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سوالی را مطرح  در پس ردوبدل کردن چند ايميل خصوصی، ،حدادی زادهپرويز قای آايرانيارگرامی 
قابل  ،جاويد ايران ايميلدر ،پاسخدرخواست       ِ اصرار   ھمراهسوال ايشان  .ن شده اندآستارپاسخ وخوا

   به زير اين نوشته اضافه شده است).. (مالحظه است

  ايشان درمحورمطالب زيراست: سوال

ميتواند راه کاردرست  ١٩٠۶که قانون اساسی  شما قويا باورداريددرراستای <چه بايد کرد> « -١
اگراينچنين است چگونه ميتوانيم شاھزاده رضا پھلوی  -باشد     ِيم  اصولی برای سرنگونی اين رژ و

برای ايشان درنظرگرفته است برگردند  ١٩٠۶جايگاھی که قانون اساسی را متقاعد کنيم که به 
  ؟»يا شما واميرفيض راھی برای اين موضوع درنظرگرفته ايدآ

**   

چه  تاکنون چه درسنگرھا و ١٣۶٠پاسخ سوال ايرانيارگرامی بکرات تحت عناوين اصلی وفرعی ازدھه  
تحريرات  حاشيه ای بريد که آوبنظرمي ،نيستن ضرورمطرح شده است که تکرارا ١ درسنگرھای انترنتی

  .اضافی نباشد کار ،سابقه

   حاشيه اي برتحريرات سابقه

 يد وجانشين باورھای سابقه ميشود ولیآ، نتيجه مطالعه ويا تلقين است که درشخصی بوجود ميباور
 .حظات عينیعلم است ويا مالازقول اکرم وامده آازيک قبول ريشه ای است که يا بوجود اعتقاد، ناشی 

  ٢ .قلب است> ،گفته شده <محل ايمان ،ايمان      ِ اھميت                                      ِ اعتقاد به معنای يقين است  ودر تشبيه  

(مقصود تداوم اجرائی قانون اساسی ومتمم  نآاعتقاد به نسخه اجرائی قانون اساسی مشروطه ومتمم 
 وحفظ استقالليش ساآ خه رفع مشکالت ورفاه وباور محسوب نميشود وبدان جھت که ھفتاد سال نس ن)آ

برروح وقلب مردم رسوب  ،ن قانونآوتماميت ارضی وسربلندی وشکوه مردم ايران بوده واثرات اجرائی 
يقينی وعينی داشته  ودرجايگاه ايمان واعتقاد قرارگرفته است

                                               
١ -    http://1400years.org/amirfeyz.aspک-ده برگ تا به  امروز تنظيم شده است و ھنوز ادامه دارد. ح    
   مصادر بيھقی ) (المصادر زوزنی ) (آنندراج ). در دل گرفتن .           ِ    ِ                                                  اعتقاد. [ ا  ت   ] (ع مص ) در دل گرفتن و قرار دادن در دل . (تاج ال ٢

َ     ِ                                                     باور. [ و  ] (ا ) قبول . تصديق سخن. (برھان قاطع). گمان ميکنم از حرف  لف ). مخفف » آور«و »  َ ب  »         ٔ            بمعنی يقين مرکب است . (يادداشت مو                                  
  (لغت نامه دھخدا) ...بآور
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اينھا که دامنه ای وسيع ازتاسف رابھمراه دارد، ايجاد کننده يک اعتقاد وايمان قلبی به نسخه اصيل 
ده اجرا گذاشته نش مشروطيت است که ھيچگاه در اين سی وچند ساله به يعنی سير اجرائیقانون اساسی 

    .است

اي داشتن درپيچيدن واجر ن درراه نجات ايران با توانآاشتن به حقانيت يك نسخه ومصرف اعتقاد د
ن ن تعييآقانون اساسی ومتمم  تداوم اجرائیاجرای نسخه کارمتخصص است که . ن نسخه تفاوت داردآ

   .استکاروتکليف مبارزين تکليف کرده ولی حراست ازنسخه 

مبارزين معتقد ومتعھد، جز شناخت حقيقت وچگونگی درستيابی به حقيقت وتالش برای رسيدن  برای<

  .>به حقيقت تکليفی نيست

  >؟راه کاری برای اين مھم درنظرگرفته ايديا آ< :نداپرسش کننده از جريان دورباشد که پرسيده شايد  

  طرح اصيل 

رت براه عدول از سوگند سلطنت وتکاليف مقارن ھمان زمان که اعليحض ١٣۶٧شھريورماه سال  ٢٢در
طرح ند وسنگر احساس خطرکرد وکسانی محدود ن کشيده شدند، سنگرآمقرر درقانون اساسی ومتمم 

ايرانيان حمايت وتقويت  از صفحه ای ارائه داد و ١٢اصيل (نسخه اصيل مبارزه) را دريک نسخه سنگر
ھمين مسئله ای بود که سوال کننده  ع طرح،ھم ازطرح دفاع کرد. موضوماه  ١١طرح را خواستارشد و

    .ورجعت ايشان به سوگند سلطنت>امروز مطرح ساخته است يعنی <رفع موانع ومحظورات اعليحضرت 

ودقيقا  کشوراھميتی به طرح اصيل ندادندماه ايرانيان خارج از ١١ھمان سنگرھا نشان ميدھد که باگذشت 
روج وحامی طرح ھنری برشت  ُ م   ،ودرکالمی درست تر ترک موضع سلطنت استقبال کردند از ،برعکس
   :مد که گفته استآ شنوقت بود که سنگر شعرمعروف فريدون توللی بيادآ .شدند

  گفتن اين خلق خوش گريز     دل برمنه که يک تنه درسنگرت کنند دبرزنده با

ميکند بايد  سوال اين است کسی که دارد سقوط .طرح اصيل برای جلوگيری ازسقوط اعليحضرت بود
مايل نراھم تآعمل نميکند سھل است که خالف  تکاليفشه نجاتش داد ويابه سقوطش کمک کرد؟ کسی که ب

  ن تمايل منصرفش ساخت؟آ دارد بايد به تمايلش ياری داد ويا از

   .ايرانيان خارج ازکشور دقيقا بدون تعارف به سقوط وانحراف اعليحضرت کمک کردند

لذا  ،ريکائيھا را متوجه ساخت که بايد سريعتربه موضع سلطنت خاتمه بدھندمآطرح اصيل شوربختانه، 
(مقصود  ماه بعد ازطرح اصيل، احمد قريشی رئيس دفتراعليحضرت اعالم کرد <ايشان ٨درست 

  )۶٩(مشروح درسنگراول خرداد ماه  >ارند وخودراھم رضا پھلوی ميداننددادعائی ن اعليحضرت است)



اميرفيض  -١٩٠۶چه بايد کرد؟ باور به قانون اساسی  -پاسخ يک پرسش                 ٢۵از  ٣برگ  ٢٠١۴/٠٢/٢۴(مھشيد)  دو شنبه
 حقوقدان

رابه خاطردارند که ايرانيان به اعالم احمد قريشی که پايان ھمه چيزميشد  یمورديا پرسش کننده محترم آ

  ؟اعتراضی کرده باشند

 درتبديل موضع قانوني اعليحضرت بيك فرد ايرانيان خارج  يا دشواراست بياد بياورند كه چگونهآ
 و درا محول ايشان ساختن ونقش عروسك زيور عادي بدون مسئوليت وتكليف مسابقه گذاشتند

  .مدندآ ناپيدا در نطرف كشيده شدند تادرقالب سخنگوي شورايآنقدربه اينطرف وآ

  براي قضاوت تاريخ 

شھود باال ازاليه ضخيم شھود واسناد مبارزه ارائه شد تا قضاوت سطحی نسبت به مبارزه نشود که سوال 
    .<مشکل اصلی ايرانيان خود شاھزاده رضا پھلوی ھستند> :کننده بگويد

 ن بايد داشته باشند آومتمم است که اعليحضرت ازقدرت وتھور، واعتقادی که به قانون اساسی درست 
 ی که تفاوتی بين سلطنت ونھم درحدآ ،، قدری دھن بين وبی مالحظه نسبت به سلطنت ھستندکم دارند

ن اتاريخ سياسی کشورما نش که ولی نبايد فراموش کرد ديگر، ومراتب فساد ساز گذارنديمجمھوری ن
وبرای قبول مسئوليت سلطنت  بھره بودنددانش سياسی کم  ميدھد که وليعھد ھا ھمگی ازقدرت وتھورو

درک به اھميت  با رست وفھميده ونان شخصيت ھای وطن پآاطراف  ولی در دمادگی الزم رانداشته انآ
نين چ کامال از  ماوليعھد جوان متاسفانه  که ،حضورداشته اند يان نووحدت ايرا ت برای بقای ايرانسلطن

جاده فانه متاس  .بودند ،ايکاش اطرافيان اعليحضرت، فقط چنان که نبايد باشند ،مردانی بی نصيب بوده اند
 ۵٩بان ماه سال آگند نھم باسو ،نآ ور                                       ّ مريکا درخاموش کردن سلطنت که شعله ھای من  آصاف کن سياست 

ماه ازطرح اصيل  ٨د قريشی به فاصله . به ھمان اظھارات احممده بود ھمداستان شدندآبه درخشش 
   . وشناسنامه مبارزه اعليحضرت نگاه کنيد حقيقت باال رابروشنی خواھيد ديد

  مالحظاتي براي مالحظه سوال كننده 

مبارزه ما ايرانيان خارج ازکشور، درسالھای نخست مبارزه دريک جبھه يعنی مقابل جمھوری اسالمی 
  .                            ّ            نرا مديريت ميکرد که مانع تجل ی سلطنت گرددآمريکا آ که اشت ود، يک جبھه نامرئی ديگری ھم دنب

مريکائی ضد سلطنت آدارند که ايرانيان خارج ازکشوردرمقابل جبھه  يا سوال کننده محترم مواردی راآ
  ٣ ؟مقاومتی نشان داده باشند

بل جبھه ايرانيان خارج از کشور بمناسبت بی اعتقادی نه تنھا ازسلطنت وھويت ملی خودشان درمقا
ده لت بی اراآن جبھه شدند وبا گذشت زمان، امروز بصورت آھمراه ائی ايستادگی نشان ندادند بلکه مريکآ

   .مدندآمريکا دررابطه با جمھوری اسالمی درآای درکنارسياست 

                                               
 ک-برای ايران می باشد. ح» جمھوری«از جمله پيگيران بوده اند امروز  ا پرسش کننده خود از طرفداران پان ايرانيست ھ - ٣
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  براي مزيد اطالع سوال كننده 

دود ح ن سوگند الزم راياد کردند وآاعليحضرت درست بدون لحظه ای تاخيربه فرمان قانون اساسی ومتمم 
مريکا آولی زمانی که طرح ھنری برشت وزارت خارجه  ن مقام مقاومت نمودند آ سال ھم در ٧تا  ۶
مريکا باروند قانون اساسی مشروطه بر انتقال سلطنت به وليعھد  که قبال  درمکزيک آمبنی برمخالفت (

