
  !سلطه جمھوری اسالمی ناگزیرالزمه  و فریب، دروغ
 

ھای قاچاق را  يک کشتی حامل سالحکه  اکتبر مقامات دولت نيجريه اعالم کردند ٢۶به دنبال اينکه در 
مملو از سالح  کانتينر ١٣کشف این کشور، مورد بازرسی قرار داده و از  ، بزرگترین شھردر بندر الگوس
مجاز اين محموله غيرخبر دادند  روشن شد که ، خورده بود" مواد ساختمانی"برچسب  که بر روی آنھا

نارنجک و مواد منفجره نيز بود توسط  ،ھای توپ خمپاره، گلولهسالح ضد موشک، انداز، راکتکه شامل 
ش با توجه به کنترل دولت بر خريد و فرو. یک تاجر ایرانی از بندرعباس بارگيری و مھر و موم شده بود

ھا از سوی جمھوری اسالمی قاچاق شده و اين  حبر کسی پوشيده نيست که اين سالسالح در ايران 
  .جمھوری اسالمی افزود پيشينھای  یرسوائی جديدی بر رسوائامر 

  

  
  

اند در حال حاضر در سفارت ایران در  یرانی که در اين رابطه نقش داشتهدو ا خبرگزاری رویتربه گزارش 
الن مایل نيستند که مسئوجمھوری اسالمی برند، و مقامات دولت  به سر می پايتخت نيجريه

. شده بازجوئی کنندر ارتباط با محموله تسليحاتی یادھای اطالعاتی نيجریه از این دو نفر د سازمان
 ،ھا به نيجریه در خصوص انتقال و قاچاق این سالحبنابراين با روشن شدن نقش جمھوری اسالمی 

سفير ایران در نيجريه را برای توضيح در مورد محموله تسليحاتی غيرمجازی که در بندر  دولت اين کشور
 .ه استخوانده و خواستار روشن شدن موضوع گشتفرا الگوس کشف شده

  
شود  یکی از دو ایرانی را که گفته می مقامات نيجریهکه است از آن حاکی  ھا ی از دیگر رسانهگزارش

به دليل داشتن مصونيت  دیگرنفر  اند اما قرار دادهبازجویی  مورد را اند دهدر رابطه بوبا این محموله 
  .مورد بازجویی قرار نگرفته است(!!!!!!) سياسی 

  
گرفتن افتضاح فوق مقامات وزارت خارجه با باال  ،عليرغم سکوت سفارت جمھوری اسالمی در نيجريه

به  نژاد خود شخصاً دولت احمدی ارجهخ که منوچھر متکی وزير جمھوری اسالمی اجبارا اعالم کردند
ھای نيجریه به  یکی از دیپلمات. مذاکره نموده استبا مقامات این کشور نيجريه رفته و در اين رابطه 

حضور متکی در نيجریه، به منظور بحث بر سر این محموله که در نيویورک گفته است  خبرگزاری رویتر
ای خروج دو نفر از اتباع ایرانی مرتبط با این پرونده از این اسلحه و دریافت اجازه از دولت نيجریه بر

    .کشور است
  

نيجریه جمھوری اسالمی را به دست داشتن در ارسال این   که منوچھر متکی یک روز پس از آن
متکی، مسئول اشاعه . ھا متھم کرد، برای پيگيری مسئله به ابوجا، پایتخت نيجریه سفر کرد محموله

سوء "این مسئله را در يک نشست مطبوعاتی در سطح روابط خارجی، وری اسالمی جمھدروغ و ريا 
مدارکی  این کشوریک شھروند ایرانی در نيجریه، حاضر است به دولت  ه کهتوصيف کرده و گفت "تفاھم

د محموله تسليحاتی توسط یک شرکت خصوصی به یک کشور بی نام و ندھ ارائه دھد که نشان می
که  نشست اعتراف نمود این دراز طرفی  بدینگونه او !ه استا در حرکت بودنشان در غرب آفریق

نظام ضدخلقی برای توجيه نقش از طرف دیگر اما  اند ارسال شدهجمھوری اسالمی ھا از  سالح
اقدام به کار تجاری در يک شرکت خصوصی "اين مسئله اعالم نمود که مورد در جمھوری اسالمی 



