
جلوه دیگری از دغلكاریها و خیانتهای سازمان اكثریت

اـمازـسذردـگیـمهـكرروزـه ـكثان ازـتصـیرـحتـیرـ ـشتذـگر ـعلیرـبهـ ـنیهــ اـهروـ ـنقای وـبالـ ـكتمدفـهاـبی ـ ـخیانـ ـنتهاـ ـ ـبیشمایـ ـ ـ دـبارشـ ـسیسه ـ ـچینهـ ـ یـ
رویـیـدجایـه آورد.ـمدی ـههاـمیـطی ـشتذـگایـ ـبخهـ ـتهرورـضـرطاـ ـجنبایـ ـ اـ ـنقش ،ـبالـ ـیگاردـبی ـیكهـرچانـمازـسرـ ـ ـخلیـیداـفایـ اـ رانـیق
ـنتشا ـ اـ ـسنار ـخیهـبوطـبرـمادـ ـنتهاـ ـ وـ ـهمكا ـ ـیهارـ اـمازـسایـ ـكثان رژـبتـیرـ ـجمهمـیا ـ اـ اـمـالسوری ازـیی را ازاـپت.ـفرـگـرسران ـستقبس ـ ـ ـمقالـ االتـ

ـمنتش ـ ـ اـشرـ و ـنعكده ـ آنـ ـنیرـیـاسـطسوـتاس اـهروـ ـنقای وـبالـ ـمبی اـمازـسارز،ـ ـكثان ازـفرایـبتـیرـ ـسخگاـپرار ـ ـتكهـبیـیوـ اـپاـ ـفتو آـ از ـنجاد. هـكاـ
ـنمانـیرـجنـیا ـیبرـگدـنواـتیـ اـخانـ از ـتهودرا ـهمكامـ ـ وـ ـمشاری درـكارـ ـقتت وـ ـجنل رژـیاـ ـجمهمـیات ـ اـ اـمـالسوری رـیی اـلازد،ـساـهران ـكنذا ونـ
ـشگهـب اـیـدجردـ آورده روی اـسدی ـخیت. ـهماـبراـ ـهنگاـ ـ دـ ـستگی ـ اـ ـجمهاتـعالـطاه ـ اـ اـمالـسوری ـیكران،ـیی ازـ ـمهی ـختـوسایـهرهـ اـ ـنهنـیه ادـ

ـبنی،ـمردـمـدض اـ ـشتام راـكرـلریـ ـهمكهـبی ـ ـعلناریـ ـفترـیذـپیــ اـتهـ از ـینطا ـ اـیرـ ـفشق ـیهرـگاـ داـ ـئمای ـیكهـرچانـمازـسیـ ـ اــخلیـیداـفایـ راـیق ران
خنثی كند.

اـمازـس ـكثان ـتهدـمتـیرـ ـپناـبـتساـ «اـبردنـباهـ ـطلبالحـصه رژــ ـنظیمـیان» ـ دارودـ ـستر ـحجهـ ـسلطنان،ـیارـ ـ ـطلبهتــ ـ اــ ، ـتحا دارـبادـ ـهموشـیا ،ـیاـ ون
ـفترـگرارـق ـپشنـ ـكیهـرستـ ـ ـلنانـ وـ ازـخرـبدن ـحمورداری ـكنیـمالشـتی،ـسیـبیـبتـیاـ ـمختتـشوـنـرسدـ ـ ـتغییودراـخومـ ـ ـ دـ اـهر ـینگد. ـ هـنوـ

