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همانطور که استحضار داريد، اعليحضرت در مصاحبه تلويزيون انديشه از طرحی صحبت فرمودند که خودشان به آن 
  : ن مشتمل بر  اين بود کهرا برای نجات ايران و حل مسئله فرماندهی مبارزه دادند و آ» بهترين راه«عنوان 

بنظر من بهترين راه اين است که متفکرين سياسی و فرهيختگان جامعه يک شورائی که واقعا نمايندگانی باشند از «
جانب مردم ايران و مشروعيتی بدهند به يک تيم اجرايی که عهده دار بخش رهبری می باشد با همکاری مبارزين 

  »...داخل

توضيحی می فرمايند ويا راديو » بهترين راه«احبه راديو فردا، اعليحضرت راجع به طرح بنده تصور ميکردم که در مص
» بهترين راه«هيج اشاره ای به آن طرح  ااين باب سوالی مطرح خواهد کرد ولی هيچ يک صورت نگرفت و اساسدرفردا

  . نشد ودرعوض راه حل تازه ای مطرح فرمودند که به اختصار چنين است

به در نظربگيرند، برای انتقال قدرت نيازهای انتظامی بايد اين مطلب رانيرو –است بهترين وسيله نینافرمانی مد«
همکاری نيروهای انتظامی جمهوری اسالمی را داريم، نيروهای انتظامی بايد آينده خودشان را در ورای اين نظام تجسم 

اتخاذ يک سياست عفو عمومی . موضوع را بايد در ايران فراهم کرداين وبه آغوش جامعه برگردندميتوانند کهبدانندوکنند
  ١» ....باز اينجا مثال آفريقای جنوبی را می زنم. می تواند انتقال قدرت را با کمترين هزينه جانی و مالی انجام دهد

 ١٣٧٩در سال سال قبل در اجتماع ايرانيان مقيم لندن و يکبارهم  ٢٠يعنی درست  ۶٨اعليحضرت دوبار، يکی درسال 
همين تزی را که در راديو فردا فرمودند، خيلی مفصل و جامع تر عنوان  )اسفند ماه در مصاحبه با راديو صدای ايران(

حتا مسئله آشتی ملی را مانند گفتگوی با راديو فردا به آينده موکول نفرمودند  ١٣۶٨در بيانات سال . فرمودند
يک منشور برای بوجود آوردن زمينه آشتی ملی به  با ران آينده را هماهنگوازايرانيان خواستند که همان بيانيه اي

  .پذيرند

  : جهات افتراق

  . سال قبل با فرمايشاتشان در راديو فردا دو چيز بود و هست ٢٠جهات افتراق بياناتشان در لندن در 

محول نفرموده بودند ولی در سال قبل زمينه بازگشت نيروهای وابسته به رژيم غاصب را به مردم  ٢٠اول اينکه؛ در 
  . مصاحبه با راديو فردا اين تکليف برعهده ايرانيان داخل کشور نهاده شده است

                                            
از سوی چه کسانی تصويب می شود و چگونه برقرار می گردد؟؟ آيا کسانی مثل مادر ندا ويا ديگر ) عفو عمومی(پيشنهاد بخشش همگانی  -  ١

ی که گرامی فرزندانشان را درطول سی سال گذشته ازدست داده اند وبرخی هنوز نمی دانند فرزندانشان کجا به گور سپرده شده اند پدرمادران
ات بشری حاضر خواهند بود تا قاتل ويا جنايتکار فرزندان ويا افراد فاميلشان را ببخشند؟ يا منتظر برگزاری يک دادگاه ملی برای رسيدگی به جناي

  ک- بود؟؟ حخواهند 



ی را به رخ ما ملت نکشيده اند که امروز بسال پيش مانند اين روزها اعليحضرت درهر صحبتی آفريقای جنو ٢٠دوم؛ در 
  . در هر صحبتی سرکوفت آفريقای جنوبی را بايد تحمل کنيم

  : سركوفت آفريقاي جنوبي

پادشاهم گردم، معنای عرفی و لغوی مثال اين است که دو چيز چنان بهم شبيه باشند که هرگاه يکی از آنها ديده  قتصد
  . شود، انگار ديگری هم ديده شده است

