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  ز .قای مھندس  الفآايران يارگرامی 

  .نظرمشترکمان نسبت به برنامه رودست سبب تنظيم اين نامه است

عقيده پيروی ن آنه افرادی که ازشکل وبرنامه ريزی وحيات پيدا ميکند مبارزه سياسی دررابطه با اعتقاد سياسی 
   .اليحه شما استفاده شده اين است دراشاره ومشابه با مسئله مورد درموارد الزم  ميکنند مثالی که 

ن آتبعات  نھا ھمان ترشحات وآ جمع ميباشند که علت وجودی وحضور حشرات موذی بسياری ،منجالبدريک 
که اين  کايک قلع وقمع شوند چراشرات ين حآکه ھمه انتظارباشد  ،منجالب است نميشود ودرست ھم نيست

حشرات توليد ميکند ودرتطبيق مورد جمھوری اسالمی است  کارنه ممکن است نه سودمند زيرامنجالب است که
    .که کسانی راکه مورد افشاگری رودست قرارگرفته توليد کرده وميکند

گری بشوند موزش مشترکمان به اين معنا نيست که اگرموجب وجھتی فراھم شد که يکی ازاين حشرات افشاآاين 
حشرات دم دست،  ننگام ازبين بردن منجالب ازنابود کردھمانطورکه بھ ،ن جھت احساس تکليف نکنيم خيرآبه 

ی افراد منتسب به جمھوری اسالمی عمل رودست ھم بھمين کيفيت درافشاگری ھا ،بطورطبيعی غفلت نميکنيم
   .کرده است

نھا به ماخذ بيشتری برسد آسانی نيست بايد زمينه ھا وامکاناتی فراھم باشد تا محقق ازطريق آگری کارافشا
گری است  ويا ھمه شخصيت که ما توقع داشته باشيم که رودست ھرکسی که ما مايليم ويا بنظرالزم به افشااين

ن درخواست بی توجه يا ميتوان به بزرگی ودائره ايآ ؛افشا کند انتظاردرستی نيست ھا وافراد وابسته به رژيم را
حشره ای راکه ما انتخاب کرده  بان باغ ھرمثالش ممکن است اين باشد که ما توقع داشته باشيم که باغ ؟ماند

  .ويا ميخواھيم نابود کند

خوند آ ھزار ۴٠٠گری افراد وابسته به جمھوری اسالمی را حتی درحد الريجانی انجام داد؟ يا ميشود دائره افشاآ
 مرن تحقيق قرارميگيرند، عآبعنوان نماينده سيد علی که ھريک يک الريجانی وبيشترمحسوب ميشوند، دردائره 

ن است که توقع داشته باشيم که کسی آدرست ھمانند  ؛محقق ھم با ھمه امکانات وسيع علمی ممکن نيستھزار
   .يکی نابود سازد ،بايک پشه کش تمامی حشرات يک منجالب رايکی

دادن اطالعات ھمه ازابزار واسباب کارمبارزه سياسی است  يک مبارز اصيل ازھرچه ممکن  –افشاگری ھا 
رابطه ھدف ومشروعيت ابزار وجھت  رسيدن به ھدف خود استفاده ميکند وھمين جاست که مسئلهاست برای 

محدوده افشاگری  ويا بذل اطالعات چرخش داشته باشد ررسيدن به ھدف مطرح ميشود  مبارزه ای که فقط د
  .درمظان اتھام ھم ممکن است قراربگيردمبارزه سياسی نيست و

  .باشيد که بقيه تحريرمربوط به رودست را مالحظه وقرين توجه فرمائيداميد وارم شما فرصتی داشته 
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