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  مبارزه ، سياسي است نه فرهنگي

  اول اي جان دفع شرموش كن       وانگهان درجمع گندم كوش كن
  حقوقدان  -اميرفيض

يا  متولی بنياد فرھنگ ايران و یادعا کنار تحرير حاضر به مناسبت مطلبی است که ھمزمان  در
ی يا کانون اروپائ تشت وسوی کانون جھان بينی زر از براميان)آقای آ(فرھنگستان جھانی کوروش بزرگ 

خزاعی پرديس  دکترخسرو يا  زاد انديش  وآ و انجمن خرد گرا يا موزش جھان بينی زرتشت وآبرای 
ين ن <رستاخيز نوآگيرای  انتشار يافته وعنوان  بسيار اسامی ديگری ھم باشد که بنده نميدانم)(شايد 

   .به پيروزی رساندن ايران> است ايران وراهِ 

 هقايان متوليان خود خواندآنائی نصيب ما نشده که بدانيم نام ھويتی وثبت شده دکان ھای نخست اين دا
نباشد شخصيت مشخص   یشخصيت حقوق  نام زيرا اگر ،قای خزاعی چيستآ بنياد فرھنگ ايران و

 و بوده ب درھاونگآنھا کوبيدن آعاھای اد يا نقد اظھارات و وجود نيست و قائم به حيات و ،حقوقی
   ن تکليف نيست>آبر  را<عقال

اب پرديس انتخبرعايت اختصار ازميان نامھای طويل ( ،قای پرديسآادعای انگيزه تخصيص اين تحريربه 
  .درخشندگی خاصی داردکه  درنسخه نجات ايران ايشان موضوعی است  برخاسته از دو )شد

ری اسالمی نه سياسی ونه نظامی اول اينکه پيشاپيش اين تذکر راداده اند که مبارزه ايرانيان عليه جمھو
  ونه اقتصادی وتنھا يک نبرد فرھنگی است 

    .کتاب گاتھاست ننسخه نجات ايران،  خواند دوم اينکه 

ب درکوزه وگرد جھان گرديدن آ(ن نجات ايران است آدستاوردی بسيارمھم که نسخه ای بسيار ساده با  
  است)

 فر قای ھمايونآدر چندين سال قبل  فتادتھا خواندم يادم اھنگاميکه توصيه ايشان رابرای خواندن کتاب گا
درخارج ازکشورھم ازعلمداران فرھنگ بشمارميرفتند  به که   ،پناھان دوران شاھنشاه ايراناز فرھنگ 

 نيز وکيھان لندن  ارائه دادند که مدتھا بحث روزاتفاق شخصی بنام محسن کردی طرح نجات ايران را
معروف بود وازايرانيان ميخواست ھريک  ردال ۵واين طرح که به طرح  ،بودلغ طرح مشوق ومروج ومبّ 

   .قای ھمايونفراداره ميشدآزيرنطرورھبری  که بش بپردازندندالربه اين ج ۵ماھيانه حداقل 

رگردند شنا نيستند بآتشريح کرد <ايرانيان به فرھنگ کشورشان ين نرا اينچکيفيت طرح  ونفريھمااقای 
  .تاب بخوانند وھمين عمل سبب نجات ايران ميشود>به ايران وفقط ک

اری انحص را ابزار گاتھا ناين است که پرديس فقط خواندقای پرديس آ با طرح ونفريقای ھماآتفاوت طرح 
   .قای ھمايونفر اين محدوديت را ايجاد نکرده استآنجات ايران ميداند ولی 
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سال کسی  ٢٠ی حتی يکنفرھم باورنميکرد که بعدازخنديدند ول قای ھمايونفرآخيلی ھا به طرح  ن سال،آدر
  .پيدا بشود وراه نجات ايران راخواندن کتاب گاتھا بداند

  راه نجات ايران فقط سياسي است 

نجاست که نبرد باجمھوری سالمی را تنھا راه فرھنگی ميداند به آ قای پرديسآخطای فاحش درادعای 
    .نيماتفاق به نارسائی ھای اين طرز تفکرنگاه ميک

برمصداق <ھيچ بقالی نميگويد ماست من ترش  قای پرديس فروشنده کاالی زرتشتی است آچه چون گر
درھمين است که حقايق را  اھواالئی انسانطه بيھوده گوئی وارد شود ولی است> ناچاراست دراين ور

