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 سيزدهمين سالگرد ترور زنده ياد حميد رضا ، مه١٩ بزودی ، رفيق پاکنياــس 
با توجه به تشديد بحران اجتماعی در ايران و انعکاس . چيتگر فرا ميرسد

 خارجی بجا ميدانيم تا بار هاىنه در مطبوعات و رسااى زنجيرههاىگسترده قتل
ال ؤ در وين انجام شده بود س١٩٨٧ديگر چگونگی ترور حميد را که در سال 

 قتل رفيق حميد ى برای خوانندگان توفان توضيح دهيد که نقشهًالطف. نمائيم
  چگونه آغاز گرديد؟

  
 زنده ياد حميد رضا چيتگر يکی از اولين قربانيان تروريسم رژيم جمهوری ــج 

 بود اىقتل فجيع حميد طرح از پيش آماده شده. اسالمی در خارج از کشور است
 با محتوای عام ١٩٨٥ از ايران در سال اىابتدا نامه. طول انجاميده که دوسال ب

 در ــصدای دانشجو (سياسی به صندوق پستی سازمان هواداری حزب 
م علی آميزطبع نامه به امضاء فردی به نا. ارسال گرديد) استراسبورگ فرانسه

ش از نيروهای مقاومت و ضد رژيمی در ايران نام برد و خود اوی در نامه. بود
 نامبرده پس از ارسال چند نامه .را مخالف استبداد مذهبی حاکم معرفی کرد

  . مشتاقانه خواهان ارتباط با تشکيالت حزب کار در ايران گرديد
  

د نامه به تدريج خود را  يعنی علی آميزطبع بعد از رد و بدل شدن چنــس 
  .ويژه حزب کار ايران نشان داده  چپ بهاىسمپات سازمان

  
طور که عرض کردم وی در آغاز خود را  همان. طور است  دقيقا همينــج 

فردی که عالقه عام به مسائل سياسی دارد و مخالف نظام ضد مردمی جمهوری 
ط و مشی حزبمان سپس بعد از چندی مکاتبه به خ. اسالمی است معرفی نمود

سمپاتی نشان داد و با اعالن آمادگی برای همکاری خواهان ارتباط حضوری 
 از مقوالت ،شا پنجم و ششمهاىويژه در نامهه  ب،يشهاوی در نامه. گرديد
ی زحمتکشان از قيد ئ رها، طبقاتیىنظير مبارزه. تری استفاده نمود سياسی
  . برقراری ديکتاتوری و غيره،اریدسرمايه
  

 بنابراين علی آميزطبع به تدريج خود را هوادار کمونيسم و حزب کار ــس 
  ايران نشان داد؟  
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يش استقرار ديکتاتوری پرولتاريا در ها وی در پايان نامه، درست استــج 
رد و بدل شدن شش و يا هفت نامه خواهان کرد و پس از   میو آرزايران را

 تلفنی با دفتر خارجی حزب که هاىبدين رو با تماس. تماس حضوری گرديد
تحت مسئوليت رفيق حميد قرار داشت سرانجام قرار مالقات با علی آميزطبع 

  .تعيين گرديد
  
   چرا قرار مالقات در وين تعيين شد؟ ــس
  

 به بهانه مشکالت آميزطبعاما علی . قرار را آلمان پيشنهاد نمود رفيق محل ــج 
که وی در اتريش آشنا و   پليس آلمان و اينهاىفنی از قبيل ويزا يا سخت گيری

 محل قرار را وين پيشنهاد نمود که سرانجام نيز با اين پيشنهاد ،آشنايانی دارد
لت پافشاری البته پس از کشف قضايا روشن گرديد که ع. موافقت گرديد

از طرفی رژيم مطلع بود که در آلمان .  بر سر قرار در اتريش چه بودآميزطبع
 بنابراين ،هواداران حزب فعالند و در اين کشور تشکيالت حزبی وجود دارد

. ترور را احتماال با شکست مواجه کند محل قرار در آلمان ميتوانست نقشه اين
  . دقيقی طراحی شده بودلذا قرار مالقات در وين با برنامه ريزی

