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در گير و دار درگيريهاي دروني نظام واليت فقيه و ضعف خامنه اي براي كنترل و مديريت اين                       

تضادها، كشمكشها و تناقضها، سياست گسترش سركوب مردم و به خصوص جوانان كشور ما ابعاد                 

ابعاد تنفر و انزجار مردم ايران        ازهر كس ديگر     ازمنه اي كه بيش    خا. گسترده اي پيدا كرده است   

انفجار  ازنسبت به خود و واليتش با خبر است، مي خواهد با سركوب مقاومتهاي گوناگون مردم،                    

دستگيريهاي گسترده، اعدامهاي خياباني و سنگسار به           . خشم و نفرت جوانان جلوگيري كند        

 اسالمي تبديل شده است و اين در حالي است كه زنان و مردم                پديده اي روزمره در رژيم جمهوري    

در چنين  . كشور ما هر روزه و به شكلهاي گوناگون در مقابل موج سركوب مقاومت و مقابله مي كنند               

 مهر  14روز  . شرايطي خامنه اي به نيروهاي سركوبگر خود فرمان سركوب هر چه بيشتر مي دهد               

نيروي انتظامي  «: ماندهان نيروي انتظامي دستور صادر مي كند كه      فر ازخامنه اي در ديدار با جمعي      

نيروي «: وي اضافه مي كند كه   » .نظر اخالقي ممنوع است مقابله كند       ازبايد با همه ي مسائلي كه       

جامعه امنيت اخالقي مردم را تهديد مي كنند، مقابله          رايد به كساني كه با اشاعه فساد د        انتظامي ب 

بي رحمي،   ازراديو رژيم پخش شد نمونه كاملي        ازلي فقيه نظام كه همان روز       اين سخنان و  » نمايد

سركوبگري و رياكاري يك مرتجع جنايتكار است كه خود سر دسته فاسدان و بزرگترين دشمن                    

 جمهوري اسالمي و به خصوص       چه كسي است كه نداند سران      . مردم و امنيت اخالقي آنان است      

چه كسي است كه نداند تحت       . دترين و تبهكارترين افراد هستند     سي و اعوان و انصارش فا      خامنه ا

استبداد مذهبي حاكم بر ايران اعتياد، رشوه، دزدي و فحشاء در ابعاد عظيمي گسترش يافته و                      

خامنه اي كه مي داند واليتش مورد .  اصلي چنين ضايعات اجتماعي هستند     عوامل ازآخوندهاي حاكم   

مردم است، دستور سركوب مردم را تحت عنوان مبارزه با فساد مي دهد            بي سابقه ترين تنفر و انزجار      

 ازاو مي خواهد با سركوب مردم        . تا او بتواند بيشتر و بهتر به فساد و تبهكاري خود ادامه دهد                 

را ويران تر مي كند جلوگيري      مذعبي   –گسترش نارضايتي و حركتهايي كه شالوده نظام استبدادي          

كه ده سال قبل براي خامنه اي رنگي داشت اكنون ديگر           » تهاجم فرهنگي «با  اما حناي مقابله    . كند

 . دست داده است ازخاصيت خود را 


