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  13891389  مردادمرداد  1515    ––  9922، شماره ، شماره   چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايرانخبري خبري     --نشريه سياسي نشريه سياسي 

اخيرا رژیم جمهوری اسالمی در شهر رشت دست به جنایت جدیدی در حق مردم 
زده و اقدام به تخریب مزار  ۶٠تحت ستم ایران و بویژه خانواده های جانباختگان دهه 

دوران جمهوری اسالمی با تخریب برخی از قبرهای مز. عزیزان آنها نموده است
شهرستان رشت که محل دفن بسياری از زندانيان سياسی " تازه آباد"گورستان 

می باشد، )دوران صدارت موسوی جنایتکار(  ۶٠قهرمان جان باخته در طی کشتار دهه 
رده اند با بيشرمی تمام شروع به قطعه بندی دوباره گورها، طبقه بندی و فروش آنها ک

تا به این ترتيب به خيال خام خود اسناد یکی از هولناکترین جنایات و آدم کشيهای خود 
این اقدام جنایتکارانه در شرایطی صورت می گيرد که مردم ایران در . را محو کنند

آستانه بيست و دومين سالگرد یکی از بزرگترین فجایع آفریده شده بدست مزدوران 
اليسم جمهوری اسالمی، یعنی قتل عام زندانيان سياسی در رژیم وابسته به امپری

  .می باشند ١٣۶٧تابستان 

رشت یکی از گورستانهای بيشمار در سراسر ایران " تازه آباد"گورستان 
در جریان قتل عام وحشيانه زندانيان سياسی،  ۶٠است که در سالهای دهه 

. ل خود جای داداجساد تعداد زیادی  از جوانان کمونيست و مبارز را در د
جوانان کمونيست و مبارزی که در آن سالهای سياه تنها به جرم آزادیخواهی 
و دفاع از حقوق مردم، به دستور سردمداران جمهوری اسالمی بيرحمانه در 

  .  مقابل جوخه های اعدام قرار گرفتند و یا به طرق دیگر قتل عام شدند

خشی از یک برنامه کثيف و ضد خلقی رشت ب" تازه آباد"تالش برای تحریب گورستان 
 ۶٠حکومت به منظور پاک کردن حافظه تاریخی مردم ما از نسل کشی های دهه 

سردمداران جنایتکار جمهوری اسالمی پيش از این نيز چندبار اقدام به تغيير . است
در تهران و محل های مشابه در برخی شهر های دیگر کرده " خاوران"شکل گورستان 

  .  این وسيله آثار جنایات و اعمال ضد خلقی خود را در انظار عمومی از بين ببرنداند تا به 

اقدام ضد خلقی فوق در محو اسناد جنایات تاریخی جمهوری اسالمی بر  
عليه توده ها، پيش از هر چيز بيانگر ترس و وحشت فزاینده رژیم از خشم و 

ل جوان امروز برغم در سالهای اخير نس. نفرت مردم و بویژه نسل جوان است
از (سلطه یک استبداد عنان گسيخته، هر چه بيشتر و بيشتر، سران حکومت 

و  ۶٠را در مورد جنایات دهه ) هر دوجناح باصطالح اصالح طلب و محافظه کار
همان . مورد پرسش و اعتراض قرار می دهد ۶٧مخصوصا قتل عام سال 

ران شان، در جریان برآمد نسلی که در تداوم فریاد آزادیخواهی پدران و ماد

انقالبی ضد رژیمی یکسال اخير، با 
اعتراضات و مبارزات قهر آميز خود، 
زمين را در زیر پای مرتجعين حاکم به 

دختران و پسران پر . لرزه درآوردند
مرگ بر "شوری که با شعارهای 

مرگ بر "و " جمهوری اسالمی
و درگيری با نيروهای " دیکتاتور

ه ای از قدرت سرکوبگر حاکم، گوش
تاریخی توده ها و تداوم  آهنگ انقالب 

 . در کشور ما را به نمایش گذاردند

اقدام ضد خلقی جمهوری اسالمی در  
رشت، با اعتراض " تازه آباد"تخریب گورستان 

و نارضایتی قاطع بستگان و خانواده های 
اعدام شدگان اخير و نفرت افکار عمومی 

برای رژیم  روبرو شده و رسوایی دیگری را
ضد خلقی جمهوری اسالمی به بار آورده 

  . است

جاودان باد خاطره تمامي 
  !شهداي به خون خفته خلق

 

