بنام ايران
گرگ ھا ھمديگر را ميدرند
وارد اين کارزار ُپر فريب نشويد
ھموطنان ،ايرانپرستان ،شھياران
نبرد قدرت و چپاول ميان دو کشتارگر مردم ايران ،علی خامنه ای و اکبر ھاشمی رفسنجانی که از چند
سال پيش بگونه پنھان جريان داشت با آغاز معرکه انتخابات دھمين دوره رياست جمھوری از پرده راز
بيرون افتاد و با پيش رانش مھره ھای سر سپرده به رويا رويی کشيد .چالشی که دير يا زود بايد روی
می داد و چنانچه به سازش انجامد بی گمان در آينده با تندی افزونتری ُرخ خواھد نمود.
انتخابات و تقلب و دروغگويی نامزدان ،ربطی به ما ندارد و جدال خامنه ای و رفسنجانی و مزدوران
داخلی و اربابان بيگانه آنھا است.
شرف ،خرد ،شعور و منش حکم ميکند که در ھيچ يک از گردھم آيی ھای دست نشاندگان آنھا در
درون و برون کشور شرکت و دخالت نکنيم و اجازه ندھيم تبليغات ريا کارانه رسانه ھای بيگانه که در
جھت منافع ملی خود آنھا است ما را »جوگير« و عقل و احساس ما را در اختيار گيرند.
ھر حرکت و اقدامی با ھر پرچم و نشان و شعاری از سوی ما به ويژه در خارج از کشور ،به سود
سيد حسين موسوی است که رياکارانه وعوامفريبانه رنگ سبز را که نشانگررنگ اسالم و تازی
زادگان است را برگزيده،تا گزيده تر برد.
در جريان مناظره ھای »کانديد«ھا! فرياد و دادخواھی سی ساله ما از سوی اين ويرانگران ايران به
اثبات رسيد ،که اين ھا فطرتا دزد ،قاتل ،وطنفروش ،عوامفريب ،دروغ زن ،رشوه گير ،زمين خوار،
متقلب ،جاعل ،فرصت طلب و مزدور بيگانه ھستند و در زندانھای خصوصی خود ايرانيان را شکنجه
کرده و به قتل ميرسانده اند.
فعاليت رسانه ھای بيگانه و سازمانھای اطالعاتی و سياسی آنھا ،که دور از انتظار ميھن پرستان نيز
نبود ،در جانبداری وقيحانه از سيد موسوی و ھمچنين حضور عوامل رژيم اسالمی که بعنوان دانشجو
به خارج آمده اند و ناگھان در شھرھای مختلف جھان سر از تخم بر آوردند و به پشتيبانی از او عربده

کشيدند ،و عالو بر رسانه ھای سياسی؟ ايرانی ،لندنی و لوس انجلسی ،رسانه ھای غير سياسی! نيز که
بی دودلی وابسته به رژيم اسالمی ھستند به حمايت از سيد موسوی برخاستند ،ھمه نشانگر اين جنگ
قدرت  ،حضور استعمار در اين ميدان و دريدن گرگ ھا يکديگر را است.
آنانی که دراين گردھمايی ھا و جنجال ھا آگاھانه ،ساده لوحانه و يا فرصت طلبانه – بويژه سلطنت
طلبان دروغين – مشارکت ميکنند بی ھيچ گمانی در حقيقت از رژيم واليت مطلقه فقيه پشتيبانی ميکنند
و بی ترديد بايد در پيشگاه ملت بزرگ ايران پاسخگو باشند و به يقين خائنان و ايرانفروشان و فرصت
طلبان به سزای عمل خائنانه خود خواھند رسيد.
تالش سازمان رستاخيز ايران در اين ھنگامه ،رساندن فرياد حق خواھانه مخالفان جمھوری اسالمی و
حقايق به گوش جھانيان و افشای فريبکاری ھا و شکستن توطئه ھا است و ھمچون سی سال گذشته
ھمچنان استوار بر باور سرنگونی رژيم اسالمی ،مجازات قاتلين مردم ايران و برپايی آيين شاھنشاھی
اھورايی است.
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