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 5/9112/ 92                               محمد نعیم بارز  
 

 !قدرت  ۀرژيم ايران درتنگنای ادام
 

آزادی و ديموکراسی بی مفهوم تعامل بکار نرود، در هر نظامی ادعای  ۀواگر در ديموکراسی، مدارا و تسامح به عنوان شی
 .خواهد بود و چیزی جز يک آرايش ظاهری و زينتی نخواهد بود، که بالخره ماهیت آن برمال شده به سقوط مواجه میشود

 ايتالیا و فاشیزميا در  فرانسه که در واقع نوعی ديموکراسی خلقی و مبتنی بر رفراندوم های پیاپی بود و بوناپرتیزمچنانکه در  
يا ديموکراسی های توده ای چین و  المان که نوعی ديموکراسی معطوف به آمريت اقتدار گرائی و تمامیت خواهی بود و نازيزم

 .شوروی که از آغاز تا انتها مملو از خشونت و ديکتاتوری بودند
وی تئوری سوی بعضی ها گفته میشود، نافی و ناقض حقیقت نیست، آنچه از س مدارا در ديموکراسی برخالف آنچه که از

مکتب اعتقادی بوده و بگمان آنها  يج میشود، که گويی پابندی به مدارا، مساوی با عدم پابندی به دين وتروپردازان خشونت، 
، ولی چنین نیست، اصول و حقیقت نسبی است و حقیقت باری در برابر اصول است مدارا الزامًا ريشه در القیدی و بی بند و

فلسفی تلقی میشود، زيرا  نابخردیندارد،  لذا پیشه کردن خشونت و عدم مدارا، نوعی  مطلق و مشخصی در جهان وجود
 .ايدئولوژی حقیقت زايندۀ خشونت است

سقم ادعاهای ديموکراتیک بودن نظام های دينی مذهبی و ايدئولوژيک الزم است فقط اشاره ای به اين  برای درک صحت و
از آن تخطی نشود، اصل انتخاب  د وگردجامعه رعايت  مالک عمل در صحنۀ ادارۀ نکته داشته باشیم که حد اقل چیزی که بايد

آزادانه مردم هیچگونه محدوديتی وجود نداشته باشد،  رأیدر اين انتخاب بايد به خواست و حاکم بوسیله مردم است و 
خارج مدار اعتبار واقع  داخل واز  خواه داشته باشد به حکومت میرسد وهوادرآنصورت مسلمًا فرد يا گروهی که بیشترين 

 . میشود
انتخابات رياست جمهوری در ايران مطرح  ديگر اينک آنچه از ابتدائی ترين اصول ديموکراسی ياد شد، در فرصتیکه بار

 :به رژيم ايران و بحران ناشی از انتخابات گذشته رياست جمهوری در آن کشور است، نگاهی می افگنیم 
ضا شاه بوجود آمده بود که محمد رانقالب و خشونت بوجود آمده است، در آنزمان شرايط طوری  رژيم مذهبی ايران که در اثر

خواستند  های هزاران ساله را می سنت گرفته بود، که هم حفظ فرهنگ و بخشی به اصطالح مردمی قرار از داخل در برابر
وه های مذهبی اسالمی و هم گروه های امريکا را، و از سوی ديگر رهبران گر اروپا و ۀيسوه وهم رفاه و آسايش زندگی ب

نمودند، تا آنجا که بعضًا در جهت  کمونیستی پیرو چین و شوروی با هر نوع پروژه های اقتصادی و اجتماعی شاه مخالفت می
براندازی رژيم دست به عملیات تروريستی می زدند، درچنین اوضاع شاه هم مرتکب يکسلسله اشتباهات مهم شد که  از داخل 

 : ج زمینه اغتشاش فراهم گرديد که دراينجا اشارتًا به آن میپردازيمو خار
ــ  در کادر رهبری حزب رستاخیز طرفدار شاه و نهاد های رهبری دولت بیشتر عناصر فرصت طلب و استفاده جوگماشته  1

 .شده بودند
ه باعث بیکاری صد ها هزار دهقان ــ  شاه نا متناسب با رشد کند صنعتی شدن جامعه، تقسیم اراضی را براه انداخت ک 9

گرديد و توده های روستائی سیل آسا به شهرها و بخصوص به شهر تهران رو آوردند، ودرنتیجه بزودی به نیروی طرفدار 
 .پاسداران انقالب تشیکل يافتند بعد بحیث  ستون  فقرات نیروی سپاهخمینی و 