  !با رنگ ، پاك نمي شود ،ننگ
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تيرماه، در جریان برگزاری مراسم روز پاسدار رژیم در مسجد  ٢۴در تاریخ پنج شنبه  
زاهدان، انفجار دو بمب قوی در داخل و خارج این مسجد، موجب کشته شدن " جامع"

دادی از مقامات سپاه تن گردید که در بين آنها تع ٣٠٠تن و زخمی شدن بيش از  ٢٧
این بمب گذاری انتحاری توسط دو جوان بلوچ . پاسداران ضد خلقی نيز وجود داشت

که  وابستگی آن به قدرتهای ارتجاعی امروز " جنداهللا"انجام گرفت و گروه موسوم به 
این کشتار کور از سوی گروه . دیگر امر پنهانی نيست، مسئوليت آن را به عهده گرفت

هفته پس از اعدام عبدالمالک ریگی، رهبر این گروه توسط رژیم وابسته به  مزبور ، چند
  .  امپریاليسم جمهور اسالمی انجام شد

صورت گرفته که "جنداهللا"بدون شک اقدامات مسلحانه ای نظير آنچه از طرف
در جریان آن تعداد زیادی از  مردم بيگناه کشته شدند، از سوی نيرو های 

کشتار هدفمند مردم بيگناه در . محکوم است آزادیخواه و مردمی
، نمایانگر  روش نيروهای ارتجاعی ست که برای "جنداهللا"زاهدان،توسط 

رسيدن به اهداف خویش استفاده از هر وسيله ضد خلقی ای را مجاز 
دانسته و انجام عملياتی که طی آن مردم بيگناه کشته می شوند را با صرف 

اما توسل به . ه و مشروع می شمارندضدیت با جمهوری اسالمی توجي
روشهای تبهکارانه بر عليه مردم رنجدیده بلوچستان از طرف هر نيروئی با هر 
هدفی که برای خود در نظر دارد، تنها نشانگر ماهيت ارتجاعی آن نيرو می 
باشد و در شرایط کنونی وابستگی چنان نيروئی را به قدرتهای امپریاليستی 

در  .ق آنان قادر به چنين اعمالی نيستند را بيان می کندکه بدون کمک و تشوی
نتيجه چنين اقداماتی و به طور مشخص کشتار مردم بيگناه زاهدان در جریان بمب 

همانقدر محکوم است که اعمال جنایتکارانه جمهوری اسالمی "  جنداهللا"گذاری اخير 
چ جنایتی خودداری که برای سرکوب توده ها و پيشبرد اهداف خود از ارتکاب به هي

  . نمی کند

واقعيت این است که یکی از نتایج بالواسطه بيش از سه دهه حاکميت رژیم 
وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی در ایران، تشدید ستمگری ملی و 
تبدیل هر چه بيشتر ایران به زندانی مخوف برای خلقهای تحت ستم بوده 

ی آن خلق های ایران از حقوق رژیم سياست های ضد ملی خود که ط. است
عادالنه اقتصادی سياسی فرهنگی خود محروم شده اند را با لفافه 

در نتيجه چنين .  به پيش می برد" امت واحد اسالمی"و " اسالم"ایدئولوژیک 
واقعيتی ما شاهد بوده ایم که وضعيت حيات و معاش خلق تحت ستم بلوچ 

ی اسالمی هر چه وخيمتر گردیده در ایران در زیر سایه سياه حاکميت جمهور
و  زحمتکشان بلوچ هر روز بيشتر از روز  پيش در گرداب فقر و بيکاری و 

این اوضاع بطور طبيعی با مقاومت . گرسنگی و محروميت غوطه ور شده اند
و مبارزه مردم بلوچستان برای تغيير این شرایط فالکتبار روبرو شده و ما 

ای اول حاکميت جمهوری اسالمی با ظهور انعکاس این واقعيت را در ساله
موج بزرگی از مبارزات حق طلبانه خلق بلوچ برای کسب حقوق عادالنه 

مبارزه ای که توسط . اقتصادی،سياسی و فرهنگی اش شاهد بودیم
دیکتاتوری حاکم با اعمال شدیدترین سرکوبها و اعدام بهترین فرزندان مردم 