ثل هم کجای ملت و کشور تاريخ و فرهنگ و دين و منش وآداب و رسوم وزبان ما مردم و کشور آفريقای جنوبی م
آنها مرجع تقليد . تا چه رسد به شرايط منطقه و سياسی باهم تفاوت دارند ،هستند؟؟ حتا رنگ پوست، غذای بومی

  دارند؟؟ که چون اهرمی جامعه ايرانی را به حرکت در ميآورد؟؟ 

ی و تاريخی داريم البته که از نظر حقوق[!!] ی در مبارزه آزاديخواهی اش رهبر داشت، ماهم رهبر داريم؟؟ بآفريقای جنو
ی هم بدر آفريقای جنو» هرچه اصرار کنيد من نه کسی را انتخاب می کنم و نه رهبری ميکنم«اما رهبری که ميفرمايند 

  صيغه رهبری با اين ابتذال روبرو بود؟

لت، سال تاريخ وفرهنگ و تمدن دارد؟ درفرهنگ و آيين آن ملت پادشاه، پدر م ٢۵٠٠آفريقای جنوبی پشتوانه ای از 
ايت احوال عنماينده و سايه خدا درروی زمين است، تکليفش رهبری است آنهم رهبری قانونی آخر يک قدری انصاف ور

هم بفرماييد کسيکه خودش به تکاليف قانونی وعقلی و شرعی و به وظايف ورسالتی که ملت از او انتظار دارد اعتنائی 
  . های سرگردان و منتظر مبارزه کوبيده می شود ی را بسر ما بيچارهبنمی کند چرامرتب آفريقای جنو

آيا مردم آفريقای جنوبی هم سی سال سرگردان رهبری بودند و اين هرج و مرجی که حاکم بر مبارزه ماست، آنها هم 
ندال ی کيست؟ آيا مابصغير وکبير آفريقائی ميدانستند که رهبر مبارزه آزاديبخش آفريقای جنودراين برزخ افتاده بودند؟ يا 

   ؟پيروان خودش را غربال ميكرد و نخاله هارا استقبال مي كرد و اصيل هارا عاق مي نمود

از پا درآوردن  ما بقدر کافی وخيلی بيشتر از ظرفيت طبيعی يک انسان سرزنش وجدان مبارزه رامی کشيم همين برای
  . ماکافی است اجازه بفرماييد سرکوفت  آفريقای جنوبی را قبول نکنيم

ساله مبارزه داريم، فرهنگ مبارزه و عفو، فرهنگ ماست، ما آيين های پايدار و آزمايش شده  ٢۵٠٠ايرانيان تاريخ ما 
مرغ «تر از تمام کتب مبارزه ملت هاست، چرا بايد همسوی ضرب المثل اقرانی مبارزه داريم، کتاب مبارزه ايرانيان قطور

  ؟ .وکراين، گرجستان را اگو کنيمجلو برويم و آفريقای جنوبی، ا» همسايه غاز است

باور های مذهبی مردم سوار شد و ايران مارا گرفت و ما ميخواهيم روی عادت والگوی آفريقای  روی خمينی شياد
هر حرکتی سياسی اگر بافته شده از الياف باورهای فرهنگی و . جنوبی ايرانمان را پس بگيريم؟؟ اين محال است محال

آيا آن بچه ای که دم کوره را ميدمد نميداند که يخ . ی است که به کوره آهنگری گذاشته شودهويتی مردم نباشد، مانند يخ
  درکوره آب می شود؟؟

  : واما بـــــــعد

  : ماهيت طرح وراه نجات تازه اعليحضرت

سعی  ری درانواع فعاليت های اجتماعی و سياسی است که هرکسيارگيماهيت راهی را که ارائه فرموده اند همان طريقه 
  . می کند در گروهی قرار گيرد که در آينده از موقعيت بهتر و امکانات مالی برتر و مصونيت های بيشتر استفاده کند

  . ولی همانطور که در تعريف باال مالحظه می فرماييد وجود دو شرط الزم است



  ته است نخست موجوديت حقوقی گروهی که در قالب مشروعيت و قانون حرکت اجتماعی وسياسی ياف •
  . دوم اهداف ووعده های گروه مزبور ورابطه اعتمادی بين آن و عده ها و شخصيت سياسی وحقوقی گروه •