و پس از اين ." تعارف دفاعی به يکی از کشورھای غرب آفريقا کرده بودھای معمولی و م فروش سالح
ھای ارسالی از  سالحھای اطالعاتی نيجريه مبنی بر اينکه سازماندروغ شاخدار با توجه به گزارشات 

برخی از سياستمداران اين کشور ارسال شده تا در صورت شکست در  جمھوری اسالمی برایسوی 
القائات اخير را برخی از " ، منوچھر متکی مدعی شد که نمایند ناامن را انتخابات فضای نيجريه 

دشمنان روابط ايران و نيجريه صورت داده بودند که شايد اين محموله در ارتباط با نيجريه است که البته 
نيجريه تقريبا مشخص شده که ارتباطی با نيجريه نداشته  اتوشبختانه برای مسئوالن و مقامخ

رغم اينکه جمھوری اسالمی  و بهعليرغم سفر باالترين مقام وزارت خارجه رژيم به نيجريه اما  ."است
باشد اما دولت نيجريه به دنبال اين  خوبی با دولت نيجريه می بسيارمدعی است که دارای روابط 

ی را الملل ھای سازمان ملل و مقررات بين صورتی که ثابت شود ايران قطعنامهافتضاح اعالم کرد که در 
 .در زمينه صادرات سالح نقض کرده است، اقدام اخير اين کشور را به شورای امنيت گزارش خواھد داد

روز چندان به درازا نکشيد چرا که   المللی مقررات بينو  ھا قطعنامهگویا اثبات این امر يعنی نقض 
اعالم نمود که دولت این  اودئين آجوموگوبيا، وزیر امور خارجه نيجریه) ١٣٨٩بان آ ٢۴(دوشنبه گذشته 

چگونگی از جانب جمھوری اسالمی ایران به این کشور و قاچاق کشور ارسال محموله تسليحاتی 
ھمچنين اعالم کرد که او . ، به شورای امنيت سازمان ملل متحد گزارش داده است کشف و ضبط آنرا

مقامات نيجریایی در مورد مقصد نھایی این محموله شامل راکت و دیگر تسليحات نظامی، اطمينان 
ھای سازمان ملل متحد، ارسال تسليحات از ایران به خارج از این کشور ممنوع  طبق تحریم .ندارند
 .است

  
اسالمی به  الپوشانی اين  جمھوریمردمی دولت نيجريه و نياز روشن است که با توجه به ماھيت ضد

برد جمھوری اسالمی را سرکيسه کرده و  اش می دولت خواھد کوشيد تا جائی که تيغاين  ،افتضاح
 شود بر اين جائی که میواھد کوشيد تا خکردن از بودجه مردم دولت ایران ھم با رشوه دادن و خرج 

توجه  ،اح چگونه و با چه قيمتی تمام شودافتض المللی سرپوش بگذارد اما جدا از اينکه اين افتضاح بين
می در قاچاق سالح و به توجيھات وزير خارجه جمھوری اسالمی برای الپوشانی نقش جمھوری اسال

امر و دروغگوئی اين رژيم سرکوبگر  تجھت افشای درجه دنائھای تروريست و وابسته  کمک به نيرو
  .ای نيست بيفايده

  
کشوری که با داشتن (ھایی اینگونه با نيجریه  از این نيز در رابطهمقامات جمھوری اسالمی پيش 

ترین کشور آفریقا و ھشتمين کشور جھان از ميزان باال  ت، پرجمعيتميليون نفر جمعي ١۵۵نزدیک به 
  : اند بوده) باشد بودن جمعيت می

  

  
  

دند که روز گذشته در دایره مبارزه با مواد مخدر در نيجریه اعالم کر) ١٣٨٩آبان  ٢٨جمعه (دیروز 
در کناره الگوس وارد شده و قرار بوده حامل قطعات " آپاپا"ای که از جمھوری اسالمی به بندر  محموله