   .دنفدای منافع شخصی نکن

  واما بعد

البته که خطر خودجوش نيست وريشه درباورھا  ،ھستندحاضر ماده مقابله باخطرِ آانسانھا بطور طبيعی 
تجھيز ميکند، عوامل  درمقابله باخطر انسان را نچه که ارادهآانسان ھادارد ولی  وفرھنگ ويا طبيعت

  نھا آوجودی وقابل درک است نه عوامل ريشه ای وفرھنگی ويا فلسفی وامثال 

تش سوزی سيم آتش است گرچه علت آ تش است توجه وھدف انسان خاموش کردنآ وقتی خانه ای در
 ھم بکند کسی به او اعتنائی اگر و ،تش کسی صحبت ازسيم کشی نميکندآکشی معيوب باشد. درھنگام 

   .ندارد

تالش برای حفظ وصيانت فرھنگ ايرانی يک خدمت سترگ قابل تمجيد است و نه درحدی که جای مبارزه 
ه ه طوفان غرور به جان ومغزمتوليان خود خواندنه درحدی کسياسی عليه جمھوری اسالمی رابگيرد 

  .فدای رستم وسھراب نمايد ب وخاک ايران راآبياندازد که  [ومذھبی] دکان ھای فرھنگی

  لشگر مخالف جمهوري اسالمي 

وم اجرائی قانون به ايام تدا نھا بينآاورھای عينی ومقايسه ای لشگرمخالف جمھوری اسالمی ديدگاھا وب
که زير فشار چترقانون اساسی جمھوری اسالمی  استبا امروز ،طنت شاھنشاه ايران)(سل اساسی مشروطه

   .افتاده اند

نھا که امروز حاکم برمردم ايران است  عينيت آجنگ، خفقان وامثال  گرانی،  بيکاری، اعتياد، وحشت از
   .نین جمھوری اسالمی است نه فرھنگ اسالمی ونه بازماندگی فرھنگ ايراآھائی است که سبب 

ا بناشده نھآسايش امثال آ روی تافتن ازشادی و ترديد نيست که فلسفه اسالم برپايه فقر، توسل وتوکل،
 اھل تحقيق ميدانند ودنبال ميکنند نه توده مردم  واصال توده مردم، فلسفه اسالم را ولی  اينھا را ،است

   .نطور که ھست نميشناسندآ
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ود درپشت بام مدرسه علوی که باحضور نوريزاده به حکم دردفاع خجھانبانی شادرروان سپھبد نادر
<شما نه تنھا مسلمان نيستيد بلکه مشتی بی وطن، بی  :مالھا گفته است به خلخالی تيرباران شد خطاب

  مده ايد>آدين، مزور ھستيد که بدستور اربابان فقط وفقط برای ويران کردن کشورمن 

 اران جمھوری اسالمینی نيز قائل به ارتباط بين اعمال سردمدمالحظه ميفرمائيد حتی امثال سپھبد جھانبا
   .نھا ھمه به جھت جھل به ماھيت اسالمی استآامثال  و با اسالم نبوده است صحبتھای اسالم راستين

   قانون طبيعي مبارزه 

دشمنی وھدفش متوجه متجاوز است نه  ،وقتی بزور چيزی ازدست انسان گرفته ميشود، انسان مال باخته
انسان مال باخته تمام ھوش وحواسش متوجه کوتاه کردن  ،ه چرا اين تجاوز صورت گرفته استکاين

توابع موضوع واينکه چه ه بن است که آ دست متجاوز وغاصب ورسيدن به مال وحق خود است وبعد از
  .بکند که دگرباره به حق وحقوق اوتجاوز نشود انديشه ميکند

، رفاه عمومی، کاروفعاليت، امنيت داخلی ن قشری با زندگی مرفهشورشيا ھجومماايرانيان تاقبل از
 نھاآوشورشيان يعنی جمھوری اسالمی ھمه  ،مانوس بوديمندی وافتخار، پيشرفت وترقی وخارجی، سربل

   .را غصب وتصرف کرد

يت هللا که امروز رئيس لژفراماسيون ھای ايران است) درھمان سالھای نخست استيالی آمھدوی کنی (
را گرفتيم وبرايشان اسالم  نھاآسايش داشتند ما آ رفاه و از <ايرانی ھا ھمه چيز :يون مذھبی گفتقشر
  .ورديم>آ

ده ورآسايش وکاروامنيت ازمردم وتحميل سختی معييشت وترس را جمھوری اسالمی آ يعنی سلب رفاه و
غصب  وری اسالمیجمھنھارا آ. کشورراجمھوری اسالمی اشغال کرده، حقوق مردم وقانون اساسی است

