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  پیشگفتار    
  
  
  

 شده است تا این کتاب برای آگاهی فرزندان ایرانزمین بویژه نسل جوان تهیه
بیاموزند و برای رسیدن و نگاهداری ایران آزاد، آباد و سرافراز مبارزه کنند و 

 کشوری ،اکاریانی را پاس بدارند و با تالش و فدهمواره حرمت و شرف ایر
نیرومند با مردمی آگاه و مسئول، به نسلهای آینده انتقال دهند و الزمه آن این 

وانمان بپرورانیم و پندار نیک، گفتار نیک و است که میهن پرستی را در روح و ر
  .کردار نیک را سرلوحه بقای خویش قراردهیم

  
  
  
  

   بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
  فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم 

   اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد
  من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم 

  
  
  

  
  



  رود سازمان پارسس
  

اینگونه سرودها، هرچـه  . سازمان پارس سرود جدیدی را برای ملت ایران تدارک دیده است     
نـوار ایـن سـرود را       . بیشتر و بهتر باشد، نشانه بیداری و جنبش ملت ستم کشیده مـا میباشـد              

  .میتوانید از سازمان پارس درخواست کنید
  

 تــــو ای خــــاک پربــــار، ایــــران مــــن
ــو ای زادگـــــاه نی   اکـــــان مـــــن تـــ

  
 بـــه خـــاک تـــو بودســـت از دیرگـــاه    
 ز دوران کــــوروش دریــــن بــــوم و بــــر

  
ــژاد    ــیش و نـ ــوم و کـ ــره و قـ ــر تیـ  ز هـ

  

ــن    ــان مـ ــشق و ایمـ ــر عـ ــو ای مظهـ  تـ
ــردان مـــــن  ــد آزاد مـــ ــو ای مهـــ  تـــ

  
ــیاه   ــپید و ســـ ــوق ســـ ــر حقـــ  برابـــ
 شــــده پایــــه ریــــزی حقــــوق بــــشر 

  
 بـــــود بینـــــشان رشـــــته ای اتحـــــاد

  
  چو ایران نباشد تن من مبـاد

   بر زنده یکتن مبادبدین بوم و
* * *  
 جهــــان آفــــرین تــــا جهــــان آفریــــد
 بداندیــــــشی و کینــــــه و دشــــــمنی

  
ــک   ــردار نیــ ــار و کــ ــدار و گفتــ  ز پنــ
 چــون ایــران مــا، مهــد زیبــائی اســت      

  
 دلــــم میکنــــد هــــر دم آهنــــگ تــــو

  

 نیــــاورد جــــز مهــــر و نیکــــی پدیــــد
 بـــــود خـــــوی و کـــــردار اهریمنـــــی

  
ــار نیــــک  ــد آثــ ــد آیــ  همیــــشه پدیــ

ــ   ــورائی اســ ــرزمین اهــ ــین ســ  تمهــ
  

 کـــه ننـــگ اســـت مـــاتم بفرهنـــگ تـــو
  

  چو ایران نباشد تن من مبـاد
  بدین بوم و بر زنده یکتن مباد

* * *  
 چنــــین ملــــت پــــاک و گردنفــــراز   
 بــــشد انجمــــن از دلیــــران پــــارس   

  
ــدی   ــشان بــ ــد نــ ــران زدایــ ــز ایــ  کــ
ــاک را   ــذر ناپـــ ــد بـــ ــترون کنـــ  ســـ

  
 هنـــر دانـــش و رامـــش و شـــادی اســـت

  

 بـــه یـــک جنـــبش تـــازه بـــودش نیـــاز 
 روشـــن ضـــمیران پـــارس  ز پاکـــان و 

  
ــزدی   ــره ایـــــ ــروزد آن فـــــ  برافـــــ
ــاک را   ــر خـــ ــارور از هنـــ ــد بـــ  کنـــ

  
 همـــــاهنگی و صـــــلح و آزادی اســـــت

  
  چو ایران نباشد تن من مبـاد
  بدین بوم و بر زنده یکتن مباد
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  بیان نامه سازمان پارس و شورای براندازی

  همبستگی برای قیام ملی
  

زمامداران حکومت اسالمی پس از بیست و یک سال حکومت مطلق و خودکامـه              
جز اختناق در امور سیاسی ـ اجتماعی، فرهنگی و ورشکـستگی اقتـصادی، و همچنـین     

  .اند گ و فقر چیز دیگری برای ملت ایران به ارمغان نیاوردهکشتار، جن
انـد جامعـه ایرانـی دمـی آرام و           از زمانی که این گروه بر جایگاه خالفت نشـسته         

پرستان روز بـه روز بیـشتر        آسوده نبوده است و حکومت با ایجاد وحشت و کشتار میهن          
  .خود را بسوی نابودی میکشاند

تر و استوارتر مبارزه خـود را علیـه اسـتبداد            ن سخت بایست ملت ایرا   هم اکنون می  
  .گیری کند و جنایات و فساد مالی آنان را بیش از پیش آشکار سازد مالیان پی

تواند این ننگ تاریخی را از دامن پرافتخار تـاریخ   ملت ایران با پشتکار و همبستگی می  
  .تاریخی خود دست یابدایران پاک گرداند تا دگربار ایران به شکوه و بزرگی و حقانیت 

این حکومت ضد ایرانی کار خویش را با شکستن همه ارزشهای انسانی آغاز کـرد               
آورد تاریخ، سنت و فرهنگ جامعه بود بـه دشـمنی برخاسـت و هـر                 و با آنچه که دست    

. رحمانـه قـرار داد     اندیشه و رفتاری که با وی تضاد داشـت مـورد سـتیز و حمـالت بـی                 
پرست را به سکوهای اعـدام       انها افکند، دسته دسته جوانان میهن     گروهی بسیار را به زند    

های تیرباران روانه کرد و سیل بزرگی از جامعه را به آوارگـی بیـرون از کـشور                   و جوخه 
  .تازی کند فرستاد تا با خیالی آسوده یکه

ایجاد فضای اختناق، دیکتاتوری مطلق حاکمیـت، واپـسگرایی، تبـاهی اخـالق و              
زشـهای انـسانی، پـست جلـوه دادن شخـصیت ایرانـی در برابـر جوامـع                  پایمال کردن ار  

پیشرفته، رواج و گسترش تزویر، رشد دادن بنیادگرایی مـذهبی، واگیـری اعتیـاد بـویژه                
میان نسل جوان، گسترش پندار، گفتار و کردار زشت، غارت سرمایه ملی و واریز کـردن                

کـشوری کـه    (روت ملـی    آن در حسابهای شخـصی بـانکی خـارج و نـابودی پـشتوانه ثـ               
دسـت   تهـی )  جای دارد  ١٣٨یازدهمین کشور ثروتمند جهان بوده هم اکنون در مرتبه          

ارج کردن ارزشهای ملی و تـاریخی        کردن مردم و سرانجام مبارزه با فرهنگ ایرانی و بی         
ایرانزمین و جایگزین ساختن فرهنگی واپسگرانه، از اهداف نخـستین حکومـت اسـالمی              

 که تمامی امکانات مالی و منابع ملی را در اختیار دارد و دارای یکصد   حکومتی. باشد می
حکومتی ). که همه زیان میدهند   (باشد   و ده هزار شرکت تولیدی تجارتی و خدماتی می        

گیرد و همچنین حکومتی که      که اموال مردم را بسادگی به دلیل آزاداندیشی از آنان می          



  

ردم را در اختیار دارد، چنین حکومتی هرگز  درصد کل امکانات مایه گذران زندگی م٩٢
  .به سوی دمکراسی نخواهد رفت

باشد و قـانون اساسـی اسـالمی جـز           در حکومتی که ولی فقیه، قدرت مطلق می       
دهد، رسیدن به جامعه مدنی خواب و خیالی         ایجاد دیکتاتوری مذهبی نوید دیگری نمی     

های  باشد که طی سال آگاه میبیش نیست و این نیز یکی از دستاویزهای فریب مردم نا 
  .سیاه این حکومت همچنان ادامه داشته است

باشد، حـال    در دموکراسی و قانونمندی و جامعه مدنی حاکمیت مردم مطرح می          
با چنین روش اقتصادی و قانون اساسی اسالمی هیچ گونه امکان برای رسیدن بـه رفـاه،                 

  .باشد ساالری و دمکراسی نمی عدالت اجتماعی، مردم
اینجاست که تنها راه، سرنگونی و براندازی حکومت اسالمی و ایجـاد یـک رژیـم                

  .باشد گرا یعنی حکومت مردم بر مردم می مردم
  

  :اصول کلی
  

  باورهای سازمان پارس
هـای    ایران کشوری است یکپارچه و ملت ایـران شـکل یافتـه از اقـوام و تیـره                  •

ران غیرقابل تفکیک و حـق مـسلم و         باشد و حاکمیت بر ای     ریشه می  گوناگون ایرانی هم  
  .همیشگی همه ایرانیان است

  . استقالل و حاکمیت ملی و مردم ساالری•
  . جدایی دین از حکومت و دولت•
  . آزادی تمامی احزاب سیاسی ـ اجتماعی در چهارچوب قانون•
  .گرایی ایرانی و ارج بخشیدن بدان  گسترش فرهنگ و ملی•
  .ر قانون و ارج به آزادیهای انسانی بر پایه بیانیه حقوق بشر برابری افراد جامعه در براب•
  . روند اقتصاد آزاد بر پایه نظارت دولت•
های ایرانی و گسترش و ارج نهادن به فرهنگ و زبـان              خودگردانی اقوام و تیره    •

  ).باشد می) پارسی(زبان ملی ایران فارسی (قومهای ایرانی 
انتخابـات،  . گیرد توسط مردم محل انجام میاداره هر منطقه    : خودگردانی: تبصره

آزاد و محلی خواهد بود و در این صورت ایجـاد تمـامی احـزاب سیاسـی ـ اجتمـاعی در       
  .باشد تمامی مناطق ایران، آزاد می

و ) ارتـش (المللـی، دفـاع ملـی     امور مربوط به روابط خـارجی و دیپلماسـی بـین         
  . در اختیار دولت مرکزی خواهد بودهای درازمدت اقتصادی و سیستم پولی ریزی برنامه
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  :هدف
هدف سازمان پارس، براندازی حکومت اسالمی بکمک ملت ایـران و ایجـاد یـک               

  .باشد گرا می رژیم مردم
  .در این مهم تمامی ایرانپرستان و مبارزان راه آزادی، همیاری خواهند نمود

بین نیروهای ملـی  با هماهنگی همکاری نیروهای درون و برون مرزی و پیوندی استوار           
 استبدادی مطلق، پیروزی از آن ملت ایـران خواهـد           حکومتپیشرو در همیاری برای براندازی      

  .بود
ـارزان     اینجاست که نگرش های سیاسیـ  اجتماعی و سیاسیـ  اقتصادی گوناگون نباید مب

ـای ملـی پیـشرو              . راه آزادی ایران را از یکدیگر جدا سازد        ـامی   در این شـرایط دشـوار از نیروه و تم
رود که با پیوندی استوار برای رسیدن به ایرانی آزاد، آباد و سرفراز              پرست انتظار می   نیروهای میهن 

ور  در این خیزش از دانشگاهی، کارشناس، کارمند، کارگر، کشاورز، پیشه.جویی کنند چاره
و نیروهای مسلح ملی مستقر در ایران بیش از پیش کمک خواهیم گرفت و همچنین در                

پرستی میتوان یافت که روزشمار استقالل و آزادی         ان نیروهای دشمن سربازان میهن    می
ــزمین مــی ــی ایران ــه صــفوف رزمنــدگان راه آزادی   باشــند و ب گمــان در روز موعــود ب

  .خواهندپیوست و ضربه آخر را بر پیکر این حکومت ضد ایران و ایرانی وارد خواهند آورد
  

  جنبش براندازی
 اسالمی در حال حاضر هیچگونه مشروعیت مردمی ندارد متحکو ـ از آنجا که ١

  .هرگونه انتخابات در این حکومت غیرقابل قبول برای ملت ایران است
  .پذیر نیست  ـ اصالحات در چارچوب یک حکومت دینی امکان٢
 ـ ملت ایران باید بتواند در فضای آزاد و بدون فشار، اختناق، ترس و سرکوب با ٣

گروههای سیاسی ـ اجتماعی ملی و مردمی ایران، بطور آزادانه در پای نظارت نمایندگان 
  .های رأی حاضر شود  صندوق
 ـ هر نوع نظام یا ساختاری را که ملت ایران برای اداره کشور برگزیند و در ۴

  .المللی خواهد داشت براندازی از آن حمایت کند، مشروعیت در سطح ملی و بین
دادی و دیکتاتوری در هر شکل و لباسی که باشد،  ـ ما با هرگونه حکومت استب۵

مخالف خواهیم بود و مبارزات ما در جهت استقرار حکومت مردم گرا از طریق پرهیز از 
آمیز خواهد بود، ولی این بدان معنی نیست که در برابر  خشونت و به گونه مسالمت

  .یمزدایی بهره نگیر خشونت از خود دفاع نکنیم و از خشونت برای خشونت
جویی نداریم و کسانی که قبل از سقوط   ـ ما به هیچ عنوان قصد انتقام۶

خواهانه براندازی بپیوندند با آغوش باز  حکومت مالیان به ملت ایران و جنبش آزادی
  .مورد استقبال مردم قرار خواهند گرفت
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ما تالش خواهیم کرد که حکم اعدام در سراسر کشور لغو شود و پایبندی و تعهد 
د را به منشور ملل متحد و متن و محتوای آن در راستای پایداری از حقوق اساسی خو

  .داریم  مردم و حفظ حرمت انسانی اعالم می
 ـ شورای براندازی مجموعه هماهنگ شده از نمایندگان و رهبران گروهها و ٧

احزاب سیاسی ـ اجتماعی مختلف است که دارای دو تشکیالت زیرزمینی و تبلیغاتی 
  .اشدب می

باشد، نخست بخش رهبری که از  دارای دو بخش می: تشکیالت زیرزمینی) الف
ریزی  رهبران و نمایندگان گروهها و احزاب بوجود آمده است، دوم بخش اجرائی، برنامه

پرستان متخصص و کارآزموده در درون و بیرون از کشور با توجه به  و عملیاتی که میهن
کنند و به هیچ وجه این تشکیالت تا زمان پیروزی  ه میتمام جوانب امنیتی، آن را ادار

  .ملت ایران برمال نخواهد شد
های شورای براندازی اقدام  که به تشریح هدفها و برنامه: تشکیالت تبلیغاتی) ب

  .کند می
پرست در امور  متشکل از متخصصین و برنامه گزاران میهن: هسته براندازی) پ

ریزی داخلی و خارجی در  این هسته مسئولیت برنامه. تبراندازی و رهائی ملت ایران اس
شود،  مند می باشد و از رهنمونهای شورای رهبری براندازی بهره براندازی را دارا می

ولی بدلیل محذورات امنیتی هسته براندازی تا روز قیام ملی بطور مخفیانه عمل خواهد 
در روز قیام .در تماس خواهد بودکرد و تنها با تعداد محدودی از اعضای شورای براندازی 

ملی که در آن همه طبقات و گروهها بویژه نیروهای مسلح ملی شرکت دارند، بخش 
اجرایی یک دولت موقت را در خاک ایران تشکیل خواهد داد و زمینه برگذاری انتخابات 

 این دولت موقت هشت ماه تا یک سال بر سر کار خواهد بود و.آزاد را فراهم خواهد آورد
پس از انجام انتخابات ضروری مانند انتخابات نمایندگان مجلس، منحل خواهد شد و به 

این . این ترتیب سرنوشت مملکت به دست نمایندگان واقعی مردم سپرده خواهد شد
  .های دولت را تصویب یا رد کند مجلس موظف خواهد بود که وزرا و برنامه

  :فردای براندازی
  .زی بمدت هشت ماه تا یکسال اداره خواهد شدکشور تحت نظر شورای براندا

  ).در این زمان سازمان پارس بصورت یک حزب میهنی عمل خواهد کرد(
در مدت گذار تمامی احزاب سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی به فعالیت و تبلیغـات    

  .خود ادامه خواهند داد و خود را برای انتخابات آماده خواهند نمود
 مؤسسان صورت خواهـد گرفـت کـه مأموریـت بـرای             در پی آن انتخابات مجلس    
  .تدوین قانون اساسی نوین را دارد

  .باشد پیرو آن انتخابات مجلس شورای ملی و ایجاد دولت منتخب مردم می
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  :روش کار سازمان
پذیرند میتوانند با ایـن سـازمان     ـ همه ایرانیان پیشرو که اصول کلی ما را می ١

  .سازمان در آیندهمکاری نمایند و به عضویت این 
 ـ خط مشی این سازمان توسط شورای عالی سازمان تعیین خواهد شـد کـه از    ٢

  .گردند باشند و هر دو سال یک بار در کنگره سازمان انتخاب می اعضاء سازمان می
  .باشد ـ  کمیته اجرائی منتخب، مسئول تدارکات و ایجاد روابط عمومی سازمان می٣
رهای دینی و سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی احترام    ـ سازمان پارس به همه باو ۴

  .داند گذارد و هر نوع آزاداندیشی را پایه دموکراسی می می
 ـ روش این سازمان مبارزه سیاسی ـ اجتماعی و افشاگری خواهد بود و در روز   ۵

  .براندازی از بازوی مسلح خود یاری خواهد جست
توری بصورت یک حزب عمل خواهد  دیکتاحکومت ـ سازمان پارس پس از براندازی ۶

گرائی به فعالیت  کرد و همچنان در سنگر مبارزه برای استقالل، تمامیت ارضی و آزادی و مردم
  .خود ادامه خواهد داد

هـای آزادی    پارس در حفظ حقوق مردم ایران در صحنهحزب:  ـ ساختن ایران فردا ٧
 امنیت در جامعـه و رفـاه بـرای     همچنین ایجاد و سیاسی ـ اقتصادی  اجتماعیـهای سیاسی  

  .همه کوشا خواهد بود
ما در راه ساختن کشورمان می خواهیم از کوچکترین داده ها با کمترین نیروهـا               

  .در کوتاه ترین زمانها بهره برداری کنیم تا به سودآورترین دستاوردها برسیم
راه دشوار دست در ما می خواهیم ابزاری فراهم آوریم تا همه مردم ایران بتوانند در این 

تنها با چنین شیوه ای است که می توان آبروی از دست رفته ملی را فراچنـگ          . دست هم نهند  
 . ما آن شیوه را آزادی بی چون و چرای اندیـشه، میخـوانیم              و آورد و کشور را به راستی ساخت      

  :می چکیده برنامه های سازمان را در چند نکته بطور فشرده باید بگوی،بنابراین
وزش و پرورش و بهداشت رایگان و پشتیبانی از بیمه های همگـانی، گـسترش               آم

کشاورزی و پیشبرد بنیادهای فن ورزی، کاستن از نیازهای همگانی و بـاال بـردن تولیـد                 
  . خواهد بودپیشنهادی سازمان پارسغیر نفتی کشور از نخستین برنامه های 

ستاهای ایران زمین و تواناتر افزایش میانگین درآمد سرانه همگانی در شهرها و رو
ساختن نیروی خرید، کاهش تورم و نرخ بیکاری در سراسر کشور بخش دیگری از برنامه               

 .ماست
آماده سازی نیروی مردمی ایرانیان برای آغاز سرفرازانه هزاره سـوم در گـسترش              
تواناییهای همگانی در همزیستی با مردم فرهنـگ سـاز جهـان آزاد و گـسترش اندیـشه                  

 ساالری، به میدان کشاندن پدیده کارای آزادی میـان میلیونهـا ایرانـی، آنـان را وا                  مردم
خواهد داشت دست در دست یکدیگر بتوانند جهانی نـو، سرشـار از آشـتی و بالنـدگی و                   
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 .سازندگی پیرامون خویش بسازند
آزادی اندیشه و نگارش و گفتن و پویایی و آزادی برپایی کانونها، انجمنها، جنبش 

 .ب های رنگارنگ از نخستین دگرشدهای آینده سازمان پارس استزو حها 
این نکته بخشهایی از برنامه های آینده ماست که امیدواریم هرچه زودتر بتوانیم 

  .به یاری مردم ایران به یکایک آنها جامه عمل بپوشانیم
  

 
 
 

  اساسنامه
  .باشد  ـ نام سازمان پارس می١
باشد و همـه   ان پرستان و جانبازان راه آزادی می ـ سازمان پارس متعلق به ایر ٢

  .توانند به عضویت آن درآیند ایرانیان با پذیرفتن اصول کلی می
  .باشد  سال به باال و با معرفی دو تن از اعضاء سازمان می١٨ ـ سن اعضاء ٣
 ـ درخواست کنندگان عضویت نباید وابسته و یا عضو سازمان دیگری باشـند و یـا    ۴

  .بایست استعفاء خود را به سازمان پیشین داده باشند از درخواست میاینکه پیش 
  .گردد  ـ پذیرش پس از دو ماه دوره آزمایشی توسط شورای عالی اعالم می۵
بایست در راه رسیدن به آرمانهای سـازمان کـه در برنامـه      ـ اعضاء سازمان می ۶

  .آمده است گام بردارند
  .سازمان باشد ـ یک عضو باید همواره رازنگهدار ٧
کننـد ولـی عـضو سـازمان       ـ کسانی که از هـدفهای سـازمان پـشتیبانی مـی     ٨

  .شوند باشند هوادار سازمان شناخته می نمی
باشند که از سوی اعضاء بمدت چهـار سـال در نشـست      نفر می۵ ـ شورای عالی  ٩

  .رددگ شوند و یک نفر از آنها به عنوان دبیر کل سازمان منصوب می کنگره برگزیده می
  .گردد  ـ سخنگو و رهبر سازمان از سوی شورای عالی برگزیده می١٠
 ـ هیئت اجرائی سازمان نسبت بـه شـمار اعـضاء در هـر شـرایط زمـانی        ١١

  .گردد  تعیین شده و توسط اعضاء بمدت چهار سال انتخاب می
 ـ هیئت اجرائی برنامه کار خود را از شورای عالی دریافت میدارد و گزارشات  ١٢

  .دهد م کار را نیز به این شورا میانجا
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هـای مـالی    های سازمان از حق عضویت اعضاء و کمک  ـ امور مالی و هزینه ١٣
  .گردد پرست تأمین می ایرانیان میهن
 ـ در نشستهای سازمان هر یک از اعضاء می توانند پیشنهادهای خود را برای  ١۴

در صـورت موافقـت دو سـوم        بهبود و پیشرفت در کار سازمان مورد بحث قرار بدهنـد و             
  .اعضاء این پیشنهاد به مورد اجرا گذاشته خواهد شد

 ـ نشستهای سازمان، هفتگی خواهد بود و بـا حـضور نـصف بـه اضـافه یـک        ١۵
  .یابد مجموع اعضاء پیوسته رسمیت می

  .ها عمل خواهد کرد  ـ سازمان در شهرستانها بصورت شاخه١۶
  .فر رایزن و سه نفر کمیته اجرائی خواهد بودـ هر شاخه دارای یک نفر مسئول و یک ن

ـ مسئول هر شاخه دستورات شورای عالی را به کمیته اجرائی ابـالغ و گزارشـات                
  .دارد کار را به شورای عالی اعالم می
  اخراج از سازمان

اعضائی که مسئولیت خود را انجام ندهند و یـا بـرخالف بیـان نامـه و اساسـنامه                   
ناسب میزان تخلف مورد پرسش شورای عالی قرار خواهند گرفت     سازمان رفتار کنند به ت    

  .گردد و در صورت وجود تخلف تصمیمهای زیر در مورد ایشان اجرا می
  الف ـ سلب مسئولیت
  ب ـ اخراج از سازمان

ـ هر عضو مسئول در صورت سه نوبت غیبت متوالی و بـی اعـالم قبلـی و بـدون                    
  .گردد عذر موجه از سازمان اخراج می

گیری از سازمان را بدهد و پیش از         تواند درخواست کناره   ر عضو مسئول می   ـ ه 
گیری، اسناد، حسابها و مدارک سازمان را به شخص تعیین شـده توسـط شـورای                 کناره

  .دهد عالی تحویل می
  سازمان پارس

  ١٣٧٧سال 
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  !شورای براندازی حکومت اسالمی ایران چیست؟

  
د، اینـست کـه شـورای برانـدازی حکومـت      آیـ  گمان پرسشی که به میان می     بی

اسالمی ایران چیست، در سوی کدام اندیشه سیاسی ـ اجتمـاعی اسـت و چـه راهـی را      
پیماید، یعنی کدامین هـدف را پیگیـری میکنـد و برپـا دارنـدگان آن چـه کـسانی                     می

  !هستند؟
حکومـت  «پس از پدیدار شدن انقـالب اسـالمی و برپـایی حکومـت ناشـی از آن           

سیاری از مخالفان این رژیم، یک یا دو پرسـش از ایـن گفتـار را خـود پاسـخ                    ب» اسالمی
ها پیوستگی داشته است ولی تاکنون نیرویی       اند یا هستی و ذات آنان بدین پرسش        داده

ها را پاسخگو بوده و در پیشگاه جامعـه ایرانـی درون و بـرون مـرز،                  که همه این پرسش   
ای نیروهـای    شته است، و یا هـم اگـر پـاره         اندیشه و روشی روشن نشان دهد، وجود ندا       

انـد، در   داشـته  ها را در پرسش خود مـی  برون مرز، همه این پاسخ سیاسی ـ اجتماعی 
اند، با آنکه مخالفان حکومت اسالمی در این راسـتا           نموده اند که می   کردار آنگونه نبوده  

ـ  اند ولی شرایط زمانی و چگونگی شیوه مبـارزه، کـاربردی در راه             بوده رد آنـان پدیـدار     ب
های آنـان را     نساخته است، از این روی، شورای براندازی حکومت اسالمی ایران، کوشش          

  .نگرد  اند به دیده احترام می ارج مینهد و به آنانی که در این راه جان باخته
این شورا که برای براندازی حکومت اسالمی ایران، پای به میدان نهـاده اسـت از                

های مخالفان حکومـت اسـالمی       بردی آن بخش از ارزشمندی      راه ای و  اندوخته اندیشه 
هایی که از سوی همـان مخالفـان در سیاسـت نادرسـت روی               بهره جسته و از نادرستی    

جوید که دو نمونه نادرستی این سیاسـت،         داده است، فاصله دارد و به سختی دوری می        
ی از بیگانگان و گاه دشـمنان       یابی ماد  ای سازمانی آنان و نیز بهره      تاریکی ایده و اندیشه   

  .ایران بوده است
کاری با جامعه ایرانـی را در هـدف خـود، نادرسـت              از این روی، این شورا، پنهان     

شمارد و شفافیت و اساس کار خود سـاخته اسـت و بدینـسان خـود را آنچنـان کـه                    می
  .نمایاند هست، به جامعه می

بکـارگیری تمـامی نیـروی      هدف و سوی این شورا آنگونه که از نامش پیدا اسـت             
های سیاسی ـ اجتماعی، نظـامی،    خود برای براندازی حکومت اسالمی است که به روش

» سیاسی ـ اجتماعی، نظامی «فرهنگی تکیه دارد و در شرایط کنونی به دو شیوه نخست 
  .بیشتر پیوستگی دارد
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وب بردی شورا، از سوی کسانی است که به فرهنگ ملی ایران و چارچ             ندیشه راه ا
ساالری باور دارند، چه، بافت ساختاری شورا که از سوی تنی چند             رژیمی بر پایه جامعه   

و ارزشهای ملی ایران است، شورایی است فراگیر و پیونـد بـدان،              از باورندگان به فرهنگ   
گرایـی باشـد،     مرزی ندارد و هر ایرانی ناسازگار با حکومت اسالمی را که بارمند به ایران             

شمارد، از این روی شورا که بر دکتـرین برانـدازی حکومـت اسـالمی                هموند خویش می  
ایران تکیه دارد، پس از براندازی حکومت اسالمی، مسئولیت دولت موقت را دارد، بـرای               

های آغـاز    جایگزینی حکومتی مردمی، تدارک انتخابات آزاد متکی به آرا همگانی از پایه           
ست که شـورا رسـالت خـود را پایـان یافتـه             باشد و از آن تاریخ ا      کار شورا در کشور می    

  .شمارد می
  

  ١٣٧٨مهرماه 
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  در آخرین نشست شورای براندازی،

  مسائل زیر بررسی شد
  

پدیده حکومت اسالمی، پس از بیست و یک سال حکومت مطلق و خودکامه جـز          
اختناق در امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ورشکستگی اقتصادی، کشتار، جنگ و فقر             

  .یگری برای ملت ایران به ارمغان نیاورده استچیز د
باشد و قانون اساسی آن جز ایجاد        حکومتی که در آن ولی فقیه قدرت مطلق می        

دهد در چنین شرایطی رسیدن بـه جامعـه مـدنی            دیکتاتوری مذهبی نویدی دیگر نمی    
 خواب و خیالی بیش نیست و ایجاد جامعه مدنی با تمام اصول قانون اساسـی اسـالمی و                 

باشد و بیان جامعه مدنی در حکومت اسـالمی نیرنـگ دیگـری              والیت فقیه در تضاد می    
است برای منحرف نمودن حرکتهای آزادیخواهانه ملت ایران و همانطور که دیده میشود             
این فریبها در طی بیست و یکسال همچنان توسط حکام حکومت اسالمی که تمامی آنها 

  .استباشند ادامه داشته  در یک سنگر می
مطـرح  ) مـردم سـاالری   (در دموکراسی و ایجاد جامعـه مـدنی، حاکمیـت مـردم             

باشد حال آن که با قانون اساسی حکومت اسالمی و والیـت فقیـه هیچگونـه امکـان                   می
در اینجاست کـه شـورای برانـدازی      . باشد برای رسیدن به مردمساالری و دمکراسی نمی      
  .داند  رنگونی کل حکومت اسالمی میتنها راه رسیدن به حکومت مردم بر مردم را س

  اصول براندازی
پرسـت کـه در امـر      ـ تمامی گروههـا و احـزاب و سـازمانهای سیاسـی مـیهن      ١

بایست اصول زیر    نمایند و شورای براندازی را تشکیل میدهند می        براندازی همکاری می  
  .را رعایت نمایند

  .ـ جدایی دین از حکومت و دولت و آزادی آن
 پارلمانی برگزیده جامعه، قدرت سیاسـی را دارا خواهـد بـود و از         ـ دولت منتخب  

  .سوی پارلمان نیز برکنار خواهد شد
  .ـ آزادی احزاب در چهارچوب قانون برای فعالیت سیاسی

  .ـ گسترش فرهنگ و ناسیونالیزم ملی و ارج بخشیدن بدان
  .اصول حقوق بشرـ برابری جامعه در برابر قانون و ارج به آزادیهای انسانی بر پایه 

  .ـ روند اقتصاد آزاد بر پایه نظارت دولت
 ـ براندازی بصورت سیاسی ـ اجتمـاعی و بـا همکـاری اکثریـت ملـت ایـران و         ٢
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ریزی مشترک صـورت خواهـد گرفـت و در روز برانـدازی              نیروهای ملی میهنی با برنامه    
  . گرفت، ملت ایران از بازوی مسلح ملی براندازی، کمک خواهد)روز قیام ملی(

 ـ به مدت هشت ماه الی یکسال کشور را دولت موقـت شـورای برانـدازی اداره     ٣
  .خواهد نمود
 ـ تمامی احزاب سیاسی ـ اجتماعی، آزادانه فعالیـت و تبلیغـات خـود را بـرای       ۴

  .انتخابات شروع خواهند نمود
نـویس قـانون     ـ اولین انتخابات برای ایجاد مجلس مؤسسان برای تدوین پیش ۵

  .ی جمهوری مشروطه نوین خواهد بوداساس
  . ـ سومین انتخابات برای تشکیل مجلس شورای ملی و ایجاد دولت خواهد بود۶

هـایی کـه بـا هـر         در این شرایط حساس، گروهها، سازمانها، احزاب و شخـصیت         
انـد و رهـایی ملـت ایـران را بـه عقـب               بخشی از رژیم حاکم در ارتباط و همفکری بوده        

  .بایست جوابگوی ملت ایران باشند اند، می انداخته
ای است از خواسـت ملـت ایـران کـه شـورای برانـدازی بـه وظیفـه و                     این نمونه 

  .مسئولیت ملی و میهنی خویش عمل خواهد نمود
  

  ١٣٧٨اسفند 
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  ملت ایران نباید در انتخابات نظام حکومتی وحشی

  شرکت نماید
  

 فضای طبیعـی بـدون      فرهنگ که در   کلمه وحشی به موجوداتی گفته میشود بی      
در ایـن   . فرماسـت  اند فضائی کـه در آن زور و ظلـم و درنـدگی حکـم               قانون رشد یافته  

ملت ایران اینـک    . شود گیرد و نابود می    محیط همیشه ناتوان مورد ظلم و ستم قرار می        
اش وحشی اسـت و مـردم در تـالش           ای زندگی میکند که کل نظام حکومتی       در جامعه 

گـرا فـضای آزادی،      ن کنند و با برقراری یک رژیم و نظام مـردم          هستند که آن را سرنگو    
  .دوستی و مهربانی، شادی و رفاه را به ایران زمین بازگردانند

دالیل وحشی بودن این حکومت بسیار است از جمله میتوان به مسائل زیر اشاره              
  :کرد

هنگامی که یک دختر سیزده ساله به اتهام پخش روزنامـه مخـالف حکومـت                -١
کنند تـا او     شود، جالدان حکومتی در حیاط زندان اوین کوشش می         کوم به عدام می   مح

کند و در آن محوطـه       کنار دیوار بایستد تا تیربارانش کنند، ولی او از دست آنها فرار می            
بـاالخره تـصمیم    » !...مامـان، مامـان   «: کند به دویدن و فریاد میزنـد       از زندان شروع می   

گذارند و آن را به درختی آویزان کنند تا تیرباران عملی شود و             گیرند او را در گونی ب      می
  .شود همین کار انجام می

در تیرمــاه ســال گذشــته حکومــت بــه چنــدین چــشم پزشــک در تهــران و  -٢
ها مراجعه کرد تا چشم چند نفر را که محکـوم بـه درآوردن چـشم از حدقـه                    شهرستان

بـرای  . ت از چنین عملی امتنـاع کردنـد  این پزشکان با کمال نفر. شده بودند انجام دهند 
اجرا بماند مأموران با روشهای     ترین سازمان قضائی جهان بال     این که مبادا تصمیم کثیف    

نشینان تازی با کاربرد چند چاقو و دشـنه، چـشمهای آنـان را از کاسـه سـر آنـان                      بادیه
  .درآوردند
به حال دسـت    آشام اسالمی در کشور ما تا        در دوران استیالی حکومت خون     -٣

جرم آنها این بوده است که از روی فقر و فقط برای زنده ماندن و . اند هزاران نفر را بریده
این در حالی است که پسر آقـای        . تأمین قوت الیموت مرتکب دزدی کوچکی شده بودند       

رفسنجانی در اروپا با همکاری فرزند یکی از سناتورهای انتصابی رژیم سابق، یک شـبکه               
انـد کـه بـر تمـام بازرگـانی خـارجی ایـران دسـت انداختـه و از                     سیس کـرده  تجارتی تأ 

آیا این ثروت هم جزء میراث پدری اسـت         . میلیاردرهای ایرانی ساکن اروپا بشمار میروند     
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های آقازاده دزد عـالوه بـر ایـن کـه            المال؟ خوشبختانه دست   یا دزدی مستقیم از بیت    
  !نقیمت نیز میباشدسالم باقی مانده مزین به چندین انگشتر گرا

کنند و چرا تنها زنان تنگدست و درمانده را سنگسار    چرا زنان را سنگسار می     -۴
شـود از    گری است دریغ نمی    کنند، بطور کلی در حکومت وحوش از هر چه وحشی          می

  .نشینان تازی دارد جمله باید اشاره شود که سنگسار ریشه در فرهنگ بادیه
کنند تـا هرچـه      دی و در معبر عمومی سنگسار می      ها را در حضور تعداد زیا      این

بیشتر در مردم رعب و هراس ایجاد کنند و چند روز بیشتر به چپاول و آدمکـشی ادامـه                   
  شوند؟ دهند اما چرا زنان فقیر و بیچاره سنگسار می

سنگسار این انسانهای زبون و اکثراً بیگناه تنها در نداشتن ثروت نهفته است زیـرا       
  .شود ی کیفر جرم خریداری میدر حکومت اسالم
گویند برای سنگسار کردن باید زن را تا نـیم تنـه در زمـین گذاشـت و                   اینها می 

کنـد کـه     نباید با یک سنگ بزرگ و ناگهانی بمیرد، بلکه عطوفت اسـالمی ایجـاب مـی               
  .های ریز به او پرتاب شود تا آرام آرام جان بدهد سنگ

ق همین طبقـه اسـت زیـرا طبـق          در حکومت مستضعفین مجازات و کیفر ح       -۵
قوانین مربوط به حدود و قصاص اسالمی حتی اگر کسی مرتکب قتل شود و دیه بدهد و                 

در ایـن حکومـت مظلـومین،       . رضایت اولیاء دم را کـسب کنـد از مجـازات معـاف اسـت              
محرومین و گرسنگان باید کشته شوند و آنها که دستشان به خـون ملـت بیگنـاه ایـران                   

اند یا آیت خدا هستند یا نماینده خـدا در   ام ثروت ملی ما را غارت کردهآلوده است و تم 
  .روی زمین
 در ناحیه اسالم شهر در حومه جنوب غربی تهـران مـردم             ١٣٧۶در تابستان    -۶
آبی به جان آمده بودند در مرکز شـهر اجتمـاع کردنـد تـا از مقامـات مـسئول                     که از بی  

ایت پیشه آنها را بیرحمانه به گلولـه بـستند،          جوئی کنند ولی پاسداران جن     تقاضای چاره 
های شـریف در زمـره همـان مردمـی بودنـد کـه               البته نباید فراموش کرد که این انسان      

خمینی با فریب و نیرنگ آنان را با خود همداستان کـرد تـا حکومـت مستـضعفین برپـا                    
  .کنند

 کـه   فروش جلو حـرم     در خبرهای اوایل امسال آمده بود که نقدی پسر شمع          -٧
های خود در قم اظهار داشـت کـه          حاال سردار و سرتیپ شده است در یکی از سخنرانی         

  .»کنم حلق پاره می«و » آورم زبان درمی«
زاده حکومت اسـالمی بنـام سـعید امـامی، آزاداندیـشان،             و همچنین فرزند حرام   

د فتـوای  را با تجـویز بخوانیـ     ... پرستان و دلیرانی چون فروهرها، پاینده، مختاری و        میهن
  .باالترین مقام حکومتی به قتل رسانید به این عنوان که آنها دگراندیش هستند

تردیدی نیست تا زمانی که این حکومت بر جا میباشد پرونده این جنایتکاران در              
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ماند، چون خالف عقل است که پرونده یک جانی را بـه یـک آدمکـش بـدهیم                   ابهام می 
  .رسیدگی کند

ای، رفسنجانی و فالحیان به همدستی در        آلمان، خامنه  در دادگاه میکونوس     -٨
پرست محکوم شدند و بخاطر مصالح ملی آلمان اجرای ایـن حکـم              قتل رادمردان میهن  

  .المللی فعالً متوقف میماند ولی در آینده خدا میداند در سطح بین
های مربوط به سونای فرمانیه آمـده بـود کـه سـعید امـامی بـا                   در افشاگری  -٩
 ساله که صاحب سونا به ایشان هدیه کـرده بـود            ١٩زن و فرزند برای یک دختر       داشتن  

برداری میکند، ولـی روزهـای چهارشـنبه و          ای خریده و دو روز در هفته از او بهره          خانه
  .جمعه در اختیار دو نفر دیگر از همکاران محفلی میباشد

ـ  یعنی عمالً این دختر بی  بخـوانیم، نـامرد   پناه در آن واحد، ضعیفه سه نفر مرد 
این عمل چون از طرف کارگزاران سطح باالی حکومت وحوش انجام میـشود             . بوده است 

  .نه زنای محصنه است و نه خالف شرع و اخالق
برای یک انسان معمولی در این عصر هرگز قابل تجسم نیست که منزلت، غـرور،               

ر گیرد، عالوه   حرمتی و هتک قرا    عزت نفس و شرف یک زن به این ترتیب در معرض بی           
های فالحیان زن شوهرداری بوده با  خوانیم که یکی از معشوقه بر این کارهای زشت می  

چنین اعمالی نیز فقـط     . سه بچه که سرانجام توسط وی در اتومبیل خود به قتل میرسد           
  .برای مستضعفین خالف شرع میباشد

 را در ردیف    ای  آقای جنتی در نماز جمعه اولین هفته خرداد امسال، خامنه          -١٠
انبیاء محسوب نمود و در هفته گذشته دستاربندی که امام جمعه ارومیـه اسـت او را در                  

  .سطح امیرالمؤمنین علی عنوان نمود که از نظر مبانی اسالمی کفر محسوب میشود
 در واقعه دانشگاه، لطفیان و مردان زیر فرمانش، قـوای انتظـامی اهللا کـرم و                 -١١

اهللا به خوابگاه دانشجویان هجوم بردنـد و چـون ایلغـار              حزب اوباش باجبگیرش از شاخه   
بنـدی ایـن کـار       گذشته از اینکه از نظر زمـان      . مغول کشتند و سوزاندند و ویران کردند      

ریزی شده بود تا از دانشجویان زهرچشم بگیرند و بتواننـد امـسال دانـشگاه                کامالً برنامه 
  .اند هدف خود پیروز شدهآرامی داشته باشند که تا بحال در این بخش از 

اما آنچه جای تعجب دارد آنست که در حکومت اسـالمی طرفـدار عـدالت علـی،                 
جانی و آدمکش جایزه میگیرد و تقدیر میشود و دانشجوی مـصدوم بـه زنـدان میـرود و                   

ای چـون عـسگراوالدی میگویـد     شـود و تروریـست جـانی و هـرزه       محکوم به اعدام می   
در اینجـا دیگـر وحـشیگری ابعـاد و عمـق      » ین اسـت عاقبت نهضت ملوس و منوچ هم    «

  .ای پیدا کرده است تازه
 سـاله، بوسـیله جوانـان هـم محـل           ٢٢ حدود پنج هفته قبل، یک بسیجی        -١٢

خودش به قتل رسید و دستگاه فرمایشی دادگستری ظرف شش روز حکم اعدام قاتل را               
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 اسلحه و قدرت کـاذبی      صادر کرد، اما حقیقت این است که این جوان بسیجی با اتکاء به            
نمود و بهر عمل غیراخالقی و غیرانسانی        که حکومت به او عطا کرده از مردم اخاذی می         

دست میزد که ناگهان کاسه صبر جوانان همسایه لبریز میشود و از روی غیرت و شـرف،                 
هـا   بایست گفت که حکومت وحشی می. محله را از وجود این عنصر کثیف پاک میکنند    

ج میلیون بسیجی دارد و نیروی پایداری و استواری این حکومـت بـه همـین                در ایران پن  
توانند در مقابل سیل عظیم شصت میلیون ایرانـی اسـتقامت    افراد بستگی دارد ولی نمی  

  .کنند
 والیت فقیه و جامعه مدنی فریب دیگری است برای بر روی قـدرت مانـدن                -١٣

  .مالیان
ها عنوان یک مانع و دیوار عظـیم را دارد          والیت فقیه در مقابل جامعه مدنی نه تن       

والیت فقیه هیچ پایه و دلیل عقلی، اسالمی        . بلکه عموماً اهریمن جامعه محسوب میشود     
و قرآنی ندارد و حتی در احادیث و روایات هرگز نیامده است که چنـین حکـومتی قابـل                   

ی حکومـت  بینی و اجرا باشد و کسی که با قبول اصل والیت فقیـه و قـانون اساسـ      پیش
اسالمی و حفظ آن مدعی ایجاد جامعه مدنی باشد، هم خود را فریب میدهد و هم ملـت                  

تـضاد بنیـانی موجـود اسـت و     » جامعه مـدنی «و » حکومتی والیتی«ایران را، چون بین     
جمع بین اضداد هرگز میسر و ممکن نیست و تنها با سرنگونی و براندازی این حکومـت                 

هـای حکومـت مـردم سـاالری را در           رشادت و قدرت، پایه   است که مردم ایران با کمال       
  .چون اهریمن برود فرشته درآید. ایران مستقر و مستحکم خواهند کرد

  
  ١٣٧٨اسفند 

  

71



  

  
  ساختن فردای ایران پس از براندازی

  
پس از برقراری یک دولت آزاد و منتخب از آرای همگانی و حفظ حقوق مردم در                

تمـاعی و ایجـاد امنیـت در جامعـه، اولـین طـرح       هـای آزادیهـای سیاسـی ـ اج     زمینـه 
  .بایست در مورد مسائل رفاهی مردم باشد می

هـای اجتمـاعی و درمـانی بـرای       آموزش و پرورش رایگان و ایجاد مسکن و بیمه        
  .همه یکی از مسائل ابتدائی خواهد بود که بررسی و انجام خواهد شد

ت داخلی بـرای بـاال بـردن        در مورد توسعه کشاورزی، آبرسانی و صنعتی و تولیدا        
  .درآمدهای غیرنفتی تالش خواهد شد

های زندگی آنها و باال بـردن        بررسی میزان و سطح درآمد مردم به تناسب هزینه        
  .قدرت خرید و رفاه حال مردم

کشور ایران باید آماده شود که در ابتدای هـزاره سـوم بتوانـد همـراه کـشورهای                  
  .ح جهانی کوشا باشدجهان برای پیشبرد مسائل و ایجاد صل

البته مسائلی را که بایـد در فـضای سیاسـی ـ اجتمـاعی، سیاسـی ـ اقتـصادی و         
سـاالری و   سیاسی ـ اجتماعی ایـران همـواره در نظـر داشـت نگهـداری و حفـظ مـردم        

های سیاسـی و برابـری جامعـه در          استقالل ملی است که در آن آزادی احزاب و اندیشه         
  .های انسانی مستتر است برابر قانون و ارج به آزادی

هـای داخلـی و      گـذاری  روند اقتصاد آزاد و ایجاد شرایط مناسـب بـرای سـرمایه           
  .خارجی برای باال بردن اقتصاد کشور الزم میباشد

گسترش فرهنگ و ناسیونالیسم ملی یکی از ارکان مهم آموزش و پـرورش ایـران               
  .خواهد بود که بطور جدی دنبال خواهد شد

  
  ١٣٧٩مرداد 
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  قتصاد تک محصولیا

  
.  دالر رسـید   ٣۵ای بـاالی     در ظرف چند ماه اخیر قیمت نفت ناگهان بـه بـشکه           

کنند که تا پایان سـال جـاری         مقامات اقتصادی و بانک مرکزی ایران چنین ارزیابی می        
 میلیـارد دالر و از صـادرات        ٢٩درآمد ارزی ایران از بابت نفـت بـه          ) ٢٠٠١ مارس   ٢١(

به چنـین اقتـصادی کـه فقـط بـه یـک             .  میلیارد دالر میرسد   غیرنفتی به زحمت به یک    
 که آنهم نتیجه کار و تولید ملی نیست بلکه حاصل ذخائر سرزمین مـیهن مـا                 -محصول  
  . در اصطالح علم اقتصاد میگویند اقتصاد تک محصولی-میباشد 

اند و دارند از جمله اقتـصاد بـسیاری از        چنین اقتصادهائی در جهان وجود داشته     
هنگامی که مـدیران اقتـصاد ایـن        . های امریکای جنوبی نیز به قهوه وابستگی دارد       کشور

هـای   بینـی  جوامع دریافتند که چنین اقتـصادی بـسیار شـکننده اسـت و تمـام پـیش                
اقتصادی آنان به یک پارامتر خارجی یعنی نوسانات قیمت این کاال مرتبط میشوند خـود             

 که بجای مصرف درآمـدهای ارزی حاصـله         به این ترتیب  . را از سیطره آن خالص کردند     
تالش کردند که آنرا صرف افزایش تولید ملی و رشد و توسعه اقتصادی بنماینـد کـه در                  

در نتیجـه، هـم از مـصرف کاالهـای صـنعتی            . درجه اول به صنعتی شـدن روی آوردنـد        
 نیاز شدند و افزایش تولید خود را در خارج به فروش رسانیدند و ارز حاصـله                خارجی بی 

آرژانتین یکی از کشورهای نمونه جهان      . را در راه گسترش و نوسازی صنایع به کار بردند         
و بـه لحـاظ اینکـه در        . است که فقط در چندین سال کوتاه این مسیر طوالنی را پیمـود            

گـذار   ابتدای توسعه و رشد به سرمایه نیاز داشت قانونی تـصویب کـرد کـه هـر سـرمایه         
گـذاری کنـد و از امنیـت         نی میتواند در این کشور سرمایه     خارجی به هر ارز یا پول جها      

اقتصادی و خدمات یک شبکه بانکی قوی و مطمئن برخوردار باشد و به هر ارز خـارجی                 
میتواند حساب داشته باشد و نقل و انتقال آن تابع هیچگونه مقررات بازدارنده یا کنتـرل                

سال اگر متحمل ضـرر شـد       بینی شده مثال یک    بانک مرکزی نیست، در پایان مدت پیش      
  .کند دولت، تمامی سرمایه او را با بهره متعارف پرداخت می

دهد که این اقتصاد ورشکسته و بـی سـر و            آیا مدیریت اقتصادی ایران اجازه می     
چـون در ایـران از آغـاز      . های منطقی و مؤثر استفاده کند؟ خیر       حل سامان از چنین راه   

ره صحیح اقتـصاد جامعـه بـرای حکومـت کننـدگان            ای بعنوان ادا   انقالب تاکنون وظیفه  
ما بـرای   «اولین شعار مؤثر در زمینه اقتصاد آن بود که خمینی گفت            . متصور نبوده است  

اقتصاد مـال خـر     «و بعد هم تیر خالص را زد و گفت          » اسالم انقالب کردیم نه چلوکباب    
م ایران بـرای بـه       مرد گویند اصوالً  گیرند و می   هستند کسانی که بر او خرده می      . »است
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دست آوردن آزادی و دموکراسی انقالب کردند و هنگامی که ماشین انقالب بـه حرکـت                
در آمد تعدادی پریدند روی رکاب ماشین و شعار اسالمی بودن دادند و از این گذشته در 

هـای قبائـل و ملـل دیگـر          اسالم، بویژه در صدر اسالم برای دستیابی به اموال و دارائـی           
کافی اسـت بـه مقـدار امـوال غـارت شـده مـردم توسـط بنیـاد              . شد یسخت کوشش م  

 خرداد و درآمد صدها میلیارد دالری این بیست ساله آن بنیادها            ١۵مستضعفان و بنیاد    
اگـر از طریـق     » چلوکبـاب «نگاهی انداخته شود تا معلوم گردد رژیم تا چه انـدازه بـرای              

  .غارت و سرقت اموال دیگران باشد اهمیت قائل است
آقای خاتمی هم که همواره سعی دارد وضع موجود را حفظ کنـد تـا در مجمـوع           
حکومت اسالمی چند صباحی دیگر در مسند قدرت باقی بماند و بـرای اینکـه بـر طبـق                

متهم نشود در این مدت طـوالنی حکومـت خـود، هرگـز             » خریت«فرموده امام راحل به     
قوه اجرائیه بخـش سیاسـی اسـت        خود را به مسائل اقتصادی آشنا نکرده، خاتمی رئیس          

اقتصاد یـک دانـش     . گذارند کار کنم   کند که نمی   آنهم در موضع اقلیت و مرتب ناله می       
مدیریت اقتصادی یک فن است که      . است که خاتمی و بقیه دستاربندان فاقد آن هستند        

بهره  گرا بودن که از آنهم بی عبارتست از دانش به اضافه تجربیات علمی و عملی و مردم  
  .هستند

انجام شد حکومت استفاده کننده از انقالب، دو پایگـاه           انقالب بوسیله مردم ایران   
چپ سنتی که آنرا سازمان داد و بازار و بـویژه هیئـت مؤتلفـه اسـالمی بـه         : اصلی داشت 

سرکردگی عسگراوالدی که آنرا تأمین مالی نمود که پس از انقالب هریک سهم خـود را                
ابتکارات شخصی در اقتصاد کـه محـصول نـوعی سوسـیالیزم            سلب مالکیت و    . برداشتند

. ورشکسته گروه اول بود چه در قانون اساسی و چه از نظر دولتی کردن کارها نمودار شد       
سپردن اقتصاد کشور به بازاریان و اداره اقتصاد کشور با رعایـت قـوانین حـاکم بـر بـازار                    

از آغاز انقالب تاکنون ایران بر . کردندگذاری  جایزه بازاریان بود که در راه انقالب سرمایه   
کار، مسلمان سنتی، و دست آخر       گروهی بنام مرتجع، محافظه   . همین مدار اداره میشود   

اداره اقتـصاد   . اللهی، همه نمایندگان همین بازاریان و حافظ منـافع آنـان هـستند             حزب
ا رعایت قـوانین    امروز اقتصاد ب  . کشور با قوانین بازار چند قرن است که عمرش تمام شده          

علمی و توجه به مجموع روابط سیاسی ـ اقتـصادی جهـان اداره میـشود کـه متأسـفانه       
  .مدیران اقتصاد ایران نه به آن مجهز هستند و نه از آن آگاهی دارند

بر اقتصاد ایران سـیطره دارنـد و        ) بخوانید بازاری (کار   هنگامی که جناح محافظه   
میـشود، درآمـد حاصـل از نفـت بـه عنـوان یـک درآمـد         این اقتصاد با قوانین آنان اداره    

چون در شـبکه ذهنـی      . بادآورده و خداداد تلقی میشود و تا دینار آخر به مصرف میرسد           
هـای   آنها چنین امری قابل تجسم نیست که اوالً این ذخائر متعلق به ملت ایران و نسل               

 در راه صـنعتی کـردن        این ذخائر تمام شدنی اسـت و بایـد آنـرا           ثانیاً. حال و آینده است   
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کـه بـر    ! این مجموعه از باصطالح روحانیت    . کشور و توسعه و رشد اقتصادی مصرف کرد       
توانند ایران را از زمره کشورهای       خواهند و نمی   اند هرگز نمی   حکومت ایران چیره شده   
تا این حکومت باقی باشد ما همچنان وابسته به نفت، وابـسته            . تک محصولی خارج کنند   

المللـی هـستیم و هرگـز        های بزرگ جهانی و زیر نفود شـدید بازارهـای بـین            به قدرت 
  .رسیدن به یک اقتصاد مستقل ملی قابل تصور نیست

 
  ١٣٧٩آذر 

  
  

12



  

  
  فدرالیسم و ایران

  
  

  گرائی استان
بکار بردن اصطالحات غربی موجب سـردرگم شـدن فارسـی زبانهـا در تفـیهم و                 

  .شفاف شدن موضوعات میگردد
سیستم سیاسی ـ اجتماعی است کـه بـر    «که منظور از آن » یسمفدرال«اصطالح 

ــشود    ــشکیل می ــستقل ت ــاالت م ــاد ای ــت از اتح ــک مملک ــق آن ی ــأخوذ از واژه » طب م
اتحاد چنـد کـشور، اتحـاد چنـد اسـتان،           «بزبان فرانسه است که معنی آن       » فدراسیون«

ای از   دن رشته اتحاد چند دسته از مردم و همچنین سازمان یا انجمنی که برای اداره کر             
  .است» ورزش تشکیل میشوند

کشورهائی که تاکنون با بکار بردن ایـن اصـطالح نـوع حکومـت خـود را معرفـی        
  : اند به ترتیب حروف الفبا عبارتند از نموده

 ٣/١٠/١٩٩٠ جمهوری فدرال آلمان که از تاریخ اتحاد مجدد آلمان در تاریخ          -١
 کشور آلمان همزمان با تـشکیل امپراتـوری         توضیح آنکه تاریخ استقالل   . (آغاز شده است  
  ). بوده است١٨٧١آلمان در سال 

 جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی، که این کشور دارای قدمت تاریخی بوده            -٢
و حدود سی قرن با سیستم سلطنت توارثی اداره میشده و پس از سقوط هایل سیالسی،           

  .بهره جسته است» فدرال«از اصطالح 
پـس از   ! از انگلـستان  » ٣/٧/١٧٧۶تـاریخ اسـتقالل     «ده آمریکـا     ایاالت متح  -٣

  .میباشد» دموکراتیک«جنگهای استقالل در آمریکا، که خود نوعی جمهوری 
  . از برزیل٧/٩/١٨٢٢ جمهوری فدراتیو برزیل تاریخ استقالل -۴
  .فعلی» فدراسیون روسیه« اتحاد جماهیر شوروی سابق و -۵
  ! از انگلستان١٩/٩/١٩٨٣تاریخ استقالل » سنت کیتس و نویس« فدراسیون -۶
رئیس حکومـت   !  از انگلستان  ١/٧/١٨۶٧ فرمانداری کل کانادا تاریخ رسمیت       -٧

  »!ملکه الیزابت«
  . از ایتالیا٢۴/١٢/١٩۵١ جماهیر عربی خلق لیبی ـ تاریخ استقالل -٨
، واقع در شمال شرقی اقیانوسیه در اقیانوس کبیـر          )جزایر( جمهوری مارشال    -٩

  ! از آمریکا٢٨/١٢/١٩٩٠، تاریخ استقالل )آرام(
  . از اسپانیا١۶/٩/١٨١٠ مکزیک تاریخ استقالل ایاالت متحده -١٠

22



  

ــاریخ اســتقالل   -١١ ــزی، در شــمال شــرقی اســترالیا ت ــاالت متحــده میکرون  ای
  ! از آمریکا٢٢/١٢/١٩٩٠

  . از بلغارستان١٩١٨ جمهوری فدرال یوگسالوی، تاریخ استقالل -١٢
ی از اداره کشور به شیوه فدرالیسم، سیستم حکومت کـشورهائی اسـت             نوع دیگر 

» فــدرال«انــد و بــا اینکــه از عنــوان  کــه از ترکیــب دو و یــا ســه کــشور تــشکیل شــده
  :اند عمالً و ظاهراً بصورت فدرالیسم اداره میشوند، مانند پوشی نموده چشم

نگلـستان فرمـان     از ا  ١/١١/١٩٨١که از تاریخ    » آنتیکوا و باربودا  « کشورهای   -١
  .اند را دریافت نموده! استقالل
 بوسـیله انگلـستان از نعمـت        ٢/١٢/١٩٧١ امارات متحده عربی که در تاریخ        -٢

  .اند مند گردیده استقالل بهره
انگلـستان و ایرلنـد     « دولت بریتانیا با قدمت تاریخی که از ترکیـب دو ایالـت              -٣
کـار مـداوم هنـوز بـه توافـق         تشکیل شده است کـه پـس از حـدود دو قـرن پی             » شمالی
  .اند نرسیده
  . از یوگسالوی١۵/١٠/١٩٩١گوین تاریخ استقالل   جمهوری بوسنی و هرزه-۴
کـه بـا متحـد شـدن        ) واقع در جنوب شرقی آفریقا    ( جمهوری متحده تانزانیا     -۵

 و زنگبـار    ١٩۶١کشورهای تانگانیا و زنگبار بوجود آمده است، تـاریخ اسـتقالل تانگانیـا              
  .١٩۶۴تحاد هر دو کشور با هم در سال  و ا١٩۶٣

در شمال آفریقا ساحل دریـای مدیترانـه تـاریخ          » ترینیدا و توباگو  « جمهوری   -۶
  ! از انگلستان٣١/٨/١٩۶٢استقالل 
جزایر واقع در اقیانوس اطلـس در       » سائومه و پرنسیپ  « جمهوری دموکراتیک    -٧

  . از پرتغال١٢/٧/١٩٧۵مغرب قاره افریقا، تاریخ استقالل 
در شمال غربی قاره استرالیا، تاریخ اسـتقالل  » جزایر« فرمانداری کل سلیمان   -٨

  !گذاری، از انگلستان  نوع حکومت فرمانداری با یک مجلس قانون٧/٧/١٩٧٨
در جنوب غربی قاره آسیا، تاریخ استقالل       » سنت وینسنت و گرنادین   « کشور   -٩

  ! از انگلستان٢٧/١٠/١٩٧٩
، کشورهای بسیاری در سراسر عالم با نوعی از انـواع           همانطور که مالحظه میشود   

را بدنبال نام خود یدک میکشند ولی با نگاهی         » فدرالیسم«الظاهر عنوان    فدرالیسم علی 
خوریم که  گذرا به تاریخ این همه کشور قدیمی و جدید االستقالل، به این حقیقت برمی  

ه سیاسی ـ اجتماعی است و   تنها یک فرضیه فریبند» فدراسیون«و » فدرالیسم«عناوین 
حتی استقالل حکومت مرکزی بسیاری از این کشورها مورد سئوال است، چـه رسـد بـه                 

  !موضوع فدرالیسم
الـذکر   باید اضافه کنیم اگر بر فرض محال این عنوان در مـورد کـشورهای فـوق               
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چ واقعیت هم داشته باشد، گذشته از اینکه شرایط جغرافیائی، تاریخی و فرهنگی آنان هی             
پرسـت   مشابهتی با موجودیت کشور ما ایران ندارد، بنظر نمیرسد که هیچ ایرانی مـیهن             

مایل باشد چنین سرنوشت سیاسی از طرف قدرتهای بیگانه به کشورمان تحمیـل گـردد               
  .که فقط به یک عنوان سیاسی ظاهر فریب دلخوش باشیم

ایرانـزمین  در » گرائـی و خـودگردانی اسـتانها    اسـتان «الگوی راستین و حقیقـی    
دارای هزاران سال سابقه تاریخی میباشد و بطـور کلـی موجودیـت کـشور مـا در طـول                    

  .داری بوده است هزاران سال براساس همین شیوه سیاسی ـ اجتماعی و مملکت
برای ما ایرانیان استفاده از اصطالحات سیاسی غربی موردی نـدارد، زیـرا تعریـف           

ملت عبارت از انـسانهائی از یـک نـژاد بـا      «:یک ملت در فرهنگ غربی به این شرح است 
فرهنگ و تاریخ محلی مشترک است که در اقلیمـی واحـد تحـت یـک شـیوه حکومـت                    

  .»زندگی میکنند
ولی در فرهنگ هزاران ساله ایران این تعبیر بکلی مردود و غلـط اسـت و بازتـاب           

  .دیگری دارد
  :معنی ملت در فرهنگ ایرانیان

های گوناگونی است که در شرائط اقلیمـی مختلـف،           ملت، به معنی اقوام و تیره     «
راسـتی،  «با آداب و رسوم و دین و آئین گوناگون و تاریخ محلی غیرمشابه، تحـت لـوای                  

همچون افراد یک خانواده به هم وابسته و پیوسته بوده و قرنها در کنـار               » نیکی و زیبائی  
حمیـل یـک فرهنـگ بـه     اند، و هیچ عامل و مانع و رادعی موجب ت     یکدیگر زندگی کرده  

  .فرهنگ دیگری نشده است
تنها در کشور ایران میتوانیم شاهد این حقیقت باشیم که طی چندین هزار سال،              

های دریای خزر، از خراسان و سیستان و بلوچستان  اقوام مختلف از خلیج فارس تا کرانه
د با هـم  تا ماورای جبال همیشه سربلند زاگرس با حفظ تمام شئون فرهنگی و قومی خو            

های قومی یکدیگر حرمت نهاده و برای حفظ حدود          اند و به کلیه وابستگی     زندگی کرده 
  .اند و ثغور میهن خویش دوش بدوش هم جنگیده

گانـه از    هـای بیـست    سـاتراپ «پیوستگی این اقوام که استانهای مختلـف ایـران          
می بهترین نمونـه  اند، فقط از نظر اقتصادی و نظا   نامیده شده بوده  » دوران داریوش کبیر  

همبستگی را نشان داده است، که همه با یک آرمان واحد از آب و خـاک مـیهن بـزرگ                    
  .اند خود ایران دفاع کرده

همینطور که تعریف ملت در مکتب ما صد و هشتاد درجه با قـضاوت و برداشـت                 
جهــان غــرب تفــاوت دارد، کلیــه اصــطالحات متــداول سیاســی ماننــد ناسیونالیــسم ـ   

تـری   تر و منطقـی  و باالخره فدرالیسم، در فرهنگ دیرپای ما معانی گسترده دموکراسی  
  .را حائز میباشد
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گرائـی و خـودگردانی اسـتانها        ، اسـتان  »فدرالیـسم «منظور نهائی ما از اصـطالح       
میباشد که هر یک از موارد آن به عنوان امتیازی برجسته در بهترین مکاتـب سیاسـی ـ    

  .ری شده استبردا اجتماعی غربی از آن بهره
در دوران قیمومیت ایران بر جزایر تازه به تمدن رسیده دریـای اژه کـه در قـرون          

فرهنگ کهن ایران زمـین     )  سال قبل  ٢۵٠٠دوران هخامنشی از    (بعد یونان نامیده شد،     
بوسیله استانداران پارسی و ایرانی بـه آن مـردم کـه هنـوز بـا پوشـیدن لبـاس آشـنائی                      

هـا اسـتوار     »ساتراپ«ه است، بر اصل آزادی در خودگردانی        اند آموزش داده شد    نداشته
  .بوده است

ایم  تشابه موارد این فرهنگ که ما با توجه به شرایط زمان و مکان منطبق نموده              
  :میهنان عزیزمان پیشنهاد میکنیم بشرح زیر است و برای آینده ایران به هم

رهنگـی، افکـار و   های قومی، مذهبی، سنتی و ف  محترم شمردن رسوم و آئین     -١
  ).کاسموپولیتانیسم(های گوناگون در سراسر ایران  عقاید تمام اقوام و تیره

برای نیل به این هدف بایستی کلیه مـردم در سراسـر کـشور در پنـدار، گفتـار و                 
آزادی در انتخاب لبـاس، اجـرای مراسـم         : کردار خویش آزادی کامل داشته باشند شامل      

ـ        ان قـومی و محلـی، موسـیقی و رقـصهای محلـی، و              قومی، سنتی، فرهنگـی، تـرویج زب
ای که منافاتی با حقوق انسانی از نظر  همچنین سایر امور مربوط به عادات قومی و قبیله 

  .ای المللی نداشته باشد، بنا به تشخیص مجالس منتخبه محلی و منطقه بین
» اهـ  بهتـرین « خودگردانی استانهای مختلف از نظر انتخابات آزاد و برگزیدن           -٢

هـای اصـالحی،     بدون دخالت قدرت مرکزی و آزادی کامل در اولویـت دادن بـه برنامـه              
  .آموزشی و عمرانی، بنا به تشخیص شوراهای استانی و محلی خواهد بود

 از آنجا که بایستی جامعه بوسیله مساعی جمعی و همکـاری تمـام نیروهـای                -٣
ــشور اداره شــوند   ــسانی در سراســر ک ــسم(ثمــربخش ان ، توســعه فرهنــگ و )کولکتیوی

ها و خدمات بهداشتی، بایستی در  های علمی و تکنیکی و همچنین انجام برنامه        آموزش
تمام استانهای کشور با توجه به تناسب جمعیت و شرایط زیستی و موقعیـت جعرافیـائی      

  .بطور عادالنه و منطقی یکسان باشد
ست و تمام مردم در عالوه بر اینکه قوانین قضائی و جزائی در تمام کشور یکسان ا

مند میباشند، چنانچه مواردی با زیربنای اعتقادی قـوم          مقابل قوانین از حقوق برابر بهره     
و اکثریت ساکنین یک استان مخالف باشد، شورای عالی قضائی در هـر اسـتان میتوانـد                 
پیشنهادات خود را به وزارت دادگستری اعالم نماید تا با توجه به شرایط ویـژه در مـورد                  

  . استثنائات، تصمیمات الزم اتخاذ گرددآن
هر فرد از هر قوم و تیره دیگر در مدت اقامت دائم و یا موقت خود در هر اسـتان                    
ملزم به اجرای قوانین و مقررات و رعایت آداب و رسوم استان مورد اقامت خود میباشد و 
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برائـت وی از  عدم آگاهی مسافرین و مهاجرین از قوانین و رسوم استان مربوطه دلیل بـر        
  .ارتکاب اعمال خالف در آن استان نخواهد بود

 کلیه امور مربوط به سیاسـت خـارجی، اقتـصاد ملـی و سیاسـت ارزی، دفـاع         -۴
های دراز مدت و مسائل مـشابه، در حـوزه اختیـارات             نظامی و غیرنظامی، و سایر برنامه     

عداد جمعیت هـر    مجالس قانونگذاری و ملی مرکزی است که نمایندگان آن متناسب با ت           
  .استان از سوی هر استان معرفی میشوند

البته یادآوری کلیه موارد مختلف در این باره به کتابی مستقل نیاز داشته در این               
های ذکر شده در باال  گنجد ولی بطور کلی در تمام موارد الزمست سرفصل مختصر نمی

  .بعنوان الگوی کار در نظر گرفته شود
 
 

  ١٣٨١مرداد 
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  براندازی آری... ندوم نهرفرا

  
با اوج گرفتن جنبش ملت ایران برای سرنگون کردن رژیم مالیان و عمیقتر شدن        
بحران سیاسی ـ اجتماعی و سیاسی ـ اقتصادی در حکومت اسالمی، شعار رفرانـدوم بـه     

  .یکی از شعارهای اصلی حکومت و ستون پنجم آن در خارج تبدیل شده است
آویـز بتوانـد حرکـت و جنـبش      ست که با این دست   حکومت اسالمی در پی آن ا     

  .ملت ایران را از مسیر و هدف اصلی خود که براندازی است منحرف سازد
هـای دمکراتیـک همـواره سـرکوب         در کشوری که آزادی وجود ندارد و جنـبش        

م تعریف سیاسـی ـ اجتمـاعی خـود را     توان انتظار داشت که رفراند ه میشوند چگون می
 ایـران آگـاه اسـت کـه بـرای نجـات از بحـران کنـونی و رسـیدن بـه                      داشته باشد؟ ملت  

های فردی و اجتماعی و همچنین رفاه در جامعه، تنها چاره، دگرگونی بنیادی در               آزادی
جامعه ایران یعنی سرنگونی حکومت اسالمی است که همواره از ابتدا با سرکوب نیروهای 

بـا دوگانـه نمایـان سـاختن سـاختار       میهنی و مردمی خود را استوار نگاه داشته اسـت و            
های مختلف در ساختن اپوزیسیون و رهبران سیاسی کاذب         بازی شب حکومتی و خیمه  

در داخل و خارج ایران مسیر حرکـت مردمـی را بـرای رهـایی از سـتم و ظلـم جبـاران                       
  .اند حکومتی در ایران، منحرف کرده

رو و تندرو و بعد نیـز        نهاین حکومت آدمکش یاغی و ضد ایرانی، ابتدا با شعار میا          
های مردم همواره موفق بوده است و همزمـان و   با شعار اصالحات در متقاعد کردن توده      

  .پرستان ادامه داده است همواره به قتل و غارت در این مملکت و سرکوب میهن
اکنون بعد از به پایان رسیدن تاریخ مصرف شعار اصـالحات، حکومـت، دسـتاویز               

م ن چیزی جز شعار رفرانـد     مه بقای ننگین خود تدارک دیده است و ای        دیگری را برای ادا   
  .نیست

پـروا   فرزند ایرانزمین، در بیان عقاید خـود کـامالً روشـن و بـی               من، آرمان نوری،  
گویم و خیلی صریح تکلیف خود را با دشمنان و سرسپردگان خـائن بـه ایـن                  سخن می 

  .دارم مرز پرگهر اعالم می
سـط عاشـقان و   ود گردد، و میبایست سرزمین اهـورائی تو حکومت مالیان باید ناب   

گزاران راستین آن، کـه شما میهن پرسـتان و فرزنـدان واقعـی ایرانـزمین هـستید        خدمت
ساخته و پرداخته گردد، تا فردایـی پربـار و مملـو از بالنـدگی و فرزانگـی بـرای خـود و                       

  .نسلهای آینده ایران داشته باشیم
براسـاس انتقـاد دیگـران تنظـیم کـنم و بـه دنبـال           توانم موضع خود را      من نمی 
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زنـدگی مـن عمـدتاً بـا انتقـاد همـراه بـوده اسـت وتـضاد                  . تشویق آنها نیز نخواهم بـود     
گیـریم   درانتقادات نیز وجود داشته است، ولی ما از انتقادها و تضادهای سازنده بهره می             

  .فرما باشد مو همواره سعی خواهد شد روندی انسانی و مردمی در جریان جنبش حک
کشم و همواره از آن صـدمات   من این مسئولیت را برای لذت بردن بر دوش نمی    

ام، این یـک وظیفـه میهنـی، مردمـی اسـت بـرای               مالی و جانی و حتی خانوادگی دیده      
  .ترسیم تاریخ فردای ایرانزمین

نوع تواند بعد از براندازی برای تعیین  م میگویم، رفراند ام، باز هم می گفتهبارها 
رژیم آینده و با ناظران میهنی و مردمی و نمایندگان گروههـا و احـزاب سیاسـی ایرانـی                   

  .برگذار شود
م در مسیر رهـایی ملـت ایـران و سـرنگونی            اید گفت در حال حاضر شعار رفراند      ب

  .حکومت اسالمی نیست بلکه در روند بقای بیشتر آن است
ن همین فردا اعالم کند کـه       برای مثال به فرض، اگر حکومت برای خروج از بحرا         

یسیون هم دعوت شود در شود و از اپوز در چند ماه آینده در ایران رفراندومی برگذار می        
م شرکت کند، و برای اینکه ظاهری دمکراتیک نیـز بـه آن بدهنـد از نـاظرین                  این رفراند 

م نظـارت داشـته باشـند        شود که بر صحت اجـرای ایـن رفرانـد          المللی هم خواسته   بین
، روشـن اسـت کـسانی کـه از ایـن برنامـه              )المللی هوادار حکومت اسـالمی     مل بین عوا(

حمایت خواهند کرد عناصر وابسته و خائنین خواهند بود که با همـاهنگی فراماسـونهای               
مذهبی در ایران و فراماسونهای ستون پنجم رژیم در داخل اپوزیـسیون در اجـرای ایـن                 

حکومت ضدمردمی و ضدایرانی تحکیم و استمرار       پروژه کوشا خواهند بود تا به بقای این         
در این برنامه تعدادی از رهبران سیاسـی        . ببخشند و منافع جهانخواران را محفوظ دارند      

ها و ملیون وابـسته شـرکت خواهنـد داشـت،      ها، ملی ـ مذهبی  خواهان، چپ مشروطه
ـ  اینها گروههایی هستند که همواره از خاتمی و اصالحات او حمایـت کـرده              د و شـعار    ان

م ریش و قیچـی تمامـاً     در این رفراند  . دهند لمللی را می  ا رفراندوم با نظارت ناظرین بین    
روزی ملت ایـران دسـت      المللی آن که در سیه     در دست حکومت اسالمی و حامیان بین      

خواهند جانشینی برای خاتمی انتخاب کنند، و آخوندها         اینها می . اند، خواهد بود   داشته
ی بمانند و همان روش گذشته با شکل ظاهری متفاوت در اداره مملکت             بر سر قدرت باق   

پرسـتان و طرفـداران دمکراسـی و      به اجرا درآید و در این مسیر و هدف همـواره مـیهن            
ای اسـت کـه طراحـان        مـه این برنا . مردم ساالری و رفاه در جامعه سرکوب خواهند شد        

م که از سوی لذا در برابر شعار رفراند. اند هالمللی تدارک دید م با ناظران بین  شعار رفراند 
المللـی طرفـدار آن مطـرح        حکومت اسالمی و عوامل سـتون پـنجم و سیاسـتهای بـین            

بایست برای رسـیدن بـه آرمانهـای میهنـی خـود کـه               شود ملت غیور ایرانزمین می     می
زند استقالل، آزادی و تمامیت ارضی همراه با رفاه اجتماعی است، شعار براندازی را فریاد 
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توانید با حمایت شورای براندازی در یک قیـام ملـی            و بدانید شما فرزندان ایرانزمین می     
دان تـاریخ بفرسـتید، و آن    سراسری این حکومت و عناصر ستون پـنجم آن را بـه زبالـه     

زمان است که فرزندان راستین ایرانزمین بـر سرنوشـت خـویش حـاکم خواهنـد شـد و                   
  .ن ما باز خواهد گشتراستی، نیکی و زیبایی به سرزمی

بایست با آگاهی گام بردارید و مبارزه خود را برای ایجاد یک             ملت ایران، شما می   
دگرگونی بنیادی ادامه دهید تا بعد از براندازی بتوانیم به یک نظام اجتمـاعی نـوین کـه                  
منافع و حقوق تمام طبقات اجتماعی در آن تعیین شود دست یابیم و این است عـدالت                 

هــای اقتــصادی و سیاســی ـ    و حاکمیــت ملــی و مردمــی، کــه در آن آزادیاجتمــاعی
اجتماعی حفظ خواهد شد و روند نو و انسانی در مناسبات بین تمام اقشار جامعه ایجـاد                 

برای رسیدن به این آرمانها، هماهنگ کردن پتانسیل پراکنده برانـدازی از            . خواهد گشت 
د، کـه آنهـا ترکیبـی از نیروهـای مبـارز            باش نیروهای میهنی و مردمی چاره پیروزی می      

مردمی با عقاید متفاوت سیاسی ـ اجتماعی و سیاسی ـ اقتصادی ولی در مسیر براندازی   
این تشکیالت در فردای ایران احزاب گوناگونی را که زمینـه سـاز دمکراسـی در                . هستند

دون بررسـی و    دهم به آقایانی که ب     البته هشدار می   .آورند ایران خواهند بود، بوجود می    
رسـانند و بـه      ها به چـاپ مـی      نویسند و در روزنامه    اندیشی، نامه سرگشاده می    عاقبت

خواهید بـا افـرادی      باشند، شما چگونه می    دنبال اتحاد با ستون پنجم رژیم اسالمی می       
پیشینه بـد بـه      که نام بردید و معلوم الحال هستند و بدلیل شناخت مردم از آنها و سوء              

  اند ایرانی آزاد و آباد بسازید؟ ه تبدیل شدههای سوخت مهره
باید گفت این پیشنهاد اتحاد ملی شما برای شوربختی بیشتر ملت ایران تـدارک              

بـرای فـردای ایـران تغییـر اندیـشه و            .دیده شده است نه برای آزادی و دمکراسی و رفاه         
عملکـرد  کالم، در مسیر جریان و حرکت مردمی و سخنان مردم پسند کافی نیست، این               

و کردار نیک است که نتیجه بخش خواهد بود و استواری در اندیشه، گفتار و کردار نیک                 
در طی دوران زندگی است که با آن انسانها را میتوان شناخت، که در لیست شـما، یـک                   

  .توان یافت نفر را هم با این شرایط نمی
شعار اصـالحات   ما بر این باوریم که شعار رفراندوم در حال حاضر، سرنوشتی جز             

اندیشان ناآگاه در این لحظه بر       نخواهد داشت حتی اگر بخش کوچک و ناچیزی از کوته         
  .این توهم باشند که از طریق رفراندوم در این حکومت چیزی عاید آنها خواهد شد

مردم ایران بدانند که برای رسیدن به استقالل و آزادی و تمامیـت ارضـی و نیـز                  
غرور و افتخار ایرانی بودن، باید از مرز براندازی عبور کرد و بعد             رفاه و عدالت اجتماعی و      

از آن انتخابات و یا هرگونه رفراندم در فضای آزاد و باز سیاسـی ـ اجتمـاعی بـا نظـارت      
  .رهبران سیاسی ـ اجتماعی و نمایندگان مردم ایران برگذار خواهد شد

  ١٣٨١دی 
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  ادشاهی مشروطه یا جمهوری مشروطهپ

  
مسائل ایران را دنبال میکند این مـسئله روشـن اسـت کـه               هر کسی که  امروز بر   

حکومت اسالمی با یک بحران عمیق سیاسی ـ اجتماعی و سیاسی ـ اقتصادی روبروست،   
ای کـه بـرای مقابلـه بـا          شکست قطعی و مفتضحانه خیمه شب بازی اصالحات، برنامـه         

های مردم   ترین بخش  ادهریزی شده بود، اکنون حتی عقب افت       بحران و قیام مردم طرح    
تـری از   های وسـیع   را که با توهم دنبال خاتمی راه افتاده بودند بیدار کرده است و توده             

مردم به عرصه مبارزه سیاسی ـ اجتمـاعی و مخالفـت علنـی بـا حکومـت اسـالمی روی        
وضعیت حکومت به جایی رسیده است که کمتر کسی از امکان بقاء و دوام آن               . اند آورده

  .یکندصحبت م
عالوه بر بحرانهای اقتصادی و اجتماعی داخل، بحران منطقه نیز باعث شده است             
که آینده حکومت جبار اسالمی تیره و تار شود و سرنگونی ایـن حکومـت را بنفـع ملـت                

  .ایران سرعت دهد
تـرین مراحـل حیـات       تـرین و شـکننده     اکنون حکومت اسالمی یکی از ضـعیف      

ومت را به هراس از یک انفجار بزرگ اجتمـاعی یعنـی            گذراند، و سران حک    خویش را می  
قیام ملی کشانده است و شعار رفراندم را برای مقابله با این انفجار، انتخاب کرده اند کـه                  

زننـد   توسط عوامل ستون پنجم رژیم در خارج و عوامل سرسپرده داخل کشور فریاد می  
برانـداز شـعار ملـت ماسـت را          مرگ بر جمهوری اسالمی و برانداز       ولی ملت ایران فریاد     

  .فریاد خواهند زد
المللی، برای حفظ حقوق و منـافع ملـی          ای و بین   در این شرایط حساس منطقه    

توانـد جریانهـای روشـنفکری، آزادی خواهانـه و           ایران استراتژی پادشاهی مشروطه نمی    
ای ملـت مـا     ای آزاد، آباد و باافتخار بـر       پرستانه مردم ایران را جذب نماید و آینده        میهن

  .تدارک ببیند
 در شرایطی صورت گرفت که هـم        ١٢٨٩فلسفه جنبش پادشاهی مشروطه سال      

آخوندها و هم شاه مستبد بودنـد و انگلیـسیها بـا جنـبش پادشـاهی مـشروطه و قـانون                     
اساسی آن، قدرت مالها و شاه را در حکومت بر مردم تقسیم کردند و چنانکه دیـدیم در                  

شدند که در آنجا دفاع از       واره اکثراً فراماسونها منصوب می    مجلس شورای ملی و سنا هم     
  .منافع و حقوق ملت و میهن اهورائی خبری نبود

هـا فـراهم     البته جنبش پادشاهی مشروطه توسط دو دسـته از عوامـل انگلیـسی            
آورده شد، یک گروه نواندیشان اروپا دیده، که به دنبال مشروطه پادشاهی اروپایی بودند              

ا از فرهنـگ و مـذهب و جامعـه آن روز مـردم ایـران کـم بـود و از قـدرت                        که دانش آنه  
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مذهبیون بی اطالع بودند و گروه دوم که بزرگتر هم بودند، مالیان بودند که پیشگامی را                
هم انگلیسیها به ایشان دادند از جمله بهبهانی، طباطبایی، خراسـانی، حـاجی تهرانـی و                

خواسـتند،   را بدانسان که در اروپا بـود نمـی        حاج شیخ مازندرانی که پادشاهی مشروطه       
البته ذکر این نکته الزم است که صرفنظر از آخوندستیزی روشنفکرانی مثل میرزاآقاخان 
کرمانی، هیچ مشروطه خواهی کمترین تصوری از ضدیت با شـریعت در نظـام پادشـاهی       

ق بـا اصـول   مشروطه ارائه نداده است و اکثر آنها عقیده دارنـد مـشروطیت کـامالً منطبـ         
اسالمی است که این نیز افکار استعمارگران و عوامل آن است کـه بـا شـریعت میتواننـد                   

  .خواهند بکشانند مردم را به هر سو که می
برای همین بود که در اصل اول متمم قانون اساسی پادشاهی مـشروطه، مـذهب               

ساسـی بـر    رسمی ایران اسالم و طریقه حقه اثنی عشریه شد و اصل دوم مـتمم قـانون ا                
نظارت مجتهدان در اقدامات و تصمیمهای مجلـس و امـر قانونگـذاری تأکیـد نمـود، در                  

  .نتیجه جنبش پادشاهی مشروطه قانونی کردن و تثبیت قدرت مذهبیون در جامعه بود
و در غیاب یک گروه میهن پرست و سیاستمدار، همراه با چند انسان خوش نیت               

ول باز و فرصت طلب که هرگز با مفهوم ملیت و           اغفال شده و سه چهار فقره آخوند چاچ       
اند قانون اساسی پادشاهی مشروطه نوشته شد، که در آن مذهب،            هویت ملی آشنا نبوده   

  .کرد اساس روابط انسانها را تعیین می
اکنون در شرایطی هستیم که باید به هویت ملـی میهنـی قـدر نهـاد و منـافع و                    

دان ایرانزمین قرار داده شود، و ما نباید خـود را           حقوق مردم ما در سرلوحه مبارزات فرزن      
متعلق به یک اعتقاد دینی و یا ایدئولوژی خاص بدانیم که آن هم با منافع و حقوق ملـی          

  .تضاد داشته باشد
فرزندان ایرانزمین متعلق به یک سرزمین و یک حد جغرافیایی و تاریخ مـشخص              

ها و آدابی که در روح و        ها و سنت   باشند، فرهنگی که از عادت     با فرهنگی هماهنگ می   
در . روان آن سرزمین در طی هزاران هزار سال جای گرفته است سرچشمه گرفته اسـت              

ها هر چقدر سفاک و سمج باشند سرانجام مغلـوب دینامیـسم             نتیجه ادیان و ایدئولوژی   
شوند، چـرا کـه یـک ملـت از اقـوام مختلـف بـا                 ها می  طبیعی هویت ملی میهنی توده    

های بـسیار دور      دینی و ایدئولوژیکی متفاوت تشکیل شده است، که در گذشته          باورهای
اند با پیشرفت زمان و افزایش وسایل ارتبـاطی، انـسانها            کرده جدا از یکدیگر زندگی می    
بینـیم کـه ملتهـا هـم در          هائی را تشکیل دادند، و اکنون می       بهم نزدیکتر شدند و ملت    

 مـشترک سیاسـی ـ اقتـصادی و سیاسـی ـ       صدد پیوسته شدن به هـم و ایجـاد فـضای   
باشند، مانند اروپا، چرا که برای بارور کردن بیشتر اقتصاد و فرهنگ جوامع            اجتماعی می 

رسد بنـابراین جـدا کـردن اقـوام          بشری، ارتباطات انسانی بیشتر و بیشتر الزم بنظر می        
رک آنها  مختلف یک ملت و ایجاد مرزهای جدید برخالف جریان تاریخی و فرهنگی مشت            
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گرایــی و همچنــین  گرایــی و مــردم در رونــد تکــاملی بــشریت اســت در نتیجــه جمــع
همبستگی بیشتر انسانها برای رسیدن به جامعه آزاد، آباد و باافتخار برای ایجـاد صـلح و                 

رسد، ولی امروز استعمار برای منافع خود در خاورمیانه در  رفاه بین المللی الزم بنظر می
باشـد و بـرای ایـن منظـور بـه             ها و ایجاد مرزهای جدیـد مـی       صدد کوچک کردن کشور   

زند چرا که کشورها هـر چـه کـوچکتر باشـند           تضادهای قومی و مذهبی مردم دامن می      
  .توانند آنها را تحت استعمار قرار دهند بهتر می

در اینجا ملت ایران باید توجه داشـته باشـند کـه مـا در جمـع قـوی و نیرومنـد                      
بایـست از تمامیـت ارضـی و     ها و گروههای اجتماعی، مذهبی مـی     هستیم و اقوام و نیرو    

استقالل ملی دفاع کنند همانطوری که تاکنون مردم ایران همواره از آن در هر شرایط و                
  .نوع رژیمی دفاع کرده اند

حفظ همبستگی ملی، استقالل ملی و تمامیت ارضی بستگی به نوع رژیـم نـدارد               
در کـشورهای جمهـوری و پادشـاهی مـشروطه در           شود اینهـا     همانطور که مشاهده می   

  .دنیای آزاد توسط ملتهای آنها حفظ شده است
ولی اکنون ما بـه لحـاظ موقعیـت جغرافیـایی، اقتـصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی                  

ایم و در آینده نیز به هیچ        کشورمان از مرحله تاریخی شکست رژیم سلطنتی خارج شده        
نخواهد آمد، چرا کـه شـرایط اسـتعماری بـین           عنوان پادشاهی مشروطه در ایران بوجود       

المللی و منافع اقتصادی آنها در ایران همواره یک پادشاه مستبد برای ما تدارک خواهند               
  .دید

کشور ما از نظر فرهنگی، اجتماعی و جغرافیـایی، بـا کـشورهای سـوئد، بلژیـک،                 
مـان جمهـوری    انگلیس، اسپانیا و ژاپن تفاوت دارد، و اگر حکومت مردم بر مـردم کـه ه               

مشروطه است در ایران برقرار نگردد به هیچ عنوان تاریخ مـداوم نخـواهیم داشـت و هـر           
چند گاهی انقالب یا کودتایی در کشور ما روی خواهد داد که باعث از بین رفتن اقتصاد                 

بینیم رژیمهـای   و کشتار فرزندان ایرانزمین خواهد شد و همانطور که در تاریخ ایران می        
 پس از دیگری به دست خارجی و خودی از بـین رفـت و بـا آن انـسانهای     سلطنتی یکی 

  .بیشماری کشته شدند و کشور هم همواره به نابودی رفته است
فرزندان ایرانـزمین، مـا اکنـون در مرحلـه دگرگـونی بنیـادی ـ اجتمـاعی بـرای          

  .گذاری ایرانی آزاد، آباد و سرافراز هستیم پایه
ر از نوع سلطنتی و یا مذهبی با روند نوگرایانـه و            بازگشت به عقب و قبول استعما     

طلبانه و آزادی خواهانه ملت ایران، تضاد فاحشی دارد و همچنـین در سـیر تکامـل                  حق
  .باشد جامعه ایران برای رسیدن به دمکراسی نمی

ــه  ــوگرایی، مجموع ــه و ن ــصادی، فرهنگــی،   مدرنیت ای از تحــوالت و توســعه اقت
اهنگ با یکدیگر قـرار دارنـد و در مـسیر رفـاه و عـدالت        اجتماعی است که پیوسته و هم     
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  .اجتماعی بارور خواهند شد
کند و در  در یک جامعه مدرن رابطه بین دولت و ملت را اراده عمومی تعیین می             

ای دولت نه تنها آمر مردم نیست بلکه مسئولی است که مـشروعیتش را از   چنین جامعه 
 یـک رژیـم جمهـوری مـشروطه در ایـران قابـل            گیرد و این نوع رابطه تنها در       مردم می 
  .اجراست

تواند دینی باشد، به این معنـی کـه دیـن در حـد               یک جامعه مدرن و نوگرا نمی     
به عبارت دیگر در یک جامعه مدرن و پیشرفته دیـن از            . موضوعی فردی باید تقلیل یابد    

نتقـادی  های ا  های یک رژیم مدرن حضور اندیشه      باشد، ویژگی  قوانین کشوری جدا می   
بایـست از    باشد، ما می   ها می  و احزاب مختلف برای پیشبرد روند توسعه در تمام زمینه         

تضادهای سازنده بهره بگیریم و فعاالن سیاسی ـ اقتصادی از منطق و استدالل مورد نظر  
خود دفاع کنند و با استفاده از این ضد و نقیضها اسـت کـه ایـران آزاد و آبـاد سـاخته و              

  . شدپرداخته خواهد
کاپیتالیـسم  «در ایران که بتوانـد سیـستم        » جمهوری مشروطه «ما اکنون از یک     

یا ایجـاد سـرمایه در خـدمت رفـاه عمـومی جامعـه را برقـرار سـازد حمایـت                    » سوسیال
  .کنیم می

و یا ) جمهوری اسالمی(های ایدئولوژیک، خواه مذهبی  تاکنون هیچیک از تئوری  
اند  یان و همچنین امتحان شده است نتوانستهکه در گذشته، ب) مارکسیست(غیرمذهبی 

سیستم کاپیتالیـسم  «حقیقت یک جامعه انسانی را درک کنند، همانطور که ما در کتاب         
ایم، روابط در جوامع کنـونی        یعنی سرمایه در خدمت رفاه جامعه، عنوان کرده       » سوسیال

 و همچنـین آزادی     بایست انسانی و عادالنه و عاقالنه باشد، که در آن منـافع و رفـاه               می
در این سـاختار کـه همـواره در حـال توسـعه و رفـرم و                 . همه طبقات جامعه حفظ شود    

المللـی اقتـصادی و       ای و بین   تواند با بحرانهای منطقه    باشد، آن جامعه می    بازسازی می 
این ساختاری است کـه از شـیرزنان و آزادمـردان مـسئول و مـیهن                . سیاسی مقابله کند  

  .شدپرست تشکیل خواهد 
ما خواهان برقراری روابط انسانی و عادالنه مابین کارگر و کارفرما، کارمند و مدیر              

  .و دولت و مردم هستیم، و ما آن را ایجاد خواهیم کرد
  .هر ایرانی باید دارای خوراک، مسکن، بهداشت و کار باشد

ابین ما خواهان ایجاد سرمایه برای رفاه جامعه و تنظیم روابط انسانی و عادالنه مـ              
  .همه طبقات جامعه هستیم

ما مهر و دوستی و نیکی را در جامعه توسعه خواهیم داد که در پـی آن تحـوالت               
  .بنیادی در روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بین ایرانیان پدید خواهد آمد

اکنون ذهنیت دادن به دمکراسی و باور کردن اندیشه لزوم تضاد مثبت سازنده در 
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  . برای نهادینه کردن دمکراسی در جامعه ما استجامعه اولین گام
ما در آینده در ایران، حاکم و حکومت کننده نخـواهیم داشـت و دولـت مـسئول                 

های اکثریت مـردم خواهـد بـود و مـسئوالن مملکتـی منتخـب مـردم،                  اجرای خواسته 
  .جوابگوی مردم خواهند بود

آوردن امکانـات  ای که ما در پـی آن هـستیم، دولـت، مـسئول فـراهم       در جامعه 
  .مساوی برای همه اقشار مردم در رسیدن به آرمانها و آرزوهایشان است

شورای براندازی یک سانترالیسم دمکراتیـک اسـت کـه از همبـستگی نیروهـای               
میهنی و مردمی تشکیل شده است و نقـش آن همبـستگی و بـالقوه درآوردن نیروهـای                  

باشـد، و کـسانی کـه     ومت اسـالمی مـی  دمکراتیک و آزادیخواه ایرانی برای براندازی حک     
مانند رضا پهلوی و طبرزدی در پی رفراندم در داخل حکومت بـرای اسـتمرار و تحکـیم                  

  .باشند باشند در پیشگاه ملت ایران محکوم می حکومت می
خواهم که سـعی کنیـد       پرستان و عاشقان ایرانزمین می     و در انتها از همه میهن     

برهانیـد و بـه بلـوک    ) فرصـت طلبـی  (یـستی سـازمانی    ذهنیت خود را از دیدگاه اپورتون     
سیاسی میهنی مردمی فرزندان ایرانزمین بپیوندید و از براندازی حکومت اسـالمی بـرای              

  .رسیدن به دمکراسی در ایران حمایت کنید
 

  ١٣٨٢اردیبهشت 
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   تیر روز قیام ملی ملت ایران١٨
  روز براندازی حکومت اسالمی

 
  بدین بوم و بر زنـده یک تن مباد                           من مبادچو ایران نباشد تــــن  
 

گذرد هنوز   در حالی که یک سال و نیم از سقوط طالبان توسط ارتش آمریکا می             
در عراق نیز پس از سقوط صدام حـسین         . ناامنی و جنگ داخلی در افغانستان ادامه دارد       

 ادامه دارد و در آینده نزدیک نیز امید         توسط آمریکا هنوز ناامنی، درگیری داخلی و ترور       
  .آن نیست که در این دو کشور رفاه و دموکراسی سایه افکند

ملت شریف ایران، در شرایط حساس کنونی که بیم تهاجم نظـامی بـه ایـران بـا                  
رود، بر ما فرزندان ایرانزمین است کـه         هدف استقرار یک رژیم دست نشانده خارجی می       

 تیـر و برانـدازی      ١٨درک کنـیم و بـا یـک قیـام ملـی در روز               مسئولیت شرایط حال را     
حکومت اسالمی بر سرنوشت خویش حاکم شویم و حق خود را از سیاستهای استعماری              

  .مذهبی و غیرمذهبی جهان بگیریم
های خارجی به فکر آزادی و دموکراسی و سرافرازی ملت           ملت غیور ایران، دولت   

توانیم به آرمانهای میهنی خود که همان اسـتقالل     ما با همیاری خودمان می    . ما نیستند 
وآزادی و تمامیت ارضی است دست یابیم و در این مهم، حکومت اسالمی دست نـشانده                
جهان استعماری باید نابود گردد و تنها راه، براندازی قهرآمیز با یک قیام ملـی همگـانی                 

  .خواهد بود
ن اهورائی به شما بـستگی دارد       ملت غیور ایران، آینده ایران و فرزندان آن سرزمی        

  .و شما تاریخ سازان ایران فردا هستید، شما مسئول و جوابگوی آیندگان خواهید بود
فرزندان ایرانزمین، با یک روز مبارزه، سرنوشـت خـود و فرزنـدان خـود را تغییـر                  

خفـت و خـواری ایرانیـان چـه در           .ریزی کنید  دهید و ایرانی آزاد، آباد و سرافراز را پایه        
با قیام خود، غرور و شـرافت و حیثیـت ایرانـی بـودن را               . داخل و چه در خارج بس است      

  .بازپس بگیرید و ایرانی را در دنیا سرافراز نمایید
فرزندان ایرانزمین ما ایرانی هستیم و خون کورش و داریـوش و سـرداران مبـارز                

های ما   اند، در رگ   ایرانی که در طی تاریخ همواره شرافت و آبروی ایرانی را حفظ کرده            
ما باید به دشمنان ایرانزمین نشان دهیم کـه هنـوز شـیران ایـن سـرزمین                 . جریان دارد 

کنان آماده هرگونه رزم بـرای آزادی و آبـادی و سـرافرازی ایـن                اهورائی بیدارند و غرش   
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  .سرزمین اهورایی هستند
یتکـار و   ملت شریف ایران، تنها با مبارزه قهرآمیز میتوان از پـس یـک رژیـم جنا               

آدمکش که مورد حمایت خارجی است و تاکنون میلیونها تن از فرزندان این آب و خاک                
  .را به قتل رسانیده است، برآمد

فرزندان ایرانزمین تنها نـابودی عوامـل رژیـم و جاسوسـان آنهـا میتوانـد قیـام و                   
ان ضـد  مردم ایران بزدل نیستند و در جنگ علیه اهریمنـ         .رستاخیر ملی را پیروز گرداند    

ملت غیور ایران میداند که  .ایرانی پیروز خواهند شد و ایران اهورائی را نجات خواهند داد
استقالل و حاکمیت ما در گرو آزادی، آبـادی و افتخـار ایـران اسـت و تنهـا بـا نـابودی                       

مردم ایران میداننـد کـه تنهـا راه رهـائی از             .حکومت اسالمی به آنها دست خواهد یافت      
لمللی و حکومت اسالمی دست نشانده آن، یک قیام همگانی ملی ـ میهنی  ا استعمار بین

  .برای براندازی است
فرزندان قهرمان و سلحشور ایرانزمین با همیاری و همبستگی تمـام اقـشار ملـت               

وران،  ایران، شیرزنان و آزادمردان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمین، کـارگران، پیـشه           
 تیر حکومت ضد ایران و ایرانی مالیـان         ١٨ کشاورزان در روز     کسبه، بازاریان، کارمندان،  

  .را سرنگون خواهند کرد
 

   روز قیام ملی٨٢ تیر ١٨تدارکات 
  . مکانهای عملیاتی خود را شناسایی کنید-١
  . وسایل و تجهیزات و تسلیحات الزم را تهیه نمایید-٢
  . نفره تأسیس کنید۵ تا ٣های تبلیغاتی و عملیاتی   هسته-٣
 تیر قـرار اسـت      ١٨ همه دانشجویان را آگاه کرده و آنها را در جریان آنچه در              -۴

  .بگذرد، بگذارید
  . جریانهای خائن و وابسته به جناحهای دولت را افشا کنید-۵
  . امنیت را از جاسوسان سلب، و عوامل اطالعاتی رژیم را پاکسازی کنید-۶
 جریاناتی که سعی دارند مبارزه      های مختلف، با اشخاص و      از طریق تماس با رسانه     -٧

  .را از سمت سرنگونی به سمت اهداف خائنانه دیگر ببرند، به شدت برخورد کنید
 تیر و   ١٨ با ورزش، آموزش و تمرینات چریکی، خود را برای خیزش همگانی             -٨

  .عملیات مربوط به آن آماده سازید
سـازی و     به آگاه  )خانواده، محله، مدارس  ( از حاال در تمامی سطوح اجتماعی        -٩

  . تیر اقدام نمائید١٨سازی برای شرکت در راهپیمایی قیام ملی  دعوت به آماده
مـا گورکنـان پیکـر مـتعفن حکومـت          . عمر استبداد در جامعه ما بسر آمده است       

زمـان آزادی   . اسالمی هستیم و آنرا برای همیشه با همه اجزایش به خاک خواهیم سپرد            
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 تیـر آمـاده   ١٨خود را برای قیـام ملـی       .را رسیده است  کشیده ف  این ملت شریف و ستم    
  .برای آزادی ایران جان ما در طبق اخالص باد .سازید

در ایـن  .  تیر روز قیام ملی، تعطیل عمومی اعالم خواهـد شـد        ١٨ـ از امسال روز     
  .پرستان در سر کار خود حاضر نخواهند شد روز هیچیک از میهن

 بیطرف خواهند بـود و در نهایـت از مـردم    ـ ارتش و سپاه و بسیج در این حرکت      
  .شریف ایران حمایت خواهند کرد

ـ نیروهای مسلح میهنی ـ مردمی امنیت و حفاظت از مردم را به عهـده خواهنـد    
بایست با آنها بـصورت خـصمانه و         گرفت و در صورت مقاومت سرسپردگان حکومت می       

  .قهرآمیز مقابله شود
 صـبح  ٩تمام شهرها بصورت میلیونی از ساعت      ـ تجمع مردم ایران در خیابانهای       

  .ها تجمع خواهند کرد شروع میشود و همه مردم در خیابانها و کوچه
ـ همه مردم باید تدارکات شخصی خویش را همراه داشته باشـند از قبیـل مـواد                 

  .غذایی، آب و سالح از هر نوعی
اهد شد و بعـد بـا     ـ بعد از تجمع میلیونی در خیابانها، شعارهای براندازی داده خو          

جنگ چریکی و پارتیزانی به مراکز حساس حمله کنید و آنها را به تصرف خود درآوریـد                 
  .و مسئوالنی برای آن مراکز تعیین کنید

  .ـ به زندانها هجوم برده زندانیان را آزاد کنید
ـ مراکز ارتباطی و صدا و سیما باید فوراً بـه اشـغال نیروهـای میهنـی و مردمـی                    

  . دانشگاهها به عنوان پایگاههای عملیاتی برای تسخیر هدفها استفاده شوددرآید و از
ـ تسخیر پایگاههای نیروهای سرکوبگر حکومت، فتح مراکز و نهادهای حکـومتی،    

های حکومت به پیروزی ملت ایران منجـر         دستگیری و زندانی کردن عوامل و سرسپرده      
  .خواهد شد

ایران مسئولیت عملیات و حفـظ امنیـت   ـ مردم در هر محله و ناحیه از شهرهای         
پرست تـشکیل    در محیط خویش را دارند و شوراهای محلی که از افراد خوشنام و میهن             

خواهند شد، در چند روز اول بعد از برانـدازی، امنیـت و آسـایش را در کـشور تـضمین                     
  .خواهند نمود

 دولـت  ـ بمجرد خلع ید از حکومت اسالمی توسط مردم ایران، شـورای برانـدازی    
موقت را با همراهی و همیاری ملت قهرمان ایران تشکیل خواهـد داد و شـورای رهبـری               
که از نمایندگان گروههای میهنی و مردمی است کار خود را آغاز خواهد کرد و امنیت و                 

 ماه الی یک سال به ایران باز خواهد گردانـد و پـس از آن                ٨فضای باز سیاسی را بمدت      
  .ن انجام خواهد گرفتانتخابات آزاد در ایرا

  ١٣٨٢خرداد  
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  »انیران«سیاست فرهنگی ـ میهنی در براندازی 

  
  

 به معنای کلمه و بیان آکادمیک عبارت است از چگونگی طرح و عمل و               سیاست
  .هایی برای رسیدن به یک هدف و آرمانی که نامشخص و ناآشکار است اتخاذ روش

ی در بر ندارد و آگاهی دیدگاهی به عبارت دیگر سیاست مفهوم خاصی را به تنهای
های آرمـانی بـرای اتخـاذ چگـونگی          رساند، چرا که با مجهول بودن هدف و داده         را نمی 

آید، و سیاست به تنهایی بیانگر عمل        ای پدید نمی   روشها و عملکردها هیچ گونه اندیشه     
یـد و  خاصی نمیتواند باشد چرا که هیچگونه نگرش و اندیشه اجتماعی و اقتـصادی را تأی            

  .کند یا رد نمی
لذا سیاست همراه با پسوندی میتوانـد بیـانگر انتخـاب یـک روش و یـا روشـها و                    
چگونگی اتخاذ رفتارها برای رسیدن بـه هـدف و آرمـانی آشـکار باشـد، ماننـد سیاسـت                 

  .فرهنگی، سیاست اجتماعی و سیاست اقتصادی
ی بکـار گرفتـه     ها حال با برخورد مدرن و دیدگاهی نو به این کلمه، همه ذهنیت           

شده گفتاری در مورد کاربرد کلمه سیاست تغییر خواهد یافت، برای مثال اگر گفته شود           
فالن گروه سیاسی، حزب سیاسی، فعـال سیاسـی، مبـارزان سیاسـی، اندیـشه سیاسـی،                 
انسان سیاسی، مکتب سیاسی، درس سیاسی و غیره که کلمه سیاست با پسوندی همراه              

البتـه  . توجهی گوینـده را نـشان خواهـد داد          بود و این بی    نباشد این مطلب غلط خواهد    
سیاست، شوربختانه برای مردم ما همواره با ترس و نگرانی بیان شـده اسـت و بـا کمـال               
تأسف این کلمه نه در کشور ما بلکه در هیچ جای دنیا به درستی تعریف نـشده اسـت و                    

  .شود همچنین به درستی بکار برده نمی
ها و گزینش روشها در برخورد یک جامعه یا یک ملت بـا              مجموعه رفتار  فرهنگ

هـای   آهنـگ گـروه    عوامل و عناصر مختلف میباشد و به عبارت دیگر فرایند واکنش هم           
  .نامند گوناگون یک جامعه و یا یک ملت را فرهنگ آن جامعه و یا ملت می

فرهنگ یک ملت قابل احیاء و باروری است و هرچـه افـراد یـک ملـت اسـتعداد                   
تری در نوآوری داشته باشند روشها و رفتارهای نـوین بیـشتری در پویـایی فرهنـگ                 بیش

آید، که   تکامل فرهنگی از تغییر پذیری و نوگرایی آن بوجود می         . آورند گذشته پدید می  
  .باعث توسعه و پیشرفت در یک جامعه میشود

در اینجا باید گفت که دین و مذهب کـه ازلـی و ابـدی اسـت و غیرقابـل تغییـر                      
  .میباشد یک فرهنگ نیست
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هـا و انجـام    ای از چگـونگی اتخـاذ طـرح     مجموعهسیاست فرهنگی ـ میهنی 
ها و باورهای یک جامعه، و یا ملت برای احیاء، تبلور و بـارور               ها، در راستای آرمان    روش

کردن فرهنگ آن جامعه یا ملت اسـت، بـه عبـارت دیگـر چگـونگی ایجـاد برخوردهـا و                
گیری و بکار بردن ابزار موجـود        نسانی مابین مردم یک ملت با بهره      انتخاب روابط نوین ا   

در جامعه و خالقیت و نوآوری روشها در هماهنگی با اجزاء تشکیل دهنده جامعـه بـرای                 
رشد و توسعه فرهنگی، و یا با بیان گویاتر احیاء و بازنگری روابط اجتماعی و اقتصادی با                 

 در شرایط حاکم جهانی را، سیاست فرهنگی ـ  در نظر گرفتن فاکتورهای زمانی و مکانی
کنـد و نگـرش مثبـت، مـدرن و           نامند که در مسیر پویایی فرهنگی سیر می        میهنی می 

  .سازنده در روابط اجتماعی و اقتصادی یک ملت دارد
ها و عملکردها در جهت تزلـزل   ولی سیاست فرهنگی ـ ضدمیهنی انتخاب روش 

دارد و باعـث   تماعی ـ اقتصادی جامعـه گـام برمـی    فرهنگی و ویرانی و نابودی روابط اج
به عنوان مثـال سیاسـت فرهنگـی ضـد     . گردد عقب ماندگی و شوربختی یک جامعه می   

میهنی حکومت اسـالمی در راسـتای نـابودی فرهنـگ ایرانیـان و از بـین بـردن روابـط                     
  .اجتماعی ـ اقتصادی سالم در جامعه گام برمیدارد

گردد که به توسعه و پیـشرفت   ابیری اتخاذ میدر سیاست فرهنگی ـ میهنی، تد 
روابط مدنی مابین دولت و مردم و نیز مردم با مردم، یاری رساند و در این راسـتا اسـت،                    

  .که جامعه همواره مدرن و انسانی به بقای خود ادامه خواهد داد
فرهنگ یک ملت از روابط اجتماعی و اقتصادی آن شکل میگیرد، به عبـارت دیگـر                

ک جامعه در ابعاد وسیع خود یعنی ملت، همان برخوردها و باورهای اجتمـاعی و               فرهنگ ی 
ای پویـا و   باشد و سیاست فرهنگی ـ میهنی برای رسـیدن بـه جامعـه     اقتصادی مردم می

اقتصادی متبلور، تعیین کننده روشهایی است که با آن بتوان در کمترین زمـان ممکـن بـا                  
گ اجتمـاعی ـ اقتـصادی نایـل آمـد، در نتیجـه       صرف کمترین هزینه به دستاوردهای بـزر 

سیاست فرهنگی ـ میهنی در اجزاء کـوچکتر خـود یعنـی سیاسـت اجتمـاعی، پـژوهش و        
گیرد، و دیگری سیاسـت اقتـصادی، کـه در           ارزیابی در امور و روابط اجتماعی را بعهده می        

، بـا   تحقیق، اکتشاف و بکارگیری ترفنـدهای ثـروت و سـرمایه در رونـد توسـعه اقتـصادی                 
گیری از افزایش تولید و مصرف که اهرم شکوفائی اقتصادی است، برای ایجـاد رفـاه و                 بهره

  .عدالت اقتصادی در جامعه اقدام خواهد کرد
در نتیجه در جامعه عدالت و رفاه اجتماعی با سیاست اجتماعی تعیین میگردد و              

وع هـر دو  رفاه و عدالت اقتصادی با سیاسـت اقتـصادی هماهنـگ میـشود کـه در مجمـ       
  .سیاست فرهنگی نامیده میشوند

بایـست نخـست    گیری مثبت و پویا از سیاست فرهنگی ـ میهنـی، مـی    برای بهره
تفکر و اندیشه ایجاد توسعه و رشد، در ذهنیت کارگزاران و مـسئوالن آن جامعـه نهادینـه                  
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وسعه، رشد  شده باشد، تا نیاز ابزاری جامعه تأمین گردد و آنگاه است که نوآوری و اندیشه ت               
بایـست ایـن تفکـر را در         در مرحله بعدی مـی    . ریزی میشود  و مدرنیته در یک جامعه پایه     

بافت اجتماعی و اقتصادی جامعه نفوذ داد، و در آن هنگام است که این اندیشه تبـدیل بـه                   
گردد و پویایی فرهنگی در جهت رشد و توسـعه متـداوم در              ها و آرزوهای مردم می     آرمان

میگردد، و در مرحله نهایی این مدرنیته است که در جامعـه اسـتوار و پایـدار     جامعه شکوفا   
گیـری از روشـهای     ای که میتواند از نوآوری اجتماعی و اقتصادی با بهـره           میشود، مدرنیته 

قابل قبول جامعه در جهت بهبود روزافزون شرایط زندگی مردم، به رفاه و عدالت اجتماعی               
خواهد سرافراز به هستی خود ادامه دهـد،         لتی است که می   ـ اقتصادی دست یابد، و این م      

باشد که قادر خواهند بود فـضا        در این روش نیاز به انسانهای فرهیخته و پرورش یافته می          
و شبکه ذهنی نوینی در بارور نمودن اندیشه و تفکر کهنه بوجود آورند و جامعه را همـواره                  

ها بـه    ن انسانها باید در ستیز با دنیای ناباوری       با بالندگی و فرزانگی به جلو هدایت کنند، ای        
هـای حـسی و لمـسی و تحلیـل آن در             حقیقتی آشـکار دسـت یابنـد و در آمیـزش داده           

های ذهنی حقیقت علمی و ثابت شده را بیابند، و توسط آن به آرمانهای اجتماعی ـ   شبکه
نیکـی، زیبـایی،    اقتصادی مدرن و سازنده دست یابند، ولی بدون رعایت راستی و درسـتی،              

مهر و دوستی و ارج نهادن به خاک و خون و بستر فرهنگی که آرمـان فرزنـدان ایرانـزمین                
و این شیوه پیشرفت و توسعه در نوآوری است و نـوآوری            . است موفق و پیروز نخواهند شد     

های  گیری اصولی از دستاوردهای علمی و عملی گذشتگان است که در پی آن تجربه              بهره
های نوین اجتماعی ـ اقتصادی امـری    ی در مهیاسازی ذهنی جامعه برای دادهمثبت و منف

  .غیرقابل اجتناب است
این شیوه برخورد را میتوان ایدئولوژی نامید، چرا که ایدئولوژی یک شبکه ذهنی             

باشد کـه بـا یـک        می) تجربه و اندیشه ثابت شده یا نشده      (و فکری علمی و یا غیرعلمی       
با روشهای مشخص برای بارور کردن آنهـا  ) فرهنگی(ـ اقتصادی سری باورهای اجتماعی  

  .همراه میباشد
هـا و آرزوهـای    در نتیجه سیاست فرهنگی ـ میهنی، سیاستی است که به آرمان 

بخشد و باعث چگونگی گزینش و تکامـل رفتارهـا و            یک ملت امکان تجسم و تجلی می      
. ر اثر وجودی آن ملـت اسـت       فرهنگ هر ملت، نمایانگ   . باشد ها در یک جامعه می     روش

های هر ملت در     باشد و آرمان   آن ملت می   به گفته بهتر جلوه وجودی هر ملت، فرهنگ       
هـای زیـستی و جغرافیـایی آن ملـت پدیـد             فرهنگ آن نهفته است که بر پایـه ویژگـی         

آید و چنان فضایی را تشکیل میدهد که فرایند هستی یـک ملـت از آن سرچـشمه                    می
ی به نسل دیگر منتقل میشود و هر ملت باید فضای فرهنگی خـود را               گیرد، و از نسل    می

ها بر   های فرهنگی خود را پاس بدارد، چرا که ملت         از گزند حوادث ایمن بدارد و ویژگی      
  .اند اثر دور شدن از آیین و فرهنگ ملی ـ میهنی خود، راه نیستی و زوال را پیموده
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هـای   هـر ملـت را بایـد در ارزش   های اجتماعی ـ اقتصادی   ریشه روابط و آرمان
هرگاه ملت را چون کالبد در نظر آوریـم، فرهنـگ، روان            . فرهنگی آن ملت جستجو کرد    

باشـد، و سیاسـت فرهنگـی میهنـی چگـونگی       آن کالبد است که عامل هـدایت آن مـی         
  .هدایت آن کالبد است

هـای واقعـی یـک ملـت اسـت و       سیاست فرهنگی ـ میهنی، نشان دهنده آرمان 
گر حیات مداومی است، که در قالب پویایی روزافزون یک ملت به سیر تکامل خـود          نمایان

ادامه میدهد و کلیاتی است که از اجزایی چون سیاست اجتمـاعی و سیاسـت اقتـصادی                 
به عبارت دیگر سیاست فرهنگی ـ میهنی یک هدف است و سیاسـت   . تشکیل شده است

  .ه آن رسیدناجتماعی ـ اقتصادی، وسیله و ابزاری است برای ب
گذاری شده است و  در دوران ما نظام جهانی بر پایه سودجویی و سودپرستی پایه

های اجتماعی در مسیر انحطاط شخصیتی و تزلزل فطرت، سرشت و   گیری از گروه   بهره
های ملی ـ میهنی، گردیده است، و آن دسته از   خوی انسانی، خطر بزرگی برای فرهنگ

هـای ملـی ـ میهنـی      ی که بر سودجویی و خیانت به آرمـان سازمانها و نهادهای اجتماع
اند، مورد تأیید و حمایت این نظام جهانی قرار دارند، و با همکاری آنها               گذاری شده  پایه

بـرداری و   های فرهنگ ملی ـ میهنی، بهره  در مسیر سرکوب کردن آثار، ارزشها و جلوه
هـای    فردی و خیانت به آرمـان      در نتیجه تجسم و تمایل به سودپرستی      . کنند اقدام می 

باشد، و این اندیشه اجتماعی ـ اقتصادی   یک ملت جدا از سیاست فرهنگی ـ میهنی می 
در حفظ منافع شخصی عمل کرده است و بدون در نظر گرفتن منـافع و حقـوق ملـی ـ     
میهنی، اینها باید بدانند که حفظ منافع و حقـوق ملـی ـ میهنـی ملـت خـود، بـه تبـع         

 مسیر منافع شخصی آنها نیز باشد، به هیچ عنوان نباید منافع و حقوق ملـی        تواند در  می
گیـرد   ـ میهنی که غرور و سرافرازی و بالندگی و فرزانگی یک ملت از آن سرچشمه می               

  .نادیده گرفته شود
هاسـت کـه تعیـین کننـده      سیاست فرهنگی ـ میهنـی، عرصـه افکـار و اندیـشه     

  .باشد ای اجتماعی ـ اقتصادی میه ریزی ترفندهای گوناگون در برنامه
سیاست اجتماعی در فرهنگ یک ملـت ادغـام شـده اسـت و در مـسیر افـزایش                   

توان، زبان، لهجه، آداب و  دارد، که از آن می پیوندهای مشترک در میان مردم گام برمی 
هـا در روابـط      ها، ادبیات و کل روش زندگی یک ملت را نام بـرد کـه ایـن                رسوم، جشن 

  .شوند لت شکوفا میاجتماعی آن م
سیاست اجتماعی باید معطوف به افزایش و تقویت پیوندهای مـشترک میـان نـه               

بایست از عوامل و روشهای      تنها مردم درون مرز بلکه مردمان بیرون مرز هم باشد، و می           
  .گوناگون در این راستا یاری جست

ن های مذهبی، هنری، ادبی، علمـی، اقتـصادی ممکـن اسـت وابـستگان آ               عالقه
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انـد پیونـد دهـد ولـی سیاسـت           های فکری گوناگون قرار گرفته     ها را که در یکان     گروه
تواند تمامی یک ملت را به هم پیوند دهد و باعث تقویت، پایداری  فرهنگی ـ میهنی می 

  .های ملی ـ میهنی گردد و افزایش آرمان
 یک ملت عبارت است از یافتن روابط جدیـد اقتـصادی بـین              سیاست اقتصادی 

وت و سرمایه ملی و خصوصی و بکارگیری نیروی انسانی در بارور کـردن و بـاال بـردن                   ثر
سرمایه و ثروت ملی و خصوصی و رابطه آن با تولید و ایجـاد کـار و رسـیدن بـه رفـاه و                        
عدالت اقتصادی در جامعه که در مطلبی جداگانه بنام افـزایش ثـروت و سـرمایه ملـی و            

هـایی در مـورد      صادی بیـان خواهـد شـد و تئـوری         خصوصی در ایجاد رفاه و عدالت اقت      
  .سیاست اقتصادی نوین ارائه خواهد شد

در نتیجه وظیفه و مسئولیت سیاست فرهنگی، نشر و گـسترش آداب و رسـوم و                
بایست در بارور کردن آن      های مختلف زندگی یک ملت است و می        پویایی آن در زمینه   

فرهنـگ  . فردی و گروهی را فراهم آورد     کوشا بود و موجبات رشد و شکوفایی ابتکارهای         
ای از تجلیــات گــوهر انــسانی اســت و هــدف آمــوزش و پــرورش یــک دولــت  مجموعــه

بایست، تربیت و بیدار ساختن گوهر انسانی باشد، اما تنها پرورش اسـتعدادها کـافی                می
نیست، اجتماع باید بتواند مجال و فرصت آن را پدید آورد تا استعدادهای مفیـد انـسانی                 

  .ه صورت آثاری از خالقیت و آفرینش پدیدار گردندب
های هـر ملـت یعنـی     ترین سرمایه سیاست فرهنگی ـ میهنی، معطوف به بزرگ 

استعدادهای نهفته در افراد آن ملت است و هدف اساسی این سیاست عبـارت از کـشف،       
ملـی ـ   برداری از این استعدادها در راستای حقوق و منـافع   تربیت، رشد و سرانجام بهره

  .باشد میهنی می
های برخاسـته از کـل    دیگر مسئولیت سیاست فرهنگی ـ میهنی، شناخت آرمان 

موجودیت ملت و عرضه آن به همگان است یعنی صادر کردن فرهنگ ملی ـ میهنی یک  
  .کشور به همه جهان

آیـد، در حقیقـت فراینـد زنـدگی و           هایی که از کل موجودیت ملی برمـی        آرمان
در نتیجه . ملت، نماینده استعداد و ظرفیت همان ملت در آینده استفرهنگ گذشته آن   

های ملی ـ میهنی از سوی سیاست فرهنگی و دریافت آن از سـوی مـردم،     عرضه آرمان
  .کند های مزبور را بدل به یک هدف و خواست همگانی می آرمان

 عبارت است از خاک و خون و بستر فرهنگی یک ملـت، و بـستر فرهنگـی                 میهن
مـیهن ایـران   . شـود  ملت از خاک و خون آن ملت سرچشمه گرفته است و بارور مـی    هر  

عبارت است از خاک ایران، خون ایرانی و فرهنگ ایرانـی کـه بـرای فرزنـدان ایرانـزمین                   
مقدس و جاودانی است، چرا که اسـتمرار و تـداوم تـاریخی و همچنـین غـرور و غیـرت                     

  .ایرانزمین و فرزندان آن بدان بستگی دارد
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ر نتیجه این روش، بارور کردن و پویایی فرهنگی را سیاست فرهنگی ـ میهنـی    د
  .نامیم می

های مـردم ایـران، آزادی، آبـادی و سـرافرازی ایـران و               هم اکنون هدف و آرمان    
بایست از یک  باشد که برای دستیابی به آن می فراچنگ آوردن غرور و افتخار ایرانی می

 و نظـام جمهـوری مـشروطه را در ایـران مـستقر      سیاست فرهنگی ـ میهنی بهره گرفت 
  .ساخت

سیاست فرهنگی ـ میهنی قادر است در تحول و پویایی فرهنگی، و ذهنیت دادن  
های ملی ـ میهنی، راه را برای همبستگی مردم ایران هموار نماید، که باعث از   به آرمان

د شـد، و آن هنگـام       قوه به فعل درآوردن نیروهای مبارز پراکنده و خوابیده میهنی خواه          
پرستان با گامهای استوار و بلند بسوی پیروزی حرکـت خواهنـد کـرد و                است که میهن  

قلعه پیروزی را با افتخار و سربلندی فتح خواهند نمود و آنجا است که برانـدازی انیـران                  
عملی خواهد شد و آزادی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملـی ـ میهنـی در ایـران اسـتقرار      

  .خواهد یافت
 

  ١٣٨٢دی ماه 
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  ثروت و سرمایه

  اهرم های رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی
  

سرمایه اعـم از سـرمایه جـاری یـا          . تولید ملی حاصل ترکیب کار و سرمایه است       
ای در ترکیب با کاربرد انرژی انسانی، یعنی کار، ایجاد ارزشهای جدیـد              کاالهای سرمایه 

ولید شده است و یا ذخائر ملی مثل نفـت و  ثروت ارزیابی پولی کاالها و خدمات ت      . میکند
اگر یک ساختار اقتصادی بر خالقیت تولید اسـتوار نباشـد بـه افـزایش      .گاز در کشور ما

درآمد سرانه در هر کشور نتیجه تقسیم درآمد ملـی          . کند درآمد ملی دستیابی پیدا نمی    
 و اهمیـت    به افراد جامعه است که تنها یک فرمول ریاضی اسـت و فاقـد هرگونـه ارزش                

زیرا در مقام مقایسه درآمد سـرانه کویـت از آمریکـا بیـشتر              . اقتصادی یا اجتماعی است   
است ولی در عمل بعلت نبودن عدالت در توزیع درآمد ملی مردم کویت نسبت بـه ملـت              

 درصد درآمد ملی را حکومـت و     ٩۵آمریکا در فقر و تنگدستی زندگی میکنند چرا چون          
 درآمد ملی که اگر درصد ۵ل میکنند و بقیه جمعیت میماند با اعضای خانواده آنان چپاو 

 درصد را به مجموع اهالی جامعه تقسیم کنیم سطح رفـاه اجتمـاعی کویـت از                 ۵همین  
خیز خاورمیانه هم وضعی کـم و        البته بقیه کشورهای نفت   . آید تر می  سنگال هم پائین  

  .بیش شبیه کویت دارند
  

 هدف است و یا یک وسیله؟ پیش آیا توزیع عادالنه درآمد ملی یک
  ها و پیامدهای آن چیست؟  فرض

  :در جهان سه نوع مدیریت اقتصادی وجود دارد
داری کـه در آن سیـستم، همـه در تولیـد و توزیـع و        ـ اقتصاد آزاد یا سرمایه ١

مصرف مجاز هستند با این اعتقاد که دخالـت دولـت لزومـی نـدارد و تعـادل اقتـصادی                    
  . آمریکا نادرست بودن این نظریه را ثابت کرد١٩٢٩ بحران. Ĥیدبخودی خود بوجود می

 ـ اقتصاد دولتی یا تمرکز یافته، مانند اقتـصادهای کمونیـستی کـه بـرای تـأمین       ٢
عدالت اقتصادی و از بین بردن استثمار کارگران، آزادی اقتـصادی سـلب میـشود و شـبکه                  

با فروپاشی نظام کمونیـستی  . گیرد تولید، توزیع و مصرف زیر نظارت و اداره دولت قرار می          
  .اعتبار شد و آنرا غیر عملی نمود شوروی این شیوه مدیریت اقتصادی بی

این ویژگی که دولت . ای که یکی از انشعابات اقتصاد آزاد است  ـ اقتصاد برنامه ٣
برای . در سطح اقتصاد کالن برای مدت زمانی سه ساله یا پنج ساله برنامه اقتصادی دارد              
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ن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب واحدهای صنعتی و بنگاههای تولیدی بر پایه              رسید
ها عمل میکنند و به این وسـیله کلیـه منـابع تولیـدی بکـار گرفتـه                   اصول همان برنامه  

های اقتصادی از جمله اضافه تولیـد و عـدم تعـادل بـین تولیـد و                  میشود و از نابسامانی   
  .مصرف جلوگیری میشود

 را در یک جامعه دو روی هرمی مجسم کنیم تنگدستان در پائین و              اگر فقر و غنا   
در هر کشور   . قاعده هرم قرار دارند طبقه متوسط در میانه و طبقه ثروتمند در رأس هرم             

که الیه پائینی یعنی فقرا هرچه کوچکتر شود و حتی به صفر برسد و طبقه متوسـط در                   
 چنین هرمی شاخص توزیـع عادالنـه    نهایت بزرگ باشد و تعداد ثروتمندان محدود شود،       

ای، رشد، توسعه و شـکوفایی اقتـصاد جامعـه را            اقتصاد برنامه . ثروت در آن جامعه است    
اما عـدالت اقتـصادی و اجتمـاعی مقولـه      . ایجاد میکند آنهم از طریق افزایش درآمد ملی       

قه از  باید دید این درآمد ملی چگونه در جامعه توزیع میشود و سهم هر طب             . جدایی است 
  .آن چیست

هر انسانی که در جامعه کار میکند پـاداش آنـرا بوسـیله مـزد و حقـوق دریافـت                    
هنگامی که سطح مزدها عادالنه باشد و گذشته از قـدرت خریـد کـافی، تـأمین                 . میدارد

  .کننده نیازهای خانواده باشد، در آن کشور عدالت اقتصادی تحقق یافته است
  

  عدالت اجتماعی و اقتصادی هستند؟چه نوع حکومتهائی تضمین کننده 
در حکومتهـای دیکتـاتوری،     . حکومتهـای دمکراسـی   : پاسخ بـسیار آسـان اسـت      

بـر  ) نمایـان  در مورد ایران روحانی   (توتالیتر، عقیدتی یا دینی، یک گروه یا طایفه یا ایل           
. اندازند و درآمدها و اموال عمومی را تا حد غـارت تـصاحب میکننـد               حکومت چنگ می  

ست در این کشورها ثروتمندانی با ثروتهای نجومی بوجود میĤیند و تنگدسـتانی             بدیهی ا 
در این کشورها فاصله فقر و غنا هر . که در شبهای زمستان در شهرها، یخ زده و میمیرند 

  .روز بیشتر میشود، تا انفجار
اما از نظر اقتصادی در کشورهای دمکراسی که عدالت اقتصادی و توزیع عادالنـه              

هـای اجتمـاعی گـسترده وجـود دارد، هـر انـسان پـس از مـصرف                   لـی و بیمـه    درآمد م 
شـبکه بـانکی کـشور      . انـداز میکنـد    درآمدهای خود، مازادی خواهد داشت که آنرا پـس        

اندازهای کوچک را، که در سطح ملی بسیار پرحجم خواهد بـود، در اختیـار                همین پس 
آمـد آن توسـعه صـنایع و         یپ. گذاری میکند  صاحبان صنایع میگذارد، باصطالح سرمایه    

. های پولی مردم از نظام اقتـصادی اسـت         افزایش درآمد ملی و باز هم باال رفتن دریافتی        
خالصه آنکه با وجود حکومت دموکراتیک      . این چنین جریانی سیکل دورانی توسعه است      

گـذاری، بـاز هـم توسـعه اقتـصادی تـداوم             انداز و سرمایه   و توزیع عادالنه درآمد و پس     
درســت بــرعکس، در حکومتهــای . اقتــصاد، زاینــده، پویــا و رفــاهی میــشود. ابــدی مــی
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غیردموکراتیک، توزیع غیرعادالنه درآمد ملی، تولید ملـی و اقتـصاد در بـن بـست قـرار                  
میگیرد و دچار رکود و ایستائی میشود که فقر، بیماری، فساد و سـقوط همـه ارزشـهای                  

  .اخالقی پی آمد آنست
اه اجتماعی در ایران باشد، الزاماً بایـد در اندیـشه توزیـع             اگر هدف، رسیدن به رف    

پـذیر   عادالنه درآمد بود که آنهم با وجود حکومت فاسد و ستمگر کنـونی هرگـز امکـان                
باوجود این حکومت هر روز منابع ملی کشور غارت میشود و یا به هـدر میـرود و                  . نیست

ند و تا دمکراسی سیاسـی  هموطنان ما همچنان در آتش تنگدستی و ستم گداخته میشو       
ـ اجتماعی ایجاد نشود به دموکراسی سیاسی ـ اقتصادی دستیابی نخواهیم داشـت، و در   
این رابطه است که افزایش تولید و مصرف که اهرم اصـلی رشـد و توسـعه اقتـصادی در                    

ای را   توانیم جامعه  گردد و ما می    جامعه است، باعث شکوفائی اقتصادی و اجتماعی می       
های انسانی و عملکرد انسانی برای حمایـت از انـسانها،        ام ببریم که در آن پروژه     انسانی ن 

هدف اصلی یک دولت مسئول باشد که این نمونه روش سرلوحه عملکرد فردای سـازمان     
  .پارس و شورای براندازی در ایران خواهد بود

 
  ١٣٨٣ فروردین
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  شناسد ایران اهورایی چپ و راست نمی

  
ه نور، راستی، پـاکی، نیکـی، مهـر و دوسـتی اسـتوار اسـت و                 جهان هستی بر پای   

در . هایی از اهورای ایرانزمین است یابد، که همه آنها نشانه انسانیت بر آن روال ادامه می
پـس اهـریمن از     . این میان اهریمن، نماینده تاریکی، دروغ، ناپاکی، بدی و دشمنی است          

ک، بیـان نیـک و عمـل نیـک سرچـشمه            ازاهورا، اندیـشه نیـ    . بدی و اهورا از نیکی است     
  .گیرد که همواره مهر و دوستی را بدنبال دارد می

خواهد که سـرزمین او را       کورش بزرگ، در هنگام نیایش از اهورای ایرانزمین می        
از خشکسالی و دروغ برهانـد، سیاسـت اقتـصادی ـ اجتمـاعی آن دوران کـه از فرهنـگ        

اندیشید  ی داشت و به همه اقشار انسانها می       پویایی بهره گرفته شده بود عملکردی انسان      
کرد و اولین قوانین رعایت حقوق بشر را بوجـود آورد   و برای بهزیستی همگان تالش می  

در آن زمان چپ و راست وجـود   .که از فرهنگ و خوی ایرانی سرچشمه گرفته شده بود
 فرهنـگ ایرانـی   نداشت که تخم کینه و دشمنی را در دل انسانها بارور سازد و اصـوالً در  

  .چپ و راست وجود ندارد
کردیم و از پندار نیک  ما ایرانیان اگر اصالت و فرهنگ اهورائی خویش را رها نمی 

آمدیم که در آنجـا      روزی گرفتار نمی   شدیم به سیه   و گفتار نیک و کردار نیک دور نمی       
 اسالمی اگر ملت بزرگ ایران، فریب چند شعار اساسی !گوئیم از ماست که بر ماست می

زد، اگر ابومـسلم خراسـانی، سـردار         خورد و به آئین نیاکان خویش پشت پا نمی         را نمی 
گرفت  امیه، خود او زمام امور را در کف می         بنی سیه پوش پس از درهم کوبیدن جباران      

سپرد، اگـر    انگیز، زمام کشور را بدست خلفای عباسی نمی        و با دست و دل بازی حیرت      
 از درهم کوبیدن جهانخواران عثمـانی، و کوتـاه کـردن دسـت     پیروان بزرگ صفوی، پس 

استعمارگران اسپانیولی و پرتغالی بوسیله عاملین دو رنگ و سـیاه دل انگلیـسی، بـساط                
چیدند، اگر ملت ستم کـشیده ایرانـی، آن هوشـیاری ذاتـی              آخوندبازی را از ایران برمی    

های گوسـفندنما   یب گرگگرفت و فر خویش را خصوصاً در دو قرن گذشته به یاری می    
در . دادیم کرد، ما ایران اهورائی را از دست نمی        خورد و با عوامل آنها مبارزه می       را نمی 

پرست کم   اینجا باید گفت هرچند که برای ساختن یک کشور هزاران آدم عاقل و میهن             
است ولی برای ویران کردن آن یک دیوانه خائن هم زیاد است، شوربختانه در طی تاریخ                

  .بینیم ایم و نمی و حال از این دیوانگان و خائنین ما کم ندیده
فرزندان ایرانزمین، ایران اهورایی بر پایه نیکی و زیبـایی، مهـر و دوسـتی اسـتوار          

  .است و ما آن را فراچنگ خواهیم آورد
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  چپ و راست

، مخالفین در بخش چپ مجلس بودند       )١٩۴٨(در مجلس پس از انقالب فرانسه       
گام اصطالح چپ در فرهنگ سیاسـی ـ اجتمـاعی و اقتـصادی جهـان بنیـان       و از آن هن

  .گرفت
 در لندن دیده از جهـان فروبـست، میراثـی از            ١٨٨٣هنگامیکه مارکس در سال     

خود بجای گذاشت بنام سوسیالیسم و چون مخالف روند سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی   
داری و  فــداران ســرمایهحــاکم در آن زمــان بــود، آنهــا را گروههــای چــپ نامیدنــد، طر

  .بورژوازی را راست نامیدند
 ١٩٠۵لنین پس از او تالش کـرد کـه روسـیه را کمونیـست کنـد کـه در سـال          

هـا در     سال اقامت در انگلیس بـه کمـک انگلیـسی          ١٠شکست خورد ولی بعد از حدود       
 موفق به انقالب در روسیه شد، در این میان استراتژی حـزب بلـشویک بـه        ١٩١٧اکتبر  
داری و امپریالیسم تزاری در آن شـرایط         ور انقالب سوسیالیستی و سرنگونی سرمایه     منظ

زمانی و مکانی و حمایت مادی و معنوی انگلـیس بـرای سـرنگون کـردن نظـام روسـیه                    
بر اثر غیرعملـی و غیرانـسانی         سال ٧٠تأثیرگذار بود و با موفقیت روبرو شد، ولی بعد از           

 اکنون در قرن بیست و یکم شرایط اجتمـاعی ـ   بودن سیستم، فروپاشی صورت گرفت و
المللی و ارتباطات جهانی تنگاتنگ هیچ گونه شـرطی بـرای یـک انقـالب                اقتصادی بین 

سوسیالیستی و کمونیستی دیگر را در بر ندارد، چـرا کـه بعـد از خـاموش شـدن آتـش                     
 روزی چیـزی در     سال، جز فقـر و فـساد و سـیه          ٧٠انقالب سوسیالیستی روسیه بعد از      

  .روسیه و در کشورهای کمونیستی باقی نماند
گفت آنها که سرمایه و وسیله تولیـد را در اختیـار دارنـد کـارگران و      مارکس می 

زحمتکشان را استثمار میکنند و بـرای حـذف ایـن رابطـه اسـتعماری بایـد کـارگران و                    
انقالب کننـد، انقالبـی طبقـاتی کـه منجـر بـه سـقوط و حـذف                  ) پرولتاریا(زحمتکشان  

داران شود و در آن هنگام است که بهشت موعود فرا خواهد رسید چرا که دیگـر                  رمایهس
آمد قهـری آن هـم توزیـع عادالنـه ثـروت و عـدالت                تفاوت طبقاتی موجود نیست و پی     

او بر این باور بود که برای اجرای این تئوری باید تولید و توزیع در اختیار . اجتماعی است
  .باید از پرولتاریا تشکیل شود  که آن همقدرت مرکزی یعنی دولت باشد

مارکس و لنین، دیکتاتوری پرولتاریا را در خیال خام خود آرزو داشتند، ولی پس              
 ساله نظام کمونیستی    ٧٠گناه و فشار و اختناق       ها و کشتارهای مردم بی     عدالتی از بی 

 خواهـد   و سوسیالیستی درهم فروریخت و ثابت شد این تئوری در عمل با شکست روبرو             
ای در ایـن محـور       البته در میهن ما مزدکیان هم پیش از یـورش تازیـان بـه گونـه               . شد
  .اندیشیدند می

84



  

با از بین رفتن کمونیسم در دنیا، مقوله چپ و راست هم طبعاً از بین رفته اسـت                  
دان تاریخ سپردن آن، دیگر      بعد از تجربه دیکتاتوری پرولتاریا و به زباله       . و مفهومی ندارد  

  .توان به راهی که قبالً تجربه شده است و شکست خورده است کشاند م را نمیمرد
تحوالت اقتصادی ـ اجتماعی کنونی و روند پیشرفت و ارتباطات جمعی باعث شده  
است که احزاب مختلف در کشورهای پیـشرفته همـه صـحبت از عـدالت اجتمـاعی، رفـاه                   

 و کارفرمـا، کارمنـد و مـدیر، تولیـد           اجتماعی و حمایت از تمامی اقشار جامعه یعنی کارگر        
گرایـی، و احزابـی کـه        کنند یعنی توازن جامعه در روند مـردم        کننده و مصرف کننده می    
های اجتماعی ـ اقتصادی شبیه به هـم دارنـد و     نامند اکثراً پروژه خود را چپ و راست می

  .اردبرای همین است که ما معتقدیم که اکنون در دنیا دیگر چپ و راست وجود ند
بعد از (ای که عملکرد در جامعه ایران دارد و به آن باید رسید  اکنون تنها اندیشه

، عدالت و رفاه اجتماعی ـ اقتصادی همراه بـا غـرور و    )براندازی حکومت جبارین اسالمی
آورد،  افتخار ایرانی است که جوانان و زنان سلحشور و مبارز ایرانزمین را به حرکت درمی

ارس و شورای برانـدازی در برابـر انـسانها دفـاع از حقـوق اجتمـاعی ـ        ذهنیت سازمان پ
های فردی و اجتماعی در یک روند رفاهی اقتصادی قابل  اقتصادی و یکسان بودن آزادی 
  .تواند جنبش همگانی براندازی را به پیروزی رساند قبول و همگانی است که می

شیدن مـسؤالن مملکتـی     در ایران اهورایی فـردا، مهـر و دوسـتی و انـسانی اندیـ              
گیـری از تـضادهای    تواند روابط نزدیک و همبستگی مردمی را بوجود آورد و با بهره            می

ای سازنده مثبت مردمی و همیاری احزاب میهنی ـ مردمی که در آینـده مـیهن     اندیشه
توانیم در حداقل زمان بعد از براندازی حکومـت جبـارین            ما تشکیل خواهند شد، ما می     

  .ایران، به ایرانی آزاد، آباد و سرافراز دست یابیماسالمی در 
اکنون تئوری نوین سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی که سازمان پارس در مـورد آن    

بایـست در رونـد    به بحث نشسته است این است که شرایط اجتمـاعی ـ اقتـصادی مـی    
ه نـسبی   انسانی پیش رود و همه انسانها در هـر شـرایط زمـانی و مکـانی بتواننـد از رفـا                    

این تئوری تأکید به باال بردن ثروت و سرمایه در جامعه برای باال بـردن               . برخوردار باشند 
  .کند رفاه و عدالت اجتماعی و اقتصادی همه اقشار جامعه می

گرا باشد و مردم در رفاه و     اندیشیم که دولت مسئول و مردم      ای می  ما به آن جامعه   
ما هرگـز   . فرما باشد حکمستی و نیکی در میان آنها       با آرامش خیال زندگی کنند و مهر و دو        

طبقه نخواهیم داشت چرا که روند گردش یک جامعه نیاز بـه قـشرهای متفـاوت                 جامعه بی 
کنـد،   دارد، به عقیده ما عدالت اجتماعی ـ اقتصادی، آن است که کسی که بیشتر تالش می 

رخوردار خواهد بود، عـدالت     گیرد، از رفاه بیشتری ب     آموزد و بیشتر مسئولیت می     بیشتر می 
اجتماعی ـ اقتصادی آن است که هر کس در خور زحمت و توان فکری و خالقیت و پشتکار  

بایست  البته نباید فراموش کرد که در یک جامعه می. گیری کند از منافع و رفاه جامعه بهره
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تـصادی  حداقل حقوق به میزانی باشد که هر فرد بتواند در یک سطح رفـاهی اجتمـاعی ـ اق   
های اجتماعی، درمـانی و تحـصیلی        قابل قبول زندگی کند، از قبیل دارا بودن مسکن، بیمه         

ریزی عادالنه مالیاتی، مردم در سازندگی کشور سهیم         برای همه مهیا خواهد بود، و با برنامه       
خواهند بود، و ما با کمک و همیاری و حمایت مردم ایران محیطی مطبوع برای زندگی همه                 

  .ن، در هر شرایط شغلی فراهم خواهیم آوردایرانیا
فرزندان ایرانزمین، جنبش ما جنبش انساندوستی و حرکت مـا، حرکـت انـسانی              
است، ایدئولوژی ما، آزادی و آبادی ایرانی پرافتخـار اسـت و در ایجـاد رفـاه و بهزیـستی                    

  .هاست ایرانی
م و آن را بـه      بایست روابط انسانها را در جامعه کنـونی ایـران تغییـر دهـی              ما می 

مسیر مهر و دوستی و نیکی انتقال دهیم که پی آمد آن تحـوالت اجتمـاعی ـ اقتـصادی     
گرایـی    ذهنیت دادن به اینکـه مـردم      . آل خواهد بود   برای بوجود آمدن یک جامعه ایده     

گرایی، و دارا بودن تضاد مثبت با یکدیگر که الزمه سـازندگی در جامعـه            یعنی خویشتن 
امها برای نهادینه کردن اندیشه دموکراسی و انسان دوستی در جامعـه            باشد، اولین گ   می

سازمان پارس و شورای براندازی که مسئولیت، از قوه بـه فعـل درآوردن نیروهـای       . است
پرست را داراسـت، معتقـد اسـت کـه بایـد از مـشکالت                و میهن ) دمکراتیک(گرا   مردم

ازد پرهیـز نمـود و خویـشتن را از          سـ  دیدگاهی و تشکیالتی که انسانها را از هم دور می         
گرایی گذشته را    سازمانی برهانیم و همچنین ذهنی    ) فرصت طلبی (دیدگاه اپورتونیستی   

پرسـت کـه    بر زمین نهیم و از بلوک میهنی ـ مردمی در جلب نیروهای صادق و مـیهن  
یمنـان  تشنه رسیدن به ایرانی آزاد، آباد و سرافراز هستند، بهره گیریم تا بتوانیم ایـن اهر          

ضد ایران و ایرانی را از کشور اهورایی خویش بیرون برانیم و ایران نوین را پایـه گـذاری                   
نماییم، در این مهم همبستگی سازمان پارس با هیچ گروه سیاسی اجتماعی ـ اقتـصادی   

هـا و    ـ فرهنگی کنونی که در رابطه با حکومت جبارین اسالمی است نخواهد بود، چـپ              
ان دوران مارکس تا به امروز به رغم هر موضـعی کـه نـسبت بـه                 ها هم از هم    کمونیست

اند، همواره انترناسیونالیست    گرا و استقالل طلبانه داشته     های ملی  مساله ملی و جنبش   
المللی  را حمایت کرده است و همواره در اختیار قدرتهای استعمارگر بین          ) گرایی جهان(

  .برداری کرده است یه ملت ایران بهرهای وسیع عل بوده است و استعمار از آنها بگونه
خواهـان اسـت و بـرای        گرای جمهـوری   سازمان پارس که طیف حقیقی و مردم      

کند، تنها با ملت شریف ایرانزمین       تالش می ) الئیک(رسیدن به یک جمهوری مشروطه      
و مردم صادق و میهن پرست همبـستگی و ائـتالف خواهـد کـرد و در نهایـت برانـدازی                  

گرایـی   ساز ایجاد دمکراسی و روند مـردم  سالمی در ایران را که زمینه  حکومت جبارین ا  
  .در ایران است را باعث خواهد شد

رود و در عین حـال       هم اکنون وضع حکومت جبارین همچنان رو به وخامت می         
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گـردد، ولـی بـا ایـن وجـود          سیاست تشدید سرکوب و خفقان نیز بیـشتر و بیـشتر مـی            
ات مردم را برای براندازی سد کند، اکنون مردم ایـران           حکومت نتوانسته است جلو مبارز    

با هماهنگی سازمان پـارس و شـورای برانـدازی در انتظـار زمـانی هـستند کـه جنـبش                
براندازی به شکل یک مبارزه متشکل و سراسر و مردمی تبدیل شود تـا برانـدازی نقـش                  

  .گرددقاطع و تأثیرگذار خود را ایفا کند و حکومت جبارین اسالمی سرنگون 
 تیر با هماهنگی ستون پـنجم حکومـت و عوامـل سـرکوب              ١٨اکنون در آستانه    

درون حکومتی برای شناسایی نیروهای فعـال و میهنـی و خنثـی نمـودن آن در تـالش                   
 تیر بسیاری از نیروهای مبارز و فعـال مـیهن پرسـت توسـط              ١٨باشند، و هر بار در       می

  .گردد ستون پنجم رژیم خنثی می
گیری  توان با بهره   ن آن رسید با هماهنگی اکثریت ملت ایران، می        ولی وقتی زما  

از تشکل مردمی در خیابانها در یک روز و ساعت مشخص براندازی را به ثمر رساند و مـا               
  .کنیم برای رسیدن آن روز تالش می

فرزندان ایرانزمین بیائید در کنار سازمان پارس و شورای براندازی و در زیر تـأثیر              
ایی اهورایی ایرانزمین یعنی نیکـی، راسـتی، زیبـایی، مهـر و دوسـتی بـرای                 فرهنگ پوی 

براندازی حکومت جبارین اسالمی در ایران تالش کنید، تا با همیاری به ایرانی آزاد، آباد               
  .و با افتخار دست یابیم

 
  ١٣٨٣خرداد 
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  همبستگی برای براندازی

  
گـردد از     مطـرح مـی    آید سـئواالتی   زمانی که از همبستگی صحبت به میان می       

چرا همبستگی، همبستگی برای رسیدن به چه هدف مشترکی، اصوالً همبـستگی      : جمله
ای و عملکـردی، در راسـتای تمرکـز          با چه کسانی، همبستگی بـا چـه بیـان و اندیـشه            

  .پتانسیل خاموش به جنبش و مبارزه، برای رسیدن به چه هدفی
ده اسـت هـم بـه معنـای      همبستگی از دو حرف هم و بستگی تـشکیل گردیـ          ) ١

نزدیکی و پیوند فیزیکی دو شخص و یا دو شیئی اسـت و بـستگی فیزیکـی و پیونـد در                     
اندیشه است، در نتیجه همبستگی نقل از متحد شدن، وابسته شـدن، پیونـدی آرمـانی،                

  .نماید ای و فیزیکی می اندیشه
ردم آن  کنیم که منافع جمعـی از مـ        زمانی نیاز به همبستگی را در جامعه حس می        

جامعه به خطر افتاده و یا پایمال شده باشـد، در نتیجـه سـهیم بـودن در منـافع مـشترک،                      
همبستگی و پیوند آرمانی و فیزیکی برای باال بردن پتانسیل نیروی برخـوردی در سـتیز بـا                  

  .نماید دشمنان و عوامل مخرب و در نهایت نابود ساختن دشمنان مشترک را ایجاب می
در همبستگی باید همواره هـدف و یـا اسـتراتژی           . ه هدفی همبستگی برای چ  ) ٢

مشخص باشد، برای همبسته کردن مردم در جهت آرمانی و فیزیکی باید به این اندیـشه            
توجه داشت، که یافتن وجه مشترکی، که اکثریت مردم را بـه هـم پیونـد دهـد اساسـی                    

توانـد   شند این مـی   میباشد و برای رسیدن به آن اکثریت مردم، هم نظر و هم اندیشه با             
پـس یـافتن هـدف مـشترک اکثریـت مـردم، نخـستین گـام                . اساس همبـستگی باشـد    

  .باشد همبستگی می
 سال از عمر ننگین حکومت اسـالمی در ایـران، ملـت             ٢۶بعد از گذشت بیش از      

شریف ایرانزمین به غیر از خفقان، گرسنگی، جنایت، فحشا و دزدی و دیگر دستاوردهای          
ه بر همگان آشکار است چیز دیگری نداشته است و با عملکردهای            ننگین این حکومت ک   

مـĤب ایـن حکومـت کـاذب دسـت نـشانده اسـتعمارگران مـذهبی، و                  زیرکانه انگلیـسی  
کـه همـواره در مـسیر تاکتیکهـای         ) سـتون پـنجم رژیـم     (همچنین خیانت اپوزیـسیون     

ه ایـن نتیجـه     است، ملت بزرگ و قهرمان ایرانزمین ب       نگهدارنده حکومت، عملکرد داشته   
رسیده است که تنها براندازی این حکومت ضد مردمی زمینه ساز دمکراسـی و آزادی در       

  .ایران خواهد بود
هـای مختلـف و شکـستهای گونـاگون و      در این رابطه ملت ایران پـس از تجربـه      

متوالی، دریافته است که نه اصالحات و نه رفراندم در داخل این حکومت دسـت نـشانده                 
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  .باشد ساز نمی ن، چارهدشمنان ایرا
ملت بزرگ ایرانزمین میتواند بعد از براندازی با پتانسیل ابتکاری و نیروی سازنده             
خود باعث توسعه سیاسی ـ اقتصادی و سیاسی ـ اجتماعی و در کل، پیـشرفت در تمـام     

های اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی گردد، و در انتها ایران بتواند در زمـره اولـین      زمینه
  .رهای قدرتمند جهان در آیدکشو

بایست افکار انسان دوسـتانه و مـیهن پرسـتانه           ملت شریف ایرانزمین، اکنون می    
خود را که در چنگال اهریمن حکومت اسـالمی اسـیر اسـت را آزاد سـازید، تـا در سـیر                      

  .صعودی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ایرانی آزاد و آباد و باافتخار دست یابیم
در این مهم هدف ما در همبستگی، براندازی این نـابخردان، دزدان و             ملت ایران،   

  .قاتالن ضد ایران و ایرانی خواهد بود
  همبستگی با کی؟) ٣

حال که هدف و آرمان همبستگی مشخص شـد، پیونـد و نزدیکـی مـردم آسـان                  
 توانند در این محور    گرا و ایراندوست می    در این مهم، تمام آزاداندیشان مردم     . گردد می

ها و گروههای سیاسـی ـ اجتمـاعی و     به گردش درآیند، اکنون رهبران سازمانها، انجمن
توانند همبـستگی خـود را    سیاسی ـ اقتصادی که منافع مشترک در براندازی دارند، می 

  .در براندازی اعالم دارند
در این راستا پروژه و تاکتیکهـای سـازمان پـارس و شـورای برانـدازی، رهبریـت                  

کشد و کسانی که بـا ایـن رهبریـت بـرای رسـیدن بـه                 زی را به دوش می    جنبش براندا 
تواننـد در    آرمانها و آرزوهایشان برای دستیابی به ایران بـزرگ همـراه مـا هـستند، مـی                

و یا شورای رهبری انجام وظیفه نمایند و با هدف براندازی           ) دولت موقت (شورای اجرائی   
  .پیمان گردند  با ما همبرای رسیدن به ایرانی آزاد، آباد و سرافراز

  تاکتیکها و عملکردهای همبستگی) ۴
حال که هدف و استراتژی و همچنین مشخصات طرفین همبـسته بیـان گردیـد،      

بایست عاشقان و میهن پرستان در کنار هم قرار گیرند و با سـازماندهی و همیـاری،                  می
با آن بتوان دشمنان پتانسیل براندازی را افزایش دهند و به چنان نیرویی دست یافت که 

  .ایرانزمین را نابود ساخت تا ملت ایران بتواند سرنوشت خویش را در دست گیرد
بایـست در حـول محـوری مـشخص بـه            در این پیوند و همبستگی، ملت ایران مـی        

  .گردش در آید تا بتواند با همسو شدن در بیان و عمل، جنبش براندازی را به پیروزی برساند
اندهی، نظم و انضباط اجرائی مـسئوالن برانـدازی، اسـاس           رهبریت جنبش، سازم  

  .باشد پیروزی و نجات ایران می
توان مقاومت حکومـت اسـالمی را در    ای است که با آن می    این سریعترین شیوه  

هم شکست و روز آن رسیده است، که همه میهن پرستان در محور یک مدار به گـردش                  
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ن یک شعار و داشتن یک رهبـر، جنـبش   همسو شدن در گرفتن یک پرچم، گفت  . درآیند
بایست با این روش بنیان سـاختاری       ملت ایران، ما می   . رساند براندازی را به پیروزی می    

  .حکومت اسالمی را ویران سازیم و گروههای فشار حکومتی را از بین ببریم
زنان و جوانان ایرانـزمین، بـه هـم نزدیکتـر شـوید، بـا نیـروی مـیهن پرسـتی و                      

  .تر نمائید  زنجیر همبستگی را قوی و قویایراندوستی
تشکیالت صنفی، دانشجویی باید بتوانند با متحد کردن حرکتهای خود در مسیر            
براندازی، توان جنبش براندازی را نیرومندتر سازند و با اعتصابات اعتراضی خود همراه با              

داز ـ برانداز  ای، مرگ بر رفسنجانی، بران شعار مرگ بر جمهوری اسالمی، مرگ بر خامنه
های سست حکومت را ویـران سـازند و بـا دیوارنویـسی سـازمان                شعار ملت ماست، پایه   

 مبارزه را باید آغاز کرد، مبارزه از مرحله سیاسی ـ اجتمـاعی خـارج    (pars-org)پارس 
توانند از هر ابـزاری     میهن پرستان می  . شده است و به مرحله عملیاتی خود رسیده است        

 عوامل حکومت اسالمی استفاده کنند و اکنون روش ما چـشم در برابـر               برای نابود کردن  
  .چشم، دندان در برابر دندان خواهد بود

باید از اجرای قوانین حکومتی در جامعه سر باز زد و عمالً با این حکومـت جبـار                  
  .درگیر شد و آنرا نابود ساخت

برد، سـران    یاکنون این حکومت قاتالن و دزدان، در شرایط بسیار ضعیف بسر م           
اند و ترس از یک انفجار بزرگ اجتماعی یعنـی قیـام ملـی، شـعار                 رژیم به هراس افتاده   

اند که توسط عوامل و مزدوران سـتون   رفراندم را برای مقابله با این انفجار، انتخاب کرده      
زننـد، ولـی ملـت ایـران فریـاد مـرگ بـر               پنجم رژیم در خارج و داخل کشور فریاد می        

  . و برانداز، برانداز شعار ملت ماست را فریاد خواهند زدجمهوری اسالمی
هـای دمکراتیـک همـواره سـرکوب         در کشوری که آزادی وجود ندارد و جنـبش        

اند، چگونه میتوان انتظار داشت که رفرانـدم تعریـف سیاسـی ـ اجتمـاعی خـود را        شده
دگرگونی بنیـادی   داشته باشد؟ در میهن ما با وجود این اهریمنان، یگانه راه نجات ایران              

  .باشد در جامعه ایران است و آن براندازی حکومت اسالمی می
ام و بـاز هـم بـا عزمـی           من، آرمان نوری، رهبر جنبش براندازی بارها اعالم کرده        

استوارتر تکلیف خود را با دشمنان و مزدوران و سرسپردگان و خائنین به این مرز پرگهر                
تفـاوتی   بایست بی اکنون ملت ایران می. باید گردددارم، حکومت مالیان نابود      اعالم می 

خود را نسبت به آینده میهن اهورایی کنار بگذارد، چرا که زمان آن رسیده است که مـا،                  
هـای آزادی و     ملت ایران سرنوشت خویش را رقم بـزنیم تـا بعـد از برانـدازی بـه دروازه                 

  .افتخار نایل آییم
خود علیه استبداد مالیان افزایش دهیـد       ملت غیور و مبارز ایرانزمین، به حمالت        

ای آرام   و در مسیر براندازی و نابودی این دشمنان قسم خورده به ایران و ایرانی، لحظـه               
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نگیرید تا هرچه زودتر این ننگ را از دامان پرافتخار ایران، پاک گردانید، تا ایـران بتوانـد       
بایـست بـا پیونـدی     مـی ملت بـزرگ ایـران،    .به شکوه و افتخار حقیقی خود دست یابد

نظیر و استوار، خود را برای جنگ نهایی برعلیـه دشـمنان ایرانـزمین آمـاده سـازید،                   بی
اکنون زمان حرف و انتقاد و تحمل و بردباری بسر آمده است و مبارزه واقعی تا براندازی                 

انید فرزندان قهرمان ایرانزمین به پا خیزید و دشمنان ایران را نابود گرد           . آغاز گشته است  
  .و استقالل و تمامیت ارضی و آزادی را به سرزمین اهورایی خود هدیه دهید

فرزندان ایرانزمین نگذارید نگرشهای سیاسی ـ اجتمـاعی و سیاسـی ـ اقتـصادی      
ــاگون، شــما را از یکــدیگر دور ســازد، از انتقادهــا و اندیــشه  هــای ســازنده مثبــت  گون

، چنان نیروی عظیمی را تدارک ببینیـد        گیری کنید و با مهر و دوستی در کنار هم          بهره
فرزنــدان ایرانــزمین، .  آن ایــستادگی کننــد کــه دشــمنان ایرانــزمین نتواننــد در مقابــل

همبستگی بر علیه حکومتی است که بیش از یک ربع قرن برای نابود ساختن نماد ایران                
. اسـت و ایرانی کوشا بوده است و ایرانـی ورشکـسته، ویـران و سـرافکنده بـر جـا نهـاده                    

گمان برای نابود ساختن چنـین اهـریمن جبـار و جـانی و دزد، کـه دیـن را وسـیله                       بی
ای جز پیوندی عظیم و واقعـی از نیروهـای          کشتار، فساد و شکنجه قرار داده است، چاره       

  .پرست و آزادیخواه نیست میهن
مبارزان راه آزادی، حکومت، دیگر تـوان سـرکوبی مـردم بپاخاسـته ایرانـزمین را                

نـشینی در تمـام      د و ما با همیاری یکدیگر باید آن را، بیش از این مجبور بـه عقـب                ندار
ها نماییم تا در نهایت به شکست حکومت و براندازی آن منجر شود، هرچنـد کـه                  جبهه

حکومت سعی بر مستولی کردن جو وحـشت و خـشونت بـر مـردم را دارد و تـا آخـرین                      
 قهر همیشگی بـر علیـه مـردم خواهـد           های بقای ننگین خود متوسل به خفقان و        لحظه

شد، ما میهن پرستان مبارز باید با همان روش، ولـی قـوی و مـصمم و محکمتـر، بـا آن                      
مزدوران و خائنین برخورد کنیم و در رویارویی با ماشین ترور حکومتی بایـد بـه همـان                  

هـای کلیـدی     تر عمـل کنـیم و بـا از میـان برداشـتن مهـره               نحو ولی استوارتر و خشن    
هـای ننگـین    مت و ستون پنجم آن، در داخـل و خـارج از کـشور روز بـه روز پایـه                حکو

در این راستا، از نیروهای مـسلح   .وجودی این شرم را از تاریخ ایران عزیزمان محو سازیم
خواهیم که تا دیر نـشده بـه صـفوف بهـم             اعم از ارتش ملی، سپاه پاسداران و بسیج می        

گرائـی و حاکمیـت ملـی را         سیدن بـه آزادی و مـردم      فشرده ملت ایران بپیوندند و راه ر      
هموار سازند، چرا که شمارش معکوس برای براندازی حکومت مالیان ضد اسـالمی آغـاز               

  .رساند روز رهایی چندان دور نیست و قیام ملی، براندازی را به انجام می. گردیده است
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  های انقالباهرم 

  
از نسل دوران رضاشاه و محمدرضاشاه، یعنی نسل برخاسته از منجالب فقر و فساد 

شد، نسل دیگری پا گرفت  یعنی نسلی که به رفاه نسبی اجتماعی ـ سیاسی نزدیک می
های سالهای گذشته پدران خویش، بدون ارج   ها و بدبختی که بدون آگاهی از محنت

الی جامعه و خانواده خود، بدون اظهار رضایت از فراهم نهادن به پیشرفتهای مادی و م
شدن موجبات و امکانات تحصیل رایگان، و با آگاهی نه چندان از سلطه و صدمات و 
غارتگریهای استعمارگران و عوامل آنها، بدون اطالع کافی از نقش ایدئولوژیها و رهبران و 

نقالبات جهان، و خالصه اندیشمندان و نسل همسن و سال خود در همه تحوالت و ا
و رهبران و راهنمایان آگاه و دلسوز، » بلدی«بدون دانستن راه از چاه، به سبب نداشتن 

ها و افکار دانشمندان جهان، شب  از طریق مطالعه کتب و رساالت ایدئولوژیکی و اندیشه
کوشید برای درهم کوبیدن پایگاههای استعمار و خاتمه دادن به حکومت   و روز می

شان، آمادگی و آگاهی رزمی، چریکی و خالصه انقالبی پیدا کند،   مل دست نشاندهعوا
در حالیکه وضع اجتماع و خانواده این نسل از نظر مالی روز به روز رو به پیشرفت بود 

خواست دنیای بهتری بسازد و غرور و شرف و  ولی این نسل پویا و پرآرمان و ایثارگر می
بهمین جهت هرگز رفاه مالی و نعمات فراوان .  بازگرداندوطنان خود سربلندی را به هم

  ...کرد آن سالها او را راضی نمی
همه اعتراضها و سرزنشها و حتی لعنت و نفرین پدران به قول معروف ضد انقالب بر 

  ؟!خواستند دیگر چه می: شود این نسل انقالبی، در این جمله خالصه می
شناس آمریکائی که برای نوشتن کتاب کرین برینتون دانشمند، مورخ و جامعه 

زحمات فراوانی کشیده است به این پرسش، پاسخ مهم و » کالبدشکافی چهار انقالب«
گرچه بیشتر جانواران با تغذیه کامل آرام و راضی : انگیزی داده است و مینویسد عبرت

ز و آمی او برای آنکه رفتاری مسالمت. شوند ولی در مورد هوموساپینس چنین نیست می
در . پیدا بکند و شهروندی مولد باشد، به چیزی بیشتر از شکم سیری نیاز دارد قانونی

واقع اگر انسان شکمی کامالً سیر داشته باشد ولی باز هم گالیه و شکایت کند و احساس 
ای شده است، و اگر چیزی در او این  نماید که با او رفتاری غیرمحترمانه و غیرمنصفانه

چ حیوان دیگری ندارد، یعنی احساس رنجش اخالقی بیدار سازد، او احساسی را که هی
وی » ...شورش خواهد کرد و حتی از این بیشتر، نه تنها شورش بلکه انقالب خواهد کرد

از بررسی رژیمهای پیش از انقالبهای انگلستان، ... «کند  در صفحات دیگر اضافه می
نخست اینکه همه این جوامع . گردند یهایی پیدا م آمریکا، فرانسه و روسیه یک نواختی

رسد  اند و به نظر می پیش از رسیدن انقالب، در مجموع از نظر اقتصادی رشد داشته



  

ای دارد که بیشتر احساس  های انقالبی ریشه در ناخرسندی مردم فقر ندیده  که جنبش
البها گمان این انق بی. تضییق و بیزاری دارند تا احساس ستمدیدگی شدید و خرد کننده

زده و دست  این انقالبیون، نکبت. اند چیز آغاز نگشته نوا و گرسنه و بی با مردم بی
این انقالبها زاده امید بوده و هستند و فلسفه آنها در هر . اند پرورده نومیدی نبوده

  »...بینانه است صورت خوش
چه در نسل جوانی که نقش اهرم انقالب ایران را به عهده گرفت و کم و بیش، از آن

گرفتند و از  کرد، از اینکه او را به بازی نمی گذشت آگاهی پیدا می متن جامعه می
ها استفاده  ها و رابطه آمادگی و احساس و ایثارش برای از بین بردن تنگناها و نابسامانی

کرد نقش او فقط در  او تصور می. کردند شدیداً ناراضی و خشمگین شده بود نمی
 و سالنهای ورزشی و یا صف کشیدن در کنار خیابانها برای ها شرکت در مراسم جشن

در حالیکه شاه . گفتن خالصه شده است» جاوید شاه«ابراز احساسات و هورا کشیدن و 
مشاهده و حضور این طبقه را در چنین مراسمی حمل بر رضایت آنان از خدمات خود و 

یرزمینی و اهداف ولی او از تشکیل جلسات سیاسی ز. نمود پیشرفتهای مملکت می
دانست  ایدئولوژیکی این طبقه علیه خودش و سلطنتش آگاهی زیادی نداشت و نمی

نسل جوان ایران بدور از چشم پلیس و مأموران ساواک و بدون نگرانی از اکثریت 
های امن، حتی در اردوگاههای   گاه های تیمی و مخفی خاموش و القید، در خانه

هایی در   کمونیستی و فلسطینی چه طرحها و نقشهانقالبیون ممالک سوسیالیستی و
شاه به استناد گزارشات نادرست و آگاهانه و غیرمسئوالنه مأمورین و مقامات . سر دارد

اغلب فاسد، حوادث و اقدامات چریکی و تروریستی و کشتن افسران آمریکایی و ایرانی را 
الیکه در بین نسل آنروز کرد در ح اهمیت تلقی می به وسیله گروههایی از این نسل بی
های قهرمانی تبلیغ و   به میدان آمد حماسه١٣۵٧که بصورت اهرم و بازوی انقالب 

تجربه و خام، یعنی حزب  دانیم شکارچیان این نسل پویا ولی بی می! گردید تلقین می
توده و سایر سازمانهای کمونیستی و ظاهراً مذهبی، خالصه همه نوکران استعمار 

سرنوشت این نسل را بدست گرفتند و از وجود پرایثارش در راه مقاصد ضد المللی،  بین
و ایران در ! ملی خود استفاده کردند و بعد هم موجبات قربانی شدن او را فراهم نمودند

  .رود آتش انقالب سوخت و همچنان بسوی نابودی پیش می
 

  ١٣٨١فروردین 
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  دیپلماسی غرب در خاورمیانه

  
 اول، انگلستان به دو علت تصمیم گرفت در خاورمیانه که الملل پس از جنگ بین

نخست آنکه با توجـه بـه شـرایط      :  آورد  منطقه نفوذ خود بود تغییرات ژئوپولیتیکی بعمل      
توانست مانند گذشته در آنجا سلطه و سیطره  المللی، دیگر امپراطوری نمی محلی و بین

کوچـک و اکثـراً نفتخیـز بـرای         داشته باشد و دو آنکه تقسیم این ناحیه بـه کـشورهای             
تر بود تا یک ابرکشور عربـی و یـا امپراطـوری عظـیم               استثمار و مذاکره، آسانتر و عملی     

پس از آنهم دگرگونی دیگری در سیاست استعماری انگلیس به وجـود آمـد بـه                . عثمانی
این ترتیب که برای حفظ منافع خود در این کشورها، دولتهای دست نشانده تعیین نمود  

  .از آنها حمایت کردو 
  .الملل دوم به همین روال ادامه یافت حیات اقتصادی خاورمیانه تا جنگ بین

  
  مریکا در منطقهآتحوالت سیاسی 

الملل دوم شرایط بازیهای سیاسی و اقتصادی در منطقه دچـار            پس از جنگ بین   
گردیـد  تحول شد، مبارزات ضداستعماری و استثماری در اکثر کشورهای خاورمیانه آغاز            

در عمـل دیـدیم کـه امریکـا هرگـز از دولتهـای ملـی و                 . و امریکا نیـز وارد صـحنه شـد        
حمایـت ننمـود، گـو اینکـه ایـن          ) مانند ایران و مصر   (های مردمی در منطقه ما       جنبش
  .خود مهد دموکراسی است و ناجی اروپا از چنگال فاشیزم بوده است) امریکا(کشور 

 و نبودن جانشین دیگری برای این کـشور         در روسیه » حکومت شوراها «فروریزی  
و همچنین وسعت سرزمین امریکا با قدرت اقتصادی سیاسی و تبلیغاتی موجب شد کـه               

قطبی شود و امریکا خود را برتر از دیگران تصــور کند، سـازمان            از آن تاریخ، جهان یک    
 سیاسـی  ملل متحد هم در دست کشورهای دارای حق وتو، به ویژه امریکا بازیچه مقاصد      

  .و اقتصادی آنها شد
ملتهای کوچک با گرسنگی، ناتندرستی و زیر چکمه جالدان و حکومتهای خودکامه            

انگیزترین شرایط زیستی خود هستند، و در چـرخ و چنبـر نظـم سیاسـی اقتـصادی                   در غم 
آور  امریکا بدون آنکه از خاطره شکستهای شرم      . باشند کنونی جهان در حال خرد شدن می      

ایجاد صلح از   «نام عبرت بگیرد باز هم به همان روش و دیپلماسی جنگی و ادعای              کره و ویت  
دهد از جمله متحدان او انگلیس و اسرائیل نیز همین شیوه سیاسـی را               ادامه می » راه جنگ 
پس از سالها تجربه افکار عمومی جهان به این حقیقت رسیده است که راههای              . اند برگزیده

المللی بجز جنگ وجوددارد و آن  ای و بین ات و مشکالت منطقهدیگری هم برای حل اختالف
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ولی آنها برای . باشد مذاکره و تدبیر و حمایت از جنبشهای انساندوستانه برای ایجاد صلح می
دهند و همواره    گناه را ترجیح می    رسیدن به مقاصد اقتصادی خود جنگ و کشتار مردم بی         

» پیکار«،  »زور«اند، و راه حل مشکالت خود را         هاز حکومتهای دیکتاتور و جانی حمایت کرد      
  .اند یافته» جنگ«و 

درست است که عراق به کویت لشکر کشید و آنجا را تصرف کرد، ولی چرا امریکا                
فرداً ماشین جنگی خود را بحرکت درآورد و به ظاهر و تصنعی تعدادی از کشورها را هم                 

این اقـدام نظـامی در تمـام کـشورهای          با خود همراه کرد و به عراق حمله نمود، پس از            
دیگر شرکت کننده در جنگ جز امریکا، افکار عمومی، دولتهای خود را سـرزنش کردنـد           
که مشارکت شما در این جنگ نه در جهت حفظ منافع ملـی مـا بـود و نـه در راسـتای                       
تأمین حفظ صلح جهان زیرا مسئولیت مورد اخیر بعهده سازمان ملل و قشون آن اسـت                

ران و این سئوال در تمام محافل روشنفکری جهان مطرح شد که اگر حمله امریکا نه دیگ
در جهت تأمین مصالح اقتصادی خود در منطقه نیست چرا تا دیروز پس از حمله عـراق                 

برد کالمـی   به ایران خاموش ماند و از این بمبهای شیمیایی که مردم ایران را از بین می       
  و برقراری جنگ بین دو کشور ایران و عراق داشت؟بمیان نیاورد و اصرار در ایجاد 