ـتح ـكهرـ اـ ـكثای درـیرـ ـگییـمورتـصیـلـاحت اـكردـ ، ازـپانـیـرجنـیه دـسس ـخیهـهه اـمهـبتـناـ ،ـیردم ـهنران ـنیسـرضـاحوزـ ـ ـحقتـ ـیقاـ راـ هـكی
ـبم :ـجوـ آن اـمازـسب ـكثان زـیرـ در اوـنت وـیدان ـكمیتن ـ ـ ـمشتهـ ـ ـبطدیـیدـمدتـمرکـ ـشبورـ دارایـناـ روزی، ـمیه وـبارـكزـ ـتمود زـ ـنیداـنام راـ ان
ـهنگ ـ آزادیـ ـشنام آـكیـمیـیـاساـ ـشكرد، ـكنارـ .ـ اـمازـسد ـكثان ـهنتـیرـ ـنیسـرضاـحورـ ـ اـ رـمـاست ـفقی ازـپهـكاـمایـ ـتحمس ـ ـشكنجلـ ـ ـ ـبسیایـههـ ـ ارـ
ـنهداـندرز اوـ وـیای ـكمیتن ـ ـ ـمشتهـ ـ آـسوـترکـ ـنهط دادهـلاـ اـشو اـنده را ـنمالمـعد اـیاـ دـید. ـستن رـ از ـفقه درـمایـ ـنقهـبیـئوـجازـبانـیرـجا ودـخشـ
اـمازـسدر ـعتان ـنكرافـ وـنودـبردهـ ـهنگیـلد ـ درـ آزادی ـتحعـقوـمام ـفترـگلـیوـ ـلبنـ ـسهاـ ـیشاـ اـسوـتانـ ـكثط ـشنتـیرـ وـیـاساـ ازـپی یـئـوجازـبس
ـمج اـخوـجهـبددـ ـسپدامـعه اـشردهـ ـعلد.ـنده رـ درـغی رـهوادهـنـاختـسواـخم ـفقای ـمهاـ رـنـاخدیـ و ازـسزاده ـتشكیول ـ ـ ـسیستالتـ ـ ـ وـ ان
ـبل ـچستوـ ـ وـ ـچنان دـتدـ ـیگن ازـ ـشهایـهوادهـنـاخر اـمازـسدایـ ـكثان، ـكناـتتـیرـ ـهیچگونـ ـ ـ ـسخاـپهـنوـ آـهوادهـنـاخهـبیـ اـنانـنای ت.ـسداده
ـكثا ـتنههـنتـیرـ ـ ـنیسـرضاـحاـ ـ اـبتـ ـعمه ـشنیالـ ـ درـخعـ ـهمكود ـ رژـباریـ ـجمهمـیا ـ اـ اـمـالسوری ـبصرانـیی اـیـرصورتـ ـعتح ـكنرافـ ـبلكد،ـ شـشوـكهــ
ـكنیـم اـبدـ ـستنا ـ دالـبادـ واـیه ،ـهل ـكلماـبازیـبی اــ و اـمات و ـنقاـهرـگا درـخشـ ـتیودرا ـنهاراـبرـ دادـلا،ـ ـنهو وـ ـشنا ـنییـیـاساـ اـهروـ ـنقای مـكیـبالـ

رنگ كند.

ـستراـب ـكیسیـ ـ اـمازـسدـنداـنهـكتـ ـكثان دوشـیرـ دوشـبت ـسپه ـجمهدارانـساـپاهـ ـ اـ اـمـالسوری ـنیرانـیی اـهروـ ـنقای وـبالـ ـمخی ـلفیاـ ـ رژـ راـین م
ـخیدر ـنهاـباـ ـشكاـ ـكسهـچرد؟ـكیـمارـ ـخییـ ـنتهاـ ـ اـمازـسایـ ـكثان درـیرـ را ـستردـكت ـهنگانـ ـ ـمیكاـ ـ ـبمثهـ ـ ـشهاـجهـباـ ـمتحایـ ـ ـقیدـ وـقوـمادهـ ـمفتت ـ یـ

ـعلیرـبزاده ـجنگییـمردـكقــخلهــ ـ ـ ـكنیـموشـمراـفدـ وـكد؟ـ ـكجی ـقهقــخلاـ ـمشردـكانـمرـ اـكارـ ـكثت درـیرـ ـقتت ـنشداـنرزـفلـ راـ یـشوـمراـفهـبان
سپرده اند ! 