   .ويا فرھنگ اسالمی نه اسالمکرده 

زيرا قبل ازحمله  ،نه فرھنگ اسالمی ونه خود اسالم ،بنابراين طرف مبارزه ما جمھوری اسالمی است
   .ميز داشتندآقشريون مذھبی ھم اسالم وھم فرھنگ اسالمی وھم فرھنگ ايرانی وجود عينی واحترام 

 ۵٧امنيتی ورفاھی ومعاشی وسياسی کشورما تاقبل ازشورش حرکت اجتماعی وساختاری اقتصادی و
 دمھوری خودشان ھمه دستاورـــــانون جـــن بود وشورشيان با توسل به قآمستقربرقانون اساسی ومتمم 

ھای برخاسته ازقانون اساسی مشروطيت را پايمال کردند. بنابراين ماھيت مباززه ما بازگشت به اقتدار 
   ١. قانون اساسی مشروطيت است واين عمل يک کارسياسی است نه فرھنگیتداوم اجرائی  قانونی

  

  پارسونز، مشكل كشورشما سياسي است 

                                                
ف ھمکاران رژيم اسالمی می توان درردينرا  -آن ھستند» و متمم ھای ١٩٠۶قانون اساسی «کسانی که امروز در راستای تباه نشان دادن  آيا - ١

  ک-دانست؟ ح
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وضاع متشنج ا شاه، دررابطه با درشرفيابی حضورپارسونز سفيرانگليس  ۵٧يکسال قبل ازشورش 
  (پاسخ به تاريخ)                                      <مشکل کشور شما سياسی است>      :کشورميگويد

کشوربزرگ  ۴است) يک تصميم سياسی  ۵٧رود (مقصودش ھمان شورش ينچه که برکشورشما مآيعنی 
   ٢. طرح وتوافق کشورھای بزرگ ھستند ست وخمينی وافراد جبھه ملی عملجات ا

   :ن دخترايرانی نوشتهآپارسونز درکتابش ازنامه دخترخانمی که به اونوشته اشاره ای دارد که 

ن دختر ھم ميدانسته آکشورم ايران دارد ميسوزد ولی چکنم که تصميم کشورھای بزرگ است> يعنی <
   .که موضوع ايران سياسی است

ا درتھران مريکآن کشور ازسفارت آمريکا گزارشی است که به وزارت امورخارجه آدراسناد سفارت  
   >مريکا درانقالب اعتقاد داردآگی برنقش وشرکت ن<تقريبا ھرايرانی بافرھ :ارسال شده وميگويد

  ٣ )١٩/٨/٢٠١٣ تحرير(مشروح ومستند در                                                                     

يک اقدام سياسی عليه رژيم قانونی ايران بکمک  ۵٧يرانی بافرھنگ اعتقاد دارد که شورش يعنی ھرا
ن شورش آ ، رژيم حاصل ازيک عمل سياسی است درامور ايران ،مريکاآمريکا بوده است. وقتی دخالت آ

   .نھم يک کارسياسی است نه فرھنگیآ ھم يک دستاورد سياسی است که مبارزه با

  قاي پرديس آرح يك ميليون نسخه ازط

ليون نسخه درايران پخش يطرحی که برای نجات ايران داده يک م از قای پرديس مدعی شده،آکه خواندم 
باصطالح ملی نوشت ی اصوال با رقم مشکل دارند چنانکه دررابطه باشوراقای پرديس آگرچه  !شده است

   .عضو دارد ۵٠٠٠که ھرسازماِن عضو شورای ملی 

   :ح اين است کهن طرآفساد درانتشار 

نرا فرھنگ آازجبھه مقدم مبارزه خارج وجای يعنی جمھوری اسالمی  عامل بدبختی ملت ايران -١
وبدين ترتيب مبارزه فرھنگ ايرانی درمقابل فرھنگ اسالمی قرارميگيرد  و ،اسالمی ميگيرد

واين درحاليست که ايرانی  جمھوری اسالمی ازيک مصونتی بسيارمحکم برخوردارخواھد شد 
   ٤. چيست ونه فرھنگ ايرانی صال نه فرھنگ اسالمی ميداندا

                                                
و متمم ھای آن ھستند ولی ادعا دارند کار فرھنگی ميکنند عملجات ھمان  ١٩٠۶انون اساسی آيا کسانی که در ھمان جھت در پی از بين بردن ق - ٢

