع های خليفهزوزه

  دل بر روی آلبانی در سوز و سوگ سردژخيم سليمانی و خالی کردن دق

شد عجب نبود. جای اين يکی را که به راستی شماره مرگ میای در سوز و سوگ سرپاسدار واليتش دقاگر خامنه
تواند پر کند. عمق استراتژيکی و حفاظتی نظام واليت فقيه که در عراق جانشين رژيم بود کسی نمیواقعی و بی۲

افروزی و صدور ته که انتهای آن سرنگونی است. جنگای فرو رفچالهو لبنان به لرزه در آمده بود، اکنون در سياه
 چهره در را ماتم و ذلت رواين از. است بوده فقيه واليت بقای ارتجاع و تروريسم از آغاز سپر حفاظتی و الزمه

نقطه در پيکر اين خلق ۱۹۰ در را زنگها داخل از خلق قيام که خصوصبه. ديد توانمی وضوحبه ایخامنه منحوس
 ن ميهن به صدا در آورده است. و اي

  
 که کردمی شکوه »جنايتکار و خبيث مجموعه«ای از مصيبت ناامنی و از مجاهدين تحت عنوان آبان خامنه۲۶در 

  : گفت ایخامنه. کنندمی ترغيب »شرارت« به شاه بقايای با گوئيا
اينها قصدشان اين است. شما يی است، ترين مصيبت برای هر کشوری است، برای هر جامعهناامنی بزرگ«

مالحظه کنيد در اين دو روز تقريبًا يعنی دو شب و يک روزی که از اين قضايا گذشته همة مراکز شرارت دنيا 
 جنايتکار و خبيث مجموعه تا پهلوی خاندان خبيث منحوس عليه ما اين کارها را تشويق کردند، از خانواده

کنند که اين کنند ترغيب میای مجازی و در جاهای ديگر دارند تشويق میفض در مرتبًا دارند اينها منافقين،
  ». شرارتها انجام بگيرد

  
×××××  

  
ای از اسامی و آمار و ارقام شهيدان، در درس اما اکنون در کمتر از دو ماه با برمال شدن جزئيات قيام خلق و شمه

ها و نمايشات پوشالی س از فروکش کردن دود و دميی حوزه و رژيم واليت است، پکه درس پايه» شناسیدشمن«
گشايی عليه مجاهدين و زند و عقدهای پرده را درباره دشمن اصلی کنار میانتقام گيری سخت از آمريکا، خامنه
  دهد. گوش کنيد: دل بر روی آلبانی امتداد میمقاومت ايران را تا خالی کردن دق

شناسی دشمن را در شناخت عنوان آحاد جمهوری اسالمی است اوالً دشمنعنوان مردم بهآنچه که وظيفه ما به«
دانيد که دشمن کی هست دشمن استکبار است دانيم بله شما میدشمن اشتباه نکنيد نگوييد که خب همه می

 کهگيرد برای ايندانيد شما، اما تالش وسيعی دارد انجام میدشمن صهيونيزم است دشمن آمريکاست اينها را می
های پيچيده تبليغاتی همه بايد مراقب باشند اين قضيه را به عکس کنند نظر مردم را عوض کنند با شيوه



خواهد کند چه کار میشناسی بسيار مهم هست يکی اين بعد دانستن نقشه دشمن دشمن چه کار دارد میدشمن
  ند.................................بکند و بعد دانستن شيوه مقابله با نقشه دشمن اين را بايد مردم ما بدان

همين قبل از اين قضايای چند روز قبل از قضايای آبانماه، اين قضايای مربوط به بنزين و اين حرفها، در يک کشور 
اروپايی، يک کشور کوچک اما شرير واقعًا خبيث در اروپا، يک عنصر آمريکايی با يک تعداد ايرانی مزدور، 

ريزی کردن و نقشه درست کردن. نقشه ور هم عليه جمهوری اسالمی بنا کردند برنامهفروش، جمع شدند دوطن
هم همان چيزی بود که ما چند روز بعدش در قضايای بنزين ديديم يعنی مردم از حادثه بنزين اوقاتشان تلخ بود 

مردم البته خيلی هم که مردم، يک تعدادی از عنوان اعتراض، به مجرد اينيی از مردم آمدند بيرون بهيک عده
نبودند وارد ميدان شدند اين فريب خوردگان، اين مغرضين، اين عمال دشمن همان برنامه را شروع کردند اجرا 
کردن. يعنی بيان تخريب کنند آتش بزنند آدم بکشند ويران کنند هم مراکز دولتی را هم مراکز مردمی را، جنگ 

