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سیستمهای امنیتی بر خالف پلیس در برخورد با اعتررااراو و حررارترهرای ا رترمراعری و  ر رل  ریرری 

 ریانهای رادی ال و... دستگیری و برخورد فیزی ی و حذف رقیبان را تنهرا زمرانری انر راه مریرد رد ار  

 دیگر  یوه  ای ب ار  رفت   ده بی پاسخ مانده با د.

 زیرا سیسته امنیتی موظف اسو تا :

 ابتدا زمین   ای اعتراااو و ناراایتیهای ا تماعی را از بین ببرد.-۱

ا ر زمین   ای ناراایتی و اعتراااو ا تماعی غیرر قرابرل ارنرتررل  رردیرد مرانری از  ر رل  ریرری -۲

  رو هائی  ردد ا  قصد ر بری و  دایو آن را دارند.

ا ر نتوانسو مانی از   ل  یری آن ت  لها  ردد، در حد ام ان ب  درون آن نفوذ و از درون مرانری -۳

 از اارآمدی و عملگرایی آن  ردد.

ان عاباو متعدد، پخش  ایعاو و ترور  خصیتی ر بران و نیز وابست  ن ان دادن آن از دیگر حرربر  -۴

  ای سیستمهای امنیتی اسو

ی ی دیگر از   رد ای سیستمهای امنیتی تربیو و ب ار  یری افرادی اسو ا  بظرا رر مرخرامرف امرا -۵

در  هو ا داف دومو حراو می نند. این اار با  خصیو سازیهای ااذب و مطرح اردن آنهرا در بریرن 

  نبش تا ت  یل احزاب و  ریانهای موازی ادام  میابد

خرید و ب ار  یری رو نف رنمایان اعیف امنفس  هو  مبارزه برا ترئروریرهرای بررانردازی و ا راعر  -۶

رو های تسلیه طلبان  با پو  هایی  مچون غیر قابل ا رابودن ا داف رادی ال و انقالبی ، عده پرذیررش 

آن از سوی م امی بین اممللی و از  م  خنده دارتر مخامفو با  ریاناو و مرترد رای مربرارزاتری آنرهرا ار  

برخواست  از خواسو ب  حق مرده  میبا د ، ب  بهان ، ام ان دادن ب  رژیره  رهرو سرراروب حررارو ، 

 انگار رژیه ن  سامهاسو ا  ب  قتل عاه فیزی ی و فر نگی دسو زده و ن  مخامف خواسو توده  ا اسو! 

و در نهایو با   سو تمامی تااتی ها و توطئ   ایرش نروبرو بر  ن ران دادن چرهرره واقرعری اش فررا -۷

 میرسد.

 

 

 



۲  

می  ویند برای از بین بردن یک ملو زبان اصلیترین وسیل  ای اسو ا  با از میان بردا رترن آن مرر  

تدری ی آن نیزآغاز می  ود، اما بدمیل طوالنی و پرر  رزیرنر  برودن آن  رهرو نریرل بر  آن بر  عرنروان 

استراتژی،  د منان از تااتی های متفاوتی بهره میگیرند ا  بی  ک ی ی از مهمترین آنها ،  مچنان ار  

توایح دادیه ب ار  یری رو نف رنمایان تربیو و خریداری  ده  هو از بین بردن امرگرو رای  ۶در بند 

 مبارزاتی در تاریخ آن  اسو.

آنها با تحریف تاریخ و تفسیر د ر ون  و  زین ی  ده رخداد ای تاریخی و ترور  خصیتی قرهررمرانران  

و مبارزان ونیز احزاب و  ریانهای تاثیر ذار سعی در ابتر ارردن و  ردائری نسرل  ردیرد از تراریرخ و 

امگو ای ان میبا ند، و ا ر این امگو ا افراد و  ریانهای عملگرا با ند طبعا ابعاد   م  و تخرریرب نریرز 

 بی تر میگردد.

د من با ت ارب اد انقالبی خوب میداند ا  بیان آن از زبان خود و حامریرانرش تراثریرر عر رس دارد. بر  

  مین علو با بهره  یری از مزدوران تربیو  ده و نفوذیهایش این حراو اد انسانی را  دایو می ند.

بی دمیل نیسو ا  ظا را دو طیف ب  اصطالح نا مگون و متااد ی ی ، آنها را غیر ملی و ایرانگررا و 

امونیسو معرفی و طیف دیگر در یک  ما نگی اامل ب  دمیل ایرانگرائی و امونریرسرو برودن برر آنرهرا 

 تاخت  و  مچون د منان آزربای ان معرفی می نند.

علو این حمالو و قصد فاصل  انداختن بین فعاالن و بویژه  وانان با امگو ای تاریخری تررس رژیره از 

ب ار  یری متد ای مبارزاتی آنهاسو ، زیرا تمامی این قهرمانان با و ود فاصرلر  زمرانری و ترفراوترهرای 

ایدئوموژی ی ان در قاطعیو و تسلیه ناپذیری واستفاده از حق دفاع م رروع و رهر  ا رترران دارنرد . و 

رژیه و اپوزیسیونهای رنگارنگش خوب میدانند ا  انتخاب  این متد مبارزاتی و  ما نگی با دیرگرر مرلرل 

 (۱بپا خواست  یعنی پایان پروژه فارس سازی و آسیمیالسیون ملل غیر فارس. )

آری عناصر نفوذی و  ریانها و  خصیتهای تربیو  ده بویژه در دروانی ار  نراقروس مرر  رژیره بر  

صدا در آمده و ناراایتیهای ا تماعی حتی ب  درون مزدوران خرود رژیره نریرز سررایرو اررده  رمرانرنرد 

نوازند ان با ساز ای متفاوو و صدا ای نا مگون با  دایو ر ربرر اراسرترر بر  نرواخرترن نر رمر   رایری 

 میپردازند ا  در  ما نگی اامل با دیگر  ریاناو 

 



۳ 
 

 

 

ساز  ار و ایرانگرا قرار دارد .و آن حفظ تمامیو ارای زندانی بناه ایران ب   ر بهای مرمر رن .حرتری 

مو رفتن مامورانی ا  سامها  هو نفوذ ب  درون حراو از آنان  بعنوان احزاب و رو رنرفر رران حررارو 

 حمایو مامی وف ری ارده و  هو مو نرفتن ان از تمامی ام انات ان سود می  ستند.  

اما فراموش اردند ا  فرزندان آناتومروس و بابک و ستار و پی   وری و صرمرد برهررنرگری  را نریرز برا 

درس آموزی و ت روب  اندوزی تا پای  ان تا ر ائی اامل ملت ان از ا  ال و رسیدن ب  آزادی از پرای 

 نن ست  و مانی از موفقیو طرحهای اد ملی آنان و اف ای چهره واقعی ان میگردند.

 بی تردید آینده متعلق ب  ماسو !

 زنده باد مبارزه ر ائی بخش ملو ترن آزربای ان!

 زنده باد اتحاد عمل مبارزاتی ملل تحو سته! 

 

 

 

 

 

 (نیه نگا ی ب  میسو قهرمانانی ا  از  ر سو مورد   م  و  وه قرار  رفت  اند خود  ویای این واقعیو میبا د.۱

بابک، ستارحان، خیابانی، پی   وری و صمد بهرنگی و... مگی با و ود ترفراوترهرای زمرانری و ایردئرومروژیر ری در یرک خرط 

 م تراند و آن مبارزه عملی با استبداد.

 

 


