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 ھستيد ولؤمس شما ایخامنه آقای
] دلو [ بھمن ٢٩ روز ديدار در ایخامنه هللاآيت رھبری، دفتر رسانیاطالع پايگاه از نقل به جمعی ھایرسانه گزارشه ب

 نامگذاری به اشاره با سخنانشان از بخشی در شھر، اين در ١٣۵۶ سال بھمن٢٩ قيام مناسبه ب تبريز مردم با ١٣٩۶

 کلمه واقعی معنای به مختلف ھایعرصه در پيشرفت" :داشتند اظھار "عدالت و پيشرفت ۀھد" نام به انقالب سوم ۀدھ

 و مردم از بايد و کنيم کار بايد عدالت ۀزمين در .ايممانده عقب که کنيممی اقرار "عدالت" ۀزمين در اما افتاده، اتفاق

 "...کنيم عذرخواھی خدا

 داشته منفی ۀکارنام عدالت ۀزمين در اسالمی جمھوری که کنندمی اذعان سخنانانشان از بخش اين در ایخامنه هللاآيت

 پيشرفت ھمان حالت بھترين در نباشد، ھماھنگ عدالت با هچچنان پيشرفت که کردندمی تصريح ايشان بود بھتر اما .است

 .است داده سوق نابودی و بارفالکت ھایجنگ سویه ب را جھان که است داریسرمايه

 يک با اما نکردند، اشاره افتاده، اتفاق پيشرفت ھاآن در که مختلفی ھایعرصه از کدام ھيچ به ایخامنه هللاآيت چه اگر

 پيشرفت ھاعرصه کدام در که کرد مشخص توانمی براحتی ايران، اسالمی جمھوری ۀسال چھل ۀکارنام به اجمالی نگاه

  .نه ھاعرصه در کدم در افتاده، اتفاق

 -اجتماعی نظام بر داریسرمايه ليبرالی ۀشيو تسلط با بوده مصادف اول سال پنج منھای ايران میاسال جمھوری عمر

 يلتسين -ياکوليف -چفربوگ ۀداروست خيانت اثر در سوسياليستی بلوک نابودی ۀدور آغاز از بعد يعنی جھان، اقتصادی

 ھایعرصه در پيشرفت گونه ھر از حبتص شرايطی، چنين در .خارج از جھانی ارتجاع و امپرياليسم و داخل از

 نظام .دارد شباھت خيال و وھم به شوخی، يک از بيش داریسرمايه جھان سراسر در بلکه ايران، در فقط نه مختلف

 و پول المللیبين صندوق جھانی، بانک -جھانی امپرياليسم فشار اھرم سه سيطره تحت جھان امروز اقتصادی -اجتماعی

 با ھمپيوندی علته ب نيز ايران متأسفانه، و دارد قرار کاغذی دالر کامل ۀسلط زير درً مجموعا و یجھان تجارت سازمان

 وجود با ھمچنين، داری،سرمايه جھان یئحاشيه و ضعيف نسبت به ھایحلقه از يکی ۀمثابه ب و داریسرمايه ۀشيو اين

 .نيست جھان بر مسلط نظم اين از بافته جدا ۀتافت آن، عليه امپرياليستی ۀظالمان ھایتحريم اعمال

 از ترخشن و کارترتبه تر،خطرناک مراتبه ب آن، ۀرياکاران ھایلفاظی و فريبنده ظاھر رغم علی داریسرمايه ليبراليسم

 انسانھا، ميليونی دھھا کشتار به مھاجم و مسلح خشن، ھيبت و شکل در فاشيسم اگر .است داریسرمايه فاشيستی ۀشيو

 رياکارانه و عوامفريبانه طرق به آن، خالف ليبراليسم کرد،می مبادرت عمومی ھایدارائی غارت و کشورھا ويرانی
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 بشردوستی و دموکراسی اصالحات؛ نيست؛ خوبی کارفرمای دولت آزاد؛ بازار سازی؛خصوصی ۀمزوران عناوين تحت

 مشغول بشريت عمومی ئیدارا و ثروت غارت و جھان سراسری ويرانی بشر، نوع ميلياردی اما خاموش، کشتار به

 .است داده قرار تھديد مورد را زمين ۀسيار روی در ھستی اساس داریسرمايه ليبراليسم .است

 و خانمانیبی کاری،بی فاقه، و فقر ميالدی ھشتاد ۀدھ اوايل در داریسرمايه جھان بر ليبرالی ۀشيو تسلط از پس