قاومتهای مردم محروم بلوچستان اما مبارزات و م. بلوچ به خون نشست
در سالهای اخير به . هيچگاه متوقف نشد و در اشکال مختلف ادامه یافت

موازات باال گرفتن بحران نظام سرمایه داری وابسته در ایران و تشدید 
ستمگری ها و وحشيگریهای رژیم جمهوری اسالمی در حق کارگران و 

یگر بلوچستان به یکی از خلقهای تحت ستم، از جمله مردم بلوچ، بار د
   .کانونهای بحران تبدیل شده است

" جنداهللا"در چنين شرایطی ست که ما شاهد ظهور و تشدید فعاليتهای دار و دسته 
هستيم که در حالی که در اهداف ارتجاعی و وابستگی مالی و سياسی آن به 

دالنه خلق قدرتهای امپریاليستی شکی نيست، می کوشد خود را پرچمدار مبارزات عا
بلوچ برای آزادی و کسب حق تعيين سرنوشت جا بزند؛ و به این ترتيب مقاومت و 
مبارزات جاری مردم تحت ستم بلوچستان بر عليه رژیم وابسته به امپریاليسم 
جمهوری اسالمی را به بيراهه برده و آن را از محتوای دمکراتيک و ضد امپریاليستی 

ه قدرتهای امپریاليستی نه تنها از کانال رژیم واقعيت این است ک.  اش تهی سازد
جمهوری اسالمی با غارت و استثمار وحشيانه کارگران و خلقهای جامعه تحت ستم ما 
شيره جان آنها را هر چه بيشتر مکيده و جيبهای گشاد خود را پر کرده اند بلکه با 

حمایت و پشتيانی های خود از این رژیم در 
ستم کرد و  تشدید سرکوب خلقهای  تحت

از کانال دیکتاتوری ...ترکمن و عرب و بلوچ و 
حاکم شرکت کرده و هر گونه مبارزه عادالنه 
خلق های ایران برای کسب حقوق 
دمکراتيک خود را به وحشيانه ترین وجهی با 

بنابراین، قدرت . زور عریان پاسخ داده اند
های خارجی جز در جهت پيشبرد اهداف 

با مسأله ملی در  ضد خلقی خود در ارتباط
  .ایران عمل نمی کنند

انعکاس وسيع تبليغاتی انفجارهای اخير در 
زاهدان از طرف بوقهای امپریاليستی در 
ارتباط با کشتار تعداد زیادی از مردم بيگناه 

هر چند در طی آن شماری از مزدوران (محل 
رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی نيز 

گرانی توسط جنداهللا، امروز ن) کشته شدند
توده های ستمدیده و نيروهای آزادیخواه و 
انقالبی را در ارتباط با بحران جاری در 
. بلوچستان و چشم انداز آن برانگيخته است

امری که بار دیگر بر ضرورت توضيح یک موضع 
انقالبی در قبال حوادث جاری در بلوچستان 

  .تاکيد می ورزد

نيروهای انقالبی با توجه به واقعيات فوق، 
و مبارز وظيفه خطيری را بر عهده 

این نيروها باید در عين حال که . دارند
چهره رژیم وابسته به امپریاليسم 
جمهوری اسالمی در حوادث 
بلوچستان را بروشنی افشا می کنند و 
بر نقش نظام استثمارگرانه حاکم به 
مثابه دشمن اصلی خلقهای تحت ستم  
و عامل بقای ستم نفرت انگيز ملی 

ن تاکيد می کنند، با هر گونه اعمال ایرا
و تحرکات ضد انقالبی دار و دسته های 
وابسته و ارتجاعی دست ساز محافل 
و دوایر امنيتی قدرتهای امپریاليستی 

باید نقش جریاناتی . نيز برخورد نمایند
چون جنداهللا به عنوان ابزاری در دست 
استثمارگران برای به انحراف بردن 

ردم بلوچ را افشا مبارزات عادالنه م
این وظيفه مبارزاتی، بخش . نمود

الیتجزای پيکار برای بنای جامعه ای 
آزاد و دمکراتيک است که بر خاکستر 
نظام گندیده سرمایه داری وابسته بنا 
گشته و به این اعتبار، ریشه های ستم 

  .ملی از ساختار آن محو  خواهد شد

 