  
آيا تا کنون .  جسد رفيق حميد پس از دو ماه در آپارتمانی در وين کشف شدــس 

   که اين آپارتمان توسط چه و يا چه کسانی کرايه گرديد؟هروشن گرديد
  

 تا آنجا که تحقيقات نشان ميدهد اين آپارتمان توسط فردی که دارای ــج 
او خود را آموزگاری .  ماه اجاره گرديد٣ الی ٢پاسپورت ترکی بود به مدت 

اين فرد الغر . اهل ترکيه معرفی نمود که برای تقويت زبان آلمانی به اتريش آمد
 اين فرد بايد يقينًا.  خارجی داشتهاىی به زبانئ دارای قامتی بلند و آشنا،اندام

 جمهوری اسالمی در هاى و يا کارمندان پوششی سفارتخانههايکی از ديپلمات
 هاى و يا کنسولگریهااين قبيل ترورها بدون نقش فعال سفارتخانه. روپا باشدا

  .پذير نخواهد بود رژيم در خارج از کشور امکان
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شان ميدهد که رفيق حميد در حال مطالعه مطلبی دست آمده نه  تحقيقات ب ــس

آيا اٽری موجود است که .  از پشت سر به وی شليک کردآميزطبعبود که علی 
  مبين حضور افراد ديگری نيز در آپارتمان باشد؟

  
 رفيق حميد به ،طور که در گذشته نيز به اطالع عموم رسانديم  همان،ببينيدــ ج 

اين آپارتمان گويا توسط آشنايان اين . تمان گرديد راهی آپارآميزطبعهمراه علی 
 که اىعکس تکان دهنده. مزدور اجاره شد و يا متعلق به يکی از آشنايانش بود

 نشان ميدهد که رفيق در حال مطالعه مطلبی بود و ،از رفيق حميد به جا مانده
ری که به بيرون نظ که پرده را کنار بزند و يا اين مزدور رژيم به بهانه اين

 با يک گلوله بالفاصله درفيق حمي.  از پشت سر با اسلحه شليک ميکند،اندازد
 رفيق حميد و هاى رژيم با خالی کردن جيباىبازد و تروريست حرفه جان می
چه که تحقيقات نشان ميدهد در اتاق فقط  آن. را ترک ميکند  محل،پاکسازی

همين شخص شليک رفيق حميد و علی طبع آميز حضور داشتند و گلوله توسط 
ظاهر توسط يک نفر يعنی علی طبع آميز صورت ه البته اين قتل فجيع ب. گرديد

پذيرفت اما کيست که نداند که ماجرای چنين عملياتی تنها از طريق يک سازمان 
  .ی ممکن خواهد بودتدولتی و با امکانات وسيع مالی و تدارکا

  
افرادی از ايران با دفتر  ، در طی مدتی که رفيق حميد ناپديد شده بود ــس

 و قطع شدن ارتباط با آميزطبعخارجی حزب تماس گرفتند و از سرنوشت علی 
 و يا هاآيا تا کنون روشن گرديد که سر نخ اين تلفن. وی اظهار نگرانی کردند

   ارسالی از ايران به کجا وصل بود؟هاىنامه
  

وان همسر علی  زنی تحت عن، در دوماهی که رفيق حميد ناپديد شده بودــج 
 به دفتر خارجی حزب تلفن ميزد و در مورد ناپديد شدن شوهرش آميزطبع

طور مردی نيز چندين بار با دفتر خارجی حزب  همين. اظهار نگرانی ميکرد
او .  اظهار نگرانی ميکرد شديدًاآميزطبععلی " ناپديد شدن"تماس گرفت و از 

منظور (کيد داشت که گروه أ خود تهاىخواهان ارتباط با حزب بود و در تماس
بدون مسئول و ارتباطات تشکيالتی دوام ) آميزطبعگروه ساختگی متعلق به 

