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  صف بنديهای نوينگ ،جنبحران 
 
و ی جديد يک رويارويی نظامه خاورميانه به منطقه ها حاکی از ورود  آرامش قبل از طوفان ، تمامی نشانحالترغم ادامه علي

 مقطع از . محتوم می باشند مرتبط با  اين رويارويی سياسی و نظامیعين آماده سازيهای شکل گيری  صف بنديهای نوين در
 تاثير" طرح خاورميانه بزرگ"استراتژيک  کليت بر رویکه اگر چه کرده اند بسياری تغيير معادالت ، اينسو به ٢٠٠٥سال 
 و هم مرحله بندی زمانی آنرا  نگذاشته است اما به لحاظ تاکتيکی هم هزينه پياده شدن طرح مذکور را بسيار باال برده استکيفی

 در راس .عالمت سوآل برده استميان حاميانش تماما بزير دره مشروعيت سياسی آنراازهم  مهمتر.بسا به تاخير انداخته است 
اگر  . می باشند عراق درهمدستان آمريکايی آنانشدن  زمينگيرو در لبنان  دولت حرامزاده اسرائيلاين معادالت شکست فاحش

 "رژيمويض تع"، نوبت می رفت  به پيش" ازهاجناح ب"و عامالن اجرايی آن در" يهودکزسرمايه متمر" اوضاع بر وفق مراد
  .  بود  ميالدی٢٠٠٥ در سال  سياسی ايران

 

 ريشه های بحران
 

 اين .رساندبه اطالع دولت آمريکا می  را  "جمهوری اسالمی"براندازی    خود برای تصميم ، دولت اسرائيل  ١٩٩٢سال در 
 ، "پرلريچارد " ، " پاول  ولفوويتز"يعنی " جناح بازها"اتژيسينهای استر ارائه شده توسط خواست در ضمن وارد سند سياسی 

 ٨ ر دوتهيه شده ، ١٩٩١دسامبر در  پيشتر اندکی که هم می شود" زادلمای  خليلآز" و " اريک ادل مان"،  " لی بیلوييس"
 .  می يابدانتشار" تايمزنيويورک "در  روزنامه  صهيونيستی نيز بخشی از آن  ١٩٩٢ مارس

 
به نخبگان هيئت " سياست دفاعیطراحی "به معنی   defense policy planningکه  تحت عنوان در اين سند طبقه بندی شده 

جايگاه اياالت متحده به مثابه تنها ابرقدرت و  و نقش و"قطبیجهان  تک " شده  بود ، بصراحت  استراتژی حاکمه  آمريکا ارائه
، "کاهنقدرت نظامی توا" يا owerwhelming power   بهمرزبی حد و  و ابزار آن يعنی اتکاء استراتژی اينتحقق شيوه های 
  از ظهور يک رقيب جديد  که  پيشگيریاست از هدف اول عبارت "  :است در مقدمه سند آمده .  کشيده شده  است به تصوير 

 ."قطه از جهان  باشد قادر به ايجاد  تهديدی  از نوع  تهديد قبلی  شوروی  درهر ن
 
" ريچارد پرل"برامضاهایکه عالوه  می شودمنتشرهيئت حاکمه اياالت متحده " اليت سياسی"ميان سند ديگری در١٩٩٨ سالدر
 فهم  برای!  نيز می باشد " نتانياهوبنيامين "يعنی پرست اسرائيل به امضای نخست وزيرسابق رژيم نژاد، مزين "هيت داگالس"و

ا کردن   پيدابرقدرت موجود نيز بايد دنبالتنها " سياسیاليت "ميان دريک عضو رسمی دولت اسرائيل خط دهندگی موضع فلسفه 
است ، اشاره  "  دمشق  وفتح  تهران "گشاينده  راه  برای که " بغدادفتح " در اين سند صراحتا به ضرورت !رفت پرتقال فروش 

  .بزرگ است  ! ، ايران کشوری است که بيش از اندازه ضروری رژيم راسيستی استراتژيسينهای به اعتقاد  .شده  است 
 
گرفتن مبنی بر قرار" جرج بوش"اقب آن اعالم صريح متعو" طرح خاورميانه بزرگ" گرفتنقراردستورسپتامبر و در١١نبال بد

از  .قرار می گيرد  بر روی ميز سياست خارجی آمريکا  "متعويض رژي"، پرونده  "ارتمحور شر"رژيم حاکم بر ايران در
سر کار آمده ، همزمان با بر  صدور انقالب وحمايت از جنبشهای آزاديبخش  با شعار که جمهوری اسالمی رژيم ديگر  سوی