که ميگم چند روز، قبل از اين، اين چند روز تجديد نقشه بود اين ينراه بيندازند. اين نقشه قبلی بود. البته ا
کارهايی بود که از قبل کرده بودند افراد را آماده کرده بودند يک عده مزدور را پول داده بودند. اين کارها را هم 

   ).۹۸دی ۱۸ای (خامنه» دهندکنند.هر چه بتوانند انجام میمی
  

  جمهور ارتجاع هم گفته بود: رئيس
شود و شما خواهيد شان که حاال در آينده پخش میيافته در اين داستان آمدند توی اعترافاتآنهايی که سازمان«

ريزی کرده بودند پارسال در يک مقطعی ريزی اينها بيش از دو سال است،دو سال است اينها برنامهديد برنامه
خواستند در يک مقطعی مناسب، بيشتر هم به فکر مثالً آخر دی و امسال مینبوده، خواستند، زمان مناسب می

  ).۹۸آذر ۱۳(روحانی » ريزی کرده بودند...بهمن يا نزديکی انتخابات در آن ايام برنامه
  

  
×××××  

  
چه را آن گويد خلق ما و مقاومت ما، با مجاهدان پيشتاز و جوانان و کانونهای شورشگرش،ای درست میخامنه

دهند. با اين تفاوت که بتوانند برای سرنگونی اين رژيم و دستيابی به آزادی و حاکميت جمهور مردم انجام می
 کسی و است ناچسب خواهد بر روی ما فرافکنی کند وصلهمزد و مزدوری که منطق ارتجاع و غارتگری است و می

  . کندنمی باور
ای و خامنه دانهسال پس از اخراج سفير رژيم نيز يادآور خوابهای پنبهيکپراکنی فرو خورده عليه آلبانی، لجن

سرعت در خارجه و در دنيای بورژوازی ريشگان است که گوئيا مجاهدين که از عراق بروند بههمريشان و هم
آنها » تشکيالت«که » مسألهصورت«قول کارشناسان اطالعاتی و امنيتی رژيم شوند و بهخطر میمضمحل و بی

پرستان و مرتجعين که مريم رهايی و شود! بيچاره شبباشد، در وادی جنسيت و فرديت خودپرستانه، غرق می
  انقالب او را نخوانده بودند.

  
×××××  

  



لبانی در مقام ادر ديدار با ط» مسألهصورت«کردن ای برای پاک خامنه۱۳۸۷يازده سال پيش در اسفند 
های دوجانبه پرداخت و خواهان عملی شدن توافقدريدگی عليه مجاهدين به دهانجمهور وقت عراق باز هم رئيس

  نشانده عراق عليه مقاومت ايران شد. با حکومت دست
  

  گفت: لبانی اطای با در مورد مالقات خامنه۱۳۸۷اسفند ۱۰تلويزيون رژيم در اخبار 
ای امنيتی آنها در عراق را به ضرر اين کشور ايشان حضور نظاميان آمريکايی و انگليسی و کارشناسان و نيروه«

دانستند و تأکيد کردند نظاميان اشغالگر هر چه زودتر بايد از عراق خارج شوند زيرا هر يک روزی که خروج آنها 
  به تأخير بيفتد به ضرر ملت عراق خواهد بود.

وزير ی و جناب آقای مالکی نخستجمهور عراق خاطرنشان کردند انتظار اين است که جنابعالايشان خطاب به رئيس
  صورت جدی عملی شدن توافقها و تفاهمات دوجانبه را پيگيری نماييد.عراق به

رهبر انقالب اسالمی به توافق دوجانبه در خصوص اخراج منافقين از عراق اشاره و تأکيد کردند اين تصميم بايد 
  عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستيم. 