يف تالش بسيار به خرج د. نخواهد آورد   اد تا در داخل ايران به اين مزدور ک
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 حميد با صحنه سازی اين مزدوران تا قبل ازکشف جسد رفيق.  دهيموی ارتباط

 مذبوحانه سعی نمودند تا ضربه ديگری بر پيکر ،و عادی جلوه دادن قضايا
 بالفاصله تماس ،پس از کشف جسدرفيق حميد. اما چنين نشد. حزب وارد آورند

نشان ميدهد که تحقيقات حزب . افراد نامبرده با دفتر خارجی قطع گرديد
 از طريق آدرسی در تهران تحت پوشش يکی آميزطبع علی اى مکاتبههاىتماس

 ، که توسط سازمان اطالعات جمهوری اسالمی اداره ميشدئیهااز شرکت
ی ئ تلفنی به سازمان مافياهاىسر نخ همه مکاتبات و تماس. صورت گرفت
  . ساواما وصل بود

  
تگر و واکنش متحد نيروهای  پس از کشف جسد رفيق حميد رضا چي ــس

 وزارت ،انقالبی و احزاب برادر عليه تروريسم دولتی جمهوری اسالمی
اطالعات رژيم را بر آن داشت تا جهت رد گم کردن و دفاع از خود دست به 

تاکتيک وزارت اطالعات رژيم جمهوری اسالمی را در .  بزندئیهاعکس العمل
  کنيد؟ اين رابطه مشخص چگونه ارزيابی می

  
 هاى ناپديد شدن رفيق حميد کوشيد تا سياست حزب از همان آغازــج 

تروريستی رژيم را در خارج از کشور بيش از پيش افشاء نمايد و نظر 
  . جديد سرکوب و سازماندهی آنها جلب کندهاىهموطنان خود را به شيوه

ما گفتيم که تروريسم يکی از ارکان سياست خارجی رژيم اسالمی است و اين 
 بلکه ،مر فقط محصول تبليغات مخالفين رژيم و يا دول مخالف ايران نيستا

  .بيان مسئوالن بلند پايه خود رژيم جمهوری اسالمی نيز ميباشد
به تعلقات  بسته ،تاکتيک رژيم جمهوری اسالمی در مورد هر ترور مشخص

رژيم .  اپوزيسيون متفاوت بوده استهاىسياسی ايدئولوژيک افراد وسازمان
 ايدئولوژيک ــی ترور رفيق حميد با توجه به شناختی که از مواضع سياسی برا

 جعلی که از ايران به دفتر خارجی ارسال هاى در نامه،حزب کار ايران داشت
 يا و سوسياليسم استفاده مينمود تاداشت از مقوالتی نظيرديکتاتوری پرولتار می

 رژيم جمهوری ،يت شومپس از رو شدن اين جنا. همه چيز عادی جلوه داده شود
 ايدئولوژيک و ــ کردن مسايل سياسی اسالمی تالش بسيار کرد تا با مطرح

 ىتصفيه" اپوزيسيون و يا هاى عقيدتی اين قتل را به سازمانــاختالفات سياسی 
  ی از اختالفات حزب کار ئابتدا در اينجا و آنجا و در کيهان هوا. بچسباند" داخلی
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و شورای ملی مقاومت و مجاهدين زمزمه شد که گويا رفيق رضا چيتگر 
ی از شورای ملی مقاومت ئ حزب کار در خارج از کشور پس از جداىنماينده

همين شايعات وزارت اطالعات در ادامه . توسط مسعود رجوی به قتل رسيد
رضا چيتگر را " با نام جعلی در کيهان لندن تحت عنوان اىرژيم با درج مقاله

را د و آن نمذبوحانه سعی نمودند به توجيه اين ترور بپرداز"  کشتنداىهاتوده
) توفان( حزب کار ايران اىونيستی و ضد تودهيفرجام کارزار ضد رويز

وژيکی با توفان توده ايران به خاطر اختالف ايدئول که گويا حزب نمايندتئوريزه 
رژيم .  چيتگر را ترور کرد.ب. گ. اسوسی شوروی کو با کمک سازمان ج