ميليون دالر ایاالت متحده  ١٠کيلو ھروئين با کيفيت بسيار باال با ارزش نزدیک به  ١٣٠اتومبيل باشد، 
  !اند ردهآمریکا که در ميان بار جاسازی شده بوده است پيدا ک

  
دو سال پيش نيز گردانندگان این حکومت ضدخلقی که به خوبی آگاه بودند که نيجریه مدت زیادی 
است که از نظر تامين الکتریسيته مورد لزوم کشور در مضيقه شدید قرار دارد و توليد الکتریسيته کشور 

ا به نيجریه در مورد نسبت به سال گذشته به یک سوم رسيده است، اعالم کردند که آماده ھستند ت



را " سخاوتمندانه"البته مقامات نيجریایی بالفاصله این پيشنھاد ! ای یاری برسانند ایجاد پایگاه ھسته
ھرگز حاضر نيستند قراردادی با ایران در مورد چيزی که بتواند در رابطه با "رد کرده و اعالم کردند که 

  ".اسلحه قرار بگيرد منعقد نمایند
  

در يک کالم جمھوری از ھمان آغاز حکومت ننگين خود ه نيست که جمھوری اسالمی بر کسی پوشيد
را در خيابان " سلطانآقا ندا"جلوی چشم ھمگان وابستگانش رژيمی که  .دروغ و ريا بوده و خواھد بود

ند تا چھره ما را خراب کنند ا هشود که نيرو ھای خارجی وی را کشت مدعی می سپسد و نکش می
تی گير اما از آنجا که در بد موقعي. پردازی نکند ی دروغاتا چنين افتضاحر نيست در مواجه بقرا(!!!!!) 

اقدام به کار تجاری در يک شرکت خصوصی "شود که  گوئی پرداخته و مدعی می نگفکرده است به ج
اما در  ."شورھای غرب آفريقا کرده بودھای معمولی و متعارف دفاعی به يکی از ک فروش سالح

وزارت "تحت پوشش کامل و وجه خصوصی نبوده  ھيچ بهطی که صنايع نظامی جمھوری اسالمی شراي
گذاری در  اجازه سرمايهباشد و بخش خصوصی اساسا  اين رژيم میو پشتيبانی نيروھای مسلح  "دفاع

و ھا را توليد  اين سالحجازه اخصوصی بدون از بخش معلوم نيست که کدام کارخانه  ،اين حوزه را ندارد
از سوی ديگر معلوم نيست که اين  !!!نموده است" صدور اسلحه"مبادرت به  ھم بدون اجازه باز
" جاسازی"ھای صادرتی خود را انونی و صدور اسلحه است چرا کاالکه کارش ق" شرکت خصوصی"

ھا و چرا اگر ھمه کار !زده است "برچسب مواد ساختمانی"ھای اسلحه کانتينرنموده است و بر روی 
به " تجار محترم"ونی است وزیر خارجه بايد برود نيجريه تا سر و ته افتضاح را به ھم آورد؟ و چرا قان

  اند؟ ريه پناھنده شدهجری اسالمی در نيسفارت جمھو
  

دھد و  ل مردم میسال است که دارد دروغ تحوي ٣٠واقعيت اين است که جمھوری اسالمی بيش از 
توجيه  واھد بود که سردمداران جنايتکار جمھوری اسالمی برایاين نه اولين بار و نه آخرين باری خ

ا دروغ متولد شده و از ھمان ب اين رژيم اساساً. کنند بافند و پخش می کثافتکاريھای خود دروغ می
بلکه ھم شکستن سلطه امپرياليسم در ايران رم در دای که خود را نه حاصل ناتوانی انقالب مرد لحظه

پردازی باز نمانده تا آنجا که  ای از دروغ زد دروغ گفته و تا امروز ھم لحظه می نتيجه انقالب مردم جا
به ھمين دليل ھم تنھا راه خالصی از . "مرگ بر دروغگو"زدند  مردم در جريان خيزش خود فرياد می

انقالب مردم ستمديده ما دروغھای شاخدار اين دارو دسته دروغگو تالش برای نابودی آنھا در بستر 
 .ی بر دروغ فائق خواھد آمدتنھا در اين صورت است که راست. باشد می

  
  نادر ثانی
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