  ) درمقابل اعالم قبول سلطنت وليعھد قرارگرفتريامھر ابالغ شدآنھاوندی به شاھنشاه ھوشنگ بوسيله 
 کشور ايرانيان خارج از ،دی اعليحضرت را برباد داد، به شھادت تاريخوتمام بافته ھای قانونی تص

اجرای  در چميز اعليحضرت نشان نداند که ھيآره                                            ُ کوچکترين واکنشی نسبت به عقب نشينی اجباری وک  
ت اعليحضر تا جائی که روزنامه کيھان که تا ھمان زمان از ،خواست طرح ھنری برشت مسابقه ھم گذاشتند

ن درپايان مصاحبه برای اولين آ ياد ميکرد مصاحبه ای ترتيب داد وسردبير »ريارايرانشھ«با عنوان 
   : بارنوشت

ن بود که تمام رسانه ھا تصويری وخبری وحتی آ > وپس ازرضاپھلوی خودش خودش راشاه مينامد<
   .کسانی که ازاعليحضرت خدمات وتکاليف شاھی راانتظارداشتند ايشان را شاھزاده خطاب کردند

  .سياسی ايرانيان حيرت کرده باشند مريکائی ھا ازاين سستی درعقيدهآتصورميکنم 

  انصاف وخود داوري 

افراد جبھه ملی ورشيان مديون کينه توزی نه پيروزی  ش ؛انصاف وخود داوری منصفانه بما ميگويد
 شخص شاھزاده رضاپھلوی است ،است (نظريه خانم دکترمھراملکی) ونه مشکل اصلی ايرانيان

مريکا درشکست آنخست توافق کشورھای بزرگ وازجمله  :بلکه دوچيزاست ،(اظھارنظرپرسش کننده)
   ٥ .ن  ودوم بی اعتقادی ايرانيان  وروحيه فرصت طلبیآد                          ّ سلطنت وممانعت ازپرورش مجد  

  سوال بعدي پرسش كننده 

 ا براميد شما ميتوان اميديآيا شما ھنوز اميدتان به ايشان است .... آ< :سوال ديگرپرسش کننده اين است
رای اين معضل ھرچه زودترپيداکنيم  ايرانيان مبارز وخواھان سرنگونی بايد راه حل اصولی ب ،واربود

  >رژيم ديکتاتوری نميتوانند بيش ازاين صبرکنند

  

                                               
 ک-ح -البته منظور، کسانی بجز استاد اميرفيض و چند تن انگشت شمار از جمله من، ميباشد - ٤
  ک-کرده اند. حانگليس در راھنمايی آمريکا به مخالفت با سلطنت درراس قراردارد وبرخی کشورھای وابسته به نفتی ھا ھم پيروی - ٥
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  پاسخ شايسته به پرسش وارسته 

ورد آھرکه منتظردست ؛باشدحکما رانسبت به اميد نظريه ای است که ميتواند به پاسخ پرسش باال کمک 
 ن خوشحالیآنھم فراھم باشد، يک احساس خوشحالی به اودست ميدھد که آينده باشد واسباب آمطلوبی در

اميد نيست بلکه خود  ،ن کارفراھم نيست، توقع وانتظارآھمان اميداست واما اگرمعلوم باشد که  اسباب 
   .فريبی است

   .پاسخ پرسش خودرا يافته باشد ده محترم،قرارگرفت که پرسش کنننظريه حکما مستند 

تان سعدی درگلساميد درفرھنگ ايرانی به خداست نه شخص <تکيه برتقوا ودانش درطريقت کافری است> 
  :<اميدی که دارم به خداست> درجای ديگری گفته وردهآ

  به رحمن والرحيم رد        ھمچنان اميد دارم  ُ ب   ِ ـ  گرکه شيطان رجيم ازراه انصافم ب

شخص تشکيل ميدھد نه فرد وياحتی پادشاه چراکه پادشاه  اعتقادفعاليت ھای سياسی، پايه ھای اميد را در
    .چيزی که مردم باشاه شريک ھستند ھمان اعتقاد سياسی استدرمسيراعتقاد، پادشاه است واعلم 

ی قاد سياسيا تزلزل وکمبود اعتآولی  ،البته که تزلزل وکمبود اعتقاد سياسی اعليحضرت مشھوداست
درتطبيق مورد مشکل اصلی   سلطنتی درماايرانيان خارج ازکشورمشھود نيست؟نسبت به حقانيت نظام 

که ازاعتقاد سياسی ناشی ازقانون اساسی  تندبلکه ايرانيان خارج ازکشورھس خود شاھزاده نيستايرانيان 
   .بی بھره اندن آومتمم 

سخت مقاومت ميکردند ومقاومت خودشان رابرسياست لغزشھای اعليحضرت يا اگر ايرانيان درمقابل آ
مريکا نسبت به تداوم سلطنت نشان ميدادند انحراف بصورت امروزی ادامه مييافت که ھرروز آاجرائی 

  ٦ .بيل بتوان گرفت ......) (سرچشمه با ن فشرده تربشود؟آضخامت 

تواليا ادامه دارد مثالش راميتوان  نان ماعتقاد به حقانيت نظام سلطنت ھمچ يندوميروند ولیآپادشاھان مي
 . قدمت سلطنتنھا ھمچنان رواج داردآقرنھاست که پيامبران رفته اند ولی فلسفه دينی  ،درمورد اديان زد

 ولی ،است وبه زيور حکم وتائيد خدای اديان ھم رسيده است کھن تر ن قرون متمادی ازاديان،آوحقانيت 
انه با غلبه بيگ يرانيان ا ولی ما ،د باقی ماندندنان درمسيراعتقاپيروان اديان بارفتن پيامبرانشان ھمچ

   .وھنوز ھم ميرويم براه بی اعتقادی رفتيم که رفتيم مان اھبرپادش

  راه حل اصولي 

                                               
  آورده است: » سيرت پادشاھان«سعدی در گلستان در باب  - ٦

 به نيروی شخصی برآيد ز جای    درختی که اکنون گرفتست پای 
 ه گردونش از بيخ بر نگسلیــب    نان روزگاری ھلیـو گر ھمچ

  چو پر شد نشايد گذشتن به پيل    سر چشمه شايد گرفتن به بيل
 ک-ح
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سوال کننده محترم درپايان پرسشھای خود تذکرداده که <بايد راه حل اصولی ھرچه زودتربرای اين معضل 
  >ان صبرکردپيدا شود وبيشترازاين نميتو

راه حل اصولی که مورد انتظار پرسش کننده است به معنای راه حلی است که مبتنی براصول قانونی ويا 
متوجه قانون اساسی  اکه دررابطه با مبارزه ايرانيان برای کشورشان فقط وانحصار ؛شرعی باشد
    .ن استآوسيراجرائی مشروطيت 

 شنا ھستيم وآن آ ی نظری وجود داشته که سالھاست بادرمقابل راه حل اصولی تا بخواھيد راه حلھا
   .ماده ای ارائه داده اند ١۴رمان نامه آ نھا راه حلی است که اعليحضرت درآمعروفترين 

<اگردريافتن راه حلی ملی برای خروج ازاين بن بستی که جمھوری اسالمی کشورماراگرفتارکرده است  
ی اجتماع ما به چنان حدی ازعقب ماندگی وانحطاط اقتصادی و ن ميرود کهآاقدام عاجلی صورت نگيرد بيم 

  >ھای متمادی ميسرنباشده ن تا دھآ مدن ازآوسياسی سقوط کنيم که بيرون 

  )یماده ا ١۴نامه رمان (آ                                                                                          

د تمسک جست که گفته ان نبايد به نظر، ساله وجود دارد  ٧٠ی باسابقه اجرائی ولدرجائی که راه حل اص
  .>درمقابل نص اجتھاد جايزنيست<

حرکتی نداشته است رمی بينيم که راه حل اصولی ازسالھا قبل مورد توجه اعليحضرت بوده است ولی اگ
   .ن بوده استآ ونظری بودنعلت اصولی نبودن  

  حل اصولي  جستجو براي پيدا كردن راه

نشناخته  ھنوز راه حل اصولی را سال صبروشکيبائی!! ٣۵پرسش، نشان ميدھد که سوال کننده  بعد از
 سال گذشته اصل را از ٣۵وقتی کسی در ب درکوزه وگردجھان گرديدن)آ( .ن استآکه بدنبال پيدا کردن 

راه اصولی نيست مشکل تشخيص نداده مشکل درازنظريه  را نآ )وسير اجرائی اساسی(نص قانون  مجاز
   .درعدم وجود اعتقاد سياسی است

============    

برای آشنايی خوانندگان به ريشه اين نگارش از سوی استاد اميرفيض، توجه به نوشته ھايی که بصورت 
  و دو تن از ايرانياران گذشته است جلب می نمايد. » جاويدايران«خصوصی بين  ايميل 

 جناب ح ک گرامی، درود

که مثل ھميشه اطالعاتی که در اختيارم گذاريد، کمک بسياری شايانی در تصميم گيريھايم  سگذارم سپا
  کرده و می کند.

از تمام اين صحبتھا که بگذريم و تمرکز خودمان را بر "چه بايد ھا" معطوف کنيم، به اين نتيجه می رسم 
ست و اصولی برای سرنگونی اين رژيم می تواند راه کار در ١٩٠۶            ً                     که شما قويعا  باور داريد که قانون 

  باشد. 
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 یاگر اينچنين است و فرض را بر اين بگيريم که با تبليغات درست و منصفانه، بتوانيم به يارگير
بپردازيم، چه کسی را مد نظر داريد که "شاھنشاه" کشورمان باشند؟ آيا شخصی که شايستگی اين مقام را 

در حال حاضردرنظر شما است، شاھزاده رضا پھلوی  ھا فردی که داشته باشند را در نظر داريد؟ آيا تن
می باشند؟ (قدر مسلم بيشتر ايرانيان اينگونه می پندارند، حتی اگر با ايشان موافق نباشند.) اگر اينچنين 

 ١٩٠۶است چگونه می توانيم برای نجات کشور، اين شخص را متقاعد کنيم که به جايگاھی که قانون 
نظر گرفته است برگردنند؟ آيا شما و يا استاد اميرفيض راه کاری را برای اين مھم در برای ايشان در 
  نظر گرفته ايد؟

فکر می کنم، مشکل اصلی ايرانيان، خود شاھزاده رضا پھلوی ھستند. برای اين مشکل چه کار بايد کرد؟ 
  شاھنشاھی....!! کشورمان در ورطه نابودی قرار گرفته و ايشان با ھر سازی ميرقصند، بجز ساز 

                                                                           ً                  ھموطن گرامی ام، آيا شما ھنوز اميد تان به ايشان است؟ اگر اين است آيا مستقيما  با ايشان در تماس 
بايد راه حلی اصولی ھر چه زودتربرای اين معضل پيدا   ھستيد؟ آيا براميد شما، می توان اميدوار بود؟ 

  کنيم.