 و اسناد اساس بر که رسانده بدانجا را کار ليبراليسم .ابدي یم شدر فزاينده طوره ب جھان بشريت عمومی محروميت

 يعنی انسان، نفر ميليارد نيم و سه ندار و دار با است برابر )ليبرال( غيرمسلح سارق نفر ٨ ئیدارا منتشره، آمارھای

 ١۵ -١٠ توسط ً،مثال ت،تفاو کمی با منتھا ترتيب، ھمين به نيز جھان جمعيت ديگر نيم آن البته، .جھان جمعيت از نيمی

 .ساخت فراھم را انسان ميلياردھا تدريجی و خاموش کشتار ۀزمين ليبراليسم ترتيب، اين به .است رفته غارت به سارق

 !فاشيسم -داریسرمايه ھار گرگ از تردرنده و ترمخوف بسيار است روباھی داریسرمايه ليبراليسم مجموع، در

 کشور ھر مانند اسالمی جمھوری حاکميت ۀدور در داریسرمايه جھان ناپذيرئیجدا ءجز ۀمثابه ب نيز ايران ھایليبرال

 بايد دولت دولت، کردن کوچک عناوين، تحت پوچ، پردازيھایعبارت پشت در خود ۀچھر کردن پنھان با جھان، ديگر

 با متفاوت تاوردھایدس غيره و دموکراسی اصالحات، کشور، ملی ھایئیدارا و ھاثروت سازیخصوصی کند، مديريت

 شيوه اين باالی دست علته ب ای،خامنه هللاآيت نظر مورد ۀدور طی .است نداشته داری سرمايه جھان کشورھای ساير

 از -نژاداحمدی محمود دولت -مجريه ۀقو که ١٣٩٢ تا ١٣٨۴ سال زمانی ۀباز جزه ب( مقننه و قضائيه مجريه، ۀقو در

 داریسرمايه جھان کشورھای ساير مانند نيز ايران ۀجامع در طبقاتی ۀفاصل ،)دش خارج زيادی حدود تا آن تأثير زير

 و فقر دامن به شدهرانده جمعيت شمار و کمتر و کمتر چه ھر کالن ثروتھای صاحبان تعداد شده، بيشتر و بيشتر چه ھر

 توليد رشد اقتصادی، ۀتوسع مورد در که ئیآمارھا .است پيموده افزايش روند پيش روز از بيش روز ھر محروميت

 داریسرمايه جھان کشورھای ساير در چه و ايران در چه ربطذي نھادھای سوی از سرانه درآمد افزايس و ملی ناخالص

 آنھا درستی، قبول فرضه ب حتی و ھستند عمومی اذھان فريب برای غيرواقعی ارقام يکسری ًعموما شود،می منتشر

 اتفاق به قريب اکثريت معيشتی شرايط بھبودی و اجتماعی رفاه سطح رتقاءا کشورھا، ملی درآمد به ربطی کمترين

 .ندارند ملی ھایثروت ۀعادالن توزيع و آنھا جمعيت

 کردن زندانی و وشتمضرب ماھانه، حقوق پرداخت عدم به کارگران متمادی اعتراضات و اعتصابات ھا،اين بر مزيد

 ھمچنين، و پناھانبی گرسنگان، فقرا، شمار روزافزون رشد گسترده، ھایکارسازیبی معترض، زحمتکشان و کارگران

 در کشور در گورخوابی و خوابین کارت تزايد به رو افزايش آن، تبع به و جامعه آحاد اکثريت معيشتی اوضاع وخامت

 اختپرد رسمی، مقامات توسط سابقهبی ھایخواریرانت و ھااختالس ھا،دزدی تشديد ديگر، سوی در و سو يک

 .گذاردنمی باقی اجتماعی -اقتصادی زمينه در پيشرفت ادعای برای ئیجا کشور مقامات به نجومی ھایپاداش و ھاحقوق

 فقط نه داریسرمايه جھان سراسر در بلکه، ايران، در تنھا نه مختلف  ھایهعرص در پيشرفت از صحبت وصف، اين با

 .ھست نيز افسانه واقعيت،بلکه، از دور

 استقالل از حراست دفاعی، صنايع ھایعرصه در جمله، از ھا،زمينه برخی در ايران که گذشته نبايد حق از البته،

 در امريکا وریتامپرا سردمداریه ب جھانی امپرياليسم پنھان و پيدا مداخالت با مقابله کشور، ارضی تماميت و سياسی

 .است يافته دست نيز مھمی ھایيتموفق به و داده نشان خود از خوبی عملکرد کشور داخل در و منطقه

