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 ايــرانمـليآزاديبخـشارتـش
 (12)شماره                                          

 
 دار نوروز مردم ايران را در فاجعة سيل قتل عام كردنداهريمنان عمامه

 آتش است سيِلسزاي اين رژيم، 
 بشر بايد در هم كوبيده شودسپاه پاسداران دشمن ضد

 
 هاي فرو ريختن خانه و كاشانة خلق محبوب خود را ببيند و قلبش از جا كنده نشود؟كيست بجز آخوندها و پاسدارانشان، كه صحنه
 دفاع خود را ببيند و دل و جانش فرو نريزد؟مردم بي هاي غرق شدن و ضجه و ماتمكيست بجز آخوندها و پاسدارانشان، كه صحنه

  فَ َوْيٌل لِّْلَقاِسَيِة قُ ُلوبُ ُهم  
 دالن...واي بر سنگدالن و سنگين

 عام كردند. كه محيط زيست خلق اسير ما را هم مانند زندانيانمان قتل آنان
 دزدان جنگل و كوه و دشت .ها و اموال ملت ايران، ييدار، غارتگران منابع و دارااهريمنان عمامه

ِها و مزدورانشان بر اينان و پاسداران و اطالعاتي ِخلق.آتش سزاست.  سيل  ِخشم   روزِبزرگِآتشفشان 
 ُقِل انَتِظُروْا ِإنَّا ُمنَتِظُروَن 

 بگو منتظر باشيد، ما هم در انتظاريم 
 كرد. بر ايشان سالم و درود.ِ آزادي ملت ايران محسوب قربانيان فاجعة سيل را بايد در رديف شهيدان

به ويژه آنان كه خطر كردند تا  به ياري شتافتند.نام و نشان بي ،كه از دور و نزديك رادمردانيشيرزنان و همچنين سالم و درود بر 
  برهانند.ديگران را از خطر 

زدگان خود را براي كمك به سيلاثاثيه ناچيز كه سرپل ذهاب  درزلزله گان دديمصيب منشي و مناعتباره بزرگ راستي درب
  چه بايد گفت؟ فرستندمي

 انگيزد. برمي تعظيمبه نشاند و بر پيشاني آدمي عرق شرم مي
  .ها برخاستندسيالبدر برابر مقاومت  مقابله و بهكه شوراهاي مردمي خوشا 

 گذاشت.مرهم مي داغدارو پيامهاي مريم كه ساعت به ساعت بر دلهاي شكسته و 
××××× 

جداننخستين سؤال اين است كه آيا چنين ابعادي از ويراني و خسارت قابل پيشگيري و اجتناب، بود يا نبود؟ هر  داند يمنصفي م و 
 كه قابل اجتناب و پيشگيري بود. البته نه با اين حكومت و حاكميت و دولت و مديريت اهريمني و ضدبشر.

جدانميشد كاري كرد يا نميشد؟ باز هم هر آخرين سؤال هم اينست كه آيا پس از وقوع فاجعه،  منصفي ميداند كه اگر همچنانكه  و 
 رد. كگرفت، همه چيز فرق ميجمهور برگزيده مقاومت بارها تأكيد كرد، امكانات سپاه و ارتش و دولت در اختيار ملت قرار ميرئيس

زيرزميني و پادگانها و هزار و يك امكان ديگر متعلق  پناهگاههايو  خاكيآبيها و نفربرهاي آالت و خودروها و قايقمگر اين ماشين
 به مردم ايران نيست؟ 

مگر يك قلم، صد ميليارد دالري كه خليفة ارتجاع تحت عنوان ستاد اجرايي فرمان خميني ملعون از اموال همين خلق و فرزندانش 
 مصادره كرده است، متعلق به مردم ايران نيست؟ 
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اش، در اين مصيبت بيرون نيايد و در خدمت ملت نباشد چه حاجت العادهرغم امكانات عظيم و فوقهسپاهي كه براستي به ارتش و 
مردم را به خود مشغول كند و  ،سيل تااست؟ واقعيت اين است كه سردمداران واليت به عمد از دادن امكانات به مردم سر باز زدند 

 از خطر قيام و سرنگوني بكاهد. 
وقاحتت آخونتدی   ستود جستتند.    اهت بته گتردن امريكتا و تحريم    انتداختن تقصتير  از فاجعته بترای   غايتت  بالد و شياد آخوندهای ج

 .سدحدو مرزی نمی شنادر سيل، و نمک پاشيدن بر زخم مردم گرفتار 
 «. باطنش ممکن است نعمت و عطای الهی باشد ...ظاهر بال دارد»خامنه اي گفت هر چند سيل 

پيشه كرد و « نعمت شماري»و « نعمت درماني»هاي مردم مصيبت ديده نمك پاشيد و وقاحت بر روي زخمآخوند روحاني هم با 
 اصال حيات از آب است حاال يک کشوری که بارندگی در آن کم است....واقعا خود باران برای هميشه نعمت خداوند است  »گفت : 

 «. خشکسالی نعمت سوم سال است در 11سال است  10نعمت دوم است حاال يک کشوری که 
 به اين ترتيب مردم سيلزده، بدهكار حكومتي ميشوند كه باعث و باني اينهمه نعمت براي آنها شده است.

 گوش كنيد : را  روحاني ماوراي وقاحتباز هم 
غصب ميكنيم وقتي رودخانه يا خانه رود را ما خراب  اد وقتي ما مسيل ريسيل در مسيل خودش ميا ودسيل جايي جاري نميش»
  «درود هم در يك روزي خانه ما را خراب مي كن كنيم سيل ومي
با اين هشداري كه سيل فروردين به ما داد صداي رساي طبيعت بود طبيعت با صداي رسا فرياد زد مردم!! دست از ظلم من »

  فروردين( 18) «برداريد به من ظلم نكنيد كه ظلم خواهيد شد
××××× 

 شد زندگي و جانهاي بسياري را نجات داد. اين در حالي است كه پس از وقوع فاجعه هم ميشد كارهاي زيادي انجام داد. مي
 البته نه با اين حكومت و حاكميت و دولت و مديريت اهريمني و ضدبشر.  