 .رسید از سوی شاه قطع گرديد مصرف میه ف به امور مذهبی بــ  يک مقدار پول هنگفتی که قباًل تحت عنوان اوقا 2
خواه کمونیزم و پیرو ايران هوا تحصیل کرده ها و روشنفکران جهان و منجمله در ــ  در آن دوران که بخش عظیمی از 4

 سوی تفکر کشاندن آنها به سمت و و راه انداختن مبارزه مسالمت آمیزه چین بحساب می آمدند، شاه بجای ب شوروی و
 .کراسی و مسايل ملی، سیاست خشونت آمیز را با آنها در پیش گرفته بودديمو

 قشون در امريکا و انگلیس بود و سیاسی متکی به دولت اياالت متحدۀ ــ  رژيم شاه که در روابط اقتصادی، نظامی و 5
جلوه دادن  ژست بیطرفی  حد الزم مشاورين امريکائی اعمال نفوذ پیدا کرده بودند، با اين وضع شاه برای شاهنشاهی بیش از

خريد بعضی تجهیزات نظامی، پولیسی از  سیاست خارجی اش، سفری به شوروی نمود و با عقد دو سه قرار داد و خود در
 .های غربی را علیه خود تحريک نمود ديگر دولت جمله موتر های جیپ روسی زمام داران دولت امريکا، انگلیس و

سال زنده نخواهد ماند، لذا در  دانستند که او بیش از يکی دو زمامداران امريکا میـ مريضی که عايد حال شاه شده بود،  6
 .فکر جاگزين وی بودند

 های شاه در سازمان اوپک در بلند بردن و پائین نگهداشتن قیمت نفت رول مهمی داشت، در گیری ــ  در آنزمان که موضع7
 در آينده می بايد قیمت دوازده دالر بسیار ناچیز بوده ونفت به يک بیرل  قیمتسران اوپک، شاه اعالم نمود که آخرين مجلس 

 .  فی بیرل اضافه شوديکصد دالر  آن تا

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barez_naym_regim_iran_dar_tangnay_qodrat.pdf
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از اينجا بود که دولت های غربی وحامیان امريکائی شاه سخت تکان خورده از او، رو میگردانند ودرآنوقت که جیمی کارتر 
نکه اگر يک رژيم مذهبی در ايران رويکار آيد از تازه به قصر سفید راه يافته بود نظربرژنسکی را می پذيرد مبنی براي

يکسواز نفوذ کمونیسم در ايران و منطقه جلوگیری خواهد شد واز سوی ديگر با مذهبی ها سهل تر خواهند توانست قیمت نفت 
 .را به نفع خويش پائین نگهدارند

که در اثر اشتباهات خودش، دخالت های غلط آشکار لذا  آنچه به اختصار در باال گفته شد رژيم شاه نه در اثر فقر و استبداد بل
و پنهان غربیها وتبلیغات عوام فريبانه گروه های مذهبی و چپی سقوط کرد و رژيم مذهبی به رهبری آيت اهلل خمینی جايگزين 

 .آن گرديد
 :م در اينجا بیجهت  نخواهد بود که به مساله انقالب ايران و اينکه انقالب چیست؟ اشارۀ داشته باشی

انقالب در اثرعدم توازن تغییرات اجتماعی پديد می آيد، يکی از عوامل اجتماعی » در تعريف مختصرانقالب، گفته شده است 
تغییر میکند بدون اينکه عوامل ديگراجتماعی متناظراًء يا پی در پی با آن تغییر کنند، چه از آنجا که عوامل اجتماعی باهم 

 .«اه تغییرات در يک عامل اجتماعی همراه با تغییرات در عوامل ديگر اجتماعی خواهد بودبستگی ضروری دارند، خواه ناخو
انقالب و معنای که امروزه از آن می گیرند، بمعنای نو آوری ، خالقیت، پیشرفت و يک حرکت باز و بدون خشونت بسوی 

 . آينده است، مثاًل به اصطالح از نوع انقالب مخملی در اوکراين
ر زبان عربی و چه درزبان ی که در ايران رخ داد بمفهوم اصل لغوی آن بوده است، يعنی  خود کلمه انقالب چه داما انقالب

معنای اصلی انقالب در التین و برای بسیاری از نهضتگران يک بازگشت . بمعنای بازگشت وارتجاع است( ولوسیونير)التین 
، بازگشت به آغاز يک انقالب به عقب  میدانست، بازگشت به ابراهیم و ارتجاع بوده است، چنانکه  اسالم خودش را در همان

