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  برگ 5 از ١ برگ

 ستـر نيـم ديـوز هـهن
 !!! اپوزيسيون چه کنيم اينبا

 
 

  و گروه بيشماری از مردم ساده انديش و زود باوردريغ چند راديو و تلويزيون برون مرزی با ظهور آقای هخا و حمايت بی
 "محمد"ی است  تازگی ها شخصی پيدا شده ومدع،اين کافی نبود. ن باخبر هستندآ الم شنگه ای بر پا شد که همه از ،از وی

 برای چيست؟ آيا اينها  سينه چاك و اين همه سر و صدا و هواخواه. می خوانندش"محمد رسول خدا"است و عده ای او را 
 از  شايد امداد های غيبی و؟ آيا اينها همه در جهت بيداری ايرانيان است؟ به صدا در آمده استهمه زنگ خطری است که 

 اين بار در . ديگر برای چندمين بار پايمان در چاله فرو نرودتا بايد مواظب بود ؛ی ديده باشندا ما بهتران برای ما خواب تازه
 سال پيش،در بين اين سال ها تا ١٢٠٠ سال پيش، بار دوم در ١٤٠٠ يکبار در .ها نخواهد بود مدن از آن به اين سادگیآ

آن " سال پيش با ديدن عکس ٢٥، بار ديگر هزاران بار که تکرارش مثنوی هفتاد من کاغذ شود) ١٣٥٧ (٢٥٣٧سال 
باز هم فکر با تمام اين دغل بازی ها   آيا. سر به رسوائی گذاشت در ماه چنان عشقی بر سر مردم زد که"بيمار روانی

 ميکنيد اين دست های غيبی برای ما خواب نديده اند؟ 
 

 .ستان در جهان قوی دستندبيائيد همه بيدار شويم و در بيداری کج نشسته و راست بگوئيم که را
 

 اشتباه  گاهی.نباشداسباب دردسر برای ديگران با اشتباه پی در پی نکه آبشرط . هرکسی که نامش انسان باشد اشتباه ميکند
يکی از اشتباهات انتخاب افراد اشتباه به دوستی و !!  ميتواند اين شک را ايجاد کند که عمدی در کار استپی در پی

 از و مردم دارد، به آن پيوند بخصوص اگر انسان مسئوليتی را بعهده داشته باشد که کار ميليونی.  استمعاشرت و همکاری
 در . بخصوص آنانی که در راس قرار دارند.روی سخنم با اپوزيسيون است.  شخص چشم انتظاری هم داشته باشندآن

 . گذشته اشتباه های بسياری رخ داده است
 

 سوء نيت به همسر و فرزندان ما زل ما دزدی کند و يا مرتب ظرف بشکند و خرابکاری کند،اگر يکبار پيشخدمتی در من
 معرفی کنيم؟ آيا کسی که مرتب در منزل را باز ميگذارد دوست و يا آشنائی ديگر آيا حاضر می شويم اورا به داشته باشد؛

؟ جواب اين سئوال ها همه منفی مپاريبس را به او دوباره حفاظت از خانهاعتباری دارد تا   و جواهر ميدزدد ميکندی دقتبیو
ش مطرح ممرد ميليون ٦٥با بيش از  يک کشور ه وقتی که مسئل آياولی. اين در سطح خانه کوچک خودمان است. است

واگذار ست های کليدی و کار های حساس را به او است ميتوان خدمتگزار دزد، و خرابکار را هر بار سر کار آورد و ُپ
 اگر اين کار به خانه کوچک ما روا نيست چگونه آنرا به خانه بزرگ خود که ايران نام دارد روا ميتوان داشت؟ ؟ نمود

 
 رامبد،  هاشم حکيمی،، و شعاع الدين شفا، اردشير زاهدی، امير اصالن افشارالدين ما در گذشته خدمتگزارانی مثل؛ شجاع

 بسياری ديگر که نامشان ذکر نشده اری از اين ها هنوز هم زنده هستند و فروغی ها داشته ايم که بسيمحمد علیعلم، قوام و
جای تعجب است که . ته اندس در حاشيه اوپوزيسيون نش درصورتيکه؛نان شکی نيستآدر ميهن دوستی و ايران دوستی 