ای منافقين را مايه شر و فساد دانستند و با اشاره به تصميم اتحاديه اروپا برای خارج کردن اهللا خامنهحضرت آيت
های تروريستی افزودند اين تصميم اتحاديه اروپا نشان داد که تروريست بودن يا نبودن از ديدگاه آنها از ليست گروه

خاطرنشان کردند اروپائيها با وجود اين  غرب يک مسأله قراردادی است و هيچ ارتباطی با واقعيات ندارد.ايشان
  ».تصميم از طرف ديگر حاضر به پذيرفتن منافقين در کشورهای خود نيز نيستند

  
  در همان زمان گفتيم: 

جمهور عراق، به دهان دريدگی عليه مجاهدين پرداخت و خواهان ها را کنار زد و در ديدار با رئيسای پردهخامنه«
صورت جدی عملی شدن به”شد. انگار که عراق تيول و ملک طلق واليت ارتجاع است، “ عملی شدن توافق ها”

به گونه حکم حکومتی رژيم آخوندی، مقرر کند و مجاهدين را بستانکاری می“ توافق دوجانبه در خصوص اخراج
داران گفته بزرگ عمامهزيرا مجاهدين به“. اين تصميم بايد عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستيم”کند: می

های تروريستی خارج کرده خصوص که اتحاديه اروپا هم آنها را از ليست گروههستند به“ مايه شر و فساد”واليت،
  “.حاضر به پذيرفتن منافقين در کشورهای خود نيستند”گويد که دولتهای اروپا می است. اما در همين حال

نظاميان اشغالگر (هم) بايد هر چه زودتر از عراق خارج شوند زيرا هر يک روزی که ”فقيه ارتجاع: به فرموده ولی
ست که منقل خودش و طفلک فرتوت فراموش کرده ا“. خروج آنها به تأخير بيافتد به ضرر ملت عراق خواهد بود

  رژيمش از همين آتش اشغال عراق گرم شد! 
ای را زخمی و برآشفته کرده است دانشجويانی هستند که در تهران به دفن طور مضاعف خامنهچه بهاما آن

گاه اوين در حاکميت آخوندی از شدن شکنجه“ دانشگاه”سو و به استخوان و گورستان کردن دانشگاهها از يک
کند و آنها را مايه و محابا بر روی مجاهدين خالی میمعترضند. از اين روست که دق دلِ خود را بیسوی ديگر 

  داند.می“ شر و فساد” موجب 
  

  حکومت آخوندی را خوب برمال کردند. دست مريزاد. “ شر و فساد” گويد! الحق که مجاهدين در همه جا راست می
  قدس و سپاه پاسداران ارتجاع گفته بوديم:  پس از نامگذاری نيروی تروريستی۸۶در آبان 



فرسا، در برابر تسليحات کشتار جمعی يی بغرنج و جانهمتا، در مبارزهتبريک و آفرين بر آنها که در مجاهدتی بی”
و تروريسم افسار گسيخته فاشيسم مذهبی و در برابر اشغالگری خزنده و درنده آن در عراق، سينه سپر کردند و 

رمال کردند، به کرسی نشاندند و به ثبت دادند. با تحمل فشار و پرداخت بها و فدای بسيار، که پايداری سد بستند. ب
  پرشکوه در اشرف، نمونهٴ آن است.

  سال پيش در کنار مرزهای ميهن در خاک عراق صف نبسته بودند،۲۰اگر مجاهدين و ارتش آزادی از 
  رده بودند،اگر شيرزنان و کوهمردان اشرف صبر و پايداری نک

  المللی درباره تسليحات کشتار جمعی اين رژيم نبود،ناپذير بينسلسله افشاگری و روشنگری وقفه۸۰اگر بيش از 
  فشرد،رغم همه فشارها، بر مواضع اصولی خود عليه استبداد مذهبی پای نمیاگر شورای ملی مقاومت ايران، به

احدی را يارای آن نبود، بر خطر دخالتها و جنايتهای رژيم  جمهور برگزيده اين شورا، در شرايطی کهاگر رئيس
  گذاشت،آخوندی در عراق، فراتر از خطر اتمی انگشت نمی

هزار مزدور گرفته تا ۳۲شد (از ليست فقره دخالت و جنايتهای اين رژيم در عراق برمال نمی۳۷۰۰اگر حدود 
اند تا يروی قدس برای ترور شناسايی شدهعراقی که توسط ن۸۳۳۱مؤسسه خيريه پوششی رژيم و از ليست ۵۳

فقيه در عراق نمايندگی ولی ۴۹۷های ترور نيروی قدس و وزارت اطالعات رژيم و ليست نفر از اعضای شبکه ۶۹۲
  مقام ارشدی که رژيم ايران در دولت عراق کاشته است)، براستی وضعيت چگونه بود؟۵۳و 

ده و البد اکنون در شاخ آفريقا مستقر بودند و با بمب اتمی شاخ يی را با عراق سر کشيشيخکان سرکنگبين هسته
انداز سرنگونی شد و چشمهای ستم شيخی بر گُرده مردم ايران محکم میکه تسمهکشيدند. مهمتر اينو شانه می