بوده  است  اينبر "استراتژی بسط"درمحوری   اعتقاد . ندمی ک"  بسط استراتژی"کادر واکنش در  اقدام به، اين تغيير و تحوالت
  در چارچوب   جمهوری اسالمی محصور ماندن ،جنگ سرد پايان محصولجهانی  و منطقه ای کنونی "  قوایتعادل"که در

 در بسط  و گسترش    نظام  حفظبنابراين  الزمه . مل آن است کا در نهايت  نابودی گ  تدريجی  ومرمعنی خودی  به مرزهای 
 "  بحران زا" را  عمال  تبديل  به  يک  رژيم   اسالمیجمهوری   استراتژی  رژيم اين.  ست آنخارج  از مرزهای  جغرافيايی 

 .  می کند در يک  تقابل  مداوم  تبيين  آن  با  جهان خارج  را و مناسباتنموده   " زی بحران" و 
 

   اعالم  جبهه مدت  راه  به  شکل گيری راز استراتژی  در جهان  خارج  و بويژه  درسطح  منطقه ای  در د ينمادی  ا عملکرد 
کرده   منطقه ای  قلمداد" تهديد" يک    را  به مثابهجمهوری اسالمی رژيم درجاتی هر يک  به   آن د که اعضایمی بر  نشده ای

و بر " طرح خاورميانه بزرگ" برآيندعملی اين سياست در بطن .  ايران می گردند در"تعويض رژيم"متمايل به سياست و 
 که هيچ چيز جز يک پايدار ميان رژيم ايران و دولت آمريکا می گردد" آنتاگونيسم" زاينده يک "تعويض رژيم"زمينه سياست 

تقابل به ظاهر اصلی   است که مبنایخط دهنده ای  همان عامل اساسی و "آنتاگونيسم"اين  .درگيری نظامی راه حل آن نمی باشد 
 استراتژی تهاجمی به عبارت ديگر .می باشد با اياالت متحده  و اسرائيل "  جمهوری اسالمی"نظام منطقی و ديوانه وار غير

استکبار جهانی و از موضع قدرت  و ضديت با و نه ! بخاطر سازش ناپذيری و ظلم ستيزی نظام مقدس رژيم حاکم بر ايران  نه 
 . دارد خصلت دفاعی و تماما   که دقيقا از موضع ناچاری و با انگيزه حفظ نظام می باشدصهيونيزم بين المللی

 
 اگر کوچکترين اميدی  به ملتی را را در شيشه کرده اند،که بيش از يک ربع قرن خون دستار بر سران جنايتکاری وگرنه 

د  می داشتند ، بی تردي"طرح خاورميانه بزرگ " و موازی با يت مطلقه فقيه در کنار و حفظ والامکان ادامه حاکميت خود 
ساخت و پاختی با همان استکبار و صهيونيزم بودند و هستند و در اين راه قائل به هيچ حق مسلمی حاضر به هر وطن فروشی و 

 همانگونه که هم بود که ين اعتباربه هم .ت پليدشان  برای ملت ايران نبوده و نيستند اال حق ادامه حاکميهم نه برای خود و نه
تضمين " گرفتن يک رژيم در طول سالهای گذشته بدنبال آن بوده و هست فقط و فقط تمامی آنچه که بارها موکدا اشاره کرده ام 

البته که است " لقه فقيهواليت مط" کنار گذاشته شدن فقط و فقط است و حداقل آنچه که آمريکا بدنبال آن بوده و هست " امنيتی 
هر چه که باشد ، در اين رابطه ارزش حاشيه ای  و تاکتيکی  بقيه قضايا .نداشته و ندارد " تعويض رژيم"  همانهيچ مفهومی جز
 ! داشته  و دارند 

١ 



که تضمينی  . مطلقا برای رژيم قابل پذيرش نيست باشد، "تضمين امنيتی"اين  هيچ بسته مشوق وهيچ امتيازی که در زير سقف
عوامل تاکتيکی  مجموعه ای  ديگر ازاينها و .داده نخواهد شدران به رژيم تهازسوی آمريکا هرگز   کره شمالی موردبرخالف
 نظريه  ، پايه های تئوريکتا آنجا که به مورد ايران برمی گردد ،  مفصل بدان اشاره کرده امطی مقاالت گذشتهکه قبال ديگر