 .فطرت
 .باری بوده اندانقالب  چین از جمله انقالبات خشونت در روسیه و 1217اکتوبر  17انقالب در فرانسه وانقالب 

های  د گرفته است، روشلنین و انقالب روسیه يا انقالب سازی را از کند که هنر هیتلرهم يک انقالبی بود و خود اقرار می
انقالب آخندی در ايران نیز شکل انقالب در روسیه . بعدًا در دسترس ساير انقالب سازان قرار گرفتلنین را هیتلر رشد داد که 

 .و ساير نقاط  بود
 در وجود يک شخص يا يک« ديکتاتوری » و « دين و ايدئولوژی» خطر واقعی در نظام های انقالبی بیشتر موقعیست که 

ها  ديموکراسی و  چنین حالت شوند، در م متمرکزکمونیز اسالم، يا ديکتاتوری پرولتاريا در مانند خالفت، امامت در)حزب 
کثرت  دهد، البته نه از اينکه ديموکراسی و رژيم پارلمانی و رسد و ضعف خود را نشان می به بن بست میرژيم پارلمانی 

ولیت و ترکیب ای حقايق واحد، امکان تفاهم و مسؤادع های استوار بر و ايئولوژی بد است بلکه برای اينکه اديان  نفساًٌ گرائی
 .افکار را از بین می برند

مقصود و هدف يک حکومت آزاد و ديموکراتیک، ترويج هیچ عقیده و دين و ايدئولوژی  نیست، بلکه تحکیم و اجرا و تحقق 
 .گیرند عظمتش سرچشمه می های عالی انسانی اند که از وجود انسان و ارزش انسانی است که همه تجسم و تبلورحقوق اولیه 

اول در اروپا کشوريکه از لحاظ . ديده شده است، مللی که انقالب کرده اند، بیشتر ملل عقب افتاده بوده اند تأریختا جائیکه در 

چون بیش از همه اشتهای انقالبی  ،بود( روسیه ) پائی رشد کرده بوداقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمتر از ديگر ملل ارو
داشت، انقالب کرد، اما برای مارکس انقالب واقعی، انقالبیست که در مترقی ترين، در تغییر يافته ترين، در فرهنگی ترين و 

ورتیکه جامعۀ به اين چیز ها در صنعتی ترين اجتماعات رخ میدهد، مگر در برابر اين نظر سوالی پیش کشیده میشود، در ص
 . رسیده باشد چه نیاز است به انقالب و باالخص انقالب  قهری ؟

بهرحال پس از انقالب ايران و روی کار آمدن رژيم آخندی درآن کشور، امريکا و دول غربی دريافتند که در حساب وکتاب 
خمینی، پیروانش ديپلمات های سفارت امريکا مقیم شان بروی رهبران مذهبی به خطا رفته اند، زيرا از همان آغاز حکومت 

ايران را بگروگان گرفتند که  در نتیجه روابط  ايران  با دولت  امريکا و ديگر دولت های اروپای غربی رو به تیره گی رفت 
هزار و هنوز چند صباحی از عمر رژيم نگذشته بود که جنگ با عراق آغاز شد و مدت هشت سال  ادامه يافت که  صدها 

تلفات جانی و صدها میلیون دالر خساره مالی واقتصادی ببارآورد، همچنان از لحظه رويکارآمدن رژيم آخندی، آيت اهلل 
خلخالی ساطورقصابی را بدست گرفته تا توانست طرفداران شاه و ديگر عناصرملی وشخصیت های فهیم جامعه را بقتل 

 .رساند
ايرانی مجبور به ترک خانه و کشور خود شدند، که البد هزاران نیروی  در يک چنین فضای ترس و وحشت صدها هزار

 .فکری وصدها میلیون سرمايه مادی فرار کردند
سالها طول کشید تا رفته رفته بخش وسیع تحصیل کرده در زمینه های مختلف بوجود آمد و مردم شهر نشین از طريق  

به آگاهی الزم رسیدند و تفاوت میان گفتار و کر دار اقتدار گرايان دسترسی به کتاب، انترنت و ديگر وسايل اطالع رسانی 
مذهبی ومفهوم آزادی، ديموکراسی و عدالت اجتماعی را درک کردند، آنگاه مردم آگاه بسیار هوشیارانه از داخل رژيم، راه 