آـپاـیآ دادن ـنهمس ـ اـ ـسلحه ـ ـقیمهـبهـكانـمازـسایـههـ ـ دـ از دادنـست دهـجت رـتـاهان از ـفقن آـسدـبانـمازـسایـ وـبدهـمت ـبساـبیـمود تـ
برای مبارزه علیه رژیم جمهوری اسالمی ایران بكار گرفته می شد فراموش شده است؟

روزـطـاخاـیآ راـمـوشایـهره ـنیهـكی اـهروـ ـكثای ازـیرـ ذـتدرـصت ـبههـبلـیا ـپخهـناـ ـنفشـ درـ ـمحت ـشنهـبالتـ اـههـنـاخیـیـاساـ ـنینـمای ایـهروـ
انقالبی و محل تردد آنها می پرداختند از یادرفته است؟

ـگشاـیآ زـ اـهیـنت ـكثای ـیترـ اـهیـ در ـمبیوـتا ـ ـسپایـهلـ ،ـ ـگماه اـ ـعضاردن اـ ـكثای اـیرـ در ـبتت واـ ـنتهدا ـ اـ ـشنرایـبرجـكانـبوـتای ـنییـیـاساـ ایـهروـ
مخالف رژیم جمهوری اسالمی ایران به فراموشی سپرده شده است و... 



اـمازـس ـكثان ـبجتـیرـ ـسخگاـپایـ ـ اـبیـیوـ ـینهمه ـ ـ واـ ـقعیتهه ـ ـ ـ ـتكایـ ـهندـناـ وـ ـتبهكاهـگده ـ ـ ـفقهـنهـكهـناراـ ـیكهرـچانـمازـسطـ ـ اــخلیـیداـفایـ هـكران،ـیق
ـتم ـجنبامـ ـ اـ ـنقش اـبالـ روـهواـخرانـیی اـشنـشان آن اـسدن ـكنت، اـبونـ ـستخا ـ ـكشتارـكزدورانـمدامـ ـ اـ دـمخـساـپـامهـبیـتـاعالـطه د!ـهی
اـمازـس ـكثان ـبجتـیرـ ـخترداـپایـ اـبنـ اـصه ـتهل ،ـماـ ـبیشات ـ اـیورـمأـمهـناـمرـ رژـعـالطن راـیات ـبعنم ـ «ـ وـناـبرـقوان ـمنبی» ـ اـ «ـتاـعـالطع هـبق»ـثوـمی

جنبش انقالبی ایران معرفی می كند؟!

ـچنیـط اـ روز ـخید ـیتهـاسرـ ـ ـنظییـیاـ ـ اـ ـخبر روز،ـ ،ـبوــگلار ـهشال ،ـ وـمدایـصدار ، ـچنردم دـیـاسنـیدـ ـیگت اـبوطـبرـمرـ ـمنحانـیرـجنـیه ـ دـ ـتسط
ـبك ـجلانـشودـخولـقهـباـتدـنـدشارـ ـحسیوـ ـ زـ راـهن ـبگیری ـ اـنرـ ـجمنـید! ـنفهمهـبودراـختـعاـ ـ ـ درـ ، زده ـنظی دارـ اـبدـنر ـفنرـتنـیا اـ ـبعد ادـ
ـجن وـیاـ ـهمكات ـ دهـ رژـبودـخهـلـاسـاهاری ـجمهمـیا ـ اـ اـمالـسوری راـیی ـفقران درـ دـیدـحط اـعک توای ن ـی ـ ترـ ـن ـحسیاـبیـ ـ زـ )رـهن ـفیری قـ

بهرام(خالصه كنند.

اـمازـس ـكثان ـتصتـیرـ ـكنیـمورـ اـمدـ وـیردم ـنیران اـهروـ ـنقای آـبالـ ـنقی ـفظـاحمـكدرـ اـشهـ ـئیكـاجاـتدـنده ـ ـخیهـ ـنتهاـ ـ دـسایـ آـهه ـنهه وشـمراـفاراـ
،ـك ـبیرده اـیورـمأـمنـ ـجمهاتـعالـطن ـ اـ وـمالـسوری ـعنی اـصاـ ـنقر ـتشخیدرتـقیـبالـ ـ ـ ازدـخصـ ،ـسودرا داده ـمنتظت ـ ـ ـهنمررـ ـ اـهودـ ـكثای تـیرـ

نشسته اند! 