  : اجازه فرماييد با يك مثال به موضوع نزديك تر شويم

اريد و فقط با حقوقی که از کارفرمای خود ميگيريد مخارج خانواده هستيد و ذخيره ای هم ند فلفرض کنيد که شما متک
ولی متاسفانه کارفرمای شما بسيار بدخلق، بی رحم، بددهن، متجاوزکه حتا حقوق ومزايای شمارا . ار معاش ميکنيدامر

شما حقيقتا ناراضی هستيد ولی آيا تاجايی مطمئن پيدا نکنيد و مطمئن نشويد که کارفرمای جديدغير آن . هم کاستی ميدهد
ارفرمای خودتان را ميگذاريد وکار را ترک ميکنيد؟ مسلما خير، هرقدر کارفرمايی است که داريد، آيا سرناسازگاری با ک

هم بشما گفته شود که کارفرمای جديد شما دمکرات، آزاديخواه، است بگوش شما نخواهد رفت زيرا دموکراسی و آزادی 
رييس کانون (شار برای مردمی است که بفکرنان و گوشت نيستند و اين مرحله را از سر گذرانده اند وبقول شادروان سر

  .وارد ميشود، عدالت و انسانيت از پنجره فرار ميکند فــقـــروقتی ) سال پيش ۴٠وکالی تهران در 

  : اکنون اين فرض را بصورت مسئله روز وتز راه نجات اعليحضرت مياوريم

در معرکه يارگيری به سوی مــا انتظار دارند و داريم که پاسداران و فرماندهان وعوامل موثر رژيم از رژيم جدا شده و از
  .پيوند کنندمردم 

متاثر از آثار باشد؟ مسلما چنين نيست  شآيا مردم مشخصند؟ يعنی يک مرجع حقوقی و مشروعيتی است که قول و قرار
  . وپاسداری که از رژيم جدا شود، همه چيز خودش حتا جانش را هم ممکن است از دست بدهد

سال پيش هم همين حرف را زديد وازماخواستيد که از رژيم جدا شويم چه  ٢٠ما همينجا اگر يک پاسداری بمابگويد که ش
  کرديد که امروز تجديد موضع می کنيد ما چه داريم بگوييــــــــــــــــم؟؟ 

  : حکيم مولوی همين رابطه يارگيری را مورد بحث ونقد قرارداده و آنرا با بيت زير شروع کرده است

  او پياز گنديده را ندهد از دست    تا نيارد کودکی سيبی بدست

  : ر نوشته اين بيت را آورده است ـَ در مقدمه ای که برحبيب السي) سال پيش ۴٠استاد فقه دانشگاه تهران (استاد همايی 

  ندهد پياز گنديده از دست  تا طفلکی نبيند که سيب است 

سيبی نمی بينند که از دور آنها آنرا احساس کنند،  اگر پاسداران و يا بسيجی ها در کنار رژيم مانده اند برای اين است که
  . را نمی دهند از دست) جمهوری اسالمی(الجرم اين پياز گنديده 

اشيم که راهشان را از راه رژيم جمهوری اسالمی جدا کنند بايد به موقعيت آنها و ب هتما بجای اينکه ازآنها انتظار داش
. ابدا هرگز از آن استفاده نشده وحاضر به استفاده هم نيستند نگاه کنيم موقعيت آزاد و قانونی ومشروعيتی خودمان که

مصداق همين انتظار از ديگران و فرار از مسئوليت » يک سوزن بخودت بزن يک جوالدوز به ديگران«ضرب المثل 
  . های قانونی و سنتی است

  : شاعری گفته است

  ونهند کالهستارگان به حقيقت فر    چون پديد آيد خورشيدکاله گوشه 

مراد آن چيزی است که مردم با آن . در اين بيت کيست؟؟  سازمان، جنبش، حزب و غيره نيست خورشيدمعلوم است که 
  . از تيرگی ها ميدانند یياهآشنا هستند و نور او را موجب روشنايی ور



کسانی از ايرانيان چه ) مقصود فاصله دوپيام يک جور اعليحضرت است(نگاه بفرماييد که ظرف بيست سال گذشته 
رق بين سيب وپياز گنديده را ميدانند ففراری شده از رژيم به کشور بازگشته ويا با جمهوری اسالمی کار می کنند؟؟ آنها 

  . ولی وقتی سيبی نمی بينند پياز گنديده می شود مثل کفش کهنه نعمت خداست

ی جمهوری اسالمی فعاليت ميکنند؟؟ آيا آنها در سالهای نگاه بفرماييد چه تعداد از ايرانيان در خارج از کشور بنفع بقا
پس علت اين تغيير و دگرگونی چيست؟؟ [!]  می فعاليت ميکردند؟؟ مسلما خير نخست هم همينطور بنفع جمهوری اسال