  روشن نبود. 
سالح بيشتر و بيشتر با اين رژيم اهريمنی چنگ در اند و بیخوشا مجاهدينی که تا امروز به عهدشان وفا کرده

  ).۱۳۸۷اسفند ۱۰(نقل از پيام » چنگ شدند و جنگيدند.آری، اشرف ايستاد و جهانی به ايستادگی برخاست
  

  چنان به قوت خود باقی است.هم» لهصورت مسأ«آری، حکايت ايستادگی و نبرد برای آزادی، مسأله سرنگونی و 
 اين.کنممی يادآوری کرديم خاطرنشان ليبرتی در مجاهدين به رژيم موشکی دنبال حملهبه ۱۳۹۲آنچه را در ديماه 

  موشک به سرکردگی قاسم سليمانی صورت گرفت. ۶۵ با حمله
ر رژيم در بغداد به مقامات عراقی در تهران به مالکی و فالح فياض گفتند و قبل از آن هم، فرستادگان و سفي« 

جايی، چيزی فرق نکرده و مجاهدين در ليبرتی همان گفته بودند که: با اين همه زحمت و مشقت برای جابه
  اش عوض شده است.هستند که در اشرف بودند. ليبرتی اشرف ديگری است که فقط نقطه

ناپذير باقيست، کارزار سرنگونی ادامه دارد. ازگشتگويند. تا وقتی در دنيا حتی يک مجاهد باين يکی را درست می
تواند از کهکشان يی جديد میکند که با حمالت تروريستی و بحرانهای زنجيرهبه همين خاطر، اگر دشمن گمان می

ور کردن و تکثير و آتشفشان اشرف خالصی پيدا کند، کور خوانده است. بايد آن را در جنگ صد برابر و شعله
  طور مضاعف بر سر خودش خراب کنيم......اسر جهان و در داخل ميهن اشغال شده بهاشرف در سر

رسد و وحشت رژيم زهر خورده از تکثير اشرف، و درماندگی آن در برابر جايگزين دموکراتيک پياپی به اثبات می
   ).۱۳۹۲دی ۵(پيام » گذاردجای انکار باقی نمی

  
×××××  



  
طرفی نبسته بيهوده ۲و ۱ها و بوقها و بلندگوهايش در اشرف طئهحمالت و تو تمامی از که ارتجاع اکنون خليفه

  کوبد. کش کردن آلبانی ممکن است آبی گرم شود. اما هيهات که آب در هاون میکند که از شالقگمان می
به گفته چندين «در اثنای مذاکرات آمريکا و رژيم در بغداد نوشت: ۱۳۸۷وال استريت ژورنال يکبار در سال 

ديپلماتی که در گفتگوها با رژيم ايران حضور داشتند، مقامات رژيم ايران سالهاست که سرکوب مجاهدين خلق 
   ).۲۰۰۸می۷» (انديی خود قرار دادههستهرا در صدر اولويتهای خود در مذاکره با دولتهای غربی بر سر برنامه 

دی با سفير ۱۵و ۱۳و ۱۱خارجه رژيم در گفتگوهايش در روزهای رسد که وزارتاکنون باز هم از تهران خبر می
عنوان حافظ منافع آمريکا بر همين اولويت تأکيد کرده و قبل از هر چيز از آمريکا خواستار فاصله گرفتن سوئيس به

روههايی شده است که مثل مجاهدين و شورای ملی مقاومت ايران، خواهان سرنگونی رژيم هستند. از مجاهدين و گ
های گفته خودش گروهکه مجاهدين بيش از حد شاخص و برجسته نشوند، بهرسم معمول برای اينالبته به
  طلب را هم در کنار آنها گذاشته تا در اين مقوله هم تنها نمانند! تجزيه

انداز کند و چشمگيرد، وقتی دشمن ضربات کاری دريافت میای قيام و آتشفشان خشم خلق باال میهوقتی شعله
آويزد. اما سرنوشت را در انقالب زند و به هر خس و خاشاکی میبيند، خود را به آب و آتش میسرنگونی را می

  يسند.نودموکراتيک مردم ايران، خلق و فرزندان رشيد و شورشگرش در ميدان عمل می
  رود خروشان خون شهيدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ايران ضامن پيروزی محتوم خلق ماست.
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