اـمازـس ـكثان ـمطمئتـیرـ ـ ـ ـتمـدشاـبنـ ـنیامـ اـهروـ ـنقای وـبالـ ـكلیی ـكسهــ ـنیكاـ ـ دـ راه در ـمكه آزادیـسراـ و دارـمرـبدمـقی آـشوـنـرسدـنی و ـینت آـ ـنهده اـ
در ـپیرا الـنوـ ـینفد ـ رژـساـبکـ ـجمهمـیران ـ اـ اـمالـسوری ،ـیی وـیـوجازـبران ـشكنجان ـ ـ زـگهـ ـنهداـنران ارزـ وـكیـباـیا ـقضهـبرده ـهنواـخاوتـ دـ
ـنشس ـ ـكتمت.ـ ـ ـحقیقانـ ـ ـ وـ ـفحت ـبیمایـهـیشاـ ـ اـمازـسهـنوـگارـ ـكثان وـیرـ اـیورـمأـمرـیـاست ـجمهیـتاـعالـطن ـ اـ اـمـالسوری ـحسیهـبرانـیی ـ زـ ریـهن
ـهیچك ـ ـ راـ ـنموبـعرـمس ـكنیـ ـعكرـبد.ـ اـ ، ـینگس ـ دـنوـ ـغلكه ـیهارــ درـ ـمعا ـقضرضـ اـماوتـ ـگییـمرارـقرانـیردم وـ ـكیفرد ـ اـسواـخرـ ـنقت ـعلییـبالـ هــ

اكثریت را سنگین ترمیكند.

ـیكودـجاوـب ـتمهـ دالـ وـیام ـنشدـهواـشل دـمانـ اـمازـسدـهی ـكثان ـمیثهـبتـیرـ ـ ـقهاـ ـشتذـگایـ رژـساـبودـخهـ ـجمهمـیران ـ اـ وـمـالسوری وـناـمادارـفی ده
ـتجهـب ـعهدـیدـ آـبدـ ـنها ـخترداـپاـ وـ ، ـظیفه ـ داـمودـخهـ ـنیی ـسههـبمـ ـنقمـهازـبشـیـوخمـ ازـ ـچهاب اـ ـبگشیـمردـمـدضانـیـرجنـیره ـ ـئیاـ انـمازـسم.ـ
ـكثا دـتهـكتـیرـ زـیا وــعلرـیروز ـكتم ـخمینلـ ـ ـ دـ ـچنیهـبتـسی ـ اـ رذـمداـقن اـنالـیات زده ای اـسه و ـكنت دـ دـسون در اـست اـفت رژـتاـعـالطراد مـیی
ـهمهـب ـخیانـ ـنتهاـ ـ اداـ دـمهـما آـهی اـمازـساـید. ـكثان وـیرـ از اـجت ـینهمود ـ ـ اـ ـسنه ـیكهـرچانـمازـسهـكادـ ـ اــخلیـیداـفایـ ـعلیرـبرانـیق اــ ورـمأـمنـیه
ـكشتارـك ـ رژـ ـمنتشمـیه ـ ـ اـكرـ اـبتـسرده اـطی اـسالع ـچنیرـگت! ـ ـمتصیـضرـفنـ ـ اـ اـسور ـكنت ـیگاردـبهـكونـ اـ اـیر ـسنن ـمنتشادـ ـ ـ دـیاـبودـشیـمرـ

عرق شرم بر پیشانی اكثریت بنشیند.

ـجه اـ ـنیالعـطت اـهروـ ـنقای وـبالـ ـمبی ـپیهـبارز،ـ ـلیستـسوـ ـ اـ ـسنت راـ اـكادی ـخیه درـ ـیكوردـمرا ازـ وـماواـسنـیورـمأـمی ـهمكا ـ انـمازـسدـیـدجارـ
اكثریت بنام هدایت اشتری لركی منتشركردیم مجددا اعالم می نمائیم.

ـگفتگوارـن ـ ـ اـ ـشتوی وـكرـلریـ ـحبیبیی ـ ـ ـ ـمعانـ ـكنیـمتـباـثاـماواـساونـ ویـكدـ ـچقه اـمدرـ ـطمینورد ـ ـ رژـسانـ دـیران و ـستگم ـ اـ ـمنیتاه ـ ـ ـجمهیـ ـ وریـ
اسالمی ایران می باشد. این نوار به نشانی:

http://www.iranian-fedaii.de/sarbazan%20gomnam%20emam%20zaman.mov

دردسترس عموم قرار دارد.