د استفاده ميشود که گذشته ای همچنان تاريک دارن افرادی بجای استفاده از اين متخصصين ايران شناس و ميهن دوست از
 . می آيد  ها راديو وتلويزيون، روزنامهها، هرروز نامشان در تار نما و
 

که روشنفکران فسيل شده ما همواره گرايش شديد مذهبی داشته و با نقطه نظر های ماليان که همواره با مدرنيته ياز آنجائ
 "روشنفکران"به کمک اين   تا کار ماليان راو تجدد خواهی مخالف بوده اند مطابقت دارد بسيار مشکل خواهيم داشت

 آخوند را از بين و توانسته باشد دهدب تشکيل "نفکران آزمايش شدهشرو"که دسته اش را است  چاقوئی کدام. يکسره کنيم
 اينها همان افرادی مثل، سيد حسين نصر، ابولحسن بنی صدر، احسان نراقی، و کليت توده ای ها و جبهه ملی ها که! ببرد؟

بعدا گروه بسيار مشخصی از آنها حزب مشروطه را تشکيل دادند هستند که نشئه گفتار و ايدئولوژی علی شريعتی بودند و 
 !هنوز هم خماری آنها بسر نيامده است

 
يا آبه مثال خانه برمی گردم، اگر خدمتگزاری از دزدی وخرابکاری و باز گذاشتن در پشيمان شده و پوزش خواسته باشد 

 ؟ مسلما اين کار را با اکراه وبا بی ميلی تمام انجام ميدهيم، پس چطور وقتیداو را باز هم به کار دعوت کنييشويد راضی م
 هر خرابکار، توده ای، کنفدراسيونی، جبهه ملی، و کس و ناکسی که يا با ؛ ايران مربوط ميشودنبه خانه اجدادی ماکاری 

 و ان را واژگون کرده و يا با رژيم جمهوری اسالمی همکاری نموده و وزيرايادی بيگانه همراهی کرده و ستون خيمه اير
شان هم ميکنيم؛ تا جائيکه با افاده و تفاخر تمام خودشان هم نان بوده را به همکاری دعوت ميکنيم و صدر نشينآکارشناس 

 ؟ در جلسات شرکت نکنند و نماينده بفرستند
 

داده خواهد شد، جوانی که راهنمای پير در پشت خود نداشته باشد بزودی گول  ايران بدست جوان ها  ميگويندميشنويم که
 اشخاصی ، به سلطنت رسيد و موفق شد"در بيست سالگی" ی جوان درشاهزنده ياد اگر . خورده و راه اشتباه خواهد رفت
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بيگانه  همه متخصصی شد که  فروغی ها در کنار او بودند و قوام ها هدايتش کردند تا با تجربه شد و خود  محمد علیمثل
 .  ايرانيانغير ازها درکش کردند 

 
از بد حادثه به هندوستان رفته ) ١٣٥٧ (٢٥٣٧ مدتی بعد از شورش سال .دبشدت به پادشاهی پارلمانی معتقدوستی دارم 

 همسرش صندلی  منتظر هواپيما به مقصد ديگری بود که مرد آمريکائی بسيار بزرگ جثه ای همراه بمبئیدر فرودگاه. بود
 شاه و  زنده يادعکس بسيار بزرگی از. مريکائی برای برداشتن چيزی کيفش را باز ميکندآمرد . کناراو را اشغال ميکنند

. را جلب می کند ،مينامم تا هويت او محفوظ باشد" پ" که او را ،دوستمريکائی توجه اين آعلياحضرت در کيف اين مرد 
که مرد آمريکائی کنجکاو شده سئوال ميکند چه چيزی در کيف من برای شما جالب است خيره به عکس نگاه ميکرد تا اين