 حوادث زاهدان و وظايف نيروهاي انقالبي
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  تصوير يكي از قربانيان 
 بمب گذاري زاهدان



  

صفحه ای  ٩٠٠اخيرا انتشار گزارشات 
وزارت دفاع آمریکا در مورد وضعيت "نهمحرا"

جنگ و نيروهای ارتش آمریکا در افغانستان 
ویکی "در یک پایگاه اینترنتی به نام 

، سر وصدای زیادی را در محافل "ليکس
این .  خبری بين المللی ایجاد کرد

گزارشات  که در چارچوب رشد تضادهای 
درونی بين محافل قدرت امپریاليستی 

ولت آمریکا در جنگ حول سياستهای د
افغانستان در اختيار سایت فوق الذکر قرار 

بطور . گرفته، حاوی مطالب متنوعی ست
مثال در مدارک انتشار یافته با این که به 
گوشه ای از جنایات نيروهای نظامی 
اشغالگر در کشتار مردم بيگناه اشاره می 

ارتش آمریکا و " پيشرفت"شود اما ادعای 
تعداد تلفات غير " کاهش"نيروهای ناتو در 

نظامی در سالهای اخير نيز مورد تبليغ قرار 
می گيرد که البته هدف از آن تداوم دادن 
به حضور نيروهای اشغالگر در افغانستان و 

  .کسب مشروعيت مردم غرب می باشد

اما یکی از نکات قابل توجه در گزارشات 
مزبور، نقش آفرینی های ضد خلقی رژیم 

در جنگ افغانستان جمهوری اسالمی 
مطابق مدارک فوق، پنتاگون تایيد . است

مقادیر «می کند که در سالهای اخير
 از سالح های موجود در افغانستان» زیادی

ارسال گستردۀ «در ایران توليد شده و 
تله "از جمله  به قتدهار» سالح از ایران

به این " های انفجاری کنترل از راه دور
ش دیگری از این در بخ. منطقه ادامه دارد

گزارشات آمده که جمهوری اسالمی 
" آموزش" ستيزه جویان طالبان را در ایران"

البته، اینها . می دهد و مجهز می سازد
تنها چند نمونه از نقش آفرینی جمهوری 
اسالمی در معادالت امپریاليستی در 
افغانستان است و با مطالعه دقيق گزارش 

الهای می توان فهميد که این نقش در س
با . اخير هر چه بيشتر افزایش یافته است

ویليام اتکا به چنين گزارشاتی ست که 
با ُوود، سفير آمریکا در افغانستان 

سياست «: می کند فریبکاری تمام مطرح 
ایران این است که از هر کس در 

این سخنان به " افغانستان بازنده بسازد
این دليل از طرف مقامات نظامی و 

آمریکا مطرح می شود که سياسی دولت 
آنها می کوشند با ذکر برخی از اقدامات 
جمهوری اسالمی در افغانستان آن را یک 

برای " خطر"و یک " ضد امپریاليست"رژیم 
منافع غرب جا زده و به این ترتيب توجيهات 
بيشتر و عامه پسندتری در افکار عمومی 
مردم برای حضور ارتش ضد خلقی خود در 

اما براستی و در . کنند این کشور درست
عمل سياستهای جمهوری اسالمی در 

  افغانستان به نفع چه کسانی ست؟

برای پاسخ به این سوال و درک نقش 
واقعی ای که جمهوری اسالمی در 

) و به همين نسبت در عراق(افغانستان 
بازی می کند  باید کمی در دالیل جنگ 
افغانستان و سياستهایی که موجد این 
جنگ شد دقت کرد و آن گاه با بررسی 
اعمال تبهکارانه جمهوری اسالمی دید که  

در افغانستان در نقش آفرینی این رژیم 
جهت تقویت کدام سياست به پيش می 

شدن کدام نيرو " برنده"رود و نهایتا به 
  ياری می رساند ؟

سال از لشکر کشی  ٩اکنون قریب به 
امپریاليسم آمریکا و متحدینش با ادعای 
نجات مردم محروم افغانستان از دست دار 
و دسته مزدور و سيا ساخته طالبان و 