ير فيض ھم بفرستيد و نظر و پيشنھادات ايشان را استاد ام  برای  خواھش می کنم که اين سئواالت را 
شريک شويد. ايرانيان مبارز و خواھان سرنگونی اين رژيم ديکتاتوری، نمی توانند بيشتر از اين صبر 
کنند. بھر ترتيبی که شده، بايد پروژه ھای اصولی را حمايت و به مبارزاتمان جھت نوينی بدھيم تا به 

  ھدف برسيم.

  ياورتان باشد. ايزدان پاک يار و

  با مھر 

  پرويز حدادی زاده

      ً                                                            حتما  می دانيد که منظورام از ايزدان پاک، انسانھای خردگرا می باشد.

  

From: Javidiran(PeymanMeli) [mailto:Javidiran@peymanmeli.org]  

Sent: Friday, February 21, 2014 8:07 AM 

To:   

Subject: FW:   « فرياد از اين تفرقه« نامه سرگشاده

 

 بانو محب زندی و آقای حدادی زاده، 

اين نوشته تنھا برای شما دونفر است و لزومی به پخش بين ديگران ندارد. موردی است که باھم به 
 گفتگو نشسته ايم تا چيزی فرا بگيريم. 

شته تان پاسخ بدھم. به ترتيبی که از نوشته بانو محب پروانه بدھيد به نوشته ھای شما در ميان نو
قدری طوالنی است  -زندی آغاز شده در زير آن به پرسش ھا و نوشته ھای آقای حدادی زاده ميرسد

  ولی برای ياد گيری ھيچ کتابی قطور نيست. 
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ده ايد، سی کرشوربختانه تعريفی که شما دونفر پس از سالھا بکار گيری فراست وتمرين در باره دموکرا
دستگاه «و » قوانين حقوق بشری» «انتخابات آزاد«ناقص و نادرست است. ھردو شما گراميان به 

اشاره کرده ايد ولی تعريف دموکراسی در کوتاه سخن يک » مشارکت مردم در انتخابات«و » حکومتی
ه ند مفھوم ھرسجمله بيش نيست و تنھا بايستی کسی که در باره دموکراسی سخن ميراند دقيقا بتوا

  بخش از جمله را درک کند. 

  آن تعريف اين است: 

 Governance of People, for the people, byحکومت مردم، بر مردم، توسط مردم«
the people  «  

دولت يا حاکم يا شاه يا رييس «اگر مالحظه ای فراستمندانه داشته باشيد در اين تعريف کوتاه جايی از 
ويا جايی از ديگر توصيف ھا و پيرايه ھا که به تعريف ھای » حقوق بشر«يا جايی از » جمھور

ھستند » مردم«و باز ھم » مردم«بيشترين تعداد از مردم ايران چسبديده است وجود ندارد. تنھا مردم 
  که شکل حکومت را تشکيل ميدھند. 

روند حکومت حضور فعال از آغاز تا انتھا مردم ھستند که بايستی در صحنه باشند و در ھمه موارد و 
. اين چنين حکومتی يا اداره کشوری در ھيچ کجای جھان قابليت اجرا ندارد. تنھا موردی داشته باشند

که تاريخ بياد دارد در يک برش از دوران يونان (روم) بوده است که مردم در ميدان جمع می شدند و 
آنرا تصويب » ھی«و » نی«ا صدای در تصميم گيری ھای اداره کشور (شھر) خود شرکت ميکردندو ب

ميکردند. نه صندوق رای بوده ونه انتخاباتی بوده است و نه امروز نيازی به انتخابات ھست... اصوال 
و سپس در مجلس يا پارلمان ھرکاری خودش خواست ھمراه با ديگر وکيل » انتخاب شد«وقتی کسی 

باشد ديگر حضور مردم در حکومت  گرفته» ھی و نی«ھا کرد بدون آنکه از مردم صالح مصلحت 
است و دموکراسی راستين » سفارش آمريکايی يا انگليسی«اين چنين حکومتی  خدشه دار شده است. 

  بيش نيست..» عرعرو«نيست. پستانک دم دھان بچه 

  اينرا داشته باشيم و به نوشته ھای شما به ترتيب در ميان نوشته در درون [[...]] پاسخ ميدھم.

  

 

From:  ]  

Sent: 21 February, 2014 7:53 AM 

To: حداديزاده; 'Javidiran(PeymanMeli)' 

Subject: RE:  فرياد از اين تفرقه « نامه سرگشاده » 

 

     با درود خدمت دوستان گرامی

گرامی از حسن نيتی که ابراز داشتيد سپاسگزارم و افتخار  در وحله اول جناب حداديزاده
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 .با شما نيز شامل حال من ھم ميباشد  ھمکاری در سالھای متمادی

و در ميھن دوستی ايشان ھم با در نظر گرفتن اختالف سليقه ھا ھيچگونه ترديدی ندارم و 
ررسی مسائل ھمانطور که خود ايشان خاطر نشان کردند در انعطاف پذيری ايشان در ب

 .قابل تحسين آميز بوده اند  برايم ھميشه  گوناگون

 

جناب ح. ک گرامی منھم بنوبه خود متأسفم که ھنوز جناب استرآبادی در مورد سئواالتی که 
از ايشان در پی ايميلی که ارسال کرده بودند پاسخی دريافت نداشتيد ، البته من تصور ميکنم 

دريافت کرده اند ھنوز فرصت پاسخگوئی پيدا نکرده اند و يا شايد بدليل ايميلھای متعددی که 
اينکه بنا بدليل خودشان در فرصت ديگری پاسخگوی شما خواھند شد. اما ھمانطور که 

جناب حداديزاده به سئواالت مطرح شده از طرف شما که کم و بيش با پاسخ من مشترک 
  .است ، فقط بطور کوتاه به چند سئوال شما پاسخ ميگويم

[[بار نخست بود که نوشته ھمراه با صدايی را از آقای استرآبادی دريافت ميکردم، پس از شنيدن 
صدای ايشان ميتوانم به جرات بگويم ايشان گرچه در نوشته خود مطالبی را که مطرح کرده است ممکن 

اين راستا است صداقت داشته ولی در صدايی که درگفتار ھمان واژه ھا شنيده می شود ايشان را در 
 نمی يابم و شخصيتی ديگر در پشت نوشته ھا جلوه گری ميکند]] 

در مورد مسئله دمکراسی ، شايد بتوان بطور خيلی وسيع آنرا معنا کرد ، ولی برای من در 
دو کلمه خالصه ميشود که در درجه اول آزادی يک انسان در کشوری که تحت 

قوانين حقوق بشری که آزادی   آن که شامل دستگاه حکومتی با ھر شکل و نوع نظام  فرمان

و   و سپس حق انتخابات و رأی آزاد  بيان و داشتن عقايد متفاوت از ارکان اصلی آن است

البته من معتقدم در راستای داشتن   ....... بسياری نکات ديگر که قبال به آن اشاره شد
متقابل به قوانين ھستند  دمکراسی و آزادی در يک کشور ،ملت ھم موظف به گذاشتن احترام

نبايد بمعنای سوء استفاده و ايجاد ھرج و مرج و مزاحمت برای   و داشتن آزادی

باشد. و احترام گذاشتن بقوانين حقوق بشری در ھر دو حالت ، يعنی دستگاه   شھروندان
 حکومتی و شھروندان با يک حقوق برابر

 

يار خالصه باز کردم ، وگرنه جناب البته ھمانطور که عرض کردم سئوال شما را بطور بس
  .حداديزاده کاملتر بشما پاسخ دادند

[[در باره دموکراسی در باال شرحی دادم که اميدوارم توانسته باشد رسوب الزم را بکند، داشتن آزادی 
ويا نداشتن آزادی ويا حضور حقوق بشر در جايی که ھمه مردم در اداره يک حکومت در سرتاسر روز 

اکت داشتند مفھومی پيدا نمی کند، تنھا راه ھايی برای بوجود آوردن حضور مردم در و ساعت شر
دموکراسی ھای امروز وجود دارد که جزيياتی است که در برخی کشور ھا تا حدودی رعايت ميشود 

ولی وقتی نتيجه کار آن گروه از مردم به مجلس يا پارلمان ميرسد دچار برخی تزلزل ھا وتغييرات 
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ديگر نظر مردم نيست. اگر الزم شد شرح بيشتری خواھم نوشت تا از آن جزييات و چگونگی  ميشود که
 حضور دقيقه به دقيقه مردم در دموکراسی ھا بيشتر بدانيم. 

الزم به يادآوری است که رسيدن به اين امتياز در جامعه نخست نياز به حضور قانون اساسی وحقوق 
بلکه سواد » واد بودن نه به اندازه نوشتن نام و نام خانوادگیباس«شھروندی دارد و نياز به سواد 

دانستن حقوق فردی در قالب قانون اساسی و حقوق شھروندی دارد. وگرنه تنھا لوله کردن يک کاغذ 
ھمانند انداختن يک توپ توسط يک فيل  ،بدون درک قانون» انتخابات آزاد«به درون يک صندوق بنام 

 به سبد بسکتبال است. 

ر مورد اقوام گوناگون ، برای من اصال قابل تصور نيست که بتوانم ھموطنان شھرھای د
ديگر را جدای خود و ايران بدانم و بايد خاطر نشان کنم که بيشترين پرداخت بقيمت جان در 

من چنين برداشتی از ايميل جناب   . راه آزادی ايران از جانب ھمين ھموطنان بوده است
جدا بودن آنھا نداشتم . ولی اگر من متوجه نشدم و منظور ايشان چيز استرآبادی در مورد 

  .ديگری بوده ھمان بھتر که خود ايشان پاسخگو باشند

برای توصيف لھجه ھای محلی که ھمه ايرانی » ملت«يا » قوم«يا » اقوام«[[اصوال بکار بردن واژه 
ن است. ما ھمه به ھرزبان و رنگ و ھستند غلط ترين شيوه برخورد با مسايل سياسی مبتالبه کشورما

بايستی صحبت و عمل بشود. » ايران«لھجه و لباس و مذھبی که ھستيم ايرانی ھستيم وتنھا در قالب 
يا شخصيتی افرادی را با عنوان لر، بختياری، آذری و بلوچ در اتاقی يا   ھنگاميکه يک يا يک سازمان

ن کار جز اجازه تجزيه طلبی نتيجه ای ندارد. ھمه در جلوی ميزی ميپذيرد و بآنان تريبون ميدھد اي
اگر کاری ميکنند در آن کار شرکت کنند نه به نام لھجه و ايل » ايران«ايرانی ھستند وبايستی در قالب 

  وتبارشان... ]]

کدام رھبران ؟ ھمانان که ھرگز  > در نھايت به يک سئوال در مورد شورای رھبريت 

ميتوانم بگويم که تا به امروز من بشخصه به اين نتيجه رسيده ام  <يکديگر را قبول ندارند ؟
که ما ايرانيان ھنوز بدرجه ای نرسيديم که بتوانيم حتی با دو نفر از خودمان اتفاق نظر 

داشته و متحد شويم چه برسد به اينکه شورای رھبريت با چندين نفر داشته باشيم. اگر چنين 
سال ھزاران جوانان باالی دار رفته و خانواده ھا  ٣۵بود نميگذاشتيم که در عرض اين 