اين  برخی از خالصه شده  .مدون کرده ام  "جنگ جهانی چهارم " ، تحت عنوان٢٠٠١ سپتامبر ١١ تقطه عطفل ايست که بدنبا
 :بشرح زير است  پايه ها در مورد ايران 

 
 .است " جنگ چهارم"محور .....  و  ژئوپليتيکی  ايران به داليل عديده  ــ  ١
 
 .گره می خورد " رح خاورميانه بزرگط" روزیبا شکست يا پي" جنگ چهارم" سرنوشت ــ  ٢
 
و حاکميت بر اين کشور و يا در مذکور بوده جدايی ناپذير سياست آمريکا در کادر طرح در ايران بخش " تعويض رژيم" ــ  ٣

ر صرفنظ دولت آمريکا از سوی بدترين شرايط برای اياالت متحده ، خنثی کردن پارامتر ايران در فعل و انفعاالت منطقه ای 
 . است ناکردنی

 
  .)مرگ با عزت  ( تقابل  است يا) خودکشی ( تسليمدرمقابل يا " اسالمیجمهوری "  ـ واکنش٤
 
 . برمی گزيند  را ، تقابل " تعويض رژيم"کم بر ايران در واکنش به سياست رژيم حا ــ ٥
 

 ابل الزامات تق
 

  .شدن رژيم است   تکپايه ،  ابلسياست تق  اولين الزام
 .صدور بحران به خارج از مرزهای خودی و مديريت بحران در آنجاست   ، مين الزامدو

 

 در  عمليات انتحاریقابل استفاده  در" کثيفبمب  " به اصطالحساختنژی هسته ای  به منظورمسلح شدن به تکنو، سومين الزام 
   .ست، آمريکا و آسياکشورهای اروپا 

 
تهديد مسلح شدن رژيم به مبنی بر" سرمايه متمرکز يهود"تحت حاکميت  ای  ارتش رسانهالزم به توضيح است که تبليغات

 آماده کردن فضای  بدرديک جنگ روانی  گسترده  در کادر ، خزئبالتی است که تنها کالهکهای هسته ای و موشکهای بالستيک
کسی که کوچکترين   وگرنه برای هر.يچ هم نظامی به ايران می خورد و ديگرضرورت  تهاججوامع غربی در رابطه با 

 در صورت دستيابی ارتجاع حاکم بر ايران بر به فرض محالحتی  است که  و مبرهناطالعی در اين زمينه داشته باشد ، واضح
 پيش از خارج شدن ين کالهکها را داشته باشند ، موشکهای بالستيکی که توان حمل اامکان ساختن کالهکهای هسته ای  و

 .د گرديد ناياالت متحده ، منهدم خواه ت موشکیی مذکور از فضای ايران و يا هر کشور ديگری ، توسط سپر حفاظموشکها
بر خالف تحليلها  و تفاسير رسمی ، دليل عمده بود ، " جنگ ستارگان"که حاصل پروژه اين تکنولوژی  دستيابی اياالت متحده به

 منهدم کردن موفقيت . جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق بودموسوم به"  سومجنگ"سی شکست اتحاد شوروی  در پايان و اسا
 ماه های  اخير هم تنها در همين کادر در" جمهوری خلق چين "ارتش پرتابی از سوی موشک  يک ماهواره در فضا توسط آميز

 می باشد که  اياالت متحده   با در مقابله" جنگ چهارم"هدف نهايی   به مثابه قدرت آينده در راستای آمادگيهای  ضروری  ابرو 
  .البته اين بحث ديگری است 

 
  نامتعارف جنگهایادرکسازماندهی نوين درو "اسالمی جمهوری" مسلح سازمان رزم نيروهایتاری در تغييرساخالزام چهارمين
 .می باشد 

 
 .می است ان بويژه در کشورهای  اسالدرجهکشورهای دوست آمريکا سازماندهی هسته های ترور در   ،الزامپنجمين 

 
مينه های اجتماعی به ايجاد ز به منظور متزلزل کردن حاکميتهای وابسته به آمريکا وششمين الزام بسيج  خيابانهای خاورميانه 

 يلعليه اسرائتوده ها  و بحق موج  نفرت عميق شونده بر  ار شدنسوعضوگيری برای هسته های ترور از طريق  منظور تسهيل
   . است

 

جهان "پا و آمريکا در کادر استراتژی  بر تضادهای موجود ميان اروسوار شدنبه چين و روسيه و هفتمين الزام متمايل شدن 
 .است" جهان تک قطبی"و در تقابل با استراتژی " چند قطبی