روشن است که ايرانيان تصور ميکردند که سلطنت در مسير مشروعيت و تاريخی خود قرار خواهد گرفت ولی وقتی 
ه متصدی سلطنت ميفرمايند بين جمهوری و سلطنت فرقی نيست يعنی بين سيب و پياز گنديده تفاوتی نيست شنيدند ک

  . چی است که کاچی بعض هيچ. ايرانيان هم همان پياز گنديده را چسبيدند

ضمن  نماينده پارلمان اروپا منتشر کرد که ۵٠٠نماينده از  ٢٠٠پارلمان اروپا قطعنامه ای به امضای  ١٩٨٩در سال 
محکوم کردن رژيم اسالمی غاصب ايران از سازمان ملل متحد خواست که نماينده جمهوری اسالمی را  از سازمان ملل 

  . را جانشين وی نمايد) رجوی(متحد اخراج ونماينده شورای ملی مقاومت 

پارلمان اروپا وقتی سيبی نمی بيند، يا آنکه ميداند شورای مقاومت رجوی يک پياز گنديده ديگری است معهذا به آن 
  . روی می آورد

حال با اين حقيقت روبرو شويم که اگر اعليحضرت به وظايف مقرر در متمم قانون اساسی به تشکيل دولت موقت اقدام 
جات ايران اقدام ميکرد آيا پارلمان اروپا بازهم سراغ پياز گنديده مجاهدين خلق ودولت موقت هم به وظايف ميهنی برای ن

  ميرفت يا دولت موقت؟؟ 

  : عادت جوامع سياسي

اديان وخاصه بت پرستی انگيزه . بشريت بدون اتکاء به قدرت ديگری نميتواند حيات اجتماعی وسياسی خودرا حفظ کند
  . ای جز اتکای به قدرت ندارد

ضعيف وازبين رفتنی است بسراغ قدرت ] قدرت مورد اتکاء[بنحوی است که همينکه ديد متکای خود  طبيعت بشر
ديگری ميرود و در کالمی ناخوشآيند مردم برای قوی همه کار می کنند و برای ضعيف هيچ کاری که نمی کنند پدرش را 

  . هم در می آورند

  : تابی نوشته است؛ نوشتهيکی از محققين که درباره ديوان وزارت زمان سالجقه ک

اعيان دولت همين که سلسله ای را در حال افول ميديدند ناجوانمردانه با مخالفان زورمند از دردوستی در می آمدند تا «
  » از اين راه موقعيت سياسی واقتصادی خودرا حفظ کنند

کپور، عباس قره باغی، فردوست و محسن پزش(همين روال را نمايندگان مجلس شورايملی با رژيم سلطنتی ايران کردند 
  ) از رديف مطبوعات مصباح زاده کيهان

  : به اين سند بادقت نگاه كنيد

 ١٣۶٠رائه بدهم درجهت اثبات اين واقعيت که درسالهای امن دراينجا ميخواهم يک سند شهادت بسيار موثر وقاطع را 
ران وحتا سران رژيم کامال فراهم بود واين ما بوديم زمينه برای اجرای تز مورد نظر اعليحضرت يعنی يار گيری از پاسدا

  .  که نه از آن استفاده کرديم وبلکه آنقدر دفع الوقت کرديم که بجه مار افعی شد

  



  : شهادت اين است

گاه می شود که دولتی لياقت اداره کشور را ندارد ولی شرايط و سوء استفاده از مقام و پول  –اين مقدمه الزم است 
دهد که اعالم عدم لياقت بکند بلکه منتظر مستمسک است وهمينکه آن مستمسک که ممکن است حتا اجازه نمی 

  . استيضاحی هم باشد، دولت کناره گيری ميکند

  : نمونه جالبی که ميتوان ارائه داد، کابينه بختيار است، آقای مهندس صميمی از وزرای کابينه بختيار چنين نوشته است

ختيار از جمله آقای عباسقلی بختيار اساسا تمايلی نداشنند و علنا ميگفت خدا کند زودتر از اين بيشتر وزرای کابينه ب«
  )آهنگ سياسی مقاله آقای مهندس صميمی. (مهلکه نجات پيدا کنيم و کارها را از دست مابگيرند و راحت شويم