چون در جنگ ایران و عراق میلیاردها دالر سود بـه جیـب کـشورهای فروشـنده             
اسلحه سرازیر شد و بعد از شکست صدام از امریکا نیز منافع نفتـی امریکـا در منطقـه از      

صادی افزایش یافت و حضور نظامی او در منطقه بـرای حفـظ منـافع اقتـ               % ٨۵به  % ٣۵
  .چند صد برابر شد

  
  کشورهای مسلمان عرب و غیرعرب

کلیـه کـشورهایی را شـامل       : تعریف خاورمیانه از نظر ژئوپولیتیـک چنـین اسـت         
اند، یگانـه کـشور مجـاور آسـیا          میشود که در حاشیه قاره آسیا، اروپا و افریقا قرار گرفته          

 قـرار دارد کـه هـر دو         ایران است و ترکیه کشور آسیایی است که قسمتی از آن در اروپا            
حـد جنـوبی خاورمیانـه کـشورهای مـصر، الجزیـره، تـونس و        . مسلمان غیرعرب هستند 

بقیه کشورهای خاورمیانه در بین ایـن محـدوده جغرافیـائی قـرار دارنـد و      . مراکش است 
  .اسرائیل غیرمسلمان است و لبنان آمیزه مسلمان و مسیحی است

گذاری عربستان سعودی اسـتوار بـر        یهطالبان یک پدیده سیاسی بود که با سرما       
و با سازماندهی پاکستان و زیر نظارت دائمـی امریکـا شـکل گرفـت و        » وهابیت«اندیشه  

فعال شد، در یک مقطع زمانی دیگر به این گروه نیازی نبود، امریکا به آنجا لشکر کشید                 
 روسـیه و    و حامد کرزای را بر آنجا حاکم نمود و پایگاههای نظـامی امریکـا در مجـاورت                

  .چین ساخته شد
ولی نـه آزادی و نـه دمکراسـی و نـه رفـاه بـرای ملـت بـدبخت و سـتم کـشیده            
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  .افغانستان به ارمغان آورده شد
باوجود لشکر عظیم خارجی که این بار به جز انگلیس دیگـر متحـدان مـشارکت                

دریغ خارجی، نه کرزای قدرت اداره کشور، حتـی          مؤثر نداشتند و همچنین کمکهای بی     
بیرون شدن از کابل را دارد نه ریشه طالبان خشک شده، آنها طالبان را به شـکلی دیگـر                   

  .بر مردم شوربخت افغانستان حاکم کردند) ایران(بصورت جمهوری اسالمی 
 مـیالدی، عربـستان سـعودی بـدون توجـه           ٢٠٠١ سـپتامبر    ١١پس از عملیات    
 از آنان حمایـت مـالی و معنـوی          باز هم ) که باز جای بحث دارد    (مبارزه امریکا با طالبان     

کند در صورتی که سرویس اطالعات امریکا و ارتـش امریکـا در ایـن کـشور                  پنهانی می 
بینـیم منجـر بـه حادثـه دلخـراش و کـشتار مـردم در                 بطور فعال مستقر است ولی می     

اندونزی و آتش گرفتن کشتی نفتکش فرانسوی و غرق شـدن یـک کـشتی نفـتکش در                  
  .شود ا مینزدیکی سواحل اسپانی

دهد و به طـور کلـی بـه ایـن نتیجـه              در اینجا دیپلماسی امریکا تغییر جهت می      
رسد که عربستان سعودی یک مهره سوخته است که تاریخ مصرف آن پایـان یافتـه                 می

یـا ایـران تقویـت شـود و جانـشین      : و باید یکـی از ایـن دو روش را انتخـاب کـرد      . است
شود و یـا چنـدین      » عرب زدایی «ای امریکا    هعربستان سعودی شود و سیاست خاورمیان     

کشور غیرعرب را تقویت کند که با یکدیگر همگن شوند تـا منـافع سیاسـی ـ اقتـصادی      
  .امریکا را در منطقه حفظ و تأمین نمایند

اند که مثل بـازی شـطرنج از    البته در این مورد سناریوهای مختلفی تدارک دیده 
  .شود  میآن در زمان و مکان مورد نظر استفاده

اکنون در . حکومت اسالمی افغانستان در شرایط فعلی به طور دربست امریکایی است        
انگلیـسی و   % ٨٠ترکیه حکومت اسالمی بر سر کار آمده و ایران نیز حکومـت اسـالمی کـه                 

شود و نقش فعـال ایـن        امریکایی است توسط فراماسونهای داخلی و خارجی اداره می        % ٢٠
خـورد   ن برای انحراف جنبش براندازی حکومت اسالمی به چشم میفراماسونها در اپوزیسیو 

دهنـد، و رابـط      و تعدادی از آنها نیز همراهان و مشاورین شاهزاده رضا پهلوی را تشکیل می             
هـای   بین فراماسون مذهبی داخل با ماسونیسم خارج که اکثر رادیو و تلویزیـون و روزنامـه               

  .شندبا فارسی زبان خارج را در دست دارند، می
بـریم،   ما نخواهیم گذاشت امریکا و انگلیس بعدها بگویند ما آوردیم و ما هم مـی              

داننـد کـه     بدانند که ملت ایران در این شرایط زمانی بیدار است و شاهزاده مطمئناً مـی              
  .همین افراد بودند که شرایط سقوط محمد رضاشاه را فراهم کردند
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  ایران و امریکا

ت، امریکا در ایران جایگاه و پایگاه پیدا کرد و همواره           پس از ملی شدن صنعت نف     
این روابط بیشتر و بیشتر شد تا جایی که عدم تأمین منافع امریکا و انگلیس در منطقـه                  
باعث شد محمد رضاشاه ایران را ترک کند و ثروت ملی و فرهنگ و افتخار ملی به یغمـا                  

  .برده شود
به ظاهر با انقالب و گروگانگیری روابط ایران و         استعمار، انقالب را به ایران هدیه کرد        

امریکا تیره شـد و ایـران تحـریم اقتـصادی شـد ولـی همـواره روابـط اقتـصادی و سیاسـی                  
از سهام آن متعلق بـه امریکـا اسـت از ایـران             % ٣٠غیرمستقیم برقرار بوده است و توتال که        

  .تی بهره برده استهای نامرئی نف برد و انگلیس همواره از لوله منافع سرشاری می
  :علت تحریم اقتصادی امریکا ظاهراً همان سه اصل همیشگی بوده است

 ـ کارشکنی ایران در راه صلح اسرائیل و فلسطین باید گفت که اصوالً اسـرائیل   ١
خواهان صلح نیست و همواره با فراماسونهای مذهبی و تروریستهای ایرانی در رابطه بوده      

  .بینیم ستون پنجم رژیم در خارج میاست و آن را در حمایت از 
 ـ داشتن سالحهای کشتار جمعی که این را هم متحدان امریکا با اجـازه او در   ٢

  .دهند اختیار ایران قرار می
داننـد بوجـود آوردنـده حکومـت      اکنون همه مـی :  ـ دست آزیدن به تروریسم ٣

ز آنهـا حمایـت     تروریستی مالیان و تروریسم مذهبی جهان غرب بوده اسـت و همـواره ا             
  .کند تا بتواند منافع خود را در کشورهای مسلمان حفظ کند می

ایم که حکومت اسالمی یک کلیت است البته  ما پیوسته بر این حقیقت تأکید داشته
المللی و ستون پنجم رژیم همواره ادعـا میکننـد کـه            کارگزاران این حکومت و تبلیغات بین     

... گرا و اصالح طلب و غیـره       روه محافظه کار، اصول   چنین نیست و دیپلماسی ایران شامل گ      
گوینـد، تمـام ایـن       است و آنهایی که آبشخورشان در حکومت اسالمی است نیز چنین مـی            

سرایی و خیالبافی است و جز عـوام فریبـی و کمـک بـه ادامـه حیـات                    ها، یاوه  بافی فلسفه
  .حکومت اسالمی و تاراج سرمایه و ثروت ملی ما چیز دیگری نیست

خاتمی و دیگر قهرمانـان سـاختگی در رژیـم چـون طبـرزدی، گنجـی و اکنـون                   
گوینـد و مـردم را فریـب      های بظاهر مخالف رژیم همه دروغ مـی        آغاجری و دیگر طلبه   

دهند تا با استقرار و تحکیم رژیم منافع همگـی آنهـا محفـوظ بمانـد و بـه غـارت و                       می
ه دهند، امریکا بر روند تمامی این       چپاول کشور، آدمکشی، ارعاب و سرکوب مردم ما ادام        

ها اگر نگوئیم دخالت مستقیم دارد حداقل نظارت دقیق داشته و دارد و انگلیس و   پدیده
عوامل فراماسونی آن در ایران و خارج از کـشور، مـأمور برجـای نگـاه داشـتن حکومـت                    

  .اسالمی بوده و هستند
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ست سیاست غرب زدایی و     نخ: امریکا در ماجرای حمله به عراق دو هدف عمده دارد         
هرچه دورتر شدن از اعراب و تثبیت عملی موقعیت سیاسی ـ جغرافیایی اسرائیل، دوم اینکه  
با ایجاد حکومت اسالمی در عراق بکلی منطقه نفتی در محاصره کشورهای اسـالمی دسـت                

ر نشانده قرار گیرد، بدون تردید، این حرکت نظامی ـ سیاسی در سرنوشت سیاسی ایران تأثی 
خواهد گذاشت چرا که امریکا و غـرب حکومتهـای اسـالمی دسـت نـشانده را بـرای منـافع                    

دانند  اقتصادی خود و همچنین در نابود کردن نیروهای ملی میهنی این کشورها مؤثرتر می             
  .تا براحتی بتوانند منابع ملی این کشورها را به غارت ببرند

آنها برای  .  امریکا و اروپا نیستیم    المللی ما در مقام قضاوت در باره دیپلماسی بین       
کنند، ولی آنچه برای ما حائز اهمیت است آینده میهن ما و رهایی             منافع خود تالش می   

ملت ستمدیده ایران است و نقش ما مردان مبارز میهن پرست در ایـن شـرایط حـساس             
یران را  ساز است که ما منافع و حقوق ملت ا         المللی بسیار برای آینده ایران سرنوشت       بین

ای سرشار از رفاه و آزادی برای مردم خـود           در سرلوحه مبارزات خود قرار دهیم و آینده       
  .تدارک ببینیم و مسئولیت میهنی خویش را بدوش برداریم

در خبرها آمده بود که امریکا در اندیشه زمان پس از سرنگونی صدام اسـت و بـه                  
 دیگـر مخالفـان صـدام را در    این منظور یک ژنـرال فـراری ارتـش عـراق و چنـد نفـر از          

آئی در لندن از سران اپوزیسیون و تعدادی از  نیویورک گرد هم آورده بود و دیگر گردهم
مذهبیون از جمله شیعیان طرفدار ایران و تعدادی از مالهای ایران انجام شد کـه گفتـه                 

بـا  خواهد  شد برای تدارک ایجاد یک حکومت دمکراتیک بعد از صدام، امریکا چگونه می     
ایجاد حکومت اسالمی در عراق به یک حکومت مردمی و دمکراتیک دسـت پیـدا کنـد،                  

تأثیری این طـرح بـستگی بـه در نظـر گـرفتن کلیـه شـرایط و                   البته مؤثر بودن و یا بی     
  .امکانات اجرایی آن دارد

ایران کـشوری وسـیع     . اما در مورد ایران باید با شیوه دیگری با مسئله برخورد کرد           
ون جمعیت که نیم بیشتر از آن جوان هستند و زیـر یـورش اسـالم و حکومـت                   میلی ٧٠با  

گـذرد جـو     مذهبی قرار دارند و نزدیک به یک ربع قرن از استقرار حکومـت اسـالمی مـی                
اقتصادی آشفته و متالشی، دردهـای اجتمـاعی از قبیـل ارتـشاء، فـساد، فحـشا، اعتیـاد و                    

گیـری   و همچنـان فـرار مغزهـا و اوج        آمیـز رسـیده اسـت        کودکان خیابانی در حد فاجعه    
کنـد   این مواردی است که داللت بر فروریـزی حکومـت مـی           . نارضایتی عمومی ادامه دارد   

ولی سالهاست که این رژیم با چنین شرایطی پابرجا مانده است و بـا امـدادهای غیبـی بـه                    
 دانـد کـه ایـن امـدادهای غیبـی همـان            دهد و ملت ایران مـی      بقای کثیف خود ادامه می    

خواهنـد حکومـت ایـران را     المللی و عوامل وابسته به آن هـستند، آنهـا مـی          نیروهای بین 
همچنان بصورت مذهبی نگه دارند برای همین است که شاهزاده در آخرین کتاب خود که               
به انگلیسی نوشته شده است گفته است اگر ملت ایران بخواهد، شریعت که همـان قـوانین                 
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  یدن او به اجرا در خواهد آمد؟اسالمی است بعد از بقدرت رس
ولی همه باید بدانند که اکنون ملت ایران بیدار است، اپوزیسیون واقعی داخـل و               
خارج ایران بسیار نیرومند است و نیازی به همیاری نیروی خارجی و عوامل سرسپرده او               

روپاشـی،  ندارد، ملت ایران عزم راسخ دارد که از راه مبارزه، نه رفراندم و نـه در انتظـار ف                  
آیا . این حکومت را سرنگون کند، این ملت توشه و توان براندازی حکومت اسالمی را دارد

امریکا و متحدان غربی آن در این راستا با ما و ملت ایران است یا بر ماسـت و همچنـان                     
و یـا اینکـه در صـدد    . دهد کارشکنی برای پیروزی جنبش براندازی ملت ایران ادامه می      

مثل تغییر رژیم افغانستان است کـه بـیالن آن صـفر بـود و تـاکنون نـه                   اجرای نمایشی   
امنیت نه آزادی نه رفاه و سازندگی بـه آن کـشور بازگـشته اسـت و همـواره مـذهبیون                     

  .تروریست بر سر کارند و حکومتی نظیر ایران برای آنان به ارمغان آورده است
ملـت  . ن اسـت و نـه عـراق       امریکا و متحدان غربی آن بدانند که ایران نه افغانستا         

خواهد و نه دیکتاتوری منفی و به هیچ وجه به عقـب بـاز               ایران نه دیکتاتوری مثبت می    
نخواهد گشت و با همیاری شورای براندازی و اجرای یک قیام ملی، این حکومـت دسـت             
ــدان و    ــد فرســتاد، و فرزن ــاریخ خواهن ــه دان ت ــه زبال ــا و متحــدان او را ب ــشانده امریک ن

ن ایرانزمین مـسئولیت اداره مملکـت اهـورائی را بدسـت خواهنـد گرفـت و                پرستا میهن
  .المللی را رسوا خواهند نمود شیادان و عوامل سیاسی بین

جهانیان بدانند که بغیر از همگامی با خواست واقعی مردم ایران که آن برانـدازی               
ت، حکومت اسالمی و ایجاد یک نظـام ملـی و مردمـی و برخاسـته از آرای عمـومی اسـ                    

ــی    چــاره ــارزه ب ــا مقاومــت شــدید و مب ــن صــورت ب ــر ای ــد و در غی ــان و  ای ندارن پای
  .پرستان روبرو خواهند شد ناپذیر میهن خستگی

 
  ١٣٨١آذر 
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  های شوم استعمار برای آینده میهن ما ایران نقشه

  
نگاهی به تاریخ چند صد ساله میهن ما ایران و بررسی عملکردهـای سیاسـتهای               

سوز و ویران کننده آن بر مردم کشور ما، بـه مـا ثابـت                واقب خانمان شوم استعماری و ع   
ای دل به بهزیستی، رفاه و سرفرازی ما نسوزانده است، در عـوض              میکند که هیچ بیگانه   

های غیرقابل جبرانی از استعمارگران شرق و غرب به میهن اهـورایی مـا رسـیده                 آسیب
ر از ما هستند بلکه ما ایرانیان بـه خـود           است، البته نه اینکه استعمارگران قوی و باهوشت       

ایم و همواره به بیگانگان بهای بیشتر از آنچه الزم بود دادیم             عقیده بوده  اعتماد و بی   بی
که در نتیجه روز بروز نفوذ بیگانگان در کشور بیشتر شد و ما ضعیف و ضعیفتر شـدیم و                   

  .روز بروز بر خائنین به این آب و خاک افزوده شده است
ن ما میهن پرستان بایـد در حفـظ حقـوق و منـافع ایـران کـه در صـدر آن                      اکنو

رسیدن به استقالل و تمامیت ارضی ایران است کوشا باشیم و برای رسیدن به آن نبایـد                 
المللی غافل باشیم و تاریخ آینده ایران را مستقل  های بین ای از مبارزه با دسیسه لحظه

نمائیم، و این مهـم بـا همـت تمـامی فرزنـدان      و با در نظر گرفتن حاکمیت ملی، ترسیم    
  .پرست ایرانزمین امکان پذیر است غیور و میهن

های استعماری، بحث و احتمـال حملـه         ریزی در شرایط زمانی و مکانی و برنامه      
نظامی آمریکا به میهن ما هر روز بیشتر و بیـشتر میـشود، و احتمـال اجـرای سـناریوی                    

استعمار برای اجرای این پروژه تمـام       . تر میگردد  ن علنی اشغال افغانستان و عراق در ایرا     
ابزارهای خود را بکار گرفته است و با تبلیغات در داخـل و خـارج ایـران در حـال آمـاده                      

  .باشد المللی برای قبول این تجاوز علنی می کردن فضای داخلی و بین
ـ               ستان در صورت اجرای این پروژه شوم مجاهدین خلق هماننـد تاجیکهـا در افغان

عمل خواهند کرد و رضا پهلوی نقش ظاهرشاه را بازی خواهد کرد و نتیجه آن نـاامنی و              
  .جنگ داخلی و در انتها به تجزیه ایران منجر خواهد شد

آنجلـس تعـداد     با کمال تأسف با تبلیغات رادیو و تلویزیونهای ضـد میهنـی لـس             
فرهنگی، صـنفی و حتـی      ها در خارج و در داخل و گروهکهای سیاسی،           زیادی از ایرانی  

نظامیها، اکنون خواهان ورود نظامی آمریکا و انگلیس به ایران هستند کـه شـاید فـضای                 
  .دمکراسی و آزادی در ایران برقرار شود

ای جـز نـاامنی و جنـگ         ملت غیور ایرانزمین، آگاه باشید که اشغال ایران نتیجه        
شـواهد در  . نخواهـد داشـت  ثباتی و هرج و مرج و در نهایـت تجزیـه ایـران          داخلی و بی  
المللی از یک سـو در اثـر تبلیغـات اسـتعمارگران خـارجی و از سـوی دیگـر                     فضای بین 
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استعمارگران داخلی و حکومت اسالمی حکایـت از آن دارد کـه پـروژه انتقـال اسـتعمار                  
) استعمار مسقیم بیگانگان  (به استعمار خارجی    ) المللی استعمار غیرمستقیم بین  (داخلی  

  .را است و اکنون به نقطه حساس آن رسیده استدر حال اج
در این معادله حکومت اسالمی محلل قرار گرفته است و حکومـت را بـه آنهـایی                 

  .اند تحویل خواهند داد که بوجود آورنده و حامیان خودشان بوده
در این راستا حکومت اسالمی در ایران با اعتراف به گروگـان داشـتن بـن الدن و                  

ای و   های هـسته   ین بکار بردن سالحهای موشکی دوربرد با کالهک       اطرافیانش و همچن  
شیمیایی علیه اسرائیل فضا را برای ورود نظامی اربابان خود به ایران آماده ساخته اسـت                

  .و ورود استعمارگران بیگانه به میهن ما قطعی است
 ای تازه نفس از آستین کثیف استعمار بیـرون آمـده   در این رابطه به تازگی مهره    

کند و از آمریکا و انگلـیس   است که او از دمکراسی و جدائی دین از حکومت حکایت می           
این شخص کسی بجز آخوند     . خواسته است که آزادی و دمکراسی را به ایران هدیه کنند          

  .ها نیست ها و دزدها و ضدایرانی حسین خمینی نوه خمینی بنیانگذار حکومت جانی
 مرز عراق بیش از چهار هزار کیلومتر مربع از          هم اکنون از نظر تمامیت ارضی، در      

خاک میهن ما هنوز در اشغال نیروهای آمریکائی و مجاهدین خلق است و در آن ناحیـه                 
طلب کرد بـا کردهـای عراقـی بـرای جداسـازی عـضوی از اعـضای بـدن                    احزاب جدائی 

  .باشند ایرانزمین یعنی کردستان ایران در حال دسیسه به نفع استعمار می
رق ایران قسمت بزرگی از خاک ایران در اختیـار گـروه القاعـده، طالبـان و                 در ش 

  .پاکستان است
در شمال ایران هم در منطقه آذربایجان بوی خیانت به میهن برای جدا سـاختن               

  .آذربایجان عزیز به مشام میرسد و در دریای خزر نیز منافع ایران در خطر است
زرگ و ابوموسی به عربها واگذار شده       در جنوب سه جزیره ایرانی تنب کوچک و ب        

گذاری کرده و تولید مثل نمایند و بعد با یک رفراندم سـاخته و               است تا در آنجا سرمایه    
  .پرداخته استعمار آنها را از میهن اهورائی جدا سازند

ها برای تجزیه ایران و از       ملت غیور ایرانزمین هوشیار باشید که تمام این دسیسه        
  . تمدن ایرانی تدارک دیده شده استبین بردن فرهنگ و

طلبـان شانـسی بـرای       در همین مسیر و شرایط کنونی ایران نیـز، کـه سـلطنت            
رسیدن به قدرت در صورت پیروزی ملت ایران با یک قیام ملی را ندارند، حملـه نظـامی                  
آمریکا را تنها راه رسیدن به قدرت کاذب و شدن ابزاری در مسیر اجـرای مقاصـد شـوم                   

  .دانند جهانی در ایران عزیز ما میاستعمار 
آمـوزان،   اکثریت به اتفاق مردم ایـران، اعـم از روشـنفکران، دانـشجویان، دانـش              

کسبه، کارگران، کشاورزان، کارمندان و نیروهای مسلح ایران خواهان بازگـشت سـلطنت             
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به رهبری رضا پهلوی نیستند، با این وجود احساس نزدیک بودن رسیدن به قـدرت نـزد            
طلبان بیشتر از آن جهت است کـه بـه مواضـع اسـتعماری انگلـیس، آمریکـا و                    تسلطن

  .اند و این هیچ رابطه مستقیمی به خواست مردم ایران ندارد اسرائیل چشم دوخته
یـابیم کـه اگـر      نفر عضو دارد درمی٢۵اکنون با نگاهی به شورای اداره عراق که       

ران به سوی تجزیه و نـابودی خواهـد         چنین خوابی برای ایران دیده باشد ای       استعمار هم 
اند،  ها انتخاب شده   ها و اسرائیلی   ها، آمریکائی  افراد این شورا که توسط انگلیسی     . رفت

  :افراد زیر میباشند
 مـسعود   -٢ احمد چلبی از کنگره ملی عراق که مورد حمایت پنتاگون است؛             -١

جـالل طالبـانی از      -٣بارزانی از حزب دمکرات کردستان مورد حمایـت انگلـیس اسـت؛             
الدین بهاالدین رهبر اتحادیه اسالمی کردستان که هر دو نیـز             صالح -۴اتحادیه میهنی؛   

ار حـزب سوسیالیـست     ذ محمـود عثمـان بنیانگـ      -۵شوند؛   از طرف انگلیس حمایت می    
 عزالدین سلیم رهبـر     -٧ حمید مجید موسی رهبر حزب کمونیست عراق؛         -۶: کردستان

 عبـدالکریم محمـود     -٩؛  ه حـزب الـدعو     الجعفـری سـخنگوی     ابـراهیم  -٨؛  هحزب الدعو 
 محسن عبدالحمید دبیر کـل اخـوان        -١٠؛  )انگلیس(اهللا عراق    المحداوی نماینده حزب  

 عقیلـه الهاشـمی زن      -١١شـود؛    المسلمین عراق که او نیز از طرف انگلیس حمایت می         
زنی کـه رهبـر      راحه حبیب الخوزانی     -١٢ترکمنی که کارمند وزارت خارجه صدام بود؛        

 صندول چابوک، زنی که نماینده اقلیت ترکمن -١٣یک قبیله شیعی جنوب عراق است؛     
 نفـر سـنی کـرد و یـک          ۵جـی و      نفر سنی عرب مانند ادنان الباجه      ۵است و همچنین    

مسیحی، البته حکومـت اسـالمی هـم یـک نماینـده مـستقیم در ایـن شـورا دارد و آن                      
محمد باقر حکیم رهبـر مجلـس اعـالی اسـالمی عـراق             عبدالعزیز الحکیم برادر آیت اهللا      

  .است
خالصه، انگلیس همانگونه که در تعیین دولت موقـت افغانـستان نقـش اصـلی را                

  .بازی کرد، در عراق نیز در تشکیل شورای اداره عراق دخیل بوده است
هـا خـود را گـول         آیـا آمریکـایی    -١: هائی مطرح میشود کـه     در این میان سئوال   

اند دارند غرق میـشوند یـا بـا          ها برایشان کنده  ییسلند و یا چشم باز در باتالقی که انگ        زن می
چشم بسته به مسیری میروند که نه آینده سیاسی و نه آینده اقتصادی آنها در منطقه حفظ                 

آبرویی سیاسی و  خواهد شد و این عمل، ورود نظامی مستقیم آمریکا است که در انتها، با بی
  .ها پایان خواهد پذیرفت ستگی اقتصادی آمریکاییفرهنگی و ورشک

 آیا بنظر شما این جمع اضداد که ترکیبی از تشکل مـزدوران و تروریـستهای                -٢
المللی است میتواند دمکراسـی، آزادی، بهزیـستی و عـدالت اجتمـاعی را بـه مـردم              بین

 یک نگـاه  بدبخت عراق هدیه دهد؟ البته یک فرد کوری هم که سوادی ندارد، با انداختن  
  .پذیر نیست به این مجموعه شورای اداره عراق میگوید امکان
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البته باید دانست که پروژه ایجاد مرزهای جدید در منطقه توسط استعمار همواره     
در مسیر این پروژه عراق هم مانند افغانستان در ناامنی و جنگ داخلـی              . فعال بوده است  

ردم و ناامنی و جنـگ داخلـی ایـن کـشورها     بسر خواهد برد و در انتها در اثر گرسنگی م      
  .تجزیه خواهند شد

اکنون اکثر مـسلمانان کـه طرفـدار امنیـت، ثبـات، آزادی و بهزیـستی و توسـعه                 
کشورشان هستند، به سیاستهای استعماری انگلیس و عملکرد آمریکـا در ایـن بخـش از            

 و »گــالوپ«اعتمــاد هــستند و ایــن اندیــشه را مؤســسات نظرســنجی مثــل  جهــان بــی
اند، و در نتیجه شورای اداره عراق بناچار بـا بحـران مـشروعیت               نشان داده » بیوتراست«

ای حتی منـافع اسـتعمارگران       روبرو است و آشکار است که در این سیاست غلط منطقه          
در زمینه انرژی تضمین نخواهد شد، ناگفته نماند که تفاهم مشترک در استراتژی بـرای               

طقه وجود دارد ولی تـضاد تـاکتیکی در بدسـت آوردن            کسب منافع مشترک غرب در من     
منافع منفرد هریک از این استعمارگران را نمیتوان نادیـده گرفـت، چـرا کـه در تقـسیم                   

در این صورت است که     . غنایم جنگی هر یک از آنها در صدد بیشتر سهم بردن میباشند           
واره انگلیس، روسیه   در این راستا هم   . آید برخوردهای مقطعی بین این دولتها بوجود می      

  .اند و چین در یک قطب عمل کرده
هـا بـه آن سـوی آب و          پس از جنگ اول و دوم جهانی و باز شدن پای آمریکایی           

هـای   نیرومند شدن اقتصاد و ارتش آن کشور، او نیز در عضوگیری و افـزودن مـستعمره               
 جهان ایـن    خود اقدام مستقیم نظامی کرده است که تاکنون از لحاظ افکار عمومی مردم            

مابقی کشورهای اروپائی مانند فرانسه، آلمـان،       . عملکرد آمریکا همواره محکوم شده است     
لیـاقتی و    رفته رفته نیروی نظامی خـود را از دسـت دادنـد و بـا بـی                ... اسپانیا، پرتغال و  

المللـی غایـب شـدند و        های بین  گیری کفایتی دیپلماتهای اروپایی، آنها در تصمیم      بی
  .های خود هستند ال از دست دادن مستعمرههمواره در ح

در حال حاضر هم اتحادیه اروپا که با تـالش فرانـسه و آلمـان میخواهـد قـدرت                   
سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی و نظامی خود را در جهـان بـازنگری کنـد، لـذا اروپـا بـا         

رت تواند نیرویی منسجم در توازن قد ترکیبی از کشورهای طرفدار انگلیس و آمریکا نمی 
  .در جهان باشد

فراماسـونری،  (هـا    اسرائیل هم بدلیل دسـت انـدر کـار بـودن در تمـام سیـستم               
و با حمایت انگلیس و آمریکا، همواره به خواسته و منـافع            ) المسلمین صهیونیسم، اخوان 

در پایان جنگ جهانی دوم که با شکست آلمان، ایتالیا و ژاپن پایان             . خویش رسیده است  
گلیس و روسیه پیروز شدند از اتحاد این سه ابرقـدرت فرزنـدی متولـد               یافت و آمریکا، ان   

شد که اسرائیل نام نهادند که در اجرای سیاستهای استعماری ایـن کـشورها در منطقـه                 
ای و تـضعیف     مسئولیت شاخصی به او محول شد که در این رابطه تشنج مداوم منطقـه             
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استعمارگران در ایـن منطقـه      بیشتر و بیشتر کشورهای مسلمان منطقه کمک زیادی به          
  .کرده است

در این راستا انگلیس همواره طراح و استراتژ اصلی بـوده اسـت اگـر بگـوئیم کـه                   
انقالب کمونیستی روسیه هم زیر نظر و حمایت انگلیس صورت گرفتـه اسـت زیـاد هـم                  

  .البته شواهد تاریخی و ارزیابی آن صحت مطلب را ثابت میکند. ایم اغراق نکرده
ی به این موضوع که ایجاد مرزهای جدیـد بـه نیروهـای اسـتعماری تـوان                با آگاه 

بیشتری برای دسترسی مستقیم به منافع و افزایش آن میدهد، در این راستا انگلـیس و                
های آزادیخواهانه ملی و میهنی کـه بوجـود آورنـده اسـتقالل و               آمریکا، هرگز از جنبش   

اند  در این کشورها است حمایت نکرده     حفظ تمامیت ارضی و در نهایت آزادی و آبادانی          
و در اجرای این سیاستهاست که استعمار مصمم است با ورود نظامی مـستقیم، دخالـت                
مستقیم خود را در سیاست و اقتصاد ایـران وارد سـازد و بـا اسـتعمار مـستقیم، منـافع                      

  .بیشتری از منابع ایران را برداشت نماید
ن با هرگونه تجاوز خارجی به ایـران مقابلـه          لذا ما میهن پرستان آگاه و مردم ایرا       

خواهیم کرد و حکومت دست نشانده اسالمی در ایران را خودمان سرنگون خواهیم کـرد               
و ملت ایران بر سرنوشت خود حاکم خواهـد شـد و اسـتقالل ایـران بـا حاکمیـت ملـی                      

  .تضمین خواهد شد
ک یـک پدیـده     استقالل ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اجـزاء غیرقابـل تفکیـ            

گرایـی و    میهنی هستند که در پی آن غرور و سرفرازی ملی نهفته است و در نهایـت مـردم                 
مردم ساالری اساس دمکراسی و آزادی و آبادانی کشور را تأمین خواهد کرد و ایـن یکـی از                   

  .اصول انسانی و حقوق حقه یک ملت است که در سرنوشت و آینده خود شریک باشد
و پیوستگی همه نیروهای میهنی ـ مردمـی بـا یکـدیگر نقـش      در این مهم اشتراک 

  .ای را در شکست دادن سیاستهای استعماری علیه ایرانزمین ایفا خواهند کرد ویژه
اکنون اپوزیسیون آزادیخواه میهنی ـ مردمی ایران باید سیاستهایی را برگزیند که  

 نشانده اسـتعمار و     براساس آن بتواند از یک سو، علیه سلطه شوم حکومت اسالمی دست           
از سوی دیگر علیه سیاستهای استعماری مستقیم در ایران که تضاد فاحشی با استقالل،              
تمامیت ارضی، آزادی و منافع و حقوق ملـی مـا دارد همزمـان مبـارزه کنـد و بـا طـرح                       

های هدفمند و تاکتیهای مقطعی گامهای جدیدی به سوی پیروزی و در نهایت              خواست
  . علیه اهریمنان کژاندیش داخلی و خارجی برداشته شودبهروزی ملت ایران

  
  ١٣٨٢شهریور 
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  فریب اصطالحات را نخوریم

  از چاله ای به چاهی دیگر نیفتیم
  

های مشرق زمین هرگاه از خـواب غفلـت بیـدار            تجربه نشان داده است که ملت     
ری قیـام   اند، با شـجاعت و فـداکا       اند و به تباهکاری و فساد حکومت خود پی برده          شده

ولـی متأسـفانه اگـر از       . انـد  های فاسـد و مـستبد را درنوردیـده         کرده و طومار حکومت   
  .اند اند، در چاهی سرنگون شده ای بیرون آمده چاله

  جانی و قسی شدیم و بدخواه شدیم در مکتب انقالب گمراه شدیـم
  کز چــاله درآمدیم و در چاه شدیم در راه هدف چنان شتابان رفتیم

این حکومت خون و آتش و سـرقت        . های آخرش را میزند    المی نفس حکومت اس 
و خیانت و جنایت با توجه به ورشکستگی مطلق سیاسی ـ اجتماعی و اقتـصادی دولـت    

زنـدگی  «زنـدگی او یـک      . مانند بیمار محتضری است کـه در راهـروی مـرگ قـرار دارد             
  .نفس بکشداست که با نیروی معجزات پزشکی میتواند چند صباحی دیگر » گیاهی

این . بنابراین ملت ایران بار دیگر در یک گذرگاه حساس تاریخی قرار گرفته است            
  .بار با استفاده از تجربیات گذشته خود نباید از چاله به چاه بیفتد

  .لحظات، بسیار حساس و تاریخ ساز است
هـا را    معـانی واژه  . هر کلمه سیاسی را دقیقاً تجزیه و تحلیل کنیم        . فریب نخوریم 

  .دیگر گول خوردن کافیست. بشناسیم
در این مختصر به سوابق چند واژه اشاراتی کرده و رازی بزرگ را برای خوانندگان 

نمایم به این معنی که جهانخواران و استعمارگران در طی دو قـرن اخیـر                عزیز فاش می  
انـد کـه     بـرداری کـرده    از اصـطالحاتی بهـره    ) طعمـه (برای اعمال نفـوذ در کـشورهای        

و هنگـامی از اصـل      . اند نفکران کشور مورد تهاجم با آنها همگامی و همکاری نموده         روش
  .اند که دیگر کار از کار گذشته بود های استعماری آگاهی یافته برنامه
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  استعمار و استثمار

 
  معنی استعمار و استثمار

یک اسم مصدر عربی اسـت بمعنـی طلـب آبـادانی کـردن و آبـادانی                 » استعمار«
ایـن دو   . هم بمعنی ثمر خواستن و میوه چیدن میباشد       » استثمار«همچنانکه  !! ستنخوا

روزی و فالکت    واژه با معانی فریبنده و ظاهری خود، در مدت دو قرن گذشته باعث تیره             
  .و بدبختی نود درصد مردم عالم در آسیا و افریقا و استرالیا شده است

ها  مین از خون بیگناهان سیل    در طول دو قرن سیاه گذشته، در سراسر مشرق ز         
براه افتاده، مردم تحـت سـتم بـسودای دسـت یـافتن بـه آزادی و اسـتقالل بجـان هـم                       

ای بسا آرزوها که بر باد رفته، و چه بسا نامهـای بلنـد              . اند ها کرده  اند، برادرکشی  افتاده
  .آوازه و تاریخ ساز که از یاد رفته

  
  سابقه تاریخی استعمار و استثمار

میتواند » استعمار«تر از    قدیمی» استثمار«ر میرسد سابقه تاریخی واژه      آنچه بنظ 
وری از نیـروی کـار موجـودات         زیرا ثمر خواستن و در نهایـت ثمـر بـردن و بهـره             . باشد

موقت و یا دائمی در     » زندگی اشتراکی «تر دارد، در حد اولین       ای طوالنی  ضعیفتر سابقه 
  .میان یک آدمیزاد با موجود جاندار دیگر
تر متوجه شد بـا اسـتفاده از قـدرت بـدنی خـود               یعنی از آنزمان که انسانی قوی     

میتواند طعمه و یا شکار موجودی دیگر اعم از انسان یـا حیـوانی تـصاحب کنـد و یـا از                      
روزی که در حال جنگ برای شکار یک گاو یا یک اسب متوجـه شـد کـه میتوانـد روی                     

داری بدود، متوجه شـد کـه میـشود از          بخت مق  کول آن حیوان سوار شود و شکار نگون       
) امـروزی (بدون تردید استثمار بمعنی واقعی کلمه        .مند گردید  ثمره تالش دیگران بهره   

  .گردید» انسان دوپا«از آن دوران بسیار بسیار دور معمول شد که جانداری رام 
  

  گری و سلطه طلبی سلطه
تر، ممکن نیست مگر    سلطه گری و بهره بردن ستمکارانه از امکانات موجود ضعیف         

  .اگر ستم کشی نبود، ستمگری وجود نداشت. با سلطه طلبی
  تا که اندر سوختن پروانه بی پـروا نگشت

  نشـــد شمع در سوزاندن پروانه بی پروا
  پشت شیر را باد غم ما و شما نشکست

  زانکه از اول چو خر رام شما و ما نشــد
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» بارکـشی «ا حتی یـک گربـه       تاکنون چشم کسی ندیده است که پلنگ یا شیر ی         
کشند، همه مورد ستم قـرار       همه بار می  » اهلی«خر و اسب و گاو و سایر حیوانات         . کند

میگیرند، کتک میخورند، کمرشان زیر بار خم میشود، پاهایشان میلرزد و از فشار بار بـه                
کشد،  اند دمشان را می    صاحب ستمگر و بیرحم آنان وقتی زمین خورده       . زمین میخورند 

زند، تا حیوان بـارکش اهلـی و معـصوم از جـا برخیـزد و بـه                   هاشان می  ا لگد به بیضه   ب
  .بارکشی ادامه دهد

ها نسبت به شیر اعمال نمیشود؟ چرا پلنگ به چنـین روز سـیاهی               چرا این ستم  
» اهلـی «خـر و اسـب و گـاو و شـتر حیوانـات              : دچار نمیگردد؟ جواب خیلی ساده است     

  !یوانات درنده وحشیهستند و شیر و ببر و سایر ح
. گر، روی جانواران مختلف گذاشـته      را انسان حیله  » وحشی«و  » اهلی«این لقب   

و وحـشی یعنـی   . یعنی توسری خور، بارکش، سلطه طلب، ابله، ترسـو و ضـعیف      » اهلی«
بمحــض مــشاهده عملــی . موجــودی کــه زیــر بــار ســتم نمیــرود و اســتقالل رای دارد 

وت از خود نشان نمیدهد و موجـود متجـاوز را پـاره             ای آرامش و سک    تجاوزکارانه، لحظه 
  .پاره میکند

  .نه آن جانور بارکش اهلی است و نه درنده حق طلب، وحشی
جو و حق ناشناس و بیرحم، تمام حیوانـات          جالب اینجاست که این انسان سلطه     

 اند، مورد انـواع و اقـسام تجـاوزات         اند، بارکشیده  اهلی را که برایش عمری بیگاری کرده      
هایش را و حتی نوزاد زنده در داخـل          اند، میکشد و میخورد، خودش را، بچه       قرار گرفته 

از او  . درد و میخـورد    شکمش را، ولی حیـوانی کـه میگوینـد وحـشی اسـت، آدم را مـی                
  .میترسند، در قفس نگاهش میدارند و از تماشایش لذت میبرند
  :مشرق زمین مینویسدکنت دوگوبینو، در باره عقیده اروپائیان نسبت به مردم 

مـردم مـشرق زمـین را در حکـم          ... مردمانی که کمتر وسواس اخالقی دارنـد      ... «
آنـانرا بـی ارزش و حتـی    ... های جهان میدانند عجایب فراموش شده و گمشده در گوشه   

اگر تسلیم طمع اروپائیان شوند، به آنان بنده خو، بـرده صـفت،             ... کنند وحشی تصور می  
اروپائیـان  » هـای  خواسـته «ودفروخته لقب میدهند و اگر در مقابل چاپلوس و خائن و خ 

  ».لقب میدهند» غیرمتمدن«و » وحشی«مقاومت نمایند به آنان خونخوار، 
برای این روحیه که در اکثـر داوران جهـان غـرب بـا شـدت وجـود دارد و تمـام                      

و » میباشـد اروپا مرکز جهان    «کنند، حق و عدالت اینست که        اروپائیان از آن پیروی می    
اند، حق و سهم آب و هوا  های دیگر، یعنی مشرق زمین هائی که متعلق به سرزمین آدم

  .دزدند و آفتاب اروپا را می
کنـت  . کار جنون اروپائیان در تاریخ استعمارگری واقعاً بـه تماشـا کـشیده اسـت              

  :دوگوبینو در باره این داوران اروپائی اضافه میکند
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ــادانی و حماقــت، تمــام  ایــن داوران مردمــی هــس... « تند کــه در حــد اعــالی ن
های استعمارگران را از زور و قدرت و ایجـاد خفقـان در ملـل ستمکـشیده          استفاده سوء

  :شعور و بیرحم است، زیرا آنان ستایند و قضاوت آنها مانند کودکان بی مشرق زمین می
ینده اروپا  هر فرد آسیائی را که کشته شود، در حکم یک قربانی در برابر محراب آ              

کنند، وقتی به این داوران سنگدل خبر میرسد که در مشرق زمـین مـصیبتی                تصور می 
: آید، با خوشحالی فریـاد میزننـد   مانند سیل، زلزله، قحطی، بیماری واگیر دارد پیش می    

  ».بزودی در جهان پیروز میشود!! مسیحیت و تمدن
  !! میشودکه همواره با نام عیسی مسیح آغاز!! »نقشه راه«اینست 

  
  استعمار مساوی با استثمار

ای کهن در تـاریخ تمـدن بـشری دارد کـه همـواره بـا                 گفتیم که استثمار سابقه   
که بمعنی آبادانی خواسـتن     » استعمار«ولی  . اجتماعات انسانی همراه و همگام بوده است      

 و طلب آبادانی کردن است، تا قبل از دو قرن اخیر معنی حقیقی و لغوی خـود را داشـته    
  .است

  :اما، از دو قرن پیش این واژه
  .در ردیف و همطراز معنی استثمار قرار گرفته است: اوالً
این دو واژه بر خالف معانی حقیقی خود، تبدیل به معنـی بـدترین صـفات،                : ثانیاً

ترین کلمات بکار گرفته میشود و در جوامع پیشرفته مشرق زمین، از جمله ایران،               زشت
  . ردیف دشنامهای سیاسی و دیپلماتیک قرار گرفته استاین دو واژه در صف و

  
  استعمارگران چه ها که نکردند

برتری نژادی   های وحشیانه که همین مدعیان     اگر بخواهیم به شرح انواع جنایت     
. های چندین هزار برگی نیاز خواهد افتاد       در کشورهای مستعمره خود بپردازیم به کتاب      

واری از ایـن جنایـات را میـشماریم تـا             فهرسـت  در اینجا فقط شـرح بـسیار مختـصر و         
اطمینان حاصل کنیم استعمارگران از یک دالر منافع خود ولـو بقیمـت از دسـت رفـتن                  

  :گذرند جان چندین هزار بیگناه نمی
 وقتی فاتحان کریستوفر کولومبـوس بـه نـزد پادشـاه            ١۴٩٧ و   ١۴٩٢ـ در سال    

ی بنام جیووانی کابوتت در بریستول      کاستیل و لئون رفت و در همین زمان یک فرد ونیز          
انگلستان یک شرکت کشتیرانی تأسیس کرد و بـاالخره از اقیـانوس گذشـته وارد خـاک                 

انـد و بـرخالف انتظـار و بـا           آمریکای جنوبی شدند و تصور کردند به هندوستان رسـیده         
 را  ها آن بومیان نجیـب     ها و ونیزی   ولی اسپانیائی . استقبال گرم مردم بومی روبرو شدند     

چون اسب در دسترس نبود همین نژاد برتر اروپائی بمحض اینکه یک . شمردند آدم نمی 
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زدند، گردنهایشان را با زنجیر      هایشان حلقه فلزی می    یافتند به بینی   انسان بومی را می   
  .کردند بستند و از آنها بعنوان اسب و خر و حیوانات بارکش استفاده می می

گنهای محل توپ، لنگرها و افزارهای سنگین کشتی        این باربران وظیفه داشتند وا    
ها در خشکی بومیان را بکار در معادن نقره و کشتزارهای خـود              اسپانیائی. را حمل کنند  

. ساختند و آن بخت برگشتگان را با کوچکترین نافرمانی سخت کیفـر میدادنـد              وادار می 
زدنـد و   رداری یکجا آتـش مـی  هایشان بجرم امتناع از فرمانب  ها و خانواده   آنها را با خانه   

وار فریـاد    های معصومی که با بدنهای نیمه سوخته از خانه خارج میشدند و دیوانـه              بچه
  .میزدند و میدویدند، با گلوله هدف قرار میدادند

ها سگهای وحشی خود را طوری پرورده بودند که بفرمان صاحب خـود        اسپانیائی
انداختنـد و گلویـشان را       روی بومیـان مـی    سـگها خـود را      . به هر انسانی حمله میکردند    

  .دریدند می
رومیان هم در جزیره کورسـیکا همـین جنایـت را بـا             . ای نبود  این عمل کار تازه   

ها پس از قتل عام بومیان غنـائم جنگـی را            اسپانیائی. ساکنین بومی آنجا انجام میدادند    
  .مند میشدند قسمت میکردند و سگان هم از این غنائم جنگی بهره

گ خون آشام معروف بنام لئون سیکو که به یک اسـپانیائی تعلـق داشـت، بـه                  س
البته جـایزه بـه     !! علت دردین گلوی چندین بومی فراری، هزار فلورن جایزه دریافت کرد          

  .صاحبش که یک اسپانیولی بود تعلق گرفت
  .بومیان از وحشت میهمانان ناخوانده خودکشی میکردند

ای برای کسب قدرت     ده بودند، جنگهای وحشیانه   در شهرهائی که فاتحان بنا کر     
کریـستوفر کولومبـوس را بـا غـل و زنجیـر، از             . و ثروت در میان خودشان بوقوع پیوست      

همان مسیر اکتشافی خود بـه اسـپانیا بازگرداندنـد و واسـکو نـووی نـز دو بـالبوا یعنـی                      
ر خون آلودش   نخستین دریانوردی که اقیانوس آرام را دیده بود به مرگ محکوم شد و س             

  .ای که کشف کرده بود درغلتید بر روی خاک قاره
آمریکائیها وقتی که باصطالح متمـدن شـدند، سـودآورترین تجارتـشان خریـد و               

هـا   رفتند، دهکده  آنها به اقصی نقاط کشورهای افریقائی می      . های سیاه بود   فروش برده 
نـد و کودکـان یتـیم و        کشاندند، مردان و زنان سـیاه را قتـل عـام میکرد            را به آتش می   

بردند و به کشورهای مختلـف       خانمان را دسته دسته به زنجیر کشیده به اسارت می          بی
  .جهان میفروختند
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  ...تمدن مسیحی و

و » جامعـه دول اروپـائی    «و  » تمـدن مـسیحی   «طرح و تـرویج عنوانهـائی ماننـد         
همه » سعه تمدن مسئولیت نژاد سفید در تو    «و همچنین   » مأموریت اروپائی نشر تمدن   «

و همه در قرن نوزدهم میالدی صورت گرفته تا تفاوت ملـل اسـتعمارگر اروپـائی و ملـل                   
مستعمره شرقی بیشتر مجسم گردد و نشان دهند که استعمار و استثمار بصورت مبارزه              

  .خیرخواهانه در راه ترقی و سعادت غیراروپائیان بایستی مورد قبول جهانیان قرار گیرد
ی که استعمارگران انگلیسی نـشان دادنـد کـه معنـی خیرخواهانـه      ترقی و سعادت 

  !!کدامست
پرست در تمـام     از زمانیکه استعمارگران اروپائی با نابود کردن شخصیتهای میهن        

کشورهای مستعمره و روی کار آمدن عناصر خریداری شده از میان گرداننـدگان همـان               
فت سریع ملتهای مغـرب زمـین و        مملکت، زمام امور را در دست گرفتند، در سایه پیشر         

ها بر سرنوشت ملل شرق بدست آوردند اروپائیان بـر           تسلطی که در نتیجه این پیشرفت     
  .باشد این باور شدند که پیشرفت آنها نشانه برتری تمدن آنان نسبت به مردم آسیا می

کـشتند و    اروپائیان با کمال قساوت مردم آسیا را بعنـوان جـانوران زیانکـار مـی              
در چین برای تحمیل تریاک به مردم و معتاد ساختن هرچـه       . شان را به غارت بردند    اموال

  .جنگیدند بیشتر چینیان به مصرف تریاک، ناجوانمردانه می
  

  جنایتی هول انگیز
های فاستونی خـود کـه در شـرف          استعمارگران انگلیسی وقتی نتوانستند پارچه    

هـای   دند علـت شکـست پارچـه      پوسیدگی بود به مردم هندوستان بفروشند، متوجه شـ        
های ابریشمی است کـه      باف و ساری   های دست  انگلیسی در بازارهای هند وجود پارچه     

فقـر و گرسـنگی در سـرزمینی کـه          . های کوچک دختران هندی بافتـه میـشد        با دست 
میتواند بهترین محصوالت کشاورزی را ببار آورد در هندوستان آنچنان بیداد میکرد کـه              

 ساعت کار فقط نان بخور و نمیری برای خود و احتماال            ١٨ه با روزی    این دختران گرسن  
ای کـه    ولی تعداد زیاد این دختران گرسنه و دقت و سلیقه         . اولیاء خود را بدست آوردند    

بـاف   هـای ماشـین    بکار میبردند بزرگترین رقیب بـرای پارچـه       » هیچ«با مزد کم یعنی     
  .انگلیسی بود

از بین بردن این رقابت دست به جنایتی زدند که          عاملین استعمار انگلستان برای     
ها اقدام بـه دسـتگیری تمـام دختـران           انگلیسی. بشریت نظیر و شبیهی ندارد     در تاریخ 

خردسال کردند، چه آنها که در کارگاهها به بافندگی اشتغال داشتند و چـه آنهـا کـه در                
م دختران خردسـال    ظرف مدت سه ماه تما    . ای درس میخواندند و یا بیکار بودند       مدرسه
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. زیـستند باتمـام رسـید      مـی ) از سن شش تا شانزده سال     (منطقه عظیمی از هندوستان     
های این قربانیان بیگناه چون در بازداشتگاه به آنان غـذای مختـصری میدادنـد                خانواده

های دختـران دسـتگیر شـده بـه          هنگامیکه اعتراضات خانواده  . نخست اعتراضی نکردند  
های  در حالیکه تمام ده انگشت دست     .  شد که دختران آزاد شدند     انفجاری شدید تبدیل  

  .کلیه دختران قطع شده بود
گـران، لقـب     های جنایتکار که دم از برتری نژادی میزدند بـه اعتـراض            انگلیسی

دادنـد و آنچنـان     !! یاغی، خائن و عاملین برانـدازی سـلطنت مـشروطه بریتانیـای کبیـر             
  .مغولها در مقابل آن، موضوعی عادی بنظر میرسیدآدمکشی براه انداختند که جنایات 

  :مدیر کارخانجات بافندگی انگلیس با کمال وقاحت گفت
زنـیم بایـستی راضـی       همینقدر که ما تمام مردان و زنان هنـدی را بـدار نمـی             «

  »!!باشند
میهنان خـود در     تر اینکه برای چند تن انگلیسی که از رفتار هم          و از آن دردناک   

  :زارت امور خارجه انگلستان شکایت کرده بودند گفتندهندوستان به و
های مأمورین کمپانی هند شرقی و عوامل وابسته به دولت انگلـیس             وحشیگری«

ــا     ــذهبی ب ــسیونهای م ــه می ــشود ک ــا موجــب می ــه آنه ــات شــیطانی و بیرحمان و حرک
تمـدن  «هائی که از مردم میکنند، محبوبیتی بدست آوردند و موجب پیـشرفت              دلجوئی
  »میگردند!! »یمسیح

برداری استعمارگران از منابع حیاتی و نیروهای انـسانی آسـیا و             غارتگری و بهره  
آفریقا آنچنان به رونق اقتصادی کشورهای اروپا افزود که مؤلفـان دوره مفـصل و معتبـر                 

  :اند نوشته» تاریخ تمدن بشری«
د کـه  هیچ نگرانی در میان نبود و حتی تصور ضعیفی هم نمیشد که روزی برسـ   «

ملتهای اروپا ناچار شـوند از آسـیا بیـرون برونـد و یـا از آن بعیـدتر مجبـور گردنـد بـه                         
  ». کشورهای افریقائی استقالل بدهند

  :لرد کرزن گفته بود
، چهـار   ٢ بـه اضـافه      ٢من یک کلمه استداللهای شما را حتی اگر بگوئید عـدد            «
 نفـر از مـردم آسـیا میتـوان       اگر عقیده داشته باشید که به یک      . کنم قبول نمی ... میشود

  »!!و یا اگر بگوئید یکی از اهالی مشرق زمین وحشی نیست!! متمدن گفت
های آسیا زیاده روی و مبالغه       باختریان آنقدر در شمردن برتری نژاد خود و ملت        

  .کردند که بعضی از مأمورین عالیرتبه استعمار از آن منزجر و شرمسار شدند
ورین عالیرتبـه انگلیـسی در هنـد بـه مـافوق خـود              سر توماس مونرو یکی از مأم     

  :گزارش داد
به اهل خاور نمیتوان اعتمـاد کـرد،        «این حرف دیگر خیلی کهنه شده است که         «
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. ط متشابه بـه افـراد هـر کـشور اطـالق میـشود             یاین ایراد در شرا   » !یاد نادرستند چون ز 
انگلـستان افـراد    هیچکس هرگز باور نکرده است که کارمندان رسومات و گمرکات دولت            

  »!درستکاری هستند
های اصیل محلی با بیرحمی و شدت عمل بسیار رفتار  فاتحان انگلیسی، با هندی

ای به   هیچ بیگانه . اند آلود روا داشته   های خشم  اند و در حد افراط به آنان اهانت        نموده
نه نیـست  این رفتار نـه تنهـا شـرافتمدا   . اندازه ملت انگلیس هندیها را تحقیر نکرده است      

بلکه از سیاست دور است که تمام اخالقیات ملتی را که زیر تسلط ما افتاده است خـراب               
 Nel Mentor, History of Indiaسرتوماس مونرو منقول بوسـیله ارواردز  (» کنیم

Michel Edwards ،٢٣۵، صفحه ١٩۶٧، لندن.(  
 .A Short History of the Word, H.G)جی ولز در خالصه تاریخ جهان 

Wells)رویه ملتهای باختر را در چند جمله زیر خالصه میکند :  
ترقی سریع مغرب در دو قرن اخیر سبب شد که بدون توجـه بـه هـزاران سـال                «

سابقه تاریخی خاورمیانه و آسیا ملل اروپا ترقی را بصورت یـک امـر صـرفا غربـی جلـوه                    
ری نژاد باختر نـسبت     های تازه و عجیب و غریب راجع به برت         دهند و یک سلسله فرضیه    

  .به مردم جهان بسازند
مزایای بسیار موقتی که در نتیجه انقالب فنی اروپائیان نـسبت بـه دیگـر سـکنه                 
جهان بدست آوردند در چشم مردمی که از نظائر این وقایع در تاریخ بکلی بیخبر بودند،                

  .»دلیل پیشوائی قطعی و ابدی اروپا نسبت به بشر بود
دند که علم و ثمرات آن قابل انتقال است، متوجه نبودند که            این مردم متوجه نبو   

مردم چین و هند نیز میتوانند تحقیقاتی را با همان شایـستگی فرانـسویان و انگلیـسیها                 
  .انجام دهند

اروپائیان عقیده داشتند که یکنوع قوه نمو فکـری و ذاتـی در بـاختر و یـک نـوع                    
برتری اروپا را برای همیشه تأمین خواهد کاری در خاور تفوق و  تنبلی طبیعی و محافظه

  .کرد
لیلینگ، شاعر انگلیسی یک سلسله شعر راجع به برتری ذاتی نـژاد انگلیـسی و               . ر

نژاد سـفید و تفـاوت شـرق و غـرب سـاخته اسـت کـه آثـار شـوم آن هنـوز در اذهـان                           
  .های انگلیسی باقیست نژادپرست

! »ای در باره آزادی    رساله «نویسندگانی مانند جان استوارت میلز نویسنده کتاب      
  .جستند حتی از اطالق عنوان متمدن به ملل آسیا احتراز می

از آنجا که این رشته سر دراز دارد و اعمال وحشیانه و خودخواهانه ملل غربی               
های شدید از طرف شرقیان گردیده است، توضیح آن مثنـوی را              العمل  موجب عکس 

انـد، وقتـی در       غربیان همواره تـالش نمـوده     اما رویهمرفته   . کند  هفتاد من کاغذ می   
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  .ادامه یک روش با شکست روبرو میشوند، از راه فریبکارانه دیگر وارد شوند
  بندمگفتم که بر خیالت راه نظر ب

  گفتا که شبرو است این از راه دیگر آید
کـشورهای مـشترک    «هنگامیکه مشت غربیان از هر جهت رو شد، نخست عنوان           

اشتراک منافع یک کشور تحت ستم و مستعمره با یک دولت           . یدندرا پیش کش  » المنافع
کند به این مثـل      استعمارگر مقتدر که هیچگونه موازین اخالقی و انسانی را رعایت نمی          

  :ماند مضحک می
ات چند اسـت؟ گفـت مـن و تیمـسار            ای را گفتند درآمد ماهیانه     سرباز وظیفه «

تومان و پنجریـال و ده شـاهی حقـوق          هزار و نهصد و هفتاد و سه         جمعا بیست و هشت   
گیریم که از این مقدار مبلغ هفده ریال و نیمش حقوق ماهیانه من اسـت و بقیـه از                    می

  .»آن تیمسار
برای رفع خستگی در این باره به آن شعر معروف در باره تقسیم میراث دو بـرادر                 

 بـرادر خردسـالش     کنیم که برادر بزرگتر اموال پدر را به شرح زیر میان خود و             اشاره می 
  :تقسیم نمود و رضایت او را هم زیرکانه جلب نمود

  آن قاطر چموش لگد زن از آن من
  و آن گربه مئومئو کن بابا از آن تو

  از صحن خانه تا لب بام از آن من
  از بام تا به اوج ثریا از آن تــــو

آری، این بود سهمیه بندی اسـتعمارگران مقتـدر بـا کـشورهای اسـیر و ضـعیف                 
  ).مشترک المنافع(

  
  !!دکان استقالل فروشی

. پس از این بازیها دکان استقالل طلبی و آزادسازی کشورهای مستعمره آغاز شد            
. کشورهای بزرگ قطعـه قطعـه شـد   . هر روز یک کشور جدیدالتأسیس وارد تاریخ گردید    

دانید که ایـن کـشورهای    نیروهای متحد و متمرکز درهم شکست که شما خود بهتر می 
ای دیگر ندارند و آنهم نامی ننگـین    سرمایه! ه استقالل یافته بجز یک نام و یک پرچم        تاز

  .که عدمش به ز وجود
های آبکی و قالبی از طرف استعمارگران به کشورهائی که مـورد             عطای استقالل 

هـای کـور آن ملـک و ملـت نگـشوده بلکـه آن                استعمارشان بوده نه تنها گرهی از گـره       
اسـتعمارگران وقتـی در     . تـری نمـوده اسـت      های سـخت   ار مصیبت بختان را گرفت   تیره

ای جـز کنـار گـذاردن        آورنـد، چـاره    های غیرقابل جبران بـه بـار مـی         کشوری رسوائی 
هـای   های سوخته خود ندارند و هر دوران با اتکاء به یک نـام مـردم فریـب، ملـت             مهره
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 مـزدوران جدیـد     .زده را برای مدت طوالنی جدید سرگرم میـسازند         تحت ستم و عصیان   
ها با آنان آشنائی کامل ندارند، جانشین مزدوران و جاسوسان رسوا شـده قبلـی                که ملت 
  .خر همان است و فقط پاالن عوض شده است. میگردند

گیرند و اربابـان غـارتگر        در دست می   جاسوسان تازه، زمام امور مملکت را ظاهراً      
  .های ملی مشغول میگردند اجنبی به تاراج سرمایه

  
  استثمار بجای استعمار

هـای هیـوالی اسـتعمار هنگـامی         کشورهای استعمار زده، یا بهتر بگوئیم طعمـه       
بخود آمدند که چند نسل قربانی جنگ و برادرکـشی و تجزیـه شـدن و قتـل و غـارت و                     

آنهـا  . حزب بازیهای بی ثمر و سایر و سایر تقلیدات نفرت انگیز از فرهنگ غربیان شـدند               
 که بهوس تقلید از خرامیدن کبـک دری، راه رفتن پر قر و قنبیله و    کالغهائی شده بودند  

  .کالغانه خود را هم از یاد برده بودند
ها و دختران طبقه مرفه که خانواده آنها به پـاداش خیانـت بـه مـیهن و                   آقا زاده 

خوش خدمتی بـه اربابـان خـارجی، بـه آالف و علـوفی رسـیده بودنـد مـسافرتهائی بـه                      
کردنـد و از مـشاهده اوضـاع کـشورهای اسـتعمارگر و             » اربابـان « و   »اربـاب «کشورهای  

مقایسه آن با وضع نابسامان کشور خودشان، سر و گوششان بـه جنـبش افتـاد و بجـای                   
رشته تحصیلی که برای دنبال کردن آن به کشورهای خـارج سـفر کـرده بودنـد، آنچـه                   

ه، و نگـاهی تحقیرآمیـز      ارمغان برای کشور خود آوردند معجونی از سوغات فرهنگی بیگان         
هـای رشـد و نمـو،        هـا و پیازچـه     به فرهنگ و رسوم کشور خویش و مقداری هم ریشه         

احساسات ضد غربی، ضد امپریالیستی و تضعیف نیروهـای فرهنگـی و قـومی و بـاالخره                 
و هرگاه شرایط اجتماعی تحولی را ایجـاب میکـرد          . سرخوردگی و ناامیدی به زندگی بود     

اخردمندانه اکثریت بالتکلیف و ناامید را بعهده میگرفتنـد و همـان            همین طبقه رهبری ن   
  .شد که از چاله به چاه سرنگون شدند

ناامیـد شـدند، دکـان اسـتثمار را         » استعمار«استعمارگران که از کارائی اصطالح      
ولی بصورت مـشروطه انجـام      » مشروعه«گشودند که شاید با تغییر نام کاری را مشابه با           

  . دکان هم خیلی سریع تخته شدولی این. دهند
  

  کشورهای تحت الحمایه و تحت نفوذ
در تمـام کـشورهای     . کـشند  اروپائیان هر جا از پا پس میزنند، با دست پیش می          

استعمارزده وقتی چهره کریه استعمارگران مشخص شد بوسیله خودشان بـه اسـتعمار و              
آزادی اسـتعمار نـوعی   ور شـدند و بـا بیـان خواهـان دمکراسـی و         عوامل استعمار حمله  

  .آفریدند
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آنچه گفتیم که استعمار به این معنی کـه قـومی سـرزمین قـوم دیگـر را بـدون                    
رضایت ملت مغلوب به زور یا هر ترتیب دیگر در اختیار بگیرد در تمام طول تاریخ وجود                 

استعمار خود یک صورت دیگر از امپریالیسم وحشی است کـه بـه احتمـال               . داشته است 
 مـیالدی بـه     ١٨٧٠(الح از نیمه قـرن نـوزدهم بکـار گرفتـه شـده اسـت                قوی این اصط  

تحـت  «و  » منطقه تحـت نفـوذ    «بعداً در اثر مفتضح شدن اصطالح استعمار به         ). اینطرف
تبدیل گردید که هیچ تفاوتی با واژه استعمار نداشـت و بطـور موقـت یکـی دو                  » الحمایه

  .انداخت نسل را از شور و هیجان ضداستعماری می
الحمایه و تحت نفوذ دقیقاً همان مفهوم شعر معروف شعر اجـل سـعدی را               تحت  

  :در گلستان میرساند
  رهانید از دهان و چنگ گرگی                 شنیدم گوسفندی را بزرگــی 

  روان گوسفند از وی بنالیـــد                 شبانگه کارد بر حلقش بمالید
  ولیکن عاقبت گرگم تو بـودی                که از چنگال گرگم در ربـودی

  
  تأثیر استقالل آمریکا

اسـتعمال شـده   ) م١٨٨۵(اضافه کنم که اصطالح منطقه نفوذ در پیمـان بـرلین    
  .است

م که آغاز انقالب آمریکا بوده است، اروپائیان تمام قـاره آمریکـا را              ١٧٧۵تا سال   
ات اروپائیـان در آسـیا و       زیر تسلط استعماری خود درآورده بودند ولی تا آن سال متصرف          

  .افریقا هنوز توسعه زیاد نیافته بود و شایان اهمیت نبود
جز ناحیه کـوچکی    (م هیچیک از کشورهای مسلمان شمال افریقا        ١٨١۵تا سال   

هنـوز دریـای مدیترانـه اروپـا را از          . زیر سلطه اروپا در نیامده بـود      ) در طنجه در مراکش   
ی مسلمانانی بودند که بر قسمتی بزرگ از اروپای         جهان اسالم جدا میکرد و ترکان عثمان      

  .عیسوی حکومت میکردند
اروپائیان تقریباً تمام قـاره  )  میالدی١٨٩٩ تا ١٨٧٩از (اما در مدت بیست سال   

  .آفریقا را میان خود تقسیم کردند
ای را از دست داد که       ، دولت انگلستان مستعمره   )م١٧٧۵(پس از انقالب آمریکا     

وارد تاریخ شد و از آن تاریخ شور استعمارطلبی چندی          » االت متحده آمریکا  ای«بعداً بنام   
  ).١٨۵٠از سال (تخفیف یافت 

ــی از ســال  ــا جنــگ اول جهــانی ١٨۵٠ول شــور اســتعمارطلبی و ) م١٩١۴( ت
-١۴(استثمارگری آنچنان شـدت و توسـعه یافـت کـه باعـث بـروز جنـگ جهـانی اول                     

  .در تمام عالم گردید) م١٩١٨
  ١٣٨٣فروردین 
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  پروژه خاورمیانه بزرگ و نتایج استعماری آن

  
شود کـه خورشـید از آن شـروع بـه            خاور، مشرق و یا شرق، به سویی نامیده می        

  .درخشش میکند
باختر یا مغرب و یا غـرب بـه سـویی گفتـه میـشود کـه خورشـید در آن رو بـه                        

شـید  و غروب آفتاب به معنای بخـواب فـرورفتن و خـاموش شـدن خور            . خاموشی میرود 
ولی کشورهای استعمارگر، خاور یا مشرق را به کـشورهایی          . نیـــز، به آن معنا برمیگردد    

نسبت دادند که از لحاظ فرهنگی و مذهبی با آنها در تـضاد بودنـد و بـا شـرقی و غربـی               
نامیدن کشورها، ملتهای دارای مذهب کاتولیک را از مردم مسلمان و ادیـان دیگـر جـدا                 

الب صنعتی اروپا این تضاد بیشتر و بیشتر شد و کشورهای غربـی از              نمودند، در ادامه انق   
  .لحاظ توسعه اقتصادی، اجتماعی و مدرنیته از کشورهای شرقی پیشی گرفتند

در اواخر قرن نوزدهم سیاست استعماری انگلیس خاور را به سه قـسمت تقـسیم               
  .خاور دور، خاور میانه و خاور نزدیک: کرد

... انند چین، هند، پاکستان، ژاپن، کره، کامبوج، ویتنـام        خاور دور به کشورهایی م    
  .گفته شد

خاور میانه، کلیه کشورهای حاشیه قاره آسیا و افریقا، که در کنار دریـای سـرخ،                
اند مانند ایران، عربستان سعودی، کویت، امارات،        دریای عمان و خلیج فارس قرار گرفته      

  .گیرد ایر را دربر میعمان، یمن و حتی تونس، سودان، مراکش و الجز
تـر هـستند     خاور نزدیک به کشورهای شرقی نسبت داده شد که به غرب نزدیک           

  .مانند اسرائیل، مصر، ترکیه، قبرس، سوریه، اردن، لیبی و عراق
البته این تقسیم بندی با هیچیک از مقیاسها و مختـصات جغرافیـایی همخـوانی               

، سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در این   ندارد، بلکه بوجود آورنده یک سیستم جغرافیایی
هـای اسـتعماری شـکل       چرا که در برخورد با آن در این منطقه پروژه         . منطقه بوده است  

میگیرنــد و رونــد اســتعماری خــاور دور، خــاور میانــه و خــاور نزدیــک از یکــدیگر جــدا 
 گیری های خود را در سه روند متفاوت پی        ریزی گردند و سیاست استعماری برنامه     می

بایست در نامگذاری مناطق نیز      اکنون با تغییر کردن روند استعماری جهانی، می       . میکند
در این راستا استعمار نـام خاورمیانـه بـزرگ را برگزیـد کـه بـاز                 . تجدیدنظر حاصل شود  

هیچگونه پایه و اساس جغرافیایی ندارد و حتی کوچکترین همخوانی با تعاریف گذشته را 
اورمیانه بزرگ با شرح کنونی استعمار، اکثر کشورهای خـاوردور       هم در برندارد چرا که خ     

و تمامی کشورهای خاورمیانه نزدیک را دربر دارد و اصوالً خاورمیانه باید میان دو خـاور                
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ای میرسیم که  البته به آن فرضیه  . بهرحال تحت تسلط ناعاقالن بودن سخت است      . باشد
 آن حکمفرمائی میکننـد بگیـریم در روی       ها که در   گفتند اگر دنیا را از دست احمق       می

  .امیدواریم. آید زمین بهشت برین بوجود می
به عقیده ما نه تنها ایـن       . کنیم، به خاورمیانه بزرگ بازمیگردیم     حاشیه را رها می   

پروژه برای دمکراتیزه کردن منطقه نیست بلکه با شـواهدی کـه در دسـت اسـت ثابـت                   
 استعماری جدید طراحی شده است که در آن بـا           میشود که این پروژه برای اجرای روند      

اسالمی کردن هرچه بیشتر مردم منطقه و حکومتهای دست نشانده آن ناحیـه، ملتهـا را        
تـر بتواننـد منـابع طبیعـی و حـق و             تا حد امکان تحت استعمار خود درآورند تا راحـت         

  .حقوق مردم این ناحیه را به یغما ببرند
اند که نه تنها نیرو و ثروت خود را برای  ه ثابت کردهانگلیس، آمریکا و اروپا هموار

کننـد، بلکـه همـواره در صـدد          ایجاد دمکراسی و بهزیستی مردم این ناحیه صرف نمـی         
یافتن سیاستهای نو برای دستیابی هرچه بیشتر به منابع و منافع منطقـه میباشـند و در          

ار در منطقه حمایـت     افز این رابطه همیشه از حکومتهای فاشیستی و ضدمردمی و جنگ         
  .اند کرده

مدل اسالمی در ایران و بوجود آمدن آن توسط انگلیس، امریکـا و اروپـا بهتـرین                 
سند عملکرد ضدانسانی آنهاست برای رسیدن به منافعی کـه آنـرا میتـوان بـه روشـهای                  

  .دیگر جستجو کرد
ر تندرو  سیاست استعماری، بعد از ایران، افغانستان و عراق را نیز مورد هجوم افکا            

گذاری کـرد و در ایـن        اسالمی قرار داد و جمهوری اسالمی را در افغانستان و عراق پایه           
روند از حکومت اسالمی در ایران برای استعمار منفی مذهبی کشورهای دیگـر اسـتفاده               

  .شده است
با افزایش فشار تندروهای مذهبی به کمک و حمایت انگلیس، آمریکـا و اروپـا در       

اندیـشان   ی آزادیخواهانه و دمکراتیک و سازنده که توسط آزاد و نیک          ها منطقه، جنبش 
میهن پرست رهبری میشد روز بروز ضعیفتر شدند و اکنون با حمایت اسـتعمار جهـانی                 

هـای   انـد چـرا کـه از بـین بـردن جنـبش       این جنبـشها در رونـد نـابودی قـرار گرفتـه      
در پروژه خاورمیانه بزرگ جای هایی است که  طلب، یکی از برنامه   آزادیخواهانه و توسعه  

  .دارد
های  البته در این میان ایجاد مرزهای جدید در منطقه همواره در سرلوحه برنامه            

استعماری آنها بوده است و خواهد بود و این عملکرد نقش خود را در تجزیه کشورها ایفا                 
 در خواهد کرد که در شروع آن وجود جنگ داخلی و ناامنی شرط نخست آن میباشد که

  .افغانستان و عراق وجود دارد
با کوچکتر شدن کشورها، همبستگی، غرور ملی، میهنی و اعتماد بنفس ملتها کم 
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و کمتر میشود و در این مرحله با استمرار یک حکومت دست نشانده جـالد، دیکتـاتور و                  
دزد، مرحله آغاز مرگ فرهنگی جامعه فرا میرسد و ادامه این روند است که یک ملـت را                  

ه نابودی میکشاند و آنها مانند احشامی میشوند، که برای سیر کردن شکمشان بـه هـر                 ب
سو کشانده میشوند و دیگر از خود توان فکری و جسمی نخواهند داشت تا بتواننـد حـق        

. المللی بـازپس بگیرنـد     عدالتی جستجو کنند و آنرا از نامردان بین        خود را در دنیای بی    
 ایجـاد گروههـای تروریـست اسـالمی توسـط سیاسـتهای             حمایت اسالم گرایان تندرو و    

استعمارگرانه جهانی باعث ایجاد ناامنی، نه تنها در شـرق بلکـه در غـرب شـده اسـت و                    
اند و در    های جهان استعماری غربی به عذاب آمده       ریزی ملتهای غربی نیز از این برنامه     

باشند، چرا   یش می پی رها ساختن جامعه خود از شر دستمداران حکومتهای ناعاقل خو          
ای، تنهـا در محـل بـاقی     که آنها میدانند در روند سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی منطقه  

ماند و با سرعت نور به تمام نقاط کره زمین سرایت میکند، پروژه دمکراتیزه کـردن                 نمی
خاورمیانه بزرگ که در اصل برای بلعیدن کامل منـابع زیرزمینـی منطقـه اسـت کـه بـا                    

نجه مردم همراه است و خواهد بود و عواقب ناهنجار آن نیز به غرب سرایت               کشتار و شک  
  . خواهد کرد و همه کره زمین را مبتال به جنگ و ناآرامی خواهد کرد

ما به آنها توصیه میکنیم که برای جلوگیری از بروز یک فاجعه جهانی، سیاستها و 
بت برای رسـیدن بـه همـاهنگی        های غیرانسانی خود را کنار بگذارند و از روند مث          پروژه

  .گیری کنند اقتصادی بهره
های آزادیخواهانه میهنی در منطقه که بوجود آوردنـده صـلح،            حمایت از جنبش  

امنیت و ثبات در جهان است میتواند در ایجاد موازنه اقتـصادی و اجتمـاعی دنیـا نقـش                
  .خود را ایفا کند

 اجتماعی بـا هـم ارتبـاط    اکنون که کشورهای جهان از نظر سیاسی ـ اقتصادی و 
. توانیم با سیستمهای فرسوده قدیم، جهان را به گردش درآوریـم    تنگاتنگ دارند، ما نمی   

با باال رفتن ارتباطات سمعی و بصری و توسعه روند فرهنگی جهانی، دیگر ملـت شـرق و    
طلبد که غربی در آرزوی آن است، آرمانهـا          غرب از هم جدا نیستند، شرقی همان را می        

واستهای انسانها، جهانی شده است و دیگر استعمار منفی در جهان شـرق بـه شـکل                 و خ 
گذشته قابل اجرا نیست و دیگر به غیر از زیان، سودی برای کارگزاران سیاسـت جهـانی                 

  .نخواهد داشت
این اندیشه که رفاه، امنیت و ایجاد ثروت در این جوامع میتوانـد باعـث افـزایش                 

باال رفتن تولید در کـشورهای صـنعتی تـورم و بیکـاری در              مصرف گردد و در پی آن، با        
برای مثال یک بشکه نفت بطور نوسانی بین        . غرب کاهش خواهد یافت، مورد تأیید است      

 دالر خریــد و فــروش میــشود، البتــه ایــن نوســانات هــم بدســت کــشورهای  ۴۵ و ١۵
و پائین افتادن   استعمارگر غربی انجام میگیرد، برای هماهنگ کردن تورم و مشکالت باال            
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المللـی، ولـی فـشار آن همـواره بـر دوش             های شرکتها و سازمانهای تولیدی بین      بورس
 و مواد خام نفتی به هیچ عنوان به تنهایی نمیتواند در روند تراز و               مردم جهان بوده است   

 نقش مهمی ایفا نماید، در صورتی که مشتقات نفتی و ارزش            هماهنگی اقتصادی جهانی  
 برابر قیمت یک شبکه ٢٠٠ تا ٢٠باالی اقتصادی آن میتواند در دایره تولید و مصرف از     

  .های وابسته به کارگزاران جهانی دهد نفت بهره به شرکت
از یک بشکه نفت خام به همان نسبت میتوان نزدیک به هزار مواد مختلف تهیـه                

از مواد سوختی مختلف گرفته تا دارو، پالستیک، پارچه و مـواد مخـصوصی کـه در                 . کرد
الکترونیک و هواپیماسازی و فضانوردی مورد استفاده قرار میگیرد، همه و همه در رونـد               
تولیدی و مصرفی جهانی میتوانند حافظ منافع کارگزاران جهانی و شرکتهای وابسته بـه              

قه با افزایش جمعیت مناسب حد نساب رفاه و سرمایه و اگر در کشورهای منط .آن باشند
  .ثروت حفظ نشود بازار خرید و مصرف هم بوجود نخواهد آمد

ما گفتیم که افزایش خرید و مصرف، موجب کمک به تولید بیـشتر و در نتیجـه                 (
و آن مرحلـه  ) تولید کار و باعث باال بردن ظرفیت اقتصادی جوامع مختلـف خواهـد شـد         

  . موازنه اقتصادی و هماهنگی اجتماعی در دنیا بهتر انجام خواهد شداست که زمانی
در تئوری یک جهانی شدن، مـا بـر آن بـاوریم کـه هـم تـراز شـدن اقتـصادی ـ          
اجتماعی جوامع بشری در دنیا میتواند در رونـد بهبـود و بـاالرفتن تولیـد و مـصرف در                    

هـای   اقتـصادی شـرکت   جهان نقش اساسی را ایفـا کنـد و در پـی آن نیازهـا و منـافع                   
و برای رسیدن به این آرمـان و زمینـه          . چندملیتی کارگزار هم به نحوی حل خواهد شد       

سازی جهانی آن، ابتدا باید حکومت اسالمی ویرانگر و جانی مـستقر در ایـران را از بـین                   
برد و با همت فرزندان واقعی ایرانزمین هرچه زودتر جنبش براندازی پیروز گردد تا رشته 

ایران بدست مسئوالن واقعی آن بیفتد تا پس از رسیدن به ایرانی آزاد، آباد و سرافراز   کار  
ما بتوانیم در هماهنگی سیاسی ـ اقتصادی نظام جهانی نقش فعال داشته باشیم، امریکـا   
و انگلیس و متحدان اروپایی آن بدانند کـه مـسئوالن ایـران بعـد از برانـدازی حکومـت                    

هـای   ریزی ار نوین جهانی نقش فعال داشته باشند و با برنامه         اسالمی میتوانند در ساخت   
سیاسی ـ اقتصادی و سیاسی ـ اجتماعی داخلی و خارجی، موازنه اقتصادی جهـان را در    

در ایـن راسـتا     . های کارگزار ملی و جهانی اداره نماینـد        گیری مناسب شرکت   روند بهره 
ن برداشت و در این رابطـه مـا از          باید اولین سد را که وجود حکومت اسالمی است از میا          

خواهیم که حمایت خود را از دزدان و قاتالن حکومت اسالمی بردارند چـرا               جهانیان می 
که این سیاست استعمار جهانی منفی، با همت فرزندان ایرانزمین محکوم به فنا اسـت و                
 بزودی فرزندان ایرانزمین بـا همیـاری و همـاهنگی سـازمان پـارس و شـورای برانـدازی               

  .مسئولیت اداره میهن اهورائی را بعد از براندازی بعهده خواهند گرفت
  ١٣٨٣شهریور 
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  المللی باید برکنار شود بوش مرکز شر بین
  

ذهبی نمـا بـه ایـران بـا کمـک امریکـا،             بیش از یک ربع قرن از یورش احشام مـ         
ی و گذرد و ما شاهد فنـا شـدن روز بـروز اوضـاع سیاسـی ـ اجتمـاع         اروپا می وانگلیس

پیرو این روند ویرانگر، اوضاع منطقه هم، هر روز . سیاسی ـ اقتصادی مردم ایران هستیم 
های سیاسـی ـ    تــر گردیده است و دلیل آن پروژه ثبات تر و بی از روز گذشته متشنج

المللی است که جنگ و ویرانی و ناامنی را برای  اقتصادی ـ نظامی ابلهانه کارگزاران بین 
طقه به ارمغان آورده است و برای بدست آوردن یک پیت نفت بیـشتر، از               مردم بیگناه من  

عدالتی رویگردان نیـستند و در انتهـا بـه گفتـه خودشـان             هیچ جنایت و خونریزی و بی     
  !کنند حقوق بشر را هم رعایت می

امریکا، انگلیس، اروپا و اسرائیل همواره از حکومت تروریستی و جنایتکار در ایران      
استعمار سیاه برای استمرار حکومت دزد و جانی خود از هیچ جنـایتی             . ندا حمایت کرده 

المللی بـا    در این روند در ظاهر این کارگزاران بین       . بر ملت شریف ایرانزمین دریغ ننمود     
کنند که آنها دشمن حکومت اسالمی تروریـست پـرور           تبلیغات دروغین خود وانمود می    

المللی با تبلیغـات مـستقیم و     کارگزاران بین در حقیقت این  . هستند، ولی اینطور نیست   
اند که ما آنهـا را اپوزیـسیون         غیرمستقیم همواره حامی حکومت و ستون پنجم آن بوده        

هـا،   چی، اکثریتـی   مجاهدین خلق، سلطنت طلبهای پهلوی    (ایم   غیرواقعی قلمداد کرده  
طلبانـه   المللـی در ایـن بـین فریـاد حـق      ، کـارگزاران بـین    )ملیون وابسته بـه حکومـت     

  .اند پرستان را در گلو خفه کرده میهن
بـه ایـران، شـرکت نفـت        ) حکومت اسالمی (در هنگام یورش احشام ضد مذهبی       

اکنون روزانه بـه تعـداد       گذاری کرد و هم     برای سرنگونی شاه سرمایه    Exxonامریکایی  
هـم  در ایـن میـان انگلـیس        . کند  هزار بشکه نفت تقریباً مجانی از ایران خارج می         ٣٠٠

روزانه یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت مجانی از خلیج فارس خارج میکند که این                
البته . را بابت حمایت و نیز هماهنگی دیپلماسی حکومت اسالمی در دنیا دریافت میکند            

باید گفت کـــه حکومت دست نشانده اسالمی در ایران همواره به صورت یک حکومـت               
انـد کـه ایـران را     المللـی بـوده   ان و عوامل و عناصر بـین  کاذب بوده است و این کارگزار     

ایـن شـمای کـاذب حکـومتی، توسـط فراماسـونری،            . انـد   سـال اداره کـرده     ٢۶بمدت  
  .المسلمین امریکایی ـ انگلیسی اداره شده است و میشود صهیونیسم و اخوان

 در حال حاضـر، حکومـت اسـالمی ایـران بـه فرمـان امریکـا و شـرکا، مرکـــــز           
کند و از زمانی که بوش بر سر کار آمده است ایـن همکـاری                ستی دنیا را اداره می    تروری
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طیف وسیعتری به خود گرفته است و در این راستا بود که حکومت اسالمی در ایـران بـا    
همکاری بوش و القاعده برجهای نیویـورک را منهـدم کـرد، و در پـی آن بـوش و شـرکا          

فکار مردم جهان پای خـود را در منطقـه بیـشتر و             توانستند با خیال راحت و با آمادگی ا       
  .بیشتر محکم کنند

اسنادی که از نیروهای اطالعاتی و امنیتی بدست نیوزویک رسیده اسـت، بـر آن               
داللت دارد که هشت ماه پیش از حمالت تروریـستی یـازدهم سـپتامبر رمـزی الـشیب                  

وریستهای مستقر در ایران    ای برای دیدار از تر     تروریست ارشد القاعده ویزایی چهار هفته     
در دست داشته است و همچنین گزارشـهای نهـایی کمیـسیون یـازده سـپتامبر حـاوی                  

البته بر طبـق    . باشد اطالعات مهمی در باره ارتباط مستقیم ایران با عملیات القاعده می          
الدن و   ای بسیار عمیق و درازمدت مابین فامیـل بـن           اسناد و مدارک بدست آمده رابطه     

برای مثال شرکت ساختمان سازی موسوم به گروه سعودی بـن           . ود داشته است  بوش وج 
های گلـدن سـاکز و مریـل لیـنچ کـه از        و شرکتC.T. Groupالدن به وسیله بانک 

در اواسـط   . گرفت جمله بانک و شرکتهای امریکایی هستند، مورد حمایت مالی قرار می          
های تجاری   واده آل سعود در فعالیت    الدن به همراه عناصری از خان      دهه نود، خانواده بن   

با جمز بیکر وزیر خارجه امریکـا در دولـت جـرج بـوش پـدر شـریک شـدند و در اصـل                        
کنند متعلق به خانواده بن الدن است و همه  شرکتهای سعودی که در امریکا فعالیت می

 از هـاروارد در رشـته   ٩۴فامیل از جمله عبداهللا برادر کوچک اسـامه بـن الدن در سـال            
. التحصیل شده است و اکنون در ایالت ماساچوست امریکا دفتر وکالـت دارد             قوق فارغ ح

دانیم که اسامه بن الدن همواره با سیا همکاری کرده است و میکند و بـه همـین                   ما می 
 تـن از خـانواده بـن الدن بـا کمـک             ١۴روز    سپتامبر در همان   ١١دلیل بعد از حمالت     

  .دشون عوامل بوش از امریکا خارج می
حال در مورد رابطه بـوش بـا رفـسنجانی بایـد گفـت کـه بـوش پـدر همـواره از                       
رفسنجانی حمایت کرده است و روابـط پـشت پـرده امریکـا و حکومـت اسـالمی بـسیار                    
مستحکم است و این هماهنگی توسط رفسنجانی و شـرکتهای غیردولتـی او و تیمهـای                

رکا در امریکـا بوجـود   شـوند و چنـان پایگـاهی بـا حمایـت بـوش و شـ            خودی اداره می  
. شـود  اند که تقریباً تمامی اپوزیسیون حکومت اسالمی بـه دسـت آنهـا اداره مـی                آورده

رفسنجانی و شرکا تقریباً همه رادیو و تلویزیونها و مراکز تجاری کـه نـام اپوزیـسیون بـه           
چـی، مجاهـدین خلـق،       طلبهای پهلـوی   کنند، اکثر سلطنت   اند را اداره می    خود گرفته 

باشند  او می  ها و ملیون مذهبی و غیرمذهبی تحت اداره مستقیم و غیرمستقیم           اکثریت
و به این روش بود که اپوزیسیون منفی یعنی ستون پنجم حکومـت اسـالمی بـه کمـک                   

اند مبـارزه مـردم      امریکا و رفسنجانی بوجود آمد، و با همیاری و کمک بیکدیگر توانسته           
ی و غرور و افتخار، به بیراهه بکشانند، و براندازی          ایران را برای دست یابی به آزادی، آباد       
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حکومت به مرحله اجرا در نیاید و ثبات منطقه نیـز بـا وجـود حکومـت اسـالمی تـأمین                     
نگردد تا بوش و شرکا بتوانند به بهانه عدم امنیت و ثبـات در منطقـه نیروهـای خـود را                     

منطقه در آنجا مـستقر     برای سرکوب میهن پرستان و ایجاد استعمار مستقیم بر ملتهای           
در نتیجه اگر بوش بر سر قدرت بماند منطقه همواره در جنگ و سـتیز و نـاامنی                  . سازند

باقی خواهد ماند و الزمه آن هم وجود حکومت اسالمی است که او نیز به کمک بـوش و                   
  .شرکا باقی خواهد ماند

 ایـران   گوینـد امریکـا بایـد بـه        خطاب من به آن دسته از ناآگاهانی است که می         
حمله کند تا حکومت اسالمی نابود گردد و همچنین بـه آن کوتـه فکرانـی کـه خـود را                     

خواهند که با حملـه نظـامی خـود ایـران را از شـر                نامند و از امریکا می     اپوزیسیون می 
کنند چـرا    اندیشند و ضدمیهنی عمل می     باید بگویم که ابلهانه می    . آخوندها نجات دهد  

ود ارتش بیگانه در ایران باعث ناامنی و جنگ داخلـی و در انتهـا               ام که ور   که بارها گفته  
منجر به تجزیه ایران خواهد شد، و در ایـن رابطـه اسـت کـه سـازمان پـارس و شـورای                   
براندازی با هرگونه حمله نظامی خارجی به کشور ایـران مقابلـه خواهـد کـرد، چـرا کـه                    

  .لوحه مبارزات ما قرار دارداستقالل و تمامیت ارضی و امنیت جانی ملت ایران در سر
بایـست حکومـت     سازمان پارس و شورای براندازی با همیـاری ملـت ایـران مـی             

های دمکراسی، آزادی و استقالل و تمامیت        احشام در ایران را منهدم سازد تا بتوان پایه        
  .ارضی را در میهن اهورایی خود مستحکم نمود

ا فامیل بوش است که با همکاری ایم که مرکز شر دنی  اکنون به این نتیجه رسیده    
نزدیک با محور شری که خود او بیان کرد یعنی حکومت اسالمی در ایران، کره شمالی و                 
. عراق منطقه را به خاک و خون کشیده است و ناامنی را در منطقه و دنیا دامن زده است

م در  او با همکاری محور شر توانست استعمار غیرمستقیم را به اسـتعمار نظـامی مـستقی               
. او حامی و بوجـود آورنـده تروریـست اسـت          . او خود تروریست است   . منطقه تبدیل کند  

تروریست کسی است که از ترساندن و به وحشت درآوردن جامعه برای اهداف سیاسی ـ  
کند و ایـن نیـز اصـوالً یـا بـا تهدیـد و یـا بـا شـکنجه و                       گیری می  اقتصادی خود بهره  

بوش از تروریسم مذهبی بعنوان ابزاری      . گیرد  می گذاری و کشتار بیگناهان صورت     بمب
کنـد و اسـتراتژی او جنـگ         گیری کرده اسـت و مـی       برای استعمار مذهبی منطقه بهره    

اکنـون همکـاری    .باشد افزاری و بحران در منطقه برای منافع اقتصادی بوش و شرکا می           
می در با محور شر یعنی حکومت دسـت نـشانده اسـال   ) بوش و شرکا(تنگاتنگ مرکز شر  

ایران، کره شمالی و حکومت دست نشانده عراق برای به آتش کشیدن و ویرانی منطقه و                
  .باشد کشتار انسانها برای منافع اقتصادی می

سازمان پارس و شـورای برانـدازی بعـد از مطالعـه و بررسـی در مـورد انتخابـات           
  .ریاست جمهوری امریکا به این نتیجه نایل آمده است
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ط اقتصادی با دنیا به یک جهانی شدن اقتصاد و یک جهانی شدن             ما در مورد رواب   
مـا امیـدواریم    . شرایط زیست ملتها باور داریم و برای رسیدن به آن مبارزه خواهیم کـرد             

تا آغـاز انتخابـات ریاسـت جمهـوری          .که با انتخاب آقای جان کری این مهم عملی شود         
در صـورت  : ما اعتقاد داریم  .  کرد سازی را سپری خواهد    های سرنوشت  امریکا، دنیا هفته  

انتخاب آقای جان کری به عنوان رئیس جمهوری آمریکا برای چهار سال آینده میتوان با 
انجام رایزنیها و یک دیپلماسی مناسب مشکالت خاورمیانه و خاور نزدیک و بطـور کلـی                

رفته ملتهای آرامش، استقالل، رفاه و آزادی، این نیاز و خواسته از دست . دنیا را حل کرد
دولتهای تروریست پرور و حامی تروریست مانند ایـران را از           . منطقه را به آنان باز گرداند     

بین برد و توازن و ثبات اقتصادی منطقه و دنیا در روند تولید و مـصرف در جهـان حـل                     
خواهد شد و در آخر، امنیت یکی از شرایط الزم برای پیشرفت کـشورها بـه جهـان بـاز                    

اما در صورت انتخاب مجدد آقای جورج واکر بوش، تروریستها با کمـک او               .خواهد گشت 
ثباتی، جنگ و کشتار انسانهای بیگناه ادامـه         بی. همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند     

خواهد یافت و تنها در این صورت است که حکومتهای حامی تروریست و تروریست پرور               
آقای جورج واکر بوش کـه  . ر جای خود میمانندمانند ایران آسوده و استوارتر از گذشته ب    

المللی است، با داشتن رابطه مستقیم و غیرمستقیم         گمان خود مرکز تمام اشرار بین      بی
با حکومتهای تروریستی از جمله حکومت اسالمی در ایـران کـه خـود و پـدرش بوجـود                   

صـندلی  اکنـون او بـرای دسـتیابی مجـدد بـه       . آورنده آنند، حامی اصلی تروریسم اسـت      
ریاست جمهوری، از محور خودساخته شر و تروریستهای خـودی، طلـب یـاری کـرده و                 

اند و به تشنج در منطقه دامن        تروریستها نیز در مقابل به درخواست او پاسخ مثبت داده         
زنند تا مردم ناآگاه امریکا به بوش رأی دهند که ایـن نیـز در جهـت ایجـاد نگـرش                      می

ریکا نسبت به ادعاهای آقای بوش برای ادامـه مبـارزه ایـشان    مثبت دنیا و مردم ناآگاه آم   
برای نمونه شاهدیم که کـره شـمالی آزمایـشهای          . باشد برعلیه تروریسم خودساخته می   

ای خود را آغاز کرده است، تروریستهای عراقی حامی بوش دامنه فعالیتهای خـود             هسته
 الدن و یـارانش در مجـامع        اند، هر روز اخبار جدیدی در مـورد بـن          تر کرده  را گسترده 

و به واقع تنها در سایه ادامه این تحرکات است که ملت ناآگاه             . المللی مطرح میشود   بین
امریکا از مسائل پشت پرده این بازیهای سیاسی، با باور کـردن ادعاهـای او، وی را بـرای                   

از آنکـه او  چهار سال دیگر برای ادامه فعالیتهای غیرعقالنی او انتخاب خواهند کرد غافل             
  .و پدرش به راستی مرکز شر و بوجود آورنده تروریسم مذهبی و غیرمذهبی هستند

   
  ١٣٨٣مهر  
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  رویم؟ب کجابه 

  
نگرشی گذرا به کارنامه جنبش های سرنوشت ساز تاریخی، بررسی رفتار 

 انسانها را دگرگون ساخته اند مارتکمردان نامداری که زندگی گروههای انبوه و بیش
شای تالشهای ما باشد تا بتوانیم آزمونهای گذشتگان را در پیروزیها و  راهگمیتواند

  .شکست ها رهنمون خویش سازیم
آزموده ها را دیگر بار آزمودن سزاوار نیست و شایسته است که برای پایداری 

ن ساختن خوبی بجای بدی، میهنمان و پیروزی روشنایی بر تاریکی و همچنین جایگزی
 تمام نمای پیکارهای خویش در  آیینهکردارهای سودبخش و هستی آفرین پیشینیان را

  .پهنه زندگی سازیم
، چگونه مبارزین سخت کوش در راهگذار بارها دیده ایم و بسیار شنیده ایم

 دوخته پیکارهایشان از راه بیراه شده اند، چه بسیار کجروانی که به یاری بیگانگان چشم
انی که با دشمنان آب و ربکاچه بسیار نا. و در آتشی که خود برافروخته اند، سوخته اند

  .خته و جان پلیدشان را در این راه باخته اندخاک خود سا
ل آزردگانی هستیم که از گذشته سرخورده و دل به آینده سپرده ایم ما امروز د

داریم و از گذشته تاریخیمان پندی و توشه راه با خود ن به راهی بی پایان رهسپاریم
  .نیاموخته ایم

  چه باید کرد؟
  . نپنداریم که دروازه ها به رویمان بسته و پای رفتنمان شکسته است

ما از همه برتریم و خونمان از دگر آزاداندیشان رنگین تر است و نپنداریم 
  .گفتارمان دلنشین تر است

  .و دشمنی را برنیفشانیمباید نهال مهر و دوستی بنشانیم و بذر کینه 
  .بدانیم که یک دست را آوایی و ناامیدان را فردایی نیست

  .نمی گردد بار کج به خانه نمی رسد و پرستوی پرشکسته به آشیانه باز
مان گونه ای نمان و دلخواهمان یکیست ولی کرداراگرچه راهمان، آرما

 ارزنده می شوند و دایره های بسته، چون بهم پیوسته شوند زنجیری. رویاروییست
  .خروشان چون از هم گسیخته شوند آبراههای گذرندهسیالبهای 

بایسته است که خدمتگزاران را سپاس گزاریم و گمراهان پشیمان را 
  .کنارمگذاریم

شایسته است که اگر آشنا یا نا آشنایی در زمان گذشته بذری ناپسند کاشته و یا 
خود روی گشته، او را ببخشاییم و درهای ریسمانی ناخوشایند رشته و اینک از کار 



  

دوستی را برویش بگشاییم و بدانید که پیوستن به یاران و گرامیداشت همکاران، نشانه 
  .بیداری و هوشیاری، گواه بزرگواری و برترین نمود مردم ساالری است

زیباترین گلزارها تماشاگه رنگهای سرخ و سبز و سپید و ازاینگونه بسیارها، در 
  .جویبارهاستکنار 

دیرپا و پربار ایرانیم، اگرچه در گزینش راهها نایکسانیم، ما که شیفتگان فرهنگ 
همان به که در کنار هم بمانیم و ارزش همیاری را بیشتر بدانیم، تا درفش جاودانه و 

  .رهایی ایرانزمین را برافراشته گردانیم
یاد ایران  م و نام ویکدل و یکزبان برای بازسازی ایران بکوشیم و با هم بجوشی

 را به هیچ بهایی نفروشیم، همچون چشمه ساران و جویبارانی که از دل اهوراییمان
  : رانند به یکدیگر بپیوندیم و با هم پیمان بندیم کهکوهسا

  :هرگز نمی توانیم هر جویبار به تنهایی خود را به دریا برسانیم، زیرا
  .استبی پشتیبانی رودها، دریا را سرنوشت نابودی 

  .اگر پندارهامان یکسان نیست، آرمانمان جز بهروزی ایران نیست
  .ا بنوازندلرباست که هماهنگ با هم نوایی یکتنوازندگان بسیار را هنگامی نوا د

  .و خوانندگان بیشمار را زمانی آواز جانفزاست که سرودی هم آوا بخوانند
وه و شادی در شود و ریشه دشمنی بخشکد و شک باشد که نهال دوستی بارور

  .سرزمین باستانی ایران جایگزین غم و شوربختی گردد
  

   ١٣٧٧ فروردین
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  نیروهای ملی پیشرو و براندازی

  
نیروهای ملی پیشرو که از تمامی میهن پرستان تشکیل یافته است و همچنان به 

ایی دهند، نیروه گرایی مالیان ادامه می مبارزه خود برای رهایی از استبداد و سلطه
های مختلف سیاسی ولی برای اهداف مشترک ملی یعنی   میباشند که با اندیشه

زمین میباشند اینان، از فرزندان واقعی ایران. اند  استقالل و آزادی ملت ایران قیام نموده
  .که تا رسیدن به اهدافشان از هرگونه فداکاری و جانبازی دریغ نخواهند کرد

الب به ماهیت پلید حکومت اسالمی پی برده و نیروهای ملی پیشرو از ابتدای انق
هرگز فریب سیاستهای آنان را نخورده و در پی برقراری مردم ساالری، رفاه و عدالت 

  .اند اجتماعی برای ملت ایران همواره مبارزه کرده
در حال حاضر با شرایط موجود داخل و خارج، نیروهای ملی پیشرو برون و درون 

خواهانه در  ط با یکدیگر و شکل بخشیدن به حرکتهای آزادیبایست با ارتبا مرزی می
ایجاد انسجام ملت ایران برای هدف ملی و میهنی در براندازی کوشا باشند و نیرنگ و 

  .فریب و دروغین بودن حکومت را برمال سازند، تا رهائی ملت ایران سریعتر انجام گیرد
خود جز اختناق در  سال حکومت مطلق و خودکامه ٢١ اسالمی در طی حکومت

. امور سیاسی ـ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی چیز دیگری به ارمغان نیاورده است
های  فشارهای اقتصادی و وضع نابسامان مردم که دستاورد روشهای اشتباه و برنامه

نادرست این گروه نادان میباشد کشور را به ورشکستگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
  .کشانیده است
باشد   از حکومتی که همواره بدور از ارزشهای انسانی، فرهنگی و ملی میالبته

  .بیش از این نمیتوان انتظار داشت
پرستان، از شماست که ایران را از این بیوطنان پس گرفته و دست در  ای میهن

دست یکدیگر کشوری بسازیم آزاد با نگرش وسیع در احترام به آزادیهای سیاسی ـ 
توانیم با یاری یکدیگر  و اقتصادی، چون در این صورت است که میاجتماعی، فرهنگی 

  .برای آبادانی و پیشرفت کشورمان اقدام نمائیم
هم میهنان عزیز نگذاریم دگراندیشی ما را از یکدیگر جدا سازد، البته باید 
دگراندیشی در مسیر آزاداندیشی و عشق به ایران و ایرانی را در دلهایمان بیشتر و بیشتر 

رورش دهیم و با همبستگی برای رسیدن به فردائی آزاد، آباد و باافتخار، این پ
اند و  گرایان ظالم را از میان برداریم، چرا که این حاکمان جبار نخواسته کهنه
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اند خرابی و ویرانی بر  توانند مشکالت ملت ایران را حل نمایند و تا آنجا که توانسته نمی
  .نمایند هم سیر نابودی را طی میاند و در حال حاضر  جا نهاده

ملت ایران در فردای براندازی، در صدد ساختن ایران، تمامی نیروی خود را بکار 
زمین که مشغول مطالعه و دستاوردهای علمی فرزندان ایرانگیرد و از جهان پیشرفته  می

  .باشد بهره خواهد گرفت در دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر دنیا می
باشد به سوی دموکراسی گام بردارد چرا که  ین حکومت به هیچ عنوان قادر نمیا

قانون اساسی حکومت اسالمی و والیت فقیه که چهارچوب قوانین مملکت را تشکیل 
در چنین حکومتی، جامعه مدنی خواب و . باشد میدهد، ضد آزادی و مردم ساالری می

  .خیالی بیش نیست
اسی، قانونمندی و جامعه مدنی، حاکمیت مردم بدیهی است که در روند دموکر

  .باشد مطرح میباشد، که خود متضاد با قانون اساسی حکومت اسالمی می
در نتیجه، برای رسیدن به دموکراسی و فردائی آزاد، آباد و سرافراز، برای ملت 

ون باشد که بعد از آن با تدوین قان ایران نیاز به براندازی حکومت دیکتاتوری اسالمی می
اساسی نوین، ملت ایران بتواند بر سرنوشت خویش حاکم گردد و سازندگی فردای ایران 

  .را بعهده بگیرد
  ١٣٧٨اسفند 
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  ستیز درونی و فروپاشی بیرونی

  
همسرش از او . روزی مال نصرالدین با حالتی افسرده و خشمگین به خانه آمد

زنش دو دستی زد توی . ندپرسید چه شده؟ او هم با شرمساری گفت باز خرم را دزدید
اند و به همین جهت ما بارها  سر او و گفت تا به حال سی دفعه است که خرت را دزدیده

های چاره را نیز پیدا  نشستیم و تمام انواع دزدیدن خر را با هم بررسی نمودیم و راه
حاال نمیدانم چه شده؟ مال گفت . کردیم که چگونه میشود از دزدیدن خر جلوگیری کرد

آخر زن جان این دزدها هزار راه بلد هستند و هر دفعه جوری خر را میدزدند که به عقل 
  .من و تو نمیرسد

خانم آلبرایت اخیراً گفت که ما از ملت ایران پوزش میخواهیم که باعث براندازی 
پس از این بیانات کارگزاران حکومت اسالمی فوراً . حکومت ملی دکتر مصدق شدیم

کاران گفتند دیدید که این امریکای  محافظه: ر و تفسیر شدنددست به کار تعبی
او رابطه جنایتکار باعث سرنگونی حکومتها میشود و ما حق داریم که میگوییم نباید با 

 گفتند حاال که امریکا -طلبان دوم خردادی  باصطالح اصالح-گروه دیگر . برقرار کرد
به .  براه شده و قابل مراوده استخودش اعتراف کرده و معذرت خواهی نموده دیگر سر

خصوص اینکه امتیاز دیگری هم به مقامات حکومتی ایران داد و در مقام افشاگری پایگاه 
  .مجاهدین برآمد

هنگامی که امپراتوری بریتانیای کبیر در اوج قدرت بود یکی از سیاستمداران 
ر منافع مادی ها به خاط وزیر وقت انگلیس پرسید چرا شما انگلیسی شرقی از نخست

آفرینی میکنید و باعث تشنج و سرنگونی حکومتها   خود از تمام نقاط جهان حادثه
کنیم ولی  او پاسخ داد درست است که برخی از حوادث جهان را ما ایجاد می. میشوید

زنیم تا تسریع شود و باالخره از هر  برخی دیگر جنبه داخلی دارد و ما به آن دامن می
برداری سیاسی   یم نتیجه را به نفع خودمان تمام کرده و از آن بهرهجای حادثه وارد شو

  .کنیم ـ اجتماعی و اقتصادی می
سرگذشت خر مال و اظهارات خانم آلبرایت و این مکانیزم سیاسی سرنگونی از 

باید قبالً به سیاست خارجی امریکا بعد از جنگ . نوع انگلیسی را به خاطر داشته باشیم
هنگامی که پیشتازان ارتش امریکا پای بر خاک نرماندی . ودجهانی دوم اشاره ش

گذاشتند و فرانسه را از شر فاشیسم هیتلری رها ساختند بعنوان قهرمان آزادسازی ملل 
با سپری شدن این . رفتند های جهان بشمار می ترین ملت تحت سلطه در زمره محبوب
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اد که در کره و ویتنام حضور دوره کوتاه درست بعد از یک دهه امریکا به خود اجازه د
البته به ظاهر، برای حفظ آزادی بود و در واقع به منظور مبارزه با گسترش . پیدا کند

  .سلطه کمونیسم، که در هر دو مورد با شکست و شرمساری از صحنه جنگ خارج شد
بخش و  پس از این جریانات امریکا دیگر آن مقام و منزلت یک دولت رهایی

والتر بمپهن در همین ایام کتاب غرور و قدرت را نوشت و در یک .  نداشتمورد احترام را
عبارت تاریخی گفت غرور ناشی از قدرت امریکا تا آنجا رسیده که تصور میکند دوران 

های خود حل و   امپراتوری روم است و او اجازه دارد مسائل همه ملتها را به کمک لژیون
ن پس سیاست خارجی امریکا از دوران مداخله فصل کند به وضوح دیده میشود که از ای

البته این . مستقیم خارج شده و به روش برپایی دولتهای دست نشانده تبدیل گردید
پذیر بود آیا امریکا با اتخاد  اتخاذ شیوه برای دیپلماسی خارجی امریکا کمتر آسیب

ا دست چنین روشی توانست با یک دست پرچم آزادی و حقوق بشر را بدوش بکشد و ب
کتاتور آن جز چپاول و غارت و هایی حمایت کند که حکمروایان دی دیگر از حکومت

  .کشی کاری نداشتندآدم
 و یا معادل Globalisationترین برگردان فارسی کلمه انگلیسی  نزدیک
راستی باید دید جهانی شدن . »جهانی شدن« میشود Mondialisationفرانسوی آن 

چه معنی و » دهکده جهانی«ده است که به دنیا میگویند یعنی چه و این که مرسوم ش
فرض کنیم که یک واحد : مفهومی دارد؟ از نظر اقتصادی به یک نمونه اشاره میشود

یک شرکت بزرگ سازنده وسائل . تولیدی در فیلیپین قطعات کامپیوتری تهیه میکند
 این شرکت به انگلیس الکترونیکی ژاپنی مواد اولیه را در اختیار او میگذارد که سرمایه

تعلق دارد و باالخره قطعات تولید شده در برزیل مونتاژ میشود سپس آنرا در اختیار یک 
گذارند تا در اسپانیا توزیع و در استرالیا عرضه بازار اقیانوسیه کند  شرکت امریکایی می

البته چندین بانک و مؤسسه بیمه و حمل و نقل هم در این مجموعه هلدینگ مشارکت 
البته این یک مثل . Made in Germanyتازه روی کامپیوتر نوشته شده است . دارند

المللی را کمی روشن کند و جهانی شدن  ساده بود تا پیچیدگی روابط اقتصادی بین
بدیهی است که سیاست در پس این پرده نقش مؤثر . برای خواننده تجسم خارجی بدهد

ت سیاست باشد که به نوع خاصی عمل دارد یا چون کشور فرانسه اقتصاد در خدم
بهر صورت . میشود، و یا شبیه آلمان که سیاست و همه چیز در خدمت اقتصاد است

سیاست و اقتصاد و در جهت تأمین منافع ملی و حفظ سود شرکا، رابطه تنگاتنگ دارند، 
ها را  بندی ترین تقسیم باین جهت در تقسیم بازارهای مصرفی جهان همواره سودبخش

  .دهند جام میان
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گیری است، گو اینکه در یک  امروز در سیاست جهان، امریکا یک قطب تصمیم
قطبی شدن جهان هنوز تردید است زیرا اتحادیه اروپا در این جریان قدرت قابل 

ایست و کشورهائی نظیر چین و روسیه باز هم در مجموع تصمیم گیریهای  محاسبه
بسیار دیده شده است کهنه : ه ایرانحال برگردیم ب. جهانی تأثیرگذار هستند

سیاستمداران ایرانی در تحلیل مسائل داخلی و تعیین جایگاه ایران تنها به رخدادهای 
داخلی توجه دارند و آنرا مبنای بررسی و اظهارنظر خود قرار میدهند بدون آنکه به 

 همه البته اینها تقصیری ندارند زیرا. العمل جهانی توجه کنند روابط عمل و عکس
 براساس احساسات شخصی . ودگذار آن ب  فرزندان خلف مکتبی هستند که خمینی پایه

. گفت هرچه فریاد دارید بر سر امریکا بزنید و امریکا شیطان بزرگ است عقل سلیم می
او بود که مأمورین سیاسی آن کشور را که عموماً در کشور دیگر عنوان مهمان دارند 

دلیل نیست که  بی. اخالق انسانی گروگان گرفتبرخالفت نزاکت سیاسی و حتی 
کارگزاران حکومت اسالمی خود را راست و چپ و میانه که همه از یک قماش هستند و 

آورند تا خطاهای حکومت را کسی به گردن نگیرد و در  دو روی یک سکه بشمار می
 و بیماری مغز معلول. حال حاضر نیز نفوذ سیاسی امریکا را در جهان به مسخره میگیرند

مرکز (که در دانشکده خمینی درس خوانده و با داشتن عضویت در وزارت اطالعات 
در یک کشور خارجی مأمور سیاسی بوده و  در سفارت ایران) ستاد کشتارهای انفرادی

در آنجا کاری نداشته جز کشتن مخالفین چه توقعی از او میتوان داشت که تجزیه و 
  . جهانی داشته باشدتحلیلی بهتر از این از سیاست

 در جنگ -٢ ما سرنگونی مصدق را هماهنگ کردیم -١: خانم آلبرایت گفت
 میخواهیم با شما مذاکرات -٣ایران و عراق سیاست درستی نداشتیم و به همین جهات 

های    برخی از تحریم- ۴و بعنوان ابراز حسن نیست . بدون شرطی داشته باشیم
  .یمکن اقتصادی علیه ایران را حذف می

بهتر است به همین بخش آخر بیانات این خانم توجه کنیم که چرا ایران را 
جمعی   در مقام دستیابی به سالح کشتار دسته-١: تحریم اقتصادی کردید؟ چون ایران

باید از این .  اینکه دولتی تروریست است-٣ مانع صلح خاورمیانه میشد و باالخره -٢بود 
 موارد از بین رفته و یا حتی تخفیف پیدا کرده که شما کدامیک از این: خانم سئوال شود
در قسمت اول آیا امریکا از روند تصاعدی قراردادهای اتمی ایران : نمائید رفع تحریم می

خبر است؟ و  و چین و از همکاریهای وسیع این کشور با روسیه و حتی کره شمالی بی
کارشکنی، کار دیگری میکند، و دیگر اینکه آیا ایران در راه صلح خاورمیانه هنوز جز 

باالخره سوم اینکه در دوران حکومت خاتمی اوالً تروریسم خارجی داخلی شده و عده 
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حاال چه دلیلی ایجاب میکند که دولت ایران از . اند بیشماری از آزادیخواهان ترور شده
پس علت تصمیم اخیر . فهرست کشورهای تروریست خارج شود؟ پاسخ منفی است

 حتی با در نظر گرفتن قیمت نفت، بودجه - ١: ر جای دیگری نهفته استامریکا د
پیشنهادی اخیر دولت به مجلس آنقدر کسری دارد که تنها میتواند هزینه اداره شش ماه 

آمدهای آن، امریکا را به اندیشه   ورشکستگی حتمی و پی. جامعه را تکافو کند
 کشور امریکا به هدفهای خود در  اگر خاتمی تقویت نشود-٢. جویی واداشته است چاره

 فشار کمپانیهای نفتی و -٣. ایران و منطقه ـ بخوانید پایان سناریو ـ دست نخواهد یافت
غیرنفتی امریکا به دولت برای از سرگیری رابطه اقتصادی، با ایران به حد غیرقابل 

طور های توتال و الف با ایران ب تحملی رسیده است زیرا با عدم حضور آنان شرکت
اند که روی قرارداد   محرمانه و صد البته بدون اطالع ملت ایران، قراردادهایی بسته

دارسی را سفید کرده است و در نتیجه سخت مشغول چپاول هستند در حالیکه سر 
. خواهند  می کاله مانده است و آنها نیز از این غارت سهم کمپانیهای نفتی امریکایی بی
فریبانه و یا ناآگاهانه است زیرا  رمایش این خانم یا عوامدر باره جنگ ایران و عراق ف

این جنگ نباید برنده : کنند که در جریان جنگ، ریگان گفت همگان فراموش نمی
گیری از آن بسیار  داشته باشد، و همانطور هم شد پس تا اینجا سیاست امریکا و نتیجه

 میرسیم که حاصل آن درست و هماهنگ بوده است، تا به زمان دخالت عراق در کویت
باز شدن پای امریکا در منطقه بود که تمامی این مراحل مبنی بود بر سیاست کامالً 

  .حساب شده و ثمربخش که باعث شد قشون امریکا در خلیج فارس متمرکز شود
خانم آلبرایت در آغاز سخن به سرنگونی مصدق اشاره میکند که البته قریب نیم 

از این واقعیت آگاهی دارند و نیازی به تکرار نبود اما این قرن است که تمام جهانیان 
اظهارات خطاب به حکومت اسالمی است تا به آنها خوب حالی کند که ما حکومت هم 
سرنگون میکنیم ما را دست کم نگیرید و به همین علت به راحتی میگوید ما برای 

یم دفعه سی و یکم با  دفعه به خر مال دستبرد بزن٣٠مذاکره شرطی نداریم زیرا اگر 
دیگر بس است که شعار مرگ بر امریکا بدهید و یا خدای . کنیم روش دیگری عمل می

ای از جنوب شهر تهران از  ناکرده پرچم ما را آتش بزنید اگر در یک روز تابستانی عده
میدان مخبرالدوله حرکت کردند و غروب نتیجه گرفتند یک بار دیگر هم در یک روز 

ر نفر در جزیره گوادلوپ نشستند و حکومت بعدی را سرنگون کردند که زمستانی چها
باشد تا چند سال دیگر که آنرا برای . صد البته حاال موقع یادآوری این دومی نیست

  .حکومت بعدی استعمال کنند
جای هیچ گونه تردیدی نیست که امریکا به خوبی میداند که حکومت اسالمی با 
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 فروپاشی است و اینها تا زمانی با یکدیگر مبارزه میکنند شتاب در حال متالشی شدن و
  .ای  خامنهفیزیکی حجاریان گرفته تااز حذف . که هر دو سقط شوند

تکلیف ولی فقیه را هم دانشجویان با شعارهای خود روشن کردند و عذر این 
کسی که (دستاربند وقیح و مزاحم را خواستند در همین جریان بود که مجنی علیه 

کسی که آدم کشته و (را به جای جانی ) د جنایت قرار گرفته یعنی دانشجویانمور
دستگیر کردند و بر ) دانشجو را از پنجره به پایین پرت کرده یعنی مأمورین انتظامی

چرا؟ چون این دانشجویان مرتکب بزرگترین جنایت شده بودند . جایگاه متهمین نشاندند
شعارهایشان صدای پرصالبت .  فقیه را آغاز کردندهای تخت لرزان ولی آنها شکستن پایه

این شکنندگی بود، این راه قهراً ادامه دارد و با مبارزات دانشجوئی و حرکت چندین 
تردیدی نیست که اگر پس . میلیونی ملت ایران تا برچیده شدن دکان دونبش ولی فقیه

د برگذاری دادگاهی ای نرسید قطعاً بزودی شاه از حجاریان نوبت تمام شدن عمر خامنه
شبیه دادگاه نورنبرگ خواهیم بود تا محاکمه اینها به عنوان ارتکاب جرائم علیه انسان و 

  .انسانیت انجام پذیرد
 

  ١٣٧٩خرداد 
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  خداحافظ انقالب، سالم بر آزادی

  
متأسفانه کشور ما در طول سالهای اخیر و پس از انقالب خونبار و قرون وسطائی               

گـرد داشـته و      ی نیز همراه بود، در جا نزده است، بلکـه مرتـب عقـب             که با پسوند اسالم   
  .توان بخوبی مشاهده و احساس کرد گرد و قهقرا را می های این عقب نمونه

ها  ها و فسادها و خرابی شود، بحران تر از روز قبل می وضع کشور هر روز خراب   
هـا و   مام تـالش رغم ت های خارجی به آمیز هم بخود گرفته است، سیاست   حالت شتاب 

های مالیان حاکم و پس از حرکـت اصـالح طلبـان آقـای خـاتمی، نـه تنهـا            گری حیله
هـا بـه جهـانخواران و        تغییری پیدا نکرده بلکه بدتر هم شده است و بـرغم امتیـاز دادن             

المللی ایران همچنان در انزوای مطلق گرفتار اسـت و وضـع اقتـصادی و                چپاولگران بین 
نان از هم پاشیده و در حال نـابودی اسـت کـه در طـول تـاریخ                  اجتماعی کنونی هم، چ   

ثبـاتی، در تمـام      توان نظیری برای آن ارائـه داد، تزلـزل و بـی            صدها سال گذشته، نمی   
  .خورد سطوح این حکومت ضدملی و ضد اسالمی و ضد ایرانی، بچشم می

محصول انقالب اسالمی کـه وضـعیت کنـونی ایـران باشـد کـامالً نمایـان شـده،                   
خـوان   های مزورانه مشتی روضـه     ها و سیاست بازی    بازی ها، حقه  گری فندها، حیله تر
سواد و عامی و نادان، در طول بیست و یک سـال اخیـر بـرای برجـا مانـدن رژیمـی                       بی

پوسیده و قرون وسطائی، سرانجام دست دغلکاران، شیادان و دالالن دین و مـذهب را رو          
ده که بتوان با تمسک به آن، مردم بیدار و هوشیار کرد و دیگر نمایش و تئاتری باقی نمان

هـای سـوخته و    های کـاذب، مهـره   ها و ایجاد هیجان سازی ایران را فریفت و با صحنه     
هـای نمـایش دیگـر کـرد و عمـر منحـوس و               فریب را از گوشه و کنار، وارد صحنه        عوام

مبـارزه بـا    هـای مـسخره و مـضحک         تر نمود، بهانه   درمانده حکومت اسالمی را طوالنی    
استکبار جهانی و مقابله با آمریکا هم در میان مردم کاربردی نـدارد و در سـالهای اخیـر                   

اند که در پشت شعارهای فرسوده مبارزه با آمریکا و           مردم هوشمند ایران بخوبی دریافته    
استکبار جهانی چگونه دم خروس از زیر عبای مـدعیان دروغگـوی مبـارزه بـا آمریکـا و                   

  .ر درآورده استس!! صیهونیسم
های سیاست خارجی بلکه در میان مردم نیـز           اسالمی نه تنها در صحنه     حکومت

ای منزوی شده است و امروز رژیم حاکم بر ایران با خیـل عظـیم مـردم                  سابقه بطور بی 
توانـد بـرای ادامـه بقـای خـود       کنـد مـی   ناراضی و به خشم آمده روبروست و تصور می        

ورد، اصالحات هم در رژیمی کـه سراسـر وجـودش پـر از              رویاروی مردم بایستد و تاب آ     
فساد و تباهی و نادانی است به شکست انجامید و راه بجائی نبرد و همه کـسانی کـه دل                
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به اصالحات در درون رژیم بسته بودند باین نتیجـه رسـیدند کـه اصـالحات یـک نظـام                    
راندازی تمامیـت   مستبد و دیکتاتوری والیت مطلقه، ناممکن است و هم اکنون خواهان ب           

بحرانهای مصنوعی و درآوردن یک مهره دیگر و یک چهـره تـازه بـرای               . حکومت هستند 
بـست رسـیده اسـت و بهمـین جهـت حکومـت              اندیشان هم به بـن     فریب مردم و ساده   

بست دست به خشونت میزند و حتی با  منزوی و منفور در میان مردم، برای رهائی از بن        
اند که هـستند بـا    انقالب و مؤمن به حکومت اسالمی بودههائی که خود آفریننده   چهره

کند، ولی حالت رکود و خداحافظی با انقالب اسالمی فرا رسیده است،      خشونت رفتار می  
و انقالب هم وقتی به حالت رکود رسید، سرنوشتی جز مدفون شدن در قبرستان تـاریخ                

ا کشتن و شـکنجه دادن و       با انقالب فرهنگی خود ب    » مائوتسه تونگ «در چین هم    . ندارد
هم در کوبا با بحرانهـای  » فیدل کاسترو«ای حاصل نکرد و همچنین   ویران کردن نتیجه  

در کـره شـمالی هـم کـه رکـورددار           » کـیم ایـل سـونگ     «ای نگرفت و     مصنوعی نتیجه 
بحرانهای مصنوعی بود کشور را به تباهی سـوق داد، یـک مملکـت گرسـنه و بیچـاره و                    

  .ی از دست داده بر جای گذاشتدرمانده و مردمی هست
دوران رکود انقالب کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی سابق که طول هم کشید و از               
نخست وزیری مالنکوف و خروشچف تا برژنف ادامه یافت دست آوردی جز نکبت و بـدبختی و                 

زده ما هم   فقر به بار نیاورد و وضع کنونی روسیه نتایج همان دوران رکود است و در ایران آفت                  
اگر دوران رکود کنونی ادامه یابد سرانجام شیرازه کشور از هم گسیخته خواهد شد و با تضعیف              
حکومت مرکزی نیروهای گریز از مرکز بکار خواهند افتاد و کشور را به مخاطرات هولناک دچار 

 هـای ایـن   خواهند کرد، باید برای رهائی از این حالت همه دست به دست هم دهـیم و ریـشه        
های دیگر   حکومت اصالح ناپدیر و ضد ایرانی را بخشکانیم و اجازه ندهیم که بار دیگر، به بهانه               

های به ظاهر دل خوش کننـده از         پسند با وعده   ای عوام  ای در نمک خوابانده و یا چهره       مهره
 درون یک نظام فاسد بیرون آید و چند گاهی بر عمر حکومت تبهکار و ضد انسانی بیفزاید، باید     

های رژیم را با همبستگی و اتحاد خود و با کمک نیروهای جوان دالور و حرکت مـستقل                   پایه
خواهان، فرو ریزیم و نظامی را که متکی بر هویت و فرهنگ و تـاریخ مـا باشـد مـستقر                      آزادی

سازیم و حاکمیت مردم را با تشکیل دولتی منتخـب و مجلـسی کـه نماینـدگان آن برگزیـده                    
  .وام بخشیمواقعی ملت باشند ق

باید با انقالب خداحافظی کرد و ایران آزاد، آباد و بافتخار فردا را با نابود کردن 
  .آثار و بقایای برجای مانده حکومت کنونی، ساخت

  ١٣٧٩آذر 
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  سخنرانی در کنگره ملی ایرانیان

  
نـشینان بمـا     وقتی سخن از براندازی بمیان میĤوریم، برخی از بـدبینان و گوشـه            

کننـد، شـما بـا هفتـاد میلیـون       افزار و اضافه می    با کدام نیرو؟ با کدام جنگ     گویند   می
اللهـی و    جمعیت ایران روبرو هستید، با صدها هزار نیروهای پاسدار و بـسیجی و حـزب              

خواهید از فاصله چند هزار      مگر شما چند نفر هستید؟ شما چگونه می       . چماقداران رژیم 
  قابله کنید؟کیلومتری با رژیمی خونخوار و آدمکش م

رسـد ولـی ایـن اظهـارات         این نکات از نظر سطحی و ظاهری صحیح بنظـر مـی           
ها را مورد تجزیه و تحلیل قـرار   کند که واقعیت مأیوس کننده از مغز کسانی تراوش می    

  .اند نداده
گویند که شما با هفتاد میلیون جمعیت روبرو هستید، در حالیکه ما نه              به ما می  

ان روبرو نیستیم بلکه بـا قاطبـه ملـت شـریف ایـران همـدوش و                 تنها با کل جمعیت ایر    
  .همقدم میباشیم

کنیم؟ ما برای ملـت ایـران آزادی،         مگر ما چه میگوئیم و چه هدفی را دنبال می         
مـا بـا    . آبادی و سرافرازی همراه با دموکراسی واقعی، رفاه و آبادانی کـشور را میخـواهیم              

  م، مگر ملت ایران چه میخواهد؟استبداد و زورگوئی و دیکتاتوری مخالفی
  .مسئله جنبش دوم خرداد برای سیستم براندازی دو جنبه بوجود آورد

مخالفت اکثریت مردم با حکومت جبارانه قشریون مذهبی و ستمگران          : جنبه اول 
  .اند و غارتگرانی بود که ملت ایران را از هستی ساقط کرده
ومت فعلـی کـه بـه جـان و مـال و             ملت ایران به جهانیان اعالم نمودند که با حک        

  .اند کند، مخالفند و در راه سرنگونی رژیم، جان برکف نهاده ناموس مردم تجاوز می
اینکه هنگامی که مردم مشاهده کردند که آخوند منتخب آنان یعنـی            : جنبه دوم 

دهد و سوپاپ اطمینان حکومت قرون       خاتمی به نعل و به میخ میزند و آنها را فریب می           
  .آخوندهای جنایت کار شده است، با او هم به مخالفت برخاستندوسطائی 

ریزی شد، برای اینکه بتوانـد       البته جنبش دوم خرداد توسط خود حکومت برنامه       
توسط رهبران خیالی و ساخته و پرداخته شده خود، مخالفین حکومت و آزادیخواهان را              

نها شکست نخورد بلکه ملت به بیراهه بکشاند ولی در این بین جنبش آزادی خواهی نه ت     
  .ایران هر چه بیشتر در راه اهداف آزادیخواهانه خود به جوشش و کوشش در آمد

قیام دلیرانه دانشجویان ایرانی و خیزشهائی که در گوشه به گوشه سرزمین ایران             
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. هائی است که در سـرلوحه اهـداف مـا قـرار دارد       پیوندند، دنباله همان آرمان    بوقوع می 
معرفـی  » کـار  محافظـه «اندوز که بنا به اصطالح انگلیـسی،         جو و مال   لطهآخوندهای س 

هـای   اند، با عمل کودکانه و استبدادگرانه خود، در بازشماری آراء انتخاباتی و تقلب             شده
بینـی شـده بـود، اگـر توانـستند،           پـیش  ای که از طـرف آحـاد ملـت ایـران           رسواکننده

حمیل کنند، با ایـن عمـل نـه تنهـا آبـروی         ترین افراد روسیاه را به مجلس ششم ت        بدنام
  .نداشته خود را بیشتر از پیش بردند بلکه نام انتخابات را هم به ننگ آلوده کردند

ولی آیا این حرکات مذبوحانه، خشم و نفرت مردم را نسبت به حکومت شدیدتر و 
اندیش  دل و نیک تر نکرد، پس ما با هفتاد میلیون نفر مردم شریف و پاک          جویانه انتقام

ایـم، در صـف اول نبـرد، پیـشاپیش           ایرانی همراه و همدل هستیم، و ما داوطلـب شـده          
. میهنانمـان کنـیم   صفوف درهم فشرده ملت ایران بجنگـیم و جـان خـود را فـدای هـم            

دشمنان اصلی ما، دزدان و غارتگران و دروغگویانی هستند که در پوشش لباس مقـدس                
برند و گرگهـائی هـستند کـه در لبـاس مـیش              المال مردم را به غارت می      مذهب، بیت 

خواران و مزدوران و چماقـداران       دشمنان اصلی ما جیره   . دهند چنگ و دندان نشان می    
هـائی   اینها تروریـست . کشند آدمکشی هستند که بخاطر یک دینار کعبه را به آتش می          

انـد و    دههستند که با حمایت بیگانگان، دست بخون رادمردان ایرانی در سراسر عالم آلو            
  .میĤالیند

مــا میــدانیم کــه دور از خطــر نیــستیم، آنچنانکــه ســایر رزمنــدگان ایرانــی، در  
  .کشورهای مختلف جهان به خاک و خون غلتیدند

مـا خـود را در مرکـز گـود          . ایـم و شـعار نمیـدهیم       ما نیز خارج از گود ننشسته     
  .بینیم و خطر را بقیمت جان خریداریم می

های خود در میان ملت  مان یافته از هزاران هزار نمونهای متشکل و ساز    ما نمونه 
  .ایران هستیم

زده و خشمگین در حـال   ملت ایران در حال انفجار است، نیروهای مسلح عصیان    
  .قیامند

  .المال است ملت ایران آماده براندازی حکومت خون و جنایت و سارقین بیت
 بـه حقـوق فـردی و        ملت ایران داغدار است، ستم کشیده و مصیبت دیده اسـت،          

  .ساز است اجتماعی ملت تجاوز شده است و ملت آماده نبرد سرنوشت
  .ملت ایران بغیر از براندازی، آرمان و آرزوئی ندارد

خشم ملت ایران همانند انبار باروتی اسـت کـه در انتظـار یـک جرقـه اسـت، تـا                  
  . بخشکاندآنچنان انفجاری بوجود آورد که ریشه ظلم و جور و ستمگری را برای ابد
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ملت ایران، در انتظار یک حرکت است، حرکتی که بفرمان بیگانگان شکل نگرفته             
. اندوزان و وابستگان نوکرصفت اجنبی نباشـد       باشد، حرکتی که بدست جاسوسان و مال      

ما مشکلی با نیروهای ستم کشیده مسلح ایران نداریم بلکه همگام با آزادیخواهان سخت              
کنند، آنها دزدان و غارتگران را بهتر  می بمردم خدمت میکوشی هستند که در لباس رز

شناسند، زیرا به آنها دروغ گفته شده و باجان عزیزترین عزیزانـشان بـازی شـده، در                  می
تمام غارتگریها، جنگها و تجاوز به حقوق مردم، نیروهای مـسلح فقـط در کـشته شـدن،                  

د، در عـوض بهـره آنهـا سـیاه          ان شهید دادن و از دست دادن خانه و خانواده شریک بوده          
روزی، تیره بختی و باالخره ندامت و شرمساری بوده است این طبقـه بیـشتر از طبقـات                  
دیگر با ستمگران حاکم سر دشمنی دارند و میخواهند گذشـته را جبـران کننـد و دیـن                

خواهند بگویند که فریب خورده بودند و بـرای          خویش را به ملت ایران ادا کنند، آنها می        
  .شان آزادی و استقالل میخواستند، نه حکومت ظلم و جورملت

خواستیم بـا نثـار جـان خـود، جیـب گـشاد و        گویند ما نمی   نیروهای مسلح می  
انتهــای انحــصارطلبان را پــر کنــیم، مــا بــرای ملــت خــود ســرافرازی و ســربلندی   بــی
  .خواستیم، نه فقر و تنگدستی و گرسنگی و درماندگی می

راندازی اولین هدف خود را برانداختن حکومـت مالیـان          سازمان پارس و شورای ب    
  .ساالری دست یابد میداند تا در پی آن ملت ایران به استقالل و مردم

ریـز در جهـات      شورای براندازی از میهن پرستانی کـه طـراح و محقـق و برنامـه              
همه اینها از سربداران و عاشقان ایران زمین بـوده          . باشند تشکیل شده است    مختلف می 

. و جان بر کف برای نجات میهن عزیزمان از سلطه این خونخـواران و غـارتگران هـستند                 
اینها افرادی هستند که در خارج از کشور همه موفقند و دارای تمام امکانات زندگی چـه   

زندگی . از نظر مالی و چه از نظر اجتماعی و چه از نظر امنیت رفاهی و اقتصادی هستند                
  . در سطحی است که هر انسان معمولی در آرزوی آن استهر یک از افراد این شورا

اکنون باید قضاوت شود که چرا این افراد که از تمـام امکانـات یـک زنـدگی مرفـه                    
برخوردارند آمـاده بـرای جانفـشانی و کـشته شـدن در راه ایـران و هـم میهنـان خـویش                       

  باختن یعنی چه؟دانند که جان  دانند که نبرد چه معنی دارد، همه می اند؟ همه می شده
ولی این نکته را هـم آگاهنـد کـه مـرگ سـرافرازانه و جاویـدان، شـکوهمندتر از         

ای از خـاک ایـران را بـا کاخهـای سـر              اینها ذره . تفاوتی است  زندگی در خاموشی و بی    
هـای پـرپیچ و خـم        کننـد، اینهـا بـه همـان کوچـه          بفلک کشیده بیگانگان برابـر نمـی      

اینها میخواهند غبار پیکـر پاکـشان بـا غبـار نیاکانـشان             آلود ایران عشق میورزند،      خاک
  .درهم آمیزد
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پس ما تنها نیستیم، همرزمان ما میلیونها نفر از هموطنان ما هستند، ملتـی کـه                
آزادی، آبادی، افتخار و صلح و آرامش را آرزو دارد و از دیکتـاتوری و زورگـوئی و دروغ و        

یران پشتیبان ماست، ایرانـی در تـاریخ چنـد          ما تنها نیستیم، ملت ا    . ریا بجان آمده است   
کدام ایرانی اسـت کـه طرفـدار        . هزار ساله خود همواره باظلم و ستم در پیکار بوده است          

ظلم و ستم باشد، کدام ایرانی است که بردگی و توسری خوردن را به آزادی و سرافرازی                 
  ترجیح دهد؟

فرزنـدان  . خواهـد  را مـی  ملت ایران جز هدف ما، آرمانی ندارد و آرمان ملی خود            
ایرانزمین با قلبی مملـو از مهـر و دوسـتی و عـشق بـه یکـدیگر میتـوان نیـروی عظـیم                

  .همبستگی را با همیاری یکایکمان فراهم نمود و به هدف مقدس آزادی ایران رسید
داند چه باید بشود ولی منتظر است که بداند چگونه باید هماهنگ  ملت ایران می
  . چه روزی خواهد بودشود و روز قیام ملی

آنـان از سرنوشـت شـوم       . دانند که روز قیام ملی نزدیک اسـت        ایران فروشان می  
انـد و بـه ملـت     اند که در قفـس افتـاده    اینها حالت درندگانی را پیدا کرده     . خود آگاهند 

ملت مـا چشمهایـشان را بـه درخـشیدن یـک            . خشمگین، چنگ و دندان نشان میدهند     
  .تشعله، یک جرقه دوخته اس

کوشیم تا این جرقه را برافروزانیم و بقیه کار را به ملـت سـتمدیده ایـران                  ما می 
  .واگذاریم

  در ره منزل لیلی که خطرهاست بجان
  شرط اول قدم آنست که مجنون باشی

  
  ١٣٧٩آذر 
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  فرا رسیده است  اسالمی حکومتسال مرگ 

  
 حکومـت  همزمان با سالگرد انقالب و درست بعـد از بیـست و دوسـال، کـه یـک           

فاشیستی از بطن آن بیرون آمـد، نـه تنهـا شـعارهای انقـالب را کـه آزادی و                     مذهبی و   
های اولیه مردم را نیز که در اعالمیه جهانی حقـوق            استقالل بود زیر پا نهاد، بلکه آزادی      

فیای قدرت طلب و غـارتگر بـا         بشر بر آن تأکید شده است، از همگان سلب کرد و یک ما            
فرماندهان سپاه،  زار تحت کنترل خود مانند بسیج و حزب اللّه و برخی از    جوئی از اب   بهره

فرو بـرد و کـشوری را کـه          فضائی آکنده از ترس و اختناق و دیکتاتوری          ملت ایران را در     
فت تا خود را از دایره کشورهای        بسبب موقعیتهای استراتژیک و ژئوپولیتیک بسرعت میر      

فته و مترقی تبدیل کند، و ثبات و امنیت و  وری پیشردر حال توسعه بیرون کند و به کش
ثبات، با مردمی کـه از همـه    صلح را تحکیم بخشد، مملکتی ورشکسته، عقب مانده و بی  

اند پدید آورد، حکومتی که در سالهای اخیـر بـا        مواهب آزادی و دموکراسی محروم شده     
انها و گروههـای    هـای هنگفـت مـالی بـه سـازم          المللی و کمک   حمایت از تروریسم بین   

تروریستی و مخالف روند صلح خاورمیانه حاضر نیست حتی بـه آرائـی کـه مـردم بـرای                   
فتنـد و بـه      هـای رأی ر    گزینش آنها باوجود اعتقاداتشان به نظام کنونی به پای صـندوق          

هایشان را که استقرار قانون و حاکمیت ملـی اسـت            بردند خواسته  کسانی که گمان می   
های الزم برای آزادی بیان      ه آنها امکان دهد، تا در جهت تأمین زمینه        احترام بگذارد، و ب   

  .و قلم و حق تعیین سرنوشت مردم قدم بردارند
آمیـز بـرای     فرصت را بـه اقتـدارگرایان، از راههـای مـسالمت           مردم ایران آخرین    

های آقای خاتمی دادنـد،      واگذاری قدرت به مردم و یا نمایندگان آنها در چارچوب وعده          
داد و  هـای سیاسـی ـ اجتمـاعی مـی      ه نوید استقرار قانون و مـردم سـاالری و آزادی  ک

بریاست جمهـوری برگزیـده شـد و در طـول سـه سـال و نـیم گذشـته اقتـدارگرایان و                       
گرای قدرت طلب حاضر به تمکین نشدند و یک تهاجم گـسترده را بـر                آخوندهای سنت 

ر تغییـر سـاختار کنـونی حکومـت        ضد روشنفکران و آزادی خواهان و کسانی که خواستا        
هـای آقـای خـاتمی کـه خـود در            اسالمی بودند آغاز کردند بطوریکه هیچیک از وعـده        

فته است جامه عمـل نپوشـید و همـین           چارچوب و چنبرهای این نظام خودکامه قرار گر       
اصالح طلبان نیز اجازه و امکان پیدا نکردنـد تـا تغییـرات ضـروری را در مجموعـه بانـد                     

فاشیـستی   فتنـد کـه یـک نظـام توتـالیتر و              حاکم بر ایران پدید آورنـد، و دریـا         فیایی ما
باین ترتیب حرکت و جنبش آزادی خواهانه مردم ایران که         . بهیچوجه اصالح پذیر نیست   
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در جهت تغییر ساختار نظام کنونی بود مسیر خـود را تغییـر داد و نیـروی سـوم را کـه                      
ران اسـت در جهـت اسـتقرار نظـامی دلخـواه،            خواه ایـ   شامل اکثریت قاطع مردم آزادی    

های دیرپای ایـران زمـین همخـوانی داشـته           فرهنگ و سنت   الئیک و دموکراتیک که با      
باشد پدید آورده است و خواهان حکومتی، بیرون از رژیم کنـونی اسـت کـه بتوانـد رأی                   

ی فضائی دموکراتیک و به دور از هرگونـه تـرس و وحـشت و سـرکوب، مبنـا          مردم را در    
با پایان عمر کوتاه اصالح طلبـی       . تشکیل دولت و پارلمان و کارگزاران حکومت قرار دهد        

انـد و    در ایران مردم ایران بسوی تشکیل حکومتی ملـی و الئیـک گـرایش پیـدا کـرده                 
شـود   گرائی و ایران دوستی در همه جای کشور ما بخوبی مـشاهده مـی              احساسات ملی 

خواننـد   می» ای ایران «جمعی سرود    نیان بطور دسته  بطوریکه، حتی در زندانها نیز زندا     
سـر میدهنـد و ایـن       » آزادی«فریـاد    فرصت مناسب، مـردم تـشنه دموکراسـی          و در هر    

  .ای است که بر سر آخوندهای دشمن آزادی وارد میĤید ترین ضربه مهلک
خـوان   فریـب بزرگـی کـه از مـشتی روضـه           در سالروز انقالب، اکثر مردم ایران بخاطر        

اند لباس سیاه بـر تـن کـرده و در جـو پـر از رعـب و وحـشت و سـرکوب، دسـت بـه                  دهخور
هـای   های آرام میزنند و بنا به دعوت گروههای مقاومت در درون کشور و حمایـت               پیمائی راه

خواهان در خـارج، روز بیـست و شـشم بهمـن مـاه را روز اعتـراض بـه                   مداوم و بیدریغ آزادی   
و پیر و جوان و کوچک و بزرگ بدون دادن شـعارهائی کـه بـه                اند و زن و مرد       حکومت نامیده 

بهانه آن نیروهای سرکوبگر علیه آنان وارد عمل شوند، در خیابانهای تهران بطـور آرام بحرکـت                 
طلـب و    درمیĤیند و در عین خاموشی، خشم و اعتـراض و نفـرت خـود را از حاکمـان قـدرت                   

ه در جریان انقالب با توسل به حیله و نیرنـگ           انحصارگر کنونی ابراز میدارند و به آخوندهائی ک       
ورزند،  اند و همچنان برای باقی ماندن بر سر قدرت اصرار می  فته های قدرت را بدست گر     اهرم

دهند که تا خشم مردم به نقطه اوج خود نرسیده است و یـا قیـامی خـونین پدیـد                     هشدار می 
ا به مردم بسپارند و بیش از این        نیامده بهتر است تسلیم خواست مردم شوند و حق حاکمیت ر          

لجاجت و سرسختی نشان ندهند، چرا که سیل عظیم مردم خشمگین و بجان آمده تار و پـود                  
  .آنها را در هم خواهد کوبید و نسل متحجران را از ایران برخواهند کند

مردم در سالهای اخیر با تحمل، صبر و شکیبائی سعی نمودند تا حاکمـان کنـونی را از                  
آمیز و با پرهیز از هرگونه خشونت، وادار به سپردن حـق تعیـین سرنوشـت و            مسالمت راههای

.  سـال، کاسـه صبرشـان لبریـز شـده اسـت         ٢٢نوع حکومت به آنها نماینـد ولـی بـا گذشـت             
کنند تا اکثریت مردم را از حق مشارکت در تعیین سرنوشـت            گران کنونی، تالش می    حکومت

فـی   کثریت مـردم حـق رأی دادن بـه کاندیـداهای از صـا     خود محروم نمایند، بدین معنی که ا      
گذشته را دارند ولی از حق تشکیل احزاب و گروههای سیاسی ـ اجتماعی مـستقل، یـا آزادی    
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آنهـا طـی سـالهای    . اند قلم، بیان و حتی گزینش کسانی خارج از دایره حکومت کنونی محروم       
ان را شایـسته اداره امـور مـردم         اخیر خودشان را قیم و ولی مـردم میدانـستند و تنهـا خودشـ              

اند، با این خیال خام و  انگارند و بارها نیز دم از حکومت اسالمی و نه جمهوری اسالمی زده     می
فغانستان امارات اسالمی تشکیل دهند و یا یک حکومـت           توانند مانند طالبان در ا     باطل که می  

انـد و    ته مـردم را از یـاد بـرده        آنها مبارزات یکصد سال گذش    . مذهبی غیرانتخابی بوجود آورند   
نمیدانند که در انقالب مشروطه قریب یک قرن پیش، مردم متعصب و مسلمان آن زمـان نیـز                  

گر مشروعه خواهان و رهبر روحـانی اسـالم گرایـان،            فتند و ستایش   زیر بار چنین حکومتی نر    
ایـن خـواب    . هبی بود  نوری را به چوبه دار سپردند که در واقع اعدام استبداد مذ            هللا فضل شیخ  

خوش اقتدارگران کنونی، هرگز به حقیقت تعبیر نخواهد شد و ایـران و ایرانـی، ستایـشگران و                  
اله نوری را نیز به سرنوشت او دچار خواهند کرد و دوباره آزادی و حاکمیت ملی                 فضل مداحان  

  .را مستقر خواهند نمود
  می چگونه خواهد بود؟و اما، چه پیش خواهد آمد؟ سال پایان عمر حکومت اسال

اند ولی ما    ها پیدا نکرده   المللی هنوز پاسخی برای این پرسش      گرچه ناظران بین  
گوئیم که عمر حکومت اسالمی بپایان رسیده است و سرنوشت ملت ایران           با صراحت می  

را روز قیام ملی که در آن تمام مردم با هر عقیده و اندیشه سیاسی به خیابانهـا خواهنـد              
  .م خواهد زدریخت، رق

 که سالهای سال مورد     داران فسران و درجه   در روز قیام ملی، ارتش زخم خورده ایران، ا        
ها که   اند همراه با اکثریت قاطع سپاه پاسداران و حتی بسیجی          فته گران، قرار گر  تحقیر حکومت 

 کنند، به حمایت از مردم بپا خواهنـد        حکومت مدعی است که آنان از نظام کنونی حمایت می         
بـدون شـک    . خاست و ضمن پشتیبانی از قیام ملی، حکومت کنونی را سرنگون خواهنـد کـرد              

ف بهـم    هایشان به خون مردم آلوده نشده به صفو        از کسانی که در حکومت کنونی دست       بسیاری
  .فت فشرده مردم خواهند پیوست و در کنار ملت قرار خواهند گر 

خواهانه خود  ا حرکت و جنبش آزادیاین آخرین سالگرد انقالب اسالمی است و ملت ب
 که در آغاز انقالب سر میداد با همت شیرزنان، آزادمردان، جوانان و خواهانهشعارهای آزادی 

روز . بخشیددانشجویان، کارگران، کشاورزان، کارمندان خصوصاً نیروهای مسلح تحقق خواهد 
  .قیام ملی را مردم درون کشور مشخص خواهند کرد

 
  ١٣٧٩بهمن 
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  گونه زیبا زندگی کنیم و چگونه زیبا بمیریمچ

  سخن از هستی و نیستی است
  

  زندگی و مرگ
ترین کلماتی است که میتوانیم در بـاره وجـود و قطعیـت              این دو کلمه، یکی از استثنائی     

  .آنها اطمینان کامل داشته باشیم
ختلفـی  فالسفه و علمای مختلف در باره زنـدگی و مـرگ اظهارنظرهـای م              با وجود اینکه    

اند و زندگی و مرگ را خارج از معقوالت اولیه بشری شناخته و درک آنرا به معقوالت ثانویه                   کرده
اند، ولی هریک از ما بطور شخصی معنی واقعی دو کلمه زندگی و مـرگ را بخـوبی                   موکول نموده 

یĤیـد  میدانیم و برای ما تردیدی وجود ندارد که زندگی ما از کجا شروع شده و روزی هم پـیش م                   
  .که ما خواهیم مرد
چگونه باید دوران زندگی خـود      «ماند اینست که قضاوت کنیم       ای که باقی می    تنها نکته 

  »!را بگذرانیم، چگونه زیبا زندگی کنیم و زیبا بمیریم
. های عالم وجود، از برخورد و نبـرد و یـا همـاهنگی دو ضـد، بوجـود میĤینـد        تمام پدیده 

. انـد  انی از هزاران هزار سال قبل، به ایـن نکتـه پـی بـرده بـوده                فالسفه ایر  خوشبختانه نخستین   
  .اند دانسته می» نبرد دو ضد«ترین آئین و دین ایران و جهان وجود، هر پدیده را در اثر  کهن

اند بر این اعتقاد     زیسته که قرنها قبل از آئین مهر و میترائیسم در ایران ما می           » زروانیان«
  :اند که بوده

فرزند یکی اهورا است یعنی مظهـر        مان بوجود آورد، که این دو       أفرزند تو  ، دو   زمانِ بیکران 
ها، کـه از پیکـار       ها و زشتی   ها و دیگری اهریمن بوجود آورنده تمام بدی        ها و زیبائی   تمام نیکی 

 باالخره خیر و شـر      نور و ظلمت، سپیدی و سیاهی و      . این دو پدیده با هم، زندگی آغاز شده است        
  .باشند های جهان می هنگی با هم، موجد تمام پدیدهاهمبا نبرد یا 

فرضیه مسلم و قطعی هزاران سال مورد تجزیه و تحلیل ادیان  و متأسفانه، باوجود اینکه این 
فالطون، ارسطو،  فته، همانند سقراط، ا فالسفه بزرگ ایران و جهان قرار گر مختلف از زرتشت تا دیگر 

اند، حکیم عمر خیام در رساالت خود،  ه، و همه بر آن مهر تأیید زده       بوعلی سینا، خیام، غزالی و غیر     
 العالم و البحر والبقاء، یعنی ضرورت و التزام تضاد در عالم، و جبر و  فی  التضاد ه رساله الضرورخصوصاً

  :ترین تشریح را نموده، و خالصه آن رساله اینست که بقا، ادیبانه
ات یعنـی آنچـه     یـ آید و عین   طور ضروری بوجود می   با پیدایش هر پدیده، پدیده ضد آن ب       

همـان  . تواند بوسیله حواس پنجگانه آنرا بشناسد و بفهمد، محـصول ایـن تـضاد اسـت                انسان می 
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که بنام کارل مارکس به مردم عـالم تحمیـل شـده اسـت و               » تز، سنتز  تز، آنتی «: ف تعریف معرو 
دیگر تردیدی وجـود نـدارد، هـر        «: د که ان اخیراً هم دانشمندان بزرگ جهان به این نتیجه رسیده        

  .»فاصله نیروی ضد و مخالف آن خودبخود، بوجود میĤید نیروئی در جهان ایجاد شود، بال
هـستی و نبـرد آن بـا نیـستی و محـصول آن              «آنچه به سخن ما مربوط میشود، تشریح        

  .»ها میباشد زندگی آدم
 هـستی و خاصـیت جبـری آن         در بـاره  . هستی و نیستی، هر دو تابع قانون جبر میباشند        

ایم که آنها را     میتوانیم بگوئیم که هر یک از ما، بدون دخالت خودمان، از پدر و مادری متولد شده               
و . ایـم  در کشور و شهری متولد شـدیم کـه در انتخـاب آن نقـشی نداشـته                . انتخاب نکرده بودیم  

 اجبـاراً تحـت آمـوزش و        فـامیلی تعیـین شـده و       انـد، و نـام       باالخره برای ما حتی نامی گذاشته     
  .ایم ایم، تا روزی که بمرحله بلوغ رسیده ایم که نقشی در این برنامه نداشته فته تعلیماتی قرار گر

  .کرده است اینها همه قوانین جبر بوده و اختیار ما، در آن تغییری حاصل نمی
هیم در باره نیستی هم، که یک قانون جبر حاکم است و همه اطمینان داریـم روزی خـوا                 

و . آورد، مـسئله اختیـار مطـرح اسـت         تنها، آن دوران که زندگی و هستی ما را بوجـود مـی            . مرد
تـوانیم   باوجود اینکه در همین دوران زندگی هم، قوانین جبر در آن دخالـت مـستقیم دارد، مـی                 

باوجود تمـام حـوادث طبیعـی و احتمـالی چگونـه زیبـا              «نقش اختیاری خود را اجرا کنیم یعنی        
  »نیم؟ و چگونه زیبا بمیریم؟زندگی ک

انـد و خواهنـد    کنند و زیبـا مـرده   اند و می حال ببینیم که چه کسانی زیبا زندگی کرده  
کنند، آنها هستند که وجود و اعمالشان باعث خوشـبختی و            کسانی که با زیبائی زندگی می     . مرد

و .  نیکـی شـناخت    توان مظهر و آیت خیـر و       شود، که آنها را می     بهروزی و بهزیستی دیگران می    
فالکـت و مـرگ و    روزی و بدبختی و  آنها که با نیکان و خیرخواهان در پیکار هستند و باعث تیره           

  .باشند فساد و اهریمنی می شوند، جبراً و قهراً، مظاهر شر و  شر می
ایران، سرزمین بزرگ و پهناوری بوده که در طول تاریخ چند هزار ساله خـود، بـا مظـاهر                   

  .فته است ها و بارها روبرو شده و مرزهای آن بطور پی در پی تغییر یاخیر و شر بار
آخرین تغییر مرزی کشور، مرزهای تعیین شده و تحمیلی بعد از جنگ جهانی اول یعنی               

 میالدی برابر   ١٩١٨تثبیت این مرزها، در حدود      . باشد فعلی کشور ما منهای بحرین می      مرزهای  
سـردار  » رضـاخان « این دوران مقارن بقـدرت رسـیدن         فته است که    شمسی صورت گر   ١٢٧٧با  

  .گذار ایران نوین بوده است سپه، و پایه
 شمـسی   ١٢٩٩قبل از کودتای بدون خونریزی سوم اسـفند         » رضاخان«اقدامات کارساز   

.  شمسی میباشد  ١٣٠۴ میالدی و بعد از کودتا و تاجگذاری رضاشاه کبیر در سال             ١٩٢٠برابر با   
ع کشورهای برادر و هم پیمان قرون کهن ما مانند تاجیکستان، ترکمنستان،            با یک نگاه ساده بوض    
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فغانستان قبل از دوران پهلوی و هفده شهر بـزرگ، آذربایجـان و              قزاقستان، پاکستان، ازبکستان و ا    
هـای گلـستان و ترکمـان چـای، بخـوبی متوجـه             ارمنستان و سایر مناطق جدا شده در عهدنامه       

 شمسی،  ١٣۵٨نفجار   فیائی ما تا قبل از ا      مانده در همین محدوده جغرا    میشویم که قسمتهای باقی   
گیری بوده است که آیندگان ما را به حیرت و تحسین            فت و تمدن آنچنان چشم     ور از پیشر   بهره

  .وامیدارد
فرهنگـی، کـشاورزی، صـنعتی و        هـای علمـی،      آمار و ارقام، در جهـات مختلـف توسـعه         

  .باشد که همه با آن ارقام آشنائی الزم را داریم ت میاجتماعی گواه صادق این اظهارا
هـای کـشور ایـران، در       فـت  ها با توجه به ادوار گذشته، شـاخص پیـشر          در دوران پهلوی  

  .بنامیم» ها و خیر نیکی«کند و این دوران را بایستی دوران  سطحی حماسی و بلند، صعود می
 این نیـروی خیـر، نیـروی شـر هـم            ولی همانطور که در آغاز گفتار اشاره شد، همزمان با         

. فعالیـت کردنـد    بوجود آمد و از آغاز دوران رضاشاه کبیر، اهریمنان و نیروهای اهریمنی شروع به               
ولی قدرت نیروی خیر که از پشتیبانی قاطبه ملت ایران برخوردار بود، ملتی کـه واژگـون بختـی                   

 بود، ملتی که دوران پرآشوب و شـر         ها با چشم بینا مشاهده کرده      خود را در دوران قبل از پهلوی      
فساد قبل از پهلوی را پشت سر نهاده بود و در حقیقت نیروی خیری بودند که در مقابل شـرور                     و  

گذشته خودبخود پدید آمده بودند، اهریمنان را در گاهواره سرکوب و منکوب ساخت و نیروهـای                
اه پهلـوی کـه سـازندگی را        در دوران پادشاهی محمد رضاشـ     . خیر قدرت بیشتری حاصل نمودند    

فـزایش   روی زمینه آماده شده بوسیله پدر بزرگوار خود بنیان محکمتری نهـاد، دامنـه توسـعه و ا                 
فتخارآمیزترین  فت که مدت هفده ساله آخر این دوران، یکی از ا           آنچنان وسعت یا  » خیر«نیروهای  
فتهـای سـریع و      کـه پیـشر   فتـه اسـت، تـا آنجـا          ترین صفحات تاریخ ایران را در بر گـر         و باشکوه 

. فـت  آسای ایران در زمان پهلوی مورد حسادت و نگرانی سایر کشورهای استعمارگر قرار گـر               برق
هم توسعه بخـشید    » فکار اهریمنی و شر    ا«و سازندگی، بطور طبیعی، به زمینه       » خیر«اوج نیروی   

انـش دوران پهلـوی     فـت علـم و د      هـای پیـشر    فراد ملت که از گنجینه     تا آنجا که حتی برخی از ا      
فزایش نیروهای شر بـا حمایـت بیگانگـان، بـر            فریب بیگانگان را خوردند و ا      مند شده بودند،     بهره

  .نیروی خیر و سازندگی پیروز شد
فساد روحانی نمایـان دروغگـو برقـرار شـد و بقـدرت رسـیدن                حکومت اهریمنی و شر و      

  .و مقاومت گردید» رخی«اهریمنان بطور طبیعی و جبری موجب پیدایش نیروهای 
منابع نور و سازندگی، درخشیدن آغاز کرد و نیروهـای خیـر و سـازندگی آمـاده نبـرد بـا              

  .فساد شدند و » شر«
» نبرد خیر با شـر «تمام جناحهای سیاسی ـ اجتماعی و خیرخواه در درون و برون کشور  

گیرتـری   ور توسعه چشم  ساز روز بروز در داخل و خارج از کش         و این نبرد سرنوشت   . را آغاز کردند  
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  .پیدا کرد
فـداران آزادی و صـلح و        از همان روزهای نخست حکومت اهریمنان، میهن پرستان و طر         

  .امان خود را آغاز نمودند امنیت بپا خاستند و نبرد بی
فاصـله   جنبش و نبرد نیروهای خیر آنچنان برای حکومت شر خطرناک جلوه کرد که بـال              

  .فت وضع ضعف قرار گرحکومت خفقان و استبداد در م
. تـر اجـرا میـشود      ف نیروهای ضـعیف    ترور و آدمکشی بیرحمانه همواره و همه جا از طر         

نیروهای ناتوان و زبونی که قادر بمقاومت رویاروئی با مخالفین خود نیستند، ناچار میشوند به ترور                
  .مخالفین در داخل کشور و خارج از کشور اقدام نمایند

رسیم که تمام نیروهـای مخـالف        گیری نهائی، به این نتیجه می      عدلبه این ترتیب و با م     
فکـر و هـر آرمـان        حکومت باصطالح اسالمی، در یک صف و یک جبهه قرار دارند، بـا هـر طـرز                  

  .سیاسی ـ اجتماعی که به آن اعتقاد داشته باشند
شند، سیاسی ـ اجتماعی که با  مخالفین حکومت اسالمی در هر دسته و مرام و ایدئولوژی 

  .فساد و خون و ترور مبارزه میکنند همه در یک میدان و یک صف با حکومت شر و 
قربانیان این نبرد مقدس همه از نیکویان و خیرخواهان شـناخته میـشوند و همـه بـدون                  

اند و همه از ایـران       اند و با زیبائی مطلق به جاودانان تاریخ ایران پیوسته          استثناء زیبا زندگی کرده   
  :فرماید  میفردوسی کبیر . دسپاه هستن
  

  هر آنکس که شد کشته ز ایران سپاه
  بهشت برینش بود جایگاه 

  
  ١٣٧٩بهمن 
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  فرارسیدن مرگ حکومت اسالمی

  
ورشکستگی سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتمـاعی ـ فرهنگـی حکومـت اسـالمی را بـه         

  .برد نابودی می
  .ر شده درصد کمت٣٠درآمد سرانه هر ایرانی در بیست سال اخیر، * 
 درصد  ٢/١رشد متوسط سالیانه اقتصادی ایران در این دوره بیست ساله، فقط            * 

بوده است، حال آنکه اگر قرار باشد اکثریت ملتی زیر خط فقر زندگی نکنند، ایـن رشـد                  
 درصد باشد عقب مانـده      ۵/٧ درصد باشد، کشورهائی که رشد متوسط آنها زیر          ۵/٧باید  

  .شود تعریف می
 حاکی از فقر فزاینده، فـساد دولتـی و در نهایـت، ورشکـستگی                درصد رشد،  ٢/١

  .کامل اقتصادی است
  .های خارجی و داخلی بر پا مانده دولت با استفاده دائمی از وام* 
  . برابر شده۴٩ها از سال قبل از انقالب تاکنون، حداقل  سطح قیمت* 
 ٢٢ از    خورشـیدی  ١٣۵۵ای کـه در سـال        بحران بیکاری شدت گرفته، به گونه     * 

 هزار نفر جمعیـت فعـال محـسوب         ٢٠٠ میلیون و    ١٢میلیون ایرانی که در سن کار بودند،        
 میلیون ایرانی در سن کار بودند، در حالیکه فقـط           ۴١شدند، اما در سال گذشته، حدود        می
 میلیون بیکار دارد کـه از طریـق قاچـاق و            ٢۶یعنی ایران   ( میلیون نفر آنها کار داشتند       ١۵

ها، خیل بیکاران پنهان  خدر، سیگار فروشی، مسافرکشی، بساط زنی در خیابانفروش مواد م
به هر صورت، آن انسانی که جامعه برایش کار ندارد، باید یـک  . دهند و آشکار را تشکیل می    

در این صـورت، راهـی کـه از همـه بیـشتر در              . اش را سیر کند    جوری شکم خود و خانواده    
خـالف، در اصـطالح حقـوقی، بـه عملـی           . ف است دسترس است و در یک قدمی است، خال       

. گویند که به سالمت و امنیت اجتماع لطمه بزند و جامعه را به انحراف اخالقی بکـشاند                 می
  ).البته با این تعریف خود حکومت تا خرخره خالفکار و تبهکار است

نهـا زن   این، عالوه بر میلیو   . اند میلیونها تن از بیکاران، از یافتن کار ناامید شده        * 
  .دار است خانه

در ایران شاغل کسی نیست که کار دائم دارد، بلکه کسی کـه حتـی دو روز در    * 
بنابراین، آمار واقعی بیکاران، بسیار بیشتر از . شود کند، شاغل محسوب می هفته کار می

  .ارقام اعالم شده است
زار  هـ  ١٣٢هر خانواده شهری برای گذراندن زندگی خود، حداقل ماهیانـه بـه             * 

511



  

دهد از هر چهار خانواده، یک خانواده بـا          تومان احتیاج دارد، در حالی که آمار نشان می        
بـا  . (تـر اسـت    هـای روسـتائی وخـیم      این وضع، در میان خانواده    . فقر شدید روبرو است   

  )استفاده از تحقیقات دکتر علی رشیدی
 بختیاری، از   در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، تعداد زندانیان، به قول مرتضی          

 خورشیدی برای نخستین بار آمار داده بود، به        ٧٧ هزار نفری که خود او در اوائل سال          ١۵۴
گوینـد   مـی .  هزار نفر افزایش یافته که اصالً برای مـردم جهـان بـاور کردنـی نیـست                 ٧۵۶

ها را به بند کشیده باشد؟ وقتـی     مگر هیتلر است که یهودی    ): کنم ها را عرض می    خارجی(
  شود؟ مگر می. کنند دهیم، حیرت می ها می ار را به خارجیاین آم

تـازه اگـر از فـرط فقـر و          !  میلیـونی دربندنـد؟    ۶۴ هزار نفر در یک کـشور        ٧۵۶
محرومیت، دزدی کرده باشند، یا چک برگشتی داشته باشند و کاله سر کـسی گذاشـته                

ه امتیاز جهانی قاچاق باشند، اوالً که خود حکومت از بیخ و بنیاد دزد و کالهبردار و دارند
هـای مـردم را بیـست و دو سـال بـاال       و مصرف مواد مخـدر اسـت، ثانیـاً وقتـی دارائـی        

هـای نظـامی و تـسلیحاتی و        کشند، قسمت اعظم بودجه حقیر مملکت را به بخـش          می
هـای   های بانکی و توسعه سهام و شرکت       انتظامی و امنیتی، تقویت تروریستی و حساب      

خواهید مردم سیر باشند؟ عالوه بر قلع و قمـع معترضـین    میدهند،   خود اختصاص می  
هـای   شود چرا موسوی مدیر کل زنـدان  سیاسی ـ اجتماعی، با این مختصات معلوم می 

دهد که در سراسر ایران، هر سی ثانیه یک نفر، یعنـی سـالی در حـدود                  گیالن، آمار می  
 احمد شاملو، زندان باغ آزاده      اگر به قول  . روند یک میلیون و پنجاه هزار نفر به زندان می        

مردم باشند، خالفت اسالمی آن باغ را تبدیل به جنگلی کرده است که طول و عرض آن                 
گوینـد، آمـار     اینها که مرتـضی بختیـاری و موسـوی مـی          . هنوز به درستی معلوم نیست    

کند که واقعیت آمار، از آنچه او به دست          دکتر علی رشیدی هم اعتراف می     . دولتی است 
  .تر است دهد، بسا هولناک می

عالوه بر قتل عام دانشجویان دوران قیام و سرکوبی عمومی آنهـا کـه در سـال                 * 
ها و مراکز عالی آموزشی شد، بخصوص در چهار   منجر به تعطیل شدن همه دانشگاه۵٩

. های نـسل جدیـد دانـشجوئی، وحـشیانه بـه خـون کـشیده شـد          سال گذشته، اعتراض  
زندانی، از همین دانشجویانند که در مقاطع مختلف، بخـصوص           هزار   ٧۵۶بسیاری از آن    

انـد و اکنـون در     به بعد، دسته جمعی دسـتگیر شـده  ٧٨ تیر ماه ١٨از قیام دانشجوئی    
  .شوند های خالفت اسالمی، بیرحمانه شکنجه می اسارتگاه

ها و گاه سالها است کـه حتـی حقـوق و ماهانـه               در صد باالئی از کارگران، ماه     * 
جمعـی کـار و امتیازهـای حـداقل          اند و از هرگونه قرارداد دسـته        دریافت نکرده  خود را 
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در صدها نمونه که همواره در خبرها آمده است، کارگرانی که نسبت به ایـن               . اند محروم
بسیاری . اند اند و به زندان افتاده شرایط ظالمانه اعتراض داشتند، به شدت سرکوب شده

اند که اغلب بطور دسـته جمعـی و در     از همین کارگراناز زندانیان سیاسی ـ اجتماعی، 
به دلیل پیشتاز بودن کارگران صنعت نفت ـ بـه   . اند های اعتراضی دستگیر شده صحنه

لحاظ کمی و کیفی، دریائی از این کارگران معترض، در چهار سال گذشته کـه بـه آنهـا                   
  .ار نفرند هز٧۵۶هم، مثل دانشجویان امید گشایشی تلقین شده بود، از آن 

کارگران زیر نظارت آشکار و مستمر جاسوسـان حکـومتی، بـه عنـوان انجمـن                * 
گذاری برای کنترل دانشجویان و کارگران،       این همه سرمایه  . اسالمی کارگران، قرار دارند   

دانـد کـه بـا هـر         حاکمیت می . توانست چندین پروژه گسترده عمرانی را پیش ببرد        می
ریزد، پس به سیستم امنیتی و دستگاه انتظامی و نظامی           صدا و تلنگر متعارضی، فرو می     

  .دهد که در کشتار و شکنجه مردم آزادی خواه شرکت جویند به صورت حیاتی بها می
همین روش نظـارت سیاسـی ـ ایـدئولوژیک، در مـورد دانـشجویان و جنـبش        * 

هـای   ها و تشکیل انجمـن     ها به دانشگاه   تزریق بسیجی . شود دانشجوئی هم، اعمال می   
اسالمی دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت، در جهت تعمیم و تأمین این نظـارت صـورت                
پذیرفتند تا اگر ضروری شد، نقش مخالف را بازی کنند و جلوی ابراز مخالفت واقعـی را                  

دهد که مهـار از کفـشان بـه در           اند و وقایع اخیر نشان می      که البته موفق نبوده   . بگیرند
نـوع برخـورد، بـا      . کننـد  دت عصبی و گالدیاتوری برخورد مـی      رفته و یا معترضین به ش     

برخوردهای دو دهه گذشته این تفاوت آشکار را دارد که حریف دارد شتابزده و هراسـان                
  .رود گوید در موضع قدرت نیست و دارد می می

نظام آماری کشور، تحـت کنتـرل دولـت اسـت، یعنـی کـه دولـت در نتیجـه                    * 
به همـین  . شود و مانع تحقیقات واقعی و اعالم نتایج آنها می        گذارد   ها اثر می   آمارگیری

با این حال، شرایط آنقـدر وخـیم اسـت کـه            . های رسمی نفود میکند    نسبت، در گزارش  
در چنین شرایطی، حتی بانک مرکـزی کـه         . توانند بگیرند  ها را نمی   جلوی بروز حداقل  

 جامعـه بگـذارد، اعتـراف       هـای واقعـی را در اختیـار        قادر نیست نتایج و آمـار و گـزارش        
کند که کشور بیست و دو میلیارد دالر بدهی معوقه دارد، بـدهی معوقـه، بخـشی از                   می

دکتـر علـی رشـیدی اسـتاد علـم اقتـصاد هـم، در تحقیقـات خـود               . دیون خارجی است  
های خـارجی اسـتفاده کـرده تـا توانـسته اقتـصاد              گوید دولت به طور دائمی از وام       می

مجموعه بدهی خارجی ایران، رقمی نزدیک به       . لرزان سر پا نگه دارد    ورشکسته را با پای     
یعنـی از آرژانتـین و مکزیـک کـه همیـشه بـدهکارترین بودنـد،                . صد میلیارد دالر است   
  .بدهکارتر شده است
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در چنین شرایطی است که حتی منابع دولتی ناگزیرند اعتـراف کننـد کـه فقـط                 
ایـران، بنـا بـه گـزارش     . کنند ر زندگی می  هفتاد و پنج درصد معلمان کشور زیر خط فق        

یونیون بانک سوئیس، نود میلیارد بشکه نفت زیرزمینی دارد که با احتساب سه تا شـش                
بنـا بـه همـین گـزارش، در         .  سال برای جهانیان خوراک است     ٧۵میلیون بشکه در روز،     

هانی  درصد ذخائر ج   ١۵ تریلیون متر معکب گاز نهفته است که         ٢١ های ایران  زیرزمین
 درصـد   ٨۵دهـد کـه مجموعـاً        آن وقت آمار نشان مـی     . گاز و دومین کشور جهان است     

  .کنند مردم ایران زیر خط فقر زندگی می
 چوبه دار و دو چاله سنگسار دارند که بنا به گزارش درز ٩فقط در زندان اوین، * 

بـه دار   کرده از سربازان مأمور خدمت در قوه قضائیه، روزی حـداقل صـد زنـدانی در آن                  
وقت سنگسار در اوین هم، پنج آخونـد عباهـا را دور کمـر              . شوند آویخته یا سنگسار می   

رشد جنایت، رشـد ابـزار      . کنند های بتون را به سمت قربانی پرتاب می        بندند و تکه   می
های جنایت، و کنار رفتن نقاب چهار ساله جنایـت، مختـصه قابـل               جنایت، تحول شیوه  

  .رؤیت حکومت اسالمی است
گسترش اعتیاد در جامعه به حدی رسیده که آمار رسمی دولتـی بـه بـیش از                 * 

گوینـد   مـردم مـی   . واقعیت را اما، باید از زبان مردم شنید       . سه میلیون معتاد اشاره دارد    
آمار به مـا  . حاال دیگر باید چراغ برداشت و دید کی معتاد نیست؛ حاال دائمی، یا تفریحی       

.  درصـد جمعیـت معتادنـد      ٧۵اور خراسـان، بـیش از       گوید که فقط در اسـتان پهنـ        می
کنند که فقط در تهـران روزی ده تـن تریـاک توزیـع               های حداقل هم اعالم می     بررسی

هـای دختـران     تن فروشی به خاطر فقر و برای زنده ماندن، بخصوص در نمونه           . شود می
لوژی و  زیر شانزده سال، و دخالت مستقیم دولت در اشاعه تن فروشـی؛ از طریـق ایـدئو                

از مهمتـرین آثـار ایـن فاجعـه،         . های اجتماعی، بخش دیگر از این کارنامـه اسـت          برنامه
گوید درصد بـاالئی از دختـران، داوطلـب     گزارش یکی از مسئوالن حکومت است که می  