 خالصه كرد. « قتل عام»حاكميتي كه ميتوان آنرا در يك كالم و  از جميع جهات در 
 و محيط زيست ايران ، قتل عام حرث و نسل.  اقتصاد قتل عامتاريخ و فرهنگ و هنر ايران ،قتل عام عام فرزندان ايران ، قتل 

 زا و ماتم هاي مردم و تبديل عيد به عها و كاشانهو اينك، قتل عام نوروز در خانه
اش خليفة سفاك ارتجاع در آستانة سال جديد آخوندك جالدي را كه نشانة مجسم و مترادف قتل عام است، در رياست قضائيه

 عرضه كرد. 
 اندركار بزرگترين جنايتي است كه در اين رژيم صورت گرفته است. تحفة نحس و منحوس عيد و سال نو كه بقول منتظري دست

ورود بتته ستتال جديتتد، خليفتتة ختتونريز ، ستتركرده كشتتتارگر نيتتروي قتتدس ستتپاه پاستتداران را بتتا بتتاالترين  همزمتتان، در آستتتانة
هتم  « شتهادت »نشانهاي حكومتش به تماشا گذاشت تتا همته حستاب كتار خودشتان را بكننتد. البتته بتا بالهتت بتراي او آرزوي           

  كرد.
رئيستي و پاستدار ستليماني بته الجتوردي و صتياد شتيرازي ضتميمه شتوند. لعنتت ختدا و خلتق              كته آخونتد   ما كتامال  متوافقيم  
  خدا بر همه آنان باد.

××××× 
هاي مكرر خامنه اي در باره پيشرفتهاي علمي و فني در حكومت واليت فقيه بر باد رفت و آب، تمام خوانيروضه ،در جريان سيل
 . دهاي آخوندي را با خود براين باد و بلوف
اد د بسيار هاي علمي در سطح جهاني كه در حكومت او بدست آمده است،حيايي در بارة رتبهبا بيخليفه ارتجاع از اين پيشتر 
  داد.سخن مي

م ی علموتور پيشران کشور در عرصه»گويد از يكماه قبل از فاجعة سيل، در اواخر بهمن ماه، در متني كه به آن گام دوم انقالب مي
 سخن« ی آن روز به روز فراگيرتر ميشودهای حياتی و اقتصادی و عمرانی که تا اکنون ثمرات بالندهفّناوری و ايجاد زيرساختو 
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های عمران و حمل و نقل و صنعت و بنيان، هزاران طرح زيرساختی و ضروری برای کشور در حوزههزاران شرکت دانش »گفت و از 
ها هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، ده»آنگاه مدعي شد كه رژيم آخوندي با ....« . و آبنيرو و معدن و سالمت و کشاورزی 

های نخستين در کّل با رتبه فّناوری و غيره های بنيادی، فناوری نانو، زيستای، سّلولی سوخت هستهطرح بزرگ از قبيل چرخه
 ممتاز شده است.  «جهان

سازي و شهرسازي و سدسازي و اداره جنگلها اما جريان سيل دعاوي پوشالي را به كنار زد و نشان داد كه در حكومت آخوندي خانه
و مراتع و محيط زيست و نحوه مقابله با حوادث طبيعي از كمترين فناوري و آمادگي و پايه و مايه علمي برخوردار نيست و غرق در 

 بايد پاسدار و آخوند را به هوا فرستاد! كار نيست.  ةچارموش و ميمون به فضا جهل و غارت است. فرستادن 
××××× 

آب خوردن مردم و  ةكنار آمدن با آمريكا و برجام مدفون را كليد حل مشكالت ميدانست و حل مسأل ،همه ميدانند كه روحاني
ما اآلن برای محيط زيست نياز به يک  »گفت: او ميكرد. محيط زيست و اشتغال و صنعت را هم به تمام و كمال موكول به آن مي

 ( 94خرداد  23« )گذاری بزرگ گذاری بزرگ داريم برای آب نياز به سرمايهسرمايه
بايد از بين برود تا سرمايه بيايد، تا مساله محيط زيست حل بشود، تا اشتغال جوانها حل بشود، تا صنعت جامعه  ، ظالمانهِِ تحريم» 

 .(1394تير « ) آب خوردن مردم حل بشود، تا منابع آبي زياد بشود، تا بانك هاي ما احيا بشود حل بشود، تا
كنيم و بر اين پايه ميخواست تا پايان دورة رئيس خامنه اي اما به اين دل بسته بود كه آمريكا جنگ نميكند، ما هم مذاكره نمي

 هد: دار و مريز كش بدورت كججمهور كنوني آمريكا وضعيت را بص
جنگ نخواهد شد؛ چرا؟ براي خاطر  طور خالصه در دو كلمه به مّلت ايران بگويم: جنگ نخواهد شد و مذاكره نخواهيم كرد... به» -
   .(97مرداد  22« )كه جنگ دو طرف دارد: يك طرف ما هستيم، يك طرف او است؛ ما كه خب جنگ را شروع نميكنيم... اين
ي اجالس مجمع عمومي، ممكن است مذاكره انجام بگيرد، اين به طور قطع اند كه در حاشيهحاال باز بعضي زمزمه شروع كرده» -

جوري عمل كردند با ما؛ اينها كه آدمهاي وقيح منتفي است؛ يعني معني ندارد يك چنين چيزي. آنها كه آن ظاهرسازها بودند، آن
جمهور كه هيچ، وزير خارجه و اي؟ اصال  معني ندارد. حاال آقاي رئيسرو بندند؛ با اينها چه مذاكرهپرروي صريح شمشير از  ُمتهّتك

 (.97شهريور  7)خامنه اي «جور؛ هيچ معني ندارد با اينها مذاكره كردنعناصر وزارت خارجه هم همين
××××× 

 فرو رفته است.  لرزة سرنگونيدر اكنون پس از ليست گذاري تروريستي سپاه پاسداران تعادل برهم خورده و رژيم 
نيروهاي آمريكا در غرب آسيا گذاري سپاه پاسداران، ليست يازامابه ، رژيماز روحاني خواسته استظريف وزير خارجه آخوندها 

 ! ليست گذاري كند)سنتكام( را 
 گفت: مان ظريف است كه به صراحت مياين ه
هاي تواند تمام سيستمايد كه آمريكا كه با يك بمبش ميآيا شما فكر كرده ..ترسند.ها از چهار تا تانك و موشك ما نميغربي »