محمد خاتمی  با بیست میلیون رسیدن به آزادی را در پیش گرفتند و قبل از محمود احمدی نژاد شخصیت اصالح طلبی را بنام 
رای خود بمقام رياست جمهوری رساندند، اما از آنجائیکه به اصطالح اصول گرايان به سردمداری آيت اهلل خامنه ای نمی 
گذاشتند ريفورم ها و اصالحات خاتمی در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ببار نشینند، حامیان خاتمی نیز از خاتمی 
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پرداختند که چرا در دفاع از پروژه های خود و حقوق مردم در برابر جناح مخالف به قاطعیت عمل نمیکند، مثاًل در به انتقاد 
ولین واقعی را شناسائی و به مجازات رساند، جیره ای رخ داد که او نتوانست مسؤزمان رياست جمهوری خاتمی قتل های زن

، بسیجی ها و غیره در تحت قدرت مثل اردو، پولیس، پاسداران انقالبالبته مشکل محمد خاتمی اين بود که همه احرمهای 
نافع شخصی حکومت مستقل در داخل دولت  بم ه مثابۀرهبری خامنه ای قرار داشتند و دارند و هر کدام از اين نهاد ها ب

 .وگروهی خود عمل میکنند
که احمدی نژاد به حمايت  او ، بعد ازگذشت اين وضع چهار سال رياست جمهوری محمد خاتمی بصورت کجدار ومريز با

گرديد و در موضع سیاست  اوعلیه اصالح طلبان بیشتر خشونتبار خامنه ای برياست جمهوری رسید، رفتار نا بخردانه و
بخصوص علیه اسرائیل چند کشور محدود بقیه با همه دول جهان روابط بسیار بدی را در پیش گرفت،  از خارجی نیز به غیر

 آن حمله نظامی از سوی اسرائیل و امريکا به ايران محتمل بنظر می پیش رفت که در زمان جورج بوش هرنجا و امريکا تا آ
 .رسید

 .واقعیت مخالفت خامنه ای با اصالح طلبان در چیست؟
دو گونگی رفتار میان اصول گرايان مذهبی و اصالح طلبان، اساسًا مربوط  به تحوالت درون جامعه است تا تغییرات فکری و 

 .یقه ای میان شخصیت های مذهبیسل
عقب مانده متکی به اقتصاد زراعتی و پیشه وری را با  امعۀمیخواست ج را براه انداخته بود و یدر سالهای که شاه پروژه هاي

صنعتی و مدرن مبدل نمايد به علت اينکه هنوز تفکر سنتی در جامعه مسلط بود و  سرمايه حاصل از فروش نفت به جامعۀ
از او و پروژه هايش حمايت نکردند، روشنفکران چپ از جمله در حزب  ًءی از پروژه های شاه نداشتند بنارستمردم درک د

توده، راه کارگر، طوفان و غیره هرکدام خواهان راه و رسم روسیه و چین بودند، روشنفکران مذهبی چون مجاهدين خلق با 
را بدنبال خود کشانده و با پیش کشیدن شعار های انقالب اسالمی اسالم میخواستند تحصیل کرده های مذهبی  قرائت جديدی از

قدرت سیاسی را بدست آرند، رهبران مذهبی سنتی چون آيت اهلل خمینی، بهشتی، هاشمی رفسنجانی و ديگران که نفوذ ديرينۀ 
د توانستند همه را بدنباله رو ی در میان ملیونها مردم عادی داشتند از موجی که در مخالفت علیه رژيم شاه بوجود آمده بوتأریخ

 .س قدرت قرار گرفتندکه نتیجتًا موفق هم شدند و در رأ خود مبدل نمايند
قابلیت تحمل ريفورم  جمهوری اسالمی رو به افول است، ديگر پتانسیل و پس از گذشت سی سال مثلیکه ستارۀ اقبال رژيم حاال

م بوجود براساس شکافی که بین سنت و مدرنیزهبی ندارد، اکنون های مدرن، بخصوص از لحاظ اقتصادی، سیاسی را رژيم مذ
م جبرانی يا یکانیزگی می کنند و به عنوان يک ماحساس بی آيند م ديده ومقابل فرايند مدرنیز آمده، نیروهای سنتی خود را در

وقعیت خويش را حفظ دفاعی از زور کار گرفته به خشونت و ترور متوصل می شوند تا از وقوع سقوط خود جلوگیری کرده م
 .نمايند

استبداد و  جهان سوم يا کشور های عقب مانده تاهمین اواخرهنوز در اثر ايران نیست، در البته اين رفتار حالت خاص جامعۀ 
خشونت، افراد آگاه حق بیان واقعیت ها و دفاع از حقوق خود را ندارند زيرا مذهب و سنت باالترين مقام را داراست و کسی 

