
 

 !که باد می کارد، طوفان درو می کند یآن
 کاهزاى اهیي آوە           

 

ە پاسداراى ایزاى تە للعە حشب هىشکی سپا حوالتاعدام راهیي حسیي پٌاهی، لمواى و ساًیار هزادی و 
در اللین کزدستاى  کىیە والعضهش ى در کزدستاى ایزاو پایگاە آهىسشی حشب دهکزات  دهکزات کزدستاى

کادر و  عضى رهثزی، ٧١ جاى تاختي سثثةکە خىرشیدی  ٧٩٣١شهزیىر  ٧١شٌثە در روس عزاق 
تە  یتزگ سیاٍ دیگز ،تىدو سخوی شدى شواری تسیار اس هزدم هدًی و غیزًظاهی های دهکزات  پیشوزگ

کە است حکىهتی  تە اولیي و ًە آخزیي جٌایگواى ایي ً افشود. تیایزاى رژین اسالهی  کارًاهە تسیار ًٌگیي
را در چهار دهە، تدوى ولفە تا ًام اللە و تز پایە شزیعت و لىاًیي الهی تهتزیي فزسًداى ایي آب و خاک 

پی ایجاد جى  هوىارە درجە و کشتارهای جوعی لزار دادە، تزور، شکٌ آهاج ایي سزسهیي داخل و خارج
  رعة و وحشت تىدە است.

توثاراى شهزها و روستاهای  تە تىپ تستي وتە کزدستاى و اًمالب در اوایل یىرش گستزدە گشهگاى رژین 
دها اجثاری ص های تثعید و کىچ، ٌاەگ تی های اًساىدستگیزی و تیزتاراى جوعی، دستهای  عام لتلى، آ

هٌاطك دیگز ایزاى، تزور صدها عضى رهثزی و کادرهای احشاب کزدستاًی و هدافعیي خاًىادە کزد تە 
 هیت پلید حکىهت اسالهیاى اس هاًشغیزە،  وگذاری  وة، تاس هزسهای ایزاىخارج داخل و حمىق تشز در 

جدید  اًمالب تە حکىهت اسالهی و دیکتاتىرهای عشم راسخ هلتی دارد کە اس هواى آغاس ،هوشهاىایزاى و 
 خىد اداهە هیدهد.دهکزاتیک  -ارسە تزای رسیدى تە حمىق هلی تە هثو  گفتە، "ًە"تز اریکە لدرت ًشستە 

حشب  تە للعە هاو حولە هىشکی آًایزاى ًظاهی رژین  هاى تهدیدات گستزدە ایي اواخز فزهاًدە کشتارها و
هىید تزص آًها اس هثارسیٌی است کە علیزغن  ، ًاگفتەدر عوك خاک کزدستاى عزاق دهکزات کزدستاى

س تە هثارسە خىد اداهە هٌىو اس دست دادى تهتزیي فزسًداًشاى، تواهی حیلە، ًیزًگ و جٌایات رژین اسالهی 
 هیدهٌد. 

اعذام، هیلیتبسیضە کشدى هش چە ثیطتش کشدستبى، دستگیشی و سشکىة ًیشوهبی هذًی هذافع دمىق ثطش، 
و دبکن ایشاى ًطبى اص هبهیت والعی سژین  ،و ایشاًی هبی پیگیش علیە ادضاة و آصادیخىاهبى کشد تىطئە

خىاهی داسد کە ثشای سسیذى ثە   سکىالس و دهکشاسیآى ثب ًیشوهبی و ثٌیبدی  اتیر و خصىهت دضوٌی
اص سىی ثشخی اص جشیبًبت و  جبد هش گىًە تىهنکٌٌذ، دس ایي ساستب ای دمىق هلی و اًسبًی خىد هجبسصە هی