-ايسنا)« آيد؟نمي امي ماست كه آمريكا جلوخاطر سيستم نظترسد؟ آيا واقعا  بهنظامي ما را از كار بيندازد، از سيستم نظامي ما مي
 .( 92آذر  12

و استراتژيك ايران را نابود يي دقيقه تمامي تأسيسات هسته 10تواند در عرض آمريكا اگر بخواهد مي»ظريف همچنين گفته بود : 
 . (92آذر 12-)ايسنا« كند

در نكنيد.  گذاري سنتكام تعجبدر باره ليست جواد ظريف محمدنظام  1ديپلمات شماره  ابرقدرتيتهي و ميان از ژستبا اينحال 
 !تر از او هم هستظريفاين رژيم 

 :  كه گفت يكي از آنها سركردة پيشين سپاه، پاسدار رضايي دبير مصلحت نظام است-
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ها بخواهند به ايران چشم بدی داشته باشند و به فکر حمله یدهم اگر آمريکاييک سرباز قول می من به ملت ايران به عنوان» 
گيريم که آن موقع برای آزاد کردن هر کدامشان بايد ی را اسير میحداقل هفته اول هزار نفر آمريکاي باشند، مطمئن باشند،نظامی 

 حاال ببينيم و تعريف كنيم! .«چند ميليارد دالر بدهند...
 اقدامات تروريستي رژيمتوجيه  دركه  نظامپرسابقه  نظريه پرداز است. جوادمحمد شاسمكه  ،الريجاني رأس يكي از سه ديگري-

 ،سلمان رشديكشتن گروگانگيري و قتل و  در بارهخميني  هايفتواگفت مي نوشت و مي «جديدي از قدرت نوع»تحت عنوان 
 ةمدتهاست در قضايياين شخص است.  عرضه كرده از قدرت اقتصادي، نوع جديدي منديفراتر از قدرت كالسيك نظامي و توان

رئيس ستاد »عنوان  و رسما است چشم از حدقه شكنجه و سنگسار و دست و پا بريدن و در آوردن  تئوريسين توجيهخامنه اي 
بزرگترين و پيشرفته ترين دمكراسي  با ظرافت )!( رژيم ركورد دار جهاني اعدام رااخيرا   او. را يدك ميكشد آخوندها« حقوق بشر

 گفت :  توصيف كرد و غرب آسيا و جهان
 . (98فروردين 4 « )بزرگترين و پيشرفته ترين دموكراسي غرب آسيا و جهان مي باشدجمهوري اسالمي »

××××× 
ستال تتأخير صتورت گرفتته      36واقعيت اين است كه ليستت گتذاري تروريستتي ستپاه پاستداران توستط وزارتخارجته آمريكتا بتا          

كشتته  مربتو  ميشتود ايتن كتار بايتد پتس از        ييآمريكتا  و مقرهتا و مراكتز   اتبتاع و ستربازان  است. تا آنجتا كته بته حفتن جتان      
ايتتن  ،دهتته گذشتتته 4 در انجتتام ميشتتد. مقاومتتت ايتتران ( 1983اكتبتتر  23) 1362ستتال  تفنگتتدار در بيتتروت در 260شتتدن 
 گتتوش امتتا كتتردهتتاي رژيتتم از قبيتتل رفيقدوستتت خاطرنشتتان    بتتر استتاس اظهتتارات صتتريح مهتتره   را صتتدها بتتار   موضتتوع
  بدهكار نبود.گران استمالت

در كابينتته ميرحستتين  1367تتتا  1361از ستتال ، كتته هنگتتام ورود خمينتتي بتته ايتتران از محافظتتان او بتتود  محستتن رفيقدوستتت
و هتم   تتي انتتي هتم  كته  بته صتراحت اذعتان كترد      1366در تيتر  رفيقدوستت   .قرار گرفتت  سپاه پاسداران يروزدر مقام موسوي 

 . او گفت : بود رژيم ايدئولوژي انفجار بيروت از
پيتتروزی انقتتالب در لبنتتان و در خيلتتی از جاهتتای دنيتتا، آمريکتتا ضتترب شستتت متتا را بتتر پيکتتر منحتتوس ختتودش احستتاس  در »
ای کته بتا آن ايتدئولوژی ترکيتب شتد و در مقتر تفنگتدارهای دريتايی چهتار صتد افستر و            دانتد آن متواد منفجتره   کنتد و متی  می

آن متتال ايتتران بتتود و هتتم ايتتدئولوژيش از ايتتران رفتتته درجتته دار و ستترباز را يتتک مرتبتته بتته جهتتنم فرستتتاد، هتتم تتتی ان تتتی  
 .. «....اين برای آمريکا بسيار محسوس است بود.

سال بعد از آن انفجار مقر تفنگداران آمريكايي در بيروت، جانشين سركرده سپاه پاسداران  33يعني 1395آبان  13حتي در 
 گفت : نازيد و مين ميبمناسبت سالروز اشغال سفارت آمريكا در تهران، باز هم به آ

براي اولين بار كته شتعله هتاي انقتالب استالمي در ميتان جوانتان لبنتان زبانته كشتيد در يتك حركتت شتجاعانه               1361در سال 
تفنگتتدار آمريكتتايي در شتترق دريتتايي مديترانتته در بيتتروت زيتتر آورهتتا دفتتن شتتدند و همتتان   260توستتط يتتك جتتوان مستتلمان 
 ( 1395آبان  13شد ) تلويزيون رژيم  عامل باعث فرار آمريكا از لبنان

آن  در نتتوري متتالكي كتته 1983در ستتال  آمريكتتا در كويتتت هاي فرانستته واز جملتته در ستتفارت ،بعتتدي ايهتتاي زنجيتترهانفجار
توستتط  كماكتتان، انكتتار ناپتتذير عليتترغم متتدارك   1996در ستتال  عربستتتاندرِرِبِ وُخُُبتتر   و انفجتتار در  ،دستتت داشتتت 

 شد. ميناديده گرفته رژيم  و همدستان و پشتيبانان مماشاتگران
 جايزه خميني در انفجار بيروت كيك و كلت و انجيل بودكوبيدند. ميبر طبلهاي تروريسم عليه مجاهدين  توانستندميبجاي آن تا 