عزادر شوند. برخالف نظر جناب حداديزاده شورای ملی ميتوانست ھمه احزاب و سازمانھا 
را با تمام کم و کاستيھايش در يک مخرج مشترک که ھمانا براندازی رژيم فاشيست و 

با يکديگر بدون در نظر به دور ھم گرد آورده و ھمصدا   منحوس جمھوری اسالمی ميباشد

 .گرفتن منافع شخصی کار جمھوری اسالمی را يکسره کند

حکومت مردم، «سال است شاھدش ھستيم بنابراين چگونه  ٣۵[[اگر به اين اعتقاد داريم، که داريم و 
ما نمی توانيم ھمديگر را تحمل کنيم چطور    ؟را می توان جاری و اجرا کرد>>» بر مردم، توسط مردم

نمونه اش شورای به اصطالح ملی است که ھنوز شش ماه   درست کرد؟؟» شورای رھبری« می شود
نگذشته نا پيدا و متزلزل وشقه شقه شده است. حزب و سازمان تنھا زمانی قابل اجرا است  شاز عمر
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که کشورمان در اختيار ما باشد. حزب کومونيست و جبھه ملی (حزبی است)، يا مجاھد خلق که ھمه در 
سال گذشته نا موفق بوده اند... حزب و دسته وگروه  ٣۵عمل ميکنند چرا در » کولت يا فرقه« قالب

تنھا در درون کشور قابليت اجرايی دارد و تا قانون نباشد نمی توان حزب راه انداخت. اينھا که به خود 
ف با يک ايدآل و نام حزب و سازمان داده اند ھمه اشتباه است... ھمه ايرانی ھستند بايستی زير يک سق

مرام برای نجات ايران گردھم بيايند نه با نام حزب و دسته ... اين اول پياله وبدمستی است... نادرست 
  و ھمانندی در ديگر جای دنيا ندارد... ]]

ھمانطور که قبال ھم اشاره کردم در ھيچ سازمان و گروه نوپائی ھيچ چيز بدون عيب و 
م و کاستيھا نه تنھا پيشنھادات سازنده داد بلکه سنگر را خالی ايراد نيست و بايد در مقابل ک

 .نکرده و ايستادگی کرد

درست و کاری ندارند دليل نميشود که کل يک سازمان و تشکيالت را   مديريت  اگر دو نفر
  از بيخ و بن بريد ، خصوصا که در لحظات بسيار حساسی بسر ميبيريم

 سرتا پا ايراد است..]] [[تشکيل ھمين سازمان و گروه ھا خود

در مورد يکپارچگی ايران من بشخصه ترجيح ميدھم پادشاھی پارلمانی برای از ھم نگسستن 
کشور داشته باشم تا از چند تکه شدن آن جلوگيری شود و ھر کس ساز خود را برای جدائی 

  و تضعيف آن کوک نکند

نون و مجلس (پارلمان) بدون داشتن واژه مگر کشوری دارای قا  [[تعريف پادشاھی پارلمانی چيست؟؟
از نظر تکنيک سياسی و تعريف حقوقی قابليت استناد » جمھوری پارلمانی يا پادشاھی پارلمانی«

ما  ١٩٠۶سال دوران مشروطه پس از  ١٠٠اقل در طول دارد... مگر در کشور شاھنشاھی ما حد
را به پادشاھی می چسبانند... بکار » انیپارلم«روزی بدون پارلمان (مجلس) بوده ايم که مردم واژه 

بردن اين واژه در کنار پادشاھی يا جمھوری ھمانند گفتن ماست سفيد است بی محتوا و معنی است. 
سال پيش به اينسو که قانونمندی و قانون اساسی در کشور ھا  ۵٠٠ھمه کشورھای پادشاھی حد اقل از 

  لزومی به تاکيد ھست.؟؟ ]]جاری شده است توسط پارلمان ھا اداره شده چه 

 

 ولی من حق يک رأی دارم و رأی اکثريت محترم است 

اگر فردا قرار بر انتخاب نوع رژيم باشد (بنظرمن نوع رژيم را نمی توان   [[يک رای زير کدام قانون؟؟
به قرعه و فال و التاری گذاشت) زير کدام قانون چنين انتخاباتی صورت خواھد گرفت؟؟ زير قانون 

نتخابات رژيم اسالمی؟؟ (من که ھرگز آنرا نپذيرفته ام و ھزاران، ھزار ايرانی ديگر ھمفکر من ھستند) ا
 و متمم آنرا دور انداخته باشد..]] ١٩٠۶کدام قانون اگر کسی قانون اساسی 

 

اگر بنا به داشتن جمھوری بود ، در حال حاضر آنرا داريم و ميبينيم که به چه روزگاری 
  . رسيديم
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 .بته باز ھم خاطر نشان ميکنم اين عقيده شخصی من است و بخودم برميگرددال

در مورد تلويزيونھای دولتی و يا لس انجلسی ، بقول معروف حال و روزشان معلوم است و 
ر ندارم و چون برنامه تلويزون من ھيچگونه عالقه ای به ديدن برنامه ھايشان در حال حاض

  دولتی ايران را نميبينم اظھار نظری ندارم بکنم جز اين که بگويم ھيچکدام بی منظور نيستند

در اين رسانه ھا برنامه بگذارند، با اجازه   [[دکاندارھايی بنام رسانه.. وکسانی که بخود اجازه ميدھند
  کاالھای خودفروشی بيش نيستند... ]] بايستی بگويم اگر رسانه ھا دکان باشد اين افراد

در مورد عوامل خود فروخته که متأسفانه جمھوری اسالمی خرج بسياری برای ورود آنھا 
به اپوزيسيون کرده ، بعضا شناخته شده و برخی ناشناخته ھستند و اين چيزی نيست که 

 آنھا جز حماقت بتوان کتمان کرد ، ولی اگر شناخته شده باشند مسلم است که کار کردن با
 چيز ديگری نيست

استرآبادی نوشته بود وخيلی ھا ھم حرف ايشان را مھر تاييد گذاشتند ايراد دارند چرا   [[پس اگر آقای
از اينکار دارند؟؟ يعنی » منع و جلوگيری«ايراد ميگيريم واين افراد را می شناسانيم چه منظوری از آن 

ھا و بيگانه پرست ھا و نوکر ھا به صورت پنھانی به اجازه بدھيم اين جاسوس ھا و وطن فروش 
کارشان ادامه بدھند؟؟ يعنی اگر امروز حشمت طبرزدی ويا نازيال گلستان يا رضا پيرزاده يا اميدمھر و 

اميرعباس فخرآور وو را به مردم نشناسانيم فردا نمی گويند ميدانستيم و با سکوت خود با آنان 
 ھمکاری کرديم؟؟]] 

 

فقط بطور خالصه پاسخ شما را بدھم ، اگر چيزی از قلم افتاده از شما پوزش  سعی کردم
 ميخواھم چون بايد از خدمت مرخص شوم

 .اميدوارم با جناب استرآبادی گفتگوئی داشته باشيد

در پايان مجددا خاطر نشان ميکنم ھر آن کس که کشوروھموطن مرا از بند اين اسارت و 
  .ست و برايم مھم نيست که نام و عنوانش چه باشدويرانگری نجات دھد سرور من ا

[[پس يکنفر برای اينکار الزم است... نه دسته بندی و گروه بندی.... تامل کنيد در پاسخ ھای آقای 
 حدادی زاده به اين برسيم..]]

 مھر  با

 فائزه محب زندی
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From:   

To: Javidiran@peymanmeli.org;  .fr 

Subject: RE:  فرياد از اين تفرقه « نامه سرگشاده » 

Date: Thu, 20 Feb 2014 21:24:52 ‐0800 

 وددوستان گرامی، در

جناب ح ک عزيز، قبل از ھر چيزی به اطالع شما می رسانم که بانو محب زندی را سالھاست می 
شناسم و افتخار ھمکار با ايشان را در گروه ھای کاری و نشستھای گوناگونی داشته و خرسند ھستم که 

و  مثل شما و من  خلوص نيت ايشان را در نظر گرفته ايد و با فرستادن اين ايميل نشان داديد که ايشان
بسياری ديگر از ھموطنان، بدنبال نجات ميھن از يوغ استبداد پيرھستند و در اين راه از ھيچ فعاليتی 

 خوداری نکرده اند. 

[[شکی ندارم ھمه ايرانيان (به استثنای بخشی که خودفروخته اند و شناسايی شده اند) ديگران ھمه در 
ما است و درحال سوختن است و اگر کسی يک پارچ آب برای ايران خانه  -پی نجات کشورشان ھستند

  خاموش کردن اين آتش نياورد بايد در صاحب خانه بودن او شک کرد]]

در رابطه با جناب استرآبادی ھم خدمتتان عرض ميکنم که بعنوان عضوی از شورای اجرائی نھاد 
ه روابط عمومی نھاد مردمی می باشد. وايشان مسئول دبيرخان مردمی، با ايشان ماه ھاست ھمکاری دارم 

                                                   ً                                         از اينکه چرا ھنوز به سئواالت شما جوابی نداده اند متا سف ھستم. اين ايميلھای بصورت شخصی فرستاده 
  شده و ايشان حق انتخاب دارند که جواب بدھند يا نه.

مان ديگری [[آن پرسش ھا خيلی ظريف بود و ھمانطور که درباال نوشتم پس از شنيدن صدای ايشان گ
  به ذھنم آمده است که تا اثباتش نياز به سکوت دارم...]] 

در مورد اينکه مايل ھستيد؛ من و بانو محب زندی ھم پاسخگو سئواالت شما باشيم ، با اينکه ربطی به ما 
بطورکوتاه جوابھايم را به رنگ سبز خدمتتان ارائه  پيدا نمی کند ولی، برای حسن نيت، سعی می کنم 

" نکنيد، زيرا اين جوابھا از دانسته ھايست که از اينجا و آنجا —"خواھشمند ام که جوابھای من را  دھم و
خدمتتان می فرستم. يکی از خصوصيات من اين  شخصی و نه سازمانیدر ذھن خود گرد آورده و بطور 

  است در کنار جدی بودنم در قبول مسئوليتھا، شخصی بسيار انئطاف پذيرو منطقی ھستم.

[[پرسش ھای من به ھمه ايرانيان مربوط است... اگر خصوصی پرسيده ام دوسه دليل دارم يکی اينکه 
نخواسته ام آقای استرآبادی را که نمی شناختم ناگھان در ليستی که بودند را مورد انتقاد قرار دھم. شما 

ی داده بودند ولی دلسوزی را دخالت دادم زيرا به ايشان پاسخ داده بوديد، يکی دونفر ديگر ھم پاسخ ھاي
  شما فحوای ديگری داشت..]]