و سیبسی هىجىد اص  التصبدی –ل اجتوبعی ثشای دل هسبئهبی ثە اصطالح اپىصیسیىى ایشاًی  ضخصیت
و تالش ثشای آلتشًبتیىسبصی و ثضسگ ًوبیی افشادی چىى کشوثی، هىسىی،  ،طلجبى سژین طشیك اصالح
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  خبتوی و سودبًی و اهثبل آًهب، کە خىاهبى ثبصگطت ثە لبًىى اسبسی لشوى وسطبیی و "دوساى طالئی اهبم
هبی کتوبى ًبپزیش داخلی و ثیي  ثذشاىسوثشوی  آًهن دس ضشایطی کە دکىهت اسالهیهستٌذ،  ضبى" سادل
تٌهب و تٌهب دس خذهت  ،دس سطذی ثسیبس گستشدە ضذە است ای و اوج ًبسضبیتی و اعتشاضبت تىدە الوللی

طلجبى  سیختي آة تطهیش ثش اعوبل لبتالى دیشوص و اصالح اى هسلخ و سشکىثگش اسالهی ایشاى،سژین تب دًذ
سوًذ  رة ثەکب سبصیو اهیذ ،دس هیبى ًیشوهبی هتشلی و اپىصیسیىىًطبًذى ثزس تفشلە  ،و هوضهبى اهشوص

هبی ثٌیبدیي آى ثش اسبط  و ستىى سژیوی خىاهذ ثىد کە اسکبى هب و سبختبسهبی" دگشدیسی و "تغییش سیبست
و سشکىة توبهی آصادیخىاهبى و " ظبهی سپبە پبسذاساىو هبفیبی ً والیت فمیە اسالهی،وادذ "اهت 

  گضاسی ضذە است. پبیەدگشاًذیطبى ایشاًی 

 ًطبى اص عذم ،دس ایشاىغیشە  طلت و اصىلگشا، اصالحهختلف هبی  ی جٌبحدهە دکىهتوذاس ٤آصهىى 
دس سبختبس دکىهتی و تمسین و تىصیع و ضشوست دگشگىًی جذی  ،یشاىاسهجشاى دبکن استعذاد دگشدیسی 

و اداهە دیبت وجىد  .داسدداوطلجبًە" هلل آى  هطبسکت، و اتذبد"اصل یشاى کثیشالوللە ثشاسبط لذست دس ا
و دکىهتی هشتجع و  اعتوبد ثشای هشدم ایشاى و جهبى،ای غیش لبثل  پذیذە چىى اسالهی ایشاىدکىهت 

ًظبهی "، چشا کە ثمىل است دهکشاتیک -ای سکىالس  سسیذى ثە جبهعە دس ساە اسبسی یهبًع ،عمت هبًذە
 : "گٌجىی

 ًکٌذاصل ثذ دس خطب خطب                   ثذگهش ثب کسی وفب ًکٌذ"                
 آى ًخىاًذی کە اصل الیخطی  ىد هعطیاصل ثذ ثب تى چىى ض

 "هبًذًص عیت و کطتٌص هٌشست     کژدم اص ساە آًکە ثذ گهشست  
 

ثە اصل دك  و هتعهذ ثبوسهٌذو  ، سکىالسای هتذذ اص توبم ًیشوهبی آصادیخىاە، چپ، دهکشاتایجبد ججهە 
و  ی است ضشوساهش پبیبى دادى ثە دبکویت هزهجی و سشکىثگش ایشاى ي سشًىضت هلل ایشاى ثشایتعیی

ایشاى دکىهت اسالهی گوبى  ثی ثکبسد، تىفبى دسو خىاهذ کشد! هش آى کە ثبد ،ثٌبثش دکن تبسیخ تبسیخی!
جٌبیتکبساى اسالهی ثسبى  ضذە، سپشدەثە تبسیخ  دیگش هش سژیوی تىتبلیتش و دیکتبتىس چىىدیش یب صود 

 ایياص  . آیٌذەگبىثە سضای اعوبل غیش اًسبًی خىد خىاهٌذ سسیذدس دادگبە ًىسًجشگ هذبکوە و هب  ًبصی
  ذ کشد!ٌیبد خىاه آهىصًذە و عجشت آهیض ، اهبو اسفٌبک تلخ سویذادیچىى  فبضیسن اسالهی،