صیغه، که از آن طریق مدت و مبلـغ تـصاحب، یعنـی خریـدن زن،                . صیغه شدن هستند  
ست کـه بعـداً وسـیله خـوار شـمردن زن در ایـن               شود، فحشای نوع اسالمی ا     معلوم می 

کند که دختران زیر نه سال       خمینی در توضیح المسائل تاکید می     . نگرش و بینش است   
کنـد کـه شـما       و روشـن مـی    . شود تصاحب جنسی کرد و از زیر آیه گذرانـد          را هم می  

  .بخواهیدتوانید زن را به مدت و با مبلغ معلوم بخرید، حتی اگر آنها را برای کلفتی  می
خیر بینـدازد، و چـون      أتـا واژگـونی حکومـت اسـالمی را بـه تـ            خاتمی آمده بود    

 که حکومـت اسـالمی جـشن بیـست و دومـین سـال               ٧٩ بهمن سال    ٢٢نتوانست، روز   
غرید که   گرفت، چنان عصبی می    حاکمیت جهل بر آگاهی و سرمایه بر ستمدیده را می         
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رود، پـس    آخونـد کـه از رو نمـی       .  کنـد  انگاری یادش رفته بود باید نقش میانی را بازی        
منتهـا در شـرایط   . خاتمی، راهی جز ایـن نـدارد  . خاتمی باز هم بر این بوق خواهد دمید    

  .کند کالهش را بگیرد که باد نبرد بیند و سعی می ها را نوشته بر آب می کنونی، آیه
 ترکید و نقابش را برداشته بود      ای که خاتمی داشت می     امسال، درست در لحظه   

ی است »سکوی استوار«که اقدام به مخالفت با حکومت، خیانت است و حکومت اسالمی      
هـای اطـراف     توان آن را فروریخت، دانشجویان و مردم حامی آنهـا، در خیابـان             که نمی 

دانشگاه و پارک الله، بدون در دست داشتن هیچ روزنامه و باال بـردن هـیچ عکـسی، بـه            
دادنـد و   علیه دو جناح حکـومتی شـعار مـی        » هدحکم جهادم د  / وای اگر خاتمی  «جای  
مبارزه، قوت گرفته، توسعه یافته و مدار اصـلی         » !مرگ بر جمهوری اسالمی   «: گفتند می

 بهمن، چنان خـشمگین بـود       ٢٢خاتمی برای همین در مراسم دولتی       . خود افتاده است  
  .ترکد که انگاری دارد می

، بار دیگر بیرحمانه ٧٩همن  ب٢٢ و ٢١در مقاطع بعدی مبارزه که در روزهای 
با . اند سرکوب شد، مردم همان ابزاری را به دست خواهند گرفت که پاسداران گرفته

 بهمن در تهران و سایر شهرها رخ داد، مبارزه مسلحانه ٢٢ و ٢١ای که  وقایع مسلحانه
  .انداز است مردم با سرکوبگران در چشم

  ١٣٧٩بهمن 
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  جدائی حکومت از مذهب

  
در اینکه خدا آفریده ذهن انسان است : خ فیلسوف نامدار آلمانی می گویدفوئر با

بدون . تردیدی نیست ولی در اینکه انسان آفریده خداست هیچ دلیلی در دست نیست
ورود در فلسفه یا ماهیت دین باوری و رد یا قبول آن بهتر است قبالً به دو اصل زیر 

  :توجه کنیم
 دیـن و اشـاعه آن از طـرف پیـامبران بـوده و               آنکه می دانیم پیـدایش    : اصل اول 

  الطبیعهءو یا ماورا) متافیزیک(پذیرش آن مستلزم آنست که قبالً در انسان زمینه ذهنی          
موجود باشد تا نخست عنصری به نام خدا را تجسم کند و سپس به گفتـه هـا و نوشـته                     

  .های پیامبران ایمان بیاورد
اندیشه خردگرای انسان بوده و ویژگـی       آنکه ایدئولوژی حاصل دانش و      : اصل دوم 

اصلی آنهم قابلیت تغییر آنست به این توضیح که ایدئولوژیها حتی اگر بـه قـانون تبـدیل      
شوند همواره با تبعیت از اصل نسبیت دگرگون شـده و بـه سـوی بهتـر شـدن گـام بـر                       

ه علت وجود   میدارند به عنوان مثال باید از قانون جاذبه نیوتن یاد کرد که او معتقد بود ب               
جاذبه در زمین هرگونه شیئی که در حوزه این جاذبه قرار گیـرد بـه خـط مـستقیم بـه                     

شاید یک قرن بعد، چنانکه در علم هندسـه و وجـود خـط              . شود سوی زمین سرازیر می   
 قانون جاذبه نیوتن دیگر به صورت اولیه هرگز         یم در این تئوری تردید شد و اصوالً       مستق

  .مورد پذیرش قرار نگرفت
دین نوعی ایدئولوژی تعبـدی، جزمـی و ابـدی اسـت، کـسی کـه وجـود خـدا را                     

پذیرد آن را هرگز در آزمایشگاهها و با معیارهای علمی نیافته است، بلکـه آن را بطـور              یم
مستدل و با تعبد پذیرفته است، دین جزمی است زیرا بر این پایه اسـتوار اسـت کـه     غیر

چرخـد و   تبر است و جهـان بـر مـدار آن مـی    هرچه در این دین آمده است صحیح و مع        
  .هرگز نباید در اصول و حتی فروع آن شکی به دل مومنان راه یابد

تمامی ادیان برای خود حضور ابدی در عالم هستی را مدعی میشوند و پیروان هر    
  .دین بایستی معتقد باشند که تا جهان باقی است تنها همین دین راهنمای بشریت است

صحبت کرد هرگز سـخن او      ) مدینه فاضله (طون یونانی از آمیانشهر     زمانی که افال  
نه شکل دینی داشت و نه محتوای دینی، بر عکس او حکومتی را مجـسم مـی کـرد کـه              

هنگــامی کــه در افکــار ژان ژاک روســو . مــدیران جامعــه باشــند ) Elites(برگزیــدگان 
یقت میرسیم که آنها سوئیسی یا منتسکیوی فرانسوی دقیق میشویم به وضوح به این حق
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  .بطور کلی دخالت دین را در حکومت مخل آسایش بشر و تباه کننده جامعه می دانند
به شخص یا گروهی اطالق میشود که به اصطالح          ) Athee(در فرهنگ سیاسی    

مکتبی است بـر اسـاس علمـی و          ) Laique(مشرک، کافر و یا ملحد باشند و در مقابل          
 حکومت الئیـک منظـور حکومـت غیـر مـذهبی اسـت نـه                غیر روحانی و اگر گفته شود     

حکومت کفار و مشرکان و چه بسا که در حکومت الئیک یعنی جدایی دیـن از حکومـت                  
  .داران باشندمنین و دینؤدر اداره مملکت، کارگزاران حکومت از م

شود که خدا حکومت می کند و قوانین         عنوان می ) دینی(در حکومت تئوکراسی    
 فرمانروایان روحانیون هستند که مجری فرامین خداوند در روی زمین           از سوی او آمده و    

در ادیان مختلف باید از حکومت موسی بر قوم بنی اسرائیل و کلیسا             . شوند محسوب می 
  .در قرون وسطی و حکومت صدر اسالم نام برد
. ی و حاکم بر سرنوشت خودشان هـستند       أدر حکومت دموکراسی مردم صاحب ر     

 در جهان چنین مرسوم بـود       ،ور جنبش های دموکراتیک و جمهوریخواه     البته قبل از ظه   
انـد و بـه خـود        که حکمرانان مستبد مدعی بودند که آنها از طرف خداوند برگزیده شده           

  .جنبه الهی می دادند
شاید تا اوایل قرن گذشته بود که هنوز در ایران به سلطان ظـل اهللا یعنـی سـایه                   

 این رژیمها به مشروطه سلطنتی تبـدیل شـدند و یـا بـه                یا ،خدا لقب می دادند تا اینکه     
  .جمهوری

در چین مردم عقیده داشتند که خاقان تا هنگامی که رعایت عدالت و انـصاف را                
  .نماید نماینده خداست ولی پس از آن باید مخلوع شود حتی با انقالب

 ،ودن به این نظریه الهی ب     ١٧٨٩  انقالب  و در فرانسه   ١۶٨٨در انگلستان انقالب    
  . پایان داد، یا حکمروا وقدرت سلطان

آغاز سلطنت رضاشاه در ایران تقریباً مقارن بود با حکومت آتاتورک در ترکیه کـه   
  .اینک به طور اجمالی به عملکرد هر یک از این دو اشاره می کنیم

این لقب  که مردم ترکیه به او      (مصطفی کمال ملقب به آتاتورک یعنی پدر ترکیه         
، او یک نظامی ساده بود با هوش سرشار و واقـع بینـی از تحـوالت جـاری                   )ندداده بود را  

جهان و آینده نگری بسیار منطقی و مدبرانه که تمام بدبختی و ادبـار مـردم ترکیـه را از       
 یعنی حکومت غیر مذهبی یا عـدم دخالـت و جـدایی             »الئیسیته«دین میدانست، گفت    

دایمـی او   که زنده بود تنها اشتغال خـاطر    حکومت از مذهب نه کم و نه بیش و تا زمانی            
همین بود که مبادا حکومت لحظه ای غفلت کند تا دین جایگـاهی در حکومـت داشـته                  

امروز وقتی شما به نقاط دور دست حتی در دهکده های ترکیه بروید در یک قهوه                . باشد
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رکیه به خانه یا مغازه عکس آتاتورک را مشاهده می کنید چون مردم شریف و با عاطفه ت           
، نیـروی   ـ اجتمـاعی  خوبی می دانند هر چه هست از او دارند، قدرت اقتصادی، سیاسـی 

نظامی و باالخره دموکراسی، رفاه و آزادی و باز هم به خوبی میداننـد راز و رمـز بدسـت                    
 است و سخت در پایـداری و اسـتواری          »الئیسیته«آوردن این مزایا همه و همه در قبول         

  .آن می کوشند
 که نهضت های تندرو اسالمی از چندین سال پـیش پیـدایش و توسـعه                هنگامی

یافت قطعاً ترکیه هم از هجوم و تعرض آنان در منطقه مـصون نبـود و آنهـا نیـز سـخت                      
  ـ اجتمـاعی  کوشش کردند که به حکومت دست یابند ولی به نظر کارشناسـان سیاسـی  

  :  مطرود شدندو منطقه خاورمیانه آنان به دو علت در این تالش خود ناکام
 به شمار مـی آورد و دوم اینکـه          »الئیسیته«اول اینکه مردم ترکیه آنها را دشمن        

تجربه حکومت مذهبی ایران و نتایج حاصل از آن، آنها را از پشتیبانی این نهضت بر حذر 
  .می داشت

 در اینجا الزم است به این نکته اشاره شود که در یک مقطع زمانی مردان سیاسی
 مشغول زد و بند با سران این جنبش بودند که ناگهان ارتش خطر را احساس       یـ اجتماع 

کرد و پیام داد که وظیفه مقدس ما حفظ و حراست دموکراسی بر پایـه افکـار آتـاتورک                   
 است البته هنـوز ایـن افـراد در ترکیـه            »الئیسیته«یعنی دفاع از حکومت غیر مذهبی و        

یده اند که با وجود دیوار سترگ و مـستحکم  حضور دارند ولی خودشان به این نتیجه رس 
  . هرگز قادر نخواهند بود از آن گذر کرده و به حکومت برسند»الئیسیته«

اما رضاشاه که وارث کشوری بود خراب، مردمی گرسنه و حکومتهای ضـعیف در              
، ناچار بود نخست به کار سروسـامان دادن اقتـصاد و صـنعت    اجتماعی ـ اقتصادی عرصه 

رتش نوین را ایجاد نماید، و بعد بطور جدی در مقابل مذهب بایستد و چندین        بپردازد و ا  
 کشف حجاب را مقرر داشت ولی بدون آنکه         ١٣١۴سال پس از پادشاهی یعنی در سال        

او میبایـست   , مشکل بنیادی آن که وجود مذهب در قانون اساسی میباشد را حل نمایـد             
ران در قانون اساسی جای میداد و سـپس  ابتدا جدایی دین از حکومت را به قبول ملت ای  

آزادی حجاب و پوشش را عنوان می نمـود، مـشکل حجـاب آسـانتر حـل میـشد، حـال                     
 و  فراموش نشود که حجاب یکی از تجلیات ظاهری، عینی و حتی نمایشی اسـالم اسـت               

منین باقی بماند و جای آن در مساجد باشد نوع برخورد اگر مقرر است که اسالم برای مؤ    
  . کامالً متفاوت استبا آن

 اصلی بسیار پسندیده است و پس از سـال          »اجباری نبودن حجاب  «درست است که    
ر جامعه راه یافتند و آثار بسیار سودمندی داشت ولی مشکل را بنیـادی حـل                د زنان   ١٣١۴
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نکرد و آن دخالت مذهب در حکومت بود که باعث شد نزدیک به نیم قرن بعـد یـک جـوان                     
 اجباری بودن حجاب را ،ار یا گشت زهرا مجهز به یوزی و اسلحه خودکارعضو کمیته یا پاسد   

  !تذکر دهد و حکومت مذهبی را با زور اسلحه به مردم تحمیل کنند
کشف حجاب یعنی برداشتن حجاب و نه غیراسالمی کردن حکومـت، در نتیجـه              

معـه  بدیهی است اگر کسی چیزی را دگرگون می کند بدون تغییر در ساختار بنیادی جا              
  .و قوانین آن، دیگری نیز می آید و آن را به جای خود باز می گرداند

رضاشاه خدمات برجسته ای به ایران و ایرانی کرد، فردی دلیر که پایه ایران نوین               
را نهاد ولی ماندن ریشه دین در حکومت باعث شد کـه در موقـع مناسـب رشـد کنـد و                      

عه روش و نوع زنـدگی، کـار و درآمـد،           در یک جام  . سلسله پهلوی را از صحنه خارج کند      
باورهای مذهبی و برخورد انسانها با یکدیگر را مـی تـوان در یـک جامعـه سـنتی مـورد                     
بررسی قرار داد و با آمیزش به مدرنیته ای کـه بـرای پیـشرفت یـک جامعـه الزم اسـت                  

ی ساختار معقولی برای جامعه به وجود آورد که همه مردم بتواننـد در آن آزادانـه زنـدگ                 
اکنون فلسفه جهان گرایی و یک دنیایی شدن و ارتباط و نزدیک شدن کشورها بـا    . کنند

هم و تداخل و آمیزش فرهنگها، نقطه عطفی است برای انـسان گرایـی و بـی تعـصبی و                    
  .آموختن روشهای نوین و آزمایش شده برای زندگی بهتر انسانها در روی کره زمین

مورد بررسی جوامع دنیا بوده و می باشد        روش حکومتی و نوع آن یکی از مسایل         
و با سیری در جهان خواهیم دید که در جامعه ای که حکومت الئیک وجـود دارد خـواه                   

 ، فرهنگـی  و اداره شود، پیشرفتهای اقتصادی      مشروطه به صورت جمهوری و یا پادشاهی     
 آزادی به صورت چشمگیری دنبال شـده اسـت و ایـن کـشورها سـیر          وعدالت اجتماعی   

ودی توسعه اقتصادی را دنبال می کنند که رفاه اجتماعی و زندگی بهتر از نتـایج آن                 صع
 امــروزه شـعار بخــشی از حکمرانــان ایـران و عــده ای بــه ظــاهر   ،جامعـه مــدنی  .اسـت 

 نمی داننـد دموکراسـی هرگـز بـا حکومـت دینـی               که است! روشنفکرهای مذهبی چپ؟  
  .سازگار نیست بلکه تضادی همچون روز و شب دارد

 با وجود قوانینی چون حد و قصاص اسالمی و دادگـستری            قابل تجسم نیست که   
بدون دادسرا حتی بتوان حکومت قانون را در کشور ایران برقرار کرد چه رسد بـه اینکـه                  

تـا هنگـامی کـه در       . جامعه مدنی و یا در معنای وسیع و صحیح دموکراسی ایجـاد کـرد             
ین فـساد و تبـاهی و گرسـنگی و بیمـاری و             ایران حکومت جدا از دین استقرار نیابد هم       

مانـد و    فحشا و فقر گریبانگیر مردم ایران خواهد بود و بس، و نه حرمت دین برجای می               
  .نه اداره مملکت بطور صحیح صورت می گیرد

  ١٣٨٠دی 
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  نگاهی به آینده سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی ایران

  
 کننده شورای براندازی دکتر آرمان نوری بنیانگذار سازمان پارس و هماهنگ

های میهنی و مردمی را در  مسائل جاری کشور و تحوالت داخلی و همچنین جنبش
نگاهی به آینده « بهمن در پاریس تحت عنوان ٢٢یک کنفرانس مطبوعاتی در روز 

  .برای خبرنگاران تشریح کرد» سیاسی ایران
های  ها و تنش  یدر شرایط فعلی، خاورمیانه بیش از هر زمان دیگر دچار دگرگون

 در راه از بین بردن موجودیت تروریسم است و  به اصطالحاسرائیل. سیاسی شده است
  .شوند در این راه مردم بیگناه نیز قربانی می

ایران و عراق بعنوان دو کشور در راه رسیدن به سالحهای کشتار دسته جمعی 
  .اند دارند و مورد تهدید آمریکا قرار گرفته می گام بر

ه با اقتصادی بسیار سخت و شکننده سر و کار دارد، اردن و سوریه بلحاظ ترکی
ضعف مدیریت سیاسی پس از درگذشت ملک حسین و حافظ اسد، عمالً از بازیهای 

کشورهای عربی جنوب خلیج فارس با داشتن . سیاسی منطقه برکنار هستند
همواره آماده های غیرمردمی و در نبود دموکراسی چون آتش زیر خاکستر و  حکومت

انفجار میباشند، پاکستان و افغانستان با اینکه از نظر تعریف جغرافیایی جزو کشورهای 
خاورمیانه نیستند ولی بلحاظ همسایگی، سخت بر رویدادهای این ناحیه تأثیرگذار 

پاکستان با هندوستان درگیریهای ویژه دارد، مسئله کشمیر که مشکلی است . هستند
ئی دو کشور و همواره در معرض باال گرفتن آتش اختالفات بین دو مربوط به آغاز جدا

  .کشور نقش اصلی را داشته است
گذریم و تنها اشاره داریم به اینکه نفت ناحیه  از مسئله قفقاز و ارمنستان می

  .دریای خزر در برهم زدن کل نظام انرژی جهانی نقش غیرقابل انکار دارد
ین عقیده هستند که حرکت آمریکا در کارشناسان سیاسی ـ اقتصادی بر ا

افغانستان به این خاطر بوده که در آنجا ثبات سیاسی ـ اجتماعی برقرار کند تا خط لوله 
نفت این ناحیه را از آنجا عبور دهد و اگر روند روابط دیپلماتیک فعلی آمریکا با 

رو به بهبود خیز این ناحیه بهمین ترتیب باقی بماند و یا تحکیم شود و  کشورهای نفت
آنچه . گیران جهانی انرژی تبدیل میشود بگذارد سرانجام آمریکا به یکی از تصمیم

دیپلماسی آمریکا در پی آنست داشتن نقش نخستین در اداره امور جهان میباشد، به 
رسد، و آمریکا در مسئله اسرائیل  این ترتیب حضور آمریکا در منطقه الزم بنظر می

421



  

ذاشته و هیچ گونه دخالتی در رفع منازعه دو کشور اسرائیل و دست این کشور را باز گ
کند، هدف اسرائیل هم محو فلسطین از نقشه جغرافیای جهانی است که  فلسطین نمی

معلوم نیست تا چه حد موفق شود و آیا روزی کشورهای عرب و مسلمان منطقه با 
حال حاضر جهان آزاد حضور در این پیکار نتیجه آنرا دگرگون خواهند کرد یا خیر؟ در 

اعتنائی ندارد و حضور اروپا در منطقه چشمگیر  گذرد کمترین به آنچه در اسرائیل می
اند و روز بروز قدرت سیاسی  نیست و سیاستمداران اروپائی از سیاست جهان دور افتاده

  .دهند ـ اقتصادی خود را در جهان از دست می
 دارای نفت هستند که قدرت خرید از نظر اروپائیان خاورمیانه مجموعه کشورهای

  .با پترودالر دارند کاالهای ساخته شده آنها را
اند، اما  مند شده اروپا و ژاپن سالهای متمادی است که از این سفره گسترده بهره

» کومکو«شود به اکتشاف و استخراج نفت که چند سال پیش شرکت  آنچه مربوط می
 کند که با اخطار کلینتون که ایران در تحریم آمریکائی در نظر داشت با ایران همکاری
به ایران آمد و هم اکنون این شرکت » توتال الف«اقتصادی است این عمل صورت نگرفت و 

  .با ایران اختالف دارد و قرارداد آنها در خطر ابطال و فسخ قرار گرفته است
ن دیپلماسی اما در باره آینده ایران، به دالئلی که گفتیم نه آمریکا بلحاظ داشت

  .ساز باشند توانند برای ما مفید و آینده گر و نه اروپا بلحاظ دیپلماسی خنثی نمی سلطه
 ساله ٢۵آن زیر % ٧۵ میلیون جمعیت دارد که ٧٠ایران کنونی نزدیک به 

ایران از نظر جوان گرائی جمعیت در جهان یگانه است و این انبوه جمعیت با . هستند
زار کار بجای اینکه مولد و سازنده باشند، مصرف کننده و فاصله زمانی رسیدن به با

  .سربار تولید ملی هستند
اقتصاد ایران فاقد یک برنامه توسعه اقتصادی منسجم است و در شرایط فعلی 

وری با یکدیگر ترکیب کند در حالی  قادر نیست عوامل تولید را بمنظور بیشترین بهره
ر میباشد که اکثریت آنها دارای مدارک که خود دارای چندین میلیون جوان بیکا

  .دانشگاهی هستند
گذاری داخلی و خارجی برای  با این ترتیب و اینکه هیچگونه انگیزه سرمایه

های اقتصادی در کشور نیست، آینده اجتماعی و اقتصادی این انبوه  توسعه برنامه
  .نورسیدگان بسیار اسفناک و دردآور است
معه و قهراً نیمی از جمعیت فعال را تشکیل زنان ایران که نصف جمعیت جا

میدهند عمالً بر اثر اجرای قوانین دست و پاگیر و قرون وسطائی اسالمی اکثراً از 
ترین حقوق محروم هستند، ضریب نرخ رشد فحشاء بحدی در حال افزایش است  اولیه
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  .رسد هیچ قدرتی باوجود این حکومت توان مهارکردن آن را ندارد که بنظر می
ترین اشکال خود در جریان است حتی در آموزش  آموزش و پرورش در پست

مندی از آنرا دارند و به اصطالح به مدارس   ابتدائی تنها فرزندان ثروتمندان امکان بهره
اند، هنگامی که خط فقر به اعتبار تعریف سازمان  راه یافته) غیرانتفاعی(گران شهریه 

ه است و یک آموزگار تنها پنجاه هزار تومان حقوق ملل یکصد و پنجاه هزار تومان در ما
  .دارد چگونه میتوان انتضار داشت که او در کالس بماند

اکنون ناظر آن هستیم که اکثریت آنها در تهران و شهرستانها به خیابانها ریخته 
و با تظاهرات تند و بنیان برافکن خود، رو در روی حکومت و مظهر پلید آن ولی فقیه 

و » ما گرسنه هستیم«اینها شعار ضد حکومتی ندارند، بلکه میگویند . اند ایستاده
چرا؟ چون کشور ما نظامی دارد که به یک . حکومت هم قادر به سیر کردن آنها نیست

برای سرکوب ) دوازده برابر یک آموزگار(دهد   تومان در ماه حقوق می۶٠٠٠٠٠پاسدار 
  .مردم ایران و ایجاد اختناق و آدمکشی

 ٢۵٠٠٠ نتنها در تهرا. ترین شرایط حیاتی هستند ان ایرانی در پستکودک
ترین تجاوزات   ترین و کثیف کودک خیابانی داریم که همواره در مخاطره دلخراش

  .قرار میگیرند» اعضای بدن«جنسی و مالی و فروش 
دولت و مجلس جز ابزار نمایشی دارای هیچگونه قدرتی نیستند، دادگستری و 

ظامی، یک کشور غیردموکراتیک با رهبری همه خواه، ایران را اداره قوای خشن انت
نگاران اینک جمعی از وکالی مجلس را که از تریبون  گذشته از روزنامه. کنند می

اند، با  مجلس در باره فساد و تباهی عظیمی که گریبانگیر کشور شده افشاگری نموده
  .به زندان میاندازند کمال بیشرمی و وقاحت

درآمده، در همین حال که من » صفت ملی«واری در ایران بصورت یک رشوه خ
 ساله در ایران در جریان است که از ٢٩کنم محاکمه یک جوان  با شما صحبت می

فروشی کنار خیابانهای اهواز در هنگام تحصیل به میلیاردها دالر دسترسی یافته  خرده
وکالی مجلس که اکثراً از است و سهم قابل توجهی از آنرا به رئیس مجلس و برخی 

آبروئی و خجالت  جنبش اصالح طلبی با بی .اصالح طلبان هستند رشوه داده است
گو، شیاد و  نشینی کرده است و آشکار شده است که خاتمی نیز جز یک فرد دروغ عقب
خوار هم  بینیم که همه این گروه دزد و رشوه لیاقت چیز دیگری نیست حال می  بی

ای شروع میشود و  نباید فراموش کرد که فساد از رأس هرم یعنی خامنهالبته . اند بوده
تصور روشنی که از کشورمان داریم، اقتصادی فقرزا،  .گیر شده است تا پائین همه

سیاستی منزوی و پرتنش، فساد روزافزون، بیکاری، تورم، فحشا و گرسنگی بدون 
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های اصلی  تا آنجا که پایههای سیاسی ـ اجتماعی، جامعه ما را فرا گرفته،  آزادی
  .حکومت به لرزه درآمده است و خود در حال فروپاشی است

شورای براندازی با همت سازمان پارس با استراتژی براندازی به میدان آمد و 
اکنون شیوه براندازی در اتحاد . های مؤثر تا امروز انجام داده است بسیاری تاکتیک

ر تسریع و واقعیت بخشیدن هرچه زودتر بر این اپوزیسیون داخلی و خارجی است بمنظو
  .فروپاشی تا براندازی کامل حکومت اسالمی ایران

 
  ١٣٨٠بهمن 
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  فرق دین و فرهنگ و ایدئولوژی

  
ـ ایدئولوژی یک شبکه فکری علمی و یا غیرعلمی و یا یک سری باورهای 

ثل قانون اجتماعی ـ سیاسی است که در شرایط زمانی و مکانی قابل تغییر است، م
رسد، بعد از  جاذبه نیوتون که گفت هر شیئی را رها کنید با خط مستقیم به زمین می

پیدایش فرضیه نسبت تناسبی معلوم شد که این خط مستقیم نیست یعنی بزرگترین 
گفتند تغییر پذیر شد و دیدیم که   ها که حتی به آن یک قانونی علمی می فرضیه

اسی لنین و انگلز نیز پس از تجربه کشتار و شکنجه ایدئولوژی و تئوری اجتماعی ـ سی
  .خواه با ورشکستگی اقتصادی کشورهای کمونیست از بین رفت بر انسانهای آزادی

ـ اما مذهب نوعی شبکه ذهنی است که اگر شخصی آن را پذیرفت باید همه آن 
الم را بصورت عملی انجام دهد و اصول آن ابدی و ازلی و غیرقابل تغییر است چون ک

توانند در آن تغییرات و اصالحات انجام دهند   باشد و انسانها نمی خدا و پیامبران آن می
کند بجز  و دخالت دین و مذهب در اداره مملکت که در شرایط زمانی و مکانی تغییر می

  .ای ندارد دینی نتیجه از بین رفتن دین و مذهب و بی
هاست که ویژگی  زینش روشـ فرهنگ مجموعه تکامل یافته رفتارها، چگونگی گ

های گوناگون یک  آهنگ گروه  دهد، فرهنگ فرایند واکنش هم هر ملت را تشکیل می
  .ملت در برخورد با عوامل و عناصر مختلف است

فرهنگ یک ملت قابل احیاء و باروری است چرا که هر چه افراد یک ملت 
تارهای بیشتری در استعداد بیشتری داشته باشند و فرهنگ آفرین باشند روشها و رف

در نتیجه فرهنگ هر ملت قابل تکامل است . آورند  بارور کردن فرهنگ گذشته پدید می
باشد یک فرهنگ و   و باید گفت که دین و مذهب که غیرقابل تغییر می. و تغییرپذیر

  .ایدوئولوژی نیست
 

  ١٣٨٠بهمن 
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  آغاز یک پایان

  
  فضای خالی رهبری

ها نیست بلکه در بیشتر موارد       ناشی از نیرومندی انقالبی   پیروزی یک انقالب همواره     
از سوی دیگر برجا ماندن اینان بر قـدرت نیـز حاصـل             . ریشه در ضعف حکومت موجود دارد     
چرا . حکومت اسالمی خونخوار، فاسد و فاشیست است      . ناتوانی مخالفان است و نه اقتدار آنان      

 میکند؟ چون ما درست با آن برخـورد و  بیست سال است که در میهن ما فرمانروائی بیش از 
مشکل کار در کجاست؟ در آشفتگی، پراکنـدگی و هـدر رفـتن نیروهـای           . کنیم مبارزه نمی 
سازند و یا تاریخ رهبران و شخصیت را به ما عرضه  در این که انسانها تاریخ را می. اپوزیسیون

ای شرقی جهـان و بـویژه       بنظر من باید هر دو جنبه را پذیرفت ولی در مورد کشوره           . میدارد
هنگامی که حکومت اسالمی پلید صفویه به مرحله . تر است بینانه ایران، نظر دوم بسیار واقع

بار  فروپاشی رسید ایرانیان برای رهائی میهن و زدودن آثار شرمساری ناشی از شکست نکبت
وانست همـه   او ت . نادر پاسخگوی این خواست ملی و میهنی بود       . به دنبال یک قهرمان رفتند    

این راز و رمز تـاریخ  . نیروهای مبارز را با یکدیگر متحد کند و در مبارزه با دشمن پیروز شود     
تا رهبری متمرکز کننده نیروهای مردمـی موجـود نباشـد مبـارزه بـا خائنـان و                  . شرق است 

در زمان حاضر ملت مـا در چـه شـرایطی قـرار             . دشمنان مصالح ملی حاصلی نخواهد داشت     
چـرا آنـرا    . کننـد  ، خفقان، سرکوب، ننگ و بدنامی حکومت اسالمی را تحمل می          دارد؟ ستم 

  .نمایند؟ چون همگنی نیروهای مبارز و هماهنگی در مبارزه موجود نیست سرنگون نمی
روزی، گرسنگی، ناتندرستی، فحشا، فقر      مردم ما امروز در داخل کشور در آتش سیه        

 برای رهائی ایـران از چنـگ حکومـت خونخـوار            و بیکاری میسوزند و در برونمرز نیز همواره       
چرا این نیروهای توفنده قادر به براندازی این حکومت         . اسالمی در حال نبرد و پیکار هستند      

  .»رهبری متمرکز در مبارزه وجود ندارد«: نیستند؟ پاسخ بسیار ساده است
 چنـین   میهنان مـا   بمجرد اینکه از این مقوله سخن میرود، متأسفانه بسیاری از هم          

تصور میکنند که بیان این حقیقت برابر است با ادعای رهبـری، در حالیکـه در مکتـب مـا                    
اگر ما میگـوئیم خـالء رهبـری وجـود دارد، امـری      . چنین برداشتی کامالً خالف واقع است   

حکومت اسالمی پس از انقالب، هر شخصی را که مدعی رهبری بود            . عینی و ملموس است   
بود رهبری مبارزه را بدست گیرد یا از راه حذف فیزیکی و یا مـرگ               و یا بطور بالقوه ممکن      

تاز میدان و سـرکوب   اجتماعی و بدنامی او را از صحنه خارج کرد و به این علت امروزه یکه      
در مــیهن مــا . کننـده شــده اسـت کــه فـرد نیرومنــد و گردنکــشی را مقابـل خــود نـدارد     
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زنــدانها مملــو از .  حلقــوم بــدر میĤورنــدآزادیخواهــان را گــردن میزننــد و زبــان آنهــا را از
این فرض که از میان     . نگاران باشرف و بافضیلت است     پرستان، نویسندگان و روزنامه    میهن

شیرزنان و مردان دلیر و دالور داخل کشور کسی بتواند سکان رهبری بدست گیـرد و ایـن                  
مـائی از سـوی     کشتی را به ساحل برساند قابل قبول نیست زیرا بـا اولـین حرکـت و خودن                

  .ماند آنها که در خارج هستند شود، می حکومت نابود می
: اپوزیسیون خارج از کشور پـس از انقـالب دارای دو ویژگـی دائمـی بـوده اسـت                  

های جاری در کشور در حد اعتقادات مسلکی خود          نخست اینکه بدون آگاهی از واقعیت     
زه و یا طرحی بـرای نوسـازی        شعار داده است بدون آنکه دارای یک برنامه عملی در مبار          

دوم اینکه بیش از آنکه تنها هدف را مبارزه با حکومت اسالمی قرار دهد، در               . کشور باشد 
نتیجـه  . بیشتر موارد نیروی خود را صرف مبارزه با دیگر سازمانهای اپوزیسیون مینمایـد            

می منصف  اگر ک . آن میشود که ملت ایران به این اپوزیسیون، بدبین و از آن ناامید است             
باشیم باید به این ملت حق داد که در مورد اپوزیسیون خارج از کـشور چنـین قـضاوتی                   

یکـی از رهبـران اپوزیـسیون همـواره شـعار         . نگـرد  دارد و گاهی بر آن بنظر تمسخر می       
میدهد که با این حکومت مدارا کنید و بجای مبارزه رو در رو به نافرمانی مـدنی بـسنده                   

 خود سئوال میکند که در مقابل تعدادی از پاسداران ضد مردمـی و              ملت ایران از  . نمائید
تعدادی از مزدوران خونخوار بسیجی که حکومت، بجان مردم انداخته است چنین شـعار              
مصالحه و مدارا چه معنائی دارد؟ و از این گذشته اینکه دستور داده میشود ما نافرمـانی                 

 و شما از دور، دستی بر آتـش داریـد           مدنی کنیم این مربوط میشود به یک جامعه مدنی        
زیرا نه این جامعه مدنی است و نه نافرمانی به آن آسیبی میرساند بلکه چنـین کـاری از                   
سوی هر کسی که باشد اول دودش بچشم خودش میرود تا آنکه چنین شعار دهندگانی               

 این سبک رهبری هیچ نیست جز تقویت مبـانی حکومـت و           . بتوانند از آن استفاده کنند    
رهبری کنونی باید جمعی، قاطع و بنیان افکن باشد،         . برجا ماندن شبکه ظلم و آدمکشی     

ما امروز بـه    . تا حکومت اسالمی موجود است، زندان، شکنجه، کابوس و ترس پابرجاست          
های این رژیـم را بـه لـرزه درآورد و تـا برانـدازی آن و                  نوعی رهبری نیاز داریم که پایه     

رهبری امروز باید با جاذبه و خردگرایی تـوأم باشـد،   . رام نگیرداستقرار نظام دموکراسی آ  
  .دور از هرگونه عوامفریبی و یا خودبزرگ بینی

 هزار کودک خیابانی داریـم کـه   ٢۵داند ما تنها در تهران    فرد یا گروهی که نمی    
هـای جنـسی و جـسمی قـرار میگیرنـد و آنکـه               بـرداری  ترین بهـره   مورد ناجوانمردانه 

دختران فراری از خانه هرگز خبری نیست و یا فحشا یک صنعت ملی             % ٢۵ داند از  نمی
شده و بیکاری خانمان برانداز و جانسوز گردیده است و تورم ما را از داشتن ریال بعنوان                 
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  .تواند مدعی رهبری باشد پول ملی محروم نموده است هرگز نمی
شد ولی متشکل از    براساس آنچه بیان شد باید تمرکز رهبری در خارج از کشور با           

  .طپد آنان که قلبشان برای ایران و چون ایرانی می
  

  آمریکا و ملت ایران
بـه  ) از جمله آقای عبـاس عبـدی      (پس از انقالب، گروهی بنام دانشجویان خط امام         

سرکردگی آخوند خوئینیها به محل اقامت دیپلماتهای آمریکائی ـ که در کشور دیگر از جمله 
النـه  «ش بردنـد، آنجـا را تـسخیر نمودنـد و نـام سـفارتخانه را بـه        یـور  میهمانان هستند ـ 

آنچه ملت ایـران تـا   . تبدیل کردند و تمامی افراد مقیم آنجا را به گروگان گرفتند       » جاسوسی
هنگامی که همین آقای عبدی چند سال پیش در         . ابدیت و به درازای تاریخ از آن شرم دارد        

 بخـش فرهنگـی سـفارت آمریکـا در هنگـام            مـسئول (هتل یونسکو در پـاریس بـا کـروزن          
بین ما و   «: نگاران گفتگو داشت گفت    ترین روزنامه  در حضور جمعی از برجسته    ) دستگیری

آمریکا دیوار بلندی موجود است که این کشور آنرا ساخته و اگر مایل به بهبود و عادی شدن                  
پـردازیم بـه تعـدادی از        حـال مـی   . »روابط سیاسی با ما باشد، باید این دیوار را منهدم کند          

کشتن صدها تن از فعاالن اپوزیـسیون ایرانـی در   ـ : عملکردهای تروریستی حکومت اسالمی   
؛ ـ قتل های زنجیره ای در داخل ایران وکشتار و اعدام مخالفین رژیم در داخل ایران؛ ـ خارج

ج جنـگ  گروگان گرفتن شهروندان غربی در لبنـان در او ؛ ـ  تسخیر سفارت آمریکا در تهران
انفجار سفارت آمریکـا  ؛ ـ  منفجر ساختن قرارگاه سربازان امریکایی در بیروت؛ ـ  ایران و عراق

 انفجـار کـانون همیـاری یهودیـان    ؛ ـ  انفجار سفارت اسرائیل در بوئنوس آیـرس ؛ ـ  در کویت
؛ ـ  »هیگیـنس «کـشتن سـرهنگ آمریکـایی    ؛ ـ  انفجار سفارت آمریکا در نایروبی؛ ـ  آرژانتین

 حـزب اهللا  ـتقویت گروه تروریستی اسالمی مـصر و حمـاس    ؛ ـ  آدمکشان الجزایرحمایت از 
منفجر ساختن هواپیمای ؛ ـ   عربستان»خبرالانفجار قرارگاه مستشاران آمریکایی در ؛ ـ  لبنان

؛ ـ پناه دادن به  همکاری در فاجعه اخیر تروریستی در آمریکا؛ ـ  »الکربی« در »پان آمریکن«
 واقعاً بیشرمی و وقاحت تا این حد تنها         ...القاعده برهبری اسامه بن الدن    افراد طالبان و گروه     

از آنجـا کـه در ریـشه و ذات حکومـت            . شدگان مکتب والیت فقیه سـاخته اسـت        از تربیت 
پـس از اینکـه     . اسالمی تروریسم نهفته شده لـذا آمریکـا ایـران را محاصـره اقتـصادی کـرد                

ار تجدید روابط شدند، آمریکا شرط پایان دادن به کارگزاران حکومت با التماس و عجز خواست
در کار   -٢.  ایران از تروریسم دست بردارد     -١: محاصره اقتصادی را در سه مورد خالصه کرد       

 از دسـتیابی بـه سـالح کـشتار جمعـی            -٣. صلح اعراب و اسرائیل دخالت و کارشکنی نکند       
 ١١مـدتی پـیش از وقـایع        . شـت ایران بهیچ یک از شروط آمریکا احتـرام نگذا        . پرهیز نماید 
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محاصـره  «سپتامبر و درگیریهای افغانستان باز هم ایران دست گدائی نزد آمریکا دراز کرد تا               
آمریکا به آن پاسخ منفی داد چـون        . حسنه شود » روابط دیپلماتیک «پایان یابد و    » اقتصادی

 وقـایع و    پـس از ایـن    . ماسـی ایـران حاصـل نـشده بـود         باز هم هیچ گونه دگرگونی در دیپل      
گیریهای تردیدآمیز آمریکا و به نعل و به میخ زدنها باالخره طاقت آمریکا به سر آمد و  موضع

ایـران یکـی از ارکـان محـور شـرارت جهـانی       «بوش یک حقیقت انکارناپذیر را به زبان آورد  
. »حساب ملت ایران از حکومت جداسـت      «ای بر آن ضمیمه کرد       و بفوریت اصالحیه  » است

است و درخور انهدام آنهم با توسل به دیپلماسـی پیکـارگر            » شرور«ه دولت ایران    نتیجه آنک 
غافل از آنکه جنگ و خطر حمله خـارجی بـرای حکومـت فاشیـست               » جنگ«آمریکا یعنی   

های الهی است زیرا با توسل به این حربه میتواند تعدادی از خونخواران              ایران از جمله نعمت   
خواند و آنها را چون سگهای هار، بجان مردم بیگناه و بیچاره     سپاه و مزدوران حکومتی را فرا       

حالـت  «اعـالم   :  دیدیم ١٣٨٠نتیجه آنکه در روز دوشنبه سیزدهم اسفندماه        . ایران بیاندازد 
العاده یعنی چه و در چه هنگـامی ضـرورت پیـدا             حالت فوق . از ناحیه حکومت  » العاده فوق

یک ملت در قبال یک پدیده انجام شده مثل         العاده یعنی بسیج همگانی      میکند؟ حالت فوق  
  .سیل و زلزله و یا مثل حمله بیگانه به کشور و تهدید تمامیت ارضی

  
  آغاز دوران اتحاد اپوزیسیون

ما اعالن جنگ آمریکا را به ایران محکوم میکنیم زیرا در این میـان آنچـه از دسـت        
ارد ولی اگـر مـا و ملـت    میرود جان ملت ایران است که برای حکومت پشیزی هم ارزش ند          

» حساب ملـت و حکومـت از یکـدیگر جداسـت          «آمریکا به این واقعیت احترام بگذاریم که        
خطاب ما به طراحـان دیپلماسـی       . پس باید با حکومت اسالمی تا حد سرنگونی مبارزه کرد         

یکبار و برای همیشه خاطره کره و ویتنام را بـه خـاطر بیاوریـد و از پیـروزی                   «: آمریکاست
ت نظامی در افغانستان زیاد هم احساس غرور نکنید و توجه داشته باشید که بـه جـز                  دخال

جنگ، راههای دیگری برای سرنگونی یک حکومت غیرملی و غیرمردمی وجود دارد چرا از              
هـا بـسیار سـاده       برداری از این حربه    بهره» کنید؟ های دیپلماتیک استفاده نمی    آن حربه 

زیسیون داخل و خارج کشور، هماهنگ کردن و جهت دادن          تجهیز و پشتیبانی از اپو    . است
به آنها و گردآوری همه نیروهای مخالف در نـوک نیـزه بـرای زدن آن بـه قلـب حکومـت                       

نگاهی کوتاه به تاریخ معاصر ایـران بـه مـا درس عبـرت میدهـد از جملـه اینکـه                     . اسالمی
سـالمی قـوه محرکـه و       اپوزیسیون خارج از کشور چه در انقالب مشروطه و چه در انقالب ا            

حکومت اسالمی براساس ماهیـت میلیتاریـستی خـود بـرای           . عامل مؤثر هر دو انقالب بود     
مقابله با دشمن فرضی یعنی آمریکا با اعالم حالت اضـطراری از لـشکریان اسـتمداد کـرده                  

231



  

است بجای آنکه ملت را طرف خطاب خود قرار دهد، چرا چنین کرده است؟ چون بخـوبی                 
فر و انزجار مردم از حکومت و بیزاری آنان از عملکرد دولت تا چه حد اسـت و            میداند که تن  

باز هم از پیش بخوبی میداند که نزد ملت ایران آمریکا هرگز دشـمن نیـست و ایـن مـورد                     
حال آیا بهتر نیست دیپلماسی آمریکا و شخص پرزیـدنت          . هرگز با حکومت همخوانی ندارد    

و مردم ستمدیده ما را طرف مخاطـب قـرار          » ت ایران مل«بوش این جای خالی را پر کند و         
داده و به آنها بشارت دهد که اگر به راهی بروند تا موجب سرنگونی این حکومت خودکامه،                 

برای ما تردیدی نیست که بمجـرد       . بار شوند از آنها حمایت خواهد کرد       غیرمردمی و نکبت  
حـذف و حکومـت اسـالمی       » رتمحور شرا «اعالم این پشتیبانی در مدت کوتاهی ایران از         

دان تاریخ سپرده خواهد شد و قهراً مردم ایران به راه آزادی و دمکراسی               سرنگون و به زباله   
  .گذارند گام می

سازمان پارس و شورای براندازی اعتقاد راسخ دارد که با همت ملت ایران و آماده               
 تروریسم آنهم در    سازی افکار عمومی جهان و همکاری با کشورهای نیرومند جهان علیه          

ایم آینده روشن براندازی حکومـت اسـالمی را نویـد خواهـد      مسیری که ما ترسیم کرده   
شورای براندازی توان و شایستگی آنرا دارد که پرچم مبارزه علیه حکومت اسالمی را      . داد

را در یک نهاد واحد متمرکـز نمایـد تـا    ) واقعی(بدست گیرد و تمام نیروهای اپوزیسیون      
بپذیریم که دوران تفرقه، ناهماهنگی و . ومت ستمگر و غیرمردمی را معدوم نمایداین حک

مبارزات درون گروهی اپوزیسیون بپایان رسیده است و ما در آغاز راهی هـستیم کـه بـا                  
  .اتحاد و همبستگی تا نابودی رژیم ادامه خواهد یافت

  .ین تاریخی ما ایرانبه امید نوسازی ایران، آینده بهتر و برقراری دمکراسی در سرزم
 

  ١٣٨١فروردین 
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  راز بقا و ترفندهای حکومت اسالمی 

  
گروهی دستاربند با تزویر و نیرنگ ملت ما را به شورش واداشتند و آنگاه بـر ایـن       

نام نهادند و خودشـان متـولی آن شـدند، کـه میـوه تلـخ ایـن              » انقالب«حرکت جمعی،   
حکومـت  «نی، موجود پلیدی شد به نام       ها و فریب و رذالت چنین ریاکارا       چینی دسیسه
: اینها از روزی که سکان کشتی صدارت را در دست گرفتند تنها سه کار کردند. »اسالمی

دروغ گفتند، دزدی کردند و آدم کشتند، سپس با ایجاد محیط ترس و رعـب و وحـشت                  
  .به حکومت ننگین خود ادامه دادند

ل مـسلم مـورد قبـول سـازمان     همگان بر این نکته آگاه هستند که یکـی از اصـو           
پارس آن است که این حکومت از نظر کمیـت، عنـصری تجربـه ناپـذیر اسـت و از نظـر                      
کیفیت نباید در انتظار هیچ گونه دگرگونی عمودی یا افقی در عملکردهـای آن داشـت،                

کننـد و   آنها یک سناریو دارند که برای سرگرمی تماشاچیان ـ بخوانید ملت ـ اجـرا مـی    
نمایند، و یا در آنجـا تغییـر لبـاس میدهنـد و یـا                گاه بازیگران آنرا جابجا می    هر از چند    

  .آورند سخنان فریبنده دیگری بر زبان می
هـای   حکومت اسالمی با نخستین کنش و فروپاشی خود، در سال         : جریان اول رژیم  

 برون رفت از آن هرگز امکان نداشت مگر با جنگ و یک میلیـون         . نخستین انقالب روبرو شد   
  .کشتن دادن و پس از آنهم با ننگ و ادبار، جام زهر نوشیدنه جوان ایرانی را ب

ماسـی  حکومت رسید کـه در دیپل     ه  پس از جنگ، شیاد عوامفریبی بنام رفسنجانی ب       
خارجی خود را معتدل معرفی کرد و که شاید شدت نفرت و انزجار مردم جهان را نسبت به                  

 کمی کاهش دهد، در داخل هم برای کشوری که          این حکومت چپاولگر و فاسد و تروریست،      
 سال در جنگی ابلهانه درگیر بوده و زندگی اقتصادی و اجتماعی آن دچار ازهم پاشیدگی،                ٨

  .را عنوان کرد» سیاست تعدیل اقتصادی«ناامنی و فساد گردیده است، او 
حکومتی که سالها مردم را از مصرف محروم کرده و با اینکـه ایـن کـشور بـسیار                   

کردند، آشـکار اسـت کـه بمجـرد بـاز شـدن              بندی اداره می   باشد آنرا با جیره    نی می غ
ید، در مدت فقط شش ماه  آ چه بالئی بر سر اقتصاد جامعه میها و آزادی واردات دروازه
در این هنگام گرسـنگی و ناتندرسـتی بیـداد     . میلیارد بدهی ارزی خارجی ببار آورد٣٣
فقر و فحشا و اعتیـاد دیگـر نمادینـه شـده بـود و               . بودبیکاری و تورم همگانی     . کرد می

کرد و کشورهای جهان در صدد قطع روابط با این           خفقان و تروریسم حکومتی بیداد می     
  .حکومت برآمدند و ملت ایران آماده جنبش براندازی شد
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بایـد  «در این هنگام سران و کارگزاران ارشـد رژیـم جلـسه کردنـد،               : جریان دوم 
  .»گیری بعمل آید ز سقوط حکومت بوسیله مردم پیشترفندی زد که ا

در این تفکر که انتخابات مجلس نزدیک است و مردم هم از حکومت اسالمی شخص 
رفسنجانی و بویژه مظهر آن یعنی ولی فقیه بـشدت بیـزار و متنفـر هـستند، بهتـر اسـت از                 

ظاهرسـازی او،   جریان دوم استفاده شود تا مردم به کسی رأی بدهند که با خوش خیـالی و                 
اند، باین ترتیب هم مردم راضی هستند که بوسیله رأی  تصور کنند بر ضد حکومت رأی داده

اند و هم اینکه تصور خواهند کرد که در فـردای            دادن در سرنوشت سیاسی کشور وارد شده      
  .شود آن روز که خورشید طلوع کرد از شدت حرارت آن ولی فقیه ذوب می

دند و این پدیده صورت نگرفت چون یک جای کـار لنـگ             متأسفانه مردم فریب خور   
بود و آنهم اینکه کسی را که مردم برای این کار برگزیده بودند خائن بود و خود از لـشکریان                    

کفایتی  لیاقتی، بی  این آخوند دستاربند یکبار انتخاب شد و در امتحان بی         . دشمن آمده بود  
ـ            ه کـرد، خـاتمی بـرای انتخـاب ریاسـت           و چاکرمĤبی نسبت به ولی فقیه هرچـه داشـت ارائ

هـای   جمهوری برای بار دوم، سخت از گذشته خود نادم و پشیمان بود و در یکـی از حـوزه                  
ای سر داد که مردم خیال کردند کسی روضه حضرت علی اکبر             انتخاباتی تهران چنان گریه   

 و بخشش   گر از مردم طلب عفو     میخواند ولی چنین نبود و این آخوند یزدی تردست و حیله          
اش کارآمد بود و از صندوق سر برآورد، روز از نو روزی از نو، باز هم همان                  کرد و اتفاقاً حیله   

ها و بدبختی  رئیس جمهور، همان اطرافیان، همان کشتن اندیشمندان آزاده و بستن روزنامه 
  .روزی مردم ایران و باز هم شعار اصالحات و سیه

شـود   همـه را نمـی    «ن اجتماعی میگویند    در تاریخ، مشهور است که سیاستمدارا     
اینها باید سر از قبر درآورند و مشاهده نمایند کـه میـشود ولـی               . »برای همیشه گول زد   

در مسجد هامبورگ زیر دست دکتر بهشتی ) ٢او آخوند یزدی باشد ) ١: چند شرط دارد
اخـل  تئوریسین قتلهـای مخـالفین در خـارج و د   ) ٣مسئول امور امنیتی زمان شاه باشد       

اق مقام والیت برای انجـام      تال یزدی بزرگی در دست و در پشت ا        همواره دستم ) ۴باشد  
در دادن شعارهای عوامفریبانه و توخالی به مرحله استادی رسـیده    ) ۵وظیفه مقیم باشد    

... آنقدر به سادگی و با تبسم دروغ بگوید که حتی خـودش هـم بـاورش بـشود                 ) ۶باشد  
هـم از   » اصـالحات «ت خط روی آب ریختـه شـد و مـسئله            باالخره، پته این موجود هف    

را » اصالحات«جاذبه و گیرایی افتاد و خاتمی از نظر سیاسی مرد و مردم ایران، همزاد او   
  .هم در همان تابوت در کنار او دفن کردند

روی دسـت حکومـت مانـده و        » اسالم ناب محمدی  «حال از سوئی    : جریان سوم 
 اسالمی در سراشیب سقوط است و این حرکت پس از           آنها شاهد آن هستند که حکومت     
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بیست و سه سال فریب مردم ایران و منحرف کردن جنبشهای میهنی برای براندازی، هر 
روزی مردم به آخرین درجـه       گیرد و از سوی دیگر تباهی و سیه        روز شتاب بیشتری می   

تحمـل ایـن   رسیده و دیگر نه از نظر اقتـصادی و نـه از نظـر سیاسـی ـ اجتمـاعی تـاب        
  .آشام و ستمگر را ندارد حکومت خون

ترین نوع نگرش به مـسائل       چنین تصوری از وضع امروز ایران شاید خوش بینانه        
کشورهای همسایه زودتر از ما متوجه عمق فاجعه شدند و بزودی پی بردند             . داخلی باشد 

البـد بیجـانی    که ایران فاقد حکومت مرکزی شده است، آنها بر این باور بودند که ایران ک              
تواند از جنوب، جزایر آنرا غصب کند، و دیگری در شمال منابع دریائی              شده که یکی می   

مجسم کنید هنگامی که یک حیـوان درنـده بخـشی از طعمـه خـود را                 . آنرا غارت نماید  
هـا و   هـا، شـغال   کنـد آنگـاه نوبـت روبـاه     شود و محـل را رهـا مـی    میخورد و سیر می 

 مانده را نوش جان کنند، حال کار بجائی رسیده که بایـد             ها میرسد که این پس     کرکس
که چنین سرنوشتی   » تفو بر تو ای چرخ گردون تفو      «: با استاد سخن همزبان شد و گفت      

  .برای ملک کیانی رقم زدی
حکومت اسالمی کاری ندارد که به امنیت یا تمامیت ارضی و یا استقالل ملی لطمـه                

تر و باالتر از آن دارد و آنهم اینـست کـه تـا حـد ممکـن                  وارد شود، او مأموریت و هدفی واال      
بیـشتر چپـاول کنـد و بـرای چنـد روز            ) ها آقازاده(بوسیله روحانی نمایان و یا فرزندان آنها        

 همواره از راه ایجاد ترس و نگرانـی از طریـق کـشتن، زنـدانی کـردن،       حکومت. بیشتر بماند 
ع و خاموش کرده است ولی تمام اینها        سنگسار نمودن، انگشت و دست بریدن، مردم را مطی        

یک روی سکه است، روی دیگرش خیمه شب بازی و برای سرگرمی مردم است که توسـط                 
آید همانطوریکه در جریان اول و دوم شاهد بودیم نقـش سـتون              ستون پنجم به اجرا درمی    

وئی بایـست بـه سـ      ملت ایران دیگر نمی   . پنجم در تبلیغات خارجی و داخلی بسیار مؤثر بود        
  .کند  آن را ترسیم کرده است و ستون پنجم حکومت از آن حمایت میحکومترود که 

گذاری حکومت اسالمی در ایجاد طـرح وفـاق ملـی و جریـان               اکنون سرمایه  هم
این آخرین تولیدات کارخانه تزویر حکومتی است و اینها هم خیلی به آن             . باشد سوم می 

  .اند امید بسته
. ها از جریان اول و دوم پا فراتر نهاده اسـت           ها و خواسته  در این فریب تازه، شعار    

میهنـان، دوسـتی، همگنـی و همراهـی          در این طرح، رژیم در نظر دارد بـین تمـام هـم            
  .سیاسی در ترفندی دیگر برای بقاء حکومت خود ایجاد کند

بـا  «تـوان بـا شـعار     این اندیشه در ظاهر بسیار پرجاذبه اسـت ولـی چگونـه مـی            
  .گروههای ظالم و مظلوم را مستمع کرد» دشمنان مدارا
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در هر صورت تا زمانی که قانون اساسی حکومـت اسـالمی و شـخص ولـی فقیـه                   
  .برجاست، انتظار هر تغییری در وضع موجود خواب و خیالی بیش نیست

گیرد، و اینکه کـدام      ها از نهاد رهبری حکومت سرچشمه می       تمامی این دسیسه  
حکومت مذهبی، تئوری سیاسی ـ اجتماعی و سیاسـی   کند که یک  عقل سالم قبول می
دهد که حاوی و حامـل آزادی، دمکراسـی، رفـاه و بهـروزی انـسان                 ـ اقتصادی ارائه می   

  . ساله آن بر همگان روشن است٢٣باشد، حکومتی که عملکرد 
کسانی هـستند کـه تـا گـردن در          » رژیم«متولیان طرح وفاق ملی و جریان سوم        

اند و قدرت تبلیغات و قهرمان آفرینی آن از سوی نهاد            فرورفتهزار حکومت    عفونت لجن 
  .شود رهبری حمایت می

برای اجرای این طرح، حکومت اسالمی بودجه کالنی برای حمایت از احزابی کـه              
در ایـن میـان برخـی از گروههـا،          . اند در نظـر گرفتـه اسـت        خود را در آن شرکت داده     

شتراک در آن دارند و با آنها ستون پنجم رژیم          ها و احزاب در خارج هم میل به ا         انجمن
باید گفت که اینان خواسته یـا نخواسـته خـائن بـه مـیهن اهـورائی                 . تکمیل خواهد شد  

مردم ایران یک جریان و یک خط دارند و آن مبارزه تا سرنگونی و براندازی               . خواهند بود 
  .رژیم پلید و غیرمردمی حکومت اسالمی است

دهـد کـه بـسیار       میهنان نوید مـی    راندازی به تمام هم   سازمان پارس و شورای ب    
نزدیک خواهد بود که شالق خشم مردم ایران بر صورت حاکمان غاصـب بـر مـیهن مـا،                   

فهمانیم که ایران و ایرانی تنها یک هدف و جریان دارد  فرود آید و در آنهنگام به آنها می
تی، تمامیـت ارضـی،     و آن حمایت از جنبش براندازی بـرای رسـیدن بـه آزادی، بهزیـس              

  .باشد استقالل و حاکمیت و غرور ملی می
با دشمن غاصب چنـین     دشمنان ایرانزمین فراموش نکنید که رمز مبارزه ایرانیان         

بـریم، بلکـه در بهتـرین        ضربه خود را در اولـین حملـه بکـار نمـی            مهلک ترین ما  : است
  .موقعیت برای نابودی دشمن از آن بهره خواهیم برد

 
  ١٣٨١خرداد 
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  خودسازی برای پیروزی

  
تـرین   سـاده . باشـد  انسان مانند تمام جانوران دارای غرائز مخصوص به خود مـی       

عادات و رفتاری کـه هـر موجـود جانـدار از بـدو تولـد بطـور                  «: تعریف غریزه اینست که   
دهد، و این عادات در طول تاریخ حیات نسلها، تسلسل داشته            ناخودآگاه از خود بروز می    

  .»شده استو منقطع ن
انـد، کـه غرائـز       دانشمندان علوم انسان شناسی به این نتیجـه مـشترک رسـیده           

مادرزادی باوجود اینکه در جانواران مشابه، کـامالً یکنواخـت بـوده و خـارج از محـدوده                  
باشد، ولی شرایط اقلیمی و طبیعی در نوع غرائـز اولیـه موجـودات        آموزش و پرورش می   

  .داشتهم نژاد، تأثیر عمیقی خواهد 
طـرف دسـت آویـز گروهـی از خـود بـزرگ بینـان در                 این تغییر نـژادی از یـک      

. شکل گرفتـه اسـت    » راسیسم«هائی از زمان شده، و فلسفه غیرانسانی نژادپرستی          برهه
اختیـار و  «در مقابـل  » جبـر و تقـدیر  «ارتبـاط غیرقابـل تفکیکـی بـا         » راسیسم«فلسفه  

  .دارد» تقدیرآفرینی
، در طـول    »جبـر و تقـدیر    «تـرین دوران حکومـت       ریـک در کشور ما، یکـی از تا      

گرد و بـدوی، دم از       کـه اعـراب بیابـان      زمان ننگ آوری  . استیالی خلفای اموی بوده است    
برتری نژادی نسبت به ایرانیان زدند، و آتشی را برافروختند، که نه تنها میلیونهـا نفـر از                  

 در قلـب ایرانیـان،      اعراب در کام آن سوختند، هنـوز هـم پـس از هـزار و سیـصد سـال                  
  .کشد های خشم و نفرت از این الف ابلهانه زبانه می شعله

البته هدف آن صحرانوردان تازه به قدرت رسیده، سرپوش نهادن بر دیگ جوشان             
خشم و خروشی بود که در نهان خانه ضمیر، ملت بـزرگ ایـران بنیـان حکومـت بیابـان                    

دنــد کــه هیجــان ملــت، انفجــار  گــردان را بلــرزه افکنــده بــود، خلفــا متوجــه شــده بو 
سازی را در پی دارد و تازه به تمدن رسیدگان تازی از وحـشت قیـام ایرانیـان                   سرنوشت

  .خواب و خوراک آسوده را از دست داده بودند
باز، مسئله خانه برانـداز      در آن لحظات حساس تاریخی، ناگهان دستاربندان حیله       

انـسان  «نشینان، کـه      شوم و دیرینه بادیه    با این افسانه  . را پیش کشیدند  » جبر و تقدیر  «
اراده در مقابل جبر و بازی تقدیر، سرنوشت هر انـسان، از بـدو والدت                موجودی است بی  

  .»بر پیشانی او نوشته شده و با این تقدیر الهی نه یارای ستیزی است و نه توان گریزی
ـ    و به این ترتیب ضعف و ناتوانی خود را در کشورداری و دین             ه حـساب   پـروری ب
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صـالحدید باریتعـالی    «لیاقتی دودمـان فاسـد خـویش را          خواست خداوند گذاردند و بی    
محاربـه بـا خـدا و       «آلود در حکومت تحمیلـی را،        و مبارزه با آن روش جنایت     » شمردند
نام نهادند، و بدعتی ناخوش نهادند که هنوز هم بـا عواقـب شـوم آن، دسـت بـه        » رسول

  .گریبان هستیم
بـرای آن   » شـفیعی «در ایـن جهـان، و       » فقیهی«ه برای آدمیان    این چنین بود ک   

، آدمیـان را موجـودات بـی عقـل و           »انسان و خدا  «این دالالن در میان     . جهان تراشیدند 
  .هستند» والیت«شمردند که نیازمندان » سفیه«شعور و 

اعراب بدوی را توان درک عواقب این بازی سیاسی ـ اجتماعی نبود، ولی ایرانیان  
ور بودند از این تحمیل سر برتافتند و دیری نپائیـد کـه               فرهنگی کهن و پربار بهره     که از 

! »قضایای به اصطالح الهی   «خط بطالن بر تمام     » ابومسلم خراسانی «سردار بزرگ ایرانی    
گرد را به زباله دانـی تـاریخ حوالـه           تقدیر و نژادپرستی اعراب بیابان     کشید و فلسفه جبر و    
روز ششصد هزار نفر از این نژاد باصطالح         ساز، ظرف یک   مرد تاریخ نمود و بفرمان آن ابر    

  .برتر بدست آزادمردان ایرانی گردن زده شدند
  بهانه نژاد پرستی

این امـر مـسلم     . ای استداللی نیز هست    ای را زیر بنا و پایه      بطور کلی هر فلسفه   
به ایـن معنـی     . دارد» جبر و تقدیر  «است که مقدار زیادی از سرنوشت انسان بستگی به          

ایم، در شهر و دیـاری       ایم که آنان را انتخاب نکرده بوده       که ما از پدر و مادری زاده شده       
  ایم ترین دخالتی در انتخاب آن نداشتهاز دنیای بزرگ پای به جهان گذاشتیم، که کوچک 

ایـم، و    حتی نام و نشانی بدون اجازه ما بر ما نهاده شده است که ما از آن آگاهی نداشته                 
به همین ترتیب، تعیـین نـوع خـانواده، محلـه و محـیط پرورشـی، تربیتـی و آموزشـی،                     
بهداشتی و اجتماعی، و هزاران عامل دیگر به ما تحمیل شده که ما هیچگونـه نقـشی در           

و . رقم زده است  » جبر و تقدیر  «تا اینجا سرنوشت هریک از ما را        . ایم تعیین آنها نداشته  
  .تیارمان تکوین یافته استحقیقت وجودی ما در ماورای اخ

توانیم  ولی آیا این فرمان جبر بایستی تا ابد بر ما حکومت کند؟ و یا اینکه ما می                
حاکم بر سرنوشت خویش باشیم؟ جواب این سئوال بسیار ساده اسـت، زیـرا هـیچ فـرد                  

  .خواهد بصورت یک برده و یا بنده زندگی کند عاقل و بالغی نمی
  راه رسیدن به پیروزی

  .ید بدانیم که هیچ قدرتی در جهان، از قدرت کنترل و تسلط ما بیرون نیست با-١
  . باید بخواهیم که بر سرنوشت خویش حاکم باشیم-٢
انـد نجـات یـابیم، و        که ما را قرنهاست به آن دچار کرده       » خود فراموشی « از   -٣
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  باید باشیم؟» چه«هستیم؟ و » چه«ایم؟،  بوده» چه«بدانیم که 
  .را بشناسیم» خود«رویم و  در خود فرو -۴
  .را بسازیم» خود« برای آینده بهتر، -۵
شـویم، نبـردی    » نبـرد « آنگاه با سرمایه کافی و ذخیره علمی و تجربی آماده            -۶
  .میهنانمان امان برای بهبود زندگی خود و هم ساز و بی سرنوشت
 روی   باید اطمینان داشته باشیم تا میهنمان نجات پیدا نکند، هرگز نـه خـود              -٧

بنابراین همانطور کـه در بـاال اشـاره         . خوشی و شادی خواهیم دید و نه نسلهای آینده ما         
  .توان نقش حکومتهای فاسد را نادیده گرفت کردیم، هیچگاه نمی

آینده وقتی بروی ما ایرانیان لبخند خواهد زد، که گریبان مام میهن را از چنگال               
  .منجات بخشی» خلفای دروغگو«آلود وارثین  خون

  .راه نجات ایران، این است و جز این نیست
 

  ١٣٨١خرداد 
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  تروریست اسالمی جهان وطن،

  سگی که پای صاحبش را گاز گرفت
  

حوادثی که در نخستین سال هزاره سوم میالدی پشت ابرقدرت آمریکـا را بلـرزه               
ماه برای ثبت در تاریخ از سـوی مـا نیـز در ایـن نامـه یـادآوری        درآورد با گذشت شش

  .شودمی
ایـست کـه در آن دو     روز فاجعه١٣٨٠ شهریور ٢٠ برابر با    ٢٠٠١ سپتامبر   ١١

آسمان خراش چهارصد متری مرکز بازرگانی جهـان در نیویـورک و نیمـی از سـاختمان                 
پنتاگون ستاد فرماندهی ارتش آمریکـا در واشـنگتن بـا کوبانـدن سـه هواپیمـا بدسـت                   

  .و چندین هزار کشته بجای گذاردندهای انتحاری اسالمی طعمه آتش شدند  تروریست
یــک هواپیمــای چهــارم هــم در همــین روز پــس از درگیــری هواپیماربایــان بــا 
سرنشینانش پیش از رسیدن به نیروگاه اتمی که هدف او بود در پنسیلوانی سقوط کرد و 

  .بالی بزرگی از سر آمریکا گذشت. منفجر شد
 آبان ماه یک    ٢١نوامبر برابر با     ١٢ در تاریخ    ثروز پس از این حواد     دو ماه و یک   

هواپیمای پنجم هم با کنده شدن یکی از موتورهایش بر فراز نیویورک بروی سـاختمانها               
 روز پـس از  ١١یکمـاه و   .پرتاب شد و همه سرنشینان و کارکنانش را بکام مرگ فرستاد

ه یـک    دی ماه چیزی نمانده بـود کـ        ۴ دسامبر برابر با     ٢٣این حادثه در بامداد یکشنبه      
هواپیمای ششم هم که از پاریس بسوی میامی رهـسپار بـود بـر فـراز اقیـانوس اطلـس                    
بسرنوشت همانندی دچار شده و بـدرون آبهـا بلغـزد ولـی خوشـبختانه بـا مهـار کـردن           

اگـر  . تروریست اسالمی که یک گذرنامه انگلیسی داشت از انفجار جلوگیری بعمـل آمـد             
ند تا بگوید این جنایت بدست یک تروریست        ما گرفت کسی زنده نمی    انفجار صورت می  

  .اسالمی دست پرورده مسجد بزرگ مسلمانان در لندن انجام گرفت
های الکترونیکی ابرقدرت که جنبیدن بن الدن را زیر گوششان هم ندیدند             چشم
نگریستند، ریشه این بالهـای آسـمانی را در اسـالم تروریـست و بازیهـای                 اگر خوب می  
از ماست که بر ماسـت، و شـاید اینهـا همـه خـشم               . کردند یدا می المللی پ  سیاست بین 

تیـری را کـه آمریکـا بدسـت اسـالم واپـسگرا از              . خداست که بر جان آمریکا افتاده است      
پاکستان بسوی افغانستان رها کرده بود روی کوههای سـربر آسـمان کـشیده آن کمانـه              

یـاد درد آن در جهـان       کرد و چنان در نیویورک و واشنگتن بر دل خودش نشست که فر            
  .پیچید
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اری سه دقیقه سکوت از سوی دولتمردان اروپـائی بـرای         ذمراسم پرآب و تاب برگ    
جانباختگان این فاجعه که قربانیان جهانخوارگی دولت خودشان هستند نقطـه اوج ایـن              

  .ها بود عوامفریبی
محمد خاتمی نیز مأمور بود که از جایگاه رئیس جمهوری بنـام حکومـت مـزدور                

سالمی صدای دروغین همدردیش را با آنان بیامیزد و نشان بدهد که برای او هم خـون                 ا
آمریکائیهائی که بدست تروریست پرورده خودشان کشته شدند از خون ایرانیانی کـه در              

سود اسـلحه فروشـان بیگانـه بـر خـاک ریختـه شـد               ه  جنگ هشت ساله ایران و عراق ب      
  .تر است رنگین

الدن در سه چهار سال گذشته علیه پایگاه سربازان          نعملیات تروریستی همین ب   
، سفارت آمریکـا در     )با همکاری با حکومت اسالمی ایران     (آمریکائی در عربستان سعودی     
کـه بـیش از صـد کـشته بـر جـای        ... در دریـای عمـان و      سودان و ناوگان جنگی آمریکا    

  .گذاشت با هیچ واکنشی از سوی آمریکا روبرو نشد
برای جان شهروندان خـودش هـم ارزشـی قائـل نیـست دسـت               دولت آمریکا که    

پاکستان و طالبان را برای تأمین منافع کمپانیهای نفتی بـر سرنوشـت ملـت سـتمدیده                 
هـای نفـت و گـاز آسـیای میانـه از افغانـستان و                راه عبور لوله  . افغانستان بازگذاشته بود  

ملت هم شده است بایـد      پاکستان تا دریای عمان و بازارهای فروش به بهای نابودی یک            
  .شد، آرزوئی که کمپانیهای نفتی چه بسا بگور ببرند گشوده می

وزیدن نسیم آزادی به افغانـستان ارمغـانی        . عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواهد      
 آمریکائی  –است که بن الدن از نیویورک برای افغانها فرستاد، وگرنه نفتخواران انگلیسی             

های دیگری در رابطه با برخی سران طالبان بـرای یکـسره            بنا به خبرهای درز کرده خواب     
  .کردن کار این سرزمین برای آنها دیده بودند

مند است   ولی سازمان القاعده که از همکاری یک مافیای نیرومند آمریکائی بهره          
زودتر از آنها دست بکار شد و یک روز پس از ترور احمد شاه مسعود توانست ابرقدرت را                  

  .دزانو درآوره ب
شبکه آن کارمندان دزد سیا که در افغانستان کنار بن الدن جا خوش کرده بودند 

زدند نیز بایـد در ایـن فاجعـه          حسابی از راه قاچاق مواد مخدر به جیب می         و پولهای بی  
  .دستی داشته باشند

هـرکس بـا مـا نیـست        «گویـد    اگر آقای جرج بوش که در مبارزه با تروریسم می         
بند این پیام است، پس چرا همکاریهـای انگلـستان بـا حکومـت             همچنان پای   » برماست

  تروریست اسالمی را تاکنون نادیده گرفته است؟
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 سپتامبر به تهران    ١١سفر شتابزده تونی بلر نخست وزیر انگلستان پس از فاجعه           
هـای   اش از آخونـدها، کـه رسـانه        و دو دیدار پی در پی جاک استراو وزیر امور خارجـه           

 اسـالمی بگذارنـد، ایرانیـان بدرسـتی بـه           حکومت به حساب براه آوردن      مزدور کوشیدند 
 که یک لنگش در هواست و آفتاب عمرش به لـب            حکومتیانگیزه جلوگیری از فروپاشی     

آبـروی   لغزندگی فراینده آخوندساالری الشـخوران بـی      . بام رسیده است تشخیص دادند    
  .انگلیسی را به گیجی انداخته است

رئیس جنایتکار قوه قضائیه حکومـت اسـالمی کـه شـمار            محمود هاشمی عراقی    
زندانیان را به ششصد وپنجاه هزار تن یعنی بیش از دویست برابر رژیـم گذشـته بـرآورد                  

دهد که این حکومت هیچ پایگاه مردمی ندارد و تاکنون بـا             تنهائی نشان می  ه  کند ب  می
ل گذاشتن آمریکا به بهای     زور و پشتیبانی بیگانگان، بویژه انگلستان و دست کم زیر سبی          

آمریکا بایـد بـه ایـن پرسـش         . کشتار و بند و شکنجه صدها هزار ایرانی برجا مانده است          
پاسخ بدهد که آیا ترویست اسالمی جهان وطن همچنان یکی از اهرمهای جهـانخوارگی              
او را تشکیل خواهد داد و یا دیپلماسی او بتدریج بسوی تفاهم با دیگر کشورها و احتـرام                  

ه دیگر ملتها متمایل خواهد گشت؟ سیمای جامعـه نـوین افغانـستان و رونـد بازگـشت        ب
ای در این زمینـه تکلیـف مـا را روشـن             ساالری بدین سرزمین اسالم زده تا اندازه       مردم

  .خواهد کرد
خورد و هم از     کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل که هم از توبره دولت آمریکا می            

المللی، پس از یکـسال بـرای بـار دوم بـه تهـران بدیـدار           ینآخور مافیای پول و قدرت ب     
ای رفت ولی نگفت چه ارمغانی از گفتگوهایش با سرکرده تروریستها برای بشریت    خامنه

تنها ره آوردش از این سفر آن بـود کـه خـود را فریفتـه آزادی بیـان در                    . با خود بازآورد  
 آبروئی را هم که سـازمانش داشـت         حکومت اسالمی خواند و با این یاوه پردازی ته مانده         

گاههـای   نگاران و آزادیخواهانی را که در شکنجه       دبیر کل انبوه روزنامه   . بر خاک ریخت  
سپارند بفراموشی سپرد و نپرسـید چـرا         برند و جان می    حکومت در پی تکلیفی بسر می     

نـد آزاد   شـان ندار   اند و مـدرکی برعلیـه      بیگناهانی را که به بهانه توطئه براندازی گرفته       
دانـد کـه همـه ملـت         مان دلیل که او هم مانند آخوندها مـی         ه گمان به  کنند؟ بی  نمی

پافشاری برخی سـناتورهای آمریکـائی    .ایران کمر به براندازی حکومت مزدور بسته است
های خفت بـاری     دهنی برای یافتن راه سازشی با سردمداران تروریسم آخوندی برغم تو         

د، ارزش پیام رئـیس جمهورشـان را در بـاور جهانیـان تـا               خورن که از سران حکومت می    
ابرقدرتی که معلوم نیست در مبارزه بـا      . ورد آ میپشتوانه پائین    سطح یک رجزخوانی بی   

  )...با ماست یا برماست؟(تروریسم خودش هم 
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 سپتامبر یک چند ماستها را کیسه       ١١در همان زمان آخوندها که پس از فاجعه         
ـ      انگلستان دوباره دم درآورده   کرده بودند با اشاره      بـاد دشـنام و ناسـزا       ه  اند و آمریکا را ب

. دار آنکه ابرقدرت هم گوئی با سر و صدای این طبل تهی دارد جا میزند                خنده .گیرندمی
جا هم برخی نمایندگان فاسد و خریداری شده سـیا زورشـان را             داند که در این    شاید می 

اند و به دولت و ملت خودشان خیانت   گذاشتهدر کفه ترازوی تروریستهای اسالمی ایران
  .ورزند می

نخستین شرط اعتبار یافتن پیام جرج بوش مهار کردن نیروهائیست که در خـود              
آمریکــا شــالوده تروریــست اســالمی جهــان وطــن را ســالها پــیش از خاکــستر شــدن   

بـازی  اینان از همکاری تنگاتنگ انگلستان که دسـت از اسـالم            . اند آسمانخراشها ریخته 
مندنـد بـا     خواند بهره  دارد و در همان حال خود را بهترین دوست آمریکا نیز می            برنمی

داشتن چنین دوستی آمریکا چه احتیاجی به دشـمن دارد؟ تروریـست اسـالمی جهـان                
 سـال   ٢٣وطن خمینی همزاد اهریمن پلیدی بنام سید روح اهللا خمینی است کـه بـا او                 

به بـازوی یکـدیگر در خـدمت بـه اسـتعمار تـاکنون              پیش پا بدین جهان گذاشته و بازو        
  .اند اینهمه ویرانگری و کشتار و جنایت کرده

با مرگ حکومت اسالمی در ایران یک بدنه بزرگ تروریست اسالمی جهان وطـن              
  .ریزد می فرو

حکومت اسالمی برآمده از توطئه بزرگی است که آمریکا و اروپا یـا بزبـانی دیگـر                 
عتی برای نابود ساختن دستاوردهای علمی، فرهنگی، اقتصادی        باختریان و کشورهای صن   

و اجتماعی ما کرده بودند تا خود به آسانی در سایه سرکوب آزادیها، بدست رژیم مزدور،                
مـان پرداختـه و بـا گـسترش بیکـاری و بینـوائی و پریـشان                  به چپاول ثروتهای طبیعی   

  .های خود درآورند سامانی، مردم این سرزمین را بصورت مصرف کنندگان بنجل
آتش جنگ هشت ساله ایران و عراق که سالها پیش از انقالب اسالمی در پـی آن      

ولی در حالیکـه پـیش از پایـان دومـین سـال      . بودند سرانجام با این انقالب افروخته شد    
 میلیارد دالر غرامت جنگی از سوی کشورهای عرب به ایران پایان ۶٠میرفت با پرداخت   
ینی یعنی بفرمان استعمار، بـیش از شـش سـال دیگـر بـا ویرانیهـا و                  پذیرد بدستور خم  

  .کشتارهای چند برابر بیشتر بزیان ایران و بدون غرامت جنگی ادامه یافت
تـرین و دزدتـرین     نقش برجسته علی اکبر هاشمی رفسنجانی که یکـی از خـائن           

  .آخوندهاست در این خیانت از کسی پوشیده نیست
آمـد دسـتور     رفـت، اسـتعمار بـدش نمـی        زدور نمی اگر بیم فروپاشی حکومت م    

  .نوشیدن جام زهر برای خمینی را یکی دو سال دیرتر صادر کند
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برای اینکه ایرانی نتواند از زیر بار ناسامانیهای این جنگ ویرانگر کمر راست کنـد         
و به سازواری و بهبود زخمهـایش بپردازنـد، جانـشینان خمینـی دسـتور داشـتند بنـام                   

های دست و پاگیری که بر آن بستند، همه راههای آبادگری را بر   و پیرایهشریعت اسالم
  .ایرانیان ببندند

نوید آزادی و امنیت و قانون، هنوز هم آن سه چهار میلیون ایرانی را که سـرمایه                 
  .دارد و دانش بیشترشان نوشداروی جامعه دردمند ایرانست از بازگشت به میهن باز می

  
   زان رفتندمردان خدا بگوشه ای 

  کامروز مخنثان جهان بگرفتند 
  
  

  ١٣٨١خرداد 
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  نفاق ملی و دین فروشان میهنی

  
ـ               ه خمینی دستاربندی بود چون دیگر متولیان دین که برای پیشرفت کار خـود، ب

در ماههای پایـانی    . کرد شد و از انجام هیچ نیرنگی دریغ نمی        ای متوسل می   هر وسیله 
تا بـه ایـن حیلـه،       » وحدت کلمه «گفت   خود همواره می  شورش عمومی او با لهجه ویژه       

اهللا، رهبر   حزب فقط حزب  «مردم و حتی جنبشهای مترقی را وادار کند که شعار بدهند            
 بهمن بر اریکه قدرت نشست کوشش کرد کـه          ٢٢ولی هنگامیکه پس از     » اهللا فقط روح 

ن جدائی بکـار بـرد      بین قشرها و طبقات مردم فاصله ایجاد کند اولین عنوانی که برای ای            
هـای خـود اسـتفاده       بود که از آن بعنوان توجیه همه جنایات و چپاول         » طاغوتی«کلمه  

مفسد «شد هم    ای مشمول این تعریف می     کرد زیرا بمجرد اینکه فرد بخت برگشته       می
  .شد رسید و هم مصادره و غارت اموال او مجاز می بود و باید به قتل می» االرض فی

نـام حکومـت،    «تـر کـرد گفـت        که موقعیت خـود را مـستحکم      در چند ماه بعد     
و بـا اینکـه در هنگـام        » جمهوری اسالمی است نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر           

موافقت کرده بود، گفـت بایـد نـام آن،        » مجلس شورای ملی  «تنظیم قانون اساسی با نام      
  .باشد» مجلس شورای اسالمی«

شـد و    با گستاخی منکر وجـود ملـت مـی     او از کلمه ملی هراس داشت و همواره       
  .داریم و ملت حرف بیهوده است و بس» امت«کرد که در اسالم، ما  عنوان می

اندیشی که در کنار خمینی برای به ثمر رسیدن           بخت و ساده   آن گروههای نگون  
کوشش و جانفشانی کرده بودنـد پـس از انقـالب، سـهم خـود را در                 » باصطالح انقالب «

  .ت خواستار شدند ولی از این تکدی دست خالی بازآمدندمشارکت از حکوم
بـود و هرگـز بـه هـیچ فـرد و گروهـی اجـازه                ) خـواه  همه(خمینی یک توتالیتر    

  .داد که در شبکه مافیائی او وارد شود نمی
انقالب یک خط و جهت پیدا کرد، اینکه کامالً دیـن همـه چیـز شـد و از جملـه                     

  .ساز ملت ایران شد سیاست اداره کشور و حکومت و سرنوشت
های دمکراسی آنها هستند     ترین حکومت  ترین و پرارج   در جهان معاصر شایسته   

باور دارند، زیـرا    » الئیک«اند و به نوعی اداره       که دین را از سیاست و حکومت جدا کرده        
حاکمیت نهادهای دینی بر حیـات سیاسـی ـ اجتمـاعی و سیاسـی ـ اقتـصادی را بـرای         

، خود را از قید کلیسا رهـا کـرد و           ١٧٨٩فرانسه با انقالب    . دارندپن جامعه زیانبخش می  
حرکت از آنجا بود کـه سـلطه    أامروز مرکز ثقل و نقطه اصلی دمکراسی جهان است، مبد        
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آنهـا بـر ایـن نکتـه تأکیـد داشـتند کـه حکومـت دینـی                  . دین بر حکومت را ساقط کرد     
ورد  آادی جامعه بوجود مـی  سیاسی ـ اقتص مشکالتی در راه توسعه سیاسی ـ اجتماعی و 
کنـد و ایـن نظریـه کـامالً درسـت بـود و               و در جهت معکوس مردم ساالری حرکت می       

گفتند هنگامی که دین  صاحبان کلیسا دین فروشان بودند و انقالبیون فرانسه می. هست
از قدرت حکومتی محروم شود مردم بـا صـفا و پـاکی بـه اعتقـادات دینـی خـود عمـل                       

پردازد، ولی در کشور     م دور از هر گرایش دینی به اداره کشور می         کنند و حکومت ه    می
ما موضوع کامالً برعکس است، درست پس از دویست سال که از انقالب شکوهمند ملت               

گذرد، حکومت دزد، فاسد و خائن در ایران به زور سرنیزه و اسـلحه، دیـن را                  فرانسه می 
ه برای ما ملت ایران جز تباهی، رنج      کدام دین؟ آنچه ک   . اساس کشورداری قرار داده است    

و گرسنگی، بیماری و فقر و ارتشاء به ارمغان نیاورده است، ما به چنین برداشت از دین و 
کنیم که چنین حکومـت      و تا پای جان ایستادگی می     ! چنین حکومت دینی میگوئیم نه    

  .جنایتکار و ضد مردمی را سرنگون کنیم
  

  »ملی ـ مذهبی«اما مقوله 
بتوانـد بـر    » ملـت «پنداشت که شاید در ایـن مقولـه،          ا سازمان پارس می   در ابتد 

در ایـن تـضاد بتواننـد بـه دامـن مـیهن             » عوامل خود گم کرده   «چیره شود و    » مذهب«
بازگردنــد و در اســتراتژی جنــبش برانــدازی از ملــت ایــران حمایــت کننــد،ولی امــروزه 

انـد و   المی پافـشاری کـرده  بینیم که آنها همواره در استقرار و تحکیم حکومـت اسـ            می
  .ای بیش نیستند کنند و مریدان نادان و خیانت پیشه می

روزگاری بود که مرد میهن پرستی چون مـصدق بـا داشـتن اختیـارات کامـل از                  
تا اینجای مطلب، بسیار پسندیده و در جهـت مـصالح ملـی    . جانب شاه، نفت را ملی کرد   

در جهت مخالفت پادشاهی حرکت کرد و اما بعد چه شد؟ این حرکت ملی ـ میهنی  . بود
البتـه قـانون اساسـی      . گفـت شـاه بایـد سـلطنت کنـد و نـه حکومـت               دکتر مصدق می  

مشروطیت نیز بر همین پایه و همین تفکر تنظیم شده است ولی در انتها نظر او این بود                  
و که شاه حتی بر اداره امور مملکت نظارت هم نکند و او همه امور را در اختیـار بگیـرد                     

  .جنگ قدرت آغاز شد
 مردم به خیابانها ریختند و نتیجه آن شد، آنهـا           ١٣٣٢ مرداد سال    ٢٨دیدیم در   

همه غایب بودنـد و     » با خون خود نوشتم یا مرگ یا مصدق       «گفتند   که چندی پیش می   
  .یا شاید آنها در بین همین تظاهرکنندگان علیه او بودند

» جبهه ملـی  «و به خود عنوان     چندی پس از سقوط مصدق، جمعی از طرفداران ا        
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اهللا زنجانی در سـالهای بعـد بـه خـود رنـگ              اهللا طالقانی و آیت    دادند که با دخالت آیت    
دانیم که مجاهدین خلق هـم ریـشه در همـین حرکـت سیاسـی ـ        مذهبی گرفت و می

مذهبی دارند، دار و دسته بازرگان نیز از همان قماش بودند، و تا آنجا پـیش رفتنـد کـه                    
بختـی امـروز     های اصلی انقـالب و نگـون       ادی را برپا ساختند که یکی از مهره       نهضت آز 

  .ملت ایران شد
بازرگان هنگامی که ابالغ نخست وزیری خود را پس از انقالب از خمینی گرفـت               

و بنام مذهبی بـر ملـت مـا روا    » ملی«هائی بود که بنام  ها و جنایت   پاداش همه خیانت  
  .داشت

ست وزیری خود همـراه بـا ابـراهیم یـزدی وزیـر امـور               او در دوره هشت ماهه نخ     
شماری مرتکب شدند که از جمله کـشتار و   ها جنایات بی خارجه و دیگر ملی ـ مذهبی 

... پرستان در همه نقاط ایران، حمله نظامی و کشتار مردم کردستان و غیـره              اعدام میهن 
کـار اسـالمی     و کسانی مانند پیمـان نیـز هرگـز بـه انتقـاد جـدی از حکومـت جنایـت                   

 ١٣۶٧نپرداختند، و در هنگام کشتار صـدها زنـدانی سیاسـی ـ اجتمـاعی در تابـستان       
خاموشی و سکوت را انتخاب نمودند چرا که برای ایـشان حفـظ مـذهبی بـودن در ایـن                    

نتیجـه چـه شـد؟ خمینـی     . حکومت ماورای ملیت و یک حکومت ملی ـ میهنـی اسـت   
اسـتفاده کـرد و پـس از        » دستمال نظافت «عنوان  باهوش و غریزه ریاکارانه خود از او به         

بود بگور فرستاد و بازرگان هم تا آخـر         » ملی«مدت کوتاهی عذرش را خواست و هر چه         
عمر ناله کرد که ما از شما هستیم و ما را بازی بدهید و همـه دسـتاربندان بـه ریـش او                       

  .خندیدند
ه حکومـت همچنـان   بردار نبود و برای رسیدن ب  دست» ملی ـ مذهبی «اما گروه 

داد غافل از آنکه ملت ایران آنها را افراد نادان، کـودن،             به حیات و فعالیت خود ادامه می      
اعتباری اتخاذ این نام     داند چرا؟ چون نخستین بی     کفایت و خائن به مصالح ملی می       بی

  .در مفهوم ایرانی آن با مذهبی در مفهوم عربی آن کامالً متضاد است» ملی«که  آنست
 روزی که ایران مورد تهاجم و تجاوز تازیان قرار گرفت تا امروز هرگز ملت ایران از

اند و هرکس بخواهد چنین لکه ننگی بر فرزنـدان           نشده» عربی«و میهن پرستان ایرانی     
ما هرچه بدبختی . ایران زمین بزند پلیدترین انسانی است که نام ایرانی بخود گرفته است    

نشینان داریم، لذا دین، قابل احترام است و بعنوان اساس           بادیهداریم از تازیان و فرهنگ      
داری و حکومـت دینـی دو مقولـه         را در جامعه ایفا خواهد کرد، دینـ       معنویت نقش خود    

متضاد یکدیگر هستند و دیندار واقعی برای حفظ احترام به دین، آن را جدا از حکومـت                 
  .داند می
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و ) نهـضت نفـاق ملـی     (یس نهضت آزادی    اران انقالب، رئ  ذابراهیم یزدی از بنیانگ   
ها و حافظ سیاست غرب در ایران، چندی پیش به ایران آمد آنهم  نماینده ملی ـ مذهبی

در حالیکه حکومت، تعدادی از طرفداران او را توقیف و زندانی کرده بود؟ و بـرای او هـم                   
مـیهن مـا    او با یک شعار وارداتـی بـه         ) شب بازی  خیمه(حکم بازداشت صادر نموده بود      

ای بود که او با خود از فرنگ به ارمغـان آورده             این دیگر چه تحفه   » وفاق ملی «بازگشت  
گیری از جـدد مـردم و شـاید بـه خیـال خـود پیـش         ای نو برای اغفال م     بود، این دسیسه  

جنبش مردم بود، و این جنب و جوش همواره برای نجات حکومت اسالمی ادامه داشـته                
طلبـی   سه آلترناتیوسازی حکومـت بعـد از بـن بـست اصـالح     آشکار است که پرو .و دارد

هـا قبـل و بعـد از فروپاشـی           همواره فعال بوده اسـت و بـرای امنیـت آقایـان و آقـازاده              
شود، در این بین حرکات موازی مانند جریان و نیروی سـوم هـم بـرای                 ریزی می  برنامه

بـر همگـان    .نـد ک گمراه کردن حرکت مردم در جنبش براندازی نقش خود را ایفـا مـی  
روشن است که حکومت اسالمی از بنیان در حال از هـم پاشـیدن اسـت، فقـر، فحـشا و                     

  .برد گرسنگی جامعه را به سوی طغیان و شورش می
روزی حکومت توانست خاتمی را بر سر کار بیاورد و عصیان مردمی را بـه تـأخیر                 

  حاال چه باید کرد؟. بیاندازد
رود و پس از ایـن جلـسه و تبـانی دو             بی می  خرداد به مالقات کرو    ٢١یزدی در   

باید به ملـت ایـران     . شود که ما در اصول با یکدیگر موافق هستیم         فروش اعالم می   وطن
اند و حاال نیز بـا هـم در جهـت            گوشزد کرد، آنها از آغاز در فروع هم با هم توافق داشته           

ای  ان وابـسته نگـار  زنند و امثـال روزنامـه    تحکیم همین حکومت مذهبی دست و پا می       
نیـز در همـین     ... پور، شمس انور، مسعود بهنور و شـمس واعظـین و غیـره             مانند جاللی 
  .اند زنند و همواره در توجیه کشتار ملت ایران در صف حکومت بوده راستا قلم می

کند سناریو و بـازیگران پاکـسازی فرهنگـی آقایـان            مگر ملت ایران فراموش می    
  .هستند» فرهنگ ایران«د عادل که اکنون حامیان مهاجرانی، فاطمی، سروش و حدا

ها و جراید اظهـار نـدامت و پـشیمانی و طلـب              تا زمانی که اینها علناً در روزنامه      
و اینهـا   . توانند از خشم ملت در آینده مصون بمانند        اند، نمی  پوزش از ملت ایران نکرده    

 حکومـت اسـالمی ضـد       میبایست راه خود را با استراتژی ملت ایران که همان برانـدازی           
ایرانی است همسو کنند، تا بتوانند در آغوش ملت ایران جای بگیرنـد و از کیفـر مـصون                  

کسانی که در فریب افکار و اغتشاش در تدقیق آنـالیز حکومـت جنایتکـار نقـش      .بمانند
ار در فریـب مـردم و حـامی ترفنـدهای           ذهای تأثیرگـ   ای نقش  اند و به گونه    بازی کرده 

انـد و در گفتـار      کار مسئول بـوده   اند و در حقنه کردن نظام جنایت       هبودحکومت اسالمی   
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 در دنیای آزاد به عنوان روشنفکر از جریانـات اول، دوم، سـوم رژیـم                روشنگرانه مسئول، 
 حال و روز فرد فـرد ملـت ایـران، خـواهران و               اند اند، اینها چگونه توانسته    حمایت کرده 

که خود بیننده بودند در ردای حکومت       !! صطالح بینا برادران ما را ببینند و با چشمانی با       
نواندیشان دینی که میان دین، جامعـه و سیاسـت اجتمـاعی     .جنایتکار داد سخن بدهند

باشند و رویکرد تجددگرایانه دارند و بر جدائی نهاد دین از حکومت تأکیـد               می» الئیک«
رزشهای دینی را با حیـات      دارند و باور به حاکمیت نهادهای دینی ندارند ولی آمیختگی ا          

دهند و حکومت دینی را مشکلی در راه توسـعه   سیاسی ـ اجتماعی مورد تأکید قرار می 
سیاسی ـ اقتصادی، سیاسی ـ اجتماعی و بوجود آورنده بحرانهای رو به افـزایش جامعـه     

و هم کـامالً    ) گرا هستند  مردم(دانند و باور به حاکمیت مردم و مردم ساالری دارند            می
ی بـه ارزشـهای اساسـی دینـی پیـشروی           راد مقتضیات زمان و تحوالت الزم ضمن وفا       با

توانند همراه با جنبش براندازی ملـت ایـران در یـک     کنند، این نواندیشان دینی می   می
  .سو قرار بگیرند

پنـدارد لـذا     داری را با حکومت دینی یکسان می      هرچند که حکومت اسالمی دین    
در هر حال ستون پنجم . دینی است ن قدرت همان بیدین دولتی دین قدرت است و دی

تبلیغ و  (رژیم در حمایت از وفاق ملی، جریان و نیروی سوم چه در گفتار، چه در نوشتار                 
اند  دهند و به منافع ملت ایران خیانت کرده        و در عمل، بدنه نظام را تشکیل می       ) ترویج

ان کننـد و بدسـت      خواهنـد شـامل مـرور زمـ         ساله حکومـت را مـی      ٢٣و عملکردهای   
اینها باید بدانند که جنایت و خیانت به ملت ایران شامل مـرور زمـان               . فراموشی بسپارند 

اینها نسل در نسل پاسخگو خواهند بود چرا که جنایت علیه یک ملـت، علیـه                . شود نمی
انسانیت و بشریت همواره مورد بررسی خواهد بود و گروههای مفسد کـه بـا همیـاری و                  

گروه اکثریـت، تـوده،     : اند، مانند  ین حکومت را تا کنون سر پا نگاه داشته        همکاری خود ا  
خواهـان و بخـشی از    هـا و اقلیتـی از مـشروطه    جمهوریخواهـان ملـی، ملـی ـ مـذهبی     

روشنفکران و نویسندگان گرایش چپ که اینجا در مدیرسازی و امـور اجرائـی حکومـت                
  .اند پاسخگو خواهند بود اسالمی شرکت داشته

وان پاسداران میهن اهورائی ایران بر این نکته تأکیـد داریـم کـه برانـدازی                ما بعن 
باشـد و برانـدازی توسـط        حکومت اسالمی، اولـین هـدف اسـتراتژیک ملـت ایـران مـی             

اپوزیسیون واقعی که در آن اکثریت ملت ایران جا دارند صورت خواهد گرفت که الزاماً از              
بـرای آزادی، حقـوق اجتمـاعی و غـرور و     اعضاء گروههای سیاسی ـ اجتماعی نیستند و  

  .افتخار ملی ـ میهنی خود قیام خواهند کرد
  ١٣٨١تیر 
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  شود  ایران به پیروزی نزدیک میدرجنبش براندازی 

  
بعد از گذشت نزدیک به یـک ربـع قـرن از شـورش خـائنین، مـزدوران و فریـب                     

ن و جهـان کـامالً      خوردگان برای ویران کردن ایران اهورائی که نتایج آن بـر مـردم ایـرا              
ای بـه نـام سـتون پـنجم توانـسته اسـت حرکـت آزادی                 باشد، همواره مقوله   آشکار می 

از مـردم مـیهن مـا مخـالف         % ٩٠خواهانه مردم را به بیراهه بکشاند و در شـرایطی کـه             
  !حکومت مستبد و جانی هستند باز نتوانستند این حکومت را سرنگون سازند چرا

از مزدوران آن، در ایران و در خارج و بدلیل حمایت           ستون پنجم رژیم متشکل است      
مالی و معنوی از جانب حکومت اسالمی، استعمارگران و دشـمنان ایرانـزمین ایـن افـراد در                  

ها، انجمنهای فرهنگی، گروههای سیاسی ـ اجتماعی در داخل و   رادیوها، تلویزیونها، روزنامه
اند و برای اسـتمرار و تحکـیم    نیز بوجود آوردهاند و تعدادی از آنها را    خارج ایران نفوذ کرده   

گردان نبوده و نیستند و ننگ و نکبت این         نی و دزد از هیچ گونه خیانتی روی       این حکومت جا  
  .اند روز میهن ما به ارمغان آورده حکومت را برای مردم سیه

این مزدوران از تمام ترفندهای حکومتی و عناصر وابسته به آن حمایـت و تبلیـغ             
اند جنـبش برانـدازی ملـت ایـران را کـه از همـان روزهـای          اند و تا امروز توانسته     کرده

  !نخست بعد از شورش آغاز شده بود به انحراف بکشانند
ما اکنون به این عوامل و مزدوران ستون پنجم رژیـم و کـسانی کـه بـرای ادامـه                    

 ایرانـی  بار خود با خفت و خواری با قبول وجوهی از حکومت ضـد          زندگی کثیف و نکبت   
اند و راه خیانت را علیه فرزندان مـیهن مـا            خود را در اختیار دشمنان ایرانزمین گذاشته      

  :دهیم پیمایند هشدار می می
سازمان پارس و شورای براندازی و ملت ایران فراموش نخواهند کرد، که اینها در              

ما نقش بخش مردم میهن  خواهانه و رهائی فریب دادن مردم و انحراف جنبشهای آزادی
پرسـتان و    اند و باعث اسـتمرار کـشتار، شـکنجه و سنگـسار مـیهن              بزرگی را ایفا کرده   

اند و از سوی دیگر باعث تباهی روحی و شخـصیتی ملـت بـزرگ                فرزندان میهن ما بوده   
اند، اینهـا    ایران و نابودی اقتصاد کشور و ایجاد فقر و فساد در میان مردم شریف ما بوده               

   بود؟چگونه جوابگو خواهند
این افراد در صورتی که شیوه رفتار ضد مردمـی خـود را تغییـر ندهنـد از هـیچ گونـه                      

  .بخششی از طرف ملت غیور ایرانزمین برخوردار نخواهند بودو بشدت مجازات خواهند شد
ایـشان در مـورد    گیـری  مردان سیاسـی ـ اجتمـاعی و نویـسندگانی کـه موضـع      
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مدعیان (عناصر پلید خیمه شب بازی رژیم       خمینی، رفسنجانی، خاتمی و دیگر عوامل و        
تفاوت و  بی) های رژیم اصالح طلبی و عناصری چون طبرزدی، اکبر گنجی و دیگر مهره   

  .یا دوستانه بوده است جوابگو خواهند بود
در شرایطی که نزدیک به یـک میلیـون فرزنـدان مـیهن مـا در زنـدانها شـکنجه               

شوند و فساد و فقـر و        ه و یا اعدام می    شوند و هر روز صدها تن دچار نقص عضو شد          می
اعتیاد و فحشا همه جاگیر شده است و همچنین تعـداد کودکـان خیابـانی در ایـران بـه                 

ای تاریک و ناامیدانه در پیش روی  حدود یک میلیون تن رسیده است و جوانان ما آینده
  دارند، اینها چگونه جوابگو خواهند بود؟
م رهبر سیاسی، روشنفکر، پژوهشگر، تاریخ شناس، چگونه این افراد توانستند به نا

 برنامه ساز، چنین ستمها و جنایتهایی را بـر           و نگار، مخبر  تهای فرهنگی، روزنامه  شخصی
و !! ملت ما روا دارند و در استمرار و تحکیم حکومت مرگ و تباهی اسالمی کوشا باشـند                

رش و داریوش و سـرزمین      فروشند و در نابودی فرزندان کو      چه آسان و ارزان خود را می      
  شوند؟ اهورائی، همدست دشمنان ایرانزمین می

کسانی که مبارزه مسالمت آمیز را بصورت بیانیه، مانیفست و فراخوان برای اتحاد             
سازند، باید بدانند که این روش بیانگر چگونگی مبارزه بـرای نجـات ایـران از                 مطرح می 

نـدازی و رهـائی ایرانـزمین و خواسـت          چنگال این شیاطین مذهبی نیست و با مقوله برا        
واقعی مردم ایران تفاوت فاحشی دارد و هـیچ گونـه ارتبـاطی مـابین اینگونـه فعـالین و                    

  .آمیز و ملت بپا خاسته ایرانزمین وجود ندارد هواداران مبارزه مسالمت
هـا و طراحـان      ها و فراخوان   واقعیت آن است که اکثر امضاء کنندگان این بیانیه        

هـا و    دت، مخالف سرنگونی این حکومت کشتار هستند و بواسطه همبستگی         اتحاد و وح  
منافع مشترکشان با حکومت، موافق مشروط آن هستند و برای اینکه باالخره این شـرط               
پذیرفته شود تز مبارزه مسالمت آمیز و نافرمانی مدنی و رفراندم در داخل رژیم با ناظران 

  .اند دهبین المللی را برای حفظ رژیم مطرح نمو
در یک کشوری که مدنیت وجود ندارد و روابط اقتـصادی و اجتمـاعی مـستبدانه       
حاکم است و احتیاجات حکومت از طریق اقتصاد تک محصولی بـر پایـه فـروش نفـت و                   

شود نافرمانی به اصطالح مدنی هیچ آسیبی به حکومـت       های ملی رفع می    چپاول ثروت 
  .نخواهد زد و این ترفند دیگری است

اری اسـت و در آن  ذر ما رفراندم بعد از براندازی حکومت اسالمی قابـل برگـ     از نظ 
نمایندگان واقعی مردم ایران و رهبران سیاسی ـ اجتماعی و احزاب میهنی، ناظر خواهند  

  . نگاران جهان برای درج خبر رفراندم دعوت خواهد شد بود، و از تمام روزنامه
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گیـرد   ظر سیاسی در مواقعی صورت مـی      مقوله رفراندم یا همه پرسی معموالً از ن       
بستی قرار گرفته که حکومت یعنی مجموعـه قـوای مجریـه، قـضائیه و                که کشور در بن   

تواننــد بــرای آن مــشکل راه حــل بیابنــد و چــون مــشکل از نظــر ملــی،   مقننــه نمــی
شـود کـه در ایـن زمینـه رأی مـستقیم مـردم را                ساز است تصمیم گرفته می     سرنوشت

انتخـاب یـک   موالً پاسخ رفراندم یکی از دو مورد سئوال اسـت کـه یـا             داشته باشند و مع   
  . یا نههمورد است و یا گفتن بل

پردازیم به اینکه از مدتی قبل از انتخابات، ایـن مـسئله رفرانـدم مـورد                 حال می 
آورم کـه هـیچ یـک از پیـشنهاد دهنـدگان       بحث قرار گرفت تا امروز من به خاطر نمـی         

  .اری آن و تاریخ آن را مشخص کرده باشندذ آن، نحوه برگرفراندم در ایران موضوع
  .اند در مورد چه موضوعی باید رفراندم شود یعنی اینکه نگفته

از جمله در مورد ولی فقیه یا حکومت اسالمی که دو مشکل اصـلی مـردم ایـران                  
ار ذاگر قرار باشد در این دو مورد رفراندم شود چه مقامی باید این رفرانـدم را برگـ                 . است
ار کرد هنگامیکـه در موضـع قـدرت         ذحکومت اسالمی یک بار چنین رفراندمی برگ      . کند

رژیم قبلی که جواب مثبت خود را هـم گرفـت کـه بـه                بود گفت مردم حال من باشم یا      
شـما چـه    . صورت یک حکومت ستمگر خون آشام بسیار نیرومند در مقابل مردم درآمده           

ه من بمانم یا دیگری بیایـد یعنـی دمکراسـی           انتظاری دارید که حکومت، رفراندم کند ک      
ترین تعبیر سیاسی ـ اجتماعی است از چنین رفرانـدم و    بیاید که این به نظر من ابلهانه

یا برای مثال از ولی فقیه که ستون وسط خیمه حکومت اسالمی است اگر ایـن موجـود                  
 تمام حکومت ماند و فرمایشی و جعلی را از این حکومت بگیرید چیز دیگری برایش نمی     

  .دچار فروپاشی می شود
تصور اینکه در این زمینه از این حکومت توقع داشته باشیم که رفراندم کند ایـن                

  .هم بی منطق و غیرعقالنی است
المللی و منـشور سـازمان ملـل تمـامی           اما باید توجه کنیم که از نظر حقوق بین        

 اداره کشورشان آزادند    کشورها، در محدوده تمامیت ارضی خودشان در حکومت کردن و         
  .تواند در امور داخلی کشورها دخالت کند المللی نمی و هیچ دولت یا نهاد بین

ار نخواهد کرد اگر    ذحال که پذیرفتیم که حکومت اسالمی چنین رفراندمی را برگ         
المللی ملـت محـروم و سـتم دیـده ایـران             فرض کنیم که بشود با توسل به مقامات بین        

ادار کند که دولت ایران را مجبور نمایـد تـا چنـین رفرانـدمی را تحـت                  میتواند، آنها را و   
الملـل   المللی به عمل بیاورد این هم صریحاً بـا اصـول حقـوق بـین               نظارت ناظرین بین  

  .عمومی و روابط دیپلماسی جاری بین ملتهای جهان مغایرت دارد و عملی نیست
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 بعضی از کشورهای وحشی     مداران ما با نمونه برداری از     متأسفانه برخی از سیاست   
المللـی را    ای از جمله رفراندم تحت نظارت ناظرین بـین         افریقائی و بیان جمالت کلیشه    

کنند در حالی کـه نـه ایـران افریقاسـت و نـه در                به عنوان الگو برای ایران پیشنهاد می      
  .توان بصورت دمکراتیک رفراندم کرد حکومت اسالمی می

  
  همبستگی

زیـسیون واقعـی ملـت ایـران را         ما همبستگی و اتحاد اپو    روش گفتاری و کرداری     
پذیر کرده است و اکنون مابین سازمان پارس و شورای برانـدازی بـا ملـت ایـران و                   امکان

  .اپوزیسیون واقعی همبستگی و اتحاد کامل وجود دارد
ای اسـت از حزبهـا، گروههـای         یابیم که مجموعـه    با نگاهی از اپوزیسیون در می     

. باشـند  و افرادی که دارای یک نوع خط فکری و مشی مبـارزاتی نمـی  سیاسی، جنبشها  
اپوزیسیون با چنین ترکیبی در مقابل خـود یـک دشـمن دارد و هـدف او سـرنگونی آن                    

  .دشمن و جایگزینی آن با باورهای فکری خودش
اپوزیسیون اگر نگوئیم در همه موارد الاقل در بسیاری موارد بیش از آنکه بـا دشـمن                 

  .ورزد با سایر گروههای تشکیل دهنده اپوزیسیون اختالف فکری دارد مخالفت می
توانیم اپوزیسیون ایرانی خارج کشور را به چهـارده گـروه            اما در شرایط فعلی می    

  :شناخته شده تقسیم کنیم
یکی جبهه ملی است که گذشته از انشعابات متعـدد و از دسـت دادن وحـدت و                  

دیگر آن جایگاه و پایگاه را در اپوزیسیون خـارج          گیری جدید،    تمرکز فرماندهی با جهت   
  .کشور ندارد

مشروطه خواهان و تمامی طرفـداران رژیـم سـابق کـه طیـف سـلطنت طلـب و                   
گیرد که نقاط مثبـت و منفـی مبـارزاتی           هواداران فلسفه تاریخی پادشاهان را در بر می       

دن وحـدت و    این گروه یکی همان است که گریبانگیر جبهه ملی شده یعنی از دسـت دا              
شود نیروهای بسیار مـیهن پرسـت در جهـات مختلـف             تمرکز فرماندهی که موجب می    

  .سمت و سو بگیرد و هدر رود
در صورتی که اگـر ایـن نیروهـا چـون یـک دایـره دارای مرکـزی باشـد و تمـام                       

گیری آن بسوی آن مرکز باشـد بـصورت نیروئـی بـسیار سـهمگین در مبـارزه بـا              جهت
ما نقطه بسیار روشن و مثبت در این گروه آن است که خواستهای     ا. دشمن درخواهد آمد  

آنها ریشه در تاریخ و تمدن ایران دارد و قانون اساسی پادشاهی مشروطه ایران اگـر هـم                  
پرستانه تنظـیم    بصورت جمهوری مشروطه به شکل دمکراتیک، عادالنه، انسانی و میهن         
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کنند برای رسـیدن بـه       ها مبارزه می  شده باشد خواهند پذیرفت، به دلیل اینکه بیشتر آن        
  .ایرانی آزاد، آباد و سرافراز

  
  جنبش چپ

ایـن  . گـذرد  دوران پیدایش و شکوفائی همبستگی چپ در ایران از یک قرن مـی            
باشـد و هـدف آن       جنبش با اینکه متکی به نوعی فلسفه علمی بسیار غنـی جهـان مـی              

نخست اینکه بافت   : نگرفته است عدالت اجتماعی و اقتصادی است به دو علت در ایران پا            
سیاسی ـ اجتماعی مردم ایران آماده پذیرش منشورهای آنها نیست و دوم اینکه با برخی  
عملکردهای تـاکتیکی بـویژه در دهـه اول و دوم پـس از جنـگ جهـانی دوم در فـضای                      

شود البته پـس از   سیاسی ـ اجتماعی ایران در باره روشهای آنها تعبیرهای مناسبی نمی 
پاشی اتحاد شوروی این جنبش در ایران نظیر تمام کـشورهای جهـان دچـار تفرقـه،                 فرو

در خارج از کشور، مبارزات تئوریک جنـبش چـپ قابـل            . گرائی شد  جدائی و چند شعبه   
مالحظه بوده است ولی آیا سئوال آن است که از نظر اکسیون تا چه انـدازه بـا روشـهای                    

 ایران حکومت را مورد حمله و تزلـزل قـرار دهنـد     اند در  انقالبی مورد قبول آنها توانسته    
  .سئوال همین جاست

  
گروههای متفاوتی که تحت عناوین مختلف از راست راست گرفته          

  تا چپ رادیکال که با حکومت اسالمی مخالف هستند
پس از انقـالب بـسیاری از مـیهن پرسـتان بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه تفرقـه             

تن است و با تمام نیرو تالش کردند کـه آنهـا را بـا               اپوزیسیون آب به آسیاب دشمن ریخ     
یکدیگر همبسته و متحد کنند ولی تمام این مردم میهن پرست و خوش دل نتوانـستند                

  به چنین هدفی برسند چرا؟
چون هر یک از گروههای اپوزیسیون در نظر داشت که هویـت سیاسـی ـ اجتمـاعی     

بود و عنوان رهبر داشته       شورایی می  بایستی ای که می   خود را حفظ کند و در آن مجموعه       
گذرد جنبش ما  باشد بوجود نیامد در حالی که از این تجربه تلخ نزدیک به یک ربع قرن می   

به این نتیجه رسیده است که اتحاد کارکردی در اپوزیسیون عملی نیست، چرا که هر گـروه                 
یر چتر دیگری قرار سیاسی ـ اجتماعی در اجرای تاکتیکهای خود میل دارد مستقل باشد و ز

  .ولی همگی با رهبری شورایی برای براندازی موافقت دارند. نگیرد
ایم همبستگی و همسو شدن در هدف، همان استراتژی تعیین کننده در             ما گفته 

وجود اپوزیسیون واقعی اسـت کـه آن سـرنگون کـردن حکومـت اسـالمی، بـرای ایجـاد              
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ندازی را مرکـز همبـستگی و اتحـاد قـرار           ما برا . دمکراسی و مردم ساالری در ایران است      
شوند که ایشان    دادیم چرا که اگر مختصری از این راه منحرف شوند بخوبی شناخته می            

  .به نوعی در مجموع همبستگی، یک تافته جدا بافته هستند
، سازمان پارس و شورای براندازی به نتایج مطلوب دست یافته اسـت             روشبا این   

 واقعی را در هدف براندازی همسو نماید و جنبش براندازی را            و توانسته است اپوزیسیون   
  .که خواست واقعی ملت ایران است هدایت کند

ما همواره در حال یارگیری و افزایش انسجام نیروهـای مبـارزه و برانـداز درون و                 
برون مرز هستیم، و با همسو نمودن اندیشه و بیان و کنش ایـن نیروهـا در ایجـاد یـک                     

تواند بعد از براندازی از ایجـاد هرگونـه          مؤثر خواهیم بود، شورائی که می     شورای رهبری   
و ملـت مـا در یـک فـضای بـاز            . دیکتاتوری و سودجوئی فردی یا گروهی جلوگیری کند       

سیاسی ـ اجتماعی و با مهر و دوستی بین ایرانیان از هر گروه و دسته و حزب سیاسـی،   
 فردائی پربار و سرافراز را بـرای خـود و           برای آینده سرزمینشان تصمیم خواهند گرفت و      

  .نسلهای آینده ایران بنیان خواهند گذاشت
  

  کراسی و روش براندازی و زمینه سازی دممکانیزم
بطور کلی انقالب، دگرگونی بنیادین یک سیستم اسـت کـه در آن رژیـم حـاکم                 

ریبی انقالب، یک حرکت تخ   . آید دچار فروپاشی می شود و نظام دیگری به جای آن می          
و بنیان برافکن است که طرفداران آن با نظام سابق دشمنی و خـصومت دارنـد و نـوعی                   
حرکت عمودی است که شرایط سیاسی ـ اجتماعی یک جامعه در اثر آن بهبود یابد، اما،  
اصالح آن است که در درون یک نظـام و از نظـر عملکـرد، گروههـای سیاسـی مخـالف                     

 که بخشی از قوانین یا مقررات و یا سازماندهی و یا            موجود باشند و در نظر داشته باشند      
اینکـه  . مدیریت جامعه را تغییر دهند تا در جهت بهتر شدن منافع و مصالح مردم باشـد               

نخـست اینکـه او     : خـواهم اصـالحات کـنم دو اشـکال دارد          گویـد مـن مـی      خاتمی می 
اسـت اصـالح    پذیر نیست بلکـه تخریبـی        اند انقالب را که در ذات خودش اصالح       تو نمی

کند و تا هنگامی که این حکومت، فضای انقالبـی را در جامعـه حفـظ کنـد هـیچ گونـه                      
تواند دردهای مردم ایران را از       اصالحی عملی نیست و بعد اینکه او با این شعار فقط می           

طریق گفتار درمانی معالجه کند به همین علت در همـین هفـت سـال حتـی یـک بـار                     
 چیز را اصالح کند چون از نظر مردم ایران اولـین چیـزی            خواهد چه  نتوانست بگوید می  

ولی حـال  . که باید اصالح شود حذف ولی فقیه از فرهنگ سیاسی ـ اجتماعی ایران است 
بینیم که او خودش نسبت به ولی فقیه حالت نـوکر منـشی دارد و همـواره در روی                    می
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که تصور کنیم کـه او      اندیش باشیم    همین پاشنه گردیده است و باید خوش باور و ساده         
  .خواهد اصالحات کند می

برخی در داخل ایران و حتی در خارج معتقد هستند که باید قانون اساسی تغییر               
در اینجا باید به یک نقطه بسیار دقیق توجه کرد و آن این است که این افراد بطـور   . کند

د و  ضمنی، کـادر کلـی رژیـم را قبـول دارنـد یعنـی طرفـدار حکومـت اسـالمی هـستن                     
خواهند تغییری در سطح افقی پیدا شود مثالً یک اصل با اصل دیگر حذف شـود یـا                   می

  .کند اضافه گردد که این هم دردی از ملت ایران دوا نمی
رسد که یک عمل مسلحانه و انقالبی است ولـی           اما براندازی، در ظاهر، بنظر می     

ت ولـی در نتیجـه   چنین نیست در عمل، سیاسی ـ اجتماعی، مردمی و دموکراتیک اسـ  
دگرگون کننده و سازنده است و از قیام همگانی مردم و حمایـت نیروهـای مـسلح ملـی              

  شود این حکومت را منقرض کرد؟ حال به چه وسیله می. سرچشمه خواهد گرفت
به هیچ وجه از نظر کارشناسـان سیاسـی ـ اجتمـاعی و اسـتراتژیک      :  با کودتا-١

تلخ چند حرکت کودتاگرانه قبلـی نیـز هنـوز از           های   جهان مورد توصیه نیست و تجربه     
خواه نرفته است و به هیچ وجه راضی نخـواهیم شـد کـه               خاطر ما مردان مبارز و آزادی     

  .ایران لبنان دیگری بشود
که معموالً در جهان اگر یـک انقـالب نتیجـه خـوب داشـته               :  از طریق انقالب   -٢

ر نتیجه بد هم داشته باشد باز هـم         باشد مردم آن کشور دوباره انقالب نخواهند کرد و اگ         
انقالب نخواهند کرد چون آثار بد و پلید انقالب قبلی آنها را از هر چه انقالب باشد بیـزار           
و متنفر کرده است و دیگر به هیچ وجه انقالب نخواهنـد کـرد درسـت مثـل انقـالب در                     

توانند این  وبی میآنها که در ایران و جهان از الفبای علوم سیاسی آگاهی دارند بخ. ایران
نظریه را تأیید کنند که تا چه حد مردم ایران از انقالب روحانی نمایان که خود را متولی                  

  .دانند نفرت دارند آن می
های محلی سازمان نیافته قابـل سـرکوب    بطور کلی شورش:  از طریق شورش  -٣
از ایـن  گاهی در بعضی از کشورهای آمریکای التین دیده شده است کـه برخـی             . هستند

شورشهای محلی به نتیجه کلی در سطح جامعه رسیده است که در کشور ما با توجه بـه                 
های سیاسی تاریخی چنین حرکتی هرگز مورد توجـه          ابعاد جغرافیایی و بسیاری ویژگی    

  .بخش نیست و نتیجه
پـذیر اسـت و بـزودی انجـام خواهـد            ازی از نظر ما با قیام ملی امکـان        ـ اما براند  

های این حکومـت     ریزی احتیاج داریم که پایه     روز به نوعی تاکتیک و برنامه     ما ام . گرفت
  .جو را به لرزه درآورد و قیام ملی را بوجود آورد و در انتها براندازی صورت گیرد ستیزه
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ملت ایران اطمینان دارد که تا زمانی که براندازی این حکومت ضدایرانی صـورت              
آینـده،  .  روی خوشـی و شـادی را نخـواهیم دیـد           نگرفته است، ما و نسلهای آینده هرگز      

آلـود ایـن    زمانی بر ما ایرانیان لبخند خواهد زد که گریبان مام میهن را از چنگال خـون     
  .دشمنان ایران نجات بخشیم

انـد، و نـه      کسانی که فعالیت و مبارزه منفی برای استمرار حکومت اسالمی کرده          
مچنـین همـواره برانـدازی را محکـوم         اینکه مبارزه مثبت بـرای سـرنگونی حکومـت و ه          

  .توانند کادر رهبری مناسبی در جنبش براندازی ملت ایران باشند اند، نمی کرده
های  تاکتیکهای ما در جنبش براندازی آنست که تمام مردم ایران با توجه به آگاهی             

سیاسی ـ اجتماعی و تجربیات مبارزاتی که بـرای رهـائی دارنـد و بـا رهنمودهـای شـورای        
راندازی آنچنان تجهیز و بسیج شوند که با یک حرکت تند و سریع در یک قیام همه جانبه                  ب

دشـمنان مـا    . ملی حکومت را سرنگون سازند، تا زمینه استقرار حاکمیت ملـی فـراهم شـود              
خروشند خواب راحت نخواهنـد     بدانند تا روزی که شیرزنان و آزادمردان دالور ایرانزمین می         

  .سرزمین اهورائی را از شر دزدان و قاتالن پاک خواهند کرد نزمین فرزندان ایراداشت و
هم اکنون مبارزات سازمان پارس و شورای براندازی از مرحله سیاسی ـ گفتـاری   

ای بـر پیکـر کثیـف و         شود و بزودی ضربات کشنده     به مرحله عملیاتی خود نزدیک می     
می ملت سـتمدیده ایـران،   فاسد این حکومت شیطانی فرود خواهد آورد و با همراهی تما      

بزودی روز قیام ملی را گرامی خواهیم داشت و جنبش براندازی ملت ایران پیروز خواهد               
شد و در پیرو آن، امینت، آرامش، رفاه، عدالت و غرور و افتخار به سرزمین اهورائی، سایه 

  .خواهد افکند
  ١٣٨١مرداد 
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  یا فریب ملی! انقالب

  
ادی است که معموالً در جهت بهبود روابط سیاسـی  انقالب به معنی دگرگونی بنی   

گیـرد ماننـد انقـالب ایـدئولوژیکی، انقـالب           ـ اجتماعی و اقتصادی در جامعه انجام مـی        
  ...صنعتی غرب و انقالب فرهنگی

 سـالی کـه گذشـت کـه همـواره تیتـر خیلـی از                ٢۴ در ایـن     ۵٧در آنالیز واقعه    
. انـد  را در درون ایران جـستجو کـرده       های داخلی و خارجی بوده است علل آن          روزنامه

برای مثال تک حزبی بودن، مدرنیته بیش از حد، اسالمی نبـودن رژیـم، فقـدان عـدالت                  
ــسیاری از ... اجتمــاعی، نبــودن احــزاب آزاد و دمکراتیــک و غیــره  ولــی در آن زمــان، ب

بایـست آمـاده    کشورهای دنیا حتی کشورهای اروپائی در مقایسه بـا شـرایط ایـران مـی      
  .بودند ولی ما دیدیم که این فاجعه در ایران اتفاق افتاد الب میانق

 در ۵٧ بهمـن  ٢٢اکنون اکثر اندیشمندان و میهن پرسـتان میداننـد کـه واقعـه       
ای و  ایــران از خــارج صــادر شــد و علــل آن، منــافع اقتــصادی و ژئوپــولیتیکی منطقــه 

گلیس، آمریکا، فرانسه   المللی غرب بوده است و طرح آن در جزیره گوادلوپ توسط ان            بین
  .و آلمان ریخته شد

انقالب فرانسه و روسیه، دو انقالبی بـود کـه در درون جامعـه رشـد کـرد و پایـه                     
ای  های اجتماعی و رسیدن بـه جامعـه   مردمی داشت و برای رهایی از استبداد، نابرابری   

را آزاد که در آن رفاه مردم نیز حفظ شـود، صـورت گرفـت و نتـایج مثبـت و منفـی آن            
  .بخوبی شاهد هستیم

، از فقر فرهنگی سیاسـی ـ اجتمـاعی بـسیاری از     ۵٧ بهمن ٢٢در توطئه و فریب ملی  
برداری شد و باعث شد که آنها راحت در این دام بیفتند و همراه      گروهها و سازمانها بهره   

  .با خائنین به ایران و ایرانی، سرنوشت سیاهی را برای ملت بزرگ ایران رقم بزنند
المللـی و    مان محمد رضاشـاه پهلـوی هرچنـد کـه عوامـل جاسوسـی بـین               در ز 

سازمانهای ضدمیهنی همواره مشغول توطئه و دسیسه علیه توسعه و پیشرفتهای جامعه،            
در بخشهای مختلف مانند کشاورزی، دامپروری، صنعتی و سیاسـی ـ اجتمـاعی و بطـور     

امعه خودجوش ایرانـی در آن  کلی تولید روند دموکراتیک در جامعه بودند، ولی ملت و ج  
شرایط با حمایت و همراهی محمد رضاشاه پهلوی توانست بـه پیـشرفتهای چـشمگیری               

رفـت تبـدیل بـه یـک کـشور       نایل آید و ایران در ردیف کشورهای در حال توسعه، مـی          
محمـد رضاشـاه در آن زمـان در         . توسعه یافته و هم پایه کشورهای پیشرفته جهان شود        
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  .دایت کامل انرژی و اقتصاد دنیا یعنی نفت و رهبری اوپک بودصدد بدست گرفتن ه
محمد رضاشاه به گفته کنت دو مـارانش رئـیس سـرویس اطالعـاتی فرانـسه در                 
دوران والری ژیسکار دستن، دیکتاتور نبود بلکه اتوکرات بود یعنی میل داشت همه کارها 

  .او خائن و ضدمیهنی هستنددانست اکثر اطرافیان  زیر نظر او انجام شود، چرا که او می
دردیدار سفیر اسرائیل که در آخرین روزهای اقامـت خـویش در تهـران پـیش از             

 به دیدن او رفته بود محمد رضاشاه گفته بـود، اگـر چنـد سـالی             ۵٧ترک ایران در سال     
  .کردم دیگر وقت داشتم ایران را یک کشور نمونه می

 یـا    محمد رضا شاه   پرستی هیچ دلیلی در دست نیست که در صحت آرزو و وطن          
در صداقت وی در بیان آن آرزو تردید کنیم، زیرا با نگاه به مجموعه اقدامات وی پـس از         
توفیق او در پایان دادن به قرارداد کنسرسیوم و تضمین حاکمیت کامل ایران بـر نفـت و      

کـرد و    گاز و با توجه به نقشی که ایران در ایجـاد و تقویـت سـازمان اوپـک بـازی مـی                     
توان گفت کـه وی   وضعی که محمد رضاشاه در این زمینه در برابر خارجیان گرفت می          م

به آنچه سفیر اسرائیل از قول او نقل کرده است باور داشـته اسـت، و برخـورد خـصمانه                    
  .شود محمد رضاشاه با خارجیان، در حفظ منافع و حقوق ملی در خاطرات علم دیده می

 سـاله شاهنـشاهی در برابـر        ٢۵٠٠های  اری جشن ذمحمد رضاشاه در جریان برگ    
» مـا «آرامگاه کورش کبیر ایستاد و گفت کورش آرام بخواب که ما بیداریم، منظـور او از                 

  .خود او و ملت ایران بود ولی دیدیم که ملت ایران هم خواب بود
ای که به مناسبت اقدام برای حفر کانـال سـوئز            به گفته داریوش بزرگ در لوحه     

من پارسی هستم و به همراهی پارسیان مـصر را     : گوید یادگار مانده، می  در مصر از او به      
این ترعه کنـده    . امر کردم این ترعه را بکنند از پی رودی که از مصر جاری است             . گرفتم

ـ  شد، چنانکه فرمان دادم و کشتی     شـدند چنانکـه اراده   هها از راه این ترعه به پارس روان
  .من بود

ای سپاهیانی بود که بخش بزرگی از جهـان متمـدن           در آن زمان داریوش فرمانرو    
  .آن روز را زیر نگین خویش داشت

محمد رضاشاه به ایران بزرگ، ملت بزرگ و متمدن ایران و اسـتقالل ایـران بـاور            
در کنـار ایـن     ... ولـی . کرد داشت و برای رسیدن به ایرانی آزاد، آباد و سرافراز تالش می           

 فرانـسه،   ،رائیلاسـ آمریکـا، انگلیس،  (فتـاد و آنهـا      اندیشه میهنی منافع غـرب بـه خطـر ا         
  .در صدد سرنگونی او برآمدند...) آلمان

مردم ایران در آن زمان درد دین نداشتند، درد فقر نداشتند و در دنیا از اعتبـار و     
در آن زمـان اگـر      . آبرو یک ملت بزرگ با فرهنگی جـاودانی و متمـدن برخـوردار بودنـد              
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شـدند و در   سی ـ اجتماعی اپوزیسیون به رژیم نزدیک مـی  روشنفکران و گروههای سیا
کردند و از پروژه فـضای بـاز سیاسـی ـ اجتمـاعی از محمـد        سازندگی ایران شرکت می

  .توانست ایران را ویران سازد المللی نمی کردند شاید سیاست بین رضاشاه حمایت می
لت بزرگ ایـران   ما دیدیم که بعد از ابالغ دستور عمل انقالب توسط غرب، علیه م            

های استعمار و گروههای وابسته به آن، شروع به فریـب    همه رادیوها، تلویزیونها، روزنامه   
دادن ملت ایران نمودند و از شعارهای اجرای قانون اساسی، آزادی، اسـتقالل، حاکمیـت               

جمهـوری  «شد، جای خود را به شعار       ملی که در آن زمان بطور نسبی در ایران اجرا می          
داد، و این فقـر فرهنگـی تأثیرگـذاران    » نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر       اسالمی  

و اینـان   . المللی را پیـروز سـاخت      آن زمان ایران و همراهی خائنین بود که دسیسه بین         
شد رفتند و میهن اهورائی را به منجالب نیـستی و          بدنبال سرابی که به نابودی ختم می      

  .نابودی کشاندند
کـه گذشـت فرزنـدان ایرانـزمین همـواره در شـکنجه و مـرگ                 سالی   ٢۴در این   

ور بودند و به این ملت بـزرگ صـدمات فرهنگـی، اقتـصادی و اجتمـاعی جبـران                    غوطه
  .ناپذیری وارد آمد

ایم توسـط جهـان غـرب بـه ایـران            این حکومت اسالمی همانطور که بارها گفته      
این حکومـت ضدانـسانی     دار    سال هم همواره غرب، حامی و نگه       ٢۴هدیه شد و در این      

  .بوده است
فرزندان ایرانزمین، هیچ کشوری برای رسیدن بـه آزادی و اسـتقالل و حاکمیـت               

  .ملی از شما حمایت نمی کند
آمریکا و انگلـیس و کـشورهای غربـی دیگـر، هرگـز از دولتهـای ملـی میهنـی و          

  .های مردمی در منطقه حمایت نکرده است جنبش
توانیـد   یروی خودتان متکی باشید و با همبستگی می       فرزندان ایرانزمین تنها به ن    

  .حق مسلم خود را بگیرید و بر سرنوشت خودتان حاکم شوید
گوینـد و نیـروی تبلیغـاتی       ملت بزرگ ایران، همه این کشورهای غربی دروغ می        

سـی،   بـی  دهنـد، رادیـو بـی    اند و می خود را در مسیر انحراف حرکت مردمی قرار داده   
 فرانسه، همه در پی استمرار و تحکیم حکومت اسـالمی دسـت نـشانده               اسرائیل، آمریکا، 

  .دارند آنجلس در این مسیر گام برمی خود هستند و اکثر تلویزیونهای لس
فرزندان ایرانزمین، آگاه باشید و با بینش و اندیشه آزاد و آگاه گام بردارید و تنهـا             

و  ادامه دهید، و با همبـستگی        در پی کسب منافع و حقوق ایران و ایرانی به مبارزه خود           
تان را از دنیا پس بگیرید، و به هیچ یک از کشورهای ازخودگذشتگی حق خودتان و آزادی
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ریزی دیگر را ندهید و فریب سخنان        خارجی و عوامل سرسپرده خائن آنها فرصت برنامه       
  .توخالی آنها را نخورید و از تجربه تاریخی خود مدد بگیرید

 شخص یا اشخاصی به قاتلین یا دزدان کمـک کـرده باشـند،              در قانون جزائی اگر   
  .شوند و محاکمه خواهند شد شریک جرم محسوب می

من اکنون به عنوان یک فرزند ایرانـزمین و مبـارز راه آزادی و اسـتقالل ملـی، از                   
تمام کشورهایی که در ایجاد، استمرار و تحکیم حکومت مرگ و نابودی اسالمی در ایران         

کنم و آنها را در کشتار و نـابودی ملـت بـزرگ              ند و دارند اعالم جرم می     ا شرکت داشته 
  .دانم ایران سهیم می

فرزندان ایرانزمین، دیدیم که آمریکا و انگلیس، در مورد افغانستان چگونـه عمـل              
اکنون پس از گذشت نزدیک به دو سال از سرنگونی طالبـان، و ایجـاد جمهـوری             . کردند

فغانستان توسط غرب، هنوز جنگ، نـاامنی و شـورش در آنجـا             در ا ) مدل ایرانی (اسالمی  
  .نه آزادی، نه امنیت، نه سازندگی و نه ثبات به افغانستان بازنگشت .ادامه دارد

بـه  ... انگلـیس، آلمـان    ،اسرائیلملت بزرگ ایران باید بداند اگـر آمریکـا، فرانـسه،          
کومـت را در ایـران      دمکراسی و منشور جهانی حقوق بشر اعتقاد داشتند، نخست ایـن ح           

کردنـد، جهـان غـرب       ال حمایـت نمـی     سـ  ٢۴دانند، دوم آنکه، این جانیان را        قرار نمی 
دانند تاکنون چند صد هزار ایرانی اعدام  گذرد، آنها می داند در زندانهای ایران چه میمی

آنها، از سنگسار و شکنجه و قطع اعضای بدن ایرانیان توسـط حکومـت دسـت                . اند شده
هـای ملـی و مخـازن        آنهـا تنهـا در مـسیر غـارت سـرمایه          .  بااطالع هستند  نشانده خود 

  .گردان نیستندای علیه ملت ایران روی زیرزمینی ما از هیچ توطئه و دسیسه
المللـی، در اسـتمرار و تحکـیم         فرزندان ایرانـزمین، امـروز فریـب سیاسـت بـین          

لـوی در خـارج     پرسی است که توسط آقای رضـا په        حکومت اسالمی شعار اتحاد تا همه     
شود و همین فریاد توسط عوامل و دانشجویان دفتر تحکیم وحـدت آقـای             فریاد زده می  

ما در اینجا بخوبی اتحـاد بـین فراماسـونهای مـذهبی داخـل و               . شود رفسنجانی زده می  
 سـال نقـش     ٢۴بینیم که در این مدت       فراماسونهای به اصطالح اپوزیسیون خارج را می      

اهللا که توسـط سیاسـت       اهللا و حزب   اند و این اتحاد شاه      کرده ستون پنجم رژیم را بازی    
ضد ایران و ایرانی استعمار ریخته شده است برای دیکتاتوری، کشتار، جنایـت و ویرانـی                
بیشتر فرزندان میهن تدارک دیده شده است که در کنـار آن منـافع جهـان غـرب بهتـر                    

انی خواهند شد، تا کـشور مـا        حفظ خواهد شد و همواره روشنفکران و عاشقان ایران قرب         
  .همواره در قهقرا باقی بماند

آقای رضا پهلوی، شما شاید بتوانید ایران را به رفسنجانی و سیاسـت اسـتعماری               
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ولی بدانید که در آینده در مقابل ملت بزرگ ایران جوابگو خواهید            . غرب راحت بفروشید  
 کـه همـه عوامـل و عناصـر      دانـیم  ما مـی   .بود و تاریخ در مورد شما قضاوت خواهد کرد        

اطالعاتی وابسته به رفسنجانی در آمریکا با دفتر شما رابطـه دارنـد و جنـبش برانـدازی                  
پسر کو ندارد نـشان از      : در اینجا باید بگویم   . خواهند به بیراهه بکشانند    ملت ایران را می   

و در راه محمد رضاشاه در تمام عمر خود با استعمار  !پدر، تو بیگانه خوانش نخوانش پسر
هـای   ایرانی آزادی، آباد و سرافرازی ایـران مبـارزه کـرد و توانـست بـا تمـام کارشـکنی                   

استعمار در توسعه ایران موفق شود و همین استعمار بود کـه او را از بـین بـرد، چگونـه                     
پرسی با رفسنجانی و عوامل استعمار که پدر شما و           ریزی همه  توانید شما در برنامه    می

 کردند همکـاری کنیـد؟ چگونـه شـما پـول خـون ملـت قهرمـان و مبـارز                     ایران را نابود  
ایرانزمین و رادمردان ارتش شاهنشاهی که توسط مالیان و استعمار جهانی ریختـه شـد               

  .کنید؟ بدانید که جوابگو خواهید بود خرج می
 و   محمـد رضـا شـاه پهلـوی        من اکنون به نـام یـک فرزنـد ایرانـزمین وفـادار بـا              

 به شما رسیده است از شـما پـس          محمد رضا شاه   القابی را که توسط      خواستهای او تمام  
گیرم و بدانید که در ایران آزاد، آباد و سرافراز بعد از براندازی در دادگاه ملـت ایـران          می

  .جوابگو خواهید بود
های براندازی در ایـران آغـاز        ملت بزرگ ایران، اکنون تاکتیکهای عملیاتی هسته      

ه و پی در پی بر پیکر کثیف و فاسـد ایـن حکومـت شـیطانی                 شده است و ضربات کشند    
فرود خواهد آمد و با همت فرزندان ایرانزمین و شورای براندازی، بزودی زمینه قیام ملی               
فراهم خواهد شد و میهن اهورایی را از شر شیاطین مذهبی ضد ایرانـی نجـات خـواهیم                  

رنگونی و براندازی این جبـاران      داد و جنبش براندازی ملت ایران پیروز خواهد شد و با س           
و دزدان و قاتلین حکومت اسالمی و عناصـر سـتون پـنجم آن، تـاریخ درخـشان آینـده                    
ایرانزمین را ترسیم خواهیم کرد، تاریخی مملو از بالندگی و فرزانگی، عشق و همبستگی،   

ان رفاه و آرامش، غرور و افتخار و تاریخی مداوم برای فردای کشورمان و حاکمیت فرزنـد          
هـای تـاریخی دوبـاره       ایرانزمین بر سرنوشت خود، ما اجازه نخواهیم داد تجربه شکـست          

ایران باید با دست توانایان نیک برتر ایرانی ساخته و پرداختـه شـود، و بـرای                 . تکرار شود 
رسیدن به آن مسئولیت ما فرزندان ایرانزمین براندازی حکومت اسالمی و ساختن ایرانی             

از است و دشمنان ملت ایران بدانند که به عقب بازنخواهیم گـشت، بـه               آزاد، آباد و سرافر   
  .رویم و پیروزی از آن فرزندان ایرانزمین خواهد بود پیش می

  ١٣٨١اسفند 
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  مهاجرت
  

هجرت و یا جابه جا شـدن بـرای         . مهاجرت بمعنی تغییر دادن محل زندگی است      
  .امکان تداوم حیات میتواند موقت و یا دائمی باشد

  
  رت موقتمهاج

از آنجا که عمل مهاجرت برای بقای زنـدگی میباشـد، تغییـرات شـرایط زنـدگی                 
هـای فـصلی پرنـدگان       ماننـد مهـاجرت   . گاهی اوقات موجب مهاجرتهای موقت میگردد     

پیمای مهاجر، تغییر مکان جانوران جنگلی با توجه به تغییر           های اقیانوس  مهاجر، ماهی 
  .شالق ایالت مختلففصل گرما و سرما و همچنین ییالق و ق

در میان اجتماع انسانها عالوه بر اینگونه مهاجرتهای موقت شـرایط سیاسـی ـ    
اجتماعی و سیاسی ـ اقتصادی کشورها و سایر جوامع بزرگ و کوچک موجـب تـرک    
موقت زادگاه میگردد که گاهی این جدائی موقت بعلت کوتاهی عمل خود مهاجر و یا               

  .گردد های ابدی تبدیل می  سب به مهاجرتطوالنی بودن دوران حکومت نامنا
گاهی اوقات بعلت مناسب شدن فضای زندگی در زادگاه متروک شده مهـاجرین،             
شرایط مساعد در محل سکونت قبلی بوجود آمده و حتی مهـاجرینی کـه قـبالً هجـرت                  

  .گردند اند به موطن خود بازمی ابدی داشته
  

  های ابدی مهاجرت
اجرتی که بقصد ابدی بودن انجام میگردد ممکنـست         با توجه به اینکه هر نوع مه      

 بعضی از انواع ،به مهاجرت موقت مبدل گردد و خود مهاجر به میهن خود مراجعت نماید
  .های ابدی هرگز رجعتی در پی نخواهد داشت مهاجرت

صـورت  » قوانین جبری طبیعـت   «ها اغلب در نتیجه اجبار و        بطور کلی مهاجرت  
که نوعی آغوش مـادر اسـت، هـر موجـود           ) میهن(د به زادگاه    گیرد زیرا عالقه موجو    می

و این اجبار برای مهاجرت علـل       . سازد و میهن و زادگاه، عالقمند می     » خاک«زنده را به    
  :مختلف بشرح زیر دارد

  
  های دلخواه مهاجرت

هـای جنبـی     با وجود اینکه هرگونه مهاجرت و تغییـر زادگـاه دارای مـصائب و دشـواری               
شود که فرد یا افراد و یا گروهی برای بدست آوردن امکـان   اهی اوقات مشاهده می میباشد، ولی گ  
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  .دهند زندگی بهتر بطرف مساکن جدیدی کوچ نموده و اقامتگاه خود را تغییر می
   ـ کولیان١

کولیـان  . اسـت ) زندگی مهاجرتی کولیان  (ترین نمونه این مهاجرتها      مهمترین و مشخص  
کان و وطن نیستند و همواره در حال مهاجرت از محلی به محـل              هزاران سال است که پای بند م      

  .باشند دیگر می
. انـد  این طبقه از مردم قرنهاست که از طرف تمام ملل جهان به رسمیت شـناخته شـده                

های مختلف، اختراعات جدیـد و بـسیاری از آثـار تمـدن از               کولیان از دیرباز عامل انتقال فرهنگ     
آنها برخالف عموم آدمیان که وابستگی عـاطفی و غریـزی           . اند دههای دیگر بو   مناطقی به منطقه  

کنند و بهمین دلیل همـواره       به زادگاه خود دارند هرگز در مکان معینی بمدت زیاد سکونت نمی           
  .نمایند در اثر تماس و برخورد با تمدنهای مختلف در عقاید و افکار خود تجدیدنظر می

جمعـی و    هـای دسـته    ای در زمینه کوچ     ارزنده های بسیار  این اقوام کولی دارای تجربه    
باشـند و ایـن تجربیـات مـورد اسـتفاده مـردم عـادی در                 ای می  های گروهی و طایفه    مهاجرت

  .مهاجرتهای اختیاری و اجباری قرار گرفته است
گیـرد در    های کولیان که راهنمای مردم غیرمهاجر و مهاجرین اجباری قـرار مـی             تجربه

های الزم هنگام کوچ، تأمین و تهیـه غـذا، نحـوه رفتـار بـا                 انی، نظافت های پزشکی و درم    زمینه
  .باشد یکدیگر، مبارزه با حوادث طبیعی و موارد دیگر می

  
  های برنامه ریزی شده  ـ مهاجرت٢

اینگونـه  . باشـد  ریـزی شـده مـی      های برنامـه   های دلخواه، مهاجرت   نوع دیگر مهاجرت  
تر ـ آشنائی با فنـون و علـوم ـ و بـاالخره اسـکان در       ها معموالً بخاطر کسب درآمد بیش مهاجرت
تر از محل سـکونت قبلـی بـرای کـشاورزی و دامـداری و سـایر امـور انجـام                      ای مناسب  منطقه

  .گیرد می
گیرد  ریزیهای صحیح صورت می    ها با مطالعات قبلی و برنامه      از آنجا که اینگونه مهاجرت    

هـای   نماینـد و از تجربـه      تباطـاتی برقـرار مـی     و از طرفی مهاجرین جدید، با مهـاجرین قبلـی ار          
برند، همواره نتایج مطلوبی برای مهـاجرین در پـی دارد از سـوی دیگـر      گذشتگان سود کافی می  

مهاجرین قبلی که با مهـاجرین تـازه دارای ارتباطـات و خویـشاوندی نـسبی و سـببی میباشـند                  
همتر اینکه این گونـه مهـاجرین       گردند و از همه م     گشای معضالت و گرفتاریهای یکدیگر می      گره

باشند به آسانی در یکدیگر جـذب شـده و در هـم              هموطن و هم سرنوشت و هم طبقه با هم می         
  .آورند ای را بوجود می گردند و ملت یا گروه جوان و زنده تازه مستحیل می

این مهاجرین مانند جریان آب روانی هستند که بسهولت از داخل یـک مـسیر بـه آبگیـر             
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ای همـوطن،    زیـرا آنهـا عـده     . آیـد  پیوندند و اشکاالت مهمی برای آنان پیش نمی         می بزرگتری
همزبان، هم کیش با فرهنگی مشترک هستند که بصورت گروهی به محل بهتر و مناسبتری نقل                

کنند، بلکه محـیط زنـدگی را        اند و نه تنها احساس غربت خانوادگی و فرهنگی نمی          مکان نموده 
  .سازند جدید آماده میبرای پذیرش اجتماعات 

ـاجرین پـیش آیـد، بـسهولت                    در مهاجرتهای دلخواه اگر اشکال مهمی بـرای بعـضی از مه
میتوانند به جایگاه مادر بازگردند و اغلب اوقات این جابجائی بنفع مهاجرین جدید و قـدیم موجـب                  

  .گردد  میگردد و راههای تازه و جدیدی برای ادامه و تداوم حیات گشوده حل مشکالت عدیده می
بـا  . های دلخواه را بهیچ عنوان نباید با مهاجرتهای اجباری مورد مقایسه قرار داد             مهاجرت

اینکه هر نوع مهاجرت و ترک زادگاه ضایعات مالی و روانـی در آغـاز مهـاجرت بـدنبال دارد، امـا                      
واده بهرحال چون راه بازگشت همیشه گشوده است، بیماریهای روحی که از جدا شدن فرد از خان                

گردد بسهولت درمان میشود و ضایعات مالی هـم قابـل جبـران              و زادگاه گریبانگیر مهاجرین می    
  .است

گردد زیـرا مهـاجرین      اغلب اوقات زندگی مادی مهاجرین در عالم غربت بهتر از سابق می           
زنند که در شهر و دیار خود بعلـل اجتمـاعی و شـرایط               دست بانجام کارهائی می   ) حتی اجباری (

اند ولی در عالم غربت از روی ناچاری، تـرس از فقـر و مـسکنت،                 ی قادر به انجام آن نبوده     فرهنگ
ای که ظاهراً بـا شـئون زنـدگی گذشـته او             عالم غربت و ناشناس بودن فرد مهاجر، انجام کار تازه         

ایـن نـوع مـشاغل      . گـردد  توافق نداشته باعث پیشرفت و توسعه امور مالی فرد مهاجر غریب مـی            
گری، خرید و فروش مـواد   شاغل غیراخالقی و ضد جامعه هم باشد از قبیل قاچاقچی ممکنست م 

فروشـی و سـایر امـور ضـد          های مختلف فحشا و آدم     مخدر، سرقت مسلحانه، آدم ربائی و شاخه      
اخالق و ضد جامعه و باالخره مشاغلی که با سطح بسیار نازل اجتماعی دارای درآمدهای سرشـار                 

  .شود می
  

  جباریهای ا مهاجرت
هـای   مهمترین علت مهاجرت اقوام مختلف به نقاطی دورتـر از زادگـاه خـود، مهـاجرت               

مهـاجرت  . اجتماعی ـ اقتصادی در اثر اختالف عقیده با سیاست فرهنگی حاکمـان کـشور اسـت    
زیرا تبعید همواره بوسیله دادگاهی صـالح  . اجباری را نبایستی با تبعید در یک ردیف بحساب آورد         

عنوان یکی از انواع تبعید به فردی تکلیف و تحمیل میگردد که خود بحثـی جداگانـه     یا غیرصالح ب  
گیرد که ادامـه زنـدگی    های اجباری سیاسی ـ اجتماعی هنگامی صورت می  ولی مهاجرت. دارد

در موطن اصلی برای فردی یا افرادی غیرممکن اسـت و ایـن بـالی خانمانـسوز اجتمـاعی علـل                     
هـای   باید اضـافه شـود کـه مهـاجرت        . کنیم  مهمترین آن اشاره می    بسیاری دارد که به بعضی از     
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ها بطور جداگانـه گفتگـو       انگیز بسیاری است که در انواع این مهاجرت        اجباری دارای ضایعات غم   
  .خواهیم کرد

  
  )عوامل طبیعی( ناسازگاری محیط زندگی - ١

 محیط زیست   های اجباری به علت ناسازگاری     در تمام طول تاریخ زندگی بشر، مهاجرت      
  :ناسازگاری شرایط محیط زیست شامل موارد زیر میباشد. انجام گرفته است

هـا و آبهـای    الف ـ تغییرات جغرافیائی در اثر وقوع زلزله و تغییر مـسیر جریـان رودخانـه    
جاری، شکسته شدن سدهای طبیعی و باال و پائین رفتن منابع طبیعی آب، خشک شدن سـطح                 

های مداوم و باال آمدن سـطح        طبیعی آبهای زیرزمینی، بروز سیل    زمین، درهم شکستن سدهای     
هـای زراعتـی در زیـر آب،         بالمصرف شدن اماکن زندگی و غرقابه شـدن زمـین         . آب روی زمین  

آتشفشانها و نابود شدن شهرهای مسکونی، فرورفتن زمینهای بزرگ در زیر آب، و صـدها عوامـل                 
زراعتی را تغییر دهد و بـه امـاکن جدیـدی غیـر از       های   دیگر که آدمی را ناچار کرده است زمین       

ها در تمام عالم و کلیـه دورانهـای جغرافیـائی روی             این نوع مهاجرت  . زادگاه خود نقل مکان کند    
داده است و مهاجرتهای عظیم گروههای انسانی و جانوری در اثـر بـروز همـین حـوادث طبیعـی            

 بروز این حوادث عمومـاً بـصورت ناگهـانی    ها را از هم جدا نموده است و چون است که حتی قاره   
  .است خواه ناخواه زیانهای جانی و مالی بسیاری بهمراه داشته و خواهد داشت

بندان و گرما که همـواره کـره زمـین را     تغییر آب و هوای کره زمین و دورانهای یخب ـ  
ات روی  ها و مهاجرتهای بزرگ موجود     کند موجب تغییر شرایط محیط زیست و کوچ        تهدید می 

بندان کره زمین حدود چهار هـزار        کافیست اشاره شود که در آخرین دوران یخ       . زمین شده است  
و به این ترتیب تمـام       تر رفته بود   سال پیش، سطح آب خلیج فارس نود متر از سطح امروز پائین           

آب و علـف بـا شـکافهای         باتالقهای جنوب ایران و عراق کنونی تبدیل به کویرهای خشک و بـی            
تر شدن کره زمین که از حدود دو هزار و ششصد سال          آسا شده بود و بالعکس در دوران گرم        هدر

های باتالقی کنـونی تبـدیل بـه         پیش آغاز شده است سطح خلیج فارس بمرور باال آمده و زمین           
جنگلها و کشتزارهای وسیع شده و سراسر مناطق جنوبی و غربی آنرا جنگلهـای انبـوه فراگرفتـه                  

  .تر شدن این مناطق مجدداً خشکی و کویر به این سرزمینها روی آورده است ت گرمبود که بعل
ای بـه    بنابراین تغییر شرایط جوی به عناوین مختلف موجب کوچ کردن آدمیان از نقطـه             

ها موجب مـصائب غیرقابـل جبـران و ضـایعات      نقطه دیگر شده است که هر یک از این جابجائی    
ای برای گسترش تمدن بوجود آمده       ت و از طرفی امکانات تازه     عظیم برای جوامع بشری بوده اس     

  .است
الزم به یادآوری است که در دو هزار و سیصد سـال قبـل، تمـام منـاطق جنـوبی ایـران                      
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را جنگلهـای انبـوه فـرا       ) سواحل اقیانوس هند و خلیج فارس تا صدها کیلومتر داخل خاک ایران           (
 و بلوچـستان ادامـه داشـته و در منـاطق بلوچـستان              این جنگلها تا کرمان و سیستان     . گرفته بود 
مرغهای نایاب دریائی از جملـه پلیکـان    های بزرگ آب شور و شیرین وجود داشته و انواع          دریاچه

سیـستان و   (هـای ایـن منـاطق        نوع مخصوص دریائی کروکودیل   . در آن مناطق بسیار بوده است     
ترین پوست برای سـاختن لـوازم         نفیس که هنوز هم در این منطقه وجود دارد دارای        ) بلوچستان

  .چرمی است که در جهان معروف است
در سفرنامه اسکندر یادآوری شده است که ارتش مهاجم اسکندر تمام سرزمین ایران را از               
آسیای صغیر تا فنیقیه و شام و صحاری فعلی عربستان الی کرمان از میان جنگلهـای پـر از دار و                     

همچنـین یـادآوری    .  را کمتر باالی سـر خـود احـساس نمـوده           درخت عبور کرده و تابش آفتاب     
میشود که پـس از سـاخته شـدن سـد هیرمنـد در افغانـستان در چنـد دهـه اخیـر بمـرور آب                          

 نسل پرنـدگان مهـاجر در       رمروه  های داخلی ایران و باتالقهای طبیعی آن خشک شد و ب           دریاچه
ولی خوشبختانه  .  در شرف نابودی بود    های استثنائی این مناطق    این مناطق از بین رفت و تمساح      

پس از مدت کوتاهی آبهای زیرزمینی همان رودخانه و سد هیرمند پس از فرسـنگها حرکـت در                  
های  های سرشار و چاههای آرتزین از زمین خارج شد و دریاچه           زیر زمین دوباره بصورت چشمه    

ـ          جدید ایجاد گردید و تمساح     ه ییالقهـای تابـستانی خـود       ها زاد و ولد کردند و پرندگان مهاجر ب
  .بازگشتند
  
  های تحمیلی مهاجرت - ٢

  :باشند این نوع مهاجرتهای تحمیلی دارای دو نوع مشخص و معین می
  های تحمیلی زورگویانه  مهاجرت -الف 
  های تحمیلی ناچار  مهاجرت -ب 
  

  های تحمیلی زورگویانه  مهاجرت -الف 
طلب تاریخی، هنگامیکه قوم یـا ملتـی را          از هزاران سال پیش سلطه جویان بزرگ و جاه        

شـدند از بـیم اینکـه گرفتـار      مورد تهاجم قرار داده بر نیروهای نظامی و رزمـی آنـان پیـروز مـی             
انتقامجوئی وارثین شکست خورده نشوند اقدام به قتل عام تمام سکنه شهرهای مفتوحه میکردند              

ها و زنان جـــوان در بازارهای       دختر بچه و فرزندان خردسال و ذکور آنان را عقیم نموده و همراه            
بخـت را کـه بـرای        رسـانیدند و آن عـده کودکـان معـصوم و نگـون             فروشان به فروش می    برده

داشتند، آنچنان مورد تجاوزهای وحشیانه و بیرحمانه قـرار میدادنـد            خدمتگزاری به خود نگاه می    
 داده و مبـدل بـه گوسـفندان         که آن تیره روزان شخصیت و غرور انسانی خود را بکلـی از دسـت              
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. دادند ن نمی العملی از خود نش    ن و تحقیری عکس   شدند که در مقابل هیچ توهی      ای می  اراده بی
عامهای هولناک بسیار به یـاد دارد کـه تکـرار آن موجـب ماللـت خـاطر              تاریخ جهان از این قتل    
  .خوانندگان خواهد شد
نی و توانـائی اسـیران دشـمن    جویـان سـتمگر میخواسـتند از نیـروی بـد           چنانچه سلطه 

های سرشار کسب کنند، بجـای کـشتن و نـابود کـردن جـسم آنـان، روح و روان ملـت                       استفاده
  .نمودند برداری می شکست خورده را نابود میکردند و از آنان بعنوان جانوران بارکش و اهلی بهره

  
  )کوچ اجباری (   های تحمیلی ناچار  ـ مهاجرتب

دادن  ده و مـورد آزمـایش قـرار گرفتـه از روزگـاران کهـن، کـوچ                بهترین برنامه تجربه ش   
  .ها و اقوام شکست خورده به نقاط مختلف بود ملت

های کوچک تقسیم کننـد و       ستمگران تباهکار متوجه شده بودند وقتی ملتی را به دسته         
ی ا ای دورافتاده تبعید نمایند، گروه تبعید شـده شخـصیت نـژادی و قبیلـه               هر دسته را به نقطه    

خود را بکلی از دست میدهند و بطور طبیعی و ناخودآگاه در انتظـار نـاجی خیـالی و روز موعـود                      
انتظار آنان موضـوعی کـامال تخیلـی و غریـزی       . کنند نشینند و دست از پا خطا نمی       مجهول می 

انتظاری که هرگز به سر نخواهد رسید و ناجی موعودی هم هیچگاه ظهور نخواهـد               . آدمیزاد است 
خصوصاً بعد از ظهور اسالم کـه اقـوام عـرب    . ابقه این کوچ اجباری در تاریخ ما بسیار است        س. کرد

  .به نقاط مختلف ایران کوچ داده شدند و بالعکس
های اجباری توسعه و ترویج بیشتری پیـدا کـرد و در    پس از دوران مغول، این کوچ دادن  

 دادن سران عشایر و ایالت به مراکز        زمان صفویه و قاجار و حتی اوایل دوران رضاشاه پهلوی، کوچ          
استانها تحت نظر سازمانهای نظامی متداول بود که به گواهی مدارک و اسناد تاریخی، ایـن اقـدام                  
رضاشاه فقید بنفع کوچ داده شدگان تمام شد و اغلب در تهران و سایر مراکز اسـتانها بـه مدرسـه             

 لـی احل و مدارج باالی علمی را طی نمودنـد و       رفتند، سواد آموختند، به دانشگاهها راه یافتند و مر        
  .متأسفانه کینه رضاشاه را که بانی ترقی و پیشرفت مادی و معنوی آنان بود هرگز از دل نبردند

ای بر آنان گرفت زیرا آنها همه چیز بدست آوردند ولـی وطـن و مـوطن                  توان خرده  مین
در این بـاره از ایـن مطلـب         . کنیم  می ما آوارگان درد آنان را بهتر احساس      . خود را از دست دادند    

  .بیشتر سخن خواهم گفت
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  )قربانیان استعمار(آوارگان و مهاجرین نگون بخت 
بـارترین بالیـائی اسـت کـه         ترین و مصیبت   هجرت اجباری و آوارگی الزامی، یکی از تلخ       

گری رواج  های اسـتعمار   از آغاز قرن هجدهم که برنامه     . ممکن است گریبانگیر فرد یا جمعی شود      
انگیــزی در عــالم پیــدا کــرد اســتعمارگران دولــت اســتعمارگر انگلــستان رشــته جنایــت  حــول

تـاز میـدان خـون آلـود و          هـا بـدر آورد و یکـه        ها و اسپانیولی   استعمارگری را از چنگال پرتقالی    
  .وحشتزای استعمارگری شد

وشگران تاریخی  مزدوران جنایتکار انگلیسی در قالب میسیونهای مذهبی، جهانگردان و کا         
و علمی، پزشکان جاسوس و سایر مستشاران، بـه جانـب مـشرق هجـوم آوردنـد و بقـول مـورخ                      

آمدند و کـشتند    : بختی که در باره حمله مغولها با یک جمله کوتاه همه چیز را خالصه کرد               نگون
  . و بردندزاندندو سو

ل و شخـصیتهای    آنـان رجـا   . استعمارگران در دو قرن اخیر روی مغوالن را سفید کردنـد          
آنان بوسیله فاسدترین مزدوران جاسـوس صـفت خـود،          . پرست را از میان بردند     گرا و میهن   ملی

هـای واهـی اعـدام نمودنـد،         دوغان قدرت را بدست آنان سپرده بودند و میهن پرستان را به بهانه            
ا بجای آنان بکار    ترین افراد میهن فروش ر     لیاقت ترور کردند، از کار برکنار نمودند و بجای آنان بی         

قائم مقامها، امیرکبیرها، و صدها رادمرد تاریخ ساز ایران را نابود کردند و خیانت کـاران و                 . گماردند
  .شعورانی را چون حاجی میرزا آقاسی روی کار آوردند بی

های مزدوران و عناصر انگلستان کـه در هندوسـتان،           ها و اعمال قدرت    جنایات و خیانت  
هـائی را بـا      ان چهار ساله تا شانزده سـاله را قطـع کردنـد تـا نتواننـد پارچـه                 انگشتان تمام دختر  

 نمیانگر بیرحمـی و  های انگلیسی رقابت کند  با پارچه تا بافتندب های کوچک و ظریف خود     دست
در مـشرق زمـین     ) خـصوصاً انگلیـسی   (ریح جنایاتی که استعمارگران     شت. سنگدلی آنها می باشد   

اند آنچنان دردناک است کـه حتـی مـردم انگلـستان را بـه                مرتکب شده ) استرالیا، افریقا و آسیا   (
  .اعتراض و شکایت برانگیخته است

مگر نه اینکه وقتی هیئتی از سفیران کشورهای مسلمان بـه دربـار هنـری سـوم پادشـاه                   
انگلستان رفتند، شاید بتواننـد از خونریزیهـای بیرحمانـه مغولهـا شـکایت کننـد و از همـسران و                   

عامهـا بکاهنـد، اسـقف وینچـستر         ی عیسوی که زن مغولها بودند بخواهند از شدت قتل         ها ملکه
بگذارید این سگان یگدیگر را پاره پاره کننـد و یکـدیگر را براندازنـد، آنوقـت مـا بـر روی                      «: گفت
کنیم و آئین کاتولیـک     های شهرهای ایشان و اجساد متعفن آنان کلیساهای خود را بنا می            ویرانه

از کتاب سـعدی  (در این صورت دنیا یک شبان و یک گله بیشتر نخواهد داشت        . نهیم یرا بنیاد م  
کـشته شـود، یـک    ) ایرانـی (هـر مـسلمان   «: گفت مگر نه اینکه پاپ کلمان چهارم می   ). تا جامی 

  .»سنگ بنای کلیساهای جدید گذارده میشود
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نگهای صـلیبی،   در آن زمان هم، نام کلیسا و مذهب یک بهانه بود بهمان ترتیب که در ج               
  .در اورشلیم بهانه بود» ندبه«رسیدن به دیوار 

آغـاز کـرد، عیـسای      » عیـسی مـسیح   «بهمان طریق که جرج بوش جنگ نوین را با نـام            
  .گفت دشمن و قاتل خود را عفو کن و از او انتقام مگیر بیگناهی که می

  
  های سیاسی ـ اجتماعی های استعماری و مهاجرت برنامه

ــرد  ــف م ــات مختل ــی طبق ــه اســتعمارگران م ــه طعم ــشورهائی ک شــوند دارای  م در ک
  .های مختلفی خواهند شد سرنوشت
  . ـ طبقه حاکمه قبلی که خود شامل چند دسته مختلفند١

گروه نگون بختی که دارای احساسات میهن پرستی و خدمتگزاری به هـم میهنـان               ) الف
ه و برخـی تـرور جـسمی و         های اعدام سـپرده شـد      خود هستند که میان آنان تعدادی به جوخه       

  .گردند روحی شده از میدان فعالیت خارج می
المـدت محکـوم     ای دیگر از مال و مقام و هستی ساقط شده، به زندانهای طویل             عده) ب

  .گردند ای مبدل می گردند و پس از طی دوره محکومیت به افراد توسری خورده و بیکاره می
ارزش شـدن گرفتـار      و مهـره سـوخته و بـی       برخی از آنها از شدت ناراحتی، بیکاری        ) پ

میرنـد یـا ماننـد مردگـان متحـرک           بیماریهای فراوان روانی شده و زودتر از موعد طبیعی یا مـی           
  .کنند زندگی می
مهمترین شاخه این گروه افراد مصمصم، بیباک و شجاعی هستند کـه تـرک دیـار و                 ) ت

سرنوشت . کنند از کشور مهاجرت می   کنند و به خارج      کنند و همه چیز خود را فدا می        خانه می 
  .تر است تر و شوم این عده از سایر مردم و گروههای مشروحه فوق دردناک

چه افراد خانواده این گروه همراه آنان از کشور خارج شوند، چه بطور پراکنده و بـا تفـاوت               
انسجام و ارتبـاط    زمان به یکدیگر بپیوندند و چه اینکه هرگز نتوانند یکدیگر را ببینند، در هر حال                

ای که سالهای سال سر و سامانی گرفته نـابود           خانه و خانواده  . خورد خانوادگی آنها بکلی بهم می    
در هـر   . و آن خانواده بکلـی از بـین میـرود         . شوند و هر یک از سرنوشت هم بیخبر می       . گردد می

وادگی بـرهم خـورده،   صورت پیوستن افراد خانواده در عالم غربت به یکدیگر، از آنجا که نظام خـان        
آهنـگ سـازند، و از       توانند خود را با شرایط جدیـد و غریـب هـم            افتند و نمی   پیرترها از کار می   

شـوند و جـذب بـازار کـار      تر با فرهنگ و زبـان بیگانـه آشـنا مـی          طرفی جوانترها زودتر و سریع    
لیاقت، از کـار افتـاده و    میگردند و به این دلیل برای بزرگترها دیگر ارزشی قائل نیستند و آنانرا بی      

شکست خورده میدانند و ارزشی بـرای آنـان قائـل نیـستند و ایـن موضـوع از یکطـرف موجـب                       
شود و از سوی دیگر جوانان افسارگـسیخته شـده و            سرخوردگی، ناامیدی و خشم بزرگساالن می     
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د و  آینـد و ایـن برخـور       های خود برمـی    در صدد راهنمائی و آموزش اخالقی و اجتماعی خانواده        
های ناخواسته است موجب بـروز بیماریهـای العـالج جـسمی و        ارتباط غلط که ارمغان مهاجرت    

  .گردد های عمدی و یا سهوی می قاعده و از همه مهمتر خودکشی روانی و مرگ و میر بی
تـر از شـغل اصـلی خـود          اهمیـت  گروه دیگری از این آوارگان به مـشاغلی نـازلتر و بـی            

هـای   وجب شکست روحی مهاجرین و از طـرف دیگـر بـروز نـاراحتی             پردازند که از طرفی م     می
  .گردد اجتماعی و روانی بسیار می

توانید حالت روحی سرلشگر و یا شهردار و یـا مقامـات مـشابه را کـه ناچـار بـه                      شما می 
شبگردی و یا انجام عملیات ساختمانی و سـایر مـشاغل مـشابه را در                رانندگی وانت و تاکسی و یا     

  .یدنظر مجسم کن
توانید وضعیت خانم یا دختر خانمی را که روزی در کشور خود از بهترین وسائل                شما می 

منـد بـود و در دوران      زندگی و معاش، خانه مجلـل، اسـتخر خـانگی و راننـده و خـدمتکار بهـره                 
های بیگانگان و سایر خدمات خانگی شده است بخاطر بیاوریـد و             مهاجرت ناچار به نگهداری بچه    

ها که شاهد تغییر موقعیـت شـغلی و مـالی اولیـاء خـود                کان خردسال این خانواده   همچنین کود 
  .هائی خواهند شد ها و ناکامی هستند گرفتار چه سرخوردگی

  
  بدترین نوع بردگی

سرلـشگری،  . ها در حقیقـت بـدترین انـواع بردگـی اسـت            باید اذعان کرد، این مهاجرت    
در کـشور بیگانـه عملـه سـاختمانی شـده،           مهندسی، بازرگان موفقی و یا یـک دیپلمـات سـابق            

کند، فرزند یک وزیر کودک خردسال       ها را می   چی شده، همسر یک سفیر گارسنی کافه       نظافت
  مگر بردگی شاخ و دم دارد؟. روبد شوید و خانه می خارجی را می

کشوری استعمارگر ملتی را فریب داده، حکومتی غاصـب و دیکتـاتور را روی کـار آورده،                 
اش میلیونها    هیچ مشروعیت قانونی ندارد، حکومتی که رفتار وحشیانه و ناجوانمردانه          حکومتی که 

افراد ملت را از خانه و خانواده خود جدا کرده و افراد بالیاقت و تحصیل کـرده و بـا اسـتعداد را بـه      
مگر این نهایت ناجوانمردی و دیکتاتوری و اسـتبداد  . ارزش ملت خود گمارده خدمتکاری افراد بی  

  نیست؟
باید پرسید کدام دموکراسی؟ مگـر کـشورهای        . کنند استعمارگران ادعای دموکراسی می   

هـای شـما نیـستند؟ اگـر غیـر از            شما جزو فرمانبرداران حکومـت    !! تحت فرمان و تحت الحمایه    
اینست گورتان را گم کنیـد و از کـشورشان خـارج شـوید و آنـانرا بحـال خـود واگذاریـد و اگـر                          

کنیـد؟ چـرا آن دموکراسـی را کـه از آن دم              ا هستند، چرا به آنهـا ظلـم مـی         شم!! الحمایه تحت
  کنید؟ الحمایه خود پیاده نمی زنید در کشورهای تحت می
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فقـط بمنـافع    . گویند، هرگز اعتقادی به آزادی افکار مردم ندارنـد         استعمارگران دروغ می  
  .اندیشند مادی خود می

  
  !سرقت مغزها

غربیـان بـا روی کـار آوردن        . باید عوض کـرد   » سرقت مغزها «را با   » فرار مغزها «اصطالح  
ترین افراد مملکت و سپردن زمـام اختیـار مـردم            ترین، دزدترین و بدنام    مستبدترین، خون آشام  

» طعمـه «های علمی و فرهنگـی در کـشور          بدبخت بدست این جانیان، از یکطرف برای پیشرفت       
آورند  ز سوی دیگر شرائطی در کشور بوجود می       و ا . کنند موانع و سدهای غیرقابل عبور ایجاد می      

که افراد فعال و بااراده و استعدادی درخشان زادگاه خود را ترک نموده به کـشورهای اسـتعمارگر                  
  .پناهنده شوند

این پناهجویان که همـراه خـود مقـدار قابـل تـوجهی از نیـروی علمـی و فکـری خـارج            
باشند، زیـرا پناهنـدگان دارای       استعمارگر می کنند بهترین شکارهای لذیذ برای جهانخواران        می

هـای   زیربنای مقدماتی الزم برای جذب در بازار کار را دارند و با هزینه کشور شکار شـده هزینـه                  
از . انـد  دهـی شـده    تعلیم و تربیت و مخارج زندگی آنها تا رده عالی پرداخت شده و آمـاده بهـره                

سنجی افرادی مصمم و متکـی        از نظر روان   طرفی شخصیت و کاراکتر آنها کامالً مشخص است و        
اگر این خصلت و شخصیت در ضمیر ناخودآگاه آنان وجود نداشت چگونـه ممکـن               . بخود هستند 

بود بدون پاسپورت و جواز عبور و روادید تک و تنها به کوه و صحرا بزنند و این اتکـاء را بـه خـود                         
ه و مـأموران دولتـی و هیچگونـه       باشـند بـدون وجـود حمایـت خـانواد          داشته باشند که قادر می    

تر از زادگاه    پشتیبانی حتی سفارتخانه و کنسولگری خود در کشور بیگانه به زندگی بهتری آسوده            
  .خود ادامه دهند

رساند که زندگانی در میهن اصلی و آغوش خانواده و دوسـتان و یـاران و                 این موضوع می  
بل تحمل بود که میلیونها ایرانی ترک یار و         سایر هموطنان و همزبانان داخلی چقدر دشوار و غیرقا        

  .اند سرای بیگانه خانه کرده دیار کرده در عزلت
بـا وجـود ایـن گونـه     . اما برای استعمارگران این حادثه و رویداد بهترین پیش آمـد اسـت     

ها کارگر ساده ساختمانی، رانندگان صاحب منصبان عالیقـدر و           مهاجرین در کشورشان، مهندس   
ها  های شکاری در کشور آنان رانندگی وانت       افکن های بمب  بهترین خلبان . تندتحصیلکرده هس 

  .پایه خارجی کمتر است و کامیونها را بعهده دارند و این بینوایان توقعاتشان از کارگران دون
ای که از بیم اخـراج و بازگـشت بـه سـالخ              دانید در میان پناهندگان وحشت زده      آیا می 