 . "آن عکس" : جواب ميدهد" پ "؟ که اينطور خيره شده ای
 

 ای شما توده: "آمريکائی سئوال ميکند شما ايرانی هستی؟ وقتی جواب مثبت ميگيرد به پارسی حرف زده و فوری ميگويد
" ؟ميگويد وقتی متوجه شديد من ايرانيم اين تحقير را بر من روا داشتيد" پ" " احمق هستيدانه وها، شما جبهه ملی ها ديو

  و سال در ايران زندگی کرده ايم، آن بادام فروش ديوانه٣٠خير حقيقت را ميگويم من و همسرم نزديک به : "جواب ميدهد
من و همسرم عاشق شاه .  ندانستيد هرگز قدرش رااحمق به کمک انگليسی های حقه باز شما ها را بجان کسی انداخت که

 شما ؛ گريه ما از دستباد گريه ميکرديما وقتی از ايران خارج می شديم فرزندان و همسرم همه در فرودگاه مهر.شما بوديم
روت خود چه بر سر اين مرد آورديد و چگونه به آبادانی و ثبود،  جبهه ملی و توده ای ها  مذهبی وکمونيست ها، افراطيون

 منهم .آقا شما درست ميگوئيد ولی من کمونيست و يا توده ای نيستم: " اق شده بود ميگويدطکه  طاقتش " پ". "؟لگد زديد
 در ايران مانده بودما جبهه ملی يگر منهم کمونيست  اواره هستم وآاز اينکه شاه را دوست داشتم امروز در اين فرودگاه 

از وقتی کارتر به کاخ سفيد رفته بود هميشه همسرم و من آرزو : "مريکائی ميگويدآمرد " رمـَبـِبودم که کالهی از اين نمد ب
بی فکر ترين مردمان روی زمين هستيد ولی شما ايرانيان نمک نشناس ترين و . ميکرديم شاه، رئيس کشور ما بود نه کارتر
دم ها آا کار هايتان را بدست بی مسئوليت ترين شما هميشه شکست ميخوريد زير. و بين شما خائن براحتی خريداری ميشود

 ". ميدهيد و قدر نمی دانيد؛ من و همسرم عاشق شاه شما بوديم بهمين دليل عکس او را همراه داريم
 

در جائيکه يک بيگانه مثل آن آمريکائی قدر . دوستم وقتی اين داستان را تعريف کرد گفتم تو مرا واداشتی مطلبی بنويسم
 امرداد را يک ٢٨ با صدای بلند و سال افرادی در کنار عکس شاه ايستاده و عکس انداخته  ٢٦ حتی بعد از ميداند امروز

مريکائی ميدانند، به جمهوری معتقدند و با آنانی که در گذشته خرابکاری و حقه بازی، و خيانت کرده اند دور يک آکودتای 
نها که پاکت را آ آيا ما موظف هستيم باز هم اعتماد کنيم وکار را به .ميز می نشينند و برای ايران نقشه دوباره ای ميکشند

 ند بسپاريم؟ ه اويز کردآباز نکرده به چاپخانه فرستادند و يا افسران و درجه داران ما را حلق 
 

 شپلی سرکنسول انگليس مستر, شجاع ا لدوله بدست روسها و تبريز اشغا ل شهر و بعدازشکست مليونورم؛ آبخاطر می 
پس ازخاتمه جنگ با اشغالگران آذربايجان  .حکومت اورابه رسميت شناخت وموافقتنامه ای با وی امضاء کرد ,درتبريز

باسرنيزه کشتن وخفه کردن مردم  معذا لک دارزدن؛ گرچه تيراندازی وگلوله باران شهرتمام شده بود؛ وشکست مليون؛
ه پای عده ـــب و رادرحوض خفه ميکردند آنها خواهان راميدوختند؛ لـب هـای مشـروطـــه "صمدخان "بدستور .ادامه داشت

  .ای نـــعل آهنـی کــوبيده درشهر ميــگردانيدند
 

  مال ياد گرفتهز جا زده اند و با حقه ای که االئی ــ بين مبارزان رژيم مخود را همين ايادی انگليس  دير نيست؛نوزامروز ه
به دست و پای  لب های مردم را بدوزند و" صمد خان ها"ال موقعيت هستند تا بدستور لولند و دنبیمکرده " هـيـقـت"اند 