ه خامنه ب ربِ وُخِجايزه انفجار گيت بود. فضيحت ايرانشر  رژيم در كه پيش ،همراه با تروريست ناميدن مجاهدين براي نخستين بار
   گذاري رسمي مجاهدين توسط وزارتخارجه آمريكا بود.ليست ،اي و خاتمي

××××× 
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در گردهمايي  سال بعد10 بر عهده داشت، 2001تا  1993را از سال  اداره تحقيقات فدرال در آمريكاكه رياست وئيس فري ل
تأمين مالي و اجرا شده بود و در حالي كه انفجار خوبر توسط سپاه پاسداران طراحي و  فاش كرد 1390در تير مقاومت ايران 

وزارتخارجه و شوراي امنيت ملي آمريكا بخاطر  ،ايران در دمشق دريافت كرده بودندعامالن پاسپورتهايشان را هم از سفارت رژيم 
سازمان مجاهدين خلق ايران در ليست قرار  1376بجاي آن در مهر تصميم گرفتندپرونده مسكوت بماند. بهبود روابط با رژيم ايران 

گنجاندن مجاهدين خلق در ليست به »:آنجلس تايمز گفتگرفت. يك مقام بلندپايه در وزارتخارجه آمريكا در همان زمان به لس
 «.ميانه رو محمد خاتمي بوده است يد وجمهور جدنيت به تهران و رئيسمنظور ارسال يك پيام حسن

 لوئيس فري گفت :  

آمريکايي در آن کشته شدند. ژنرال شلتون و من پس از آن واقعه در جلسات مربو  به  19بعد بمبگذاري در بر  خوبر اتفاق افتاد. 
 اين موضوع در اطراف همين شهر حضور داشتيم. 

عربستان سعودي صورت گرفت اما توسط بسيار زود، پس از شروع تحقيقات روشن شد که اگرچه اين عمليات توسط حزب اهلل در 
سپاه پاسداران سازماندهي، طراحي، تأمين مالي و اجرا شد. آنها پاسپورتهاي خود را هم دريافت کرده بودند. آنها از پول نقد استفاده 

 ذار کرد.کردند. ژنرال سپاه که مسئول اين پروژه بود در سفارت رژيم در دمشق بود و اين پاسپورتها را به آنها واگمي
و به دولت آمريکا ارائه داديم. من در حقيقت آن  -1997و بعد  1996بنابراين ما تمام اين اطالعات را گرفتيم ت يعني طي سالهاي 

سالي که رئيس اف.بي.آي بودم عکس العملهاي زيادي را در واشينگتن  9را در اختيار مشاور امنيت ملي قرار دادم. من در طول 
آمريکايي را در انفجار خوبر به  19س العمل او جالبترين آنها بود. وقتي به او گفتم که سپاه پاسداران و رژيم ايران ديده بودم اما عک

قتل رساندند، پاسخ او اين بود که خب ديگر چه کسي از اين اطالعات باخبر است؟و گفتم چند دوجين از مأموران آژانس اف.بي.آي 
کنم ما بايد به دفتر دادستان آمريکا برويم و کيفرخواستي را تهيه کنيم. اين در كادر فکر ميو وزير دادگستري آمريکا. من گفتم 

سياست آمريكا نبود و من به آن تصميم احترام گذاشتم. در آن ايام سياست اين بود که سعي شود روابط بهتري با اين رژيم برقرار 
 شود.

سازمان مجاهدين خلق به درخواست رژيم ايران و جهت مماشات با آن، در ، نام 1997روشن است که اين اتفاق نيفتاد و در سال
 سال است که ادامه يافته است.14ليست سازمانهاي تروريستي خارجي گنجانده شد. اين تصميم اشتباه 

ريکا داده من دوستان زيادي در هر دو دولت )دولت كلينتون و دولت بوش( دارم. در دولت بوش اين پيشنهاد مجددا  به دولت آم
گذاري( رژيم ايران استفاده عملياتي از بمبهاي کنار جاده اي در عراق را کنترل شد ولي مطرح شد که )در صورت استمرار ليست

خواهد کرد و سربازان و پرسنل زن و مرد آمريکايي امن خواهند بود. اين به نظر يک ايده واقعا  خوبي مي رسيد.بنابراين ما نام آنها 
 سال ديگر در ليست نگه داشتيم.را تا چند 

اما اين امتياز نيز هيچگاه مثمر ثمر واقع نشد و همانطور که يکي از همکاران من گفت، تعداد بيشتري از آمريکاييها در ماه ژوئن 
 امسال در عراق در مقايسه با سال گذشته بخاطر بمبهاي کنار جاده اي که توسط رژيم ايران تهيه مي شود کشته شدند.

××××× 
، در اشرفپياپي كشتارهاي خلع سالح مجاهدين، در خاك عراق، قرارگاههاي ارتش آزاديبخش ملي ايران  بمباراندانند كه همه مي

حبس  سال 14 و اي بنام تيف كه به چراگاه اطالعات و نيروي قدس تبديل شدخانهخط فروپاشي مجاهدين از طريق تشكيل بريده
بال به دن بود كه گذاري كذايي مضافا  بر اشغال عراق در جنگي بيهودههمان ليستاز عواقب تي، مجاهدين در اشرف و ليبرخانگي 

و  ياز قبيل چلب يبازي چركين و جنايتكارانة آخوندها از طريق مأموران .صورت گرفت تسليحات كشتار جمعي موهوم در اين كشور
 . بودافزودن بر عمر ديكتاتوري واليت فقيه در ايران  براي آخوندها ودو دهه زمان اضافي ، آمريكا ماحصل كارهاي .حكيم و ديگران 

بته   بتي تعتارف  در بهمتن گذشتته   كننتده ، رئتيس جمهتور آمريكتا     هپمپتاژ اطالعتات غلتط و گمترا     همين بازي خوردنهتا و  بخاطر
 دستگاههاي اطالعاتي اين كشور اخطار داد و گفت : 
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و ستاده لتوح هستتند.     پاستيو  ي نهايتت وقتتی صتحبت از خطترات ايتران ميشتود بت      بنظر ميرسد نفرات جامعه اطالعتاتی آمريکتا   »
 «!بايد به مدرسه برگردندجامعه اطالعاتی ايران باشيد. شايد  )رژيم( مراقب...........! آنها اشتباه ميکنند