 انرژی از آميزصلح مندیبھره ۀعرص در خصوص،ه ب صنعتی، -آوریفن علمی، ھایعرصه اغلب در کشور پيشرفت

 ويژه،ه ب غرب، کمرشکن فشارھای اثر در نيز عرصه اين در پيشرفت اما، .بود توجه قابل بسيار نيز یئھسته

] سرطان[ ماه تير در )مشترک اقدام جامع برنامه( برجام به موسوم المللیبين ۀمعاھد امضای به که امريکا امپرياليسم
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 دولت که است اين برجام امضای با ارتباط در آورتھوع داستان .گرديد محدود ایمالحظه قابل حدود تا انجاميد، ١٣٩۴

 ھایسرمايه شدن رازيرس و امپرياليستی ۀظالمان تحريمھای لغو ساززمينه عنوانه ب را برجام امضای ايران ھایليبرال

 اما، .واداشت پايکوبی و رقص به خيابانھا در را غرب با روابط ۀتوسع دوستداران و گرفت جشن کشور به خارجی

 .آمد در آب از واھی ھاليبرال آرزوھای و اميد ھا،وعده ۀھم که نگذشت زيادی مدت

 به ھمواره ھاآن ۀدارانسرمايه ماھيت و خصلت مانھ به بنا نيز ايران ھایليبرال دولت خارجی و اقتصادی ھایسياست

 ھمآھنگی و ھمکاری و غرب امپرياليستی کشورھای ھایرژيم با تنگاتنگ و گسترده چه ھر مناسبات و روابط برقراری

 نايرا )١٣٩٢ تا ١٣٨۴ سال از( کوتاه ۀدور يک در تنھا .است نداشته آن تغيير به تمايلیً اساسا و بوده معطوف آنھا با

 اسارت از شدهرھا و انقالبی کشورھای با اقتصادی -سياسی مناسبات و روابط ۀتوسع و گسترش راستای در اقداماتی به

 شانگھای، ھمکاری سازمان با ھمچنين، و بوليوی، نيگاراگوئه، ونزوئال، کوبا، مانند التين یامريکا در امپرياليسم

 تبليغاتی سنگين ھایھجمه با بالفاصله روند ھمين اما .شد نائل نيز ئیھاموفقيت به و زد دست بريکس گروه ھایکشوره

 گرايان،غرب از اعم آن، داخلی ھمپيمانان و ھمنوايان و جھانی امپرياليسم مضاعف فشارھای و تحريمھا تشديد و

 از يکی ١٣٨٨ سال بھار اواخر در "سبز" رنگی انقالب وقوع .گرديد مواجه متحدان ساير و طلبانسلطنت ھا،ليبرال

 در "سبز انقالب" چه اگر .بود جھان مستقل و انقالبی کشورھای با ايران ئیھمگرا مخالفان عينی نمادھای ترينبرجسته

 تکرار برای خود تالشھای شدت به حتی، ننشستند، پای از تنھا نه رنگی انقالب ھواداران اما ماند، نافرجام مقطع ھمان

 نگھبان شورای مھندسی ۀپشتوان به و نموده متحول "بنفش" به را خود انقالب رنگ وانستندت که افزودند آنجا تا "انقالب"

 سالھای در جمھوری رياست انتخابات صحنه از را مستقل و آزاد کشورھای با ئیھمگرا تفکر پيروان اساسی قانون

ً کامال را کشور در )اميد و تدبير ھایليبرال( "ھابنفش" رسيدن قدرته ب راه نموده، حذف کامل طوره ب ١٣٩۴ و ١٣٩٢

 .سازند ھموار

 ایگونهه ب .گرديد متوقف مستقل و انقالبی کشورھای با روابط ۀتوسع روند "بنفش" ھایليبرال رسيدن قدرته ب از پس

 روباه با ويژهه ب غربی، کشورھای با جانبه ھمه مناسبات و روابط تقويت و تحکيم گسترش، مسير در اکنون ھم ايران که

 ۀدغدغ مھمترين و داردبرمی بلندی ھایگام "بزرگ شيطان" االختيارتام نمايندگان نقش در لمانا و فرانسه ،انگليس پير

 .است ايرباس و بوئينگ خريد آن

 و خشن شدته ب ءابتدا ھمان از سياسی -اجتماعی ۀزمين در ھاليبرال ويژه،ه ب ايران، اسالمی جمھوری داخلی سياست

 پذيرآسيب ھایاليه و اقشار بر فشار اعمال و سرکوب بر بوده معطوف ھمواره ياستس اين .ھست و بوده خودسرانه