 .مردم نعل بکوبند و آنها را در حوض ها خفه کنند
 

 .ان را تيز کردايرانيگوش بسياری از بود که رسا نان چمد آنآصدائی که چند روز پيش از گلوی بهروز صور اسرافيل در 
صدای او ميتواند بسيار ياری " ،"جانا سخن از زبان ما ميگويد ":ند نوشتگاهی دادند وآلفن  و تنامه توسط بسياری به من 

ميدانيم حاال " بسياری که هميشه تصورش را ميکردم جمهوری خواه هستند به من نوشتند ".دهنده و اميد وار کننده باشد
که هم نانی آهمه اشتباه ميکنند شايد . " کرده بوديمموخت ما اشتباه آ سال به ما ٢٥که پادشاهی چاره درد ايران است و اين 

 . ولی حد و شرايطی داردهر اشتباهی قابل برگشت است. هر کسی اشتباه ميکند.  را راهنمائی کردند اشتباه کرده اندشاهزاده
 

 خودمان، وظيفه بهر حال؛ اگر ما ميهن دوست و ايران دوست واقعی هستيم و همانطور از ايران مراقبت ميکنيم که از خانه
. نچه مسلم است ما ديگر افرادی مثل فروغی و قوام را در کنار خود نداريمآ .  بکنيمیداريم در انتخاب افراد دقت بيشتر

رفتار " صاحب خانه"بنابر اين ما؛ يعنی هر يک از ما ايرانيان که خانه و ميهن خود را دوست ميداريم بايد بصورت يک 
 .  و دلسوزان واقعی را به کناری نزنيم کنار نايستيم دل رنجيده نشويم و راهنمائیکنيم و از هر نوع اصالح و

 
 که يکی شدن وبه يک ايوئولوِژی ايمان "اتحاد"زير مفهوم کلمه " اتحاد"همانطور که بارها در گذشته اشاره کرده ام، 

 هم بنام کنگره شورای همبستگی نام بوجود نخواهد آمد و شايد بهمين دليل جلسات اخيری که تشکيل شد راآوردن است 
ينده ما خواهند بود نتوانسته اند آ" حکومت"فرهنگ، تاريخ و مهمتر از همه نماد  گذشته مردانی که  سال٢٥ در. نهادند
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نی که مخالف کسا.  ميتوانند متحد شوند که دارای ايدئولوژی متحد و يکسانی باشندآنانی. ورندآجود وچنين وفاقی را ب
دوست داران پادشاهی پارلمانی ويا برعکس دوست داران پادشاهی با طرفداران ام پادشاهی هستند هرگز با سرسخت نظ

   . همراه و همسو باشندمسير يککمونيست و توده ای نميتوانند در
 

ور و با آ من ميدانم که بسياری از دوستاران واقعی ايران و ميهن پرستان در گوشه کنار جهان زندگی ميکنند که بسيار کار
تجربه هستند و ميتوانند سکان اين کشتی در حال غرق شدن را در دست بگيرند و اگر از آنها دعوت شود مايل به همکاری 

افرادی را حتما هم  آقای صور اسرافيل همچونگاه آ اشخاصی باتجربه و  می شناسيم وبسياری از اين افراد را. خواهند بود
 . اپوزيسيون واقعی اگر جدی است نبايستی طوری رفتار کندکه منزوی شود. دتماس دارننها آبا می شناسند و 

 
موزد تا دنيا را بهتر ببينيم ما از آمراجعه به تاريخ به ما می . هر اشتباهی ممکن است روند اين پروسه را عوض کند

اشتباهات تکراری همانطور . ردانيم آينده را با ديدی باز تر روشن گکار هایاشتباهات گذشته عبرت ميگيريم و ميتوانيم راه
. ينده بنگرندآ راهتنها تمدن هائی باقی ميمانند که با چراغ گذشته به . که ملت هائی را از بين برد ما را هم از بين خواهد برد