 
 :در داخل دو موئلفه داردکنترل معادله . می باشدخل دادر کنترل مطلقهشتمين و مهمترين الزام 

 
 ترور  ــ پاسيفيزم بدنه اجتماعی از طريق اعمال رعب و وحشت و حاکميت ١
 مورد نظر رژيم ــ منحرف کردن نخبگان از طريق ترويج  گفتمان سازيهای ٢
 

   در تقابل با  گفتمان سرنگونیگفتمان صلح
 

موفقيتی است که در شرايط کنونی برای ن ، بزرگترين و در ميان نيروهای اپوزيسيواين گفتمان درجامعه جاانداختن 
ورای  آن نتيجه عملیتقابل با گفتمان سرنگونی شکل می گيرد و اين گفتمان اساسا در. متصور است" اسالمی جمهوری"رژيم

 پليدش ژيمی که هرلحظه حاکميتنيست جز خريدن فرجه برای ر واقع امرهيچ چيزهر تحليل تئوريکی که در پشت آن باشد ، در
  . اهانتی است به انسان در تماميت خودآن  فراتراز .  آينده ايران است ومردم ايران ، تماميت ايرانعليه بر
 

٢ 



  تهديدیهيچ برمی گردد ، " جمهوری اسالمی" رژيمتا آنجا که به مورد ايران و . مقابل اين گفتمان بايد ايستاد و آنرا اقشا کرددر
هيچ دشمنی دشمن تر از آنان در شرايط کنونی . اين مردم و بر اين سرزمين نيست گين آن بر خطرناکتر از ادامه حاکميت نن

در  .نبوده و نيست  "نابهنگامی تاريخی"تر از سرنگونی تام و تمام اين برای ايران و ايرانی متصور نيست و هيچ ضرورتی باال
 آلترناتيو ئه آلترناتيوی است در مقابله با الفت با جنگ باشد ، ارا، بيش از آنکه اعالم مخ" شورای ملی صلح"اين راستا تشکيل 

دار و دسته های عضو جبهه شکست  اعضای تشکيل دهنده آن ، همان .نه يک کالم کمتر نه يک کالم بيشتر ، .   سرنگونی
حاکمان ارتجاع  تجزيه شده به همان جبهه متحد . " جمهوری اسالمی" همان جبهه اصالح طلبان درون نظام . خردادند ٢خورده 

  . نقطه اشتراک آنان نه مخالفت با نظام مقدس که ضديت با انقالب و سرنگونی طلبی است .و موافقان غير حاکم 
 

 راديکاليسم   با نقد شانضديت بيمارگونه   همواره تحت الشعاع عقيدتيشان در راس حاکميت پسرخاله های با  آنان نسيهمخالفت 
 .ميهنمان نظام فقاهتی در هر برهه از تاريخ  خونبار معاصر آلت فعل های  .در جامعه و اپوزيسيون رژيم بوده است موجود 

که يک سر آن در موسسه تحقيقات استراتژيک رژيم در داخل است ملغمه متعفنی از سازش  و همکاری  در جنايت و سرکوب 
شرکت عملی و " جبهه متحد ارتجاع " يکروز درچارچوب . خارج در ثريتی  توده ـ اک جريان خوشنام و سر ديگرش در ميان 

 بدنبال سراب ، روز ديگربا ادعای سخيفانه مبارزه ضدامپرياليستی انقالبيون  و اعدام و شکنجه در گزارش نويسی و لودادن
 و روز ديگر مفتون نجانیبا لب و لوچه خيس و آويزان بدنبال مدراسيون رفسيکروز .  رژيم صد هزار اعدام استحاله

برای پوشاندن  که هنوز واقع نشده ظاهرا در واهمه از جنگیو حاال هم   "جبهه اصالحات"خاتمی  و نام نويسی در  شارالتانيزم 
 و البته  با از اولويت انداختن ضرورت " جبهه صلح" بی وقفه جريان داشته است ، در  مستمر ونزديک به سه دهه ،جنگی که 

 امکان زندگی مثل اين است  که  حيات و ممات اينها  آنچنان  با نظام مقدس عجين گرديده که  . نظام واليت مطلقه فقيه ونیسرنگ
مثل آن است که  . ند از اساس متصور و مفروض نمی دانآنرا   از جارچوبزنده ماندن خفيف و خائنانه شان در خارج   ، که نه