ان وضع کابينه بختيار بوده است وضع روحی وموقعيت خدمتی مسئولين رژيم غاصب دقيقا به عين هم ١٣۶٠درسالهای 
  . يعنی منتظر بوده اند که مستمسکی پيدا کرده وفرار کنند

  . شهادتی که ارايه می شود برای اثبات همان وضع است

يک مقام بلند پايه ساواما، به غرب پناهنده شد بنا به نوشته کيهان لندن، کيهان لندن با او مصاحبه ای انجام  ۶٨در سال 
سنگر . (که بياييد ومملکت را از ما بگيريد ياد کرد » التماس های دشمن«سنگر از آن مصاحبه بعنوان  داده است که

  ) ١٣۶٨اول بهمن ماه 

اجازه فرماييد قسمت هايی که مربوط به اين اليحه می شود از آن مصاحبه استخراج و به مالحظه خوانندگان محترم 
  . رسانده شود

انی که در صدقابل توجهی از مردم ايران از بازگشت نظام مشروطه استقبال ميکنند آيا اين باورهمگ: سئوال كيهان
  اشتباه است؟ 

انقالب و  زسال است که مردم اميدشان را ا ٧اين برداشت کامال درست است ميشود گفت تقريبا : جواب ساواما
  . جمهوری قطع کرده اند

  :مقام ساواما اضافه کرده است

  :ناوچه تبرزين

وايی منافقين ما نگران فعاليت های شاپور بختيار بوديم نگرانی از اين جهت بود که بختيار در شمار دشمنان پس از رس
شاه بود، ساواک چندبار ازاو بازجويی کرده بود و مدتی هم گرچه کوتاه باالخره زندانی بود و در آن مدت کوتاه نخست 

مهم محسوب ميشد و صدور اجازه سوء قصد به او از  رر خطبرای مدتی بختيا. وزيری از خود شجاعت وقدرت نشان داد
ولی ناگهان سرقت ناوچه تبرزين سلطنت طلبان رژيم را با مسئله جديد وخطرناکی . طرف دفتر امام هم به همين سبب بود

رگز روبرو ساخت درآن چند روزی که ناوچه تبرزين دراختيار سلطنت طلبان بود تبليغات آن به قدری گسترده بود که ه
مقامات وزارت اطالعات وامنيت رژيم ماموران زيادی را به کوچه و بازار فرستادند تا از عکس العمل  .تصورش نميرفت
اين اولين . خبر های محرمانه حاکی از آن بود که نوعی خوشحالی واميد در دل مردم بوجود آمده است. مردم آگاه شوند

  . در ميان بودباری بود که صحبت از بازگشت سلطنت به ايران 

  : مقام مزبور اضافه می کند



تبليغات گسترده درباره ناوچه تبرزين وعکس العمل مردم، رژيم را سخت نگران کرده بود ودرميان مقامات امنيتی سخت 
شايع بود که بعضی از مقامات موافق با غرب با اجازه امام از کشور های غربی اطمينان گرفتند که به سلطنت طلبان 

  . اهند کردکمک نخو

دم عالقه و حمايت خودشان را از عمليات ناوچه رار با اعليحضرت رجوع کنيد که ايشان عحبه مصاحبه احمد ا:  حاشيه
  پايان حاشيه –تبرزين اعالم فرموده اند 

نگرانی ديگر رژيم اين بود که هنوز هم مطرح است که مبادا سوداگران هاليود برای منافع شخصی از ماجرای سرقت 
اوچه تبرزين فيلمی تهيه کنند که نمايش آن در جهان دوباره مشروعيت بازگشت سلطنت را به ايران سرزبان ها ن

  . بياندازد

  : بي خطري سلطنت طلبان

يک نکته مهمی هم ميخواهم اشاره بکنم و آن اين است که گزارشات محرمانه ای است که : مقام ساواما می گويد
دی کم کم در يعبرپايه اين گزارشات، ايرانيان تب. به تازگی به مرکزارسال داشته اند سفارتخانه های جمهوری اسالمی

جامعه های غربی حل می شوند تقريبا هرماه چند ايرانی مليت کشور ميزبان را دريافت ميکند و با بهبودی اوضاع 
از دوسال پيش مقامات . نداقتصادی شان رغبت سابق را برای مبارزه به منظور بازگشت به ميهن را از دست می ده