 و نهادهای فرهنگی و ها کانون،افل سياسی شايعات را حتی به ميان محگونه اين
 يطرف نيز کشانده تا نشان دهد قتل رفيق حميد حاصل اختالفببه اصطالح 

 ادمهوری اسالمی نداشته و رژيم را با افربوده و ربطی به ج" نیدرون سازما"
  ". خارج نشين کاری نيست"

 رژيم جمهوری اسالمی برای انجام عمليات تروريستی در تمامی ،بينيد می
 بايد ،شدهکه فظ ظاهر نيز ح فعال عمل نموده و برای رد گم کردن و ،هاعرصه

ت جمهوری اسالمی حتی طوری جلوه داده شود که پای رهبران تروريس
توانيد عين همين تاکتيک را اما با بيان ديگری  شما می. االمکان به ميان نيايد

 دکتر کاظم رجوی و ديگران مشاهده ، دکتر قاسملو،در مورد شاهپور بختيار
همه اين ترورها از سوی کيهان هوايی ارگان وزارت اطالعات رژيم در . کنيد

يشرمی ب داخلی تحليل گرديد و با هاىفيهخارج از کشور در چهار چوب تص
 در چهار هاو سرانجام آنجا که توجيه قتل. تالش نمود تا پای رژيم به ميان نيايد

مقدور نبود برای فرار و رد " تصفيه داخلی" عقيدتی و ــچوب مقوالت سياسی 
ال قتل فجيع ه گم کردن از مقوالت اخالقی و شخصی بهره جسته و ب عنوان م

توانيد اٽرات  در همين رابطه می. نسبت داد" شامعشوقه"رخزاد را به فريدون ف
 ايران تايمز چاپ واشنگتن ىتبليغات اغواگرانه وزارت اطالعات را در نشريه
ٽر از بنگاه أاين نشريه مت. که به بررسی قتل فرخزاد پرداخت مشاهده کنيد

ی و دعوای ئگرا  همجنسى فرخزاد را به مسئله قتل دروغ پراکنی ساواما
 اپوزيسيون و از جمله حزب ما مورد هاىجنسی نسبت داد که از سوی سازمان

 اين داور تاريخ نشان داد ،دادگاه ميکونوس و سرانجام زمان. انتقاد قرار گرفت
   اين ترورها از سوی باندهای آدمکش جمهوری اسالمی و به رهبری ىکه همه
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توان يافت که   و اکنون کمتر کسی را میهوزارت اطالعات طرح ريزی گرديد

  .به اين واقعيت غير قابل انکار پی نبرده باشد
  

 تروريسم دولتی جمهوری  ترور رفيق حميد بسيار ناشناخته و کًالى شيوه ــس
آيا اين همان . ه بوددرت گسترده به خارج کشيده نشزمان به صو اسالمی آن

 رژيم گرفتار هافاکتور مهمی نيست که زنده ياد رفيق حميد در دام تروريست
  د؟مآ

  
د توجيه اين اشتباه که از سوی تشکيالت صورت ص اما ما ق، درست است ــج

در اين رابطه . سفر حميد به هر دليل ممکن يک اشتباه بود. گرفت را نداريم
ی از اين ضربت کسب نموده ئ گرانبهاهاىحزب به خود انتقاد نمود و درس

جديد و  اى ترور رفيق حميد شيوهى شيوه،يداطور که بيان داشته اما همان. است
 ساواما تا آن تاريخ نيروی ،سازمان اطالعات جمهوری اسالمی. ناشناخته بود

ما بعد از ترور ا. مخالفی را بدين شکل در خارج از کشور ترور نکرده بود
ال آورد که رژيم به نوعی از همين هاىتوان نمونه رفيق حميد می  زيادی م

. حيله بهره جسته و بسياری از افراد سرشناس اپوزيسيون را از پای درآورد
 عطااهللا احمدی عضو سازمان ،هضت مقاومت ملیبختيار رهبر نشاهپور 

