
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 )نفر سمت چپ(پيش از بازديد رئيس جمهوری پيشين محمد خاتمی 
خاتمی تنها مالی . دبا ديکتاتور ونزوئال هوگو چاوز فرياس ديدار نمو

و همچنين اوپشتيبان اصلی .  که خواستار نابودی اسرائيل شدتاس  نيرنگبازی 
غرب    حزب اهللا و ديگر تروريست های سنی و شيعه می باشد که عليه 

او همچنين در پايمال شدن حقوق بشر که نشانه واقعی رژيم . فعاليت می کنند
 .ت آورده است دخيل بودهمذهبی است و زير همين نوا قدرت را بدس

 
هنگاميكه هدف هاي استراتزيك مد نظر است، هيچگونه اختالفي بين مال هاي به اصطالح 

 . و احمدي نژاد افراطي وجود ندارد» اصالح طلب«
 

 از همين .همه رهبران مذهبی حکومت ايران بدون استثنا خود را در جنگ با غرب به ويژه اياالت متحده آمريکا و اسرائيل می بينند
 به پشتيبانی، حمايت مالی و فراهم آوردن تسهيالت برای گروه اننآرو است که پس از سقوط حکومت صدام حسين در عراق، نه تنها 

 سپتامبر يعنی بن الدن و جنبش تروريستی سنی ١١های تروريستی شيعه ادامه دادند بلکه حتی به پشتيبانی خود از عاملين فاجعه 
 ، وبه همين دليل و نيز دالئل ديگرروحانيون واقعی ايران که مخالف ايفای نقش سياسی توسط ماليان بوده. ندمذهب او نيز افزود

از .  تقويت معنويات و فضائل اجتماعی با روش معتدل ميدانند هم اينک مقابله با ماليان حاکم را آغاز نموده انددروظيفه روحانيون را 
 به اصطالح عاليقدر علی الحسينی خامنه ای، روسای جمهوری پيشين جمهوری اسالمی علی  ماليان حاکم از جمله رهبرسوی ديگر

اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی ورئيس جمهوری فعلی محمود احمدی نژاد؛ رقابت و مسابقه قدرت را کنار گذاشته  برای بدست 
    .نيون غير حکومتی هماهنگ و همگام شده اندشتر جهت سرکوب و تحت فشار قرار دادن ايرانيان و روحايآوردن قدرت ب

 
بموجب آگاهی های منابع صالحيت دار امنيتی، . فقط اين نيست که مال های حاکم در پی ساختن سالح های اتمی هستند

آنان در حال حاضر صاحب يک دوجين يا بيشتر تسليحات اتمی هستند که از روسيه شوروی سابق و کره 
 آنان نيرو های تروريستی زيادی در جهان را در کنترل - وهدفشان بکار بردن آنها است.اختيار دارندشمالی وارد کرده و در 

 به هر صورت نه تنها اين امر ادامه زندگی اسرائيل و منطقه را به خطر می اندازد بلکه تقريبا با کمال اطمينان می توان -خود دارند
مال های حاکم نه با مردم ايران بلکه در . رگ و باستانی ايران در بر خواهد گرفت که پيامد های شومی را دررابطه با تمدن بزگفت

هدف های آنان هرگز هدف های مردم ايران نبوده است؛ هدف . رابطه تنگاتنگ و دست در دست رهبران کره شمالی پيش می روند
دشان، نابودی ايران و فرهنگ پارسی و های آنها در اختيار داشتن قدرت و ادامه حکمرانی و داشتن حقوق ويژه مخصوص خو

 . همچنين بی اعتبار کردن اسالم در اين روند است
 

خاتمی از اياالت متحده آمريکا به منظور خام کردن افکار  ، "اصالح طلب"بازديد ماه سپتامبر رئيس جمهور پيشين و به اصطالح 
ت واقع بينانه مردم ايران در مبارزه برای بدست آوردن آزادی و نان از خواسآعمومی و گمراه کردن رسانه های همگانی و دور کردن 

خاتمی و همکارانش از جمله احمدی نژاد و حتی خامنه ای مدعی هستند که در نتيجه يک انتخابات . دموکراسی صورت گرفته است
 عنوان های مذهبی که بدروغ راستادر همين دموکراتيک بر سرکار آمده اند، که در واقع يک رياکاری و انتخابات ساختگی بوده است 

آنان با باال بردن رتبه خودشان . بخود بسته اند از سوی مردم و ساير مال های بيرون از پيرامونشان مورد پذيرش قرار نگرفته است
ر واقعی و  غي،يت اللهی ويا حجت االسالمی صرفا خودشان را در مقام خود ساخته ای قرار می دهند که از سوی ايرانيانآتا درجه 

 . خطاب می کنند و جديشان نميگيرند) قالبی"  (مارجرينیآيت اهللا های "خطا تلقی می شود، مردم آنان را 
 

 ... مالها نماد مردم ايران نيستند
 

ايران، . خودشان ميباشندمالهائی از گونه خاتمی و همکارانش صرفا نمادی از خودشان هستند، و در پی حفظ حقوق ويژه و امتيازات 
مردم ايران . يکی از تمدن های بزرگ تاريخ جهان، گروگان و اسير مقاصد شخصی و جاه طلبانه و بلند پروازی های آنان شده است