 .خواهند رفت نيز ظام  و با اين ن مدهبا اين نظام آ
 

  تضادهاب  مراتبحثی در سلسله 
 

، همواره  از يک نقش مبنايی برخوردار  انقالب وسه پرتضادها درآن سلسله مراتب و به تبع " اصلیتضاد"تشخيص درست 
به آن اندازه  ين  تشخيص اهميت ا. ء  وابسته  و منتج  از آن  می باشندپيروزيها  به  نحوی از انحاتمامی شکستها  و بوده  و 

ء  پيرامون  و  نيروهای   و  تنظيم  رابطه  با  مال تاکتيکها   ،هر استراتژی کليت ننده  آن  برک عيينت  تاثيراتکه اضافه  براست 
  .  آن می باشد از منبعث  بسياری  ميزانان  نيز به نحوه  سازماندهی آنمتعلق به  طبقات گوناگون اجتماعی  و 

 
 د  که بههمنطقه ای  نشان  می د  و خاص غالب ، همواره  خود را دردارد  و جهانی عام جنبه  ابتدا به ساکنکهی  اصلتضاداين  
اصلی   تضاد حلديگر به عبارت !وجود  ندارد اصلی  تضاد  حلامکان،  تضاد عمده  اينبدون حل.  می شد   گفتهعمدهتضاد  آن

به .  تشخيص  داده  می شود وریکه  متناسب  با  شرايط  خاص  هر  کشعمده ای  می گذرند  تضادهای فصل  حل  و از کانال
حاال  .  عمده  می باشد تضاد فصل  همان و  به  حل  منوط ر هر جامعه ای  هم  حل  مجموعه  تضادهای  فرعی  د ترتيب همين

 .سلسله  مراتب  تضاد ها و  مروز برگرديم  به  شرايط  ا
 

 تضاد اصلی 
 

نان  ، همچ و ترقيخواه در سطح جهانینيروهای انقالبی تمام  برای   "اصلیتضاد  "برمی گردد ،  عام به  پهنه  کهتا  آنجايی 
به مثابه  "آمريکااياالت متحده " اجرايی  و تصميم گيرنده  دولت تمامی سطوح و عوامل اجرايی آن در "  سرمايه متمرکز يهود"

در جنگ جهانی  در جريان چهار تعيين کننده عامل اساسی و ، سرمايهاين . تنها ابرقدرت موجود در شرايط کنونی می باشد 
 هيچ  حاکميت انقالبی و ترقيخواهی .و دارد قرار داشته کاراردوی جهانی  در تقابل مستمر با و  يکصد سال اخير بوده استطول

 و استقالل طلبانه خود را  کت به سمت آرمانهای آزاديخواهانهحرو  مستفل اين سرمايه ، اساسا امکان تحرک ابدون تقابل ب
پيچيده  در کنونی را جهان مالی   وسياسینظامی ، رهبری  اختالفات مشخص درون خود ،  رغم علياين سرمايه  .نخواهد داشت
حاکميت  تثبيت تسلط  و بدنبال " بازارکنترل "و " فردکنترل " اساسی اهرم دو با  و  خود در اختيار  داشتهترين اشکال 

          در شرايط  کنونی  می توان که  تجسم عينی  آنرا  در سيستمی .  است خود  بر جوامع  بشری"  ارزشیدستگاه "و "  فرهنگ"
 ، اقتصادی ، اجتماعی  و نظامی ، جغرافيايیسياسی ، مرزهای ی ام تم برچيده شدن عام  ضرورتبه مفهوم "  گلوباليسم"

 . بر دنيا  ديدآن"  ارزشیدستگاه "و  حاکميت  بی چون  و چرای    کالن  سرمايه مقابل  حرکت  آزاد  درفرهنگی 
 

.   پياده  کرد خاص عام  را  در  يعنی.   کردخاصبنابراين  بايد آنرا  .    است  مجردهمين  اعتبار  به .    است عاماين  تضاد ، 
يعنی  .    است عمدهتضادی  را  برگزيد  که   مجسم ،ز ميان  سلسله  تضادهای  خاص  و  ابعد هم  بايد.  کرد  مجسم آنرا  يعنی

 تضاد عمده  انتخاب اين  .   هستند ،  وجود  ندارد فرعی که  نسبت  به  آن  فصل  تضادهای  ديگر حل  و حل  آن ، امکانبدون 
 .می گيرد روز قرار  دستورخواه  در ناخواه ،   عمل درکه  تضاد عمده اين است  ويژگی  .  نيست  با ما نيز صرفا 

 