در این ... و " آزادی"و " سیبرقراری دمکرا"
اما سير واقعيات بهتر از . کشور می گذرد

هر ادعایی نشان داده که اشغال 
توسط ) و متعاقب آن عراق(افغانستان 

" دمکراسی"ارتش آمریکا نه برای برقراری 
برای توده های محروم بلکه ...و " آزادی"و 

گامی از پيشبرد یک سياست استراتژیک 
ی بود که مطابق آن در سطح بين الملل

دولت آمریکا با گسترش حضور مستقيم 
نظامی در مناطق استراتژیک جهان می 
کوشيد سلطه امپریاليستی خود را 
گسترش داده و با دست اندازی هر چه 
وسيعتر بر بازارهای جهانی و مناطق 
-استيالی رقبای خویش، موقعيت اقتصادی

سياسی خود در ميان امپریاليستهای دیگر 
سپتامبر در  ١١انفجارهای . حکيم کندرا ت

خدمت این سياست قرار داشت و پيشبرد 
این سياست، دليل اصلی اشغال 
افغانستان و ساقط کردن دار و دسته 
طالبان بود،؛ دارو دسته ای که اساسا 
برای پيشبرد سياستهای دوره قبل از 

توسط خود مقامات ١٩٩٠اشغال در دهه 
حمایت آمریکایی با پول عربستان و  

لجستيکی پاکستان ساخته و پرداخته 
به این واقعيت حتی ، بی نظير بوتو .  شد

نخست وزیر سابق پاکستان نيز اعتراف 
  .نموده است

اما حضور دراز مدت نظامی جدا از تمام 
ملزومات، نيازمند توجيهات قابل قبول در 
افکار عمومی نيز هست و درست در 

از همين جاست که پای مجموعه متنوعی 
عوامل توجيه کننده سياستهای جنگی 

گرفته تا " طالبان"و " القاعده"آمریکا از 
نظير " خطرناک"و " شرور"رژیمهای 

جمهوری اسالمی به این معادله باز می 
نقش آفرینی هر یک از این عوامل در . شود

آفریدن بحران، ایجاد ناامنی و تشدید 
فضای جنگی در منطقه و تبليغات 

دگوهای تبليغاتی، در سيستماتيک بلن
سال گذشته اساسا ابزاری برای  ٩طول 

توجيه تداوم حضور نظامی مستقيم 
. امپریاليسم آمریکا در این مناطق است

تداوم تحرکات طالبان، دار و دسته سيا 
ساخته ای که افسارش در دست خود 
محافل امپریاليستی در آمریکاست و 

آمریکا " دوست"و " متحد"توسط باصطالح 
نی دولت پاکستان حمایت می شود، یع

ارسال سالح و خدمات نظامی توسط 
جمهوری اسالمی به داخل خاک 
افغانستان برای ناامن ساختن این منطقه 
با هر ادعایی که تزئين می گردد اما نهایتا 
به پيشبرد سياستهای مورد دلخواه کنونی 
امپریاليسم آمریکا در منطقه خدمت می 

وری اسالمی با در یک کالم جمه. کنند
تغذیه تسليحاتی و آموزش  طالبان و پناه 
دادن به خانواده ها و رهبران القاعده و 
طالبان در واقع به پيشبرد یکی از کثيف 
ترین ولی مهمترین سياستهای 
استراتژیکی که در لحظه فعلی در دستور 
کار  دولت آمریکا قرار دارد، خدمت می 

هر  بازنده ساختن"این سياست نه . کند
" برنده ساختن"در افغانستان، که " کس

امپریاليسم آمریکا این ارباب شناخته شده 
رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری 

    .اسالمی در منطقه است
  

  از صفحه آخر        .....اقدامات جاسوسي جمهوري اسالمي
سران حکومت برغم تمامی تاکتيکهایی اما . را تشکيل می دهد

يروهای ضد انقالبی برای کنترل و انحراف جنبش که با کمک ن
به کار " سبزها"خارج از کشور و آوردن انرژی آنان به زیر پرچم 

بردند، هنوز قادر به تحقق اهداف شوم خود در سطح دلخواه 
از این رو بود که قبل از این نيز اعالم کردند که در صدد . نشده اند
  . می باشند" ردادسرای ویژه ایرانيان خارج کشو"تشکيل 

حقيقت این است که سياستهای جمهوری اسالمی در قبال 
ایرانيان خارج کشور تابعی از سياستهای کلی ای ست که این 

