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اطالعيه 
 

مردم ايران در مبارزه با جمهوري اسالمي،  نيازي به دخالت خارجي ندارند . 
 

جرج دبليو بوش ، رئيس جمهور امريكا روز سه شنبه ٩ بهمن در جريان سخنراني خود در كنگره امريكــا ، باتـاكيد بـر 
ادامه مبارزه امريكا با تروريسم ، ايران ،عراق و كره شمالي را تهديدي براي امنيت امريكا دانست . ســخنان تنـد جـرج 
بوش را به نوعي اعالن جنگ به اين سه كشور بايد قلمداد كرد . پس از ١١ سپتامبر ، حكومت امريكا به بهانه مبارزه با 
تروريسم ، بر طبل جنگ مي كوبد . مواضع تهديدآميز و جنگ طلبانه امريكا عليه ايران و ديگر كشور ها ، تهديدي جدي 

براي صلح و امنيت در جهان است .  
سخنان جرج بوش نشان از سياست هژموني طلب حكومت امريكا دارد . شعار دفاع از دمكراسي در كشور هاي جهان 
سوم تنها پوششي است براي دخالت نظامي و كسب امتيازات سياسي – اقتصادي . تجربه تاريخي نشان داده است كه 

دخالت امريكا در امور داخلي كشور هاي جهان ، هيچگاه به نفع مردم اين كشور ها تمام نشده است .   
ــش از هـر كـس ديگـر در  حكومت جمهوري اسالمي يك حكومت ديكتاتوري مذهبي و تروريستي است . مردم ايران بي
جهان از تروريسم دولتي ايران رنج برده و آسيب ديده اند . اين حكومت در طول بيـش از دو دهـه از حيـات خـود ،بـه 
بهانه حفظ يكپارچگي ملت ايران و امنيت ملي در مقابل قدرت هاي خــارجي و بويـژه امريكـا ، هـرگونـه صـداي آزادي 

خواهي و عدالت طلبي مردم را سركوب كرده است .  
مردم ايران توان كافي براي حل مشكالت خود را دارند . مبارزات مردم با رژيم كنوني روز به روز گسترده تر  شده و 
اقشار مختلف به مبارزه رو در رو با حكومت كشيده مي شوند  . اضمحــالل حكومـت ديكتـاتوري مذهبـي در ايـران و 
شكل گيري يك حكومت دمكراتيك متكي بر اراده مردم ،امروز به يك خواست عمومي تبديل شده است . دخالت نظـامي 

امريكا  در ايران ، روند مبارزه كنوني مردم را مختل كرده و آب به آسياب حكومت  مي ريزد .  
ترديدي نيست كه حمايت نيروهاي دمكرات و آزادي خواه جهان از مبارزات مردم ايران در راه نيــل بـه آزادي و 
دمكراسي بسيار ارزنده و در گسترش اين مبارزات موثر است. اما مداخله قدرت هاي بزرگ جهاني عــامل بـازدارنده 

در روند مبارزات سرنوشت ساز مردم ايران ، پيشاپيش محكوم است . 
هيئت اجرائي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
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