پيام به مردم آمريکا، پرزيدنت جوج بوش و 
 کنگره اياالت متحده

 
بازديد خاتمي از اياالت متحده  

نقشه هاي جنگي در حال توسعه 
  ...مالها را پنهان مي كند

 



 خواستار نشانه های پشتيبانی شفاف هستند تا بدون بکار گيری –از جامعه بين المللی، بويژه آمريکا 
ما آمادگی خود را برای انجام اينکار   . آخوندهای نا خواسته و نا مشروع بشوندنيروهای بيگانه قادر به حذف 

فقط به منظور فشارو سرکوب " رزمايش ذوالفقار"در ضمن رزمايش ها وتمرين های امنيتی در جريان رژيم با نام رمز . اعالم ميداريم
اتمی که رژيم جمهوری اسالمی آغاز گر آن خواهد بود می  ايرانيان وهمچنين آماده سازی ايران برای جنگ ،افکار عمومی تحت ستم

 .باشد
 

آيا اين بنظر شما هيچگونه شباهتی به يک دموکراسی . پيوسته و متحد شده اندآخوند های حاکم در واقع از ترس مردم خودشان بهم 
 ويا آزادی دارد؟ 

 
 –وي بكنيد  پشتيباني معن–شما ابزار سياسي را در اختيار ما بگذاريد 

 .. ما خود كار را فيصله خواهيم داد
 

) عکس سمت راست(سازمان آزادگان به رياست ديپلمات پيشين و استراتژيست دکتر اسد همايون 
رهبری همه گير و سازمان يافته ای است که از سوی همه افراد، سازمان ها و گروه های ديگری که 

قابل تغيير و آينده ای سکوالر می باشند پذيرفته زادی ايران و رسيدن به يک هدف غير آخواهان 
آزادگان جز پشتيبانی معنوی درخواست ديگری از اياالت . شده است

  سازمان آزادگان سخنان دليرانه پرزيدنت جورج دبليو .متحده آمريکا و مردمش ندارد
بفال نيک می ه است که به دفعات بدون پيرايه و روشن حمايت خود را از مردم ايران اعالم کردبوش 

ايشان ميدانند که مردم ايران دوستان ديرينه آمريکا و غرب هستند، و . گيرد و از آن استقبال می کند
آزادگان شهامت پرزيدنت بوش و . هرگز چنين نبوده اند"  مارجرينی آيت اهللا های "

دادن بسياری از نمايندگان کنگره آمريکا از هر دو حزب بزرگ اياالت متحده در 
ندای رهبران آمريکا به مردم ايران قوت قلب و اميدی ميدهد که بتوانند افتخارات . نويد به مردم ايران را می ستايد

 .غرورآميزشان را در جهت نيکبختی جهان دوباره طلب کنند
 

 . يك ايران آزاد مركز وجوهر شكوفائي و كاميابي در خاور ميانه است
 

است که هيچ خطر و زيانی کشور هائی که حمايت معنوی خود درراستای چالش ايرانيان برای رسيدن به سازمان آزادگان به اين باور 
 : آزادی اعالم ميدارند را تهديد نمی کند

آنچه . نيازی به پشتيبانی مالی و اقدام نظامی و مستقيم آمريکا نيست◄ به عمليات مخفی نيستنيازی ◄
ی و بی دريغ جامعه بين المللی و پشتيبانی گرم همراه با گشاده دستی مستقيم ايرانيان در مورد نياز است پشتيبانی مشتاقانه و جد

ما از جامعه بين المللی خواستاريم پشتيبانی خودرا ازخواسته های بر حق مردم ايران اعالم دارند و به . استقرار دموکراسی می باشد
 .اين ستم و بيدادگری پايان دهند

 
 
و خود را وقف رسيدن به آزادی  است واز معافيت مالياتی برخوردارثبت شده   c([501 (3 [ با شماره،غير انتقاعیسازمان وان يک بعنآزادگان نيادب

   . کرده است
  ٢٠٢-٣۶٣-۵٩٨۵  ، اياالت متحده آمريکا ويا فکس٢٠٠١۶ واشنگتن دی سی ۴٠١۵٢هرگونه پرسش را به عنوان بنياد آزادگان به جعبه پستی 

 . بفرستيد
باستانی ايران ميباشد که هنوز در بسياری از آثار باستانی ايران از جمله " فِرَوهـَر"ماد آزادگان که در سمت راست ديده می شود نمونه مدرنی از ن

 . ديوار ساختمان های مدرن و بنا های تاريخی تخت جمشيد ديده می شود
. در فلسفه زرتشت که در اوستا آمده به اين تعبير شده است. ر چيزی يافت می شود و ه نماد نيکی و روان پاک می باشد که در هر کس" فِرَوهـَر"

نماد ديد روشنی از بودن است که . ميباشد" سرزمين ما" "ايران زمين"نماد نيکی و نگهبان نيکی و نگهبان . همچنين نام اولين ماه از سال ايرانی است
     .ين نقطه از بشريت می باشدبه اوج برنده خواست انسان ها در رسيدن به باالتر
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