سیع جهان سوم چه در ده و چه در شهر های بزرگ هنوز بسیار نرا در خود نمی بیند، در نواحی وف رفتن آمصاه جرئت ب
داب و خصوصیات عمدۀ زندگی به سبک سنتی مشهود است، حتی کسان زيادی که مدرن شده اند با آنهم غالبًا زير پوشش آ

 .سنتی عمل میکنند شیوه همان طرز تفکر و سلیقۀ
های دراز بوجود آمد، اما وقتی سیاست تغییر کرد،  گذشت قرن د سیاسی، آزادی و ديموکراسی و مدرنیزم بادر اروپا هم رش

رشد هرچه بیشتر صنعت و تجارت و انديشه های  اثر اسلوب زندگی سنتی نیز شکل ديگر بخود گرفت و آهسته آهسته در
کردند و باالخره   ترقی رنگ باختند، فرسايش پیداها و آداب کهن و مانع  فلسفی و مبارزات همه جانبه فرهنگی وهنری سنت

 .الگوی جديد زندگی جذب شدند آن در ازپاره ای 
 نی شدن در همه زمینه ها شکل عملی را بخود گرفته است، ديگر هیچ کشوری نمیخوشبختانه در دنیای امروز مسألۀ جها

اين همبستگی با معترضین به مسألۀ  نگهدارد، و دورخود، خود را از تاثیرات و تحوالت جهان ب تواند با ايجاد ديوار چین بدور
روی داد 9112رياست جمهوری سال انتخابات در مورد بحرانیکه در ايران را در اروپا و امريکا ديديم، انتخابات گذشتۀ

دند کر اند و ضرب المثلی را بیان می تند، همه آخند ها دارای يک نوع تفکرفگ تبلیغات خود می ها، در سفانه بعضی ايرانیمتأ
کنند که  ها را نمی بینند و باور ندارند که همه يکنوع فکر نمی دانم  چرا واقعیت نمی« يک کرباس اند تــۀ همه سرو» که 

تهران بحیث تند روترين  احمد خاتمی امام نماز جمعۀ باهم فرق دارند، مثاًل  هر انسان در تغییراست مذهبی ها نیز هرچیز و
ــ  96اصالح طلب، در دو قطب مخالف قرار دارند، احمد خاتمی در نماز جمعه روز  آخند با محمد خاتمی رئیس جمهور سابق

کرد که می بايد  اين سخنان فتوا صادر به ادامۀ و« کند هر کس با خامنه ای مخالفت کند، مخالفت با خدا می»گفت  9112ــ  6
میر حسین موسوی و جنبشی به رهبری او میرحسین موسوی به عنوان عامل اغتشاش بقتل رسد و در مقابل محمد خاتمی از 

 .طور هزاران  شخصیت مذهبی و غیرمذهبی ديگر قاطعانه دفاع میکرد و همین
بعضی از چپی های ايرانی مقیم اروپا و امريکا سخن را بجای رساندند که حرکت اعتراضی آرام مردم را نسبت به تقلب  

 رسد و اصالحات ممکن نیست، اگر مردم می ر بجائی نمیگفتند، از طريق مسالمت کا و می دانستند  بزرگ صحیح نمی
 .رسند بايد سالح گیرند و با مبارزۀ مسلحانه رژيم را براندازندخواهند به آزادی و ترقی ب
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از همه مضحکتر اينکه بعضی چپی ها با بدست گرفتن عکسی از مارکس به عقب سفارت ايران در کانادا رفته شعار مرده باد 
افغان،  جدال پرداختند، معلوم شد که اينکونه چپی های ايرانی و با افراد پیرو گروه های ديکر به بحث و ند وو زنده باد سرداد

انديشه های  کان درن هیچ تحول فکری نکرده اند و کماجها با گذشت سی سال و فروپاشی نظام های کمونیستی در سراسر
کراتیک مردم، مواضع ايدئولوژيکی خود را با ديمو موضع جنبش ملی و مانده اند، بجای دفاع ازی گذشته خود محصور فکر

 .ها را شناخت داشتند، بايد در هر زمان اولويت زنده باد کارگران، مرگ بر امپريالیزم امريکا وغیره بیان می
 يک انقالب خشونتبار و بیجا و بی ربط، از خواهم بخاطر همین برخورد های تفرقه افگن و بسیار می من در اينجا بار ديگر