 اجتماعی؛ و فردی ھایآزادی و حقوق نفی و انکار جامعه؛ کردن امنيتی مقررات؛ و قانون به پايبندی عدم جامعه؛

 ھایجريان تمامی ھاتن نه قمع و قلع اجباری؛ حجاب تحميل با کشور جمعيتاز  نيمی -زنان بر مضاعف فشار اعمال

 .غيرخودی ھایگروه و ھاسازمان احزاب، تمامی فعاليت مطلق ممنوعيت منتقد؛ حتی دگرانديش، مخالف، سياسی

 مقننه،( قوه سه در ايران اسالمی جمھوری موجوديت ۀدور ۀعمد بخش در ھاليبرال برتر دست دليل به اوصاف، اين با

 خدمت در که چشمگيری پيشرفت فرھنگی و اجتماعی سياسی، اقتصادی، لتعدا ھایعرصه در ًتقريبا )مجريه مقننه،

 .است فتادهني اتفاق باشد، جامعه پائينی ھایاليه و اقشار زندگی سطح ارتقاء

 و بوده معترف عرصه اين در ماندگیعقب به ایخامنه هللاآيت که عدالت ۀزمين در مشخص طوره ب اوضاع ببينيم حاال

 .است قرار چه از کنند،می تأکيد "خدا و مردم از عذرخواھی" و زمينه ينھم در کار ضرورت بر

 بر کشور، سياسی مسند در استقرار از پس بالفاصله ايران اسالمی جمھوری حاکميت که است، پوشيده کسی کمتر بر

 تاريخ ورستانگ درون از را اتھامی و ئیجزا حقوقی، ادبيات و اصطالحات يکسری خود ايدئولوژی و بينیجھان اساس
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 اجرای و .زمينايران فرزندان کشيدن خون و خاکه ب برای ساخت شمشيری آنھا از و کشيد بيرون اعراب باستان

 قصاص، تعزير، طاغی، باغی، ياغی، محارب، االرض،فی مفسد .ساخت استوار محورھا ھمين بر را قضاوت و عدالت

 .اندجمله آن از ... و ديه

 انظار در ميھن فرزندان اعدام برای کرد؛ بازسازی را تازيانه نمود؛ توليد باز را گيوتن "محکومان" عضو قطع برای

 موج نمود؛ تشويق فرزند اعدام تأئيد به را والدين گرفت؛ بھره جرثقيل از جمله، از صنعتی، آالت ماشين از عمومی

 -تاريخی بزرگ ھایشخصيت داخت؛ان راهه ب بشری تصور فوق ھایشکنجه زير در بند در اسيران از سازیتواب شنيع

 به بودند، کرده سپری شاه ۀنشانددست رژيم زندان در را خود عزيز عمر از طوالنی ھایسال که را ايران انقالبی

 دانشمندان، فالسفه، را، کشور ھنری انقالبی، علمی، نوابغ نمود؛ وادار کارناکرده به "اقرار و ندامت اظھار"

 ترينصادق ؛)... شھرام، تقی سلطانپور، سعيد( آويخت داره ب را ميھن متعھد و انقالبی شعرای وء ادبا نويسندگان،

 با را )ديگر بسياری و عطاريان ھوشنگ سرھنگ کبيری، بيژن سرھنگ افضلی، بھرام ناخدا( ميھن مدافع سرداران

 سپرد؛ اعدام ھایجوخه به ار سلطنتی ۀوابست رژيم ھایاسارتگاه از رسته زندانيان اغلب کرد؛ اعدام انگليس ۀتوطئ

 دو حداقل( فرستاد گور به شالق ضربات زير در را بسياری و بست تازيانه تخت به را اسالمی اجتماعی نظم "خاطيان"

 کشته شالق تخت روی در خواریبمشرو "جرم" به که شناختممی نزديک از را شالق ضربات زير در مقتولين از نفر

 چه و ...کرد ايجاد را خاوران ھایگورستان گسترده شبکه .)مدرسه مدير طينتپاک علی و نجار استادکار شاکر، -  شدند

 .نشاند فرزندانش ماتم به را ميھن پدران و مادران بسيار

 صدور و ايران فرزندان شرعی ھایدادگاهبی در یئدقيقه ١٠ -۵ محاکمات يا و وارخلخالی ۀمحاکم بدون ھایاعدام از

 کشتار ويژه،ه ب ،۶٠ سالھای در زندانی اسيران ھولناک کشتارھای تا آنھا سريع اجرای و اسيران برای قتل احکام