ـسن ـشمدـ ـكنیـمتـباـث۱ارهـ ـچگـهكدـ اـنوـ ـشته ـخطیـكرـلریـ رـبابـ ـئیه ـسپکـناـبتـسراـحسـ درـ ـكنارـكرـیـاسارهـبه رژـ درـیان ـنسراـفم هـ
وـكیـمـیسـوساـج ـمستقیودراـخاتـشزارـگرده ـ ـ ـ رـبمـ ـئیرای درـسراـحسـ ـتهت ـسترـفیـمرانـ اـ اـساده درـگنـیت. ۳۰/۹۵/۰۸خـیارـتزارش



خطاب به تاجیک ریاست اداره حراست بانک سپه نوشته شده و رسید فكس شده این گزارش ضمیمه است.

 نامه تاجیک به اشتری لركی است.۲سند شماره 

ـسن ـشمدـ ـكنیـمتـباـث۳ارهـ ـچگهـكدـ ـهنگهـنوـ ـ ـمیكاـ ـ ازـ وی ـجنبـنـاجه «اـ ـطلالحـصاح رژـ زـیب» ـسئرـیم ـهماـبتـفرـگرارـقوالـ ـهنگاـ ـ ادارهـ ی
حراست توانست باردیگر با ادعای اینكه یک «بچه مسلمان» است در پست خود در فرانسه ابقا شود.

هماهنگی اشتری با حراست تهران بمنظور كنار زدن رئیس اداره بین الملل بانک را گواهی می دهد. ۴ شماره سند

ـسن ـشمدـ ـكنیـمتـباـث۵ارهـ ـچگهـكدـ وـههـنوـ رژـقر اـیت درـیم ـتنگنران ـ ـ ـشترارداـقیـلاـمایـ اـ اـسه ـشتت ـیهازـسدرکـمریـسکـیاـبیـكرـلریـ ایـ
قالبی وبدون پشتوانه وامهای یكصد میلیون دالری و بیشتر برای رژیم ایران دریافت می كرده است.

ـسن ـشمدـ ـكنیـمتـباـث۶ارهـ اـبهـكدـ وامـخرای ـیكصذ ـ ـمیلیدـ ـ ـ دالریـ اـبرارـقهـكون ـمیأـترایـبتـسوده ـنینـ ـمجتمیـلاـمایـهازـ ـ ـ آـ ـمینیوـلع ـ ـ ومـ
ـلمها ـ ـبكدیـ ـفترـگارـ وـسـهچودـشهـ آـبریـسر ـصفا ـسفییـ ـ وـ رژـقر درـیت ـنسراـفم داـ ـشته اـ اـسه ـلمهت. ـ ـیكدیـ ازـ ـكتهـرشی ـ دوـ ـلتای اـ هـكتـسی

درگیر ساخت نیروگاههای اتمی رژیم می باشد.

ـسن دـ ـشم ارهـ ۷ ـكنیـمتـباـث آـكدـ ـصفه اـ و ـشتی ـبعنریـ ـ دوـ رژـبورـمأـموان درـیاالی ـنسراـفم اـشقـفوـمهـ ـسفتاـبدـنده ـ درـبهـ ـنكهاـبازی ـ ایـ
سوئیس مبلغ یكصد میلیون دیگر برای رژیم دست و پا كنند.

ـسن ـشمدـ ـبطرا۸ارهـ اـ ـشته ـجناـبریـ اـ ـحماح وـندیـ ـپشتیبژاد ـ ـ ـ ازـناـ وی ـطماـفی رـ ـجبه ـمعیـ ـطماـفهـبروفـ راـناـموـكهـ ـكنیـمالـمرـبدو درـ وی د.
ازـفد ـطماـفاع رـنـاخرـگد:«اـیوـگیـمدوـناـموـكهـ ـجبم ـبعنیـ ـ زنـیوانـ اـبک اـیه ـفشن ـمیپریـگاـ ـ ـكسردازدـ اـقاـفراـهـاظهـكیـناـ ـشجنـید تـعاـ

هستنداگر مردانگی ندارند حد اقل مانع این شیردالن نشوند و...»

 ۹شماره سند نامه معشوقه اشتری به این «سرباز گمنام امام زمان» است.