  از کجا آغاز و به کجا پايان ميابد. راه و روش کار چيست.  -دموکراسی را تعريف کنيد     -١
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  دموکراسی متشکل از چھار عنصر اصلی است که عبارتند از: 

  تخابات آزاد و عادالنه. يک سيستم سياسی برای انتخاب و جايگزينی دولت از طريق ان          - 

  مشارکت فعال مردم، به عنوان شھروندان، در سياست و زندگی مدنی.           - 

  حفاظت از حقوق بشر ھمه شھروندان .            - 

  حاکميت قانون، که در آن قوانين و روش ھا به طور مساوی برای ھمه شھروندان اعمال شود.          - 

  ديم و جزييات را دوباره بخوانيم ملکه ذھن می شود...]][[در باال گفتگو کر

   

آيا زمانی که از مبارزه ايرانيان گفتار ميکنيم، لزومی دارد از کرد، آذری، لر، بختياری، بلوچ و مازنی      -٢
و گيالنی نام ببريم. آن ھنگام که کسی از يک فرش گفتار ميکند، رنگ ھا و نقش و نگار و حاشيه و 

ھم جدا جدا می کنديا از يکپارچگی و زيبايی که آن رنگ و نقش ھا باھم ساخته اند را تعريف متن را از 
  ميکند؟

لوزمی ندارد، زيرا کشورمان متشکل از اقوام گوناگون است که ھمه با ھم کشور ايران را تشکيل می  
  دھند. اميد وارم که آقا استرآبادی به اين سئوال خود پاسخگو باشند.

خود اشکال دارد... ايران يک ايران » کشورما متشکل از اقوام گوناگون است«ی نويسيد [[ھمينکه م
است. کدام کشور است که لھجه محلی نداشته باشد، مثال در اسپانيا مردمی که در شرق کشور در 

حوالی بارسلونا زندگی ميکنند با زبان محلی ديگری جز اسپانيايی، مردمی که در چين يا روسيه ھستند 
جدا بافته اتالق ميکنند يا تنھا مدعی » قبيله«و » قوم«ا زبان ھای گوناگون سخن می گويند آيا خودرا ب

  ھستند؟؟ » روسيه«، چين و »اسپانيا«

   

ن پناھندگا«نوشته ايد برخی را خريده اند... ميدانيد اين يعنی چه؟؟ در اين بخش نوشته تان ترکيب      -٣
ناھنده نيستند برانداز نيستند؟؟ مفھوم اين بخش از نوشته جنابعالی يعنی بکار برده ايد، اگر پ» برانداز

کرد؟؟ منظور شما » اتحاد«شده بايستی با او » خريده«است و » مزدور«چه؟؟ اگر بپذيريم که کسی 
  ھمين است؟؟

سئواالت شما در اين بخش بسيار بجاست و ايشان مسئول ھستند که به شما و ھر ايرانی ديگر  
  باشند، زيرا ايران متعلق به تمام ايرانيان است. پاسخگو

  

  [[چرا شما پاسخ نمی دھيد، به پاسخی که به خانم محب زند نوشته ام مراجعه کنيد..]]
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کرده ايد. از قديم گفته اند، دو پادشاه در اقليمی نگنجند. و شما پيشنھاد » شورای رھبران«اشاره به      -۴
 شورای به   کدام قانون؟ زير لوای قانونی کدام کشور؟ با کدام شرايط؟ می کنيد... با» شورای رھبران«

اصطالح ملی!! را در جلوی چشم خود ميبينيد و شقه شقه شدن و اشکال بزرگ را به ويژيه در ماده 
بر کدام قانون و   (قطعنامه = منشور) آنرا ميبينيد وباز پيشنھاد شما يک کار شورايی است؟؟ ١١

  وبا کدام ثبت و سند؟؟اساس و اساسنامه 

پاسخ من اين است که برای داشتن يک "شورای رھبری" نياز به داشتن يک جايگاه که در کشور  
مورد تاييد و نظر اعضای شوراء به ثبت قانونی برسد و بعد از به ثبت رساند اين شوراء، نياز است 

طوری که قوانين اين شوراء حکم قوانين و اساسنامه و آئين نامه داخلی خودش را تدوين کند، آن که 
رھبريت را بطور مساوی برای تمام اعضای اين شوراء داشته باشد و ھمه به اين رھبريت احترام 

اينگونه از ھم پاشيد، اين  بگذارند. اگر "شورای به اصطالح ملی" که جنابعالی به آن اشاره داريد، 
ت، بلکه بخاطر اين بود که احترام به قوانين بخاطر اين نبود که کار شورايی بد است و يا کارگر نيس

نوشته شده و موجود گذارده نشد که ھمراه با اين بی قانونی، مشکالتی که بسادگی می شد پيشبينی کرد 
شاھد خودی و ناخودی شدند که جالب اينجاست که تنھا کسانی که ھنوز فکر می                      ً بوجود آمد، که نتيجتا  

ن: رضا پھلوی و پيرزاده و خانم گالستان ھستند!! "شورای به کنند اين شوراء "ملی" است آقايا
  اصطالع ملی"

  

اگر سازمانی مثال در فرانسه يا آلمان يا  -[[ھمين پاسخ شما نشان ميدھد، شما به قوانين توجھی نداريد
ن آانگلستان با قوانين آن کشور ثبت وسند بشود قابليت دخالت در امور ايران را دارد؟؟ کدام قانون بر 

سازمان حاکم خواھد بود؟؟ مسلما قانون ايرانی ناظر به اعمال آن دستگاه نيست. درست؟؟ حتما بامن 
ھمفکريد. آيين نامه داخلی آن براساس کدام قوانين تنظيم خواھد شد؟ فرانسه، چين، روسيه، انگليس يا 

اصوال    خواھد داشت؟؟آمريکا يا آلمان؟؟ آن قانون چطور قابليت اجرايی در باره ھمه ايرانيان را 
ميتوان از قوانين کشوری برای اتباع کشور ديگر در مسائل مبتالبه اجتماعی وسياسی آنان استفاده 

کرد؟؟ مسلما خير.. پس در عين ثبت ھم بی قانونی حکمفرما خواھد بود... نتيجه اش تمام سازمان و 
  شوراھا... ]]

ندی بوجود بيايد، موافق ھستم. برای اطالع شما من با داشتن "شورای رھبريت" که براساس قانونم 
ماه ايی که مسئوليت مديريت اجرائی نھاد مردمی را بر عھده داشتم ، ھمراه با ھمکارانم،  ١٠در مدت

"مدير اجرائی را   بعد از بازنگری به دو سال گذشته مديراحرائی نھاد مردمی، به اين نتيجه رسيديم که 
زيرا متوجه شديم، با اين سيستم  يريت را به شورای اجرائی تغيير داديم، به مديريت و بعد از مدتی، مد

پيشروتر و اعتمادسازی بيشتر مابين دبيران دبيرخانه ھا و ھمکاری نزديکتر با  بسيار 
  يکديگر،موفقيتھای بيشتری را بدست خواھيم آورد.

» رھبر«آرزو و چندين  يعنی چه؟؟ مگر ميشود يک کشور داشت ويک ايدآل و   [[شورای رھبريت؟؟؟
را در شورايی زير ھم گرد آورد؟؟ به آنچه در لويه جرگه افغانستان گذشته است نگاه کنيد... افتضاح 

است... بی آبرويی است... توھين به ذکاوت ذاتی انسان ھا است... آيا ما در آن حد قرار گرفته 
  کدام قانون؟؟ قانون کدام کشور؟؟   قانونمندی؟؟ ايم>؟؟ 
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بسيار متفاوت است و دو مقوله جدای قانونی » شورای رھبريت«رای اجرايی يک سازمان با شو
  ھستند. شوربختانه واژه ھا در بين ايرانيان مفھوم ھای حقيقی (راستين) خودرا از دست داده.. ]]

   

ھا فر به آنھا بآيا تابحال در تاريخ ديده شده است که کشوری به دليل گردھم آمدن چند نفر يا چند صد ن     -۵
بدھند؟؟ آيا تعريف سازمان ملل را خوانده ايد و ميدانيد برای شناختن يک گروه چه شرايطی الزم 

است؟؟ آيا ميخواھيم ھمانند ليبی و سوريه از تشکل گروه ھايی از اين دست کشوررا در اختيار به 
  قراردھيم و با جنگ داخلی آغاز کنيم؟؟ » شورشيان«اصطالح 

ه من می دانم، معمول است که برای ھر حرکتی، چند نفر و يا تعدای به دور ھم جمع ميشوند تا جايی ک 
و بعد از گفتگويھای ابتدايی و ساده در رابطه با موضوع مشخص به توافق می رسند. بعد از اين توافق 

ند در است که مقدمات و برنامه ريزی برای رسيد به ھدف مورد نظرشان، آماده می شود. اين می توا
  يک شرکت بزرگ صادق باشد. بطور مثال "اپل يا ماکروسافت".  مورد يک شرکت بسيار کوچک و يا 

آنچه که مھم است، تعدادی باور کرده اند که برای رسيدن به يک ھدف بزرگ ، نياز دارند که با خرد 
  جمعی و حمايت يکديگر و سرمايه گذاری اصولی با ھم ھمکاری و شراکت داشته باشند.

  ھا متفاوتند..]]» ملت و کشور«[[شرکت ھا با 

   

در رابطه با حرکتھای اجتماعی ھم بھمين گونه بود و ھست. احزاب ھميشه در ابتدا از يک و يا چند نفر 
با ايدئولوژی خاصی شروع و کم کم بعد از اينکه مورد توجه و اعتماد مردم قرار ميگيرند است که به 

  يک حزب بزرگ تبديل می شوند. 

اکنون اگر سئوال شما را از نظر کمی مورد توجه قرار دھم، جواب خير است، زيرا برای بھا دادن به 
يک حرکت و دادخواھی در مقايسه با يک کشور، نياز است که ھزاران نفر يکصدا در کنار ھم با داشتن 

عيت بوجود آزاد، نمايندگان خود را برای يک حرکت درست، برای مشرو  سيستم اصولی و انتخاب 
  آورند تا به نتيجه دلخواه خود نائل گردند.

تعريف سازمان ملل را نخوانده و از شرايطی که الزم است، که يک گروه را شناسايی کنند، بی خبر  
  ھستم. اميد دارم که من را آگاه سازيد.

می تواند که بدون قانون ن» کشور«[[خرسندم که پاسخ منفی را در نظريه کمی خود گنجانده ايد. 
اگر شما به کشور اشاره ميکنيد بنابراين نياز به نظارت قانون دارد، و نمی توان » کشور تلقی شود«

را بکنند حتا اگر » ادعای ملت ويا کشور«بدون حضور قانون ھمينکه گروھی گرد ھم آمدند بتوانند 
 راتی خواھد بود... آيا بدونميليون نفر باشند. تا قانون حضور نداشته باشد، انتخابات بر اساس چه مقر

  حضور قانون ھمانند فيلی نخواھيم بود که توپ را به سبد بسکتبال می آندازد؟؟ ..