گفتنتد صتدام    ايتن را كته  جامعته اطالعتاتي آمريكتا در عتراق و      جهنمتي كتار   چنتد روز بعتد بته صتراحت     رئيس جمهور آمريكتا 
 سالحهاي اتمي و سالح كشتار جمعي دارد، زير عالمت سؤال برد و گفت : حسين 

متا هفتت تريليتون دالر در خاورميانته هزينته كترده        .آنها ما را درگير جنگتی كردنتد كته متا هرگتز نبايتد وارد آن متی شتديم         »
  ....را از دست داديم ايم . ما جانهای زيادی

بتا آنهتا مختالف هستتم.      %100ستتان عتالی استت، متن     كاگتر آنهتا بواقتع بگوينتد كته ايتران يتك كود       نفرات اطالعات متن،  ولی 
را ميكشتتد. وقتتتی شتتما از شتتكنجه و خيلتتی چيزهتتای ديگتتر صتتحبت    از متتردم بيتترحم استتت كتته بستتياری  حكتتومتي ايتتن 
 ...ميكنيد

رئيس جمهور بتوش افتراد اطالعتاتی داشتت كته گفتنتد صتدام حستين در عتراق ستالحهای اتمتی و ستالحهای كشتتار جمعتی               
آنهتا متا را درگيتر جنگتتی    . كردنتتداي كتته چته كتار جهنمتی   نمتی دانستتند    ،حتدس بزنيتد چته شتد؟ آن افتتراد اطالعتاتی     ، دارد 

ر در خاورميانته هزينته كترده ايتم . متا جانهتای زيتادی را از        ما هفتت تريليتون دال  .كردند كه ما هرگتز نبايتد وارد آن متی شتديم    
 .  «دست داديم

××××× 
بتا افشتاپ پتروژه هتاي اتمتي      متاه قبتل از شتروع جنتگ در عتراق       7يعنتي   1381بايد يادآوري كنم كه مقاومت ايتران در مترداد   

پنهتتاني در نطنتتز و اراك، بتتازي رژيتتم در نستتبت  و تستتليحات شتتيميايي و ميكربتتي رژيتتم پليتتد آخونتتدي از جملتته تأسيستتات   
مجاهتتدين را بتترمال كتترد. براستتتي ديگتتر هتتيچ دادن تستتليحات كشتتتار جمعتتي بتته عتتراق و پنهتتان نمتتودن آنهتتا در قرارگاههتتاي 

براستتتي اگتتر مشتتكل تستتليحات   امتتا گتتوش مخاطبتتان بتتدهكار نبتتود.    هتتيچكس بتتاقي نگذاشتتتيم  اي بتتراي عتتذر و بهانتته 
 جنگ جهنمي قابل اجتناب بود. بدون ترديد  كشتارجمعي عراق بود،

××××× 
حتدود  ثبتت در ستينه تتاريخ ميگتويم كته مجاهتدين       بتراي   ،رژيتم در عتراق   گتذاريها و اقتدامات مجرمانته   و بمتب  در باره جنايتها

هتتزار متتزدور نيتتروي  32از ليستتت مقامهتتاي آمريكتتايي را هتتم در جريتتان گذاشتتند. و  بتترمالپ كردنتد اقتتدامات آنتترا هتزار فقتتره   5
از  استتامي و مشخصتتات يتتك هتتزار اعضتتاي شتتبكه هتتاي تتترور نيتتروي قتتدس و وزارت اطالعتتات،   تروريستتتي قتتدس گرفتتته تتتا  

نماينتدگي ولتي فقيته     500ليست بيش ازيك صد مقام ارشد كته رژيتم در ارگتان هتاي مختلتف عراقتي كاشتته بتود تتا بتيش از           
هتتزار عراقتتي شناستتائي شتتده بتتراي تتترور توستتط نيتتروي قتتدس   10پوششتتي و حتتدود مؤسستته خيريتته   70، حتتدود در عتتراق 

شتتامل خلبانتتان و نظاميتتان و اطبتتاپ و كارشناستتان و روحتتانيوني كتته حاضتتر بتته تستتليم در برابتتر ايتتن رژيتتم و    ستتپاه پاستتداران
 به آخوندها داد. اما آمريكا عراق را در سيني طاليي  ايادي و مزدوران آن نبودند.

و بته رياستت متزدور ملعتون عبتدالعزيز حكتيم خلتع ستالح و مصتادره امتوال            1382نشتانده عتراق در آذر   متي دستشوراي حكو
برانگيتز كته ممكتن استت تعتادل       در يتك اقتدام تعجتب   »در ايتن بتاره نوشتت :   واشتنگتن پستت   اخرا  مجاهتدين را مقترر كترد.    

وه پيشتتاز مختالف ايرانتي را اخترا  كترده و امتوالش را       قواي منطقه را به هم بزنتد، شتوراي حتاكم عتراق ديتروز ردي داد كته گتر       
ايتتن …( استتت2003نفتتر از اعضتتاي ايتتن گتتروه تتتا آختتر همتتين متتاه )دستتامبر3800ضتتبط نمايتتد.  ايتتن حكتتم خواهتتان اختترا  

دستتامبر  10) «تصتتميم عليتته مجاهتتدين خلتتق، يتتك دستتتاورد قابتتل مالحظتتة سياستتي و امنيتتتي بتتراي)رژيم( ايتتران استتت      
2003 .) 