امنيتی رژيم دريافتند که اگر برای اقوام فراريان ايرانی تسهيالت مسافرت به خارج وديدار با کسان خويش فراهم آيد به 
سبب نا اميدی مردم از تشکيالت اوپوزيسيون از ميزان کينه ودرنتيجه مبارزات آنها عليه جمهوری اسالمی کاسته خواهد 

ا، اين مطلب در باره سلطنت طلبان وملی گرايان که از ديدگاه رژيم بی خطر مصداق يافت ولی به تازگی گرچه درابتد. شد
  ٢. شامل گروه هايی ديگر از جمله منافقين هم شده است

در زمان . سرخوردگی ايرانيان مقيم خارج از عدم سازمان و تشکيالت اپوزيسيون از ديدگاه رژيم پوشيده نمانده است
و به سبب های گوناگون ايرانيان دورهم جمع ميشوند وتظاهرات به راه می اندازند، اشک از چشمانشان  های مختلف

جای می شود ودوباره نيرو ميگيرند و چون برنامه مدونی برای مبارزه درميان نيست دوباره به گوشه انزوابی خود 
پس از مرگ امام وعدم تحرک اوپوزيسيون  برميگردند تا آنکه دوباره خبری در باره ايران بگوش برسد بطور کلی

  .دلسردی مردم بيشتر شده است

رژيم جمهوری اسالمی اکنون به خوبی ميدانند که خطر جدی از سوی منافقين رژيم را تهديد نمی کند به گونه ای  مقامات
توان آنهارا خطری بالفعل که ميدانيم سلطنت طلبان وديگر نيروهای ملی گرا هم تا اين زمان هيچ اقدامی نکرده اند که ب

آنها توانايی ومشروعيت بالقوه را دارند ولی هنوز مدرکی در دست نيست که بتوان گمان زد که اين . برای رژيم دانست
  . خطر ونيرو بتواند زمانی حتا در آينده ای دور از قوه به فعل در آيد

  . قبل ترسيم کرده است سال ٢٠مالحظه ميفرماييد که چه دقيق وضع امروز مارا در :  حاشيه

  : چه عاملی ميتواند برآينده رژيم تاثير بگذارد - سئوال

خبرنگار کيهان پس از استماع اظهارات مقام ساواما که ظاهرا سخت يکه خورده بود می پرسد چه عاملی ممکن است 
  برآينده رژيم تاثير بگذارد؟ 

                                            
ی برهمين پايه استوار آيا فراهم نموند تسهيالت برای پناهندگان و توجه بيشتر به اين مسئله بجای تمرکز به براندازی رژيم اسالم -  ٢

  ک-ح آيا فراهم آوردن ترتيباتی که مردم به صورت پناهنده ويا مهاجر به بيرون از ايران بروند همين نکته است؟؟ است؟؟
  



ز يارگيری مورد نظر اعليحضرت مهم است استدعای توجه مقام ساواما پاسخی داده است که بسيار پربار و در رابطه ت
  . بيشتر را دارم

  : مقام ساواما مي گويد

با اطمينان ميگويم که درحال حاضر درداخل ايران ودرشهرهاحتا روستا های مهم گروه های زير زمينی مقاومت تشکيل «
رژيم وحتا در ميان پاسداران کسانی هستند  شده اند همچنين اطمينان دارم که در ميان اعضای دستگاه ههای اطالعاتی

که درانتظار روز موعود با رژيم همرنگ شده اند ولی درلحظه حساس توانايی وتمايل رساندن کمک موثر به نيروهای 
  . مخالف را خواهند داشت

يانات اعليحضرت آيا شبکه های مقاومت زيرزمينی که مقام ساواما ازآن ها ياد کرده صحت داشته؟ آری به اين ب: حاشيه
  : نگاه کنيد ۶٢درسال 

يم که اوضاع ايران را راما قوای خودرا برروی اين اصل متمرکز ساخته ايم تا به جهانيان تفهيم کنيم که توانايی آنرا د«
  ] ۶٢مصاحبه اعليحضرت با بی بی سی سی آذر [» .عوض کنيم وميخواهيم هموطنانم بدانند که ما موفق خواهيم شد