يف ترور شدندىشيوهبا همين ......  فريدون فرخزاد و ،درفش کاويانی پس .  ک
بينيد که رژيم با اين شگرد روباه صفتانه يعنی مکاتبات ساختگی و  می

ر کرده و در  و عناصر مخالف برقراها ارتباطات زيادی با گروه،دروغين
  .فق عمل نموده استبسياری موارد نيز مو

ا  تا کنون صدها تن ازافراد اپوزيسيون ر١٩٨٧رژيم جمهوری اسالمی از سال 
 را در ئیهارژيم شيوه. به طرق مختلف در خارج از کشور به قتل رسانده است

شکار نيروهای مخالف آنهم در خارج از کشور پيش گرفت که هيچ دولتی در 
ی ئرژيم پس مانده و قرون وسطا.  استجهان نسبت به اتباع خود چنين نکرده

مردم ايران که بايد  با استفاده از پترودالر نفت اين ٽروت ملی یجمهوری اسالم
 تروريستی وسيعی ى شبکه،کار روده در راه رفاه و آسايش و پيشرفت جامعه ب

را برای امحاء فيزيکی عناصر مخالف سازماندهی نمود که در نوع خود کم 
طور که  به هر حال همان.  نوشتهاتوان کتاب در اين رابطه می. نظير است

   اسالمی بدون امکانات وسيع گفتيم عمليات تروريستی برون مرزی جمهوری
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ی امکان پذير نبوده ئمالی و فرهنگی و بدون سکوت و مماشات ممالک اروپا
  .است

 
 پيگيری کرده اى چه مرحله قتل رفيق حميد را تاى دولت اتريش پرونده ــس

  است؟
  

. رسد که دولت اتريش قضيه را پيگيری کرده باشد سفانه به نظر نمیأ مت-ج
مصالح اقتصادی دولت اتريش و مالحظات ديپلماتيک مانع از آن است تا 

 ترور رفيق حميد و يا دکتر قاسملو و مقامات اتريش بتوانند و يا بخواهند مستقيمًا
اما دولت اتريش در .  امنيت جمهوری اسالمی ربط دهنديارانش را به سازمان

 بشر دوستانه تنها به اين بسنده کرده است هاىاٽر فشار افکار عمومی و سازمان
  . سياسی بوده است،ها اين قتلىکه انگيزه

 طی ١١/٦/٩٧حزبمان به مناسبت دهمين سالگرد ترور رفيق حميد در تاريخ 
 اين قتل را دوباره ىواست که پرونده از دولت اتريش خاى  سرگشادهىنامه

 اى طی مصاحبه،پيرو اين نامه حزب سبزها در اتريش. مورد بررسی قرار دهد
 عمليات تروريستی جمهوری اسالمی اتی در پارلمان اين کشور به افشایمطبوع

 قتل رفيق حميد دوباره مورد ىپرداخت و مصرانه از دولت خواست تا پرونده
 ىفته روشن است که دولت اتريش هرگز مناسبات حسنهناگ. بررسی قرار گيرد

تجاری خود را با جمهوری اسالمی قربانی احترام به حقوق بشر و حرمت 
ی نظير فرانسه و ئطور که ساير کشورهای اروپا همان. انسانی نخواهد کرد

  .سوئيس و غيره نکردند
  

 در اى زنجيرههاىال آخر خود را به قتلؤ اگر موافق باشيد س، رفيق پاکنيا ــس
 به يکی اى زنجيرههاىدانيد اکنون قتل طور که می همان. ايران اختصاص دهيم

از موضوعات اصلی و محوری جامعه تبديل شده است و اکبر گنجی در اين 
آقای گنجی و دوستانش پيرامون .  وسيعی انجام داده استهاىرابطه افشاگری

   داخلی و خارجی تا کجا پيش خواهند رفت؟هاىقتل
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 نفر در خارج از کشور ٣٠٠ بيش از ، تا کنون طبق آمارهای منتشره،نيدي بب ــج
تا آنجا که به . ندا فجيعی به قتل رسيدههاى نفر در داخل کشور به شيوه١٥١و 
 عطفی ى دادگاه ميکونوس آلمان نقطه،ز کشور مربوط ميشود خارج اهاىقتل