 تضاد عمده 
 

تحليل مشخص از " بخش هر گونه  يکی از پيچيده ترين  و دشوارترين   ، در شرايط حاضر"تضاد عمده"تشخيص درست 
در    ارتجاعنقطه است که  بويژه در اين اين تشخيص درست  پيچيدگی . و احوال کنونی است  در اوضاع "شرايط مشخص

را در ميان نيروهای ترقيخواه جهانی و توده های " تضاد اصلی"با عوامفريبانه  پرچم  ضديت ،   انقالبشرايط  ضعف و غيبت 
در رژيمهای دنيای معاصر به مصاف با منفورترين ايران و منطقه ، مردم ن دشمن ترين دشمنا. ، باال برده است خاورميانه 

  .در اسرائيل و اشغالگران آمريکايی و انگليسی رفته است يعنی رژيم آپارتايد ميان مردم خاورميانه  
 

٣ 



 .گر متفاوت است  با يکديدر جای جای دنيای کنونی و در ميان کشورهای گوناگون جهان" تضاد عمده"د ايناست که خوبديهی 
آنچه که ما در ايران با آن رودررو هستيم ، فرق داشته ممکن است اين تضاد، زمين تا آسمان با کوبا و ونزوئال و نيکاراگوئه در
 که اين بود از غيراگر.  تناقضی موجود نباشدممکن است  "تضاد اصلی" رابطه با تشخيص در اگرچه .   دارد هم ق و فر باشد
 .کنندکه خيليها کرده و ميهمانگونه .خيلی راحت می شد کپی برداری کرد ! نبود شرايط مشخصتحليل مشخص از نيازی بهديگر

 
 و   در تماميت سياسی ، تشکيالتی"جمهوری اسالمی "  درشرايط مشخص کنونی جامعه ما بی هيچ ترديدی ، رژيم"عمدهتضاد"

عمده کردن هر تضاد .  انحرافی است . به اين تضاد ، فرعی است هر تضاد ديگری نسبت. ايدئولوژيک آن بوده و هست 
  اگر يک سرش بدرون رژيم ضد بشری  حاکم بر ايران برنگردد"تضادعمده"ماياندن هر تهديد ديگری با اين و همسان نديگری 

 .عوامفريبی محض است . بدون شک نهايت ساده لوحی و پرتی از مرحله  است 
 

تضاد " با   رودررويی جدی ورود به يک اصال . حل شدنی نيست  تضاد ، هيچ تضاد ديگری در جامعهبدون حل و فصل اين
از روی الشه گذار پيروزمندانه اعتقاد به ضرورت بی قيد و شرط  بدون . حل قهرآميز اين  تضاد می گذرد  از کانالهم " اصلی

سياسی و مبارزاتی   بريدگی و توجيه خالی کردن خود   تنها بدردسمضديت نسيه با امپرياليسم و صهيونينظام متعفن فقاهتی ، 
 در جنگ مداوم با  سه دهه  متصور باشد که نزديک بهی اين کدام صلحی است که در ادامه حيات رژيم. می خورد و الغير 

  جامعه و نيروهای سياسی آن بسر می برد ؟
 

پرچم  عرض در کنار و هم در اين راستا هر پرچمی را که .م برد جنگی را که رژيم آغاز کرده  است ما به پايان خواهي
 هيچ  فتنه ای  . بزير خواهيم کشيد اهتزاز درآورده شود ،  قاطعانه  به "جمهوری اسالمی"رژيم " سرنگونی قهرآميز"ظفرنمون 

خيمه و خرگاه ری  لحظه ای  هم از از راهمان منحرف نخواهد کرد که ما ديرزمانی است که چشمهايمان را  لحظه ای ، آما را 
و  در کنار را " گفتمانی"هيچ  فريفت  و   نخواهد را  ما  بر نيزه ها  قرآنی   هيچ.نگرفته ايم شمنترين دشمنان ايران و انسان برد
ه تهاجم نظامی نه جنگ با عراق اين گفتمان را به حاشيه راند و ن  . به رسميت نخواهيم شناخت  "گفتمان سرنگونی"عرض  هم

ما را هيچ . ما قصد بازکردن بند از بند اين رژيم ضد ايرانی کرده ايم . آمريکا توان آنرا دارد که بر اين گفتمان پرده بيافکند 
 .   دير زمانی است يکی پس از ديگری  منفجر کرده ايمبازگشتی نيست که پلهای  پشت سرمان را

 
  .داشته باشد  نی در اين واقعيت پرشکوه هيچکس ترديد

 
 

 ١٣٨٦بيژن نيابتی ، هفتم آذر ماه 
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