برنـد، چنـد نفـر نابغـه، فیلـسوف، نویـسنده، نقـاش و          ت بسر مـی    وحش رهای کشورشان د   خانه
  هنرمندان دیگر وجود دارند؟
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دانید در میان همین کودکان خردسالی که با صـرف کمتـرین هزینـه زنـدگی در                  آیا می 
برند چند نفر در آینده با استعدادهای درخـشان بـه    های مهاجرین در بیم و امید بسر می       اردوگاه

  شوند؟ ن در کشورهای بیگانه وادار میبردگی استعمارگرا
مهاجرت امروزی پناهندگان سیاسی ـ اجتماعی در حقیقت مهاجرت نیست بلکـه تبعیـد    

  .هزاران استعداد برای بیگاری و حمالی به کشوری استعمارگر است
  

  ور نه سخن بسیار است ترسم آزرده شوی
  

  ١٣٨٢دی 
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  ترفندی نو در فریب ملت ایران 

  
  ایران  حشام بر ملتتا کی حکومت ا

ملت ایران چندین بار دیگر بایـد اشـتباه کنـد تـا در مـسیر نیرنگهـای حکومـت                    
جباران اسالمی قرار نگیرد، و نیز آگاه شود که باوجود این حکومت فریب و نیرنـگ، دزد                 
و قاتل و خائن به ایران و ایرانی نه حاکمیت و نه استقالل و در کنار آن رفاه و آسایش و                     

  .اهد داشت و تنها راه رهایی براندازی این حکومت لعنتی استغرور نخو
این روزها در ایران بر سر جانشینی خاتمی، حکومت شور و هیجـانی برپـا کـرده                 

ای نداشـته    است ولی امیدواریم دیگر برای مردم ایران ایـن نیرنگهـای تبلیغـاتی جاذبـه              
ساسی که آن هـم برانـدازی       تفاوت از کنار آن گذر کنند و در مسیر راه حل ا            باشد و بی  

  .است خود را آماده سازند
ای یکی از اهل بیت بـه نـام حـداد عـادل را بریاسـت مجلـس                   پس از اینکه خامنه   

منصوب کرد تصمیم گرفت یکنفر دیگر را به ریاست جمهوری اسالمی برساند، و آن دکتـر                
میکونوس بود که بـا     علی اکبر والیتی مشاور او و وزیر امور خارجه سابق، محکوم در دادگاه              

المللی حق خروج از کشور را ندارد، چه پرونـده پـاکیزه و دردنـاکی     داشتن برگ جلب بین 
به همین دلیل تبلیغـات و سـر و صـداها           . که شانس او را در انتخابات به زیر صفر میرساند         

پیرامون میرحسین موسوی دور زدند، چرا که وی فردی اصولگرا و وفادار بـه نظـام اسـالم                  
  .قالبی است که باعث ویرانی و تباهی ایران و ایرانی شده استان

تواند شرایطی برای وحدت مابین جبهه مشارکت        بنظر کارشناسان حکومتی، او می    
اسالمی، مجمع روحانیون مبارز و حزب کارگزاران سازندگی و بطـور کلـی همـه ارگانهـای                 

ین حـوزه علمیـه قـم       در این میـان دبیـر مجمـع محققـین و مدرسـ            . فساد حکومتی باشد  
  .اند که مجلس هفتم باید از میرحسین موسوی بیشتر از خاتمی حمایت کند گفته

سید حسین موسوی تبریزی دادستان سابق انقالب نیز گفته است که قوه قضائیه            
و شورای نگهبان و قوه مقننه باید برای در پیش بردن برنامه چهارمی کـه هرگـز وجـود                   

  .هوری میرحسین موسوی حمایت کنندخارجی نداشته از ریاست جم
مجمع روحانیون، میرحسین موسوی را نخست وزیر دوران پرافتخار امـام خوانـد             

تواند به انتخابات آبـرو ببخـشد و نـشانه رقـابتی بـودن انتخابـات باشـد و                    چرا که او می   
  .تواند فضا را برای شرکت مجدد مردم در انتخابات فراهم آورد همچنین او می

گر مجاهدین انقالب اسالمی با تکریم و تحسین از هاشمی رفسنجانی،           از سوی دی  
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او را برای کاندیدا شدن تشویق کردند و احتماالً در آینده اقدام برای تبلیغـات بیـشتری                 
برای وی خواهد شد و به عقیده آنها برای اینکه حکومت اسالمی بتواند بـاقی بمانـد وی                  

  .باید انتخاب شود
هـای انتخابـاتی ریاسـت       بینـیم کـه فعالیـت      وضاع ایران مـی   البته با نگاهی به ا    

 به طور غیرمعمول به جلو افتاده است چرا که حکومت از نظر ٨۴جمهوری اسالمی سال    
برد و بـه همـین دلیـل اسـت کـه             افکار داخلی و خارجی در شرایط بسیار بدی بسر می         

یـب افکـار    حکومت اسالمی در جستجوی چـاره و ترفنـدی دیگـر بـرای گـول زدن و فر                 
باشد، و آن شخص کسی خواهد بود که بتواند منـافع کلـی      عمومی داخلی و خارجی می    

  .حکومت اسالمی را حفظ و حراست نماید و هم آخوند بدون عمامه باشد
برای یافتن کاندیدایی که بتوانـد بـرای حکومـت آبـرو و اعتبـار بیـاورد و چهـره                    

دهد، تا از فشارها و شکستهای سیاسی کریهش را در دنیا و در داخل چند صباحی تغییر 
الملل رهایی پیدا کند، حکومت مجبـور اسـت          ـ اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران و بین       

عنصر یأس را در مردم از بین ببرد و تحرک در انتخابات ایجاد کند و ناجی دیگری برای                  
 را سراسیمه   مردم ایران بوجود آورد و همانند دوره اول انتخابات خاتمی مردم مسخ شده            

  .خواهد بکشاند به سویی که می
اکنون پس از گذشت هفت سال و وقایعی که منجـر بـه اسـتمرار ایـن حکومـت                   
دستاربند شد و آگاهی مردم، سئوال اصلی این است که آیا حکومت اسـالمی و حامیـان                 

المللی آن خواهند توانست با شخصیت سازی افرادی چون میرحسین موسوی و یـا               بین
ردی دیگر در زمانی که مناسب بدانند، مردم را باز هـم فریـب دهنـد و متقاعـد        معرفی ف 

سازند که یک بار دیگر به امید رسیدن به آزادی و رفـاه دروغـین، سـر صـندوقهای رأی                    
و خـارجی    حاضر شوند، شاید آنها بتوانند بـا ایجـاد هیـاهو و جنجـال تبلیغـاتی داخلـی                 

مردمی بودن حکومت را باز در مقابل افکار        ضددمکراتیک بودن حکومت و انتخابات و ضد      
  .داخلی و خارجی در سایه قرار دهند

ها مابین حکومت و مردم شدت پیدا کرده  بینیم که دوباره درگیری اکنون ما می
هـا و خالصـه بـاال        خواهند با افزایش فضای اختناق و خفقان و درگیری         است و آنها می   

به نقطـه صـفر مجبـور شـوند بـدنبال نـاجی       بردن فشار روی مردم، مردم برای بازگشت       
دروغین دیگری که ساخته و پرداخته خود حکومت است بروند، تا چنـد صـباحی دیگـر                 

  .این حکومت جانی و دزد بتواند به عمر ننگین خود ادامه دهد
توانـد   ملت غیور ایرانزمین، عدم شرکت شما در انتخابات حکومـت اسـالمی مـی             

المللـی آن باشـد، و در پـی آن شـما              و ناجیان بـین    ای بر دهان حکومت    مشت کوبنده 
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توانید برای برانـدازی     همراه با سازمان پارس و شورای براندازی و هماهنگی مشترک می          
  .این جباران دغل اقدام نمائیم

  
  میرحسین موسوی

در انتخابات اول ریاست جمهوری اسالمی او همراه بـا خـاتمی کاندیـدا بـود کـه                  
دی که در آن زمان انجام شد بـرای دو جنـاحی جلـوه دادن کلیـت                 البته ترفن . ناکام شد 

حکومت بود و بازیهای مسخره برای گرم کردن فضای انتخاباتی و نشان دادن خاتمی بـه         
طلب و مترقی پشت ویترین بازی نمایشی انتخاباتی به نمایش           عنوان مظهر جناح اصالح   

ـ                ه عنـوان فـردی طرفـدار       گذاشته شد و در مقابل ناطق نوری رئـیس مجلـس وقـت را ب
  .ای و والیت فقیه معرفی کردند خامنه

گردانندگان این نمایش کمدی به خوبی از انزجار و تنفر مـردم از حکومـت اسـالمی         
روزی خـود را از      دانستند که مردم ایران هرچند ننگ و نکبـت و سـیه            آگاهی داشتند و می   

 حداقل موافق والیت فقیه نباشد و در        دانند ولی اگر نامزد انتخابات     انقالب و والیت فقیه می    
  .آورند گویی استاد باشد به او رو می گفتار درمانی و دروغ

گویند خاتمی مردم را گول زد و رأی آورد، گول خوردن مردم کامالً درسـت                می
است ولی به این ترتیب هم مردم بیگناه نیستند چرا که این حکومت هر بار بـه طریقـی                   

  گیرند؟  یک بار و دو بار هم نبوده است چرا مردم پند نمیآنها را گول زده است و
از آغاز به سلطه رسیدن این حکومت از خمینی گرفته تا نخست وزیری موسـوی               
و ریاست جمهوری اسـالمی رفـسنجانی و خـاتمی، در هـر زمـان مـردم بنـوعی فریـب                     

ان یـک  اند، اگر ملت ایران به این واقعیت پی ببـرد کـه ایـن حکومـت دسـتاربند       خورده
شـب   هـا خیمـه    بـازی  کلیت است و جناحی در این حکومت وجود ندارد، و تمام جناح           

 ٢۵اند از خواب  بازی است برای مردم ناآگاه و در خواب فرورفته که تاکنون حاضر نشده      
ساله زمستانی حکومت احشام بیدار شوند و خود را از منجالبی که مثل مرداب آنها را در    

  .گیرد سازد رهایی دهند، براندازی صورت می بود میدرون خود آرام آرام نا
ملت ایران بیدار شوید و با همیاری فرزندان مسئول ایرانزمین رهـایی خـویش را               

  .فریاد زنید
ایم این حکومت بصورت هرمی ساخته شده است که رهبر در رأس             ما بارها گفته  

حهـای مختلـف    قدرت است و بدنه آن همین مقامات باالی حکومت هستند کـه در جنا             
مشغول تزویر و ریا و جنایت و دزدی هستند و ملت هم در زیر سـلطه و سـیطره آن در                     

  .برد رنج و بدبختی بسر می
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  حاال چرا انتخابات؟

وجود رئیس جمهور بعنوان رئیس قوه مجریه و حداد عادل در مقام رئیس قوه مقننه       
المللـی و    کومت در نزد افکـار بـین      برای این است که این ح     ... و عراقی فرمانده قوه قضائیه و     

مخالفان خود ادعا کند کـه نخـست ایـران از لحـاظ شـکل ظـاهری دارای تمـام ارگانهـای                      
دمکراتیک است و بعد این که ارگانها و مـسئوالن بـصورت انتخـابی توسـط مـردم برگزیـده        

ر در این بازی رئیس جمهور اسالمی مکلف است که با سرگرم کردن مـردم و گفتـا         . اند شده
درمانی موجبات ادامه حیات حکومت را فراهم کند، قوه مقننه هم بجـز تحمیـل هزینـه بـه               
اقتصاد ملی هیچ حاصلی بغیر از گفتار درمانی نداشته است، قوه قضائیه هم بجای دادگری و                

ها، دادسـتان کـه      امثال مرتضوی . دادگستری خودش به قتل و آدمکشی مشغول بوده است        
در نتیجه حکومت برای بقای خود باید شـکل ظـاهری را            . وده است خود قاتل زهرا کاظمی ب    

حفظ کند و عروسک خیمه شب بازی بنام رئیس جمهور اسالمی داشته باشد، حال اکنـون                
عمامـه اسـت و از نظـر فرمـانبرداری و          چرا میرحسین موسوی انتخـاب شـد او آخونـد بـی           

  .شخصیتی مانند خاتمی است لیاقتی و ناشایستگی و بی بی
 حکومـت،   ١٣٨۴ت ایران باید در انتظار باشد تـا در ماههـای نخـستین سـال                مل

سناریوهای دیگری برای انتخابات ارائه دهد و مـردم را بـاز هـم بـا فریبـی نـو بـه پـای                        
صندوقهای رأی بکشاند و باز هم به حیات ننگین و کثیف خود ادامه دهد، ایـن بـار هـم                    

  .ناپذیر استثابت کند که این حکومت احشام همواره تغییر
 سال مردم ایـران بـه       ٢۵ما امیدواریم که بعد از تمام نیرنگهای حکومتی در این           

هـای ایـن     بـازی  آن بلوغ سیاسی اجتماعی خود رسیده باشند که این بـار پاسـخ دغـل              
حکومت را با هشیاری و خشونت بدهند و نخست بـا عـدم شـرکت در انتخابـات مـشت                    

ریـزی   بکوبند و در پی آن بـا همبـستگی و برنامـه           ای بر دهان این جباران دغل        کوبنده
مشترک مردم ایران و سازمان پارس و شورای برانـدازی، زمینـه را بـرای برانـدازی ایـن                   

  .دزدان، قاتالن و ضد ایرانیان فراهم آورند
  .به امید ایرانی آزاد، آباد و سرافراز

  ١٣٨٣شهریور 
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  همبستگی برای رهایی از تباهی

  
اران مذهبی، در هر گوشه مملکت، دست به کـشتار و تجـاوز،             هم اکنون که تبهک   

دارند و کشور    اختالس و دزدی میزنند و به نام اسالم، جور و ستم و آدم کشی را روا می                
 از یـک سـو      ،برنـد  کشانند و همچنان ثروت ملی را به تـاراج مـی           را به ورشکستگی می   

اند و نیز بـرای      ج انتقال داده  های خار  حسابهای خود، در بانک    سرمایه مملکت را بــــه   
 برآنند که آخـرین درآمـد و         و باشند فروش امالک ایران، در خارج از کشور در تالش می         

سرمایه ایران را به تاراج ببرند و از دیگـر سـو کمـر بـه نـابودی تـاریخ و فرهنـگ ایـران                    
  .اند بسته

دمـی آرام و    اند، جامعـه ایرانـی،       این گروه از زمانی که بر جایگاه خالفت نشسته        
آسوده نبوده است تا بدانجا که گروهی از ایرانیـان در برابـر یکـدیگر و سـرزمین نیاکـان                    

ارج و   نمایند، با آنکه این حکومت، چهـره ایـران و ایرانـی را در دنیـا بـی                  تفاوت می  بی
اعتبار گردانیده است، برای ماندگاری خود در تالش اسـت و بـرای بقـای خـویش از                   بی

ود را به دو گروه متمایز نمود، یک گروه افراطیون تندرو که چماقـداران و               آغاز، نیروی خ  
باشند و با کشتار و ایجـاد تـرس و وحـشت رو در روی ملـت                  گران حکومت می   شکنجه

رو، مأموریـت آنـان، شناسـایی و فریـب           ایستند، گروه دوم که گروهـی اسـت میانـه          می
یان، کوشـش در مانـدگاری خـود را         باشد و با همکاری غیرمستقیم با تندرو       مخالفان می 

تـوان از هاشـمی رفـسنجانی نـام بـرد کـه کـشتار                روها مـی   دارند، از پیشقراوالن میانه   
پرستان مخالف حکومت در خارج از کشور، به دستور وی صورت گرفت و هم او در                 وطن

دادگاه آلمان محکوم شناخته شد، پس از او مأموریت به محمد خاتمی واگذار گردید که               
تار نویسندگان و مبارزان درون کشور و سرکوبی دانشجویان را میتوان از کردار زشت              کش

  .و ننگین او شمرد
اکنون زمان آن رسیده است که ملت ایران، مبارزه خود را علیه اسـتبداد مالیـان                

ها و فساد مالی آنان را بیشتر از پیش آشکار سازد و             ها و خیانت   پیگیرتر سازد و جنایت   
 هرچه بیشتر این ننگ را از دامان پرافتخار تاریخ ایران پاک گرداند، تا ایران      با همبستگی 

بایست بـا   بتواند به شکوه و بزرگی و حقانیت تاریخی خود دست یابد، اینجا است که می    
هـای سیاسـی     پیوندی اسـتوار در راه اسـتقالل و آزادی ایـران، مبـارزه شـود و نگـرش                 

 را از هم جدا نسازد، که در این شرایط، کار دشـوار بـر               گوناگون، مبارزان راه آزادی ایران    
باشد که با پیوندی اسـتوار،       پرست می  دوش نیروهای ملی پیشرو و همه نیروهای میهن       
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جـویی کنـد، ایـن همبـستگی و اتحـاد،            برای رسیدن به ایرانی آزاد، آباد و سرافراز چاره        
ایرانی کوشایی داشته اسـت  برعلیه حکومتی است که بیست سال برای از بین بردن نماد     

و ایرانی سرافکنده و ورشکسته بر جای گذاشته اسـت و بـرای جوانـان ایرانـزمین، هـیچ                   
امیدی به فردا باقی نگذاشته است، از این روی، ایران، به همه فرزندانش از هـر درجـه و                   

 ور و نیـروی    جایگاه نیازمند است، از دانشگاهی متخصص، کارمند، کارگر، کشاورز، پیشه         
ه روزشـمار اسـتقالل و      توان یافـت کـ     مسلح در درون کشور، که میان آنان سربازانی می        

گمان بـرای برانـدازی اهـریمن حـاکم، چـاره کـار اتحـاد و                زمین هستند، بی  آزادی ایران 
همبستگی برای رهاندن ایران از چنگال دستاربندان که دین را وسیله کـشتار و فـساد و                 

  .پرست و آزادیخواه است پیوند نیروهای میهناند، در گرو  شکنجه قرار داده
  

  ١٣٨٣شهریور 
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   جنبش براندازیترهبری

  
نیم ساعت بود که از  . در دفتر کارم مشغول تهیه مطلبی در مورد همبستگی بودم         

. اندیـشیدم  کار مطب فارغ شده بودم و به مسئولیت اصلی خود یعنی نجـات ایـران مـی                
ین با ما یار است و سرنوشـت        شاید خدای ایران زم   . شد مطالب در ذهنم به من الهام می      

زمین به دست ما رقم خواهد خورد و این عشق به میهن که همواره مرا اسـتوار نگـه                   ایران
داشته و در نبرد با اهریمن مرا یاری کرده است، همـواره در قلـب شکـسته مـن پابرجـا                     

ا را سرمـست از شـوق و        اندیشه رسیدن به ایران آزاد، آباد و سرافراز کـه مـ           . خواهد ماند 
گذارد و این است که ما رهبریت جنبش براندازی          کند دمی ما را آسوده نمی      افتخار می 

  .کشیم را به دوش می
تـأثیر   چندی است که تمام ترفندهای حکومت اسـالمی و سـتون پـنجم آن بـی            

ید رود، ما مبارزان راه آزادی نبا      مانده است و روند جنبش براندازی همچنان به پیش می         
اجازه دهیم که این نام و جنبش به بیراهه کـشیده شـود و حکومـت اسـالمی و سـتون                     

اکنون یگانه امیـد    . های نو این جنبش را خنثی کند       پنجم آن در خارج بتواند با دسیسه      
در ایـن میـان   . ملت ایران به همبـستگی بـرای برانـداختن حکومـت دسـتاربندان اسـت        

بینـی کـرد و آنهـا را         منان ایرانزمین را پـیش    بایست هوشیار بود و عملکردهای دش      می
در این روند امکان دارد گروههائی با نـام برانـدازی و بـا اسـتفاده از                 . نقش بر آب ساخت   

  .رادیو و تلویزیونهای دشمنان ایرانزمین بخواهند این جنبش را به بیراهه بکشانند
راندازی تنها  ملت ایران، میهن پرستان و عاشقان ایران، بگوش باشید که جنبش ب           

هـای خـود را بـه مبـارزان راه آزادی ابـالغ              تحت رهبری دکتر آرمان نوری دستور عمل      
میکند و در غیر اینصورت کسانی که بدون حمایت دکتر آرمان نوری از کلمـه برانـدازی                 

اند برای اینکه    پیمان شده  کنند کسانی هستند که با دشمنان ایرانزمین هم        استفاده می 
  .اند را منحرف کنند و همواره در استمرار حکومت اسالمی فعال بودهمسیر براندازی 

دارد کـه هرگونـه اسـتفاده از نـام         سازمان پارس و شـورای برانـدازی اعـالم مـی          
شود که بدون هماهنگی بـا ایـن سـازمان باشـد             براندازی که توسط اپوزیسیون ایراد می     

  .گردد مردود اعالم می
  ١٣٨٣دی 
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   چهارمبخش
  

  ها ها و گردهمایی ها، مصاحبه سخنرانی
  



  



  
  برای آزادی و دمکراسی در ایران 

  باید با یکدیگر ائتالف کنیم
  

دکتر  مصاحبه سیاوش آذری برنامه ساز صدای ایران در لس آنجلس با
  آرمان نوری بنیانگذار سازمان پارس و دبیر شورای براندازی

  
آنجلس به تشریح  دای ایران در لسای با رادیو ص دکتر آرمان نوری طی مصاحبه

هــا و تالشــهای ســازمان پــارس و شــورای برانــدازی پرداخــت و بــه  اهــداف و فعالیــت
  .های گوناگون پاسخ گفت پرسش

ساز صدای ایران، به معرفی آقای دکتر آرمـان نـوری و           ابتدا سیاوش آذری برنامه   
پرسـشهائی را در  شرح بیوگرافی سیاسی ـ اجتمـاعی و علمـی او پرداخـت و پـس از آن      

  .های سازمان پارس مطرح کرد رابطه با مبارزات و فعالیت
  :دکتر آرمان نوری در مورد اصول براندازی و هدفهای آن گفت

براندازی بـا اراده و همـت ملـت ایـران انجـام خواهـد گرفـت و در روز برانـدازی                    
وارد خواهنـد   نیروهای مسلح ملی ضربه نهائی را بر پیکر دسـتاربندان و دشـمنان ایـران                

  .ساخت
دکتر آرمان نوری گفت بمدت هشت ماه تا یکسال کشور را دولت موقت شـورای               
براندازی اداره خواهد کرد و در این زمان همه احزاب و جنبشها و سازمانها خود را بـرای                  

  .انتخابات آماده خواهند کرد
ران پرسی از مـردم بـرای تعیـین نـوع رژیـم در ایـ               نخستین انتخابات انجام همه   

  .خواهد بود
سسان برای تدوین و تنظیم قـانون  مؤانتخابات گزینش نمایندگان مجلس  دومین  

  .اساسی نوین خواهد بود
و سومین انتخابات هم بمنظور تـشکیل مجلـس شـورای ملـی و تـشکیل دولـت                  

  .منتخب مجلس انجام خواهد گرفت
  سیاوش آذری پرسید، هدف شما از ایجاد سازمان پارس چیست؟

در شـرایطی کـه ناامیـدی و سـستی رهبـران و اعـضاء               : ان نوری گفـت   دکتر آرم 
سازمانهای سیاسی ـ اجتماعی اپوزیسیون چه در طیف چپ و چه در طیف راست را فـرا   
گرفته بود، نیازی مبرم در نیرومندتر شدن و استوارتر گام برداشتن در میـدان پیکـار بـا                  

آزادی ایـران از سـلطه دیکتـاتوری و      اهریمنان و دشمنان ایران برای رهائی ملت ایران و          



  

خواهان با هر  پرستان و آزادی استبداد نعلین و ایجاد همبستگی و گردآوردن همه میهن
های مبارزاتی  ایده سیاسی ـ اجتماعی و احیاء فرهنگ دیرپای ایرانزمین و اجرای برنامه  
یـشه آفـرینش    اعم از اجتماعی و فرهنگی در زیر یک چتر برای نجات کشور، ما را به اند               

  .این سازمان واداشت
دکتر آرمان نوری در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـه کـسانی از شـما حمایـت                       

از جملـه مـشروطه خواهـان، جمهـوری خواهـان و نواندیـشان دینـی                : کننـد گفـت    می
ای هـستند کـه در برزخـی بـه نـام             باشند، حامیان ما در درون مرز مردم ستمدیده        می

رند، حامیان ما دانشجویان و جوانان و زنان پاکدل و ایران           حکومت اسالمی روز و شب ندا     
دوستی هستند که درفضای بسته استبداد سیاه و نظام فاشیستی حاکم بر ایران، دسـت               

. کننـد  اند و رنج و بازداشت و شـکنجه را هـم تحمـل مـی          به مبارزه آزادی خواهانه زده    
هـای   ر بـا تـشکیل هـسته      حامیان ما شیرزنان و آزادمردانی هستند کـه در درون کـشو           

های مبارز، با هرگونه ظلم و بیداد، بـا هرگونـه اختنـاق و فـشار مبـارزه                   مقاومت و گروه  
خوشبختانه، استقبالی که در درون کشور از سازمان  . کنند و در همه جا حضور دارند       می

شود از هر جهت غرورآفرین است و گزارشهائی که بطـور کتبـی بـه سـازمان                  پارس می 
رسد حاکی از ذوق و شوق جوانان و دانشجویان برای پیوستن به این سـازمان                پارس می 

فرسـتیم تـا در آنجـا توسـط          ما در حد توانمان نشریه خود را به درون کشور مـی           . است
  .همرزمان درون کشور تکثیر و توزیع شود

هم سنگران ما در نیروهای مسلح، فعاالنه روحیه ملی و فرهنگی ایـران را مـابین                
سرودی که سازمان پارس اخیراً با همت هنرمندان و         . کنند ن میهن ما تقویت می    سربازا

آهنگ سازان میهن پرست تهیه و آماده کرده، بسیار مورد توجه فرزندان ایران زمین قرار 
  .گرفته است و بزودی در دسترس همگی قرار خواهد گرفت

سـازمان داده   ای را    های فرهنگی گسترده   سازمان پارس در درون کشور فعالیت     
است چرا که فرهنگ ایرانی باعث همبستگی و اتحاد مابین تمـام ایرانیهـا از هـر نـژاد و                    

ایـم، از   و همانگونه که بارها اشاره کـرده . شود مذهب و باورهای سیاسی ـ اجتماعی می 
دیدگاه ما تمام آرمانهای سیاسی ـ اجتماعی، عقاید دینی و گروهـی در حـوزه باورهـای     

شوند، به این شـرط کـه بـرای دیگـران مـشکالتی        و محترم شمرده میخودشان گرامی 
یابی ری در میان جوانان که خواهان دستهمین فعالیت فرهنگی تأثیر بسیا  . فراهم نسازند 

  .به هویت خویش و فرهنگ و تمدن تاریخی خود هستند بر جای نهاده است
ی بـرای   دکتر آرمان نوری در پاسـخ بـه سـئوال دیگـر سـیاوش آذری کـه تلفنـ                  

شد در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران بـا            شنوندگان در ایران پخش می    
ها و گفتگوهـا در ایـران    امروز صحبت: توجه به فضای پرتشنج سیاسی ـ اجتماعی گفت 

 و ایـن    بیشتر پیرامون برقراری رفراندم در ایـران اسـت نـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری                
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های سیاسی ـ مبارزاتی شرکت دارند و از طرف   ر فعالیت که د است همه کسانیدیدگاه
های سیاسی ـ اجتماعی مردم و حرکت  العاده سطح آگاهی دیگر با توجه به افزایش فوق

انـد    در این فکر و اندیـشه      اکنون مردم ایران  شجاعانه و دلیرانه جوانان بویژه دانشجویان،     
رسد و آیـا     ن چگونه به پایان می    که سلطه حکومت جابرانه و دیکتاتوری آخوندی در ایرا        

یک دوره برزخ خواهیم داشت؟ آیا انتقال قدرت و حاکمیـت از راه انتخابـات پارلمـانی و                  
استقرار نظام دمکراسی با یک دوران هرج و مرج مواجه خواهد شد؟ آیـا مـردم خواهـان                  
بازگشت به هویت ملـی و تـاریخی خـود هـستند؟ آیـا هـواداران پادشـاهی مـشروطه و                     

امـا  . های متعدد دیگر   توانند با هم ائتالف کنند؟ و پرسش       اران نظام جمهوری می   طرفد
اجازه بدهید اول به این نکته اشاره کنم که ملت ایران برای تغییر وضـع موجـود در سـه     
سال و نیم قبل، قبل از انتخابات ریاست جمهوری به این امید که شاید از طریق حـضور                  

 فقیه و عـدم موفقیـت نـامزد ایـن والیـت در انتخابـات       در صحنه و در مخالفت با والیت  
 مـردم    و  بتواننـد بـه جامعـه مـدنی        ریاست جمهوری و پاسخ منفی به حاکمـان کنـونی         

های آقای خاتمی کـه از اسـتقرار دمکراسـی و حاکمیـت               با وعده  ساالری دست یابند و   
ی به  أدن ر ی رفتند، و با دا    أهای ر  گفت به پای صندوق    قانون و مردم ساالری سخن می     

بنابراین اصالح طلبی   . اصالحاتی که مردم ایران عالقمند بودند، آقای خاتمی را برگزیدند         
خواهی آنان که در دانشگاهها آغاز شده بود یک حرکت منسجم مردمی و              مردم و آزادی  

ولـی در سـه سـال و نـیم          . همگانی را در مملکت برای تغییـر وضـع موجـود پدیـد آورد             
هـای خـود را کـه بـه          نگذاشتند تا وعده  ! ای ی نتوانست یا به گفته    آقای خاتم ... گذشته

البته باید متذکر شد که در چارچوب یک نظام بسته توتـالیتر            . مردم داده بود عملی کند    
و یک قانون اساسی متضاد و غیردموکراتیک امکـان تحقـق اصـالحات فـراهم نیـست، و                  

بـان و مجلـس خبرگـان پاسـخگوی         ارگانهای غیرانتخابی مانند والیت فقیه، شورای نگه      
ای بررسـی گـردد یعنـی        بایست ایـن مـشکل ریـشه       خواست برحق مردم نیستند و می     

ها و گروههای مختلف سیاسـی       ما همه و بهتر بگویم سازمان     . حکومت اسالمی سرنگونی  
توانیم بـا هـم      ـ اجتماعی خواهان استقرار دمکراسی به مفهوم متعارف آن هستیم و می           

 یک دوره اتصالی را در اداره کشور بر عهده بگیـریم و احتمـاالً مـانع یـک         ائتالف کنیم و  
  .دوره برزخ و هرج و مرج شویم

گرای قدرت طلب کارشکنی نکنند و مانع از تحقـق          اگر آخوندهای متحجر و واپس    
توانند در محیط آزاد و بدون هرگونه خشونت و هرج           اصالحات در ایران نشوند مردم می     

نه خود را که همانا استقرار مردم سـاالری و دمکراسـی اسـت تحقـق                و مرج آرزوی دیری   
بخشند و انتقال قدرت از یک باند مافیائی به نمایندگان واقعی مردم به آرامی انجام گیرد 
و با برگذاری یک همه پرسی، نظام دلخواه خود را انتخاب کنند ولـی تـشنگان قـدرت و                   

کننـد و بـا       و خواست مردم تمکـین نمـی       ها و مشکالت، به رأی     وارثان این همه خرابی   
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های سیاسی ـ اجتماعی به قصد توسعه ارعاب و خـشونت و    سرکوب بیشتر و انجام قتل
نگـاران و دانـشجویان و       ایجاد ترس و وحشت، همه نمایندگان مجلـس و همـه روزنامـه            

جوانان را مورد حمله قرار دادند و اندک فضای باز سیاسـی ـ اجتمـاعی را هـم بـه زعـم       
حال . شود و نخواهد شد    ودشان از میان بردند ولی حرکت و جنبش مردم متوقف نمی          خ

) همه پرسی (اری یک رفراندم    ذنتیجه مانده و خواهد ماند راهی جز برگ        که اصالحات بی  
اری ذبنابراین انتخابات ریاست جمهوری آینده یا بایـد بـه شـکل برگـ             . باقی نمانده است  

برای استقرار دمکراسی و مردم ساالری انجام گیـرد         رفراندم جهت انجام خواست همگان      
ای جز قیام همگانی جهـت اسـتقرار نظـام           و یا در صورت ممانعت از این کار مردم چاره         

بدون شک در قیام ملی همه نیروهای مسلح همراه و حامی           . دلخواه خود نخواهند داشت   
 پیکـره مـردم، و      مردم خواهند بود، چه پاسدار، چه بسیجی و چه ارتشی همـه جزئـی از              

  . فرزندان ایرانزمین هستند و آنها نیز تحمل ادامه این وضع را ندارند
لیاقتی و ناتوانی خود     حقیقت این است که هیئت حاکمه کنونی، از هر جهت بی          

بـست کامـل رسـیده اسـت و          است و امـروزه بـه بـن        را در اداره امور کشور ثابت نموده      
مه دادن به حکومت را ندارد و صـالح و مـصلحت            هیچگونه بهانه یا محملی هم جهت ادا      

آمیز از قدرت کنار     اعضا باندی که بر قدرت چنگ انداخته آنست که از راههای مسالمت           
در غیـر  . برود، و قدرت سیاسی ـ اجتماعی و سیاسی ـ اقتصادی را به مردم واگذار نماید  

ی بـسیار سـنگین     ا های استبداد و اختناق و دیکتـاتوری هزینـه         این صورت، همه مهره   
هـای   خواهند پرداخت و به کیفر این همه بیداد و خیانت و غارت اموال مردم در دادگاه               

  .ملی خواهند رسید
  

  ١٣٧٩بهمن 
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  مصاحبه دکتر آرمان نوری با نشریه مهر و دوستی

  
ار سـازمان پـارس و شـورای برانـدازی حکومـت            ذدکتر آرمان نوری بنیانگ   : اشاره

شریه مهر و دوستی، نقطه نظرهـای خـود را در زمینـه تالشـهای               اسالمی، در گفتگو با ن    
سیاسی این سازمان بیان کرده و برنامه این تشکل سیاسی را بـرای آینـده کـشور اعـالم            

  .خوانید متن این گفتگو را در زیر می. داشته است
  :مقدمه

دکتر آرمان نوری دانش آموخته رشته دندانپزشـکی در دانـشگاه ملـی ایـران بـه                 
 مجبـور بـه تـرک ایـران         ١٣۶٢عقاید دموکراتیک و ضد حکومت مالیان در سـال          دلیل  

های دندانپزشکی فرانسه، بلژیـک، سـوئیس و آمریکـا موفـق بـه               شود و در دانشکده    می
بیماریهـای  (های مختلف در ایمپالنتولوژی، پـاتولوژی بوکـال          دریافت دیپلم و دانشنامه   

کنون در دانشگاه پاریس مشغول آموزش شود و هم ا ، رادیولوژی فک و صورت می)دهان
  .کند باشد و مطب خود را هم در قلب پاریس اداره می دادن به دانشجویان می

دکتر آرمان نوری افزون بر پیشه ارزشمند پزشکی و پژوهشی در کـار سیاسـی ـ    
ایشان قبل از انقالب نماینده دانـشجویان در        . ای بالنده است   اجتماعی نیز دارای کارنامه   

ر نخست وزیری بوده و بعد از انقالب و اخراج از دانـشگاه و مـدتی در زنـدان بـودن،                     دفت
 برای براندازی حکومت همگام با تیمسار آریانا و تیمسار اویسی ادامه داده      را فعالیت خود 

  .گردد و سپس مجبور به ترک ایران شده و به ترکیه رهسپار می
 نهضت مقاومت ملی ایران شروع به       در ورود به ترکیه همگام با سازمان جوانان در        

گردد و سپس به پیـشنهاد ایـشان         کند و از همکاران دکتر شاپور بختیار می        فعالیت می 
  .شود به پاریس وارد می

کنـد و در ایـن       در ورود به پاریس همکاری خود را با شورای مشروطه آغـاز مـی             
تـر شـاپور بختیـار و       زمان دکتر آرمان نوری پیشنهاد ایجاد مثلث اتحاد رضا پهلـوی، دک           

ولـی بعـد از     . یابـد  دهد و همبـستگی را تنهـا راه پیـروزی مـی            دکتر علی امینی را می    
های مداوم رضا پهلوی و دیگر رهبران در مـورد برانـدازی حکومـت اسـالمی،                 کارشکنی

گـذاری    سـازمان پـارس و شـورای برانـدازی را پایـه           ١٣٧٨دکتر آرمان نوری در سـال       
در . کنـد   خود را در مسیر براندازی حکومت اسالمی آغـاز مـی   ۀانکند و مبارزه قاطع    می

خانه خود در پـاریس از دکتـر         حکومت اسالمی توسط سفارت    ١٣٨٠این رابطه در تیرماه     
 کنـد و در سـال     آرمان نـوری بخـاطر فعالیـت او علیـه حکومـت اسـالمی شـکایت مـی                 

پـاریس تـرور   کند دکتر آرمان نوری را در مطـبش در        حکومت اسالمی سعی می   ١٣٨١

981



  

  .ماند کند، که خوشبختانه با دفاع غیرمنتظره دکتر آرمان نوری این توطئه هم عقیم می
دکتر آرمان نوری در مورد مـسائل ایـران دو بـار در پارلمـان فرانـسه، دو بـار در                     

المللـی خـود    پارلمان سوئد و یک بار در پارلمان اروپا دعوت شده و همواره با روابط بین              
لت ایران را بیان کرده و از حق و حقـوق ملـت ایـران و ایجـاد آزادی و                    خواست واقعی م  

  .دمکراسی در ایران همواره دفاع نموده است
دکتر آرمان نوری همچنان به مبارزه خود تا براندازی حکومت اسالمی و برقراری             

  .ایرانی آزاد، آباد و سرافراز ادامه خواهد داد
  

های کسانی که دست به      ن پارس و انگیزه   از پیدایش سازما  .): د.م(مهر و دوستی    
  .اند، برایمان بگویید این کار زده

نیازی پرکشش به استوار و نیرومند ماندن در میدان پیکار، ما       .): ن.آ.د(دکتر نوری 
گیهـای برخـی      بیمـزه   و سستیها، کاهلیها یا زبونیهـا    . را به آفرینش این سازمان واداشت     

میهنان آواره و دلسرد      ناامیدی، و پیکارگریزی هم    سران اپوزیسیون از سویی، پراکندگی،    
از دیگر سو، گروهی جوانان مـیهن پرسـت را چنـدی پـیش بـر آن داشـت تـا در برابـر                        

گیر دست یازند و با مردم  گستاخی و دریدگی مزدوران دیوهای رسوا به رستاخیزی همه
نـده همگـانی    هـای آزار   دار در گویـه    دامنه این دردهـای ریـشه     . پیرایه سخن گویند   بی

» پـارس «پرسـت در کـانون واژه پـاک     تر شد و آتش سوزان دل جوانان مـیهن        گسترده
 .شراره کشید تا نام نامی فرهنگسازان دالور سرزمین پارس، کاری کارسـتان را بیاغازنـد              

اش،  نشانه سازمانی شـد کـه بـا برپـایی شـورای برانـدازی             » پارس«مانند   همین نام بی  
سـازمانی کـه زنـان و مـردانش     . جانیان و دزدان در ایران استآرزومند برچیدن دستگاه  

  .باور دارند تا به چنگ آوردن این آرزو دست از کار نخواهند شست
توان بـه کـشش نیرومنـد        با این گونه نگرش به فرود و فراز اپوزیسیون، می         .: د.م

جنبـشی  سازمان و توان نهفته آن در دلهای میهن پرستانی پی برد که به راستی دنبـال                 
  هدف و خواسته سازمان با این بینش چیست؟. زنده و پویا هستند

ها، براندازی دستگاه اهریمنی در ایران است که همه          ترین گویه  هدف ما به ساده   .: ن.آ
» جمهـوری «این حکومت در ایران     . شناسیم می» جمهوری اسالمی «آن را با دو واژه نادرست       

یاسـی ـ اجتمـاعی ایـن واژه در فرهنـگ سیاسـی ـ        های س نیست، چرا که با هیچیک از داده
هم نیست، چرا که هیچیک از مسلمانان جهان، آن         » اسالمی«. اجتماعی جهان سازگاری ندارد   
اند  بهایی که در کشورمان از گور تاریخ سر برآوردهومیکر. بینند را با اندیشه خویش دمساز نمی

هر چه زودتر ریشه کن شوند تا بـیش از          ، باید   »قوم یأجوج و مأجوجند   «به گفته همکیشانشان    
بنـابراین هـدف مـا    .  دنیا نگردنـد  ایران دراین پلیدی نپراکنند و مایه آبروریزی و رسوایی مردم     

نخست، پیکار برای آزاد سازی مردم ایران از چنگ این جادوگران پلید و سپس یاری به مـردم                  
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  .بی کشنده استودنیا در پدافند از میکر
 ماه تا یک سال ٨رای براندازی پس از پیروزی، اداره امور کشور خواسته ما در شو

خواهد بود تا در این دوره بتوانیم دست کم برپایی یک همـه پرسـی سراسـری را بـرای                    
در . گزینش دستگاه سیاسی ـ اجتماعی و سیاسی ـ اقتصادی آینده کشور فـراهم آوریـم    

، جنبـشها، حزبهـا و باورهـای      این دوره پرتب و تـاب همـه سـازمانها، گروههـا، انجمنهـا             
گوناگون، کیشگرا و کیشگریز، چـپ و راسـت و میانـه رو بایـد بتواننـد از چهارچوبهـای                    
آرمانی خویش به پدافندی همه سویه دست یازنـد و مـردم ایـران را از جهـان بینیهـا و                     

بنـابراین مـردم خواهنـد توانـست در سـایه چنـین             . شان آگاه سـازند    های آینده  برنامه
ترین نماینـدگان باورهـای خـویش را         ترین و پاک   ای پسندیده، بهترین، ورزیده   ه شیوه

  .برگزینند و دولت دلخواهشان را پای نهند
ما بنیانگذاران سازمان پارس بیشتر شیفته نام نیکیم تا تشنه قدرتی هار، بنابراین             

دهانه بزنیم،  ای به سایه بنشینیم تا بتوانیم به قدرتهای ویرانگر           بینیم در گوشه   برتر می 
از همـین روسـت کـه بـه دنبـال           . نه اینکه کودکانه خود را نمایشگر میدان نشان دهـیم         

پیروزی در فرونشاندن دستگاه دیوان در ایران، اگر مردم، کسانی جز ما را بـه اداره امـور                  
کشور برگزینند، فروتنانه کنار خـواهیم نشـست، ولـی در پدافنـد از حقـوق آنـان دمـی                    

های سیاسی ـ اجتماعی، همان روشـی    این شیوه برخورد در داده. ماندخاموش نخواهیم 
است که مهاتما گاندی را در جهان مهر و دوستی بر فرازها نشانده و بـه پیکـار پیـروزی                    

بنابراین ما نیرو را پدید میĤوریم تـا آن را در پدافنـد از   . آفرین وی مهر دوستی زده است    
  .ه برای باال نشاندن خویشناتوانان سرزمینمان به کار گیریم، ن

هر سـازمانی نیـرو را بـا همکـاری و ازخـود گذشـتگی یـاران و هـوادارانش                    .: د.م
  میسازد، پشتیبانان شما چه کسانی هستند؟

همه میهن پرستان ایرانی در درون و برون مرزهای کشور و بـیش از چهـل                .: ن.آ
کنند، جوانانی کـه در      می سال هستند و آزادی را فریاد        ٢۵میلیون جوان ایرانی که زیر      

اند و بهتـر از هـر کـسی در جهـان             دوران اهریمنی در ایرانزمین چشم به جهان گشوده       
  .دانند دیو کیست و چرا پلید است می

در داستان رهایی ایران، چـپ را       . بارد های شما بوی تند راست می      از گفته .: د.م
  چگونه با خود همداستان خواهید کرد؟

. شناسـد  زنی به ایران اهورایی مهر بورزد، چپ و راسـت نمـی           کسی که سر سو   .: ن.آ
. ای از کار دشـوار مـا نخواهـد گـشود           جنگ آرمان و اندیشه تا پیش از رسیدن به خانه گره          

... دار گروه مارکس و انگلس و لنین و بوخارین و کاسـترو            تواند درگیریهای دامنه   کسی نمی 
 سامویلـسون و همـه کارتلهـای نفتـی یـا            های لوتر و زوینگـی و شـاخت و پـل           را با اندیشه  

به همین . ای نادیده بگیرد و آنها را با هم تاخت بزند          تراستهای پولی و بانکداران دنیا به گونه      
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دانند که اگر در هریک از این بینـشها در   رو، هیچیک از شیفتگان ایرانی این دیدگاهها، نمی  
 و اخوان المسلمین و حماس و بعث، اهللا و جهاد اسالمی هایی مانند حزب بینی دسته جهان

پدیدار شوند، چگونه واکنشی خواهند داشت؟ چپ و راست ایرانـی، بـیش از اینکـه چـپ و                   
چنانچه چهـارده سـده بیگانـه       . بیند ندیشد، خود را در برابر ارتش دیوها ایرانی می        اراست بی 

 گـذرگاه تـاریخ     کیشی در ایران نشان داده، ایرانی نخست ایرانی است و سپس از ناچاری در             
، مـا از هـر چپـی        حکومـت بنابراین در راستای پیکار بـا ایـن         . کیش بیگانه را پذیرفته است    

تریم، گو اینکه اقتـصاد آزاد و ایجـاد سـرمایه در جامعـه را بـرای رفـاه اجتمـاعی الزم                       چپ
گرائی  ترین روش اداره مملکت در مسیر مردم آسیب دانیم و جمهوری را برای ایران کم می
هـای   شناسـیم، لـیکن داده   زادی سیاسی ـ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ـ اقتصادی می  و آ

هـایی همـسان فـشرده و همـه           ساله گوش جان چپ و راست ایرانی را با انگیزه          ٢۵دردآور  
هـا را    این مردم ایران هستند که بهترین     . است) همبستگی (ایم که درمان دردمان      دریافته

  .برخواهند گزید
بـی رودربایـستی بـا آنهـا و         . در ایران پیروز شدید و مالها را مالیدید       گیریم  .: د.م

  تان چیست؟ مردم چه خواهید کرد؟ برنامه
ولـی کـسی را نخـواهیم       . نخست نگیرید و بدانید که ما پیروز خـواهیم شـد          .: ن.آ

فزون بر آن، روزگار بـدخواهان فرهنگـی ایـران را بـه             . مالید، چرا که هالکوخان نیستیم    
بنابراین، جز آنچـه کـه دادرسـان دادگاههـای          . یده که نیازی به مالش ما نباشد      نیکی مال 

ولـی بـا مـردم چـه        . ملی ارزیابی خواهند نمود، ما هیچ برخوردی با آنان نخواهیم داشت          
ایران خانه همـه  . کند؟ ما مردم هستیم و مردم ما  خواهیم کرد؟ آدمی با خودش چه می      

ای  وفـانی پـیش آمـده و پـاره        طکنید؟   ن چه می  ه خودتان با خودتا   شما در خان  ! ماست
تواند به ما بگوید کـه سـاختمان فرهنـگ ایرانـی هـم               اند، ولی کسی می    ارزشها لرزیده 

کـسی کـه چنـین      ! فروریخته و میـانگین ارزشـهای انـسانی زیـر و رو شـده اسـت؟ نـه                 
 سـتون   اندیشد یا بیمار روانی است که باید درمان گردد یا مهره آگـاه یـا ناخودآگـاه                 می

  .پنجم دشمن است که باید دور افکنده شود
هـا بـا    خـواهیم از کـوچکترین داده   و برنامه ما؟ ما در راه ساختن کشورمان مـی  

برداری کنیم تـا بـه سـودآورترین دسـتاوردها           کمترین نیروها در کوتاهترین زمانها بهره     
 در ایـن راه دشـوار       خواهیم ابزاری فراهم آوریم تا همه مردم ایران بتوانند         ما می . برسیم

توان آبروی از دست رفته  ای است که می دست در دست هم نهند و تنها با چنین شیوه       
ملی و میهنی را فراچنگ آورد و کشور را به راستی ساخت، مـا ایـن شـیوه را آزادی بـی       

های سـازمان را در چنـد نکتـه          بنابراین چکیده برنامه  . خوانیم چون و چرای اندیشه می    
  :م و بگویمباید بفشار

های همگانی، گسترش    ـ آموزش و پرورش و بهداشت رایگان و پشتیبانی از بیمه          
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ورزی، کاستن از نیازهای همگانی و بـاال بـردن تولیـد             کشاورزی و پیشبرد بنیادهای فن    
  .های دولت ما خواهد بود غیرنفتی کشور از نخستین برنامه

زمین و تواناتر  روستاهای ایرانمگانی در شهرها وـ افزایش میانگین درآمد سرانه ه
ساختن نیروی خرید، کاهش تورم و نـرخ بیکـاری در سراسـر کـشور بخـش دیگـری از                    

  .هاست برنامه
ـ آماده سازی نیروی مردمی ایرانیان برای آغاز هزاره سوم در گسترش تواناییهای             

و گرائـی    همگانی در همزیستی با مردم فرهنگساز جهان آزاد و گسترش اندیـشه مـردم             
مردمساالری، به میدان کـشاندن پدیـده کـارای آزادی میـان میلیونهـا ایرانـی، آنـان را                   
واخواهد داشت دست در دست یکدیگر بتوانند جهانی نو، سرشار از آشـتی و بالنـدگی و                 

آزادی اندیـشه و نگـارش و گفـتن و پویـایی و آزادی     . سازندگی پیرامون خویش بـسازند    
ها و حزبهـای رنگارنـگ از نخـستین دگرشـدهای آینـده             برپایی کانونها، انجمنها، جنبـش    

  .سازمان پارس است
کنیـد و شـما      گذرد؟ رویدادها را چگونه ارزیابی مـی       در ایران امروز چه می    .: د.م

  چه نقشی در آن دارید؟
انـد و بامـداد      ما شانه به شانه مردمی هستیم که روی سرنیزه مالها نشسته          .: ن.آ

بینیم مردم قهرمان ایران با      رسانند و اکنون می    یشان می تلخشان را به شامگاهان دردزا    
رهنمونهای سازمان پارس و شورای براندازی مبارزه برای سرنگون کـردن ایـن حکومـت               

اند و بزودی پیروزی از آن مردم ایران خواهد بود و مسئولیت آزادی              جبار را پیش گرفته   
  .فتو آبادی ایران اهورایی را همین مردم بعهده خواهند گر

  .کدبان دکتر آرمان نوری، از شما سپاسگزاریم.: د.م
من هم به نمایندگی از سوی سـازمان پـارس و شـورای برانـدازی حکومـت                 .: ن.آ

  .اسالمی از شما سپاسگزارم
 

   ١٣٧٩بهمن 
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  جنبش دانشجویی و نافرمانی میهنی

  گفتگوی دکتر آرمان نوری با آقای قدس رضوی برنامه ساز رادیو
  دای آمریکا لوس آنجلسص

  
  .آقای دکتر آرمان امروز می خواهم درباره چند موضوع با هم صحبت کنیم *
با درود بر تمام شنوندگان رادیو صدای آمریکا و تشکر از دعوت شما من در  -

 .اختیار شما هستم
 اول درمورد موضوع جنبش دانشجویی خواستم بدانم نظر شما چیست؟ *
ت و دانشگاهها تعطیل است و شاید تصور شود که جنبش هم االن که تابستان اس -

 بهتر است برای اینکه داخل   با آهنگی آرام حرکت می کند درحالیکه چنین نیست
اول اینکه چند روز : بحث شویم اول سه نظریه و یا سه برخورد را برایتان بازگو کنم 

اً کوتاه بود ولی پیش ایسنا خبرگزاری رسمی ایران خبری را منتشر کرد که ظاهر
خبر این بود که آقایی بنام . برای کارشناسان مسائل ایران بسیار تکان دهنده بود

 امنیتی استانداری همدان با اظهار ناراحتی از حمله -حسینی معاون سیاسی
 به کوی دانشگاه و برخورد غیر عادالنه دادگستری با ١٣٧٨ تیر ١٨وحشیانه 

اوالً قضاوت مردم درباره دادگستری بسیار بدبینانه مجرمین این واقعه گفته است که 
 موج بلندی به نام نسل سوم در راه است که اگر دقت نشود همه چیز را  است و ثانیاً

این نسل ذخیره ای متراکم است از انرژی که اگر از این انرژی . در هم می کوبد
رانگری درست بهره گیری شود به سود کشور است اما اگر در خدمت غرب و وی

 شود به دهان دانشگاهی دانشجو و استاد مگر می... ه چیز را نابود می کندبیافتد هم
حرمت . لگام زد و باز توقع داشت که جامعه پیشرفته و توسعه یافته داشته باشیم

 بر دانشگاه ١٣٧٨ تیرماه ١٨شکنی و تعرض و بهتر است بگوییم جنایتی که در 
امسال در سالگرد واقعه . ت و اغماض نخواهد بودتهران روا داشتیم هرگز قابل گذش

وابسته به وزارت کشور ( تیر ماه مسئول انتظامی استانداری ١٨فجیع دانشگاه در 
به همین خبرنگاران گفت خوشبختانه ما دانشجویانی را که قصد داشتند ) خاتمی

تظاهراتی برپا کنند پیش از اقدام دستگیرکردیم و بحمداهللا تظاهراتی صورت 
مدیرکل سیاسی انتظامی استان تهران عصر آن روز گفت تعداد دقیق . نگرفت

 نفر زن ۶ نفر مرد و ٧٩ تن از آنان دانشجو، ٢۴ نفر بوده که ٨۵دستگیرشدگان 
حاجی بخشی سرکرده حزب اهللا گفت اینها جاسوس انگلیس هستند زیرا . بوده اند

حجاریان شناخته شده . ندتعدادی تلفن همراه داشتند که با انگلیس در تماس بود
ترجیح می دهم از واژه جنبش : در اجتماع انجمن اسالمی دانشگاه امیرکبیر گفت
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دانشجویی استفاده نکنم چرا که چنین چیزی در ایران وجود ندارد و این حرف 
حاال به نظر شما از کجا شروع کنم چون فکر می کنم با این مقدمه . مفت است

 .تر شده استکمی موضوع طرح سؤال آسان 
بله حاال کامالً متوجه می شویم که برداشت های هیئت حاکمه و کارگزاران رژیم  *

به نظر می رسد به همان ترتیبی که موضوعات گفته . از جنبش دانشجویی چیست
 . شد بهتر است بحث کنیم ابتدا از این موضوع نسل سوم

 .٧٠بسیار خوب است در اواخر سالهای  -
 ؟ است١٩٧٠منظور  *
بله ایران کشوری بود دارای حکومت مرکزی و استقالل سیاسی و شکوفایی  -

به نظر کارشناسان سیاسی منطقه در ایران هیچ یک از عوامل انقالب که . اقتصادی
در همه کشورها حتی کشورهای همسایه به مراتب شدیدتر موجود بود در ایران 

فغانستان موحش بود، مسئله از جمله مسئله فقر که در پاکستان و ا. وجود نداشت
آزادی که در عراق واقعاً جهنم بود، مسئله تشنجات اجتماعی و قومی ترکیه و 
درگیری با کردها و اسالمی ها و مشکالت غیرقابل بیان کشورهای شمالی و حتی 
اختالفات طبقاتی و نارضایتی های کشورهای جنوبی، ولی در ایران انقالب شد که 

به . نمایان کشور را تسخیرکردند اوباش به رهبری روحانیدیدیم جمعی اراذل و 
اینها می گویند نسل اول انقالب بعد هم تعدادی افراد جوان که درسی خوانده 
بودند یا بعداً رفتند درسی خواندند و بنا به مصلحت روزگار ریشی هم گذاشتند و 

م انقالب بودند و کراوات را بازکرده و در زمره کارگزاران رژیم درآمدند که نسل دو
بیشتر تا زمانی بود که خمینی زنده بود از آنجا شروع کردند حاال نسلی در جامعه 

 با - ١ سال دارد و باید دید ویژگیهای آن چیست؟ ٢۵ تا ١٨ظهور کرده که بین 
 این تصور ذهنی برای او هست که رژیم موجود و عملکرد آن -٢. انقالب متولد شده

 در دبستان و دبیرستان مغزشویی شده و زیر تأثیر -٣. یک جریان طبیعی است
 بین خانواده و جامعه محیط -۴. بمباران فکری اسالمی شدن تربیت یافته اند

آموزشی اختالف مشاهده می کند، مادرش نماز می خواند، پدرش مشروب می 
خورد، یکی از خواهرانش حزب اللهی شده، خواهر دیگرش دائماً با پسرها معاشرت 

در جامعه . ند، به مجالس رقص می رود و هر کار ممنوعی را انجام می دهدمی ک
همان افرادی که درستی و پرهیزکاری را توصیه می کنند، خودشان از دزدان درجه 

اوز می کنند و در مدرسه به او یک هستند و به جان و مال و ناموس مردم تج
وجودی دچار سردرگمی چنین م. گویند اسالم دین مروت و مدارا و سالمت استمی

با جرأت می توانم . و حیرت می شود و چه بسا که به بحران هویت مبتال می گردد
 .بگویم تمامی جوانان ایرانی در همین شرایط روانی هستند
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 چطور این آقای حسینی گفته است اینها ذخیره انرژی هستند؟*       
بار فرهنگی و درگیریهای درست گفته زیرا اصوالً جوان و بویژه جوانی با این  -

ذهنی چون کوه آتشفشان نیرو دارد و هر آن آماده انفجار است و بازهم از نظر 
فیزیکی درست گفته اگر شما یک منبع انرژی را رها کنید یا در راه بد مصرف کنید 
می شود چرنوبیل یا هیروشیما وگرنه بصورت نیروگاه اتمی درمی آید که امروز 

 نیروگاه دیگر به انرژی شبیه نفت در دنیا نیاز ٨ا داشتن کشوری مثل فرانسه ب
چندانی ندارد و در سیاست خارجی هم استقالل بیشتری یافته، به این می گویند 

 . مهارکردن انرژی
با این که سؤال من کامالً مربوط به دانشجو نمی باشد اما واقعاً جوانان ما امروزه  -

 درچه شرایطی قرار دارند؟
اعتیاد، فحشا، انواع بیماریهای جنسی و فروش ارگانهای بدن که بیکاری،  -

گریبانگیر اکثریت قریب به اتفاق آنهاست و با آن گروه هم که به دانشگاه رفته اند 
 .اینطور رفتار می کنند

 آیا واقعاً نظر این آقای حسینی را شما قبول دارید؟ *
ازمان پارس بخش اعظم ما از مدتها پیش درباره آن صحبت کرده ایم و در س -

نیروی ما درباره جوانان صرف می شود و باالخره امید ملت ایران در رهایی و 
سرنگونی رژیم، همین انرژی بالقوه است که ایشان اشاره کرده و دولت عالوه بر آنکه 
نمی تواند آن را مهارکند بیشتر از طریق اختناق و سرکوب می خواهد آن را آرام 

 .دارد و دیر یا زود بی اثر می شود و این گروه منفجرخواهد شدکند که آنهم حدی 
حاال برویم سر موضوع دوم، یعنی برخورد وزارت کشور یعنی بطور کلی سیستم  -

 .اداری خاتمی با دانشجویان
 و برخورد ١٣٧٨ تیر ١٨درست پس از واقعه . این مطلب خیلی ساده است -

خود را در بین آنان ازدست داد و شاید ناهنجار خاتمی با دانشجویان، او جایگاه 
بشود گفت زودتر از همه کارشناسان سیاسی دانشجویان بودند که فهمیدند او تا چه 

ی است  و شعار معروف اصالحات چیز توخالحد در مقابل امام نوکرمنشی می کند
. هرچه در این زمینه در این دو خبر آمده کامالً صحت دارد. برای گول زدن مردم

ر تظاهرات بعد از آن روز شعار ی ضد دانشجو است همین دانشجویی که دخاتم
، حاال برایش تره هم خورد »هدوای به روزی که خاتمی امر جهادم د«داد می
 .رویش ایستاده است کند و بصورت دشمن رسمی او رو درنمی
 .اظهارات حجاریان معلوم نیست چه معنایی دارد *
 عضو وزارت اطالعات و همکار نزدیک آقای آقا شما از کسی که کثیف ترین -

اسالمی بوده و حاال آورده اند مقداری مدارک مجعول به او داده اند که قتلهای 
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زنجیره ای و دیگر کثافت کاریها را افشا کند تا او را اوالً بصورت روزنامه نگار به 
این . ن داریدمردم جابزنند، ثانیاً هم آزادیخواه معرفیش کنند چه توقعی بیشتر از ای

عد از عنصر ابله مزدور به قدری وقیح است که می گوید او میهن پرست است زیرا ب
انقالب تا جایی که توانسته آدم کشته و من که با شما صحبت می کنم و تا امروز 
بیش از هزاران ایرانی را در خارج معالجه کرده ام میهن خودم و هم میهن خودم را 

نقالب به خارج آمده ام و اینجا زندگی می کنم این آقا دوست ندارم چون پس از ا
حق دارد از این حرفها بزند و بگوید من از واژه جنبش خوشم نمی آید زیرا جنبش 
یعنی حرکت، او سکون را دوست دارد که زیر سایه خاتمی به اعمال کثیف خود 

 .ادامه دهد ولی دانشجو جنبش را
  حاال جنبش واقعاً وجود دارد؟ *
 تیر امسال تمام ساختمانهایی که مسیر راهپیمایی ١٨ بیست روز قبل از زا -

احتمالی دانشجویان بود بوسیله واحدهای مجهز حراست سپاه بازبینی شد که در 
آن احتماالً مواد منفجره نباشد و تعداد افرادی که پس از بازرسی در آن محلها 

یک محل محرمانه یا بسیار گماشتند برای حفظ و مراقبت درست مثل آن بود که از 
 تیر تمامی انصار حزب اهللا با تمامی ١٨در روز . مهم می خواهند نگاهداری کنند

تجهیزات خودشان و بسیجی ها و لباس شخصی ها در خیابانها بودند و مردمی که 
ناظر این قضایا بودند می گفتند امروز روز تظاهرات دانشجویی نیست روز دندان 

دارد و حکومت با تمام  بله آقا جنبش وجود.  به گوسفندنشان دادن گرگ است
وجود از آن هراس دارد، باشد که دانشگاهها بازشود آنوقت خدمتتان عرض خواهم 
کرد که همین دانشجویان چه برسر این خیانتکاران فاسد خواهند آورد و چگونه 

 .همین دانشجویان نشان خواهند داد که جنبش تیر خالص رژیم است
 .فته است جنبش حرف مفت استاو گ *
آخرین سلطان صفوی در یک سینی مقداری مجسمه مومی گذاشته بود که لباس  -

سربازان دشمن را به تن داشتند و جلو آنها اشرف افغان بود، او با یک تیغه تیز سر 
او را برید و گفت حاال ایران از وجود دشمن رهایی یافت در همین موقع بود که 

ریاد می زد که دروازه ها بازشد و اشرف به شهر اصفهان وارد جارچی در شهر ف
بله آقا جنبش حرف مفت نیست دروازه ها بازشده و همه پشت در کاخ . گردید

رهبری مجهزهستند فراموش نمی کنیم که پس از انقالب همین دانشجویان رشید 
امنه ای و اولین انسانهای با ارزش و فرهیخته ای بودند که در خیابانها مرگ بر خ

مرگ بر والیت فقیه را فریاد زدند و مسلماً همین ها اولین افرادی خواهند بود که او 
   .را به زباله دان تاریخ بسپارند

   ١٣٨٠شهریور ماه  
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  بحران نفت ایران

  
گفتگوی تلویزیونی دکتر آرمان نوری با نادر صدیقی برنامه ساز تلویزیون 

  :ایران در حکومت اسالمی پارس لوس آنجلس درمورد بحران نفت 
  

  .بهتر است آقای دکتر امروز راجع به نفت صحبت کنیم *
بسیار خوبست چون نفت یعنی پایه اصلی حیات اقتصادی ایران و به قول معروف  -

 .همه مشکالت هم از همین طالی سیاه حاصل می شود
 .من نمی دانم از کجا شروع کنیم بهتر است *
ذارید که از سرمقاله روز پنجم تیرماه روزنامه رسالت این کار را بعهده من بگ -

در این نوشتار وزارت نفت متهم شده است که برپایه روشهای ناسالم بخش . آغازکنم
عمده قراردادهای میدان پارس جنوبی را به شرکت پتروپارس واگذارکرده است که 

المی و صاحب آن آقای بهزاد نبوی است عضو شورای مرکزی مجاهدین انقالب اس
در رأس هرم تصمیم گیری جبهه مشارکت یعنی اصالح طلبان و یاران خاتمی و از 

در این روزنامه . بانفوذ ترین شخصیت های فراکسیون دوم خرداد در مجلس ششم
که ارگان اصلی و سخنگوی جبهه محافظه کاران بشمار می رود آمده است که 

ن نامدار زنگنه وزیر نفت و استفاده ایشان با برخورداری از حمایتهای ویژه آقای بیژ
های بی سابقه در حال حاضر تنها در حوزه مخازن پارس جنوبی ) سود(از رانت 

بفرمایید حاال خاتمی ناله می کند . هفت میلیارد دالر پروژه نفتی در اختیار دارد
 درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند، این آقای رئیس جمهور ۶٠چرا 

ی داشته باشد و سری به کشور پاناما بزند در آنجا می بیند که شرکت آف اگر فرصت
 جناب آقای نبوی چندین میلیارد سرمایه ثابت دارد؟) Off Shor(شر
بر چه اساس و معیاری این شرکت تشکیل شده و به این سرمایه نجومی رسیده  *

 است؟ 
 رسیدند که چندی پیش کارگزاران حکومت به این نتیجه. بسیار ساده است -

پولهای بادآورده نفت چرا باید نصیب خارجیها بشود خودمان شرکت های پیمان 
کار تشکیل دهیم که دو خاصیت دارد اول اینکه پولها به جیب خودمان سرازیرشود 

 .و دوم اینکه درگیر اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی نمی شویم
  بدهید؟ زیاد صحبت شده ممکن است آنرا شرح٧٧از این اصل  *
این اصل می گوید عهد نامه ها، مقاوله نامه ها و موافقت نامه های بین المللی  -

باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد که البته تا کنون در مورد نفت الاقل بنده 
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هیچگونه دلیلی ندارم که مجلس چنین کاری کرده باشد و هرچه قرارداد با 
های دربسته آن را امضا کرده و پورسانتاژ یا خارجیها بسته شده شرکت نفت در اتاق

حق « کمیسیون یا بهتر است بگوییم حق داللی و یا بقول یکی از بزرگان قوم 
 . را فوراً به حسابهای ویژه خویش واریزکرده اند» تسهیالت انجام امور بازرگانی

 ازنظر بین المللی هیچ قاعده یا قانونی برای جلوگیری از این کار نیست تا *
 ثروتهای ملی کشورها اینطور مورد خرید و فروش یا حراج قرارنگیرد؟

چرا از زمانی که مجمع ملل متحد تشکیل شد یعنی در حدود هفتاد سال است که 
چنین ممنوعیتی درنظرگرفته شد حتی در منشور سازمان ملل متحد هم آمده 

 .است
 اگر چنین قراردادهایی بسته شد بعد چه می شود؟ *
اردادها از ناحیه ملتی که قربانی آن شده از جمله ایران قابل فسخ است و این قر -

 . حتی آن ملت می تواند درخواست غرامت بکند
 چه زمانی و چه مرجعی باید این کار را بکند؟ *
به مجرد اینکه خیانت به منافع ملی انجام شد، می شود با آن مبارزه کرد و هر  -

ن کاال یعنی نفت می باشد می تواند از آن شکایت انسان ایرانی که قهراً صاحب ای
راحت کنم جنبش پارس که در میان هواداران خود  کند برای اینکه خیال شما را

 از مدتی قبل تمامی مدارک  بین المللی را در اختیار داردبهترین حقوقدان های
 و مربوط به این خیانت های کثیف را جمع آوری کرده و به زودی به دادگاه الهه

 . سایر مراجع بین المللی ارائه خواهد داد
این مطالبی که شما گفتید در هنگامی است که شرکت خارجی منافع ملی ما را  *

 .غارت کند ولی در اینجا شرکت داخلی است
 .اول اینکه شما قبول دارید نفت جزء منافع ملی محسوب می شود -
 بله *
د نبوی ایرانی است این شرکت هم معتقد هستید چون اسم آقای بهزا حاال شما -

 .ایرانی است، خیر، چنین نیست این شرکت خارجی است و شعبه ای در ایران دارد
 آیا باز هم شما از این دست شرکتها می شناسید؟ *
مسلماً همانطور که گفتم ما مدتهاست روی این پرونده کارمی کنیم توجه داشته  -

م قطع شریان حیات اقتصادی آن یعنی باشید که یکی از ارکان سرنگونی یک رژی
 شرکت پترو ایران که رئیس آن با -١: همان دزدیها و چپاول هاست، اما شرکت ها

 - ٢. وابستگی های سببی و نسبی با هر دو جناح حکومت رابطه تنگاتنگ دارد
که متعلق است به مجید هدایت زاده رضوی سفیر  ) Nicoنی کو (شرکت نفت 

ر ایتالیا و واسطه اصلی شرکت های نفتی ایتالیایی در سابق حکومت اسالمی د
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 همین شرکت پتروپارس که تمام سرمایه و سود کالن خود را از داشتن -٣. ایران
 درصد سرمایه ۶٠روابط نزدیک با وزیر نفت بدست آورده است و توانسته است 

ت اولیه این شرکت را از محل صندوق بازنشستگی کارمندان و کارگران صنعت نف
این شرکت در . تهیه کند» صندوق ویژه بازسازی«  درصد بقیه از محل ۴٠کشور و 

ایتالیایی » انی « با شرکتهای » پارس جنوبی« طرح و بهره برداری از میدان نفتی 
» نی کو « فرانسوی شریک است و همچنین با » توتال«مالزیایی و » پترو ناس « و 

 . شریک است» انی «  درصد ۴٠خونین که که در طرح بیع متقابل میدان نفتی دار
 اینها کارها و حسابهای خارجی خود را چگونه انجام می دهند؟ *
درباره شرکت انگلیسی نی کو و پتروپارس باید عرض کنم که آنها و دیگر  -

 Jerseyشرکتهای مشابه در جزیره کوچک انگلیسی کنار کشور فرانسه بنام جرزی 
 تثبیت شده اند این جزیره Jersey registred corparationتحت عنوان 

است زیرا در آنجا حسابها شماره ندارند که قابل کنترل » بهشت جنایتکاران مالی«
به معنی ساده تر . است باشد بلکه همه حسابها کد دارد و از دسترس دولتها دور

 . اینکه حساب نام شخص را ندارد تا قابل شناسایی باشد
 قضیه نفت و فساد های مالی آن بسیار عظیم و با اهمیت آقای دکتر مثل اینکه *

 .است
به همین جهت بود که دو هفته پیش بیانیه ای به امضای کارشناسان و . بله -

استادان دانشگاه در ایران درباره قرادادهای نفتی جدید بویژه بیع متقابل صادرشد 
هدید می کند به شدت که در آن از حاد بودن قضیه و خطر بزرگی که اقتصاد ما را ت

 . ابراز نگرانی شده است
آقای دکتر حاال بهتر است درمورد قراردادهای مربوط به بیع متقابل صحبت  *

 .کنیم
کلمه اوپک مخفف . اکتشاف، تولید و بازرگانی: صنعت نفت شامل سه مرحله است -

ا قراردادهای نفتی که معموالً ب. حروف اول کشورهای صادرکننده نفت می باشد
 بسته می شود اختیار کامل و مطلق اداره عملیات، شکل و Concessionروش 

میزان تولید و همچنین صادرات و قیمت گذاری را به شرکت نفتی بیگانه می دهد 
یعنی همان شرایطی که ما قبالً داشتیم و زمان محمد رضا شاه و نخست وزیری 

 . ا فسخ شددکتر مصدق نفت را ملی کردیم یعنی این نوع قرارداده
 بعد چه شد؟ *
بعد جای آن را کنسرسیون گرفت که با افزایش توان مدیریت شرکت نفت دیگر  -

ایران از مرحله عاملیت و بعد مشارکت و ایجاد شرکتهای مختلف به قراردادهای 
Risk Service Contract  رسید و در آخرین مراحل قبل از انقالب این شرکتها
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نوعی سرویس دهنده تحت نظارت شرکت نفت، یعنی اینکه فقط پیمانکار ما بوده و 
ما استقالل کامل خود را بر این ثروت ملی پیدا کردیم و شرکت نفت از بزرگ ترین 

در اینجا عالوه براینکه پیمانکار یک پذیره . و معتبرترین شرکت های نفت جهان شد
رمایه نقدی به شرکت نفت پرداخت می کرد بایستی عملیات اکتشاف را با س

خطرپذیری خودش انجام دهد و اگر سرمایه را تماماً پرداخت نمی کرد مازاد را پس 
 درصد نفت یا گاز ۵٠ قراردادهایی تنظیم گردید که ایران ١٩٧۴از . می داد

به این ترتیب شرکت پیمانکار . تولیدی را به قیمت روز به این شرکت ها بفروشد
یهای تازه بهره وری را افزایش دهد و توان کوشش می کرد تا با استفاده از تکنولوژ

 . تا اینجا هرچه گذشت با حفظ مصالح مالی ایران بود. تولید را باال ببرد
 خوب پس از انقالب چه شد؟ *
با لغو کلیه قراردادهای موجود بدون هیچ گونه منطق یا شعور اقتصادی باعث شد  -

جب گردید که سیاست نفتی جنگ نیز مو. که غرامت های سنگین به آنان بپردازیم
صدمه ببیند و بعد حتی برخی از تأسیسات نفتی نابود شود تا آنجا که کارشناسان 
معتقدند برای آنکه پاالیشگاه آبادان بصورت روز اول انقالب درآید باید ده سال 

حکومت اسالمی پس از آن هم به جای . بودجه ایران را صرف بازسازی آن کرد
ی برای بهره برداری از نفت به نوعی قراردادها عالقه نشان جلب سرمایه های خارج

داد که در آن منافع ملی به غارت می رفت ولی گرفتن کمیسیون و پورسانتاژ و 
 . دزدی در آن بسیار راحت و ممکن بود

 شما از این قراردادها مطلع هستید؟ *
 ذینفع و مبالغ و روزی که قرار باشد تمام این قراردادها با معرفی طرفهای. بله -

سازمان پارس هرگز نخواهد گذاشت در . دزدی شده به اطالع همگان خواهد رسید
آغاز قرن بیست و یکم قراردادهایی به مراتب زیان بخش تر از قرارداد دارسی تنظیم 

مگر فالن . شود و ثروت ملت ایران به بیگانه سپرده شود تنها برای چپاول و دزدی
ه این نوع قراردادها را منعقد ملکت خیانت می کرد کسلطان قاجار چگونه به م

هست که البته ما به زودی پرده از تمام این اعمال  کرد مگر چه فرقی بین اینهامی
شما خیال می کنید چرا کارگزاران حکومت زیر علم . کثیف برخواهیم داشت

ابد و ساختگی ولی فقیه سینه می زنند؟ تنها برای آن است که این دزدیها ادامه ی
در این چپاول ولی فقیه نیز سهم خودش را بگیرد و پولها را به نام زن و فرزندانش 

واقعاً خدا عاقبت این ملت را به . به طور نقد یا امالک متعدد در خارج پنهان کنند
 . خیرکند که چنین ولی برای ما فرستاده شد

تقابل صحبت خوب حاال به نظرمی رسد بهتراست قبل از اینکه درباره بیع م *
 .داشته باشیم کنیم، کمی درباره نفت از نظر فنی گفتگو
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شما هرچه راجع به نفت بخواهید سازمان پارس آمادگی . بسیار خوب است -
حکومت اسالمی مدعی است که ذخیره نفت خام . روشنگری و پاسخگویی دارد

ین رقم  میلیارد بشکه است درحالیکه ا١٣٠ثابت شده و قابل بهره برداری ایران 
 میلیارد بشکه ذخیره نفتی نداریم آن هم اگر ۴٠دروغ محض است و ما بیش از 

 . میلیارد بشکه برسد۵٠ میلیون مکعب گاز روزانه تزریق شود شاید به ١٠حدود 
 این مسئله تزریق گاز یعنی چه؟ *
تزریق شود تا امکان  ببینید وقتی ما یک چاه را استخراج می کنیم باید به آن گاز -
ستخراج بعدی باشد این تعریف ساده قضیه است و وقتی ما می بینیم ایران در اثر ا

 .استخراج بی رویه حتی ثروت آیندگان مملکت را از بین برده است یعنی همین
 ظرفیت استخراج چند بشکه در روز است؟ *
 میلیون بشکه صادرات در روز اکنون به ٢/۵ میلیون بشکه بود با ۶قبل از انقالب  -
 . میلیون بشکه صادرات در روز٢/٢ میلیون بشکه می رسد با ۵/٣حمت به ز
حاال بهتر است برگردیم به همان قراردادهای بیع متقابل و شناختن مکانیزم  *

 .اجرایی آن
 که بطور خالصه Buy Back agreementاول باید این قراردادها را شناخت  -

 قانون اساسی ۴۴چون اصل درظاهر حکومت اسالمی می گوید . می شود بای بک
اجازه سرمایه گذاری خارجی را آنطور که باید نمی دهد و گرفتن وام از خارج نیز 

 .محدودیت قانونی دارد لذا بهترین کار همین است
 تا بحال چند نوع از این قراردادها بسته شده؟ *
ت  بیست و سه طرح توسعه میدانهای نف١٩٩۵تا جایی که من آمار دارم از سال  -

البته برای . و گاز هفده ناحیه اکتشافی در خشکی و دریایی آزاد منعقد شده است
که به » اسو « و » شل « عملیات اکتشافی تنها دو قرارداد بسته اند اول مشارکت با 

ترتیب شرکتهای انگلیسی و آلمانی هستند آن هم برای بررسی های زمین شناسی 
زر و بعد هم قرارداد با یک شرکت نروژی و لرزه نگاری سه بعدی در آبهای بحر خ

 کیلومتر ٣۵٠٠ برای اکتشاف در ناحیه اناران به وسعت Narsk Hydroبنام 
مربع که در نزدیکی مرز ایران و عراق قراردارد و ازنظر استراتژیکی ناحیه توصیه 

در کل هفت قرارداد برای عملی کردن سه نوع طرح توسعه بهره . شده ای نیست
میدانهای نفت و گاز امضا شده، یکی درباره توسعه و بهره برداری نفت و برداری از 

گاز کشف شده و دیگری درمورد احیا و نوسازی میدانهای نفتی که اولی شان 
 میلیارد دالر و قرارداد با الف و ۴/١ فینا در جزیره سیری به مبلغ -قرارداد توتال

Bow Ballezبا توتال و شرکت روسی  کانادایی در جزیره الوان و قراردادی Gaz 
Prom  و شرکت مالزیاییPetranas  میلیارد سرمایه گذاری ٢در جنوب خلیج با 
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 میلیارد دالر و باز هم ٨/٣و پتروپارس  Eniقرارداد با .  میلیارد بازپرداخت۴و 
اما قراردادهای نوع دوم برای .  میلیون دالر٩۶۵برای دارخوین به مبلغ » انی«

 ٣٠٠ میلیون دالر بهره و ٩۶٠ میلیون دالر سرمایه گذاری ۵۴٠ی تزریق و بازساز
 .میلیون دالر حق الزحمه

 با این قراردادها واقعاً صنعت نفت ایران را کی اداره می کند؟ *
 .همانها که قبل از ملی کردن، مالک نفت ما بودند -
د مبهم آقای دکتر من تصور می کنم با توضیحاتی که شما دادید بسیاری از موار *

و مشکوک نفت ایران برای ما روشن شده حال درباره موضوع قراردادهای بیع 
 ...متقابل و خسارات جبران ناپذیر آن به اقتصاد ایران صحبت کنیم

ثروت اصلی ایران نفت . شما می دانید من حقوقدان نیستم ولی ایرانی هستم -
ر نفت چه می آورد به است و به نظر من باید هر ایرانی بداند که حکومت او برس

همین جهت من هم کوشش بسیار می کنم که از این موضوع اطالع بیشتری 
در تعریف بین الملل بیع متقابل یا خرید خدمت آن . اما بیع متقابل. حاصل کنم

است که در آنها حاکمیت و منافع در اختیار کشور بوده و سرمایه گذار تنها از سود 
 .  بایستی از تولید محصول بازپرداخته شودبرخوردار می شود و هزینه ها

 .تا اینجا که قضیه عیبی ندارد *
 . خیر فقط تا اینجا، از این به بعد خیانت، دزدی و وطن فروشی آغازمی شود -
 چطور؟ *
همانطور که گفتیم تا قبل از انقالب قراردادهای خدمات . خیلی ساده است -

بود  و بازرگانی از شفافیت کامل برخوردارداشتیم که بسیار روشن بود و از نظر فنی 
زیرا کامالً در قراردادها مشخص می شود که شرکت خارجی باید چه کاری و در چه 

گیرد همین، اما این قراردادهای محدوده زمانی و مکانی انجام دهد و چه مبلغ ب
 مقدار سرمایه - ١: برای ما دارد مدت باید دید چه زیانهایی در دراز» بای بک«
ذاری و زمانبندی آغاز کارهای اکتشافی در اختیار پیمانکار است و ما در این گ

 اگر این شرکت پیمانکار در عمل -٢. زمینه صاحب هیچ اختیار و امتیازی نیستیم
نتواند با شرکت ملی نفت درباره امور فرعی قرارداد به توافق برسد حق دارد با اتفاق 

اره پیشنهاد دیگری بدهد و از ایران در شرکت نفتی دیگری با انتخاب خودش دوب
 فنی سلب حق شده، زیرا او حق ندارد با شرکت - اقتصادی -این مجموعه حقوقی 

همانطور که . دیگری که بیشتر منافع ایران را تأمین می کند وارد مذاکره شود
گفتیم ما مرحله اکتشاف حفاری داریم و مرحله توسعه، در این قراردادها، این دو 

با یکدیگر در هم آمیخته شده و گذشته از اینکه صالحیت فنی شرکت بخش 
پیمانکار در آن زیر سؤال می رود و اصوالً باعث ابهام در تفسیر و اشکال در عمل 
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می شود و در همین مورد است که اختالف باال می گیرد و طرف ایرانی برای دادن 
 حاال اگر آمدیم و شرکت -٣. امتیاز پشت پرده بازهم حق و حساب کالنی می گیرد

نفت با یک شرکت پیمانکار قراردادی بست و پورسانتاژ بیشتری پیشنهاد کرد و 
سهم امام را هم داد و فردا شرکت دیگری آمد و کمیسیون بیشتری پیشنهاد کرد، 
دقت داشته باشید که در انتخاب یک پیمانکار هرگز صالحیت و توان فنی او مطرح 

اگر ایران بخواهد این کار را . ولت پرداخت رشوه مطرح استنیست بلکه میزان و سه
به شرکت دوم بدهد باید تمام سرمایه گذاری را باضافه بهره و حق الزحمه به طور 
نقد و یکجا در طول شش ماه به پیمانکار اول تقدیم کند گذشته از اینکه گنجانیدن 

سرمایه سبت به این اصل با طرح جلب سرمایه های خارجی همخوانی ندارد و ن
 مدت -۴. پرداخت کند» حق الزحمه مضاعف«اکتشافی، شرکت نفت باید 

های نفتی کوتاه است و هر شرکت قراردادهای توسعه و بهره برداری از میدان
 درصد از سرمایه، بهره برداری کند و بعد آن ٢۴ تا ٢٠کوشد در این مدت بین می

اقتصاد ایران می ماند هزینه هایی محل را رها می کند به امید خدا و آنچه برای 
است که باید صرف بازسازی و گسترش آن میدان نفتی بکند و از طرفی چون باید 

برای مثال سهمیه سهم شرکت پیمانکار را از فروش نفت در مدت کوتاهی بدهد اگر 
کاهش یابد در نتیجه آنچه برای صادرات نفت ایران باقی خواهد » اوپک«ایران در 
 پیمانکار نه در ریسک -۵. وی اداره امور اقتصاد جامعه را نخواهد کردماند تکاف

سرمایه گذاری مشارکت دارد و نه کاهش قیمت نفت در منافع او تأثیری خواهد 
 قیمت نفت کاهش یابد شرکت نفت مجبور ٢٠٠٢برای مثال اگر در سال . گذاشت

 شود، چون پیمانکار یهاو بدهد تا مبلغ مورد قرارداد تصفاست حجم نفت بیشتر به 
به هرصورت حق الزحمه خود را می گیرد لذا اگر مبلغ سرمایه گذاری زیاد باشد 
این مبلغ هم بیشتر می شود زیرا هیچ گونه عالقه ای به کاهش هزینه ها یا کاربرد 
تکنولوژی جدید را ندارد، بلکه او درنظر دارد در کوتاه ترین مدت سود و سرمایه 

و از ایران بگریزد، و واقعاً اگر دارسی هم زنده بود به حال نفت خود را بدست آورد 
درانتها باید یک خبر خوش هم بدهم که چندی . ایران گریه و شیون سر می داد

پیش در خبرها آمده بود که آیت اهللا جنتی یک صورت اسامی تهیه کرده از دزدها 
شوقتی باید به و دزدیهای کالن شرکت نفت که به دادگستری بدهد، باکمال خو

اطالع برسانم که روزنامه رسالت نوشت آیت اهللا جنتی با ارسال نامه ای به حجت 
االسالم خاتمی از اتهاماتی که اخیراً به بلند پایگان وزارت نفت درمورد سوءاستفاده 
های کالن مالی در انعقاد قرارداد ها با کمپانیهای خارجی مطرح ساخته بود عدول 

لت و مقامات وزارت نفت پوزش طلبیده است، همانطور که ما کرده است و از دو
 یگانه شخصی بودیم که در آن زمان گفتیم بعد از واریز شدن مبلغ درخواستی آیت
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اهللا جنتی او پرونده را خواهد بست که همانطور هم شده و از آقا زاده ها هم رفع 
که در امپراتوری نفتی خطرشده، او قبالً نیز این حقیقت را در نماز جمعه گفته بود 

میلیون میلیون پول قراردادهای نفت را به جیب می زند و آنها را به بانکهای خارج 
 .می فرستند و او حق خودش را مطالبه می کرد

  . خب، بحمداهللا قضیه بخوبی و خوشی پایان گرفت *
وابید البته باید گفت که در بین کارگزاران حکومت زد و بندها انجام شد و غائله خ -

ولی ملت ایران از حق طلبی، دست برنمی دارد و تا آخرین دینار از این پولهای 
 دزدی شده را از حلقوم این روحانی نمایان دزد بیرون نکشد و به ملت ایران باز

رسالت تاریخی سازمان پارس و جنبش براندازی در همین . نگرداند، آرام نخواهد بود
شرکتهای پیمانکار طرف معامله با این حکومت من از این تریبون به تمام . است

نظر ملت ایران این قراردادها هیچگونه ارزش حقوقی و بین  اعالم می کنم که از
گان این قرارداد ها نماینده ملت ایران نیستند لمللی ندارد، چون نخست امضا کنندا

ی آنرا و آنها به زور و تزویر مقامهایی را غصب کرده اند که هرگز شایستگی اجرا
ندارند لذا این قراردادها هرگز تنفیذ نخواهد شد و به مجرد سرنگونی رژیم، اولین 
اقدام لغو همه قراردادهایی است که وطن فروشی اساس تنظیم آن بوده است و نیز 

نظر حقوق بین المللی مخدوش می باشد چون با دزدی و رشوه  این قراردادها از
و فنی نبوده است، ما حتی تمام خسارات را از تنظیم شده و در فضای سالم حقوقی 

 . آنها پس خواهیم گرفت
 آقای دکتر بعد از اینها درباره نفت چه برنامه ای را اعالم کرده اند؟ *
اینها می گفتند ما تمام امور حتی پیمانکاریهای خارجی فعلی را خودمان انجام  -

مد  کردن نفت به شمارمیایرا مکمل ملیمی دهیم، این حرف بسیار غرورانگیز بود ز
ولی دیدیم که مدتی نگذشت براساس ذات و ماهیت رژیم که فاسد، پلید و رشوه 

 .خوار است، قراردادهایی درباره نفت تنظیم کرد که روی دارسی بیچاره سفید شد
 آقای دکتر نفت در مبارزات شما چه مقامی دارد؟ *
ن یگانه تأمین کننده حیات باید گفت مقام اول، چون همانطور که گفتیم اکنو -

در آینده نزدیک درباره همین قرارداداها و سایر فعل و . اقتصادی ملت ایران است
انفعاالت ضد میهنی شرکت نفت افشاگریهایی خواهد شد که حتی قبل از قیام ملت 

  .ایران برای براندازی حکومت، خودشان این قراردادها را فسخ کنند
  

 ١٣٨٠مهر ماه  
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  ون برابر است با واژه مخالفاپوزیسی

  
برابر حکومت موجود که برخاسته از اکثریت  در دمکراسی های غربی همواره در     

فاضله در از زمانی که افالطون در مدینه . است یک اقلیت مخالف وجود دارد
جستجوی جمهوریت بود تا منتسکیو و مولیر و روسو همه و همه دمکراسی را 

ردند، زیرا اکثریت حکومت می کند و می پندارد که وظایف منوط به وجود اقلیت ک
خود را صحیح و درست انجام می دهد ولی معیار سنجش درستی یا نادرستی 

در روز شوم . عملکرد حکومت اقلیت است و شاهین ترازوی ارزیابی اپوزیسیون است
  که ترفندهای سیاسی روحانی نمایان، پس از چندین١٣۵٧ بهمن ماه ١٢یکشنبه 

ماه شورش و بلوا به انقالب تبدیل شد در سیاست ایران فرزند حرامزاده ای پا به 
عرصه وجود گذاشت بنام انقالب اسالمی، درست از فردای آن روز حالل زاده 
دیگری نیز متولد گردید بنام اپوزیسیون متشکل از میهن دوستان، آزادی خواهان و 

. بلندی و آبروی ملت ایران بودندتمامی زنان و مردانی که خواهان بهروزی، سر
درشرایط اجتماعی و سیاسی مرگبار و پلیدی که گروهی اراذل و اوباش به 
سرکردگی روحانی نمایان و پیشوایی خمینی ایجاد شد بسیاری از اندیشمندان، 
استادان دانشگاه، قضات، مهندسین، پزشکان، نویسندگان و بسیاری از صاحبان خرد 

عظمت این سرمایه عظیم . جهنم حکومت اسالمی گریختندو اندیشه ناچار از 
 هزار پزشک از ایران مهاجرت کرد، ۶معنوی در آنجا روشن می شود که بدانیم تنها 

آنهم در کشوری که برطبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی می رفت که تناسب 
. گیردپزشک و تعداد بیمارستانی و بیماران درحد استاندارهای ممتاز جهانی قرار

چرا اینها مهاجرت کردند؟ حکومت مرکب از تعدادی روحانی نما دزد و آدمکش و 
اقتدار طلب در باال و گروهی قمه کش و باجگیر به عنوان بازوی اجرایی تحمل 
چنین گوهرهایی را نداشت و آنرا سخت مزاحم کار خود می دید، هرچه بی حرمتی 

کردند خودشان ) بخوانیم دزدی و غارت(ره بود به اینها روا داشتند اموالشان را مصاد
به فوریت در هر . و اطرافیان آنان را به زندان و شکنجه و اعدام محکوم کردند

سازمان اداری و نهاد غیردولتی یک انجمن اسالمی تشکیل شد و کسی که تا دیروز 
درکنار ایستگاه اتوبوس جیب بری و کف زنی می کرد به عنوان سرپرست آنجا و 

این انبوه خردمند و کارشناس درمقابل . این انسانهای شریف تعیین گردیدرئیس 
جرثومه های پلید و رذالت قرارگرفتند که چون دشمن کشوری را تسخیر کرده 
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دزدی، تجاوز به ناموس مردم و . بودند و خود را به انجام هرکاری مجاز می دانستند
 که این مهاجرین وطن پرست آن فرد کثیفی که اخیراً گفته است. به ویژه آدمکشی

 نبودند کامالً حق دارد چون او نوعی وطن پرستی را در وزارت اطالعات رژیم
جهنمی حکومت اسالمی آموخته که کوچکترین اثر این نوع وطن پرستی همان 

میهن دوستی . قتلهای زنجیره ای بود که حاال خود قهرمان افشاگری آن شده است
کرده که سالها عمر و جوانی خود را صرف  آنجا بود و وطن پرستی این مهاجرین در

اند تا دانش بیاموزند و هرکدام در یک رشته علمی پیروز شوند تا بتوانند به کشور 
آنجا را بهشت بسازند نه مثل این مأمور سابق اطالعات و اصالح  خود خدمت کنند و

 درباره  مورد جدید شکنجه را١٨طلب امروز که روزی افتخار می کرد شخصاً 
تعدادی اجرا کرده و نتیجه بسیار خوب گرفته است و پس از آن ثواب ساز مشهور 
 به نام شریعتمداری رئیس روزنامه کیهان تهران با اشاره به روشهای تنبیه و مؤثر او

اگر بشود نام این حیوان پلید را (واقعاً این انسان . برایش تقدیرنامه فرستاده است
غیر «آزرم باشد که مهاجرین اولیه را  باید وقیح و بی تا چه حد) انسان گذاشت
خیر، تمام آنها که در آن روزهای مرگ آور از میهن خودشان . بخواند» میهن پرست

گریختند بسیار هم میهن پرست بوده و هستند و هنوز هم اگر تعدادی از آنها زنده 
ست و تا جان باشند و در هرکجای جهان باشند قلبشان سرشار از عشق به میهن ا

در بدن دارند با این حکومت آدمکش و فاسد مبارزه می کنند تا میهن خود را از شر 
اینها اپوزیسیون خارجی را تشکیل می دهند که موضوع بحث . دشمن خالص کنند

این . مسئله سناریو مخالف و موافق داخلی موضوع صحبت دیگری است. ما قرار دارد
ه کشورهای بیگانه رسیدند نخست در اندیشه انسانهای فرهیخته هنگامی که ب

زندگی کردن بودند، باید کار شرافتمندانه پیدا کرد، باید مسکن داشت و باید 
بودند  چون اکثر این مهاجرین به زیور علم و دانش مجهز. فرزندان تحصیل کنند

بخش دوم فرارسید، باید با حکومت . بزودی درانجام این کارهای اولیه موفق شدند
برای رسیدن به این مقصود کارهای . جود ایران تا حد سرنگونی مبارزه کردمو

شد، جلسه ها تشکیل گردید، همفکران یکدیگر را  فردی، چند گانه و گروهی آغاز
بازیافتند، سخنرانیها و گردهمایی ها انجام شد، روزنامه منتشرگردید، بتدریج کتابها 

تا در داخل انجام شد که برخی ریشه یک کود. و بویژه کتابهای خاطرات نوشته شد
رفته رفته مبارزه شکل . آنرا در خارج جستجو کردند یا به خود منتسب نمودند

اگر از نظر هندسی به سیر تکاملی . گرفت، رهبر پیدا کرد، سازمان یافته شد
اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور نگاه کنیم درست حالت ذوزنقه را دارد ابتدا چون 

ت با شیب ویژه ای باال رفت بعد دوران سکون و ایستا فرارسید و چون یک خط راس
خط راست دیگری موازی افق پیش رفت و سپس با همان شیب اولیه ولی درجهت 
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دیگر به پایین سرازیرشد این در زمانی بود که حتی خمینی هم آنرا درک کرده بود 
 در خارج هستند یا از باید از دشمنان داخلی ترسید آنها که: زیرا به صراحت گفت

  . بی پولی می میرند و یا از غم وطن
اپوزیسیون ایران مثل یک گلوله برف بود که از باالی کوه سرازیرشد برطبق 

 بزرگ و بزرگ تر شد تا به پایین دره ،مکانیسم شکل گیری بهمن در میان راه
  .رسید بسیار تنومند و سترک ولی ساکن، بی تحرک و بی اثر

در . ؟ برای رسیدن به یک هدف همواره به مسیر و وسیله نیاز استچرا چنین شد
ارتش برای پیروزی بر دشمن می گویند باید یک استراتژی کلی داشت و در 

. ما پس از آمدن به خارج چه کردیم. تاکتیک های مقطعی آن استراتژی را پیدا کرد
رکت ولی آیا همه در یک مسیر ح) سرنگونی حکومت(همه یک هدف داشتند 

شدیم و نیروهای خود را متمرکز کردیم؟  کردیم و آیا همه بر روی یک ارابه سوار
و مشکل از همین جا آغازشد که ما ایرانیان در مبارزه دارای یک استراتژی واحد ! نه

  . نبودیم حاال از تاکتیکها بگذریم که خود داستان ناهمگنی های بسیاری دارد
 حکومت اسالمی و تعدادی مخالف در داخل، حال ما یک دشمن مشترک داریم بنام

تحت عنوان ضد انقالب، دگراندیش، لیبرال، نوکر آمریکا و صیهونیسم و تعدادی 
آنها که درداخل هستند به هر ترتیبی که . مخالف در خارج تحت عنوان اپوزیسیون

ن و می توانند مخالفت خود را ابرازکرده و می کنند و در بین آنان، بویژه مردان، زنا
دانشجویان قهرمان بنام مبارزات میهنی را داریم ولی در خارج اپوزیسیون در حد 
توان خود در هر بخش در موضع، مبارزاتی بوده است اعم از جبهه ملی یا جنبش 
چپ، طرفداران مشروطه گذشته از درگیری های شعاری و درون گروهی چه داشته 

کنیم که نتیجه ربع قرن مبارزه است؟ کمی انصاف داشته باشیم و از خود سؤال 
اپوزیسیون چه بود؟ چرا آن فرزند حرامزاده یعنی حکومت اسالمی با کمال قدرت 
استوار و پابرجا مانده ولی این فرزند حاللزاده یعنی اپوزیسیون، تنومند و پرتوان و 

  .نیرومند نشده است
. رسانه نیستاپوزیسیون یک اتاق، یک اسم، چند نفر انسان و حتی یک نشریه یا 

پایه آن خرد، ساختار آن خشم و نفرت از . اپوزیسیون یک اندیشه است یک تئوری است
حکومت موجود و عمل آن ایجاد شرایط تند و خرد کننده در فروپاشی آن حکومت 

برای مثال ارج بخشیدن به فرهنگ و تاریخ ایران و مهر ورزیدن به زبان و کالم . است
از نظر سازمان پارس بی حرمتی به زبان و . بش استپارسی یک اندیشه و یک جن

باید از زیر سلطه زبان عرب خارج شد، اسالم . دستور زبان پارسی تحمل ناپذیر است
جای خود را دارد ولی فرهنگ عرب یعنی بریدن دست، شالق زدن، سنگسار و شکنجه 

  .و اعدام و توحش هیچ سازگاری بافرهنگ آریایی ندارد
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مطرح کردیم، چون گفته شد اپوزیسیون یک اندیشه و یک تئوری چرا این بحث را 
مالحظه کنید همین بابک خرم دین زمانی بود که با دست خالی خواب . است

راحت از حکومت نیرومند عباسیان ربوده بود چرا؟ چون هدف داشت چون اندیشه 
او چه می خواست؟ رهایی از فرهنگ وحشی تمدن عرب . داشت چون برنامه داشت

او در زمان خودش قهرمان بود وحاال پس از . در هرجا که با ایرانی در تضاد باشد
مزار او زیارتگاه میهن پرستان و فرزندان . چند قرن هم در همان مقام است

  .ایرانزمین شده است
روزی که در همین ماه پیش سیصد هزار نفردر این محل در پای کوه سبالن 

نند، این کوه سر به آسمان کشیده افتخارمی کرد گردآمدند تا خاطره او را زنده ک
آیا می دانید که . که ایرانیان هرگز گوهرهای گرانبهای خود را تنها نمی گذارند

  حکومت اسالمی از این اجتماع تا چه حد دچار ترس و وحشت شد؟
می پرسید چرا؟ چون حتی نام بابک برابر است با رستاخیز ایرانیان و فروپاشی 

آیا ما در زمان حاضر چنین انسانهای . به این می گویند اپوزیسیون. یحکومت اسالم
شایسته ای را در میان اپوزیسیون داریم که وقتی نام او را برزبان می آوریم حکومت 

  .اسالمی به لرزه بیافتد؟ پاسخ را به وجدان خودتان محول می کنیم
مه گروهها باشد باید برای داشتن یک اپوزیسیون نیرومند که دربرگیرنده فعالیت ه

یک هدف داشت و آن براندازی حکومت اسالمی است تا زمینه ساز دموکراسی 
که درست تشخیص می دهد، می تواند برای  هرکس از هر راه و به هر وسیله. باشد

این یک جنبش است نه یک حزب و . رسیدن به این هدف کوشش وتالش کند
این جنبش براندازی ملت ایران . نهاستولی دربرگیرنده همه آ. سازمان و یا کانون

  .است که به تمام میهن پرستان و عاشقان ایران آزاد و آباد تعلق دارد
در اینجا من آرمان نوری به شما دلیران ایرانی شیرمردان و شیرزنان میهن پرست 
آزاده قول می دهم که به یاری شما و رهنمودهای شورای براندازی این جنبش 

 دوباره آبرو و افتخار به این سرزمین کهنسال بازخواهد گشت و پیروزخواهد شد و
  .شکوفایی و سازندگی ایران آغاز خواهد شد

   
  ١٣٨٠مهر ماه  
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   وزیرپیام نو
   دکتر آرمان نوری رهبر جنبش براندازی

  
. اپوزیسیون واقعی ایرانی یک اندیشه و یک جنبش است که بر پایه خرد استوار است              

باشـد و هـدف آن برانـدازی         آن خشم و نفرت از حکومت اسـالمی مـی         ساختار حرکتی   
گرائی و همچنین ایجـاد رفـاه اجتمـاعی و           حکومت کنونی و استقرار دموکراسی و مردم      

  .سرافرازی و شکوفائی ایران است
حکومت اسالمی در طول سالهای گذشته با نیرنگ و تزویر به باورهای مردم ایران در               

ای دموکراسی و بهروزی، استبداد و جنایت و فساد را برای ایران            انقالب خیانت کرد و بج    
  .به ارمغان آورد

ناپـذیر دارد و     ایم که این حکومت یک هویت کثیف و تجزیه         ما بارها افشاگری کرده   
کـار چیـزی نیـست جـز یـک           طلب و محافظـه    بندی درونی اصالح   بندی و گروه   بخش

  .یراننمایشنامه مسخره برای فریب و سرگرمی مردم ا
در این مقطع زمانی شاهد آن هستیم که از دیدگاه بسیاری از مردم کـه بـه دوگانـه                   

طلبی با شکست مواجه شده و عمال بـه          بودن حکومت اسالمی باور دارند، جنبش اصالح      
کار نیز گذشته از اینکه مورد تنفر شدید ملت ایران           نیستی رسیده است و گروه محافظه     

  .کردن را ندارداست لیاقت و صالحیت حکومت 
در حقیقت باید گفت که همواره حکومت اسالمی با سیاست فریـب و نیرنـگ، زور و                 
ایجاد بحرانهای داخلی و خارجی کشور را اداره کرده است و از نمایش دو جناحی کردن                

  .حکومت همواره سود برده است
 کارنامه این حکومت بعد از گذشت بیش از یک ربـع قـرن عبـارت اسـت از کـشتار،                   

تردیدی نیست کـه    . جنایت، فقر، بیکاری، تباهی، بیماری، ارتشاء، تورم و فساد روزافزون         
  .با این شرایط حکومت اسالمی از درون در حال انهدام است

در این میان ملت آگاه و تحت ستم ایران در داخل و اپوزیسیون خارج از کشور، نقـش بـسیار              
  .ین اضمحالل تا براندازی کامل حکومتای، دارند در سرعت بخشیدن به ا حساس و عمده

به موجب اطالعات رسیده از ایران، دولت و حکومت اسالمی با شمارش معکـوس بـه                
در این هنگام نه اینکه هر روز بلکـه هـر سـاعت مـردم               . سوی سرنگونی در حرکت است    

  .منتظر برچیده شدن بساط ظلم و استبداد هستند
انشجویان دیدیم هرگز سـپاه و گروههـای        چنانکه در اعتصابات کمرشکن معلمان و د      
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خفقان قادر به سرکوب کردن مردم مبارز و آزادیخواه نیستند و به مجـرد آغـاز آخـرین                  
اقدامات اپوزیسیون خارج از کشور بویژه سازمان پارس و شورای براندازی ایـن حکومـت               

  .دان تاریخ فرستاده خواهد شد سرنگون و به زباله
 از صحنه دوران آزادسازی و دموکراسی و سازندگی فرا فردای خروج حکومت اسالمی

  .خواهد رسید
ایران یکی از کشورهای ثروتمند منطقه است و مسلما هیچگونه مانعی در راه نوسـازی و                

در آن هنگـام مـا نیـاز بـه تکنولـوژی کـشورهای صـنعتی و                 . بهزیستی باقی نخواهد بود   
این اصل  . ی توسعه یافته جهان داریم    المللی با کشورها   همکاریهای سالم اقتصادی و بین    

قطعی و مسلم است که ملت ایران پس از بیست و شش سال تحمل زجـر و شـکنجه از                    
آوری برخوردار شـده و دوسـت و دشـمن خـود را بخـوبی                حافظه تاریخی بسیار شگفت   

  .دهد تشخیص می
خ ما در دوران سازندگی دست دوستی بسوی کشورهائی دراز خواهیم کرد که در تاری         

سیاه حکومت اسالمی از آنها حمایت نکرده باشند وگرنه در لیـست سـیاه قـرار خواهنـد               
هرگونه روابط اقتصادی و افزایش مبادالت بازرگـانی و یـا تحکـیم مبـانی روابـط                 . گرفت

المللی این حکومت تبهکار از سوی هر کشوری و یا سازمانی که باشـد          دیپلماتیک و بین  
دانـیم و بـا او در آینـده کـه            خائن به مصالح ملت ایران مـی      ما آن کشور و یا سازمان را        

  .نوسازی ایران آغاز شود چون دشمن برخورد خواهیم کرد
المللـی خـود را در       دیپلماسیهای آگاه و فرهیخته جهان، سیاستهای ارتباطـات بـین         

  .رابطه با ایران با این هشدار ما تطبیق خواهند داد
  ملت غیور ایرانزمین،

 نو فرا رسـیده اسـت و بـه همـین عنـوان سـازمان پـارس و شـورای                     هم اکنون سال  
براندازی آغاز سال نو را به همه شما، به همه مبـارزان راه آزادی و حاکمیـت مـردم، بـه                     
همه زنان و مردان بویژه جوانان سلحشوری که با مقاومتهای سرسختانه و دالورانه خـود               

بندنـد،   یخ معاصـر کـشورمان مـی      را برای همیـشه در تـار       پرونده سیاه حکومت اسالمی   
راننـد و بـا عزمـی        انیران و دشمنان فرهنگ و ملیت ایرانی را از سـرزمین اهـورائی مـی              

ای  ای پوالدین برای استقرار دموکراسی و حکومت مردم سـاالری لحظـه            آهنین و اراده  
  .گویند دارند، شادباش می دست از تالش برنمی

هار، فصل روئیدن و شکفتن و نوگشتن طبیعت        یاد داشته باشیم که نوروز سرآغاز ب      ه  ب
های ایرانی و میراث تاریخی پرافتخـار        نوروز رمز همبستگی ملی همه اقوام و تیره       . است

  .داریم آئین نوروز را که مایه حیات و رمز پایداری ماست گرامی می. ماست
 میهن ما دوران سخت و دشواری را پشت سر نهاده است و اگرچه دشـمنان و انیـران         

اند تا آئین همیشه جاوید ایران باستان را از فرهنگ ما محـو کننـد، ولـی                  بارها کوشیده 
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  .اند اند و ناکام شده بسختی شکست خورده
ها  دارند و غبار کینه    ایرانیان چه در درون کشور و چه در غربت، نوروز را گرامی می            

سـت در دسـت هـم       زدایند و در هر کجای جهان کـه باشـند د           ها را از دلها می     و تفرقه 
  .گیرند طلیعه بهار را که حیات دوباره طبیعت است جشن می

فرا رسیدن سال نو را با قلبهائی پرامید برای بازگشت به میهن اهورایی و پیروزی بـر                 
اهریمنان کژاندیش صمیمانه بـه ملـت بـزرگ ایـران شـادباش میگـوئیم و از حـافظ آن                    

  :گوید طلبیم که می سخنور نامدار مدد می
  

  ا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیـمبی
  فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

  اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریـزد
  سازیم و بنیادش براندازیـم من و ساقی بهم

  
هم مینهان گرامی به یاری شما دلیران و جانبازان راه آزادی امسال سـال رهـائی                

  .ایران خواهد بود
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  مایی سازمان پارس و شورای براندازی در هلندگرده

  

   بررسی تحلیلی آینده ایران
  منطقه خاورمیانه با توجه به تحوالت پی در پی

  
چنـدی قبـل قیـام      . شعار مرگ بر طالبان چند هفته پیش در کابل شـنیده شـد            

  .خودجوش مردم سبزوار منجر به اعالم حکومت نظامی در آن شهر شد
 استاد سردسته اوباش حـزب اهللا مـشهد کـه بـرای              روز پیش حسین   ١٠درست  

اغتشاش و برهم زدن یک جلسه رفته بود دستگیر و با دستبند در بین مردم به نمـایش                  
گذاشته شد و چماقداران او، از صحنه فرار کردند، در همین سه شنبه گذشته در جلـسه                 

های مـرگ بـر      شعار »اهوراییان دربند «جنبش دانشجویی دانشگاه امیرکبیر تحت عنوان       
در اواخر هفته، کارگران گرسنه . اری رفراندوم شنیده شدذاستبداد، استعفای خاتمی، برگ

در شهر تبریز به یک بانک حمله کردند و از روی پشت بام، پولها را برای سایر گرسنگان                  
نه این شعارها، و نه این رخدادها، یک سال و حتی یک ماه قبل قابل               . به خیابان ریختند  

نبود، همه اینها حکایت از آن دارد کـه حکومـت اسـالمی در سراشـیب سـقوط و                   تصور  
 حکومت اسالمی از خامنه ای آدمکش گرفته تـا رفـسنجانی            مسئوالن پلید نابودی است،   

 یابی به مسئولیت حکومتی   دستدزد و خاتمی دروغگو همه به این حقیقت رسیده اند که            
  .وج دلخواه از آن هرگز عملی نیستحتی با فریب و نیرنگ امکان پذیر است ولی خر

بحث امروز ما دو بخش دارد، یکی بحران ناباوری که منجر شد به شـرایط امـروز                 
 اقتصادی و اجتماعی ایـران و  ـدر افغانستان و منطقه و بخش دوم تحلیل وضع سیاسی  

در پایان نتیجه گیـری یعنـی آینـده ایـران در نگـاه تـاریخی سـازمان پـارس و شـورای               
  .یبرانداز

 جهـان بـود     مبارز  و سازمانهای  باید متذکر شوم که سازمان ما جزو اولین گروهها        
 به وقت پاریس به وسیله فکس و تلفن بـه           ١۶که واقعه شوم آمریکا را همان روز ساعت         

شخص بوش و ملت آمریکا تسلیت گفت، البتـه ایـن مـانع از آن نمـی شـود کـه برخـی           
  .ود و از دوگانه بودن آن انتقاد نگرددحقایق درباره دیپلماسی آمریکا گفته نش

.  جهـان تکـان خـورد      ٢٠٠١ سـپتامبر    ١١در روز سه شـنبه      : بحران ناباوری  -١
آمریکا در حیـرت فرورفـت، دنیـای آزاد سـخت آزرده خـاطر شـد و جهـنم اسـالم نیـز                       

 .خودنمایی نمود
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کـا   آمری اسـتعمارگرانه چرا چنین شد؟ پاسخ را باید در ساختار دیپلماسی و رفتار            
 .جستجو کرد و بس

هنگامی که آمریکا با شرمساری ویتنام را ترک نمود دیری نپاییده بـود کـه ولتـر         
لیپمن گفت آمریکا می پندارد، جهان، در عهد سزار زندگی می کند، و او حق دارد همه                 

  .مسایل جهان را با معیارهای رومی حل کند و لژیونر جهان باشد
 در میـدان    تنهـا ین رخداد روی داد و آمریکا، نـه         یک بار دیگر در پایان قرن نیز ا       

 همان اشتباه را تکرار کرد، این بار دیگر صحنه          دیپلماتیکجنگ و پیکار، بلکه در دنیای       
در ویتنام نبود، و بمب های ناپالم، بلکه در نیویورک بود که چندین آسمان خـراش فـرو                  

انی کشیده شد، چه نتیجه ریخت و در واشنگتن مرکز ستاد بزرگترین ارتش جهان به ویر
  .شوم و دل خراشی برای آنها که در این راه جان باختند

پس از جنگ جهانی دوم بشریت مرتکب بزرگتـرین اشـتباه تـاریخی خـود شـد،                 
ی عادی و ملتهای قـوی از جملـه         أسیس سازمان ملل، ملتهای ضعیف دارای ر      أاینکه با ت  

 اقتـصادی مـوازی   ـی و علل سیاسی  آمریکا دارای حق وتو شدند، پس از فروپاشی شورو
  . تنها به آمریکا اختصاص یافته است جزماًآن، چندین سال است که این حق وتو

می شود با یک کشور، مبارزه نظامی یا        . انسانیت، آزادی، رفاه و امنیت می خواهد      
شـود،   نتیجه آن مـی   . ایدئولوژیک کرد، ولی نمی توان همه چیز را به همه تحمیل نمود           

  .حوم لیپمن گفتکه مر
می گوییم چرا باید کشور ما که در زمره بزرگتـرین صـادرکنندگان نفـت جهـان                 

 با این پترو دالرها در بازار جهانی بهترین خریدار کاالهای غربی می باشد، از               است و قهراً  
د، فقط به ایـن عنـوان کـه حکومـت           وعضویت در سازمان بازرگانی بین المللی محروم ش       

چرا به گفته خود که می خواهید تروریست را در دنیـا از میـان               . ستاسالمی تروریست ا  
   تروریست روابط پشت پرده دو جانبه دارید؟حکومتبردارید عمل نمی کنید و با 

مـن  . در دانش حقوق می گویند، در مقابل هر مسئولیت یک حق موجـود اسـت              
مـن بـا    شناسـم، روی سـخن       اسالم، مسیحیت، و مذهب موسی کلیم اهللا را خـوب مـی           

اگر خود را خدای دنیا می نامید و سخت کاتولیک هستید و سخت راستگو و               . آمریکاست
سوال اینجاست که آیا تـو بـا        . درستکار، خدا در مذهب تو چون پدر است و نه غیر از آن            

  .بشریت چون پدر رفتار می کنی یا به گونه ای دیگر
 نگاه برتر بـه گـروه پـست،         که نگاه آمریکا به جهان نگاه حاکم به محکوم،        زمانیتا  

نگاه نیرومند به ناتوان و نگـاه آقـا بـه بـرده باشـد نتیجـه همانـست کـه در نیویـورک و                        
  .واشنگتن دیدیم

ما در آتش حکومت اسالمی می سوزیم و سخت انتظار کمک آمریکا را داریم ولی 
  .از آن محروم هستیم
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 ولـی نـاتوان و زیـر      هنگامی که من صاحب حق باشم     : تروریسم از کجا آغاز می شود     
. شومری به زور متوسل میثیر نیرو و فشار دیگری، و نتوانم رو در رو مبارزه کنم از روی ناچاأت

به این می گویند تروریسم فردی یا بعد از آن تروریسم گروهی یعنی آنچه که فلسطینی هـا                  
ران و لیبی، در المپیک مونیخ کردند، و گروه سوم نوع تروریسم دولتی است یعنی روشهای ای

  .و آنچه در نیویورک اتفاق افتاد تروریسم گروهی و دولتی بود
آنها گفتند و هر چه بود گفتند، ولی یا زبان انگلیسی را خوب نمی دانستند و یـا                  

 آنچــه در پایــان از روی ناچــاری. آمریکــایی هــا دارای متــرجم هــای شایــسته نبودنــد 
  .توانستند کردندمی

 جهان را به نابودی کشید ولـی آیـا اینهـا        »ای حیاتی فض«روزی هیتلر زیر عنوان     
  شعار دیگری دارند که چنین جهان را نا آرام و تروریسم گونه کرده اند؟

 باید  »در روی کره زمین همه حق زندگی دارند       «پاسخ بسیار ساده و آسان است،       
ر ایران  به استعمار، استثمار و رژیم های آقا نوکری خاتمه داد و در داخل کشورهایی نظی              

  . های خون آشام، ستمگر و دزد پا برجا بمانندحکومتدیگر نباید 
در این روزها آقای بوش بدون وقفه با مشاورین امنیتی و نظـامی خـود در حـال                  
مشاوره و گفتگو می باشد تا علل و عوامل این رخداد را پیدا کند، حـال آمـدیم کـه بـه                      

ارش رسمی چنـد دسـتگیری غیـر        چند گز . نتیجه صد در صد هم رسید، آخر چه؟ هیچ        
  .رسمی و چند اقدام تالفی جویانه و دیگر هیچ

آیا با این کارها می خواهید افکار عمومی آمریکا را راضی کنید یا مشکل را ریشه                
  کن نموده و برای آن چاره پیدا کنید؟

آقای بوش این کارها به جای خود، جنبه تشریفاتی و شاید نمایشی دارد و شـاید                
باشد ولی هنگامی که شما دشمن را می شناسید و مدارک کافی بـرای محکـوم    هم الزم   

 هایکردن کشورهایی مثل ایران در دست دارید شما به عنوان یکی از بزرگتـرین کـشور               
  ت بازگو کردن آن را ندارید؟أدمکراتیک جهان چرا جر

شما تصور می کنید که بن الدن طرف صحبت شماسـت؟ اشـتباه از همـین جـا                  
شما با یک فرهنگ تروریست اسالمی که مرکز آن در ایران است روبـرو              .  شود شروع می 

  .هستید
  آمدیم که امروز بن الدن حذف فیزیکی شد آیا موضوع تمام می شود؟

 هنوز ریشه در آب است حکومت اسالمی ایران هنوز بر سر قدرت است، باید با .نه
  . تروریست جنگیدأعلل و منش

دازی اولین سازمان ضد تروریستی در ایران است کـه          سازمان پارس و شورای بران    
  .می تواند با آرمان میهنی خود تروریست مذهبی ایران را شکست دهد

آمریکا باید به مبارزه همه جانبه با علت تروریسم بپردازد یعنی حکومت اسـالمی              
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رای  سپتامبر ب  ١١ایران، تا دیگر قلب من و همه آزاد مردان و شیر زنان جهان در فاجعه                
  .همیشه جریحه دار نباشد

دیپلماسی آمریکا از نظر شناخت، بررسی و چاره جویی رویدادهای جهـان نـوعی              
چاره کار در سرنوشت تمـام گیتـی و همـه جهـان در              . دیپلماسی کهنه، و ناکارآمد است    

مثال اختالفـات اسـرائیل و   . بازنگری، نوسازی و تطبیق این دیپلماسی با زمان حال است   
 سالهاست منطقه را به خون کشانیده و ما مشکل صلح را در وجود حکومت               فلسطین که 

ولی دیپلماسی آمریکا هیچ جـوابی بـه آن نـداده اسـت در نتیجـه                . اسالمی ایران یافتیم  
آمریکا یا قدرت خاتمه دادن به آن را ندارد و یا مصلحت ایجاب می کند که این آشوب و                

ال ؤورت باز هم دیپلماسی آمریکـا زیـر سـ         شورش همچنان برجای بماند که در هر دو ص        
می رود مثل پایدار بودن حکومت جنایتکار اسالمی ایران که وجودش باعث تـنش هـای                

  . و آشوب در این منطقه استدیپلماتیک
سیاسی ـ اجتماعی و سیاسـی    حال می رویم به بخش دوم یعنی تحلیل وضع -٢

  . اقتصادی ایرانـ
مین أمی نمی تواند نیازهای بدیهی مـردم را تـ  همه می دانیم حکومت ناالیق اسال  

 هزار طرح صنعتی نیمه تمام روی دست دولت مانـده و            ۴٠ ،کند، در حالی که در کشور     
مدیران صنایع بخش دولتی نمی توانند مزد کارگران خود را بپردازند و حتـی در برخـی                 

 خـالی اسـت     خیر دارند، در برخی از شهرهای کارگری، مـدارس        أ ماه ت  ٨ تا   ۶موارد بین   
چون آنها پول نام نویسی فرزندان خود را ندارند و طبق گزارش رسمی دولت هـر بیمـار                  

 دالر هزینه دارد، و خود فروشی و فحشا به اوج رسیده است، حکومـت               ١٠٠٠ »ایدزی«
بودجه ارتش و صنایع نظامی را افزایش داده است، شـورش هـای اخیـر باعـث شـد کـه                     

اده باش باشند و ده هزار بسیجی جدید بـرای سـرکوب             همواره در حال آم    ،سپاه% ١٠٠
. کنـد   دژخـیم بیـداد مـی      حکومـت اختناق و شقاوت در این      . مردم استخدام شده است   

امروز ترس مردم   . زنان و آزاد مردان و روزنامه نویسان مبارز می باشد         شیرزندانها مملو از    
از سـپاه جنایتکـار     از ستمگری های حکومت ریخته و با مختصر جنبش مردمی دیگر نه             

خبری خواهد بود نه از بسیجی های مزدور، زیرا بدنـه اصـلی سـپاه از فرزنـدان طبقـات                    
یـت ارتجـاعی و سـرکوبگر رژیـم را           ماه پایین جامعه و سربازان وظیفه هستند که کامالً       

شناسند و خود هر یک به نوعی تحت ظلم و ستم هستند و بسیجی ها هم جیره خوار                 می
  .تو نوکر حکومت وق

جنبش نهایی باید میهنی باشد، این جوانان و زنان هستند که در اولـین حرکـت                
نقش اصلی وسازنده دارند، باید خواستار آزادی و اسـتقرار فرهنـگ ایرانـی بـود و بـرای                    

  .رسیدن به غرور و افتخار و سربلندی میهنمان تالش کرد
 نیـاز دارد    ز ایران  ا داخل و خارج  در  مبارزه با این حکومت به یک برنامه هماهنگ         
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. سفانه بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور فاقد واقع بینی از مسایل داخلـی هـستند               أمت
همیاری، همبستگی و همگامی در مرحله نخست نیاز به شناخت رخدادهای ایـران دارد،          
عمر حکومت اسالمی به پایان رسیده و گذشـت آن زمـان کـه بـا سیاسـت دو دوزه بـه                      

یه ارزی سـپاه بـرای طالبـان نفـت          نستان خمپاره مـی داد و از سـهم        مبارزان شمال افغا  
خرید و یا در نظر داشت ربانی و یا گلبدین حکمت یار را در افغانستان به عنوان دست                  می

  .نشانده انتخاب کند
در ایران عمق پلیدی حکومت اسالمی و انزجار مردم از حکومـت نـا مردمـی بـه                  

 بهانه، به پیکار با حکومت می پردازند، آن هم تـا        حدی است که جوانان و کارگران به هر       
 هویت مشترک یافتـه و بـه        ،جنبش دانشجویی به تدریج   . حد سلب حاکمیت و براندازی    

 تیـر تهـران   ١٨ ضد حکومت تبدیل گردیده اسـت واقعـه         خواه مبارز آزادی یک سازمان   
  . حکومت تیر تبریز ضربات هولناکی بود بر ٢٠و

یران می گوید این حکومت آنقدر ناپایـدار اسـت کـه            یک صاحب نظر در مسایل ا     
  .یک تجمع مردم برای فوتبال آن را به لرزه در آورده است

جنبش اصالح طلبی و سایر حرکات نمایشی نظیـر آن دیگـر بـرای مـردم رنـگ                  
  .امروز مردم خواستار عمل هستند و دوران تئوری پردازی سپری شده است. باخته است

یست با هماهنگی شـیرزنان و مـردان آزادی خـواه داخـل       اپوزیسیون خارج می با   
  .نقش اصلی خود را که برنامه ریزی برای براندازی است به خوبی ایفا کند

  .سازمان پارس و شورای براندازی در راه چنین هدفی گام بر می دارد
در چنین شرایطی، گروههای ناهمگن و ناهماهنگ میبایـست در اسـتراتژی کـه              

ست متحد شوند و تاکتیک های براندازی را در شورای براندازی بررسـی             همان براندازی ا  
 مـردم ایـران بهتـرین روش        ذهنیاین روش با توجه به جهت حرکت و گرایشهای          . کنند

برای استقرار دموکراسی و مردم ساالری آینده ایران است و در این راستا جنبش رهـائی                
زات خـود را ادامـه خواهـد داد و از            سازمان پارس و شورای براندازی مبـار       ،بخش میهنی 

  .جنبش میهنی ملت ایران که از اولین روزهای انقالب به وجود آمد حمایت می کند
 سال به این نتیجه رسیده است که حکومـت اسـالمی   ٢٣ولی جهان غرب بعد از    

ممکن است تروریست هم باشد هرچند که تمام مدارک دال بر تروریسم دولتی حکومت              
  . دو دهه است که در سرویسهای غربی مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرداسالمی ایران،

 سیاسـی ـ اجتمـاعی   چرا یک دولت موقت، متشکل از همه گروهها و جناحهـای  
 م قبیله ای، در بن تصمیم گرفته که به افغانستان برود و زمـا              ذهنی و  دور از رویکردهای  

اهر شاه به آنجا باز گردد، دو دلیل امور را در دست بگیرد تا زمینه آماده شود که محمدظ
محکم دارد یکی اینکه محمدظاهر شاه مـورد عالقـه مـردم افغانـستان اسـت و از دوران                   
حکومت او خاطره خوب دارند و دیگر اینکه قادر خواهد بود کلیـه نیروهـای ناهماهنـگ                 
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و و یا   ملی را در یک مجموعه گرد هم آورد و به مردم افغانستان گذشته از اینکه چه پشت                
ازبک و یا تاجیک و هزاره باشند، به همـه آنهـا هویـت افغـانی بدهـد و وحـدت ملـی را                        

  .استقرار بخشد و در نهایت حکومت مرکزی استوار گردد
 حقیقت رسیده باشد که ما بـه عنـوان یـک کـشور               این دیپلماسی آمریکا باید به   

حقیقـت را بـه خـوبی    ی داریم ایـن   حتی قومفغانستان اشتراک تاریخی و همجوار که با ا   
  . داریمسیاسی ـ اجتماعیپذیریم که ما در کشور خود نیز نیاز به چنین مکانیزم می

سازمان پارس و شورای براندازی از نخستین روز، تنها یک هدف داشت و آن هم               
 میهنی بر علیه ایـن حکومـت فاسـد تـا برانـدازی کامـل آن و اسـتقرار        ـهماهنگی ملی  

  .فاه اجتماعی برای همه مردم ایرانحکومت مردم بر مردم و ر
   
  ١٣٨١آذر    
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   پنجمبخش
  

  های فرهنگی گویه



  



  
  آخرین سنگر بْود فرهنگ

  
 در طول تاریخ سراسر آشوب و پرحادثـه بـشریت، وقتـی قـوای رزمـی مهـاجم،                  

  .گردد آغاز می» نبرد فرهنگی«کند، بالفاصله  سرزمینی را اشغال می
یان جوامع بشری، بدون استثنا و همواره با مقاومت ملتهـا  تغییرات فرهنگی، در م  

  .های جدید و قدیم روبرو شده است و برخوردهای عقیدتی میان فرهنگ
ماشـین  . شـود  آتش جنگ و خونریزی، باعث برخوردهای فـردی و گروهـی مـی            

ها، فـرار مغزهـا و       افتد و در نتیجه مهاجرت     شکنجه و اعدام، ترور و آدمکشی به کار می        
گردد و از سوی دیگر، افـراد خودسـر و گروههـای             روهای خالق و سایر اقشار آغاز می      نی

پردازند، آرامش و آسایش مردم، تبدیل بـه         رو به فعالیتهای نابهنجار می     متشکل و زیاده  
تواند بـه   گردد و در اثر این رویدادها نه دولت می      ترس، نگرانی از آینده و بالتکلیفی می      

ریـزی زنـدگی امـروز و        رد نظر خود بپردازد، نه مردم قادر به طرح        های مو  اجرای برنامه 
  . هستندفردای خود

 از آنجا که ایـن رویـدادها، خـود بخـود سـبب بحرانهـای اقتـصادی، سیاسـی ـ          
گـردد و    شود، روز به روز مملکت به پرتگاه سقوط و نابودی نزدیکتـر مـی              اجتماعی می 

ــزی نیــست جــز جــدایی   ــر چی ــن ام ــا و  ســرانجام ای ــدگیه ــاهی هــم   پراکن ــا و گ ه
  .الطوایفی ملوک

  .انجامد نبرد فرهنگی همیشه به سه گونه مختلف می
در صورت امتیاز فرهنگ کهن، ملت در مقابل فرهنگ مستولی مقاومـت بـه              ) ١(

دهد و فرهنگ تحمیلی را رفته رفتـه از          خرج داده و به راه و روش دیرین خود ادامه می          
  .سازد پهنه روزگار محو می

در صورت غنی بودن فرهنگ جدید و کم محتوا بودن فرهنـگ قـدیم، خـود                ) ٢(
گـردد و جـای فرهنـگ        رود، و فرهنگ تـازه پیـروز مـی         بخود مقاومت ملی از میان می     

  .گیرد پیشین را می
جدیـد و   (ای از هـر دو فرهنـگ         در صورت غنی بودن هر دو فرهنگ، آمیزه       ) ٣(

  .آید بوجود می) قدیم
های مادی و معنوی اکثر  تردید وابسته به میزان خواستهسه مورد یاد شده بدون   

  .مردم و روحیه مقاومت و تالش آنها در راه رسیدن به هدف دلخواه خواهد بود
در هر صورت، هر نوع تغییر فرهنگی، موجب برهم خوردن روابط و ضـوابط بـین                



  

دم آرزوی  تا آنجا که گاهی مـر     . شود گردد و نظم اجتماع از هم گسیخته می        انسانها می 
  .کنند بازگشت روزهای قبل از تحول را می

هـای نهـادی     اگر حکـومتی بخواهـد بـر خـالف آرمـان          : ها نتیجه فشار حکومت  
اکثریت متوسل به زور و اعمال قدرت شود، آشوب و ناامنی سراسر جامعه را فـرا خواهـد    

 و  همبـستگی و دوسـتی    . اعتماد مردم به خودی و بیگانه از دست خواهـد رفـت             . گرفت
هـای کـاذب و بـدفرجام ناآگاهانـه بوجـود            بندی دسته. مودت بکلی رنگ خواهد باخت    

خواهد آمد و اعمال خشونت باز بوقوع خواهد پیوست و بـدین ترتیـب ثبـات سیاسـی و                   
اجتماعی متزلزل شده و افراد ملت دچار ازهـم گـسیختگی ملـی گردیـده و سرکـشی و                   

الطـوایفی راه    غیر از جدایی طلبـی و ملـوک       و در نهایت باز هم ب     . طغیان آغاز خواهد شد   
  .دیگری در پیش نخواهد بود

ملت ایران به شهادت تاریخ چند هزار ساله خـود دارای           : پیشینه فرهنگی ایرانیان  
بنـدی سـوابق تـاریخی بـه ایـن           با جمع . باشد های خاص فرهنگی و میهنی می      ویژگی

های  ترین بره  م، و گاهی درنده   ترین شیران عال   ایرانیان گاهی رام  «رسیم که    نتیجه می 
  .»جهانند

اند، از آغـاز   اقوام آریایی که بتدریج و در طی هزاران سال به ایران مهاجرت کرده   
اند آنها غارتگر نبودند تا      ورود، قصد و هدفی جز استقرار دایم در این سرزمین را نداشته           

ران را بـه کنیـزی برنـد،        عام کنند، دخت   بخواهند قوم یا ملتی را از دم تیغ بگذراند، قتل         
پسران خردسال را اخته کرده و مورد تجاوزات وحشیانه قـرار دهنـد و بـا بدسـت آوردن        

فروشـان بـه     های سرشار و بردگان زیـاد بـرای حـراج در بازارهـای بـرده               غنایم و ثروت  
  .سرزمین خویش بازگردند

دنـد تـا   مهاجران آریایی نژاد یک ارتش متشکل و قدرتمند بـه همـراه نیـاورده بو       
های بدست آورده را چپاول کرده و نیروهای رزمنده را نابود سازند و آن منطقه                سرزمین

  .را به محدوده کشور خود بیافزایند
آنها آمده بودند تا پناهگاهی امن برای زنـدگی خـود و خـانواده خـویش انتخـاب                  

محـدوده  هـا بـا سـاکنین قبلـی آن      و برای زندگی بهتر، در آباد کردن سـرزمین    . نمایند
  .همکاری نمایند و آنان را با تمدنی شکوفاتر آشنا سازند

ها برای کشاورزی و دامداری در زمینی مساعدتر، استفاده از آب و هـوایی        آریایی
  .تر مهاجرت تاریخی خود را آغاز کردند مناسب

پیمـان شـدن،    آرمان واقعی آنان همزیستی دوستانه و مهرورزانـه و بـاالخره هـم     
رسانی از نظر زندگی اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، فنون کـشاورزی و            کیارگیری و کم  
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  .دامداری با اقوام ساکن این سرزمین پهناور بوده است
مطالعـه و موشـکافی روی فـسیلهای بدسـت آمـده از             : آثار قبل از تاریخ در ایران     

 چنین آالت و اداوات ساخته شده بدست انـسانهای         های انسانی و جانوران و هم      اسکلت
شصت هـزار سـال قبـل از        (و  ) صد هزار سال پیش از میالد در اطراف دریای خزر         (اولیه  

هـای اولیـه را      آثار زندگی و تمدن   ) میالد در ایالم، شوش، کردستان و سایر نواحی ایران        
تمـام ایـن آثـار متعلـق بـه اواخـر دوران سـنگ میانـه                 . دهـد  در فالت ایران نشان مـی     

در متن کتاب، توضیحات کامل با      (میباشد  » نزولیت«و  و اوایل دوران سنگ ن    » مزولیت«
اشاره به اسناد و مدارک و تصاویر عکسبرداری شده از ایـن آثـار و نـام کاشـفین آنهـا و                      

  ).همچنین تاریخ کشفیات درج شده است
و بعـد از    ) در حدود صد هزار سال قبل     (ها   با مقایسه آثار قبل از مهاجرت آریایی      

شـود کـه قبـل از مهـاجرت          سراسر ایران، نتیجـه گرفتـه مـی       مهاجرت تدریجی آنها به     
هـای   هیچگونه تغییر و پیشرفتی حاصل نشده ولی پس از پیوستن اقوام آریایی بـا تیـره    

هـای   جهـش ) در حدود هزاره هـشتم قبـل از مـیالد بـه بعـد             (ها   مختلف این سرزمین  
ه ایران عامل اصلی ها را ب توانیم مهاجرت آریایی و می ای بوجود آمده است کننده خیره

  .این تحوالت بشمار آوریم
  

  پی بنای فرهنگ ایران 
آمیـز بـا سـاکنین قبلـی ایـران و            اقوام آریایی که هدفشان همزیـستی مـسالمت       

انـد کـه از اولـین مراحـل      های قومی و نژادی مختلف بوده، راهی جز ایـن نداشـته     تیره
به آداب و   . و برابری رفتار نمایند   برخورد با آنها به مدارا و خوشرویی و همچنین، برادری           

. رسوم و اعتقادات آنها به دیده احترام نگاه کنند، آتش جنـگ و دشـمنی را برنیافروزنـد                 
کن کنند   جویی و انتقام را که بین قبایل اولیه با شدت و حدت وجود داشته ریشه               کینه

  .تا بتوانند در سایه صلح و آرامش به زندگی مهاجرتی خود ادامه دهند
  
  رخوردهای اجباریب

تردیدی نیست که در طول مدت این مهاجرت طوالنی، برخوردهای شدیدی هـم             
بین مهاجرین و ساکنین قبلی پیش آمده است ولی با توجه به اینکه اقوام مهاجر بصورت 

های مختلف و    اند از قبیل سالح    گروهی و قومی از برتری نیروهای رزمی برخوردار بوده        
هـا کـه     آزمـوده خـصوصاً نـزد آریـایی        هـای تربیـت شـده و رزم        نحوه کاربرد آن، اسب   

بـه  (مندی از نیـروی بـدنی        اند و هم چنین بهره     ای طوالنی در این زمینه داشته      سابقه
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علت از میان رفتن ناتوانان و پیران و بیمـاران در طـول سـفر مهـاجرت و بجـای مانـدن          
جـویی،   ستی و همیاری و صـلح     و از طرف دیگر اعتقاد مهاجران به دو       ) جوانان و توانایان  

  . و روز به روز به قلمرو آنان افزوده شده استیافتهسرنوشت پیکار به سود آنان خاتمه 
  

  پیدایش قوانین و ادیان
با پیدایش اجتماعات بشری اولین عامل زندگی مشترک و همگانی یعنی قـوانین             

  .پدید آمد
 تاریخی به این نتیجـه      محققین و دانشمندان و سایر کارشناسان امور اجتماعی و        

های انسانی برای پایداری هر جامعه از بدو تشکیل آن نیازمنـد             اند که همه گروه    رسیده
های آن گـروه     به نوعی قانون و مقررات متناسب با خلق و خو و عادات و سنتهای انسان              

عه باشند قانونی که مورد تأیید اکثریت افراد جام        اند می  که جامعه مزبور را تشکیل داده     
  .باشد می

هـای   ای و قـومی یـا بـه شـکل آیـین            این قوانین یا به صورت قراردادهای قبیله      
  .مرسوم بین یک جامعه و یا به نام یک آیین و یا دین شناخته شده است

تـوان   کلیه قوانین و قراردادهای اجتماعی با هر نام و عنوانی که داشته باشد مـی              
  .شناخت) تماعات مختلفقوانینی برای بقای اج(آنها را به عنوان 

  .گیرند  میأقوانین اجتماعی، سیاسی، مکتبی، مذهبی، از همین اصول منش
آیـین زروانیـان    (ها و ادیان پیش از تاریخ ایرانیـان، ماننـد            بهمین مناسبت آیین  

) راستی و نیکی  (بر پایه   ) مهرپرستی، میتراییسم و سرانجام آیین زرتشت و دین زرتشتی        
  .یده استاستوار و برقرار گرد

همتای قرون، مکتب جاودانی خود را بـر مبنـای           زرتشت فیلسوف و دانشمند بی    
توزی و تعصب ورزیـدن را خـوی          جنگ و کینه   ، آن ابرانسان  ،راستی و نیکی بنیان نهاده    

اندیـشی و    بینـی و نیـک     اهریمنی شمرده و جهانیان را به دوستی و همزیستی و نیـک           
  .نیکوکاری رهنمون شده است

پنـدار نیـک ـ    : کنـد  هادات انسانی خود را در سه جمله کوتاه خالصه میاو پیشن
  .گفتار نیک ـ کردار نیک

دهد و دریافت کننـده پیـام را در اخـذ تـصمیم آزاد و مختـار          او پیام خود را می    
  .کند های دنیوی و اخروی تهدید نمی او کسی را به عذاب. گذارد می

)  با نـام و نـشان داده شـده اسـت           مسیحی که در تمام ادیان بزرگ مژده هورش       (
کسی که بر قلبهای مـردم یکـصد و بیـست و هفـت کـشور و چادرنـشینهای بیابانهـای                     
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  .کرد دوردست حکومت و فرمانروایی می
کتیبه کوروش بزرگ پس از ورود او به بابل با آن ارتش نیرومند بزرگترین سـند                

اش  هـم بـه فرمـان تـاریخی       افتخار برای ملتی است که او را ساخته و پرداخته و هنـوز              
  .کند مباهات می
  .هنگامی که بی جنگ و ستیز وارد بابل شدم) ١
  .همه اهالی ورود مرا با شادمانی پذیرفتند) ٢
  .مردوک خدای بابلیان) ٣
  .دلهای نجیب مردم بابل را با من یار ساخت) ۴
  .نگذاشتم صدمه و آزاری به مردم شهر وارد شود) ۵
  . ویران شده از پیش را آباد سازندهای فرمان دادم خانه) ۶
  .های منهدم شده را آباد ساختم بتخانه) ٧
  .و خدایان آن بتخانه را به جایگاهشان بازگرداندم) ٨
  .بر تخت سالطین بابل بر سریر شاهی تکیه زدم) ٩
از دریای باال تا دریـای      ) یکصد وبیست وهفت کشور   (پادشاهان سراسر عالم    ) ١٠

اختر و امیران چادرنشینهای صحراهای دور، در بارگاه من گرد آمدند و پایین، از خاور تا ب
  .بر پای من بوسه زدند

  .و صلح و آرامش را به تمامی مردم عالم از هر نژاد و تیره ارزانی داشتم) ١١
پنـدار نیـک ـ    (های نیکو که کردم بـه مـن    اهورمزدا بپاس این همه دهش) ١٢

  .دارزانی دار) گفتار نیک ـ کردار نیک
 

  ١٣٧٩خرداد  
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  اطالعیه بخش فرهنگی سازمان پارس

  
  :اصول بنیادین

  .در آزادی است فرهنگ ایرانیان بر پایه راستی، نیکی، دوستی، برابری، هم پیوندی
  

  :هدف
  .های فردی و گروهی و اجتماعی و پیوندی مردم بدست آوردن آزادی

شـوند و    ده مـی   کلیه مردم از هر نـژاد و رنـگ و دیـن و مـرام محتـرم شـمر                   -١
میتوانند در نشریات و جلسات ایرانیان شرکت کنند و عقاید و نظرات خود را آزادانه بیان 

  .نمایند
توانند با ما   همه مردم، با هر عقیده و آرمان سیاسی مذهبی و باورهای شخصی، می -٢

  .یار باشند و از ما یاری بجویند
بطـور کلـی   (تی مخالف نیست  در فرهنگ ایرانیان هیچ فرد و یا گروه و جمعی    -٣

  ).اختالف عقیده دلیل دشمنی نیست
 فرهنگ ایرانیان، شامل خشک اندیشی و تعصب گرائی نیست و هر پیـشنهاد              -۴

  .پذیرد با شادمانی و روی باز می) که بر پایه راستی و نیکی باشد(سازنده را 
 و   اختالف نظرها باید با نیک اندیـشی، نیـک گفتـاری و نیـک کـرداری رفـع                  -۵

  .هماهنگ شود
  . حکومت باید در خدمت جامعه باشد نه حاکم بر سرنوشت جامعه-۶
  

  :اصول رفتاری و کرداری
توانند بنا به رأی اکثریـت        هیچ قانونی ازلی و ابدی نیست، و کلیه قوانین می          -١

  .مردم و بنفع مردم حک و اصالح گردد
اش پـاک و بـه       ارنامـه تواند برقرار بماند مگر اینکه ک       هیچ نوع حکومتی نمی    -٢

  .نفع مردم باشد
تواند برای مردم تعیین تکلیف کند، و مردم باید خود حـاکم              هیچ فردی نمی   -٣

  .بر سرنوشت خود باشند
  . اصل تساوی حقوق در برابر قانون باید برقرار گردد-۴
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هـای   ها و باورهای گونـاگون، در فعالیـت         کلیه احزاب سیاسی، ادیان و آئین      -۵
  .کامل دارندخود آزادی 
تواند اعتقادات خود را بـه زور و جبـر           هیچ گروه سیاسی، مذهبی، آئینی نمی      -۶

  .به دیگران تحمیل نمایند
های   هیچ فرد یا گروهی اجازه نخواهد داشت به معتقدات دیگران و شخصیت     -٧

مورد احترام آنها کوچکترین اهانتی نموده و یا آنان را تحقیـر کـرده و صـفت ناشایـست                   
  .بدهد

 هیچ فرد یا گروهی، حق ندارد مطالبی اظهار، درج و یا منتشر کند که خـشم                -٨
  .دیگران را برانگیزد، همه اعمال انتقادی باید به صورت سازنده و با دوستی بیان شود

 هیچگونه شکنجه بدنی به هیچ عنوان قـانونی نخواهـد بـود و مـرتکبین ایـن                  -٩
  .حساب آورندتوانند خود را مأمور معذور ب جنایات نمی
 هر یک از دولتمردان بایستی قبل از تـصدی شـغل دولتـی میـزان دارائـی                  -١٠

  .منقول و غیرمنقول خود را در داخل و خارج از کشور اعالم کند
 درصـد آراء    ٧۵مگر با رأی و رفراندوم عمومی با        ( شکنجه و اعدام بکلی لغو       -١١

  ).ای و استثنائی و در مورد قاتلین حرفه
ایندگان مجالس و محافل و مجامع باید از زادگاه اصلی خود انتخاب      کلیه نم  -١٢

  .شوند
  .باشد  اصول و پایه حکومت بر اساس ایاالت متحد و هم پیمان می-١٣
 مرزهای جغرافیایی تمام ممالک جهان، بدون هیچ استثنایی محترم شمرده           -١۴

  .شوند می
تـوان   شود و نمی   می حقوق فردی، با تمام مزایای اجتماعی محترم شمرده          -١۵

  .نه فرد را فدای اجتماع کرد و نه اجتماع را فدای فرد
 کلیه ایاالت هم پیوند در حفـظ فرهنـگ و نگهـداری از عـادات و رسـوم و                    -١۶

  .عقاید خود مستقل هستند
 کلیه ایاالت هم پیوند بایستی محیط سرزمینی خود را به نحوه اداره ایاالت              -١٧

  . از نیروی مردمی خود اداره کنندمربوطه بنا به مصالح خود و
تواند، قوانین و سایر باورهای خود را به نسل دیگر تحمیـل              هیچ نسلی نمی   -١٨

کند، بنا بر این هر هفت سال یکبار، بایستی در کلیه قوانین ایاالت هـم پیمـان، تجدیـد                   
  . درصد رأی اکثریت مردم تأیید و برقرار شود٧۵نظر بعمل آید و با تأیید 

ایـن مـورد    (ویج و تبلیغ عقاید مذهبی و آئین در مـدارس ممنـوع اسـت                تر -١٩
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  ).باشد ها می ها و انجمن مربوط به خانواده
یتی پذیرفت عبارت است از انسانیت،      بتوان به عنوان اصول تر     تنها موردی که می   

  .دوستی، راستی و نیک اندیشی انسان
مورد تجدید نظر و حک ها و قوانین  سال یک بار بایستی اساسنامهچند  هر -٢٠

  .و اصالح احتمالی و تأیید بر همان پیمان قبلی مورد بررسی قرار گیرد
 

  ١٣٧٩مرداد 
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  هویت ملی را ریشه کن نکنیم

  
اسـت کـه متأسـفانه در       » هـویتی  بـی «بزرگترین مصیبت برای یک ملت، بـالی        

ک گیاه بـدون    همانطور که رشد و نمو ی     . های اخیر ملت ایران گرفتار آن شده است        دهه
دارد » هویت ملـی  «آب ممکن نیست، شکوفائی و درخشش هر ملت بستگی مستقیم به            

  .گیرد که این هویت از فرهنگ و باورهای ملی سرچشمه می
های اصلی فرهنگ هر ملت به ترتیب اولویـت عبـارت اسـت از زبـان، خـط،                   پایه

 تمام ملل و اقوامی کـه       .کیش و آئین، تاریخ، هنرها و سایر رسوم و باورهای ملی و قومی            
انـد، نخـست     اند و بکلـی از میـان رفتـه         در طول تاریخ نام و نشان خود را از دست داده          

های فرهنگی آنان تضعیف شده و بمرور نام و یاد آنان از صفحات تاریخ محو و نابود                  پایه
  .شده است

ق متأسفانه در دو قرن اخیر که بزرگتـرین دوران اسـتعمار و اسـتثمار دول مـشر                
های اصلی فرهنگ و هویت ملی دول تحت استعمار          زمین بوسیله غربیان است، این پایه     

  .به عناوین مختلف مورد حمله و تهدید قرار گرفته است
انگیزتر شرکت و همکاری بعضی از افراد است که دانسته           تر و غم   از آن دلخراش  

ـ       ههای فر  و یا ندانسته برای انهدام پایه      ا دشـمنان همکـاری و      نگی و هویتی ملی خـود ب
  .کنند همگامی می

ایم که گروهـی از      در دو قرن اخیر در کشور خودمان شاهد این واقعیت تلخ بوده           
بداندیشان در راه تغییر خط فارسی به خط التین، بی ارج شمردن تاریخ باستانی ایران و                

کـار  های ملی، حمله به احساسات میهنـی و تـرویج اف          تحریف و مخالفت با رسوم و آئین      
جهان وطنی، و باالخره تخفیف و اهانت به باورهای مذهبی و عقیدتی توده مـردم ایـران                 
آب به آسیای دشمنان ریخته و در میان صفوف بهم پیوسته ملت ایران شـکاف و فاصـله         

  .اند ایجاد نموده
انـد و    ایرانیان از قرنها پیش نسبت به مذهب با دیده تساهل و اغماض نگریـسته             

 شکوفائی ایران و پیشرفتهای بزرگ در ایران کسی را با کسی کاری نبـوده               در تمام ادوار  
است ولی پس از دوران کنستانتین که آئین عیسویت در روم به عنوان دیـن رسـمی در                  
آمد و آزار و ایذاء معتقدان بـه سـایر ادیـان خـصوصاً زرتـشتیان آغـاز گردیـد، رومیـان                      

محاکم مذهبی کشیده و از هرگونه تبعیض و        ها را ویران کرده و زرتشتیان را به          آتشکده
شاپور یکم ساسانی هـم در مقابـل آئـین زرتـشتی را در ایـران      . ستمگری دریغ نورزیدند  

رسمی اعالم کرد و متعاقب این اقدامات جنگهای ایـران و روم آغـاز شـد و بـا اینکـه در                     
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 و اسـارت    اغلب این نبردها پیروزی با ایران بود و منجر بـه کـشته شـدن یـک امپراتـور                  
» کی سـر  «امپراتور دیگر شد، و پادشاهان ساسانی امپراتوران دست نشانده خود را با نام              

شده بر اورنگ سلطنت روم نصب کردند ولی دامنـه          » قیصر«که در زبان عربی تبدیل به       
این نبردهای دینی در ایران به این نتیجه انجامید که در سرتاسر ایـران بـزرگ از اقـصی      

 یعنی مشرق رود سند گرفته تا قسمتی از مرزهای باختری چین کنونی             نقاط هندوستان 
النهرین و مرزهای شمالی و شرقی دریای مدیترانه و سایر سرزمینهای محـدوده         الی بین 

ایران نبردهای مذهبی در میان پنجاه و چهار دین و آئین مختلف آغـاز گـردد و همـین                   
بعنـوان    و تـرویج دیـن اسـالم       اختالفات موجب درهم شکستن قدرت بـزرگ ساسـانیان        

  .مذهبی واحد در آن شاهنشاهی وسیع گردد
عامل مذهب در حالیکه یکی از مهمترین ارکان پیوند ملی است مانند قوم یهـود               

های وحـدت ملـی و ایجـاد بحـران و جنـگ           پذیرترین پایه  ولی در ضمن یکی از آسیب     
  .میباشد

هـای فرهنگـی بـه       ومـین پایـه   باوجود اینکه عوامل زبان و خط بعنوان اولین و د         
رونـد ولـی اظهارنظرهـای مخـالف و موافـق در بـاره آنهـا ماننـد عامـل دیـن                       شمار می 
تواند متکی به دالیلی باشـد       انگیز و خطرناک نیست، زیرا تغییر خط و زبان می          مخاطره

آمیـز   انگیز نیست و بطور معمول، موجب درگیریهای تعصب  که بحث در باره آن مجادله     
گیرد،  نخواهد شد و این نبرد معموالً در پشت میزها و با قلم و کاغذ صورت میو خونین 

ولـی  . باشـند  و پیشنهاد دهندگان و مخالفین از طبقات تحصیل کرده و صاحب نظر می            
هرگونه اظهارنظر در باره دین و آئین که با تعصبات و اعتقادات باطنی مـردم سـر و کـار                 

 برخوردهـای خـونین و قتـل عامهـای وحـشتناک            دارد همواره موجب بروز درگیریهـا و      
  .میشود که در تمام طول تاریخ شاهد آن حوادث بوده و هستیم

بنابراین حمله به باورهای مذهبی مردم یکی از خطرناکترین اقداماتی اسـت کـه              
گیرد،  سواد و مستبد صورت می     تجربه و عموماً کم    مسئولیت، کم  اغلب بوسیله افراد بی   

  .»دارند برند و زحمت دیگران می عرض خود می«که 
  

  آتش افروزی استعمارگران
های ضـدمیهنی پـشتیبانی و حمایـت     در دو قرن اخیر، دشمنان ما که از حرکت 

هـای بـزرگ فرهنگـی را روز بـروز محکمتـر و              اند، در کشورهای خـود ایـن پایـه         کرده
  .اند تر نموده پرصالبت

دولـت کـه از قـرن شـانزدهم         از نظر مذهبی، پس از خاتمه تسویه حساب دین و           
بـه  » واتیکان«میالدی ادامه داشته و باالخره به توافق دوجانبه انجامیده و کشور مستقل             

هـای مربـوط بخـود       جرگه کشورهای آزاد جهان پیوسته، هـر کـدام بـه اجـرای برنامـه              
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بـر لوحـه    » هـای مقـدس    سنت«اند، ولی هنوز هم در همین کشور فرانسه نام           پرداخته
درخشد، مراسم مذهبی و کلیسائی با قوت و شوکت خود برقـرار              عمومی می  تمام اماکن 

شـود و    های سوگواری و جشنهای مذهبی باشکوه و جالل تمـام اجـرا مـی              است و آئین  
شود  بعنوان سالگرد تاریخی در تمام جهان محسوب می       ) ع(باالخره تولد حضرت عیسی     

 هـم در ایـن شـادباش عمـومی          تا آنجا که دولتمردان سایر کشورهای غیرعیسوی جهان       
ها و اشکاالت موجود بعنـوان       کنند و تاریخ مذهبی عیسویت با تمام نارسائی        شرکت می 

  .تاریخ رسمی جهان به تمام ادیان در عالم تحمیل شده است
و مـسافرتهای   » پـاپ دوم  «در حال حاضر همـه روز اخبـار تبلیغـاتی مـذهبی از              

گردد که با وجود کبـر سـن و          می پخش می  های عمو  صلحجویانه ایشان از طریق رسانه    
  .مانند ای از اقدامات تبلیغاتی غافل نمی بیماری شدید و ناتوانی جسمی لحظه

اسرائیل موجب بوجود آمدن کشور کوچک ولـی      و اعتقادات اقوام بنی   » یهودیت«
شده است و امروزه این کشور برای ادامه بقا و موجودیـت خـود، بـا                » اسرائیل«قدرتمند  

زنـد و ایـن جنـگ را         قوا و قدرت تحت عنوان مبارزه با تروریـسم بپـای جـان مـی              تمام  
سرلوحه تمام اقدامات سازندگی برای قوم یهود در نظـر گرفتـه اسـت و از تمـام جهـات                    

در . سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی، مورد پشتیبانی کشورهای عیسوی قرار گرفتـه اسـت   
  .ث همبستگی ملی ایرانیان بوده استایران بیش از چهار هزار ادیان اهورائی باع

وجود هشتصد هزار زندانی سیاسی ـ اجتماعی بنا به اعتراف مسئول امور قـضائی   
کشور و بیش از سه میلیون نفر مهاجر از ایران به سایر کشورهای جهان که سرنوشـت و                  
زندگی اغلب آنان دستخوش مصائب غربت و آوارگی شده و صدها هزار آواره در سراسـر                

هـای   اند و همچنـین درهـم ریخـتن نظـام     ن که قربانی مصائب دوری از وطن شده جها
» مردگـان مقـدس   «خانوادگی و هزاران هزار مصیبت دیگر نتیجه همـین بیـدار کـردن              

  .مذهبی در ایران است
شوربختانه تمام این آالم فرجام آغازین این تغییر فرهنگی است و عواقب شوم آن 

های سهمگین و  جوئی   و نفرین شده ایران منجر به انتقامکه مانند ادوار تاریخ گذشته
دلخراش خواهد شد، و فرقه سرگشته و بدفرجام دیگری به یکصد و هفده فرقه منشعب 

  .شود از اسالم افزوده می
 

  ١٣٨١تیر 
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  تاریخ پرچم ایران،
  !ها به روایت برخی پژوهش

  
  مقدمه

 کنـیم، بایـد قبـل از هـر چیـز      ای مخالفت یا موافقـت    اصوالً برای اینکه با پدیده    
هاست که در صـحنه      پرچم ایران یکی از این پدیده     . شناخت درستی از آن داشته باشیم     

های اپوزیسیون در خـارج از کـشور موضـوع مـورد مجادلـه و معـضـل اخـتالف                فعالیت
برای تهیه و تنظیم این مجموعه اطالعات تاریخی، از سایت اینترنتـی            . برانگیز بوده است  

شـیر و  «و کتاب آقای ناصر انقطاع تحت عنـوان    » سانی برایت «، سایت اینترنتی    »زنورو«
  .بهره گرفته شده است» خورشید، نشان سه هزار ساله

  
  آئین میترا و تأثیر آن بر پرچم ایران

های بجای مانـده از       بر مبنای داده های تاریخی و از جمله آثار و سنگ نبشته           
نخستین دین بـزرگ ایرانیـان در حـدود سـه           ) رائیسمیا میت (دوران باستان، آئین مهر     

شـد    در این مذهب، خورشید منبع و مرکز انرژی جهان تلقی می          . هزار سال پیش بود   
در برخی روایات، میترا همپای خورشید و یا        . از این رو سجده و ستایش آن واجب بود        

ه وظیفـه   شد کـ    خدای روشنایی و در برخی دیگر از روایات، پسر خورشید خوانده می           
داشت بر زمین فرود آید و فراوانی و خوشبختی را که در چنگ یک گاو پنهان شده در 

) تخـت جمـشید   (هـای کـاخ آپادانـا         مثالً نقشی کـه در پلـه      . غار بود، به ارمغان آورد    
در برخـی   . دهد که یـک شـیر نـر مـشغول دریـدن گـاوی اسـت                بینیم نشان می    می

که (شیر نر هم در آن دوران .  شیر نشسته استبر گرده) آدمی روی(ها، میترای   نشانه
نشانه قدرت، سـروری و     ) های اخیر هنوز نسلش از ایران کنده نشده بود          برخالف سده 

  .؟ بود!»مردانگی«
و  شـیر، خورشـید   : گانـه  هـای سـه    بنابراین از حدود سه هزار سال پیش نـشانه        

امـا منبـع    . کرده است  تندیس میترا بر عالیم و نقش و نگارهای آن زمان خودنمایی می           
هـا و عالیـم     تاریخی که ثابت کند ایرانیان در آن زمان دارای یک پـرچم ملـی بـا رنـگ                 

  .ای بودند، وجود ندارد ویژه
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  دوره هخامنشیان
در دوره شکل گیری اولین امپراتوری ایرانی توسط کوروش هم اثری از یـک پـرچم                

 داشت کـه اساسـاً نمـاد تفکیـک          های متعدد وجود   به جای آن پرچم   . ملی و سراسری نبود   
ها بـود، بـه طـوری کـه حتـی سـپاه جنگـی یـک                  لشگرها و نیز فرماندهان سپاه در جنگ      

هـا دارای آرایـشی      مثالً سپاه کوروش در لشگرکـشی     . امپراتوری نیز فقط یک پرچم نداشت     
  .های آذوقه و سالح و آنگاه پیادگان نخست سواران، سپس ارابه: بدین شکل بود

پیکـره  «کـرد بـه    کوروش در صف جلوی سوارکاران با خود حمل می عالمتی که   
ای بلند نصب  های باز که به روی نیزه معروف بود که عبارت از عقابی بود با بال   » شهابی

سس سلـسله   ؤبینیم که م   بنا براین می  . ندپروازی و تیزبینی بود   لعقاب نشانه ب  . شده بود 
  .بل خود قرار داده بودهخامنشی، به جای شیر یا خورشید، عقاب را سم

  
نخستین اشاره در تاریخ اساطیر ایران بـه وجـود پـرچم بـه قیـام کـاوه آهنگـر و          

  .گردد بند چرمی او بر سر چوبی برعلیه ضحاک برمی پیش
پس از شکست ضحاک فریدون بر تخت شاهی نشست و او فرمـان داد تـا پـرچم                  

» درفش کاویـان  «و بدین سان    کاوه را با دیباهای زرد وسرخ وبنفش و گوهر زینت دهند            
درفش کاویان صرفاً افسانه نبوده و به استناد تاریخ تا پیش از حمله اعراب بـه                . پدید آمد 

  .گفتند ایران پرچم ملی و نظامی ایران را درفش کاویان می
به روایت نوشتار تاریخی، درفش کاویان زمان ساسانیان از پوست شیر یـا پلنـگ               

رسید  هر پادشاهی که به قدرت می     .  نقشی بر روی آن باشد     ساخته شده بود، بدون آنکه    
به هنگام حمله اعـراب بـه ایـران، در جنگـی در اطـراف           . افزود تعدادی جواهر بر آن می    

نهاوند درفش کاویان به دست آنان افتاد که آن را نزد عمر بردند و بـه نوشـته فـضل اهللا                     
رمـود تــا آن گوهرهــا را  امیرالمــؤمنین ســپس بف«حـسینی قزوینــی در کتــاب المعجـم   

به دست اعراب از آنجائی کـه علمـای          با فتح ایران  . »برداشتند و آن پوست را سوزانیدند     
دانـستند ایرانیـان تـا دویـست سـال هـیچ             اسالم تصویرپردازی و نگارگری را حرام مـی       

  .نداشتند پرچمی
  

  نخستین تصویر بر روی پرچم ایران
ن محمود غزنوی برای نخـستین      سلطا)  میالدی ٩٧۶( خورشیدی   ٣۵۵در سال   

بار دستور داد نقش یک ماه را بر روی پرچم خود که رنگ زمینه آن یکـسره سـیاه بـود                     
سلطان مسعود غزنوی   )  میالدی ١٠٣١( خورشیدی   ۴١٠سپس در سال    . زردوزی کنند 

  .به انگیزه دلبستگی به شکار شیر دستور داد نقش و نگار یک شیر جایگزین ماه بشود
هایی زده شـد کـه بـر روی آن نقـش      رزمشاهیان یا سلجوقیان سکهدر زمان خوا  
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در مورد علـت  . خورشید بر پشت آمده بود، رسمی که در مورد پرچمها نیز رعایت گردید          
استفاده از خورشید دو دیدگاه وجود دارد، یکی اینکه چون شیر گذشته از نمـاد دالوری                

ر ماه مرداد در اوج بلندی و گرمای        هم بوده و خورشید د    ) اسد(و قدرت نشانه ماه مرداد      
با میانـه تابـستان نـشان       ) برج اسد (خود است، به این ترتیب همبستگی میان خانه شیر          

نظریه دیگر بر تأثیر آئین مهرپرستی و میترائیسم در ایران داللـت دارد و              . شود داده می 
د بـر روی    حکایت از آن دارد که به دلیل تقدس خورشید در میان ایرانیان کهن خورشـی              

  .ها و پرچم بر پشت شیر قرار گرفت سکه
  

  پرچم در دوران صفویان
در میان شاهان سلسله صفویان تنها شاه اسماعیل اول و شـاه طهماسـب اول بـر                 

پرچم شاه اسماعیل یکسره سبزرنگ بود و بـر         . پرچم خود نقش شیر و خورشید نداشتند      
بـرج  (ن خـود زاده مـاه فـروردین         شاه طهماسب نیز چو   . باالی آن تصویر ماه قرار داشت     

را بـر   ) نمـاد بـرج حمـل     (بود دستور داد به جای شیر و خورشید تصویر گوسفند           ) حمل
پرچم ایران در بقیه دوران صفویان سبزرنگ بـود و          . ها ترسیم کنند   روی پرچمها و سکه   

  .کردند شیر و خورشید را بر روی آن زردوزی می
پرچمهـا یکـسان نبـوده، گـاهی شـیر          موقعیت و طرز قرار گرفتن شـیر در همـه           

در بعضی موارد هم خورشید از شیر       . نشسته، گاهی نیمرخ و گاه رو به سوی بیننده بوده         
نامه ژان شـاردن جهـانگرد فرانـسوی         به استناد سیاحت  . جدا بوده و گاه چسبیده به آن      

مـشیر  ای از قرآن و تـصویر ش  های نوک تیز و باریک که بر روی آن آیه         استفاده از بیرق  
آیـد کـه    به نظر مـی . دوسر علی یا شیر خورشید بوده در دوران صفویان رسم بوده است  

  .پرچم ایران تا زمان قاجارها مانند پرچم اعراب سه گوشه بوده
  

  پرچم در عهد نادرشاه افشار
درفش شاهی یا بیرق سلطنتی در دوران نادرشاه از ابریـشم سـرخ و زرد سـاخته                 

شد و بر روی آن تصویر شیر و خورشید هم وجود داشت اما درفش ملی ایرانیـان در                   می
این زمان سه رنگ سبز و سفید و سرخ با شیری در حالـت نیمـرخ و در حـال راه رفـتن             

» المک اهللا«داشته که خورشیدی نیمه برآمده بر پشت آن بود و در درون دایره خورشید 
  .نوشته شده بود

ویری که از جنگ وی با محمد گورکانی، پادشاه هند کشیده           سپاهیان نادر در تص   
شده، بیرقی سه گوش با رنـگ سـفید در دسـت دارنـد کـه در گوشـه بـاالی آن نـواری              
سبزرنگ و در قسمت پائین آن نوار سرخی دوخته شده است و شیری با دم برافراشته به               

آمـده  » لمـک اهللا  ا«صورت نیمرخ در حال راه رفتن و درون دایره خورشـید آن بـاز هـم                 
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توان گفت پرچم سه رنگ عهد نادر مادر پرچم سه رنـگ کنـونی               براین اساس می  . است
  .ایران است هرچند در آن زمان پرچمها هنوز سه گوشه بودند

  
  قاجارها و پرچم چهار گوشه

در دوران آغامحمدخان قاجار چند تغییر در شکل و رنگ پرچم داده شـد، یکـی                
ین بار از سه گوشه به چهار گوشه تغییـر یافـت و دوم اینکـه                اینکه شکل آن برای نخست    

پرچم سه رنگ را به یک پرچم سرخ با دایـره سـفیدرنگ بزرگـی در میـانش کـه در آن                      
تصویر شیر و خورشید به رسم معمول وجود داشت تغییر یافت با این تفـاوت کـه بـرای                   

  .نخستین بار شمشیری در دست شیر قرار داشت
یکـی پـرچم زمـان      .  قاجار، ایران دارای پرچمی دوگانه شـد       در عهد فتحعلی شاه   

صلح که یکسره سرخ با شیری نشسته و خورشید بر پشت که پرتوهای آن سراسـر آن را                  
آور این که شیر پرچم زمان صلح شمـشیر بدسـت داشـت در               نکته شگفتی . پوشانده بود 

ه از پرچم سـفید     در زمان فتحعلی شاه استفاد    . حالی که در پرچم عهد جنگ چنین نبود       
در تصویری که یـک نقـاش روس از         . رنگ برای مقاصد دیپلماتیک و سیاسی مرسوم شد       

به دربار تـزار روس کـشیده پرچمـی سـفید           » ابوالحسن خان شیرازی  «ورود سفیر ایران    
  .رنگ منقوش به شیر و خورشید و شمشیر پیشاپیش سفیر در حرکت است

تـاجی بـر    ) جانـشین فتحعلـی شـاه      (برای نخستین بار در زمان محمدشاه قاجار      
شد کـه بـر روی       در این دوره هم دو پرچم به کار برده می         . باالی خورشید قرار داده شد    

یکی شمشیر دو سر حضرت علی و بر دیگری شیر و خورشید قرار داشت که پـرچم اول                  
  .درفش شاهی و دومی درفش ملی و نظامی بود

  
  امیرکبیر و پرچم ایران

های پرچم او را امـا       ای که به نادرشاه داشت رنگ       دلبستگی ویژه  امیرکبیر به دلیل  
به شکل پرچم مستطیل به کار برد که سراسر زمینه پرچم سفید بود با نوار سبز نـازکی در                 
گوشه باالئی و نواری سرخ رنگ به همان اندازه در قسمت پائین و نشان شیر و خورشـید و                   

  .که تاجی بر باالی خورشید گذاشته شودشمشیر در میانه پرچم قرار گرفت، بدون آن
  

  انقالب مشروطیت و پرچم ایران
با پیروزی جنبش مشروطه خواهی در ایران و تشکیل مجلس، نماینـدگان مـردم              

در اصـل   . های اول و دوم به کار تدوین قانون اساسی و مـتمم آن پرداختنـد               در مجلس 
ران، سـبز و سـفید و سـرخ و          الوان رسمی بیرق ایـ    «: پنجم متمم قانون اساسی آمده بود     

، کامالً مشخص است که نمایندگان در تصویب ایـن اصـل            »عالمت شیر و خورشید است    
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ای به ترتیب قرار گرفتن رنگها، افقی یا عمودی بودن آنها، و             اند زیرا اشاره   شتابزده بوده 
در همچنـین   . این که شیر و خورشید برکدام یک از رنگها قرار گیرد به میان نیامده بـود               
  .باره وجود یا عدم وجود شمشیر یا جهت روی شیر سخنی گفته نشده بود

 نمایندگان به دلیـل وجـود شـماری روحـانی در            ۀرسد بخشی از عجل    به نظر می  
دانـستند زیـرا کـه نماینـدگان در توجیـه            مجلس بوده که استفاده از تصویر را حرام می        

 شدند، بدین ترتیـب کـه گفتنـد         رنگهای بکار رفته در پرچم به استدالالت دینی متوسل        
رنگ سبز، رنگ دلخواه پیامبر اسالم و رنگ این دین است، بنابراین رنگ سـبز در بـاالی             

در مورد رنگ سفید نیز به این استناد شد که رنـگ پـاکی،              . پرچم ملی ایران قرار گرفت    
 در مـورد  . رار گرفـت  قـ صلح، آشتی و مورد عالقه زرتشتیان است و آن در زیر رنگ سبز              

رنگ سرخ نیز با اشاره به ارزش خون شهید در اسالم، بویژه امام حسین و جان باختگان                 
  .انقالب مشروطیت به ضرورت پاسداشت خون آنان رنگ سرخ را نیز افزودند

این استدالالت زمینه را در مجلس برای گفتگوی نشان شیر و خورشید مساعد نمود              
 هجـری   ١٢٨۵سـال   (مـشروطیت در مـرداد      و این موضوع این گونه توجیه شد که انقالب          

از سوی دیگـر چـون   ). شیر(به پیروزی رسید یعنی در برج اسد )  میالدی١٩٠۶شمسی ـ  
اکثر ایرانیان مسلمان شیعه و پیرو علی هستند و اسداهللا از القاب حضرت علی است، بنابراین 

نیز چـون انقـالب     شیر هم نشانه مرداد است و هم نشانه امام اول شیعیان در مورد خورشید               
مشروطه در میانه ماه مرداد به پیروزی رسید و خورشـید در ایـن ایـام در اوج نیرومنـدی و                     
گرمای خود است خورشید را نیز بر پشت شیر سوار کردند که این شیر و خورشید هم نشانه      
علی باشد هم نشانه ماه مرداد وهم نشانه چهاردهم مرداد یعنی روز پیروزی مشروطه خواهان 

  .و البته شمشیر ذوالفقار علی نیز بدست شیر اضافه شد
بدین ترتیب برای اولین بار پرچم ملی ایران به طور رسمی در قانون اساسـی بـه                 

 منوچهر اقبال، نخـست     ١٣٣۶در سال   . عنوان نماد استقالل و حاکمیت ملی مطرح شد       
زش و پـرورش و     های خارجـه، آمـو     وزیر وقت به پیشنهاد هیأتی از نمایندگان وزارتخانه       

بخش نامه دیگری   . ای ابعاد و جزئیات دیگر پرچم را مشخص کرد         نامه جنگ طی بخش  
 در مورد تناسب طول و عرض پرچم صادر شد و طـی آن مقـرر گردیـد                  ١٣٣٧در سال   

  .طول پرچم اندکی بیش از یک برابر و نیم عرض آن باشد
  

  پرچم بعد از انقالب
 ١٣۵٨المی در ایـران مـصوب سـال         در اصل هجدهم قانون اساسی حکومت اسـ       

در مورد پرچم گفته شده است که پرچم حکومت اسالمی از سه رنـگ      )  میالدی ١٩٧٩(
تشکیل شـده بـا حـروف    (شود و نشانه جمهوری اسالمی   سبز، سفید و سرخ تشکیل می     

در وسـط   ) ای در هندوستان دارد    ها، فرقه  اهللا که شباهت زیادی به عالمت پرچم سیک       
  .آن قرار دارد
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  پرچم ایران از نظر مبارزان راه آزادی و جنبش براندازی

 ١٩٧٩بعد از دومین یورش عربها به ایران بـه کمـک اسـتعمار جهـانی در سـال        
میالدی و استمرار حکومت ضد ایران و ایرانی، میهن پرستان و فعاالن سیاسی و مبارزان               

ا علیه حکومت اسـالمی از      ه ها و گردهمایی   راه آزادی، در خارج از کشور، در راهپیمایی       
ای از   شـد و عـده     پرچم سه رنگ و شیروخورشید با شمشیر خمیده عربی استفاده مـی           

طلبها هم روی خورشید تاج قرار دادند، تا اینکه به پیشنهاد و طرح دکتر آرمان                سلطنت
، شمـشیر خمیـده عربـی از روی پـرچم           ١٩٩٩نوری رهبر جنـبش برانـدازی در سـال          

ای آن شمشیر راست کورش بزرگ را که سمبل قدرت و ایجاد صـلح  برداشته شد و به ج 
و دوستی ایرانیان در جهان است در دست شیر روی پرچم سه رنگ ایران جای گرفت و                 
از آن هنگام پرچم واقعی فرزندان ایرانزمین شکل اصلی خود را برخاسته شده از نهـاد و                 