 ک-کشور ھای شرکت کننده در کنفرانس گوادلوپ به حساب نمی آيند؟؟ ح
٣ - 19Aug2013.pdf‐AmirFeyz‐http://www.1400years.org/AmirFeyz/MoghadamenhibarMahkumiyateEdeayeAbramian  
، مسيحی اصوال در جايگاھی که مبارزه ما سياسی است، چه بھره ای از تاکيد و اصرار به جايگزين کردن دين مردم با دين ديگری ھمانند - ٤

چه فرق مخربی است بين  چه فرق است ميان دينی با دين ديگر؟؟» دين افيون ملت ھا است«است؟؟  ميدانيم بھاييگری يا زرتشتی گری  گری
 ک-ح  ترياک يا ھرويين يا ماری جوانا؟!
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 خوردهم سيلی <اگرجمھوری اسالمی شکست بخورد اسال :واين درست ھمان چيزی است که خمينی گفت
جمھوری اسالمی الزم است. يعنی سنگراسالم جمھوری اسالمی  است> يعنی برای حفظ اسالم، حراست از

   .است

  ن آمبارزه فرهنگي واشكال مهم 

ن بازکشت به کيفيت آوب مشخص ومعينی دارد که چمبارزه سياسی ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی چار
  .ن دردوران مشروطيت است (به استثنای يکسال اول)آاجرائی قانون اساسی ومتمم 

ن به خواست متوليان خود آوتعيين مسيربی انتھای ولی مبارزه فرھنگی واجد ھيچ محدوديتی نيست 
يکی مسيری ازفرھنگ ايرانی ترسيم کرده که سمبل  ،فرھنگی است [باصطالح] خوانده دکان ھای

کتاب  نرستم وسيمرغ است وديگری مسيرفرھنگ ايران رادرخواند ،پيوستگی بلوچستان به تمامی ايران
ون رديف قان در را اتھاگھد که کتاب نشان ميد اصرار ی توام بابی سليقگ نقدرآودراين راه  ،گاتھا ميداند

(درست ادعای  ن ھستآ ومعتقد است که ھمه دستورالعمل زندگی انسانھا در ،اساسی کشور قرارميدھد
  .ن)آن ومتوليان آقر

ن ھريک به ذوق ومتناسب بابازار، آن عدم محدويت شمول فرھنگ، سبب ميشودکه متوليان آ عالوه بر

 قایآ براميان درشعرفردوسی وآقای آست خودشان پياده کنند چنانکه مبارزه فرھنگ رادر چھارچوب خوا

درحاليکه فرھنگ ايرانيان مشتمل است برخيلی چيزھا وازجمله  ،زرتشت پياده کرده است و گاتا پرديس در

ن، زرتشت، ادبيات وشعر آاسالم وتشيع، قر -اھشمارھاھا، منشھا، اعياد ملی وميھنی، گاست زبان 

   .نھا سلطنت وپادشاھی استآودرصدر ھمه  ايران خوراکوشعرا، موسيقی و

شعروشاعر راانتخاب کرده وديگری زرتشت وکتابش   يکی شان !!اندار فرھنگ ايرانیــــيان دکولی متول 
  .را

خر ماکه ھمين آ ،است قايان مسيرفرھنگ ايرانی آ مسيرکدام يک از واقعا که معلوم ومشخص نيست که
 -بنياد فرھنگ ايران درانگلستان –نجا که شنيده ام ميراث فرھنگی ايران آ تا  ،يمندار دکان فرھنگی را دو

نھا ھم به سراغ گشتاسب آوچه بساکه  ، فرھنگ سرانگھبانان فرھنگ ايران –انجمن فرھنگيان ايران 
    .رد شبستری رفته باشند که مابی خبريمنامه واميرارسالن نامداروحسين کُ 

  <ملتی که فرھنگ کشورش رانشناسد خودرانمی شناسد>فته شده قول ملک الشعرای بھارگاز

  ن بال ميدھند؟آ براميان وپرديس برآ يا براستی فرھنگ ايرانيان ھمان است که آ

   :مده بودآن آ اعليحضرت پيامی برای جوانان وفرھنگيان دادند که در ٨٨غازسال تحصيلی سال آبمناسبت 