 لندن و  موزه هایو کتابخانه های اسکندريه و وگرنه چه لزومی داشت هرودوت، ارسطو و افالطون تاريخ نگاری بکنند
 .اريس کتاب و پاپيروس های باستانی را نگاهداری کنندپ

 
 ما را ياری "راهکار" انتخاب درستدر بوجود می آورد و " شخصيت و ارزش"بعضی از اشتباهات گذشته برای ما جبران 
ر اگ.  در گذشته ما را به سراشيب سقوط برد عدم راست کرداری و راستگوئی با مردم استدارد ونچه اهميت آ.  ميدهد

 .بخواهيم موفق شويم بايستی با اصول و پرنسيپ رفتار کنيم
 

ما بجای دشمن تراشی و سلب اعتماد متمادی و عصبانی کردن مردم؛ بايستی خود را به يک طرح ملی و مردمی مجهز کنيم 
 دست ياری به بر ماست تا با دراز کردن.  دست بگيريم در راکفائی را به اثبات رسانده و ابتکار عملتا بتوانيم خود 

اندرز "اين .  مده و وارد دنيای واقعی بشويمآکناره گرفته اند از اين سراب بيرون  که نانیآ" راهنمائی های پدر گونه"
در بداليلی که برای همه روشن است و در گفتار و تار نمای آقای صور اسرافيل هم به آن اشاره شده " دهندگان و استادان

با يک دستچين درست تيمی را درست کنيم که مورد اعتماد همه اقشار مردم باشد و نه گروه  فقط بايد .کنار ما هستند
 را کنار زده و با اينها.  ندارند نداشته ولوده کردن محيط سودی برای اپوزيسيونآ فسيل هائی که جز فاسد کردن و . خاصی

 .  است که ميتوان به سر منزل مقصود رسيد"مردم" را همراه خود کنيم زيرا فقط با کمک "مردم"رشادت و جرات 
 

 از روی تواضع و فروتنی و گرچه ايشان.  رضا پهلوی تنها اميد نجات ايران استگروه ها خوب ميدانند که شاهزاده همه
 اند ولی هنوز احترام خاصی در بين وردهآ خود را به حد يک شهروند معمولی پائين گذشت بی شائبه ای که در ايشان است،

  و توصيه بعضی اطرافيان با غرض و يا بی غرضبنظر بسياری از کارشناسان اين کار ايشان که به سفارش و. دم دارندمر
تنها سند معتبر برای باز سازی ساختار که هنوز هم از نظر بسياری مشروطيت  اساسی  صورت گرفته با قانونیجوانشان

 . سياسی ايران است برابری ندارد
 

بابا تهرانی ها،  ن  احمد مدنی ها،  خا باز هم جببه ملی با گرايش های مذهبی اش؛ با کمک افرادی مثل؛قرار باشد کهاگر 
تشابه چندان دوری با د ند ايران را نجات بدهنبخواهها نوريزاده ها، داريوش همايون ها و شاهين فاطمی ها و امثال اين 

  !! نخواهد داشتبر سر کار می گذاشتند مشيرالدوله را بر می داشتند و وثوق الدوله را اينکه 
 و تفرقه افکنی و برای پست و مقام و پول گرد شيرينی آمده اند مگسانی مضمحل کردناين ها که در گذشته فقط برای 

  لب های مردم را دوخته بعدها اول" صمد خان"دن کار خود را کنار خواهند کشيد؛ و يا مثل هستند که به محض جدی ش
 ١. نعل خواهند زد)شاه يا رئيس جمهور(رهبر را از هر نوعش که باشد لس و سپس دست و پای دست و پای مج

البته اينرا هم نبايد فراموش کنيم؛ با وجود لزوم آگاه سازی مردم، نبايستی از روش هائی استفاده کنيم که موجب شود 
 .م از ما فراری باشند ديگران هکه موجب شود دو از بين برو شده رد ـُهرکس بما نزديک ميشود خ

 

                                                      
تا ده پانزده ساله پس از آن رسالت جنبش دانشجوئی مبارزه با رژیمی شد که رژیم کودتا می ناميد ــ مبارزه . د مرداد منجمد کر٢٨ آذر دانشگاه را از نظر سياسی در ١٦ "-١