  .نماد ایرانی است را یافت
  :پس

  .زنده و نماد اهورامزدا خدای یگانه استرنگ سبز ـ رنگ طبیعت 
رنگ سپید ـ رنگ صلح و دوستی و نماد آناهیتا الهه آبها سمبل پاکی و آزادگـی   

  .است
رنگ مبارزه و رزم علیه دشمنان ایرانزمین و نماد میترا الهه پیـروزی   رنگ قرمز ـ 

  .در جنگ برعلیه بیعدالتی است
ری یکـی از نمادهـای آیـین مهـر یـا      شیر ـ مظهر قدرت، دالوری، جوانمردی و سرو 

  .توان مشاهده نمود های کاخ آپادانا در تخت جمشید می میترائیزم است که بر سنگنوشته
  .خورشید ـ نماد زندگی و روشنایی و مظهر عظمت و اقتدار ایرانیان است

شمشیر راست ـ نماد شمشیر کورش بزرگ، سمبل اقتدار و ترویج صلح و دوستی 
  .رانیان استدر جهان توسط ای
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  زیر خط فقر

  
برای کاهش قیمت جهـانی،  .  دالر تجاوز کند  ٣۵رود که از     قیمت هر بشکه نفت می    

یا کشورهای صنعتی از طریق تعیین مالیات و سایر تدابیر مالی و فنـی،              : دو راه موجود است   
د و یا اینکه کشورهای دارنده نفت، تولید یعنی عرضه آنـرا            مصرف یعنی تقاضای آنرا کم کنن     

امریکا راه دوم را انتخاب کـرده و از سـازمان کـشورهای صـادر کننـده نفـت                   . افزایش دهند 
در نتیجه تولید نفت .  هزار بشکه بر تولیدات روزانه خود بیافزایند٨٠٠تقاضا دارد تا ) اوپک (

ر بشکه در روز بـه دو میلیـون و ششـصد و دو هـزار                ایران از دو میلیون و پانصد و چهل هزا        
کـرد براسـاس رونـد رشـد         هنگامیکه دولت بودجه سال جاری را تنظیم مـی        . بشکه میرسد 

قیمت نفت در بازار جهانی درآمدهای دولت از راه نفت را به بهای یک سوم قیمت فعلـی در                   
های  ت باید آنچنان برنامه   نظر گرفت حاال با این افزایش چشمگیر و این درآمد بادآورده دول           

  .اقتصادی را تنظیم و اجرا کند که ایران بهشت شود
 را دوران مبارزه    ٢٠٠١ و   ٢٠٠٠های   گزارش بانک جهانی اخیراً منتشر شد و سال       

.  میلیارد دالر در سال درآمد ارزی دارد٢٠ایران کشوری است که حداقل . با فقر نامیده است
جمعیت مـا زیـر خـط فقـر زنـدگی           % ۵٣دند که در حدود     اقتصاددانان برجسته ایران معتق   

در این گزارش آمده است که تولید ناخالص ملی ایران ـ مجمـوع ارزش تولیـدات    . کنند می
ها ـ صد و ده میلیارد دالر است و بـه ایـن ترتیـب کـشور مـا را در        کشور بدون کسر هزینه

 میلیارد دالر و دومین     ٨٢۵١ا  اولین کشور امریکا ب   . ردیف سی و سوم جهانی قرار داده است       
آنچه قابل توجه است آنست کـه اقتـصاد ایـران حتـی از              .  میلیارد دالر  ۴٠٧٩کشور ژاپن با    
ارزیابی بانک جهانی در مورد تولید ناخالص ملی سرانه ـ تولید ناخالص  . تر است تایلند عقب

  . دالر در سال است١٧۶٠ملی تقسیم بر تعداد افراد یک کشور ـ 
های آماری که مبنـای محاسـبات بانـک جهـانی اسـت از کـشورهای                 چون داده 

مربوطه گرفته شده بی اساس بودن این رقم را باید در ناهنجاری بنیادین اقتـصاد ایـران                 
آور تورم در حدی که پول ملی نه معیار سنجش  بیکاری با نرخ رشد سرسام: بررسی کرد

بادالتی و این سیر صـعودی کـاهش        تواند باشد و نه وسیله قابل اطمینان م        ها می  ارزش
فـساد مـالی دسـتگاههای      . ارزش ریال به هیچ وجه برای حکومت قابل جلوگیری نیست         

دولتی گردش اقتصاد کشور بجای آنکه بر پایه تولید و صنعت قرار گیرد براساس داللی و 
هـای وابـسته     های دستگاه دولت و شرکت     هزینه. احتکار و سودخواری قرار گرفته است     

دهـد کـه بخـشی از آن         آور هستند دیگر به بودجه مملکت امان نمـی         که همه زیان  آن  
فروشی روز بروز افـزایش دارد و       های خرده  قیمت. صرف آبادانی و شکوفائی اقتصاد شود     

کارمندان و کـارگران کـه حقـوق و دسـتمزد ثابـت دارنـد زیـر ایـن فـشار کمرشـکن و                     



  

  .شوند  به طبقه فقیرتر رانده میخردکننده بطور دائمی و مشهود از طبقه متوسط
این پدیـده از نظـر سیاسـی ـ اجتمـاعی و      . این ها دالئل اقتصادی و فنی فقر بود

آور و غیرقابل تحمل شده که سیاست تقدم بـر   سیاسی ـ اقتصادی در ایران آنچنان رنج 
  .خواهند فقرزدائی بصورت اصلی درآمده که مردم اجرای سریع آنرا از دولت می

انه ـ درآمد خالص ملی تقسیم بر افراد جامعـه ـ در کـشوری مثـل سـوئد       درآمد سر
 به طور مساوی سـهمی از درآمـد ملـی           عمالً قابل قبول است زیرا تمامی افراد جامعه تقریباً        

برند، ولی در کشور ایران این محاسبه با ترکیب صرفاً اقتصادی آن غلط است و بایـد بـه                    می
در حال ذوب شـدن و اضـمحالل اسـت ـ تـذکر داد در      کارشناسان بانک جهانی ـ که خود  

ثـروت  % ٨٠کشوری که تنها چند هزار نفر از کارگزاران حکومت و اطرافیـان آنهـا صـاحب                 
جامعه هستند چطور باید آن کل درآمد ملی را به کل افراد جامعه تقسیم کرد بلکه باید باقی 

اساس آنچـه در ایـران دیـده         میلیون دیگر تقسیم کرد که بر      ۶٣مانده بیست درصدی را به      
  .شود  دالر در سال می۶٠٠ تا ۵٠٠ترین شرایط بین  میشود، در خوشبینانه

تا هنگامی که اقتصاد کشور به طور بنیادی دگرگون نشود و بهبود نیابد، فقر کـه                
رود و این اقتـصاد درمـان پـذیر نیـست مگـر ثبـات و                 در اقتصاد ریشه دارد از بین نمی      

در جهـان تـاکنون هـیچ حکومـت دیکتـاتوری و      . ادی تأمین شودامنیت سیاسی ـ اقتص 
نتوانـسته اسـت اقتـصاد خـود را سـر و       گر و آدمکش ـ نظیر حکومت اسـالمی ـ    چپاول

هاسـت و    های نهادین ایـن حکومـت      سامان دهد، چون فساد، دزدی و ارتشاء از ویژگی        
می کـه چنـین     خواهنـد و قهـراً هنگـا       استفاده شخصی می   آنها قدرت را فقط برای سوء     

رود  تر می  گیرد و ایرانی از زیر خط فقر پائین        اقتصادی در مسیر توسعه و رشد قرار می       
  .باید در اصل وجود و بقای حکومت توتالیتر تجدید نظر شود

بی مناسبت نیست که در پایان به این نکته اشاره شود که در گزارش بانک 
های خارجی، حجم   و واردات، بدهیجهانی در باره ایران جای ارقام مربوط به صادرات

چرا؟ های موجود در بورس و موضوع فقر و ترکیب توزیع درآمد ملی خالی است،   سرمایه
تمام داد  المللی قرار می چون اگر حکومت فعلی چنین آماری را در اختیار یک مرجع بین

ملی آن انگیز و غیر کارشناسان اقتصادی جهان به عمق فاجعه اقتصاد ایران و روند غم
بردند و بسیار قابل تصور بود که افکار عمومی جهان نیز علیه چنین حکومتی  پی می

  .شدند بسیج می
 

  ١٣٧٩آذر 
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   اسالمی ایرانحکومتتروریست دولتی 
  

کارانه حکومت اسالمی در طول بیست سـال اخیـر در           اقدامات تروریستی و جنایت   
تی انجام گرفتـه اسـت و بطـور         چارچوب دستگاههای اطالعاتی و امنیتی بصورت تشکیال      

  .های استراتژیک دستگاههای دولتی نیز برخوردار بوده است مستقیم از کمک
هـای   هـای تروریـستی کـه دههـا تـن از چهـره        برای افشاء تـشکیالت و هـسته      

خواه و مخالف حکومـت را در   سرشناس و فعاالن و مبارزان سیاسی ـ اجتماعی و آزادی 
ها و سازمانهای نظامی      و با استفاده از تمام امکانات ارگان       اند داخل و خارج هدف گرفته    

 تن از آزاداندیشان و میهن پرستان را در داخل و        ٢٣٩و مالی و سیاسی، تاکنون بیش از        
ایـم فهرسـت کامـل کـسانی را کـه در ایـن        اند، ما توانـسته   خارج کشور به قتل رسانده    

ست آوریم و این فهرست را نگه       اند بد  های تروریستی عضویت داشته    تشکیالت و هسته  
ایم تا بر اساس آن بتوانیم، نقض کنندگان اصول حقوق بشر و جنایت کـارانش را                 داشته

قبل از . اند در دادگاههای ویژه به محاکمه بکشانیم       که دست به جنایت علیه بشریت زده      
در های تروریستی را که      هر موضوع، اجازه دهید استخوان بندی و تشکیالت کلی هسته         

اند، بطور خالصـه، بـاطالع       وزارت اطالعات حکومت اسالمی نقش اصلی و فعال را داشته         
  :برسانیم

های مـشاور سیاسـی،      سازمان ترور حکومت اسالمی در داخل و خارج، در هیئت         
  .مذهبی و رابط، جای دارد

نخست هیئت مشاوران مذهبی است که احکام ترورها یا باصطالح مجـوز شـرعی              
کنـد، دوم هیئـت مـشاوران سیاسـی اسـت کـه اعـضاء آن بیـشتر                ر مـی  ها را صاد   قتل

  .کار است روحانیون وابسته به جناح محافظه
 هللا س آن هیئـت و کـسانی ماننـد روح         أم هیئت رابط که علی فالحیـان در ر        سو

ای و احمد جنتی و چند تـن دیگـر در آن عـضویت               حسینیان، علی رازینی، محسن اژه    
  .دارند

سازمان نیز، بـا شـاخه اعـضای آن، در بطـن ایـن تـشکیالت                هیئت رابط رهبری    
تروریستی است و سه تن از روحانیون حکومتی نیز عضو رابط با شاخه سرکوب خیابـانی                

شـاخه  . اهللا لبنـان در ارتبـاط اسـت        هستند و یک عضو رابط هم وجود دارد که با حزب          
وان نـام اختـصاری   سرکوب خیابانی هم دو بخش دارد، که یکی نیروهای انتظامی بـا عنـ    

. اهللا متمرکز اسـت    یا نیروی ویژه پاسدار والیت و دیگری در انصار حزب          NOPO) نوپو(
تشکیالت تروریستی حکومت اسالمی دارای یک شاخه تبلیغاتی هـم در داخـل و خـارج           
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ها، و اسامی یکایک اعضاء تشکیالت ترور وابـسته بـه وزارت             شرح چگونگی برنامه  . است
 و چهل شرکت تجـاری نیـز در کنـار آن قـرار گرفتـه و همچنـین                   اطالعات که دویست  

ها و نهادهای دیگر وابسته بـه حکومـت، بـسیار طـوالنی اسـت و تـاکنون                   وظایف ارگان 
های تجـارتی تـابع    اسامی یکصد و چهل تن از اعضاء این تشکیالت و نام مدیران شرکت  

بدست ما رسیده است و ما      کنند   وزارت اطالعات که منابع مالی شبکه ترور را تأمین می         
ایم آنها را شناسائی کنیم که در زمان مناسب و بعد از تکمیل اطالعات با کمک                 توانسته

  .نیروهای میهن پرست در درون کشور بطور مفصل منتشر خواهد شد
های مخالف حکومت بر عهده فردی اسـت   مسئول عملیات ترورها و ربودن چهره   

ی که معاونت امنیتی وزارت اطالعات را بـر عهـده           بنام مصطفی کاظمی معروف به موسو     
  .برد ای در زندان بسر می های زنجیره داشت و هم اینک به اتهام قتل

های اجـرا کننـده فتواهـای قتـل، مهـرداد سـلیمانی              یکی دیگر از عوامل و مهره     
  .رئیس اداره چپ نو در وزارت اطالعات است که او نیز هم اینک زندانی است

 نام مستعار کاتوزیان معاون سرمدی در وزارت اطالعات و محمـد  حمید رسولی با  
  .رود عزیزپور نیز از جمله مسئوالن اداره عملیات و امنیت بشمار می

محمد عزیزپور کیست؟ این عضو ترور، مسئول اداره عملیات بـوده اسـت و تمـام                
 وزارت اقدامات تروریستی در داخل و خارج در زمان سعید امامی معـروف بـه اسـالمی و            

برای اینکه فردی را تـرور کننـد، ابتـدا تـیم            . گرفت علی فالحیان زیر نظر او صورت می      
های جعلی یعنی مشخـصات و هویـت دیگـری بـه خـارج اعـزام                 شناسائی را با گذرنامه   

این تیم با همکاری حراست و امنیت سفارتخانه وظیفه داشت تا ساعات کـار              . کردند می
 به محل کار و سایر اطالعات مورد نیـاز را آمـاده نمایـد و                و زمان رفت و برگشت از خانه      

های جعلی ولی ویـزای      بعد، جوخه ترور یا جوخه مرگ با عنوان تیم عملیاتی با گذرنامه           
. گردیـد  شد راهی کـشور مـورد نظـر مـی          معتبر که توسط وزارت امور خارجه تهیه می       

در هـر کـشور کـه بایـد         هـای حکومـت اسـالمی        سالح و تجهیزات الزم را از سفارتخانه      
گرفتند و بعد از عملیات، افـراد تـیم          عملیات تروریستی در آنجا انجام گیرد، تحویل می       

کردند، و به کشوری ثالث، از همانجا که آمده بودنـد بـه              بطور جداگانه محل را ترک می     
های جعلی جدیدی که سفارت حکومت اسالمی در         گشتند، البته با گذرنامه    ایران بازمی 

  .هائی که آمده بودند گذاشت و یا با همان گذرنامه ارشان میاختی
کردند   لبنان یا فلسطین استفاده میهللا در برخی موارد نیز از تروریستهای حزب

مانند ترور دکتر شاپور بختیار که از انیس نقاش تروریست لبنانی استفاده نمـوده و او را                  
  .ام کردنددر پوشش یک خبرنگار روزنامه عربی به پاریس اعز

بر اساس گزارشهای رسیده، منـابع آگـاه قـضائی در پـاریس اعـالم کردنـد کـه                   «
محاکمه عوامل ترور دکتر سیروس الهی از فعاالن درفش کاویانی در ماه فوریه در دادگاه               
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جنائی پاریس آغاز خواهـد شـد و از مـیهن پرسـتانی کـه اطالعـات و مـدارکی دال بـر                       
شود این مدارک را به دادگاه        داشته باشند تقاضا می    همکاری قاتلین با حکومت اسالمی    

  ».جنائی پاریس ارسال دارند
امیدواریم که این دادگاه هم مانند دادگاه میکونوس آلمان که پس از ترور چهـار               
تن از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران با رأی خود ثابت کرد که رهبران حکومـت                

  .اند عمل نماید اسالمی دستور ترورها را صادر کرده
گران  در اینجا باید باین نکته اشاره کنیم که دژخیمان و جنایت کاران و شکنجه             

اند و بدون تردید محاکمه آنان به جرم جنایت علیه           در هر کجا که باشند شناسائی شده      
المللی هنـوز ضـمانت اجرائـی الزم         برغم اینکه، قوانین بین   . بشریت انجام خواهد گرفت   

کاران علیه بشریت را در همه جا پیدا نکـرده اسـت ولـی وجـدان                 ایتجهت مجازات جن  
عمومی مردم جهان باعث گردیده است که مردم بیدار شوند و دیگـر هرگونـه جنایـت و                  

هـای اسـتبدادی و دیکتـاتوری در هـر           آدمکشی و شـکنجه و تـرور را توسـط حکومـت           
دگاه جهانی برای محاکمه    المللی به برپائی دا    جامعه بین . ای از جهان تحمل نکنند     نقطه

کاران سـرانجام در یـک دادگـاه        شریت اقدام کرده است و این جنایت      کاران علیه ب   جنایت
المللی و یا با فروپاشی حکومت کنونی که چندان هم دور نیست در یک دادگاه ملی                 بین

  .در داخل ایران محاکمه و به کیفر اعمال خود خواهند رسید
کلمه مـأمور و معـذور معنـائی نـدارد و پـذیرفتنی             در این دادگاههای ملی دیگر      

نیست و هر کس چه نظامی و چه غیرنظامی مرتکـب جنایـت و یـا حملـه و تیرانـدازی                     
ها عـضویت و   بسوی مردم باشد و یا بنحوی در شبکه ترور وزارت اطالعات و دیگر ارگان       
  .فعالیت داشته است محاکمه و طبق موازین قانونی به مجازات خواهد رسید

  
  »به امید روز قیام ملی و پیروزی ملت ایران«

  
  

  ١٣٧٩بهمن 
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  انگیز ژیسکار دستن افشاگری بهت

  س جمهور سابق فرانسهئیر
  

حدود چهار سال قبل آقـای ژیـسکار دسـتن رئـیس جمهـور اسـبق فرانـسه طـی                    
ای که ایران و سایر کـشورها   ترین حادثه و فاجعه مصاحبه با جراید، از مهمترین و پیچیده   

وقتـی مـن و صـدراعظم       : وی گفت . ها هزار نفر را قربانی نمود، پرده برداشت         لرزاند و ده   را
آلمان وارد سالن کنفرانس گوادولوپ شدیم کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا و خانم تـاچر               

بعد از تعارفات معموله، کارتر بـه       . نخست وزیر سابق انگلیس مشغول مذاکره دو نفره بودند        
ایم که در ایـران تغییـر رژیـم داده       مان خطاب کرد که ما تصمیم گرفته      من و صدراعظم آل   

مـن و صـدراعظم    . اهللا خمینی باید بیایـد و جانـشین او بـشود           شود، یعنی شاه برود و آیت     
آلمان با نهایت تعجب و تحیر به هم نگاه کردیم و جلسه را ترک نمودیم، زیرا روشن شـده                   

اند که تـصمیمات خودشـان را بـه مـا ابـالغ       خواستهبود که رؤسای آمریکا و انگلیس ما را        
  ...ای نه حرفی، نه بحثی و نه اظهار عقیده: یعنی. نمایند

توانـست   افتـاد مـی    اگر چنین ماجرایی در هر یک از کشورهای جهان اتفاق می          
پیامدهای شوم و خونینی داشته باشد، زیرا رؤسای این کشورها ایران را بـه عنـوان یـک                  

ان آنرا رعایا و بندگان حقیر خویش تلقـی نمودنـد و سرنوشـت آنهـا را                 مستعمره و مردم  
عجبا، در برابر چنین افشاگری تاریخ و روشن شـدن ماهیـت یکـی از               . نمودند تعیین می 

ها و توطئه دولت انگلیس که مثل همیشه دولت آمریکا و حتی رئیس              بزرگترین دسیسه 
 ضـد آمریکـا کمـک کنـد، تفـسیری،           جمهور آن کشور را آلت نمود تا به پیروزی انقالب         

چپ و راست و    » سران و رهبران  «ای و بازتابی از طرف هیچیک از         تحلیلی، اظهار عقیده  
چند هزار نفر روشنفکر نمایانی که در آخور صدام حسین و سـیا و شـیوخ فاسـد خلـیج                    

دادند و میدهند به عمل نیامده اسـت و        شدند و فقط شعار و طومار می       فارس تغذیه می  
های رئیس جمهور فرانـسه را سـند معتبـری بـرای اثبـات               دری ها و پرده   اقل گفته حد

ای که نام انقالب بر آن نهادند تشریح و توصیف ننمودند و ننوشتند و نگفتند کـه          توطئه
  !ای دارد حیایی هم اندازه شرمی و بی ای و خاتمی، بی آقایان اکبر رفسنجانی و خامنه

لم که چند سال قبل از انقالب به زن خـود وصـیت   پیرامون وصیت نامه اسداهللا ع  
کرده بود که یادداشتهای او بعد از انقراض سلسله پهلوی منتشر شوند، چندین بار بحـث               

کـنم کـه علـم از        دانند مجدداً مطرح می    ام و این سئوال را که پاسخ آنرا همه می          کرده
نه چندین هزار نفر    شود؟ در این باره هم       دانست که سلسله پهلوی منقرض می      کجا می 
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ای کردند و نه نوکران فـراوان علـم و نـه چـپ و                نوکر فراماسونری انگلیس اظهار عقیده    
اند از چنین سندی برای رسوا کردن        ها همدست بوده   راست نما که همواره با فراماسون     

  !آخوندها استفاده کردند
  
  

  ١٣٨١خرداد 
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ت اسالمی  حکومی در سیستم قضائی و اطالعاتیاستفاده ابزار

  ایران از قرآن مجید
  

 اسالمی همواره هر کجا سردمداران حکومـت بـه مـانع و             حکومتاز بدو تأسیس    
کردند تحت عنـوان حفـظ اسـالم عزیـز           مقاومتی از طرف مردم و گروههائی برخورد می       

به شـهادت خیلـی از      . اند مخالفان را سرکوب نموده و از نام اسالم استفاده ابزاری نموده          
 وقت امـا وحـشتناکترین اسـتفاده ابـزاری کـه مـسئولین قـضائی ـ اطالعـاتی          روحانیون

اگر سلمان رشـدی  . اند از قرآن مجید کتاب خداوند مسلمین جهان است     حکومت نموده 
ای که بعلت نوشتن مزخرفاتی تحت نام کتاب آیات شـیطانی مرتـد شـناخته و          نویسنده

تنها شخصی با نام مـستعار آملـی        اهللا خمینی محکوم بمرگ گردید، نه        طبق فتوای روح  
بازجوی وزارت اطالعات مسئول بازجوئی از همسر سعید امامی هزاران بار گناهش بیشتر    

 اسـالمی و    حکومـت از سلمان رشدی است بلکه سلسله مراتب اداری و سازمانی تـا کـل               
انـد مـستوجب     نمایندگان مجلس شورای اسالمی که این نوار را شـنیده و دم برنیـاورده             

ها میباشند گناهی که بدترین توهین مستقیم به ذات پروردگار بوده            دترین مجازات شدی
باشد و فقط بخاطر خوش آمد و تأیید سخنان رهبر نظـام انجـام گردیـد، داسـتان                   و می 

  :بشرح زیر است
سازمان دفاع از   (توسط تریبونال   ) تصویر و صدا  ( سندی که بصورت نوار ویدئویی      

هـائی از آن در اواخـر مـاه اوت           از ایران خارج شد و قـسمت      ) زندانیان سیاسی در لندن   
 از رادیو صدای ایران از آمریکا مستقیماً پخش گردید و قرار است مجدداً نیـز بـا                  ٢٠٠٢

اعالم قبلی برای آگاهی بیشتر هموطنان عزیز پخش گردد مربـوط بـه بـازجوئی همـسر                 
کـه در فـضائی بـا رعـب و     ) حدود سه سال پـیش   (باشد   سعید امامی در زندان اوین می     

. رسید وحشت توام با فریاد شکنجه شدن زنی که از اطاق مجاور بگوش همسر امامی می            
بازجوی وی تحت نام آملی به کرات و با تهدید و ارعاب و فشارهای روحی بتدریج وی را                  
وادار نمود تا در قبال سئواالت بازجو که مرتب سئوال میکرد با قرآن چه کردیـد؟ و هـر                   

 زن امامی چیزی میگفت مثالً آنرا در دستشوئی گذاشتیم و الغیر و یا ابا داشت اصـالً                  بار
حرفی بزند ولیکن زیر فشارهای سخت روحی و اصرار بازجو که با قرآن چـه کردیـد؟ در                  

کنـد گفـت مـن و شـوهرم       حالیکه مشخص بود مطلب دیکته شده از قبل را اعتراف می          
تـرا  . نمودیم کردیم با اوراق قرآن خود را تمیز می        سعید امامی هر بار که همبستری می      

بخدا ای خواننده و هموطن عزیـز کـدام انـسان باشـرفی حاضـر اسـت بخـاطر رضـایت                     
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مسئولین حکومتی از قرآن کتاب آسمانی این چنین استفاده ابزاری نماید بخـاطر آنکـه               
 بله من و سعید پس از گرفتن این اعتراف با تمسک به آن همسر امامی را وادار نماید که            

و ... ای را بدستور آنها انجام دادیم های زنجیره امامی جاسوس موساد و سیا بودیم و قتل    
دیدیم که همان کتاب آسمانی چطور دست این شیاطین کافر را برای ملت بزرگ ایـران                

  .رو کرد و کثافت واقعی رژیم را به جهانیان نیز نشان داد
  
  

  ١٣٨١خرداد 
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کل سازمان نهضت آزادی ایران دکتر ابراهیم سوگندنامه دبیر

  یزدی در تابعیت ایاالت متحده آمریکا
  

کنم که به نحو قاطع و کامل از         من ابراهیم یزدی، بدینوسیله با سوگند اعالم می       
هرگونه بیعت و وفاداری نسبت به هر پادشـاه و دولـت و کـشوری کـه تـاکنون بـه آنهـا                       

  .کنم پوشم و آنها را انکار می تم چشم میام یا تابعیتشان را داش منسوب بوده
من ابراهیم یزدی، ایمان راستین وفاداری واقعی خـود را نـسبت بـه ایـن قـانون                  

  .دارم اساسی اعالم می
کنم که هرگاه قانون طلب کند بنام ایـاالت          من ابراهیم یزدی همچنین اعالم می     

ز صف و یا در نیروهای      متحده آمریکا سالح بدست خواهم گرفت و یا به مأموریت خارج ا           
  .مسلح ایاالت متحده آمریکا انجام وظیفه خواهم کرد

کنم که هرگونه مأموریتی که برای حفظ منافع عالیه  اعالم می : من ابراهیم یزدی  
  .ایاالت متحده به من محول گردد انجام خواهم داد

نه شـرط و    کنم که به این تعهدات آزادانه و فارغ از هرگو          من ابراهیم یزدی اعالم می    
  .ام و در مقابل این سوگند خداوند را شاهد میگیرم ای گردن نهاده یا قصد بهانه و طفره

حال آقایان ملی ـ مذهبی نهضت آزادی توجه نمائید تحـت امـر چـه دبیـر کلـی       
  .خواهید به ملت ایران خدمت نمائید باصطالح خود می

ریکا خـارج شـده اسـت    البته ممکن است ابراهیم یزدی ادعا کند که از تابعیت آم      
 ١٩۶٣ولیکن سخنگوی اداره مهاجرت آمریکا اعالم داشته که به ابراهیم یزدی در سـال    

 بـه   ١٩٧١ مـارس    ١٩اقامت دائم ایـاالت متحـده آمریکـا داده شـد و در روز               ) ١٣۴٣(
طبق اعالم رسمی این اداره، آقای ابـراهیم یـزدی تقاضـای            . تابعیت آمریکا درآمده است   

یکا را تاکنون نکرده و در نتیجه از نظر دولت آمریکا یک آمریکائی است              ترک تابعیت آمر  
  !نه ایرانی

  
  

  ١٣٨١مرداد 
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  حسین شریعمتداری در گنداب جنون توطئه
  زند  می پا همچنان دست و 

  
ای است که حسین شریعتمداری دیشب در کیهان تهـران منتـشر             این هم مقاله  

او : بیش از هر زمان دیگـری بـه ایـن یقـین رسـید             آن را باید بارها خواند تا       . کرده است 
  !گرفتار جنون توطئه است

  :نویسد می» خانه عنکبوت«شریعتمداری بعنوان یادداشت روز ـ با عنوان 
 بـاره  در تحلیل و تفسیر به سرمقاله یا روز یادداشت ستون گاری، در عرف روزنامه  

 نوشـته  »خبـر « چنـد  یا یک به استناد با که دارد اختصاص روز مسائل ترین اصلی از یکی
 تفـسیر  و تحلیل با آنکه بی است خبر چند از ای مجموعه ما، امروز یادداشت اما شود، می

 فعـال  شـبکه  یک از مستندی مشخصات و ها نشانه یادداشت، این در .باشد همراه چندانی
 و است طوالنی اگرچه فهرست، این .است شده فهرست کشور اجتماعی ـ سیاسی عرصه در
 کافی اندازه به مختصر همین ولی شده اشاره آن از نمونه چند به فقط روی پیش نوشته رد

  .است بس حرف یک است، کس اگر خانه در ...و گویاست
 و کنتـرل  اصـلی  مرکـز  .دارد »ایرانـی  شناسنامه« و »آمریکایی هویت« شبکه، این

 میان ارتباط برقراری وظیفه اروپایی، کشورهای در میانی مرکز چند و امست در آن هدایت
 شـهرهای  در میـانی  مراکـز  .دارنـد  عهده بر را کشور داخل در شبکه اعضای با اصلی مرکز
 مرکـز  با اروپایی مراکز میان هماهنگی .هستند مستقر پراگ و بروکسل الهه، برلین، لندن،
 شـهر  در »فـردا  رادیو« ساختمان محل در که پذیرد می صورت پراگ مرکز طریق از اصلی

 انکـار  را سـیا  سازمان به خود وابستگی فقط نه فردا، رادیو آنکه توضیح .است مستقر گپرا
 ایـن  و ورزد می تأکید )سیا( آمریکا اطالعاتی سازمان به رادیو این تعلق بر بلکه کند، نمی

  .داند می ضروری اند، شده دعوت همکاری به که افرادی خاطر اطمینان برای را تأکید
 هـای  روزنامـه  اینترنتی، های سایت طریق از شبکه این یبیتخر فعالیت بیشترین

 دارنـد  دولـت  در کـه  عـواملی  و اصـالحات  مدعی افراطی گروه دو های محفل ای، زنجیره
 گویــانیوز ســایت و داخلــی ظــاهر بــه مرکزیــت بــا »امــروز« ســایت .پــذیرد مــی صــورت

GOOYA NEWS مؤسسه اطالعاتی بانک در ابتدا، که NIKE و شده ثبت آمریکا در 
 اصـلی  سـایت  دو اسـت،  گردیـده  منتقـل  بروکـسل  به آن محل سپتامبر، ١١ واقعه از بعد

 اینترنتـی  سـایت  چنـد  اشـاره،  مورد اصلی سایت دو بر عالوه .هستند شبکه این به متعلق
 از BBC NEWS نیـوز  سـی  بـی  بی فارسی سایت و دارند فعالیت شبکه این در نیز دیگر
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  .است گرفته خود تبلیغاتی و حمایتی چتر زیر را شبکه این قبل سال یک
 از خـارج  در کـه  »امروز« و »گویانیوز« های سایت ایرانی همکاران از برخی اسامی

  :است زیر شرح به دارند حضور کشور
 مقـیم ( بیان فرشاد ،)آمریکا مقیم( احمدی عباس ،)آمریکا مقیم( سجادی داریوش

 راشـدان  نیمـا  ،)پـاریس  مقیم( متیانسال احمد ،)پاریس مقیم( اسدی جمشید ،)بروکسل
 مجیـد  ،)لنـدن  مقـیم ( زاده نـوری  علیرضـا  ،)تورنتو مقیم( درخشان حسین ،)سوئد مقیم(

 مقـیم ( برزگـر  جمـشید  ،)بروکـسل  و الهه مقیم( مطلبی سینا ،)نیویورک مقیم( محمدی
  ...و )لندن مقیم( بهنود مسعود ،...)و برلین پاریس، مقیم( نبوی ابراهیم ،)لندن

 ای زنجیـره  هـای   روزنامه با کشور داخل در این، از پیش الذکر فوق افراد از رخیب
 کشور از خارج مقیم که حالی در هم آنان از شماری و اند داشته مستمر و نزدیک همکاری
 و آنها خود مشخصات و نام با که فرستادند می مقاله ای، زنجیره های روزنامه برای بودند،

  .رسید می چاپ به مستعار های نام یا
 هـای  روزنامـه  در همزمـان  طور به اکنون هم که شبکه این اعضای از تعدادی اختصاری نام

  :است زیر شرح به کنند می فعالیت عنکبوتی شبکه این های سایت و ای زنجیره
 شادی« ،»ب ـ ژیال« ،»الف ـ بهمن« ،»ر ـ نیما« ،»ر ـ فرهاد« ،»افغانستان ـ بابک«

 ،»م ـ حنیف« ،»خ ـ جالل« ،»م ـ روزبه« ،»گ ـ جعفر« ،»ر ـ شهرام« ،»م ـ امید« ،»ص ـ
 عوامل طریق از ابتدا که هستند و بوده نامی جویای جوانان افراد، این اکثر ...و »د ـ مهدی«

 عنـوان  بـه  ـ اصالحات مدعی افراطی گروه دو در مزبور شبکه عوامل مخصوصاً ـ شبکه این
 نظیـر  ای ناجوانمردانه ترفندهای با سپس و شده ای هزنجیر های روزنامه جذب خبرنگار،
 نظام الوقوع قریب فروپاشی وعده یا و ها صحنه این از فیلم تهیه و اخالقی فساد به آلودگی

 همکاری به وادار ...و آمریکا و اروپایی کشورهای در رایگان تحصیل یا و مقام و پست قول و
  .اند شده شبکه این با

 یـا  و بـوده  مـسئولیت  دارای نظـام  مراکـز  در کـه  شبکه این شاخص افراد از برخی
 ــ  بهـزاد « ،»ت ــ  مـصطفی « ،»س ــ  عیـسی « ،»الـف  ــ  علی محمد« از عبارتند هستند
 اعـضای  جذب از بعد افراد، این ...و »ح ـ مسعود«  ،»د ـ مصطفی« ،»م ـ محسن« ،»انقالب
 جلـسات  برپـایی  بـا  دپـذیر  مـی  صورت ای زنجیره های روزنامه طریق از عمدتاً که جدید

  .کنند می وصل شبکه به را آنها توجیهی،
 عوامل کمک با ای، زنجیره های روزنامه در فعالیت مدتی از بعد شده جذب اعضای

 حمایـت  و نویـسندگان  کـانون  نگـاران،  روزنامـه  صنفی انجمن ارشاد، وزارت در شبکه این
 هـای  جشنواره و مطبوعات هجشنوار از ...و اجرایی سیستم در شبکه های نفوذی از برخی
 نگـار  روزنامـه  عنـوان  بـه  دیگـر  هـای  روش بـه  یـا  و کنند می دریافت جایزه دیگر هنری

 و گردیده اعزام کشور از خارج به شده یاد مراکز کمک با سپس شوند، می معرفی !برجسته
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 و هرتب عالی مسئوالن نظام، علیه پراکنی لجن به قلم و لحن ترین کننده مشمئز با آنجا در
 ایـن  جملـه  از زیـر  افـراد  کـه  شـوند  مـی  مـشغول  انقالبی و اسالمی مقدسات و ها ارزش
 فقیـه،  رضـوی  سـعید  فر، انتخابی کاملیا برزگر، جمشید باستانی، علی :هستند های نمونه
  ...و محمدی مجید عاصمی، فرین حسنی، کیوان تمدن، نیما خلجی، مهدی امیری، نوشابه

 نظیر هایی مسئولیت یا و اند کرده نفوذ نظام های مدیریت در که شبکه این از افرادی
 خبرنگـار،  عنـوان  به را شبکه جدید اعضای دارند، و داشته ...و وزیر معاونت مجلس، نمایندگی
 .فرسـتند  می کشور از خارج های مسافرت به رسمی های هیئت با همراه ...و محقق گزارشگر،

 و تـشویق  منظـور  بـه  خـارجی  سـفر  های جاذبه :پذیرد می صورت هدف دو با خارج به اعزام
 و خبرنگـار  عنـوان  بـه  آنهـا  بعـدی  حـضور  و نفوذ برای سازی زمینه شده، جذب افراد ترغیب

  ...و نظام رسمی مراکز در گزارشگر
 و دهنـد  مـی  سـرویس  شـبکه  ایـن  هـای  وبـالگ  و ها سایت به که هایی شرکت

 شناسـنامه  اگرچـه  کننـد،  مـی  مینتأ را ها وبالگ و ها سایت این نیاز مورد های»سرور«
 شـبکه  این های وبالگ و ها سایت ولی اند شده ثبت کشور رسمی مراکز در و دارند ایرانی

 آنهـا  دهـی  سـرویس  آنکه، برای !چرا؟ نیست، و نبوده فیلترینگ یا و کنترل قابل عنکبوتی
 طـور  بـه  هـا  شـرکت  ایـن  و اسـت  بـوده  )مخـابرات  شـرکت ( کشور رسمی حوزه از بیرون

 از و داشـته  رابطـه  آمریکـا  و اروپـا  در ای مـاهواره  مراکـز  از برخـی  بـا  پنهانی و یرقانونیغ
 ارتبـاطی  خطـوط  بنـابراین  کننـد،  مـی  اسـتفاده  آنهـا  خـدمات  و ای ماهواره های سایت
 کـه  کند نمی عبور کشور رسمی ی»DATA« دیتا از شبکه این های وبالگ و ها سایت
 یـک  کشور، جاری قوانین برخالف شبکه، این دیگر، یانب به .باشد فیلترینگ و کنترل قابل
 مخـابراتی  و ای مـاهواره  هـای  شبکه سوی از که دارد جداگانه و خصوصی مخابراتی دایره

  .است گرفته قرار آن اختیار در اروپا و آمریکا
 خـارجی  هـای  شـبکه  از پنهانی و غیرقانونی طور به که ها شرکت از برخی اختصاری نام

  :است زیر شرح به اند گرفته می سرویس عنکبوتی شبکه این های ایتس تغذیه برای
 ،»د ــ  مصطفی« آقای ...و »پ« شرکت ،»الف« شرکت ،»ب« شرکت ،»ن« شرکت

 هـای  شرکت از یکی تأسیس با اجرایی، دستگاه مشارکتی عضو و انفورماتیک شورای عضو
 کـرده  مـی  تأمین را بوتیعنک شبکه این های وبالگ و ها سایت مخابراتی نیاز الذکر، فوق
 رابط »و ـ رضا« باتفاق نگاران روزنامه صنفی انجمن اعضای از یکی فرزند »ن ـ ح« و است
 هـا  شـرکت  ایـن  در فعـال  افـراد  از اصـالحات  بـه  موسوم جبهه افراطی های گروه از یکی
  .اند بوده

 یداخلـ  اعـضای  گزارش دریافت از بعد آمریکا، در شبکه این هدایت و کنترل مرکز
 به ...و مقاله تحلیل، گزارش، خبر، صورت به را خود نیاز مورد تبلیغاتی خط ایران، از شبکه
 خـط  ایـن  .کنـد  مـی  منتقل ایران در شبکه اصلی رابطین به آنجا از و اروپایی های سرپل
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 شـبکه  چنـدم  دسـت  اعـضای  از یکی امضای با ـ گزارش یا یادداشت فالن مثالً ـ تبلیغاتی
 های روزنامه از یکی در یا و رود می ...و »نت پیک« ،»گویانیوز« ،»مروزا« های سایت روی

 و اروپـایی  آمریکایی، مقامات و خارجی های اریزخبرگ سپس و شود می چاپ ای زنجیره
 اسـت،  بـوده  آنهـا  خـود  پرداخته و ساخته که ها گزارش و اخبار این به استناد با اسرائیلی
  .بینند می تدارک کشور رتبه عالی مسئوالن و سالما نظام، علیه را ای گسترده تبلیغات

 جنـسی  تمـایالت  ابتـدا  اینترنتـی،  های چت و ها وبالگ طریق از شده، یاد شبکه
 ایـن  از کـه  افـرادی  یـا  شـبکه  داخلی اعضای از برخی سپس و کند می تحریک را جوانان
 معرفـی  ...اءفحـش  و فساد مراکز به را آنها و گرفته تماس دارند، شدن جذب آمادگی طریق

  ...و کنند می
 عوامـل  وزارتخانـه  ایـن  کـه  کـرد  اعالم اطالعات، وزیر یونسی آقای قبل، سال چند

 اظهـارات  آن اگـر  که نیست معلوم و !است کرده شناسایی را مطبوعات از برخی در نفوذی
 ایـن  بـا  برخـوردی  کمتـرین  چرا ـ باشد نداشته صحت تواند نمی که ـ است داشته صحت
 ایـن  چنگـال  در بـوم  و مـرز  ایـن  مظلـوم  جوانـان  توجیهی چه با و نپذیرفته صورت شبکه
  !اند؟ شده رها درنده های گرگ

 که هست نیز دیگری های گفتنی آن فعالیت چگونگی و اهداف و شبکه این باره در
  .پرداخت خواهیم آن به بیشتر جزئیات با نزدیک ای آینده در

 نـام  عنوان به عنکبوت مبارکه سوره از یکم و چهل آیه به توجه با »عنکبوت خانه«
 و کرده فراموش را خدا که آنانی داستان« فرماید می که آنجا است، شده انتخاب شبکه این
 آنکـه  حـال  و سـازد  مـی  عنکبـوت  که است ای خانه شبیه اند، گرفته دوستی به را او غیر

  ».است عنکبوت خانه ها، خانه ترین سست
  

  ١٣٨١مهر 
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  پرور جاسوس حکومت

  
 از یکـی  .نمـود  آغـاز  را خـود  مردمـی  ضـد  حرکـت  ،وجـود  بدو از اسالمی حکومت

 بـوده  یکدیگر برعلیه جاسوسی به مردم تشویق حکومت این مردمی ضد و غلط های شیوه
 از ای عـده  و است جایز اسالم برای جاسوسی کرد اعالم خمینی امر ابتدای در حتی .است
 اجتمـاعی  ــ  سیاسـی  گروههـای  برعلیه جاسوسی به شویقت بودند الهی حزب که را مردم
 اول روز چند مدت به سازمانی، هوادار بعنوان کردند می بازداشت را فردی هنگامیکه .نمود

 و بـسته  چـشمان  بـا  را نگونبخت متهم یعنی کردند می بازجویی کتک ضربات زیر در او از
 و دادند می قرار بازجویی مورد بازجو دو توسط و آوردند می اتاقی به دستبندزده دستهای

 مـشت  ضربات زیر شدیداً را او نمایند ایجاد متهم دل در زیادی وحشت ابتدا در اینکه برای
 از توانـد  مـی  حدودی تا خورد می کتک باز چشم با هنگامیکه انسان .دادند می قرار لگد و

 را خـود  تدسـ  دو آید می صورتش طرف به ای ضربه اینکه محض به یعنی کند دفاع خود
 بـه  کمتـری  شـدت  بـا  ضـربه  تـا  کـشد  می عقب را خود سر و گیرد می صورت جلوی در

 ضـربه  فـرد  صورت و سر به و باشد بسته یکنفر های چشم وقتیکه اما .کند اصابت صورتش
 مغـزش  در پتـک  مثل ها ضربه اینرو از و کند دفاع خود از تواند نمی هیچوجه به آید وارد

 را نگونبخـت  فرد بدن حساس نقاط به ضربات آوردن فرود با همچنین .شد خواهد کوبیده
 .کرد می پیدا ادامه منوال همان به ساعتها بازجویی جلسه سپس و آوردند درمی پا از بکلی

 لـو  را نفـری  چنـد  هـا  بـازجویی  هنگام در ها بعضی .داشت ادامه روزها ها بازجویی این و
 پـای  بـه  را آوردنـد  نمی زبان بر حرفی و کردند می مقاومت بیشتر که آنهایی و دادند می

 سپس گرفتند می اقرار او از وحشت و رعب ایجاد با و بردند می نمایشی اعدام های جوخه
 معمـوالً  کـه  دادگـاه  قاضی .کردند می محاکمه فرومایشی بیدادگاههای در را متهمان این

 برانـدازی  برای قداما جمله از واهی و جورواجور اتهامات کردن ردیف با بود بیسوادی مالی
 یکـی  دادن نسبت و سیا و اسراییل جاسوس خدا، رسول و خدا با محارب ، اسالمی حکومت

 دفاع اجازه متهم به حتی که واهی و پوچ اتهامات بسیاری و بهایی دین به خانواده اعضاء از
 در ار حکـم  فـوراً  کـه  کردند می محکوم اعدام به را فرد این اگر و دادند نمی هم را خود از

 بـه  و آورد مـی  شانس اگر و نماید فرجام تقاضای بعدها مبادا که کردند می اجرا وی مورد
 او از یـا  ارعـاب  ایجـاد  بـا  بـاز  سـال  چنـد  از بعـد  شـد  مـی  فرسـتاده  المدت طویل زندان
 او بـه  زنـدان  در یـا  و بگویـد  سـخن  تلویزیـون  در همرزمـانش  علیـه  بـر  که خواستند می
 جاسـوس  عنـوان  بـه  را فرد این کرد، خواهیم آزاد ترا ما کنی یهمکار ما با اگر گفتند می

 حتـی  .کنـد  آوری جمع اطالعات حکومت برای سازمانش برعلیه تا کردند می آزاد خودی

552



  

 همـان  در مـثالً  .کردنـد  مـی  فرزندانـشان  برعلیـه  جاسوسـی  به تشویق را مادران و پدران
 رادیـو  در مـادری  بـا  انقـالب  لاوای در حکومتی ضد گروههای با خیابانی جنگهای بحبوحه
 اصـفهان  در پـسرش  بـرای  و بـود  داده لـو  را خودش ساله ٢٠ پسر که کردند می مصاحبه

 را او کـه  کـرد  مـی  التماس مادرش از گریه با بدبخت پسر این و بودند بریده را اعدام حکم
 چرا و نرو گروهها این دنبال گفتم تو به که من گفت می بیرحمی با سنگدل مادر و ببخشد
 شـرع  قاضی گیالنی اهللا آیت چون مزدوری شیخ یا و بدهی پس تقاص باید هم حاال رفتی

 از یکـی  .کنـد  نمی رحم هیچکس به که بدهد نشان مردم به که کرد اعدام را خود پسر دو
 کـه  معنی بدین .است دادن قرار یکدیگر مقابل در را مردم حکومت این زشت عملکردهای

 آنهـا  شـد  مـی  برپـا  حکومـت  علیـه  بـر  تظاهراتی که ایران کجای هر در سالها این طی در
 و آوردنـد  می تظاهرات محل به کامیونها با شهر پایین از را بدست چماق و اوباش ای عده

 بـه  کردنـد  مـی  شروع بعد و گرفتند می قرار آنها سر پشت در هم کمیته و سپاه مأمورین
 و حکومـت  اطالعـاتی  مأمورین دیبیسوا خوشبختانه .آنها دستگیری و مردم شتم و ضرب

 ناکـامی  بـا  مـوارد  بـسیاری  در کـه  اسـت  شده باعث خبرگیری غلط های شیوه بکارگیری
 بـسیاری  که رسانده جایی به را کار مردم شتم و ضرب و غلط روشهای این و بشوند مواجه

 .بپیوندنـد  ناراضـیان  صـف  بـه  هم ها بسیجی و پاسداران و حکومت های اطالعاتی خود از
 دارد جدیـد  جاسوسهای گرفتن بکار در سعی دنیا در دالر میلیونها صرف با حکومت روزهام
 شـده  دیر خیلی دیگر اما .دهد ادامه خود ننگین عمر به صباحی چند بتواند آنها کمک با تا

 اعمـال  بـا  اطالعـات  بلندپایـه  مقامـات  سایر و ها فالحیان و ها امامی سعید امثال و است
 حتـی  کـه  اند آورده وارد اسالمی ظاهر به حکومت بر کاری های بهضر بقدری خود ننگین

 و دارنـد  بـیم  خـود  عاقبت از چون نیستند مالیان با کار ادامه به قادر هم جدید جاسوسان
  .بینند می لرزان بسیار را حکومت این های پایه

  
  

  ١٣٨١آبان 
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  عملکرد وزارت اطالعات در میان اپوزیسیون خارج از کشور

  
 اسالمی که اخیراً به اروپا پناهنده شـده اسـت           حکومتم وزارت اطالعات    یک مقا 

گانـه وزارت اطالعـات      هـای ده   سابقه اعـالم کـرد کـه در معاونـت          در یک افشاگری بی   
هــای تحــت کنتــرل در درون  واحــدهایی وجــود دارد کــه مأموریتــشان ایجــاد هــسته 

 ناشـناس بمانـد، وزارت      به گفته این مأمور که خواسـت      . اپوزیسیون خارج از کشور است    
اطالعات مطالبی را که برای ایجاد توازن میان جناحهای نظام الزم دارد به لـه یـا علیـه                   

هـا در خـارج از       یکی از شخصیتهای بلندپایه نظام، یا جناحهای آن، از طریق این هسته           
ای،  وی در بین این واحدهای معاونت اپوزیسیون از واحد خامنه         . نماید کشور مطرح می  

های تبلیغاتی در خارج از      او در تعریف وظایف این هسته     . نام برد ... فسنجانی، خاتمی و  ر
) اطالعـات (هایی هـستند کـه از طـرف وزارت          اینها افراد، گروهها و رسانه    «: کشور گفت 

گیرند تا برعلیه یکـی از جناحهـا یـا           مورد پشتیبانی محتوایی، مالی و تدارکاتی قرار می       
افراد باید از طریق انتشار، سخنرانی، مصاحبه،       . دنتبلیغ کن ی   اسالم حکومتشخصیتهای  

. حضور در مجالس، تلفن بـر روی کانالهـای رادیـویی و تلویزیـونی و غیـره عمـل کننـد                    
ها باید خط دیکته شده و توافق شده را پیش برند و در انتخاب موضوعات، اخبـار،         رسانه

سازمانها و گروهها نیز بایـد      . وجه کنند سازان به مسیر تعیین شده ت      مطالب، افراد، برنامه  
ها و انتشارات خود، سایتهای اینترنت، جلسات و سـخنرانی خطـوط دیکتـه               در اطالعیه 

  .»شده را پیش ببرند
ما افرادی را در خارج از کشور داریم که کارشان عبارتـست            «: کند وی اضافه می  

.  هوادار آنهـا نـشان دادن      های سرشناس اپوزیسیون و خود را پیرو و یا         از تماس با چهره   
آنها باید این نزدیک شدن را بـه طـور فعـال انجـام دهنـد و بـا تعریـف و تمجیـد از آن                          
شخصیت تماسهای فردی با وی برقرار کرده و بباورانند که با نیت خوب و جهت مبـارزه                 

سپس بتدریج ضمن کشف افکار، عقاید، روانـشناسی        . کنند  اسالمی عمل می   حکومتبا  
های همکاری این شخصیت اطالعـات را بـه وزارت بفرسـتند و در               بط و شبکه  فردی، روا 

  .»مقابل دستورات وزارت را در رابطه با این شخصیت بکار گیرند
ما از طریق برخی افراد که با ما همکاری دارند جمع کثیری            «: دهد این مأمور ادامه می   

ب که مأمور با افرادی چند در تمـاس  از ایرانیان خارج از کشور را تحت اختیار داریم، بدین ترتی  
دهد، آنها را بر له یا علیه کسی یا جریـانی            کند و به آنها خط می      است از آنها کسب اطالع می     

  .»کند کند و یا برای توزیع یک شایعه از آنها استفاده می تحریک می
هـای خـارجی بایـد       ما آنچه را که بعنوان موضوع عمده بـرای رسـانه          «: گوید او می 
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های در اختیار خود، یـک       کنیم، در هر زمان از طریق امکانات رسانه        ح شود تعیین می   مطر
هـای   بـا تلفـن   . زنـیم  موضوع را مطرح کرده و سپس از شبکه خود به این جریان دامن می             

مختلف به رادیو و تلویزیونها این موضوع را بصورت پرسش یا طرفـداری و یـا انتقـاد مطـرح                    
  .»کنیم که به واکنش بپردازد ساز را وادار می نامهکرده و آن رسانه یا آن بر

کار جـذب ایرانیـان از طریـق واحـدهای مربـوط بـه              «: کند وی سپس اضافه می   
شود و فقط در آمریکا این کار بعهده افراد مشخصی  ها در هر کشور انجام می      سفارتخانه

اشـته باشـد یـا      پس از آنکه فرد شناسایی شد بسته به اینکه به ایران رفت و آمد د              . است
آینـد   رونـد و مـی     معموالً کار جذب افرادی که به ایران می       . شود خیر کارها تنظیم می   

در مورد سایر ایرانیها نیـز از طـرق         . باشد بسیار ساده است و ریششان راحت در گرو می        
شود از جمله بوسیله دوست و آشـنای آنهـا و شـناخت از زندگیـشان،                 مختلف اقدام می  
  .»شود التشان و تمایالتشان این کار انجام مینیازهایشان، مشک

هـا و تـشکیالت متعلـق بـه وزارت           افـراد، رسـانه   «: دهـد  این شخص ادامه مـی    
های یا  وظیفه دارند که در زمانهای معمول به کار خود بپردازند و نقش رسانه) اطالعات(

یین و تعریـف    البته مخالف آن بخش از نظام که تع       . بیطرف و یا مخالف نظام را ایفا کنند       
در این مواقع عادی هدف فقط پیش بردن اهداف کلی نظام است، یعنـی دور               . شده است 

گیـری یـک خـط متحدسـاز      کردن افکار از نوع مبارزه رادیکال از یکسو و مانع از شـکل       
دهنـد تـا در مواقـع خـاص          آنها به این دو وظیفه کلـی ادامـه مـی          . شدن از طرف دیگر   

 در آن زمان این نیروها باید به آن مأموریت بپردازند و از             .مأموریتهای مشخص داده شود   
  ».امکانات خود برای احراز آن استفاده کنند

مـثالً آنکـه برعلیـه فـالن جریـان          «: دهـد  وی در باره این مأموریتهـا توضـیح مـی         
اپوزیسیون یا یک تشکیالت و یا یک شخص وارد عمل شوند و اجازه ندهند که این جریان                 

معموالً جریان اینطورست که خط اصلی توسـط تهـران   .  شود و پا بگیردیا شخصیت مطرح  
سـازد، بالفاصـله     های در شـبکه وزارت، آنـرا مطـرح مـی           شود و یکی از رسانه     تعیین می 

وسایل ارتباطی دیگر شبکه و یا افراد درون آن کار خود را آغاز کرده و این خط را به پیش                    
مطبوعات، اینترنت، رادیوها، تلویزیونهـا، تلفـن   : شود همه ابزارها به کار گرفته می   . برند می

همـه  . آیی و سـمینار و امثـالهم و غیـره        و ارتباط فردی، تشکیل جلسه و سخنرانی، گردهم       
هـدف اشـغال    . راهها مجازند به شرط آنکه خط را به پیش برند و تبلیغات را تقویت کننـد               

  .»صحنه توسط موضوعات مورد نظر وزارت است
شـود، آنهـا در      از دانشجویان بورسیه حداکثر استفاده مـی      «: گوید میاو هم چنین    

عـالوه بـر    . شـوند  هر سفر به ایران جلسات ویژه دارند و تخلیه اطالعاتی شده و توجیه می             
از همـسران دانـشجویان     . این گزارش ماهیانه باید بدهند و یا گزارش ویژه اگـر الزم باشـد             

مأموریتهـایی  . شـود  انیان مقیم هر کشور استفاده می     های ایر  بورسیه برای نفوذ به خانواده    
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بعضی حتی دوره آموزشی قبـل از اعـزام طـی           . ها نیز با آنهاست    مانند تلفن زدن به رسانه    
در زمان حضور در هـر کـشور نیـز گزارشـهای ویـژه دارای ارزش حتـی پـاداش                    . اند کرده

شود که   ل اداره می  هر چند زوج دانشجوی بورسیه تحت نظر یک مسئو        . کنند دریافت می 
  .»معموالً با سفارت و یا مستقیم با تهران در ارتباط است

هـای خـارج از      پر کردن صـحنه تبلیغـاتی و رسـانه        «: افزاید  این مأمور سپس می   
و وزارت خارجـه و نیـز چنـد سـازمان           ) اطالعـات (کشور یک کار هماهنگ میان وزارت       

 بودجه آن از طریق چنـدین منبـع از   .است) اسالمی(دولتی دیگر مانند سازمان تبلیغات     
کند اداره   ای که ظاهراً برادر رفسنجانی اداره می       جمله دفتر ولی فقیه و نیز بودجه ویژه       

چندین رابط در لندن کار توزیع این بودجه را در اروپا بعهده دارند و یک رابط                . شود می
در . دهند ت مالی قرار میها را مورد حمای در امارات نیز برخی دیگر از این افراد و رسانه     

  .»پذیرد دبی در پوشش یک شرکت تجاری این کارها صورت می
گـری بـرای     چندین مـورد بـوده کـه پورسـانتاژهای حـق واسـطه            «: گوید او می 

معامالت انجام شده توسط فالن شرکت خارجی در ایران به حساب رابطهـا در خـارج از                 
 جانب دولـت ایـران در ایـن بـده           هدف آنست که رد کمتری از     . کشور ریخته شده است   

های تریاک در کیفهای دیپلماتیک      مواردی از حمل بسته   . بستانها به جای گذاشته شود    
  .»شود بوده که در خارج از طریق رابطها به عنوان پاداش به همکاران شبکه داده می

در داخل وزارت مخابرات واحد کنترل تلفنهـا روزانـه          «: افزاید این فرد سپس می   
شود  های مخصوص انجام می    ن مکالمه را که از طریق کارتهای مخصوص و شماره         هزارا

این واحد در واقع متـشکل از مـأموران سـپاه وزارت اطالعـات              . دهد مورد شنود قرار می   
پـردازد کـه از کارتهـای شـرکتهای سـاخته وزارت             هایی مـی   است که به کنترل شماره    

هــا مــورد   کــه توســط آقــازادهچنــد شــرکت. کننــد اطالعــات در خــارج اســتفاده مــی
گذاری قرار گرفته به ترمینالهای ایـن واحـد کنتـرل در ایـران وصـل هـستند و                    سرمایه

  .»گیرند تمامی استفاده کنندگان از کارتهای آنها مورد شناسایی و شنود قرار می
شناسایی مخالفان فعال در خارج از کـشور و تهیـه        «: کند چنین اضافه می   او هم 
ا جزو وظایف اولیه شبکه است و آنها چندین کارشناس کامپیوتر برای ایـن              پرونده از آنه  

  .»اند منظور به خارج از کشور ارسال داشته
  

  ١٣٨١دی 
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  ویژگیهای فساد در حکومت اسالمی

  
ای از   هر روز خبرهای تـازه    . ای ناشناخته نیست    اسالمی پدیده  حکومتفساد در   

ی ملـی کـشور از سـوی بانـدهای مافیـایی            ها اندازی بر این یا آن بخش از ثروت        چنگ
اخیـراً فـاش شـده اسـت کـه بنیـاد الزهـرا متعلـق بـه هاشـمی                    . شود حاکم پخش می  

رفسنجانی، جنتی، رئیس شورای نگهبان و محمد یزدی رئیس سابق قوه قضاییه اسـت و   
 میلیارد تومان سود    ۶سازی مینو در سال جاری       این بنیاد پس از خرید کارخانه شکالت      

های مهرام، چسب رازی، الستیک دنا و کارخانه مینو تحـت کنتـرل              کارخانه. استبرده  
 میلیـارد تومـانی در وزارت بازرگـانی، مـاجرای           ۵۵ماجرای اخـتالس    . است» بنیاد«این  

 میلیارد تومانی ناصر واعـظ طبـسی، و مـاجرای پرونـده شـهرام جزایـری                 ١٠٠اختالس  
در مورد دالیل مسکوت مانـده      . می است  اسال حکومتهای فساد در     برخی دیگر از نمونه   

 روحانی بلندپایه حکـومتی در فـساد مـالی بـه     ۵٠پرونده شهرام جزایری که در آن پای       
شود کـه در آن وی       میان کشیده شده بود به اعترافات وی در دادگاه غیرعلنی اشاره می           

نهـا بـه    گویا از مشارکت بلندپایگان حکومتی در قاچاق دختران جوان ایرانـی و فـروش آ              
شیوخ ثروتمند در کشورهای حاشیه خلیج فارس و شرکتی که به همین منظور در دوبی               

در .  اسالمی اکنـون تجـسم بـارز فـساد اسـت           حکومت. تأسیس کرده بود، پرده برداشت    
انـدیش،   حقیقت کنترل انحصاری قدرت در یک کـشور نفتـی و ایجـاد نظـامی تاریـک                

چـه اکنـون شـاهد آن هـستیم یعنـی لجـام       ای جـز آن   سـتیز نتیجـه   نابهنگام و قانون  
همیـشه و همـه جـا وقتـی قـدرت در            . توانسته است داشته باشد    گسیختگی فساد نمی  

ایـن قاعـده    . ناپذیر خواهد بـود    گیرد، فساد اجتناب   دست اقلیتی صاحب امتیاز قرار می     
 با. گیرد کشی اقلیت صاحب امتیاز را دربرمی      های پاسدار بهره   عامی است که همه نظام    

هــایی برخــوردار اســت کــه آن را از   اســالمی از ویژگــیحکومــتایــن حــال فــساد در 
  .کند های مدرن جدا می داری سرمایه

گیـری    اسالمی تعدد مراکز قدرت و تـصمیم       حکومتترین ویژگی فساد در      مهم
داری مدرن نوعی وحدت دولت و مالیه حاکم         های سرمایه  در نظام . در توزیع رانت است   

ومی در چهارچوب سیاست توسعه دولت میان نهادها و مؤسـسات تابعـه         بودجه عم . است
استفاده از قدرت غالباً نتیجه فقدان نهادهای نیرومنـد نظـارتی و             شود و سوء   تقسیم می 

 اسـالمی روز    حکومتدر حالی که در     . حسابرسی در کنترل بر نحوه مصرف بودجه است       
شود و   ی به داخل کشور قاچاق می     روشن میلیونها تن ورق فوالد از مبادی ورودی گمرک        

 تن گوشت آلوده توزیع     ١٠٠٠های کشور بیش از      ای به وسعت تمام استان     یا در پیکره  
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پرسند کدام نهاد متـولی قاچـاق گوشـت آلـوده            شود و وقتی از سخنگوی دولت می       می
نـاتوانی دولـت از ایجـاد حـداقل تمرکـز در            . دهد که دولت اطالع ندارد     است، پاسخ می  

 نظام عمومی توزیع امتیازات، در زمینه حسابرسی، در توزیع بودجـه، در واردات و               زمینه
صادرات، در آموزش و پـرورش، در بهداشـت و درمـان، در فرهنـگ و هنـر، و در زمینـه                

داری  هـای پیـشاسرمایه     اسـالمی را بـه دولـت       حکومتساختار حقوقی و فضایی، عمالً      
خواری بیش از پـیش خـصلت        مرکز، رانت در نتیجه فقدان حداقل ت    . شبیه ساخته است  

الطوایفی به خود گرفته است و باندهای حکومتی بسته به نزدیکی به مراجع اصلی       ملوک
  .برند قدرت از خوان یغما بهره می

هـای مختلـف     داری تفکیـک بخـش     هـای مـدرن سـرمایه      های دولت  از ویژگی 
هاسـت و ادغـام انـواع     و قـوانین نـاظر بـر کـار سـرمایه        ) و نه فقط سـرمایه    (ای   سرمایه
این عامل به حفظ وحدت عمومی      . های مدون حقوقی استوار است     ها نیز بر پایه    سرمایه

. کنـد  دولت به مشابه کارگزار منافع عمومی طبقه اقلیت صاحب امتیاز جامعه کمک می            
وجود این قوانین تضمینی است برای جلوگیری از حاد شدن شکاف میان انواع گرایشات              

ه اقلیت صاحب امتیاز جامعه و چهارچوبی که قواعد بازی میان آنها را تعیین خواهان سهم
 اسالمی که بر بنیاد توحش یعنی بر برتری فرمانروا بـر         حکومتدر حالی که در     . کند می

قانون استوار است، تفکیک قوا و قوانین نـاظر بـر رابطـه میـان قـوای منفـک عمـالً بـه                       
 قوه قضاییه وزارت اطالعـات مخـصوص خـود را           مثالً: ای بدوی بی معنا شده است      شیوه

دارد و عمالً تا حـدی قـوه مجریـه هـم هـست، سـازمان تبلیغـات اسـالمی کـه ظـاهراً                        
اش باید تبلیغ روایت حکومتی از اسالم باشـد، واردکننـده چـای خـارجی اسـت،        وظیفه

ز ا. اند، نـه دولتـی     اند، هم دولتی، نه خصوصی     بنیادهای سر بفلک کشیده هم خصوصی     
دهند، هر جا بخواهند به اخراج و بازخرید         برند، اما مالیات نمی    بودجه عمومی سهم می   

هیچ نظارت و حـسابرسی  . زنند و عمالً مشمول قانون کار هم نیستند       کارگران دست می  
هـای   شـود، یـا مـثالً در عرصـه سـاماندهی آسـیب             بر نحوه توزیع بودجه اعمـال نمـی       
هـا بـا هـم در فـرار از        ته امداد خمینـی و شـهرداری      اجتماعی، سازمان بهزیستی با کمی    

  .ها درگیرند مسئولیت مقابله با آسیب
های کنونی استثمارگر محصول واپس زدن دائمی گرایش عمومی          فساد در دولت  

اجتماعی به دموکراسی از طریق انتقال حوزه سیاسـی ـ اجتمـاعی بـه حـوزه سیاسـی ـ        
ای متمرکـز امـا       حاکم و غالبـاً بـه شـیوه        اقتصادی است، کاری که از طریق بوروکراسی      

  .گیرد غیرمستقیم صورت می
های سیاسی ـ اجتماعی و نه حداقلی از    اسالمی نه حداقلی از آزادیحکومتدر 

نه نهادهای انتخابی تحت تأثیر قـوانین کنتـرل اجتمـاعی         . حقوق دمکراتیک وجود ندارد   
  .ی برای چنین قوانینی هستقرار دارند، نه نهادهای غیرانتخابی و نه اصوالً جای

162



  

هر چـه قـدرت     : میان اشکال فساد و ساختارهای قدرت رابطه متقابلی وجود دارد         
تر و قدرتمنـدتر،     تر، نهادهای نظارتی بر جامعه مدنی شکل یافته        بخش عمومی فزاینده  

اما در  . تر باشد، فساد کمتر است     تر و سیستم حقوقی جاافتاده     آزادی مطبوعات گسترده  
تنی بر والیت فقیه هیچ یک از این مختصات وجود نـدارد و بنـابراین اسـت کـه                   نظام مب 

از . زنـد  شاهدیم فـساد از همـه منافـذ ایـن حکومـت از صـدر تـا ذیـل آن بیـرون مـی                       
نهایـت حـریص و       اسالمی وجود یک بورژوازی ممتازه بی      حکومتهای فساد در     ویژگی

 که زیر چتر والیت فقیه به غارت        غارتگر و دارای پیوندهای عمیق با دستگاه والیت است        
بـرای مقابلـه بـا فـساد در ایـران پـیش از همـه بایـد                  . رویه ثروت ملی مشغول است     بی

  . اسالمی را برانداختحکومت
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  !والیت فقیه و بحران عراق

   در حاشیه سفر وزیر امور خارجه انگلیس به ایران
  

مذاکرات دیپلماتیک در پـشت     . هاست دولت» اندرونی«روابط دیپلماتیک، بخش    
کنند چیزی بیشتر از آن کـه   تالش می. شود های بسته و پنهان از مردم انجام می      پرده
ها در بیان رسمی خود بـه قـول          کنند، درز نکند و این مقام      های رسمی اعالم می    مقام

کنند و نه بیان آن به ویژه اگـر یـک            معروف، از زبان برای پوشاندن حقیقت استفاده می       
ت اسـالمی باشـد، همـه    ای مثل حکومـ    طرف این روابط، حکومت استبدادی و طردشده      

  .شود خانه انجام میچیز در تاریک
مذاکره جک استروا وزیر امور خارجه انگلیس در تهران در باره بحران عـراق و در                

کند، از همین دسـت روابـط        زمانی که آمریکا هر روز بر تهدید حمله به عراق تأکید می           
گـذرد، تـأثیر خـود را در بیـرون نـشان             مـی » انـدرون «ما به هر حال آن چه در        ا. است
  .افتد دهد و رفته رفته از پرده بیرون می می

بعد از سفر جک استراو، لحن سردمداران دستگاه والیت تغییر کرده، رفـسنجانی             
 بـه . آورد کند و این که سر از کـار آمریکـا در نمـی             می» حیرانی«در نماز جمعه، اعالم     

رود کـه حملـه بـه        های قبلی، بر منبر پند و اندرز می        جای آن همه گرد و خاک کردن      
  .عراق، برای آمریکا و غرب نتایج خوبی ندارد و غیره

اما جک استراو در بازگشت از سفر خـود بـه چهـار کـشور اردن، مـصر، کویـت و          
له نظـامی بـه     او گفت که این چهار کشور با حم       . تر حرف زد   ایران، بسیار بیشتر و صریح    

هـا نگـران    ی باشد، مخـالفتی ندارنـد و همـه آن         الملل عراق اگر در چهارچوب مقررات بین     
داند و به    معنی حرف جک استراو آن است که او سفر خود را موفق می            . اند تهدید عراق 

اش به ایران قبل از حمله به        هایش رسیده است، یعنی شبیه به سفر سال گذشته         هدف
های آمریکا و متحدانش را در مورد افغانستان، به      آن سفر، همه خواست   او در   . افغانستان

  .ها مطمئن شد دستگاه والیت رساند و از حرف شنوی آن
های آمریکا در بحران عـراق از حکومـت اسـالمی کـه وزیـر خارجـه          باید دید خواست  

رنامه آمریکا  رسد در هر دو مرحله، ب      تواند باشد؟ به نظر می     ها بوده، چه می    انگلیس حامل آن  
در فاز جنـگ و پـیش از        . برای عراق، همراهی و همکاری حکومت اسالمی اهمیت زیادی دارد         

برکناری حکومت عراق، هم در حوزه سیاسی ـ اجتماعی و سیاسی ـ اقتصادی و هم در حـوزه    
به لحاظ دیپلماسـی نـه تنهـا بایـد          . های مشخصی از والیت فقیه دارد      نظامی، آمریکا خواست  
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شند و مردم برانگیخته کشورهای عرب و اسالمی را تحریک نکنند، بلکه از نفوذ خـود                ساکت با 
در حـوزه   . در عراق و خاورمیانه برای جلوگیری از گُر گـرفتن آتـش مخالفـت اسـتفاده کننـد                 

اسـتفاده از   . خطر بودن مناطق مرزی ایران، اهمیـت دارد        نظامی، استفاده از فضای هوایی و بی      
ب اسالمی عراق، یعنی سپاه بدر و نصر که زیر فرماندهی سپاه پاسـداران              نیروهای مجلس انقال  

تواند مورد نظر باشد، چرا که آمریکا برای حمله زمینـی، نیـاز بـه سـپر                  در ایران مستقرند، می   
های وابسته به حکومـت      برای سربازان خود دارد که نیروهای کردهای شمال عراق و این گروه           

هـای   ها، دستگاه والیـت فقیـه بایـد از حرکـت           عالوه بر این  . اشندتوانند کارساز ب   اسالمی می 
 لبنان و گروه های فلسطینی نزدیک بـه خـود جلـوگیری کنـد تـا                 هللا نظامی و انتظامی حزب   

  .جبهه دیگری گشوده نشود
در فاز بعد از حکومت صدام، باز هم حرف شنوی دستگاه والیت فقیه مهم اسـت،             

گیـری   شـکل . شود تر نمی  تر نباشد، آسان   له اگر سخت  چرا که کار آمریکا در این مرح      
نه کردها و نه نیروهـایی کـه بـا          . حکومت بعد از صدام مشابه روند دولت افغانستان است        

اند، در دایره قدرت اصلی نخواهند بود و باید به سهم تعیین شده              دستگاه والیت نزدیک  
کت کردن نیروهای وابـسته     وظیفه ولی فقیه، همچون مورد افغانستان سا      . رضایت بدهند 
  .به خود است

ها برای دستگاه والیت فقیه ارزان تمام        ها و مشابه آن    پذیرش این گونه خواسته   
هـای دیپلماسـی خـارجی و     شود و عواقب زیادی خواهـد داشـت، چـرا کـه بنیـان         نمی

حتــی شــیعیان جنــوب عــراق کــه . کننــد ای اعــالم شــده خــود را ویــران مــی منطقــه
انـد، بـا سیاسـت جنگـی آمریکـا همـدل             ی با حکومت صدام داشـته     های زیاد  درگیری
هاست، فتوای تحریم همراهـی بـا        آیت اله سیستانی که مرجع مذهبی مهم آن       . نیستند

حکومـت والیـت   .  در لبنان کـرده اسـت  اهللا همین کار را حسین فضل. آمریکا داده است 
های عراقـی وابـسته بـه       تواند نیرو  فقیه که خود بنیانش بر همین فتواهاست، چگونه می        

محمـد  «خود را گوشت دم توپ در جنگ آمریکا علیه عراق کند؟ به همین دلیل بود که  
رئیس مجلس انقالب اسالمی عراق و کارگزار ولی فقیه با دستپاچگی اعـالم             » باقر حکیم 

همـراه  . کنند کرد که اگر این فتواها واقعی باشد، آنها از همکاری با آمریکا خودداری می             
زند و دسـت والیـت فقیـه را در           ناپذیری به این نیروها می      با آمریکا، ضربه جبران    شدن

  .بندد صحنه عراق می
ای و رفـسنجانی راهـی جـز پـذیرش           هـا، خامنـه    علیرغم همه این ضرر و زیـان      

همکاری تام و تمام با آمریکا در بحران عراق ندارند، و بیشتر از آن، بسیار مشتاقند تا بـا                   
م از زیر ضرب و فشار آمریکا خارج شـوند، و هـم جـائی بـرای خـود در                    این همکاری، ه  

آن . این واقعیت دیپلماسی دستگاه والیت فقیـه اسـت        . ای آمریکا باز کنند    برنامه منطقه 
گیـری بـین دو    گذرد، در حقیقـت مـسابقه نفـس    چه در این صحنه، امروز در ایران می    
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یت فقیه که هیچ پایگـاه قابـل        دستگاه وال . بخش حکومت در نزدیک شدن به آمریکاست      
بیند، راهی جز تسلیم     ها را می   توجهی در میان مردم ندارد و برعکس خشم و نفرت آن          

ای و رفـسنجانی در رابطـه بـا          مسئله اصلی بـرای خامنـه     . در برابر خواست آمریکا ندارد    
ه دار نباشـند، بلکـ     طلبان، میدان  ها یعنی خاتمی و اصالح     آمریکا آن است که رقیب آن     

 حاضـرند هـر کـاری        و ای بکنند و مفری پیدا کنند      خود آنها با آمریکا معامله یک طرفه      
. بکنند تا فشار خارجی کم شود و با رها شدن از این تنگنا، شاید خـود را تثبیـت کننـد                    

آنها را خواهد پـذیرفت،   اند که اگر امتیازهای بزرگ بدهند، آمریکا     آنها به این امید بسته    
چنین به این    هم. سازند ش با هر کسی که منافع آنها را تأمین کند، می          چرا که امثال بو   

امید هستند که رابطه با آمریکا که مورد قبول اکثریت مردم ایران است، واکنش مثبتـی                
  .خواهد داشت

بهر حال پیچیدگی وضعیت کنونی بحران در منطقه به نحوی است که راهی جـز          
ایـن  . ای آمریکا و انگلیس باقی نگذاشـته اسـت        ه تسلیم دستگاه والیت در برابر خواست     

ای،  عالوه بر مـشکالت منطقـه     . تسلیم بدون شک عواقب زیادی برای آنها خواهد داشت        
والیت فقیه با هیچ زبانی قادر نخواهد بود که همان الیه نازک باقیمانده هواداران خود در 

شـدن از فـشار رقیـب    داخل مملکت را قانع کند و این تالش برای تثبیت وضعیت و رها     
راسـتی کـه    . سـازد  داخلی، بحران آینده در درون صفوف خـود دسـتگاه والیـت را مـی              

های استبدادی و ضد مردمی، چه آنها که مجبورند با نمایش مـسخره رفرانـدم                حکومت
صـورت خـود را سـرخ کننـد، و چـه آنهـا کـه دم از دمکراسـی دینـی                      » صد در صدی  «

  .اند  کردهآوری پیدا زنند، روزگار خنده می
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  فرانسه اسالمی جمهوری

  
 مختلـف  هـای  زمینه در ترقی و پیشرفت بدنبال همواره بشر دور، بسیار زمانهای از
 جشنها رسوم، و آداب یعنی فرهنگ رابطه این در .است بوده اجتماعی و صنعتی کشاورزی،

 باعـث  مختلـف  جوامع در فرهنگی تبلور و رشد بروز روز و شد گرفته شکل انسانها روابط و
 را خود که کشورهایی بینیم می اکنون ولی .شد دوستانه انسان و طلبانه صلح افکار توسعه
 انسانهای و بشر حقوق حامیان و مجریان همچون را خود و دانند می انساندوست و متمدن
 در اسـالمی  تروریـستی  حکومـت  از اقتصادی روابط و منافع بهانه به دانند، می ستم تحت

 و منافع اسالمی تروریستی حکومت قاتلین و دزدان با شرکت در و کنند می حمایت رانای
 ایران ملت بدبختی و روزی سیه عامالن اصلی نقش و کنند می پایمال را ایران ملت حقوق

  .کنند می بازی را
 کـه  اینهاسـت  حمایت با که کرد نخواهد فراموش هرگز ایران قهرمان ملت که بگویم باید

 روز هر و بپردازد دزدی و آدمکشی به ایران در سال ٢۵ است توانسته اسالمی روریستیت حکومت
 توسـعه  جامعه در را فساد و فقر و کند قطع پا و دست نماید، سنگسار دهد، شکنجه را ایران مردم
 باالترین به بیکاری و بینند می شکنجه زندانها در ایرانی میلیون یک از بیش که شرایطی در .دهد
 بطـور  کـشور  در آینـده  بـه  ناامیـدی  و فقـر  اثـر  در فحـشا  و اعتیاد و است رسیده خود رشد حد

 گذشته نفر میلیون یک مرز از کشور در خیابانی کودکان تعداد و است یافته افزایش آوری سرسام
 شرایط چنین با یابد، می افزایش بروز روز جامعه فقر اثر در بدن ارگانهای فروش همچنین و است

 اسـت،  اسـالمی  دزد و جبار و تروریست حکومت آن بانی که ایران اقتصادی و سیاسی ـ یاجتماع
 حمایـت  خونخـواری  حکومت چنین از آلمان و انگلیس فرانسه، مثل کشورهایی میتوانند چگونه
 و آزادی علیـه  و باشـند  مـا  مـیهن  در تروریـست  دهنـدگان  پـرورش  و عامالن آنها خود و کنند،

  .نمایند بافی یسهدس ایران در دموکراسی
 اسالمی تروریستی ـ سیاسی و فاناتیک مذهبی حرکتهای موج که بینیم می اکنون

 دلیل همین به و است یافته افزایش کشورها این در فرانسه دولت و انگلیس کمک به البته
 دیگر اسالمی تروریستهای و ایران اسالمی تروریستهای از انگلیس و فرانسه دولت که است

 حکومـت  کـشور  دو ایـن  در بزودی که کنیم می بینی پیش ما .کنند می ایتحم کشورها
 دیده دوره ایرانی های اهللا آیت هم را آنها دولت و جمهور رئیس و شد خواهد اعالم اسالمی

  .داد خواهند تشکیل انگلیس در
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  شورای ائتالف رفسنجانی، طبرزدی و رضا پهلوی تشکیل شد

  »م و همه پرسی برای استمرار حکومت مالیانرفراند«: موضوع
  

باشـد کـه فراخـوان شـورای ائـتالف اپوزیـسیون             ملت غیور ایرانزمین آگـاه مـی      
حکومت اسالمی برای انحراف مسیر جنبش ملت ایـران بـرای برانـدازی حکومـت دزد و                 

  .جبار و تروریست آخوندی در ایران است
در ایـران و    ! یر کل جبهه دموکراتیک   اهللا طبرزدی دب   دانند که حشمت   مردم ایران می  

آنهـا بـرای    . المللی هستند  های رفسنجانی و استعمار مذهبی بین      رضا پهلوی از عوامل و مهره     
گذر دادن این حکومت مذهبی از بحران اجتماعی، اقتصادی، در تدارک یک همه پرسی و بازی 

توانند چنـد    آن می رفراندم که مفاد آن هنوز بدرستی مشخص نشده است هستند، که توسط             
صباحی نیز به حکومت نکبت بار خود و به غارت منابع و منافع ملت ایران ادامه دهند و حقوق                   

المللـی   سیاستهای استعماری مذهبی بین. مردم ایران را در داخل و خارج کشور نادیده بگیرند    
اقتـصادی و  نیز با این روش همواره مردم شریف ایران را در شرایط مخوف و کشنده سیاسی ـ  

بـه ضـرب و شـتم،       » مـذهبی «اجتماعی نگاه داشته است تا نخست بتواند هـر روز بـه عنـوان               
شکنجه روحی و جسمی، قطع اعضاء بدن، سنگسار و اعدام فرزندان میهن پرست ادامه دهـد و       

  .در مرحله بعد بتواند منابع و منافع ملی ما را به غارت ببرد
ان این سـرزمین اهـورائی دیگـر هرگـز گـول            ملت غیور و بیدار ایرانزمین و عاشق      

خیمه شب بازی ها و فریب نیرنگهای حکومـت اسـالمی منفـور و سیاسـتهای اسـتعمار                  
  . سال ادامه داشته است نخواهد خورد٢۵المللی را که  مذهبی بین

 تیرمـاه را کـه سـرآغاز قیـام ملـت      ١٨فرزندان قهرمان و سلحشور ایرانزمین روز  
ین حکومت جبار آخوندی بـه همـت دانـشجویان و دانـش آمـوزان               ایران برای براندازی ا   

نامنـد و فریـاد      دارد و این روز را فرزندان ایرانـزمین روز برانـدازی مـی             است گرامی می  
 اسالمی را فریاد خواهند زد و با یک قیام مردمی و همه             حکومتآزادی خواهانه مرگ بر     

آزادمردان، دانشجویان، دانش آموزان،    جانبه که در آن تمام اقشار ملت ایران، شیرزنان و           
معلمین، کارگران، پیشه وران، کارمندان و کشاورزان شرکت خواهند کرد و حکومت ضد             

  .ایران و ایرانی مالیان را سرنگون خواهند کرد
فرزندان قهرمان ایرانزمین در این روز مجهز به سالحهای گرم و سرد خواهند بود              

  .ابل دشمنان ایرانزمین از خود دفاع نمایندتا در صورت لزوم بتوانند در مق
  

  ١٣٨٢اردیبهشت 
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  اند استعمارگران چهره نوبل را واژگون کرده

  
 بـه   ١٩٠١آلفرد نوبل، شیمیست سوئدی که دینامیت را اختـراع کـرد، در سـال               

ای به نام خود افتاد و با ثروتی که داشت از همان سال تـصمیم گرفـت                  فکر ایجاد جایزه  
  .سال به مخترعین، مکتشفین، ادبا و مبارزان در راه صلح جهانی داده شوداین جایزه هر 

 آلمـانی، در شـیمی بـه        W. Rontgenدر همان سال ایـن جـایزه در فیزیـک بـه             
J. Van’Thoff  ــه ــکی ب ــدی، در پزش ــه  E. Venbehring هلن ــات ب ــانی، در ادبی  آلم

P. Sully             فرانسوی و برای صلح به دو نفر بـه نـام J.H. Dunant ویـسی و     سF. Passy 
  .فرانسوی داده شد

شـد کـه از زحمـات و کوشـش آنهـا مـردم دنیـا                 این جایزه به کسانی داده مـی      
 جایزه صلح نوبل به صلیب سرخ جهـانی         ١٩۴۴برای مثال در سال     . شدند مند می  بهره

  .برای خدمات این سازمان در جنگ جهانی دوم داده شد
لیس و آمریکا در دنیا جایزه صلح نوبل     بعد از این جنگ و شروع استعمار نوین انگ        

  .ها و عوامل استعماری تعلق گرفته است ها، انگلیسی تا امروز همواره به آمریکایی
 این جایزه به کارتر که نابود کننده ایران و ایرانی بـود             ٢٠٠٢برای مثال در سال     

 المـسلمین،  تعلق گرفت و در همین سال خاتمی هـم از طریـق اسـتعمار مثلـث اخـوان           
  .فراماسونیسم و صیهونیسم به رهبری انگلیس کاندید شده بود

استعمار انگلیس امسال برای حفظ مستعمره خود تصمیم گرفت این جایزه را بـه            
 فریادهـای میلیونهـا زن ایرانـی را بـرای           ،عوامل خود در ایران دهد تا بتواند از نتیجه آن         

  .کندرسیدن به آزادی و حق و حقوق خود، در گلوهایشان خفه 
 سال دارد، در زمان رژیم گذشـته  ۵۶خانم شیرین عبادی حقوقدان و قاضی؟ که        

رسد و بعد از انقالب و جای گـرفتن در لـژ             به دلیل فراماسون بودن به پست قضاوت می       
فراماسونری مذهبی اسدآبادی که تمام حاکمان حکومت اسالمی عضو آن هستند، به کار     

در دانـشگاه   » م هیچگونه مغایرتی با دمکراسی نـدارد      اسال«دهد و با شعار      خود ادامه می  
  .شود تهران مشغول تدریس و گمراه کردن فرزندان ایرانزمین می

نامبرده به دلیل فعـال بـودن در سیـستم اسـتعماری انگلیـسی اخـوان المـسلمین،                  
  .شود صهیونیسم و فراماسونیسم، خواستار فعالیت سیاسی ـ اجتماعی بهاییان در ایران می

عد از جان باختن فروهرها به دست حکومت اسالمی، وکیل بازماندگان آنهـا             وی ب 
گیرد تا   میشود و نیز وکالت دانشجویان مبارز را بعد از قیام آنها برای آزادی به عهده می               

  .مسیر مبارزات آنها را تغییر دهد
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شـود    سال زندان تعلیقی محکـوم مـی       ۵ به   ٢٠٠٠خانم شیرین عبادی در سال      
ای  و بعد از آن جایزه    ) طریقه قهرمان سازی حکومت   (گردد    هفته آزاد می   ٣ ولی بعد از  

از دست آقای حسن روحانی مسئول شورای امنیت کل کشور کـه وزارت اطالعـات نیـز                 
شود برای فعالیتهای آزادیخواهانـه در جهـت رشـد دمکراسـی در              تحت نظر او اداره می    

  .دارد ایران و حمایت او از خاتمی دریافت می
سال در شرایطی که اتحادیه اروپا برای ادامه روابط سیاسی ـ اقتصادی خود بـا   ام

 شرط گذاشته است، یکی از شروط آن رعایت اعالمیه جهانی حقـوق             ۴حکومت اسالمی   
باشد، در این راسـتا      بشر و بخصوص کنوانسیون آزادی و رعایت حقوق زنان در ایران می           

ترین حکومتهـای   که جانیی از عوامل حکومتی  استعمار جهانی با دادن این جایزه به یک       
طلبانه زنـان ایرانـزمین را در گلوهایـشان          خواهد صدای آزادیخواهانه و حق     ست می دنیا

خفه کند و استعمار مثلث از این خانم در انتخابات آینده ایران استفاده خواهـد کـرد تـا                   
همچنـان بـه     اسالمی   حکومتبتواند جنبش زنان مبارز ایرانزمین را به انحراف کشیده و           

داند که جنبش زنان ایرانزمین      استعمار جهانی می  . تجاوز و کشتار ملت ایران ادامه دهد      
یکی از جنبشهای ویران کننده آنها خواهد بود، چرا که بـیش از نیمـی از زنـدانیان کـه                    

د باشن رسد، زنان آزادیخواه و مبارز می تعداد آنها نزدیک به یک میلیون نفر در ایران می   
  .شوند که روزانه سنگسار، شکنجه و اعدام می

زنان مبارز، شجاع و دلیر ایرانزمین بازیچه ترفندهای استعمار جهانی و مـزدوران             
آنها یعنی حکومت اسالمی نشوید و همچنان به مبارزه خود تـا برانـدازی ایـن مـزدوران                  

  .برای رسیدن به ایرانی آزاد، آباد و سرافراز ادامه دهید
  

  ١٣٨٢آبان 
  
  

962



  

  
  انحالل سلطنت و مجاهدین

    اسالمیحکومتراه پایان 
  

 حکومـت مردم ایران از ترس به قدرت رسیدن رضا پهلوی و رجـوی، در سـقوط                
له مـردم در دوران     أمردم ایران سلطنت نمیخواهنـد تمـام مـس        . کنند اسالمی تردید می  

طنت عمل  خاتمی و مجلس ششم این بوده است که ولی فقیه و شورای نگهبان نظیر سل              
ای را، بـا     میکنند و انتخابی نیستند و حتی در تظـاهرات، مـردم انزجـار خـود ازخامنـه                

تواننـد خواهـان احیـا       پس چگونـه مـی    . کنند نامیدن وی به عنوان شاه جدید بیان می       
ای و خمینـی پـیش از وی، دقیقـاً           سلطنت باشند، وقتی مخالفت مسأله مردم با خامنـه        

  . اسالمی ایران را دارندحکومتشاه در قانون اساسی بخاطر آن بود که آنها نقش 
 اسـالمی در سـتیز      حکومت سال است که جنبش دموکراسی خواهی ایران با          ٢۵

المللی نظیر حکومت شـاه برخـوردار اسـت و نـه             است، حکومتی که نه از پشتیبانی بین      
طر اساس شکست جنبش بخا   . ای برای حکومت کردن دارد     ها و کادرهای ورزیده    برنامه

آن است که اپوزیسیون با دو نیروی ضد جنبش دموکراسی خواهی ایران متـرادف شـده                
  .است و آن دو نیرو عبارتند از سلطنت رضا پهلوی و تشکیالت مجاهدین خلق

 اسالمی را بزیر بکشند، از ترس آنکـه مگـر           حکومتتوانستند   هر بار که مردم می    
ی برای پایان حکومت مردد شـدند و بـه          این دو نیرو بقدرت برسند، در انجام حرکت نهائ        

  . سال هنوز در قدرت است٢۵ اسالمی پس از حکومتاینگونه 
اگر امروز مجاهدین یا سلطنت به کمک آمریکا در ایران بقدرت برسند، فردای آن 

مـشکل مـا اتحـاد      . مردم به خیابان رفته و شعار سـرنگونی آن حکومـت را خواهنـد داد              
مشکل ما این است کـه      . طلبان و مجاهدین نیست    با سلطنت خواه   نیروهای مبارز آزادی  

گیرد، کـه از ایـن دو نیـرو همانقـدر            اتحاد با این دو نیرو، جلوی اتحاد ملت ایران را می          
  . اسالمیحکومتمنزجرند که از 

جنبش دموکراسی خواهی ایران نیازی بـه رضـا پهلـوی نـدارد کـه بـه مـا در بـاره                      
خواهان بیش از نیم قرن با حکومت        آزادی.  بشر بگوید   اسالمی و حقوق   حکومتدیکتاتوری  

اند، حکومتی که امـروز رضـا        مبارزه کرده   دیکتاتوری پهلوی، برای حقوق بشر و دموکراسی،        
 ١٣۵٧در نتیجه چرا مردم اشتباهی را کنند که در      . خواهد آنرا برای ما احیا کند      پهلوی می 

  .ه قدرت رساندندکردند و نیروهای ضد جنبش دموکراسی خواهی را ب
از سوی دیگر مجاهدین خلق میخواهند اسـالم گرائـی از نـوع خـود را بـرای مـا                    
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 اسالمی، اسالمگرائی را بـر مـا تحمیـل کـرده            حکومت سال که    ٢۵آنهم پس از    . بیاورند
چرا اینبار بخواهیم اسالمگرائی مجاهدین که با دشـمن ایـران، صـدام حـسین، در                . است

  .دم ایران جنگیدند را بقدرت برسانیمجنگ ایران و عراق، ضد مر
سلطنت و مجاهدین حتی وقتی در قدرت نیستند، تشکیالت مافیائی هستند، که            

اندازند و به نیروهای جنبش دموکراسـی        ها را راه می    مخ مأموریتشان، یعنی شعبان بی   
کنند، زمـانی کـه رهبرانـشان، رضـا پهلـوی و مـریم               خواهی، با فحش و ناسزا حمله می      

هـا بـه     اللهـی  زننـد، همانگونـه کـه حـزب        ، در تلویزیون زیبا و متین حرف مـی        رجوی
 و با لبخند    اطالعی کرده  زیون اظهار بی  ای در تلوی   خامنه کنند، و  روشنفکران حمله می  

  .کند مصاحبه می
خواهد از آمریکـا اسـتفاده کنـد و بـه            رضا پهلوی احمد چلبی ایران است که می       

رخ ایران است اما از نوع اسالمگرای آن و مورد حمایـت         قدرت برسد و مجاهدین، خمر س     
خواهند اجـازه دهنـد کـه ایـن دو نیـرو       انگلیس، و مردم ایران خوب آگاه هستند و نمی  

  .شانس کسب قدرت در ایران را پیدا کنند
» منحـل «تواند بکند این است کـه سـلطنت را           بهترین کاری که رضا پهلوی می     

توانند بکننـد، ایـن اسـت کـه مجاهـدین را             ها می  جویاعالم کند و بهترین کاری که ر      
اعالم کنند، چرا که این دو نیرو سد اصلی پیروزی جنبش دموکراسی خـواهی              » منحل«

  . اسالمی و ایجاد جمهوری سکوالر هستندحکومتایران برای پایان 
بسیاری از کسانی که به این دو نیرو پیوستند، برای مبارزه جهت پایـان دادن بـه           

 اسالمی و ایجاد دموکراسی در ایران بوده اسـت و انحـالل ایـن دو گـروه افـراد                    حکومت
 بجای آنکه وقت خود ،کند تا که به جنبش دموکراسی خواهی بپیوندند صادق را آزاد می

شان را در فعالیتهـای     ت دموکراتیـک تلـف کننـد و یـا انرژیـ           و دیگران را با افسانه سلطن     
  .ی به هدر دهندمجاهدین بر ضد جنبش دموکراسی خواه

، جنبش دانشجوئی ایران اوج گرفت، اما به محض آنکـه در            ١٣٨١در آبان و آذر     
 دی  ١٧های سلطنت طلب لوس آنجلس سـعی کردنـد آنـرا بـه روز                همانوقت تلویزیون 

این نشان آگاهی رهبـران جنـبش دموکراسـی     . رضاشاه متصل کنند، جنبش متوقف شد     
ا رد پای سلطنت یا مجاهدین مشاهده شود، مردم خواهی ایران و نیز نشان آن است که ت

شـود، چـرا کـه مـردم از بقـدرت رسـیدن               اسـالمی مـی    حکومتروند و برنده     کنار می 
  .مجاهدین یا احیا سلطنت همانقدر نفرت دارند که از حکومت اسالمی

وقتی نیروهای جنبش دموکراسی . قبل از سی تیر پارسال نیز اتفاق مشابهی افتاد      
ا پهلوی بروشنی خواهان استعفا از مقام سلطنت شدند و او از پاسخ طفـره               خواهی از رض  

رفت، و به بازی نقش دوگانه شهروند ساده و شاه آینـده ادامـه داد و جنـبش نیـز وی را                 
دیگر روشن است که نقش دوگانه وی برای گـول زدن مـردم و احیـا                . پشت سر گذاشت  
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  .سلطنت در ایران است
خواهند، در نتیجه  ضح است که مردم ایران سلطنت نمی    گر ایران وا   بر هر تحلیل  

چگونه این واقعیت آشکار از چشمان رضا پهلوی پوشـیده اسـت، جـز آنکـه وی در پـی                    
م خـود، بـه     مریکا و استفاده از فرمول رفراند     منافع تاج و تخت پهلوی است که با کمک آ         

می،  اسـال  حکومـت معنی انتخـاب بـین سـلطنت و جمهـوری، در شـرایط حـاد سـقوط                  
  .میخواهد به آن هدف برسد

دقیقاً همین دورنمای افکار او است که مردم را در پشتیبانی از طـرف رفرانـدوم مـردد                  
همچنین به همین خاطر است که رضا پهلوی وقت خود را صرف بحث با مطبوعـات و                 . میکند

نت بـرای  دانـد سـلط   کند، و نه تبادل نظر با روشنفکران ایران، چرا که می مقامات خارجی می  
  .خواهد با کمک نیروهای خارجی به قدرت برسد مردم ایران پایان یافته است و می

اما سالهاست که آن زمان گذشته است که ایرانیان تشکیالت سـکوالر جمهـوری              
توانستند خود را بعنوان نماینـده مـردم نـشان           خواه نداشتند و سلطنت و مجاهدین می      

تمی افتاد این بوده است کـه تـشکیالت سـکوالر           یک اتفاق خوب که در دوران خا      . دهند
اند، که مورد اعتماد مردم نیز هستند، و        سال اخیر شکل گرفته    ٨جدید در ایران در این      

 در دوران   ١٣۵٧-١٣٣٢خواه اکنون بیش از همه سـالهای         تشکیالت سکوالر جمهوری  
  .رژیم شاه، متشکل هستند

 خارج هستند که مورد تنفر      در عوض سلطنت طلبان بعضی مقامات زمان شاه در        
باشند، و   فعالین حقوق بشر هستند، چرا که سمبل سرکوب حقوق بشر در زمان شاه می             

طلبـان هـستند، در اشـتباه        آن عده نیز از جنبش گذشته، که امروز در خدمت سلطنت          
بزرگی هستند که شعار دروغین همه با هم خمینی را، این بار از طرف رضا پهلوی تبلیغ                 

، زمانیکه عوامل رژیم گذشته، در پی استفاده از آنها برای بازگشت بـه قدرتنـد،            کنند می
  .همانگونه که خمینی از آنها استفاده کرد

هـای شـریعتی در تظـاهرات        در رابطه با مجاهدین نیز، حتی بلند کردن عکـس         
، به جلب پشتیبانی عمومی مردم ایران از آن جنبش لطمه           ١٣٨١دانشجوئی آبان و آذر     

 اسالمی و مجاهدین است و مردم از اسـالمگرائی منزجرنـد،            حکومتشریعتی یادآور   . زد
مـردم  .  اسالمی، خواه نوع مجاهدین و خواه هر نوع دیگر نظام اسالمی           حکومتخواه نوع   

  .اکنون خواهان سکوالریسم کاملند
خواهیم برای آنکه وی جمهـوری       اند که ما خاتمی را نمی      مردم ایران بارها گفته   

خواهـد، پـس چگونـه ممکـن اسـت کـه حکومـت اسـالمی                 برای ایران نمـی   » رسکوال«
حقـوق  مجاهدین که شکل دیگر اسالمگرائی است را بخواهند، آنهم بـا آگـاهی از نقـض                 

شان، توسط آن سازمان، و همکاری آنها بـا رژیـم صـدام در              بشر، در باره حتی اعضا سابق     
  .زمان جنگ ایران و عراق
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اسالمی، سلطنت یا مجاهدین کمک کند، از امید مردم  حکومتاگر هم آمریکا به 
فکر کنیـد کـه     . شود در دیدن آمریکا بمثابه متحد جنبش دموکراسی خواهی کاسته می         

آمریکا سعی کند که سلطنت طلبان فرانسه را بخاطر تضاد خود با دولت کنـونی فرانـسه               
از آمریکـا متنفـر    مـردم فرانـسه بـرای همیـشه         . بقدرت برساند، و آنهم با نیروی نظـامی       

  .خواهند شد
ایرانیان نظیر آمریکائیان خواهان رأی دادن برای رئیس جمهـوری خـود در یـک               

وقتی جمهوری سکوالر برای خود آمریکائیـان آنقـدر مهـم           . هستند» جمهوری سکوالر «
مـن امیـدوارم   . کنند است، چرا برخی مقامات آمریکایی برای ایران سلطنت را تجویز می  

یکا به رضا پهلوی بگوید که آمریکا در به قدرت رسـاندن سـلطنت بـه وی                 به روشنی آمر  
خواهد به جنبش دموکراسی خـواهی ایـران بپیونـدد،           کمک نخواهد کرد، و اگر وی می      

  .سلطنت را بایستی ملغی اعالم کند
خواهند به جنـبش دموکراسـی       به همینگونه نیز اگر هر یک از اعضا مجاهدین می         

، بهتـر اسـت کـه سـازمان مجاهـدین را منحـل کننـد و تـشکیالت                   خواهی ایران بپیوندند  
  .دموکراتیک شکل دهند و یا به تشکیالت موجود جنبش دموکراسی خواهی بپیوندند

 سال پیروزی جنـبش دموکراسـی خـواهی ایـران بـرای         ٢۵سلطنت و مجاهدین    
  .اند  اسالمی و ایجاد جمهوری سکوالر را به عقب انداختهحکومتپایان 

  
  ١٣٨٣خرداد 
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  گوید و همواره از رفسنجانی حمایت کرده است آمریکا دروغ می

  رفسنجانی مهره آمریکائیهاست
  
گذرد و هر روزه اوضـاع سیاسـی ـ اجتمـاعی ایـران        سال از انقالب ایران می٢۵

 سال گذشته مردم ایران ساعتی را با امید         ٢۵گردد و روزی نبوده که در        تر می  پیچیده
ای به سنگینی یـک      در طول این سالیان و دهه قبل از انقالب سایه         و خوشی بگذرانند و     

اش ایران را بـه تـاراج        کوه بر سر مردم ایــران سایه افکنده که نامش و اقوام هزار چهره            
  .اند برده

تا زمانی که بحث پاکسازی مطرح بود این شخص بر تمـامی رقبـای خـود چیـره               
  ...مثال بهشتی و مطهری و مفتح وگشت و یکی یکی آنان را از سر راه برداشت ا

در زمان شروع جنگ ایران و عراق بـا رخنـه در بیـت خمینـی مـسند جانـشین                    
دوسـت و    فرمانده کل قوا را بر عهده گرفت و با بکارگیری دو محسن یکی محسن رفیق              

 سال عقب گـرد اقتـصادی       ٨٠ سال ایران را به تباهی کشاند و         ٨دیگری محسن رضایی    
  .مود و سرمایه کالنی را در بخش نیروی انسانی به ایران تحمیل نمودایران را تضمین ن

 سال مجـدداً امـور      ٨در زمان پس از جنگ به کرسی ریاست جمهوری نشست و            
های اقتصادی و جهانی خود و اقوامش را         ایران را با همان محسنین بدست گرفت و پایه        

باشـد و بفاصـله نزدیکـی        تر نمود که همزمان با مرگ خمینـی مـی          روز به روز گسترده   
  .دستور قتل فرزندش احمد را صادر نمود

ای را بـر روی      پس از خاتمه ریاست جمهوری خود با مخالفت با تندرویان، پروژه          
کار آورد بنام اصالحات و تا به امروز کنترل امور را بطور غیرمستقیم در ید قـدرت خـود                   

  .نگه داشت
نـشین بـر    ات خود را بعنوان مرد سایه همزمان با به روی کار آوردن پروژه اصالح       

روی کرسی شورای مصلحت نظام نشانده و علناً اختیار را از تمام ارکان روحانیـان نظـام                 
  .گرفته

در بخشی دیگر در خبرگان رهبری، یک درجه تخفیف برای خود قائـل گـشته و                
ای  آن این است که پس پرده در زیر دست نوچه خود علی مشکینی بعنوان معاون، سایه

  .بر بیت رهبری انداخته و حوزه علمیه را در کنترل خود دارد
ای  برخالف تمامی نظرات که دادگاه ویـژه روحانیـت را تحـت امـر بیـت خامنـه                 

ای و رازینی این بخش عظـیم را در          میدانند با دارا بودن دو مهره اصلی بنام محسنی اژه         
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  .سیطره خود دارد
 بنام نوربخش را به نوکری خود داشـت         در بخش اقتصادی تا سال گذشته نیرویی      

رفت که این شخص بخاطر تمایالت دنیوی در بخشی به او            و پس از اینکه امکان آن می      
  .و خاندانش خیانت کند به سادگی آب خوردن او را از میان برداشت

یه سازمان اطالعاتی را تکمیـل نمـود و         صفر پشت پرده پس از اصالحات طرح ت       د
باشند بر تمامی امور  را که متشکل از نیروهای وزارتی و سپاهی می        ارگان اطالعاتی خود    
  .کشور مسلط گردانید

در تمامی کشورهای دنیا دفاتر اقتصادی با نامهـای مختلـف دایـر نمـوده و اکثـر                  
شرکای این شرکتها با او از اهالی همان کشورها و اکثـراً فعـاالن سیاسـی ـ اجتمـاعی و      

  .ویژه در کشورهای کانادا و دانمارک و سوئدسیاسی ـ اقتصادی بومی هستند ب
های ضـربتی القاعـده خـود و خانـدانش را بـه              همزمان با بروی کار آمدن برنامه     

خاندان صدام حسین نزدیک نمود و تا لحظه آخر از مـراودت و معاملـه بـا آنـان دسـت                     
  ...برنداشت تا اینکه صدام حسین بوسیله آمریکاییها سرنگون گشت و

 سـال سـرگردانی مـردم ایـران بـا مـستحکم کـردن               ٢۵ و پـس از      در این روزها  
پایگاههای قدرت خود در آمریکا تمامی روابط پشت پرده ایـران و آمریکـا را در سـیطره                  

ای و دیگـران سـعی در     ای از اطرافیان خامنـه     خود قرار داده و با ارسال تیمهای حاشیه       
  .گمراه کردن اذهان عمومی را دارد

ای نیـست کـه بایـستی اگـر تـوان باشـد بـه او                  او همان مهره   واقعاً او کیست آیا   
پرداخت و گفت چه ارتباطی فیمابین جریانات ایـران و آمریکـا بـه اشـاره او در ایـران و                     

گذرد آیا بهتر نیست مردم ایران به این واقعیت تـا دیـر نـشده                المللی می  تروریست بین 
هی در ایـن جهـان قـدرت توانـسته     پی ببرند و بدانند چه کسی و با ارتباط با چه جایگـا    

مرکز ثقل  ...  سال گذشته تغییر دهد    ٢۵سرنوشت ایران و ایرانی و حتی خاورمیانه را در          
  ...او کجا و کیست شما قدرتمندتر از آمریکا کسی را سراغ دارید

  
  ١٣٨٣شهریور 

572



  

  
  ایران و القاعده

  
بر، دهـد کـه درسـت چنـد هفتـه پـس از یـازده سـپتام                 اسناد آلمان نشان مـی    

کارآگاهان آلمانی نخست از سفارت ایران در آلمان خواهان اطالعـاتی در بـاره سـفر بـن          
  .الشیب به کشورشان شدند

گویند آنان نگران شـواهد روزافـزون ارتبـاط احتمـالی            مقامات ایاالت متحده می   
آنها فرار ده تن از کادرهای ارشد القاعـده از جملـه سـعد              . ایران با یازده سپتامبر هستند    

  .دهند پسر بن الدن به ایران پس از یورش آمریکا به افغانستان را مورد تأکید قرار می
یوزویـک رسـیده اسـت، درسـت     نمطابق اسنادی که از نیروهای امنیتی به دست       

الشیب تروریست ارشد    هشت ماه پیش از حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر، رمزی بن         
در .  از ایران بدست آورد و به تهران پـرواز کـرد           ای برای دیدار   القاعده ویزایی چهار هفته   

واقع او بر سر راه خود به افغانستان برای مالقات با فرمانده عملیات القاعده در افغانستان، 
شـد،   اسناد حکومت آلمان که تاکنون سری نگه داشـته مـی           .در ایران توقف کرده است    

 اکنون در بازداشت اسـت و       الشیب عضو عملیاتی القاعده که     دهد که رمزی بن    نشان می 
 سپتامبر بازی کرد، به ایران سفر کـرده         ١١نقش حساس هماهنگ کننده را در عملیات        

» مرکـز تجـارت جهـانی   «این جدیدترین گواه است بر اینکه توطئه گران عملیـات      . است
نیویورک به تکرار از ایران به مثابه یک گذرگاه امن برای سفرهای خود به افغانستان یا از         

 سـپتامبر حـاوی     ١١گـزارش نهـایی کمیـسیون       . انـد  کـرده  نجا به خارج استفاده مـی     آ
اگرچـه ایـن    . بـا عملیـات القاعـده اسـت       » ارتباط ایران «اطالعات مهمی در باره احتمال      

اطالعات مدتی است در اختیار گروههای اطالعاتی ایاالت متحده اسـت، رئـیس جمهـور               
االت متحـده در حـال کـاوش و بررسـی           بوش این هفته به خبرنگاران گفت حکومـت ایـ         

.  سـپتامبر هـست    ١١اطالعات و وقایع است تا دریابد آیا ارتباطی احتمالی بین ایـران و              
پس از آن بود که نیوزویک و دیگر گروههای خبری بخشی از گزارش نهایی کمیسیون را 

 ٢٠٠١ و فوریـه     ٢٠٠٠ربایان از خاک ایران در پـاییز          تن از هواپیما   ١٠حاکی از عبور    
کنند که آنهـا هـیچ گـواهی بـر ایـران          اگرچه مقامات اطالعاتی تأکید می    . منتشر کردند 

در روزهـای اخیـر     . مدعا ندارند که حکومت ایران پیشاپیش از عملیات باخبر بوده اسـت           
الـشیب بـه     اما باوجود این سفر بن    . سخنگوی دولت ایران این گزارشات را مسخره نامید       

گـردد و مطـابق گفتـه برخـی از افـراد بررسـی کننـده،                  مـی  این شک و تردیدها اضافه    
های جدیدی در باره اینکه آیا ممکن است برخی از مقامات امنیتـی ایـران فعاالنـه بـه              پرسش

  .سازد اند کمک کرده باشند، مطرح می کرده افراد عملیاتی القاعده در حالیکه به ایران سفر می
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یـا اداره   » ا.ک.ب«ی اسـت کـه      الشیب در میان هـزاران بـرگ اسـناد         موضوع بن 
همـان  . گردآوری کرده اسـت   » هسته هامبورگ «جنایی فدرال آلمان در باره به اصطالح        

.  سـپتامبر شـد  ١١ای که یکی از اعضایش، محمد عطا رهبر تیم هواپیمـا ربایـان         هسته
الشیب، با ملیت یمنی، هم خانه عطا در هامبورگ بود و هنگامیکـه نتوانـست ویـزای           بن

ه آمریکا را بدست آورد، مطابق گـزارش کمیـسیون تبـدیل بـه هماهنـگ کننـده                  ورود ب 
رهنمودهـا و فـرامین را از خالـد شـیخ محمـد، طـراح و مغـز متفکـر                    . کلیدی نقشه شد  

عـضو دیگـر هـسته هـامبورگ منیـر المتـصدق، پارسـال در        . رساند عملیات، به عطا می 
  .پانزده سال زندان محکوم گشتدادگاهی در آلمان به عنوان همدست هواپیماربایان به 

 سـپتامبر،   ١١دهـد کـه درسـت چنـد هفتـه پـس از               اسناد آلمـانی نـشان مـی      
کارآگاهان آلمانی نخست از سـفارت ایـران در آلمـان خواهـان اطالعـاتی در بـاره سـفر                    

ایرانیان همکـاری کـرده و یـک نـسخه از فـرم دوبرگـی               . الشیب به کشورشان شدند    بن
الشیب پر شده بود به پیوست عکـس گذرنامـه           ا دستخط بن  درخواست روادیدی را که ب    

 ـ در یک دوره حساس  ٢٠٠٠ دسامبر ٢٠دهد در  اسناد نشان می. او، به آلمانیها دادند
کند و در پاسخ  ای می الشیب تقاضای یک روادید چهار هفته  سپتامبر ـ بن١١عملیات 

اگر «گوید و در پاسخ      می» گردش یا زیارت  «پرسش مندرج در پرسشنامه، دلیل سفر را        
شما قصد عبور از ایـران بـه کـشور دیگـری را داریـد آیـا روادیـد آن کـشور را دریافـت                         

 ٢٠٠٠او همچنین مقدار پول همراه خود را . »نه«دهد  الشیب پاسخ می بن» اید؟ کرده
  .کند دالر اعالم می
بندی گزارش اداره آگاهی آلمان در این باره حـاکی اسـت کـه درخواسـت                 جمع

گزارش . الشیب برای روادید پذیرفته شد و او در سی و یکم ژانویه به ایران پرواز کرد                نب
دهـد او    گوید او محتمالً از طریق آمستردام پرواز کرد چون اسناد بانکی نـشان مـی               می

گارش همچنین اضافه میکند که آلمانها      . چند روز زودتر از آنجا پول برداشت کرده است        
الـشیب در ایـران بـا اینکـه او توانـسته اسـت                در باره کارهای بن    نتوانستند بیش از این   

بازرسان ایاالت . مرتکب عبور غیرقانونی از مرز افغانستان شود یا نه، اطالعات کسب کنند      
الشیب از ایران به افغانستان در همین سفر بـود کـه جایگـاه               گویند عبور بن   متحده می 

ای از نقـش     نمایـه «مـاه گذشـته در      . او داد  سپتامبر به    ١١تعیین کننده را در عملیات      
در گزارش کمیسیون در بـاره او آمـده اسـت کـه او نخـستین بـار در سـال                     » الشیب بن

 از اردوگاه آموزشی القاعده در قندهار بازدید کرد ـ تقریباً همزمان عطا و دو نفـر   ١٩٩٩
اند  ز به آنجا رفته   دیگر از هواپیماربایان از هسته هامبورگ، مروان الشیحی و زیادجره، نی          

در این سفر بود که ایـن افـراد از          . کند می» بیعت«الدن   الشیب با بن   ـ در این زمان بن    
و هر سه بعـداً     . گویند  سپتامبر سخن می   ١١هسته هامبورگ برای نخستین بار از نقشه        

کنند تا جزییـات عملیـات از جملـه چگـونگی            با خالد شیخ محمد در کراچی دیدار می       
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الـشیب در ارتبـاط      بـن . های پرواز خطـوط هواپیمـایی را بررسـی کننـد           نامهخواندن بر 
ماند و بر طبق گزارش کمیسیون، ارتباط اصـلی مغـز متفکـر              پیوسته با شیخ محمد می    

او همچنین به عنوان کانالی بـرای فرسـتادن پـول           . عملیات با عطا، در ایاالت متحده بود      
کنند که آنـان قـادر بـه         سیون تصدیق می  منابع کمی  ...کرده است  برای عملیات کار می   

 سـپتامبر دقیقـاً هنگامیکـه از ایـران          ١١اند کـه عـاملین       حل این پرسش کلیدی نشده    
اند و به ویـژه آیـا آنهـا هیچگونـه کمـک فعـالی از مقامـات                   کرده اند چه می   میگذشته

. اند یا نـه    دهاند، دریافت کر   اطالعاتی ایران که ظاهراً با القاعده روابطی برقرار کرده بوده         
گویند تا همینجا شواهد بیشتری از ارتباط ایران با القاعده در دست بـود          اما بازرسان می  

تا مورد بررسی دولت بوش، که بیشتر روی ارتباط دولت پیشین صدام حسین با القاعـده            
ای دیگر در خالل دادگاه یکی دیگـر از متهمـین            در حادثه . متمرکز شده بود، قرار گیرد    

. رو کردنـد  » دقیقـه آخـر   «امبورگ، عبدالقادر مضعودی، دادسـتان یـک شـاهد          سلول ه 
. گفت او یکی از افسران پیـشین وزارت اطالعـات ایـران اسـت              حمیدرضا ذاکری که می   

 بـین   ٢٠٠١ذاکری گواهی داد که در نشستی در یک پایگاه هوایی در تهران در ماه می                
شین هاشـمی رفـسنجانی و یکـی از         ای و رئیس جمهور پی     خامنه رهبران ایران از جمله   

. انـد  کـرده   سپتامبر بحـث مـی     ١١الدن، سعد، حضور داشته که آنها در باره          پسران بن 
ذاکری همچنین مدعی شد او پیش از آن در تأمین امنیت برای نشـستی بـین سـعدبن                  

او همچنـین مـدعی     . الدن و ایمن الظواهری معاون اصلی بن الدن همکاری کرده اسـت           
 ٢٠٠١ افسر سیا در سفارت ایاالت متحده در باکوی آذربایجان در جوالی             شد که با یک   

مـسئولین  . الوقـوع بـه او هـشدار داده اسـت          دیدار کرده است و در باره یک حمله قریب        
اند درستی ادعاهای ذاکری را ثابت کننـد و برخـی از             آلمانی و آمریکایی هرگز نتوانسته    

تالش حکومت آلمان برای بکار گرفتن ذاکـری         .اند آنان اعتبار آنرا مورد تردید قرار داده      
برخالف المتصدق کـه قـبالً      . به عنوان یک شاهد در برابر مضعودی ناموفق از کار در آمد           

  . سپتامبر تبرئه شد١١محکوم گشته بود، مضعودی از اتهامات همکاری با هواپیماربایان 
افزون ارتباط احتمـالی    گویند آنان نگران شواهد روز     اما مقامات ایاالت متحده می    

آنان فرار ده تن از کادرهای ارشـد القاعـده از جملـه سـعد              .  سپتامبر هستند  ١١ایران با   
الدن به ایران پس از یـورش آمریکـا          العدل از معاونان برجسته بن     پسر بن الدن و سیف    

 آنان در نوعی بازداشت حکومت ایـران، شـاید        . دهند به افغانستان را مورد تأکید قرار می      
برند و ایران مکرراً درخواست آمریکا را برای استرداد آنها رد            بازداشت خانگی، به سر می    

برخی از مقامات اطالعاتی آمریکا بر این باورند که آنها ممکن است هنوز بـر               . کرده است 
ایـن جملـه را     » این یک داستان در حال شکفتن است      «.عملیات تروریستی نظارت دارند   

  .ت متحده در باره شواهد ارتباط احتمالی ایران و القاعده بیان کردیکی از مقامات ایاال
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  ١٩٩۶القاعده و حکومت اسالمی قبل از 

  
 اسالمی قبل حکومتتواند ادعا کند که  هیچ سازمان اطالعاتی در این دنیا نمی

بوده که  ١٩٩۶ای فراتر از مقنیه با القاعده داشته چونکه در فوریه   رابطه١٩٩۶از سال 
  .اهللا و با مجوز سران روحانی ایران وارد ایران گشت القاعده رسماً تحت پوشش حزب

 اولین عملیات مشترک ایران و القاعده با پوشش ١٩٩۶ جون ٢۵و سپس در 
اهللا لبنان و با مدیریت احمد وحیدی فرمانده اسبق سپاه قدس ایران بر علیه منافع  حزب

 در دهران عربستان انجام گرفت که مصادف با اوایل نظامی آمریکا و امنیت عربستان
  .باشد  می١٣٧۵تیرماه 

 رهبر ارشد القاعده و ٣متعاقباً پایگاههای تاکتیکی و مرزی القاعده در حد آگاهی 
  .ایران و با کنترل غیرمستقیم وزارت اطالعات در ایران شروع به فعالیت نمودند

بهمراه تیم آموزشی خود در ایران در هیمن زمان سیف العدل از جانب بن الدن 
  .مستقر گردید

 سعید امامی از طرف وزارت اطالعات به واسطه عبداهللا نوری ١٩٩۶در اواخر 
  .تندروی مسلمان تاجیکستان برای گفتگو با بن الدن به افغانستان عزیمت نمود

ای    همکاری القاعده و سپاه قدس با هماهنگی مقنیه پس از وقفه١٩٩٧در سال 
له به درون مرزهای عراق هدایت گردید با علم بر اینکه پنتاگون به عراق خواهد  سا٢

  .آمد
  . آموزشهای تاکتیکی تیم مقنیه در ایران به اوج خود رسید١٩٩٧در اردیبهشت 
 در دو پایگاه ظاهراً هوایی در ایران محمد باقر قالیباف ١٣٧۶در خردادماه 

ه فعلی نیروی انتظامی ایران مسئولیت آموزش فرمانده سابق نیروی هوائی سپاه و فرماند
خلبانان انتحاری در ایران را بر عهده گرفت که به آمار خود آن سازمان تا اواسط سال 

 خلبان دوره دیده و آماده عملیات انتحاری در ایران از اقصا نقاط ١٠٠ بیشتر از ٢٠٠١
یا برای اهداف آتی انتقال اند و به مراکزی در گوشه و کنار دن جهان در ایران دوره دیده

  .اند داده شده
 آخوندی توانست از موقعیت حکومتاندازی پروژه اصالحات درون ایران،  با راه

بدست آمده استفاده نماید و نیروهای سست و خطرساز آتی در عرصه اطالعاتی و 
  .باشد امنیتی در کشور را از صحنه بازی حذف نماید که نشانه آن سعید امامی می

مین سال سازمان ضد جاسوسی مشترک ایران و القاعده تصمیم به اجرای در ه
توانست پرده از  مانوری گرفتند تا گزارشهای مخبران سازمانهای اطالعاتی غربی که می
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کشی در مزار  راز این دو بردارد را خنثی نماید و بر همین منوال کارناوال دیپلمات
 آن تنها سالح دفاعی ایران در برابر شریف با چراغ سبز ایران آغاز گشت و پس از

  .اتهامات القاعده همین موضوع بوده و بس
با سقوط اولین هواپیمای مسافربری در اروپا و برخورد آن با آپارتمانی مسکونی 
ایده حمله به اهداف دولتی و نظامی غربی در ذهن طراحان تشکلهای تروریستی قوت 

  .مقنیه و محمد باقر قالیباف طراحی گردیدگرفت که بخش اعظم این طرح بوسیله عماد 
  . طراحی عملیات هوایی بوسیله مقنیه کامل گشت١٩٩٧در اواخر سال 

 سازمان القاعده مدیریت اجرایی عملیات عظیمی را بر عهده ١٩٩٨در سال 
  .گرفت

 منطقه بزرگ آمریکا، ٣ عملیات طراحی شده که قرار بود در ١٩٩٩در سال 
  .ی گردد به دلیل نامعلومی بتعویق افتاداسپانیا و اسراییل عمل

 روزه با ۴ ایمن الظواهری از مرکزیت ایران با یک گفتگوی ٢٠٠١در ژانویه 
  .رهبران ایران به توافقات اساسی و نهایی دست پیدا نمودند

الدن  در پی این توافقات خبر شروع عملیات و حمایت آتی رهبران ایران به بن
الدن به ایران عملیات در فاز اجرایی  الدن فرزند ارشد بن  بنابالغ گردید و با ورود سعد

  .قرار گرفت
 عملیات بوسیله تیم محمد عطا با مرکزیت هامبورگ اجرا شد ٢٠٠١در سپتامبر 

ریزی  الدن در ایران و برنامه  و بعد از آن استقرار گروه القاعده به رهبری اسامه بن
ری در پاکستان، افغانستان، عراق و گذا مشترک با حکومت اسالمی در عملیات بمب

  .اروپا
و در نهایت همکاری با اجرای این عملیات و اهداف مشترک و تقسیم بندی شده 
ایران و القاعده کماکان تحت یک برنامه زمانبندی شده مشترک با حکومت اسالمی در 
درازمدت در حال پیشرویست و بر همین منوال افزایش ناامنی، ترور و جنگ را در 

  .بینیم منطقه و در دنیا می
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  طبق خبرهای رسیده از
  منابع اطالعاتی سازمان پارس در ایران

  
مذاکراتی بین بشار اسد رئیس جمهور سوریه در تهران با سران رژیم صـورت              ) ١

این مذاکرات در مـورد همکاریهـای اطالعـاتی و نظـامی مـشترک و طـرح                 . گرفته است 
لیه منافع آمریکا در منطقه و دنیا صورت گرفـت و در ایـن رابطـه                های تخریبی ع   برنامه

  .ایران تعهد فرستادن نفت مجانی به سوریه به مدت دو سال را به عهده گرفته است
به پیشنهاد ایران از سران القاعده خواسته شـده بـود قبـل از انتخابـات از انجـام                   ) ٢

شـود ولـی     باعث محبوبیت بوش مـی    هرگونه عملیاتی در خاک آمریکا خودداری کنند، زیرا         
ضعف دسـتگاه   (بعد از بحث و مجادله در سنای آمریکا و با نظریه کارشناسان حکومت ایران               

اند که برای ایجاد  گیری تغییر کرد و سران حکومت مجدداً از القاعده خواسته        تصمیم) بوش
رشناسـان ویـژه    گفته شـد کا   . آمیز و به هم زدن اوضاع عملیات را از سر گیرند           حالت تشنج 

ایران که در دفتر هماهنگی تهران بین حکومت اسالمی و القاعده و حزب اهللا و دیگـران کـه           
شود طرح حمله به یکی از مراکـز اتمـی آمریکـا را کـه نزدیـک                  توسط ناطق نوری اداره می    

اند و چنانچه موفق شوند جان چندین میلیون انسان بیگنـاه در خطـر               واشنگتن است، داده  
این پروژه ضربه نهایی نامیده شده است و در آن ایران محـل حملـه را مـشخص        . ودخواهد ب 

  .خواهد نمود که در صورت عملی شدن بسیار کارساز خواهد بود
در خبرهای محرمانه آمده است گفتگوهایی برای بردن مقتدا صدر به ایران به         ) ٣

اسـتار محاکمـه او     طور محرمانه در حال انجام است چرا که نخست وزیر فعلی عـراق خو             
  .شده است
هایش اعالم کرده بود که در صورت حمله آمریکا به عراق            ای در گفته   خامنه) ۴

ای نفت بـه طـرف آمریکـا و یـا بـه سـود              با عملیات تخریبی اجازه نخواهد داد که قطره       
های نفت کرکوک از زمان تسلط       به همین دلیل تخریب چاهها و لوله      . آمریکا روانه گردد  

ای  در منطقه همواره توسط حکومت ایران عملی گردیده است و همچنین خامنه           آمریکا  
مجدداً در یک همایشی با عوامل سـپاه پاسـداران و بـسیج دسـتور تخریـب و بـه آتـش                      
کشیدن پاالیشگاهها و چاههای نفتی دنیا را صادر نمـود تـا در ایـن بـین بتوانـد صـعود                     

  .ترل نمایدقیمت نفت را به نفع عوامل و شرکتهای خودی کن
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  خبیث ترین فرد در تاریخ ایران
 

خاک پر گوهر ایران اهورایی تاکنون مزدوران خائن، دزدان جنایتکار بیـشماری را در            
خود دیده است ولی علی اکبر هاشمی بهرمانی مشهور به رفسنجانی روی تمام آنها را سپید                

ه حتی در روی کره زمین هم کـسی را          او سردار دزدی، خیانت و جنایت است ک       . کرده است 
توان یافت که چنین دزدی کالنی از یک ملت و سرزمین کرده باشد و در کنار آن برای       نمی

با مروری بـه تاریخچـه   . اند باقی ماندن بر سر قدرت هزاران تن به دستور وی به قتل رسیده          
ای تحت عنوان    الهزندگی او به شخصیت اهریمنی وی پی خواهیم برد و همانگونه که در مق             

ظهور شیاطین مذهبی در ایران اعالم کـردیم، یکـی از آن شـیاطین هاشـمی رفـسنجانی و                   
خواهد بر مسند ریاسـت جمهـوری اسـالمی، حکومـت            باشند و اکنون او می     خانواده او می  

هـا و     سـال بزرگتـرین خیانـت      ٢۶او بمدت   . فاسدش را بر ملت شریف ایرانزمین ادامه دهد       
علی اکبر هاشمی بهرمانی مشهور بـه       . ر مردم ایران و نام ایران روا داشته است        ها را ب   جنایت

خوانی نجات پیدا کـرد و        از روضه  ١٣٣٧رفسنجانی پس از ازدواج با عفت مرعشی در سال          
با کمک عموهای همسرش یعنی سید مهدی و سید کاظم مرعشی و نقل مکـان کـردن در                  

و در مکتـب    . زویر و ریا و خیانت و جنایت شد       همسایگی خمینی به کمک آنها وارد عرصه ت       
 .فراماسونری درس خیانت و جنایت را آموخت

رفسنجانی تئوریسین خشونت و یکی از افراد صادرکننده حکم قتل اندیـشمندان            
 . باشد ای می ایرانی همراه خزعلی، جنتی، خشوقت و محسنی اژه

ه است، سالها ریاسـت  محمد هاشمی یکی از برادران او که در آمریکا تحصیل کرد 
 .صدا و سیمای حکومت اسالمی را به عهده داشت

محسن هاشمیان پسرعموی او نیز که در مونترال کانادا تحـصیل کـرده اسـت در     
 .دهد گذاریهای شخصی در کانادا وی را یاری می های ملی به سرمایه انتقال سرمایه

برای (در وزارت نفت پسر او یاسر به واسطه معامالت و دریافت کمیسونهای کالن 
 .شود زیاد آفتابی نمی)  میلیون دالر١۵مثال با شرکت نفت نروژی 

محسن پسر میانی او از دفتر ریاست جمهوری شروع کرد و اکنـون دفتـر مجمـع     
کند و به مدیر عاملی شرکت متروی تهران نیز دست  تشخیص مصلحت نظام را اداره می   

 .یافت
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برای مثال، یاسر بـرای     . ایه دزدی استاد است   مهدی همانند پدر خود در کار سرم      
 درصد سهام شرکت هواپیمایی ایران و عربستان به صحنه آمد           ۴٧ درصد از    ٢٢تصاحب  

 . درصد الباقی را به محسن رفیق دوست داد٢۵و 
فاطمه رفسنجانی نیز عالقه به سرمایه دزدی دارد، و یک دوجین مؤسسه خیریـه            

 .در کنار خود دارد
یگر هاشمی رفسنجانی فعال سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی کـه بـه     فائزه دختر د

او چهـره مرمـوزی دارد      . های پدر خود، علوم سیاسی را مطالعه کرده است         یمن حمایت 
 انتشار پیام فرح دیبا در روزنامه قبیلشود، از که همه نوع فعالیت در کارهای او دیده می

وی در مصر و مالقات صمیمانه با عدی        زن، خواندن فاتحه بر سر مزار محمدرضا شاه پهل        
اکنون او مرتب بین تهران و لندن در رفت و آمد اسـت و یـک                . فرزند قاتل صدام حسین   

دامپزشــک فرانــسوی بــرای اســبهای انگلیــسی خــود در اســتخدام دارد و رابــط اصــلی  
 .ها شده است رفسنجانی با انگلیسی

ها  ها و جنایت   یه دزدی اکبر هاشمی مردی است که سرگذشت او پرده از راز کل          
 .دارد  سال حکومت اسالمی برمی٢۶در 

گیری حکومت اسالمی برای پاکسازی رقبای       هاشمی رفسنجانی در ابتدای شکل    
گـذاری در محـل حـزب     از بمـب . رسـاند  آنها را به قتل می  خود از صحنه سیاست همه      

 از دیگـری  گیرد و یکی پـس  جمهوری اسالمی و ترور فردی توسط گروه فرقان بهره می      
 ...، برای مثال بهشتی، مطهری، مفتح ورمی داردآنها را از سر راه ب

در زمان شروع جنگ ایران و عراق با رخنه در بیت خمینـی، جانـشینی فرمانـده                 
کل قوا را به عهده گرفت و با بکارگیری دو محسن، یکی محسن رفیق دوست و دیگـری                  

گـرد اقتـصادی ایـران را      سـال عقب   ٨٠  سال ایران را به تباهی کشاند و       ٨محسن رضایی   
 دانـشجویان را    تضمین کرد و در این زمان مخالفین خود و حکومت اسـالمی، مخـصوصاً             

های جنگ و کـشته شـدن و         او هنگامی که جوانان را به رفتن به جبهه        . قلع و قمع کرد   
ــشویق و ترغیــب مــی  ــد ارشــد او ســرگرم    شــهادت ت ــسنجانی فرزن ــرد، محــسن رف ک

پس از جنگ به مدت هشت سـال امـور مملکتـی را بـا همـان      . بلژیک بودگذرانی در   خوش
. کند دستور قتل احمد خمینی را صادر می      محسنین بدست می گیرد و پس از مرگ خمینی          

. رسـد   خـواه و مـیهن پرسـت بـه اوج خـود مـی              در این دوره سیاه ترور شخصیت های آزادی       
در خارج از ایران مشهورترین آنها دکتـر        مخالفین چه در ایران و چه در خارج ترور می شوند و             

 و دکتر شاپور بختیار بودند و در داخـل ایـران            عبدالرحمان قاسملو، دکتر سعید سرافکندی    
ای در دوره ریاست جمهوری      های زنجیره  آنچه مسلم است قتل   . پروانه و داریوش فروهر   

 که عالیجنـاب    به راستی . هاشمی رفسنجانی شروع شد و در زمان خاتمی ادامه پیدا کرد          
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او با چه رویـی خـود را        . سرخپوش، رنگ پیراهنش از خون ملت ایران گلگون شده است         
او بـرای گـرفتن حمایـت از اسـتعمارگران در           . کاندیدای ریاست جمهـوری کـرده اسـت       

. هـا را داده اسـت      انتخابات نمایشی همه گونه باج را پرداخت کـرده اسـت و همـه قـول               
 ۴٠ورشکـسته، خریـد     » روور«با انگلیس و خریـد کارخانـه        مهاجرانی و عادلی در رابطه      

درصد سهام میکروسافت، دادن نفت مجانی به فرانسه و آلمان تـا بتوانـد جلـب حمایـت               
ها بـسیار دیـده اسـت و بـا           ولی باید گفت که ملت ایران از این دسیسه        . تبلیغاتی نماید 

صوصاً هاشـمی   تجربه دردناک خود چهره کثیف همـه کـارگزاران حکومـت اسـالمی خـ              
شـرکت نخواهـدکرد و مـردم       ) انتـصاباتی (شناسد و در هیچ انتخاباتی       رفسنجانی را می  

دان تـاریخ    ایران با همبستگی با سازمان پارس و شورای براندازی همه آنهـا را بـه زبالـه                
  .خواهند فرستاد

  
  ١٣٨۴خرداد 
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  خاندان هاشمی رفسنجانی

  
گردد که بصورت اختاپوسی  ای اطالق می  هنفوذ و در سای های ذی  گروه مافیا به 

هـای مافیـایی     گـروه . انـدازد  های مالی، تجاری و صنعتی یک کشور پنجه می         بر شبکه 
بایـست صـاحب    همواره در صدد کسب ثروت بوده و برای حصول و حفظ آن، الجرم می 

ند کن حد وحصر در وهله اول سعی می       مافیا با برخورداری از ثروت بی     . قدرت نیز گردند  
، اراده خود را به آنان تحمیل کرده و شبکه ثـروت را از                با حمایت از برخی سیاستمداران    

های مخوف و هولناک، چنانچـه مـوانعی         این گروه . پشتیبانی سیاسیون برخوردار نمایند   
در مقابل خود مشاهده نکنند، خواهند کوشید تا با باال رفـتن از نردبـان قـدرت، از یـک                    

ظ ثروت را تسریع نموده و از طرف دیگـر بـرای خـود مـصونیت                طرف، روند کسب و حف    
 .آهنین و چند الیه ایجاد کنند

بـرای   باشـند،  معـروف مـی   »دولت در سایه«گروههای مافیایی که اصطالحاً به  
تهدیـد و   «. کننـد   رسیدن و دستیابی به اهداف و مقاصد خود از هیچ اقدامی دریـغ نمـی              

از جملــه  »حــذف فیزیکــی«و  »اشــخاصشخــصیت نمــودن  تخریــب و بــی«، »ارعــاب
 .باشد کننده می های مافیا برای برخورد با رقیبان و عوامل سد  شیوه

باشد و در چند سال گذشته ـ بـویژه    کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی 
جریان مافیای بسیار بزرگ در کشور شکل گرفته است که با  شرایط پس از جنگ ـ یک 

های بیشمار دولتی، به دنبال کسب ثروت بیشتر و توسـعه قـدرت خـود    گیری از رانت   بهره
 رفـسنجانی    محفل موسوم به کـارگزاران سـازندگی و خانـدان آقـای هاشـمی             . باشد می

 .مصداق بارز این شبکه مافیایی است
در این سلسله نوشتار بـه معرفـی و ذکـر اقـدامات آنـان در دو عنـوان جداگانـه               

عالیجنابان قدرت . خواهیم پرداخت »مافیای ثروت و قدرت«و  »طلب عالیجنابان قدرت«
پـردازد و      های مافیایی عناصر حزب کارگزاران سـازندگی مـی           طلب به معرفی و فعالیت      

مافیای ثروت و قدرت نیز، روشنگری پیرامون خاندان آقای هاشمی رفسنجانی را وجهـه              
دم عزیز کشورمان بویژه نسل     امید آن داریم که مورد توجه مر      . همت خود قرار داده است    

 .جوان قرار گیرد
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 اعمال قدرت برای تبدیل اراضی منابع طبیعی به ویال         
با استفاده از نفوذ و قدرت خود       ) برادر آقای هاشمی رفسنجانی   (آقای محمد هاشمی    

 اصـلی، موسـوم بـه الالنِ    ٢۴، چندین هکتار از اراضـی منـابع ملـی پـالک      ١٣٨٠در سال   
 .نماید متعلق به اراضی منابع طبیعی را تصرف می) واقع در فشم( شمیرانات شهرستان
در تــاریخ ) نــژاد غالمعبــاس عبــدی(مــدیرکل منــابع طبیعــی اســتان تهــران ) ١

 ۵٣٩ خطاب به دفترخانه اسناد رسمی شـماره         ١١۶٩٧/۶٧ شماره     طی نامه  ٨٣/٢۶/۴
 مترمربـع از اراضـی      ١٢۴۵٠تهران، درخواست نموده تا نسبت به ثبت و انتقـال قطعـی             

 صـادره در    ۵/٢٣٢١ موسوم به الالن، با استناد بـه مجـوز شـماره             ٢۴ملی پالک     منابع  
 . از ریاست سازمان جنگلها و مراتع کشور، به محمد هاشمی اقدام نماید٧/٣/٨٠تاریخ 

آقای محمد هاشمی قبل از انتقال سند فوق، اقدام به فروش یا انجام قراردادهای              
 شده بـه نـام نزدیکـان خـود           تقال سند قسمتهای دیگری از ملک تصرف      صوری جهت ان  

 .نموده است
اقدام به تأسیس شـرکت     ) ١قبل از اقدامات ذکر شده در بند        (محمد هاشمی   ) ٢

، فرزند )برادر خانم وی( به نام حمید رضا نظری ٢٠٢۶۶٢به شماره ثبت  »کوثر پارس«
نموده کـه چنـد هـزار متـر از شـش         ،  ١٣۴٢، به شماره شناسنامه     ١٣۴۵محمد، متولد   

 اصلی  ٢۴ فرعی و    ١٠۶۶ مترمربع اراضی پالک     ۴٩٢٢٩۵دانگ قطعه یک، به مساحت      
 .رساند را با نام این شرکت به ثبت می

مجتمــع فرهنگـــی روشــنگران متعلـــق بــه محمـــد هاشــمی در تـــاریخ     ) ٣
 ٢۴ مترمربع از زمین متعلـق بـه پـالک           ۵۶٢ قطعه زمینی به مساحت      ١١/١٠/١٣٨١

الزم به ذکر است آقای  .را به خانمی به نام طاهره گلکار فروخته است       ) فشم(صلی الالن   ا
محمد هاشمی در بخشی از متصرفات مذکور اقدام به ساخت دو مجتمع ویالیی فـدک و              

ــدود     ــاکنون ح ــه ت ــوده ک ــه نم ــغ     ١٨ریحان ــه مبل ــد ب ــر واح ــاده و ه ــد آن آم  واح
دفتر فـروش ایـن   . ته شده استریال فروخ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣ الی ٠٠٠/٠٠٠/٨٠٠/٢

 واحد ویالیی مستقل    ١٨در حال حاضر    ... : ای در مورد آنها آورده است        ویالها در دفترچه  
هـر  . باشـد    مترمربع می  ٢٢۵٠ تا   ۴٠٠ مترمربع بنا و زمین از       ٣۵٠ تا   ١۵٠با متراژهایی از    

اب بـرق و یـک       مستقل، سرایداری، دو انشعاب آب، یک انشع        واحد ویالیی دارای شوفاژخانه   
 بـا یـک حـساب        .باشـد  خط تلفن بوده و شهرک نیز دارای نگهبانی و جاده اختصاصی مـی            

واحد ویالیی فوق مبلغ    ١٨توان به این موضوع پی بردکه تنها از فروش           سرانگشتی ساده می  
  .است  ریال سود عاید محمد هاشمی گردیده ۵۴/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠
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 مصرف سوخت و خاندان آقای هاشمیسازی  سازمان بهینه           
سازی مصرف سوخت، تحت سیطره کامل مافیای قـدرت و ثـروت              سازمان بهینه   

اینان از این طریق عالوه بر کسب درآمدهای هنگفت، اقدامات مورد نظر خـود              . قرار دارد 
 .نمایند را در پوشش این سازمان ساماندهی و پشتیبانی مالی می

 CNG تعمیر و نگهداری و واگذاری مراکز توزیـع          در حال حاضر امتیاز ساخت،     
  از طرق این سـازمان در اختیـار اعـضاء ایـن خانـدان قـرار گرفتـه                 ) گاز فشرده طبیعی  (

 نشریه محلـی و اسـتانی را بـین          ١٠٠خاندان آقای هاشمی با استفاده از این رانت         .است
 ریـــال و چنـــد روزنامـــه سراســـری را بـــه میـــزان  ٠٠٠/٠٠٠/٧ تـــا ۴/٠٠٠/٠٠٠
نمایند تـا آنـان در جهـت سیاسـتهای مافیـای               پشتیبانی مالی می   ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١

  .ثروت و قدرت، افکار عمومی را شکل دهند
 

 وجوهات بنیاد بیماریهای خاص در خدمت انتخابات
 ١٣٧۴اسناد موجود در بنیاد بیماریهای خاص حـاکی از آن اسـت کـه در سـال                

 بیماریهای خاص، تحت مسئولیت خانم       ریال از وجوهات بنیاد    ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢مبلغ  
، توسط آقـای آشـوری در اختیـار سـتاد     )دختر آقای هاشمی رفسنجانی   (فاطمه هاشمی   

اسـتفاده مـالی از      با توجه به شرایط موجـود سـوء       . است  انتخاباتی کارگزاران قرار گرفته     
 .باشد محل وجوهات بنیاد بیماریهای خاص در انتخابات آتی متصور می

  
 نواده هاشمی در قراردادهای نفتی خارجیتبانی خا

گیـری   رشـوه  نامه افشاگرانه مدیر مستعفی شـرکت اسـتات اویـل یکـی از مـوارد     
ای به   طی نامه) مدیر مستعفی(آقای هوبارت . خانواده هاشمی در قراردادهای نفتی است

 سـال بـه     ١٠ دالر بـه مـدت       ٠٠٠/۵٠٠/١هیئت مدیره شرکت مزبور، پرداخت سالیانه       
را به عنوان پورسانت تـشریح کـرده        ) پسر آقای هاشمی رفسنجانی   ( مهدی هاشمی    آقای

 .است 
  

 اعمال نفوذ مافیای ثروت و قدرت در شهرداری
 مترمربع جنب   ٢٢٧٠در پی درخواست صدور مجوز فروش برای باغی به وسعت           

ی ، با تبانی صورت گرفته بین آقای علـ        )خانم فرزین (پارک جمشیدیه، از طرف مالک آن       
بـه بهانـه   ) شهردار وقت تهـران (و کرباسچی ) هاشمی رفسنجانی برادرزاده آقای(هاشمی

طرح گسترش پارک جمشیدیه، این مجوز صادر نگردیـد و بـا تحـت فـشار قـرار دادن و              
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تهدید و ارعاب وی از طرف شهرداری ، علی هاشمی به عنوان نماینده شـهرداری، ملـک                 
 میلیـون تومـان     ٩٠، به مبلغ ناچیز     )همسر وی (یینژاد کشکو   فوق را به نام مریم هاشمی     

خریداری نمود و با رفع موانع فروش و عوامل کاهش دهنده قیمت، آنرا پس از چند مـاه                  
 . ریال به فروش رساند٠٠٠/٠٠٠/٩٠٠/١به مبلغ 
علی هاشمی بابت ملغی شدن طرح عظیم گسترش پارک جمشیدیه کـه زمـین               

شـد و منتفـی شـدن           اصلی فروش آن محسوب مـی      گرفت و مانع    فوق را کامالً در برمی    
طرح تعریض خیابان جمشیدیه که در آن پانصد متر ازباغ فوق برای عبور مسیل در نظر                

 ریال به عنوان رشوه و حق السهم بـه کرباسـچی            ٠٠٠/٠٠٠/٣۵٠گرفته شده بود مبلغ     
 . پرداخت نمود) شهردار وقت تهران(

موسـوم بـه سـازندگی، پیامـدهای     اجرای سیاستهای غلـط اقتـصادی در دولـت       
شکاف طبقاتی و ایجاد فاصله بین طبقه ثروتمند و کم          . زیانباری را به کشور تحمیل کرد     

 ١ بـه    ٧٠در طی این سالها متأسـفانه ایـن فاصـله بـه نـسبت               . درآمد از آن جمله است    
 ریال درآمـد کـسب      ٠٠٠/٧٠٠بدین ترتیب که چنانچه یک فرد ثروتمند        . رسیده است 

 .داشت  ریال درآمد می٠٠٠/١٠در مقابل یک فرد کم درآمد کرد  می
  

  ١٣٨۴خرداد 
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   سال خویش٢۶ اسالمی در حکومت
 

چهاردهم خرداد هزار و سیصد و شصت و هشت خبر درگذشت روح اهللا موسـوی               
هـای گروهـی ایـران و جهـان          خمینی بنیانگذار نظام خودکامه مذهبی ایران در رسـانه        

دی روستازاده که در سپتامبر هزار و نهصد و دو مـیالدی در    سرانجام آخون . منتشر گشت 
روستای خمین چشم به جهان گشوده بود و منشاء وقایع بسیاری در ایـران گردیـد، دار                 
فانی را وداع گفت و میراثی پرمنفعت برای جماعـت هماننـد خـود کـه دسـتار بـر سـر                      

ی دانست، مردی که هنـوز       اسالم حکومتتوان او را گرانیگاه      می. بندند بر جای نهاد    می
 اسالمی علیرغم اختالفات و جنگ قدرت خویش، او را امام خـود             حکومتاصحاب قدرت   

. دانـد  دانسته و هر یک دلیل مشروعیت گفتار و کردار خویش را عملکرد و سیره او مـی                
تمـامی راههـا بـه او خـتم         .  اسالمی در زمان وی، نظامی خودکامـه فـردی بـود           حکومت

ای  او بت همه حاکمان ایران است، از خامنه. بودند  به فرمان او می  شد و همه گوش    می
سازی،  ، علیرغم مذمت قهرمان   »نامه ای برای فردا   «و رفسنجانی گرفته تا خاتمی که در        

پس از او قدرت متمرکـز در یـد او بنـا بـه     ! چند سطری در مدح و ستایش او سخن راند       
د او، احمد خمینـی گردیـد، در میـان دو           وقایع متعدد بسیار که حتی منجر به قتل فرزن        

 حکومـت جمعی دسـتاربند کـه در حکـم هـسته قـدرت             . قشر از اصحاب او اشاعه یافت     
و جمعی دیگر که تنها در ظاهر       ! نامند باشند و خود را روحانی یا ملبس می        اسالمی می 

ن پس بود   از آ . با آنان یکسان نمی باشند، اما در باور نمونه مشابه آنان در لباسی دیگرند             
هـای   جمعـی بـا توانـایی     .  اسالمی تبدیل به نظامی خودکامه جمعی گـشت        حکومتکه  

 . ناهمگون در کنار یکدیگر
 اسالمی بخشی از قدرت در میان پنج خانواده مافیای قـدرت تقـسیم              حکومتدر  
مهـدوی کنـی،    . هایی که در رأس آنان پنج پدر خوانده قـرار دارنـد            خانواده. گشته است 
، حبیـب اهللا عـسگراوالدی و محـسن         )رفسنجانی(ای، اکبر هاشمی بهرمانی      علی خامنه 

 .باشند رفیق دوست پنج پدر خوانده می
هـا بـه او کـرنش        پدر خوانده بزرگـی اسـت کـه سـایر پدرخوانـده           : مهدوی کنی 

پدر او که از روحانیون مرتبط با بریتانیا بود، فرزند خویش را هم راهی همـان                . کنند می
 تا بدانجا که مهدوی کنی به درجه هدایت کننده لژ فراماسـون آخونـدی               مناسبات نمود، 

 حکومـت مناسبات پنهان وی با بریتانیا کلید گنجینه اسرار بسیاری، در باره            . ایران رسید 
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چنـد صـباحی    . وی تمایل چندانی به بازی بر روی صحنه سیاسـت نـدارد           . اسالمی است 
 اعضای فقهای شورای نگهبان در صـحنه        مقام وزارت کشور و مدتی هم به عنوان یکی از         

مجمع روحانیـت   «دبیر کلی   . حاضر شد و پس از آن سیاست پشت صحنه را ترجیح داد           
 . اسالمی سالهاست که برعهده اوستحکومت، یکی از دو تشکل آخوندی »مبارز

 اسالمی، فردی بسیار نزدیک بـه گروههـای     حکومتدومین رهبر   : ای علی خامنه 
می، حجتیه و دانـش آموختگـان مدرسـه حقـانی و یکـی از آمـران                 جمعیت مؤتلفه اسال  

 خورشیدی در مشهد چشم به جهان       ١٣١٨ تیرماه   ٢۴وی در   . ای است  قتلهای زنجیره 
او یکی از سه ضلع مثلث مشهد به همراه واعظ طبسی و هاشمی شاهرودی است               . گشود

ای به   ه هنوز وزنه  و موافقت منتظری زمانی ک    ) رفسنجانی(که با توصیه هاشمی بهرمانی      
آمد، راهی تهران گشت و به همراه رفـسنجانی و سـایرین حـزب جمهـوری                 حساب نمی 

او مناصـبی همچـون معاونـت وزارت دفـاع ، سرپرسـتى سـپاه               . اسالمی را تأسیس نمود   
پاسداران، امام جمعه تهران، نماینده روح اهللا موسوی خمینـی در شـوراى عـالى دفـاع ،                  

، ریاست شورای عـالی انقـالب       )دو بار ( مجلس، ریاست جمهورى     نماینده مردم تهران در   
فرهنگی، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست شوراى بازنگرى قانون اساسـى             

 را بر عهده داشـته و سـرانجام در پنجـاه سـالگی مقـام رهبـری جمهـوری                    ١٣۶٨سال  
اری از  او بـه نـوعی ماننـد بـسی        . اسالمی را بـه کمـک هاشـمی رفـسنجانی بدسـت آورد            

 .  اسالمی، رشد و مناصب خود را مدیون هاشمی رفسنجانی استحکومتسیاستمداران 
محسن رفیق دوست، کارگر میدان تره بار که با رانندگی اتومبیل بلیزر به غـارت               
برده خود و انتقال خمینی از فرودگاه تـا بهـشت زهـرا قـدم در میـان سیاسـیون ایـران                      

دی که سالها بنیاد عریض و طویـل مستـضعفان را           مر. گذاشت، پدر خوانده دیگری است    
های خود را بـه   اداره نمود و به یمن سفارش برادرش در کانادا بسیاری از اموال و دارایی          

 . مردی نزدیک به جمعیت مؤتلفه و هاشمی بهرمانی. کانادا منتقل نمود
ـ              ه حبیب اهللا عسگر اوالدی، رئیس جمعیت مؤتلفه اسالمی تالی فـدائیان اسـالم ب

هـای مـالی     الدین طباطبـایی کمـک     گری سید ضیاء   ریاست نواب صفوی، که با واسطه     
تشکلی که کنترل بازار سنتی ایـران و اتـاق          . نمود بریتانیا را به فدائیان اسالم منتقل می      

  ازبازرگانی را بر عهده داشته و مناسبات ویژه کهنی بـا بریتانیـا دارد، مطلبـی کـه یکـی           
ای با روزنامه همشهری و فعالیت ایـن         در مصاحبه ) ی خاموشی علی نق (اعضای ارشد آن    

های آن در تهیه مـوادی       گروهی که تالش  . گروه در بهبود روابط با بریتانیا، اذعان داشت       
 اسـالمی از  حکومـت که کاربرد دوگانه در مصارف پزشکی و ساخت بمب اتم دارند، برای       

حبیب اهللا  .  را نباید نادیده گرفت    طریق یکی از شعبات بریتانیایی و یک شرکت امریکایی        
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عسگراوالدی پدرخوانده، فرزند تاجر یهودی سرشناسی است کـه پـدرش در زمـان رضـا               
به اسالم گرویده و نام خانوادگی عسگراوالدی مـسلمان از          ) آخوند(شاه در محضر تهرانی     

 .جانب همین آخوند برای او برگزیده شد
 اسالمی که رد پای او در همه        حکومترو اما پدر خوانده پنجم، مردی قدرتمند د       

شود، علی اکبر هاشـمی بهرمـانی مـشهور بـه رفـسنجانی، کـه                جای این نظام دیده می    
اش، او را از یـک       ازدواج او در سال هزار و سیصد و سی و هفت با عفت مرعـشی زوجـه                

سیدمهدی و سیدکاظم عموهای عفت بنا بـه تـوافقی          . خوان نجات داد   طلبه ساده روضه  
دادند تا گذران زنـدگی کنـد و او پـس از فـروریختن               و ماهیانه پنجاه تومان مزد می     به ا 
نقل مکانی که سـرآغاز     . اهللا موسوی خمینی نقل مکان نمود      اش به همسایگی روح    خانه

او نه تنهـا خـود مـرد عـالم سیاسـت اسـت، بلکـه                . باشد ورود وی به عرصه سیاست می     
 . خویشاوندانش هم همگی سر در جایی دارند

سید حسین مرعشی پسر عموی همسر وی که از استانداری کرمان آغاز نمـود و               
به دنبال ریاست جمهوری هاشمی به ریاست دفتر وی برگزیده شـد و پـس از آن راهـی               

سپس جانشین دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گشت و رهبری طیـف           . مجلس گردید 
 . کرمانیهای حزب را هم بر عهده دارد

رادر وی که دانش آموخته ایاالت متحده اسـت و سـالها ریاسـت              محمد هاشمی ب  
گان دهای نماین  اسالمی را بر عهده داشت، که به دنبال نارضایتی         حکومتصدا و سیمای    

هایی همچون پرورش، موحدی سـاوجی و کـامران، از    چپ مجلس دوره چهارم و راستی  
ا اینکـه در دوره دوم      ریاست این سازمان خلع و به قائم مقـامی وزارت خارجـه رسـید تـ               

کـسی کـه در حـزب       .  برادرش به مقام معاونت اجرایی او دسـت یافـت          یریاست جمهور 
 . های آن با او سر ناسازگاری دارند کارگزاران طرفداران چندانی ندارد و طیف اصفهانی

محمود هاشمی بـرادر دیگـر وی کـه در سـال هـزار و سیـصد و پنجـاه و چهـار                       
هر قم می بود در حالیکه برادر وی به اتهـام فعالیـت علیـه               خورشیدی معاون فرماندار ش   

احمد دانش آموخته ایـاالت متحـده و قاسـم،        . نظام پادشاهی در بازداشت به سر می برد       
 . برادران دیگر وی می باشند که هر یک در جایی دست دارند

در میان پسر عموهایش، محسن هاشمیان هم که دانش آموخته مـونترال کانـادا              
در میان پسران او علی اثرگذارترین عضو کـارگزاران سـازندگی           . ر در جایی دارد   است، س 

است که به واسطه معامالت و دریافت کمیسیونهای کالن در وزارت نفـت، زیـاد آفتـابی                 
محـسن پـسر میـانی وی از دفتـر ریاسـت            . شود که مبادا مخالفان پـاپیچ او شـوند         نمی

کنـد   ع تشخیص مصلحت نظام را اداره میجمهوری شروع کرد و اکنون دفتر او در مجم    
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ساخته، سالهاست مدیر عاملی شرکت متروی تهـران را          و خاطرات پدر را نیز منتشر می      
 او چندان تمایلی به بازیگری روی صحنه       انو اما یاسر و مهدی دیگر فرزند      . بر عهده دارد  

اسـر بـرای   شـوند ماننـد زمـانی کـه ی     ندارند، و تنها در صورت ضرورت وارد کـارزار مـی       
 درصد سهام شرکت هواپیمایی ایران و عربستان به صحنه آمد           ۴٧ درصد از    ٢٢تصاحب  

در میـان دختـران هاشـمی، دختـر         .  درصد الباقی را به محسن رفیقدوست دادنـد        ٢۵و  
ای به سیاست ندارد و در عـوض یـک دوجـین مؤسـسه               بزرگ وی فاطمه چندان عالقه    

عرصه سیاست سعی کرد با حضور در حزب اعتـدال          خیریه در کنار خود دارد، او تنها در         
در مقابل خـواهر او فـائزه در عـالم سیاسـت            . ای میانه از خود نشان دهد      و توسعه چهره  

های پدر علـوم سیاسـی را در دانـشگاه           او که به یمن حمایت    . برای خود بر و بیایی دارد     
ی مجلس شـد، زنـی      های سیاه بازی گروههای چماق به دست راه        آزاد خواند و با برنامه    

ای مرموز که همه نوع فعـالیتی در         چهره.  اسالمی است  حکومتفعال در عرصه سیاست     
شود، از انتشار پیام فرح دیبا در روزنامه زن و خواندن فاتحه بر سـر                کارهای او دیده می   

 تا مالقـات بـا عـدی فرزنـد صـدام حـسین در               گرفتهمزار محمدرضا شاه پهلوی در مصر     
 . کومت رژیم بعث در عراقسالهای واپسین ح

اکبر هاشمی مردی است که سرگذشت او پرده از راز بسیاری از مجهوالت ایـران               
از سیطره تمام کمال جناح راست بر کشور گرفته تا . دارد  اسالمی برمیحکومتدر دوره 

 اسالمی پیشرفت   حکومتاو مردی است که بسیاری از سیاستمداران        . ای قتلهای زنجیره 
ای، غالمحـسین    افـرادی همچـون علـی خامنـه       . باشـند   را مدیون او مـی     و حیات خود  

 . کرباسچی، عطااهللا مهاجرانی، حسن روحانی و دیگران
 حکومـت هـای    و اما مردان دیگری که در میان هسته قدرت به عنوان تئوریسین           

متولد هـزار و    . افرادی همچون محمد تقی مصباح یزدی     . نمایند اسالمی ایفای نقش می   
 ١٣٣٩ تـا    ١٣٣١ سیزده خورشیدی در شهر کویری یزد، کـه مـابین سـالهای              سیصد و 

از نزدیکان بهـشتی، بـاهنر و هاشـمی         . اهللا موسوی خمینی در قم بوده است       شاگرد روح 
رفسنجانی که در زمان نظام شاهنشاهی دو نشریه زیرزمینـی بعثـت و انتقـام را منتـشر                  

ای که دانش آموختگان آن از        مدرسه پس از آن وی در اداره مدرسه حقانی،       . نمودند می
باشند، با جنتی، بهشتی و قدوسی همکـاری          اسالمی می  حکومتهای   مخوفترین چهره 

او مؤسس مؤسسه در راه حق، دفتر . داشته و به مدت ده سال در آن تدریس نموده است     
و همکاری حوزه و دانشگاه و بنیاد باقرالعلوم است و از سال هزار و سیصد شصد و نه عـض  

ـادر            . باشد  اسالمی می  حکومتمجلس خبرگان رهبری     او تئوریسین خـشونت و یکـی از افـراد ص
 .باشد ای می کننده حکم قتل اندیشمندان ایرانی به همراه خزعلی، جنتی، خشوقت و محسنی اژه
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 اسالمی افرادی قرار دارنـد کـه از هفـت           حکومتهای پایین تر قدرت در       در رده 
 .  قبض قدرت نمودند که تالش آنان راه به جایی نبردسال پیش تا کنون، سعی به

طلب پـا بـه عرصـه سیاسـت ایـران       اولین دسته از این افراد که به عنوان اصالح    
نهادند، سعی نمودند با برمال نمودن بسیاری از اسرار پشت پرده سیاست، انحصار قـدرت               

ت سـال تـالش آنـان       امـا هفـ   .  اسالمی در دستان آخوندها را از میان بردارند        حکومتدر  
ای کـه   چرا؟ جبهـه . ائتالفی که از بدو تولد محکوم به شکست بود. منجر به شکست شد  

 اسـالمی   حکومتبا نام دوم خرداد تشکیل گردید متشکل از گروههای سیاسی گوناگون            
چرا به اشتباه چپ نامیده شدند؟ زیرا همگی آنان از          . بود که به اشتباه چپ نامیده شدند      

گروهی از آنان کـه دو چهـره محبـوب در           .  اسالمی نبودند  حکومته چپ   طیف موسوم ب  
اهللا  عطـاء . آمدنـد  طلبان بودند، هر دو از حزب کارگزاران سـازندگی مـی           آغاز راه اصالح  

مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و غالمحسین کرباسچی شهردار وقت تهـران هـر     
حزبـی کـامالً نزدیـک بـه هاشـمی          افـرادی از    . های محبـوب آن زمـان بودنـد        دو چهره 

افراد گروههای چپ دوم خرداد با آنکـه        . دانند رفسنجانی که وی را پدر معنوی خود می       
همانند سعید حجاریان تا سرحد مرگ پیش رفتند امـا نتوانـستند جایگـاهی هماننـد او                 

 . بیابند
باشـند کـه سـعی دارنـد بـا           اما دسته دیگر، افرادی همچون محسن رضایی مـی        

 اسالمی مناصب قدرت را یکی پس از دیگری      حکومتای به نام نسل سوم        جبهه تشکیل
ای که به طور نامحسوس با انتصاب سردارهای سپاه پاسداران در            در دست گیرند، پدیده   

توان آن را حکومت سردارهای بدون لبـاس         مناصب گوناگون در حال وقوع است، که می       
 اسـالمی در اندیـشه یـک تغییـر          به طـور کلـی هـسته قـدرت حکومـت          . نظامی دانست 

ـ  آخوندها از صحنه کنار می  . دکوراسیون است  بـازیگران دیگـری کـه    ه روند و صحنه را ب
کننـد،   بلحاظ اندیشه چیزی از آنان کـم نداشـته و تنهـا لباسـی متفـاوت بـر تـن مـی                     

سپارند تا حساسیت عمومی نسبت به انحصار مقامات عالی حکومت اسـالمی در یـد                می
طیـف  . کنـد  این ائتالف نوین را خطرات بسیاری تهدید مـی        . از میان بردارند  آخوندها را   

راست حکومت اسالمی که از آنان به عنوان محافظه کار نام می برند، باید تمـامی اتحـاد                 
ای که آنان را برای بقاء بر اریکـه قـدرت          جبهه. خویش را مدیون جبهه دوم خرداد باشد      

ه دوم خرداد نه همبستگی و نه جایگاه گذشته خـود           متحد نمود، اما امروز که دیگر جبه      
کاران باز است، رقابت و اختالفات درونی آنـان سـر            را دارد و عرصه برای ائتالف محافظه      

آنان نـه   . کاران هم همانند جبهه دوم خرداد ناهمگون است        ائتالف محافظه . کند باز می 
مضافاً بر آنکـه مافیاهـای      . ادیهای اقتص  در اندیشه سیاسی اتفاق نظر دارند نه در برنامه        
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های  اقتصادی اکثراً در میان آنان قرار داشته که تضاد منافع آنان مانعی بر سر راه برنامه               
 . اقتصادی آنان می باشد

بندی موارد فوق و نگاهی بر نظم حاکم بـر حکومـت اسـالمی در بیـست و                   جمع
ــین   ــرایط ب ــیس آن، و ش ــال تأس ــشمین س ــ  ش ــذار در مناس ــی اثرگ ــی الملل بات داخل

) که بحث در باب آنان از حوصله این نوشتار خارج است          (سیاستمداران حکومت اسالمی    
به همراه مشکالت عدیده حاکم بر جامعه ایران، همگـی سـوراخهایی بـر بـالن حکومـت                  

امـا آیـا ایـن نظـام سـاقط      . نماینـد  اسالمی هستند که این نظام خودکامه را تهدید مـی        
ای دیگر با بهای نـابودی بخـش         تغییر مشی خود و با چهره     شود یا بخشی از آن در        می

 دهند؟ آنچه که مسلم است، حکومت اسالمی با ایـن          دیگر از آن به حیات خود ادامه می       
تواند به راه خود ادامه دهد، اما اینکه چه نظمی بـر آینـده آن اسـتوار خواهـد                     نمی روند

  . اشدیست که تنها آینده پاسخگو آن می بیشد، حدث و گمانها
  

  ١٣٨۴خرداد 
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انگلستان ستون فقرات و علت اصلی تاریخی مسائل و مشکالت 

 سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی خاورمیانه و ایران
 

تـرین و از همـه مهمتـر         تـرین، سـازمان یافتـه      کشورانگلستان یکـی از قـدیمی     
کـشوری اسـت کـه سـابقه        . ترین قدرتهای استعماری جهان محـسوب مـی شـود          مداوم
ری آن به گواه اسناد موجود و متقن تاریخی به اوائـل قـرن شـانزدهم مـیالدی و                   استعما

. گردد م برمی ١۶٠٠در سال   » کمپانی هند شرقی انگلستان   «بویژه بعداً به زمان تشکیل      
های اسـتعمار کهنـه را در کـشورها ومنـاطق            ابتدا پرتغالیها در اوائل قرن شانزدهم پایه      

ریای سرخ، خلیج عمان، خلیج فارس، وشبه قاره هنـد          ساحلی اقیانوس هند وماوراءآن، د    
یافتـه بـا    هـا بـه تـدریج بـا مبـارزه مـداوم و سـازمان             پس ازآن، انگلیـسی   . برقرارکردند

ها و سایر قدرتهای استعماری دیگـر آنهـا را شکـست داده و وادار بـه خـروج از                     پرتغالی
 .ه شدندمنطقه کردند؛ تا اینکه بعداً خود قدرت برتر و بالمنازع منطق

پیشرفتها وموفقیتهای استعماری انگلستان ـ بویژه درخاورمیانه ـ تا به آنجا رسید   
که در شروع قرن بیستم، این پیر استعمار بر حدود یک چهارم کل خشکیهای کره زمین        

. سلطه استعماری و استثماری داشـت     )  میلیون نفرجمعیت  ٣٠٠با حدود   (و ساکنان آن    
بـرده  « نفـر  ١٠ری، هر فرد انگلیـسی در آن زمـان صـاحب            به همین جهت ازدیدگاه آما    

)!  میلیـون نفـر بـود      ٣٠جمعیت انگلستان در ابتدای قرن بیستم حدود        (بود  » استعماری
کـار و نخـست وزیـر        دقیقاً به همین دلیل بود که وینستون چرچیل سیاسـتمدار کهنـه           

انگـستان هیچگـاه    آفتاب در امپراتـوری     «: اسبق انگلستان در همان حوالی اعالم کرد که       
بخصوص، انگلستان بـا انعقـاد      . کرد ؛ و به واقع هم هیچگاه غروب نمی       »!کند غروب نمی 

درسـال  » قرارداد دارسی«اولین قرارداد اکتشاف و استخراج نفت در خاورمیانه موسوم به      
 سال مداوم بـا دولـت ایـران، و همزمـان مبـارزه شـدید قـدرت بـا                    ۶٠ به مدت    ١٩٠١

و قدرت بزرگ و محلی عثمانی؛      ) روسیه تزاری، آلمان، فرانسه   (اری  قدرتهای وقت استعم  
چنانکـه بـه   . قدرت و نفوذ استعماری خود را هر چه بیشتر در منطقه و ایران تثبیت کرد     

یک و ژئوپلیتیک سـرزمین     ژتوان گفت که جدا از موقعیت ویژه جغرافیایی استرات         میجرأت  
در کنار امتیـازات آن  ) ر کشورهای دیگر خاورمیانهو بعداً د(ایران، ضمناً کشف نفت در ایران  

انبوهی از مسائل و مشکالت خاص خودش را متوجه مردم و کشور ایران و کشورهای دیگـر                 
  .منطقه کرد؛ که تاکنون نیز همچنان به قوت و به اشکال دیگر ادامه دارد

592



  

یـز  انگلستان در اواخر قرن نوزدهم و در رقابت بـا قـدرتهای اسـتعماری وقـت و ن            
امپراتوری عثمانی که بخشهای مهمی از خاورمیانه و خلـیج فـارس را در کنتـرل و اداره                  

ای خـود، یـک قـرارداد        خود داشت؛ به منظور تثبیت هرچه بیشتر قدرت و نفوذ منطقه          
) که منصوب و تحت نظرحکومـت عثمـانی بـود         (تحت الحمایگی محرمانه با شیخ کویت       

 ١٩٠٠-١٨٢٠ه آن کـشور در فاصـله سـالهای      قابل توجه است ک   ). ١٨٩٩(منعقد کرد   
بـا  » قراردادهـای صـلح عمـومی     « سال، قراردادهای مشابهی را با عنوان        ٨٠یعنی حدود   

غالب شیخ نـشینهای خلـیج فـارس منعقـد کـرده بودکـه در واقـع همـان قراردادهـای                     
الحمایگی و سلطه انگستان بر سرنوشت سیاسی و اقتـصادی حکومتهـا و تحـوالت                تحت

مـسائل بحـرین در دوران      ! ود که تا حال حاضر نیز به اشـکال دیگـر ادامـه دارد             منطقه ب 
پهلوی و جزایرسه گانه در هر دو دوران پهلوی و حکومت اسـالمی کـه هـم اکنـون نیـز                     
گریبانگیر دولت ایران را گرفته است از جمله آثار و عوارض اینگونه فعالیتهای استعماری              

به هرحـال، اسـتعمار انگلـستان در    . یخ منطقه استانگلستان در طول چند قرن اخیر تار      
توانست در عین رقابت و چالش بـا دو قـدرت اسـتعماری     ١٩٢٠-١٩٠٠فاصله سالهای 

روسیه تزاری و فرانسه؛ ضمناً با سازش و مـصالحه بـا آنـان، بـسیاری از تحـوالت و نیـز                      
هـم ادامـه    ساز کشورهای خاورمیانه و ایران را شکل دهد کـه هنـوز              بحرانهای سرنوشت 

، )ارونـدرود (العـرب   گانه ، شـط   فلسطین، بیت المقدس، بحرین، جزایر سه     : مسائل. دارد
الحمایگی ایران، مسائل     تحت ١٩١٩ تقسیم ایران،    ١٩١۵ و   ١٩٠٧کویت، قراردادهای   

سایکس «قومی و نژادی و نیز اختالفات ارضی و مرزی ناشی از انعقاد قرارداد استعماری               
افراطی عرب، نقـش عمـده در       ) گرایی ملی( دادن به ناسیونالیسم     ، مسئله شکل  »ـ ییکو 

هـای   ، تـشکیل هـسته    )لژهای انگلیسی (ایجاد و توسعه گروههای استعماری فراماسونی       
هـا و افـراد ایرانـی و         گسترده جاسوسی و وابـسته و مـزدور کـردن بـسیاری از خـانواده              

ردشیروشـایورجی، بـرادران    نظیـر ا  (ای به دستگاه جاسوسی قدیمی انگلستان        خاورمیانه
های فرمانفرما، اکبر، علم و غیره در ایران؛ و خانواده شریف حسین در              رشیدیان، خانواده 

، وابسته و مزدورکـردن برخـی از        )اردن که هنوز نیز در رأس قدرت و حکومت قرار دارند          
 نفوذ و قدرتمند در راستای تحقـق       روحانیون شیعه و سنی کشورها به عنوان عوامل ذی        

هدفها و منـافع اسـتعمار انگلـستان در منطقـه، بـسیاری از اختالفـات ارضـی و مـرزی                     
شـود، نقـش    کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که تعداد آنها به دهها مـورد بـالغ مـی       

مستقیم در حمایت و بـه قـدرت رسـاندن حکومتهـای دسـت نـشانده و عامـل اجرایـی                     
 و عراق پس از جنگ جهانی اول، رضاشـاه          انگلستان در خاورمیانه نظیر حکومتهای اردن     

تا قبل از به قدرت رسـیدن حـافظ    (در ایران، آتاتورک در ترکیه، برخی دولتها در سوریه          
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 .باشد ، در لیبی و سودان و غیره از جمله مهمترین آنها می)اسد
پایان جنگ جهانی اول و نتایج ناشی از آن، در واقع شروع یک دوران مـاه عـسل                  

زیرا، از  . ی برای امپراتوری و استعمارخوش شانس انگلستان در خاورمیانه بود         نسبتاً طوالن 
عثمـانی،  (میان پنج امپراتوری آن زمان چهارتای آنها شکست خـورده و متالشـی شـده                

یا مانند روسیه تزاری با پیروزی انقالب اکتبر برای سالها گرفتـار انـواع              ) آلمان، و اتریش  
ضمناً قابل توجه و تأمل فـراوان       . ی، و اقتصادی شدند   مسائل و مشکالت سیاسی، اجتماع    

بویژه حضرات آقایان روحانیون و مذهبیون عضو رهبری سیاسـی فعلـی حکومـت              (است  
، همـان   »امپراتوری بزرگ اسـالمی   «که عامل اصلی شکست و فروپاشی آخرین        ) اسالمی

