
  

  

  مرگِ جمهوری اسالمی را فریاد بزنيم!
  

قيام ملت ایران که کمتر از یک انقالب شکوهمند واقعی نيست، برعليه نظام سنگسار اسالمی آغاز 
شده و به وقوع پيوسته و تا پيروزی و آزادی راه درازی در پيش رو ندارد. غرش رعدآسای گام های 

بر خيابان های ایرانشهر، جهان را به بهت و حيرت  ينزماستوار جوانان و دختران و پسران شجاع ایران
انداخته است. زمين لرزه ای به پا شده که این روزها خواب از چشم نه فقط رهبر شيره ای مسلمين 

جهان، که خواب از چشم دیکتاتورهای ریز و درشت جهان نيز ربوده است. قيام ملت ایران بر ضد 
نظام استبدادی حاضر، بدون شک موجی از اميد در دل مردم  ینترخونخوارترین و پليدترین و تبه کار

  اسير اسالم و اسير طالبان و سربران مسلمان در کشورهای موسوم به اسالمی ایجاد خواهد کرد. 

به جرأت می توان گفت که با پيروزی ِ ملت ایران بر رژیم تجاوز اسالمی، آن پدیدهء شومی که به نام 
ایی اسالمی معروف گشته است از جهان برخواهد افتاد و اسالمخواهان رگتروریسم اسالمی و بنياد 

برای ابد آنچنان محاصره و منزوی خواهند گشت که فرزندانمان و نسلهای آینده به جز با مراجعه به 
  اسناد تاریخی، وجود چنين آدمخواران و خونریزانی چنين پليد را باور نخواهند کرد.

  
ه وصفشان را بارها شنيده ایم و در تاریخ و اشعار و منظومه ها و حماسه امروز آن شيرزنان ایرانی ک

های فرهنگ ایرانزمين ستایش شده اند، آنان را در خيابان های تهران و سایر شهرهای ایران به 
چشم خود عيان می بينيم. امروز گردآفریدها و پوراندخت ها و آذرميدخت ها، امروز کيسيای مرزبان و 

  ندهء نيروی دریایی هخامنشيان و طاهرهء قره العين را به چشم خود می بينيم.آناهيتا فرما

  
امروز پسران برومند ایران ِ جان، یادآور بابک خرمدین و مازیار و بهمن جازویه و روزبهان خراسانی اند 

  که مرگ نظام نکبت الهی را فریاد می کشند.
  

نتيجهء مطلوب که همانا سقوط و سرنگونی و  به هوش باشيم، خيابان ها را ترک نکنيم و تا گرفتن
و یا اگر بهتر می پسندید، انحالل، اضمحالل و یا هر واژه و اصطالح و  -برافتادن نظام اسالمی است

  از پای ننشينيم. -مفهوم دیگری که گویای مقصود نگارنده است

  
ز و دشمن آزادی نظير بااگر ملت ایران خيابان ها را ترک کند و فریب آیت هللا های مکار و نيرنگ 

صانعی و اردبيلی و منتظری و سایر آخوندهای به ظاهر الیت و خوش خيم که مردم را به آرامش 
  دعوت می کنند را بخورد و به خانه ها باز گردد،

اگر ما مردم هنوز دچار ذره ای توهم اصالح طلبی بوده باشيم و اصالح طلبان و دوم خردادی های 
بتوانند با دعوت به آرامش و تحت شعارهای اسالمی و با هللا اکبر و یا  ازورشکسته و دودوزه ب

حسين، جنبش براندازی ملت ایران را به استحاله بکشانند و ما را به کمتر از نفی و انکار جمهوری 
اسالمی در تماميتش راضی و قانع سازند، بطوریکه قبل از سرنگونی نظام سنگسار اسالمی به 

  ، خانه ها برگردیم
اگر از خشونت و سرکوب مأموران و پاسداران و بسيجی ها و دیگر اوباش رژیم اسالمی بترسيم و یا 

با دلنگرانی های پيش پاافتاده و بی منطقی نظير توقف کار و کسب و خسارت های بی ارزشی 
 ازمانند شکستن شيشه ها و آتش گرفتن چند بانک و اتومبيل از پرداختن این کمترین هزینه ها سرب

  زنيم...

  
آنوقت یقين بدانيد که جامعه و ملت ایران برای یک دوره ای که طول و دوام آن غيرقابل پيش بينی 

است، گرفتار آنچنان اختناق و سرکوب و استبداد وحشيانه و خونریز و پر از شکنجه و مرگ و اعدام و 
  سنگساری خواهد شد که سال های سياه و اهریمنی دههء شصت را آرزو کند.

  
نسان سنگی را که برای کوبيدن بر سر جانوری وحشی که قصد جانش را کرده از زمين بر می دارد، ا



باید با تمام نيرو و توان به هدف بکوبد. اگر در ميانهء راه دچار تزلزل شود باخته است. باید مرگش را 
در ببرد و مت پيش چشم ببيند. چنانچه حکومت اسالمی از این مرحلهء مرگ و زندگی جان به سال

خود را بازسازی کند، همچون ماری زخمی تک تک ما را که در خيابان ها آرزوی مرگش را فریاد زدیم، 
می گزد و می کشد. تمام فيلم ها و عکس ها و تصاویر مبارزان را یک به یک بررسی خواهد کرد و در 

  سر فرصت به سراغمان خواهد آمد.