ايتادي و پشتتيبانان   عتراق و همتوار كتردن راهتش بته ستوريه مشتغول بتود،         رژيم در حاليكته عمتال  بته اشتغال     در تمام آن سالها 
المللتي  حاليكته تهديتد آمريكتا و جامعتة بتين     در دادنتد.  از خطر جنتگ بتا رژيتم ايتران پرهيتز متي      ،  «به فرموده»آگاهانه و  ،رژيم

 كسي حال و رمق جنگ با اين رژيم را نداشت.  ،جز مجاهدين و مقاومت ايرانود. ب« جنگنه» آخوندهادر رابطه با رژيم 
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  شود.آزاد نميبدون اين، ايران  .دن و نكوبيدن سر مار به سنگ استباز هم كوتاه آم ،تهديد ،دهه تجربه 4بنا بر امروز هم 
  ايران براي مقاومت و سرنگوني بايد به رسميت شناخته شود.حق مردم 

××××× 
گتذاري و ستركوب مجاهتدين و از زمتان تبتديل عتراق بته تضتاد اصتلي ختود در           واقعيت ايتن استت كته آمريكتا از زمتان ليستت      

كننتده بقتاي ايتن    منطقه، با سياستت استتمالت در طترف رژيتم و بتر ضتد مجاهتدين و جنتبش مقاومتت ايتران، و عامتل تعيتين            
 رژيم بوده است. 

هتتا اهللكشتتورها بطتتور فزاينتتده درك ميكننتتد كتته متتا بايتتد بتتا آيتتت»ستتتي گفتتت: در ديمتتاه گذشتتته مايتتك پمپئتتو در قتتاهره بدر
مقابله كنيم نه اينكه آنها را نوازش كنتيم )و زيتر بتال و پتر بگيتريم(. بتر ختالف گذشتته، كشتورها در طترف متا بتراي مقابلته بتا               

 .«مي آينداين رژيم گرد هم 
آوري كته آمريكتا بتراي ختودش بوجتود آورده بتود،       ه دوران شترم خبتر ختوب و متژده ايتن استت كت      : »آمريكا افتزود  وزير خارجه 

  .«همچنين دوران سياستهايي كه موجب اينهمه رنجهاي بيهوده شد، بسر آمده است
××××× 

المللتتي در قبتتال رژيتتم آمريكتتا و الجتترم تمتتام جامعتتة بتتين ةالبتتته آغتتاز فصتتل جديتتد در رابطتت پاستتداران گتتذاري ستتپاهليستتت
نيتروي  ايتن  عليته   پتر رنتو و ختون    كتارزار  نظتامي  سياستي  حاصتل بتاش سترنگوني استت.    از عالئتم دوران آمتاده  آخوندي استت.  

برگزيتده  كته رئتيس جمهتور    چنتان بايتد هتم   استت. المللتي  عرصتة بتين  منطقته و در   شتده و در داخل متيهن اشتغال   درسركوبگر 
 عنكبوت خامنه اي تكميل شود. گذاري اطالعات آخوندها و بيت المقاومت به كرات گفته است، با ليست

 استتتبداد عقتتب مانتتده در ارگتتان اصتتلي قهتتر و ستتركوب نظتتامي فقيتته استتت.واليتتت رژيتتم نيتتروي اصتتلي حفتتنستتپاه پاستتداران 
آلمتتان نتتازي و پيتتراهن ستتياهان    در« اس اس» برگتتردان متتادون ستترمايه داري گردانهتتاي حفتتاظتي  نستتخه و استتت.  دينتتي
و در داختل  شتكار انقالبيتون و ستركوب     . محصتول و جنتگ استت   محصتول بالفصتل جنايتت    بتي شتبهه  كته  در ايتاليتا   فاشيست
  در جريان جنگ ضدميهني شكل گرفته است. ،با سالح سنگين .است در خار  از مرزهاي كشور وزيرافجنگ

 :  1377بهمن  22ايم از جمله دراينها را از سالها پيش گفته و تكرار كرده
 تا اين رژيم هست هيچ چيز حل نخواهد شد... »

ند، کمترين کمترين قدمی برای کم شتتدن  از ابعاد چپاول و ابعاد  ويرانگری و غارتگری برداشتتته نخواهد ستتر کارتا اين آخوندها بر
 شد. 

، چون ستگ زرد  دشتمن کيستت؟ دشتمن ملت ايران که بوده ؟حاکميت آخوندی رژيم آخوندی .فرق نمی کند اين يکی يا آن يکی   
سد تکامل جامعه                ستند اينها  ستند اينها مانع ه شمن ه ست.اينها د سال ني سال وده  ست.  بحث هم بحث يکسال ودو شغال ا برادر 

 . .ايران هستند اينها غاصب حقوق مردم ايران هستند ودرراسش غصب حق حاکميت مردم ايران اين دشمن .
ست. تا وقتی ک  شت دردهای ملت ما التيام        حاکميت از آن خود مردم ايران ا شود انتظار دا ست، چطور مي شمن ما بر ما حاکم ا ه د

سعه پايدار        پيدا بکند؟  صادي، آنهم تو سعٌه اقت شرفت و تو ست .    پي صور ني بدون حاکميت مردمی ، بدون بدون برقراری آزادی،  مت
 شکالت اقتصادي و اجتماعی ميرسيم . اين جاست که به سرچشمه سياسی معدالت بدون دستگاه سالم قضايی ، غيرممکن است.

چيز ناشی از سياست ارتجاعی و ضدايرانی اين      از هرجمله فاجعه اقتصادی، قبل دانند که فجايع ناشی ازحکومت آخوندی، از همه می
بردی ن د. اينگذريگزين دموکراتيک و ميهنی میبشری و استقرار تنها جاهم از سرنگونی دشمن ضد  حل آن رژيم است و بنابراين راه 

مرحلٌه نهايی و تعيين تکليفش نزديک قرن ،يك قرن بعد از انقالب مشتتروطه داريم بهاز يکرستتد پسنظر میدار که بهاستتت ريشتته
 شويم.می

ستعماری، يک    ست که  اين حراميان ارتجاعی و ا ست که در  واقعيت اين ا زنند، قيامها را ما به کاروان انقالب و رهايی می وطنقرن ا
 سر نسلهای بعد خار  بكنند. فکر آزادی و استقالل را هم ازاصوال کنند تا سر مردم و پيشتازان انقالب ويران میبر
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انقتتالب عظتتيم مردمتتی در خمينتتی، اضتتافه بتتر پشتتتوانة      تمرکتتز قتتدرت سياستتی و متتذهبی و مشتتروعيت ناشتتی از يتتک     
تنهتا بته   و مخربتی ايجتاد کترد کته آخونتدها نته      “ مهيتب ”نيتروی  چنتان  آن درازای تاريخ ايتران و استالم بتود،    اش که بهارتجاعی
د، بلکته حتتی ختواب احيتای امپراطتوری و خالفتت متذهبی در سرتاستر         فکتر ميکردنت  مدت بتر مقتدرات متردم ايتران     ابد  سلطة

 دنيای اسالم را ديده بودند.