شأ و عامـل اصـلی      به اضافه اینکه هم آنها نیز من      . قدرت استعماری و منفور انگلستان بود     
امیـد کـه    ! سازی ایجاد کشور اسـراییل شـدند       ای بنام فلسطین و زمینه     پیدایش مسئله 

و » حکومـت اسـالمی  «روحانیون و مذهبیون رهبری ایران که شدیداً سنگ تجدید بنای         
شـان یـاری کنـد و ایـن          زننـد، حافظـه    المقدس را به سینه می     مسئله فلسطین و بیت   

 به خاطر بیاورند؛ و مهمتر اینکه نعل وارونـه نزننـد و آمریکـا را     واقعیتهای تلخ تاریخی را   
به هرحال، استعمار انگلـستان در     ! بجای انگلستان مقصر اصلی در مسئله فلسطین ندانند       

چـون و   یعنی بین دو جنگ جهانی اول و دوم، سلطه بی ١٩٣٩-١٩١٨فاصله سالهای 
ولیتیـک منطقـه    پاتژیک و ژئو  چرای خود را بر ذخـایر نفـت و گـاز و نیـز منـاطق اسـتر                 

، )١٩١۶(مهمتــر از همــه، براســاس قــرارداد ســایکس ـ ییکــو  . خاورمیانــه برقــرار کــرد
نشینهای خلیج فارس از جمله منـاطق        عراق، اردن، فلسطین، و شیخ    : سرزمینهایی نظیر 

بر همین اساس، جامعـه ملـل نیـز         . نفوذ انگلستان پس از جنگ جهانی اول قرار گرفتند        
با توجه به شـرایط خـاص       . مت قانونی این سرزمینها را به انگلستان واگذار کرد        ظاهراً قیو 

سیاسی و اقتـصادی دوران پـس از جنـگ جهـانی دوم ـ کـه بحـث آن مفـصل اسـت ـ           
که قـدرت سیاسـی و      ) مانند فرانسه (انگلستان به همراه دیگر قدرتهای استعماری بزرگ        
دند بـه نفـع دو ابرقـدرت آمریکـا و           اقتصادی و نظامی آنان کاهش یافته بـود، ناچـار شـ           

. المللی آغاز شـد    نشینی کنند و بدین ترتیب دوران جدیدی در روابط بین          شوروی عقب 
ای و   بنــا بــه شــرایط خــاص سیاســی ـ اجتمــاعی منطقــه  ١٩۶٠انگلــستان در دهــه 

 نیروهـای   ١٩٧١اش ناچارشد که تـا دسـامبر       المللی، و نیز مشکالت زیاد اقتصادی      بین
ولی سؤال مهم اینـست کـه آیـا         . ا از شرق سوئز و خلیج فارس خارج سازد        نظامی خود ر  

نشینی فیزیکی نظامی انگلستان از منطقه به معنـی کـاهش یـا پایـان قطعـی                  این عقب 
مطامع استعماری انگلستان در خاورمیانه و واگذاری کامل آنها به قدرتهایی نظیر آمریکـا        

ما در این مقاله کوتـاه تـالش کـردیم          . د بود و شوروی بود؟ نه، ابداً چنین نیست و نخواه        
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سازی و پیـدایش و تـداوم و توسـعه           نقش و نفوذ بنیادین استعمار انگلستان را در زمینه        
بسیاری از مسائل و مشکالت سیاسی، اجتمـاعی، و اقتـصادی کـشورهای خاورمیانـه بـه           

 حاضـر چـه     اینکه انگلستان در حال   . شکل خالصه و بر مبنای شواهد تاریخی بیان کنیم        
نقش و نفوذی را در روند تحوالت و رخـدادهای منطقـه ایفـا کـرده و خواهـد کـرد، در                      

  .بحثهای تحلیلی دیگری ارائه خواهد شد
  ١٣٨۴خرداد 
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  اوج گیری قیمتها و گرانی

  تیر خالص اقتصاد احمدی نژاد
  

. وه آورده اسـت   شود و گرانی مردم را به سـت        قیمتها در کشور روز بروز بیشتر می      
براسـاس  . زند دولت، عالوه بر آنکه قدرت مهار کردن آنرا ندارد، خود به گرانیها دامن می             

 تـا کنـون بـه ایـن         ١٣۵٧گزارشات معتبر از داخل کشور سیر صعودی قیمتها از سـال            
  :ترتیب است
   قیمت اتومبیل پیکان یکصد و پنجاه برابر افزایش-١
  بر افزایش برنج یکصد و هشتاد و پنج برا-٢
   سکه دویست و پنجاه برابر افزایش-٣
   گوشت سیصد و شصت و نه برابر افزایش-۴
   دالر یکصد و بیست و هشت برابر افزایش-۵

در چنین وضعیتی اقتصاد دچار بحران شده، مانند اقتـصاد دوران جنـگ و چـاره               
نانه همـراه   بی کار آن یا موقتی و موضعی است یا انتخاب یک استراژی خردمندانه و واقع             

  .ای دورمدت و مطمئن حل ریشه با در نظر گرفتن یک راه
نژاد فرایند زد و     در اینکه انتخاب احمدی   . نژاد راه نخست را انتخاب کرد      احمدی

امـا هـدف از انتخـاب       . گیران حکومت بوده تردیدی نیست     بندها و تبانی پنهانی تصمیم    
ل مـردم را سـرگرم و آرام کنـد          های دروغ سیاسی، هشت سا     خاتمی آن بود که با وعده     

نـژاد هـم     مأموریت احمدی . شاید حرکت تند علیه رژیم فروکش کرده و نظام ادامه یابد          
مردم محروم و گرسنه بیم دارند لذا       . تالش در راه تداوم حیات حرکت تند حکومت است        

 آنانرا مخاطب خود انتخاب کرده و در تبلیغات انتخاباتی هم گفت من با پول نفت سـفره                
کنم و در ادامه همین سیاست اقتـصادی طرحـی دارد کـه در مـدتی                 شما را رنگین می   

کوتاه تا حد پنج میلیارد دالر از اضافه درآمد بادآورده نفت بـه واردات کاالهـای اساسـی                  
اختصاص دهد که تا چند صباحی با یک رفاه نمایشی و موقت جلوی حرکـت آنهـا را در                   

خواهد اهرم اقتصاد را بکـار گیـرد،         نژاد می  احمدی. دمبارزه قاطعانه علیه حکومت بگیر    
  :در حالیکه در این راه با شکست قطعی مواجه خواهد شد

، فضای اقتصادی اسـت بـازاری بـر    ١٣۵٧الف ـ فضای اقتصاد ایران پس از سال  
در . پایه اضافه کردن ثروت و نه بر اساس افزایش درآمد ملی در راه گسترش تولید ملـی                

شود و اینکـه اگـر در یـک       تاً مخارج کشور براساس پول نفت محاسبه می       این شیوه عمد  
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بخش از اقتصاد، تنش و تشنجی پیش آمد باید رفت به سراغ پـول نفـت و آن را هزینـه                     
نژاد این بار همان روش را برگزید، اشکال کار در این  کرد تا مشکل حل شود که احمدی      

شود که در این بیست و پـنج سـال           است که نتیجه آن از پیش معلوم است و همان می          
  .شد یعنی سقوط اقتصاد و بحران

ب ـ با اتخاذ این روش ممکن است دو ماه حرکت اعتراضـی و جنـبش انتحـاری     
شود؟ گذشته از اینکه اگر گوشـت بـه کـشور            بعد چه می  . گرسنگان را به تأخیر انداخت    

نگدست قادر به خرید وارد شود و به قیمت جاری فروش رود، باز هم طبقات مستمند و ت
آن نخواهند بود و اگر به قیمت ارزان بفروشند، دامداری کشور محکوم به ورشکـستگی و     
نابودی خواهد بود زیرا این دولت است که با قیمت شکنی و رقابـت نامـشروع آنهـا را از                    

  .کند بازار گوشت بیرون می
های  ه حل شود که روش نخست یعنی اتخاذ را       با همین اشاره کوتاه مشخص می     

  .موقتی و موسمی هرگز راه کار مؤثری در برون رفت از بحران اقتصادی موجود نیست
اما راه حل دوم، با پدیده گرانی در جامعه باید به صورت معلول برخورد کـرد نـه                  

بایـستی   یـابی اسـت و پـس از یـافتن علـل بـرای آن مـی                 علت بلکه خود مستلزم علت    
اقتصاد بسیار بیـرحم اسـت و       . نتخاباتی و عوامفریبانه  اندیشی معقول کرد نه شعار ا      چاره

 قوانین ویژه خودش را دارد که بسیار جزمی و تغییرناپذیر است بـه همـین سـبب چـاره                  
اندیشیها باید از سوی کسانی باشد کـه دارای خـرد اقتـصادی هـستند، جامعـه خـود را                    

یر تحـول روابـط     ورزند و سرانجام اینکه به س      شناسند، به مردم کشورشان عشق می      می
  .اقتصادی و بازرگانی جهان آشنایی دارند

نژاد مجهز به این دانش و تجربه نیـستند          گذشته از اینکه این حکومت و احمدی      
ناتوانی، ناکارآمدی و فساد مدیران ارشد نظام مـانع از گـردش درسـت اقتـصاد اسـت از                   

زین را بـرخالف    او قیمـت بنـ    . جمله دولت خاتمی یکی از عوامل گرانـی در جامعـه بـود            
و )  درصـد  ٣٠(دستور صریح برنامه سوم از پنجاه تومان یکبار به شـصت و پـنج تومـان                 

یکبار دیگر در مدتی کوتاه به هشتاد تومان رسانید که براساس اصل پیوستگی قیمتها نه               
اینکه در چند ماه یا چند روز بلکه در چند ساعت در شهر تهران کرایـه تاکـسیها پنجـاه             

شد و بعد هم همین دایره بسته بزرگ شد و همه قیمتهای جاری را اضـافه                درصد اضافه   
دولت در کشور هشتاد درصد کل درآمـد و         . اینست قوانین سخت و سنگین اقتصاد     . کرد

خـاتمی بـه   . وار دارد  پیامدی فاجعـه ،ثروت را در اختیار دارد و هرگونه عملی از این نوع    
برای بودجه ایجاد درآمـد کـرد ولـی بـا آن            فروشی یک کالی دولتی      این وسیله با گران   

بینـیم   ها را پرداخت کرد که بخش زیادی از آن سهم ثروتمندان شد و می              درآمد یارانه 
در اثر همین سیاستهای نادرست پیوسته فاصـله طبقـاتی غنـی و فقیـر در ایـران زیـاد                    

 که اخیـراً    اما مورد دوم گرانی پانصد درصدی قیمت میوه بود در ایام عید امسال            . میشود
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ته شد که عامل آن برخی از همین مدیران حکومت هستند که در سالهای              فدر مجلس گ  
  .پیش از انقالب میدانی بودند

مجلس با تصویب قانون تثبیت قیمتها نشان داد که ناآگاه است و از دانش اقتصاد       
یچ مقام  و تجربه اقتصادی بهره نبرده چه اینکه نوسانات قیمت تحت تأثیر بازار است و ه              

و قدرتی قادر نیست جلوی حرکت طبیعی قیمتها را در جامعه بگیرد و دیدیم که پس از                
تصویب این قانون در دی ماه گذشته تا امروز به طور میانگین قیمتها سی درصـد گـران                  
شده البته این حکومت در مورد اعتیاد هم همـین روش را دارد و بجـای آنکـه از معتـاد                     

ن که بیشتر آنها هم جوان هستند پیشگیری کند بطور دائمی بـا     شدن چهار میلیون انسا   
کنـد در    ها را مجازات و سرکوب و اعدام مـی         کند و معتادان و واسطه     معلول مقابله می  

حالیکه اینها قربانیان اعتیاد هستند و قربانیان سوء مدیریت همـین مـدیران جامعـه، تـا                 
 شش سال این حکومـت هـیچ کـار          توان گفت که در این بیست و       آنجا که به جرأت می    

در . اقتصادش را بطـور روزمـره گذرانیـده اسـت         . ای نکرده است   اساسی، بنیادی و ریشه   
المللی منزوی   سیاست و دیپلماسی هم باعث آبروریزی شده زیرا با تنشهای سیاسی بین           

 حتـی در مقـام       اسـت  اعتبار شده و در نزد جهانیان ایران امـروز کـشور تنگدسـت             و بی 
چرا چون به موجب تعریف سازمان ملل متحد درآمـد          . تر از کشور سنگال     پایین مقایسه

یک دالر برای هر انسان در روز حد خط فقر مطلق است و حداقل درآمد در سنگال سـه                
تصور کنید یک کارگر با صد و بیست و دو هـزار تومـان درآمـد رسـمی و بـا                     . دالر است 

سرپناه کوچک مجبـور باشـد شـصت هـزار          توجه به نرخ جاری ارزش دالر اگر برای یک          
) ها به مراتب بیشتر از آن اسـت        هرگز فرض عملی نیست و اجاره     (تومان در ماه بپردازد     

ماند برایش شصت هزار تومان یعنی روزی دو هزار تومان برای خودش، همـسرش و                می
شود پنجاه سـنت یعنـی       سه فرزندش کمی بیشتر از دو دالر است و سهم هر انسان می            

نگاه مردم جهان به مردم مـصیبت زده        . ح زندگی مردم ایران یک ششم سنگال است       سط
  .اینها همه میراث شوم حکومت اسالمی است. ایران به همین گونه است

اما برای پیدا کردن راه حل خردمندانه و صحیح برای مبارزه با افزایش قیمتها بـا                
جه کنـیم کـه بـا چـه سـاختار      در نظر گرفتن تمامی آنچه در باال گذشت باید نخست تو         

اقتصادی مواجه هستیم، با ساختار اقتصادی بیمار و بحرانی که مدیران آن ناالیق و فاسد 
اقتصادی است تـک  ! هستند و تباهی و پلیدی از باالی هرم قدرت را آلوده کرده تا پایین     

کـشوری بـا بـیش از هفتـاد میلیـون جمعیـت بـا              . محصولی و تنها متکی به درآمد نفت      
شاورزی نابود شده و صنعت در حال ورشکستگی و فروریزی به علت اینکـه اقتـصاد از                  ک

کند ناچار تـراز بازرگـانی ایـران منفـی اسـت زیـرا در سـال                  گیری نمی  تولید ملی بهره  
گذشته برابر سی و سه میلیـارد دالر اسـت تنهـا شـش و هفـت میلیـارد دالر صـادرات                      

ه از سـاختار اقتـصادی جامعـه ترسـیم شـد          با چنین تصویر کوتاه و روشـنی کـ        . داشتیم
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تردیدی نیست که برای سازماندهی قیمتها نخست باید تمامی ساختار اقتصاد دگرگـون             
اگر چنین کاری با تدبیر و برنامه انجام شود باز هم این ساختار اقتـصادی محکـوم                 . شود

 بـه هـر     .به فروپاشی است و با خود ساختار کلی سیاسی نظام را هم نـابود خواهـد کـرد                 
صورت با نبود این حکومت و اقتصاد وابسته به آن سر و سامان دادن به اقتصاد ایران بـه                   

  : سه برنامه قاطع و مشخص استنویژه حربه اصلی آن یعنی قیمتها مستلزم داشت
توزیع تمام کاالهای مصرفی موجود به نحو عادالنه بین افراد : برنامه آنی مدت   -١

مانند پیامد تمام اقتصادهای جنگلـی و       . یمت یا عامل پولی   جامعه آن هم بدون دخالت ق     
بحرانی آن هم از طریق جیره بندی گسترده با رعایت اصل هر ایرانی باید از همه مواهب                 

  .مند شود جامعه بهره
تجدید نظر در پول ملی و کاهش ارزش اسمی آن در حد            :  برنامه میان مدت    -٢

 بازیافت حیات اقتصادی ریال به عنوان یکی از         یک هزارم و تقویت روانی مردم به تجدید       
پولهای مستحکم و نیرومند جهان و دادن جایگاه واال به ریال در برابر ارزش گذاری آن با 

  .ریال، این اندیشه که ریال پول ملی و تاریخی ماست
دگرگونی بنیادی در ساختار اقتـصادی کـشور و جـایگزینی    : برنامه دوردست   -٣

اقتـصادی نـه بـا اتکـا بـر      . خالق به جای اقتصادی متکی به درآمد نفت       اقتصادی مولد و    
  .ذخایر زیرزمینی بلکه اقتصادی وابسته به اندیشه و نیروی ایرانی

  
  ١٣٨۴مرداد 
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  اعالمیه مشترک براندازی

  
 از آنجا که حکومت اسالمی در حال حاضر هیچگونه مشروعیت مردمی ندارد،             -١

  .ن حکومت غیرقابل قبول برای ملت ایران استهرگونه انتخابات در ای
  . اصالحات در چارچوب یک رژیم دینی امکان پذیر نیست-٢
 ملت ایران باید بتواند در فضای آزاد و بدون فشار، اختناق، ترس و سرکوب، نـوع                 -٣

حکومت آینده خود را در یک رفراندوم با نظارت نمایندگان گروههـای سیاسـی ـ اجتمـاعی     
  .های رأی تعیین کند  ایران، بطور آزادانه در پای صندوقملی و مردمی

 هر نـوع نظـام یـا سـاختاری را کـه ملـت ایـران بـرای اداره کـشور برگزینـد               -۴
  .المللی خواهد داشت مشروعیت در سطح ملی و بین

 ما با هرگونه حکومت استبدادی و دیکتاتوری به هر شکل و لباسی که باشـد،                -۵
بارزات خود در جهـت اسـتقرار حکومـت مـردم سـاالر ادامـه               مخالف خواهیم بود و به م     

  .خواهیم داد
 ما به هیچ عنوان قـصد انتقـام جـویی نـداریم و کـسانی کـه قبـل از سـقوط                       -۶

حکومت مالیان به ملت ایران و جنبش آزادی خواهانه مردم بپیوندند با آغوش باز مـورد                
  .استقبال قرار خواهند گرفت

کم اعدام در سراسر کشور لغو شود و پایبنـدی و           ما تالش خواهیم کرد که ح      -٧
تعهد خود را به منشور ملل متحد و متن و محتوای آن در راسـتای پاسـداری از حقـوق                    

  .داریم اساسی مردم و حفظ حرمت انسانی اعالم می
 شورای براندازی مجموعه هماهنگ شده از نماینـدگان و رهبـران گروههـا و               - ٨

اسی ـ اقتصادی مختلف اسـت کـه دارای دو تـشکیالت     احزاب سیاسی ـ اجتماعی و سی 
  .باشد زیرزمینی و تبلیغاتی می

اول شامل بخش رهبری که از رهبـران و نماینـدگان           : ـ تشکیالت زیرزمینی   الف
ریـزی و عملیـاتی    دوم بخش اجرائی، برنامـه . گروهها و احزاب مختلف بوجود آمده است  

 و بیرون از کـشور بـا توجـه بـه تمـام              پرستان متخصص و کارآزموده در درون      که میهن 
کنند و بهیچ وجه این تشکیالت تـا زمـان پیـروزی ملـت         جوانب امنیتی، آن را اداره می     

  .ایران برمال نخواهد شد
های شورای براندازی اقدام  که به تشریح هدفها و برنامه: ب ـ تشکیالت تبلیغاتی 

  .کند می
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ا بـویژه نیروهـای مـسلح ملـی         در روز قیام ملی که در آن همه طبقات و گروههـ           
شرکت دارند، بخش اجرایی، یک دولت موقت را در خـاک ایـران تـشکیل خواهـد داد و                   

ایـن دولـت موقـت هـشت مـاه الـی            . اری انتخابات آزاد را فراهم خواهد کرد      ذزمینه برگ 
حداکثر یک سال بر سر کار خواهد بود و پس از انجام انتخابات ضروری ماننـد انتخابـات         

ن مجلس، منحل خواهد شـد و بـه ایـن ترتیـب سرنوشـت مملکـت بـه دسـت                     نمایندگا
نمایندگان واقعی مردم سپرده خواهد شد، ایـن مجلـس موظـف خواهـد بـود کـه وزرا و           

  .های دولت را تصویب یا رد کند برنامه
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  کنش و واکنش

  
رف برای مثال اگر توپی را به ط. در علم فیزیک هر کنشی را واکنشی است 

حرکت  زمین پرتاب کنیم در اثر واکنش زمین توپ به طرف باال یعنی در جهت عکس
خواهد کرد و هر چه نیروی کنش یعنی پرتاب توپ به طرف زمین بیشتر باشد واکنش 
زمین بیشتر خواهد بود و با یک معادله ساده ما می توانیم با در نظر گرفتن زاویه و 

حرکت توپ به سمت مخالف را محاسبه کنیم، نیروی پرتاب توپ واکنش زمین یعنی 
این مثال ساده علمی عمالً حرکت حساب شده حکومت اسالمی و واکنش کنترل شده 

  .نمایان می سازد بسته و ستون پنجم حکومت راوا اپوزیسیونهای
ما بارها اشاره کرده ایم که این حکومت از لحاظ کیفیت دزد و قاتل و از لحاظ 

دوگانگی در آن وجود ندارد، این حکومت جبار از ابتدا با چهره کمیت یکپارچه است و 
سازی و تشکیل اپوزیسیونهای ستون پنجمی در داخل و خارج از کشور جنبش براندازی 
مردم ایران را خنثی نموده است چرا که با واکنش حساب شده، اپوزیسیون وابسته در 

ست که در نهایت به استمرار همواره به سویی گام برداشته ا داخل و خارج از ایران
این حکومت در ایجاد بحرانهای مقطعی در . حکومت شیاطین در ایران منجرگشته است

داخل و خارج از ایران که راز بقای او در آن نهفته است همواره از اپوزیسیون غیرواقعی 
  . به بهترین نحو برای استمرار خویش بهره برداری نموده است) ستون پنجم حکومتی(

لی سازمان پارس و شورای براندازی از ابتدا همواره در روشنگری حیله ها و و
تزویرهای حکومتی و مزدوران سرسپرده او در خارج و همچنین دیپلماسی استعماری 

بی گمان در این حرکت حساب شده ، حمایت و راهبری . بین المللی پیشگام بوده است
و با بهره گیری عیین کننده داشته است استعمارگران از استمرار حکومت اسالمی نقش ت

، همه حرکتهای واقعی و ، فراماسونری، صهیونیسماخوان المسلمین: از مثلث استعماری
  . میهنی مردم ایران برای نابودی این حکومت جبار با شکست روبرو شده است

 از کنفرانس گوادلوپ و انقالب استعمارگران در ایران تا امروز حکمرانان اسالمی در
ایران و همچنین اپوزیسیون ساخته و پرداخته شده توسط آنها ، مسیری را طی نموده اند که 
دلخواه آنها بوده است و بیش از یک ربع قرن در حال نابود کردن روز به روز فرهنگ و 

، اعتیاد در جامعه چیز دیگری اقتصاد ایران می باشند، و بجز ایجاد فقر، جهل، ارتشاء، فحشا
، این خائنین تافته ای جدا بافته از ملت ایرانزمین به ارمغان نیاورده اندریف برای ملت ش

  .گردان نیستندجنایتی روی ایران می باشند که برای نابودی ما ازهیچ
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این جانیان برای انجام مقاصد و پروژه های استعمارگران گروههای بی شماری 
ی اعدام سپردند و از شکنجه و از میهن پرستان و آزاد اندیشان ایرانی را به جوخه ها

کشتار بیشتر مردم ایران برای نشان دادن چاکر مسلکی و بیگانه پرستی خود هیچ ابایی 
   .ندارند

همانگونه که پیشتر بیان کردیم این حکومت جبار همواره با ایجاد بحران و 
ا را بحران سازی پا برجا بوده است و ایجاد بحرانهای داخلی و خارجی وجود منحوس آنه

با نگاهی به تاریخچه حکومت این شیاطین اسالمی ، نقش ایجاد . استمرار بخشیده است 
  .یت را در ایران به خوبی می بینیمبحرانهای مقطعی در استمرار حکومت خون و جنا

بی گمان بحران هسته ای نیز دستاویز دیگری است برای استمرار و نگاهداری 
 از ابتدا با خون و جنایت ه های همیشه لرزان آنات که پایلحظه ای این حکومت بی ثب

  .لد نکبت بار خود لرزان مانده است سال هنوز همانند روز تو٢٧ریخته شد و نزدیک به 
در این بحرانهای مقطعی نقش خائنانه اپوزیسیون وابسته را نمی توان نادیده 

دی این اپوزیسیون گرفت ، آنها وزنه ای برای توازون حکومت اسالمی می باشند و با نابو
 حکومت شیاطین اسالمی هم منهدم خواهد شد ، چرا که مخالفان ،ضد میهنی و وابسته

واقعی و میهن پرستان، آن زمان است که می توانند حرکت واقعی یعنی جنبش 
  .براندازی را هماهنگ و هم سو کنند

  :ی باشند در حال حاضر مبارزان واقعی راه آزادی ایران در سه جبهه در حال جنگ م
   سیاست استعمارگرانه ابر قدرتها -١
  حکومت دست نشانده آنها -٢
 ودر انتها اپوزیسیون ستون پنجم که همگی آنها در درون مثلث استعماری -٣
  .قرار دارند

 سال نقش خائنانه و کثیف اپوزیسیون وابسته در مقاطع مختلف ٢٧ در این 
نثی کردن حرکتهای خود جوش مردمی بحرانی این حکومت برای استمرار آن و نیز خ

  .برای آزادی ایران را به خوبی می بینیم 
 آمریکا می گوید حکومت اسالمی حامی تروریست است ، ناقض حقوق بشر و -

مانع ایجاد صلح اعراب و اسرائیل می باشد و اکنون، بحرانی دیگر یعنی کوشش برای 
است و آمریکا می گوید حکومت دستیابی به جنگ افزار اتمی نیز به آن اضافه شده 

دست نشانده او با داشتن تسلیحات هسته ای به عنصری تبدیل خواهد شد که ثبات 
جهان را به هم خواهد زد ، واقعاً دولت آمریکا فکر می کند که مردم دنیا ابله هستند و 

را مورد حمایت پنهان  حکومتهای تروریست پرور نمی دانند که او چه می کند و چگونه
ود قرار می دهد و به وضوح بر همگان روشن است که خود او به وجود آورنده خ

  .تروریست اسالمی در دنیا می باشد 
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 اگر آمریکا در بیانات خود صادق است و راست می گوید ، کافیست که خود و -
ما  راندازی بردارندهم پیمانانش تحریم تبلیغاتی خود را علیه سازمان پارس و شورای ب

ری ملت ایران این شیاطین اسالمی را به زباله دان تاریخ خواهیم فرستاد و آنگاه با همیا
است که مهر و دوستی ، صلح و آرامش به منطقه و دنیا باز خواهد گشت ، تا زمانی که 
این روند به وجود نیامده است آمریکا و متحدان آن دروغ می گویند، آنان حامی ایجاد 

قه نیستند و با نیرنگ و شعار دمکراسی برای منطقه ، صلح ، آرامش و امنیت در منط
جنگ و نا امنی و کشتار و بی ثباتی را به ارمغان آورده اند تا استعمار مستقیم خود را بر 
مردم بیگناه منطقه وارد آورند و ثروت و سرمایه ملی آنان را به یغما ببرند و ازاین شرایط 

ف حتی از قربانی کردن جان سربازان جوان بحرانی بهره بیشتری ببرند و برای این هد
  .خویش ابایی ندارند چه برسد به جان مردم بیگناه منطقه 

به نظر ما تا هنگامی که بوش محافظه کار و مذهبی در قدرت است و از 
کند ، رسیدن به امنیت  محافظه کاران و مذهبیون تندرو در ایران و منطقه حمایت می

  . نظر می رسد و دمکراسی در منطقه بعید به
یک قطبی که قدرت در دست جنایتکاران بین   در این جهان بی عدالتی-

المللی است بیش از این چه انتظاری می توان داشت ، آنها می خواهند کشورهای به 
قول آنها جهان سوم، همواره در رکود و نا آرامی باقی بمانند و مردم آن کشورها هم با 

 کند و همواره بتوانند بر  تا حسن برتر بودن ، آنها را ارضا فالکت و بدبختی زندگی کنند
این سیاست استعماری را باید تغییر داد و ملت ایران  .ما با ترحم و ذلت نگاه کنند

با نگاهی به صحنه تئاتر سیاست . دولی باید در مسیر درست گام بردارتوانایی آن را دارد 
تضاد کرداری در گفتار آنان ، به چگونگی سو بین المللی در مورد ایران و منطقه و وجود 

دادن جریانها و افکار مردم در مسیر خواست آنها پی می بریم ، بی گمان مردم آمریکا 
نمی دانند که آنها هم قربانی سیاستهای نا بخردانه رهبرانشان هستند و از آنها هم به 

این همان  . می شود استفادهعنوان حشمهای همیشه آماده برای به کشتارگاه فرستادن
کنند  علیه اعضاء طرفداران خود عمل می روشی است که رهبران گروههای اپوزیسیون وابسته

زنند تا زمان از  ط نا امیدی خود را به ناآگاهی میو هواداران آنها یا ناآگاه می باشند یا از فر
م که هیچ دیر گویی دست رفته بی خبری و بی خردی خود را جبران کنند ولی ما به آنها می

نیست که در مسیر دفاع از ایران و ایرانی به پا خیزید و به صف مبارزان سازمان پارس و شورای 
  .براندازی ملحق شوید 

مردم شریف ایرانزمین تا هنگامی که رهبران مجاهدین خلق ، سلطنت طلبهای 
ه حکومت پهلوی چی ، حزب توده و شرکا، ملیون وابسته که همه آنها بازوی نگاهدارند

،  را تشکیل می دهند خنثی نگرداننداسالمی می باشند و ستون پنجم اپوزیسیون
، هواداران و وابستگان آنها بدانند که رهبران آنها حکومت اسالمی پا برجا خواهد ماند
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بیش از یک ربع قرن علیه منافع ملت ایران اقدام کرده اند ودر صدد بهره دادن به 
  .وده اند استعمارگران ضد ایرانی ب

میهن پرستان ایرانی باید نیکی را از بدی و اهورایی را از اهریمنی تمیز دهند تا 
مردم ایران ما با همیاری فرد فرد میهن .  آزاد، آباد و سرافراز دست یابندبتوانند به ایرانی

پرستان ایرانی می توانیم زشتی ،پلیدی که بر سرزمین اهوراییمان سایه افکنده را نابود 
زیم و آن زمان است که جایگاه حقیقی خود را در جهان به چنگ خواهیم آورد و سا

ده است را دوباره پس شرف و غرور ایرانی که توسط دشمنان ایرانزمین به یغما برده ش
  .خواهیم گرفت

ملت ایران بدانید که ایران به دست ایرانیان آزاد باید گردد و با دخالت خارجی 
ملت غیور ایران با هماهنگی و . مامیت ارضی خبری نخواهد بود از استقالل و آزادی و ت

تاکتیکهای شورای براندازی می توانیم موجبات رسیدن به استراتژی که همان براندازی 
، و با جم آن است را فراهم آوریمو نابودی کامل حکومت اسالمی و وابستگان ستون پن

م و برای رسیدن به این مهم در ابتدا باید هم ایران آزاد، آباد و سرافراز را پایه ریزی کنی
، مردانگی و مین بیاندیشیم و خصلت ایرانی گریبه ایرانمان و آینده فرزندان ایرانز

سرافرازی را از یاد مبریم و در صدد باز پس گرفتن آبروی از دست رفته ، رزم واقعی را 
  .دی دشمنان ایرانزمین آغاز نماییمبرای نابو

   
  ١٣٨۴مهر  
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  بخش هفتم
  

  فراماسونری
  



  



  
  فراماسون

  شنیدن، دیدن و خاموشی
  

لـژ در لنـدن      ، یعنـی بـسالی کـه گـران        ١٧١٧فراماسونری در شکل موجود بـسال       
 جیمس اندرسون اساسـنامه قـدیم را دگرگـون          ١٧٢٣در سال   . گردد تأسیس گردید بازمی  
تـازه و نـوین عرضـه شـد و راه دراز و             ای بنا کرد و فراماسونری بشکل        ساخت و مبنای تازه   

. رفت در شب زمان ناپدید گردد آغاز نمود        طوالنی دوام روحی و روانی را در سازمانی که می         
 بدرجه اکمال رسید، فراماسونری به آدم میرساند        ١٧٢٣چارتر قدیمی فراموسن که در سال       

ه پسرش ژافـت، سـم و   که علم آزادی داشت و بویژه در ژئومتری و آنرا به هنوک ـ نوح و س 
شـود کـه     بـدین سـان مالحظـه مـی       . شام که بمعنای واقعـی فراماسـون بودنـد هدیـه داد           

هـایی هـم شـغل و بـویژه      آثاری از گردهمـایی گـروه  . فراماسونری از بدو زمان وجود داشته    
. کردنـد  سازندگان نزد مصریان مالحظه شده است که به آن کـولژ صـنعتگران اطـالق مـی                

در آن تاریخ   .  پیش از مسیح بوجود آمد     ٧١۵ل توسط شاه نوما حدود سال       بناکنندگان مناز 
ها با این روحیه پدیـد آمـد و جـوهر آن             کولژ رومی . همه چیز با اصول مذهبی پیوند داشت      

نظام دینی بود و سازمانش را با پوشش فرهنگی آراسته بودنـد و هریـک خـدایان پـشتیبان                   
معهذا این  . ود که مأموریت حفظ اسرار شغل را داشت       داشتند و هر خانواده وابسته نگهبانی ب      

تـرین   مراسم نظیر هنر سازندگی بدون هیچ تردیدی زیر تأثیر نفوذ بیگانگان بـویژه متمـدن    
  .آنها مثل یونان، ایران، مصر و سوریه قرار گرفت

 ربشما آزاد بندگان دیگر برابر در صاحبش که بود آن بمعنای فران کلمه قدیم فرانسه زبان در
 رایج زبان که آید می انگلستان از شده ذکر »فراماسون« مسأله آن در که متنی ترین قدیم .رفت می

  .١٣٩۶ ماسون فری و ١٣٨١ ماسونریـ ١٣٧۶ فراموسن مثل بود فرانسوی
 و همسر :است نوشته برادرش دوم لئوپلد به آنتوانت ماری ١٧٩٠ سال اوت ماه هفدهم در
 بĤنان فراماسونری های سازمان جانب از تا باشید خودتان و آنان مراقب خیلی بوسم می را فرزندانتان

 مملکت تمام در تا شود می سعی اینجا در اند کرده اخطار بشما اکنون هم گویند می .نرسد زیان
 را خطر آنتوانت ماری .بدار محفوظ حوادث قبیل این از را وطنم خدایا آه .شوند نائل خود های بهدف
 از یکی به ای نامه در وی .نمود می بینی پیش بعد سال چند برای آنرا بلکه کرد ینم احساس فوری

 »بسی« کشیش .شد خواهد چه دانند می همه ترتیب بدین و شریکند مردم همه :نوشت خواهران
 و کلیسا قانون و دین قانون مقررات خالف و هستند غیرقانونی فراماسونری های جمعیت داده نظر

 دیگری دنیای آینده، در و بریزند هم بر را دنیا هستند صدد در آنها .کنند می فتارر مملکتی مقررات



  

 عین در و بیگناهی ابراز و مردم ساختن گمراه برای ایست شیوه گویند می صفا و صلح از آنچه .بسازند
  .بشود شکست با مواجه هایشان برنامه اینکه از ترس حال

 لرد است نوشته ١٧٩٢ بسال روبرت .م.ژ فتألی سری های سازمان میتولوژی کتاب در
 و بود مخفی و سری جوامع بزرگ رؤسای تن چهار از یکی مرگ بهنگام حتی دراز سالیان پالمرسون

 مجارستان بویژه و ساردنی و ریخت برهم را ایتالیا انقالب وی نفوذ .شدند می جمع وی پیرامون همگی
 افسانه مبحث از .است فراماسونری امپراتور لمرسونپا نوشتند مطبوعات که آنجا تا ساخت دگرگون را

 .اند داشته بسزائی سهم یهودیان آن ریختگی درهم و تشکل در که شود می برداشت چنین خدایان
 و آمده بمیان بارها دید می دیگری بشکل را جامعه که انگلیس مقتدر وزیر نخست دیزرائیلی نام

  .رود می بشمار یهودیان تاریخ از معتبری و عظیم نهصح سری، جوامع تاریخ روزها این اند نوشته
 هنگام آن از نوشت نهم صفحه در ١٩١٣ سال اول مجلد در سری جوامع المللی بین مجله

 معبدچی، روحانی، مرد کشیش، گاه ساحر، گاه را ما و است داشته وجود ما جامعه دنیاست دنیا که
 انقالب عوامل ترین اساسی از یکی ها فراماسون .دان خوانده فراماسون سرانجام و ژزوئیت دار، صلیب
 مثبت آنرا یا و بودند فراماسون که دولتمردانی و هنرمندان موسیقیدانان، نویسندگان، .بودند فرانسه
 تباهی و فساد در که بود فرانسه ارتش دیگر عامل .زدند دامن را انقالب آتش کردند می تلقی

 عقاید که معنی بدین افزود را فراماسونها یکایک آراء یچندگونگ باید مسائل این بر .میسوخت
 محبوبیت و شهرت دادن دست از ترس آیا .شد می اعالم مجامع در که نبود همان انفراداً ها فراماسون

 یا نفهمند چیزی آنها از عوام تا کردند می ابراز پیچیده و مبهم را خود نظرات اجتماعات در اینها .بود
 تمام مثالً دانستند می پیشاپیش آنرا بودن ناممکن یا و نبودند معتقد بدان که اشتندد می ابراز مطالبی
 گفتند می .شوند متحد مملکت رهائی جهت باید خارجی و داخلی از اعم ملی مجامع و لژها ها، باشگاه

 آزادی دوستداران برای و امپراتوری تمام در ١٧٨٩ سال برگزیدگان جهانی کنفدراسیون برای ما که
 آنها فردی مرام و خصوصی روش خواهد می هرچه جهان، های فراماسون کلیه جهت و مطبوعات

 بر ای وظیفه که مردم برگزیدگان کلیه و ملی گارد اساسی، قانون دوستداران برای چنین هم باشد،
  .شناسیم می را آنها و قائلیم احترام دارند عهده

  :است قرار بدین ماسونری گانه سه و سی مراحل
  برجسته استاد  ۵ تا ١
  گذشته استاد  ٩ تا ۵
  استاد جناب عالی  ١٣ تا ٩
  سلطنتی طاق ماسون  ١٧ تا ١٣
  سلطنتی استاد  ٢٢ تا ١٧
  برگزیده استاد  ٢٣
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  استاد جناب عالی بسیار  ٢۴
  سرخ صلیب نشان  ٢۵
  مالت شوالیه نشان  ٢٩ تا ٢۵
  دار معبد نشان  ٣٢ تا ٢٩

 که است جواهری خلیل محمد داشت اعالم را خود ودعب رسماً ایران در که فراماسونری اولین
 :نوشت فراماسونها نشان G عالمت با اعالنی ١٣٣۶ آبان ماه پنجم یکشنبه روز اطالعات روزنامه در

 ساعت از آبان هفتم شنبه سه روز جواهری خلیل ام ساله ٢٧ ناکام فرزند یگانه شهادت بمناسبت
 خلیل محمد ایران قدیمی های ماسون رهبر .هستم آماده منزل در ظهر از بعد هشت الی چهار

  .جواهری
 و فروغی محمدعلی با ها ماسون فعالیت تجدید برای و رفت ایران به ١٩٣٨ سال در وی

 .شد ها ماسون فعالیت تجدید خواستار و کرد دیدار طباطبائی صادق محمد سید و الملک حکیم
 فروغی با .ماسونری فعالیت تجدید برای بود ای تازه فرصت فروغی زمامداری و ٩۴١ شهریور حوادث
  .است کرده بفعالیت شروع ایران بیداری لژ قبل ماه دو از گردید روشن و شد مذاکره

 فراماسونری عضویت به تن شش گیالن هتل در )شمسی ١٣٣٠( ١٩۵١ سال دوم نیمه در
 شوشتری، امام علی محمد پور، ملک اله ذبیح سید هومن، محمود هومن، احمد :آقایان .درآمدند
 .گردید صادر )شمسی ١٣٣٠( ١٩۵١ نوامبر ٢۴ در لژ تشکیل فرمان و بادین میراسالو پناه، ابراهیم
 محمد رائد، جعفر بادین، میراسالو هومن، احمد آن مؤسس اعضای و جواهری خلیل محمد لژ رئیس
  .بودند پرون ارنست قریشی، محمد شوشتری، امام علی

 اولین و دادند تغییر همایون لژ به آنرا ندانستند مصلحت چون ولی بود هلویپ لژ نام کار آغاز در
 ١٩۵١ سال نوامبر ٢۴ شنبه روز فرمان تاریخ .گردید تشکیل ٢١٢ شماره کاخ خیابان در جلسه
  .است ماسونی ۵٩۵١ سال نوامبر ٢۴ معادل

 یهودیان .شد »رمه« لژ تأسیس به اقدام آن پی در و پاشید هم از عالء حسین را همایون لژ
 تأسیسات به ایران در را فراماسون سران شده انجام های بررسی .داشتند عضویت روشنائی لژ در اکثراً
  .اند کرده بندی طبقه وزیران هیأت دربار، گاران، روزنامه ارتش، دانشگاه، نفت،
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  فراماسون

  
  امید بخداوند                                                                                         دیدن 
  عشق بهم نوع               شنیدن 
  احترام به قانون          و خاموشی 

  
 ٢۴فرمان لژ پهلوی دقیقاً مقارن ورود محمد مصدق نخست وزیـر بـه تهـران در                 

صادر شد و تأکید    ) ١٣٣٠دوم آذر    (۵٩۵۵١ مطابق با سال ماسونی      ١٩۵١نوامبر سال   
گردید رئیس لژ محمد خلیل جواهری و اعضای مؤسس آن چند تن هستند که شاخص                

کنـد تـا معلـوم       ذکر همین نام کفایت مـی     . آنها ارنست پرون، دوست صمیمی شاه است      
ها آگاه بوده و خبرهای مربوط به آنرا دقیقـاً           شود دربار شاهنشاهی از عملیات فراماسون     

مورد اعتراض قرار گرفت و آنرا به همـایون تغییـر           از ساواک دریافت میداشته چرا نام لژ        
در برابـر دبیرسـتان     . امـا اوضـاع ایـران آرام نبـود        . دادند اطالع موثقی در دسـت نیـست       

نوربخش زدوخوردهائی صورت گرفت و در دانشگاه نیز تظاهراتی علیه شاه موجـب قتـل               
 پـنج سـال     .سرهنگ نوری شاد افسر شهربانی شد و بانک انگلیس درهای خود را بـست             

 نفـر در    ٣٨ نفـر بـه فراماسـونری در پایتخـت و            ٢٣٣فعالیت لژ همایونی موجب جلـب       
  .شهرهای اهواز، تبریز، خرمشهر و اصفهان گردید

پرداخت ولی از محل عوایـد لـژ محـل باشـگاه             خلیل جواهری به امور مالی نمی     
ال بهـای آن    حافظ را خریداری کرد که در آب سردار قرار گرفته بود و پـنج میلیـون ریـ                 

پرداخت شد و بعداً آنرا به مبلـغ ده میلیـون ریـال بـه وزارت فرهنـگ فروختنـد و مابـه         
  .التفاوت تحویل لژ مولوی شد

سپهبد زاهدی نخست وزیر وقت، دستور انحالل لـژ همـایون و باشـگاه حـافظ را                 
صادر کرد و سی و پنج نفر اعضای مؤسس باشگاه جمع شـدند و آنـرا منحـل نمودنـد و                     

  .ق سرمد مأمور تصفیه باشگاه شدصاد
 نوشته شـده کـه در سـال         ١٩٨١در کتاب تاریخ عمومی فراماسونری چاپ سال        

 شاهزاده ایرانی عسکری خان، سفیر شـاه در پـاریس بعنـوان یـک فراماسـون در                ١٨٠٨
 در لندن بـه عـضویت       ١٨١٠ میرزا عبدالحسین خان سفیر در سال     . پاریس پذیرفته شد  
 در شهر شیراز توسـط      ١٩١٩ژ فراماسونری در ایران توانست در سال        در آمد، اما اولین ل    

  .افسران انگلیسی با نام روشنائی ایران بکار بپردازد
 در فلسطین هفت لژ ماسونری وجود داشت کـه چهـار لـژ بزبـان        ١٩٣٢در سال   

پـس از   . المقدس قرار داشتند   عربی و دو لژ بزبان فرانسوی اداره میشد و همگی در بیت           
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المقدس پناه بردند و در سـال    ناسیونال سوسیالیزم در آلمان، جملگی لژها به بیت    وقایع
 در تل آویو گراندلژ اسرائیل تشکیل گردید که پنج گروه فراماسون را که از سـال                 ١٩۵٣
 بسیار متفق   ١٩٨١فراماسون در اسرائیل در سال      .  فعالیت داشتند گرد هم آورد     ١٩٣٠

  .ار عضو داشت لژ و سه هز۵٩و هم رأی بود و 
 در مجلـس    ١٩۴۶عباس اسکندری بهنگام استیضاح کابینـه حکیمـی در سـال            

فراماسون در ابتدا بعنوان مؤسسه نیکوکاری در میان قوم یهود پیدا شد            : شورایملی گفت 
از اوایل قـرن هیجـدهم موضـوع فراماسـون کـه بـه              . و بعد به دیگر نقاط جهان پا گشود       

  .د خارج شدیهودان اختصاص داشت از مسیر خو
اسرائیل در ایران بجای سفارت، نمایندگی داشت که اداره آنرا یوری لوبریـانی بـه               
عهده گرفته بود و بعالوه آژانس یهود را هم شخصی بنام امیدوار که مدتها رئیس رادیوی         

  .کرد اسرائیل بخش فارسی بود اداره می
گـردد   جـرا مـی   هنگام گشایش لژهای فراماسونری سرودهائی همراه با موسیقی ا        

که جملگی آیاتی از مزامیر داود، تورات و یا کتابهای مقدس یهودان اسـت کـه طـی آن                   
  .بشمار آورده است» گوسفندان مرتع او«یهوه را خداوند آدمیان و مردم را 

محیط طباطبائی گفته است بفرض اینکه سوگند بخدای اسرائیل و توسل به یهوه  
 کتاب دینـی آنهاسـت اثـری مـأنوس باشـد و انـشاء               برای مسیحیان باعتبار اینکه تورات    

گذرد رواج پیدا کند، برای مسلمانان کـه   مزامیر داود در کلیسا نظیر آنچه در کنیسه می     
دانند توسل به یهوه صبایوت خدای       تورات زبور و انجیل را پس از نزول قرآن منسوخ می          

  .اختصاصی اسرائیل مخالف اساس دینی است
وزارت خارجه ایران کنسولگری    ) ١٣٣٠ تیرماه   ١۵ (١٩۵١در هفتم ژوئیه سال     

 شهریور  ١٢اسداله علم نوشته است که صبح چهارشنبه        . خود را در اسرائیل تعطیل کرد     
مایر عزری نماینده اسرائیل در تهران بدیدنم آمد و خواست کـه            ) ١٩۶٩سوم سپتامبر   (

شـنبه بـه مـایر       وز پـنج  ر. ترتیب دیداری میان شاه و وزیر خارجه اسرائیل فراهم گـردد          
عزری وقت مالقات دادم ولی احساس کردم از واکنش شاه ناامید شده است معهـذا شـاه                 

توانـد   بمن دستور داد که به عزری بگویم وزیر خارجه اسـرائیل هـر وقـت بخواهـد مـی                  
  .شرفیاب شود

هــای   پــس از تعطیــل شــدن ســازمان صهیونیــسم در ایــران امــور ســازمان
هائیان واگذار گردید و امیـر عبـاس هویـدا بـا عنـوان رئـیس       فراماسونری به لجنه ب 

کمیساریای عالی مهاجران در صدد خدمت بدولت تازه تأسیس اسرائیل برآمد و در             
همه جا خود را مسلمان معرفی میکرد و یهودان را تشویق به مهاجرت به اسـرائیل                

 را گـسترش    هنگامیکه هویدا به ریاست دولت ایران رسید نفـوذ بهائیـان          . نمود می
وی گفتـه   . داد و نظرات روحیه ماکسول زن شوقی افندی را بمعرض اجرا گذاشـت            
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ترین کـشورهای     در یکی از تازه   ) بهائی(ترین ادیان     است که رجحان میدهم جوان    
  .های زنجیر بهم پیوسته است  رشد کند چون آینده ما نظیر حلقه) اسرائیل(جهان 

ور تشکیل کابینه کرد او قبـول        که شاه محمد مصدق را مأم      ١٩۴۴در سال   
              ً این مسئولیت را بشرطی پذیرفت که پیش از پایان دوره زمامداریش بتواند مجـددا
به مجلس بازگردد چون این امر مخالف قانون اساسـی بـود ابـراز اعتمـاد بریاسـت                  

در ایـن کابینـه     ) ١٩۴۴ نوامبر   ٢۵ = ١٣٢٣ آذر   ۴(وزرائی مرتضی قلی بیات شد      
رابط بین فراماسونها و دربار، دکتر سعید مالک وزیر بهداری بـود     فراماسون اعظم و    

 ژنرال شارل دوگل وارد تهران      ١٩۴۴ نوامبر   ٢۶و برحسب اتفاق پنجم آذر معادل       
خـوانی و عـزاداری     اری مجالس شـبیه ذطبق دستور شاه، برگ. شد تا به مسکو برود 

قابلـه بـا نیـروی      ممنوع اعالم گردید ولی در شهر قم اهالی با سـنگ و چـوب بـه م                
  .ای زخمی و یک تن بقتل رسید  انتظامی پرداختند و در نتیجه عده

الدوله یکی از سران گـروه بهـائی در منـزل خـویش محفـل                علی نقی خان نبیل   
ماسونی داشت و بهنگام ادای وظایف مسلکی خود نخست ابیات خواجه عبداله انصاری را      

شد کـه عبـارت بودنـد از قـانون           ه می در این محفل سه مجلد کتاب هم دید       . خواند می
  .اهللا، کتاب بیان اساسی فراماسون، الواح بهاء

وی فرزند عبدالرحیم خان کالنتر و معاون کنت دومونـت فـورت رئـیس نظمیـه                
چون در ایران بهائیان تحت فشار قرار گرفتند بـه آمریکـا رفـت و بـاو عنـوان                   . تهران بود 

کابینه دوم خود وی را به ایـران دعـوت کـرد و او              السلطنه در    قوام. کاردار سفارت دادند  
  .همسرش فلورنس، لیدر زنان بهائی بود. سه سال در ایران ماند

محمد حسین میمنـدی نـژاد نوشـته اسـت وقتـی بـه دیـدن قراگزلـو همـدانی                    
فراماسون سرشناس رفتم بمن اظهار شـد عـده زیـادی از بزرگـان قـوم در ایـران عـضو                     

 ما به ذات پروردگار یگانه اعتقـاد داریـم چـون او مهنـدس               .سازمان فراماسونری هستند  
اعظم معمار اصلی است و بهمین جهت در لژها و محافل چشم او را در مثلثی باالی سـر                 

گفتم خدا چشم ندارد و تجسم آنهم انحراف از         . آن چشم خداست  . ایم رئیس نقش کرده  
  .اصول مذهب است
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   در یک سه گوشه نورانی نشانه فراماسونریتجسم چشم خداوند

 معمار بزرگ جهانی
  .سه گوشه نیمی از پرچم اسرائیل است: توجه

  
 در کلکسیون آلـبن  ٢٠٠٠کتاب یهود و فراماسون تألیف لوک لفونتن چاپ سال         

  :میشل نوشته است
شاه یهود و اسرائیل، پسر داود، سلیمان بر قلمروی از رودخانه فرات تـا مـصر حکومـت                  

المقدس بود که در آنجا سـلیمان        در قرن دهم قبل از تاریخ پایتخت این سرزمین بیت         . داشت
ده هـزار نفـر     . نخستین معبد یهود را بکمک صنعتگران و بردگـان و سـنگ تراشـان بنـا کـرد                 

بنـای  . یکصد و پنجاه هزار نفر مـأمور آوردن سـنگ شـدند            درختان سدر لبنان را قطع کردند،     
چهار قرن بعد زورو بابل آنرا تجدید بنـا  . اتمام رسید ولی بارها خراب شد سلیمان در سی سال ب    

المقـدس   رم خود را برتر از بیت. کرد ولی هرود پیش از آمدن مسیح آنرا بدل به خاکستر نمود   
هفده قرن بعد اروپائیان در فکر ساختمان معبد سلیمان افتادنـد ولـی نـه یهـودی                 . دانست می

ایـن اروپائیـان اهـل      . ختمان نیاز به گونیا، پرگار، نخ سرب، قیچی بـود         برای سا . بودند نه کارگر  
مدت . انگلیس و اکوس خود را فراماسون خواندند و مایل بودند همه آنها را بهمین نام بشناسند               

  .ها مسیح را کشتند، شاه یهود را بقتل رساندند زمانی رم غالب بود و رومی
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شته شد و درخواست گردید کـه بـه          طوماری به گران لژ لندن نو      ١٧۵٩در سال   
ایـن لـژ آرام آرام وسـعت        .  تن اکثراً یهودی اجازه تأسیس لژ فراماسونری داده شـود          ٢٣

ها پروتـستان یـا کاتولیـک فـوری بـا ورود یهـودان بـه                 یافت معهذا نخستین فراماسون   
 لژهایشان موافقت نکردند و سه قرن تاریخ فراماسونری بویژه در آلمان خالی از احـساس              

  .پرگار، گونیا شاخص قدرت معمار بزرگ جهانی است. ضد یهود نیست
در کلیسای انجیلی تـورن تـشکیل       ) روشنائی( لژ فراماسونری الیت     ١٩١٩در سال   

 رو به افزایش نهاد     ١٩۵۴رونق لژ از سال     . گردید و امریکائیان فراماسون رو به ایران کردند       
شـدند چنانچـه در    ها نیز بیشتر مـی  اماسونشد فر و هرچه بر تعداد امریکائیان افزوده می   

در ماه  .  تعداد هفتاد و سه فراماسون امریکائی با درجه استادی در تهران بودند            ١٩۶١سال  
 لژ روشنائی از استادان اعظـم امریکـائی دعـوت بـه اجتمـاع کـرد و از آنهـا                     ١٩۶٢آوریل  

زیون نیـروی هـوائی     رادیو تلوی . خواست در لژهای الیت، ابن سینا و کوروش شرکت جویند         
  . پخش کرد١٩۶٢ آوریل ٢٨آمریکا مستقر در ایران این خبر را در 

اصطالح معمولی برای تعیین یـک گـروه مـنظم الئیـک شـکل گرفتـه براسـاس                  
هـا صـاحب وجـوه مـشترک         کلیـه فراماسـون   . خصوصیات دینی فراماسونری بوده است    

آئـی    نام، جا و مکان، گـردهم      های مذهبی، استعانت،   استقالل، طرز کار، جنبه   (اند   بوده
اختالف از آن هنگـام آغـاز میـشد کـه شـیوه کـار و انجـام                  ...) ساالنه، مالکیت، درآمد و   

  .ها مطرح گردید هدف
بریم دلیل بر این نیست که در گـروه، کـشیش یـا              وقتی کلمه الئیک را بکار می     

وش الئیک  مرد مذهبی عضویت نداشت بلکه متصور آنست که بطور کلی شیوه گروه بر ر             
بنا شده بوده است تا به آسانی بتواند عده بیشتری را جلب نماید و مذهب و اعتقاد به آن 

هـائی صـاحب     ای بیشتر نشود و باید ذکر کـرد کـه فراماسـون            سبب عدم عضویت عده   
قدرت بیشتر بودند که به یک کلیسا یا معبـدی بـستگی و اتکـا داشـتند و نـام یکـی از                       

  .یدندکش مقدسان را بدنبال می
١) Capitaine de Guet ; ٢) Abbé de la jeunesse ; 

         ٣) Enseigne ; ۴) S. Enseigne 
آموختند برگ درختان تـوت      آئی و تشویق جوانان حتی به آنان می        برای گردهم 

را بچینند و به تربیت کنندگان، کرم ابریشم بفروشند و پولی بدست آورند یا در مجالس                
  .ت جویندبزم و مسابقات شرک
Penitents              این کلمه به یاران وفاداری اطالق میشود که مایلند خـدمتی بخلـق 

هـا شـرکت جوینـد، بـه بیمـاران یـاری             بکنند، در کلیسا آواز بخوانند، در تشییع جنازه       
پوشند به رنگ سـفید،     هائی می  این برادران کیسه  . برسانند و برای رضای خالق بکوشند     

المعارف  دائرۀ(سرخ بسته به گروهی که به آن تعلق دارند          آبی سیاه بنفش خاکستری یا      
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  ).Durand de Maillaneدوران دومایان . حقوق اساسی
تواند چند ده مرد را جمع کند از هر طبقه و دسـته زیـرا در        هر گروه برادری می   

شوند و بهمین دلیل در مراسـم و رژه          برادری همه برابر هستند و بطور آزاد برگزیده می        
پوشاند و دو سوراخ در محـل چـشمان          پوشند که سراسر بدن آنها را می       یسه می همه ک 

  .شود لباس برادری بسیار پراهمیت تلقی می. باز است
فراماسونری الزم میداند که برادر در هر سال دست کم چهار بـار اقـرار بـه گنـاه                   

 و یـا در     های مربوط به مردگان شرکت جویـد       در اکثر مراسم مذهبی بویژه آئین     . بنماید
  .های دعا برای بهبود یا نجات شخص حضور یابد آئی گردهم

  
  سازمان فراماسونری

  
دهند و   مجموعه اشخاصی هستند که مشاوران را تشکیل میLes officiersـ 

  .گویند  میBanqueبه آنها 
 S/recteur یـا    Recteurـ رؤسای برادری دو نفـر خواهنـد بـود کـه بـه آنهـا                 

  .میگویند
 اسـت کـه دخـل و خـرج و           térsorierن عده برترین مقام خزانه دار       ـ پس از ای   

  .درآمد و هزینه برادری با اوست و باید هر سال حساب برادری را به رئیس ارائه دهد
توانـد بمیـزان      مشخص نیست و هر استاد لژ مـی        conseillerـ تعداد مشاوران    
  .الزم مشاور تعیین نماید

 گفـت و شـنودها، دسـتورهای اسـتاد،          مـسئول یادداشـت   ) منـشی  (greffierـ  
هـا را بـا صـدای بلنـد      حاضران و غایبان است که در هر جلسه باید یادداشـت         اسامـــی

  .بخواند
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  معمار بزرگ جهانی،
  کتابخانه ملی اطریش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها، نظم و ترتیب مراسم، تقـدم و تـأخر           اری جشن ذمأمور برگ : ـ رئیس تشریفات  
سازد و با همان      عصائی که در دست دارد و وی را از دیگران شاخص می            حاضران است و  

  .نشاند نظم حرکت کنند یا بایستند سر جای خود می عصا آنها را که بی
مأمور نگهداری کلید درهای معبـد و مراقبـت از          ) کلیددارباشی (Sacristainsـ  

هـا را    گشاید، آئـین   یدرهای معبد را در مراسم م     . تزئینات و زیورها و نگهداری آنهاست     
در مرگ یک بـرادر، اوسـت       . نماید کند، همه چیز و همه وسایل را فراهم می         ار می ذبرگ

اوسـت کـه    . نماید که با بحرکت درآوردن یک زنگ کوچک جملگی را از واقعه باخبر می            
  .خواند کند و دعای مرگ را می لباس رسمی را بر تن برادر مرده می

.  درها بایستند و مراقـب آمـد و شـد اشـخاص باشـند              ها باید در نزدیکی    ـ دربان 
نماید و نفر نخستین  اوست که در زمین گذاشتن تابوت مرده به حامالن جسد کمک می    

  .پاشد است که خاک بر مرده می
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  روش کار لژها

 
  

 بـه   ١٧٨٠ ماه ژوئن    ١۴ که در تاریخ     Toulonاینست مقررات داخلی لژ تولون      
شود که سال فراماسونری چهار هزار سال بیش از سـال            ور می یادآ. تصویب رسیده است  

  .۵٧٨٠ ژوئن ١۴شود  میالدی است یعنی تاریخ فوق می
سـازد کـه هرگـز در لـژ      العاده قانون الهی، برادر را مجبور مـی   ـ احترام خارق ١

  .مرافعه و بگومگو نکند
احتـرام آنهـا    ـ پادشاهان، فرمانروایان سایه خداوند روی زمین هستند بنابراین  ٢

  .واجب است
  . ـ برادران باید رفتاری غیرقابل سرزنش داشته باشند٣
  . ـ برادران باید بیکدیگر اعانت کنند۴
  . ـ عدم اجرای هریک از چهار ماده فوق تنبیه خواهد داشت۵
  .دستورات آن باید بموقع به اجرا درآید» گران لژ «G. O ـ دستورهای ۶
  .جازه کتبی عضو لژ مجاز به آمدن داخل لژ هستند ـ بازدیدکنندگان لژها با ا٧
 استاد عالیمقام، مراقب اول و دوم،:  ـ هر سال با رأی مخفی عالی جنابان٨

شوند احتماالً یک معمار و چند  دار، رئیس تشریفات برگزیده می سخنگو، دبیر، خزانه
 ١۵ین عید درا. گیرد  انجام میG.J. Baptisteژان باتیست   کاردان، انتخابات روز سن

  .پذیرد روزه ماه صورت می
ار ذگردهم آئی هر ماه یکبار با دعوت رسمی و تعیـین تـاریخ و دسـتور کـار برگـ                   

  .میشود
ـ مقامات فراماسون با حداقل توقف در یک درجه یا بـشرح تعیـین شـده چنـین                  

  :است
  ) ماه٣(ـ کارآموز 

  ) ماه۵(ـ همراه 
  ) ماه٧(ـ استاد 

  ) ماه٩(ـ استاد کامل 
  )یکسال(استاد گزیده ـ 

  )یکسال(ـ اکرس 
  ـ شوالیه شرق
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  .دارد یک مقام واالی ماسون ارشدیت خود را اعالم می
  به شکل قرار گرفتن دستها توجه کنید
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  :شرایط پذیرش در فراماسون
  ـ بنده کسی نباشد

  ـ از آزادی بهره داشته باشد
  شد سال داشته با٢١ـ دست کم 

  ـ ماهانه مبلغی بپردازد
  .ـ اطاعت از مقررات بنماید

  
  نهادها و اصطالحات

  
 :Atelier  شود ـ کارگاه معموالً بجای لژ بکار برده می

 Augmentation de  رود ـ افزایش دستمزد در موقعی خاص بکار می
salaire: 

 بـار   ٣ـ برای ابراز شادمانی نـسبت بـه یـک کـارآموز             
ه پنج بـار دسـت زدن و بـرای          دست زدن و برای همرا    

باید بخاطر سپرد   . استاد هفت بار دست زدن الزمست     
! شـود  که هیچ مراسم فراماسـونی بـا عـزا خـتم نمـی          

مشهوری بازدیدی از لـژ بنمایـد        بعکس اگر فراماسون  
این عمل  . بندند برای او با شمشیر دو طاق نصرت می       

 کـه از لـژ   Michel Debréرا بـرای میـشل دوبـره    
  . روزولت بازدید کرد انجام دادندفرانکلین

Batteries 
d’allégresse ou de 
deuil: 

ــون را بدســت    ــرچم فراماس ــه پ ــب اول ک ــ مراق ـ
  ).گوهر نخست(گیرد  می

Bijou: 

شـود و    ـ مراقب دوم که در طرف شمال واقع مـی         
perpendiculaireرا در دست دارد .  

BOAZ 

ند گیر ـ برادران دستهای یکدیگر را صلیب وار می       
در مراسم خاص   . کنند و زنجیر انسانی درست می    

دستها را بـرادران تکـان      . این عمل باید انجام گیرد    
  .دهند بعالمت دیدار مجدد می

Chaîne d’union 

ـ نشانه تراش و صیقل دادن سنگ سخت اسـت و           
دهد که ما نادان هستیم و بـرای دانـائی           نشان می 

  .باید مکالمه و مراوده داشته باشیم

Ciseau 

ـ دعوت به ریزه کاری و دقت و اندازه گیری دقیق            Compas 

423



  

  .و هم آهنگی
ـ اطمینان به اینکه هیچ فرد خارجی داخل معبـد          

  .نیست و درها بسته است
Ouvrir le temple 

مراسـم شـرکت     ـ مجموعه انسان هائی که در یک      
  .اند اند و یا در لژ حضور یافته داشته

Colonnes 

که با گذشت از یـک راهـرو بـه          ـ اتاق کوچکی است     
در انجیـل بـه آن      . شود تاالر بزرگ مراسم وصل می    

این دو اتاق با دیـواری      . نام داده شده  » طبقه ارتباط «
شـوند و در ایـن اتـاق         از چوب سدر از هم جدا مـی       

 گیـرد و مـی   است که مقـدس مقدسـان جـای مـی       
گویند در آن میز سـنگی نهـاده شـده کـه حـضرت              

اعظـم  . ون خویش را امضاء کرد    موسی بر روی آن قان    
  .شوند کشیشان سالی یکبار به این اتاق وارد می

Dehir 

 Degré  ـ درجه و مقام
 Econisme  ـ مراسم اکونیسم

ـ نشانه تحمل و بردباری و تـوازن اسـت کـه خـط       
  دهد عمودی و افقی را با یکدیگر التیام می

Equerre 

در ـ شمشیری که استاد اعظم هنگام انجام مراسم         
گیرد و آنرا روی سر کـارآموز قـرار          دست چپ می  

دهد و بدین شکل در جمع پذیرفته شده پیش   می
  .کند بند و دستکش دریافت می

Epée flamboyante 

ـ ستاره پنج بر بمعنای چهار جهت اصـلی بعـالوه           
  .ستاره آتش زا

Etoile flamboyante 

ـ سازمان برادری است که در آغـاز قـرن هجـدهم            
  .دساخته ش

Franc-maçonnerie 
spéculative 

 قـرار  Saintـ تاالر ویژه عبادت که دو برابـر تـاالر    
معبد بجانب غرب مشرف اسـت و در انتهـای          . دارد

در چـپ و راسـت قـرار         نمای آن هر سـتون بنـام      
هـای   هـا و نـشان     در مرکز هکـال سـمبل     . گرفته

فراماسونری آویخته است و هم چنین کتاب انجیل        
  .خورد بچشم می

Hekal 
Jachin 

 lévrier et la Régle  ـ نشانه قدرت و التیام و هم بستگی
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ـ لژی منظم است که با موافقت هفت استاد اعظم          
  .تأسیس شده باشد و طبق اساسنامه عمل کند

Loge régulière 

ـ ضیافت ها و مراسـمی اسـت کـه اسـتادان نظـم              
دهند و نباید آنرا با مهمانی       خارج از لژ تشکیل می    

در این مراسم است که برادران      . سمی اشتباه کرد  ر
  .نوشند بسالمتی رؤسای کشورها می

Loge de table 
Maillet Métaux 

  
اند باید از مصاحبت یکایـک بـرادران         وقتی لژ تعطیل است و هنوز برادران نرفته       

هـای   و دوئیت و مرافعه نگشت بـویژه از بحـث   بهره جست و بهیچ وجه پیرامون اختالف    
  .ف در زمینه مذهب و ملیت احتراز جستمخال

برادران هرگاه یکدیگر را خارج از لژ دیدار نماینـد بایـد بیکـدیگر سـالم بگوینـد                  
بهمان نحو که بĤنان تعلیم داده شده است و از گفت و شنود با هـم بهـره بگیرنـد بـدون                      

یـرا همـه    اینکه شنیده شوند یا دیده شوند و یا احترام الزم را بیکـدیگر مرعـی ندارنـد ز                 
  .برادران یکسان هستند

وقتی برادری با یک غیر بنا مواجه گردید باید سعی داشـته باشـد کـه او از ورای                   
بایست بدانـد درک نکنـد و بـر او           گفت و شنودها و یا حرکات و رفتار چیزی را که نمی           

  ...مطلبی مکشوف نگردد
ر نهایـت احتیـاط     اگر برادری در برابر یک برادر ناشناس قرار گرفـت بایـد او را د              

  .برانداز کند و محک بزند که مبادا برادر قالبی وارد معرکه شود
* * *  

 برای نخستین بار در لندن سندی که بعـدها بعنـوان            ١٧٢٣ فوریه   ٢٨در تاریخ   
شش سـال پـیش   .  نامیده شد افشا گردیدconstitution Andersonقانون آندرسون 

 Firstندن نخـستین لـژ اعظـم فراماسـون     از آن در جشن سن ژان، از تجمع چهار لژ ل
Grand Loge     بوجود آمده بود که اساسنامه آنرا برای ثبـت و ضـبط بـه وستمینـستر 

Westminister ــد ــرده بودن ــه ک ــام   .  ارائ ــرادری بن ــام ب ــیش واالمق ــالیان دراز پ از س
فراماسونری از آن جهت که در قرون وسطی اعضای آن به تراش سنگ و صیقلی کـردن                 

بعـدها سـنگ تراشـان و بنایـان بعنـوان بانیـان          ... شـدند  رداختند نامیـده مـی    پ آنها می 
... سازندگی شناخته شدند اما هنوز عـصر سـاختمان کلیـساها و معابـد خیلـی دور بـود                  

  :اساسنامه آندرسون شامل دو قسمت بود یکی وظایف برادر و دیگر مسائل اداری
١) The large of a Free Mason 
٢) General Regularations  
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که  گذارند ها عالمتی به این شکل می معموالً در پایان نامه کنار امضاء فراماسون      
برخـی گمـان دارنـد ایـن        .  نقطـه وجـود دارد     ٣عبارتست از دو خط موازی که میان آن         

 بـر آن  Roger Peyrfitteایست از برادران ولی بسیاری من جمله روژه پرفیـت   نشانه
المت مسیح ـ مریم ـ یوسف و یا بزعم مـذهبیون مـسیحی     باور است که این سه نقطه بع

  .باشد تثلیث می
ها را به دو پاره کـرد و بـویژه خودکـشی              فراماسون Dreyfusماجرای دریفوس   

 باین آتش دامن زد و امر تجدیـد نظـر در شـرایط              ١٨٩٨ در ماه اوت     Henryسرهنگ  
یفوس را گرفتند میـان آنهـا       ها جانب در   برادری را الزامی نمود زیرا بسیاری از فراماسون       

 و امیل زوال Scheurer Kestner، شورر کستنر Bernard Lazareباید از برنار الزار 
  . سال بدرازا کشید٣منازعه بین طرفداران دریفوس و مخالفانش قریب ... نام برد

 شوروی نظام فراماسونری به لژها دستور داد که از این پس ١٩٠٧ ماه مه ٢٢در 
. ن است که برادری در یک جمعیت سیاسی و حزبی عضویت داشته باشـد             بطور کل قدغ  

 وسایل دقیق اجرای یک دفاع الئیک که قـادر باشـد            G.O گران اوریان    ١٩٠٩در سال   
تعلیم و تربیت را گسترش دهد و آزادی را وسعت دهـد، اشـکاالت سـندیکالیزم را حـل                   

  .زد زیر بررسی گرفتنماید، بازار کار بوجود آورد، خدمات عمومی را منبسط سا
سوگندی که یک کارآموز بهنگام ورود به فراماسونری باید ادا کند بـه ایـن شـرح      

  :است
رسـاند و    به این گونیا که نماد وجدان و شرف است و حقیقت و حقانیت را مـی               «

کنم که برای همیشه     بر این کتاب اساسی که از این پس قانون من خواهد بود تعهد می             
ی را محفوظ نگاه دارم و هرگز چیزی نگویم و چیـزی ننویـسم در بـاره           راز برادری ماسون  

ام مگر آنکه اجازه ویژه دریافت داشته باشم و با همـان شـرایطی               ام و شنیده   آنچه دیده 
  .»که بر من تکلیف شده است

G.O. God. Gravitation. Géométrie. Génération. Génie. Gnose. 
Grand Tout 

  )ر میان ستاره فروزان قرار داردحرف ها بمعنای خدا د(
تواند بهمان سادگی که دایره کوچکی ترسـیم         پرگار وقتی درست قرار گرفت می     

بر روی لباس استاد پرگار روی گونیا قرار دارد باین معنـی            . نماید دایره بزرگی هم بکشد    
  .خواهد بکار برد که او میتواند پرگار را هر نوع می
 تقاضای دستمزد بیشتر بنمایـد ولـی بایـد قـبالً            تواند پس از سه سال همراه می     

کاری درخورد ستایش نشان دهد و نطقی حدود بیست دقیقه در باره مطلبی کـه اسـتاد      
. اعظم گفته بیان نماید و لژ مراتب را با رأی علنی بشکل باال بردن دسـت تـصدیق کنـد                   

موز ساده حق صحبت    کارآ. دارد سه بار رأی منفی برای همیشه همراه را از ارتقاء باز می           
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توانـد اظهـار نظـر کنـد         منتها پس از همراه شدن است که می       . در مجلس رسمی ندارد   
در آغاز فراماسونری درجـه اسـتاد       . بدون اینکه اجازه و یا امکان گزیده شدن داشته باشد         

 بوجـود آمـد و تـا آن         ١٧٣٠شکل موجود فراماسونری حدود سـال       . وجود نداشته است  
کارشناسان فراماسونری بر آن باورند . کارآموز، همراه، استاد:  داشتموقع سه درجه وجود

در ایـن مرحلـه اسـت کـه         . که مهمتر از همه مراحل در فراماسونری دوره همراهی است         
  .گیرد می شنود، فرا آموزد، می برادر می

 پایـه   ٣ها در هر سازمانی که باشند باور دارند که درجات فراماسونری بر              ماسون
یـا  (سه درجـه نمـادی      . ه و مابقی مراتب از نظر احترام و جلب نظر عموم است           نهاده شد 

برای تقویت ) قرمز(لژهای عالی . گیرد ها را دربر می های ماسون نظر تمامی دانائی) آبی
 اقـدام بـه ایجـاد اتـاق         G.O که   ١٧٨٢در سال   . اند و تأیید این سه درجه بوجود آمده      

مان فراماسـونی فرانـسوی کـه چنـد سـال       کرد سـاز chambre des gradesدرجات 
کـارآموز، همـراه، اسـتاد      : پیشتر تأسیس شده بود فقط هفت درجه داشـت بـاین شـکل            

  .درجه انتخابی، اکوس، شوالیه شرق، شاهزاده سرخ صلیب: بعالوه
  

Apprenti, compagnon, maître, les grands élus, d’écossais, de 
cheva-lier d’orient et de prince rose-croix. 

  
گـران لـژ    .  درجه ارتقـاء یافـت     ٣٣درجات ماسونری بعدها به هیجده و سپس به         

  . تأسیس شد این مراتب را پذیرفت١٨٩۵فرانسه که در سال 
 مسأله ایمان و باور داشتن خداوند و جـاودانگی روح در  ١٨٧۶از بعد مقاوله نامه     

ماده اول اساسـنامه گفتـه       در   ١٨۵۴در سال   . لژها در معرض گفت و شنود گذاشته شد       
، فلسفی و پیشرو که پایـه آن        philantropiqueایست   فراماسونری مؤسسه «: شده بود 

بر وجود خداوند نهاده شده و جاودانگی روان، از جملـه وظـایف آن نیکوکـاری، بررسـی                  
  ».اخالق، علوم، هنر و انجام هر نوع تقوائی

  . آندرسون١٧٢٣این مطالب کامالً منطبق است با اساسنامه سال 
  

فراماسونری در ایـن    . کند ماسونری هیچ کس را بسبب اعتقاد و باورش طرد نمی         
اما کلیسا رسماً اعالم کرد او مطلقاً جلـب کـسانی را کـه بـه اعمـال                  . موارد بیطرف است  
  .داند یازند ممنوع می مخفی دست می
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۴ degré maître secret 
۵  maître parfait 
۶  secrétaire intime 
٧  prévôt et juge 
٨  intendant des bâtiments 
٩  maître élu des neuf 
١٠ illustre élu des quinze 
١١ sublime chevalier élu 
١٢ Grand mâitre architecte 
١٣ Royal arche 
١۴ sublime maître ou grand élu de la voûte sacrée 
١۵ chevalier d’orient 
١۶ Prince de Jérusalem 
١٧ chevalier d’orient et occident 
١٨ chevalier rose-croix 
١٩ Grand pontife ou sublime écossais 
٢٠ vénérable grand mâitre de toutes les lignes 

régulières ou souverain prince de la maçonnerie 
٢١ moachite ou chevalier prussien 
٢٢ royale hache ou prince du Liban 
٢٣ chef du tabernacle 
٢۴ prince du tabernacle 
٢۵ chevalier du serpent d’airain 
٢۶ écossais trimitaire ou prince de merci 
٢٧ souverain grand commandeur du temple de 

Jérusalem 
٢٨ chevalier du soleil 
٢٩ Grand écossais de St André d’Ecosse 
٣٠ chevalier Kadosch 
٣١ Grand inspecteur inquisiteur 
٣٢  
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  فراماسونری و زن
  

 ,rite ancienفراماسونری اکوس چه قـدیم و چـه پذیرفتـه و چـه دگرگـون شـده       
accepté, rectifiéدهد و بطور کلی آنهـا را منـع     هنوز به زنان اجازه ورود به برادری را نمی

تواننـد بـه     کسانی مـی  «:  متعلق به آندرسون منقول است که      ١٧٢٣ر اساسنامه   د. نمایند می
عضویت لژ درآیند که انسانی نیک صفت، قانونی، آزاد زاده شده، به سـن عقـل و دانـا و عاقـل                      

این قاعده کلـی تـا بحـال لغـو     . »نه بندگان و غالمان و نه زنان مجاز به عضویت نیستند     . باشند
اند حالت اسـتثنا     و اگر در جائی و محلی کمترین نفوذی زنان یافته         نشده، بقوت خود باقیست     

  .دارد
در نیمه قرن هجـدهم یـک لـژ فراماسـونی بوجـود آمـد کـه همـسران و خـواهران                      

شدند ولی بهرحال به یک لژ فراماسـون مردانـه متـصل بودنـد و                ها در آن جمع می     ماسون
 قرار گرفته Lamballeسس المبال در رأس این لژ دوشس بوربون و پرن. استقاللی نداشتند

البته این لژها در زندگی اشرافی و عمومی سهمی داشتند ولی به آنها شـأن و مقـامی                  . بودند
 گــران لــژ فرانــسه از ١٩۴۵ ســپتامبر ١٧در . ای نداشــتند نمیدادنــد و اعــضای برجــسته

 ١٩۴۵ اکتبـر    ٢١اعتنائی به زنان و سبک گرفتن آنها و تحقیرشـان سـخن گفـت و در                  بی
امروز تعداد زنان فراماسون بحدود پانـصد       . های زن تشکیل شد    آئی فراماسون  اولین گردهم 

  .کنند نفر رسیده است که بیشتر در زمینه حقوق بشر فعالیت می
 در باره فراماسونری نوشـته  L.E. Marcel از Chanoineدیکسیونر علوم مذهبی 

یس شـده و هـدفش دگرگـون         در انگلـستان تأسـ     ١٧١٧اجتماع سری که در سال      «: است
در واقع عملـی خـالف      . ساختن افکار آزاد، تمدن انسانی و تأسیس یک انسانیت جدید است          

  ...پذیرد کلیساست که نوعی آئین مذهبی فلسفی بازگرفته شده از مسیحیت را می
. ها بوجـود آورد    ای برای فراماسون    حزب کمونیست مشکل تازه    ١٩٢٢در سال   

مللی مسکو تفاوتی فاحش بین عضو حـزب کمونیـست و بـرادر             ال در سومین کنگره بین   
هـا خـصوصاً فرانـسویان ناچـار         فراماسون مشخص گردید بنحوی که برخی از فراماسون       

 اعالم شد اختفای ١٩٢٣در اول ژانویه . شدند حزب کمونیست را ترک گویند یا بالعکس
 کمونیـست   عضویت در فراماسونری شبیه به نفوذ یک فرد خـارجی جاسـوس در حـزب              

) ١٩۵۶در ( استاد اعظم آتی گراند لژ دو فـرانس  Antonio Coënآنتونیو کوئن . است
 لئون مـووه    ١٩۴۵در سال    .مدتها در سمت وکیل مدافع سندیکای کمونیست باقی ماند        

Léon Mauvais     دبیر حزب کمونیست رسماً خبر داد کـه گـران لـژ اوریـان G.O و 
ت در جلسه چهارم اکتبر خود که از این پـس           دفتر سیاسی حزب کمونیست تصمیم گرف     
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 استاد Francis Viaudآنوقت فرانسیس ویو . ها را در حزب بپذیرد عضویت فراماسون
 توضـیح خواسـت کـه شـما     Maurice Thorezاعظم گراند اوریـان از مـوریس تـورز    

هـا   دهید به عضویت حزب کمونیست درآیند ولی آیا کمونیـست          ها را اجازه می    ماسون
  .بود! وانند ماسون بشوند؟ پاسخ نهت می

کـنم بنـابراین     ما در دنیای اشـباح زنـدگی مـی        . فهمیدن نخست شناختن است   
فرصت کمی داریم که به ظواهر بپردازیم در واقع حقیقـت اشـیاء و یـا موجـودات از مـا                     

پوشانند و مخفـی     گریزند بدان جهت که موجودات و اشیاء رمز شناسائی خود را می            می
ما در عصر فریب و ریـا و دروغ زنـدگی           . ا از پیش پا افتادگی و پستی بگریزند       کنند ت  می
کنیم بنابراین چگونه آنانکه ذائقه راستی و حقیقت دارنـد بـر اسـرار خـویش حـسد                   می

  نورزند گو اینکه وظیفه آنان پخش و نشر آنها باشد؟
کلیسائی حقایق  . کلیسا و فراماسونری  : دو نیروی بزرگ روانی و روحی وجود دارد       

همان حقایق فراماسونری نیست ولی تحقیقاً همه واقعیات یک نقطه مشترک دارنـد کـه               
ماسونری مکتب عدالت است و بهتـر از        ... شوند در روشنائی کور کننده حقیقت ذوب می      

  . هم وجود داردtoléranceکلیسا زیرا در این مکتب تحمل 
رانـسوا موریـاک و تئـودور       ف. انـد  فلمینگ و هانری دونان عضو فراماسونری بـوده       

رسـد ایـن عنـوان ارثـی         روزولت هم پادشاهان سوئد جملگی ماسون هستند و بنظر می         
است در حالیکه روسیه تا عصر نیکوالی دوم فراماسونری را قدغن اعالم کرده بود و بعـد                 

  .اجازه داده شد لژهای روس در پاریس تشکیل گردد
در فرانـسه تأسـیس شـد       » ان اوریـان  گر «١٩۶١آخرین لژ فراماسونری که در سال       

 اما دبیر کل فراماسون توضیح « L’énergie de heration » را داشت بنام ٧٧۴شماره 
 لژ فعالیت دارد ولی رسم      ٢٢٠داد که این شماره واقعی لژها نیست زیرا در حال حاضر فقط             

 اضافه باید   .گردد بر اینست که هرگز نام و شماره لژ تأسیس شده در شماره لژها حذف نمی              
 افزونی دارد و میزان آن GLF در برابر لژهای فراماسونری فرانسه     GLکرد که تعداد لژهای     

نمایم که تعداد فراماسونهای آمریکـائی کـه همـه           یادآوری می .  به هفت است   ٢٩به نسبت   
  .دهد شود رقم چهار میلیون نفر را نشان می ساله در نشریات رسمی چاپ می

انـد    اعتقاد دارنـد کـه آزادی را در فرانـسه آنهـا تـأمین کـرده                با آنکه فراماسونها  
های  کلیساها و مذاهب اساس مقررات رژه فراماسونها را بشکل منظم و با لباس و آرایش              

گرانـدلژ دو فـرانس کمتـر از گرانـد اوریـان علیـه               .مخصوص آنـان قـدغن کـرده اسـت        
که عکس آنها روی آنـست و       ها کارت شناسائی دارند      ماسون .نماید نژادپرستی قیام می  

همراه با این کـارت تمبرهـائی اسـت کـه بایـد             . مهر سه گوشه لژ آنرا ممهور کرده است       
هر سه ماه آنرا همراه با رقم حق عضویت به دبیرخانه بفرستد و شـرحی نیـز در                  » برادر«

  .های ماسونی خود بیفزاید باب فعالیت
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مان شش طبقه با بیش از هـزار  مرکز بزرگ ماسونیک دنیا در دیترویت است سه ساخت      
  .اتاق و یک تاالر پذیرائی جمعیت یکهزار زوج و چهار هزار و ششصد صندلی در تاالر

  .شناسند های امریکائی و انگلیسی سوگند را با هر کتاب دینی معتبر می ماسون
yin-yanنشانه زن و مرد مانند دو ستون معبد سلیمان .  

هـائی را کـه عـضویت      نامـداران و شخـصیت    گراند اوریان همه ساله فهرسـتی از        
در این فهرست دوک لوکزامبـورگ بعنـوان سـازنده          . سازد فراماسون را دارند منتشر می    

Grand Orientشود  نام برده می.  
ایـن  . انـد  های ماسونی آزادی مطلـق وجـدان را شـناخته          اتحادیه برادری قدرت  

شـود   یـادآوری مـی   .  است  در بلژیک تأسیس شده    G.O سازمان ماسونی    ١۵اتحادیه از   
 Grand در اواخر قرن نوزدهم روابط خود را بـا  La Grande loge de Franceکه 

Orient   بوجود آمده   ١٩١٣یک سازمان دیگر فراماسونری نیز در سال        .  برهم زده است 
  .اند  نام دادهLa Grande loge Nationaleکه به آن 
 در سـالنامه ایـن فراماسـونری        ای یهودی وجـود دارد      تعداد قابل مالحظه   G.Oدر  

 ١٢ + Bernhim ١٢ ١٢برن هـایم    : اسامی یهودیان سرشناس بشرح زیر چاپ شده است       
Bloch ١٨ Blum  ٢١ ـ کاهن Cahen + ٢٧ Cohen + ٢١ Dreyfus  ٢٩ داویـد + 
 + ١٢۵ Lévi, Léwy, Lévy + Weil, Weill, Weil, Weiller ۴٠ + ١٨سلیمان 

٧ Cremieu  
 سخت گیرانه، فراماسونری یک آزمایـشگاه دربـسته نیـست    خالف برخی تصورات  
شود بعکس محیطی است عمیقاً پراکنده و تقسیم شده کـه            که از آنجا انقالب صادر می     

ها و معایب    ای که نابسامانی   کند بسان آینه   های درونی بازتاب پیدا می     از آن دگرگونی  
ی جامعه سری و مخفی نیـست    اشتباه نکنیم که فراماسونر   . دهد دنیای فانی را نشان می    

ایست بسته، بسته ولی نفوذپذیر و بسیار حـساس نفوذهـای خـارجی وقتـی                بلکه جامعه 
میتوانند بدرون راه پیدا کنند در آنجا بـسان هفـت شـیطان نقـش بـسته در روح جـای                     

  . استnoyautageها  زبان عامی برای این پدیده بزعم فراماسون... گیرند می
W.J. Songhurstها  همه ماسون: ... اسون معاصر انگلیسی نوشته است یک م

توانـسته در هـر موقـع کـه باشـد بـرای مقاصـد                با تأسف در خواهند یافت که نظام می       
امکان اینکه در گذشته چنین موردی میتوانسته پیش آید نباید . سیاسی بکار گرفته شود

ای برداشت نتایج الزم    های الزم را بر    مانع شود که ما با دقت هرچه تمامتر همه آزمایش         
  .انجام دهیم

 شوالیه Mylord Dervent-Water مای لورد دروان ـ واتر ١٧٢۵حدود سال 
 و چند تـن انگلیـسی دیگـر در          Heguerty و آقای هگورتی     Maskelyneلین   ماسکه

 اغذیه فـروش انگلیـسی     Hure منزل آقای هور     Boucheriesپاریس در کوچه بوشری     
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ای شـد کـه      ردند اما در کمتر از دهسال شـهرت لـژ بانـدازه           یک لژ فراماسون تأسیس ک    
اسـتاد  ... پانصد ششصد نفر برادر بنا را بخود جلب کرد و موجب پیدائی دیگر لژهـا شـده               

 لـژ بوجـود آمـده    ٢٢ در پـاریس    ١٧۴١کرد و در سال      لژها هر سه ماه یکبار تغییر می      
  .بود

 گزارشـی در    ١٧٧٧ سـال     از بنایان معروف که در     Lalandeمقاله پنجم الالند    (
  ). بعنوان فراماسون نگاشت١۵دائرۀ المعارف مجلد 

مبارک باد یهوه خـدا کـه خـدای اسـرائیل اسـت و کارهـای                : تورات نوشته است  
. شگفت میکند و در سفر اعداد باب ششم مینویسد یهوه ترا برکت دهد و محافظت نماید        

  .ت دهمنام مرا بر بنی اسرائیل بگذارید تا من ایشان را برک
* * *  

باقری عتیقه فروش چهارراه مخبرالدوله قالی با عالمت فراماسونری را مالک بود و     
گرچه اجازه عکس برداری از آنرا بما داد ولی روز بعد که باو مراجعه شـد اظهـار داشـت                    

دریافتم مالک قالیچه دکتـر اسـمعیل       ) ١۴۴٠ (١٩۶١در نوروز سال    . آنرا فروخته است  
. است که یکی از فرزنـدان او دکتـر اصـالنلو جـراح پالسـتیک اسـت                ) لهمدبرالدو(اصانلو  

دکتـر  . هنگامی که به دیدارش رفتم عبداله معظمی استاد دانـشگاه هـم حـضور داشـت               
اصانلو توضیح داد هنرمند اصفهانی که قالی را بافته از آن یک کپی هم ساخته کـه مـن                   

  .لیچه را دوست دارمگرچــه خودم فراماسون نیستم ولی قا. ام آنرا خریده
ظهیرالدوله رهبر انجمن اخوت از یکصد و ده تـن دعـوت کـرد تـا اولـین جلـسه          

اش ترتیب دهند و در این محفل یکصد و ده صـندلی گذاشـت و       فراماسونری را در خانه   
روز گشایش انجمن اخوت در منزلش برابر بانـک ملـی           . روی هرکدام نام اعضاء را نوشت     

یشه، پرگار، گونیا را بکار و چون عیسویان نشانه سه بـر را عزیـز               های ت  ظهیرالدوله نشانه 
حبیـب یغمـائی نوشـته      . وی عالمت انجمـن را بـشکل مثلـث درآورد         ) تثلیث(دارند   می

ظهیرالدوله مایل بود اساس کار خود را با فراماسونها تطبیـق دهـد بـدین جهـت هـسته                   
  :از دوازده تن برگزید باین شرح مرکزی انجمن را

  )پدر نصراله و عبداله انتظام( السلطنه انتظام
  اسمعیل مرزبان
  ابراهیم حکیمی

  حاج شمس الدین جاللی
  نیرالملک شیرازی

  )برادر عین الدوله(سیف الدوله 
  نوراله صبا
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  )خزانه دار لژ بیداری(همایون سیاح 
  اسداله یمین اسفندیاری

  محسن تربیت
  فتح اله صفائی

  علی خان ظهیرالدوله
حــزب عــامیون و دمــوکرات ائــتالف کردنــد و حــزب ) ١٩۴٨ (١٣٢٧در ســال 

هـا بـه دیـدار شـاه رفتنـد و مـشکالت              عامیون ایران را ساختند و نمایندگان فراکسیون      
  .مجلس و دولت حکیمی را بیان داشتند که ناچار دولت حکیمی سقوط کرد

داد  حزب عامیون در آن تاریخ روزنامه خاور را بمدیریت احمد فرامرزی نشر مـی             
  .نوشت ه مقاالت اساسی آنرا سیدحسن تقی زاده میک

 تعداد زیادی نظامیان امریکائی به ایران آمدند و به لـژ روشـنائی              ١٩۴۴در سال   
 انجمن اقدام به تجدید ساختمان کرد تا جلـسات فراماسـونری را             ١٩۵٨در سال   . رفتند

هـای   هگرفـت عالئـم و نـشان       در روزهائی که فعالیت ماسونی صـورت مـی        . تشکیل دهد 
  .آراست مربوط به تاالر را می
نویسد در مذاکرات مخصوصی که با شهبانو داشتم به کتابی کـه اخیـراً               اسداله علم می  

ها چاپ شده بود اشاره کرد و گفت که در آن کتاب جز نام مـن، اسـم اکثـر                     در باره فراماسون  
ربـست قبـول کنـیم      رجال مملکت برده شده است بنابراین شاید رجحان دارد فراماسونری را د           

دانم، باید جمله کسانی که با فراماسونری سر و کار دارند از کار برکنـار                ولی من آنرا ناپسند می    
  .پذیرد و آنها مجاز به ورود در محافل ماسونی نیستند فراماسون زنها را نمی. شوند

هـای ایـران را      های خود اسامی تمام فراماسون     روزنامه کیهان در یکی از شماره     
رفت که دولت باین عمل بازتابی نشان دهد ولی روزها گذشـت و               کرد و انتظار می    چاپ

کتـابی کـه اسـماعیل      . هیچ نوع سر و صدائی نشد که میرساند ساواک در آن دست دارد            
رائین بدستور ساواک تهیه کرد سراسر مغلوط و اشتباه و تقلبی اسـت و بازداشـت چنـد                  

  .استروزه نویسنده هم جهت گرمی بازار بوده 
یهـودان تمـام    . در حال حاضر فرانسه مرکز عمده فعالیت یهودان و بهائیان اسـت           

ارکان مملکتی را در دست دارند و تعداد بهائیان را بـیش از دویـست هـزار نفـر معرفـی                     
ای بامضاء رسـیده کـه بایـد در          میان دولت فرانسه و اسرائیل قرارداد محرمانه      . اند کرده

  .کردمقابل یهودستیزی ایستادگی 
 بهائیان در نیویورک جمع شدند تا بـه روش حکومـت            ١٩٩٢ نوامبر سال    ٢٣در  

اسالمی در مورد آزار بهائیان و مصادره اموالـشان اعتـراض کننـد بخـصوص کـه آنهـا را                    
ریاسـت افتخـاری    . ها در برابر دیـن بنویـسند مـسلمان         کنند در پرسش نامه    مجبور می 

  .کند در کانادا زندگی میکنگره بر عهده همسر شوقی افندی بود که 
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 لژهای فراماسونری وابسته به لژ بزرگ اسکاتلند در تهران ١٩٩۴در اوایل فوریه سال 
لـژ  (، ایـرج وحیـدی      )لژ کـوروش  (، جواد منصور    )لژ خیام (هوشنگ انصاری   . شروع بکار کرد  

ای بودنـد کـه علیـرغم داشـتن تـضمین و        در میان عـده   ) لژ کوروش (، مهرداد پهلبد    )خیام
بهنگام گشایش جلسه یک دقیقـه سـکوت        . افقت ضمنی رئیس جمهوری به ایران نرفتند      مو

  .بری اعالم گردید برای احترام به امیرعباس هویدا و عباسعلی خلعت
  

  ١٣٨١اردیبهشت ـ مهر 
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  نفوذ فراماسونهای قدرتمند یهود
  در مطبوعات فرانسه و ایران

  
اما با این وجـود  .  هزار نفر بیشتر نبودتعداد مهاجران یهودی در فرانسه از هفتصد 

. آنان از نفوذ بسیاری بر معادالت سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی در آن کشور برخوردارند 
های خبری که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت سیطره فراماسونهای یهـود              رسانه

از مشهورترین  همچنین  . کنند هستند، نقش فعالی در اعمال نفوذشان بر فرانسه ایفا می         
یهـودی فراماسـون    . اسـت » دفـاتر جدیـد   «و مجلـه    » نوفوکاییـه «مجالت یهودی، مجله    

را تصاحب کرد که نقـش فعـالی        » اکسپرس«مجله  » جیمز گلداسمیت «انگلیسی االصل   
در جریان یورش خبری در جنگ گـروه فـشار فراماسونیـسم در فرانـسه برعلیـه رئـیس                   

  .دایفا نمو» ژیسکار دستن«جمهور اسبق 
بـدین  ... های این مجله، یک بلوای سیاسی و خبری را موجب شـد        یکی از شماره  

ای از رئیس جمهور، ژیـسکار دسـتن کـه           ترتیب که روی جلد خود تصویر شل و وارفته        
عجز و شکست از آن نمایان بود، را ترسـیم نمـود کـه در مقابـل رئـیس جمهـور سـابق                       

ان نشاط و شور زندگی و شـباب و جـوانی           از چهره میتر  . ایستاده است » فرانسوا میتران «
کند ایـن بـود کـه امیـدی          آنچه از ترسیم چنین تصویری به ذهن خطور می        . هویدا بود 

. نیست ژیسکاردستن بتواند با اصالح جامعه فرانسه آن را به الگویی شایسته مبدل سـازد              
نیـان  ای که الزم است مردی جوان و نیرومند همچـون میتـران آن را اسـوه جها                 فرانسه
و » فیگـارو «همچنین نفوذ فراماسونهای یهود بر مطبوعات فرانـسه در دو روزنامـه        . سازد

سیطره فراماسونهای یهود بـر مطبوعـات سیاسـی         . به روشنی نمودار است   » لوکوتیدین«
منحل نشده، بلکه دامنه آن بـه مطبوعـات اجتمـاعی، اقتـصادی و هنـری نیـز کـشیده                    

ای اجتمـاعی اسـت و بـه امـور       که مجلـه  » ده کارگر خانوا«به طوری که مجله     . شود می
فـرانس  «روزنامـه   . پردازد، منعکس کننده نظرات فراماسونهای یهـود اسـت         کارگران می 

نیز از چنگال اختاپوس فراماسونیسم در امان نمانده و آغوش خود را برای انعکاس         » سوار
ونهای یهود بودند،   کمااینکه مطبوعاتی که تحت سیطره فراماس     . نظرات آنان گشوده است   

ای را در حیات سیاسی در طول دورانی که جنگ جهانی دوم را به دنبـال         نقش برجسته 
را مالـک شـد     » مردم«از جمله کسانی است که روزنامه       » لوئی بلوم «. داشت ایفا نمودند  

یهودی بر آن اشراف داشـت و از        » دکیللس«بود که   » روزگار«که در واقع همان روزنامه      
. رفـت  هـای فرانـسه در طرفـداری از صهیونیـسم بـه شـمار مـی                 روزنامه ترین متعصب
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خودبینی و خودپسندی چنان یهودیان فراماسون را غره کـرده بـود کـه جـرأت کردنـد                   
یهـودی در یکـی از      » مـاکس نـورداف   «را چاپ و منتشر سازند که       » ملت یهود «روزنامه  
 فرانسوی نیستیم هویت مـا      آلمانی و یا انگلیسی و یا     «: نویسد های آن چنین می    شماره

آشکار است ما با تمام صراحت یهودی هستیم و معتقدات مـسیحی شـما، معتقـدات مـا                 
آن را به شما معرفی کرده اسـت و لـذا مـا             » هرتزل«ای هستیم که     ما امت ویژه  . نیست

همچنین نفوذ فراماسونهای یهود در طول حیات       . »هرگز در کوره شما ذوب نخواهیم شد      
بللـو  «را تعطیـل کـرد و صـاحب آن    » فرانـسه دربنـد  « رسید که روزنامـه     خویش بدانجا 

 ١٩٣٩ای در دوازدهم دسامبر      را به زندان افکند، زیرا او جرأت کرده بود مقاله         » بواکس
. میالدی در این روزنامه چاپ کند که در آن به فراماسونهای یهود فرانسه حمله شده بود               

کننـد و آنهـا را       ر مطبوعات جهان تحکـیم مـی      در نهایت فراماسونها سیطره خویش را ب      
فراماسونها عالوه  . دهد های خویش جهت می    طبق مصالح و برای اجرای مقاصد و نقشه       

ای برای تفرقه و نشر      آمیز این مطبوعات از آنها به عنوان وسیله        بر به کار گرفتن خباثت    
 در راه بـرآورده     ایـن مجـالت   . کند و اشاعه فرهنگ برهنگی و فساد در عالم استفاده می         

شـود و آنـان از خـالل ایـن امـر             شدن اغراض و اهداف فراماسونهای یهـود منتـشر مـی          
اکنون کـه   . شود جلوگیری کنند   توانستند از درج هرگونه خبری که به اسالم مربوط می         

انـد، اگـر     اوضاع چنین است و این مطبوعات استعماری جهان را در قبضه خویش گرفته            
ای در هالیوود کشته شـود و یـا    زداشت قرار گیرد و یا هنرپیشه  یک یهودی در معرض با    

ای درنـگ    اتومبیل یک خواننـده واژگـون گـردد آنـان در انعکـاس ایـن مطلـب لحظـه                  
خوردند،  ها آنگاه که به امور کشتار مردم بیگناه ایران برمی کنند، اما همین روزنامه نمی

شایند هرچنـد هـزاران ایرانـی در        گ به سکوت مرگباری پناه برده و هرگز لب از لب نمی          
  شـوند و نـابود     هـای گوسـفندان ذبـح مـی        زندانهای حکومـت آخونـدی همچـون رمـه        

واضـح و   . بهـاترین خونهـا اسـت      ترین و بـی    گویا خون این آزادیخواهان نازل    ... میگردند
 توسـط   ١٣۵٧آشکارترین نمونه برای اثبات این ادعا جنایاتی است که از انقالب مرگبار             

روزی  پرستان ایرانی بصورت شـبانه     میهن. رگران فراماسونیسم در ایران اجرا شد     استعما
المللـی از آنهـا هـیچ        ای کشته شدند و ما در مطبوعات بین        در زندانها به طرز وحشیانه    

در داخل خاک میهنمان همه روزه مـردان مـسلح تحـت            . شنویم مجوایی و اخباری نمی   
هـا در    ها و خیانـت    شوند، اما از این جنایت     یمرتکب دهها جنایت م   » والیت فقیه «امر  

در گوشه و کنار ایران همه روزه مردم را به عناوین     . اخبار جهانی هیچ اثر و نشانی نیست      
کنند و در سراسر ایران میتوان به وضوح آثـار خفقـان و              مختلف بازداشت و شکنجه می    

ی در ایـن مـورد      کشتار را به طرق مختلف شاهد بود و در مطبوعات جهـانی هـیچ خبـر               
مطبوعـاتی کـه    «: گوینـد  فراماسونهای یهود در پروتکل دوم خویش مـی       . نمیتوان یافت 

توانیم آنها   روند که ما می    ها هستند، نیروی عظیمی به شمار می       تحت سیطره حکومت  
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دانند که چگونه از این نیرو به  ها نمی را برای هدایت ملتها به دست آوریم، زیرا حکومت
انـد و از خـالل ایـن         به همین دلیل آنها به چنگ مـا افتـاده         . فاده کنند طور صحیح است  

ایـم، در حـالی کـه همـواره پـشت پـرده بـاقی                مطبوعات نفـوذ بـسیاری کـسب کـرده        
  »...ایم مانده

توان دستهای پنهـان ایـن شـبکه مخـوف را در مطبوعـات داخـل و                  براحتی می 
هـای صـوتی و       بـه رسـانه    همچنین خارج ایران مشاهده کرد، کـه بـرای مثـال میتـوان            

تــصویری بــه ظــاهر مخــالف حکومــت و ســایتهای خبــری تحــت ســیطره غیرمــستقیم 
های این شـبکه     های مخوف فراماسونی اشاره کرد که متأسفانه در مسیر خواسته          شبکه

...  فرانسه،   RFIرادیو اسرائیل، رادیو آمریکا، رادیو فردا، رادیو        : ویرانگر در حرکت هستند   
روزنامه نیمروز، روزنامه کیهان لندن و تلویزیونهـای فارسـی زبـان آمریکـا              و سایت گویا،    

دار و فراماسونیــسم خــویش  همــه و همــه در مــسیر اطاعــت از فرمــان اربابــان ســرمایه
باشند و این ارگانهای صوتی تصویری و نوشتاری تحت کنترل کامل مالیـان مـزدور                می

هـای هنگفـت ایـن عوامـل         سـرمایه  باشند و آنها هستند که با دادن       در رأس قدرت می   
خواهنـد دسـت بـه قلـم         کنند و در مسیری که آنها مـی        خوار خود را هدایت می     جیره
شوند و با جلب افکار عمـومی مـردم، سـعی بـر خنثـی کـردن خیزشـهای مردمـی                      می
این همه سرمایه که . دارند کنند و ملت ایران را غیرمستقیم در حالت خنثی نگه می           می

شود اگر صرف عمران و آبادانی و ایجاد شغل و رفاه برای مـردم               م می صرف سرکوب مرد  
شد، تا به امروز ایران عزیزمان سری در میان سرها داشت و نام ایرانی تا به                 عزیزمان می 

بـه امیـد آن روزی کـه        . افتـاد  امروز به این شدت در سراسر دنیا به معرض خطـر نمـی            
ت درآیـد و سـازمان پـارس و شـورای           جنبش عظیم براندازی با حمایت مردم بـه حرکـ         

براندازی در روز قیام ملی در کنار مردم انجام وظیفه خواهد کرد و رهبریت این حرکـت                 
مردمی را به اجرا در خواهد آورد و طومار عمر این مزدوران و دژخیمان دست نـشانده را                  

  .درهم خواهد شکست
  

  ١٣٨۴مرداد 
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  نفوذ فراماسونهای یهود در دولت بوش

  
های آمریکا در منطقه که با حمله به عراق شـروع شـد، برخـی از                 ش از جنگ  پی

ها نسبت به این که تعداد اعضای یهودی در دولت جورج بوش کمتر از عهد دولت                 عرب
در زمان کلینتون دیوید کوهین وزیر دفـاع و         . (کردند کلینتون است ابراز خوشنودی می    

امـا مـدتی    ). فراماسـونهای سرشـناس بودنـد     مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه از یهودی        
نگذشت که همه چیز آشکار شد و همه دانستند کـه ایـن دولـت بـازیگران پـشت پـرده                   

بـسیاری از ایـن     . سـابقه اسـت    بسیاری دارد که در مقایسه با تـاریخ دولـت آمریکـا بـی             
بازیگران یهودی فراماسونهایی هستند که روابط بـسیار مـستحکمی بـا جنـبش جهـانی                

 سـپتامبر   ١١دث  اآنان از حـو   . یسم به ویژه البی یهودی فراماسونری آمریکا دارند       صهیون
جنـگ بـر ضـد      . برای فراهم کردن زمینه جهت سیطره آمریکـا بـر جهـان بهـره بردنـد               

هایی بود که آنان برای ایجاد خاورمیانه جدید بـه           طرح» پوسته«راق تنها   عافغانستان و   
  .به اجرا درآوردند» اسرائیل«رهبری 

های بوش و اقـدامات وی قابـل         در همه گفته  » رهبران در سایه  «های این    نشانه
برای نمونه پل ولفوویتز همان کسی است که انظار عمومی را از حل مسئله             . ردیابی است 

ها به حمله به عراق منصرف کرد، بدون آن کـه جهـت سیاسـت                فلسطینیان و اسراییلی  
» صد ساله «ن بر عهده خود او بوده است از جنگ          آمریکا در مورد خاورمیانه را که تهیه آ       

معاون وزیر  ) سردمدار محافل یهودی فراماسونی   (داگالس فایث   . بر ضد اسالم تغییر دهد    
دانـد کـه در برابـر     های شـر مطلـق مـی    ها را جزئی از گروه دفاع آمریکا همچنان عرب   

کنـد کـه     یز فکر می  اسراییل ن ! اند قرار گرفته » اسراییل« مطلق از جمله     رهای خی  گروه
تنها راه درست، جنگ با دشمنان عربش تا شکست کامل آنهاسـت و نبایـد بـا آنهـا وارد                

ایث، طرح راهبردی حمله آمریکا بـه لبنـان بـه           فهای   از جمله طرح  . ذاکرات صلح شد  م
ها مانند اشغال کویت به بهانه آزادسـازی آن در جنـگ دوم خلـیج                منظور اخراج سوری  

های رئیس جمهور در امور اقتصادی که دیوید فورم نام دارد در  رانینویسنده سخن . است
را کـه بـوش در      » محـور شـرارت   «او عبـارت    . پشت بازیهای تندروی پنتاگون قـرار دارد      

ایـن طـرح    . بان آورد، اختـراع کـرد     زسخنرانی خود در مورد عراق و ایران و کره شمالی ب          
یکا در منطقه مانند امپراتوری روم، فراهم زمینه را برای ایجاد امپراتوری و یا سلطنت آمر      

حلقه یهـودی فراماسـونی   » قهرمان ماجرای رسوای ایران ـ کنترا «الیوت آبرامز . کند می
آبرامز مسئول امـور خاورمیانـه در شـورای امنیـت ملـی             . کند پیرامون بوش را کامل می    

یانـه پنهـان    او از کسانی است که مخالفت خـود را بـا رونـد صـلح در خاورم                . آمریکاست
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برای کنترل معادله زمین در برابر      » افزایش توان نظامی اسراییل   «او استراتژی   . کند نمی
ولفـوویتز طـراح جنـگ صـد سـاله بـر ضـد اسـالم در انتظـار                   . کند صلح را پیگیری می   

جنگ آمریکا بر ضـد     : پل ولفوویتز . ای مانند پرل هاربر برای سلطه بر جهان است         فاجعه
کار عاشق جنگ در آمریکا       طرحی است که یکی از بازیهای محافظه       عراق مقدمه اجرای  

او . او پـل ولفـوویتز معـاون وزیـر دفـاع آمریکاسـت            . های زیادی در انتظار آن بود      مدت
همیشه تالش کرده است تا به وسیله تمرکز و تأکید بر مسئله از میان برداشتن حکومت                

. نـه بـرای مـسئله فلـسطین بـاز دارد     صدام حسین، او را از توجه به یافتن راه حـل عادال        
المللی مشغول سـازد و      مند است آمریکا را به چندین بحران بین       القولفوویتز به شدت ع   

ها به منظور تحمیل سلطه خود بـر فلـسطینیان،           در پی آن وقت کافی را برای اسراییلی       
شان را برخی از ناظران در آمریکا اکنون خطر مرد دوم پنتاگون بـرای کـشور          . فراهم کند 

کـاران نیـز او را       کار به جـایی رسـیده اسـت کـه برخـی از محافظـه              . اند احساس کرده 
کنند، زیرا او مواضع تندی دارد       ترین چهره در دولت کنونی آمریکا معرفی می        خطرناک

های خود دفاع و به راحتـی دیگـران را توجیـه      تواند با لفاظی از نقشه     و عالوه بر آن می    
» هـای دمکـرات    امپریالیست«ان پل ولفوویتز و دار و دسته وی را          یکی از این ناظر   . کند
آنان اخیراً از دخالت نظامی آمریکا در سوریه و ایران بـرای ایجـاد تغییـرات در                 . نامد می

م روزنامـه   ٢٠٠٢در اکتبـر سـال      . انـد  این کشورهای پس از اشغال عراق سـخن گفتـه         
 و دسته وی منتـشر کـرد کـه در آن از    نیویورک تایمز اخباری را در مورد ولفوویتز و دار       

فشار این افراد بر دولت بوش برای آغاز جنگ فوری بر ضد عراق سخن گفته شده است،                 
ای را که آنـان      تواند جنگ جهانی   نمی) سرزمین خشک و فقیر   (زیرا حمله به افغانستان     

بـرای  ور کردن آن هستند، آغاز کند، اما از نظر آنـان عـراق پلـه دیگـری                 در صدد شعله  
» دشـمن «در این طرح دین اسـالم    . ست»ها برخورد تمدن «و  » جنگ بر ضد تروریسم   «

پس از انتشار این طرح، . بر ضد آن آغاز شود» صد ساله«معرفی شده است و باید جنگی   
این گروه در حـال حاضـر ایـاالت متحـده را در             . لقب گرفتند » گروه ولفوویتز «این افراد   

ه سیاسـت تنـدرو و افراطــی و بـسیار خطرنــاک    کننـد کــ  همـان مـسیری هــدایت مـی   
هـای   در ایـن تفکـر همـه دولـت        . فراماسونهای یهودی به آن سو در حال حرکت اسـت         

اند و شاید اگر دولت بوش نبـود    ترسد، دشمن تلقی شده    اسالمی که اسراییل از آنها می     
: افزایـد  مـی روزنامه نیویورک تـایمز     . ماند های ولفوویتز تنها یک رؤیا باقی می       این ایده 

 عـضو   ١٨. های اصلی نفوذ این گروه شورای سیاست دفاعی پنتاگون است          یکی از بخش  
ای به ویژه با اسراییل دارند و این مسئله برای آنـان             المللی گسترده  این شورا روابط بین   

کند که از طریق اقدامات پنهان و مانورهایی که دولت آمریکـا از              این امکان را فراهم می    
هنگامی که ولفوویتز پسر .  است تغییراتی را بر سیاست این کشور تحمیل کنند        آن ناآگاه 

م به پنتاگون پیوست،    ١٩٧٣یک دیپلمات یهودی و استاد ریاضی دانشگاه پس از جنگ           
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شـود،   اقدامات خود را که اکنون سیاست آمریکا در خاورمیانه نمونه بارز آن شمرده مـی              
تأثیرگذاری «نویس طرحی را تحت عنوان       پیشم  ١٩٩٢پل ولفوویتز در سال     . آغاز کرد 

ایـن طـرح اکنـون اسـاس سیاسـت          . تهیه کـرد  » های جهانیان در قرن آینده     بر دیدگاه 
در ایـن طـرح از پنتـاگون خواسـته شـده اسـت،             . خارجی بوش پسر قـرار گرفتـه اسـت        

نظـم نـوین    (» سازمان جدیدی برای جهان بنا نهد که در زیر سلطه کامل آمریکا باشـد             «
گروه ولفوویتز پس از آن به نام گروه        ). نی یا نظام تک قطبی به رهبری مطلق آمریکا        جها

در این گروه دیگ چنی معاون رئیس جمهور        . شهرت یافت » طرح قرن جدید آمریکایی   «
لقـب  » رهبـر در سـایه    «آمریکا و یکی دیگر از دوستان ولفوویتز یعنی ریچادر پـرل کـه              

 مـیالدی در سـخنرانی خـود در       ٢٠٠٢ر ژوئـن    بـوش د  . گرفته است، نیز حـضور دارنـد      
با توجه به طرح ولفوویتز، تأکید کرد، آمریکـا قـصد دارد قـدرت نظـامی             » وست پوینت «

گروه «به گفته یکی از کارشناسان مسائل آمریکا        . ها مقابله کند   خود را حفظ و با چالش     
ر مـسیر   کند کـه ایـاالت متحـده آمریکـا را بـه حرکـت د               به شدت تالش می   » ولفوویتز
هـای آن حمایـت از       ترین هـدف   های جناح راست تندروی اسراییل که از مهم        سیاست

اگر هـم   . است، سوق دهد  » ای احتمالی رژیم اسراییل به کشورهای عرب       تهاجم هسته «
نـشینان   نتوان ولفوویتز را مزدور تمام عیار اسـراییل نامیـد، شـارون و جنـبش شـهرک                

رفـات رئـیس تـشکیالت خـودگردان و اخـراج           صهیونیستی که خواستار کـشتن یاسـر ع       
پـل ولفـوویتز    . های اشغالی بودند، امیدهای زیـادی بـه او دادنـد           فلسطینیان از سرزمین  

 شخصیت یهودی فراماسونی حاضر در دولت جـورج         ٢٣معاون وزیر دفاع آمریکا یکی از       
دفـاع،   پل ولفوویتز معاون وزیر      -١:  نفر عبارتند از   ٢٣این  . شود بوش پسر محسوب می   

او اکنـون از ایـن      (ریزی پنتاگون    گذاری و برنامه    ریچارد پرل رئیس شورای سیاست     -٢
 کـین   -۴،  )مـستعفی ( آری فلیشر سـخنگوی کـاخ سـفید          -٣،  )سمت استعفا داده است   

 جـی لیفکـوویتز دسـتیار معـاون رئـیس           -۵میلمان مدیر سیاست گذاری کـاخ سـفید،         
، او عبارت محور شرارت )مستعفی(ای بوش ه  دیوید فورم نویسنده سخنرانی-۶جمهور، 

 داو زاکهایم معـاون     -٨ براد بالیکمان سرپرست تشریفات کاخ سفید،        -٧را اختراع کرد،    
 لویس لیپی سرپرسـت کـارگزینی اداره معـاون رئـیس     -٩ها،  وزیر دفاع و بازرس هزینه 

 -١١فید،   آدم گلدمان مسئول ارتباط با انجمن یهودیان در کاخ سـ           -١٠جمهور آمریکا،   
 الیوت آبرامز سرپرست گروه امور      -١٢کریس گرستین دستیار معاون وزیر امور خانواده،        

قهرمان ماجرای رسوایی   (خاورمیانه و مسئول امور حقوق بشر شورای امنیت ملی آمریکا           
 داگـالس  -١۴ مارک وینبرگ معاون وزیر دفـاع در امـور سیاسـی،    -١٣، )ایران ـ کنترا 

 مایکل چرتوف رئیس بخش جنـایی وزارت        -١۵اع در امور سیاسی،     فایث معاون وزیر دف   
 کلیف سوبل سفیر آمریکا -١٧آویو،    دانیال کیرتزر سفیر آمریکا در تل      -١۶دادگستری،  

 خانم نانـسی برینکیـر      -١٩ استیوات برنشتاین سفیر آمریکا در دانمارک،        -١٨در هلند،   
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 رون وایزر   -٢١آمریکا در سنگاپور،     فرانک الفین سفیر     -٢٠سفیر آمریکا در مجارستان،     
 مارتین سـیلور    -٢٣ میل سامبلر سفیر آمریکا در ایتالیا،        -٢٢سفیر آمریکا در اسلواکی،     

توان دید و پی برد که آمریکا مـستعمره          به راحتی می  . اشتاین سفیر آمریکا در اوروگوئه    
 که به تمام دنیا     فراماسونهای اسراییلی است و این قدرت ویرانگر یهودی فراماسونی است         

چنگ افشانده و به راحتی و با زیرکی هرچه تمامتر بر تمام میهن عزیزمان ایران مـسلط                 
گشته است و با کشتار و سرکوب مردم ایران به دست مزدوران خود که در رأس قـدرت                  

برنـد و بـه مـردم        های شوم خود برای نابودی ایرانمان را به پیش مـی           قرار دارند توطئه  
 مظلوم ایران که تشنه رهایی از دست ایـن جـالدان و قـاتالن هـستند نویـد                   دیده و  داغ

دهند ولی افسوس که در پشت پرده پروژه شوم دیگـری را بـرای               آزادی و دمکراسی می   
اند و تنها راه نجات از دست این استعمارگران    ویرانی هرچه بیشتر ایرانمان طراحی کرده     

ت که سازمان پارس و شورای براندازی بـه         به حرکت درآوردن جنبش عظیم براندازی اس      
یاری ملت عزیز ایران این مهـم را عملـی خواهنـد کـرد کـه در ایـن راسـتا بتـوان اداره                        

 را به دست ایرانیان وطن پرست برای همیشه سپرد و تاریخ و تمـدن از دسـت                  نمیهنما
  .رفته را به خاک ایرانمان بازگردانیم

  
  ١٣٨۴اردیبهشت 
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  »اسدآبادی«ونی تشکیل لژ فراماس
  آیت اهللا کنی به ریاست

  
  :در آن تاریخ، یعنی دو سال پیش با بهره گیری از اطالعات موثقی نوشتم 

 »فراماسون«سای سازمان مافیا گونه ای که از دو قرن پیش نام            ؤچون اعضا و ر   
و بـدنامی و شـناخته شـدن، دیگـر          بر آن نهاده اند، به علت پیـری و از کـار افتـادگی               

و (شـد    ند برای اجرای وظایفی که به وسیله مقامات انگلیس بدانها محول مـی            تواننمی
 و طراحان آن دولت کارشناسان سیاسی ـ اجتماعیمفید وکارساز باشند، لذا ) شود می

استعماری، برای ادامه سلطه خود بر ایران و حفظ منافع هنگفت خویش در این کشور               
عـضای سـازمانی کـه مجـری نیـات شـوم و          زرخیز، در صدد برآمده اند، در ساختار و ا        

بـه همـین جهـت گروهـی از     . مقاصد پلید دولت انگلیس بوده اند، تجدید نظر بنمایند      
مور تجدید و توسعه و کارآیی سازمان مزبور        أآخوندهای متنفذ و مورد اعتماد خود را م       

ات و  نمودند و آیت اهللا مهدوی کنی را که از سالها پیش روابط بسیار نزدیکی بـا مقامـ                 
لـژ  «عمال درجه اول انگلیس داشـته اسـت و دارد انتخـاب نمودنـد و وی بـا تـشکیل        

انتشار و افشای چنـین مـاجرای       . موریت مصیبت بار خویش را آغاز نمود      أ م »اسدآبادی
اضطراب انگیزی، با وجود سانسور و خفقان که بر ملت ایران حاکم اسـت، بـه آگـاهی                  

رسید، و آنها به تکثیر و پخـش آن مبـادرت            پرست   میهنعده ای از مردمان شریف و       
 جدید انگلیس و وظـایف تـازه و بـدبختی آور    حیلهنمودند و خیلی زود مردم ایران، از      

  .گروهی از روحانیون صاحب مقام و نفوذ، آگاه شدند
  

  نقش شوم انجمن حجتیه
چند ماه بعد از چنین افشاگری حیرت انگیزی، افراد آگاه و دلسوزی که به عمـق                

انجمن حجتیه و عوامل آن، اعالمیه      : رفای فاجعه جدید واقف شده بودند، تحت عنوان       و ژ 
و اطالعیه تکان دهنده ای به صورت شبنامه با تیراژ وسیعی در بین مردم ایـران انتـشار                  

فتـوکپی ایـن    . دادند که به سرعت برق تکثیر و دست به دست می گـشت و مـی گـردد                 
انیان مقیم خارج و نشریات برون مرزی نیـز ارسـال           اعالم خطر، برای عده معدودی از ایر      

 هیچیک از نشریات جیره خـوار ماسـونها و چـپ نماهـا و         »توفان«گردید، که جز نشریه     
 آن را چاپ ننمودند در اینجا برای آگاهی نسل جوان به چـاپ              ،کمونیست های انگلیسی  

  :شود  مبادرت می»هشداریه«بخشهای مهم این 
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فی مافوق ارتجاعی و وابـسته بـه محافـل قدرتمنـد        انجمن حجتیه یک شبکه مخ    
پایگاه ایدئولوژیکی  .  میباشد »شیخ محمود حلبی  «فراماسون انگلستان است که رهبر آن       

این انجمن در حوزه علمیه قم است ولی در تمامی حـوزه هـای علمیـه و مراکـز بـزرگ                     
 بـسیاری از    آموزش مذهبی در سراسر ایران دارای رکن های مهم و تعیین کننده است و             

آخوندهای قدرتمند و با نفوذ در حوزه های علمیه و ارگان هـای دولتـی از اعـضای ایـن                    
انجمن حجتیه عمالً هدایت چهار شبکه سیاسی علنی را در اختیـار دارد             . انجمن هستند 
، اکثریـت کامـل     »رسـالت « گردانندگان روزنامه    ،»هیئت موتلفه اسالمی  «: که عبارتند از  

و البته این شبکه هـا، تعـدادی از جمعیـت           . »فدائیان اسالم « و» بارزجامعه روحانیت م  «
های کوچک را به نسبت نفوذ در میان اقشار گوناگون کارگری و دانشجویی و فرهنگیـان       

  . همسو گردانده اند»تشکل های اسالمی«و زنان به وجود آورده اند که اینک در 
وههـای فـشار اوباشـان و از        گروههای تروریستی دولتی و غیر دولتی به همراه گر        

 و بخش اعظم فرماندهان رده بـاالی سـپاه و بـسیج و نیروهـای                »انصار حزب اهللا  «جمله  
این انجمـن، مافیـای مـالی در ایـران را           . انتظامی تحت هدایت این انجمن کار می کنند       

ـ بنیاد مستضعفان و جانبـازان   : کند که چهار رکن و ارگان اصلی آن عبارتند از اداره می
  . آستان قدس رضویـ کمیته امداد امام خمینی ـصندوقهای قرض الحسنه بازار 

 و »استروم ارگنتسیوم«انجمن حجتیه از طریق دو لژ ماسونی انگلستان به اسامی 
 با شبکه بین المللی صهیونیسم ارتباط دارد و اصوالً نام آن نیـز نـام                »گلدن دراین اوتر  «

که حجتیه در ایران سی هـزار عـضو داشـت و     شب ١٣۵٨در آغاز سال    . یک یهودی است  
بسیاری از چهره های شناخته شده آن زمان حجتیه    .  بود »شیخ محمود حلبی  «رهبر آن   

برای ذخیره سازی، خود از جلوی صحنه عقب رفتند و بـه کارهـای سـازماندهی پنهـان                  
ه  نیمه علنی و نیمـ  ـ اجتماعی سرگرم شدند که حاصل آن، ایجاد گروه بندیهای سیاسی

 جامعه روحانیت و تشکل های وابـسته  ـ فدائیان اسالم  ـ رسالت  ـهیئت موتلفه  (مخفی 
ج و ارگانهای اطالعـاتی و  ی هسته های رهبری سپاه و بسـمافیای مالی قدرتمند  ) به آنها

آنها امروز پیگیرتـرین مـدافع      . امنیتی و گروههای تروریستی و فشار سرکوبگر بوده است        
ند و از نیروهای ساده اندیش مذهبی برای تسلط مطلق خود بـر             والیت مطلقه فقیه هست   

تردید نباید داشت که ولـی فقیـه انتـصابی کنـونی            . گیرند حکومت و در جامعه بهره می     
 اسالمی اگر بخواهد در خط دیگری جدا از خط آنها حرکت کنـد بـا مقاومـت و                   حکومت

شیرازی کـه سـکان رهبـری       امثال آیت اهللا ناصر مکارم      . جنجال بسیار روبرو خواهد شد    
حوزه علمیه قم را به عهده دارد یا حجت االسالم واعـظ طبـسی، تولیـت آسـتان قـدس                    

 در زیر عبا دارند تا بـه محـض          ای رضوی در خراسان، شمشیر خود را برای چنین لحظه        
ناهمخوانی ولی فقیه کنونی با برنامه های حجتیه، بـه همـراه یارانـشان کـه در شـورای                   

 خبرگان اکثریت مطلق آرا را به دست دارند، بـه بهانـه دفـاع از فقـه و                   نگهبان و مجلس  
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  .والیت فقیه، او را فاقد صالحیت فقهی اعالم کرده و کنار بگذارند
برخی از مراجع تقلید کنونی زیر نفوذ و تحت هدایت انجمن حجتیـه عمـل مـی                 

ران در اداره حـوزه     در این میان بویژه آیت اهللا ناصر مکارم شیرازی که بیش از دیگ            . کنند
انجمـن حجتیـه بـا      . علمیه قم نقش دارد، از عناصر با نفوذ حجتیه در این مراکز میباشد            

اعمال نفوذ کامل بر جنتی و امامی کاشانی کامالً بر شورای نگهبان مسلط شـده اسـت و              
 توسـط عوامـل و اعـضای        »مجلس خبرگان رهبـری   «با تصرف اکثریت مطلق کرسیهای      

امـا یکـی از   . ن مهم تعیین کننده رهبر و ولی فقیه تـسلط یافتـه اسـت         خود، بر این ارگا   
مهمترین و مخفی ترین عناصر کلیدی که در تعیین استراتژی و تاکتیـک راسـت تـرین                 

 ـ  محافل حکومتی نقش مهم و تعیین کننـده دارد و در میـان مـردم و احـزاب سیاسـی     
وی از سـالها قبـل از       . استالدین حسینی   ر ناشناخته است، آخوندی به نام منی      اجتماعی
مرکـز  «کـادمی بـا     آاین  .  را تشکیل داد   »آکادمی علوم اسالمی  « بهمن در قم     ٢٢انقالب  

 در انگلستان کار میکند و درمیان محققان و کارشناسان مربوط به            »مطالعات استراتژیک 
امور ایران در انگلستان، منیرالدین حسینی به عنوان شخـصیتی آگـاه و مـورد اطمینـان              

بسیاری از عوامل انجمن حجتیه و از جمله احمد توکلی با سفارش و             . اخته شده است  شن
بودجه این آکادمی برای تحصیل در عین حـال فراگیـری مـسائل خـاص بـه انگلـستان                   

بودجه این آکادمی اینک توسط آیت اهللا خامنه ای تامین می گـردد و              . فرستاده شده اند  
های این آکادمی، عناصر رده باالی حکومت و        از مجموعه تحقیقات کارشناسی و رهنمود     

یکـی دیگـر از عناصـر مهـم و          . مقامات مهم اطالعاتی و امنیتـی بهـره بـرداری میکننـد           
وی .  اسـت  »راسـتی کاشـانی   «کارکشته حجتیه در دستگاه والیت فقیه، آخوندی به نام          

نده خمینی   نمای »راستی کاشانی «. روابط بسیار نزدیکی با محافل وابسته به انگلیس دارد        
در شورای سازمان مجاهدین انقالب اسالمی بود که عامل اصـلی تعطیلـی فعالیـت ایـن                 

وی اینک یکی از مشاورین نزدیک ولی فقیـه خامنـه ای            . سازمان به مدت چند سال بود     
آیت اهللا مهدوی کنی از اعضای شـورای رهبـری حجتیـه و از عناصـر افـشا شـده                    . است

 رسـماً   ١٣٧۴اران جامعه روحانیت مبارز که تـا اواسـط          ذنگفراماسونی انگلستان و از بنیا    
 مـرد قدرتمنـد    ـ اجتماعی دبیر کل این جامعه بود و از سوی بسیاری از آگاهان سیاسی

، مهـدوی کنـی در طـول اقامـت          ١٣٧۴در مرداد   . شماره یک کشور شناخته شده است     
ان اسـتعفا داد ولـی      نسبتاً طوالنی خود در لندن از دبیر کلی جامعه روحانیت مبارز تهـر            

پیش از انتشار خبر استعفای وی با مهندس جعفر شریف امامی، رئیس گرانـد لـژ اعظـم                  
  .فراماسونی ایران و آخرین نخست وزیر غیر نظامی ایران دیدار و مذاکره کرد

شریف امامی سالها رئیس مجلس سنا، نخست وزیر، سرپرست بنیاد پهلوی بود و             
 و همزمان با    ١٣۵٧در سال   . وحانیون را به عهده داشت    همیشه نقش پل ارتباطی بین ر     

در حمایـت از    . سـی .بـی .اوج گیری حوادث انقالبی و به دنبال نقشی که انگلستان و بـی            
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مور تـشکیل   أرهبری آخوندها در جنبش انقالبی به عهده گرفته بودند، شریف امـامی مـ             
ای رسمی کشور عکـس      روزنامه ه  ۵٧با اشاره وی برای نخستین بار در سال         . کابینه شد 

دولت شریف امامی عمر طوالنی نیافت و خود او با اشاره اربابانش    . خمینی را چاپ کردند   
در انگلستان از کار کناره گرفت و مدتی بعد از نظرها پنهان شد و سپس کشور را تـرک                    

  .کرد
در سالهای پـس از انقـالب، شـریف امـامی در انتقـال بـسیاری از سـرمایه هـا و                      

او توانست شـبکه    . یاد پهلوی به حکومت اسالمی نقش تعیین کننده ایفا کرد         ثروتهای بن 
عظیم فراماسونری ایران را زیر ضربه جنبش انقالبـی خـارج کـرده و آنـان را بـه کمـک                     
اعضای جدید حکومتی ترمیم و بازسازی کند و رابطه های جدیدی را نیز بین جمهوری               

نه او با روحانیت ایران، در این زمینه بـرای          آشنایی دیری . اسالمی و انگلستان فراهم سازد    
کناره گیری سران شناخته شده حجتیـه از        . او امکان چنین سازماندهی را فراهم ساخت      

 و تجدیـد    ١٣۶١جنجالهای روز و رایج در حکومت اسـالمی بـویژه در سـالهای بعـد از                 
 تـسلط  سازمان و حیات نوین آن در دوره جدید که اکنون به صورت مافیـایی بـر کـشور             

در ایـن میـان   . های پی پرتجربه ای نظیر شریف امامی باشد       دارد، میتواند حاصل توصیه   
خمینی دربـاره   . مهدوی کنی بی تردید نقش اصلی و تعیین کننده به عهده داشته است            

همـه چیـز بـر قـدرت        . مهدوی کنی گفته است به ایشان ارادت داشته و خواهم داشـت           
 بر مجموعـه حکومـت و سـاختار ایـدئولوژیکی     »ها کنی«داخلی و پشتوانه جهانی امثال    

همان قدرتی که اگر صالح خود بداند و رهبر را در خط خود تشخیص . حاکم داللت دارد
را یـک شـبه جمـع خواهـد کـرد و طـرح              .... ندهد، دم و دستگاه والیت فقیه و رهبـر و           

ای پایانی حیـات  این قدرت در ساله   . دیگری را برای اعمال قدرت به اجرا خواهد گذاشت        
خمینی نیز از همین موقعیت برخوردار شد و پس از مـرگ او نیـز ایـن اراده بـا قـدرتی                      

مهدوی کنی قصد دارد تا همـه       . بیشتر بر دستگاه رهبری مجموع حکومت اعمال میکند       
 » روحانیـت ـبازار  «آخوندهای با نفوذ و موثر را پشت سر بازار در یک صف کند و جبهه 

عالوه بر آن جامعه .  انگلستان به پیش ببرد    استعماری نگ با سیاستهای  را در مسیر هماه   
وعاظ که زیر نظر حجـت االسـالم فلـسفی و نماینـده اش حجـت االسـالم اکرمـی اداره                  
میشود، از ارگانهای با نفوذ انجمن حجتیه است که در پیش بردن خط کاری حجتیه در                

 از  »تلفه اسالمی ؤهیئت م «. ی دارد بین وعاظ و آخوندها و مردم مذهبی نقش مهم و فعال          
ثر انجمن حجتیه است که از مرتجع ترین و عقب مانـده            ؤبازوهای قدرتمند و نیروهای م    

که بـه دلیـل     (ترین و جنایتکار ترین و ددمنش ترین افراد مانند عسگر اوالدی مسلمان             
 بنـدی   اینکه برادرش کمونیست شد، پسوند مسلمان را به فامیلی خود اضافه کرد تا مرز             

قایم مقام دبیرکل موتلفه    (، اسداهللا بادامچیان، علی اکبر پرورش       )ایدئولوژیکی کرده باشد  
، مصطفی میرسلیم، محسن رفیق دوست، رضـا زواره         )»شما«سردبیر هفته نامه ارتجاعی     
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. دبیرکل ایـن سـازمان عـسگر اوالدی اسـت         . تشکیل شده است  ... ای، اسداهللا الجوردی،  
بسیاری از روحانیون و بزرگان حوزه های علمیه را زیـر بـال و پـر                تلفه اسالمی   ؤهیات م 

خود دارند و عمالً به جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حـوزه علمیـه قـم خـط و                    
، مـاموران   ١٣٧٢  و ١٣۶١در جریان دستگیری احزاب چـپ در سـالهای          . ربط میدهند 

از جملـه    و(ا از طرق مختلف     امنیتی انگلستان اطالعات خود را برای شناسایی این نیروه        
به عسگر اوالدی جالد در مقام دادستانی انقالب، هجوم         ) توسط شورشیان مرتجع افغانی   

سـران ایـن سـازمان در جریـان         . سراسری و خونینی به نیروهای چپ سازمان داده شـد         
ییـد  أ نقش کلیدی داشتند که البته با ت ـ اجتماعی کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی

میرسلیم روابط مستقیم با عوامل فراماسونری انگلستان دارد که         . صورت پذیرفت خمینی  
  .برخی از آنها را در ارگانهای مختلفی مستقر کرده است

امپریالیسم انگلستان در دوران انتخابات اخیر ریاست جمهـوری، بـا همـاهنگی و              
وی با مهره های سی را به ایران فرستاد و .بی.کمک منحصر به فرد میرسلیم، خبرنگار بی     

 نـاطق نـوری   ـ زواره ای  ـ بادامچیـان   ـمشخص حجتیه همانند ناصـر مکـارم شـیرازی     
رضا زواره ای که از جمله کاندیـداهای  . مصاحبه های مهم انجام داد و پیغامها آورد و برد      

  .ریاست جمهوری بود، روابط نزدیک با محافل فراماسونری دارد
 سـپاه و بـسیج و نیروهـای انتظـامی و قـوای              همچنین بسیاری از فرماندهان باالی    
بـازوی نظـامی حجتیـه    ...  سرلـشگر شـمخانی  ـارتش بویژه محسن رضایی سرتیپ افـشار   

هستند و برای انجام هر عمل نظامی و کودتای خونینی در شرایطی کـه حاکمیـت مطلـق                  
ه امداد و   فرماندهان بسیج و سپاه که از کنار کمیت       . خود را در خطر ببینند آماده می باشند       

بنیاد مستضعفان و تجارت و داللی و سهیم شدن در سهام بسیاری از شرکتهای تجـاری و                 
کارخانجات بزرگ و واحدهای صنعتی، به ثروتهای افسانه ای دسـت یافتـه انـد، اینـک بـه                   

حکومـت اسـالمی تبـدیل شـده انـد و شـریک         اقتصادی سیاسی ـ بخش مهمی از مافیای
  .خدمت آخوندهای مافوق ارتجاعی و بازار می باشندغارتگری های اجتماعی و در 

شبکه های تروریستی انجمن حجتیه با همکاری عوامل عالیرتبه خود در ارتش و             
نیروهای انتظامی و سپاهی و بسیجی، در برنامه ریزیهای حساب شده با بـه راه انـداختن     

یماها به قصد سقوط    تصادف های با ماشین در خیابانها یا جاده ها و با خرابکاری در هواپ             
یا انفجار آنها، برای قتل برخی از ائمه جمعـه و روحـانیون و کادرهـای نظـامی و رقبـای                 

قتل احمد خمینی نمونه بارز آن است و حاج         . جدی درون حکومت عمل کرده و میکنند      
احمد خمینی یک شبه با انبوهی از اطالعات پنهان حکومت اسالمی سرش زیر آب رفت               

انجمن حجتیه همچنین توانسته است مافیـای       . عات به خاک سپرده شد    و همه این اطال   
این مافیا اقتصاد ایران را تحت کنترل خود دارد         . مالی قدرتمندی در ایران به وجود آورد      

و با فروش مواد مخدر، استفاده از فحشا، رشوه های کالن به مـاموران دولتـی و قـضایی،              
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.  سعی دارند تا همه را زیر سلطه خود درآورنـد          ...فروش امالک و مستغالت و کارخانه ها،      
مافیای مالی، گروههای تبهکار و تروریستی در داخل و خارج از کشور را از نظر امکانـات                 
دیپلماتیک و مکان و وسایل و پول تغذیه میکنند و نیز به قصد دخالت در امـور داخلـی                   

 امپریالیـستی عمـل     دیگر کشورها و انجام تبلیغات گسترده مذهبی هماهنگ با محافـل          
این مافیا حتی در انتقال صدها هزار دالر تقلبی از سوی آمریکـا بـه روسـیه بـه                   . میکنند

محسن رفیقدوست مرد   . قصد تخریب کامل اقتصاد این کشور نقش اصلی را داشته است          
ثروتمند میدان تره بار عنصر کلیدی و از عوامل و سازمان دهندگان اصلی مافیای مـالی                

میلیارد تومان وی و همکـارانش از بانـک صـادرات،           ١٢٣ با افشای سرقت     است که حتی  
 هـزار خـانواده مجروحـان و        ۶٠٠همچنان دارای پست و مقام و به سرپرسـتی بـیش از             

از دیگر عناصر پرقدرت مافیـای مـالی،        . معلوالن جنگ بنیاد جانبازان انتخاب شده است      
ستان قدس رضوی به ریاست واعـظ       کمیته امداد امام خمینی به ریاست عسگر اوالدی، آ        

همچنین صندوقهای قرض الحسنه بازار به یاری اتـاق بازرگـانی و کـالن              .طبسی هستند 
سرمایه دارانی فرامند چون هاشمی زاده سلطان پسته ایران و فرزنـد ارشـد امـام جمعـه          

  علی اکبر پورـرفسنجان با برنامه ریزی های مزدوران سرمایه پرستی مانند سعید امانی  
ایـن  .  شیرازه اقتصاد مملکت را به دست گرفته و بر آن مسلط شده اند، خاموشیـاستاد  

مافیای مالی صدها هزار خانواده فقیر را به اسارت کشیده و در صورت لزوم بـه خیابانهـا                  
می کشند و از آنها به عنوان نیرویی در جهت مقاصد شوم ضد مردمـی خـود بهـره مـی                     

 نظامیان ـه به آخوندها اختصاص ندارد، بلکه از میان وزرا  تشکیالت انجمن حجتی. گیرند
 کـار  ـ سـردمداران سـازمانهای اطالعـاتی و امنیتـی      ـ مقامات ارشد دولتی  ـ دیپلماتها  ـ

 بـرای خـود جـذب    ،ثر و قدرتمنـدی ؤ نیروهای مـ ، بازاریانـ وکال  ـها و داللها   کن چاق
  .نری رعایت میشودیعنی همان شیوه ای که در لژهای فراماسو. کرده است
  

  برای ایرانیانی که عرق ملی دارند
این اعالمیه ثابت میکند که دولت انگلستان برای ادامـه سـلطه و نفـوذ خـود بـر                   
کشور ثروتمند ما، این بار عوامل ددمنش و خون آشام خود را کـه در راه انجـام وظـایف                    

ریـب و تحمیـق     ضد ملی و ضد انسانی خویش، حتی خدا و پیامبر و مـذهب را وسـیله ف                
ایـن بـار، بـه ایـن        . مردمان بدبخت و ناآگاه ایران قرار داده اند، به حکومت رسانیده است           

فرمانبران پلید خویش، فرمان و اجازه داده است که نسبت به مخالفین و معترضین خود، 
کمترین رحم و گذشتی ننمایند و برای تبدیل ایران به قبرستانی از مرده های متحـرک،     

  ...!ه راه انداختن سیل خون هم تردیدی به خود راه ندهندحتی از ب
اعالمیه ای که به نقل سطوری از آن مبادرت شد، دو سه بـرگ از تـاریخ خونبـار                   
. چند هزار برگی دسایس و سلطه مصیبت آفـرین انگلـستان بـر ملـت ایـران مـی باشـد                    
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 جاسوسی انگلستان،   متاسفانه این تاریخ پر راز و رمز در بایگانی های راکد سازمان وسیع            
  .نگهداشته شده است تا اسامی گروه زیادی از سازندگان ایرانی آن مکتوم بماند

 کهنـه کـار و   ها و کارشناسان سیاسی ـ اجتماعی و سیاسی ـ اقتصادی   دیپلمات
حیله گر انگلستان با تمام تجارب استعماری خود، این واقعیـت را درک نکـرده انـد کـه                   

مهمترین خدمتی کـه آنهـا و عوامـل         . یروز و قرن گذشته نیست    ملت امروز ایران، ملت د    
روحانی نمای آنها به این ملت نمودند، ایجاد مکتب آموزش و تربیت تروریـست و نحـوه                 
بکار بردن مواد منفجره و طرز مبارزات انتحاری با همراه داشـتن نارنجـک و بمـب هـای      

  .قابل حمل است
ه آمده ایران فقط چنـد صـد نفـر بـا             میلیون جمعیت به ستو    ۶٠حال اگر از بین     

چنین روحیه ای وجود داشته باشد، که چنین است، در این صورت با به خـون کـشاندن         
عوامل انگلیس و آتش زدن به تمام منابع درآمد آن دولت، بـه سـلطه و فرمـانروایی او و                    

چون ممکن است جمالت باال حمل بر ایـن         . عوامل جنایت پیشه اش خاتمه خواهند داد      
  :ود که از ترور وتروریست حمایت می کنیم، باید بگویمش

هر انسان و حتی حیوانی در برابر حمله دشمن خونخـوار و خطرنـاکی کـه قـصد                  
جان او را داشته باشد، حق دارد برای حفظ جان خویش از هـر سـالحی کـه در اختیـار                     

وز ایران از دو رهبران و دانشمندان غرب می دانند که ملت امر. داشته باشد استفاده بکند
قرن توطئه و دسیسه و جنایت و غارتگری و مظالم دولت انگلیس آگاه گردیـده اسـت و                  
. برای نجات خود حـق دارد از هـر وسـیله ای، ولـو خودکـشی مـسلحانه اسـتفاده بکنـد           

 پر از خدعـه و نیرنـگ و خونبـار       دیپلماسیمورخین غرب که بهتر از هرکس از روحیه و          
ود آگاهی دارند، میداننـد ملـت ایـران بـرای خاتمـه دادن بـه           دولت انگلیس نسبت به خ    

سلطه و فرمانروایی فاجعه بار این دزدان دریایی و زمینی، چنـد بـار دسـت دوسـتی بـه                    
سوی دولتهای فرانسه و آلمان و بعد هم به سوی آمریکا دراز کرد ولـی جزیـره نـشینان                   

. ای مزبور جلـوگیری کردنـد      انگلیس حتی از ایجاد رابطه بین ملت ما و کشوره          گر حیله
چنانکه آقای ژیسکاردستن رئیس جمهور سابق فرانسه در مصاحبه مطبوعاتی خود اعالم            

 و حتی پیش از آن، دولت انگلیس تصمیم گرفته بود که مطمـئن              ١٩٧٩نمود، در سال    
ترین و خون آشام ترین عوامل خود را بر ایران حاکم نماید و بعد از آنکه این طرح خـود                    

 کارتر رئیس جمهور کـودن آمریکـا تحمیـل نمـود، خـود او را مـامور کـرد کـه در                       را بر 
آری فقـط   ... کنفرانس گوادلوپ این تصمیم را به رهبران فرانسه و آلمان نیز ابالغ نمایـد             

  ...!!نه مشورتی و نه بحثی!! ابالغ
  

  ١٣٨٠دی 
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  فراماسونها در ایران

  
ین المللـی فراماسـونها کـه بطـور         روزنامه مکزیکو هرالد فاش کرد که در کنگره ب        

ار شد، دو نفر نماینده از طـرف خمینـی،     ذ در مکزیک برگ   ١٩٨٢محرمانه در اکتبر سال     
مکزیکـو هرالـد،    (بنامهای سید محمد شیرازی و سید محمود دعایی، شرکت داشته انـد             

 ).١٩٨٢مکزیک ـ اکتبر . چاپ مکزیکو سیتی
ی بـین المللـی، پیـشترها آشـکار         ارتباط خمینی و دار و دسته اش با فراماسـونر         

محمد بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، ربانی املشی، سید عبداهللا شـیرازی و            . گردید
ای دیگر عضو لژ اسالم فراماسونری بوده و هستند که پس از آنکه خمینی جنایتکار                عده

هانی از سید جمال الدین اسد آبادی، این سرسپرده انگلیس، صهیونیسم و فراماسونری ج            
بعنوان نخستین رهبر انقالب اسالمی خاورمیانه نام برد، لژ اسالم به لژ سید جمال الدین               

یس مادام العمر این لژ است که همواره یـک          ئاسدآبادی تغییر نام یافت و مهدوی کنی ر       
سید محمد خاتمی، هنگامی که دوشادوش      . پایش در تهران و پای دیگرش درلندن است       

 و در شهر هامبورگ کار می کـرد، دیگـر مـدتها بـود کـه عـضو                   بهشتی معدوم در آلمان   
خود بهشتی در زمان اصل چهار ترومن در دفاتر اصل چهار کار می کرد    . فراماسونری بود 

 .و از آن هنگام به عضویت فراماسونری در آمد
 اسالمی یهودی ـ ماسون هستند   حکومت اینکه بیشتر رهبران و دست اندرکاران

شیخ خزعلی، عطـااهللا مهـاجرانی، بـرادران الریجـانی، ناصـر            .  نیست بر هیچکس پوشیده  
، نوربخش، هاشمی عراقی شاهرودی )که زنی انگلیسی ـ یهودی نیز دارد (مکارم شیرازی 

خواند بـه    وی هنگامی که در سیاتل آمریکا درس می       (، کمال خرازی    )از یهودیان عراق  (
ر اوالدی تـازه    گاهللا عـس   حبیـب )  بود که یهودی اسـت     های خود گفته   ای همه همدوره 

اش از عـراق بـه       از آنجا وی تازه مسلمان است که پـس از مهـاجرت خـانواده             (مسلمان  
ر اوالدی را گگرویدن به اسالم ملیت یهودی عس. ایران، از دین یهودیت به اسالم گرویدند

 هاز آنجا که امام یازدهم شیعیان فرزندی نداشت و بـدین خـاطر افـسان              . دهد تغییر نمی 
ر خواندنـد و    گر اوالدی نیـز خـود را اوالد عـس         گمهدی موعود پـیش آمـد، خـانواده عـس         

هـای حـاکم    از جمله یهودی ـ ماسون .) بدینگونه به ریش مسلمانان اینگونه خندیده اند
 .باشند بر ایران می
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گویم که این مسئله مانند روز برای        از باند خانواده هاشمی رفسنجانی سخن نمی      

باند خانواده رفسنجانی مانند باند خانواده خواجه رشیدالدین فضل . شن استهر ایرانی رو
هـای اقتـصادی ـ سیاسـی را در       تمامی اهـرم ،اهللا همدانی وزیر یهودی اشغالگران مغول

ای تمامی کارهای خـود   اعتنا به خامنه باند یهودی ـ ماسون رفسنجانی بی . دست دارند
ست داشتن رادیو و تلویزیونهای درون و بـرون مـرزی           این باند با در د    . دهند را انجام می  

تلویزیون تپش و دیگر رادیو و تلویزیونهایی که مزدور علیرضـا نـوری زاده بـا آنهـا کـار                    (
چندین سایت اینترنتـی از جملـه سـایت رادیـو فـردا، رادیـو اسـراییل، رادیـو                   ) کند می
 بـرون مـرز را نیـز هماننـد          کنند ایرانیان  تالش می ... سی، روزی دات کام و گویا و        بی  بی

بایـد افـزود کـه پـس از خواجـه رشـیدالدین فـضل اهللا                . ایرانیان درون مرز کنترل کنند    
همدانی، سعدالدوله یهودی وزیـر مغولهـا شـد کـه مـردم پـس از پیـروزی بـر مغـوالن،                    

رسـد کـه     در ایـران هـم روزی مـی       . سعدالدوله را تکه تکه کرده و جلوی سگ انداختند        
آن . های فرمانروا بر سرزمین ما را تکه تکه کرده و جلـوی سـگ بیاندازنـد            مردم ما ماسون  

  .روز پشت دروازه است
  

  ١٣٨۴خرداد 
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   هشتمبخش
  

  ها ها، اطالعیه ها، اعالمیه بیانیه



  



  
  اطالعیه شورای براندازی

  به نیروهای مسلح
  

ار و بـسیجی کـه      به تمام سربازان اعم از ارتشی، پاسد      . روز قیام ملی نزدیک است    
کنیم که از هرگونه مقابله      فرزندان این مرز و بوم سلحشور و آزادوطن هستند توصیه می          

با مردم و یا تیراندازی به سوی مبارزان راه آزادی و پیشگامان نجات کشور از سلطه بانـد    
مافیای حاکم که ایران ما را بسوی قهقرا کشانده و منـابع ملـی ملـت ایـران را بـه یغمـا                       

انـد تـا بـروی ایـن منـابع و ثروتهـا چنـگ                برند و به غارتگران جهانخوار امکان داده       می
  .اندازند، خودداری نمایند

در پی قیام ملی و پیروزی ملت بپاخاسته ایران، المأمور المعذور معنا و مفهـومی               
نخواهد داشت و کسانی که در برابر خواست و اراده مردم بایستند، در دادگاههـای ملـی                 

  .اسخگوی اعمال و کردار ناهنجار خود باشندباید پ
آمیـز و تیرانـدازی      ارتشی، بسیجی و سپاهی، با پرهیز از هرگونه اقـدام خـشونت           

  .بسوی مردم در جشن پیروزی در کنار ملت خواهید بود
روز قیام ملی طومار عمر این رژیم سـفاک را درهـم خواهـد پیچیـد و حاکمیـت                 

  .مردم مستقر خواهد شد
  یام ملی ایرانپیروز باد ق

  
  ١٣٧٩بهمن 



  

  
  کنفرانس مطبوعاتی

  سازمان پارس و شورای براندازی در پاریس
  

در یک کنفرانس مطبوعاتی، روز هفدهم فوریه در پاریس با حـضور چنـد تـن از                 
، شورای براندازی سال    )امریکائی، فرانسوی، سوئدی و عربی    (خبرنگاران داخلی و خارجی     

دادی والیت مطلقه فقیه دانست و تأکید کرد که عمـر           جاری را سال پایان حکومت استب     
رژیم کنونی حاکم بر ایران بپایان رسیده است و سرنوشت ملت ایران در روز قیـام ملـی                   

  .رقم خواهد خورد
دکتر آرمان نوری در آغاز کنفرانس مطبوعاتی، طی سخنانی به زبـان فرانـسه بـه        

ان پارس در حمایـت از مـردم ایـران          های شورای براندازی و اقدامات سازم      تشریح برنامه 
جهت استقرار آزادی و حاکمیت ملی پرداخـت و بـه پرسـشهای خبرنگـاران مطبوعـاتی                 

  .خارجی پاسخ داد
مردم هوشیار ایران آخرین فرصت را بـه        : دکتر آرمان نوری در سخنان خود گفت      

ن در  اقتدارگرایان کنونی برای واگذاری قـدرت بـه مـردم و یـا نماینـدگان راسـتین آنـا                  
های  های آقای خاتمی که با نوید استقرار قانون و مردم ساالری و آزادی             چارچوب وعده 

گران دستاربند و قدرت    گزیده شده است، دادند، ولی حکومت     سیاسی بریاست جمهوری بر   
طلب حاضر به تمکین نشدند و اصالحات در ساختار کنونی حکومت را نیز نپذیرفتنـد و                

پذیر نیست، باین  ظام استبدادی و فاشیستی و توتالیتر اصالح    این امر ثابت کرد که یک ن      
سبب برای مردم کشورمان راهی جز سرنگونی حکومت کنونی وجود ندارد و در روز قیام               
ملی که از حمایت نیروهای مسلح و بـازوی قدرتمنـد شـاخه نظـامی شـورای برانـدازی                   

را بدست خواهند گرفت و     برخوردار خواهد شد، فرزندان غیور ایران زمین سرنوشت خود          
نوع نظام دلخواه خود را که با سنت و فرهنگ دیرپای کشورمان هماهنگ اسـت تعیـین                 

  .خواهند کرد
دکتر آرمان نوری در مصاحبه مطبوعاتی خود سال جدید میالدی را سال سقوط              

های گروهی را بـه حمایـت از         رژیم والیت مطلقه فقیه خواند و کشورهای غربی و رسانه         
ای  برحق ملت ایران و انتشار اخبار واقعی حوادث و رویـدادهائی کـه در آینـده               خواست  

  .نزدیک روی خواهد داد فراخواند
  ١٣٧٩بهمن 
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  و شورای براندازی پیام سازمان پارس

   به ریاست جمهوری آمریکا
  

 سپتامبر سازمان پارس و شـورای برانـدازی مراتـب همـدردی             ١١پس از فاجعه    
 و ملت بزرگ آمریکا اعالم داشت و از این عمل غیرانسانی ابـراز              خود را به رئیس جمهور    

  .تنفر نمود
آمریکا برای دسترسی به بن الدن و از بین بردن طالبان، افغانستان را از راه زمین         

در کنفرانس سران اسالمی، که ایران یکی از اعـضای فعـال و             . و هوا مورد حمله قرار داد     
 درحالی که وجدان عمومی جهانیان کـه بـسیار آزرده       .ثر آنست، این اقدام محکوم شد     ؤم

خاطر شده بود از این کار پشتیبانی کرد، زیرا جهان بر این عقیده است که باالخره روزی       
  .مبارزه با تروریسم باید جنبه عینی و عملی به خود بگیرد

تروریسم چه فردی یا گروهی و یا دولتی ریشه در برخـی نارضـایتی هـا و زیـاده                   
روبرو شدن با طالبان که مظهر نمادین ستم، خشونت و ترور هـستند در      . ها دارد خواهی  

نباید فراموش کنیم که این خـود نـوعی مبـارزه بـا             . جای خود بسیار قابل تحسین است     
  .معلول است باید علت تروریسم و جایگاهها و پایگاه های آن را جستجو کرد

س در زمـره خطرنـاکترین و       مگر نبود روزی کـه نـام یاسـرعرفات درکنـار کـارلو            
منفورترین تروریست های جهان آمده بود و مگر دنیا خاطره استادیوم مونیخ را فرامـوش   

چون او  . چرا امروز همه دولت های آزاد جهان با او رابطه مسالمت آمیز دارند            . کرده است 
سنگینی بار ملتی را بر دوش داشـت بـدون سـرزمین و بـدون ابـزار الزم بـرای داشـتن                      

دیگران هـم از    . به این جهت او یگانه راه را در تروریسم جست و موفق هم شد             . زمینسر
  .او آموختند و به راه او رفتند

اروپا در چند دهه آخر قرن بیستم همواره با تروریستها مـدارا و مماشـات نمـوده                 
 و   آمریکـا در برابـر لیبـی، ایـران         لذا این قاره دیگر هدف تروریستها نیست، متقابالً       . است

این به تنهایی کـافی     . حتی سوریه و سایر کشورهای تروریست پرور سخت ایستاده است         
گذار و حامی تروریست هـستند      می که حکومت این کشورها که بنیان      زیرا تا هنگا  . نیست

  .پابرجا باشند باز هم تروریسم ریشه در آب دارد
 است که تمـام     مبارزه سازمان پارس و شورای براندازی حکومت ایران بر این باور          

 رد پـای حکومـت      شـود و بـه نـوعی       کارهای تروریستی جهان در ایران طرح ریزی مـی        
خیال  ، و تا این حکومت باقی باشد      المللی هویدا است   اسالمی در عملیات تروریستی بین    
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  .بیهوده ای است که تروریسم دولتی از ریشه خشک شود
 تمامی مبـارزان راه آزادی و       ما صادقانه از مردم و دولت آمریکا می خواهیم که از          

د تا با براندازی این حکومـت کـه خـود دچـار تـنش هـای                 نآزاد سازی ایران حمایت کن    
بی اثر گردد، تا   عقیم و،فناپذیر شده است، یکی از ریشه های اصلی تروریسم بین المللی

  . خدشه به پنتاگوننه نه دیگر ناظر فروپاشی برجی در نیویورک باشیم و ،در آینده
  

  ١٣٨٠دی 
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   ایران درتعدادی از عملکردهای تروریستی حکومت اسالمی

  
  کشتن صدها تن از فعاالن اپوزیسیون ایرانی در خارجـ 
قتل های زنجیره ای در داخل ایران وکشتار و اعدام مخـالفین رژیـم در داخـل                 ـ  

 ایران
 تسخیر سفارت آمریکا در تهرانـ 
 در اوج جنگ ایران و عراقگروگان گرفتن شهروندان غربی در لبنان ـ 
 منفجر ساختن قرارگاه سربازان امریکایی در بیروتـ 
 انفجار سفارت آمریکا در کویتـ 
 انفجار سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرسـ 
 آرژانتین انفجار کانون همیاری یهودیانـ 
 انفجار سفارت آمریکا در نایروبیـ 
 »هیگینس«کشتن سرهنگ آمریکایی ـ 
 مکشان الجزایرحمایت از آدـ 
  حزب اهللا لبنانـتقویت گروه تروریستی اسالمی مصر و حماس ـ 
  عربستان»خبر«انفجار قرارگاه مستشاران آمریکایی در ـ 
 »الکربی« در »پان آمریکن«منفجر ساختن هواپیمای ـ 
  همکاری در فاجعه اخیر تروریستی در آمریکاـ 

  
  

  ١٣٨٠دی 
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  ندازیاطالعیه سازمان پارس و شورای برا

  
بر طبق گزارشهای رسیده از منابع سازمان پارس و شورای برانـدازی از ایـران در                

رئیس جمهور چین به تهران و مذاکرات بین دو کشور مـسائل  » جانگ زمین«ادامه سفر  
  .و روابط اقتصادی و نظامی بررسی شد

مهمترین موضوع این مذاکرات تکمیل موشکهای زمین بـه زمـین ایـران توسـط               
  .ودچین ب

 کیلـومتر در دسـت دارد کـه قـادر           ٣۶٠٠در حال حاضر ایران موشکهایی با برد        
  .شوند آویو را براحتی هدف خود قرار دهد و اینها در اصفهان ساخته می است تل

 کیلـومتر   ۵٠٠٠ایران از چین خواسته است که با کمک آنها برد این موشکها به              
شـود و     کردن این موشکها استفاده می     های اتمی برای مسلح    برسد و احتماالً از کالهک    

  . آماده باشند٢٠٠٣بایست این موشکها تا ژانویه  طی قراردادی می
در این رابطه چین خواستار شد که مستـشاران نظـامی ایـن کـشور بـه دو برابـر                    

اکنون تعداد مستشاران نظامی چین در ایران بعد از کره شمالی مقام دوم             (افزایش یابند   
  ).را دارا است

ر مقابل آن ایران قرار است امکانات نفتی خود را در اختیـار دولـت چـین قـرار                   د
  .دهد

اند که بـه   در همین گزارش آمده است مقامات حکومت ایران و سوریه بر آن شده           
در ایـن   . هیچ عنوان اجازه ندهند که صلحی مابین اسرائیل و فلـسطین بـه امـضا برسـد                

بودجـه گروههـای تروریـستی وابـسته خـود را           رابطه حکومت اسالمی ایران از نظر مالی        
دو برابر کرده اسـت و تـسلیحات نظـامی خـود را از طریـق                ...) حزب اهللا لبنان، حماس   (

  .دهد سوریه در اختیار آنها قرار می
نتیجه ماندن سفر حامد کرزای بـه        در ادامه این گزارش آمده است که در پی بی         

می برای اغتشاش در افغانستان، ایـران بـر         تهران و ادامه عملیات زیرزمینی حکومت اسال      
در ایـن رابطـه،   . آن شده است که هفتصد هزار افغانی پناهنده را به افغانستان بازگردانـد          

 حکمتیار با کمک افراد القاعـده و طالبـان در نزدیکـی شـاهرود در حـال            -تیم بن الدن    
ندگان وارد افغانستان باشند که همراه این پناه تعلیم تعداد بیست تا سی هزار افغانی می

  .شوند و موجبات تزلزل و سرنگونی حکومت موقت را فراهم آورند
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  اعتراض به عدم محکومیت حکومت اسالمی در

  کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
  

های حاکم بر آنها مانند حکومـت اسـالمی حقـوق بـشر               بیست کشوری که رژیم   
هـای اقتـصادی در      در یـک معاملـه پایاپـای و وعـده         کننـد    های خود را نقض می     ملت

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به قطعنامه محکومیت حکومت مالیـان مبنـی           
بـار کمتـرین    بر نقض مستمر حقوق بشر رأی ندادند ولی ایـن تـصمیم ننگـین و خفـت          

د تأثیری در مبارزات برحق مردم ایران علیـه رژیـم جنایتکـار حکومـت اسـالمی نخواهـ                 
داشت، حکومتی که بیست بار توسط همین کمیـسیون بـه نقـض مـستمر حقـوق بـشر                   
محکوم شده است، نباید تصور کند که مدافعان حقوق بـشر سـاکت خواهنـد نشـست و                  

  .آورند اقداماتی در جهت محکومیت رژیم حاکم بر ایران به عمل نمی
 ٢٠نـدگان   سازمان پارس و شورای براندازی ضمن محکوم کردن اقدام اخیر نمای          

دارد کـه ایـن    دولتی که به قطعنامه کمیسیون حقوق بشر رأی منفی دادنـد اعـالم مـی            
انـد و حکومـت آینـده در مـورد           ها در لیست دشمنان ملت ایران جای گرفتـه         حکومت

در ضمن از سازمانهای مدافع حقوق      . مناسبات خود با این رژیمها تجدیدنظر خواهد کرد       
خـواهیم کـه بـه       مـی ) ین المللی و نظارت بر حقوق بشر      سازمان ملل متحد، عفو ب    (بشر  

المللـی   اقدامات خود جهت محکوم کردن حکومت اسالمی ادامه دهند و در سـطح بـین             
این حکومت جنایتکار را که درسـت دو روز بعـد از عـدم محکومیـت حکومـت اسـالمی                    

ی خـواه را در خیابانهـا      توسط برخی از اعضاء کمیسیون حقوق بشر شـش جـوان آزادی           
  . رسوا و محکوم کنند،تهران و در مالء عام به دار آویخت
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  اطالعیه

  
  :هایی در قم و تهران پخش شد که عنوان آن بشرح زیر است در هفته گذشته شبنامه

اولین بار در جهان، سازمان پارس و شورای براندازی ورود بن الدن را بـه ایـران اعـالم                   
های ویران کننده او را در ایـران تحـت نظـر             قل و انتقاالت و برنامه    کرد و همواره این سازمان ن     

  .دارد
ای و بن الدن و دو تن از همراهانش نشستی بسیار محرمانه در              چند شب پیش خامنه   
  .یکی از کاخها در تهران داشتند

ای ارسـال کـرد کـه در آن از           بن الدن در اواخر کار طالبان کاست ویدئویی به خامنـه          
واسته شده بود که اعالم رهبریـت اتحـاد جمـاهیر جهـانی اسـالمی را در مقابـل                   ای خ  خامنه

در این نشست دوباره این پیشنهاد تکـرار شـد و در مـورد              . خانواده فساد و سارق سعودی بکند     
مرکزیت دادن ایران به عنوان قطب اصلی صدور اسالم نـاب محمـدی و واتیکـان اسـالمی بـه                    

 بر کفار و مستکبرین به توافق رسیدند و بزودی از طرف بـن              سراسر جهان، برای پیروزی اسالم    
  .الدن کاستی در این رابطه برای خبرنگاران جهان ارسال خواهد شد

ای تأکید کرد که تا زمانی که آمریکا روی کره زمین موجود است، هیچ کـس از         خامنه
أموریت داد که اگر    طرف نظام حق مذاکره کردن با آمریکا را ندارد و به سید محمد الریجانی م              

ای از سوی هر مقام دولتی و غیردولتی با آمریکا انجام شـد بـه او گـزارش                   کوچکترین مذاکره 
ای  در همین رابطه در جهت باال بردن توان اطالعاتی و امنیتی جناح رهبری، خامنه             . داده شود 

ان کل و پرسـنل  دستور بازسازی وزارت اطالعات را داد، که در این شرایط تعداد زیادی از مدیر        
  .تعویض خواهند شد و از افراد نزدیک به والیت جایگزین خواهند شد

ای به محسن رضائی مأموریت داد کـه         بدنبال سفر رئیس جمهور چین به ایران خامنه       
همراه با یک تیم یازده نفره به چین رود و در ادامه طرح و قرارداد تکمیل موشکهای شـیمیائی                   

گیـری   شود را بـسرعت پـی      ها همواره دنبال می    کمک چینی ه  زد ب و اتمی که در اصفهان و ی      
  .برداری باشد  قابل بهره٢٠٠٣کند تا این موشکها تا اواخر ژانویه و فوریه سال 

از سوی دیگر ایران و عراق در آخرین دیدار خود تصمیم گرفتند که در صـورت حملـه                  
ه با کالهکهای شیمیائی چینی کـه  آویو را با موشکهای اسکات همرا      آمریکا به آن دو کشور، تل     

  .در دسترس آنها است مورد هدف قرار دهند
  

  ١٣٨١خرداد 
  

263



  

  
  اطالعیه سازمان پارس و شورای براندازی

  
طبق گزارشهای رسیده از منابع اطالعاتی سـازمان پـارس و شـورای برانـدازی از                

ار شد،  ذن برگ ایران، در کنفرانس حمایت از فلسطین که در تهران در روز دوم و سوم ژوئ              
 کشور جهان شرکت داشتند کـه از جملـه   ٢٧ نفر از نمایندگان تروریستی ١۵٠بیش از  

 نفر از افراد القاعده و طالبان و تنی چند از مزدوران جهاد اسالمی و حماس و حـزب                   ١٧
در این کنفرانس تصمیماتی برای شروع حمـالت        . شدند اهللا لبنان در میان آنها دیده می      

  . علیه منافع اسرائیل و آمریکا گرفته شدجدید تروریستی
 تـن از سـران القاعـده و طالبـان بـا             ٧در همان شـب بعـد از خاتمـه کنفـرانس            

ای دیدار و گفتگو کردند و بعد از بررسی نتایج کنفرانس تصمیم گرفته شد که در  خامنه
و بعـد    سپتامبر در ابتدا علیـه منـافع اسـرائیل           ١١دو، سه ماه آینده حمالتی وسیعتر از        

  .آمریکا در جهان آغاز کنند
  ١٣٨١تیر 

  
  

  
  اطالعیه

  
سـازمان پـارس از ایـران، تلویزیـون شـبخیز در             طبق گزارشهای رسیده از منابع    

شود و برادر مسئول ایـن تلویزیـون         آنجلس از طریق پسران رفسنجانی حمایت می       لس
  .یکی از مدیران تلویزیون در حکومت اسالمی است

مـسئول تبلیـغ کـردن از فیلمهـای حکومـت            ی بنـام طـپش    کانال دیگر تلویزیون  
  .باشد ریزی و اجرای کنسرتها در دوبی و کشورهای دیگر می اسالمی و همچنین برنامه
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  پیام به نیروهای مسلح ایران

  
 ایثار و جان گذشتگی نیروهای مسلح را در جریـان            ها، ملت ایران هرگز فداکاری   

برد، عشق و عالقه یکایک افراد نیروهای مسلح     عراق از یاد نمی   جنگ خانمانسوز ایران و     
اعم از ارتش، سپاه، بسیج، به آب و خاک ایرانـزمین و دلبـستگی آنهـا در جهـت حفـظ                     

های ملی بدل شد اما در آن هنگام         تمامیت ارضی کشور باعث آفرینش این همه حماسه       
ائی شما نظامیـان را بـه       هجوم یک کشور بیگانه و احساس پاک میهن دوستی و ملی گر           

دفاع و بیرون راندن دشمنان از خاک مقدس ایران برانگیخت وگرنه خمینـی و یـاران او                 
دانـستند و    گرائـی، کفـر مـی      بارها عشق به میهن و دلبستگی به ملت را به بهانـه ملـی             

شناسـند و آن جملـه معـروف خمینـی را هـم،              گفتند کشورهای اسالمی مرز نمـی      می
رند که پس از چهارده سال دوری از وطن هنگام مراجعـت بـه ایـران در         همگان به یاد دا   

درون هواپیما به خبرنگاری که پرسیده بود در بازگشت به کـشور چـه احـساسی داریـد                  
  !!گفت هیچ

گان خـود را     در آن جنگ با بیگانه، ملت بزرگ ما فرزندان و عزیزان و جگرگوشه            
یز متحمل شد گرچه جنـگ را خمینـی و        روانه میدانهای نبرد کرد و خسارات سنگینی ن       

یاران او به سود بیگانگان و استعمارگران طوالنی کردند و با چند برابر نمـودن خـسارات                 
ناپذیری بـه کـشور و مـردم وارد آوردنـد کـه ایـن خیانـت                  مالی و جانی زیانهای جبران    

روزی در  آشکارشان در تاریخ به ثبت خواهد رسید و عامالن چنین خیانتی نیز سرانجام،              
های خود را خواهند     دادگاههای ملی محاکمه خواهند شد و کیفر همه جنایات و خیانت          

دید اما امروز ملت بزرگ ایـران کـه بـیش از دو دهـه، کارنامـه سـیاه و سراسـر ننگـین                        
حکومت اسالمی را تجربه کرده است و به عمق فاجعه هولناکی که توسط باندهای قدرت  

پی برده است، اینک بـه یـاری شـما فرزنـدان برومنـدی کـه                طلب و غارتگر پدید آمده،      
  .نگهبانان و پاسداران مرز و بوم و امنیت و منافع ملی ایران هستید نیاز دارد

مردم ایران طی سالهای اخیـر بـا تظـاهرات متعـدد در شـهرهای مختلـف ثابـت                   
ات کروخواهنـد و خواسـتار حکـومتی مـردم سـاالر و دمـ              اند که این رژیم را نمی      کرده

هستند که بتواند آزادی قلم و اندیـشه را در ایـران تـضمین کنـد و کـشور را در جهـت                       
شما فرزندان ایران زمین چه ارتشی چـه سـپاهی چـه            . پیشرفت، رفاه و ترقی سوق دهد     

سـاز قیـام    بسیجی، رسالتی جز حمایت از خواسته ملت ایران ندارید و در روز سرنوشـت    
ید رساند و ایران را از قعر سیاهی و ظلمت و تبـاهی و              ملی، این رسالت را به انجام خواه      

استبداد نجات خواهید داد و در کنار ملت به پا خاسته ایران قرار خواهید گرفت و شکوه                 
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. و افتخار و سربلندی را همگام با ملت بیدار و مبارز ایران به کشور بـاز خواهیـد گردانـد                   
 آزادی و نجات کشور را در روز تحقق         مطمئن باشید که ملت ایران شما پیوستگان به راه        

قیام ملی مورد ستایش و تجلیـل قـرار خواهـد داد و سـپاه پاسـداران انقـالب بـه سـپاه                       
پاسداران ملت و بسیج به بسیج فرهنگ ایران و ارتـش بـه ارتـش ملـی ایـران بـا حفـظ                     

مندی از همه امکانات و یاری و کمک با تصویب مردم تغییـر نـام                تشکیالت خود و بهره   
خواهند داد و در خدمت احیاء فرهنگ و تمدن و عظمت ایرانزمین از همه گونه امکانات                
  .و مزایا برخوردار خواهید شد، البته نقش مهم اطالعات و امنیت کشور فراموش نخواهد شد