رژیم ضدخلقی برای حفظ نظام استثمارگرانه حاکم بر جامعه ما 
بطور سيستماتيک و روزمره بر عليه توده های محروم و به جان 

ی که تمامی هم و غم حکومت در شرایط.  آمده اعمال می کند
برای حفظ منافع غارتگرانه سرمایه داران وابسته و تداوم شرایط 
اسارتبار موجود می باشد روشن است که سياستهای آنان در 
خارج کشور نيز جز با هدف توسعه کنترل اطالعاتی و امنيتی و 
استيالی سلطه دیکتاتوری حاکم بر زندگی ايرانيان  در خارج 

ایجاد . ار  و سرکوب انرژی مبارزاتی آنان نمی باشدکشور و مه
ایرانيان خارج کشور گامی ست در راستای " بانک اطالعاتی"

  .پيشبرد این هدف ضد خلقی

  

 نقش جمهوري اسالمي در افغانستان



  

از سوی  »بانک جامع اطالعات ايرانيان خارج از کشور«اعالم ایجاد 
مقامات رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی و بدنبال آن برگزاری 

امپراطور "هتل  در " انيان مقيم خارج کشورهمایش ایر"مجلل 
مرداد ماه، از تشدید دوباره تالشهای  ١٤اردبيل در تاریخ " سرعين

ضد انقالبی دیکتاتوری حاکم برای گسترش دایره نفوذ و تاثير در 
بين ایرانيان در خارج کشور و بویژه فعالين سياسی و نيروهای 

درشرایطی انتشار می  این اخبار. مبارز و آزادیخواه خبر می دهد
یابد که هنوز مدت زیادی از تهدیدات اخير مقامات حکومت برای 

  .نمی گذرد" دادسرای ویژه ایرانيان خارج کشور"ایجاد یک 
  

در راستای پيشبرد سياست تهدید ایرانيان در خارج از کشور و 
شورای "ایجاد رعب و ترس در ميان آنان، از قول دبير به اصطالح 

مرداد ماه اعالم شد  ٣در تاریخ " ایرانيان خارج کشورعالی امور 
توسط جانشين ریيس جمهور با هدف " بانک جامع اطالعات"که 

تشکيل " » برقراری ارتباط و تعامل با هموطنان خارج از کشور«"
فرد مزبور اصافه کرده است که در مرحله نخست نام . می شود

چهره "درصد آنها  ٧٠نفر در این بانک اطالعاتی آمده که  ١٠٠٠
وی در پاسخ به پرسشی دیگر در . می باشند" های دانشگاهی

بانک اطالعاتی برای تمامی ایرانيان خارج "مورد ضرورت ایجاد یک 
تهيه اين بانک اطالعات عمومی بايد در « :تاکيد کرد که "کشور 

دستور کار وزارت امور خارجه قرار گيرد و شورای عالی ايرانيان 
ر در فازهای بعدی بانک تخصصی ايرانيان، اطالعات خارج از کشو

کل ايرانيان خارج از کشور را برای همراهي، همکاری و رفع 
    ».آوری کند مشکالت و موانع آنها در خارج از کشور جمع

  
جمهوری اسالمی در شرایطی به چنين اقدام جاسوسی 

همکاری و رفع مشکالت و  "دست زده و از آن به عنوان 
ایرانيان خارج از کشور یاد می کند که موج نوین و  "موانع 

گسترده ای از مخالفت و مبارزه برای سرنگونی این رژیم 
اما در مورد . سراپا ننگ و جنایت در خارج کشور جریان دارد

خود این اقدام یعنی ایجاد بانک اطالعاتی، باید بر دو نکته 
ر مورد اول آن که مساله جمع آوری اطالعات د. تاکيد نمود

زندگی و فعاليتهای ایرانيان خارج کشور و بطور اولی 
مخالفين حکومت توسط دستگاه های امنيتی رژیم، به 
هيچوجه امر تازه ای نبوده و نيست و سابقه آن به آغاز 

دوم آن که اعالم ایجاد یک . حيات این رژیم باز ميگردد
برای جمع آوری اطالعات در مورد " بانک اطالعاتی"
نمایانگر ترس رژیم از " ایرانيان خارج کشور تمامی"