ژيم عمدتا  فقيه است كه اين رابزار حفن نظام واليتپليسی است و اين سپاه پاسداران -فقيه يک ديکتاتوری نظامیديکتاتوری واليت
 به آن متکی است. پس سپاه پاسداران ارگان محوری اعمال قهر و سرکوب نظامی است. 

 نظريه واليت جهانشمول است. آن صدور ارتجاع و جنگ طلبی مبتنی براما ديناميسم يعني موتور محرک سپاه يعنی روح حاکم بر

سپاه پا می سنگين و      دانيم که  سليحات  شی با ت شکی، درهمان جريان  دارای سداران در هيأت ارت نيروی هوايی و دريايی و قدرت مو
شکل گرفت.     8جنگ  ست، دليلش        ساله  صلی حفن نظام واليت فقيه ا سيله ا صلی اعمال قهر نظامی و و واين هم که گفتم ابزار ا

هميشه  در هرکجا، از مشهد تا قزوين و شيراز و اسالمشهر،      ا شهره  در خيزشمردم   تظاهراتهرکجا درسپاه در  روشن است چون   
 کند...از طريق قرارگاههای مختلف خود شهرها را کنترل می برای سرکوب واصوال  حاضر به يراق است

در حفن نظام پاستتداران بود منظورش همين نقش محوری ستتپاه “ اگر ستتپاه نبود، کشتتور هم نبود” گفت : وقتی كه خمينی می 
 . « يت، از جهات مختلفوال

××××× 
 سپاه از ثمرات جنگ است. گفت  آخوند روحاني در تابستان گذشته

ستال جنگيتديم. يتك نتوزادي تبتديل شتد بته يتك          8ستاله يتك نيتروي نظتامي دوم قتويي متولتد شتد يعنتي          8ما در جنتگ  »
ارتتش داشتتيم يتك ستپاه پاستداران      جوان برومند قوي.  متا يتك ارتتش داشتتيم ديگته تبتديل شتد بته دو تتا ارتتش.  متا يتك             

 .«انقالب اسالمي هم توي جنگ درست شد
جنتگ ستاقط   پس تا سپاه جنگ و جنايت هست، ظلمتت آخونتدي و واليتت فقيته هتم برقترار استت. بايتد بتا آن جنگيتد. بتدون            

 ير هستند. كانونهاي شورشي در همين مسلي از آغاز بر همين پايه بنا شده و استراتژي ارتش آزاديبخش م شود.نمي
 گفتيم كه :  10در اطالعيه شماره 

 پاسخ واقعي و ضروري و حقيقي در جنگ صدبرابر و شورشگري حداكثر، بوده و هست و خواهد بود. »
 «.آنقدر كه از طريق كانونهاي شورشي به ارتش آزاديبخش ملي اعتالپ يابد و سپاه دشمن ضدبشر را در هم بكوبد

(. چنگ انداختن سپاه 78اسفند  28رژيم است )« ترين حافن امنيتسپاه و بسيو مطمئن»گفت خامنه اي از سالها پيش مي
اگر شما در ايران »: گفتآنقدر كه يك مقام آمريكايي  تحكيم موقعيت آن است. بخش اعظم اقتصاد ايران نيز برايپاسداران بر 

 .(96ارديبهشت 28 -اليوت آبرامز) «ا سپاه سر و كار داريدمعامله تجاري بكنيد دانسته يا نداسته ب
××××× 

بتر ستر و روي ختود    هستتند و   نگتران و دلتواپس   پاستداران گتذاري  كته از ليستت   كستاني تتوان فهميتد   بته روشتني متي    اينجااز 
  دارند.قرار در زمرة پاسداران همين رژيم  دارند ومي را پاس همين رژيم درجات بالفعل و به ،كوبندمي

، ستخت  نمتود سترنگون  را رژيتم واليتت   ستپاه پاستداران را واژگتون و     بايتد چگونته   كتاري ندارنتد  كته   هم آلترناتيو سازان مجازي
بختتش و انكشتتاف مبتتارزة رهتتائيتعميتتق و تكامتل  همتته رزم و رنتتو، و ايتن  ستتال 40بخصتو  كتته پتتس از  رونتتد. بته بيراهتته متتي 
« بتا هتم   همته »خمينتي ديگتر بتاقي نگذاشتته و     ظهتور يتك خمينتي يتا شتبه     جتايي بتراي   ( كشتي بهتره  عليته  ) مبارزة طبقتاتي 

 اي موضوعيت ندارد. باسمه
ه پاستتداران ارتجتتاع را بتته ختتود جتتذب كنتتد، در واقتتع و قبتتل از هتتر چيتتز ستتپا ،بتتا بتتازي كلمتتاتخواهتتد آن كتس هتتم كتته متتي 

 :گويدمي و است ارتجاعي آخوندپسندشاه يك نمونه فجيع از همين استراتژي ة بچخودش جذب آن شده است. 
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بستيو( را   ستپاه و بتدون اينكته تتالش كنتيم كته اكثريتت ايتن عناصتر )         )در ايران( به تغيير دست پيتدا كنتيم   ما نمي توانيم » -
  .«در طرف خودمان داشته باشيم

در ايتتن گتتذار ايفتتا  تواننتتدنظتتامی متتیمهمتتترين مولفتته در ميتتان تمتتامی عوامتتل، نقشتتی استتت کتته نيروهتتای نظتتامی و شتتبه »-
 . «کنند
البته آن كسي كه عضتوي از ستپاه و بستيو استت و امتروز مثتل بقيته متا نااميتد شتده در آينتده نيتز جتايي دارد، و بايتد هتم                »-

كننتده امنيتت و ثبتات آينتده ايتران در      داشته باشد. آنها بايد جايگاه داشتته باشتند. آنهتا بايتد بداننتد كته اولتين نيتروي تضتمين         
   .«ان هستندواقع خودش