حمایت و پشتیبانی نیروهای مسلح در زمان قیام ملی، پرونده حکومت مـنحط و              
ای همیـشه خواهـد بـست و ایـن امـری غیرقابـل              قرون وسطائی حکومت اسالمی را بـر      

هـا بـا جـدا شـدن پیکـره نیروهـای مـسلح از                هم اکنون نیز این حمایت    . اجتناب است 
هـای ملـی مقاومـت در درون     حکومت کنونی حکومت در ایران بنحوی آشکار، و هـسته   

نیروهای مسلح برای شناسائی افراد سرسپرده به استبداد تشکیل شده است، تـا حـساب               
  .ن را از حساب فرزندان راستین ملت جدا کنندآنا

هموطن ارتشی، همـوطن سـپاهی، همـوطن بـسیجی، بـا پیوسـتن بـه مـردم و                   
رسـد   همبستگی با جنبش آزادی خواهانه ملت ایران قیام ملـی را کـه بـزودی فـرا مـی                  

کار و استبداد والیت مطلقه فقیـه را         تقویت کنید، قیامی که طومار عمر حکومت جنایت       
  .میشه درهم خواهد پیچیدبرای ه
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  اطالعیه

  سازمان پارس و شورای براندازی
  

 تیرماه دست آلوده بخون رژیم جنایتکار و        ٢۵یکبار دیگر در ساعت ده و نیم روز         
ار سازمان پارس و شورای برانـدازی       ذتهران از آستین بدر آمد و بنیانگ      تروریست اسالمی   

در این روز یکی از مزدوران این حکومت نکبت بار به           . داددکتر آرمان نوری را هدف قرار       
مطب او رفت، یعنی مکان مقدسی که ایشان عمر خود را در آنجا صرف بهبود و سالمتی                 

ترین جـالدان تـاریخ نیـز در         رحم ترین و بی   وحشی. میهنان و بیماران نموده است     هم
  .کنند چنین محلی قتل و آدمکشی نمی

گوییم که این موجود خبیث به هـدف نهـائی خـود             پاس می ما ایزد اهورایی را س    
  .نرسید و رهبر مهربان و میهن پرست ما از مرگ حتمی نجات یافت

های خود بارهـا ایـن حقیقـت را          آیی ها و گردهم   ما در تمام نشریات، سخنرانی    
ایم که حکومت پلید و فاسد اسالمی در ذات و اصل وجودی خود، تروریست               تکرار کرده 

توان از آثار اعمال آن رهایی یافت که این حکومـت در کلیـت خـود                 هنگامی می است و   
  .متالشی شود و مورد براندازی و انهدام قرار گیرد

ما یقین داریم که مدتی است که شمارش معکوس مرگ این حکومت فرارسـیده              
  .رود است و ملت ایران در تدارک سرنگونی، روز به روز بیشتر به پیش می

طلبانه ما را بشنوند و بـیش از         های جهان نیز صدای حق     یم که دولت  ما آرزو دار  
این از چنین حکومت تروریست و قصاب حمایت ننماینـد و بـه خواسـت مـشروع ملـت                   
ستمدیده ایران که هـدفی نـدارد جـز برانـدازی حکومـت جنایتکـار و جانـشین کـردن                    

  .کراسی و رفاه اجتماعی در میهن خود، پاسخ مثبت بدهندودم
اند سپاسگزاریم و    ز تمام شیرزنان و آزادمردان ایرانی که با ما همدردی نموده          ما ا 

میدانیم که هریک از این حوادث، صفوف مـا را در مبـارزه علیـه دشـمن و بازگردانیـدن                    
تر خواهد کرد و نیرو و توان مبارزاتی ما          آزادی، سربلندی و آبروی ایران عزیزمان فشرده      

  .ودرا از پیش افزونتر خواهد نم
  

  ١٣٨١مرداد 
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  اطالعیه راهپیمایی

  
 فوریـه در مقابـل      ١١ بهمـن برابـر بـا        ٢٢شورای براندازی در تدارک راهپیمایی      

، از تمام نیروهای میهنی و مردمی که در راه برانـدازی حکومـت              )بروکسل(اتحادیه اروپا   
اض ملی کنند تقاضا دارد همیاری خود را با شرکت در این اعتر       جبار اسالمی فعالیت می   

  .علیه روابط سیاسی ـ اقتصادی اتحادیه اروپا با حکومت تروریست اعالم نمایند
آیی از اعضاء اتحادیه اروپا خواسته خواهد شد در روابط سیاسی ـ   در این گردهم

اقتصادی خود با حکومت اسالمی تجدید نظر نموده و از جنـبش برانـدازی ملـت ایـران                  
  .حمایت کنند

email : shahin٢٠٠٢fr٢٠٠٢@yahoo.com 
   Bruxelle ١٠٠٠ Rond-Point Shumain :محل

  ١۶ تا ١۴از ساعت 
  

  یمایی شورای براندازیپشعارهای راه
   اسالمیجمهوریمرگ بر 

  همبستگی، اتحاد، برای سرنگونی
  آزادی، آزادی، فریاد ملت ماست
  برانداز، برانداز، شعار ملت ماست

  سکوت هر ایرانی، خیانت است به میهن
  ای، مرگ بر رفسنجانی ر خاتمی، مرگ بر خامنهمرگ ب

  حکومت اسالمی، نابود باید گردد
  خائنین، خائنین، شرم و حیا بر شما

  
  ١٣٨١آذر 
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  براندازی شورای و پارس سازمان اعالمیه

  دی ١٧ روز مناسبت به
  

 منزلـت  و مقـام  نیـز  زن ،ایرانزمین بر عرب فرهنگ استیالی و تازیان یورش از پس
  .داد دست از را خود

 بــه و مانــد ناکــام قاجاریــه ســالطین آخــرین دوران در ایــران مــشروطیت انقـالب 
 و داد سـوق  شدن صنعتی سوی به را ایران خود ظهور با رضاشاه .نرسید خود دستاوردهای

  .آورد دست به را خود ارضی تمامیت و استقالل ما کشور و گرفت، رونق هم کشاورزی
 جامعـه  در عظیمـی  تحـول  حجـاب  کـشف  با رکبی رضاشاه ١٣١۴ ماه دی ١٧ در

 تـأمین  راه در بلنـدی  گامهـای  توانـستند  و بازیافتنـد  را خود آزادی ایرانی زنان .داد انجام
 اصـول  بازنگری در زمان، هم که بود این رضاشاه اشتباهات از یکی ولی بردارند، دموکراسی

 در را الئیـسیته  و ودننمـ  اقدامی هیچگونه پادشاهی مشروطه اساسی قانون متمم دو و یک
  .نکرد نمادینه کشور

 زنان هم باز اسالمی حکومت پلیدی و نکبت حکومت و اسالمی شوم انقالب از پس
 اینکه هم و شدند محروم اجتماعی های آزادی از هم :گرفتند قرار مضاعف ستم معرض در

 ایرانـی،  آزادزنـان  نـه  و بـود  عـرب  زنـان  ممیـزات  از کـه  شـدند  برده حجابی زیر به دوباره
 دسـتاربندان  همه و حکومت این کارگزاران ذاتی ویژگیهای از ستیزی زن و گریزی انسان
 موجـب  و شـد  پایمـال  زنـان  حقوق گذشت، تباهی به ایران تاریخ عمر از قرن یکربع .است
 در اقتـصادی  و اجتمـاعی  فعالیتهـای  در مشارکت از جامعه از نیمی زیرا شد، جامعه رکود

 در کامـل  شجاعت و بیداری با امروز ما میهن زنان ...ماندند محروم عهجام رشد و سازندگی
 و مبارزه میهنی و ملی آرمانهای تحقق و آزادی برای و اند ایستاده ستمگر نظام این مقابل
  .کنند می تالش

  
  ١٣٨١دی 
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  نوری آرمان دکتر پیام

  میالدی ٢٠٠٣ سال آستانه در
  

 و تبریـک  عـالم  مـسیحیان  کلیـه  و مسیحی میهنان هم به را میالدی ٢٠٠٣ سال آغاز
  .میگوئیم تهنیت

 مـردم  بـرای  را آسایش و آرامش و صلح و سعادت و سالمت و خوشبختی نو، سال این در
 اهریمنـی  افکـار  های ریشه امیدواریم و کنیم می آرزو خودمان زده طوفان کشور خصوصاً جهان

 پوشـالی  و نااسـتوار  بنـای  و شـوند  خـشکیده  انـد  نمـوده  التهـاب  و اضطراب گرفتار را جهان که
 و مـالی  هـای  سرمایه شدن تلف موجب که گرا مذهب و پرور تروریست و دیکتاتوری های رژیم
  .گردند منهدم و ویران پایه از اند شده جهان مردم هستی و مال و جان

 و مهرپـرور  دسـتهای  بایـستی  کنـیم  مـی  طی آنرا روزهای اولین که جدید سال این در
 و ننگین اعمال کیفر به دروغگویان و غارتگران و دزدان و آید بیرون جوانمردی آستین از دادگستر
 »جمهـوری « غـارت  و قتـل  و آتش و خون حکومت براندازی و سرنگونی .برسند خود ضدانسانی
 و خیانتکار گردانندگان و گیرد قرار جهان و ایران اقدامات سرلوحه بایستی می !اسالمی باصطالح

 پـرورش  و عالم های ویرانی تمام سرمنشاء حقیقت در که ننگین حکومت این رکانا اندوز ثروت
 سـایر  و ایـران  آزاده ملـت  همـت  و تـالش  بـا  بایـستی  اسـت  انتحاری جانیان و آدمکش غولهای

 .گـردد  آن جانـشین  مقتـدر  و دادگستر نظامی و ریزد برهم بکلی بشر حقوق از حمایت بنیادهای
 و جنایـت  و جـرم  هـیچ  از مـذهبی  شده کهنه و خرافی افکار سعهتو برای که آشام خون خفاشان

 پنجـه  گرفتـار  جدیـد،  سـال  ایـن  در بایستی نیستند، گردانروی بیگناه هزار هزاران خون کیدنم
 تـاریخ  خانـه  تاریـک  مرگبـار  و تاریـک  سیاهچالهای در آنان مزدوران و شوند، مجازات و مکافات
  .گردند مدفون

 بـدامان  دسـت  خـود  تأسـیس  روز نخـستین  از کـه  اندازیبر شورای و »پارس سازمان«
 فراوان بهره آنان اندیشمندانه رایزنی و یاری از و کرده دراز ایرانی پرست میهن و فرهیخته فرزندان
 حکومـت  ایـن  »کامـل  برانـدازی « بـرای  ایرانـی  آزادیخـواه  نیروی پیشتاز همواره نموده، حاصل

 مبـارزات  اول صـف  در را خـود  سـازنده  نقـش  ت،شـهام  و قـدرت  کمال با و است بوده اهریمنی
  .داشت خواهد بعهده همچنان ایران آزادسازی
 بلنـدترین  اوج در ایـران  خورشـید  و شـیر  پـرچم  بـار  دیگـر  جدید سال در اینکه امید به
  .درآید اهتزاز به ، ایران ما، باستانی کشور آبادی و آزادی و پیشرفت و تمدن کاخهای

  
  ١٣٨١ دی
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  اطالعیه

  
 روبروی اتحادیه   ٢٠٠٣ فوریه   ١١راهپیمائی که به همت شورای براندازی در        در  

 تن از هـواداران سـازمان هـا و احـزاب            ١٢٠٠ار شد تعداد بیش از      ذبرگ) بروکسل(اروپا  
  :مختلف ایرانی شرکت داشتند و قطعنامه زیر خوانده شد

مکـن  ترین روشهای م  سالی که گذشت، در ایران لغو حقوق بشر به فجیع         ٢۴در  
از جمله اعدام مخالفین حکومت، شالق زدنهـا، قطـع اعـضای بـدن مجـرمین، شـکنجه،                  
سرکوبی همه آزادیهای فردی و اجتماعی، سانسور مطبوعات و دستگیری، قتل و زنـدانی       

  .های کشور همچنان ادامه دارد کردن بسیاری از نویسندگان و سردبیران روزنامه
 به روابط سیاسـی ـ اقتـصادی خـود بـا      در طی این مدت، اتحادیه اروپا همچنان

  .چنین حکومت تروریست و ضد بشری ادامه داده و باعث بقای آن بوده است
اکنون، با توجه به تظاهرات اخیر مردم دلیر و مبارز ایران، که محتوم به یک قیام                

دهـیم در آینـده بـسیار نزدیـک تمـام            ملی و تغییر حکومت در ایران است، هشدار مـی         
ی ـ اقتصادی و سیاسی ـ اجتماعی که باعث بقای این حکومت جبار و ضـد    عوامل سیاس

  .بشری بوده است مورد قضاوت مردم ایران قرار خواهند گرفت
ما ملت ایران تقاضا داریم که اتحادیه اروپا در مورد روابط خود با حکومت اسالمی 

ی، اسـتقالل،   تجدید نظر نموده و از جنبش براندازی ملت ایـران بـرای رسـیدن بـه آزاد                
  .تمامیت ارضی و رفاه اجتماعی جلوگیری ننمایند

  
  ١٣٨١اسفند 
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  براندازی شورای و پارس سازمان خیرمقدم

  بروکسل راهپیمایی در
  

  بشنوی که تا من سینه به سر بگذار
  را دردمند دلی اشتیاق آهنگ

  عشق کار به نپسندی این از بیش که شاید
  را کمند در سر رمیده این آزار

  
 یـارانم  فراوان سپاس همایش این ارکنندگانذبرگ از نمایندگی به تا مفتخرم اربسی

  سازم، نثارتان را
  کنم، هدیه مبارکتان قدوم بر ای بوسه

  .سازم جاری زبان بر آفرین اتحادتان و یکپارچگی پاس به و
 و کنیم میهنمان شده دربند و غیور جوانان به پیشکشی را فریادهایتان دهید اجازه

  .نمائیم ماناهورائی سرزمین رهایی معطوف را نهایماآرزو
  .درآورد لرزه به را ایران اهریمن تا بسپاریم آسمانها به را صداهایمان بیائید
 بـه  شـهات  با را کبیر کوروش بشر حقوق منشور گیتی سراسر در پارس سپاه امروز

 آن پـاک  خـاک  بـر  تـا  دده می باد رسول به را آن نامه دتشها و کشد می آن مدعیان رخ
  .بوزد

 را حضورتان و میدانیم تبرک را نفسهایتان شمیم بلژیک مقیم آزادیخواه ایرانیان ما
  .نهیم می ارج

  فراوان سپاس با
  بلژیک شاخه ـ پارس سازمان

  
  ١٣٨١اسفند 
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  بیانیه دکتر آرمان نوری

  در تقدیر از دالوران راه آزادی در ایران 
  

  به نام ایرانزمین
در قوانین و منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد نیـز نوشـته        : مینفرزندان ایرانز 

شده است، در صورتی که دولتی در یکی از جوامع دنیا نسبت بـه رعایـت قـوانین تمـرد                    
وسرپیچی کند و خود آن دولت و اعضای آن دست به دزدی و قتل و غارت بر علیه مردم 

ت متجـاوزی قـد علـم کـرده و     بزنند، مردم آن جامعه مجاز هستند خود علیه چنین دول        
قیام کنند و با هر وسیله ممکن آن دولت را سرنگون کنند و کنترل جامعه را بـه دسـت                    

  .خود گیرند
دانشجویان، جوانان، زنان و مردان سلحشور و آزاده میهن ما در تهـران، اصـفهان،          
شیراز و سایر شهرها، نشان دادند که فضای تـرس و وحـشت در حکومـت مالیـان ضـد                    

در ایـن لحظـات حـساس و    . هـا را بـشکند   تواند دهانها را بدوزد و قلم  انی، دیگر نمی  ایر
ساز از تاریخ میهن ما روحانیان واقعی و نواندیشان دینی ایرانی نیـز همـراه بـا                  سرنوشت

دینی است   اند تا دین حکومتی که همان بی       بپا خاسته  ملت سلحشور و آزادیخواه ایران    
غیور و دالور ایرانزمین با حماسه آفرینـی خـود ثابـت کـرد کـه                ملت  . را از میان بردارند   

جنبش براندازی مردم ایران روز بروز قویتر شده و بزودی ضربه نهائی را بر پیکر فاسـد و                  
جنایتکار حکومت اسالمی وارد خواهـد آورد و پرونـده سـیاه حکومـت اسـالمی را بـرای                  

 و دشمنان فرهنگ و ملت ایرانی       همیشه در تاریخ معاصر کشورمان خواهد بست و انیران        
ای پـوالدین بـرای      را از سرزمین اهورایی خود خواهند رانـد و بـا عزمـی آهنـین و اراده                

  .استقرار دموکراسی و حکومت مردم ساالری تالش خواهد کرد
  

  ١٣٨٢خرداد 
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  اطالعیه

  
هـای مبـارزاتی و عملکـرد        هر چند که سازمان پارس و شورای براندازی تاکتیک        

پسندد، و همچنین تضاد     ن مجاهدین خلق را برای براندازی حکومت اسالمی نمی        سازما
دوگانه با ایدئولوژی مارکسیسم لنینیـسم ـ اسـالمی ایـن سـازمان دارد، و رهبـران ایـن        
سازمان را بانی اصلی اشتباهات و خطاهای تاکتیکی در نتیجه مشکالت کنونی این گروه              

ازمان پارس و شورای براندازی به دلیل مسئولیتی که         داند، با این وجود س     از ایرانیان می  
کنـد در   در حمایت از حـق و حقـوق تمـام ایرانیـان خـارج و داخـل کـشور حـس مـی             

گـرا، عملکـرد     چهارچوب براندازی حکومت اسالمی و استقرار یک جمهوری آزاد و مردم          
  .کند دولت فرانسه را علیه هواداران و اعضای این سازمان محکوم می

بایست به دلیل منافع اقتصادی و روابط سـودجویانه مـالی بـا              رانسه نمی دولت ف 
حکومت تروریست و دیکتاتور اسالمی یک عده پناهنده سیاسی ـ اجتماعی را مـورد آزار   

  .قرار دهد و خود او نقض کننده حقوق بشر و باورهای آن در فرانسه باشد
  
  سرافراز باد ملت ایران 

  
  ١٣٨٢شهریور 

  

373



  

  
  ٢٠٠٣ سپتامبر ١١خوان در راهپیمایی بیانیه فرا

  
المللی علیه تروریـسم اسـالمی        نقطه عطف تبلیغات و هیاهوی بین      ٢٠٠١ سپتامبر   ١١
کشورهای غربی به رهبـری نظـامی آمریکـا و          ! اکنون بعد از گذشت دو سال از مبارزه       . در دنیا بود  

  .م سازنداند این تروریسم نامرئی را منهد سیاست غلط انگلیس، هنوز نتوانسته
در این دو سال ما شاهد تاکتیکهای عمل کردن ایـن دو ابرقـدرت اسـتعماری در                 

هـای   خالف هدف و استراتژی مبارزه با تروریسم بودیم و فریادهای تبلیغـاتی و نمـایش              
گفتاری آنها با عملکردهای آنها تـضاد فاحـشی داشـته اسـت، چـرا کـه آنهـا همـواره از                      

اند و به روابط مستقیم و غیرمـستقیم          حمایت کرده  حکومت تروریست اسالمی در ایران    
حکومت اسالمی مرکز و بوجود آوردنده تروریسم . اند سیاسی ـ اقتصادی خود ادامه داده 

المللی است و اکنون هم با اعترافات خود حکومت، بن الدن و المظـاهری و                مذهبی بین 
  .وندش بیش از چهار صد تن از عناصر القاعده در ایران پذیرائی می

در این شرایط روابط مستقیم سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی حکومـت بـا انگلـیس و     
اروپا همچنان ادامه دارد و آمریکا و اسرائیل غیرمستقیم روابط سیاسی ـ اقتصادی خود را بـا   

اند و اینها همانگونه که در به قدرت رسیدن حکومت           حکومت اسالمی در ایران افزایش داده     
  .اند اند به همان ترتیب هم در استمرار آن تاکنون فعال بوده اسالمی نقش داشته

 ما ملت ایران است که با تظاهرات خود چهره واقعی تروریسم و حامیان              براکنون  
 تا هنگـامی    -١: آن را در دنیا به افکار عمومی جهان نشان دهیم و آنها را آگاه سازیم که               

 نگردد، صلح و آرامش بـه جهـان بـاز           که تروریسم دولتی حکومت اسالمی در ایران نابود       
 ما هرگونه تجاوز نیروهای نظـامی ارتـش آمریکـا و انگلـیس را بـرای                 -٢نخواهد گشت؛   

 -٣کنـیم؛    تبدیل استعمار غیرمـستقیم بـه مـستقیم و تجزیـه کـشورمان محکـوم مـی                
براندازی و نابودی حکومت اسالمی در ایران باید به دست مردم ایران با رهبری میهنی ـ  

  .دمی انجام پذیردمر
سازمان پارس و شورای براندازی از همه ایرانیان و انـسانهای حقیقـی کـه بـه آزادی و                   

اندیشند تقاضا دارد با همیاری و شرکت خود در این تظاهرات کـه بـرای                آبادی کشورشان می  
  .رساندن فریادهای واقعی مردم ایران به گوش افکار عمومی جهان است اقدام نمایند

 Place de la République. Métro : Place de la: محل
République    

  ١٨ الی ١۶از ساعت 
  ١٣٨٢شهریور 
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  اطالعیه

  
 از برانـدازی  شـورای  و پـارس  سـازمان  اطالعـاتی  منابع از رسیده گزارشهای طبق

 مـسکو  حـوالی  در کـه  خـود  اقامتگـاه  از عـراق،  سـابق  جمهور رئیس حسین صدام مسکو،
 نیروهـای  حفاظـت  تحت و است شده داده قرار او اختیار در پیش ماه شش از که باشد می

 بـسر  خود روسی حامیان حمایت تحت همواره و است کرده مکان نقل باشد می مخصوص
  .برد می

  ١٣٨٢ دی
  

  
  تبریک سال نو مسیحی

  
 تعـدادی  با نشستی در براندازی شورای و پارس سازمان بنیانگذار نوری آرمان دکتر

 و مسیحی میهنان هم به را مسیحی نو سال مسیحی، ایرانیان و فرانسه دانشگاه استادان از
 از اثر در ایرانزمیــن فرزندان ما که شرایطی در نمود، اعالم و گفت تبریک جهان مسیحیان

 و باشـیم  مـی  عـزادار  آن، حـوالی  و بم شهر در خود میهن هم هزار ٣٠ حدود دادن دست
 و پـارس  سـازمان  دانـیم،  مـی  ایران در اسالمی جانی حکومت را فاجعه این مسببین تنها

 گـام  ایرانی ضد حکومت این سرنگونی برای استوارتر و راسخ خود عزم در براندازی شورای
 کـن  ریـشه  و تروریسم نابودی سال ٢٠٠۴ سال که کرد امیدواری اظهار و برداشت خواهد
 و نیکـی  و ننـد ک زنـدگی  آرامـش  و صـلح  در بتوانند دنیا مردم تا باشد جهان در آن شدن

  .شود فرماحکم جهان در زیبایی
 و مهـر  بـا  جهـان  ملتهـای  همه که نمود را روزی رسیدن آرزوی نوری آرمان دکتر

 هـایی  خواسـته  چنین به رسیدن برای داشت اظهار وی .کنند زندگی هم کنار در دوستی
 مرکـز  آن نابودی با که است ایران اسالمی حکومت هم آن و است مانده باقی مانع یک تنها

  .رفت خواهد بین از جهان پلیدیهای و تروریسم
  

  ١٣٨٢دی 
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  اطالعیه سازمان پارس و شورای براندازی

  
 تبـدیل  خـود  تقویـت  برای ابزاری به را نوبل جایزه ایران اسالمی حکومت تبلیغات

ــران اســالمی حکومــت .اســت کــرده ــا ای  و صهیونیــسم فراماســونری، مثلــث همیــاری ب
 جهـانی،  بـزرگ  های قدرت پشتیبانی از و نموده غصب ایران در را درتق المسلمین اخوان
 در آخونـدی  ایـران  از طرفداری به که اسرائیل همچنین و انگلستان، آمریکا، متحده ایاالت
  .است مند بهره برخاست، عراق مقابل

 ایـران  در انگلـستان  استعمار خواست با تنها که نشانده دست اسالمی حکومت این
 ارتبـاط  وسایل این .دارد قرار جهانی جمعی ارتباط وسایل پشتیبانی مورد یدهرس قدرت به

 پیـروزی  و شـاه  سـقوط  فردای از شود می اداره باال در برده نام مثلث نظر تحت که جمعی
  .اند نموده پشتیبانی اسالمی حکومت آدمکشی و ترور رژیم از همواره اسالمی، انقالب

 عبـادی،  شـیرین  خـانم  بـه  ٢٠٠٣ صلح نوبل هجایز اعطای پیرامون فعلی تبلیغات
 نظـامی  یـک  وجـود  از تنهـا  نـه  غـرب  که دهد می نشان اسالمی، حکومت وفادار پشتیبان

 بعـضی  از ای بیـشرمانه  بـصورت  حتـی  بلکـه  نیست ناخشنود ایران در اسالمی دیکتاتوری
 در را خـود  حمایـت  ایـن  و کنـد  مـی  حمایـت  اسالمی حکومت رهبران به وابسطه عناصر

  .نماید المللی تبلیغ می بین های سانهر
های جمعی که آشکارا     توان بوسیله رسانه   تا چه وقت افکار عمومی جهانی را می       

های حاکم قرار دارد در باره ماهیت واقعی ایـن نظـام             های فشار و اقلیت    در دست گروه  
د قـرار   گر به اشتباه کشاند و ملت ایران را تحت اسـتعمار و اسـتبدا              ضدانسانی و اختناق  

  داد؟
  

  ١٣٨٢دی 
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   مارس٨اطالعیه 

  روز جهانی زن
  

سازمان پارس و شورای براندازی روز جهانی زن را که سمبل مبارزه زنـان جهـان       
  .دارد علیه زن ستیزی است گرامی می

 تمـامی   ، سال با قـوانین خـود      ٢۵نظام خشن و ضد زن حکومت اسالمی در طی          
  .ستحقوق زنان ایرانزمین را پایمال کرده ا

اکنون از زنان ایرانزمین است که طغیان کنند و فریاد بکشند و حق از دست رفته 
  .خود را بازپس بگیرند، حق انسان بودن، برابر بودن، زنده بودن و خوب زندگی کردن

تـر وارد میـدان      بایست در ابعاد وسیع و فعال      زنان و دختران ایرانزمین، شما می     
دانند که زنان و دختران  ستیز بشوید، همگان می   زنمبارزه برای سرنگونی این حکومت      

انـد و    ثبات کردن حکومت اسالمی نقش اصلی را ایفا کـرده          ایرانزمین در افشاگری و بی    
هـای   باید گفت که آزادی خواهی و برابرطلبی زنان ایرانزمین، یکی از مهمترین پتانسیل          

  .براندازی خواهد بود
تـر از آن اسـت کـه بتوانـد در            می پوسیده زنان ایرانزمین، حکومت ارتجاعی اسال    

اسـتواری شـما و پیگیـری در راه         . برابر مبارزه متشکل و سراسری شما ایـستادگی کنـد         
آزادی که وظیفه هر زن ایرانی اسـت، شـما را بـه پیـروزی نهـایی روز بـه روز نزدیکتـر                       

  .گرداند و در نهایت به براندازی هرچه زودتر حکومت منجر خواهد شد می
ایرانزمین، تمام واقعیتهای اجتماعی ـ اقتصادی موجود حاکی از آن است که زنان 

دیگر راه نجاتی برای حکومت باقی نمانـده اسـت و علیـرغم حمایـت آمریکـا، انگلـیس،                   
اسرائیل و اروپا از این حکومت جانی و دزد، براندازی و سرنگونی آن اجتناب ناپذیر است                

بارزه در راه براندازی این حکومت زن ستیز بزودی این و با اراده شما زنان ایرانزمین در م       
  .دان تاریخ رهسپار خواهد شد حکومت ضد ایران و ایرانی به زباله

  پیروز باد مبارزه زنان ایرانزمین برای آزادی
  

  ١٣٨٣فروردین 

773



  

  

  پیام همدردی سازمان پارس به مناسبت زلزله بم
  
  گوار،سو و دردمند عزیزان ای ایرانزمین، فرزندان ای
 .ایـم  سـوخته  دل خود قلب، و روح تمام با و دردمندیم نیز خود که بگوییم، چه شما به
 دل شما، خراش دل های ناله و سوزاند می اشک سوز از را ما چشمان شما، زجردیده نگاه

  .کشد می آتش به را ما جان و
 انـشان عزیز اجـساد  روی بـر  هـا،  خرابـه  روی بـم  در که آنها به بگوییم؟ تسلیت که به

 وطـن  جـالی  بـه  یـا  ریزنـد،  سـرمی  بـر  و کننـد  می را خاک لرزان دستهای با و میگریند،
 کنند می گریه خون نزدیکانشان و گمشدگان از خبر بی که زدگان غربت این به ها، کرده

 از پس یکی اش تاریخی بناهای که عزیزمان کشور تاریخ به یا کوبند؟ می سینه بر مشت و
 بـه  روند، می باد بر غارتگر یحکومت سران چپاول و دزدی یا و گاریان سهل اثر در دیگری

 دل یـاران  ای فقـط  .هـستیم  عـزا  صاحب خود که بگوییم؟ تسلیت کسی چه به و کدامیک
 و درون چـه  ایرانیـان،  همـه  بدانید را این »بم« زده مصیبت شهر خونان هم ای ما، سوخته
 در مـرام،  و مـسلک  و آیـین  نوع هر با بیکار، و شاغل ندار، و دارا جوان، و پیر وطن، از برون
 و تـاب  بـی  شـما  بـه  کمـک  بـرای  تواننـد  می که آنجا تا هستند شما با ناگوار لحظات این
 حال بی حکومت، سردمداران ما، خود وطن در آنجا، در که نکنید فراموش ولی .قرارند بی
 شـورای  از نظـام،  مـصحلت  عوامـل  تـا  گرفتـه  رهبـر  از اند، نشسته تفاوت بی و خونسرد و

 چـون  شناسید می خوب را آنها شما .خورد نمی را شما غم کسی جمعه امامان تا نگاهبان
 از را خـود  نان آنها .است داشته دیگر انسانهای فنای و مرگ به بستگی آنها روزی دیرباز از

 چهارپایـان  جای به فقط بودند که هستند همان آنها اینک و .درمیĤورند شما دیدگان اشک
 قـصرهای  در کوچـک  هـای  خانـه  بجـای  و گلولـه،  ضد و سیستم آخرین های اتومبیل زا

  .است نشده عوض شان خبیث جنس و پلید روح وگرنه کنند، می زندگی آنچنانی
 و آرامـش  بـا  ایمان، و دین بی نمایان متدین این آشام، خون جنایتکاران این هم امروز
 گـروه  هـا  خـارجی  که منتظرند و ندا آرامیده خویش شده حفاظت سنگرهای در آسودگی

 و دکترهـا  .آورند بیرون خاک خروارها زیر از را ما عزیزان اجساد آنها جای به و بیایند گروه
 بـسازند،  بیمارسـتان  آنهـا  جای به و بیایند خارجی کارآموزیدگان متخصصین، و پرستاران
 نـامردان  از یکی نام هب را بیمارستان همان بعد مدتی تا کنند، معالجه را زخمیان و بیماران

 زدگـان  زلزلـه  بـه  !!امـام  حـق  ٣/١ کـه  انـد  نموده اعالم مالیان .کنند گذارینام خودشان
 مـردم  سرکوب برای چماقداران به که است رهبر حق ٣/٢ که معنی این به یابد، اختصاص
 تهپرداخ اند، داده دست از را خود چیز همه که زدگانی زلزله برای آن ٣/١ فقط و بپردازند
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 ملـت  هنگامی را مذهبی های کمک سایر و امام حق .شد نخواهد پرداخت هم آن که شود
 زنـدگی  خـود  های بیغوله در باایمان و فقیر اقلیتی بصورت واقعی روحانیون که پردازد می
 که ثروتمندی کشور در نه دهند، می انجام رایگان به را انسانی و دینی خدمات و کنند می

 در و کننـد  مـی  غارت و اند نشسته ملی درآمدهای چشمه سر بر ها هآخوندزاد و آخوندها
 مـزار  در آخونـدها  شـرکت  .کننـد  مـی  گـذاری  سرمایه خصوصی بصورت دیگر کشورهای

 بـه  دادن وسـعت  و شدند بگور زنده حکومت انگاری سهل اثر بر که گناه بی قربانی هزاران
 تا منتظرند چیزان همه بی ینا که است این برای دردناک فاجعه این بیشتر هرچه عظمت
 نیـاز  مـورد  وسـایل  و مـواد  و دارو پـول،  ملتـی،  و قوم و نژاد هر از دنیا دوست انسان مردم
  .گردد تر متورم آنها انتهای بی های جیب هم باز تا بفرستند ایران به را زدگان زلزله

 به دادن پناه و امدادرسانی در دارم تقاضا شما از ایرانزمین، فرزندان عزیزم، میهنان هم
 همیاری با و نیستید تنها هم کنار در ایرانزمین فرزندان شما و نکنید کوتاهی زدگان زلزله
 توسـعه  و سازندگی سیر و خاست برخواهند استواتر بم شهر عزیز میهنان هم بار دیگر هم،
 اصـلی  مـسبب  کـه  نکنیـد  فرامـوش  هرگـز  ولی داد، خواهند ادامه تاریخی شهر این در را

 باشد می اسالمی و ایرانی ضد کش، آدم حکومت ایرانی و ایران نابودی و مردم روزی سیه
 گرفتـه  ایرانـزمین  فرزنـدان  از شـماری  بی قربانیان همواره خود جویانه حادثه اعمال با که

 باعث که اسالمی حکومت زیرزمینی ای هسته های آزمایش قوی احتمال به اینکه و است
  !!نبریم یاد از را است شده آن اطراف باتقص و بم شهر در زلزله بروز
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  بیانیه

  به سوی شهیاد
  

ای را بـرای لـوث کـردن افکـار      به تازگی ستون پنجم حکومت اسالمی طرح تازه    
ملی میهنی ایرانیان تهیه نموده است و آن هم سفر به سوی میدان شهیاد توسط فـردی                 

  .پیروز خالص یزدی است بنام اهورا
دهـیم کـه دغـل     این گستاخان فریبکار و ضد ایـران و ایرانـی هـشدار مـی        ما به   

شماها با  . بازیهایشان را به کنار بگذارند و بیش از این خود را مضحکه خاص و عام نکنند               
آیـا بـه ایـن    . کرده راه ایران را به مسخره بگیرید  توانید مردم ناامید و گم     این روش نمی  

 براندازی و سرنگون شـدن حکومـت اسـالمی نخواهیـد            اید که در آینده بعد از      اندیشیده
هایتـان را برعلیـه مـردم شـریف ایرانـزمین            ها و گستاخی   توانست جواب تمامی خیانت   

  .بدهید
از طرفی سازمان پارس و شورای برانـدازی بـاور دارد کـه مـردم بـاهوش و آگـاه                    

و . نخواهند خورد ایرانزمین چه در داخل و چه در خارج از کشور فریب این فرومایگان را               
همچنین آگاه هستند که تنها راه نجات و رهایی ایران و ایرانی از شـر ایـن دسـتاربندان                   
دزد و جانی، آماده شدن و هماهنگی بـرای یـک قیـام ملـی بـرای نـابود سـاختن آنـان                       

  .باشد می
  

  ١٣٨٣شهریور 
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  اطالعیه مطبوعاتی

  
ه حقـوق بـشر در آنهـا        در این ایام، شاهدیم که حمایت کـردن از کـشورهائی کـ            

آمریکا و انگلیس به سایر کشورهای اروپائی پیشنهاد        . شود مد روز شده است     رعایت نمی 
این پیشنهاد در حالی از     . اند تا با قبول پیشنهاد عضویت کشور ترکیه موافقت کنند          داده

سوی این دو کشور مطرح شده است که خود کشور انگلستان حاضر به قبول عضویت در                
بدیهی است که تنها هدف انگلیس و آمریکا از ارائـه ایـن پیـشنهاد               . ه اروپا نیست  اتحادی

ایجاد شرایطی برای نابودسازی سایر کـشورهای قدرتمنـد اروپـائی، از نظـر اقتـصادی و                 
است، زیرا پرواضح است که کشور اسالمی ترکیه کـه از بـسیاری لحـاظ بـا                 ... فرهنگی و 

و کشوری است که در آن هیچیک از قوانین حقوق          سایر کشورهای اروپائی اختالف دارد      
شود، حکومت اسالمی و تندرو اردوگان هیچگونـه حقـوقی را نـه بـرای                بشر رعایت نمی  

خواه آن و نه برای اقوام کرد و ارامنه آن کشور قائل نیست و این بدان معنـا            مردم آزادی 
 حـال ایـن سـئوال       .است که آنها حاضر نیستند دمکراسی را در کشور خود برقرار کننـد            

کرات و آزاد و اقتـصادی      وآید که کشورهای اروپـائی بـا داشـتن فرهنگـی دمـ             پیش می 
توانند با حضور چنین کـشوری   شکوفا که روند رو به رشدی را در پیش دارند چگونه می        

کشورهائی که بسیاری از آنها از بـسیاری       . در کنار خود در قالب اتحادیه اروپا کنار بیایند        
آنها باید یقین بدانند که حضور کشورهائی       . ف فاحشی با ترکیه اسالمی دارند     لحاظ اختال 

امثال ترکیه، در کنار آنها نه تنها به پیشرفت آنها کمک نخواهـد کـرد چـه بـسا زمینـه                     
اما در صورت   . سقوط آنها را چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فرهنگی فراهم خواهد آورد              

تحادیه اروپا و باز شدن مرزهای اروپا به سمت آسـیا،  قبول درخواست عضویت ترکیه در ا 
قطعاً در آینـده شـاهد تقاضـای سـایر کـشورهای آسـیائی دارای حکومتهـای مـذهبی،                   
تروریست پرور و ضد دموکراسی مانند ایران، سوریه و عـراق بـرای عـضویت در اتحادیـه                  

 بـا عـضویت     در این صورت، شاهد گـسترش روزافـزون مرزهـای اروپـا           . اروپا خواهیم بود  
کشورهای جدیدی خواهیم بود که به هیچ عنوان همخوانی با روند اقتصادی، اجتماعی و              

ای برای سقوط این کـشورها خواهنـد         فرهنگی کشورهای اروپائی را ندارند و تنها وسیله       
  .بود
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  اطالعیه

  
 عوامـل   سازمان پارس و شورای براندازی بارها به این واقعیت اشاره کرده بود کـه             

چی و شـخص رضـا پهلـوی، گـروه چـپ             ستون پنجم از جمله سلطنت طلبهای پهلوی      
اکثریت ملی، مذهبیون، جبهه ملی، جمهوریخواهان وابسته به حکومت، مجاهدین خلـق            

المللی برای اسـتمرار ایـن حکومـت ضـد ایـران و           و کلیه گروهها و انجمنهای خائن بین      
بازیهای حکومت اسالمی برای اسـتمرار و بقـای          لاند و عملکردها و دغ     ایرانی فعال بوده  

ایـم اکنـون     اند بارها متذکر شده    حاکمیت پلیدشان از این افراد و گروهها استفاده کرده        
بینیم که این مزدوران ضد ایران و ایرانی به حربه دیگر بر علیه ملت ایـران متوسـل                   می
بار حکومت اسالمی    سی نکبت اند و آن رفراندم برای تغییر و تحوالتی در قانون اسا           شده
این تحوالت برای این است که قبل از انتخابات ریاسـت جمهـوری قـوانین بـه      . باشد می

هـای   نفع قدرت دادن به ریاست جمهوری تغییر یابد و در ایـن رابطـه تمـام مـسئولیت                 
رهبریت و مجمع تشخیص مصلحت از بین خواهد رفت و به نفع رئـیس جمهـور جدیـد                  

المللی و مزدورانشان و خـائنین بـه         ریزیهای استعمارگران بین    برنامه خواهد بود و طبق   
این آب و خاک، رفسنجانی را برای رسیدن به مقام ریاست جمهـوری حمایـت خواهنـد                 

در این رابطه ستون پنجم حکومت اسالمی در داخل اپوزیسیون این رفراندم را کـه               . کرد
  . امضا رسانده استبرای بقای بیشتر این حکومت پیشنهاد شده است به

سازمان پارس و شورای براندازی که رهبریت ملت ایـران را بـرای برانـدازی ایـن                 
مزدوران و دستاربندان به عهده دارد برای بار دیگر عهد خـود را بـا ملـت شـریف ایـران                     

  .نماید تجدید می
  

  ١٣٨٣دی 

283



  

  
  اطالعیه

  
  . شدکنگره براندازی، سازمان پارس بزودی در پاریس برگذار خواهد

هدف این کنگره انتخاب ریاست جمهوری مشروطه در تبعیـد، شـورای رهبـری،              
  .خواهد بود) دولت موقت(، شورای اجرائی )نخست وزیر در تبعید(دبیر اجرایی 

  باورهای کنگره
  . رهبری جنبش براندازی با مسئولیت دکتر آرمان نوری خواهد بود-١
  . در ایران استزمینه ساز دمکراسی  براندازی حکومت اسالمی-٢
  . جمهوری مشروطه در ایران تنها نظام مردم گرا میباشد-٣
 اتخاذ استراتژی و تاکتیکهای برانـدازی بـه عهـده سـازمان پـارس و شـورای                  -۴

  .براندازی خواهد بود
  . باور داشتن به بیان نامه و اساسنامه سازمان پارس-۵

ادی، قضایی، پزشکی، سازمان پارس از تمام میهن پرستان متخصص در امور اقتص
توانـد در سـازندگی و       و سایر بخشهایی کـه مـی      ... حفاظت و امنیت، نظامی، اجتماعی،      

آورد، در صـورت قبـول       توسعه ایران بعد از براندازی مفید واقع گردد دعوت به عمل می           
هـایی کـه در آن تجربـه و تخـصص            باورهای فوق آمادگی خویش را در قبول مسئولیت       

  .سهم خود را ایفا نمایند یند و در سازندگی فردای ایراندارند اعالم نما
  

  ١٣٨٣دی 
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  پیام به کارکنان و کارمندان وزارت نفت ایران

  
  کارکنان و کارمندان وزارت نفت ایران

اکنون در این لحظات حساس از تاریخ کشور ما چشم همه مردم رنـج کـشیده و                 
  .داغدیده ایران به شما است

ل دزدی، جنایـت و خیانـت بـه ایـران و ایرانـی توسـط                بعد از بیست و شش سـا      
جباران حکومت اسالمی در ایران و خارج کردن نود و پنج درصد سرمایه نفتی و گازی و                 
غیره ملی به حسابهای خود در خارج و در فقر نگهداشتن کارکنان و کارمنـدان شـرکت                 

 پرسـتان بـرای     در خارج و به نتیجـه نرسـیدن مبـارزات مـیهن            نفت و دیگر مردم ایران    
براندازی حکومـت دسـتاربند و جنایـت کـار کـه همـواره مـورد حمایـت اسـتعمارگران                    

توانید با بـستن شـریانهای حیـات بخـش           اند، تنها شما هستید که می      المللی بوده  بین
نفتی که باعث استمرار این شیاطین مذهبی شده است، باعث از بین بردن منـافع مـالی                 

  .ا را سرعت بخشیدآنها گشته و براندازی آنه
من، آرمان نوری، رهبر جنبش براندازی از شما هم میهنـان کـه در وزارت نفـت                 

خواهم که آماده انجام اعتصابات سراسـری وزارت نفـت و            مشغول به فعالیت هستید می    
گاز شوید، تا با همیاری یکدیگر بتوانیم شریانهای تداوم بخش این حکومت ننگ و نکبت               

م و بعد از براندازی این احشام خبیث به ایرانی آزاد و آباد و باافتخار               و ویرانی را قطع کنی    
  .برای همه ایرانیان دست یابیم
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  اطالعیه

  
براساس گزارشهای دریافت شـده از منـابع اطالعـاتی سـازمان پـارس و شـورای                 

گذاری انجام شده در بیروت کـه منجـر بـه کـشته شـدن رفیـق                  براندازی از ایران، بمب   
حریری، نخست وزیر سابق لبنان و تنی چند از همراهانش شد، توسط حکومت اسـالمی               

  .ریزی و اجرا شده است ایران طرح، برنامه
ای از اعـضای سـپاه پاسـداران حکومـت           هجده روز قبل از انجام این ترور، شاخه       

ن اسالمی در ایران به نام گردان قدس که مسئولیت انجام ترورهای مخالفان حکومت ایرا             
در خارج از کشور را بر عهده دارند و فرماندهی آن بر عهده پاسدار قاسم سلیمانی است،                 

اهللا لبنـان و بخـشی از سـرویس اطالعـاتی            عازم کشور سوریه شده تا با همکاری حـزب        
  .سوریه این ترور را به انجام رسانند

  ١٣٨۴فروردین 
  

  
  چهارشنبه سوری امسال زمینه ساز براندازی خواهد بود

  
ما به امیـد هـیچ نیـروی        . رزندان ایرانزمین، ایران به دست شما آزاد خواهد شد        ف

توانیم باشیم چرا که به مـدت بیـست و شـش سـال               خارجی برای رهایی ایرانزمین نمی    
  .حکومت جبار اسالمی در ایران توسط آنها حمایت شده است

در مقابـل   فرزندان ایرانزمین اکنون زمان آن رسیده است که از مرحلـه مقاومـت              
حکومت خارج شده و به مرحله مبارزه فعال و ستیز علیه این حکومـت ضـد ایرانـی وارد       
شویم و با رویارویی مستقیم و قاطعانه بـرای دسـتیابی بـه ایرانـی آزاد، آبـاد و سـرافراز،                     

چهارشنبه سوری امسال نقطه عطفی خواهد بـود در مبـارزه           . مستقیماً وارد کارزار شویم   
  .مین برای براندازی و نابودی مالیان در ایرانفرزندان ایرانز

  
  ١٣٨۴فروردین 
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  تقدیر از قهرمانان مبارز ایرانزمین

  
فرزندان ایرانزمین، شما با عزم راسخ و میهن دوستانه خود در چهارشنبه سـوری              
امسال نشان دادید که دیگر مرگ حکومت مالیان ضد ایرانی فرا رسیده است و اسـتعمار                

توانند بـا بـه بیراهـه        ی و ستون پنجم آن در داخل و خارج از کشور نمی           الملل سیاه بین 
  .کشاندن جنبش براندازی، استمرار حکومت قتل و جنایت را در ایران ادامه دهند

شما رزمندگان راه آزادی، آبادی و سرافرازی ایران ثابـت نمودیـد کـه سرنوشـت                
پرافتخار آینده ایران بـه دسـت       ایرانزمین به دست توانای شما رقم خواهد خورد و تاریخ           

  .شما ترسیم خواهد شد
فرزندان ایرانزمین، پیوندتان را با یکدیگر محکم و استوارتر سازید و بدانید که بـا               

  .همبستگی میهنی پیروزی از آن شما خواهد بود
دالوران راه آزادی، بزودی با همت شـما و همـاهنگی سـازمان پـارس و شـورای                  

نگ از تاریخ ایران اهورایی عزیزمان برداشته خواهد شد و بـا رزم             براندازی این دگر لکه ن    
  .دان تاریخ فرستاده خواهد شد خستگی ناپذیر شما این حکومت جبار اسالمی به زباله

  
  ١٣٨۴فروردین 
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  حمله امریکا به ایران

  
  : سازمان پارس و شورای براندازی هرگونه حمله نظامی به ایران را محکوم میکند

  .ی امریکا به ایران به هر شکلی که باشد به نفع ملت ایران نخواهد بودحمله نظام
پس از سرنگونی رژیـم گذشـته توسـط امریکـا، انگلـیس و اروپـا بـرای برقـراری                  

همواره بـا ایجـاد بحرانهـای        حکومت تروریستی اسالمی درایران، سیاستهای بین المللی      
ایت و خیانت برعلیه مردم ایران داخلی و خارجی در ایران باعث استمرار این حکومت جن       

  .اند بوده
پذیر است، که    تجربه ثابت کرده است که حمله امریکا به ایران به دو روش امکان            

  .در هر صورت بر ضد و مخالف منافع و حقوق و امنیت ملت ایران خواهد بود
نخست حمله نظامی امریکا برای تسخیر ایران و سرنگونی حکومت مالیـان، ایـن              

اعث ویرانی شهرها و کشتار مـردم بیگنـاه و همچنـین ایجـاد نـاامنی و جنـگ                   عملکرد ب 
  .داخلی در ایران و در کل رسیدن به شرایط کنونی کشور عراق خواهد بود

دوم حمله نظامی امریکا برای استمرار حکومت اسالمی، در این صورت امریکـا بـا          
جنگ و گریـز در مرزهـای       بمباران کردن تعدادی از مراکز صنعتی و استراتژیک ایران و           

ایران در پی ایجاد فضای بحرانی و جنگی در ایران خواهد بود، تا حکومت اسالمی دست                
تر به از بین بردن مخالفان خود ادامه دهد و جهان غرب و شـرق                نشانده او بتواند راحت   

هم بتوانند به چپاول ثروت و سرمایه ملی ایران ادامه دهند، همان گونه که در طی ایـن                  
هـای   شود، ایجـاد بحـران     بیست و شش سال از حیات کثیف حکومت اسالمی دیده می          

المللی باعـث اسـتمرار      داخلی و خارجی این حکومت دستاربند با حمایت کارگزاران بین         
این حکومت دزد، تروریست و جانی بوده است و همواره ملت بیچاره ما به امیـد نـابودی                  

المللی به این امید مردم را در شرایط خنثی          ان بین این ضد ایرانیان بوده است و کارگزار      
اند، ولی اکنون زمان آن رسیده اسـت کـه مـردم ایـران بـا اتکـا بـه نیـروی                       نگاه داشته 

ریـزی سـازمان پـارس و شـورای          همبستگی و میهن دوستانه خود با هماهنگی و برنامه        
  .براندازی این حکومت جبار را نابود سازند

  
  ١٣٨۴فروردین 
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  عیهاطال

  
طبق گزارشهای رسیده از منابع اطالعاتی سازمان پـارس و شـورای برانـدازی در               

  :ایران
چندی پیش اسامه بن الدن همراه با تعدادی از همکاران تروریست خود در یـک               

او در آنجا برای استفاده از آب گرم منطقـه          . روستا در حوالی کوه دماوند دیده شده است       
در همین گزارش آمده اسـت کـه اسـامه بـن الدن             . استکه خاصیت درمانی دارد، رفته      

کند و محافظـان دولتـی از      همراه با گارد ویژه خود که حدود ده نفر است نقل مکان می            
دهند و همچنین حکومت اسالمی تـصمیم        های الزم را انجام می     مسافت دورتر مراقبت  

توانـد عوامـل    گرفته است پادگان نظـامی منجیـل را در اختیـار او قـرار دهـد کـه وی ب                   
تروریستی خود را در آنجا متمرکز و تربیت کند تا بـرای عملیـات تروریـستی جدیـد در                   

  .اروپا و امریکا آماده شوند
 ١٣٨۴فروردین 

  
  

 پیام تحریم انتخابات
 

هموطن، بار دیگر حکومت اسالمی، با ترفند انتخاباتی به دنبال مـشروعیت بـرای              
وره انتخابـات هاشـمی رفـسنجانی و دو دوره          پـس از دو د     .گردد خود و عناصر خود می    

انتخابات محمد خاتمی کـه بـا فریـب و نیرنـگ و دادن وعـده آزادی، مـردم را بـه پـای          
پایــه در بــازار  اســاس و بــی انــد، بــار دیگــر ایــن ترفنــد بــی صــندوقهای رأی کــشیده

دیگـر  ما فرزندان ایرانزمین اجازه نخـواهیم داد کـه بـار            . نماها، دایر گشته است    روحانی
 .مردم ایران توسط این عناصر در منجالب فقر و خفقان نابود گردند

من، آرمان نوری به عنوان رهبر جنبش براندازی حکومت اسالمی، از شـما مـردم        
خواهم که با تحریم صندوقهای رأی، صدای خود را همانند یـک غـرش               شریف ایران می  

 .آتشفشان به این مزدوران خود فروش برسانید
  

 ١٣٨۴خرداد 
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  به نیروهای مسلح ایران٢پیام شماره 

 انتخابات را به ضد انتخابات تبدیل کنید

  
در این شرایط و لحظات حساس از تاریخ میهن ما ایران، سخن مـن بـا نیروهـای            

  .مسلح ایران، اعم از ارتشی، سپاهی و نیروهای انتظامی می باشد
یی ایـران، بایـد بـه ایـن نکتـه           فرزندان ایرانزمین، ما بعنوان پاسداران میهن اهورا      

باشـد،   تأکید کنیم که براندازی حکومت اسالمی، اولین هدف استراتژیک ملت ایران می           
این براندازی توسط اپوزیسیون واقعی یعنی سازمان پارس و شورای براندازی با همیـاری              
بازوی مسلح ملی در داخل ایران و حمایت اکثریت مردم ایران، صورت خواهد گرفت که               

 . الزاماً از اعضاء گروههای سیاسی ـ اجتماعی نیستند
این قاطبه ملت ایران است که برای آزادی، آبادی و غرور و افتخار از دست رفتـه،       

دانند کـه بایـد      فرزندان ایرانزمین می  . با حمایت نیروهای مسلح ایران قیام خواهند کرد       
گی با شورای براندازی، حق     تنها به نیروی خودشان متکی باشند و با همبستگی و هماهن          

 . المللی بگیرند مسلم خود را از جهانیان و استعمارگران بین
گویند  نیروهای مسلح ایران بدانید که همه کشورهای استعمارگر غربی دروغ می          

دهنـد، آنهـا از    و نیروی تبلیغاتی خود را در مسیر انحراف حرکت مردمی قرار داده و می    
امثال اپوزیسیونهای بظـاهر مخـالف حکومـت    (می کنند  های سوخته خود حمایت      مهره

 .)کنند اسالمی در خارج که نقش ستون پنجم را بازی کرده و می
سی، اسرائیل، آمریکا و فرانسه همراه با پارازیتهایی         بی رادیوهای بیگانه مانند بی   

 ها و رادیوهای فارسی زبـان در آمریکـا همـه و همـه در پـی اسـتمرار و                    مانند تلویزیون 
نیروهای مسلح ایـران، اکنـون بـه هـیچ یـک از              .تحکیم حکومت اسالمی بوده و هستند     

ریزی دیگری  کشورهای خارجی و عوامل سرسپرده خائن به ایران و ایرانی، فرصت برنامه
را ندهید و فریب سخنان توخالی و مزورانه آنها را نخورید و از تجربه تاریخی خـود مـدد                   

 .بگیرید
، وقت آن رسیده که شما فرزندان ایرانزمین در کنـار مـردم             نیروهای مسلح ایران  

قرار بگیرید و از جنبش براندازی برای رسیدن بـه ایرانـی آزاد، آبـاد و سـرافراز حمایـت                    
شما که برای پاسداری از مرز و بوم ایران اهـورایی دمـی آسـایش نداریـد، اکنـون                   . کنید

 ایـران گـام برداریـد و ایـن       زمان آن رسیده است کـه در مـسیر امنیـت و منـافع مـردم               
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بایـست بـه ضـد       در این راستا ، انتخابات مـی      . نمایان دزد و قاتل را نابود سازید       روحانی
نه تنها هیچکس حق ندارد در انتخابات شـرکت کنـد بلکـه در آن               . انتخابات تبدیل شود  

 .روز فریاد آزادی و مرگ بر حکومت اسالمی، باید فضای ایرانزمین را فرا گیرد
خواهیم که در کنار مردم ایران، روز قیام ملی          ز شما نیروهای مسلح ایران می     ما ا 

را به پیروزی برسانید و با رهبری سازمان پارس و شورای براندازی، این روحـانی نمایـان                 
ضد دین که دزدان بین المللی سرمایه و ثروت ملی هستند و با قتل و غـارت و شـکنجه                    

انـد، بـه     ت بیش از یک ربع قرن، ظلم و ستم روا داشـته           بر مردم بیگناه ایرانزمین به مد     
  .زباله دان تاریخ بفرستید و ایران آزاد، آباد و سرافراز را به فرزندان ایرانزمین هدیه دهید

  
  ١٣٨۴خرداد 
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  احمدی نژاد آخرین رئیس جمهور
  حکومت شیاطین اسالمی در ایران

  
شـماری از قـاتالن، دزدان و        در تاریخ چندین هزار سـاله ایرانـزمین، تعـداد بـی           

انـد، اکنـون هـم بـا         گناه به قدرت رسـیده     جنایتکاران در پی کشتار و جنایت مردم بی       
ترین جالد اوین و قاتل اکثر آزادیخواهان در         حمایت سردمداران حکومت اسالمی بیرحم    

او در شـروع  . داخل و خارج ایران به پست ریاسـت جمهـوری شـیطانی در ایـران رسـید          
ر گروه دانشجویان موسـوم بـه خـط امـام بـود کـه عامـل اصـلی گروگـانگیری                     انقالب د 

نـژاد   احمـدی . کرد کارمندان سفارت آمریکا بود و سرویس امنیتی آن مکان را اداره می           
 به تشکیالت الجوردی، جالد زندان اوین پیوست در محلی که هر شـب              ١٩٨١در سال   

زدن آخرین تیـر خـالص بـه فرزنـدان          کردند و او مسئول      آنها صدها زندانی را اعدام می     
آزادیخواه ایرانزمین بود، او همچنین به مدت هفت سال یکی از فرماندهان نیروی قـدس               
سپاه پاسداران بود که از جمله مسئولیتهایش حذف فیزیکی مخالفان حکومت در داخـل              

  .و خارج از ایران بود
ا با کشتار و ارعاب     نژاد اکنون همچون بختکی بر مردم ایران فرود آمده ت          احمدی

پرستان بتواند اساس حکومت جباران را حفظ کند، ولی بـه قـدرت       آزادیخواهان و میهن  
باشـد   رسیدن او نیز هماهنـگ شـده توسـط کـارگزاران اصـلی حکومـت اسـالمی مـی                  

المللی هستند که اکنـون بـه ظـاهر دیگـر بـر سـر                که طیف وابستگان بین   ) رفسنجانی(
، آنها  )خوار جالد جیره (نژاد   ی ضد مردمی و خشن احمدی     قدرت نیستند و با عملکردها    

گرا بدهند تا مردم بیـست و شـش سـال            ای دمکراتیک و مردم    توانند به خود چهره    می
جنایات آنها را فراموش کنند و بعد از برانـدازی در داخـل و خـارج از ایـران درگیـری و                      

  .پرستان فراهم آید مشکل کمتری برای آنها توسط میهن
 باید همه کـشورهای پیـشرفته دنیـا ماننـد اتحادیـه اروپـا روابـط خـود را            اکنون

المللی تحت تعقیب    حکومت تروریستی اسالمی که رئیس جمهور آن در دادگاههای بین         
جنایی است قطع نمایند و چنانچه رئیس جمهور حکومت اسالمی به ایـن کـشورها وارد                

لت کشتار آزاداندیشان ایرانی معرفی و المللی به ع  شد باید دستگیر شود و به دادگاه بین       
کشورهایی که از او و حکومت تروریستی اسالمی در حـال حاضـر حمایـت               . محکوم شود 

کنند حامی تروریست خواهند بود و از دیدگاه ملت ایران محکوم خواهند شد و در آینده           
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  .ای با ملت ایران نخواهند داشت بعد از براندازی هیچگونه روابط دوستانه
 نخست سازمان پارس و شورای براندازی       ،این شرایط حساس از تاریخ ایران ما      در  

جانبـه توانـستند فریـاد       خواه ایران که با تحـریم همـه        از ملت مبارز، آزادیخواه و آرمان     
کنـد،   مخالفت خود را با حکومت اسالمی به گوش جهانیـان برسـانند سپاسـگزاری مـی               

ونی که پایان عمـر حکومـت اسـالمی فـرا           ساز کن  سپس باید بگویم در شرایط سرنوشت     
شود و نیاز بیـشتر      رسیده است، لحظه به لحظه جنبش براندازی به پیروزی نزدیکتر می          

به حمایت شما مردم قهرمان ایرانزمین از این جنبش دارد بـا همگـامی شـما در داخـل                   
کـاران  توانیم ایـن دزدان و جنایت      ایران و هماهنگی سازمان پارس و شورای براندازی می        

دان تاریخ بفرسـتیم و آنگـاه ایـران آزاد، آبـاد و سـرافراز را                 ضد ایران و ایرانی را به زباله      
  .فراچنگ خواهیم آورد

  
  ١٣٨۴مرداد 
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  حمله آمریکا به ایران

  سازمان پارس و شورای براندازی
  کند هرگونه حمله نظامی به ایران را محکوم می

  
. لی که باشد به نفع ملت ایران نخواهد بود        حمله نظامی امریکا به ایران به هر شک       
های امریکا، انگلیس و اروپا برای برقراری      پس از سرنگونی رژیم شاه توسط دسیسه بازی       

المللی همواره بـا ایجـاد بحرانهـای     حکومت تروریستی اسالمی در ایران، سیاستهای بین   
برعلیه مردم ایران داخلی و خارجی در ایران باعث استمرار این حکومت جنایت و خیانت        

  .اند بوده
پذیر است، که    تجربه ثابت کرده است که حمله امریکا به ایران به دو روش امکان            

  .در هر صورت بر ضد و مخالف منافع و حقوق و امنیت ملت ایران خواهد بود
نخست حمله نظامی امریکا برای تسخیر ایران و سرنگونی حکومت مالیـان، ایـن              

گناه و همچنـین ایجـاد نـاامنی و جنـگ            هرها و کشتار مردم بی    عملکرد باعث ویرانی ش   
  .داخلی در ایران و در کل رسیدن به شرایط کنونی کشور عراق خواهد بود

دوم حمله نظامی امریکا برای استمرار حکومت اسالمی، در این صورت امریکـا بـا          
در مرزهـای   بمباران کردن تعدادی از مراکز صنعتی و استراتژیک ایران و جنگ و گریـز               

ایران در پی ایجاد فضای بحرانی و جنگی در ایران خواهد بود، تا حکومت اسالمی دست                
تر به از بین بردن مخالفان خود ادامه دهد و جهان غرب و شـرق                نشانده او بتواند راحت   

هم بتوانند به چپاول ثروت و سرمایه ملی ایران ادامه دهند، همان گونه که در طی ایـن                  
هـای   شود، ایجـاد بحـران     ال از حیات کثیف حکومت اسالمی دیده می       بیست و شش س   

المللی باعـث اسـتمرار      داخلی و خارجی این حکومت دستاربند با حمایت کارگزاران بین         
این حکومت دزد، تروریست و جانی بوده است و همواره ملت بیچاره ما به امیـد نـابودی                  

لی به این امید مردم را در شرایط خنثی         المل این ضد ایرانیان بوده است و کارگزاران بین       
  .اند نگاه داشته

گویند آمریکا باید به ایران حمله       خطاب ما به آن دسته از ناآگاهانی است که می         
فکرانی که خود را اپوزیسیون      کند تا حکومت اسالمی نابود گردد و همچنین به آن کوته          

 ایران را از شر آخوندها نجـات        خواهند که با حمله نظامی خود      نامند و از آمریکا می     می
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کنند چرا که بارها اشاره  اندیشند و ضد میهنی عمل می یم که ابلهانه مییدهد، باید بگو
ایم که ورود ارتش بیگانه در ایران باعث ناامنی و جنگ داخلی و در انتها منجر بـه                   کرده

رانـدازی بـا    تجزیه ایران خواهد شد، و در این رابطه است که سازمان پـارس و شـورای ب                
هرگونه حمله نظامی خارجی به کشور ایران مقابلـه خواهـد کـرد، چـرا کـه اسـتقالل و                    

سازمان پارس  . تمامیت ارضی و امنیت جانی ملت ایران در سرلوحه مبارزات ما قرار دارد            
بایست حکومت احشام در ایـران را منهـدم          و شورای براندازی با همیاری ملت ایران می       

هـای دمکراسـی، آزادی و اسـتقالل و تمامیـت ارضـی را در مـیهن                  هسازد تا بتوان پایـ    
  .اهورایی خود مستحکم نماییم

ولی اکنون زمان آن رسیده است که مردم ایران با اتکـا بـه نیـروی همبـستگی و         
ریزی سازمان پـارس و شـورای برانـدازی ایـن            دوستانه خود با هماهنگی و برنامه      میهن

  .حکومت جبار را نابود سازند
  ١٣٨۴داد مر
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  اطالعیه

  
سازمان پارس و شورای براندازی در افشاگریهای خـود بـرای نـشان دادن خـوی                
وحشی، ضد انـسانی و تروریـستی حکومـت اسـالمی، تمـام جنایـات و روابـط آن را بـا                      

المللـی در ایـران و خـارج ایـران بـه جهانیـان گـزارش داده و                   گروههای تروریستی بین  
  .دهد می

ع و مسئوالن اطالعاتی سـازمان پـارس و شـورای برانـدازی در              در این راستا مناب   
  .اند ایران و خارج از ایران سهم بسزایی در این افشاگریها داشته

همچنان که سازمان پـارس اولـین سـازمانی بـود کـه وجـود اسـامه بـن الدن و                     
الظـواهری، ابومـصعب     همچنین نقل مکان وی و عوامل تروریـستی دیگـر ماننـد ایمـن             

  . را در ایران از ابتدا تا به امروز به اطالع جهانیان رسانیده استالزرقاوی
خـواه   که توسط یکی از سناتورهای جمهوری     » ترور«در حال حاضر کتابی به نام       

منتشر شده اسـت حـاوی اطالعـاتی اسـت کـه مـسئوالن              » کرک ولدون «آمریکا به نام    
  .اند قرار دادهخواه  اطالعاتی سازمان پارس در اختیار این سناتور جمهوری

اند که منابع اطالعاتی او شخصی به نـام علـی در             آقای کرک ولدون اظهار نموده    
پاریس بوده است، علی اسم مستعار یکی از مسئوالن اطالعاتی سازمان پـارس و شـورای        

  .باشد براندازی می
هرچند که سالهاست این گونه افشاگریها و ددمنشی حکومت اسالمی توسـط مـا              

مات دولت آمریکا و دیگر کشورها ابـالغ شـده اسـت، ولـی آنهـا همچنـان از                   به تمام مقا  
  .اند حکومت اسالمی برای حفظ منافع اقتصادی خود حمایت کرده

ثق ویی که باوجود این گونه اطالعات مدهیم به تمام دولتها و در پایان هشدار می
انـد، در    هو شناخت ماهیت وحشی و تروریستی این حکومت همچنان از آن حمایت کرد            

عملکرد خود تجدید نظر کنند و روابط سیاسی ـ اجتماعی و سیاسی ـ اقتصادی خـود را    
هرچه زودتر با حکومت اسالمی قطع نمایند و در عوض از جنبش براندازی مـردم ایـران                 
به رهبری سازمان پارس و شورای براندازی برای رسیدن به ایرانـی آزاد، آبـاد و سـرافراز                  

  .حمایت کنند
  ١٣٨۴د مردا
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  اطالعیه

  
طبق گزارشهای رسیده از منابع اطالعاتی سازمان پـارس و شـورای برانـدازی در               

پس از مجروح شدن ابومصعب الزرقاوی، تروریست معروف اردنی که فرمانده شاخه : ایران
عملیاتی تروریستی القاعده در عراق را به عهـده دارد، بـرای معالجـه و درمـان بـه شـهر                    

که در مرز ایران و عراق قرار دارد منتقل شده بود و اکنون او              » قائمیه«مهران در منطقه    
  .تر به تهران انتقال داده شده است برای معالجات کامل

کـه  » اهللا بقیه«در حال حاضر در بیمارستان مرکزی سپاه پاسداران استان تهران           
 بـستری و  باشـد تحـت   همراه با هفتاد و شش تن دیگر از تروریستهای ارشد القاعده می        

  .باشد معالجه و مراقبتهای ویژه نیروهای امنیتی و حفاظتی نهاد رهبری می
کنیم که سازمان پارس اولین منبع خبری در جهان بود که            و در پایان اشاره می    

فرار اسامه بن الدن به ایران و حضور او در مناطق مختلف و همچنین حرکتها و فعالیـت                  
  . به گوش جهانیان رسانیده استاو را در ایران تحت نظر داشته و

  
  ١٣٨۴مرداد 
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  اطالعیه

  اعالم خطر به ملت ایران
  

طبق اطالعات رسیده از منابع امنیتی سازمان پـارس و شـورای برانـدازی، خطـر                
حمله آمریکا به ایران عزیزمان جدی است و این پروژه به مرحله اجرا در خواهـد آمـد و                   

  .د به این پروژه خواهد بودنظر اجالس هشت کشور صنعتی برای تأیی
البته سازمان پارس و شـورای برانـدازی امیـد دارد کـه ایـن ناآگاهـان سیاسـت                   

های سازمان پارس و شورای براندازی این پروژه  المللی در آخرین لحظه با افشاگری  بین
  .را به مرحله اجرا درنیاورند

ر و ایجـاد جنـگ      ملت ایران هوشیار باشید که آمریکا هدفی به جز استعمار بیشت          
فراموش نشود کـه حکومـت      . داخلی و به یغما بردن مستقیم منابع زیرزمینی ایران ندارد         

اسالمی توسط آمریکا، انگلیس و اروپا به ملت ایران غالب شد و همـواره بیـست و شـش                   
المللی در داخل و خارج، از آنها نگهداری شـد و    شب بازیهای سیاست بین    سال با خیمه  

تقیم و به یغما بـردن منـابع و ثـروت ایـران ادامـه داشـت، اکنـون آنهـا                     استعمار غیرمس 
بار را به پیکـر ایـران وارد آورنـد و بـا حملـه بـه ایـران                    خواهند ضربه نهایی و مرگ     می

استعمار مستقیم منفی یعنی نـاامنی، جنـگ داخلـی و تجزیـه ایـران را باعـث شـوند و                     
  .رمغان بیاورندسرنوشت مردم افغانستان و عراق را برای ما به ا

چرا که اکنون بعد از گذشت بیش از چهار سال از حمله آمریکـا بـه افغانـستان و               
بعد به عراق همچنان منابع این دو کشور توسط آمریکا و انگلیس مستقیماً به یغما بـرده             

شود و جنگ داخلی، ناامنی و خفقان توسط نیروهای خارجی ادامـه دارد، و پـس از                  می
  .یران، ملت شریف ایران نیز به همان سرنوشت دچار خواهند شدحمله آمریکا به ا

ملت غیور ایرانزمین، فرزندان رشید و میهن پرست، اجـازه ندهیـد بازیچـه افکـار          
مزدوران و خائنین ایرانی قرار بگیرید و از حمله آمریکا حمایت نکنید، حمله آمریکا تیـر                

بینـیم آمریکـا در حـال        نون مـی  اک. خالصی است که بر پیکر مام وطن وارد خواهد آمد         
تدارک دیدن برای حمله به ایران از دو گروه ضد ایرانی سلطنت طلب و مجاهدین خلـق                 

  .کند استفاده می
. ما ملت ایران برای قیام ملی و براندازی حکومت اسالمی به آمریکـا نیـاز نـداریم                

 حکومـت   توانـد مـزدوران    سازمان پارس و شورای براندازی با حمایـت ملـت ایـران مـی             
المللی و موجه ساختن حمله آمریکا بـه         اسالمی را که در حال بوجود آوردن شرایط بین        
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  .باشند، براندازی کند ایران می
دهیم که در صورت حمله به ایران، میهن پرستان ایرانـی      ما به آمریکا هشدار می    

نخواهند گذاشت که سربازان آمریکایی در ایران حتی یـک شـب خـواب راحـت داشـته                  
اشند و میهن پرستان جواب این گستاخی را تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران بسر            ب

  .ببرند، خواهند داد
بایـست از    باشـد مـی    اگر آمریکا به فکر دموکراسی و آزادی و امنیت ایـران مـی            

سازمان پارس و شورای براندازی برای از بین بردن حکومت اسالمی حمایت کند نه آنکه               
 را در آتش جنگ خارجی و داخلی وارد کند و در نتیجـه باعـث نـاامنی و      مستقیماً ایران 

  .تجزیه ایران گردد
  سرافراز باد ایران بزرگ

  
  ١٣٨۴تیر 
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  ریاست محترم ایاالت متحده آمریکا

  
  آقای جرج والکر بوش

امروز صلح جهانی در معرض خطر واقعـی قـرار گرفتـه و خاورمیانـه دسـتخوش                 
ان دهنـده عملکـرد دیپلماسـی خـارجی دولـت آمریکـا             حوادث ناگواری اسـت کـه نـش       

باشد، بر کسی پوشیده نیست که عواملی که توسط دولت شما چـه در افغانـستان و                  می
اند، راه حمله نظامی را برای دولت شـما بـه ایـن کـشورها          چه در عراق به قدرت رسیده     

  .گشودند
المی که  پس از بیست و شش سال خفقان و سرکوب در ایران توسط حکومت اس             

با ترفند حقوق بشر دولت آمریکا، به روی کار آمد و پس از هشت سال جنگ با عـراق و                    
نژاد به عنوان رئیس جمهور، جای پای دیپلماسی خارجی         در پایان انتصاب آقای احمدی    

  .دولت آمریکا به عموم انصار ایرانی ثابت گردیده است
های  نظامی یا غیرنظامی شعلهبدانید که هرگونه دخالت در امور داخلی ایران چه 

  .بحران را بارور خواهد کرد و این آتش تا قلب آمریکا کشیده خواهد شد
چرا که فرهنگ و تمدن ایرانی به میهن پرستی آغشته است و تـاریخ نـشان داده                 

  .که هیچ نیرویی در مقابل این فرهنگ و تمدن به پیروزی نرسیده است
ینده است و آینده ثابت خواهـد کـرد کـه           آقای رئیس جمهور، گذشته چراغ راه آ      

دوستی دو ملت ایران و آمریکا هنگامی عملی خواهد شد که دولت شـما از ادامـه نقـشه             
  .پوشی کند تسخیر خاورمیانه بخصوص ایران بزرگ چشم

خواهم که ثروت را در قلوب مـردم ایـران جـستجو کنیـد نـه در                  من از شما می   
که بحران سیاسی ـ اجتماعی ایران توسط ایرانیـان   معادن و مخازن این کشور و بگذارید 

کننـد راه حـل مناسـبی پیـدا      میهن پرست واقعی که در داخل و خارج ایران مبارزه می   
  .کند، نه توسط عوامل دست نشانده غرب که از ایرانی بودن نامی بیش ندارند

در پایان از خداوند بزرگ خواهان سرافرازی و دوسـتی دو ملـت شـریف ایـران و                  
  .باشم آمریکا می

  
  ١٣٨۴تیر 
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  پیام به مردم مبارز کردستان

  
  هم میهنان مبارز کرد،

در این شرایط حساس از تاریخ کشور مـا ایـران، کـه اسـتعمار سـیاه و مـزدوران                    
زننـد و   داخلی آنها به نام اسالم دست به جنایت و کشتار مردم شریف و آزاده کـرد مـی              

سـازند، از شماسـت کـه بـا          ور مـی   شان غوطه ندر خو ناجوانمردانه فرزندان ایرانزمین را     
همبستگی و هماهنگی در این شرایط ایجاد شده، نیرویتان را با درایت هـر چـه تمـامتر                  

  .متمرکز نموده و آن را علیه مزدوران حکومتی بکار گیرید
فرزندان ایرانزمین، جنگ تن به تن میان نیکی و پلیدی آغاز گـشته اسـت، شـما                 

گیـری از تاکتیکهـای مبـارزاتی در حفـظ           بایست با تیزهوشی و بهره     پرستان می  میهن
جانتان کوشا باشید و در شرایط مناسب ضربه کاری را بر پیکر دشمنان ایران زمین وارد                

  .سازید
ملت غیور ایرانزمین نبرد خود را علیه شیاطین مـذهبی آغـاز نمـوده اسـت و تـا                   

 فرزنـدان مبـارز کـرد بدانیـد پیـروزی           .نشستبراندازی این اهریمنان دمی آرام نخواهد       
  .نزدیک است و ایران بزرگ از چنگال پلید دشمنان داخلی و خارجی رها خواهد گشت

ساز، سازمان پارس و شورای براندازی       زمین، در این کارزار سرنوشت    فرزندان ایران 
انیان در کنار شما قرار دارد و نبرد خود را چه در خارج و چه در داخل ایران علیه این ج                   

دهد، و ما به یاری هم به زودی کـشور اهـورایی ایـران را                نما ادامه می   و دزدان روحانی  
فرما خواهد شد، و این گران را اه نیکی و زیبایی بر کشورمان حکم    آزاد خواهیم کرد و آنگ    

  .با مبارزه و نبرد علیه اهریمنان ضد ایرانی فراچنگ خواهیم آورد
  سرافرازباد ایران بزرگ

  
  ١٣٨۴مرداد 

  

004



  

  
  پیام به کارگران و کارمندان

  
  هم میهنان عزیز،

 ٢۶باشد که در مـدت       سخن امروز ما با شما کارگران و کارمندان زحمتکش می         
سال گریبانگیر زجـر و شـکنجه و همچنـین محرومیـت اقتـصادی ـ اجتمـاعی، در ایـن         

  .حکومت ضد انسانی هستید
.  فردا بـا یـأس و ناامیـدی بـس اسـت            کارگران و کارمندان عزیز ایران، ادامه حیاتی بی       

ترین شرایط اجتمـاعی ـ اقتـصادی در حکومـت اسـالمی       اکنون که جامعه ایرانی وارد بحرانی
گردد، و باعث تشدید فشارهای اقتصادی ـ  شده است و دامنه این نابسامانی همواره عمیقتر می

شود،  ما عزیزان می گردد که منجر به محرومیت رفاهی هرچه بیشتر ش         اجتماعی روزافزون می  
کند که در مسیر سرنگونی حکومت ضد انسانی اسالمی مبـارزه   وظیفه ملی ـ میهنی حکم می 

کنید و در حمایت از جنبش براندازی عزم خود را جزم کنید و برای رسـیدن بـه فردایـی آزاد،             
  .میهنان خود وارد صحنه مبارزه شوید مرفه، برای خود و هم

ایرانی، برای رسیدن به جامعه رفاهی، که در آن عدالت          کارگران و کارمندان عزیز     
اجتماعی حکمفرما باشد و شوراها و همچنـین سـندیکاهای کـارگری و صـنفی بتواننـد                 
حافظ منافع کارگران و کارمندان باشند، باید روابط و ضوابط و قوانین حاکم در حکومت               

نـوین کـه بـر پایـه        ای دگرگون سـاخت تـا نظـامی          ضد انسانی اسالمی را به طور ریشه      
. شود بر اقتصاد و روابط اجتماعی حاکم گـردد         بنیان نهاده می  ) گرایی مردم(دموکراسی  

ساز  با توجه به شروع یکپارچه اعتصابات کارگران و کارمندان در سراسر کشور که زمینه             
براندازی این شیاطین مذهبی خواهـد بـود، سـازمان پـارس و شـورای برانـدازی از ایـن                    

کنیم که چه در درون و  کند و اعالم می  ملی ـ میهنی شما قدردانی می حرکت منسجم
خارج از کشور در کنار شما هستیم و صدای اعتراضات شما عزیزان را به گوش جهانیـان                 

کارگران و کارمندان شریف ایرانی، برای رسیدن به رفاه و عدالت اجتمـاعی،             . رسانیم می
 در پی آن بتوان با تـصویب قـوانین نـوین کـار،              بایست از مرز براندازی عبور کرد، تا       می

حقوق حقه همه کارگران و کارمندان تأمین گردد، و بعد از براندازی ایـن حکومـت ضـد               
گرایـی و    مردمی از شرایط بسیار عالی و مناسب رفاهی برخوردار خواهید شـد، و مـردم              

کـار و حقـوق     تـضمین   . عدالت اجتماعی حاکم بر روابط مابین دولت با مردم خواهد بود          
باشـد،   های ایجاد قوانین کـار مـی       بیکاری و همچنین تأمین بازنشستگی از اولین پروژه       
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بهبود و توسـعه روزافـزون شـرایط زنـدگی و حمایـت از کـارگران و کارمنـدان یکـی از                      
همچنـین ایجـاد    . های دولت آینده ایران بعـد از برانـدازی خواهـد بـود             مهمترین برنامه 

ن کافی برای کارگران و کارمندان، بقـای بـا افتخـار و اسـتقرار               مسکن و بهداشت و درما    
  .باشکوه یک زندگی نوین را به ارمغان خواهد آورد

هر کارگر و کارمند در ازای ارزش کاری خویش از رفـاه نـسبی در شـرایط عـالی            
هـر کـارگر و     . گردد و عدالت اجتماعی به صورت کامل رعایت خواهد شـد           مند می  بهره

اقل میزان شغلی از خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت در سطح مناسـب             کارمند در حد  
مند خواهد شد، و هدف از این کار باال بـردن            بهره) جهان پیشرفته و مدرن   (المللی   بین

خواهیم که شـما     ما می . باشد سطح رفاه زندگی این قشر زحمتکش در سطح جهان می         
دگی کنیـد و شـرایطی بـه وجـود          بازوان چرخ اقتصادی ایران، در شرایط خوب رفاهی زن        

بیاوریم که نگران از آینده خویش نباشید و یک نظام باثبات اقتصادی بر میهنمان حاکم               
های اقتدار دولت مردمی، ایجاد شـرایط مطلـوب و مناسـب             گردد، چرا که یکی از نشانه     
 ما ،)گرایی مردم(بعد از براندازی و استقرار دمکراسی . باشد برای این قشر زحمتکش می

یه افراد جامعه در کشورمان ایران، از رفاه عالی برخوردار باشند         لخواهان آن هستیم که ک    
و ستم و استثمار فردی، دولتی و زورگویی به هر شکلی برای همیـشه از جامعـه ایرانـی                   

دانیم که امروز طبقه کارگر و کارمند ایرانی آماده برانـدازی اسـت، و               ما می . رخت ببندد 
  .پذیر است هنگی سازمان پارس و شورای براندازی امکاناین هم با هما

تواند  حضور فعال و متشکل کارگران و کارمندان در کنار دیگر اقشار مردم ایران می             
جنبش براندازی را نیرومندتر سازد، و در پی آن در زمانی بسیار کوتاه سرنگونی این شیاطین 

توانیم ایرانـی آزاد، آبـاد و سـرافراز را           میمذهبی را فراهم آورد، و در آن هنگام به یاری هم            
در این شرایط حساس، پیوند نیروهای برانداز، دانـشجو، کـارگر، کارمنـد،             . گذاری کنیم  پایه

توانـد بـا همبـستگی و        کشاورز، اصناف و کسبه و همه شیرزنان و آزادمردان میهنمان، مـی           
ومت جبار اسالمی را سرعت همیاری در کنار سازمان پارس و شورای براندازی، سرنگونی حک

شناسد، ما برای استقالل  ایم ایران اهورایی چپ و راست نمی همانگونه که بارها گفته. بخشد
ایـم و   و تمامیت ارضی و رفاه و عدالت اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک ایرانی قیام کرده              

یمنـان کژانـدیش بـا      برای رسیدن به ایرانی سربلند، همه در کنار یکدیگر به مبارزه علیه اهر            
  .صالبت هرچه تمامتر خواهیم ایستاد
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  پیام دکتر آرمان نوری به ملت قهرمان ایران

  
عـدالتی    سال است که مردم ایران در زیر بار فقر و خفقان و سـرکوب و بـی                 ٢۶

برند، ناامنی و اعتیاد و فحشا اساس جامعـه را بـه مـرز انفجـار                 حکومت اسالمی بسر می   
 و ایرانیان را در مقابل خطر بزرگی که در برون مرزهای کشور کمـین کـرده، بـه                   رسانده

  .اعتنایی رسانده است سرحد بی
امروز دشمنان ایرانزمین که در لباس انسان دوستی چشم طمع به منابع طبیعـی     

اند، موقعیتی بـسیار مناسـب بـرای         و ثروت ملی ایران و دیگر کشورهای همجوار دوخته        
اند، و تمامیـت ارضـی کـشور در خطـر واقعـی قـرار گرفتـه و                    پیدا کرده  حمله به ایران  

انـد و راه     بست دیپلماسی جهانی قرار گرفته     مزدوران حاکم با شناخت این خطر، در بن       
  .دیگری جز سرکوب و خفقان مردم ندارند

خـواهم کـه بـا مبـارزه در دو      ر آرمان نوری از شما ملت شریف ایران میتمن دک 
نما و در مقابل اجنبی که در آن طرف مرزهـای ایـران              ل حاکمان روحانی  جبهه، در مقاب  

اعتنایی نسبت بـه آینـده    مستقر گردیده، وظیفه ملی و میهنی خود را بجا آورید و از بی           
  .ایران بزرگ دوری گزینید

من به روحانیان واقعی ایران که با سکوت خود حکم تثبیت به دامن این حکومت               
دهم که در آینده ایران شما در مقابل مردم مسئول خواهیـد          ار می اند، هشد  زاهدانه زده 

نماهـا جـدا کـرده و ایـن مـزدوران را        بود و شما باید امروز خط خود را از ایـن روحـانی            
  .محکوم کنید

امیران ارتش و سپاه و مسئولین انتظامی ایران بدانید کـه امـروز خطـری واقعـی                 
 کشور، سرنگونی حکومت اسـالمی بـه دسـت      کند و تنها راه نجات     وطنمان را تهدید می   

باشد، و بدانید که اگر آتش اجنبی به ایران کشیده شود، بـد و               پرست می  ایرانیان میهن 
  .خوب با هم خواهد سوخت و شما در صف اول این آتش قرار خواهید گرفت

ایرانیان وطـن پرسـت را       در پایان از خداوند بزرگ سرافرازی و نجات ایران بزرگ         
  .خواهانم
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  پیام به رئیس جمهور فرانسه، آقای ژاک شیراک

  
آقای رئیس جمهور، شما مالحظه فرمودید پس از مذاکرات پیاپی بـا نماینـدگان              
حکومت اسالمی در مـورد رعایـت حقـوق بـشر در ایـران، حمایـت نکـردن از تروریـسم              

تمی، این رژیم ضـد     افزارهای ا  المللی اسالمی و صرفنظر کردن از دستیابی به جنگ         بین
های دوجانبه را با شما نکرده است و قولهایی    نامه انسانی در هیچ موردی رعایت موافقت     

که در مذاکرات با دولت فرانسه داده بود زیر پا نهاده است و همواره همه توافقها را یـک                   
خـواه ایـران، فرانـسه را اولـین حـامی       از سوی دیگـر ملـت آزادی  . جانبه لغو کرده است  

داند، حکومتی که بیـست و شـش سـال ظلـم و      ومت تروریست اسالمی در ایران می   حک
  .ستم، شکنجه و کشتار بر مردم ایران روا داشته است

باشیم، که   آقای رئیس جمهور، اکنون در آستانه حمله نظامی آمریکا به ایران می           
اقتـصادی و  این حرکت پیامد خوبی نه برای ملت ایران و نه برای دولت فرانسه از لحـاظ            

 عواقـب  ،حمله آمریکا بـه ایـران در صـورت اجـرا    . سیاسی ـ اجتماعی به بار خواهد آورد 
بسیار ناگوار اقتصادی و سیاسی ـ اجتماعی در منطقه و جهان بدنبال خواهد داشت کـه   

  .در آن صلح و امنیت منطقه و جهان بیش از پیش به خطر خواهد افتاد
قاضا داریم که دیپلماسـی خـود را در مـورد           ریاست جمهوری فرانسه، ما از شما ت      

و حکومـت اسـالمی تغییـر داده و     ) سازمان پارس و شورای برانـدازی     (اپوزیسیون برانداز   
در صورت حمایت   . منافع دو ملت فرانسه و ایران را با تغییر دیپلماسی خود حفظ نمایید            

آن تغییـرات  شما و دولتهـای آزاد و پیـشرفته دنیـا از یـک جنـبش برانـدازی و در پـی                   
توان تاریخ را به نفع ملت فرانسه و ایـران تغییـر داد و           ای در ایران، می    دمکراتیک ریشه 

دوستی مابین مردم ایران و فرانسه را از نو برقرار ساخت تا در آینده بتوان روابـط بـسیار                   
  .خوب سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی مابین دو کشور برقرار ساخت

  . دوستی مابین دو کشوربه امید برقراری و امتداد
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  فراخوان سازمان پارس و شورای براندازی
   سپتامبر در نیویورک١۴برای تظاهرات 

 
ملت غیور ایرانزمین، زمان آن رسیده است که با حضور خود در این       

 بر پیکر کثیف حکومت اسالمی در خارج از ایران وارد آوریم و با ظاهرات مشت محکمیت
اد های میلیونی خود در مقابل مقر سازمان ملل متحد، تنفر خود را از حکومت قتل و فری

  .جنایت، غارت و دزدی سرمایه های ملی اعالم داریم
 سال جنایت و کشتار و خودکامگی ٢۶احمدی نژاد نه تنها نماینده کارنامه       

ل مستقیم اعدامها، این حکومت جبار اسالمی است، بلکه او و اعضای کابینه اش از عوام
شکنجه ها، سنگسارها و نقص عضوکردن و صدها اعمال وحشیانه و ضد انسانی دیگر 

  .علیه مردم شریف ایران می باشند
ادند که چگونه مسؤالن مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خود اجازه د      

ز حامیان  نه اینکه خودشان ا تروریست جنایتکار بگذارند،میکروفن در اختیار یک عده
 معتقد هستیم که به احمدی نژاد و یارانش ا مروریست و جنایت علیه بشریت هستند؟ت

 ساالنه سازمان ملل متحد شرکت کنند در صورت در اجالسنباید اجازه داده شود 
خروج آنها از کشور بر طبق مدارک و شواهد عینی که نمایانگر جنایتکار بودن آنها چه 

 دادگاههای بین  ایران می باشد، باید دستگیر شوند و دردر داخل و چه در خارج از
  . علیه بشریت محاکمه شوندالمللی برای جنایت

  
ملت مبارز ایرانزمین، باید علیه حکومت اسالمی و حامیان بین المللی آن که  

 سال از براندازی این حکومت جلوگیری کرده اند، فریاد برآورد و ٢٧همواره به مدت 
هوری اسالمی، برانداز برانداز این است شعار ملت و مرگ بر بانگ مرگ بر جم

  . و انزجار خود را از حکومت اسالمی و حامیان آن اعالم دارداستعمارگران را سردهد
  
سازمان پارس و شورای براندازی از همه هم میهنان مقیم آمریکا و همچنین  

 میهنی علیه حکومت -ملیسایر کشورهای همجوار تقاضا دارد که با ما در این تظاهرات 
بی گمان با همبستگی و انسجام همه میهن پرستان . اسالمی و حامیان آن شرکت کنند

در این تظاهرات گامی اساسی برای براندازی این حکومت جانی و غارتگر برداشته 
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 ٢۶خواهدشد و این شیاطین اسالمی و نیروهای پلید استعمارگر ضد ایرانی که مدت 
ان حمایت کرده اند را با همیاری ما و فرد فرد ملت ایران چه در خارج و سال از این جانی

   .چه در داخل ایران شکست خواهیم داد
  
  

  ١٣٨۴شهریور 
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  بخش نهم
  

  ها و عملکردهای سازمان پارس همایش





  

  فراخوان
  

که موجب  سال از فاجعه انقالب تروریستی اسالمی در ایران ٢٣بعد از گذشت 
نابودی نیم قرن تالشهای سازندگی ملت ایران شد و میهن ما را دهها سال به عقب راند، 

خوانیم که علیه ظلم و استبداد و  ما ایرانیان آزادیخواه با هر عقیده و اندیشه را فرا می
یغماگری حکومت اسالمی بپاخیزند و پشتیبانی خود را از جنبش آزادیخواهانه مردم 

مین بویژه جوانان، زنان، دانشجویان، معلمان و کارگران اعالم دارند و یاد تمام غیور ایرانز
  .جانباختگان راه آزادی، استقالل و تمامیت ارضی ایران را گرامی بدارند

  
  پیروز باد قیام ملت ایران 

  
  ١٣٨٠بهمن 

  
  

  :این است شعارهای ملت ایران
  زنده باد آزادی

  ! اسالمیجمهوری رمرگ ب
  !ای، مرگ بر خاتمی ریست، مرگ بر خامنهمرگ بر ترو
  !طالبان، طالبان مملکت را رها کن 

  !کنیم  معلم عزیزم حمایتت می
  !برانداز، برانداز این است شعار ملت



  
  کنفرانس مطبوعاتی

  
 آوریل کنفرانس مطبوعاتی توسط شورای براندازی در هتـل وارویـک            ٢۵در روز   

ار شد، کـه در آن بـه سـئواالت خبرنگـاران            ذپاریس در مورد آینده حکومت اسالمی برگ      
خارجی و حاضرین در مورد آینده رژیم عراق و ایران توسط دکتر آرمـان نـوری و دکتـر                   

  .جالل مدنی پاسخ داده شد
  

  ١٣٨٢اردیبهشت 
  
  

  
  راهپیمایی سازمان پارس و شورای براندازی در پاریس

  
ای برانـدازی در     آوریل تظاهراتی با هماهنگی سـازمان پـارس و شـور           ٢٨در روز   

در این راهپیمـایی دولـت      . پاریس صورت گرفت که با کارشکنی دولت فرانسه روبرو شد         
 بعـدازظهر   ٣٠/۵فرانسه تظاهرکنندگان را مجبور کرد که محل میدان کنکورد را ساعت            

ای از ایرانیـان عزیـز       به سمت میدان مادلن ترک کنند و به مناسبت این کارشکنی عده           
ولی با این وجود تظاهرات با انسجام میهن پرستان         . هرات شرکت کنند  نتوانستند در تظا  

 .ار شد و مشت محکمی بود بر دهان دشمنان ایرانزمینذبرگ
  

  ١٣٨٢اردیبهشت 
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  ١٣٨٢ بهمن ٢٢
راهپیمایی سازمان پارس در جلوی پارلمان اروپا در بروکسل به اعتراض حمایت اروپـا از               

  حکومت اسالمی 

  
  

  ١٣٨٢آبان  ٢٠
سـن  «که بـه همیـاری شـهرداری        » روز همبستگی «شرکت سازمان پارس در سخنرانی      

  .ار شدذبرگ» سازمان سبزها«و » دنی
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  ١٣٨٢ شهریور ٢٠
پاریس در جهـت اعتـراض بـه تروریـسم          » جمهوری«تظاهرات سازمان پارس در میدان      

  .المللی و کشورهای حامی آن بین
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  ١٣٨٢ شهریور ٨

پـاریس در جهـت حمایـت از       » مـادلن «راهپیمایی و تظاهرات سازمان پارس در میـدان         
های ملت ایران برای سرنگونی رژیـم و اعتـراض بـه حمایـت فرانـسه و اروپـا از           خواست

  حکومت تروریست پرور اسالمی در ایران 
  

  
  ١٣٨٢ شهریور ۵

خاورمیانـه ـ   « مـورد آینـده صـلح در    پاریس در» وارویک«کنفرانس مطبوعاتی در هتل 
 .»ایران ـ عراق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٣٨١ اسفند ٢۵
و انتخابات نمایندگان سازمان پارس در ایـن  » ژنت ـ بلژیک «کنفرانس و جلسه در شهر 

  .کشور
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  ١٣٨١ بهمن ٢١
راهپیمایی سازمان پارس و شورای براندازی روبروی پارلمان اروپا در بروکسل و تظاهرات             

 . تن از هواداران این سازمان و مخالفین حکومت اسالمی١٢٠٠در حدود 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

  ١٣٨١ آذر ٢۶
میزگرد با نمایندگان پارلمان سوئد در مورد اوضاع پناهندگان سیاسـی در ایـن کـشور و                 

  .رسیدگی به احوال آنان
  

  ١٣٨١ شهریور ٢۴
  .ی با تلویزیون آزادیمصاحبه دکتر نور» بروکسل«میز گرد با هواداران سازمان پارس در 
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  ١٣٨١ شهریور ٣

در ایـن   » پژواک«گفتگو با پارلمان و وزارت امور خارجه سوئد و مصاحبه با رادیو دولتی              
  .کشور و جلسه مشترک با مشروطه خواهان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  ١٣٨١ تیر ۶

 آلمان به دعوت جنبش دمکراتهـای ایـران در        » برامان«کنفرانس سازمان پارس در شهر      
  .مورد همبستگی و براندازی حکومت اسالمی ایران

  
  
  

  ١٣٨٠ بهمن ٢٢
در پاریس پیرامون رژیـم تروریـستی مـستقر در          » وارویک«مصاحبه مطبوعاتی در هتل     

  .ایران و عملکرد آن در داخل و خارج از ایران
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  ١٣٨٠ آبان ١٩

علیـه سـفر    » انسهرادیو فر «تظاهرات سازمان پارس و شورای براندازی روبروی ساختمان         
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  بخش دهم
  

  تاریخچه جزایر سه گانه



  



 

  بررسی تاریخی جزایر خلیج فارس
 

آن هنگام که هنوز مضامینی چون مناطق ژئوپلتیک در اذهان آدمی مفهومی را       
سیاسی ـ فرهنگی متفاوت  وقت که محل برخورد و تماس دو هویت  کرد، آن تداعی نمی

رفت و خطوط مرزی نه از طریق    به عنوان پایان قلمرو قدرت یک قوم به شمار می
ها در  کرد، اولین حکومت المللی، که از قانون قدرت و سلطه متابعت می قوانین بین

های بشری را به وجود   های شمالی و شمال غربی دریای پارس، اولین تمدن  کناره
گیری اولین  که واقعاً شکل این. های بزرگ را بنا نهادند   امپراتوریآوردند و پایه

های بشری مانند ایالم، سومر، آکد و آشور تا چه حد به نزدیکی با سواحل خلیج   تمدن
رسد، به علت   اما به نظر می. اند، هنوز به درستی روشن نیست فارس مرتبط بوده

دریا به عنوان راه دریایی، نقش خاصی در محدودیت تولید و مبادله، هنوز استفاده از 
بوموسی در  دریای پارس و جزایر آن، از جمله. روابط اقوام و ملل به عهده نداشته است

-١١۶۵(ابن شوشیناک  »سلیک«، به ویژه در زمان سلطنت )عیالمیان(روزگار ایالمیان 
وج عظمت و دولت ماد در روزگار هوخشتر، به ا. تحت تسلط این سلسله بود) م.ق١١۵١

. های جنوبی دریای پارس امتداد پیدا کرد  قدرت رسید و حدود آن از جنوب به کرانه
های   جزیره بوموسی با دیگر جزایر خلیج فارس در این دوره، ابتدا جزو یکی از ایالت

و  »درنگیانه«چهاردهم دولت ماد به نام ) استان(جنوب غربی و سپس جزو ساتراپ 
های جنوب یا   ما به دالیلی مبهم، شاید دوری مرکز حکومت از آبا. بخشی از کرمان بود

ها   پارس. مندی از دریای جنوب را پیدا نکردند   های دایمی، فرصت بهره  جنگ و نزاع
ریزی    های جنوبی ایران سکونت برگزیدند و اولین امپراتوری ایرانی را پایه ابتدا در بخش

های جنوب ایران توجه خاص    به آبکردند و نخستین حکومتی که به طور مشخص
قلمرو حکومت سلسله هخامنشیان در . نامیدند »دریای پارس«مبذول داشت، آن را 

زمان پادشاهی کوروش، رو به گسترش بود و بعدها در زمان پادشاهی داریوش، تمام 
در این روزگار، جزایر دریای پارس، از . را در بر گرفت) دریای پارس(های جنوب   آب
ه جزیره بوموسی به موجب بندهای ستون اول کتیبه بیستون، جزو استان پارس جمل

های رود نیل در   سرزمین مصر و کناره در آن هنگام که سودای تسخیر. بوده است
 سوئز نتیجه آن  شمال آفریقا، داریوش را روانه یک سفر بزرگ دریایی کرد و حفر ترعه

یئت فرستادگان داریوش از رود سند سرازیر ه«: نویسد ، مورخ مشهور می»هرودوت«بود، 



  

شده و سواحل مکران و ساحل امروزی در دریای عمان را پیموده، به خلیج فارس آمدند 
وارد دریای سرخ شدند و سپس  »المندب  باب«و از آنجا از سواحل عربستان گذشته و از 

ند هزار سال، هنوز پس از گذشت چ. ای به دریای مدیترانه راه یافتند  با حفر ترعه
همچنان کتیبه داریوش در کانال سوئز به عنوان یادگار دوران اقتدار دریایی امپراتوری 

در آن دوره، ارتباطات دریایی با اقتدار امپراتوری ایرانی . کند ایرانی خودنمایی می
و دیگر جزایر خلیج فارس، دوران رونق و  »خارک«و  »هرمز«گسترش یافت و جزایر 

مقارن . های مهم دریایی شناخته شدند  غاز کردند و به عنوان منزلگاهرشد خود را آ
همین ایام در سواحل جنوبی دریای پارس، اقوام بیابانگردی از نژاد سامی در سراسر 

جزیره خشک و سوزان عربستان پراکنده بودند که از پرورش دام، امرار معاش   شبه
در صحرای سوزان داخلی به سمت اغلب این اقوام به علت سختی زندگی . کردند می

های دریا و امرار معاش از طریق تجارت دریایی کشیده شدند و مراکز تجاری و   کناره
در . های مهمی چون بحرین، یمن، عدن و مسقط در همین ایام رونق گرفت  بندرگاه

های بعدی سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان   تمام دوران حکومت هخامنشیان و حکومت
بنادر شمالی و جنوبی دریای پارس و جزایر آن تحت اقتدار و فرمانروایی ایرانیان اغلب 

، بنادر و )م.ق١٣٨-١٧١(در زمان اشکانیان، به ویژه در روزگار سلطنت مهرداد اول . بود
ها همگی در حجاز و   عرب. جزایر دریای پارس، تحت حکومت این سلسله قرار داشت

ها بودند، دچار   ردند و کسانی که در حجاز و بادیهک  بادیه و مکه و یمن زندگی می
تنگدستی و قحطی شدند و از بیم اشکانیان نتوانستند به عراق بیایند؛ بنابراین، از حجاز 

در دوره سلطنت سلسله ساسانیان جزایر . به بحرین رفتند که جزو قلمرو ایران بوده است
یر، حوزه استان پارس، جزو اردش) شهر(و بنادر پارس، جزو قلمرو ایران و کوره 

های خلیج فارس توسط ایرانیان تحکیم    در این دوره کرانه. پادکسیان نیمروز بوده است
از حکومت ) نسنترق(، حاکم بحرین )پاپکان(مقارن با سلطنت اردشیر بابکان . شد

مرکزی ایران سرپیچی کرد، اما پس از یک سال محاصره، بحرین به تصرف ایران در آمد 
احس «مقدسی در تاریخ . اه ایران، پسر خود، شاهپور را به فرمانروایی آنجا گماردو ش

دو بندر عمده جهان عدن و سحار است، «: نویسد چنین می »التقاسیم فی معرفۀ االقالیم
کنند و به   در سحار یکدیگر را به فارسی صدا می... اند  بیشتر مردم عدن و جده پارسیان

سحار، پایتخت عمان است و آن دهلیز چین و خزانه شرق و . گویند  فارسی سخن می
همچنین جده شهری است بر دریا و مردم آن . اند  عراق است و بیشتر مردم آن پارسیان

اند، چون جده خزانه مکه است و بارانداز یمن و مصر است، بیشتر مردم آن   بازرگان
.»کنند های شگرف زندگی می  اند و آنها در کاخ  پارسیان

234



  

اردشـیر ساسـانی، نخـستین    «: نویسد می »خلیج فارس«احمد اقتداری در کتاب 
هـا را پـس از آوارگـی و پراکنـدگی و تحمـل فـشار سـپاهان                     شهریاری بـود کـه عـرب      

، اجـازه داد تـا در کنـار خلـیج فـارس و      )که از آفریقا آمده بودنـد     (جزیره عربستان      شبه
کـه در ناحیـه       ای بر این     ز این، قرینه  دریای عمان به خط ساحلی نزدیک شوند و پیش ا         

ــه و فــرات و ســرزمین    وســیع بحــرین و عمــان و مــسقط از یــک ســو و ســواحل دجل
بنـابراین   »نژاد زندگی کرده باشند درست نیست النهرین از سوی دیگر، قومی عرب   بین

آیــد، ایــن اســت کــه پــس از پیــدایش   آنچــه از تــاریخ ایــن دوره خلــیج فــارس برمــی
های بزرگ ایرانی تا پیش از ظهور اسالم، دریای پـارس و برخـی از شـهرهای                    امپراتوری

دهی    رفتند و دریای پارس در سامان       ساحلی از مراکز مهم سکونت و تجارت به شمار می         
 که تمام ایـن نقـاط و         ای داشت و باالخره این      کننده  سکونت در این شهرها، نقش تعیین     

منـه قلمـرو    ر ایرانیان بوده یا بـه دیگـر سـخن، دا          مراکز مهم تجاری، تحت سلطه و اقتدا      
  . گرفته است های خلیج فارس را نیز در بر میامپراتوری ایرانی، آب

 
 ظهوراسالم

هـای سـاکن مرکـز بـه تـدریج بـر تمـام                 عرب. با ظهور اسالم شرایط تغییر کرد     
می بـه   های اولیه دوران اسـال      نیمه جنوبی خلیج فارس در سده     . جزیره فایق آمدند    شبه

هـای    نخستین پیروزی عرب  . شد  سمت خاور، عمان و به سمت باختر، بحرین خوانده می         
. صـورت گرفـت   ) ق.     ه ٢٣(خطـاب     ساکن در خلیج فارس در زمان خلیفـه دوم، عمـربن          

وی ابتـدا بحـرین را      . ابوحریره، از سوی خلیفه برای تصرف سراسر خلیج فارس روانه شد          
، )ع(در زمان حـضرت علـی     . را در خلیج فارس گستراند    فتح کرد و از آنجا اقتدار خویش        

امام اول شیعیان، یکی از سران عرب عمان به نام شـیخ عـضد بـه عنـوان حـاکم عمـان                      
منصوب شد، اما حکومت وی نیز انـدکی بعـد از سـوی خـوارج ـ کـه در برابـر حـضرت         

برداشـته  امیه در دمشق سر به شورش         و نیز دشمن او معاویه، بانی خالفت بنی       ) ع(علی
خزیمـه، چهـارمین امیـر دودمـان      بن  شورش خوارج از سوی خازم. بودند ـ سرنگون شد 

وی که از سوی منـصور،  . خزیمه در خراسان ـ که اصل آنها مرورودی بود ـ سرکوب شد  
نخستین ایرانی بـود کـه پـس از           خلیفه عباسی برای فرو نشاندن شورش اعزام شده بود،          

در پـی خـوارج، شـورش       .  فارس، به آن سـامان بازگـشت       چیرگی اسالم بر منطقه خلیج    
برپا شد که مـدتی دوام داشـت و سـپس    ) زنگیان(الزنگ   دیگری از سوی پیروان صاحب 

جای به قرمطیان داد که این گروه، قدرت خویش را در سراسر خلیج فارس تـا حجـاز و                   
. نده شـد  حرکت قرمطیـان از سـوی امیرمعزالدولـه دیلمـی فـرو نـشا             . مکه توسعه دادند  
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امیرعضدالدوله دیلمی و معزالدوله، قدرتمندترین حکمرانـان اولیـه سلـسله ایرانـی دوره              
هـای    النهرین را به قلمرو خود افزودند، بلکه کنترل ایران و بخـش              اسالمی، نه تنها بین   

 .جنوبی خلیج فارس را نیز بازگرداندند
. ن درازی نپاییـد   مدعای امرای عرب بر سواحل خلیج فارس، مدت زمـا            سلطه بی 

های وسیع و   یک قرن پس از ظهور اسالم، ناتوانی امرای عرب در اداره و کنترل سرزمین 
ها   های اشغالی، شورش     جای سرزمین   متمدن فتح شده، نمودار شد و به تدریج در جای         

طـور کـه ذکـر شـد، از جملـه       همـان   . های ملی و طبقاتی و نژادی صورت گرفت          و قیام 
زرگ تاریخ که از بنادر خلیج فارس علیه امرای عرب صورت گرفـت، قیـام               های ب    شورش

ها از بندر لنگه، بوشهر و بحرین بـا گـرایش ضـدبردگی           این قیام . زنگیان و قرمطیان بود   
ها به ستوه آمـده بودنـد،          آغاز شد و در ادامه، اغلب اقشار تهیدست را که از فشار مالیات            

اگر چه قیام زنگیـان سـرکوب شـد،         . ر گسترش یافت  به خود جلب کرد و دامنه آن بسیا       
ولی پس از آن نیز مناطق جنوبی و حوزه خلیج فارس، کمتر تحت تسلط کامـل اعـراب                  

های عرب در خلیج فارس را   های مستقل ایرانی، اقتدار حکومت      ظهور دولت . قرار گرفت 
خـود  دیلمیان نواحی خلـیج فـارس، عمـان و عـراق را تحـت حاکمیـت        . در هم شکست  

، سیراف، بحرین و بصره     )کیش(در زمان عضدالدوله دیلمی، بنادر هرمز، قیس        . درآوردند
 ۴۵۶در سـال    . تحت حاکمیت ایران قرار گرفت و از شکوه و رونق بسیاری برخوردار شد            

، عمادالدوله از حاکمان سلجوقی در کرمان، سـرزمین عمـان را            ) میالدی ١٠۶٣(هجری  
دهم، ابوبکر سعد بن زنگی از اتابکان فارس، عمان و بحرین و    در اواخر قرن دواز   . فتح کرد 

جزایـر خلـیج   . های جنوبی خلیج فارس را زیر فرمان گرفـت       های دیگری از کرانه      بخش
 مـیالدی،  ١٢٢۶در سـال  . هـا وابـسته بـود      فارس از جمله بوموسی و تنب به آن بخـش         

 ١٣٣٠در سـال    . دادنـد حکمرانان سلغری فارس، این جزایر را جزو ناحیه خـویش قـرار             
سـلطه  . میالدی، جزایر تنگه هرمز، جزو نواحی تحت اقتدار حاکمان هرمـز قـرار گرفـت              

 ١۵٠٧ها بـه منطقـه در سـال            های جنوبی خلیج فارس تا آمدن پرتغالی        ایران بر کرانه  
های جنـوبی خلـیج فـارس، جنـاح جنـوبی              که مناطق کرانه    با این   . میالدی ادامه یافت  

داد، در دوران پس از اسـالم بیـشتر بـه             های پیش از اسالم ایران را شکل می         امپراتوری
در آن دوران   . جزیـره عربـستان تبـدیل شـد          های شبه   منطقه تماس میان ایران و عرب     

  .های سیاسی متفاوت بود  مرزها نامعین و به صورت مناطق تماس هویت
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 ها  آغاز دوره صفویان و ورود پرتغالی
، اسـتقالل فرهنگـی و      ) هجـری قمـری    ٩٠٩( میالدی   ١۵٠١از  شاهان صفوی    

آنان قلمروهای سنتی سرزمین ایران در جنوب       . کامل هویت ملی ایران را برقرار ساختند      
صفویان، سنن سیاسی و سـازمان اداری دوره        . خلیج فارس را بازیابی و تحکیم بخشیدند      

و بیگلربیگــی ) دمختــارهــای خو  اســتان( ایالــت ٢٩ساســانیان را احیــا و کــشور را بــه 
یکی از این واحدها، ایالت فـارس در جنـوب          . تقسیم کردند ) مختار   های نیمه    حکمرانی(

شـیراز، مرکـز فـارس، امـور     . شد  ایران بود که شامل کلیه بنادر و جزایر خلیج فارس می    
ز یک  ها، بیش ا     پرتغالی. کرد   ها را اخذ می     نواحی و جزایر خلیج فارس را اداره و مالیات        

های سوداگری در منطقه پرداختند و ماندگاری آنها در سـواحل و جزایـر                قرن به فعالیت  
 سال طـول    ١١٧آغاز شد و حدود     )  هجری قمری  ٩١٣( میالدی   ١۵٠٧خلیج فارس از    

با اندیشه فرمانروایی بر خلیج فارس و بحر عمان، پـس از   »آلفونس دو البوکرک«. کشید
هـا و     های شاه اسماعیل صفوی با ازبک        ز شد، درگیری  ها وارد هرم     یک سلسله درگیری  

های خارجی در مرزهای شمالی، وی را از پرداختن مـسائل جنـوب          ها و شورش     عثمانی
ها تمام شهرها، جزایر و بنادر پررونق و مهم خلیج   در این زمان، پرتغالی .ایران باز داشت

در این دوره، جزیره هرمـز      .  واداشت فارس را که تحت فرمانروایی ایرانیان بود، به اطاعت        
 عبـاس صـفوی،      با قدرتمند شدن ایـران در زمـان حکومـت شـاه           . ای باشکوه بود     جزیره

عباس  شاه . ها فراهم شد  گیری نواحی جنوبی ایران از دست پرتغالی   شرایط برای بازپس  
ها کرد و باالخره      خان را مأمور بیرون راندن پرتغالی       قلی  یکی از سرداران خود به نام امام        

هـا در سـواحل و         سـاله پرتغـالی    ١١٧های بسیار، توانستند بـه اقتـدار             پس از درگیری  
  .جزایر خلیج فارس پایان دهند

 
 پس از پرتغالی ها

ها را در جنوب کمپانی هند شرقی اشغال کرد، بـا ایـن               هلند جای خالی پرتغالی   
تکیه کرد، این اسـت کـه حکـام اغلـب           حال آنچه در اینجا قابل توجه است و باید به آن            

شدند و اغلـب      جزایر و بنادر مهم خلیج فارس، از طرف حکومت مرکزی ایران تعیین می            
هـای مرکـزی، از همـاهنگی و تجـانس بـا              به رغم فاصله مکانی نسبتاً زیاد بـا حکومـت         

های ایرانی اغلب از جانب شمال، شرق و          حکومت. های مرکزی برخوردار بودند     حکومت
های جنوبی تـا      تحت خطر بودند و حوزه    ... ها و   غرب از سوی قبایل ترک، افغان و مغول       

پس از آشـوب در پـی زوال صـفویان،          . ها بود    ها تحت اقتدار کامل ایرانی       آمدن پرتغالی 
وی در خلیج فارس، ثبات را برقرار سـاخت و          . نادرشاه افشار بر سراسر ایران تسلط یافت      
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های شمالی ماهون کهن یا       میالدی، مدعی کنترل ایران بر بخش      ١٧٣٠دوباره در سال    
و امـام عمـان در      ) احمـد    بـن   سـعید (با وقوع جنگ بین حاکم مـسقط        . همان عمان شد  

 میالدی و تقاضای امام عمان برای پشتیبانی ایران، نادرشـاه نیروهـایی             ١٧۴٠های    سال
) ق. ه١١۴٧( مـیالدی  ١٧۵٣در سـال  . برای کمک به آنها در ناحیه مسندم مستقر کرد  

خان دشتستانی به سمت حاکم ایالت دشتستان، شولستان    از سوی نادرشاه افشار، لطیف  
میالدی،  ١٧۶٣در سال . و کاپیتانی کل سواحل، بنادر و جزایر خلیج فارس منصوب شد

خان از طرف نادرشاه، جزیره کیش و سـایر جزایـر ایـران از جملـه بوموسـی را از                 لطیف
یان خارج کرد و به بحرین لشکرکشی کرد و شیخ جبار هوله را شکـست داد و                 دست یاغ 

 میالدی، نادرشاه بساط کمپـانی  ١٧٧٢در سال . کلید دژ بحرین را برای نادرشاه فرستاد    
هند شرقی را برچید و مجدداً سواحل ایران از بصره تا مکران در پاکستان کنونی را تحت      

 پس از تسخیر بحـرین و تـصرف بخـشی از عمـان،              وی. استیالی حکومت ایران قرار داد    
در این هنگام، سه مرکز مهم دریایی وجود        . بوشهر را به عنوان مقر نیروی دریایی برگزید       

تنگـه یـا    . آمـد   داشت که تسلط بر آنها، تسلط بر کل منطقه خلیج فارس به حساب می             
ن نادرشـاه در    جزیره هرمز، مسقط در سواحل عمان امروزی و بحرین، هر سه تحت فرما            

  .تسلط ایران قرار داشت
 

 حضور بریتانیا در سواحل و جزایر خلیج فارس
 و موقعیـت ایـران      ١٩ و   ١٨هـای     ظهور و تفوق قدرت بریتانیا و روسیه در سده        

، تأثیر شگرفی   )امپراتوری هند بریتانیا  (ن دو، در جنوب روسیه و غرب بریتانیا           نسبت به آ  
مقـارن بـا رشـد و شـکوفایی مناسـبات اقتـصادی و              . تبر جغرافیای سیاسی ایران داشـ     

اجتماعی در غرب، اهداف و مقاصد جدیدی بر دول غرب به وجود آمد تا جایی کـه نیـاز              
هـای آسـیا،      به بازارهای فروش کاال و تأمین مواد و منابع اولیه، آنهـا را روانـه سـرزمین                

خلیج فارس توجه همگان را به در آغاز هند، ایران و منطقه       . آفریقا و آمریکای التین کرد    
در ایـن   . های اسـتعمارگرانه قـرار گرفـت         خود جلب کرد و تحت تأثیر اهداف و سیاست        

های شایان در زمینه دریایی و نظامی توانست، رقبـای             رهگذر، بریتانیا در سایه پیشرفت    
امـور  تاز منطقه شود و به ایـن ترتیـب، دخالـت خـود را در           خود را از پای درآورد و یکه      

هـایی در ابتـدا        بـرای چنـین دخالـت     . داخلی و سیاسی کـشورهای دیگـر آشـکار کـرد          
های ضعیف ناالیق، سرکـشی سـران         ها از طریق حکومت      این بهانه . هایی الزم بود    بهانه

های عمـان و عـدم تـأمین امنیـت             قبایل و باالخره وجود دزدان دریایی مسندم و کرانه        
هـای    رشـد جنـبش   .  منطقه خلـیج فـارس فـراهم شـد         های سوداگری در    برای فعالیت 
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الحمایـه قـرار دادن     طلبانه سران قبایل عرب و غیرعـرب و تحـت     طلبانه و قدرت    تجزیه
در این دوره، کمپـانی   .اغلب ایاالت و قبایل خودمختار منطقه از حوادث این دوران است
ین کمپانی به تدریج بـه      هند شرقی در بندر عباس مستقر بود و دولت بریتانیا از طریق ا            

خان زنـد،      پس از کریم  . طلبانه خود را گسترش داد      خاک ایران نفوذ یافته، افکار توسعه     
زنـد و سـایر مـدعیان          خـان   آقامحمدخان قاجار، نزدیک به ده سال بـا جانـشینان کـریم           

سلطنت جنگ کرد و موفق شد، بر تمام ایران از جمله بنادر و جزایر دریای پارس مسلط                
شاه، جزایر دریای پارس، جزو ایالـت فـارس بـه شـمار          د، در روزگار سلطنت فتحعلی    شو
 .رفت می

 میالدی، انگلستان، ناوگان متحدی مرکب از ناوهای شرکت هنـد           ١٨١٩درسال  
شرقی و ناوگان پادشاهی بریتانیا را به بهانه حفظ امنیت و سرکوبی شورشیان بـه خلـیج                 

نشانده مسقط، بـه       کی و قوای اعزامی سلطان دست     در مسقط، ناوگان کم   . فارس فرستاد 
الخیمه،    نیروهای متفقین از راه دریا و خشکی به محاصره رأس         . ناوگان بریتانیا پیوستند  

بیـشتر مـردم   . پایتخت قواسم پرداخت و سرانجام پس از شش روز مقاومت، سقوط کـرد  
گیـری و    لب ماهیآن کشته شدند و بیش از دویست کشتی و لنج اعراب قواسم ـ که اغ 

هـای امـارات     این امر، باعث شکست سخت شـیخ . تجاری بودند ـ به آتش کشیده شدند 
سـپس  . الخیمـه شـد      القـوین و رأس     کوچک قواسم، چون ابـوظبی، دوبـی، شـارجه، ام         

پـس از ایـن     . نشین خلیج فارس گـام نهادنـد         های عرب      استعمارگران انگلیسی به کرانه   
، »سر ویلیام گرانت کایر   «، قرارداد صلحی بین ژنرال      ) ژانویه ٨( میالدی   ١٨٢٠واقعه در   

ای در مسندم،      های پنج منطقه قبیله     فرمانده نیروهای انگلیسی، از سوی بریتانیا و شیخ       
ای مـسندم، پـس از امـضای آن بـه       این قرارداد عمومی صلح که مناطق قبیله   . امضا شد 

ای که از آن تاریخ به بعد   ردادهای دوجانبهمعروف شدند، همراه با قرا »امارت متصالحه«
در . بین انگلستان و آن امارت امضا شد، امارت متصالحه را به زیر حمایت بریتانیا کـشید               

به . شیخ بحرین نیز وادار شد به قرارداد اساسی ملحق شود         )  میالدی ١٨٢٠(همان سال   
 ١٨٢١حـدود سـال     . این ترتیب، انگلستان سلطه غاصبانه خود را بر منطقـه آغـاز کـرد             

طلبانه خود، به بهانـه       ، فرمانده انگلیسی، برای تحقق افکار توسعه      »گرانت کایر «میالدی،  
الحاکمی شیوخ قاسمی از طرف حکومت مرکزی ایران در بندر لنگه به فکر تسخیر                 نایب

لنگه افتاد، اما طی مراوداتی که بین حکام وقت ایران و نماینده بریتانیـا صـورت گرفـت،               
مـورد تلقـی     رفت و دخالت در امور آن بـی   ین نواحی به عنوان خاک ایران به شمار می     ا

این برخورد قاطع در مورد بندر لنگه با نماینده انگلیسی، وجود هرگونه شک و ابهام               . شد
 مـیالدی،  ١٨٣۵سـال  . در مورد حاکمیت ایران بر بندر لنگه و توابـع آن را از بـین بـرد       

734



  

سیاسی بریتانیا در خلیج فارس، برای جلوگیری از زدوخورد میان    ، مأمور   »هنل«کاپیتان  
های جنوبی دریای پارس در فصل صید مروارید آن سال، یک قـرارداد                قبایل عرب کرانه  

هـا قـرار       نـشین    صلح دریایی را به آنها پیشنهاد کرد که این قرارداد، مورد موافقت شیخ            
ای را    قرارداد مزبور، کاپیتان هنل، نقـشه بر اساس. گرفت و در همان سال به امضا رسید    

هـای دریـایی قبایـل عـرب در خلـیج فـارس را مـشخص          تدارک دید که رسماً فعالیـت   
را در ... هـای بوموسـی و    این نقشه بندرهای لنگه، الفت، چارک، کنگ و جزیـره   . کرد  می

ن اندکی بعد، نقشه دیگـری از سـوی جانـشی         . کند  محدوده حاکمیت ایران مشخص می    
. دهـد    ای از محدوده قبایل عرب را نشان می          هنل میجر موریس، تهیه شد که خط تازه       

ای آن تردیـدی بـاقی        ای و جزیره     این نقشه نیز در ایرانی بودن بندر لنگه و توابع کرانه          
الحاکمی در بندر   های بندر لنگه در سراسر دوره نایب  از سوی دیگر، قاسمی. گذارد  نمی

 خود را به دولت مرکـزی ایـران حفـظ کـرده و بارهـا بـه هنگـام نیـاز در                       لنگه، وفاداری 
 . سرکوبی قبایل سرکش عرب در منطقه خلیج فارس، نیروهای ایران را یاری دادند

ها و رهبران قبایل را که         نشین   ها، حکام شیخ      میالدی، انگلیسی  ١٨۴٣در سال   
دند، وادار کردند تا سند دیگـری   میالدی، قرارداد اساسی را امضا کرده بو١٨٢٩در سال   

بـا ایـن    . نامه در جهت قطـع عملیـات نظـامی در دریـا را امـضا کننـد                   با عنوان موافقت  
موافقتنامه، نماینده انگلستان در خلیج فارس، بـاز هـم از مزایـای بیـشتری درخـصوص                 

 ، انگلستان در راه تثبیت    ١٨۵٣در سال   . شد  کنترل بر کشتیرانی در منطقه برخوردار می      
سلطه خود، حکام منطقه را در کنفرانسی دور هم جمع کرد و قرارداد دیگـری را بـا نـام              

هـا اجـازه یافتنـد بـرخالف           ، امضا کردند که بـه موجـب آن، انگلیـسی          »صلح جاویدان «
گذشته، نه تنها به بهانه مبارزه با دزدان دریایی، بلکه به بهانه حفظ امنیت خلیج فـارس                 

در سـال   . های خلیج فارس اتفاق افتاد، مداخلـه کننـد           در کرانه ای که     نیز در هر حادثه   
 ایالت صـورت گرفـت و       ٢٧ میالدی، تقسیمات مجدد کشوری و تقسیم ایران به          ١٨٨۴

در همـین سـال،     .  کـشور شـناخته شـد      ٢۶جزایر و بنادر خلیج فارس به عنـوان ایالـت           
 توسـط یکـی از   شـد،  نامیـده مـی   »شـیخ یوسـف القاسـمی   «الحاکم بندر لنگه که   نایب

ایـن درگیـری، حکومـت مرکـزی را متوجـه      . کـشته شـد   »شیخ قظیـب «نزدیکان خود 
ایـن تـصمیم از   . بندرلنگه نمود و فکر پایان بخشیدن به قضیه این بنـدر را تقویـت کـرد    

دنبال شد و شـیخ قظیـب،    »السلطان  خان امین میرزاعلی«، ٢۶طریق والی جدید ایالت 
در این زمان، بندر لنگه .  قاسمی در بندر لنگه برچیده شد  الحاکمی شیخ    دستگیر و نایب  

این دوره، مصادف با زمانی است کـه        .  قرارگرفت ٢۶و توابع آن، مستقیماً زیر نظر ایاالت        
الحمایگی با پنج شیخ قبایل        دولت بریتانیا، هند را مستعمره خود ساخته و قرارداد تحت         
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گونه هویت حقوقی و سیاسـی        وخ مزبور، هیچ  تا پیش از این قرارداد، شی     . بندد  عربی می 
هنـوز هـیچ تـصوری از       . شـدند   مستقل نداشته و صرفاً به عنوان رئیس قبیله شمرده می         

مفهوم دولت در بین قبایل فوق وجود نداشت، در حالی که دولت ایران بـه عنـوان یـک                    
 .های بسیار دور به رسمیت شناخته شده بود  هویت سیاسی مستقل از گذشته

هـای ایـن قبایـل را       الحمایگی قبایل عرب، همه قراردادها و توافـق          رداد تحت قرا
کرد؛ هر قدرتی بـه جـز          ای را منوط به اجازه بریتانیا می         تحت نظر قرار داده و هر رابطه      

هـا در خلـیج فـارس، در          انـدازی روس     بریتانیـا از دسـت      نگرانی. بریتانیا واضح می نمود   
 برای رویارویی با چنین تحـولی، بریتانیـا تـصمیم گرفـت،             .، شدت یافت  ٢٠آستانه سده   

آنان چند جزیره را . دستی کرده و جزایر ایرانی تنگه هرمز را به اشغال خود درآورد    پیش
در کنترل مستقیم گرفتند و تعدادی دیگر را در حاکمیت شـیوخ قاسـمی مـسندم قـرار          

در اجـالس   . سرزمینی نیافته بودها هنوز بْعد  دادند؛ شیوخی که حکمرانی آنان در کرانه
ای در وزارت خارجه بریتانیا تصمیم گرفتـه شـد، بـرای پیـشدستی بـر تجـاوز                     محرمانه

ها در خلیج فارس، جزایر استراتژیک واقع در تنگه هرمز، یا نزدیکی آن به اشـغال                   روس
 به صـورت یادداشـتی بـرای مـدیران سیاسـی            ١٩٠٢ جوالی   ١۴این تصمیم در    . درآید
پـس از آن دوره و در دوران حکومـت پهلـوی            . انیا در هند و خلیج فارس ارسال شد       بریت

 ایرانی بودن خلیج فارس، به ویژه جزیـره بوموسـی و جزایـر تنـب                 بر اول و دوم، همواره   
که در بازدیدهای مأموران ایرانی مـورد مداخلـه قـرار             بزرگ و کوچک، تأکید شد، چنان       

موران ایرانی به طور دایمی در جزایر بوموسی، تنـب  ، مأ ١٩٧١گرفت تا آنکه در سال        می
 بین ایران و کشور امارات      ١٩٧١پس از آن، قرارداد     . بزرگ و تنب کوچک، مستقر شدند     

های ناخـشنودی آن کـشور بـاقی بـود تـا              همواره مورد نظر و اجرا بوده است، اما زمزمه        
  .ای در منطقه قلمداد کند  موضوع را به صورت مسئله

 
 حوالت انقالب اسالمی در تاریخ سیاسی جزیره تأثیر ت

 امارات متحده عربی در نشست شورای داخلی، موضوع را          ١٣٧١در اردیبهشت سال    
کند و در خارج، حمایت اجالس شورای همکاری خلیج فارس،            به صورت تبلیغی مطرح می    

سازی و   ی با مسئلهالملل  امارات در بْعد بین. آورد بیانیه دمشق و اتحادیه عرب را به دست می
در معرض خطر جلوه دادن صلح جهانی، خواستار اتخاذ موضع علیه حاکمیت ایران بـر ایـن                 

المجالس و سازمان ملل با مطرح کردن و   شود و در اتحادیه اروپا، اجالس بین  سه جزیره می
کیـد بـر    کند و در نهایت تأ      ها علیه ایران برای ادعاهای خود، سندسازی می         ارسال اعتراضیه 

  .شود  احاله قضیه به دادگاه الهه می
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 تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی

 
 تعبیر سیاسی و خوش بینانه ما ایرانیان

و مصائبی کـه در     ) جمهوری اسالمی (نفرت همگانی و سرخوردگی ما از حکومت        
گیرودار بیست وشش سال گذشته تاکنون گریبـانگیر ملـت ایـران شـده اسـت، موجـب                  

دشـمنان دشـمن   (ر اقدامات دشمنان شده و بنا به ضرب المثل قدیمی      ظتگردیده که من  
وهرگـز دوسـت مـا      ) دشمن، همیـشه دشـمن اسـت      (درحالیکه  ). را دوستان خود بدانیم   

 .نخواهد شد
در این دوران شوم و نکبت بار، هرگاه دولتهای جهانخوار و اسـتعمارگر، حکومـت               

دی دسـت افـشان و پـای کوبـان کـاله بـر       اسالمی را مورد تهدیداتی قرار داده اند، از شا        
انگلیس وامریکـا میخواهنـد، دمـار از روزگـار          . آسمان انداخته ایم که دیگر کار تمام شد       

 هـر  !دموکراسی و رعایت حقوق بشر را برای کشور ما بـه ارمغـان آورنـد           مالیان برآورند، 
ن آورده اسـت  چند که همگان می دانند که حکومت اسالمی را استعمار به ایران به ارمغا     

و همچنان از آن حمایت می کنـد ولـی اسـتعمارگران بـا تزویـر نـشان مـی دهنـد کـه                        
. میخواهند حکومـت خـون وآتـش مالیـان را در تنگنـا قـرارداده وآنهـا را نـابود سـازند                     

درحالیکه اینگونه تـصورات واهـی کـه از آرزوهـای سـرکوب شـده ومـیهن پرسـتانه مـا                
ناپـذیر   که منـشاء اصـلی آن رفـع عطـش سـیری           سرچشمه میگیرد، با حقایق سیاسی،      

فراموش : گویا. های ملی کشورهای مورد تجاوز آنهاست      استعمارگران برای غارت سرمایه   
کرده ایم که همین امریکا بود که با همکاری انگلستان به آتش سوزان انقالب ایران دامن 

امـل شـناخته شـده      زدند و در اولین روز تسلط اهریمنان بر کشور ما یک هواپیمـا از عو              
را به ایران ریختند و دادگاه به اصـطالح انقالبـی را    »سیا و انتلیجنس سرویس«سازمان 

 .براه انداختند و بهترین فرزندان ایران را به جوخه های آتش سپردند
 

هیچ کشور بیگانه ای قصد کمک به ملت ایران : ما ایرانیان هنوز باور نکرده ایم که
ه یاری و همکاری دشمنان ایـران جـز ویرانـی و تجزیـه کـشور و                 و دل بستن ب   . را ندارد 

  .ناکامی ملت ما نتیجه ای در پی نخواهد داشت
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 ادعاهای امارات در مورد جزایر سه گانه در ایران
) کشورچه های نوظهور و مینیاتوری در خلیج فارس(پس از شکرخواریهای جدید 

رجنـوبی خلـیج فـارس، اقـدامات بـه          بنام امارات متحده عربی، درمـورد سـواحل و جزای         
در سـطح تبلیغـات رادیـو     »بـصورت جنـگ زرگـری   «اصطالح متقابل از طرف آخوندها 

تلویزیونی و نشریات دست و پا در زنجیر حکومت کنونی ایران به عمل آمد، و طبق روال                 
و بـا راهنمـائی     . معمول، این گرفتاری را هم به گردن مقامـات دوران گذشـته انداختنـد             

سر و تهی دادند که خوراک تبلیغـاتی بـرای تمـام     های بی ان استعمارگر خود پاسخ   ارباب
 .مخالفین این طرح استعماری باشد
مرزی هم به علت عدم دستیابی فوری به  های برون طبیعتاً نشریات و اپوزیسیون

اسناد تاریخی در خارج از کشور همان اطالعات مزورانـه آخونـدها را دسـتمایه اقـدامات                 
. پرستانه خود قرار داده و با خشم و خروش به مـدعیان بیمقـدار امـارات تاختنـد                 میهن  

البته بدون اینکه بخواهند ازطرح سیاسی ـ تـاریخی و سیاسـی ـ جغرافیـایی آخونـدها       [
 ].پشتیبانی کنند

با سـتایش و قـدردانی از واکـنش هموطنـان مـیهن پرسـتمان در مقابـل طـرح                    
 از آب و خاک مـیهن در داخـل و خـارج از کـشور           های شوم جهانخواران، در دفاع     ریزی

 :باید یادآوری کنیم که
در هر پیکار، چه عملیاتی وچه تبلیغاتی بایـد نخـست اطالعـات کامـل و الزم را                  

خـودی و دشـمن را مـورد     »نقاط ضعف و قوت و مقـدورات و محـذورات  «. کسب کنیم
 .نیم تحلیل قرار دهیم و آنگاه دست به عملیات بز وبررسی و تجزیه

اختالفات موجود بین   «خالصه و فشرده آنچه در نشریات داخلی وخارجی در باره           
نوشـته انـد بـه      » ایران و امارات متحده عربی درباره جزایر و سواحل جنوبی خلیج فارس           

 :شرح زیر است
در متن این مطالب در داخل پرانتز قرار گرفته و زیرآن           ) ٢١(تا  ) ١(های شماره[

، مربوط به نکات مهم و قابل توجهی است، که مشخص میکند            جمالت خط کشیده شده   
اطالعات مزبور از طرف حکومت اسالمی در اختیار مردم در داخل و خارج از کشور قـرار                 

که متأسفانه، بعضی   .  همین مطلب خواهد آمد     ها در دنباله   شرح این شماره  . گرفته است 
م تحریفـی، بعلـت عـدم روحیـه         میهنان مبارز ما هم بدون توجه به این نکات مهـ           از هم 

تحقیق و بررسی انتقادی، و یا به دالئل دیگر، مبارزات ضد حکومت آخوندی را بر محـور                 
 ].همین مطالب قرار داده اند
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 ادعاهای امارات عربی در خلیج فارس
هـا و    اختالفات درمورد سـواحل وجزایرجنـوبی خلـیج فـارس، ریـشه در سـده              «

ادعاهای کنونی امارات متحـده عربـی، کـه بـه عنـوان            و  . های گذشته دارد   خصوصاً دهه 
تواننـد   باشـند، مـی   اراده، با دست و پای بسته در اختیار امریکا و انگلیس می     ابزاری بی 

یک انفجار بزرگ را در منطقه و باالخره در سطح جهان ایفـاء             ) چاشنی وآتش زنه  (نقش  
 ».دنکن

شد، حضور امریکـا را در      جنگ خلیج فارس که بدنبال حمله عراق به کویت آغاز           
این حادثه که به شکست عراق منجـر گردیـد، دولـت امریکـا بـه                . منطقه چند برابر کرد   

کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس، که دارای ارتباطات گسترده بـا کـاخ سـفید        
 .بودند، دستور داد که ادعاهای گذشته را بار دیگر تکرار نمایند

ابوموسی، تنب بزرگ   (ئله جزایر همیشه ایرانی     امارات متحده با پیش کشیدن مس     
 .به جوسازی پرداخته و خواستار استرداد آنها شد) و تنب کوچک

ادعاهای بیجای شـیوخ دسـت نـشانده امـارات، بیـانگر ایـن واقعیـت اسـت، کـه                    
ای بود کـه بـه مـورد         سناریوی این نمایشنامه از مدتها پیش تنظیم شده و منتظر بهانه          

 بوسیله ایران بدست آمد و      انتشار خبر خرید زیردریائی از روسیه      بهانه با    این. اجرا در آید  
 .بار دیگر جوسازی علیه ایران شدت گرفت

ها ابتدا مسئله جزیره ابوموسی را پیش کشیدند و سپس ادعای خود را به  اماراتی
مذاکرات سـطحی در بـاره ایـن ادعاهـا بـا            . جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ بسط دادند       

ولی امریکـا امـارات را وادار       . تنائی ایران خاتمه یافت و نتیجه ای از آن حاصل نشد          اع بی
 .ساخت که موضوع را به سازمان ملل ارجاع نمایند

 
 امارات عربی وسازمان ملل متحد

در زمانی که اختالفات میان تهران و ابوظبی شـدت گرفتـه بـود، شـیوخ امـارات                  
نب بزرگ و تنب کوچک را به سازمان ملل ارجاع          مسئله جزایر ابوموسی و ت    : اعالم کردند 
هـا دسـت نیـاز      ولی عاقبـت امـاراتی     کرد ولی پس از مدتی قضیه فروکش     . خواهند کرد 

بسوی سازمان ملل متحد دراز کردند تا بتوانند از این طریق ایـران را تحـت فـشار قـرار                    
 .های خود جامه عمل بپوشانند داده و به خواسته

 در ...وزیر مشاور در امور خارجی امـارات  »خ حمدان بن زیادشی«...) رابطه(دراین 
ای از دبیر کـل سـازمان    رسماً اعالم کرد که طی نامه »الحیات«مصاحبه ای در روزنامه 

ملل در خواست کرده است، هیئتی را برای بررسی منازعات ایـران و امـارات بـه منطقـه                   

244



  

ینی کـرد کـه هیئـت مزبـور بـزودی           ب وی با اشاره به استقبال دبیر کل پیش       . اعزام دارد 
 .راهی منطقه خواهد شد

امـارات از آنچـه حقـوق ملـی خـود      «: با بیان این ادعای پوچ که »شیخ حمدان«
ثقی دال بـر  وافزود، امارات اسـناد و مـدارک مـ    ،»پوشی نخواهد کرد میداند هرگز چشم
در ... کـشورش : وی گفـت  . نسبت به این سه جزیره را در اختیار دارد        ! مالکیت این کشور  

چارچوب قوانین بین المللی تصمیمات متخذه توسط شورای امنیـت، و همچنـین حکـم               
 .پذیرد صادره از سوی دادگاه بین المللی الهه را در مورد این سه جزیره می

اقدام امارات نشان داد که این شیخ نشین در صدد اسـت، بـا طـرح ایـن ادعـای                    
در دیدگاه بین المللـی   »را بصورت شهری! ادعلی آب«: ساختگی و تبلیغاتی بقول معروف

  .مطرح نماید
 :شروع مذاکرات 

، خواسـتار حـل و فـصل ایـن اخـتالف بـصورت              ایران، ازآغـاز طـرح ایـن دعـوی        
ولی امارات گرفتـار   . نمائی آن خودداری نماید    آمیز بود، و سعی میکرد از بزرگ       مسالمت

 .سری از توی سرها در آوردتواند با پشتیبانی امریکا  این توهم شده بود که می
از آنجا کـه    . مذاکرات ایران و امارات بدون دست یابی به هیچ توافقی خاتمه یافت           

تنـب کوچـک و      امارات ضمن ادعای خود در مورد جزیره ابوموسی، بحث را به دو جزیره            
تنب بزرگ هم کشانیدند، آنها مدعی شـدند کـه ایـران، ایـن دو جزیـره را هـم بوسـیله                      

هـیچ ایرانـی حـق      : ولی هیأت ایرانـی اعـالم کردنـد         . امی اشغال کرده است   نیروهای نظ 
مذاکره در باره جزایره تنب کوچک و تنب بزرگ را ندارد و به این ترتیب موضوع ادعاهـا                  

ها اعالم کردنـد کـه از دیـوان          پس از شکست این مذاکرات، اماراتی     . قی است طکامالً من 
 .داوری الهه استمداد خواهند کرد

سخنگوی وزارت خارجه امریکا، و بـسیاری از کـشورهای جهـان     »رد بوچرریچا«
خواستار حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات شدند و مخالفت خود را از توسل بـه زور از         

ولی مـدیر بخـش امـور خلـیج فـارس در وزارت خارجـه               . طرف ایران رسماً اعالم کردند    
. ف هرسه جزیره استفاده خواهد کـرد      از تمام وسائل ممکن برای تصر     : تهدید کرد ! امارات

تشنجات فعلی را ایران بوجود آورده، و این تهران         : و در یک موضع یک طرفه اعالم نمود       
 . است که باید در موضع خود تجدید نظر کند

 :مدیر بخش عمومی خلیج فارس در امارات گفت» ساعد«
 وتهران هم که    امارات برای اثبات ادعای حاکمیت خود بر این جزایر، مدرک دارد          

ادعا میکند، اگر مدارکی در تأیید مدعای خود دارد بایـد آن مـدارک را بـه مراجـع بـین        
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 .المللی ارائه دهد، نه اینکه به زور متوسل شود
دخالتهای شورای همکـاری خلـیج فـارس و برخـی از کـشورهای عـرب حاشـیه                  

من زدن به آتـش     جنوبی خلیج فارس در این قضیه حکایت از تالش این کشورها برای دا            
 : عربستان سعودی نوشتۀروزنام یک» !این رابطه«در . اختالفات داشت

ایران در جزیره ابوموسی که در مسیر انتقال نفت جهان قرار دارد هشت سکوی              «
 ».مستقر نموده است) موشک اسکاد و کرم ابریشم(پرتاب 

 :نوشت» الشرق االوسط«روزنامه  
هشتـصد فرونـد موشـک      ( مـیالدی    ١٩٩٢ تهران همچنین قصد دارد، تا سـال      «

 .»درجزیره ابوموسی مستقر کند) و دویست فروند موشک کرم ابریشم »اسکاد ـ بی«
 جـرأت هیچگونـه اقـدامی را نـسبت بـه الف زدنهـای خـود                 ،بدیهی است امارات  

 .زدند  بودند که به اختالفات دامن می!عناصرینداشتند، اما
 

 اختالفات همیشگی در خلیج فارس
عربـستان  (انیم که به تمام کشورهای مناطق جنوبی خلیج فـارس از جملـه              مید[

 تـا  ١٩٣٠ازسـال  ) سعودی ـ عراق ـ کویت ـ بحرین ـ وباالخره امـارات متحـده وغیـره       
عنایـت  !  شمسی بوسیله استعمارگران باصـطالح بـه اسـتقالل         ١٣۵٠ تا   ١٣٠٩=١٩٧١

سـیس را بـه     أ جدیدالت طی برای محدوده هرکـشور    یو از همان روزهای نخست شرا     . شده
ایـن اختالفـات در     . نحوی معین کرده اند که همواره با هم دارای اختالفات مرزی باشند           

عامـل بـروز    . آنها را به درگیریهای نظامی وادار ساخته اسـت        ! همین مدت کوتاه تاریخی   
اند که ذخایر مالی شـیوخ   به آنها بوده ! تمام این درگیریها، همان اعطا کنندگان استقالل      

بیسواد و خوشگذران عرب را چه در بانکهای داخلی، و چه در بانکهای خـارجی انباشـته                 
 .دراین باره درهمین مقاله توضیحات الزم داده خواهد شد. بودند دوباره غارت کنند

سـواحل جنـوبی خلـیج فـارس بطـور          ) نفتی(اختالفات مرزی درمیان کشورهای     
 :مداوم ادامه داشته است مانند

 کویت ـ عربستان با یمن ـ عربستان با قطر ـ قطر با بحرین ـ یمن جنگ عراق با(
این نبردها بیانگر ایـن واقعیـت اسـت کـه     ...). با عمان ـ عمان با امارات ـ عراق با ایران و  

به همـین دلیـل   . باشد! ای معین کنند که همواره مسئله آفرین   خطوط مرزی را به گونه    
 .پردازند  منطقه گاهی با هم به نزاع میهنوز هم اوضاع بحرانی بوده و کشورهای

ایران که تمامی ساحل شمال را قاطعانه و بدون مـدعی در اختیـار دارد، همـواره                 
ولی بعضی از کـشورهای همـسایه، در        . سعی کرده است که از این اختالفات برکنار باشد        
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ت تهـران ـ   اختالفا. اند به هر طریق ممکن پای ایران را به این قضایا بکشانند صدد بوده
 .شود بغداد و تهران ـ ابوظبی، از این مسئله ناشی می

 
 !بهانه و به اصطالح مدارک امارات

چـاپ  ! (»الخلـیج «درزمانیکه اختالف بین ایران و امارات اوج گرفته بود، روزنامه           
ایـران و   (میـان   )  مـیالدی  ١٩٧١سـال   (مـتن قـراردادی را منتـشرکرد کـه در         ) شارجه

 ایـن   )فرانـسه (اری  زخبرگـ . منعقد شده بود   )ابوموسی(اره تقسیم   در ب ) امیرنشین شارجه 
تا آن تاریخ محرمانـه بـاقی مانـده         منعقد شده بود و     ) ضمانت انگلستان (قرارداد را که با     

 .، فاش کردبود
 

 متن قرار داد ایران و شارجه
آمـده بکلـی    این قرار داد که تنها مدرک امارات متحده عربـی بـه حـساب مـی              «

علـت   .ه و ملت ایران و مجلس شورای ملی از انعقاد آن خبری نداشته اسـت              محرمانه بود 
کند بـه ایـن دلیـل        ای نمی  اشاره! اینکه امارات متحده عربی هرگز به مدارک مهم خود        

هر قرارداد که بوسیله یکی از مقامات کشوری بـا کـشور دیگـر منعقـد شـود،                  «است که   
خصوصاً حکومتی که بیش    . اقط است بدون تصویب مجلس شورای ملی از درجه اعتبار س        

 ».از دو دهه قبل سرنگون شده است
 :دارای هفت بند به شرح زیر بود !»شاه و شارجه«قرارداد ایران و شارجه 

بخشی از   نیروهای ایران طبق نقشه پیوست، در ابوموسی پیاده خواهند شد و             -١
 .آنرا اشغال خواهند کرد

و پـرچم ایـران     تیازات برخوردار خواهد بود     ایران درمنطقه اشغالی، از تمام ام      -٢
 .در این منطقه به اهتزاز در خواهد آمد

امیر نشین شارجه، در مابقی جزیره اختیار خواهـد داشـت و پـرچمش بطـور            -٣
همچنانکه پرچم ایـران بـر فـراز پاسـگاه     . دائم بر فراز پاسگاه پلیس برافراشته خواهد بود      

 .نظامی ایران خواهد بود
 . مایل دریائی است١٢آبهای ایران و امیرنشین شارجه محدوده  -۴
طبق قراردادهای قبلی؟ از منابع نفتـی ابوموسـی، در    »بوتس گس اویل« شرکت -۵

ایـن  . و ایران باید این قرارداد را تصویب کنـد      . برداری خواهد کرد   قعر دریا آبهای مرزی بهره    
 .ارجه خواهد دادشرکت نیمی از در آمد را به ایران و نیمی دیگر را به ش

ازحق ماهیگیری برابر در آبهـای مـرزی ابوموسـی          ! شهروندان ایران و شارجه    -۶
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 .برخوردار خواهند بود
 .قرار داد مالی بین ایران و شارجه منعقد خواهد شد  یک-٧

وضعیتی کـه در حـال حاضـر امـارات متحـده عربـی بوجـود آورده، در حقیقـت                    
یـران و اشـغال جزایـر اسـتراتژیکی در خلـیج      جوسازی برای پایمال کردن حقوق حقـه ا       

کنند قادرنـد    ها که سیاست امریکا را پشت سرخود دارند، تصور می          اماراتی. فارس است 
به این ترتیب به اهداف کاخ سفید جامه عمـل پوشـانده و ایـران را در خلـیج فـارس بـا                       

 .مشکل مواجه سازند
  

 بررسی مطالب فوق در داخل وخارج کشور
طالعات ناقص که در گیـر و دار ادعاهـای امـارات، بوسـیله حکومـت                ـ این ا  ) ١(

اسالمی با راهنمائی استعمارگران، در اختیار هموطنان در داخل و خـارج از کـشور قـرار                 
 گرفته، و مسیر اصلی مبارزات میهنی ملت ایران را به راهی غلط سوق داده است

، یعنـی   »گذشـته دارد  ریشه در سده ها و خصوصاً دهـه هـای           «: ـ نوشته اند  ) ٢(
 تمام کارها در رژیم شاه خراب شده است؟

 در مقابل سـالحهای بیـشماری کـه از امریکـا            خرید زیر دریائی از شوروی    ـ  ) ٣(
خریداری شده بود و سایر عملیات نظامی ارتش ایران در منطقه و خلیج فارس، یکـی از                 

 .مسائل جنبی و بی اهمیت است
وان نام انگلستان و روابط تنگاتنگ ایران و امریکا را آخوند ها به هیچ عندراین قسمت 

کردند، که امریکا با اسـتفاده از قـدرت          و باید اشاره می   . در آن مقطع زمان، مطرح نکرده اند      
انگلـستان را   )  مـیالدی  ١٩۶۶=  شمـسی  ١٣۴۵(نظامی ایران، به همان ترتیب که در سال         

 مرتبه هم بوسیله ایران دست انگلستان را بیرون رانده بود، در نظر داشت این) کشور عمان(از
اقدامات ایران در این زمینه موجب شد کـه  . از مناطق و جزایرجنوبی خلیج فارس کوتاه کند       

نیروهای نظـامی   )  میالدی ١٩٧١=  شمسی ١٣۵٠(دولت انگلستان متقبل شود که تا سال        
 . خود را ازسواحل جنوبی خلیج فارس خارج کند

ار ذشنهای دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران برگـ          ج ١٣۵٠قرار بود درسال    
ای زدنـد، کـه بـا اسـتفاده از ایـن             های تازه  سیاستمداران انگلیسی دست به حیله    . شود

آن سیاسـتمداران کهنـه کـار کـه از برخـورد و             . موقعیت ایران را در تنگنـا قـرار دهنـد         
) اخوان المسلمین (ا تحریک   کردند، از یکسو ب    رویاروئی با ارتش نیرومند ایران پرهیز می      

ایران را مورد تهدید قراردادند، کـه تروریـست هـای اسـالمی ایـن جـشنها را کـه تمـام                      
پادشاهان و رؤسای جمهوری، و شخصیت های بزرگ عالم و افـراد خـانواده و همچنـین                 
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اطرافیانشان در آن شرکت خواهند کرد، به خون وآتش خواهند کـشید و هـزاران نفـر را           
اهند کرد و این جشنهای ملی را به عزای جهـانی مبـدل سـاخته و حیثیـت              قتل عام خو  

در قسمت وقایع روزانه که دردنباله همین مقاله به آن اشاره           . [ایران را بر باد خواهند داد     
های اسالمی در ایـران و       خواهیم نمود با این حوادث یعنی عملیات خرابکارانه تروریست        

ایـن بررسـی پژوهـشی      . مات یـادآوری خـواهیم نمـود      واکنش ایران را درمقابل این اقـدا      
 .]گیرد نخستین بار است که صورت می

و از سوی دیگر دولت انگلستان درخواست کرد قبل از تخلیـه نیروهـای خـود از                 
خلیج فارس امتیازاتی در مورد قراردادهائی کـه در نقـاط مختلـف خلـیج فـارس بـدون                   

آلود از همین    تمام آبهای گل  . خود نماید دخالت ایران منعقد نموده تجدیدنظری به نفع        
 .نقطه سرچشمه گرفته بود

شـیخ  «مالقات های رسمی حکام جزایر و نواحی خلیج فارس، از جمله همین           ـ  ) ۴(
و وزیر امور خارجـه انگلـستان و سـایر    ! وزیر مشاور در امور خارجی امارات »حمدان بن زیاد

 .گرفته است م در تهران صورت مینمایندگان آن دولت در تهران با شاه بطور مداو
زیرا . مالقات وزیر امور خارجه انگلستان با شاه امری کامالً طبیعی و تکراری است            

مالقاتهای مسئوالن مهم دول استعمارگر در اقمار خود بطور سریع و ناگهانی در دو مورد          
 .گرفته و خواهد گرفت مهم انجام می

گیرند و   شانده در خطر سقوط قرار می     های دست ن   مورد اول مواقعی است که دولت     
 .شتابند های ضد شورش به راهنمائی نوکران خویش می اربابان با طرح

مورد دوم زمانی است که استعمارگران به علـت عملیـات غیرقـانونی وخودسـرانه             
بـا کـشور    «تر   اند وحریفی قوی پنجه    المللی، گرفتار شده   خویش نسبت به مقررات بین    

در آن شرایط است که خالفکاران . رده و آنانرا در مخمصه قرار دادهزد و بندی ک »طعمه
خواهند خرابکاری های خود را ماست مالی کنند و بـسرعت بـه کـشور طعمـه روی                   می
بایـد   »مـوش و گربـه  «دهند که در این بازی  آورند و به رهبران آن کشور اطالع می می

 .فرمانبردار باشید
با شاه، آنهم در دورانی که نخـست   »ن بن زیادشیخ حمدا«و اما در مورد مالقات 

وزیران و مقامات بزرگ کشوری حتی وزیر امور خارجه و داخله و استاندار کلیه سـواحل                
توانند در پشت دیوارهای دربار ظاهر شوند، شیخی کـه           و بنادر و جزایرخلیج فارس نمی     

ستون قدرتمنـدی  است، بوسـیله چـه پیـ    ! به اصطالح وزیر مشاور در امور خارجی امارات       
توانسته است مستقیماً با اعلیحضرت قدر قدرت قوی شوکت، به این سهولت و مـستقیماً               

داشته باشد؟ این معمائی اسـت کـه    »گفتمان«گفت و شنود و بقول آخوندهای امروزی 

744



  

 .آید بدست می! راه کشف آن در متن قرار داد ایران و شارجه
ن اختالفات دقیقاً ذکر نـشده اسـت و         ـ درمتن مطالب مندرجه تاریخ آغاز ای      ) ۵(

موضوع اختالف با حوادث داخلی و روزانه درایران مورد تجزیه تحلیل قرار نگرفته، معلوم              
بنـابراین  . نیست، این بار، چه حوادث پشت پرده ای موجب بروز این مسائل شـده اسـت               

)  مـیالدی  ١٩٧٠=  شمـسی  ١٣۴٩(کنیم که تاریخ این ادعاها همان سال         یادآوری می 
اری جشنهای دو هزار و پانصد ساله ایران بـوده          ذمصادف با تهیه و تدارکات مقدماتی برگ      

 .است
گانه همـان قـرارداد      و از آنجا که تنها مدرک امارات نسبت به مالکیت جزایر سه           

ایران خواسـتار حـل و فـصل ایـن اخـتالف             ،کذائی و محرمانه ایران و شارجه بوده است       
 .نمائی آن خودداری نماید کرد از بزرگ  سعی میآمیز بود، و بصورت مسالمت

عبارت بودند از دولت و انتلیجنس سرویس انگلستان و عوامل          ) عناصر(ـ این   ) ۶(
های  وابسته به این سازمان مخوف و همچنین جاسوسان و مزدورانی که در اجرای طرح             

ا و مطالبی ه کنند و بهمین جهت است که در آگاهی نامه استعماری با آنها همکاری می   
که آخوندها منتشر کرده اند از افشای نام آنان بطور علنی خودداری کرده و فقط به واژه                 

 .اند که خود جزئی از آن هستند، اکتفا نموده!) عناصر(
 همــان ســال کــذائی اســت، کــه  شمــسی١٣۵٠=  مــیالدی ١٩٧١ســال ـــ ) ٧(

شـد و بـه همـین مناسـبت         قراردادهای مربوط به تخلیه قوای انگلیس از خلیج فارس بسته           
هـای اخـوان     و دولت ایران تحـت فـشار تروریـست        . یازاتی به دولت انگلیس تعلق گرفت     تام

اری مراسم جشنهای دو هزار و پانصد       ذالمسلمین قرار گرفته بود و ناچار بود برای امنیت برگ         
. فتـه شـد   بوسیله انگلـستان از ایـران گر      ) بحرین(در همین ایام    . ساله با انگلستان مدارا کند    

 ١٣۴۵قبل از اینکه از ایران تفکیک شود، عمالً از ایران جدا شده بـود، و در سـال                   ) بحرین(
منتـشرگردید،  ) مجله ریدرزدایجـست  (درجدول نفتی که بوسیله     )  میالدی ١٩۵۶= شمسی

در حالیکه ما ایرانیان . ذکر شده بود) خیز جهان دومین کشور نفت(به عنوان !) کشوربحرین(
 !شمردیم می» استان چهاردهم ایران«را درهمان زمان این جزیره 

انتشار ایـن خبـر از طـرف ایـن          . یک مجله مهم امریکائی است    » ریدرزدایجست«
نشریه دولت ایران را که با امریکا روابط تنگاتنـگ داشـت، آنچنـان دسـتپاچه کـرد کـه                    

نیروهـای  از خود نشان داد، و طبیعی اسـت کـه           ) ولی کامالً محرمانه ای   (واکنش شدید   
امنیتی و ساواک برای پنهان ساختن ماجرا، آنچنان سریع و قاطع عمل کردنـد کـه ایـن            

 .موضوع در هیچیک از نشریات ایران منعکس نشد
تا آن تاریخ نیروهای ایرانـی و ژانـدارمری         دهد که    ـ مفاد این ماده نشان می     ) ٨(
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 این موافقت نامـه محرمانـه،       در حالیکه قبل از انعقاد    . ایران در ابوموسی مستقر نبوده اند     
این امیرنشین یکی از شهرهای امارات متحـده        . شارجه جزو آب و خاک ایران بوده است       

بوسـیله انگلـستان    ١٢/٧/١٣۵٠=٢/١٢/١٩٧١(عربی منظور شده است کـه در تـاریخ   
 .)اعالم شده! مستقل

 بطـور مـستقیم   ) یک شیخ قبیله نشین عرب    (و  ) شاه  (آیا امضای قراردادی میان     
 رسد؟ ای نهفته بزیر نیم کاسه به نظر نمی کند؟ و کاسه جلب توجه نمی

تا آنزمـان جزیـره     شود که از دیدگاه استعمارگران       ـ به این ترتیب معلوم می     ) ٩(
، و از آن تاریخ به بعد است که ایران          ابوموسی نه مستقل بوده و نه جزو آب و خاک ایران          

 !مایدگیرد در امور ابوموسی دخالت ن اجازه می
ـ دولت فرانسه طی روال همیشگی خود، وقتیکه یک برنامه عملیاتی آغـاز             ) ١٠(

همانطور کـه در بـاره خمینـی        . کند شود، همواره نقش آتش بیار معرکه را بازی می         می
 .هم همین نقش را به عهده داشت

شویم که ضـمانت    بهتر آشنا مینقش عملیاتی انگلستانـ به این ترتیب با      ) ١١(
 !این قرارداد را تقبل کرده استاجرای 

، تا خبر به گوش مردم ایران نرسد و مجلس شورای           قرارداد محرمانه ماند  ـ  ) ١٢(
مقامات مملکتی و امنیتی و همچنین شـرکت ملـی نفـت         . ملی هم در جریان قرار نگیرد     

 .ایران دستور داشتند که مهر سکوت بر لب زنند
البتـه  ! شـود  ل ببینیم بعـد چـه مـی       حا. قدم نورسیده مبارک  : ـ باید گفت  ) ١٣(

 ایـن ازهمـان مرزبنـدی هـای         !ایران بخشی از جزیره را اشغال نموده آنهـم روی نقـشه           
زیرا کافی است که وزش باد قایق محقر یک ماهیگیر بیـسواد و بـدبخت       .  است !انگلیسی

را به خط نامعلوم مرزهای آبی یکی از طرفین منحرف کند و گلوله های مرگبار یکـی از                  
آنوقت اسـت کـه فریادهـای       . رفین، قایق و سرنشینان آنرا دود کرده به آسمان بفرستد         ط

 .وامصیبتا گوش فلک را کر کند و آتش جنگ برافروخته شود
باالخره در قـسمتی از آب و خـاک کـشور         ـ خدا را صد هزار بار سپاس که         ) ١۴(

هـدائی از طـرف     آنهـم امتیـازات ا    . مستقل و باستانی خودمان امتیازاتی بدسـت آوردیـم        
 !دشمن بزرگمان انگلستان

، تا اینجا نیمی از جزیره ابوموسی بطور رسمی از کشورمان ایران جدا شد            ـ  ) ١۵(
اری جشنهای دو   ذبرگ«: گفته بود ) ارتشبد آریانا (شاه ایران به یکی از محارم نظامی خود         

ال بیاورنـد و  هـا گنـدی بـا      اگر این تروریـست   . هزار و پانصد ساله برای ما خیلی مهم است        
 .»دانم چه کنم رود، بعد از این جشنها می بالئی به سر مهمانان خارجی بیاید آبرویمان می
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 . البته این اظهارات شاه در همان ایام درز کرد، وگرنه ما هم امروز از آن خبری نداشتیم
 برای محدوده مرزی آبهای طـرفین جزیـره         دوازده مایل دریائی  ـ با تعیین    ) ١۶(
 .تواند همواره مشکل آفرین باشد  میابوموسی
، قبالً بدون   »بوتس گس اویل  «بلی، دولت انگلستان بوسیله شرکت نفتی       ـ  ) ١٧(

، چاههـای   )مایـل دریـائی   ١٢(اجازه ایران در ابوموسی و قعر دریا در مرزهای آن جزیره            
اکم جزیره ، انگستان این قرارداد را با حکرده برداری هم می نفتی زده بوده و از آنها بهره  

ولی شیخ حاکم دارای چنین اختیـاراتی نبـوده کـه بـا یـک دولـت                 . ابوموسی بسته بوده  
بنـابراین  . خارجی قرارداد نفتی امضاء کند و این قرارداد خود بخود ارزش قانونی نداشـته          

با خروج نیروهای نظامی انگلیس از خلیج فارس، دولت انگلـستان بایـستی از آن منـابع                 
پس الزم بوده که دولت انگلیس و شاه به توافق برسـند، و            . فاده کند سرشار همچنان است  

ایران هم موظف است قرارداد غیر قانونی قبلی را که دیگران بـسته انـد بعنـوان شـریک                   
ولی با اینهمه، این موافقت نامه   .  و موافقت نامه امضاشده    که رسیده اند  . جدید امضاء کند  

از نظر مالی به نفع     )  خرس کندن غنیمت است    موئی از (جدید در آن بحبوحه به مصداق       
ولی متأسفانه بعدها به عنوان تنها سـند مهـم در مـورد ادعـای امـارات                 . ایران بوده است  

 .متحده قرار گرفته
 و این باج را به ایران میدهد سفیرانگلستان در تهران با شاه مالقات نمودهـ ) ١٨(

 .خت گردد پرداپنجاه درصد منافع به ایرانکه از آن پس، 
موضـوع  ) !شـهروندان ایـران وشـارجه     (ـ در این قسمت قرارداد با اشاره به         ) ١٩(

 .شود تفکیک جزیره به دو قسمت چهارمیخه می
برای غارت منابع مشرق زمـین  ) اتحاد سیاسی بین امریکا و انگلستان(ـ امروزه با   ) ٢٠(

کـستن قـدرت نظـامی      دیگر تردیدی بجای نمی ماند که سناریوی تنظیم شده برای درهـم ش            
 :هر دو کشوراستعمارگر، توافق کرده بوده اند که. ایران ازسالها قبل تنظیم شده بوده

و برای  »ژاندارم خلیج فارس و چهارمین ارتش نیرومند جهان بایستی نابود شود«
 . نیل به این مقصود، آخوندها بار دیگر بکار گرفته شدند

 
کیت جزایر خلیج فارس را در سـر         مال ها که ادعای    اکنون ببینیم این کشورچه   

 پرورانند دارای کدام سابقه تاریخی هستند؟ می
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 امارات متحده عربی در سواحل جنوبی خلیج فارس! تاریخ استقالل

 
  عربیۀامارات متحد* 

  ابوظبی:پایتخت
از ( شمـــسی ١٣۵٠ آذرمـــاه ١٢=  مـــیالدی ٢/١٢/١٩٧١: تـــاریخ اســـتقالل

 . شنهای دو هزار و پانصد ساله ایرانسال برگذاری ج). انگلستان
فدراسیون متـشکل از هفـت امیرنـشین بـا یـک مجلـس مـشورتی               : نوع حکومت 

 !انتصابی
 .ش١٣۵٠=م١٩٧١از سال . شیخ زائدالدین سلطان آل نهیان: رئیس حکومت

هـا و    ــ دیگرآسـیائی   % ١٧ـ ایرانـی    % ٢۵ـ عرب   % ۴۵هندی و پاکستانی    : نژاد
که البته این گـروه کـه     %. ۵ها و سایر اروپائیان      ها، آمریکائی  یانگلیس ـ% ٨ها   آفریقائی

استفاده نموده و در حقیقت     ) کاپیتوالسیون(اداره تمام امور را در دست دارند از مقررات          
 .جزو سایر افراد ملت حساب نمیشوند

 %١ـ الئیک % ٣ـ عیسوی %) ١۶ـ شیعه % ١۶سنی % (٨٠مسلمان : دین
 .) یقت، زبان رسمی تجارتی و دولتی و اداری استزبان در حق(عربی : زبان

القـرین ـ    دوبی ـ العـین ـ شـارجه ـ رأس الخیمـه ـ عجمـان ـ ام        : شهرهای مهم
 . فجیره

 کل جمعیت کمتر از صد هزار نفر ،در بدو اعطای استقالل به این امارات: جمعیت
 نفـر   ٠٠٠.۵٨٠.٢ تعداد جمعیـت امـارات، بـه رقـم         ١٩٩٣بوده ولی در آمارگیری سال      

 ).در این مورد به تعداد جمعیت کویت رجوع شود. (رسیده است
 
 

 ماجرای سمینار خلیج فارس
بنـا بـه پیـشنهاد      ) ١٣٧٢چهاردهم آبانمـاه    = ١٩٩٢پنجم نوامبرسال   (در تاریخ   

 !جزایرالعربـی «سمیناری تحت عنـوان     ) EURO-ARABاروپا وعرب   (مرکز پژوهش   
؟ در هتـل اینترکنتینانتـال پـاریس        !! راه حـل   و دالئـل برخـورد و طـرح       » !خلیج العربی 
 .تشکیل شد
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مایه معجون عجیبی بودنـد کـه        اعضای تشکیل دهنده این کنفرانس رسوا و تهی       
دایرکنندگان این سمینار عبارت    . کرد ارزش بودن این سمینار را تأیید می       خودبخود بی 

 :بودند از
 .جامعه دولتهای عربی

 ).فارس (کشورهای عضو شورای همکاری خلیج
 .دانشگاه قاهره

 !خطوط هوائی عربستان سعودی
 !بانک ایفا

 !خطوط همکاری هوائی پان عربیسم
 !کانون خلبانان خطوط هوائی پان عربیسم

برای تکمیل شدن این سمینار بهتربود از نماینده کانون طرفداران رقـص عربـی              [
 .]به رهبری جانشین مرحومه سامیه جمال هم دعوتی به عمل آید

 : ن دعوتنامهمت
 ه دعــــو

 باریس/ مرکز الدراسالت العربی االوروبی
 یتشرف مرکز الدراسات االوروبی فی باریس

 التی ینظمهـا فـی الخـامس مـن شـهر            ه الدولن هسات و مناقشات الندو   لحضور جل 
 الکونکـورد فـی فنـدق االنترکـونتی نانتـال،           ه وذالک بقاعـ   ١٩٩٣تشرین الثانی   / نوفمبر

 :باریس، حول
 ومطالبات الحل.. اسباب النزاع :  الخلیج العربیجزر

 صباح الخامس من نوفیمبر     ه الثمن ه الساعت هیبدا تسجیل حضور و مشارکیی الندو     
   مساءاه السابعه صباحا حتی الساعته التاسعه فی تمام الساعه وستبدأ اعمال الندو٩٣

ود که نقل زیر این دعوتنامه مشخصات و عالئم دعوت کنندگان به چاپ رسیده ب[
 ]آن لزومی ندارد

 
 واکنش ایرانیان مقیم پاریس

خارج باید فریاد ملت ایران را بگوش جهانیان برسانند، که خلیج فارس بـا هویـت      
گانـه تنـب بـزرگ، تنـب         باشد و جزایر سـه     هزاران ساله ایرانی همواره خلیج فارس می      

یـن تظـاهرات نـشان      ا. کوچک و ابوموسی جزو سرزمین ایران بوده و هست و خواهد بود           
هائی از زمـان کـه اسـتقالل کـشور خـود را در معـرض تهدیـد                   داد که ایرانیان در برهه    
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نظر از هـر نـوع      ه تعلق خاطر سیاسی و مذهبی و صرف       کنند، خالی از هرگون    احساس می 
آوری چـون    سلیقه و مسلک خاص و تنها بخاطر دفاع از مرز و بوم میهن، بطور شـگفت               

پیوندند، و هـرآوای مخـالفی را کـه بخواهـد بـه              دین به هم می   های زنجیری پوال   حلقه
 .ای وارد کند، درگلو خفه خواهند کرد هویت ملی آنان خدشه

 
 )فارس(نکاتی مهم ازمتن قطعنامه کنفرانس جزایر خلیج 

کلمات و جمالتی که در داخل پرانتز و عالمت تعجب درج شده از طرف کمیتـه       [
 ]پژوهشی سازمان پارس است

به اینکه داعیان صلح باشیم و تمام امکانات   » (!)امت خود   «از آنجا که دربرابر     ... «
اهـداف زیـر را دنبـال       ... قرار دهـیم  ) !(در خدمت به وطن عربی      (و قدرت علمی خود را      

کننـدگان قراردادهـا را      های بیطرفانه که بتواند تنظیم     حل ارائه و پیشنهاد راه   ... میکنیم
بـا کـشورهای    ) !تحکـیم روابـط عربـی     ... (حیح کمک کند  در جهت ص  ) !در جهان عرب  (

از آنجـا کـه مـشکل جزایـر        ... بطورخاص) ایران(جهان بطور عام، و با کشورهای همسایه        
اشـغال نظـامی     و) شاهنـشاهی (، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، به زمان          )!خلیج(

ر ایـران و    با تغییـر رژیـم حـاکم د       (گردد و  برمی)  شمسی ١٣۵٠ (١٩٧١ایران در سال    
ادعای داشتن رنگ اسالمی و سر دادن شعارهای برادری و اسالمی، این بـشارت را بـرای               
همگان به ارمغان بیاورد که، این مشکل در چهارچوب برادری و همکاری اسالمی حـل و                

) را بـه  (و کامـل و شـامل       ) گانـه   جزایر سـه   !(و بازگشت حاکمیت قانونی   .)... فصل گردد 
بویژه اینکه این مسئله مربوط اسـت       ... تأکید دارد ) »اسالمی«عربی  امارات متحده   ! دول(

اسالمی که بر تعاون و همکاری بین برادران مسلمان و مؤمنین تأکیـد  (، )کیان اسالم (به  
دولتهای عربی و   (از تمام   )... ورزد دارد، و بر ترک تفرقه و اختالف بین دوستان اصرار می          

هر طریق ممکن فشارهائی را بـه رهبـران سیاسـی           شود که از     درخواست می )... اسالمی
خـارج سـاختن    ...  اسالمی ایران جهت بازگردانـدن جزایـر اشـغالی وارد نماینـد            حکومت

چهارچوب همکاری اسالمی و انسانی و تعاون برادرانه بر اسـاس           (منطقه از این بحران در    
 »...شناسد که هرحقی را برای صاحبش می) شریعت اسالمی

خورد که اعراب به حربـه       نامه سمینار مزبور آشکارا به چشم می      در متن این قطع   
ـ  کفـر بـه حـساب مـی آور          را گرائی  و ملی  هستندوحدت تمام امتهای اسالمی       در   تـا  دن

اعراب میگویند اکنـون کـه بـرادران        . دنتجزیه هرچه بیشتر آب و خاک ایران همگام شو        
، »شـود  ب تقویت اسالم می   موج« کرده اند که     !مسلمان شما اقدام به این عمل اسالمی      

دانید، اینـک    گرائی را کفر می    دهید، و ملی   اگرمسلمانید و اسالم را بر ملیت ترجیح می       
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و اگر میهن پرست و کافر هستید، لب فروبندید و دم از مسلمانی             . این گوی و این میدان    
 !نزنید

 میهن نه مسلمانند و نه(به این ترتیب دروغ پردازیهای حکومت اسالمی ایران که        
وبه همین دلیل بـود زمانیکـه ایـران         . برای دوست ودشمن روشن و آشکارگردید     ) پرست

شـود، اتحادیـه عـرب      ) عـضو اتحادیـه اعـراب     (اسالمی با عجز و التماس تقاضا کرد کـه          
 .درخواست عاجزانه آنها را نپذیرفت

آخوندهای حاکم بر سرنوشت ملت ایران که هر حقـارتی را بـرای بقـای هـر چـه         
 حکومت ناپایدار خود تحمل میکنند، این بـار هـم موجبـاتی را فـراهم کردنـد تـا                    بیشتر