نمی تواند » ملت«يا » کشور«سازمان ملل يک تشکل گروھی را به ھر تعداد که باشد به عنوان 
بنای آن کشور بر مبشناسد. يک کشور بايستی قانون اساسی نوشته شده داشته باشد، و قانون اساسی 

تبعيض قانونی بين مردم استوار نباشد و قوانين ضد بشری را قيد نکرده باشد. بنابراين از ايراد ھای 
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ساليان سال من از جمله اين است که چرا سازمان ملل جمھوری اسالمی را که در قانون آن 
رسميت شناخته وو وجود دارد را به عنوان يک دولت حاکم به » شکنجه«، »اعدام«، »قصاص«

(استاد اميرفيض  است... اگر مردم ايران از روز نخست در اين رابطه به سازمان ملل اعتراض ميکردند
مفصل در سنگر و در نوشته ھای خود رھنمود الزم حقوقی را کرده .اقدامی ھم صورت داده اند که 

بصورت  –باشد... پشتيبانی نشده است) امروز کشوری بنام جمھوری اسالمی ايران نمی توانست 
  خالصه به آگاھی رسيد.. ]]

  به آقای استرآبادی می شود. شما مربوط  ۵قسمت آخر سئوال  

آری نھايت به تجزيه ايران منتھی می شود که شما ھم نوشته ايد و منھم به رنگ زرد درش آورده      -۶ 
  ام.

ضيحات بيشتری برای شما داشته خوب اين ھم باور شماست به گفتار ايشان.... اميد وارم ايشان تو 
  باشند.

[[باور من تنھا نيست کسانی که به مقررات و حقوق توجه دارند، وروندی که در باره کشور ھای ديگر 
به صورتی که پيش رفته است توجه  ھمانند ليبی، مصر، سوريه، عراق و افغانستان و ھمين اوکراين 

گروه ھايی مانند پژاک و پ ک ک، و مجاھد خلقی ھا کنند به آموزش ھايی که اسراييل و آمريکا به 
ميدھند آگاه باشند عاقبتی جز جنگ داخلی در صورت شکست ھرنوع مذاکره ای در انتظار کشورمان 

    نخواھد بود... و آن خطر يعنی تجزيه..]] 

   

ش آت«لم شنگه آيا شما چھار بخش برنامه تلويزيون صدا وسيمای رژيم اسالمی را که به دنبالش اين ا     -٧
است را ديده ايد؟؟ آيا از ريشه اين الم شنگه به راستی آگاھی » زدن قيصريه بخاطر يک دستمال

داريد؟؟ ميدانيد چرا يک تلويزيون لس آنجلسی در پی تحريک بختياری ھا بوده است؟؟ چرا درحاليکه 
نفاق افکنی «ميدھند  شعار ھای بختياری ھا نشانی از جدايی طلبی ندارد ولی در اعالميه ھايی که

ريشه را ميدانيم که نسخه مشابه می پيچيم... شما اگر نگران تجزيه ايران    را بکار ميبرند؟؟» قومی
ھستيد چرا نسخه بختياری و لر را پيشنھاد ميکنيد؟ شما مگر نمی گوييد ايرانی بايستی با نام ايرانی بپا 

  ر مثال قالی را در باال فراموش کرديد؟؟ خيزد... پس چرا از شقه شقه ايران صحبت ميکنيد؟ مگ

  سئواالتی خوبی است که ايشان موظف ھستند پاسخگو باشند. 

دکان  ن[[به پاسخی که به بانو محب زند داده ام توجه کنيد... چون شما در نھاد مردمی برنامه ای در اي
  ھای تبليغاتی داريد نمی خواھيد پاسخ بدھيد...]]

   

ه آخرين پرسش اينکه شما فرھنگ و تاريخ ايران را در اينکه مردم را چطور ميتوان سرانجام ولی ن     -٨
دور يک محور اصلی جمع کرد را ميدانيد و می شناسيد؟؟ اگر می شناسيد، چرا شورای رھبران ولی نه 

  در مقابل آخوند؟؟ » شاه«
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ا مقايسه خودتان را از اين سئوال شما بنظر من متمرکز شده در يک درخواست و اميد. بصورتيکه شم
و بعد از آن ، اين قياس را ھم ما بين "شاه و آخوند"   با يک نفر (شاه و يا آخوند)  "شورای رھبری" 

 اين  و آرزوی شما  درخواست  تا جايکه از نوشتارو ايميلھايتان برايم نمايانگر شده است،  آورده ايد! 
يک "شاه مقتدر" است و راه ديگری ھم وجود است که تنھا ره رھايی از اين رژيم اسالمی داشتن 

  ندارد. 

  خوب، اينھم نظريه شما است و بسيار محترم.

  سئواالتی که در اين رابطه از شما دارم عبارتند از: 

  "شاه مقتدر" می بايستی برخوردار از چه شايستگی ھايی باشد؟ -

                 ً                                      آيا يک شاه حتما  بايد پدرش شاه باشد تا او ھم شاه بشود؟-

  پدر را نداشته باشد چه بايد کرد؟  اين چنين است و اگر اين پسر شايسته گی  اگر -

  آيا شما قوانين اينکه يک شاه بايد دارای چه خصوصياتی باشد را در دست داريد؟ -

  آيا اين قوانين به ثبت قانونی رسيده شده است؟-

رتکب به بی قانونی شد، مردم آيا در اين مقرارت و يا قوانين، قيد شده است که درصورتی که شاه م -
به مجازات   اين حق را دارند که او را محاکمه و از جايگاه شاھنشاھی پائين و يا مجازات ھايی مشابه

  ھای تمام مردم عادی در مورداش انجام شود؟

را قانع کنيد که در کشورم شاه داشته باشم وقتی نمی دانم که وظايف و  چگونه شما می توانيد من  -
  ای اين شاه در چه ميزانی خواھد بود؟قدرتھ

آيا شما فکر می کنيد که اول بايد شاه داشته باشيم، تا بعد به حد و مرز وظايف و قدرتھای قانونی  -
  بپردازيم؟  آن 

سال نظام شاھنشاھی درايران بزرگ داشته اند، محکوم شده اند  ٢۵٠٠آيا شما بديل اينکه ايرانيان  -
  د؟       ً               که حتما  شاه داشته باشن

چگونه شما می توانيد من ويا ديگرھموطنانمان را متقاعد کنيد که داشتن شاه بھتر است از داشتن يک -
  "شوراء رھبريت"؟! 

  [[به پاسخ ھای باال مراجعه کنيد... دو پادشاه در اقليمی نگنجد...]] 

ز نظر وسعت آيا فکر می کنيد که در اين مدتی که ايران دارای نظام پادشاھی بوده است، ايران ا-
  کشوری و تماميت ارضی، ھمان ايران بوده که امروز دارھستيم؟

ايا شما فکر می کنيد که از دست دادن و شقه شقه شدن کشورمان توسط پادشاھان و اصوال نظام  -
  شاھنشاھی نبوده است؟
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د چه گارنتی شما به من و ديگرانی که مثل من فکر می کند می دھيد که قدرت يک شروند بتوان -
  مساوی با قدرت يک پادشاه باشد؟

نگاه کنيد... اين پرسش شما به اين مفھوم است که شما » دموکراسی«[[به پاسخ ھای در باره 
  دموکراسی وروند آنرا نمی شناسيد..]] «

              ً                                                                     آيا شما حقيقتا  فکر می کنيد که ھموطن گراميمان جناب "شاھزاده" رضا پھلوی اين اقتدار و  -
  ه شدن دارند؟شايستگی را برای شا

و متمم آن است،  ١٩٠۶[[درپاسخ ھمه پرسش ھای باالی شما، يک قانون وجود دارد و آن قانون 
وظايف شاه، مسئوليت ھای او، روند روزانه زندگی مردم از نظر قانون، ھمه و ھمه را پاسخ داده 

ھمان قانون   --شد شما به قانون بی توجه باشيد پرسش ھای باال برايتان مرتب تکرار خواھد ---است
رساند و تنھا  -نزديک به صد سال مردم را از زندگی دوران خان خانی به نزديکی ھای ـتمدن بزرگ

  مردم نمک نشناس بودند که با دست خود وبا کبريت بيگانه آتش به زندگی خود زدند..]] 

  

خدمتتان عرض کنم ،  بدون تعارف و مماشات و احترام بسياری که برای باورھای شما قائل ھستم، بايد
                                                                                ً        اگر روزی حق انتخاب داشته باشم که ايشان را برای شاه شدن انتخاب کنم، يا نکنم، حتما  رای من 

                     ً                                                                          "نه"خواھد بود و دقيقا  اين رای را با افتخار به صندق خواھم انداخت، زيرا اگر اينکار را نکنم، و يک 
کشورم خيانت کرده و دير يا زود فرزندان شخصی که شايسته گی اين مقام را نداشته انتخاب کنم، به 

فردا ايران زمين، بايد به دادخواھی برخيزند و دشمنان و خائنان دوباره کشور را به اين روز بيندازند 
  سال است شاھد آن ھستيم.  ٣۵که 

موارد گوشزد  که شما از اين واقعيت آگاه ھستيد و اشتباھات ھر روزه ايشان را   اين را ھم می دانم 
رار داده و می دھيد. بنابراين، ھموطن گرامی، اگر ايشان قابليت شاه بودن را ندارند و حتی ارزش ق

واالی اين مقام را ھم درک نکرده و برای قانونی، که شما و استاد فيض بارھا و بارھا برای شاه بودن 
د، پس چرا من و مشروطه)، پشيزی ھم قائل نيستن ١٩٠۶ايشان به آن استناد می کنيد (قانون اساسی 

  راه حل نجات کشوراست را حمايت نمی کنيد؟  "شورای رھبری"  ديگرانی که به اين نتيجه رسيده ايم 

سال) بر اين اساس بوده است که دو مرجع  ١۴٠٠[[ تاريخ کشورما الاقل پس از ھجوم تازيان (
شما » خوند يا مرجع تقليدآ«و » شاه«وشخصيت در نظر مردم قابل احترام ودر حد فرمانروايی است... 

» شاه«ھرتالشی در کشور بکنيد ھر سازمان و تشکلی ھر شورايی به ھر صورت تشکيل بدھيد تا 
(کاری ندارم کدام شاه) در جايگاه خودش ننشسته باشد نمی توانيد رژيم آخوندی را متالشی کنيد و می 

  بينيد سی و پنج سال است ھرکاری عبث و بيھوده بوده است. 

و متمم آن اعتقاد دارم، آنرا با خون پدربزرگ ھا و ھمشھری ھايم از جمله  ١٩٠۶به قانون اساسی من 
خالف باور واعتقاد خود عمل کنم...  مستارخان، باقرخان، احمد کسروی ھا، امضا کرده ام و نمی توان

ی پشتيبانی کساز    به چيزی داشته باشد ھرگز از شاخی به شاخی و» اعتقاد و باور ديرينه«اگر کسی 
  ش نمی کند... ]]به پشتيبانی کسی از مرامی به مرامی ديگری پر
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  با مھر و سرفرازی

  پرويز حدادی زاده

] mailto:Javidiran@peymanmeli.orgJavidiran(PeymanMeli) [ From:  

Sent: Thursday, February 20, 2014 6:55 AM 

To:   

Cc:   

Subject: FW: فرياد از اين تفرقه « نامه سرگشاده»  

   

  خانم فايزه محب زندی و آقای پرويز حدادی زاده

شما دونفر است . گيرنده ديگری ندارد. آنرا خصوصی به آقای احمد استرآبادی اين نوشته تنھا برای  
 فرستاده بودم ولی تا به امروز پس از دو روز ھنوز پاسخی ندارم.