  
) با قتل حداقل هشت تن از معترضين در تهران و در ٨٨ دادخر ٢۵جمهوری اسالمی در روز دوشنبه(

برابر چشم جهانيان، ماهيت خونریز و جنایتبار خود را برای هزارمين بار به نمایش گذاشت. اکنون تصور 
کنيد که برای این مارزخمی فرصت و سکوت مطلوبش را فراهم کنيم تا از سرتاسر ایران سياه چاله 

و عمق چاه جمکران بسازد و کينه و نفرت آیت هللا ها را از آزادی و دموکراسی  ای به تاریکی ِ غار حرا
و حقوق بشر با قتل عام و ترور دگراندیشان و مخالفان خود تسکين دهد و هر فروزهء نيک و فکر زیبا و 

  هر وجود ارزشمندی را در خود ببلعد.
  

در بارهء قيام  -اجرای انتخاباتبسيار پيش از م - مشاهده کنيد که یک تن از اهریمنان آدمخوار
  احتمالی ِ ملت ایران چه می گوید:

شنبه در دیدار جمعی از فرماندهان، الهدی صبح روز سهحجت االسالم والمسلمين سيد احمد علم 
سياسی سپاه امام رضا(ع) در مشهد تصریح کرد: «هر جریانی که در  -مسووالن و مربيان عقيدتی 

آید و پرچم مردم را در برابر رهبری، والیت، خدا و نظام بردارد، باید مچ  عرصه سياست کشور روی کار
  او را گرفت و آن را نابود کرد چرا که این جریان، جریان دشمن است».

  
وی خاطرنشان کرد: «جریان مردم، مقدس است اما به عنوان خلق خدا بودن؛ اگر جریان مردم به 

  بایستد، شرک است و باید نابود گردد». عنوان جریان ضد ارزشی بخواهد مقابل خدا
این حقيقت را هم به خوبی می دانيم که مقصود وی از خدا، هزاران آخوند و آیت هللا مفتخوار و انگل 

پيشه و کينه توز است. هزاران امام جمعه و حجت االسالم و مرجع تقليد و مجتهد و دزد و دشمن 
ت است که قرن هاست دسترنج زحمتکشان را فایران و دشمن زن و آزادی و حقوق بشر و پيشر

  خورده و شکم گنده کرده اند.
  

از طرفی آن ساده اندیشانی که گمان می برند که امروز دنيا دیگر نمی پذیرد و اجازهء وجود و بروز 
چنين شرایط و وضعيتی را نخواهد داد و منبعد رژیم اسالمی در جهانی به کوچکی ِ دهکده که از 

دموکراسی خواهی به هواست، قادر نخواهد بود ملت ایران را سرکوب و خفه  دهمه سویش فریا
کند، مگر نمی بينند که همين غرب مدرن و پيشرفته چگونه دیکتاتوری ِ حسنی مبارک در مصر و 

  حکومت وحوش وهابی در عربستان صعودی را حمایت می کند؟

  
و شکنجه مردم کره شمالی را در نظر ر کافی است اختناق و انقياد و گرسنگی و زندگی ِ پر از زج

بگيرید و ببينيد که چگونه غرب متمدن با سازمان ملل و اعالميه جهانی حقوق بشرش، چند دهه 
است که چشمش را بر تمامی ادبار و سيه روزی این ملت بسته است و با معامله و بازی های 

ر فعاليت های اتمی و سالح س پشت پرده و اغفال و سرگرم ساختن دنيا با مضحکهء و جنجال بر
  های کشتار جمعی ، زندگی ِ نکبت بار مردم کره شمالی را به فراموشی سپرده است.

  
هم اتحادیه استعمارگران اروپا و هم ایاالت متحده آمریکا که به قولی وزارت امور خارجه اش در لندن 

عشان را در حفظ جمهوری نافاست و آن حسين اوبامای اسالمنواز و کمپانی های جهانخوارش، اگر م
اسالمی بدانند، بدون هيچ تردیدی در برابر خواست و ارادهء و آرزوی دیرینهء هفتاد ميليون ایرانی با 

تمام قوا می ایستند. استعمارگران هرگز هيچ دغدغه ای از بابت حقوق بشر و آزادی و دموکراسی، 
کند، نداشته و ندارند. بلکه سرکوبگران  يداآنجا که با منافع و سياست های غارتگرانه خود تضادی پ

  واقعی و پيگير آزادی و دموکراسی و سکوالریسم در سرتاسر جهان بوده و هستند.
*  

در پایان شاید الزم باشد به آندسته از هم ميهنانی که گمان می کنند راقم این سطور در خارج و دور 
، بنا به دالیلی هرگز موفق نشدم عکساز گود نشسته و نسخه می پيچد، خاطر نشان سازم که بر



حتا چند روزی جهت سياحت و گردش هم از ایران خارج شوم. با نام مستعار می نویسم و 
) یک ضربت باتوم از مأموران نوش جان کردم که به پشتم 88خرداد  24خوشبختانه روز یکشنبه(

ن در خدمت شما نبودم. سال کنواصابت کرد و اگر سرم را ندزدیده بودم دیگر نفسم باال نمی آمد و ا
نيز آنان می زدند و ما می خوردیم، امروز هم چنين است و با این سن و سال باال که آردمان را  57

بيختيم و الکمان را آویختيم، دیگر هيچ ترسی حتا از مردن در راه آزادی در وجودمان راهی ندارد که 
قدردانی و سپاس نسبت به مبارزه و  ميقموجب افتخار هم هست. این سخنان البته با احساس ع

روشنگری های ارزشمند هموطنانی بر زبان جاری می شود که سی سال تبعيد و دربدری در اطراف 
  و اکناف جهان را پذیرفتند و هرگز از فکر آزادی ملت ایران غافل نگشتند.
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