اطمينتتان بتراي دوران گتتذار و تضتميني بتتراي ثبتات پتتس از    آورد و ستتطح مشخصتي از  آنچته كته هزينتته تغييتر را پتتايين متي    »-
تتر خواهتد   تغييرات است، به مشاركت گرفتن نيروهاي موجتود نظتامي و انتظتامي استت و بتدون آنهتا كتار متا بته مراتتب ستخت           

 .(97آذر  24« )بود
اولتين نيتتروي   در عتتين حتال كته  ،ختط مشتي بستتيار جتالبي استت : مهمتتترين مؤلفته بتراي تغييتتر رژيتم، ستپاه استتت و بستيو          

هزينته تغييتر را هتم بايتد بتا بته مشتاركت گترفتن نيروهتاي موجتود نظتامي            كننده امنيت و ثبات در آينده خواهند بتود.  تضمين
 شود! ت ميو انتظامي در رژيم واليت فقيه كاهش داد واال كار سخ

خواهتتد پاستتداران بينيتتد؟ يكتتي ماننتتد مجاهتتدين و مقاومتتت ايتتران متتي بكلتتي متضتتاد را متتيمقصتتد مشتتي و دو ماهيتتت و آيتتا 
  و ضميمه كند.  بياويزد خود را به آنخواهد واليت را در هم بكوبد و ديگري مي

کننتتده امنيتتت و اولتين نيتتروی تضتمين   »همينهتتا  وقتتتي معلتوم نيستتت كته   ،همتتاني بتا بستتيو و ستتپاه ايتن همدوشتتي و در ايتن  
فهميتديم امتا    شتاه را بتا شتيخ   بچته پاستداري  -مشتتركات بستيجي   د؟ كنت چته چيتز فترق متي     هستتند، پتس  « ثبات آينده ايتران 

كنتد و  گترد متي   بته ستود شتيخ   دور سترش چرخانتده و    هتم  تحريمهتا را معلتوم نيستت. بخصتو  كته كمتي بعتد        ،وجه افتتراق 
  .موافق است« هوشمند و هدفمند»هاي با تحريم ،گويدمي

بتا بتاز كتردن    ستيدعلي خامنته اي، تحريمهتاي ناهوشتمند و غيتر هدفمنتد را        رستاله عمليتة   ا رجتوع بته  يعني كه امريكتا بايتد بت   
شتتايد هتم نتتوعي   همتتان دم خروستي استتت كته از زيتتر عبتاي متتال بيترون زده.     شتير نفتتت بشتويد و از ليستتت حتذف كنتتد. ايتن    

ُ»متاهوي بتتين   و اشتتراك  همگرايتي 
ّ
ُِ»و « عهُدىول

ّ
بتتر « خليفتة ختدا  »فقيتته و ولتي « ستتايه ختدا »آختر شتاه   باشتد.  « فقيتته ىول

  روي زمين است! 
در  راه حتل نظتامي را نيتز   »از اينكته مبتادا غترب    يلواپست د بتا  بچته شتاه  بته ناگهتان   كنفرانس ورشو هم  بيست و چند روز قبل از

تتا بقتول ختودش جامعته بتين المللتي را آگتاه ستازي كنتد كته           احستاس وظيفته كترد     «کنار راهکارهای ديگر مد نظر قرار دهتد 
 . روي بياورند« هانه مردم ايراناحمايت تام از جنبشهاي آزاديخو»حمله كنند بلكه بايد به مبادا به ايران 

 ؟ ( حمله كندايران به رژيمو در واقع )خواسته به ايران چه كسي ميحاال پيدا كنيد 
هوشمند و »كدام جنبشهاي آزاديخواهانه است؟ و آيا اين حمايت  هو متوج يچه مبلغ «حمايت تام»همچنين معلوم نيست كه 

  آن جنبشهاي مفروض را در بر ميگيرد؟! ةهميا  «هدفمند است
از آنهمته   بتا نتدامت  شتاهي شتده و   همتين وانفستا   بقول شاملو روزگار غريبي استت چتون عتده اي از ستگهاي زنجيتري نظتام در       

 شده اند. رضاخاني  «ديكتاتوري مدرن» خواهانو  مجيزگو،  قول و غزل در بارة دمكراسي و آزادي و حقوق بشر
   اين بازار مكارة سياست نيست، بوضوح بازار مكارة وزارت است!

××××× 
بته شتر  اينكته    الزم و بستيار مفيتد و متؤثر استت.      لق و سرنگوني، تحريم رژيتم و ليستت گتذاري ستپاهش البتته     اما در جبهه خ
آنترا در خيابانهتا و شتهرهاي ايتن متيهن، همچتون كتاوة آهنگتر بته پتكتي            ،بتا كتانون شورشتي و بتا ارتتش آزادي      ،با اتكا به خود

. بتا بترانگيختن متردم بجتان آمتده بته برخاستتن و        ارتقتا دهتيم  سنگين و گترزي آتشتين بتر فترق ضتحاك زمتان و متزدوران آن        
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قيمتت آن را بته   “ كتس نختارد  ” بتر استاس   بايتد   .حتق و آزادي را بته رايگتان نمتي دهنتد      چرا كته  طلبي به هر قيمت.قيام و حق
 شان بيرون كشيد. ُكحق ستيزان و آزادي حلقومو از پرداخت تمام و كمال 

درخواستتت  مختلتتف در كشتتورهاياشتترف نشتتان   شورشتتگر و و يتتارانمشتتتاقان آزادي ايتتران  از ، از هموطنتتانجتتا ندر همي
بته تظتاهرات    ،مقاومتت را بته متوازات اعتراضتات مردممتان در داختل ايتران        نهستاال گردهمتايي  امستال   ،كنم اگتر قبتول افتتد   مي

از  امستتال ستتيل خروشتتانيبكشتتانند. بگذاريتتد  بيننتتد،متتي شتترايط و زمتتاني كتته مناستتب  دردر خيابانهتتا ، در شتتهرها و مكانهتتا 
  است. تقديرو شايان  گوياو لندن  واشنگتن، ، ورشو ، مونيخ پاريس دو ماه گذشته در هايتجربه جاري شود.ايرانيان 

 ستان باشيد.مردم ايران و ارتش آزادي در همه جا صداي رساي
  .گيريمايران را پس مي

 سازيم.زيباترين وطن را دوباره مي
 . گرددنوروز باز مي
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