احساسات شما در اين ليست که نمی خواھم به داليلی به تمام ليست بنويسم و اين نوشته را ھم خصوصی 
ظر کرده بوديد می نويسم و اگر پاسخی برای پرسش ھا داريد برای شما دونفر که ابراز عقيده و ن

خصوصی به من بنويسيد نه به ليستی که داريد خيلی دليل ھا برای اين درخواست دارم و پروانه بدھيد 
  که در فرصت ديگری شرح بدھم زيرا به موضوع مربوط نيست. 

  به ايشان نوشته بودم:  

   

From: Javidiran(PeymanMeli) [mailto:Javidiran@peymanmeli.org]  

Sent: 19 February, 2014 8:28 AM 

To: ' @hotmail.com' 

Subject: Re:   « فرياد از اين تفرقه« نامه سرگشاده

 

 آقای احمد استرآبادی، 

 ای سرباز راه آزادی، 

من شما را نمی شناسم و بار نخستی است که نوشته ای به اين صورت آنھم در درون ايميل شخص 
  ديگری بدستم ميرسد. اگر بگويم فرياد شما از گلوی من و امثال من ھم در می آيد باور می کنيد؟ 

م وپس از آنکه به پرسش ھای ولی در نوشته شما نکته ھايی ھست که ميخواھم از شما چند پرسش بکن
من پاسخ نوشتيد به نتيجه ای برسيم که قابل مصرف برای مبارزه باشد. در برخی بخش ھای نوشته تان 

  رنگ زرد را برای جلب توجه دوباره تان بکار برده ام. به آنھا توجه کنيد.
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  ر چيست. از کجا آغاز و به کجا پايان ميابد. راه و روش کا -دموکراسی را تعريف کنيد -١
آيا زمانی که از مبارزه ايرانيان گفتار ميکنيم، لزومی دارد از کرد، آذری، لر، بختياری، بلوچ و  -٢

مازنی و گيالنی نام ببريم. آن ھنگام که کسی از يک فرش گفتار ميکند، رنگ ھا و نقش و نگار 
و نقش ھا باھم و حاشيه و متن را از ھم جدا جدا می کنديا از يکپارچگی و زيبايی که آن رنگ 

  ساخته اند را تعريف ميکند؟
ناھندگان پ«نوشته ايد برخی را خريده اند... ميدانيد اين يعنی چه؟؟ در اين بخش نوشته تان ترکيب  -٣

بکار برده ايد، اگر پناھنده نيستند برانداز نيستند؟؟ مفھوم اين بخش از نوشته جنابعالی » برانداز
؟ کرد؟» اتحاد«شده بايستی با او » خريده«است و » ورمزد«يعنی چه؟؟ اگر بپذيريم که کسی 

  منظور شما ھمين است؟؟
کرده ايد. از قديم گفته اند، دو پادشاه در اقليمی نگنجند. و شما » شورای رھبران«اشاره به  -۴

می کنيد... با کدام قانون؟ زير لوای قانونی کدام کشور؟ با کدام » شورای رھبران«پيشنھاد 
اصطالح ملی!! را در جلوی چشم خود ميبينيد و شقه شقه شدن و اشکال  شورای به   شرايط؟

(قطعنامه = منشور) آنرا ميبينيد وباز پيشنھاد شما يک کار  ١١بزرگ را به ويژيه در ماده 
 بر کدام قانون و اساس و اساسنامه وبا کدام ثبت و سند؟؟  شورايی است؟؟

به دليل گردھم آمدن چند نفر يا چند صد نفر به آيا تابحال در تاريخ ديده شده است که کشوری  -۵
آنھا بھا بدھند؟؟ آيا تعريف سازمان ملل را خوانده ايد و ميدانيد برای شناختن يک گروه چه 
شرايطی الزم است؟؟ آيا ميخواھيم ھمانند ليبی و سوريه از تشکل گروه ھايی از اين دست کشوررا 

 با جنگ داخلی آغاز کنيم؟؟  قراردھيم و» شورشيان«در اختيار به اصطالح 
آری نھايت به تجزيه ايران منتھی می شود که شما ھم نوشته ايد و منھم به رنگ زرد درش  -۶

 آورده ام.
آيا شما چھار بخش برنامه تلويزيون صدا وسيمای رژيم اسالمی را که به دنبالش اين الم شنگه  -٧

از ريشه اين الم شنگه به راستی  است را ديده ايد؟؟ آيا» آتش زدن قيصريه بخاطر يک دستمال«
آگاھی داريد؟؟ ميدانيد چرا يک تلويزيون لس آنجلسی در پی تحريک بختياری ھا بوده است؟؟ 
چرا درحاليکه شعار ھای بختياری ھا نشانی از جدايی طلبی ندارد ولی در اعالميه ھايی که ميدھند 

نسخه مشابه می پيچيم... شما اگر  ريشه را ميدانيم که   را بکار ميبرند؟؟» نفاق افکنی قومی«
نگران تجزيه ايران ھستيد چرا نسخه بختياری و لر را پيشنھاد ميکنيد؟ شما مگر نمی گوييد 
ايرانی بايستی با نام ايرانی بپا خيزد... پس چرا از شقه شقه ايران صحبت ميکنيد؟ مگر مثال 

 قالی را در باال فراموش کرديد؟؟ 
سش اينکه شما فرھنگ و تاريخ ايران را در اينکه مردم را چطور سرانجام ولی نه آخرين پر -٨

ميتوان دور يک محور اصلی جمع کرد را ميدانيد و می شناسيد؟؟ اگر می شناسيد، چرا شورای 
 در مقابل آخوند؟؟ » شاه«رھبران ولی نه 

 

 اين پرسش ھارا بی زحمت پاسخ بدھيد با شما عرايض ديگری دارم

 ک-ح

 

 

>:kanchostar2000@hotmail.com08:00 kancho star <‐25 GMT18 22:‐02‐2014  
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 را »نامه سرگشاده به رھبران تشکلھا و به شخصيتھای برجسته مستقل آزاديخواه ايرانی « با درود   

 به شما آزاديخواھان عزيز تقديم ميدارم . -آن» فن بيان« به ھمراه اجرای» فرياد از اين تفرقه « با نام   

دھقان مصيبت زده را خواب گرفته . فريادم را به کجا و اين درد  –افسوس که اين قافله را آب گرفته 
يک درفشی در دست گرفته و تفرقه خانمانسوز در بين روشنفکران و آزاديخواھان ايران زمين را که ھر

 داعيه فرماندھی دارد .به کدامين درد شنو بگويم . 

 تا بنويسم و بگويم و در ميدان باشم . و رمقی در جانم نمانده -دستم ديگر به قلم نمی رود

قوم جھل وغضب حاکم بر جان ومال و    با وجود اين -ھيچ اميدی به آينده نيست-گاھی احساس ميکنم 
 اين -                                                    ً                      . و اين دول شرق و غرب فقط منافع طلب و ريا کار و بعضا  ضد بشر. و بدتر ازھمه ناموس ايران 

که ھريک درفشی در دست گرفته و  –قبيله ھای پراکنده و متفرق و در جدال با ھم به ھر دليل کوچک 
حوال مدعی که با اين ا -و جای خنده بدتر از گريه دارد  -داعيه فرماندھی دارد و ديگری را تکفير ميکند

  استقرار دمکراسی درايران ھم ھستند.

نه دمکراسی  –که اگر احترام به انديشه ھای مختلف و مخالف نباشد –کدام آزادی  -کدام دمکراسی 
که اگر ھموطن دوستی را    با کدام وطن –انديشه و بيان وجود خواھد داشت    مستقر ميشود و نه ازادی

  . وطنی ھم در کار نخواھد بود  –شد با ھر دين وعقيده ومرام در کار نبا

  وقتی با دست خود ھمه گلھا را پرپر ميکنيم! چگونه ميخواھيم ايران را گلستان کنيم؟ 

به ھرچه که برايتان ارزشمند است. دست -شما را به ھرچه اعتقاد داريد و اگر نداريد  –آقايان  –خانمھا 
نيا د –نبود ونيست    اصرار در راه اشتباه کافی – سی و چند سال –از اين تفرقه ھای کودکانه برداريد 

بدنبالتان آمده    احاد ملت   نه   شما را ديده اند و ميبينند.و به ھمين خاطر تا کنون -و مردم داخل ايران 
داشته اند .کافی است چشمانتان را    اعتنای کافی و تأثير گذار به شما   اند و نه دولتھای غربی و اروپايی

باز کنيد و شرايط داخلی ايران را و نيز انواع و اقسام زد و بندھا و قراردادھای اشکار و بروی واقعيت 
  و اروپايی ھا را با اين رژيم جنايتکار و ديکتاتور ببينيد .  پنھان شرق و غرب 

د و که با صد جان کندن ساخته اي -      ً       و بعضا  بيشتر   شما به تنھايی و يا با ھر قبيله سه نفره تا سی نفره 
آرمی و درفشی و شايد صدايی   با  –ا ھزار جان کندن آنرا به نام سازمان و گروه و جبھه و چه و چه ب

در راه براندازی ديکتاتوری آخوندی و استقرار  -نگاھش ميداريد و فرياد ازادی ميزنيد -و تصويری
 ر ھم نباشيد.حتی شمااگر ھمچنان در کنا   -به تنھايی ھيچ بوديد و بازھم ھيچ ھستيد -دمکراسی در ايران 

تشکلھای قديمی محترم که چند نسل را پشت سر گذاشته ايد و گردانی و يا حتی لشکری داريد .شما ھم 
 شما ھم نوعی ديگر از ديکتاتوری ھستيد  و حتی بايد گفت   در اين راه به تنھايی ھيچ بوديد و ھيچ ھستيد 

  ه مردم نباشيد. اگر ھمچنان در غرور و تکبر و تفرقه باشيد و برای ھم-

ھرگز روی ارامش –تا ما دمکراسی را در عمل نياموزيم و در عمل در ھمين برون مرز به اجرا نگذاريم 
و ازادی و رھايی و سربلندی را نه خودمان خواھيم ديد ونه برای ايران و ھيچ ايرانی ديگر به ارمغان 

رانيان داخل ايران را در زير فقر و زندان و و اي -خواھيم آورد. و باز ھم ھمچنان ايران را غارت ميکنند 
و ھمچنان بيش از گذشته فرھنگ دور انديشی وعشق و معرفت وعزت  -خواھندگرفت   شکنجه و اعدام

و  -استحاله ميکنند    و شرف و پايمردی ايرانی را در جھالت و ذلت پذيری و در يوزگی و بزدلی
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فتار ريا و گ   ان سر فراز ما را به تفکر فاشيسم مذھبینياک   پندار نيک و گفتار نيک و کردارنيک    مشق
  کارانه و کردار جنايتکارانه اين ھيتلريسم آخوندی واليت مداری لجن مال خواھند کرد .