*******  

ی مبارزه به منظور براندازی رژيم غاصب واستقرار حکومت قانون آغاز شده است هسته ها و شبکه های مرحله نهاي«
امکان با يک  قعمقاومت و براندازی اکنون در همه سطوح اجتماع ودرميان طبقات مردم در حال توسعه است تا در مو

ام واز مدتی پيش دست بکار تشکيالت مناسبی اقدام هم آهنگ طرح براندازی اجرا شود من نياز به رهبری را حس کرده 
  ] ١٧٢اجتماع ايرانيان مقيم فرانسه در فرانسه کيهان [»  شده ام

********  

ارتش آماده است واز من بيش از هرکس ديگری طرفداری ميکند ما با نظاميان تماس داريم و ميدانيم که اگر عالمت «
  ] دنت لندناعليحضرت مصاحبه با ايندپن[» داده شود آنها آماده هستند

*******  

  : ودرسالهای بعد چندين بار اين حقيقت متاسف کننده را ابراز فرمودند

بظاهر وباطن از حکومت فعلی ايران نمی تواند دفاع کند و قبول داشته باشد اما شما  سخارجيان بارها گفته اند هيچک«
مشروح [» شما تشکيالت نداريد –نيستيد شما ارگانيزه  –شما از هم پاشيده ايد  -در مقابلش چه داريد؟ شما پراکنده ايد

  پايان حاشيه]   ٣٣٢+٢٩در سنگر 

می که کوشش يکی از مهمترين ونگران کننده ترين اطالعات بدست آمده از سوی وزات اطالعات و امنيت رژيم اسال
لی ميشود کامال مخفی بماند اين است که اگر روزی سازمان و تشکيالت سلطنت طلبان از مشروعيت بين المل

خودبرخوردار شود مثال راديو های خارجی از امکان پيروزی آنها سخن پراکنی کنند خيلی از آخوند های مهم وثروتمند 
  .کنونی محرمانه ايران را ترک خواهند گفت

دستگاه های اطالعاتی رژيم مطمئن است که اگر روزی در اثر پاره ای از پيروزی های سياسی يعنی نه حتا پيروزی 
نظامی مشروطه خواهان جدا مطرح شود فرار اولين روحانی معروف از ايران آن چنان ضربه ای به کل رژيم وارد 

  . گران وتشويق به فرار کندخواهد نمود که شايد گروه های زيادتری  از مقامات دولتی را ن

  در اين صورت آيا پاسداران هنوز جان خودرا برای حفاظت چنين روحانيونی به خطر خواهند انداخت؟ 



  . پاسخ البته منفی است

حتا دون اشل ترين مقامات اطالعات رژيم ميدانند که هسته های مقاومت عليه رژيم اسالمی در هرمحل تشکيل شده است 
هنوز مکانيزمی که بتواند آنها را به يکديگر متصل کند بوجود نيامده ورژيم هم سعی خودرا برای  و موجود است ولی

اين هسته های مقاومت حتا مسلح هم نيستند ولی اگر اتفاقی بيافتد، . جلوگيری از پيدايش چنين اتفاقی بکار گرفته است
واهد شد و درهمان ساعات اوليه شمار عت انجام خديگر تنها در چند سايکه تنها جرقه ای بزند اتصال اين هسته ها ب

  . زيادی از پاسداران مسلح به آنها خواهند پيوست

سخن کوتاه اين است که بايد يک تشکيالت منظم از اوپوزيسيون درخارج تشکيل شود بايد يک دولت درتبعيد، دولت 
تشخيص داده شود بوجود آيد و بايد به اسالم هم تکيه شود وبه حريم مسلمين سايه يا هر نام ديگری که برآن صالح 

  . تجاوز نگردد

اگر چنين دولتی تشکيل شودوايرانيان يعنی گروه زيادی از آنان درکشورهای گوناگون جهان آنرا برسميت بشناسند وبه 
ازه خواهند يافت و برای وحدت يکپارچگی تشويق هواداری از آن تظاهرات کنند هسته های مقاومت درايران نيروی ت

در صورتی که يک تشکيالت منظم دولت در تبعيد در خارج بوجود آيد وحدود نيمی از ايرانيان تبعيدی از آن . خواهند شد
   )از مصاحبه کيهان لندن.... (پشتيبانی کنند اولين اثر آن به وجود آمدن نا آرامی وسستی در ميان پاسدارن رژيم است

  

  

  

    

   