بتوانند با اهداء و پیشکش قـسمتی از آب و خـاک ایـران از یکطـرف موجبـات رضـایت                     
. برادران مسلمان عرب خود را فراهم سازند، و از طرف دیگر جهان اسالم را تقویت کننـد    

بـر مالکیـت جزایرسـه گانـه خلـیج فـارس و             چنین بنظرمیرسد که ادعای امارات مبنی       
همچنین تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی، بنا به پیشنهاد حکومـت اسـالمی ایـران                 
صورت گرفته و این مقدمه چینی و آتش افروزی بوسیله آنان صورت گرفته تـا بـه آنـان                   

 :ثابت کنند
 .)از تو به یک اشاره، ازما به سر دویدن(

واپس گرا معتقد به صدور اسالم در سراسرجهان هستند         اسالم گرایان متعصب و     
مـیهن پرسـتی و دفـاع از آب و          (و بزرگترین عامل پیشگیری انحصارطلبی مکتبی آنـان         

و اعراب اتحادیه امارات بار دیگر با توافـق حکومـت اسـالمی، همـین               . است) خاک میهن 
مـضحک خـود    اسـاس و     نقطه ضعف بزرگ حکومت فعلی ایران را دستمایه ادعاهای بی         

 . اند قرار داده
 
 »!ویروس میهن پرستی«آخوند ها و  

ای احـساس    ما ایرانیان ازاین اصل مسـلم غافلیم، کـه آخونـد هـا، نـه تنهـا ذره                
پرستی و ایران دوستی ندارند، بلکه عشق به آب و خاک وطن را کفـر بـه حـساب                    میهن

» یـروس مـیهن پرسـتی     و«شـمارند کـه گرفتـار        آورده، و عاشقان میهن را بیمارانی می      
 !اند شده

 مگر فراموش کرده ایم که جانی بزرگ شیخ صادق خلخالی در روزهای نخـستین             
 »آپادانا= تخت جمشید«شورش بزرگ و ضد ملی ایران، با تراکتور و بیل مکانیکی عازم 

شد تا این شاهکار تاریخی را که اکنـون بـه عنـوان بزرگتـرین میـراث فرهنگـی جهـان                     
پرستی مردم قهرمان شـیراز بـود        این شجاعت و میهن   . ویران نماید محسوب شده است،    
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که به سرعت واکنشی قهرآمیز نشان دادند و از این جنایـت ننگـین تـاریخی جلـوگیری                  
 :هائی با این مضمون منتشرشد که نامه و پس از آن در سرتاسر ایران شب. بعمل آوردند

، تمام زیارتگاهها و مـساجد      ای به کاخ افتخارات ملت ایران وارد شود        اگر صدمه «
  ».ایران با خاک یکسان خواهد شد

گرائــی آخونــدهای امــروزی در ایــران، تقلیــدی محــض از روشــهای  نــوع اســالم
 :است که معتقد بوده اند) موسولینی و استالین هیتلر ـ(ایدئولوژیکی 

هـدف اصـلی؛ برقـراری نـوعی        . مکتب گرائی بایستی به حدافراط سـتوده شـود        «
المللی اجباری و تحمیلی مکتبی است، به منظـور تـسخیر تمـام جهـان، و             حکومت بین 

و در این طرز تفکر، جائی برای آب  »تشکیل حکومت واحدی که تابع رژیم مکتبی باشد
سردمداران حکومت کنونی ایران در خط      . ماند و خاک وطن و مرز و حدود آن باقی نمی         

اخیر را دنبال میکنند با این تفـاوت        مشی سیاسی خویش راه دیکتاتورترین جباران قرن        
که آنها میخواستند سرزمینهای دیگر را تصاحب کنند و آخوندها در نظر دارنـد ایـران را                 

نازیسم، فاشیـسم و    (آخوندها فقط معایب    . بین مسلمانان کشورهای دیگر تقسیم نمایند     
 . اند را یکجا در قالب اسالم دروغین خود ریخته) کمونیسم

مبـدل   »امـت «را مانند سایر اعراب و امارات بـه   »ملـت« که واژه برای آخوندها،
دانند، و تنها ایرانیان را بیگانه       اند، دشمن اصلی خود را میهن پرستان ایرانی می         ساخته

شمارند و آنان    برادران دینی خود می   ) ظاهراً(و هر قوم و قبیله مسلمان را        . شناسند می
 ایـران باشـند وارثـین برحـق آب و خـاک ایـران               را ولو اینکه دشمنان قسم خورده ملت      

 :بنا بر این در مورد ادعاهای اعراب در مورد جزایر خلیج فارس هم معتقدند که. میدانند
 ».ز هر طرف که شود کشته سود اسالم است«

رژیـم تحمیلـی و سـرقت شـده کنـونی ایـران از              : رسـیم کـه    پس به این نتیجه می    
 .خورد  مضطرب میشود و نه آب در دلش تکان میهای مسلمان نه های امت گوئی مهمل

 
 موقعیت مهم خلیج فارس

سـازی کـه در تـاریخ     گذرگاه خلیج فارس، گذشته از نقش حـساس و سرنوشـت      
ایران و جامعه ایرانی داشته و دارد، از نظر استراتژیکی به عنوان یـک شـاهراه بـزرگ در                   

 . شود سیاست و جامعه بشری محسوب می
از نظر جغرافیائی و اصول ژئوپلیتیکی، بزرگترین عـضو پیکـر           این شاهرگ حیاتی    

و نفـوذ  . یکپارچه ایران است که هیچ نقطه از آن قابل تفکیک از آب و خاک ایران نیست              
هر عامل بیگانه در آن مانند غده چرکینی خواهد بود که باید هرچه زودتر و با قاطعیـت                  
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هرگونـه نفـوذ و سیاسـت       . رده شـود  ریشه آن خشکانیده شده و به فراموشخانه تاریخ سپ        
بیگانه در خلیج فارس به منزله دخالت مستقیم در سیاست ملی و سرنوشت ملت ایـران                

ای شــدن ایــن محــدوده کــه مقاومــت تالفــی جویانــه ملــت غیــور و   اســت، و منطقــه
 . تأثیر نخواهد بود پرست ایران را در پی خواهد داشت، در سرنوشت بشریت بی میهن

 :اند که ها انداخته  سفسطه و مغلطه یدی طوال دارند، در دهانآخوندها که در
 نه ربطی به مقاطعی از تاریخ دارد و نه          !ادعاهای بیگانگان نسبت به جزایرخلیج    «

و متأسفانه ایرانیان میهن پرست ایران در خارج  ».ها درایران ارتباطی به اشکال حکومت
آمیز را خورده و آنـرا در مطالـب          هاز کشور فریب این حیله آخوندی و این جمله سفسط         

در حالیکه به گواهی تاریخ هر نـوع ادعـائی نـسبت بـه آب و                . اند انتقادی خود بکار برده   
 ).نوع حکومت ها دارد مقاطع تاریخی و شکل و(خاک هر کشور ارتباط مستقیم با 

ای ادعـا کنـد کـه        ولی در هر صورت ملت ایران نشان داده است، هرگـاه بیگانـه            
ای از آب و خاک ایران نفوذ کند، ایرانیان با چنـگ   د به نحوی از انحاء، در گوشه      میخواه

اکنون هـم چـه قـدرتهای       . اند و ناخن و دندان از حدود و ثغور میهن خویش دفاع کرده           
های اخیر ماننـد     که در دهه  ) کشورچه های ماکتی و مصنوعی    (استعمارگر جهانی و چه     

برای تمـام اقـوام جامعـه       ) خلیج همیشه فارس  (انند که   اند، باید بد   قارچ از زمین روئیده   
های قومی، مذهبی، فرهنگی به هر نحو از انحاء در پیوند با             بزرگ ایرانی که در محدوده    

و ملـت ایـران     . باشـد  کنند، دارای اهمیت و حساسیت خاص می       ایران بزرگ زندگی می   
بـشری بـر دوش دارد، در       بصورت یکپارچه در برابر وظائفی که در برابر تـاریخ و جامعـه              

 .تفاوت نخواهد نشست معقول آرام و بی برابر این ادعاهای نا
 

 تاریخ شناسنامه ملت هاست
تواند شناسائی یک کشور و یک ملت را بطور          نخستین و مهمترین سندی که می     

تاریخ ده هـزار سـاله ملـت و         . رسمی معین کند تاریخ کهن آن سرزمین و آن ملت است          
علق خلیج فارس به این سرزمین کهن، آنچنان واضح و مشخص اسـت، و              کشور ایران و ت   

در این مورد آنقدر اسناد محکم ومتقن تاریخی وجود دارد، که هر فرد از افراد عالم، اگـر                  
دارای مختصر اطالعات تاریخی و جغرافیائی باشد با قسمتی از آن مدارک آشنائی کامـل         

 .دارد
توان   تکرار آن اسناد تاریخی نیست، و فقط می        بنابراین در اینجا نیازی به شرح و      

اشاره کرد که خلیج فارس از هزاران سال پـیش بـا همـین نـام و نـشان جـزو محـدوده                       
 .ناپذیر کشور ایران با تاریخ چند هزار ساله بوده است و خواهد بود جدائی
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جغرافیای تاریخی خلیج فارس و وضعیت جزایر کوچـک و بـزرگ در ایـن آبگیـر              
ای حتی اسکندر مقدونی و اعراب بـدوی و   هیچ بیگانه: اه این واقعیت است که  عظیم، گو 

ای ازآب و خـاک آنـرا از ایـران تفکیـک نماینـد و یـا                  اند ذره  مغولها هم هرگز نتوانسته   
در قرون اخیر و دوران طلوع و افول سـتاره          . جسارت ورزیده نام باستانی آنرا تغییر دهند      

هـا،   هـا، انگلیـسی   ها، اسپانیولی  ها، پرتقالی  ونیزی: ندبخت دولتهای استعمارگر هم مان    
ها، هرنفوذ موقتی که در بخشی از این شاهراه ایرانی و سـواحل              حتی فرانسویان وآلمانی  

و جزایر آن صورت گرفته بالفاصله بدست توانای جانبـازان ملـت ایـران، پـای بیگانگـان                  
وقـایع قـرن اخیـر و اقـدامات         . تمتجاوز و آزمند، با قاطعیت ازآن نواحی بریده شده اسـ          

جداســازیها و کــشورسازیها هــم از همــان نــوع دســت انــدازیهای کوتــاه مــدت گذشــته 
استعمارگران است، که با رجـوع بـه کارنامـه گذشـته ایرانیـان، مـدت درازی دوام و بقـا           

 !»چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند«. نخواهد داشت
 

 کنند غوره نشدگانی که ادعای مویزی می
بـه عنـوان یـک     ) تاریخی(امارات متحده عربی در مناطق خلیج فارس، فاقد سند          

این کشورها فقط بصورت قبایلی پراکنده و تحت تـسلط کـشوری            . کشور واقعی میباشند  
باشند، که ناگهان بوسیله یک خط فرضی از سرزمین مادری خود جدا شـده و             بزرگ می 

المللی قرار گرفته  گران بین ن مورد چپاول غارتهای مالی و نیروهای انسانی آنا سرمایه
 .است

هـا و    همانطور که در باال اشـاره شـد، از قـرن پـانزدهم مـیالدی کـه اسـپانیولی                  
ها جهان را به دو قسمت تقسیم کرده و هر یک از آن دو کـشور نیمـی از آن را                      پرتقالی

انگلـستان غـروب    دانستند، تا زمانیکه آفتـاب در امپراتـوری مـستعمراتی            سهم خود می  
، تزار روسیه، خیال دسترسی بـه آبهـای گـرم خلـیج             )به اصطالح کبیر  (کرد و پطر     نمی

پروراند، هیچکدام نتوانستند به تسخیر خلیج فـارس نائـل شـوند، و              فارس را در سر می    
ای را  ترین فرزندان ایران دست تجاوز هر بیگانه پرست ما، به سرداری شجاع ملت میهن

 .طع کرددر این منطقه ق
با وجود اینکه در اجرای برنامه استعماری پـاره پـاره کـردن کـشورهای بـزرگ و                  

دوران حکومـت قاجاریـه در      (تبدیل نمودن آن به کشورهای کوچک از دو قرن پیش در            
، در حدود دو سوم از خاک سرزمین ایران از پیکـر مـام مـیهن جـدا شـد، و ایـن                       )ایران

) ترکمان چای، گلـستان و پـاریس      (ای ننگین   ه های سیاسی پس از عهدنامه     جداسازی
جزیره «که به ایران تحمیل گردید، تداوم یافت، و بحرین که در جغرافیای جهانی عنوان               
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و با یک رفراندم فرمایشی که دولت انگلستان برگذار کننده آن بود از پیکر مام  »مروارید
 را بـه کـشورچه      !قاللمیهن ناجوانمردانه جدا شد و دولت ایران هم بالفاصـله ایـن اسـت             

 با وجود این، هنوز هم بیش از هفتـصد و پنجـاه کیلـومتر از        !جدید بحرین تبریک گفت   
ایـران مهمتـرین،    . سواحل خلیج فارس و دریای عمان جزو آب و خـاک ایـران میباشـد              

ترین کشور مستقل، و دربرگیرنده خلیج فارس اسـت و بـر تنگـه               بزرگترین و پرجمعیت  
ه بزرگ تسلط دارد، و طی قرنهای متمادی نقش اصـلی و اساسـی را               هرمز گلوی این آبرا   

 .در این منطقه مهم جغرافیائی به عهده داشته است
تطورات اروپا و امریکا و رقابتهای اسـتعمارگران در دوران اسـتعمار، مـورد بحـث                

 . کنیم های آینده موکول می و بررسی در این مورد را به فرصت. کنونی ما نیست
 

 البات ضد استعمارظهور انق
در مشرق زمین استعمارگران در مراحل تجاوزات نخستین خود، منافع سرشـاری   

زیـرا مـزدوران و نـوکران       . اما پرتو انوار پیروزیهای آنان به خاموشی گرائید       . کسب کردند 
استعمار که در این کشورها در مقابل خیانت به کشور و ملت خود به نان و نوائی رسیده                  

تا آنجا که زبـان     . و فرهنگ و عادات و رسوم بیگانگان را مذبوحانه پذیرفتند         بودند، تمدن   
مادری خود را کنار نهاده و بزبان دشمن سخن گفتند، غرب زده شدند و فرزندان خود را                 

گروهی از این غالم زادگـان      . برای کسب علوم اروپائی به کشورهای استعمارگر فرستادند       
وری از احساسات پاک  مودند، ولی گروهی دیگر با بهرهراه پدران خائن خویش را دنبال ن

پیشرفتهای ملتهای اسـتعمارگر را بـا وضـع دردنـاک هـم             . پرستانه به خود آمدند    میهن
میهنان خود مقایسه نمودند، و پس از آشنائی به تاریخ مبارزات و رقابتهـای غربیـان کـه      

یجه دست یافتند کـه تنهـا       منجر به پیشرفتهای مادی و معنوی آنان شده بود، به این نت           
در . گذاری نهضتهای ضداستعماری است راه نجات آنان از چنگال اهریمنان بیگانه، بنیان    

کوتاه مدتی دست توانای میهن پرستان در کـشورهای اسـتعمار زده از آسـتین غـرور و                  
خواران تا مدت    های جهان  احساسات میهنی برون آمد، جویهای خون روان شد، و نقشه         

و سرکوبی این جنبشها برای استعمارچیان به قیمتـی بـسیار           . قش بر آب گردید   درازی ن 
 .گران تمام شد
کـشورهای  (بـه   ) اسـتعمار (های تازه استعمارچیان، دایر بر تبـدیل عنـوان           طرح

یکی پس از دیگـری منجـر بـه         ) ای پیمانهای منطقه (، و )!قیمومیت(،  )!مشترک المنافع 
 .ی مستقل و قطور نیاز داردکه شرح مبسوط آن به کتاب. شکست شد
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 ایجاد کشورهای جدید چند قبیله ای
با ظهور نهضتهای ضداسـتعماری، وضـع اسـتعمارچیان بـه مخـاطره افتـاد، و آن         

آتـش اختالفـات    ) تفرقه بینداز و حکومت کن    (نما با استفاده از سیاست       اهریمنان انسان 
نفوذ خـود برافروختنـد و      ای و فرهنگی را در بین جوامع کشورهای تحت           مذهبی، قبیله 

بدست مردم همان کشور قـسمتهائی از آن سـرزمین را جـدا سـاخته و کـشور تـازه ای                     
 .بوجود آوردند

ها به یک کشور کوچک      تبدیل کردن قبیله  (طلبی اهریمنان،    این مرحله از زیاده   
 .بود که در سرتاسر مستعمرات بوجود آمد) و باصطالح مستقل

هم این قبایل که بطـور پراکنـده در سـرزمینهای    در سواحل جنوبی خلیج فارس      
هـای بـه     کردنـد بـه کـشورچه      گردی زندگی مـی   و بیابان ) امیرالطوایفی(ی بصورت   کویر

این کشورهای خلق الساعه در طول تاریخ گذشته هرگـز          . اصطالح مستقلی تبدیل شدند   
ی تاریخ مشخص و استقاللی نداشتند و در هـر دوره از زمـان، جـزو آب و خـاک کـشور                    

کـه  ) ای بنچـاق نامـه   (محدوده ارضی این قبایل فقط بوسیله       . شدند معین محسوب می  
چند نفر از بومیان محلی بوسیله اثر انگشت یا مهر و امضاء گواهی شـده بـود بـه عنـوان             

هـا بوسـیله     نامـه  محدوده ارضی این بنچـاق    . گرفت سند مالکیت مورد استفاده قرار می     
کیک و یا در هم ادغام شده و بـصورت یـک کـشور              از هم تف  ) !فرضی(یک خط مرزی و     

 . استعماری تمام عیار در اختیار استعمارگران قرار گرفتند
 

 کشورهای همجوار با خلیج فارس
 :ای درسواحل خلیج فارس عبارتند از نمونه این کشورنماهای چندقبیله

 عربستان سعودی * 
نوبی خلیج فـارس    ای است که با سواحل ج      این کشور نخستین کشور چند قبیله     

 عربـستان سـعودی بـا خلـیج فـارس      !پایتخت) ریاض(با اینکه حد فاصل    . همجوار است 
باشد و در ایـن کـویر خـشک          می) صحرای بزرگ عربستان  (یزرع بنام    کویر خشک و لم   

شـد، ولـی عوامـل انگلیـسی اسـتعمار        اثری از آب و علف و موجودات زنـده دیـده نمـی            
اند که صـدور    تا مرزهای جنوبی خلیج فارس ادامه داده     را) نوکشور(مرزهای شمالی این    

عربـستان سـعودی بوسـیله      . نفت از شاهراه خلیج فارس به تنگه هرمز سهولت پیدا کند          
مـشهور و بوسـیله     ) لورنس عربستان (که به   ) سرگرد لورنس (یک جاسوس انگلیسی بنام     

دیل به یک کشور    مفتخر گردید، تب  ) !اعدام درجه(تروریست های انتلیجنس سرویس به      
 .شد
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 .نام رسمی ـ پادشاهی عربستان سعودی
 ۀ شمــسی، بوســیل ٢/۶/١٣١١=  مــیالدی ٢٣/٩/١٩٣٢ -!تــاریخ اســتقالل 

 .انگلستان
نــوع حکومـت ـ ســلطنتی مطلقــه بـا یــک مجلــس مــشورتی    . ریــاض: پایتخـت 

 ).!انتصابی(
 ١٩٨٢و از سـال  ) ابن سعود در آغـاز اسـتقالل  (رئیس حکومت ورئیس دولت ـ  

  .د ابن عبدالعزیز ولیعهد سابقفه
فیلیپینی، بحرینـی، مـصری، یمنـی، اردنـی     (ـ بقیه % ٧.٧٢نژاد ـ عرب سعودی  

 ].ربستان به توضیح در باره جمعیت کویت مراجعه فرمائیدعدر مورد جمعیت ...). [و
 .ـ مسیحی، هندو% ٩٨) اکثراً سنی(دین ـ مسلمان 

 )!اصلیزبان (ـ انگلیسی ) زبان رسمی(زبان ـ عربی 
 . شهرهای مهم ـ جده ـ مکه ـ طائف ـ مدینه ـ دمـام

 
 نکته مهم در باره نام عربستان

 :نام کنونی عربستان ـ در آثار باستانی ایران بشرح زیر آمده است
های زاد اسپرم ـ بن دهش ـ اوستا ـ و     تازیکستان ـ آثار پهلوی و ادبیات ـ گزیده  

 .سایر آثار کهن ایران
د سایر نامهای ایرانی که امـالی آن از حـروف فارسـی بـه حـروف      اربستان ـ مانن 

) عـیالم (کـه بـصورت     ) ایـالم (تبدیل گردیده مانند    ) ع(اول به   ) الف(عربی تبدیل شده،    
کـه از  . اسـت ) اربـستان (معرب شـده  ) عربستان(به این ترتیب  ... و غیره . شود نوشته می 

 .د مکان ساخته شدهپسون) ستان(به معانی مشروحه یزیر و ) ارب(واژه ی 
ـ در  . کنند را به معنی در ظلمات دوزخ یاد می       ) ارب(شعرای قدیم عموماً    = ارب  

ناحیتی است در زیر زمین که در آن گروهـی از امـوات مـسکن            ) ارب(نظر شعرای یونان    
و مردگان در آنجا کفاره گناهـان خـویش دهنـد،           ) برزخ(دارند و آن مأوائی است موقتی       

بـه معـانی خـواب،      ) ارب(در اساطیر یونان    .  را با دوزخ مشتبه کرده اند      )ارب(اغلب شعرا   
دارای معانی، محتـاج  ) ارب(ـ در عربی  ) از فرهنگ دهخدا  . (مرگ، و اوهام نیز آمده است     

بودن به چیزی ـ سخت شدن زمانه ـ فاسـد شـدن معـده ـ بریـده شـدن دسـت را هـم           
 ).از ناظم االطباء(و محتاج بودن تهیدست گشتن ) = ارب(ـ ) از منتهی االرب(میدهد 
چهره  شتر سیاه ـ تیره رنگ ـ  = مأخوذ از زبان پهلوی است به معنی ) عرب(واژه  

با توجه به معانی منتخب . شده است) اربک(سوخته ـ سیاه ـ که در زبان عرب تبدیل به   
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طبیـق  در شرح فوق و با توجه به اینکه در روزگاران کهن نام هر سـرزمین را بـا ت                  ) ارب(
اربـستان بـرای آن صـحرای عظـیم       (اند، انتخاب نام     کرده شرائط اقلیمی آن انتخاب می    

رسد که همـانطور کـه       آب و علف و گرمای جهنم آسای آن نامی مناسب به نظر می             بی
  .شود نوشته می) عربستان(قبالً اشاره شد این نام معرب شده و اکنون بصورت 

 
 تاریخچه عربستان سعودی

یـزرع و   ای لـم    سعودی در حقیقت سرزمینی است بـصورت جزیـره          عربستان * 
شنزار شامل کویرهای سوزان و بزرگ، دارای چند شهر کوچک و قدیمی دور از هـم کـه         

نـام  . به روم و مصر و روم و فنیقیه بوده است         » تیسفون«رو از ایالت     در مسیر راه کاروان   
بوده که در جنوب غربی ایـران       ) نتازیکستا(قدیمی و تاریخی این ریگزار وسیع و سوزان         

 .قرار دارد و قرنهای پیاپی در تاریخ گذشته جزو مستعمرات ایران بوده است
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شـود عـالوه بـر عربـستان سـعودی و عـراق              بطوریکه در نقشه فوق مشاهده می     
کشورچه های جدید مینیاتوری مانند کویت، بحرین، روام قطارات متحده عربی همـه در      

  .ل جنوبی خلیج فارس قرار گرفته اندسواح
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ای بوده اند که با فواصل زیاد درمیان شنزارهای وسیع           ساکنین آن اقوام پراکنده   
ایـن منـاطق در سـالهای، قبـل ازتفکیـک سیاسـی آن بوسـیله                . انـد  کـرده  زندگی مـی  

رزهـای ایـن   انگلیسی هـا م . استعمارگران انگلیسی، تحت تسلط دولت عثمانی بوده است   
ریزی کردند که کویر بـزرگ عربـستان         ای نوظهور را طوری انتخاب و طرح       کشور قبیله 

بـا سرنوشـت   ) اردن ـ عراق ـ کویت ـ عمان و یمن   (در میان چند کشور جدید التأسیس 
 .مشترک قرار گرفته است

) عمـان (درمغـرب و  ) کویت[(شبه جزیره عربستان از شمال غربی به خلیج فارس          
و از سـمت    )] یمـن (و) عمـان [(و از جنوب به قسمت دیگـری از         ] یج فارس درجنوب خل 
که به سواحل دریای سـرخ منتهـی        ) غربی عسیرنجد حجاز  (های کوههای    مغرب، دامنه 

 .گردد محدود است می
مهمترین مناطق قابل زیست برای قبایل پراکنده در این کشور خشک و کـویری              

امـروزه مراکـز تجمـع قبلـی آنـان          . ته است های همین کوههای غربی قرار گرف      در دامنه 
ریـزی   ایـن شـهرها کـه بـا طـرح         . تبدیل به شهرهائی مصنوعی و غیرطبیعی شده است       

استعمارگران بوجود آمده به هیچ عنوان خودکفائی الزم و طبیعی و قدیمی خود را ندارد               
و تغذیـه   کـه بوسـیله اسـتعمارگران اداره        ) کارخانجات تولید برق  (و با از کارافتادن فقط      

زیـرا کولرهـا،    . میشود، ظرف مدت یک ماه، ذیحیاتی در آن شهرها زنـده نخواهـد مانـد              
سردخانه ها،آسانسورها، وسائط نقلیه و تمام دستگاههای به اصطالح مدرن کنونی از کار             
خواهد افتاد، و هیوالی ابدی گرمای کشنده هر جنبنده ای را به دیـار نیـستی رهـسپار                   
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تبوک ـ الوجد ـ جده   (عبارتند از ) قبایل قبلی( شهرهای کنونی مهمترین. خواهد ساخت
و چنـد  ) ریـاض (های نجد عسیرحجاز، و شـهر   در دامنه) ـ مدینه ـ مکه ـ طائف و لیث  

شهرک دامنه شرقی همین نجد در میان دو صحرا وسیع خشک و سوزان با شنهای روان           
در روزگاران کهن آب قلیـل      . دان قرار گرفته ) صحرای رُبع الخالی  (و) صحرای بزرگ نفوذ  (

های نجد عسیر حجـاز وجـود داشـته و دارد تکـافوی زنـدگی             هائی که در دامنه    چشمه
هـای   کرده است ولی درحال حاضر با اضـافه شـدن ملـت           تعداد قلیل مردم قبایل را می     

هویت، الشـخوارهای بیگانـه،      اند، مانند مهاجرین، کارگران بی     جدیدی که در آن ریخته    
 تازیکستان حتـی بـرای چکانیـدن چنـد قطـره در چـشمان مـردم، کفایـت                   آب طبیعی 

هـا را    در این شبه جزیره به علت وجود شنهای روان، که بـسرعت روی جـاده              . کند نمی
پوشاند، هنوز هم نقل و انتقال و مسافرت از شهری به شهر دیگر حتی با مجهزتـرین      می

 یک کاروان موتوری و راهنما و بلـد         و به . آمیز است  وسائط نقلیه بسیار دشوار و مخاطره     
 . باشد نیاز قطعی می

 با یـک پـشت چـشم نـازک          !و ظاهراً بهشتی  ) رفاهی تحمیلی (این شیوه زندگی    
کردن استعمارگران، ظرف مدت کوتاهی جهـنم موعـود ادیـان را بـرای سـاکنان آن، در                  

 .آورد همین دنیا به ارمغان می
 

 عراق
 . گرفت!عودی، عراق از انگلستان استقاللده روز بعد از استقالل عربستان س

که بعد از کودتای عبدالکریم قاسم و اعـدام  ) پادشاهی عراق(نام رسمی ـ نخست  
هـا در هیچیـک از       این نوع جمهـوری   . [شد) جمهوری عراق (ملک فیصل دوم تبدیل به      

نمونـه مـشخص    . کشورهای استعمارزده، بجز یک نام، تشابهی با جمهوری واقعی ندارنـد          
ها همین جمهوری عراق است که تمام رؤسای جمهور آن بوسیله کودتای             ن جمهوری ای

 .]  رسیده اند!نظامی به ریاست جمهوری
 .پایتخت ـ بغداد
 .از انگلستان.  شمسی١٢/٧/١٣١١= میالدی ٣/١٠/١٩٣٢ ـ !تاریخ استقالل

 . با یک مجلس قانونگذاری!نوع حکومت ـ جمهوری
 ١٣۵٧=  میالدی١٩٧٩ازسال . رئیس جمهوررئیس حکومت ـ و رئیس دولت ـ   

که بعلت سرپیچی از اوامر اربابان، و بـه شـیوه دموکراسـی و    (صدام حسین بود  شمسی،
 دوران خدمتش به پایان رسـیده و در زنـدانی نـامعلوم کفـاره پـس              !پلورالیسم امریکائی 

 .)میدهد
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آسـوری  ــ  % ٧٨.١تـرکمن   ـ% ١٩ـ کرد ایرانی % ٣٧ـ عرب % ۴٠نژاد ـ ایرانی  
 . عراق!گردانندگان اصلی کشور مستقل %۴٢.١ امریکائی و اروپائی -%٨.٠

 %.٣.٠ـ الئیک % ٧.٢ـ عیسوی % ۵.٣۴ـ سنی % ۵.۶٢دین ـ شیعه 
 .ـ فارسی ـ کردی ـ ترکی ـ آرامی) زبان رسمی(زبان ـ عربی 

ای و اسـتعمارزده در سراسـر         به کشورهای نوظهور چنـد قبیلـه       !عطای استقالل 
هـای آنـان     به لقای ظاهرالصالح آن کشورها بخشیده و فعالً از شرح قصه غـصه        جهان را 

یابیم، که این طریق هم مدت کوتاهی        میگذریم، ولی رویهمرفته به این نتیجه دست می       
ثمراتی ناخوشایند برای غارتگران ببار آورد زیرا بـزودی در همـان کـشورهای نوظهـور و                 

 .شدای، نهال ضداستعمار بارور  چندقبیله
برخی از نوکران سر بفرمان بیگانه که زمام امور کشور جدید را در دست داشتند،               

بینی شدند، از بردگی و نوکری اربابان خـود سـربرتافته اربـاب              گرفتار غرور و خودبزرگ   
گـری ادامـه داده و بـا         و همچون روسبیانی که پس از ازدواج به روسـبی         . دیگری یافتند 

، با رقیبان دیگر بصورت پنهان و آشکار، نرد عشق باختند، و            کنند دیگران رابطه پیدا می   
سرنگون کردن و یا رام نمودن مجدد آنها برای اسـتعمارگران بـسیار گـران تمـام شـد و                    

رابطه این اربابان و نوکران مانند شوهرانی بود که با فاسـق            . نتیجه دلخواه را حاصل نکرد    
 .نشینند زن خود بر سر یک سفره می

های آسیا و افریقا و استرالیا   در تمام سرزمینهای استعمارزده در قارههمانطور که
ای، مورد آزمایش قرارگرفت، در جنوب ایـران و منـاطق            ایجاد کشورهای تازه چندقبیله   

ولـی  . تر بمورد اجرا گـذارده شـد       جنوبی خلیج فارس هم همین برنامه بصورت گسترده       
انگان در تمام جهان، و همچنین رقابـت        های ملی و ضدبیگ    انقالبات پی در پی و خیزش     

 :الشخورهای جدید غربی، جهانخواران را به این نتیجه رسانید که
کنـد،   تا ملتی، در سرزمینی معین با آرمان و دین و تاریخ مشترکی زندگی مـی              (

و نیروئی کـه مـردم را بـه    . توان اعتباری قائل شد   هرگز برای پیوند آنان با بیگانگان نمی      
انگیزد، تنها عشق بـه مـیهن و یکپـارچگی ملتهـا در           المللی برمی  ارتگران بین پیکار با غ  

 .)برابر دشمنان بیگانه است
 

 تاریخ بوجود آمدن کشورچه های مینیاتوری و امارات متحده عربی
گیری از مصائب و حوادث گذشته هیوالی استعمار بـه ابتکـار جدیـدی               با نتیجه 
) ت کوچک کشورهای مینیاتوری و خلق الـساعه       ایجاد کشورچه و یا ماک    (دست زد و آن     

بایستی، ملقمه و آش هفتجوشی باشند، که هیچیک از عوامـل           ) ها کشورنامچه(این  . بود
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یعنــی . در آن معجــون یافــت نــشود) ملـــیت و تــشکیل یــک کــشور و ملـــت (اصــلی 
 )نه تاریخی داشته باشد، نه فرهنگی، نه ملت واحـدی    : (ساخته شود که  !!) کشورمانندی  (

ای  در وجود ساکنین آن که همه از طیـف کـارگران روزمـزد هـستند، نبایـستی ذره                 (و  
 :پس باید.). پرستی و حتی عشق به آب و خاک وجود داشته باشد احساسات میهن

 ).نخست کشوری ساخت و پرداخت، سپس درآن آدم، یعنی ملت ریخت(
 ای و  یلـه اولین طرح آزمایشی استعمارگران برای تشکیل کشورچه هـای تـک قب           

و با موفقیت کامل استعمارگران در اجرای این طـرح،          . بود) کویت(مینیاتوری امیرنشین   
 :کنیم که ذیالً به تاریخ بوجود آمدن آنها اشاره می. کشورسازی تداوم یافت

 
  کویت*

 نام رسمی ـ دولت کویت
 .ش از انگلستان٢٩/٣/١٣۴٠= م ١٩/۶/١٩۶١ !تاریخ استقالل

  ». مراجعه شود٢توضیح شماره به «کویت  پایتخت ـ
 . مشروطه یا امیرنشین با یک مجلس قانونگذاری!نوع حکومت ـ پادشاهی

مراجعـه  ٢به توضیح شـماره  «نفر  ٠٠٠.٨٠٩.١ تعداد ١٩٩٧جمعیت ـ درسال  
 ».شود

 .١٩٩٨رئیس حکومت ـ امیر شیخ جابر االحمدآل جابرالصباح از سال 
ـ بقیه ایرانی، سـایر اعـراب،   % ۴١)  کویتیعجم(نژاد ـ ایرانی االصل با نام قدیمی 

 ». مراجعه شود٣به توضیح شماره «. هندی، پاکستانی، فلسطینی
 مراجعـه  ۴به توضیح شماره «. شهرهای مهم ـ جهره ـ سالمیه ـ حولی ـ فراوانیه    

 ».شود
در بدو استقالل این کشورچه، فقط (در باره پایتخت کویت ـ   »١توضیح شماره «

و شهر یـا    ). در میان کویر بزرگ شنهای روان بنام کویت وجود داشت         یک آبادی کوچک    
ای کوچک هم در آن منطقه نبود، کـه یکـی از میـان آنهـا بـه عنـوان پایتخـت                       دهکده

و شـهرهای دیگـر بعـداً       .) بنابراین پایتخت همان کویت محـسوب گردیـد       . انتخاب گردد 
 .ساخته شد

ـ  »٢توضیح شماره « =  مـیالدی ١٩٧١سال ( اوایل در باره تعداد جمعیت کویت 
که دولت انگلستان قراردادی با شیخ جابرابن احمد برای استخراج نفـت   )  شمسی ١٣۵٠

درآن منطقــه بــسته بــود و تعــداد زیــادی کــارگر و مهــاجر و مجــرمین فــراری و ســایر 
جویان بدون داشتن کارت شناسائی به آن بندر کوچک ریخته بودند، تعداد جمعیت              پناه
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 :ز سرشماری رسمی و کامل نشده بودند بشرح زیر بودکویت که هنو
 ـ عجم کویتی ـ بیست هزارنفر ـ ایرانی حدود چهار صـد و پنجـاه هـزار نفـر ـ      ١

 .  هزار نفر٣٠هندی پاکستانی، افریقائی، عرب جمعاً حدود 
هـای معتبـر مـصری بطـور         تعداد ششهزار نفر دختران مصری با داشتن گذرنامه       

کـه درآنزمـان هـوس      ) جمال عبدالناصـر  (این گروه بوسیله    . ودندرسمی به کویت آمده ب    
را در سر می پرورانـد، بـه کویـت اعـزام شـده بودنـد تـا            ) پان عربیسم (داری گود    کباده

ایـن مخـدرات از میـان    .  مشغول کـار شـوند     !بصورت معلمین مدارس و مبلغین مجالس     
شـده بودنـد کـه      چـین    زیباترین و دلرباترین سیاه چشمان مشکین موی مصری دسـت         

شــبها در بــسترهای دلخــواه خرامیدنــد، و  روزهــا بــدون حجــاب اســالمی در معــابر مــی
النسوان بود، و هنگامیکـه سـر و کلـه یکـی از ایـن                در آنزمان در کویت قحط    . آرامیدند می

شد، همهمه گوشخراش مکالمات عادی اعراب، که با         دلبران در تنها خیابان شهرک پیدا می      
 . شد نزاع سایر نژادها مشابه است، ناگهان به سکوتی مرگبار مبدل میفریادهای هنگام 

سازی  های تازه  های مردان عجم کویتی، در خانه      همسران و افراد مؤنث خانواده    
مانست، محبوس بودند و حتی با حجاب و روبنده هم ندرتاً      که به حرمسرای کوچکی می    

 . شدند در شارع عام دیده می
هـم   های نوساز و بـه     ان را صمیمانه دوست داشتند و در مغازه       عجم کویتی ها ایرانی   

. ای ایرانی به داد و ستد کاالهای مختلف اشتغال داشتند چسبیده در یک پاساژ طوالنی، عده
ها بود، کـه هرکـدام صـاحب         ها متعلق به عجم کویتی     مالکیت و اجازه کسب در این مغازه      

کار و عکس پرسنلی این مالکین در باالی مغازه دهها مغازه و فروشگاه بودند و اجازه کسب و 
ها تمام مشاغل مهم و حکومتی را در دست داشتند، ولی  این عجم کویتی. ها نصب شده بود

ایرانیانی . نام و نشان بسیار بزرگوارانه و جوانمردانه بود        رفتار آنها نسبت به ایرانیان آواره و بی       
 بدون پرداخت دیناری به مالک فروشکاه، آزادانه        که از حق مالکیت و اجازه کار محروم بودند        

تا آنجا که اگر مالک اصلی به مغازه آنهـا مراجعـه میکـرد او را                . به کسب و کار مشغول بودند     
شناختند، زیرا عکس او که در مغازه آنان در باالی جواز کار الصاق شده بود متعلـق بـه                    نمی

آوردند که صـاحب     ی هم به روی خود نمی     تر اینکه مالکان عجم کویت     جالب. سالها قبل بود  
کردند، مبادا  اصلی این مغازه هستند و مانند یک مشتری معمولی با فروشندگان برخورد می       

فروشنده از دریافت پول خودداری کند و یا بخواهد تخفیف مخـصوصی بـرای مالـک مغـازه                  
 .منظور نماید

، تعــداد عجــم بنــابراین هنگــام اعطــای اســتقالل از طــرف انگلــستان بــه کویــت
ــ اعـراب سـایر منـاطق        % ٨۶هویـت    بود و ایرانیـان بـی     %) ۴(های اصیل فقط     کویتی
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و تعداد انگشت شماری انگلیسی بودنـد       % ٧.٧نشین، هندی، پاکستانی، فلسطینی      عرب
حال اگر جمعیـت مـردم کویـت از سـال           . که کلیه امور را در دست و یا زیر نظر داشتند          

تواند دلیلی بجز این  ال دویست برابر شده باشد نمی س٣٧ یعنی مدت ١٩٩٨ تا ١٩۶١
 . هویت ملیت کویتی داده است باشد، که دولت کویت سخاوتمندانه به مهاجرین بی

بوسـیله  ) احمـدی (برداری از آن شـهرک نفتـی         بعد از حفر چاه نفت و آغاز بهره       
کویـت  انگلیسیها که بصورت مدرن ساخته شـد، و نـام کویـت را بـر آن شـهر نهادنـد و                      

 . آن محسوب گردید قدیمی جزو حومه
ها ـ ساکنین قبلی این منطقه یک قبیلـه    در باره نژاد کویتی »٣توضیح شماره «

نامیدنـد، و بـه ایرانـی بـودن خـود            مـی ) عجـم کـویتی   (االصل بودند که خود را       ایرانی
هرک محله آباد ایـن شـ     . کردند آنها به زبان فارسی بهتر از عربی صحبت می        . بالیدند می

کانی طویل و حجم آب بسیار بود، کویت    انبار قدیمی و کهنه با پله      قدیمی فقط یک آب   
فقط یک خیابان کوتاه سیمتری و یک ساختمان زهوار در رفته سه طبقه داشت کـه بـه                  

 . نام نهاده بودند) هتل بزرگ کویت(یعنی ) !فندق الکویت الکبیر(آن 
هـای جدیـد،     ور تعـدادی خانـه    در طول دورانی حدود شصت سال گذشته به مر        

های  ها حداکثر دو طبقه با یک حیاطی کوچک به شیوه خانه       این خانه . احداث شده بود  
ها در طرفین چنـد      خانه. گویند می) معمارسازی(متوسط ایرانی بود که اصطالحاً به آن        

ها متعلق به عجم  این خانه. عرض در یک قسمت شهرک قرار داشت    کوچه و خیابان کم   
سـایر مهـاجرین در     . ها و خانواده آنها بود کـه عمومـاً دارای زنهـای متعـدد بـود                یکویت
های مقوائی و فیبری و حصیری و یا چادرهای کوچک و بـزرگ در بیابانهـا زنـدگی                   النه
مهم اینکه حتی یک زن در میـان حـدود پانـصد و هفتـاد هـزار آواره وجـود              . کردند می

جنسی و تجاوزات وحشیانه نسبت به سایرین امری بنابراین رواج هرگونه انحراف . نداشت
 .کامالً عادی و غیرقابل اجتناب است

چـی و    شغل مهاجرین و آوارگان، امور ساختمانی، نجاری، کفاشی، بقـالی، قهـوه           
ار، و مباشر و کارهای بدنی بـود کـه          زسایر خدمات فنی فروشندگی در مغازه ها، خدمتگ       

اد زیادی هم از افراد کشورهای مختلـف، بـدون          در خدمت اقلیت عجم کویتی بودند، تعد      
داشتن گذرنامه و کارت شناسائی بودند که تحـت تعقیـب پلـیس در کـشور خـود و یـا                     

ولی جای معین و معلـومی نداشـتند و هـر           . المللی بودند در کویت سکونت داشتند      بین
از هـا    کـویتی  تمام مهاجرین و آوارگان حتی عجـم      . آمدند سرای آنان بود    کجا شب می  
 .بردند آنهاحساب می
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قرن تعداد   کارش باال گرفت و ظرف مدت نیم      ) شوخی، شوخی (کویت بقول عوام    
جمعیتش از حدود بیست هزار نفر عجم کویتی و حدود چهار صـد هـزار نفـر مهـاجرین         
بدون گذرنامه و برگ هویت معتبر، در حال حاضر به رقم بیش از دو میلیون نفر رسـیده                  

رگران در کویت موجب شد که آتـش آشـوب را در منطقـه خلـیج                موفقیت استعما . است
را مأموریـت دهنـد کـه کویـت را          ) عراق(ور سازند و حکومت دست نشانده        فارس شعله 
 .اشغال نماید

ایـن شـهرها همـه بعـد از اسـتقالل      : در باره شهرهای کویت »۴توضیح شماره «
 .اند کویت ساخته شده

ای کویـت، بـه نفـوذ        قبیلـه  کشورچه تک استعمارگران پس از موفقیت در ایجاد       
نوبی خلیج فارس اقدام نمودند و این بار قطر را مـورد تجـاوز              جهرچه بیشتر در سواحل     

  .قرار دادند
  

 قطر * 
 ).دولت قطر(نام رسمی ـ 

 .از انگلستان. ش١٢/٧/١٣۴٩= م٣/٩/١٩٧٠ !تاریخ استقالل
 .پایتخت ـ دوحه

 )شیخ نشین(نوع حکومت ـ سلطنتی مطلقه 
 .١٩٩۵رئیس حکومت و رئیس دولت ـ شیخ حمدبن خلیفه آل ثانی از سال 

این ملت هم شباهت . نفر رسیده بود ۵۶١٠٠٠ به مرز ١٩٩٧جمعیت ـ درسال  
 .های دیگر دارد که شرح آن در مورد کویت گفته شد زیادی به سایر ملل کشورچه

 ـــ% ٢۵ـــ عــرب غیرقطــری % ٣۴ـــ هنــدی و پاکــستانی % ٢٠نــژاد ـ قطــری  
ـ انگلیسی و امریکائی و سایر اروپائیان که سرنوشت بقیه را در دسـت دارنـد                 %١۶ایرانی

۵.% 
ــ مـسلمان   % ١.١ـ هنـدو  % ٩.۵ـ عیسوی % ۴.٩٢دین ـ مسلمان و اکثراً سنی  

 %.٢.٠بهائی 
 )انگلیسی(ـ فارسی ـ اردو و صد البته ) زبان رسمی(زبان ـ عربی 

 .الشویل ـ الغویر  ـ الرئیس ـ امشهرهای مهم ـ ریان ـ ورکه ـ ام سعید
ً مانند قارچ از ریگزارهـای            تمام کشورچه  ها، کشورهای مینیاتوری، که اخیرا

و در حقیقت سواحل جنـوبی خلـیج فـارس، سـر بـرون آورده انـد،                 ) جزیرۀ العرب (
) شناسـنامه تـاریخی   (باشـند و هیچکـدام       دارای سرنوشتی مشابه بـا یکـدیگر مـی        
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گذشته و پیشینه تاریخی در تمام مناطق خلیج فارس هیچ اثـر و             در طول تاریخ     .ندارند
ای جدیـد    شود و کشورهای چند قبیلـه      نشانی از حکومتی مستقل و تاریخی دیده نمی       

اند کـه فقـط از       ای بوده  ای جداگانه  های قبیله  همه مستعمره ) عربستان و عراق  (مانند  
 . عنایت شده است!استقاللبه آنها ) انگلستان(هفتاد و سه سال پیش آنهم بوسیله 

ای که ماننـد قـارچ ناگهـان سـر از زمـین              های مینیاتوری و تک قبیله     کشورچه
هـا کـه حتـی تـاریخ         این کشورک ). زنند غوره نشده دم از مویز شدن می      (اند،   درآورده

 مـدنیت   ۀای ندارنـد، و فاقـد نـژاد مخـصوص و فرهنـگ معـین و سـابق                  درازمدت قبیله 
عرض خود (اند، که   مگسهائی در عرصه سیمرغ به جوالن پرداختهمیباشند، اکنون مانند
 .)دارند برند و زحمت ما می

 ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه تست «
  »داری عرض خود می بری و زحمت ما می                                     

ین تردیدی وجود ندارد که، هیچ کشور اروپائی و استعمارگر، مایل نیـست سـرزم             
 :زیرا در اینصورت. ای را که بر آن مسلط شده، ضمیمه کشور خود سازد بیگانه و ویرانه

اوالً ـ تمام افراد آن سرزمین جزو افراد و ملت کـشور مهـاجم محـسوب خواهنـد      
 .مند گردند و بایستی از تمام مزایای مردم در کشور غالب بهره. شد

شـود و در اینـصورت    رازیر مـی ثانیاً ـ سیل مهاجرین اروپائی به آن سـرزمین سـ   
بایستی امکانات اجتماعی، آموزشی، بهداشـتی، فرهنگـی و آزادیهـای مختلـف فـردی و                
جمعی برای افراد کشور مغلوب فراهم گردد، که این موضـوع نـه تنهـا موجـب تـشکیل                   

های طبیعی انسانها خواهد گردید، بلکـه هرگونـه مخالفـت بـا روش               احزاب و دادخواهی  
خواهی و همچنین بروز اعتصابات و انقالبات قطعی و اجتنـاب ناپـذیر              یحکومتی و آزاد  

 .است
های اهریمنی سر برون    از پس اندیشه  ) کشورک سازی (چنین شد که طرح نوین      

قدرت در جزایر جنوبی دور افتاده و        های جدید و مینیاتوری و البته کم       کشورچه آورد و 
بـه ایـن   . ل وادی عربستان بوجود آمـد سواحل تقریباً خالی از سکنه خلیج فارس در شما  

یزرعـی را در نظرگرفتنـد، کـه از نظرجغرافیـائی            آب وعلف و لـم     معنی که سرزمین بی   
توانست بصورت منبـع درآمـدی از نظـر          ولی این منطقه می   . امکان توسعه آن محال بود    

ن درآمده و همچنین بازار آزاد صدور کاالهای تجارتی، بدو   ) خصوصاً نفت (معادن طبیعی   
هـا بـرای کـشورهای       پرداخت عوارض گمرکی بصورت قاچاق و مرکز خریـد نورچـشمی          

در غارت انبارهای بزرگ نفتی با کشور بزرگ و مقتدری مانند ایران            . بزرگ همجوار باشد  
 .طرف نباشند
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جهانخواران پس ازاشغال منـاطق مـورد نظـر، عملیـات احـداث چـاه نفـت و یـا                    
آب و علـف     توضیح آنکه در تمام سواحل خشک و بـی        [. ای را براه انداختند    خانه تصفیه

عمـق خلـیج فـارس      . خلیج فارس معادن نفت و گاز در زیر زمین به هم متصل هـستند             
. زنـد   متر نیست و چاههای نفت، مانند دریائی در زیر این مناطق موج می             ١٣٠بیش از   

 عربـستان   مخازن نفتـی  . دریاهای زیرزمینی نفت را با مرزهای متغیر خاکی کاری نیست         
تمام خـاک آمریکـا روی      . به دریای بزرگ نفتی کویرهای لوت و نمک ایران متصل است          

برای سوداگران بزرگ نفتی مخارج استخراج و تصفیه نفـت در           . دریای نفت آرمیده است   
 .] صاحب سودمند تراست های بی سرزمین

اده های اسـتخراج و تـصفیه نفـت، راه و جـ            استعمارگران پس از تکمیل کارخانه    
سر و تهی را در کنار کارخانه احداث نمودند و هتل و رستوران و مراکز عیش و نوش                   بی

کننـد و    و تفریحات سالم و ناسالم احداث کرده و چند ساختمان بزرگ و کوچک بنا می              
آنگاه برای این کارخانه احتیاج به یک رئیس         ).در حقیقت یک کارخانه ساخته میشود     (

ترین قوانین کار اجباری و بیگاری را به          یسی که بتواند سخت   رئ. و اداره کننده دارند   
کـم و کاسـت بـه مرحلـه اجـرا        فرامین اربابان خارجی را بـی    . کارگران تحمیل نماید  

المللی کـارگر و کارفرمـا کـوچکترین ارزشـی قائـل              برای روابط قانونی و بین    . بگذارد
اجــرای حــدود بخــت و معتــرض را بــه بهانــه   دســت و پــای کــارگران نگــون. نــشود
و اربابان هم به بهانه عـدم   . با یک اشاره قطع کند و یا به قتل برساند         ) اسالمی(شرعی

 دیگر چشم روی هم گذاشته و نـسبت بـه اعمـال             !دخالت در امور داخلی کشورهای    
ها به حداکثر ممکن      آمیز آنها با دیده اغماض بنگرند، تا سود خالص کارخانه           جنایت

امیـر یـا    (این رئیس کارخانه نمیتواند بجز یـک        . سرازیر شود انتهای آنها     به جیب بی  
استعمارگران برای اجرای این نیات غیرانـسانی       . اعتبار باشد   ولو قالبی و بی   ) !پادشاه

 :یازند  به دو عمل شیطانی دست می
شـعور را از میـان یـک قبیلـه      القلـب و کـم   طلـب و قـسی   یک فـرد جـاه   : نخست آنکه 

و قـسمتی از    . گمارنـد  برمـی ) امیـر و پادشـاه    (ریاست کارخانه با عنوان     برگزیده و به    ) نژاد عرب(
 .کشد نصیب او نمایند درآمد نفت آن کارخانه را که به ارقام نجومی سر می

گیرنـد،   با این وجود که مشاغل مهم کلیدی را عمالً عمال بیگانه در دسـت مـی        : دوم آنکه 
ـار و اقـوام رئـیس قبیلـه بعنـ                  ـالیزی   (وان  ولی چند نفر از کـس و ک ـای   سـمت ) مترسـکهای ج ه

ـاکم            . شوند دار می  ها و ادارات قالبی و نمایشی را عهده        خانهوزارت ـار ح و به هر یک از افراد ایل و تب
کنند، تا هیچ فرد ناراضی در این کشورچه باقی  هم شغلی اهدائی و حقوق زیاد ماهیانه پرداخت می 

 .نماند
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ین ملت سیل مهاجرین بی پـشت و        ا.  احتیاج به ملت دارد    !حال این مملکت   
هـای شخـصی مختلـف، بـه ایـن کارهـای              هـا و وضـعیت      پناه است که با سرگذشت    

فراریـان از   : (گـروه نخـستین مهـاجرین شـامل       . آورنـد   دورافتاده و مستقل روی مـی     
باشـند،    خدمت سربازی، قاتلین و مجرمینی کـه در کـشور خـود تحـت تعقیـب مـی            

و سایر افراد خالفکاری هستند کـه نمیتواننـد بطـور    قاچاقچیان رانده شده از گروهها      
اغلـب ایـن گـروه عـالوه بـر اینکـه فاقـد              .) قانونی در یک کشور واقعی زندگی کننـد       

. شناسنامه، روادید و برگ شناسائی هستند، نامشان هـم مـستعار و غیرواقعـی اسـت               
میدهنـد  اینگونه فراریان از وحشت اخراج شدن از این کشورچه ها، بکلی تغییر رویه              

و سرکشی و غرور آنان، به اطاعت محض و یا خبرچینی و جاسوسی از دیگـران و آدم   
مانند کـه     اسبهای سرکشی می  (آنها به   . شوند می) اخته(فروشی تبدیل شده و واقعاً      

. شـوند  دهنـد و کـشیدن هـیچ بـاری را متحمـل نمـی       به هیچ انسانی سـواری نمـی      
کننـد تـا بـه       اینگونه اسبها، آنانرا اخته مـی     دامداران برای رام شدن و بار کشیدن از         

 .)بهترین اسبهای بارکشی مبدل گردند
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
خلیج فارس و گذرگاه استراتژیکی و مهم تنگه هرمز، و جزایر متعـدد             

توانند پایگاه نظامی مهمی برای ایران باشد        در این منطقه حساس هر یک می      
هـا   شتیهای بازرگانی و نفـتکش    که بر این منطقه تسلط کامل دارد، و تمام ک         

 .اجباراً بایستی از این تنگه به اقیانوس هند عبور و مرور کنند
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شوند، آماده انجـام     شدگان باربردار، که به آدمیان مردم آزار تبدیل می         این اخته 
شوند، و از انجام هر مأموریت       اصل و نسب خود می     هرگونه خدمتی نسبت به اربابان بی     

دستمزدهائی هم . زنند در هم غیرانسانی و وحشیانه باشد، سر باز نمیای هرچق و وظیفه 
ها زندگی   برگشتگان گناهکار، در بیغوله    ولی از آنجا که این بخت     . شود به آنان داده می   

باشند، جز خورد و     کنند و بطور کلی دارای شخصیت و حقوقی در حـد جانوران می            می
آنها اضافه دستمزد خود را برای مادر، پـدر و          . خواب محقرانه خود، مخارج دیگری ندارند     

ولی از نظر قانونی و استفاده از مواهب ملـی حـق تملـک،              . فرستند زن و فرزند خود می    
اجاره کردن رسمی اماکن، ازدواج قانونی و رسمی، تـشکیل خـانواده، و خریـد و فـروش                  

 خود ایمن نیـستند     از جان . اموال غیرمنقول و بسیاری از امکانات معمولی دیگر را ندارند         
ایـن جانورمĤبـان    . کند نام و نشانها را جزو ملت خود حساب نمی         و هیچ کشوری این بی    

 .اخته شده حتی یاور و پشتیانی در حد سازمان حمایت حیوانات ندارند
قیمتـی را    توانند چنین کارگران پرکـار و ارزان       کشورهای استعمارگر چگونه می   

ا روی آورده و به وضع آب و هوا و امکانـات آن منطقـه               سراه که با پای خود به این ماتم      
هـا   چین کرده و راهـی اینگونـه کـشورچه         کویری خوکرده اند، از چهارگوش عالم دست      

 نمایند؟
ایـد، در    پس از مدت کوتاهی خبر به کشورهای مجاور میرسد کـه چـه نشـسته              

ای تأمین زندگانی   بالفاصله سیل کارگران بیکار که بر     . کنند فالن کشور چه پول پارو می     
هـا   خانواده خود در جستجوی کاری مناسب هستند، از کشورهای مجاور به این کارخانه            

 .شوند سرازیرمی
این سیاه روزگاران هم بعضی با روادیـد و برخـی بـصورت مهـاجرین فـراری بـه                   

و به ایـن صـورت ملتـی    . کنند پیوندند و کادر کارگران کارخانه را تأمین می دیگران می 
فراریـان  . شود های تاریخی و فرهنگی به آن کشورچه ریخته می         ون و بدون ریشه   ناهمگ

شوند، وضعیتی مشابه با همان      ها می  و مهاجرینی که بدون پاسپورت وارد این کشورچه       
گروه اول مهاجرین دارند، که تمام از آنها حتی کسانیکه ویزای ورود و هویت کامل دارند               

  .نقول محرومنداز حق خرید امالک و اموال غیرم
زیرا افراد این ملت    . باشد هویت دارای خاصیتی جدید و نوظهور می       این ملت بی  

یعنی کارگران این کارخانه استعماری، از نظر جسمی تقریباً سالم و دارای نیروی کـاری               
بیشتر از افراد معمولی هستند و تمام آنها با آگاهی از قدرت جـسمی و توانـائی خـود در     

انـد، و    هـا روی آورده    فرسا و تحمل زندگی سخت به این کارخانـه          طاقت انجام کارهای 
اغلـب ایـن    . رفتـار شـود   ) مثل یک آدم  (توقعی هم ندارند که با آنان منصفانه و عادالنه و         
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اند که برای تأمین مخارج خانواده فقیر و بیکار خـود بـا قبـول                شوربختان بینوایانی بوده  
های بـاری    داوم در شکاف مابین دو شاسی کامیون      ساعتهای م (هزاران مخاطره، از قبیل     

های  مخفی شدن، دو شبانه روز، بدون امکان بلع و دفع در حفره کوچک زیر اطاقک لنج        
هـای آدمخـوار خلـیج       بارکش دریائی خوابیدن، کیلومترها در آبهای پر از کوسـه مـاهی           

با پای خود به این شخصاً و به اصطالح ...) فارس شنا کردن و احتماالً به ساحل رسیدن و   
 .اند ها روی آورده خانه سالخ

 »پی ایشان به آن دکان شدی؟ کی                 گاو اگر واقف ز قصابان بدی«
وجـود  ) امیر(در این کشورچه مینیاتوری نوبنیاد، هیچ قانونی جز اراده هراسناک           

ارجی، بـاجگیر   هر کشورچه، عالوه بردریافت حقوق دریـافتی از اربابـان خـ           ) امیر. (ندارد
 . باشد فروشی می ها و مراکز فساد و بازارهای برده قمارخانه

ترین طریقی نسبت به کودکان ربوده شده از         سایر اعمال جنایتکارانه با بیرحمانه    
ها  مراکز فساد در اشکال و انواع مختلف در این کشورچه         . کشورهای دیگر اعمال میشود   

 خردسال حتی زیـر پنجـساله کـه از کـشورهای        نونهاالن. روزی دایر است   بصورت شبانه 
 .ای به این اماکن فروخته میشوند اند، بوسیله سارقین حرفه بزرگ ربوده شده

فروشی را در این     سال گذشته یک خبرنگار فرانسوی موضوع وجود بازارهای برده        
کشورها مطرح کرد و جنجالی جهانی برپا شد ولی پس از مدت کوتاهی کار این بـازار از                  

رگرفته شد زیرا بسیاری از شخصیتهای سیاسی و تجارتی جهان مشتری پر و پا قرص                س
و اکنون امیران چنین مراکـز اسـتعماری و سـیاهکاری هـستند کـه               . این بازارها هستند  

میخواهند دامنه جنایات و خیانتهای خویش را به سایر جزایر و سـواحل جنـوبی خلـیج                 
  .فارس گسترش دهند

 
 ارات سرنوشت درآمدهای ام

ــا اینکــه کلیــه قراردادهــای نفتــی کــه میــان دول اســتعمارگر و شــیوخ ایــن    ب
صاحب منعقد میگردد بسیار بیرحمانه و غیرمنصفانه اسـت، ولـی            بی) کشورهای مینی(

ظاهراً ارقامی اسـت کـه سـر بـه          ) های کشورنما  کارخانه(باز هم مجموع درآمدهای این      
 .شود  میاین درآمدها به دو شاخه تقسیم. فلک میزند

شاخه اول، درآمد شیوخ ـ رقم قابل توجهی از این درآمدهای باد آورده و نجومی  
های بزرگ و وسـایل داخلـی        گرد و تازه بدوران رسیده صرف تهیه خانه        را، شیوخ بیابان  

. آوری میگـردد   آوری انتخاب و جمع    سلیقگی تهوع  این لوازم گرانقیمت با بی    . کنند می
هاست کـه رویهـم انباشـته        های صحرائی مانند سمساری     گونه تزئینات داخلی این کاخ   
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 .شده و خریداری هم ندارد
سایر وسائل تجملی و گرانقیمتی که بوسیله شیوخ اشترنشین سوسمارخوار سابق           

های لوکس و آخرین مـدل،       اتوموبیل: به اقامتگاههایشان منتقل میگردد، عبارت است از      
حاصـل کـه فقـط       شخصی، ولی پرهزینـه و بـی      های   آثار عتیقه مختلف و تأسیس موزه     

رقم عمـده دیگـری از ایـن درآمـدها در کازینوهـا و              . بازی و سرگرمی دارد    جنبه اسباب 
ها بوسیله اروپائیان دایـر شـده و         ها و سایر اماکن فساد که در همین کشورک         قمارخانه

در شـود، بقیـه ثـروت شخـصی شـیوخ            سایر اماکن مشابه در اروپا و امریکا مصرف مـی         
 .گردد بانکهای ظاهراً مطمئن خارجی ذخیره می

شاخه دوم، درآمد هـای دولتـی ـ از ایـن درآمـدها مقـدار قابـل تـوجهی صـرف          
پرداخت حقوق سنگین گردانندگان اصـلی دولـت و ادارات و سـایر مـأموران اسـتعمار و                  
 متخصصین خارجی و همچنین اعضای خانواده و اعوان و انصار خانواده شیوخ میشود که             

دســتمزد کــارگران . هــر یــک مــشاغل وزارت و نماینــدگی و غیــره را در اختیــار دارنــد
اگـر تأسیـسات   . بخت و زندگی باخته مهاجر هم از همین محـل پرداخـت میگـردد      تیره

بـدون گمـرک خـارجی هـم         شهری هم از قبیل سینما و مسجد و بازار فروش کاالهـای           
 .باشد شیوخ میساخته شود، مالک اصلی آن همین بستگان خانوداه 

هشتاد درصد .) اصل موضوع همینجاست( ـ  !شاخه دوم، درآمد به اصطالح کشور
هـا کـه    این اسلحه. میشود) از رده خارج شده(افزارهای  این درآمدها صرف خرید جنگ  

و سایر سالحهائی است که بـه هـیچ        ) های خارج از رده    جت(شامل هواپیماهای شکاری    
 . آید عنوان بکار این کشورکها نمی

در اثر جنگ هـشت سـاله بـا         ) اش صدام حسین با ارتش درهم شکسته     (وقتیکه  
 !ایران، بطور ناگهانی و بفرمان اربابان خود به کویت حمله کرد، تمام شیوخ و پادشـاهان               

 و قبیله کاخ و کارخانه و ملت   !جنوب خلیج فارس بدون هیچ مقاومتی گریختند و ارتش        
های خـود را     بعضی از آنها حتی خانواده    . اشتند و رفتند  هویت خود را واگذ    پناه و بی   بی

 .رها کردند و به اینسوی وآنسوی عالم گریختند
و سایر نبردهـای    ) عراق و کویت  (ایران و عراق    ) فرمایشی نه فرسایشی  (در جنگ   

داخلی در میان امارات که فوقاً به آنها اشاره شد، اسلحه های خارج از رده طرفین جنگ                 
 . ب از میان رفتبه همین ترتی

وقتی عراق کویت را اشغال کرد استعمارگران هزینه خارج کـردن صـدام را از               
بـرآورد نمودنـد و ایـن مبلـغ را از امیـر فـراری کویـت                 ) چهارده میلیارد دالر  (کویت  

دوازده ( بـیش از ! آن بیچـاره فقیـر  !خواستند تـا او را بـه کـاخ همـایونی بازگرداننـد            
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دو ( ناچار همه را دودسـتی تقـدیم کـرد و            !خارجی نداشت در بانکهای   ) میلیارد دالر 
. بدهکار شد، که وقتی به خدمت بازگشت بطور اقساطی پرداخت نمـود           ) میلیارد دالر 

عربستان سعودی با آن همه درآمدهای سرشار نفتی همواره میلیاردهـا دالر بـدهکار              
  !است

 
 از ایراننقش آخوندهای ایرانی درجدا سازی جزایر و مناطق خلیج فارس 

برای اینکه اطمینان پیدا کنیم که دولت حکومت اسالمی و حـاکمین دسـتاربند              
کنونی ایران تا چه میزانی دست در دست استعمارگران دارند، بایستی بـه سـه مقطـع و                  
بزنگاه تاریخی از سرنوشت خلیج فارس نظری کوتاه افکنده و حـوادث ایـران را درمـورد                 

 . ن مورد تجزیه تحلیل قرار دهیمهمکاری آخوندها با استعمارگرا
با مطالعه حوادث روزانه در ایران و خارج از کشور، و تطبیق آنها با هم در این سه       

هـای اسـتعماری سیاسـی عینـاً         اجرای برنامه (شویم که    رویداد مهم تاریخی متوجه می    
جالـب اینجاسـت کـه در    . برای یک فیلم سینمائی نوشته میشود »سناریو«بصورت یک 

 ).باشد می» سناریو«های اجرائی سیاسی هم  الح سیاسی، نام طرحاصط
با این تفاوت که هنرپیشگان سناریوهای سینمائی نقش دیگران را ایفاء میکنند،             

قهرمانان و نابکاران همه بازیگران هنرمند هستند نه قهرمان و نابکار واقعی، کسی دوست 
 و یـا مجـروح، پیـروز یـا مغلـوب            و یا دشمن هنرپیشگان دیگر نیست و حقیقتـاً کـشته          

نمیشوند، ولی در سناریوهای سیاسی بازیگران واقعاً، قهرمـان و یـا نابکـار، دوسـت و یـا                   
 . شوند و حقیقتاً کشته و یا مجروح، پیروز و یا مغلوب می. دشمن یکدیگرند

مطالعه این سناریوها که مانند سریالهای تلویزیونی، به هم شباهت دارند، بـه مـا               
ایم، و بـا چـه سـهولتی        کند که ما ایرانیان چگونه در خواب غفلت فرو رفته          ی می یادآور

 .خوریم فریب استعمارگران و دشمنان خویش و بیگانه را می
و چنانچـه مـتن سـناریوهای       . سومین سناریوی تکراری اکنون در حال اجراست       

 چگونه مـا را     گذشته را به دقت مورد مطالعه قرار دهیم متوجه خواهیم شد که بیگانگان            
 .باز هم به بازی گرفته و با دست خودمان، ما را به چاهسار بدبختی نگونسار کرده اند
یـابی   در این سه مقطع مهم و تاریخی سناریوی تکراری به منظور اشغال و دست           

 .به خلیج فارس به شرح زیر به مورد اجرا گذارده شده است
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 موضوع سناریوها ـ تسخیر خلیج فارس
انگلـستان   («MI۶» انتلیجـنس سـرویس  (ست هـا ـ محـصول مـشترک     سناری

 .روسیه) k.G.Bب .گ.کا(و
 کارگردان ـ دولت انگلستان

بازیگران اصلی ـ آخوندها ـ زمامداران خائن و تعداد قلیلـی پاکـدامن و قربانیـان      
 .بیگناه ـ مزدوران شناخته شده و جاسوسان بیگانه ـ روشنفکرنماها

 .ملت بیسواد وخشمگین.  بیگناه و احساساتیسیاهی لشگرها ـ جوانان
پایان داستان ـ خوشبختانه سـرانجام دو سـناریوی نخـستین، بـا ناکـامی نـسبی        

کنندگان به پایان رسیده است و پیوند ناگهانی تمام نیروهای ملـی و              نویسندگان و تهیه  
پـشیمان  پرست ایرانی آنچنان دور از انتظار استعمارگران بـوده کـه آنـان را کـرده         وطن

پیونـد و همبـستگی ایرانیـان در        . انـد  ساخته و ناچـار طـرح اهریمنـی دیگـری ریختـه           
های تـاریخی، مـا را بـه سرنوشـت سـومین سـناریو کـه بـه لحظـات پایـانی آن                        بزنگاه
سـوم را    میهنان عزیز ما، حساسیت این بزنگاه      باشد که هم   .سازد ایم امیدوار می   رسیده

عقایـد و آراء    . ی یک پیکر واحد به یکـدیگر بپیوندنـد        بخوبی احساس کنند و مانند اعضا     
شخصی را موقتاً کنار بگذارند و به هر طرز فکر و اندیشه و آرمان میهنی بار دیگـر ثابـت                    
کنند، که ایران همیشه زنده است و زنده خواهد بود و ما با هم سرافرازی ایران بـزرگ را                

 .فراچنگ خواهیم آورد
 

 یک ماجرای واحد سه بزنگاه بزرگ تاریخی با 
برای اینکه واقف شویم عملیات سیاسی بیگانگان، برخالف اظهـارات آخونـدهای             

بایـد بـه ایـن موضـوع      »هـا دارد  مقاطعی از تاریخ و انواع حکومت«کنونی چه ربطی به 
 . باشد توجه کرد که همه اقدامات آنها سناریوهایی ازپیش نوشته شده می

 )١٩١٩ تا ١٩٠٧(سناریوی ـ عهد نامه ننگین 
ـ جداسازی بحرین و ماجرای قرارداد شاه با شیخ شارجه، و همزمان با جـشنهای               

 ).ش١٣۵٠=م ١٩٧١( ساله ٢۵٠٠
 )ش١٣۵٨=م١٩٧٩(سناریوی ـ به اصطالح انقالب اسالمی ایران 

امید است ملت ایران بیدار باشد و همواره مبارزه خود را برای رسیدن بـه ایرانـی                 
دامه دهد و برای به چنگ آوردن استقالل و تمامیـت ارضـی مـیهن               آزاد، آباد و سرافراز ا    

 . اهورایی دمی آسوده نیارامد
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  بخش یازدهم
  

  جمهوری مشروطه ایران
  و پیش نویس قانون اساسی



  



 
  جمهوری مشروطه ایران

  
جمهوری در معنی خاص خود نظامی است انتخـابی کـه مـسئوالن آن توسـط مـردم                  

های مردم خواهند بود، همانگونـه کـه در ایـن تعریـف              و جوابگوی خواسته  شوند   برگزیده می 
 امـا بـا نگـاهی بـه     . باشـد  شود نیازی به پسوند دمکراتیک، مردمی، آزاد و غیره نمـی           دیده می 

کشورهای به اصطالح جمهوری که نظر و رأی مردم، هیچ اثری در رونـد اداره کـشور و روابـط               
حتی تعدادی از کشورهای به اصـطالح جمهـوری بـصورت           اجتماعی حاکم مابین مردم ندارد،      

. فرما است ن و دیکتاتوری در این کشورها حکم      شوند و فضای خفقا    موروثی و انتصابی اداره می    
اسـتعمار در ایـن     . خورند ها بیشتر در کشورهای استعمار شده به چشم می         این نوع جمهوری  

توسط عوامـل و نـوکران خـود کـه     کشورها برای حفظ منافع سیاسی ـ اقتصادی خود همواره  
طلبانـه   خواهانه و حـق    های آزادی  قدرت آن جامعه را بدست دارند، اقدام به سرکوب جنبش         

مردم کرده است، در نتیجه نظام جمهوری تعریف سیاسـی ـ اجتمـاعی خـود را از دسـت داده      
) گراییمردم ( که گفته است دمکراتیک بودن نظام و مردم ساالری     Micheletاست و به قول     

در جمهوری نهفته است دیگر قابل قبول نیست و ما بناچار برای رسیدن به ایرانی آزاد و آباد و                   
سرافراز در یک نظام جمهوری از پسوند مشروطه، استفاده خواهیم کرد به این معنـا کـه نظـام              

 های میهنی ـ   جمهوری به شرط رعایت نظر و خواست اکثریت مردم با اهداف سازنده و برنامه
باشد و در روند توسعه و بارور ساختن جامعه با آرمانهـای انـسانی و بـا اسـتفاده از                     مردمی می 

گـردد، در تحـول و توسـعه اقتـصادی و            روشهای انسانی که منجر به دستاوردهای انسانی می       
  .فرهنگی و بهزیستی ملت ایران عمل خواهد کرد

  دیدگاههای جمهوری مشروطه ایران 
درن، نوگرا و پیشرفته که در آن دین از سیاسـت و دولـت جـدا              ایجاد یک جامعه م    -١
  .خواهد بود
  .رود  تضمین استقالل قوه قضایی کشور از مهمترین وظایف دولت بشمار می-٢
بایست در مسیر خواست اکثریت   روند سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی در جامعه می -٣

  .مردم و برای حفظ منافع و حقوق ملت ایران باشد
طه مابین مردم و مسئوالن نظام جمهوری مشروطه یعنی قوانین مدنی جامعه توسط  راب-۴

  .مردم و با اراده مردم تنظیم و تصویب خواهد شد
 هر فرد ایرانی بدون در نظر گرفتن مذهب، قومیت و جنسیت از حق و حقوق برابـر          -۵

اخته خواهد شد   برخوردار خواهد بود و تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی در کشور به رسمیت شن             



  

های فرهنگی ـ اجتماعی برای همه اقوام ایرانی محفوظ خواهد بود، چرا   و خودگردانی و آزادی
که رعایت حقوق مدنی مردم ایران، آنچه در پیوست اعالمیه جهانی حقـوق بـشر آمـده اسـت،         

  .منافاتی با حفظ یکپارچگی کشور ما ایران ندارد
هـای گونـاگون احـزاب سیاسـی          و اندیـشه   گیری از تضادهای مثبت سازنده      بهره -۶

ها در استدالل و منطق پیشرفت روزافزون        مختلف که برای پیشبرد روند توسعه در تمام زمینه        
  .جامعه ایرانی در جهان خواهد بود

های مثبت کشاورزی، صنعتی، معادن، جهـانگردی        ها و برنامه   گیری از پروژه    بهره -٧
سرمایه و ثروت ملی کـه در جهـت فـراهم آوردن امکانـات              گذاری آزاد برای افزایش      و سرمایه 

رفاهی مردم ایـران و دادن شـانس مـساوی بـه همـه اقـشار مـردم در رسـیدن بـه آرمانهـا و                          
  .ها خواهد بود آرزوهایشان و توسعه روزافزون کشور در تمام زمینه

عایـت عـدالت     ایجاد روابط انسانی و عادالنه مابین کارگر و کارفرما، کارمند و مدیر و ر              -٨
اجتماعی در قوانین مدنی کشور و در نتیجه مسئولیت داشتن دولت در ایجاد رفاه اجتماعی بـرای             

  .مردم ایران خواهد بود
باشند و هر شخـصی حـق دارد کـه از سـطح زنـدگی               مردم تحت حمایت دولت می     -٩

کن، اش، بـویژه از حیـث خـوراک، پوشـاک، مـس        مناسب برای تـأمین سـالمتی و رفـاه خـانواده          
های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار باشـد، و همچنـین حـق دارد کـه در       مراقبت

مند گردد و خانواده که      مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی و پیری از تأمین اجتماعی بهره           
  .مند شود رکن طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت جامعه و دولت بهره

ایـن حـق    . مند شـود   د از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره        هر شخصی حق دار    -١٠
 و به جمعیمستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین و اعتقاد یا بصورت 

  .باشد طور خصوصی یا عمومی می
ها در هیچ موردی نبایـد بـرخالف مـصالح، منـافع و حقـوق                 این حقوق و آزادی    -١١

  .باشدمیهنی ـ مردمی ایران 
گرا و در خدمت ملت ایران خواهد بـود و در             نظام جمهوری مشروطه ایران مردم     -١٢

  .این روند مجری اراده اکثریت مردم و جوابگو در مقابل ملت ایران خواهد بود
 اساس مشروطیت جمهوری بطوری جزء و کـل بایـد توسـط مـردم و مـسئولین                  -١٣

  .کشور مورد رعایت و اجرا قرار گیرد
جمهوری مشروطه ایران روابـط بـین مـسئوالن نظـام را اراده مـردم               ن اساسی    قانو -١۴

در این صورت کارگزاران منتخـب مـردم نـه تنهـا آمـر مـردم نیـستند بلکـه                    . تعیین خواهد کرد  
  .گیرند و جوابگو در مقابل مردم خواهند بود مسئوالنی هستند که مشروعیتشان را از مردم می
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توانیم با بحرانهای    ال تحول و توسعه خواهد بود ما می       در این ساختار که همواره در ح      
المللی مقابله کنیم چرا کـه در آن شـیرزنان و آزادمـردان ایرانـی مـسئولیت                  ای و بین   منطقه

  .خواهند گرفت
در حال حاضر برای رسیدن به این ساختار انـسانی و میهنـی ـ مردمـی نیـاز بـه یـک        

  .باشد یران میدگرگونی اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی در ا
طلبی و مجازی بودن     صتشود، سودجوئی، فر   چرا که اکنون همانگونه که مشاهده می      

مداران، روشنفکران و مدعیان مخالفت با حکومت اسالمی که همه آنهـا همـراه بـا                اکثر سیاست 
کنند، سد عظیمی در به انجام رسـاندن         حکومت اسالمی دست نشانده، نوکری بیگانگان را می       

  .باشند میهنی ـ مردمی برای رسیدن به یک ایران آزاد، آباد و سرافراز میآرمانهای 
در نتیجه اولین مرحله رسـیدن بـه آرمانهـای میهنـی ـ مردمـی، انقـالب فرهنگـی ـ          
اجتماعی مردم ایران است که توسط آن میتوان رونـد برانـدازی حکومـت اسـالمی را سـرعت                   

  .بخشید
سازی کند، ایرانی بیندیشد، ایرانی بیـان کنـد و   بایست خود را باز  اکنون ملت ایران می   

ایرانی عمل کند به عبارت دیگر، پندار نیک، گفتار نیـک و کـردار نیـک کـه جامعـه ایرانـی را                       
همواره به همبستگی و پیروزی رسانیده است فراموش نکند، چرا که اندیشیدن و بیان نیک که                

مردم ایران نایاب شده است و نیاز مبرم بـه          آورد اکنون در بین اکثر       نیکوکاری را به ارمغان می    
یک انقالب فرهنگی ـ اجتماعی ایرانی و رسیدن به ریشه و اساس باورهـای خـونی، خـاکی در     

ترین تحول فرهنگی ـ   خورد، باید در نظر داشت که اساسی بستر فرهنگی ایرانزمین بچشم می
تواند شرایط   باشد که می   یگرایی و به خصلت ایرانی رسیدن م       اجتماعی مردم ایران خویشتن   

جامعه را برای رشد و تکامل در مسیر راستی، نیکی و مهر و دوستی فـراهم آورد و در پـی آن                       
همبستگی ملی ـ میهنی مردم ایران صورت خواهد گرفت و بـا ایـن دسـت آورد بـر دشـمنان       

 نابودی داخلی و خارجی ایرانزمین چیره خواهیم شد و آنگاه است که براندازی حکومت مرگ و            
  .کنند آسان خواهد شد که استعمار جهانی از آن حمایت می

هـا در نبـود    بینیم که همواره شکست ایرانـی    فرزندان ایرانزمین، با نگاهی به تاریخ می      
عشق به میهن اهورائی، و در شرایط انحطاط صفات ایرانی یعنی راسـتی، نیکـی، جـوانمردی و                  

  .مردانگی بوده است
د که ما در ایـن مـسیر در کنـار هـم قـوی و نیرومنـد هـستیم و                     ملت ایران آگاه باشی   

توانیم استعمار جهانی را که همواره برای نابودی ایران و ایرانی توطئه کرده است شکـست                  می
  .فاحش دهیم
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اکنون که کشور ما از مرحله تاریخی شکست رژیم سلطنتی وابسته خارج شده اسـت و      
تـوانیم   بریم، ما فرزندان ایرانزمین با همیـاری مـی         در مرحله استعمار مذهبی جهانی بسر می      

گرای جمهوری مشروطه، اسـتقالل و       ایران را نجات دهیم و بعد از براندازی در یک نظام مردم           
هـا در جنـبش مـشروطه        زمانی که انگلیـسی   . تمامیت ارضی کشور خویش را به چنگ آوریم       

طنت تقسیم کردند، آغـازی بـود        قدرت را مابین مذهبیون و خانواده سل       ١٢٨٩پادشاهی سال   
برای قانونی کردن اعمال نفوذ مذهبیون در جامعه و ترمزی بـود در رونـد توسـعه و پیـشرفت                    
فرهنگی ـ اجتماعی در کشور، کـه از نتیجـه آن توانـستند انقـالب مـذهبی ـ انگلیـسی سـال          

  . را که برای نابود کردن ایران و ایرانی بود عملی سازند١٩۵٧
، حکومتی به نام جمهوری اسالمی وجود نـدارد و یـک سیـستم مثلـث        اکنون در ایران  

المسلمین و فراماسـونری و صهیونیـسم تـشکیل          المللی حاکم است که از اخوان      استعمار بین 
از مردم  . دهند و همه جهان را بازی داده و می        شده است که مرکز پنهانی آن در انگلیس است        

ا و حتی کشورهای زردپوست تحت استعمار این سیستم         ه ها، اروپائی  ایران گرفته تا آمریکائی   
! فرزنـدان ایرانـزمین   . اند بی جهت نیست که انگلیس را روباه پیر استعمار نامیده         . برند بسر می 

برای آزادی ایران، عوامل خائن ایرانی این سیستم باید نابود شوند تا دست آنها از کشور اهورائی                 
  .ما کوتاه گردد

شـود کـه اصـول آن     ی به قانون اساسی پادشاهی مشروطه دیده میبرای مثال، با نگاه  
ای از افکـار     کامالً منطبق با اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی اسـت کـه آن نیـز چکیـده                

  .استعمارگران و عوامل آن بوده است
در اصل اول قانون اساسی پادشاهی مشروطه ایران مذهب رسمی ایران اسالم و طریقه              

شد و اصل دوم متمم قانون اساسی بر نظارت مجتهدان دینـی در اقـدامات و             حقه اثنی عشریه    
تصمیمهای مجلس و امور قانونگذاری تأکید نموده است که اکنون این وظیفـه را در حکومـت                 
اسالمی مجلس خبرگان، شورای نگهبان و مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام بعهـده دارد، در                  

ما حاکم بوده است و بدین وسیله توانـسته اسـت           نتیجه همواره استعمار با شریعت و مذهب بر         
  .خواسته است بکشاند های مردم را به هر سو که می توده

هـای   هم اکنون به سبب شرایط اقتصادی و سیاسی ـ اجتماعی حاکم بـر ایـران پایـه    
در جهـت   ) سیـستم مثلـث   (حکومت اسالمی در حال فروریختن است، حمایت اسـتعمارگران          

المللی، داخلـی و خـارجی بخـوبی دیـده           ها و ترفندهای بین    ب بازی استمرار آن در خیمه ش    
  .شود می

بایـست از هـیچ مبـارزه و فـداکاری روگـردان             فرزندان ایرانزمین، در این مسیر ما می      
نباشیم و حمالت خود را مستقیم و غیرمستقیم بر استعمار جهانی حاکم بر ایران وارد آوریـم و      
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تیکهای آنها را که بـرای نـابودی ایـران و ایرانـی اسـت خنثـی                 ها و تاک   در این راستا استراتژی   
در این مهم روشنگری و شناسایی عوامل استعماری داخلی و خارجی علیه ایرانـزمین و           . نماییم

  .باشد خنثی نمودن آنها وظیفه هر فرزند ایرانزمین می
م و بـا    ما میبایست هماهنگ و همراه با هم پتانسیل پراکنده برانـدازی را تقویـت کنـی               

تواننـد بـا     پرسـتانه در ترکیـب نیروهـای مبـارز مردمـی کـه مـی               بینش خردمندانه و مـیهن    
های سیاسی ـ اقتصادی و سیاسی ـ اجتماعی متفاوت باشند اقدام نماییم و زمینه سـاز     دیدگاه

  .دمکراسی در آینده میهن ما ایران باشیم
 ایـران، تأکیـد مـن بـه         فرزندان ایرانزمین، در این مرحله حـساس از تـاریخ مـیهن مـا             

های گوناگون شـما   نگذارید قومیت، مذهب و ایدئولوژی. باشد همبستگی میهنی ـ مردمی می 
را از هم دور سازد، چرا که جدائی و تفرقه مابین فرزندان ایرانزمین خواسـت اسـتعمار اسـت و                    

بایست در جهت ایجاد تفاهم، همگامی، همبستگی و همیـاری بـرای یـک سـو                 کوشش ما می  
کردن نیروهای مبارز میهنی ـ مردمی باشد که از پیامد آن پتانسیل موجود مبـارزان راه آزادی   

ای سرشار از بالندگی و  از قوه به فعل در آید و بتواند اهریمنان را از میهن اهورایی براند و آینده     
مین بـا هـم     های ایرانـز   فرزانگی و رویش، برای فرزندان ایرانزمین ترسیم نماید، و بدانید ما تن           

  تنها نیستیم و ایران آزاد، آباد و سرافراز را فراچنگ خواهیم آورد
 

  ١٣٨٣دی 
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  معنی علمی جمهوری مشروطه

  
از زمانیکه این اصطالح سیاسی ـ اجتماعی بوسیله رهبر جنبش برانـدازی ایـران    
طرح و پیشنهاد شد و مقاالت و مطالب الزم و کافی در بـاره آن چـاپ و تکثیـر گردیـد،            

ماسهای زیادی از طرف هموطنان عزیـز از داخـل و خـارج از کـشور بـا دفتـر جنـبش                      ت
تماس حضوری، نامه و فاکس گرفته شده و این پیشنهاد را مـورد              براندازی بوسیله تلفن،  

و همچنین در متن چندی از ایـن ارتباطـات، مکـرراً روی نکـاتی               . اند استقبال قرار داده  
ه است که اکنون جهت اطـالع عمـوم هموطنـان بـه             تأکید گردیده است و انتقاداتی شد     

  .کنیم بعضی از نکات مهم و انتقادات، پاسخگوئی می
  

  انتقاد به شیوه جمهوری های مشرق زمین
سابقه امر،  : کنند که  میهنان عزیز بر این نکته پافشاری می       گروه بیشماری از هم   

یائی کـه بـار سـنگین       دهد که در تمام کشورهای آسیائی و آفریقائی و اسـترال           نشان می 
کشند، پس از سرنگون شدن حکومتهـای اسـتبدادی سـابق،            استعمارگران را بدوش می   

روی کار آمده و با انتخاباتی فرمایشی و یـا یـک            » رئیس جمهور «دیکتاتور جدیدی بنام    
مقـام ریاسـت جمهـوری را       » تـوارثی «و  » جانـشینی «کودتای نظامی و یا اینکه بصورت       

  .اند ز روزگار مردم برآوردهاشغال کرده و دمار ا
  

  انتقاد به مشروطه سلطنتی
مگر دست آورد انقـالب مـشروطیت       : گویند گروه دیگری از هموطنان گرامی می     

نبود؟ ما بدون اینکه در چند و چون نوع کشورداری پادشـاهان            ) سلطنت مشروطه (ایران  
دم ایران در بـاره     مختلف ایران، از دوران مشروطیت تاکنون داوری کنیم، زیرا قضاوت مر          

کنـیم کـه بـا       کارنامه آنان مختلف و متفاوت است، سئوال اصلی مهمتری را مطرح مـی            
سلطنت، موهبتی است الهی، که     (توجه به مواد اصلی قانون مشروطیت که تأکید ورزیده          

، آیـا پادشـاهانی کـه پـس از برقـراری      )گـردد  از سوی مردم کشور به فردی اعطـاء مـی         
اند، این موهبت از طرف ملت ایران به آنـان           نت ایران تکیه زده   مشروطیت بر تخت سلط   

اعطا شده است؟ محمد علی شاه که طبـق قـانون وراثـت بـه پادشـاهی رسـید و همـان               
احمد شاه که با نارضایتی پدر مخلوع       . مجلسی که منتخب مردم کشور بود به توپ بست        
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ه شـد و بـه سـرعت        و کراهت شدید خویش تحت فشار تعـدادی از آزادیخواهـان پادشـا            
آنگاه با پولهـای    . های خود را انباشت و خاک میهن را ترک گفت و دیگر بازنگشت             جیب

اندوخته شده در اروپا به لهو و لعب پرداخت و از عوارض استفاده از مواد خوراکی چـرب                  
  .و لذیذ که از دوران کودکی به آن معتاد بود، در جوانی از جهان رفت

امی روی کـار آمـد و بـا وجـود مخالفـت نماینـدگان               رضاشاه با یک کودتای نظـ     
خواه مجلس شورای ملی، پادشاه ایران شد و در اواخر جنگ جهانی دوم و اشغال                 آزادی

کشور ایران بوسیله نیروهای نظامی متفقین موهبت سلطنتی بوسیله بیگانگان، نـه ملـت     
ادشاه دوران پـس از     آخرین پ . تبعید گردید ) موریس(ایران، از وی گرفته شد و به جزیره         

مشروطیت، محمد رضاشاه پهلوی هم بنا به قانون وراثت به پادشاهی رسید و ملت ایران               
را که به وی اهداء نکرده بود، بـه         » موهبت سلطنت «در باره وی کاری وارونه انجام داد و         

جمهوری اسـالمی هـم کـه روی سـلطنت      .کمک هماهنگی استعمارگران از او بازگرفت
چه جمهوری و جمهوری خواه است سفید کرد و روی اسالم را سـیاه، ولـی                مطلقه، و هر  

  !است) جمهوری(هر چه باشد اینهم یک نوع 
  

  کند؟ چه کسی ضمانت می
البته پیشنهاد جالبی   ) جمهوری مشروطه : (اند برخی دیگر از عزیزان اظهار داشته     

ذیرد، این طـرح    است و امکان تحقق پذیرفتن آن بسیار است، و به هر نوعی که صورت پ              
توان به یک اصطالح یا یک کلمـه خـاص           اما آیا می  . بنام شما در تاریخ ثبت خواهد شد      

  دل بست و به اجرا و تداوم آن امیدوار بود؟
شـروطی را کـه رئـیس       : کنـد  و از آن مهمتر اینکه چه کسی تعهد و ضمانت می          

تـا پایـان دوران     در ابتـدای کـار پذیرفتـه،        ) بفرض انتخاب شده با رأی مـردم      (جمهوری  
  ریاست جمهوری خود در نظر داشته و خودسری نکند؟

  
  :و اینک پاسخ ما

رسـند، نخـست آنـست کـه      علت اصلی خودسر شدن افرادی که بـه قـدرت مـی           
و هـر   . و ملت ایران به پر و بال دادن و چاپلوسـی معتادنـد            ) آورد قدرت زیاد، فساد می   (

پذیرند، آنچنان به مـدح و ثنـای    د میفردی را به رهبری و پیشوائی و حتی مرشدی خو 
شود تا آنجـا کـه بـه قـول           پردازند که او گرفتار خودفریبی و خودبزرگ بینی می         او می 

  ).تواند باشد کسی دیگر جلودارش نمی(معروف 
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میهنـان مـا بـه اصـطالحات سیاسـی ـ        دوم آنکه، متأسفانه تعداد زیـادی از هـم  
مـین مناسـبت الزمـست کـه در بـاره طـرح و              بندند و بـه ه     اجتماعی، ناآگاهانه دل می   

  .پیشنهاد جمهوری مشروطه توضیحات بیشتری دهیم
تشکیل شده که در بـاره      » مشروطه«و  » جمهوری«جمهوری مشروطه از دو واژه      

  :هر یک از این دو واژه نیاز به اطالعات مشروحه زیر داریم
مطـرح گـردد،   قبل از اینکه حکومتی بنام جمهوری در زبان فارسی   = [» جمهور«

النـاس و   توده ریگ بلنـد ـ جـل   ] = اند ها این واژه را چنین معنی میکرده در لغت نامه
ـ شراب کهنه انگوری را گویند و بعضی شـرابی را      » اقرب الموارد «) منتهی االرب (اشراف  
تـوده مـردم ـ تـوده ـ گـروه ـ        ). برهان قـاطع ... (اند که سالی بر آن گذشته باشد و گفته

ولـی  ). فرهنگ فارسی معین(ر چیز ـ بخش اعظم از هر چیزی ـ ج ـ جماهیر    معظم از ه
 واژه به فارسی های امهن پس از رواج حکومت از نوع جمهوری در اروپا معانی زیر در لغت            

  .جمهور و جمهوری اضافه شده است
حکومتی که زمام آن بدست یک ملت باشد و اولین مـسئول آن رئـیس جمهـور                 

رئـیس  (جمهوری طرز حکومتی که رئـیس آن        ). نگ فارسی معین  فره(شود   خوانده می 
جمهوریت هم به زبـان     . از جانب مردم کشور برای مدتی محدود انتخاب میشود        ) جمهور

عربی به این معنی مـستعمل اسـت و جمهـوری بـه معنـی طرفـدار حکومـت مـذکور و                      
بدسـت  شود کـه زمـام آن        در نتیجه جمهوری به نظامی گفته می      . جمهوری خواه است  

  .شود نمایندگان مردم و رئیس آن رئیس جمهور خوانده می
بنابراین، منظور ما از بکار بردن واژه جمهوری فقط حکومتی است که زمام آن در         
دست مردم و نمایندگان مردم باشد و مسئول و جوابگوی به مردم فـردی اسـت کـه در                   

  .شود  به او اهدا مییک انتخابات آزاد و مردمی وظیفه خدمت به مردم، از طرف ملت
حدود اختیارات این فرد منتخب را نمایندگان مـردم بـا تـصویب قـانون اساسـی                 

و او حق ندارد خارج از محـدوده        ) مجلس مؤسسان (کنند   جمهوری مشروطه تعیین می   
  .اختیارات خود گامی فراتر یا فروتر نهد

ست که  مؤنث مشروط و اصطالحی در علم منطق ا       = در زبان عربی    = » مشروطه«
معانی بسیار دارد و برای هر یک از معانی آن اصطالحی بـا اسـتفاده از کلمـه مـشروطه                    

مشروطه خاصه ـ مشروطه عامه ـ مشروطه دائمه ـ مشروطی الدائمه ـ     : اند مانند ساخته
  .مشروطه ضروریه ـ مشروطه الضروریه که شرح این اصطالحات در اینجا ضرورتی ندارد

ساختمان کلمه مانند دیگـر مـصدرهائی کـه         ) جعلیاسم مصدر   = (» مشروطیت«
دارد مانند خالقیت ـ ممنوعیت و غیره بنظر میرسد عربی است ولی  ) تیت(پسوند عربی 
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به هر حال لفظ مشروطیت و مشروطیۀ به معنی         . این نظر از هر جهت مورد تأیید نیست       
 کلمـه را ترکـان      حکومت قانونی نه در زبان عربی معمول بوده و نه در فارسی، بلکه ایـن              

)  به معنی اساسنامه   Charteشارت  (عثمانی بصورت اسم مفعول عربی از کلمه فرانسوی         
= زرکـش   (مانند آنچه را که اعراب به اسـم فارسـی و ترکـی ماننـد                . اند گرفته و ساخته  

از دوران انقـالب مـشروطه در ایـران از          . انـد  کـرده ) ینی چری = انکشاری  (و  ) زرکشیده
فرانـسوی گرفتـه و مـشروطه       ) Constitutionکنـستی تـو سـیون       = حکومت قانونی   (

  ).لغت نامه دهخدا(اند  نامیده
» جمهـوری مـشروطه  «بنابراین منظور ما از بکار بردن واژه مشروطه در اصـطالح   

. روش کشورداری دادگسترانه در مقابل حکومت فردی ـ دیکتاتوری ـ و استبدادی اسـت   
ی که وضع و تأیید ایـن قـوانین بـه عهـده مجلـسین               و با رعایت قانون اساسی آن بصورت      

شورای ملی و سنا و یا هر مجلس یا شورائی باشـد کـه در آینـده بـا آراء عمـومی ملـت                        
و هیچ مقام یا سازمان و . تعیین خواهد گردید و آنگاه دولت مجری آن قوانین خواهد بود       

مسئولین اداره امـور  دم و دستگاهی از بازخواست نمایندگان مردم مصونیت ندارد و همه      
  .مملکت، در حدی که قوانین مشخص میکند بایستی جوابگوی اعتراضات مردم باشند

جمهوری مـشروطه، نظـامی وابـسته بـه اصـولی کـه نمایـانگر روابـط سیاسـی ـ           
باشد، در مورد جمهوری مشروطه ایـران   اجتماعی و سیاسی ـ اقتصادی مابین مردم می 

 ١۴ی براندازی همانگونه که قبالً بیان شد مشروط بـه           به پیشنهاد سازمان پارس و شورا     
گرایی، رفاه و عدالت اجتمـاعی در جامعـه        باشد که ضامن آزادی، مردم     اصل اساسی می  

  .خواهد بود
گـذاری   در چنین شرایطی است که روند مهر و دوستی مابین مـردم ایـران پایـه               

ای آزاد و آباد و  اختار جامعهمشود و رفاه و آسایش در جامعه ایرانی، نمادینه میشود و س
  .گردد گذاری می باافتخار پایه

 
  ١٣٨۴فروردین 
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  پیش نویس قانون اساسی
  جمهوری مشروطه ایران

  
  

  مقدمه
  

پس از گذشت بیش از یک ربع قرن از عمر ننگین حکومت اسـالمی در ایـران                 
ین، بجز خفقان، گرسنگی، جنایت، دزدی، فحشا و اعتیاد و دیگـر دسـتاوردهای ننگـ              

عملکردهای . این حکومت چیز دیگری برای ملت شریف ایران به ارمغان نیاورده است           
المللی مذهبی و همچنـین خیانـت         زیرکانه این حکومت با حمایت استعمارگران بین      

همواره در مسیر تاکتیکهای نگهدارنده حکومت مـؤثر        ) ستون پنجم رژیم  (اپوزیسیون  
ین بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه تنهـا               ملت بزرگ و قهرمان ایرانـزم     . بوده است 

سـاالری در     ساز دموکراسی، آزادی و مـردم       براندازی این حکومت ضد مذهبی زمینه     
  .ایران خواهد بود

های مختلف و شکستهای گوناگون و  در این راستا ملت بزرگ ایران پس از تجربه
 دسـتاربند  متوالی، دریافته است که نه اصالحات و نـه رفرانـدم در داخـل ایـن حکومـت      

ساز خواهد بود، و برای رسیدن به ایرانی آزاد، آباد و سرافراز باید از مـرز برانـدازی                   چاره
  .عبور کرد

سازمان پارس و شورای براندازی در این لحظات حساس از تاریخ میهن ما ایـران               
نویس قانون اساسی جمهوری مشروطه ایران را احساس نمود و           ضرورت تهیه طرح پیش   

 پیشنهاد آن به پیشگاه ملت قهرمان ایران، بار دیگر پیوند همبستگی خود را بـا                با تهیه و  
  .نماید گرای ملت ایران ابراز می خواستهای موجه و مردم

. نیازی به اثبات ندارد که ایران کنونی با بحرانی عمیق و فراگیـر روبـرو اسـت                
 همچنـین  بحران سیاسی ـ اجتماعی، بحران فرهنگی، بحـران سیاسـی ـ اقتـصادی و     

وجود شکاف عظیمی مابین ملت ایران در حکومت اسالمی، چه از نظر قومی و چه از                
نظر مذهبی و چه از نظر جنسیت، باعث شده اسـت مقـام ایـران و ایرانـی چنـین در                 

برای رفع این بحرانها و شکافها که بانی آن ساختار حکومت اسالمی            . جهان تنزل یابد  
در همبستگی برای براندازی هیچگونه تردیـدی بخـود         در ایران است، باید ملت ایران       

سازمان پارس و شورای براندازی بعد از نابودی حکومت اسـالمی پیـشنهاد             . راه ندهد 
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نماید که در آن آزادی، برابری، برادری، همبستگی و           ساختاری را در آینده ایران می     
م سـاخت مملـو از    مهر و دوستی مابین ملت ایران سایه افکند و با هم، ایرانی خـواهی             

در ایـن راسـتا پیـشنهاد مـا ایجـاد نظـام جمهـوری               ! مردم ایران . بالندگی و فرزانگی  
نویس قـانون اساسـی، آن چنـین اسـت کـه بعـد از                 طرح پیش . مشروطه خواهد بود  

براندازی در مجلس مردمی مؤسسان بررسی خواهد شـد و بـا نظـر نماینـدگان ملـت                  
  .ایران به تصویب خواهد رسید

  
  

  ولفصل ا
  اساس مشروطیت جمهوری مشروطه در ایران

  
 ـ ایجاد یک جامعه مدرن، نوگرا و پیشرفته که در آن دیـن از سیاسـت و    ١اصل 

  .دولت جدا خواهد بود
 ـ تضمین استقالل قوه قضایی کشور از مهمترین وظـایف دولـت بـشمار     ٢ اصل 

  .میرود
بایـست در    مـی  ـ روند سیاسی ـ اقتصادی، سیاسی ـ اجتماعی در جامعه   ٣اصل 

  .مسیر خواست اکثریت مردم و برای حفظ منافع و حقوق ملت ایران باشد
 ـ رابطه مابین مردم و مسئوالن نظام جمهـوری مـشروطه یعنـی قـوانین      ۴اصل 

  .مدنی جامعه توسط مردم و با اراده مردم تنظیم و تصویب خواهد شد
 جنسیت از حـق و   ـ هر فرد ایرانی بدون در نظر گرفتن مذهب، قومیت و ۵اصل 

حقوق برابر برخوردار خواهد بود و تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی در کشور بـه رسـمیت                 
های فرهنگـی ـ اجتمـاعی بـرای همـه اقـوام        شناخته خواهد شد و خودگردانی و آزادی

ایرانی محفوظ خواهد بود، چرا که رعایت حقـوق مـدنی مـردم ایـران آنچـه در پیوسـت              
 و   آمده است، منافاتی با حفظ یکپارچگی کشور ما ایران ندارد          اعالمیه جهانی حقوق بشر   

  .دفتر نمایندگی حقوق بشر در پایتخت ایران دایر خواهد شد
های گونـاگون احـزاب    گیری از تضادهای مثبت سازنده و اندیشه  ـ بهره ۶اصل 

های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی،      مختلف که برای پیشبرد روند توسعه در تمام زمینه        
  .در استدالل و منطق پیشرفت روزافزون جامعه ایرانی در جهان خواهد بود

های مثبت کشاورزی، صنعتی، معـادن،   ها و برنامه گیری از پروژه  ـ بهره ٧اصل 
گذاری آزاد برای افزایش سـرمایه و ثـروت ملـی، در جهـت فـراهم             جهانگردی و سرمایه  
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مکانات مساوی به همه اقـشار مـردم   آوردن امکانات رفاهی مردم ایران و همچنین دادن ا   
هـا   ایران در رسیدن به آرمانها و آرزوهایشان و توسعه روزافزون کـشور در تمـام زمینـه                

  .خواهد بود
 ـ ایجاد روابط انسانی و عادالنه مابین کارگر و کارفرما، کارمنـد و مـدیر و    ٨اصل 

اشـتن دولـت در   رعایت عدالت اجتماعی در قوانین مدنی کـشور و در انتهـا مـسئولیت د     
  .ایجاد رفاه اجتماعی برای مردم ایران خواهد بود

باشـند و هـر شخـصی حـق دارد کـه از        ـ مردم تحت حمایت دولت می ٩اصل 
اش، بـویژه از حیـث       امکانات و سطح زندگی مناسب برای تأمین سالمتی و رفاه خانواده          

 باشـد و    های پزشکی و خـدمات اجتمـاعی ضـروری برخـوردار           خوراک، مسکن، مراقبت  
همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیـوگی و پیـری از تـأمین                  

مند گردد و خانواده که رکن طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت               اجتماعی بهره 
  .مند شود جامعه و دولت بهره

. مند شـود   ـ هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره ١٠اصل 
ن حق، مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دیـن و اعتقـاد یـا                   ای

  .باشد بصورت جمعی و به طور خصوصی و یا عمومی می
ها در هیچ موردی نباید برخالف مصالح، منـافع و    ـ این حقوق و آزادی ١١اصل 

  .حقوق میهنی مردم ایران بکار گرفته شود
ه ایران، مردم سـاالر و مـردم گراسـت کـه در      ـ نظام جمهوری مشروط  ١٢اصل 

خدمت ملت ایران خواهد بود و در این رونـد، مجـری اراده اکثریـت مـردم و جوابگـو در           
  .مقابل ملت ایران خواهد بود

 ـ اساس مشروطیت جمهوری بطـور جـزء و کـل بایـد توسـط مـردم و        ١٣اصل 
  .مسئولین کشور مورد رعایت و اجرا قرار گیرد

ن اساسی نظام جمهوری مشروطه ایران روابط بین مسئوالن نظام  ـ قانو ١۴اصل 
در این راستا کارگزاران منتخب مـردم نـه تنهـا آمـر             . و مردم ایران را تعیین خواهد کرد      

گیرند و جوابگو در     مردم نیستند بلکه مسئوالنی هستند که مشروعیتشان را از مردم می          
  .مقابل مردم ایران خواهند بود
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  ٢فصل 
  یاهها و اصول مردم ساالری و مردم گرایدیدگ

  
 ـ جمهوری مـشروطه بـدون وابـستگی بـه هـیچ مـذهب و اعتقادهـای         ١۵اصل 

  .شخصی و گروهی خواهد بود
 ـ شعار ملت ایران، مهر و دوستی، برابری، بـرادری و همبـستگی بـرای     ١۶اصل 

  .ساختن ایران بزرگ خواهد بود
  .ب مردم و در خدمت مردم خواهند بود ـ کارگزاران و مسئوالن نظام منتخ١٧اصل 
گذاری، قضایی و اجرایی ز سه قوه قانون ـ نظام جمهوری مشروطه ایران ا ١٨اصل 

  .دهند تشکیل شده است که وظایف خود را بصورت مستقل انجام می
  . ـ پرچم ایران سبز، سفید و سرخ است١٩اصل 
و توسعه زبانهای  ـ زبان رسمی کشور پارسی است، و همچنین به ترویج  ٢٠اصل 

  .محلی اقدام خواهد شد
  . ـ پایتخت ایران تهران است٢١اصل 
  . ـ همه مردم ایران در مقابل قوانین کشوری بدون استثناء برابر خواهند بود٢٢اصل 
ناپذیر است، محترم شمردن، پاسـداری و    ـ شأن و حرمت انسان خدشه ٢٣اصل 

  .های دولتی است حراست از آن وظیفه تمامی ارگان
 ـ مردم از حیث جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هـر نـوع    ٢۴اصل 

توان شد مگر بحکم و ترتیبی که قـوانین کـشوری            تعرض هستند و معترض احدی نمی     
  .نماید معین می

  
  ٣فصل 

  حقوق انسانی
  

 ـ هر شخصی از حق رشد و شکوفایی شخصیت خویش تا بدانجا برخوردار است  ٢۵اصل 
  .ص دیگری آسیب نرساند و از نظم مبتنی بر قانون اساسی تخلف نکندکه به حقوق شخ

 ـ هر کس از حق حیات و سالمت بـدن برخـوردار اسـت، آزادی فـردی      ٢۶اصل 
  .ناپذیر است، دخل و تصرف در حقوق، فقط بر اساس قانون مجاز است خدشه

  . ـ مجازات اعدام، قطع عضو و تنبیه بدنی ممنوع است٢٧اصل 
ان و زنان از تساوی حقوق برخوردارند، دولت تساوی واقعی مردان  ـ مرد ٢٨اصل 
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  .کند های موجود اقدام می و زنان را ترویج و در جهت از بین بردن نابرابری
 ـ هیچ کس نباید به دلیل جنسیت، اصل و نسب، نژاد، زبـان، زادگـاه و    ٢٩اصل 

 امتیازی برخوردار یـا از  منشاء، عقیده و ایمان، باورهای مذهبی یا سیاسی ـ اجتماعی، از 
  .امتیازی محروم شود

  .ناپذیر است  ـ آزادی عقیده، وجدان و اعتقادات مذهبی و مسلکی آسیب٣٠اصل 
 ـ اجرای مراسم و تشکیل مجامع مذهبی برای هر مذهبی در مکانهـای   ٣١اصل 

مربوط به آن مذهب آزاد است و اجرای مراسم مذهبی در اماکن عمومی نیـاز بـه اجـازه                   
  .ارت کشور و هماهنگی با آن را داردوز

 ـ برخورداری از حقوق شهروندی خصوصی و دولتی و همچنـین خـدمت    ٣٢اصل 
  .در ادارات دولتی مستقل از اعتقادت مذهبی است

.  ـ هیچ شخصی مجاز نیست اعتقادات مذهبی خـود را آشـکار سـازد    ٣٣اصل 
ی را جویـا شـوند کـه    کارمندان دولت فقط تا آن جا اجازه دارند تعلق مذهبی شخـص       

  .آید  شود یا برای آمارگیری قانونی الزم می  حقوق یا وظایفی از آن ناشی می
توان به انجام فرایض دینی یا جشن یا عـزاداری    ـ هیچ شخصی را نمی ٣۴اصل 

  .یا سوگند مذهبی وادار کرد
اش را در کالم، نوشتار و تصویر آزادانه اظهار   ـ هر کس حق دارد عقیده٣۵اصل 

آزادی مطبوعات و آزادی گزارشگری از طریق رادیو، تلویزیون و فـیلم            . ارد و تبلیغ کند   د
  .شود و این در صورتی خواهد بود که قانون اساسی رعایت شود تضمین می

  
  

  ۴فصل 
  حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

  
 ـ مردان و زنان صرف نظر از وضعیت تأهل آنها بر مبنای برابری حقـوق   ٣۶اصل 

هـای سیاسـی ـ فرهنگـی، سیاسـی ـ اجتمـاعی،         انی و آزادیهای اساسـی در زمینـه  انس
سیاسی ـ اقتصادی و کلیه قوانین مدنی کشور از جمله امور ازدواج و طالق برابر خواهند  

  .بود
 ـ ایجاد حمایت قانونی از حقوق زنان بـر مبنـای برابـری بـا مـردان و       ٣٧اصل 

 دیگر نهادهـای عمـومی در جهـت حمایـت           اطمینان از طریق دادگاههای صالح ملی و      
  .آمیز  مؤثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعیض
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هـای عمـومی و     پرسـی    ـ زنان حـق رأی در همـه انتخابـات و همـه     ٣٨اصل 
صالحیت انتخاب شدن در تمام ارگانهای انتخاباتی عمومی، حق شرکت در سیاستهای            

  . دارا میباشنددولتی و انجام وظایف دولتی در تمام سطوح آن را
 ـ در موارد ازدواج زن با مرد خارجی، و یا تغییر تابعیت شوهر در طی  ٣٩اصل 

دوران ازدواج، خود بخود موجب تغییر تابعیت، عدم تابعیت و یا تحمیل تابعیت شوهر              
  .به زن نخواهد شد

 ـ زنان در هر شرایط، در ارتباط با بارداری و زایمان و پس از زایمـان،   ۴٠اصل 
عطاء خدمات رایگان دولتی برخوردار خواهند بود و در صورت لزوم همچنین دولت             از ا 

  .تغذیه کافی، رفاه اجتماعی مادران را تأمین خواهد کرد
 ـ در کل قانون اساسـی جمهـوری مـشروطه ایـران قطعنامـه شـماره        ۴١اصل 

 را بـاور دارد و  ١٣۶٠ شـهریور  ١٢ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاریخ       ١٨٠/٣۴
وانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و برابری کامل آنها با مردان را رعایت          کن

  .خواهد کرد
  . ـ خانواده تحت حمایت ویژه مقررات دولتی قرار دارد۴٢اصل 
 ـ مراقبت، تربیت و پرورش فرزندان حق طبیعی و باالترین وظیفه پدر ۴٣اصل 
ـ   . و مادر است   هـا از جملـه وزارت     ت و وزارتخانـه در این راستا مسئولیت اصـلی را دول

  .آموزش و پرورش و علوم عالی بعهده خواهند گرفت
 ـ در صورتی که پدر و مادر قادر به انجام وظایف خود نباشند و یا بـه   ۴۴اصل 

دلیل دیگری فرزندان در معرض خطر آلوده شدن به فساد یا آسیب قرار داشته باشند،               
از خانواده جدا کـرد و تحـت پـرورش و مراقبـت        توان فقط بر اساس قانون        آنان را می  

  .گیرند  دولت قرار می
 ـ هر مادری حق دارد از حمایـت و مـددکاری دولـت بـرای تعلـیم و       ۴۵اصل 

  .تربیت فرزند خود برخوردار باشد
  

  ۵فصل 
  اصول اجتماعی

  
ـ ۴۶اصل  مجموعه امور آموزش و پرورش و علوم عالی و مراکز تحقیقـی تحـت     

  .اردنظر دولت قرار د
دایر کـردن مـدارس   . شود  ـ حق تأسیس مدارس خصوصی تضمین می ۴٧اصل 
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بایـست از    خصوصی به عنوان جانشین مدارس دولتی، نیاز به اجـازه دولتـی دارد و مـی               
های مدارس دولتی پیروی شود و اهداف آموزشی و تربیت علمی هیـأت              اهداف و برنامه  

  .تر از مدارس دولتی باشد آموزشی نباید عقب
 ـ شهروندان ایرانی حق اجتماعات در فضای عمومی را با کسب اجـازه و   ۴٨ل اص

  .هماهنگی مقامات دولتی دارند
دوسـتانه   های فرهنگی و انسان  ـ هر ایرانی حق تأسیس و ثبت انجمن ۴٩اصل 

  .را دارد
ها مخالف قـوانین   هایی که اهداف یا فعالیت آن ها و جمعیت  ـ انجمن ۵٠اصل 

ظم مبتنی بر قانون اساسی یا علیه اندیشه تفاهم میان مردم ایران باشد جزایی یا بر ضد ن
  .شود ممنوع اعالم می

 ـ حق تأسیس و ثبت اتحادیه بـه منظـور حراسـت از شـرایط کـاری و       ۵١اصل 
  .شود اقتصادی و برای بهبود بخشیدن به آنها برای هر شغلی تضمین می

شـود و بـا    ل انتخـاب مـی   سـا ۴ ـ شهردار مستقیماً توسط مردم برای  ۵٢اصل 
  .دهد مشارکت نماینده وزیر شهرسازی و مسکن مسئولیت خود را انجام می

شـود مگـر در شـرایط      ـ سری بودن نامه و پست، تلفـن تـضمین مـی    ۵٣اصل 
  .خدشه وارد کردن به امنیت و منافع ملت ایران

 ـ وسایل تکنیکی استراق سمع برای حفاظـت از منـافع و حقـوق ملـی      ۵۴اصل 
  .باشد ز میمجا

 ـ هر ایرانی از حق آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و رفت و آمـد در   ۵۵اصل 
  .سراسر ایران برخوردار است

 ـ کار اجباری فقط در صورت زندانی شدن و بـه دسـتور دادگـاه مجـاز      ۵۶اصل 
  .است

توان در صـورت ادامـه نیـافتن تحـصیالت       ـ هر مرد و زن ایرانی را می ۵٧اصل 
  .پایان یافتن سن هجده سالگی به خدمت در ارتش و دفاع ملی فراخوانددانشگاهی با 
 ـ خدمت اجباری در ارتش برای فراگیری از چگونگی حراست و دفاع از  ۵٨اصل 

  .میهن، یک سال خواهد بود
  . ـ حریم خانه خدشه ناپذیر است۵٩اصل 
 ـ بازرسی محل سکونت فقط با اجازه قاضی و فقط بـه صـورتی کـه در     ۶٠اصل 

  .باشد قانون ذکر شده است مجاز می
  .شود  ـ حق مالکیت و حق بر ارث تضمین می۶١اصل 
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انجام این .  ـ سلب مالکیت فقط در جهت تأمین رفاه همگانی جایز است ۶٢اصل 
امر فقط براساس قانون یا با استناد به قانونی مجاز است که چگـونگی حـدود خـسارت و      

ت با توجه بـه منـافع عمـومی و منـافع طـرفین              مقدار خسار . پرداخت آن را معین سازد    
  .شود تعیین می

 ـ منابع طبیعی، معادن، جنگلها، کویرها، کوهها، دشـتهای بـدون سـند     ۶٣اصل 
بـرداری و برنامـه      باشد و در این راستا دولـت مـسئولیت بهـره           متعلق به ملت ایران می    
  .ریزی آنها را بعهده دارد

  .ایرانی مجاز است ـ دو تابعیتی بودن شهروندان ۶۴اصل 
 ـ سلب تابعیت از شهروند ایرانی مجاز نیست مگـر بـر اسـاس قـانون و       ۶۵اصل 

  .برای تضمین امنیت ملی
بایست از قـوانین    ـ هر شهروند دو تابعیتی در زمان اقامت در ایران می ۶۶اصل 

  .مدنی و جاری کشور و قانون اساسی پیروی کند
ـ ۶٧اصل  عقیب از نظر سیاسـی ـ فرهنگـی    اشخاص کشورهای دیگر که تحت ت  

ای چگـونگی ایـن امـر را         باشند، در ایران از حق پناهندگی برخوردارند و قانون جداگانه         
  .کند معین می

  
  ۶فصل 

  اختیارات و مسئولیت ریاست جمهوری مشروطه ایران
  

 ـ رئیس جمهوری مشروطه حافظ قانون اساسی ، یکپارچگی ملت ایران، ۶٨اصل 
  .باشد ظایف قوای قانونگذاری، قوای قضایی، قوای اجرایی میو ناظر بر اجرای و

  . ـ رئیس جمهوری مشروطه حافظ استقالل و تمامیت ارضی ایران است۶٩اصل 
 ـ رئیس جمهوری مشروطه بـرای چهـار سـال از طـرف مـردم انتخـاب        ٧٠اصل 

  .شود می
 ـ رئیس جمهوری مشروطه با رأی اکثریت، مـسئولیت خـود را بدسـت     ٧١اصل 

اگر در اولین انتخابات رأی اکثریت نبود، دو نفر از کاندیداها در هفته بعد کـه                . گیرد می
بیشترین درصد رأی را دارند با هم رقابت خواهنـد کـرد و هرکـدام کـه رأی اکثریـت را                     

 سـال بدسـت     ۴بدست گرفت مـسئولیت ریاسـت جمهـوری مـشروطه ایـران را بمـدت                
  .گیرد می

رت کـشور و بـا ثبـت نـام قبلـی رأی دهنـدگان        ـ انتخابات زیر نظر وزا ٧٢اصل 
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  .گیرد صورت می
 ٣۵ روز و حـداکثر  ٢٠ ـ انتخابات ریاست جمهوری مـشروطه حـداقل    ٧٣اصل 

  .گیرد روز قبل از پایان حکم ریاست جمهوری قبلی صورت می
اول انتخابات یکـی از کاندیـداها فـوت کنـد شـورای        ـ اگر قبل از دوره ٧۴اصل 

  . به تعویق انداختن انتخابات را داردحافظ قانون اساسی حق
باشـد و    ـ رئیس جمهوری مشروطه، رئیس نظام و فرمانده کل قوا مـی  ٧۵اصل 

  .همچنین ریاست شورای امنیت ملی را به عهده دارد
  .کند  ـ رئیس جمهور نخست وزیر و دولت وی را تأیید یا رد می٧۶اصل 
ران نقش رئیس جلسه  ـ رئیس جمهوری مشروطه در جلسه شورای وزی ٧٧اصل 
  .را بعهده دارد
بایست به تصویب و امضاء ریاست جمهوری برسـد، و    ـ تمام قوانین می ٧٨اصل 

در غیر اینصورت قابل اجرا نخواهد بود، و در صورت تجدید نظر در مـورد الیحـه قـانونی      
  .تواند مجدداً آن را قبل از توشیح ریاست جمهوری به مجلس ارسال دارد می

حق پیشنهاد رفراندم در مورد قوانین مهم و تغییر قـانون اساسـی بـا     ـ  ٧٩اصل 
  .باشد رئیس جمهور می

 ـ ریاست جمهوری پس از گفتگو و مشاورت بـا نخـست وزیـر و رئـیس      ٨٠اصل 
  .مجلس، حق انحالل مجلس را دارد

 روز پـس از  ۴٠ روز و حـداکثر  ٢٠ ـ انتخابات دوباره مجلـس حـداقل    ٨١اصل 
گیرد و رئیس جمهور حق انحالل مجدد این مجلـس را بـرای    میانحالل مجلس صورت  

  .مدت یکسال نخواهد داشت
ها و قوانین اداری که شورای وزیران پیشنهاد   ـ ریاست جمهوری پروژه ٨٢اصل 

  ).رساند تصویب و به امضاء می(کند  کند را توشیح می می
ه و بحـث و  تواند بعد از مراجع  ـ در شرایط اضطراری رئیس جمهور می ٨٣اصل 

 شـورای حـافظ قـانون        سنا و رئـیس     و  شورای ملی  گفتگو با نخست وزیر، رئیس مجلس     
اساسی تصمیماتی قابل اجرا در مسیر حفظ منافع، استقالل و تمامیـت ارضـی کـشور را                 

  .بگیرد و آن را توسط یک کنفرانس مطبوعاتی به مردم اعالم نماید
ر، نخست وزیر، رئـیس مجلـس    ـ شورای نظام عبارت است از رئیس جمهو ٨۴اصل 

  .شورای ملی، رئیس مجلس سنا، رئیس شورای حافظ قانون اساسی و مشاورین آنها
 ـ رئیس جمهور، نشان لیاقت، سفرا و نمایندگان نظام جمهوری مـشروطه،   ٨۵اصل 

  .دهد استانداران، فرمانداران را مورد تصویب و تأیید قرار می
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توانـد زنـدانیان را     را دارد و مـی  ـ رئیس جمهور حق بخشش مجریـان  ٨۶اصل 
  .مورد عفو قرار دهد

 ـ رئیس جمهور نظرات خود را توسط قاصد به مجلـس سـنا و شـورای     ٨٧اصل 
  .دارد ملی ابالغ می
های ریاست جمهوری برای اجرا توسـط نخـست وزیـر و وزیـر       ـ فرمان ٨٨اصل 

  .گردد مربوط امضاء و تصویب می
ضو دولـت یـا یکـی از نهادهـای     هم زمان عـ تواند   ـ رئیس جمهور نمی ٨٩اصل 

  .اری باشدذگقانون
 ـ رئیس جمهـور پـیش از بـه عهـده گـرفتن مقـام ریاسـت جمهـوری          ٩٠اصل 

مشروطه موظف است در برابر نشست مشترک اعضاء مجلس شورای ملی و سنا سـوگند               
  :زیر را ادا نماید

 نیروی خود را در کنم که تمام من در برابر پروردگار و مردم ایران سوگند یاد می 
خدمت مردم ایران، استقالل و تمامیت ارضی کشور ایران، حفاظـت از قـانون اساسـی و                 

ها، کوشا باشم و وظایفم را هوشیارانه و به بهترین وجه انجام دهم و عدالت را  دفاع از آن
  .در قبال هر فردی رعایت کنم

  .تواند بدون ذکر سوگند مذهبی ادا شود این سوگند می
وی بـه  . المللی نماینده ملت ایران اسـت   ـ رئیس جمهور در روابط بین ٩١اصل 

 بـا مـشاورت و    در کار دولت و عقد قراردادهای بین المللی نظـارت دارد و     نام مردم ایران  
هـا را    دارد و سـفیران آن     هماهنگی وزیر امور خارجه به کشورهای دیگر سفیر اعزام می         

  .پذیرد می
انـد حکـم انتـصاب و عـزل قـضات و کارمنـدان       تو  ـ رئیس جمهور می ٩٢اصل 

تواند این اختیـارات را بـه        داران را صادر کند و همچنین می       عالیرتبه و افسران و درجه    
  .دیگران منتقل کند

تواند با تأیید شورای حافظ قـانون اساسـی و     ـ مجلس شورای ملی می ٩٣اصل 
س جمهور به سبب نقـض      تأیید حداقل دو سوم از نمایندگان مجلس شورای ملی، از رئی          

  .قانون اساسی به دیوان عالی کشور شکایت کند
 ـ در صورتی که دیوان عالی کشور رأی به مجرمیت رئیس جمهـور بدهـد     ٩۴اصل 

هم زمان مجاز است رئیس جمهور را از مقامش عـزل کنـد و انتخابـات اضـطراری ریاسـت                    
ت و مـسئولیت و وظـایف        روز بعد انجام خواهد گرف     ٣٠ روز و حداکثر     ٢٠جمهوری حداقل   

   .معاونت ریاست جمهوری محول می شودریاست جمهوری در این مدت به 
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  ٧فصل 
  دولت

  
  .شود از نخست وزیر و وزیران  ـ دولت تشکیل می٩۵اصل 
 ـ حزبی که اکثریت اعضای مجلس شورای ملی را بدسـت آورد نخـست    ٩۶اصل 

  .نماید وزیر را صادر می کند و رئیس جمهور حکم انتصاب نخست وزیر را انتخاب می
کنـد و وی بـا     ـ نخست وزیر، وزیران را به رئیس جمهور پیشنهاد مـی  ٩٧اصل 

  .نماید صدور حکم، آنان را به وزارت انتخاب می
 ـ نخست وزیر و وزیران در برابر مجلس شورای ملی با ادای سوگند یـاد   ٩٨اصل 

  .پذیرند  انتصاب خود را به این مقام می٩٠شده در اصل 
کنـد و     ـ نخست وزیـر خـط و مـشی کلـی سیاسـت را تعیـین مـی        ٩٩اصل 

هر وزیری در انجام امور مربوط به وزارتخانـه خـود در            . مسئولیت آن را به عهده دارد     
در . چارچوب خط و مشی تعیین شده از سوی نخست وزیر مـستقل و مـسئول اسـت                

ست وزیـر هیئـت     نخـ . گیرد  باره اختالف نظر میان وزیران، هیئت وزیران تصمیم می        
ای که به تصویب هیئت دولت و تأیید رئیس جمهور رسـیده          دولت را طبق آئین نامه    

  .کند  است اداره می
  .کند  ـ نخست وزیر یکی از وزیران را به سمت معاون خود انتخاب می١٠٠اصل 
 ـ با تشکیل مجلس شورای ملی جدید دوران نخـست وزیـر و هیئـت     ١٠١اصل 

  .رسد وزیران به پایان می
 ـ نخست وزیر و وزیران تا انتصاب نخست وزیر و ویزران جدید به کـار   ١٠٢اصل 

  .خود ادامه خواهند داد
تواننـد هـم زمـان      ـ اعضای دولت و وابستگان به شـغل دولتـی نمـی    ١٠٣اصل 

  .نماینده مجلس شورای ملی و سنا باشند
  

  ٨فصل 
  اریذقوای قانونگ

  
  .باشد رای ملی و سنا میاری شامل مجلس شوذ ـ قوای قانونگ١٠۴اصل 
 ـ نمایندگان مجلس شورای ملی با انتخابـات و رأی مـردم ایـران تعیـین      ١٠۵اصل 

بنـدی   هـا بـا تقـسیم     شوند و تعداد آنها نسبت به جمعیت شهرها، شهرستانها و بخـش            می
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 ۴۵٠ تـا    ۴٠٠ میلیون نفری حـدود      ٧۵ تا   ٧٠شود و برای جمعیت بین       نواحی تعیین می  
  .ود که آن بصورت قاطع در متمم این اصل جای خواهد گرفتنماینده خواهد ب

پرستان و اشخاص باتجربه و      ـ نمایندگان مجلس سنا از نخبگان و میهن       ١٠۶اصل  
پنجاه درصـد ایـن نماینـدگان از طـرف رئـیس جمهـور و          . شوند محترم کشور انتخاب می   

د نماینـدگان  شـوند و تعـداد آنهـا یـک سـوم تعـدا       پنجاه درصد از طرف مردم انتخاب می   
مجلس شورای ملی خواهد بود و در مورد انتخابات قاطع مجلس سنا بیـشتر در مـتمم آن                  

  .شوند نمایندگان مجلس سنا بمدت چهار سال انتخاب می. جای خواهد گرفت
 ـ مجلس شورای ملی نماینده اکثریـت ملـت ایـران اسـت و در امـور       ١٠٧اصل 

است اقتصادی کشور با رعایـت قـانون   رفاهی و سیاست اجتماعی، سیاست فرهنگی و سی 
  .گیرد اساسی تصمیم می

  .باشد  ـ محل تشکیل مجلس شورای ملی در پایتخت می١٠٨اصل 
شوند و پس از پایان این مدت   سال انتخاب می۴ ـ نمایندگان بمدت  ١٠٩اصل 

  .نمایندگان حق دوباره انتخاب شدن را دارند
هـا بایـد    در مورد قوانین و الیحه) رایزنی( ـ در موقع شروع مذاکرات  ١١٠اصل 

بایست  گیری در مجلس می    حداقل یک سوم از نمایندگان حاضر باشند ولی هنگام رأی         
شـود کـه بـیش از        سه چهارم از نمایندگان حاضر باشند و اکثریت آرا وقتی حاصل مـی            

  .ای بدهند نصف نمایندگان مجلس رأی موافق یا مخالف در مورد الیحه
یل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامـه   ـ مدت تعط ١١١اصل 

  .شود داخلی مجلس تعیین می
 ـ نمایندگان مجلس شورای ملی قبل از شروع به کار با ادای سـوگند   ١١٢اصل 

  .پذیرند ، نمایندگی خود را از جانب مردم ایران می٩٠یاد شده در اصل 
رند و بهیچ عنـوان   ـ نمایندگان مجلس مصونیت اجتماعی و قضایی دا ١١٣اصل 
آویز کسی بدون اطالع و تصویب مجلس شورای ملی حق نـدارد معتـرض               و بهیچ دست  

اگر احیاناً یکی از اعضاء بصورت علنی مرتکب جنحه و جنایتی شـود، و              . اعضای آن بشود  
در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد، باز باید اجرای حکم در باره او بـا اجـازه مجلـس                   

  .باشد
ـ ١١۴اصل  کنـد و حکـم او را     مجلس شورای ملی نخست وزیر را پیشنهاد مـی  

  .کند رئیس جمهور تصویب می
توانند در آن  نگاران می  ـ مذاکرات مجلس علنی خواهد بود و روزنامه ١١۵اصل 

  .بدون حق نطق شرکت کنند
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 ـ نخست وزیر و وزیران حق شرکت در مـذاکرات مجلـس را دارنـد و     ١١۶اصل 
  .باشند ظهار نظر با اجازه رئیس مجلس را دارا میهمچنین حق نطق و ا

 ـ مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صالح کـشور   ١١٧اصل 
داند پس از مذاکره و رایزنـی، از روی راسـتی و درسـتی عنـوان کـرده و بـا                      و مردم می  

رعایت اکثریت آرا در کمال امنیت و اطمینـان و پـس از تـصویب مجلـس سـنا، توسـط                     
  .نخست وزیر به عرض رئیس جمهور برای تصویب و امضاء برسد

تواند از طریق دولت به مجلس شورای ملـی آورده    ـ الیحه قانونی می ١١٨اصل 
  .شود

 ـ بررسی الیحه بودجه، تغییر در وضع مالیاتهـا و رد و قبـول عـوارض     ١١٩اصل 
  .که از طرف دولت اقدام خواهد شد باید به تصویب مجلس برسد

ـ ١٢٠اصل  ها باید در نیمه آخر هر سال بـرای    بودجه هر یک از وزارتخانه طرح 
  .حاضر باشد  سال مالیسال آینده تمام شده باشد، پانزده روز قبل از

  :اری به مجلس شورای ملی تعلق داردذگ ـ در موارد زیر حق قانون١٢١اصل 
  .ـ امور مربوط به روابط خارجی و دفاع ملی و قوانین مدنی

  .مربوط به حق تابعیت در قلمرو کشوریـ امور 
مهـاجرت از و بـه      قوانین مربوط بـه اقامـت و        ـ امور مربوط به آزادی رفت و آمد،         

   .ایران
  .ـ امور پولی ـ چاپ اسکناس و سکه زنی، اوراق قرضه

ـ وحدت میان قلمرو گمرکی و بازرگانی، عقد قراردادهای تجـارتی و کـشتیرانی،              
های گمرکـی و مراقبـت از        زادی مبادالت پولی با خارج و تعرفه      آزادی مراوده کاالیی و آ    

  .مرزها
  .ـ امور مربوط به پروازهای هوایی

ـ امور مربوط به حمل و نقل با راه آهن و راه شوسه و ساختن و نگهداری و اجاره                   
  .آن

  .ـ امور پستی و ارتباطات تلفنی
  .اران دولتیزگ ـ امور حقوقی مربوط به کارمندان و خدمت

  .ها، حق تألیف و حق چاپ  امور مربوط به حقوق کسب و کار و حرفهـ
  .ـ امور مربوط به روابط پلیس و مردم

  .ـ امور مربوط به دفاع از نظام مبتنی بر قانون اساسی
  .ـ دفاع از موجودیت و امنیت کشور
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هـای قـضایی،    نامه ها، آئین ـ حقوق مدنی، حقوق جزایی و نحوه اجرای مجازات        
ها، مقـررات مربـوط بـه وکـالی مـدافع، محـضرداری و               اری دادگاه ذ نحوه برگ  نامه آئین

  .مشورت قضایی
  .ـ مقررات ازدواج و طالق

  .ها و اجتماعات ـ حقوق انجمن
  .ـ امور مربوط به اجازه اقامت خارجیان و اجازه تأسیس شرکتهای خارجی

  .ـ حقوق مربوط به حمل اسلحه و استفاده از مواد منفجره
  .بوط به پناهندگان و مهاجرانـ امور مر

  .ـ امور مربوط به همیاری عمومی
  .های جنگی و غرامت ـ امور مربوط به خسارت

معادن، صنایع، انرژی، صنعتگری، کسبه، بازرگانی، بانک و بورس،         (ـ حقوق اقتصادی    
  ).کاری های بی های اجتماعی و بازنشستگی و بیمه های خصوصی و بیمه بیمه

  .ای و حفاظت از آن ه از انرژی هستهـ تولید و استفاد
  .ـ امور مربوط به کمک های مردمی به نیازمندان جامعه

های آموزشی، پرورشی و پژوهـشی و بـاال بـردن سـطح و        ـ امور مربوط به کمک    
  .میزان آنها

  .ـ تبدیل امالک و منابع طبیعی ملی به خصوصی
 واردات و صـادرات، تولیـد       ـ ترویج و ترغیب جنگلداری، آبادانی، تأمین مواد غـذایی،         

  .کشاورزی و جنگلی، صید ماهی در سواحل و دریاها و پاسداری از سواحل دریایی
  .ـ تأمین اقتصادی بیمارستانها و تنظیم سطح درمانی و بهداشتی بیمارستانها

  .ـ بطور جمعی امور بهداشتی و درمانی و پژوهشی در کل کشور
  .ـ مناسبات اساسی حقوقی مطبوعات

  .ظت از بناها، اماکن و آثار تاریخی ایرانـ حفا
 و وزیـر امـور      المللی، به پیشنهاد رئـیس جمهـور       ـ عقد قراردادهای تجارتی بین    

  .گردد  در مجلس مطرح میاقتصادی
تواند از طریق قـانونی    ـ مواد قانون اساسی را مجلس شورای ملی می ١٢٢اصل 

 مورد اجرا است که ریاست جمهوری       باشد و زمانی   تغییر دهد و بنا به سه چهارم آرا می        
  .آن را تصویب نماید

 ـ در هر قانونی و هر مقرارت قانونی باید تاریخ شروع و اجرای آن ذکر  ١٢٣اصل 
در صورت فقدان این امر تاریخ شروع اجرا چهارده روز پس از اعالم آن در روزنامـه                 . شود
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  .رسمی کشور است
دیداها برای ریاسـت جمهـوری و مجلـس     ـ قوانین انتخاباتی و شرایط کان ١٢۴اصل 

  .کنند شورای ملی را، نمایندگان مجلس شورای ملی تعیین می
 ـ اعالم جنگ با کشورهای دیگر به امضاء و تـصویب مجلـس شـورای     ١٢۵اصل 

  .ملی و سنا و ریاست جمهوری خواهد بود
 ـ اعالم حکومت نظامی در شورای وزیران بـا ریاسـت رئـیس جمهـور      ١٢۶اصل 

  .بودخواهد 
 ـ در صورت بوجود آمدن مخالفت بین نخست وزیر و رئیس مجلـس،   ١٢٧اصل 

  .داوری خواهد کردشورای حافظ قانون اساسی 
توانند تقاضای تجدید نظـر    ـ همه وزیران و نمایندگان دو مجلس می ١٢٨اصل 

  .نسبت به هر قانونی را بدهند
 است که دولت در هایی  ـ مذاکرات مجلس شورای ملی بر پایه اولویت ١٢٩اصل 
  .ها اشاره نموده است مورد الیحه

 ـ یک روز در هفته روز سئوال و جواب مجلس شـورای ملـی و دولـت     ١٣٠اصل 
  .خواهد بود

تواند عرض حال و یا ایرادات و شکایات خـود    ـ هر شهروند ایرانی می ١٣١اصل 
  .را بطور کتبی به دفترخانه عرایض مجلس ارسال نماید

تواند برحسب لزوم با ده نفـر از نماینـدگان و یـا     مجلس می ـ رئیس  ١٣٢اصل 
  .وزیران اجالس محرمانه داشته باشد

 ـ اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئیس مجلس بوده اسـت حـق دارد    ١٣٣اصل 
هر مقدار از مذاکرات را که صالح بداند به اطالع عموم برساند لکن اگر مجلس محرمانـه                 

  .شای مذاکرات موقوف به اجازه آن وزیر استبه تقاضای وزیری بوده است اف
 ـ هرگاه الیحه وزیری در مجلس مورد قبول قرار نگرفت، وزیر مسئول  ١٣۴اصل 

تواند الیحه مزبـور     پس از رد و یا قبول ایرادات مجلس و تجدید نظر و اصالح الیحه می              
  .را دوباره به مجلس ارسال دارد

د رد یا قبـول مطالـب را صـریح و     ـ نمایندگان مجلس شورای ملی بای ١٣۵اصل 
  .واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ایشان را تهدید یا تحت فشار قرار دهد

 ـ هر وقت مطلبی از طرف یکی از نمایندگان مجلس عنـوان شـود فقـط     ١٣۶اصل 
وقتی مطرح مذاکره خواهد بود که حداقل پانزده نفـر از نماینـدگان مجلـس آن را تـصویب                   

 در این صورت آن عنوان بطور کبتی به رئیس مجلس تقـدیم خواهـد شـد و                  کرده باشند، و  
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  .رئیس مجلس حق دارد آن عنوان را در انجمن تحقیق مجلس مطرح و بررسی نماید
 ـ در موقع مذاکره و بحث در مورد یک الیحه پیشنهادی از طرف یک  ١٣٧اصل 

 او یـا معـاون او در مجلـس          وزیر باید به وزیر مربوطه پانزده روز قبل اطالع داده شود که           
حضور داشته باشند و در صورت تصویب با اکثریت آرا، بطور رسمی الیحه تصویب شـده                

  .بصورت قانون اجرایی به وزیر مسئول داده خواهد شد تا وی اقدامات الزم را بعمل آورد
 ـ در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد  ١٣٨اصل 
زیر به جواب دادن است مگر مطالب محرمانـه کـه افـشا کـردن آن منـافع و                   آن وزیر ناگ  

گو  امنیت ملی را بخطر بیندازد، ولی بعد از رفع زمان معین وزیر مسئول است که جواب               
  .باشد

توانند وزیران را مورد سئوال و جواب قـرار    ـ مجلس شورای ملی و سنا می ١٣٩اصل 
  .د و بعد قانون در مورد آنها تصمیم خواهد گرفتدهند و نیز آنها را به محاکمه درآورن

 ـ در صورتی که مجلس شورای ملی و یا مجلس سنا بـا اکثریـت سـه     ١۴٠اصل 
چهارم عدم رضایت خود را از هیئت وزیران و یا وزیری اظهـار نماینـد آن هیئـت یـا آن                     

  .وزیر از مقام وزارت عزل خواهد شد
ر وزیران در موقعی کـه مـورد اتهـام     ـ تعیین تقصیر و مجازات وارده ب ١۴١اصل 

مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور اداره خود دچـار اتهامـات شخـصی                   
  .مدعیان گردند، نسبت به آنها طبق قانون مدنی کشور رفتار خواهد شد

  
  

  ٩فصل 
  شورای حافظ قانون اساسی

  
. شـوند  تخاب می سال ان٨ نفر خواهد بود و برای مدت ٩ ـ تعداد آنها  ١۴٢اصل 

سه نفر توسط رئیس جمهور، سه نفر توسط رئیس مجلس شورای ملی، سه نفـر توسـط                 
  .مجلس سنا

 ـ رئیس شورای حافظ قانون اساسـی توسـط رئـیس جمهـور تعیـین       ١۴٣اصل 
  .گردد و یک حق رأی بیشتر ندارد می

 ـ شورا نظارت خواهد کرد بـر رعایـت قـانون اساسـی توسـط رئـیس        ١۴۴اصل 
  .جلس شورای ملی و سنا و همچنین دولتجمهور، م

  . ـ نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری١۴۵اصل 
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  . ـ بررسی شکایات انتخاباتی مجلس سنا و شورای ملی١۴۶اصل 
  ).رفراندم(پرسی   ـ نظارت بر همه١۴٧اصل 
 ـ هر الیحه قانونی قبل از تصویب و امضاء رئیس جمهور باید همـاهنگی آن   ١۴٨اصل 

  .اسی توسط شورای حافظ قانون اساسی تأیید گرددبا قانون اس
 ـ هر الیحه قانونی بدون تصویب و تأیید شورای حافظ قـانون اساسـی    ١۴٩اصل 

  .قابل اجرا نیست
 ـ نظر و نفوذ شورای حافظ قـانون اساسـی مـاورای قـوه مقننـه، قـوه        ١۵٠اصل 

  .گردد قوانین داخلی شورا، توسط خود شورا تعیین می. اجرائی و قضایی است
 
  ١٠فصل 

  امور قضایی
  

خـواهی    ـ رئیس جمهور حافظ استقالل و درستی و راستی و عـدالت  ١۵١اصل 
  .باشد امور قضایی کشور می

هـای    ـ قوه قضایی از طریـق دیـوان عـالی کـشور، از طریـق دادگـاه       ١۵٢اصل 
بینـی شـده اسـت       های استان و شهرها که در این قانون اساسی پـیش           کشوری، دادگاه 

  .شود میاعمال 
شـود از قـضات کـشوری و اعـضای       ـ دیوان عالی کشور تشکیل مـی  ١۵٣اصل 

 او رئیس جمهور است و وزیر دادگـستری معـاون           با رئیس دیوان عالی کشور    تعییندیگر،
  .باشد می

باشـند کـه توسـط ریاسـت       نفـر مـی  ٩ ـ اعضای دیوان عالی کـشور   ١۵۴اصل 
  .شوند  سال تعیین می۴جمهوری برای مدت 

 ـ دیوان عالی کشور قوانین قضایی کشور را بر اسـاس قـانون اساسـی     ١۵۵اصل 
  .تنظیم خواهد کرد

هـای قـضایی عمـومی، اداری، مـالی و امـور اجتمـاعی         ـ برای حـوزه  ١۵۶اصل 
های عالی اداری، عالی مالی، عالی کار، عالی امور اجتماعی وجود دارنـد کـه زیـر                  دادگاه

  .اهند کردنظر دیوان عالی کشور انجام وظیفه خو
 ـ قضات دادگاه عالی اداری به تعداد مساوی از طرف مجلـس شـورای    ١۵٧اصل 

شوند و به شکایات در مورد وزیـران و نماینـدگان مـردم              ملی و مجلس سنا برگزیده می     
  .رسیدگی خواهند کرد
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این قـضات از طـرف وزیـر دادگـستری برگزیـده      .  ـ دادگاه امور اداری ١۵٨اصل 
  .در مورد کارمندان دولت رسیدگی خواهد کردشود و به شکایات  می

 ـ دولت مجاز است یک دادگاه برای نیروهای نظامی ایجاد کند و ایـن   ١۵٩اصل 
دادگاه در قلمرو امور مربوط به قوانین وزارت دادگستری قرار دارد و قضات آن باید اجازه   

  .قضاوت قضایی را داشته باشند
شوند مگر آنکـه علنـی بـودن آن     میها بطور علنی تشکیل   ـ دادگاه  ١۶٠اصل 

  .منافات با امنیت و منافع ملی داشته باشد
هـای مختلـف وزارت     ـ قضات و مسئوالن دادگاهها و رؤسـای بخـش   ١۶١اصل 

شوند و به تصویب رئیس جمهـور،   دادگستری طبق قانون توسط وزیر مربوطه تعیین می   
  .در مسند کار قرار میگیرند

توان از شغل خود بطور موقت و یـا دائـم بـدون      ـ هیچ قاضی را نمی ١۶٢اصل 
  .محاکمه و ثبوت تقصیر، تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید

  . ـ حقوق و مقرری قضات بموجب قانون معین خواهد شد١۶٣اصل 
توانند شغل دولتی و یـا غیردولتـی دیگـری را      ـ قضات دادگاهها نمی ١۶۴اصل 
  .داشته باشند
 که یکی از قاضیان در مقام قضاوت و یا خارج از آن علیه  ـ در صورتی ١۶۵اصل 

اصول قانون اساسی یا علیه نظم مبتنی بر قانون مرتکب تخلفی شود، به تقاضای مجلس               
تواند مقرر سازد که قاضی به       شورای ملی و یا دیوان عالی کشور، با اکثریت دو سوم، می           

ده شود، و در صورت اقـدام عمـدی،         مقام دیگری برگزیده شود و یا به خدمت او پایان دا          
  .توان وی را از مقامش عزل کرد می

  .شود  ـ شکایت از قضات، در دیوان عالی کشور مطرح می١۶۶اصل 
 ـ در صورتی که قضاوت یک قاضی مخـالف قـانون اساسـی و قـوانین      ١۶٧اصل 

ر توان تقاضای تجدید نظر در دادگاههای عالی و دیوان عالی کـشو            دادگستری باشد، می  
  .را نمود

 ـ هر شخص در برابر دادگاه از حق صحبت و دفاع از خـود برخـوردار    ١۶٨اصل 
این شخص حق دارد برای دفاع از خود وکیل انتخاب کنـد و در صـورت نداشـتن                  . است

  .توان مالی دولت باید وکیل رایگان در اختیار او قرار دهد
خته شود که جـرم  تواند به عنوان جرم شنا  ـ هر عملی در صورتی می ١۶٩اصل 

  .بودن آن پیش از ارتکاب عمل از طریق قانون تعیین شده باشد
توان بر اساس قوانین عمومی بیش از یک بار برای   ـ هیچ کس را نمی ١٧٠اصل 
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  .ارتکاب به همان جرم، جزا داد
توان فقط بر اساس قانون و فقط بـا توجـه بـه      ـ آزادی شخص را می ١٧١اصل 

آزار روحـی و جـسمی      شـکنجه،    تصریح شده است محدود کرد،       اشکالی که در آن قانون    
  .ممنوع استبه هر شکل و به هر عنوان مطلقاً شخصی که در بازداشت قرار دارد 

تواند تصمیم   ـ در باره مجاز بودن بازداشت و مدت آن فقط قاضی می ١٧٢اصل 
صمیم قاضی را   در مورد هر بازداشتی که بر اساس دستور قاضی نیست باید فوراً ت            . بگیرد

 سـاعت در  ٢۴پلیس مجاز نیست بر اساس تصمیم خـود شخـصی را بـیش از           . جویا شد 
بازداشت و دستور بازداشت باید فوراً به اطالع بستگان یـا بـه اطـالع               . بازداشت نگاه دارد  

  .شخص مورد اعتماد وی برسد
  

  ١١فصل 
  امور مالی

  
ام تکلیف اداری خود های ناشی از انج  ـ دولت مسئول پرداخت هزینه ١٧٣اصل 

  .است
هـا    ـ حق قانونگذاری در باره گمرک و انحـصار امـور مـالی و مالیـات     ١٧۴اصل 

  .باشد مربوط به دولت می
های زیـر بـه دولـت تعلـق       ـ درآمد از انحصار مالی و درآمد از مالیات ١٧۵اصل 

ها،  ها و جاده مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث، عوارض از راه: گیرد می
  .مالیات بر وسایل نقلیه، مالیات غیرمستقیم روی کاال و اجناس و مواد غذایی

 ـ ادارات مـالی کـشوری، اداره درآمـد از گمـرک، انحـصارهای مـالی،        ١٧۶اصل 
  .گردد های غیرمستقیم، مبتنی بر قانون کشوری تعیین می مالیات

البتـه چنـین   . شـود  مـی  ـ وضع مقررات قانونی مالی به دولـت اعطـا    ١٧٧اصل 
مقررات قانونی نیاز به تأیید مجلس شورای ملی دارد که پس از تأییـد مجلـس، قـوانین                  

  .باشند کشوری خواهند بود و قابل اجرا می
 ـ دولت باید در تنظیم دخل و خرج بودجه خود بطور الزامـی تعـادل    ١٧٨اصل 

  .اقتصادی تمامی کشور را مد نظر داشته باشد
باشد قـانون مـشخص خواهـد     دی که از دادن مالیات معاف می ـ موار ١٧٩اصل 

  .کرد
  . ـ طرح بودجه دولت باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد١٨٠اصل 
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بینی شده  های بیشتر و خارج از آنچه در قانون بودجه پیش  ـ هزینه ١٨١اصل 
  .نیاز به موافقت وزیر اقتصاد و دارایی دارد

هـا و   ی بایـد صـورت حـساب درآمـدها و هزینـه      ـ وزیر اقتـصاد و دارایـ   ١٨٢اصل 
  .های دولت را هر سال به مجلس شورای ملی گزارش کند ها و بدهکاری همچنین دارایی

 ـ اعطای اختیار برای گرفتن اعتبارات و تضمین تعهدات و مانند  ١٨٣اصل 
شـود، همـراه بـا        ای آتی می    های محاسبه   هایی در سال    ها که منجر به هزینه      آن

و همچنین درآمد از اعتبارات نباید از . یزان آن نیاز به قوانین کشوری داردتعیین م
بینی شده در بودجـه بیـشتر باشـد،           گذاری پیش   ها برای سرمایه    مجموع پرداخت 

تـوان    گیری از اختالل در تعـادل مجمـوع اقتـصاد کـشور مـی               فقط در مورد پیش   
  .شود  نین کشوری معین میتر این امر، از طریق قوا  ترتیب دقیق. استثناء قایل شد

  
  

  ١٢فصل 
  شورای اقتصادی و اجتماعی کشور

  
 ـ شورای اقتصادی و اجتمـاعی از متخصـصین اقتـصادی و اجتمـاعی      ١٨۴اصل 
وزیر  منتخبین آن سه نفر توسط رئیس جمهور و دو نفر توسط نخست           . شود تشکیل می 
ـ         شوند و مسئول بررسی پـروژه      تعیین می  ت و بررسـی    هـای اقتـصادی و اجتمـاعی دول

باشـند و حـد      ریزی و بودجه و دادن مشاورت به دولت و مجلس شورای ملی می             برنامه
  .کند قانونی آنها را قوانین کشوری تعیین می

  
  ١٣فصل 

  شورای امنیت کشور
  

 ـ شورای امنیت کشور از متخصصین اطالعاتی و انتظامی کشور تشکیل  ١٨۵اصل 
گیرد، و آنها عبارتند از وزیر       مهوری صورت می  شوند، و جلسات آنها در نهاد ریاست ج        می

کشور، وزیر دفاع، فرماندهان سه نیرو، مسئول اطالعات و امنیت کشور، مـسئول اطالعـات               
ریاسـت شـورای امنیـت کـشور بـا ریاسـت            . ارتش، وزیر اقتصاد و مشاورین و معاونین آنها       

ـ          . باشد جمهوری می  ا پیـشنهاد یکـی از      جلسات این شورا به فرمان ریاست جمهوری و یا ب
  .اعضاء شورا و همچنین در مواقع اضطراری خواهد بود
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  ١۴فصل 
  وضعیت دفاعی

  
 ـ تعیین وضعیت دفاعی در صورت تجاوز مسلحانه به قلمرو جمهوری  ١٨۶اصل 

باشد و این امـر توسـط رئـیس جمهـور کـه              مشروطه مربوط به مجلس شورای ملی می      
  .شود میفرمانده کل نیروهای انتظامی است قرائت 

 ـ در صورتی که وضعیت اقدام فوری ایجاب کند و برای تـشکیل بموقـع    ١٨٧اصل 
ناپذیر وجود داشته باشد، وضـعیت دفـاعی را کمیـسیون            مجلس شورای ملی موانع اجتناب    

  .کند  تعیین میی تمامی اعضای آنمشترک با اکثریت دو سوم آرا
اینده رئیس جمهـور،   ـ کمیسیون مشترک عبارت خواهد بود از دو نم ١٨٨اصل 

وزیر، رئیس مجلس شورای ملی، رئیس مجلس سنا و رئـیس شـورای               نماینده نخست  ٢
  .حافظ قانون اساسی

ـ  در صورت اعالم وجود وضعیت دفاعی و در صورت تجاوز مسلحانه بـه قلمـرو    ١٨٩اصل 
ـایی ر  تواند با تأیید مجلس شـورای ملـی بیانیـه     جمهوری مشروطه ایران رئیس جمهور می      ا بـر  ه

المللی در باره وجود وضعیت دفاعی صادر نماید و در صورت اضـطراری بـودن و                 اساس حقوق بین  
  .نبودن فرصت اجالس مجلس، کمیسیون مشترک این مسئولیت را بعهده خواهد گرفت

 ـ در وضعیت دفاعی، در صورتی که کمیـسیون مـشترک بـا دو سـوم      ١٩٠اصل 
 آن به این نتیجه برسد که تشکیل بموقع         یاعضاتمامی  حداقل و یا با اکثریت آرای        یآرا

ناپذیر مواجه است، و یا به اندازه کافی اعـضاء بـرای             مجلس شورای ملی با موانع اجتناب     
شود  رسمیت جلسه موجود نیست، کمیسیون مشترک جانشین مجلس شورای ملی می          

  .ها برخوردار است و از تمامی حقوق آن
عی، پایان دوره انتخابی مجلـس شـورای    ـ در زمان وجود وضعیت دفا ١٩١اصل 

ملی شش ماه پس از پایان وضعیت دفـاعی خواهـد بـود، در صـورتی کـه دوره ریاسـت                     
جمهوری در زمان وجود وضعیت دفاعی پایان یابد، وی تا نه ماه پـس از پایـان وضـعیت                   

  .دفاعی در مقام خود باقی خواهد ماند
است جمهور، شخص دیگـری   رینخست وزیر نیاز به تغییر ـ در صورت ١٩٢اصل 

کند تا مـورد تـصویب        به کمیسیون مشترک معرفی می     را بعنوان نخست وزیر می تواند     
  .قرار گیرد

 ـ در سراسـر دوران وضـعیت دفـاعی انحـالل مجلـس شـورای ملـی         ١٩٣اصـل  
  .غیرممکن است
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 ـ کمیسیون مشترک مجاز نیست با وضع قوانین جدید، قانون اساسـی را   ١٩۴اصل 
  .و یا کلی تغییر دهد و یا آن را معلق سازد و یا از اجرای آن ممانعت کندبطور جزیی 

 که کمیسیون مشترک وضـع کـرده اسـت حـداکثر     آئین نامه هایی ـ  ١٩۵اصل 
  .شود شش ماه پس از پایان وضعیت دفاعی از اعتبار ساقط می

 ـ با تصویب کمیسیون مشترک و یا مجلس شورای ملی، پس از اعالم  ١٩۶اصل 
  .شود  رئیس جمهور، وضعیت دفاعی پایان یافته تلقی میعمومی

  
  

  ١۵فصل 
  تقسیمات کشوری

  
 ـ تقسیمات کشور ایران عبـارت خواهـد بـود از بخـشها، شهرسـتانها،       ١٩٧اصل 

  .شهرها و استانها
 ـ شـهردار مـسئولیت عمـران و آبادسـازی، مـدرنیزه کـردن شـهر و         ١٩٨اصـل  

وندان را دارا است و بـه مـدت چهـار سـال             همچنین تأمین رفاه اجتماعی و عمومی شهر      
این شهردار . شود توسط شهروندان محلی با نظارت و هماهنگی وزارت کشور انتخاب می         

  .با مشاورت و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد کرد
 ـ در تمام کشور شوراهای شهری و شهرستانی و بخشی وجود دارد که  ١٩٩اصل

هـا و   شوند، کـه محـل تـشکیل آنهـا در شـهرداری      نتخاب میاعضاء آن از طرف اهالی ا     
هـا و    ایـن شـوراها اختیـار نظـارت در عملکـرد شـهرداری            . ها خواهـد بـود     داری بخش
  .گردد ها را دارند، و نظامنامه شوراها توسط مجلس مؤسسان تعیین می داری بخش

ـ     ـ مشاوران اجتماعی، اقتصادی، طرح و برنامـه  ٢٠٠اصل  ا ریـزی در مـشاورت ب
 .توانند تابعیت غیر ایرانی داشته باشند مسئوالن کشوری می

  
  مقررات دوران انتقال

  
 ـ اداره کشور و ایجاد امنیت و آرامش در دوران انتقال توسط شورای برانـدازی   ١

  .گیرد و ارگانهای وابسته به آن انجام می
نــویس قـانون اساســی جمهــوری مــشروطه روابــط    ـ در دوران انتقــال پــیش ٢

  .کند اعی و مدنی را تعیین میاجتم
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نویس قانون اساسی جمهـوری    ـ مجلس مؤسسان برای تکمیل و تصویب پیش ٣
  .مشروطه تشکیل خواهد شد

 ـ نحوه دقیق انتخابات نخستین مجلس شورای ملـی و نخـستین رئـیس جمهـوری      ۴
  .کند مشروطه ایران را مجلس مؤسسان با رعایت قانون اساسی مشروطه ایران وضع می

ـ پس از تشکیل نخستین مجلـس شـورای ملـی و انتخـاب رئـیس جمهـور و                    ۵
همچنین معرفی نخست وزیـر و هیئـت دولـت پـس از بیـست روز، شـورای برانـدازی و              

  .گردد ارگانهای وابسته به آن منحل می
 ـ از آنجا که اداه کشور ایران به یک دستگاه اداری مدرن نیاز دارد که از لحاظ  ۶

 به مردم بتواند به بهترین روش عمل کنـد، دولـت موظـف اسـت                انجام وظایف و خدمت   
ای برای اصالح مجموعـه دسـتگاه اداری موجـود در            حداکثر یکسال از شروع کار، الیحه     

  .کشور به مجلس شورای ملی ارائه دهد
  پاینده ایران

  سرافراز ملت غیور ایرانزمین
  
  

  ١٣٨٣ آبان ١٩پاریس، 
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  هماهنگی قبل از براندازی

  
  

، بخشها و دفاتر گوناگونی )دولت موقت(ز انتخابات شورای رهبری و شورای اجرایی پس ا
  .برای به نتیجه رساندن براندازی فعالیت خود را بصورت علنی ادامه خواهند داد

  
  

  بخش پشتیبانی و لجیستیگی مردمی -١
  )استانی، شهری، محلی(ایرانیان در داخل کشور -
 ) شهریکشوری،(ایرانیان در خارج از کشور  -
 

 )جمع آوری و تعیین بودجه، حسابداری(بخش تدارکات شورا  -٢
  
 بخش اجرایی و سازماندهی شورا -٣

  انتشارات، روابط عمومی، روابط بین المللی و (تبلیغاتی  -
  )رایزنیها 
  اطالعات و ضد اطالعات -
 عملیاتی ،امنیتی و نظامی -
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  هماهنگی بعد از براندازی

  
ری مشروطه ایران که هماهنگ با نخست وزیر دولت موقـت و            نهاد ریاست جمهو  
بعد از استقرار   ) شامل فرماندهان نیروی هوایی، زمینی، دریایی     (فرمانده ارتش ملی ایران     
اجرای انتخابات آزاد نمایندگان مجلس مؤسـسان بـرای تـدوین            امنیت در کشور مسئول   
  .قانون اساسی خواهد بود

  : و سازمانهای وابستۀ زیر می باشددولت موقت شامل وزارتخانه ها
  

  وزارت کشور -١
  ژاندارمری -
 پلیس شهری -
 اطالعات و ضد اطالعات -
 سازمان ادارۀ امور نظارت بر زندانها  -
-   

  وزارت امور خارجه  -٢
 وزارت دادگستری -٣
 وزارت مسکن و شهرسازی -۴
 وزارت تجسس و نگاهداری از معادن و منابع طبیعی کشور -۵

  سازمان معادن -
 ازمان جنگلبانیس -
 سازمان شیالت -

  وزارت کشاورزی  -۶
  سازمان تعاونی و بانک کشاورزی -
  سازمان تحقیق، توسعه و ترویج کشاورزی -

  وزارت کار و بیمه های اجتماعی -٧
  سازمان حمایت از کارگران و کارمندان دولتی و غیر دولتی -
 سازمان هماهنگی نیروی انسانی و اشتغال -
 سازمان بیمه های اجتماعی -

  وزارت آموزش و پرورش -٨
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 وزارت توسعه و تولید صنایع داخلی و سرمایه گذاری خارجی -٩
   وزارت بهدرمانی  -١٠     

   سازمان بیمه های درمانی-               
   سازمان نظام پزشکی- 
   سازمان بهداشت و حفاظت از محیط زیست-                     
   وزارت آموزش عالی -١١     
  سازمان تحقیقات و توسعۀ علمی و عملی و بهره گیری از  -                     
  تکنولوژی مدرن 

  سازمان امور دانشگاهها و دانشجویان -
 سازمان تحقیقات فضایی -

   وزارت سیاحی و جهانگردی-١٢     
   سازمان توسعه و تبلیغات جهانگردی-                      
  ان حفاظت و ترمیم و توسعۀ میراث فرهنگی سازم-                      
   وزارت بازرگانی -١٣     
   سازمان صادرات-                      

   سازمان واردات-                      
   سازمان گمرک-                      

   وزارت راه و ترابری-١۴     
  ا سازمان راههای شوسه و بزرگراهه-                      
   سازمان خط آهن -                      
   سازمان بنادر و کشتیرانی -                      
   سازمان هواپیمایی-                      
   سازمان هواشناسی-                      

   وزارت نیرو-١۵     
   سازمان برق-                      

   آبها و سدهای کشور سازمان-                      
  )باد، خورشید،هسته ای( سازمان تولید انرژی -                      
   وزارت ارتباط جمعی -١۶     
   سازمان مخابرات و تلفن -                      
   سازمان پست-                      
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   وزارت اقتصاد و دارایی-١٧     
  رنامه و بودجه سازمان ب-                     

   سازمان نظارت ارزی و نظارت بر بانکهای کشور-                     
   بانک مرکزی-                     

   وزارت نفت  -١٨     
  سازمان امور بهره برداری و قراردادهای نفتی -                     

   سازمان پتروشیمی -                     
   سازمان گاز کشور-                     
   سازمان کاوش، حفاری و استخراج-                     

   وزارت صدا و سیما و انتشارات-١٩     
   وزارت تربیت بدنی و ورزش-٢٠     
   وزارت فرهنگ و هنر-٢١     

   سازمان امور سینمایی و موسیقی-                     
   کتاب سازمان نشر-                     
   
   

  
  

پیروز و سرافراز باد ایران بزرگ
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  منشور مردم گرایی دکتر آرمان نوری

  در فردای ایرانی دمکراتیک
  

حکومت اسالمی در ایران محکوم به نابودی است و این مهم با همیاری و رزم 
فرزندان ایرانزمین بزودی عملی خواهد شد و پس از یک دوره انتقالی به ایرانی آزاد، آباد 

  .سرافراز دست خواهیم یافتو 
من آرمان نوری در راستای اندیشه و نگرش آزادی خواهانه فرزندان ایرانزمین  *

  :فردای ایرانی آزاد، آباد و سرافراز را با همیاری همرزمان و همسنگرانم ترسیم می کنم
 حفظ استقالل وتمامیت ارضی با درنظرگرفتن حقوق مردم ایران در صحنه -١

 اجتماعی وهمچنین ایجاد امنیت در جامعه و رفاه برای هم میهنان -اسیهای آزادی سی
  .عزیز با رعایت عدالت اجتماعی و حاکمیت مردم، از مراحل اولیه برنامه های ما می باشد

 ما در راه ساختن کشورمان می خواهیم از کوچکترین داده ها با کمترین -٢
  .به سودآورترین دستاوردها نایل آییمنیروها در کوتاهترین زمان بهره برداری کنیم و 

 ما می خواهیم ابزاری فراهم آوریم تا همه مردم ایران بتوانند در این راه -٣
دشوار با مهر و دوستی دست در دست هم نهند و تنها با چنین شیوه ای است که می 

 در این توان آبروی از دست رفته ملی را فراچنگ آورد و کشور را به راستی ساخت،
  . بطور فشرده بیان می گرددستای میهنی چند نکتهرا

 آموزش و پرورش و بهداشت رایگان و پشتیبانی از بیمه های همگانی، -۴
گسترش کشاورزی و پیشبرد بنیادهای فن ورزی، کاستن از نیازهای همگانی و باال بردن 

انرژی تولید غیر نفتی کشور و خروج از اقتصاد تک محصولی بر پایه نفت و جایگزینی 
  .تولیدات نفتی برای حمایت از محیط زیست از مهمترین برنامه های ما خواهد بود

 افزایش میانگین درآمد سرانه همگانی در شهرها و روستاهای ایرانزمین و -۵
تواناتر ساختن نیروی خرید مردم و همچنین کاهش تورم و نرخ بیکاری در سراسر 

  .کشور
 آغاز سرفرازانه آماده سازی نیروی مردمی ورای  باال بردن توانایی ایرانیان ب-۶

هزاره سوم در گسترش تواناییهای همگانی در همزیستی با مردم فرهنگ ساز جهان آزاد 
و گسترش مردم گرایی و حاکمیت مردم در به میدان کشاندن پدیده دمکراسی در 
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دن ساختار جامعه و ایجاد مهر و دوستی میان میلیونها ایرانی که منجر به دگرگون کر
جامعه کنونی و بنیاد نمودن جامعه ای نو، سرشار از آشتی و بالندگی و سازندگی 

  .دش میهنی خواهد -پیرامون وحدت ملی
نجمنها،  و آزادی برپایی کانونها، اایت از آزادی اندیشه، نگارش، گفتار حم-٧

  . و دمکراتیک از دیگر اهداف ما خواهد بودجنبش ها و حزبهای گوناگون
فرزندان ایرانزمین، ما در ترکیبی از خون وخاک و بستر فرهنگی ایرانزمین با  -٨

 اجتماعی ایرانی مدرن و –هزاره سوم در باورهای پویای جهان امروز در تبلور فرهنگی 
توسعه یافته کوشا خواهیم بود و فرهیختگی نماد ایرانی در فرهنگ و تاریخمان هماهنگ 

واهد بود و ما با هم ایرانی سرافراز و نوین که همپایه با جهان مترقی و توسعه یافته خ
  .جهان پیشرفته خواهد بود را پایه گذاری  خواهیم کرد

 فرزندان ایرانزمین ما ایرانی به ارمغان خواهیم آورد که در بطن آن تمامی -٩
نظرات و آرمانهای شما رعایت خواهد شد و آرای شما حاکم بر جامعه خواهد بود، چرا 

 به عبارتی مردم ساالری و مردم گرایی در سرلوحه میثاق ما  وراسی در جامعهکه دمک
ما ایرانی فراچنگ خواهیم آورد که تمامی اندیشه های راستین دمکراتیک و . قرار دارد

  .مترقی و بشردوستانه در آن بارور و شکوفا خواهد شد
به نسلهای  ما ایرانی فراسوی جهان با همه نیکیها و داده های انسانیش -١٠

گام خواهیم برداشت و اندیشه مهر، ما ماورای جهان نیکی ها . آینده انتقال خواهیم داد
 صلح و انساندوستی را به جهانیان ارزانی خواهیم کرد چرا که ما نیکی و راستی دوستی،

را برگزیده ایم و با اندیشه اهریمنی و پلیدی در ستیز هستیم و آن را نابود خواهیم 
  .ساخت

 ما ایران اهورایی را بر پایه خرد و اندیشه استوار خواهیم ساخت و مردم -١١
ایران را برای ساختن جامعه ای ایرانی بر پایه ارزشهای انسانی و پیشرفته همیاری 

ما انسان اندیشی که همان پندار نیک است را در جامعه شکوفا خواهیم . خواهیم نمود
نیک که همان بیان و عملکرد انسانی است را ساخت و در پیرو آن گفتار نیک و کردار 

  .در جامعه رواج خواهیم داد و پس از آن نیکی و زیبایی را به جهانیان هدیه خواهیم کرد
که بعد از براندازی و سرنگونی دوره انتقالی فرزندان ایرانزمین ما بطور فشرده * 

ون که برخاسته حکومت اسالمی شروع خواهد شد و تا برپایی دمکراسی و حاکمیت قان
  .از آرای عمومی خواهد بود را چنین ترسیم می کنیم
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 ما به هیچ عنوان قصد انتقام جویی نداریم و کسانی که قبل از سقوط -١٢
حکومت اسالمی به جنبش آزادی خواهانه مردم بپیوندند با آغوش باز مورد استقبال قرار 

  . خواهند گرفت
 و ما پایبندی و تعهد خود را به حکم اعدام در سراسر کشور لغو خواهد شد

منشور ملل متحد و متن و محتوای آن که در راستای پایداری از حقوق اساسی مردم و 
  .حفظ حرمت انسانی است، اعالم می داریم

 برقراری امنیت و آزادیهای اجتماعی و ایجاد آسایش و رفاه در جامعه، برای -١٣
 اجتماعی، ملت ایران -ضای باز سیاسیآماده کردن شرکت مردم در همه پرسی در یک ف

باید بتواند در این فضای آزاد بدون فشار، اختناق، ترس و سرکوب، نوع رژیم و نظام 
بطور آزادانه در پای صندوق های رأی تعیین ) رفراندم(آینده خود را در یک همه پرسی 

نگری  در  اجتماعی به فعالیت تبلیغاتی و روش-کند، در این زمان تمام احزاب سیاسی
مورد اندیشه حزبی خود ادامه خواهند داد تا مردم بتوانند با دانش بیشتر آینده خود را 

  .تعیین نمایند
 دگرگونی در ساختار مدیریت جامعه برای تغییر بنیادین و ، در دوره انتقالی-١۴

  .پویایی اقتصادی و اجتماعی در جامعه یکی از ارکان مهم دولت گذار خواهد بود
 اقتصادی بین المللی بر اساس احترام متقابل و رعایت -اد روابط سیاسی ایج-١۵

حقوق بین المللی در رابطه با حمایت از اقتصاد آزاد جهانی همراه با نظارت دولت در 
 اقتصادی و سهولت  سرمایه گذاری خارجی برای شکوفایی –تحکیم روابط سیاسی 

  .اقتصاد ایران
 مذهبی کنونی به یک جامعه غیرمذهبی و  روند دمکراتیک انتقال جامعه-١۶

  .سکوالر با رعایت فرهنگ و اصالت ایرانی خواهد بود
در دوره انتقالی، قانونمندی و ایجاد حکومت قانون در جامعه بر اساس آرای 

  .عمومی خواهد بود
 هر نوع رژیم، نظام و یا ساختار حکومتی که اکثریت ملت ایران برای اداره -١٧

  .شروعیت در سطح ملی و بین المللی خواهد داشتکشور برگزیند م
 انتخابات مجلس مؤسسان ، پس از همه پرسی و تعیین نوع رژیم-١٨

  .برگذارخواهد شد که مأموریت تدوین قانون اساسی نوین را به عهده خواهد گرفت
 رأی گیری برای انتخاب شخص اول مملکت بر ، در پی تدوین قانون اساسی-١٩

  .و نظام تعیین شده صورت خواهد گرفتطبق قانون اساسی 
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 در انتها انتخابات مجلس شورای ملی و سنا که بر پایه دولت پارلمانی -٢٠
مأموریت خود را خاتمه یافته تلقی ) دولت گذار(استوار خواهد بود، دولت دوره انتقالی 

 خواهد کرد و منحل خواهد شد و کشور بر طبق قانون اساسی نوین و نظام برگزیده از
  .آرای عمومی و دولت و پارلمان منتخب مردم، اداره کشور را در دست خواهند گرفت

این فشرده بخشهایی از برنامه های آینده ما برای رسیدن به ایرانی آزاد، آباد و 
دان ایرانزمین به یکایک آنها سرافراز است که امیدواریم هرچه زودتر بتوانیم به یاری فرزن

  . عمل بپوشانیمجامۀ
   دکتر آرمان نوری                                               

  رهبر جنبش براندازی                                                
  ١٣٨۴مهر                                                              
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