ما درجنگی تمام عيار در ميدانی به وسعت نه فقط ايران که با تمام بازوھای اين اختاپوس صد ھزار بازو 
  در حال مبارزه ھستيم. -و استعمارگر شرق و غرب و با تمام فرصت طلبان متظاھر  –

و ايران  -به جان ملت بيچاره ما    حاال چرا در اين کارزار که خونخواران و غارتگران داخلی و خارجی
شما در مقابل ھم صف آرايی ميکنيد و جاھالنه با ھم ميجنگيد و ھريک  –مصادره شده ما افتاده اند 

ما از کدام تباريم    -و ای داد    ای فرياد   -ود را مدعی چه و چه ميدانيد. ديگری را چه و چه ميناميد و خ
ايرانی که از کرد و ترک و لر و بختياری و ترکمن و بلوچ و  –ايرانی که اين نبود کجايی ھستيم .  -

 خدايا ديگر از کدام و از چه بگويم که ھمه عزت داشتيم سيستانی و مازنی و گلستانی وگيالنی و اذری .
وقتی  –پا برجا ماند   ايران چند ھزار ساله ما   و از ھمين خصايص بود که  -و عاشق و يار ھم بوديم 

پس چرا در عمل ديو تفرقه و جدال  –و استقرار دمکراسی در ايران ھستيد؟  مدعی مبارزه  -ھمه    شما
  با يکديگرو مايه خوار وخفيف ماندن خودتان و ديگر ايرانيان شديد و ميشويد. 

 شک نيست -عمل کنيد -اگر مدعی دمکراسی ھستيد –دست برداريد و در کنار ھم باشيد  -دست برداريد
شک نيست که نفوذی فرستادند و  -که در اين جنگ تمام عيار زخمی و کشته و معلول داشتيم وداريم

انند. شک بکش تا بسياری را رايگان در مسير خواسته ھايشان –بازھم ميفرستند تا تفرقه را تقويت کنند 
ترور شخصيت و يا   شک نيست که مارا  -نرم افزارھای ما حمله کرده اند و خواھند کرد   به   نيست که

شک نيست که بعضی را خريده اند و ميخرند تا چوب الی چرخ راه  –فيزيکی کرده اند وخواھند کرد 
ز بی خودشان پناھندگان برانداآزادی ايران بگذارند. شک نيست که بوسيله ھمدستان اروپايی و يا حتی غر

ايرانی را با ھزار بھانه در زير شديدترين محدوديتھا و اذيت و ازارھای روحی و روانی قرار ميدھند تا 
را در مسير مبارزات ازادی    جلوی زايش نيروھای تازه   -در کنار ريزش نيروھا به دليل ھمان فشارھا

 –نيروھای برانداز   جلوگيری از اتحاد و بھم پيوستگی و    برای تھاجم   و شک نيست که ايران بگيرند.
  ديگری را بکار خواھند گرفت و اعمال کثيف ديگری را انجام خواھند داد ..   نيرنگھای  باز ھم

اصلی ھا را که به غارت و کشتار مشغولند از نفس  -چرا وقتی زورمان نمی رسد  -شما را چه ميشود  
ت و دس  رم و عقده ھايمان را بر سر ھم خالی ميکنيم . دست برداريم گلوی يکديگر را ميگي –بيندازيم 
  دست برداريد. -شما را به نام خودتان -شما را به نام ايرانی  -شما را به نام ايران -برداريد 

شما ای رھبران اين قبيله ھای متفرق و ازھم پاشيدۀ پرمدعا. شما را به نام  -و بيش ازھمه با شما ھستم
و د در کنار ھم باشي –گر بيشتر ھستيد به نام ايرانی و اگر بازھم بزرگترھستيد به نام ايرانخودتان و ا

ه ک -بزرگان    .از ميان سر ھمۀ شماتشکيل دھيد تا پيروانتان ھم به ھم بپيوندند» شورای رھبران«يک 
ده نفر باشند . و  حداکثر شايد-تمام ايران آنان را ميشناسند وميتوانند اين موج شتابنده را جھت دھند 

يعنی بيست نفر از شما فرماندھان  –نھايت ھمين تعداد ھم از ميان شخصيتھای برجسته فردی ھستند 
يد و يا اگر فرد ھست -تا ھم استقالل سازمانی و تشکيالتی  -نمی توانيد در کنار ھم مشق دمکراسی کنيد

برای براندازی اين غارتگران وخون و ھم يک ستاد فرماندھی -ھم استقالل فردی شما محفوظ باشد  –
در نھايت تمام و    -خارج و داخل  افراد و يا گروھھای کوچک    و ھم –اخوندی داشته باشيم    اشامان

برای نفع خودشان –و ھم دول قدرتمند غربی و اروپايی و حتی شرقی -مردم داخل ايران بدنبالتان بيايند
. انوقت چگونه ميخواھيد دمکراسی را برای  را بگيرند ھم که شده مجبور شوند جانب شما ومردم ايران
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وک ن -بسر ميبريد اگر    خانمان براندزی   وغفلت   در گمراھی  ايران به ارمغان بياوريد. به ايران قسم که 
 -مشق دمکراسی را در کنار ھم و درعمل نشان ندھيد    نسازيد . واگر -پيکان راه آزادی ايران فردا را 

ايرانی با صدای بلند اعالم ميکنم که رژيم ديکتاتوری آخوندی بيگانه از ھمه شما و از من به عنوان يک 
 -ھنوز نه به دار است و نه به بار -زيرا دشمن دانا به از دوست نادان است .چراکه  -ھمه ما بھتر است 

رور ابزار ت و آنرا -و معطليم تا کوچکترين اشکال را برسر ھم پتک کنيم -چشم ديدن يکديگر رانداريم 
پس وای به حال زمانی که در ايران به قدرت و موقعيت و اسلحه دست يابيم. زيرا –شخصيت ھم بسازيم 

اسلحه  -ھرسازمان وھر گروه و ھر دسته که    امروز جنگ داخلی در ايران نيست -حداقل اينست که
با انواع و اقسام    -و آنجاو بعد ھم مزدوران اينجا    -را به ويرانه تبديل کند  بدست بگيرد و شھرھا 

قدرتمندان  -که   . حداقل اينست  در ايران جوالن بدھند -   گروھھای وابسته استعماری و وارداتی مرتجع
و -وجود دارد   غارت حکومتی   فقط –حساب ميبرند. و حداقل اينست که  -به ھر دليل  -از ايران امروز

تشکلھا اين باشد که اکنون    اما اگر حال شما -نيست درھر کوی و برزن ايران  موج دزدی و قتل و تجاوز 
سراسر جنگ داخلی و ناامنی و    -با شما   -به يزدان پاک و به ايران و ايرانی قسم که فردای ايران-ھست

بطور  -برای غارتگری داخلی   ھم -آنوقت  – می انجامد  نھايت ھم به تجزيه ايران ويرانی خواھد بود . و 
  آماده تر خواھد شد. -شرق و غرب   رای استعمار و ھم ب -ای   منطقه

سر  -تا ھم    -و کاروان دمکراسی ايران را سر و سامان دھيد -و در کنار ھم باشيد  -پس دست برداريد 
ابرو را نگرفته چشم را    -داشته باشد و ھم سامان . در غير اينصورت با اين تفرقه و نابسامانی موجود

 -کنيد  ھنوزھم ميتوانيد جبران گذشته  -ف اين مھم در سالھای حسرت و غفلت . ھم کور ميکنيد. با ھمه توق
دم که مر -بويژه در اين زمان حساس . -تا مردم ھم با شما بپا خيزند -پس متحد شويد و باھم به پا خيزيد 

در جامعه و شنيدن اھانت از   از شدت فالکت  -به جان امده بختياری ھای شجاع و سلحشور ايرانی
در تعدادی از شھرھا به خيابانھا  –با دست خالی و بی ھيچ حامی و پشتيبان واقعی    -ويزيون حکومتی تل

ديگر   و يا –شجاع مورد تبعيض واقع شده  ديگر اقوام  -ھمچنان که در گذشته  – ريخته اند
الھا و ماھھا و س – و پاسداران سياھی قرار دارند   مافيای حکومتی  که تحت ستم   کارگری   اصناف 

ديگر افراد اھل قلم   و يا  -. -و آنان را در فقر و گرسنگی نگاه داشته اند .   حقوق شان را نداده اند و 
به واسطه ھمين موج سواری  -   به پا خواسته بودند . اما شاھد بوديم   -بيدار وپيش تاز داخلی ايرانی   و 
به جھت عدم حمايت کافی ملی و بين    و در نتيجه–و تفرقه افکنی شما شخصيتھا و تشکلھای متفرق  -

را    خودتان   حکايت تلخ و شرم آور تفرقه -مظلومانه سرکوب شدند . حاال باز ھم ميخواھيد    -المللی 
نه    -که ديگر چيزی نمانده تا -و راه غلط گذشته تان را تغيير دھيد و متحد شويد -بس کنيد -تکرار کنيد

  .از تاک نشان بماند و نه از تاک نشان

و    -و سرنگونی ديکتاتوری آخوندی -و اتحاد با ھم -خلق و خوی واقعی ايرانی   به اميد بازگشت مان به  
با ھر عقيده و مرام و قوم و    -ھمه ايرانيان  استقرار عشق وازادی و ابادی و رفاه و سربلندی و شادی 

  در ايران عزيز آزاد شده . قبيله 

و ھمراھان خواسته و –رژيم جنايتکار و نيرنگ باز آخوندی ميدانم که لباس شخصی ھای خارج نشين 
نمی گذرند و ھمچنان در پی ايجاد فضای تخريب و    من ھم   ساده  از اين چند خط نوشته  -ناخواسته آنان

آنان را به وحشت و تکاپو می اندازد.  -واقعی آزاديخواھان   برای اتحاد   تفرقه خواھند بود .زيرا ھرندايی
آنرا برای  -اگر اين مجمل را نيک ميدانيد -يرانيان پاک نھاد و ای ازاديخواھان واقعیاما شما ای ا
–ارسال نماييد  -  و شخصيتھای برجسته و مستقل  -بويژه برای رھبران تشکلھا  -ديگر  آزاديخواھان 
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کمی مؤثر افتد و اين پاشنۀ آشيل رژيم ننگ و جنايت و غارت  -» پيش بسوی اتحاد« شايد پژواک 
خوندی بيشتر شناسايی شود . دست يک يک شما عزيزان آزاديخواه واقعی را که از تکبر بدور و آ

 -صميمانه و به گرمی ميفشارم  –خواھان اتحاد دمکراتيک و دوستدار ھمه مردم ايران ھستيد    فروتنانه
اد پاينده ب -ازادی. سالمت و سربلند و پيروز باشيد . زنده باد   در رکابتان ھستم.    و افتخار ميکنم که

  ايران

  -اسير در غربت و سرباز ايرانی راه ازادی ايران -» سھراب قيام « احمد استرابادی 

  بدرود     -  ٢٠١۴شانزدھم فوريه  

  

   

 

  

  

  

      

 