  ابرفرزندان اين مرزوبوم بياموزند>ئين مقاومت رآ<برھمه فرھنگيان است که 
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ب وخاک ايران گفت ھمان است که آبراميان متولی خود خوانده بنياد فرھنگ ايران درباره آقای آنچه آيا آ
  براميان اصراروتاکيد دارد ھمان درس مقاومت است؟آقای آنچه که آ درتکليف ھمه فرھنگيان است و

  كدام مسيرحق است  -مشكل ديگر

 بلکه دراين ،نه فرھنگی ،بارزه ما تنھا محصور به اين نيست که مبارزه سياسی استمشکل حاکم برم
    .مسيرسياسی حق کدام استمھم ھم ھست که 

رحياتش خآنايان معرفی شده است درسالھای قای داريوش ھمايون که باصطالح دررديف ھوشمندان وداآ
زيرا ھدف  ،مبارزه نيست ،مھوری اسالمیمخالفت با ج <مبارزه نميداند که چه ھدفی دارد، ھدفِ  ؛نوشت

  منشاء مبارزه است>

که نه درمبارزه فرھنگی ونه درمبارزه   ،مسيرمبارزه حق، تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطه است
   .سياسی ايرانيان ديده ميشود

ُ تمام ک کارھای ھمانند کتب اديان ديگرازھدايت مردم به  ،تب مذھبی ازجمله گاتھا که بخشی ازاوستاستـ
ن تا زمانيکه جوامع بصورت مدون اداره نميشد  آکتب مزبور وھنچنين قر ،خوب درعھد خود صحبت دارد

کتب قابل استفاده بود ولی زمانی که جامعه ازنظم مدون استقبال کرد وجامعه تحت سيطره قانون قرارگرفت 
لعمل برای کشورداری نه دستورا ،ديگر کتب مذھبی وحتی فرھنگی قديم حالت تاريخی خواھد داشت

   .وزيست اجتماعی وحقوق مداری

شنائی با حقوق خود وکشورومالحظات آ احترام به قانون وبه  يران مانند ھمه جوامع زنده نيازمردم ا 
رستم وسھراب وھفت خوان رستم وزرتشت بازی  ،الزم برای پيشرفت وھمپائی با جھان مترقی رادارد

بته که دکان ھای پولسازی است کمااينکه درگذشته ھم نقالھا مورد ال ،نياز جامعه امروز ايران نيست
 ١۵بھترين نقال يک دختر درمسابقه نقالی  ؛براميانآقای آبرای اطالع ( ،ی خوبی داشته انداحترام وکاسب

  .ساله اھل قزوين شناخته شده است    کيھان لندن)

  داوري است  حالت مقايسه بهترين طريق خود

   ؛مده که ذکرش بی مورد نيستآمان هللا جھانبانی مطلبی دررابطه بابلوچستان درخاطرات سپھبد ا

 زا چند نفر ،به محل رفتم ،ب ھيرمند راداشتمآ<ماموريت رفع اختالف باافغانستان درمورد  :نوشته است
ان ررا قسم ميدھيم  تھ شما نھا گفت تيمسارآ يکی از ،مدندآ ،گفتگو بامن شدند اھالی بلوچستان خواستار

ب ھيرمند اين خط لعنتی را پاک کند  اين خط لعنتی آکه رفتيد ازطرف ما پای شاه راببوسيد وبگوئيد بجای 
کشيده اند واين اسمی که روی ما گذاشته اند بلوچستان ايران  که انگلسيھای بی شرف وسط بلوچستان 

  .(بسيارکوتاه شده) را وبلوچستان پاکستان 

ران چنين اي ن باآحدت وپيوند وو نسبت به بلوچستان ھنگ ايرانی  چيست،ميداند  فری که نيک بلوچستان
الن ف م وتھم ميگويد اگررسايران خوانده بنياد فرھنگ  براميان متولی خودآقای آو ،حساسيت نشان ميدھد

  [!] دربلوچستان نباشند، بلوچستان به ت......
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اساسی مشروطه ويا باصطالح قانون  رھابودن افراد ازمحدوده ھا وقيودات قانون اساسی چه قانون
، افراد را تبديل به موجودات پشه مانندی ميسازد که بھرجا نيش ميزنند، بدون اساسی جمھوری اسالمی

   .براميانآقای آست ھمانند در نجا کجاست وبه چه چيزی نيش ميزنندآنکه بدانند آ

ظھارات > اين قبيل ادسري ميرودانسان اول ازشرافت تهي ميگردد وسپس به راه خوظريفی گفته است <