در افشاگری عليه تروريسم دولتی جمهوری اسالمی بود و به واقع اين دادگاه 
سوی باالترين مقامات ه موفق شد با مدارک غير قابل انکار انگشت اتهام ب

 واليتی و فالحيان وزير اطالعات ، رفسنجانی،اىجمهوری اسالمی يعنی خامنه
ٽير کمر شکنی بر أاين افشاگری در سطح جهانی و با چنين ابعادی ت. دراز کند

 بين المللی به انزوا ى در عرصهجمهوری اسالمی گذاشته و رژيم را قويًا
 برون مرزی از هاىامروز ديگر بر کسی پوشيده نيست که تمام قتل. کشانيد

حيان خود سوی سازمان امنيت جمهوری اسالمی صورت گرفته و حتی علی فال
 ى در يک برنامه١٣٧١چند سال قبل از افشای دادگاه ميکونوس در شهريور 

 هاىتلويزيونی فاش ساخت که نيروهای اطالعاتی رژيم عناصر و گروه
. ندااپوزيسيون در خارج از کشور را فعاالنه تحت تعقيب و مراقبت قرار داده

اسالمی پخش چنين در همين مصاحبه که از صدا و سيمای جمهوری  وی هم
 هاىمورين وزارت اطالعات به خاطر ضربات وارده به گروهأگرديد از م

چه که آقای گنجی تحت  بنابراين آن. اپوزيسيون در خارج قدردانی کرد
به افشاگری " شاه کليد" و يا ،"عاليجنابان سرخ پوش "،"عاليجنابان خاکستری"

 ايشان و دوستانش از يقينًا ميکونوس به اٽبات رسيد و ه در داگاپردازد قبًال می
که چرا آقای گنجی در  اما اين. افتضاح سران جمهوری اسالمی مطلع بودند

تازد که حتی جانش در خطر مرگ   تا آنجا پيش میاىافشای پرونده قتل زنجيره
 اجتماعی و ــ سياسی ى بايد برای پی بردن به علل اين امر به منظره،قرار گيرد

  .د سال اخير نظر افکندرشد مبارزات مردم در چن
 اقتصادی و فرهنگی در ايران به چنان ابعادی ، اجتماعی،امروز بحران سياسی

ل گذشته حکومت کند و ن  می که نه رژيمرسيده است ه مردم تن به تواند م
گسترش مبارزات مردم . اطاعت به رژيم اسالمی تحت رهبری ولی فقيه ميدهند

برخی از  خونين در هاى درگيری،گریدر اشکال مختلف نظير اعتراضات کار
 جمهوری و ششمين تشهرها و يا حتی شرکت وسيع مردم در انتخابات رياس

 به جمهوری  بزرگنهمی به عنوان اعتراض و  مجلس شورای اسالىدوره
  . از رشد درخشان مبارزات مردم ايران داردهمه حکايت..... اسالمی 
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گيرد و هر يک   شدت میهائی اختالفات باال،اينجاست که در پرتو اين مبارزات
 ارائه ئیها برای خروج از بحران موجود از بحران موجود پروژههااز جناح
 ،ی در همين چهار چوب از سوی آقای گنجاى زنجيرههاىافشای قتل. ميدهند

در واقع .  محصول مبارزات مردم ايران استهااين افشاگری. قابل تبيين است
اين مردمند که افرادی نظير گنجی و يا عماد الدين باقی و شرکاء را به جلو 

 شاه کليد و يا سرخ پوش قرار ،رانده و آنها را مقابل عاليجنابان خاکستری
بت است و به تضعيف چاقو کشان حزب الهی طبيعتًاهااين افشاگری. نداداده  ، م