وسعت مخالفت و نفرت ایرانيان از این رژیم می باشد؛ و 
گردآوری هر چه بيشتر و متمرکز تر اطالعات در مورد 
ايرانيان در خارج از کشور و در راس آن ها اپوزیسيون 
حکومت نشان از استيصال این رژیم در مقابله با موج 

ر خارج کشور بر عليه جمهوری مخالفت و مبارزه د
در واقع، باال رفتن اهميت این موضوع . اسالمی است

برای رژیم ، خود گستردگی مخالفت بر عليه جمهوری 
  . اسالمی و وحشت رژیم از این امر را نشان می دهد

دهه حاکميت دار و  ٣همه می دانند که یکی از نتایج بيش از  
معه تحت سلطه ما شکنجه و سرکوب جمهوری اسالمی در جا

ميليون نفری در خارج کشور  ٣- ٤بوجود آمدن یک جامعه تبعيدی
سال حاکميت این رژیم  ٣٠در شرایطی که در طول . بوده است

مردم مبارز ما همواره درگير یک مبارزه حاد و قهرآميز با دیکتاتوری 
حاکم بوده اند، جامعه ایرانی خارج کشور نيز در این مبارزه، به 

عامل قوی و تاثير گذار حمایت کننده از مبارزات داخل  عنوان یک
کشور و اهرمی برای پژواک فریاد حق طلبانه توده های تحت 

افشای جنایات و چهره ضد خلقی . ستم ما نقش ایفا کرده است
جمهوری اسالمی در افکار عمومی،حمایت از مبارزات کارگران و 

خلقهای تحت  توده های محروم، زنان، دانشجویان و جوانان و
ستم ، برهم زدن نمایشات رسوای رژیم برای نشان دادن یک 
چهره مردمی و ضد امپریاليستی از خود در افکار عمومی، جلب 
حمایت نيروهای مترقی و آزادیخواه از مردم ایران و افشای چهره 
تروریستهای النه کرده در سفارتخانه های حکومت و تهاجم و 

رتخانه های رژیم در دوره های اشغال مراکز جاسوسی و سفا
بخشی از اقدامات مبارزاتی پر ارزش ایرانيان مبارز ... مختلف، و

سال گذشته هيچگاه مقامات تبهکار  ٣٠بوده است که در طول 
چنين . جمهوری اسالمی در خارج کشور را راحت نگذاشته است

واقعيتی توضيح دهنده انگيزه های ضد انقالبی رژیم جمهوری 
ز تالشش برای مهار مبارزات موجود در خارج کشور و اسالمی ا

تبدیل آن به عرصه ای فارغ از فعاليتهای ضد رژیمی و انقالبی 
  . است

  
در چنين شرایطی، واضح است که باید به اهميت فاکتور خيزش 
انقالبی یکسال اخير توده ها تأکيد نمود که از زوایای مختلف ضربه 

مهوری اسالمی وارد ساخت بسيار محکمی به رژیم سرکوبگر ج
و بار دیگر ابعاد وسيع نفرت و خشم مردم دربند و مبارز ، بویژه 

در این . جوانان ما از کل نظام ارتجاعی حاکم را به نمایش گذارد
ميان فعاليت گسترده ایرانيان مخالف رژیم در خارج کشور و بویژه 

ی جنبش، نيروهای انقالبی و مبارز در انعکاس اخبار مبارزاتی واقع
حمایت های پرشور و برجسته از این جنبش و افشای گسترده 
جنایات رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی در افکار عمومی و 
جذبه این اقدامات بویژه در ميان نسل جوان خارج کشور، نگرانی و 
هراس هر چه بيشتری را در ميان سردمداران رژیم از هر دو جناح 

کروبی، –دار و دسته موسوی چه طرفداران ولی فقيه و چه (
این . دامن زد") جنبش سبز"خاتمی رفسنجانی موسوم به 

هراس و نگرانی به حدی بوده و هست که حمالت هيستریک به 
نيروهای مبارز خارج کشور و منع مذبوحانه جوانان انقالبی داخل 

و  نيروهای " ضد انقالب"کشور از ایجاد ارتباط  با به قول آنان 
در خارج کشور، یکی از سياستهای دائمی  سرنگونی طلب

  ٣در صفحه    کارگزاران حاکم در طول یکسال اخير 
   

  

  

  اقدامات جاسوسی جمهوری اسالمی در خارج از کشور
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