ـسن ـشمدـ ـیكزدـن۱۰ارهـ وـ ـپشتیبی ـ ـ ـ اـناـ ـشتی راـكرـلریـ ـكنیـمتـباـثی ـخظهـكدـ اـبابـ ـحمه «ـیوـگیـمژادـندیـ درـمد ـنسراـفن ـهستهـ ـ انـجاـبمـ
ـكلمودل ـ اـ ـیشمندـنات ـ ـ اـنداـ ـحمه راـندیـ ـمیكنسـحژاد ـ ـ ـیكنـمم.ـ وـقداـصدایـفیـ ـشهت اـماـ ـمسلمنـیت ـ ـ ـبشانـ اـیداـهومـ ـشتت اـكرـلریـ نـیی».
ـعبـزخ اـ را ـشتالت دـ در ازـفری ـسخناع ـ اـنراـ ـحمی دـندیـ در ازـفژاد ـطماـفاع رـ ـجبه ـشتوـنیـ اـ اـسه . ـسخننـیت ـ ویـنراـ ـبنی «ـ ـطماـفام رـ ـجبه یـ

مردانگی كرده است» سروصدای زیادی بین نیروهای مخالف احمدی نژاد براه انداخت.

ـسن ـشمدـ ـكنیـمتـباـث۱۱ارهـ ـچگهـكدـ اـنوـ ـگمنازـبـرسنـیه ـ اـ زـمام ـهمان،ـمام ـنناـ ـشیدـ رـ و آـمادان ـبقهـیاالن راـ درـكره اـبرآنـقه یـمروعـشمـلا
ـنظبــجلرایـبودـش ـبیشترـ ـ ـ ـعلرـ درـظاـنیـ دـیـاسر اـباهـگدـیت ـنگله ـ وـ ـلنیس ـ وـ رـكارـمن دـمطـبس وـهی ـعلد ـجیوـترایـبـمهـرظاـنیـ اـ ـعمه الـ
ـمج ،ــخلنـیدـهاـ ـمضحـخساـپق ـ وـتکـ رـبر اـبریـتطـبی ـشته دـمریـ ودرـهی ـنهد درـهتـیاـ ـكنردو ـشحوـخمـهارـ وـ ـخنال ـتمهـبدان،ـ «دـیرـ ـمكن ـیسراـ

و حقوق بشر » ادامه می دهند!!

ـسن ـشمدـ ـنش۱۲ارهـ دـمانـ ـچگهـكدـهی اـنوـ ـشته دـ در ازـفری ـطماـفاع رـ ـجبه اـ و ـحمی ـعلیژادـندیـ ـشماـههــ رـ ـفسنجی ـ ـ ـگیـعضوـمیـناـ یـمریـ
كند تاجائیكه در دفاع از فاطمه كوماندو می گوید«حدیث معصوم شامل زن مسلمان نمیشود چرا كه زن مسلمان بی حیا نیست».

ـسن ـشمدـ ـئیزـج۱۳ارهـ ـتماتـ ـسهاـ ـتلفنایـ ـ اــ ـشتی دـبریـ ـستگا ـ اـ ـمنیتاه ـ ـ رژـ ـجمهمـیی ـ اـ اـمـالسوری درـیی ـتهران وـ ـنسراـفـیسـوساـجسـیروـسران هـ



درپاریس را ثابت می كند. این هماهنگی ها بمنظور ترور رفیق بهرام در مادرید صورت گرفته بود.

ـسن ـشمدـ ـكنیـمتـباـث۱۴ارهـ ـسپکـناـبهـكدـ ـشعبهـ ـ اـنرداـگارـكهـبسـیارـپهـ ـشتی ـفیاـمراتـهواـجیـكرـلریـ ـبیایـ اـ ـــلمللن راـ آنـكی در ـهنگه ـ امـ
ـسنوـباز اـیارـپهـبیـ ـنتقس ـ زـفاـییـمالـ در زـیت ـمیر ـسپکـناـبنـ ـنگههـ ـ وـكیـمداریـ ـبنیـهواـگدورـصاـبرده (ـ safeام keeping(اـهـدص

ـمیلی ــ ازـ دالر ـنكهاـبون ـ ـنسراـفایـ اـ ـعتبوی ـ ـفترـگیـمارـ اـ رژـسه ـجمهمـیت. ـ اـ اـمـالسوری اـیی از اـیران ـعتبن ـ ـتسلیحدـیرـخرایـباراتـ ـ ــ ـنسراـفاتـ ویـ
استفاده می كرد.

سازمان چریكهای فدایی خلق ایران
۲۰۰۹ مه ۲۸- ۱۳۸۸ خرداد ۸
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