 جمله، از( مخالفان و انقالبيون ترور و یئزنجيره ھایقتل ارتکاب ،١٣۶٧ سال تابستان در سياسی زندانيان جمعی

 قاسملو، عبدالرحمان -کرد خلق رھبران واحدی، جرجانی، توماج، مختوم، -صحرا ترکمن شوراھای نرھبرا

 نيز امروز که کشور خارج و داخل در آنھا ۀخانواد يا )ھاپوينده ھا،مختاری فروھرھا، مانند ديگر بسياری و کندیشرف

 ايران اسالمی جمھوری در "قضاوت" نمایتمام ۀآئين و عدالت نماد دارد، ادامه تعديل کمی با اما ديروز، سياق ھمان به

 .است

 برشماری به ضرورت احساس بدون و ھاعدالتیبی فھرست نقائص به اطمينان با و فوق وارفھرست و کلی تتوصيفا با

 که اين نه عدالت ۀزمين در ايران اسالمی جمھوری حکومت که شد يادآور ایخامنه هللاآيت به بايد آنھا، جزئيات

 .گرفت پيش در ئیقھقرا رمسي بازگشت، تحجر ۀدور به وجود آغاز ھمان از بلکه، ،"ماندهعقب"

 عذرخواھی که ھستيد متوجه حتما و ھستيد ولؤمس کشور سياسی -دينی رھبر مقام در شما !ایخامنه هللاآيت حضرت

 فرمان نموده، صادر حکومتی حکم خود اختيارات از استفاده با که شود پذيرفته زمانی شايد ايران مردم پيشگاه در شما

 :دئينما ءامصا را ذيل اقدامات انجام

 باستانی؛ عصر حقوقی و ئیجزا کيفری، قوانين کليه الغاء ــ

 اعدام؛ مجازات لغو ــ

 و تنظيم منظوره ب ئیقضا و حقوقی امور کارشناسان وء وکال حقوقدانان، از متشکل تخصصی مجلس تشکيل دستور ــ

 کشور؛ معاصر یئجنحه و ئیجزا کيفری، اجتماعی، حقوقی، قوانين تدوين

 آنھا؛ جرايم به رسيدگی برای پرونده تشکيل و او مرئوسان کليه و قضائيه ۀقو انتصابی رئيس درنگبی عزل ــ

 عقيدتی؛ -سياسی زندانيان ۀھم شرط و قيدبی آزادی ــ
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  دگرانديش؛ و مترقی ملی، ھایسازمان و احزاب سياسی فعاليت آزادی ــ

  زنان؛ -کشور جمعيت از نيمی برای حجاب انتخاب آزادی ــ

 قضائيه؛ ۀقو ۀسال چھل مظالم قربانيان کليه از حيثيت ۀاعاد ــ

  .گذشته سال چھل ۀگسترد ھایعدالتیبی صريح نقد ــ

 ھایامپرياليست مداخالت مجاری از بسياری توانيدمی فوق پيشنھادات اجرای با شما ً،ضمنا !ایخامنه آقای

 تاريخی وليتؤمس بار زير از توانيدنمی صورت، اين غير در .سازيد مسدود کلی طوره ب را کشور در "بشردوست"

  .کنيد خالی شانه خود

 يوگسالوی، اتيوپی، چکسالواکی، شوروی، اتحاد ۀتجزي فجايع ايران خلقھای که مسلم واقعيت اين از !هللاآيت حضرت

 ھایجنگ و ھاگریاشغال مداخالت، بارفالکت فجايع ھمچنين، و جھانی ارتجاع و امپرياليسم دسته ب ... و سودان

 يمن سوريه، ،اليبي عراق، افغانستان، در امريکا فاشيستی وریتامپرا سردمداریه ب غرب جھان استعماری -امپرياليستی

 -اقتصادی -اجتماعی کمرشکن فشارھای( کامیتلخ "صدھا" داده، قرار مدنظر را ديگر کشورھای از بسياری و

 ھایطرح با آن مقابله( شيرينی يک خاطره ب را ايران اسالمی مھوریج ۀنسنجيد و غلط ھایسياست از ناشی )معيشتی

 ۀحافظ .نشود مشتبه نظام مقامات ساير و شما بر امر کنند،می تحمل )کشور در امپرياليستی ۀطلبانتجزيه و جويانهسلطه

 نداشت، اسالم با شکلیم تنھا نه آن شاه و سابق مزدور رژيم که نکنيد، فراموش !مپنداريد کور را ايران مردم تاريخی

 .دانستمی ھم رضا امام "کمربسته" را خود بلکه

 شيری .م .ا
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