که  اما اين.  منجر خواهد شداى و رهبرشان خامنهها ده نمکی،هاشبان بی مخ
اصالح طلبان و يا اکبر گنجی و دوستانش فجايع ترورهای خارج از کشور را 
به ترورهای داخلی ربط دهند و تا آنجا پيش روند که امنيت جمهوری اسالمی 

 در همين رابطه.  يک خوشبينی و خود فريبی محض است،ندازندرا به خطر ا
دست اندر کاران پرونده نبايد تمام "آقای عماد الدين باقی با صراحت ميگويد که 

 در هر حال بخشی از اين اطالعات ، خود را يک جا عرضه کنندهاىيافته
لی  به صالح امنيت مهامستلزم استتار است و اطالعاتی است که شايد تا سال

  )١٣٧٨ بهمن ٣٠ايران امروز  ("نباشد که گفته شود
 تا آنجا پيش خواهند رفت که امنيت جمهوری اى افشاگران زنجيره،بينيد می

 اکبر گنجی نظريه پرداز اصلی قتلهای ،بيشک. اسالمی را به خطر نياندازند
 اسناد بسياری در مورد اوضاع درونی سازمان اطالعات جمهوری اىزنجيره

 يحتمل با بسياری از کارکنان ساوامای نظام نزديکی ،ر اختيار دارداسالمی د
ست که ايشان با دسترسی به يک سری مدارک افشاء هادارد و لذا همين کانال

 شاه کليد و سرخ پوش را تحت ، عاليجنابان خاکستری، غير قابل انکارىکننده
صالحاتی است  در واقع در راستای همان اهااين افشاگری. فشار قرار داده است

اينان برای حفظ نظام . رژيم مدعی آنند" مدنی خواه"که آقای خاتمی و جناح 
 دستگاه را قيچی هاىنکبت بار جمهوره اسالمی ناچارند برخی از زياده روی

 ، فالحيان وزير اسبق وزارت اطالعات، برخی افراد بد نام و منفور نظام،کنند
  . رفسنجانی و غيره را به حاشيه برانند

 ،ها خلخالی،ها سعيد امامی،هاير الجوردیظامروز ديگر مسلمانانی ن
 خود را از دست داده و حضورشان به  آئی و غيرو کارها فالحيان،هانمکی ده

  لذا محترمانه و يا از طريق داروی نظافت بايد جای . ضرر نظام اسالمی است
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دهند تا نبض زمان را در دست " خوشنام و مدنی خواه"خود را به اشخاص 
.  زنندئیهاگيرند و برای نظام و پيش گيری از سقوط آن دست به عقب نشينی

 رهبران جمهوری اسالمی تنها به ىدانند که جنايت تکان دهنده البته همگان می
  .گردد  محدود نمیىا زنجيرههاىقتل

از بيش  سال حاکميت فاشيستی و ضد بشری خود ٢١رژيم اسالمی در خالل 
اين رژيم حتی به دختران و پسران .  را تيرباران کرده استصد هزار نفر

زنان حامله نيز از اعمال جنون آميز . سيزده و يا چهارده ساله رحم نکرده است
 عدل اسالمی و به زعامت امام ىايهاينها همه در س. ندا بهره نماندهیرژيم ب

ترور در ماهيت . جنايت پيشه و عاليجنابان سرخ پوش صورت گرفته است
اری که متکی بر داين رژيم غير متعارف سرمايه. رژيم جمهوری اسالمی است

که از طريق عقب  ايدئولوژی اسالمی حکومت ميکند راهی ندارد جز اين
  .فظ کندحد را  خو، شده در چهارچوب کنترلئیهاینشين

ال گنجی که خود در شکل گيری جمهوری ترور و هاىما مشوق افشاگری  ام
  . هستيم،نداجنايت اسالمی نقش داشته

 هئيت حاکمه هستيم و در جهت تعميق هاىاحالفات جنتما مشوق تشديد اخ
ی و تروريستی جمهوری ئزير کشيدن رژيم مافياه مبارزات مردم ايران و ب

  .کوشيم اسالمی می
  
  زار دو ه سال  مارس ماه دوم
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