 :سالمت آمیز نمونه بیاورم تا معلوم شود که کدام بهتر است يک انقالب م
ها انسان را بقتل رساندند،  چف ملیوندر روسیه، که از زمان لنین تا گربها  ها يا کمونیست بلشويک 1217اول ــ  انقالب 

ی آزادی و سطح های اروپای غربحد هیچ يک از کشور دانند که تا امروز در زندانی کردند و شکنجه نمودند ولی همه می
مرد برده وار کار میکنند ولی در فقر بسر می  در چین میلیون ها انسان زن و  .در آنجا ارتقا و بهبود نیافتهزندگی مادی مردم 

 .برند
میالدی که به سلطنت  1651سال  شکوهمند در انقالب مسالمت آمیز و سلطنت مطلقه انگلستان، پس از: دوم ــ  نمونه مثبت
دانیم که مردم آن زودتر و  مشروطیتی که اقتدار شاه را بوسیله پارلمان محدود و مشروط نمود، می مشروطه مبدل شد،

 .ديگری به آزادی و ترقی نايل آمد و همین طور کشور های ديگر اروپائی کشور مردم هر بیشتراز
خونريزی به آزادی و تواند بدون انقالب قهری و  کشوری می باال اينست که مردم آگاه هر نمونۀ مختصر دو مقصد از ذکر
 د، اگر مردم ايران در زمان شاه آگاهی الزم را نداشتند و نمیدانستند که چه میخواهند و صرف شعار مرگ برنترقی دست ياب
، کارمند، ور ملیونها زن و مردبه کمیت و کیفیت باالئی رسیده اند و همین طدادند، امروز تحصیل کرده ها،  شاه را سر می

يافته اند که چگونه بدون دست بردن به در از رهبران دينی مذهبی تغییر کرده اند و یو حتی بخشی وسیع رگر، پیشه ور،کا
بانی و سردادن شعارها و سخن ت از طريق همین گونه مبارزات خیاسالح بصورت مسالمت آمیز، آرام و گام بگام در نهاي

خامنه ای و شورای نگهبان تحت نفوذ وی  9112که در سال اگر ديديم  توانند رژيم را به عقب نشینی وادارند و رانی ها می
چیز تغییر نکرد و جنبش برای همیش کم صادر کردند، فکر نشود که هیچ بیشرمانه به نفع محمود احمدی نژاد فیصله و ح

ی آن انتخابات صورت گرفت و احمدی نژاد برياست جمهور اثر تقلب بزرگ در بخاموشی خواهد رفت، نخیر رويدادی که در
 :رسید در اين سال ها احمدی نژاد و پیروانش هم در اختالف باخامنه ای و علیه به اصطالح اصول گراها قرار گرفته اند، مثاًل

هبی در اعتراضات خیابانی صدها هزار مردم آگاه  شهر تهران در برابر خیانت رژيم مذ 9112ــ  همانطوريکه در سال  1
است در برابر ديکتاوری و بی عدالتی  که پیش رو انتخاباتی د نشان دادند شايد دراز خو حرکت بسیار شکوهمند وبی سابق ای

 .عکس العمل های شکوه مند ديگری نیز از خود نشان دهند
که پیش  انتخاباتی ناشناخته بود، در مغشوش و ــ  چهره واقعی خامنه ای که تا قبل از اين نزد طرفداران احمدی نژاد بسیار 9

و هويدا  کاماًل برای اکثريت مردم ايران آشکار رد رياکار، دروغگو، متقلب، عقبگرا و ديکتاتوراست، بحیث بزرگترين ف رو
 .گرديده باشد

ــ  باور همه مردم نسبت به ادعای جمهوريت بی اعتبار شده و مردم دريافته خواهند بود که رژيم آخندی حتی در بین خود  2
 .هم رعايت آزادی و عدالت را نمیکند

مردم ايران برای اولین بار قدسیت رهبری مذهبی و سیاسی را شکست و شعار مرگ بر 9112م در سال ــ  سرانجا 4
که تا اين حد به آگاهی رسیده  میذشته چیز ساده و آسان نبود و مردديکتاتور را سر دادند، که تغییر آنهمه باورهای کاذب گ

اين در برابر استبداد و بی عدالتی سکوت و  ت بعد ازتوان گف نًا میود شجاعت و شهامت نشان بدهد مطمئباشد و از خ
مبارزه ادامه خواهد ه میدان خواهد آمد و تا پیروزی کامل به خاموشی دائمی اختیار نخواهد کرد بلکه با ابزار های تازه بازهم ب

 .  داد
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