   .ب وخاک ايران، خودسری استآنسبت به 

ی ا حقيقتا فرھنگ ايرانی ھمان است که متوليان خود خوانده نوعی ممکن است فکرکنيم که شايدبنده 
ان ھا به مي ن گستاخیآچراکه ازھيچ فرھنگ پناھی حتی يک کلمه درنفی  ،براميان ارائه دادهآقای آ ھمانند
    .نيامده

   همه چيزايران بدون قيد وشرط محترم است

گرشاسب  –گاتھا  –ن تکليف عامه است ولی شاھنامه آ ھمه چيزايران بدون شرط محترم وپاسداری از
گلستان وسعدی  امروز ھمانقدر اعتباراجرائی دارد که اسالم  – اميرارسالن نامدار –رد حسين کُ  –نامه 
 ميراثھای تاريخی وفرھنگی خودن داستانھا وآمندی متوسل شد ھمه اما زمانی که جامعه به قانون ،دارد
نھا قانون راھنمای زندگی وکشورداری گرديد و اين ديگر پسنديده آبه خزانه کتابخانه ھاسپرد وبجای  را

ه سال موتورحرکت اجتماعی ونظم وسازندگی بود ٧٠ن که آنيست که نص قانون اساسی وتداوم اجرائی 
رفت به سراغ چيزھائی که ابدا به درد امروز خاصه درمبارزه عليه جمھوری اسالمی ناديده گرفت و را

   .نميخورد

 ١٠٠٠وبازنوشته است که ! قای پرديس نوشته است که يک ميليون ورقه ازطرحشان درايران پخش شدهآ
 ھرحالولی بگرچه ايشان دربکاربردن ارقام عادت به اغراق وغلو دارند  ،نفرھم کتاب گاتھارا نخوانده اند

دوران حيات حقوقی قانون اساسی مشروطه وايام سلطنت شاھنشاه ھم به ھمين  از يا يادھای مردم ايرانآ
  نفراست؟ ١٠٠٠قلت 

البته که خير دراينصورت چراپايگاه ھای فکری واعتقادی ايرانيان به تدوام اجرائی قانون اساسی سکوی 
  مبارزه سياسی نباشد که کتاب گاتھا باشد؟

  !استحضار متوليان فرهنگ ايران رايب

، ايرانيان خارج قضاوت ازانتشارات سنگر منتشرشد کتاب  نآامد که کتاب غارت ايران وپي ۵٩درسال 
ازکشور که عموما فراری ازجمھوری اسالمی وطرفدارسلطنت بودند  وسنگرراھم اولين پايگاه سلطنت 

نگرفتند وباب اعتراض به سنگر راگشودند  اتشارات سنگرراموازی باباورھای خود ،طلبان ميدانستند
اعليحضرت  وکارشکايت وناراحتی خودشان رابه دفترواالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی وعلياحضرت و

   .ازمسيری که شروع کرده بازدارند که درقاھره تشريف داشتند کشيدند وخواستار بودند که اميرفيض را
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 ھانی در ،رساله نيروی بازدارنده اسالم ،مريکائیآ ، اسالمکتاب اسالم وحقوق بشر ،ده ھا مقاله سنگر
قرارداد که سالھا بعد ھمان مسير سنگرمورد  سنگررادرمسير تندیوبسياری ديگر که يادم نيست جھنم 

     .تاسی ديگران قرارگرفت

ولی کم کم به اين حقيقت رسيدم که راه نجات ايران مبارزه سياسی است نه فرھنگی ودينی ومذھبی 

واين نوع مبارزه به  ،ی مردم استھه انحصاری مبارزه فرھنگی ومذھبی رودروئی باباورھاوتشکيل جب
   .صي ونجات جمهوري اسالمي كمك ميكندخال

ت ازسلطن برداشت ما اين است که مردم< :نھا نوشتندآھمقطاران من درتھران نيز عقيده ای مشابه داشتند 
. دشمن کشور . شاه بامذھب ودين مردم کاری نداشتراه وروش شاه تبعيت کنند طلبان انتظاردارند که از

اميد واريم شما ازاھميت اين < :خرگفته بودندآ ودر >وشاھنشاھی ايران جمھوری اسالمی است نه دين
   >توجه غافل نمانيد

بنده ھم غافل نماندم ومسيرتحقيقات سنگر درجھت سياسی قرارگرفت وبه اعتبار ھمين تجربه وباورم 
   .ليان خود خوانده فرھنگ ايران فعاليت سياسی را توصيه دارماست که به متو
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