این رسالت منفی بدانجا کشيد که دانشجویان با برنامه اصالحی محمد رضا شاه که بعدها انقالب شاه و . ای سراسر بر ضد، و عاری از هر پيام و برنامه سياسی جایگزین
مبارزه آنان بویژه با اصالحات ارضی که انقالب اجتماعی تمام .  ار آن درگذشت١٩٦٣/١٣٤٢ نام گرفت چنان سخت به مبارزه پرداختند که تنها شورش خمينی در مردم

استثنائی خود گروهی از روستائيان آزاد عياری بود و جامعه ایرانی را از عصر فئوداليسم بدر آورد چنان ابعاد باور نکردنی یافت که دکتر حسن ارسنجانی با هوش عملی 
 .زد و خورد روستائيان و دانشجویان در تاریخ جهان همان یکبار روی داده است. را بيرون دانشگاه گرد آورد) اصطالح آن روزها(شده 

 
. از کوزه جامعه همان می تراوید. وئی آن زمان بود آذر به چنان بيراهه ای کشيده شد علتش گفتمان آن دوره و سطح سياسی و فرهنگی کوشندگان جنبش دانشج١٦اگر 

جامعه ای که هيچ کس نه دمکراسی ليبرال را می شناخت نه باور داشت و سودای محض قدرت، دمکرات ترین کسان را نيز چنان در چنبر اقتدارجوئی می انداخت که قانون 
 " . توانست یک جنبش دانشجوئی دمکرات و ترقيخواه بپروراندو نهادهای دمکراتيک را نيز، هر چند صوری، زیر پا می گذاشتند، نمی

  ... آذر١٦ن با آاز نوشته داریوش همایون بمناسبت هژده تير و ارتباط 
 

  



...هنوز هم دير نيست  

  برگ 5 از ٤ برگ

در حاليکه تغيير روش در روياروئی با دشمنان سرزمينمان که خانه بزرگ ما ايران را تصاحب کرده اند ضروری بنظر 
مشاهده شده؛ قبل از هر نوع حرکت که در پشت در های بسته در . ستی همه گونه احتياط الزم را هم بکنيميباميرسد ولی 

 و يا عکس  ظاهر شده جنبش ها و مقاله هائی در تارنما ها و يا بعضی روزنامه های انگليس؛مورد آن فقط حرف زده شده
به همواره   حساس  درز کردن اين اخبار!کرده اند که غير قابل توجيه استن آغاز آالعمل هائی در داخل ايران برعليه 

 که چگونه اين اخبار که بايستی در بين عده پرسش اين است.  مناسبی برای مبارزه با آن بيابدروشدشمن فرصت ميدهد تا 
اگر کسی به امور .  چنان عجوالنه در رسانه های گروهی جمهوری اسالمی و انگليس درز ميکندمحفوظ بماندبخصوصی 

 !تنها با وجود عوامل نفوذی ميتوان مرتکب چنين اشتباهی شد. امنيتی وارد باشد جواب قانع کننده ای برای اين سئوال دارد
! يندآعوامل نفوذی همواره در لباس ميش به در خانه های ما می ميداند که ر کسی از اين کار سررشته داشته باشد اگ

  . انگليس از احمد متين دفتری، حسين فردوست و امثال آن استفاده کرد
 

راد مطمئن و مورد اعتماد و اين تنها با کمک اف. تالش ما بر اين باشد که يک اپوزيسيون قوی و مجهز بوجود آوريمبايستی 
که در گذشته صداقت و وفاداری خود را ثابت کرده اند ميسر خواهد بود نه با همکاری آنانی که دم از دموکراسی ميزنند ولی 

 .در خدمت ديکتاتور پروری هستند
 

 بين گروهی را درمان يک تيم از افراد دانا و خردگرا ميتواند چنان رهنمود هائی را در پيش روی ما بگذارد که ضعف های
 .  ورده، و همبستگی، هم پيمانی و وفاق ملی را استوار سازدآکرده، اتحاد بين سازمانی هر گروه را بوجود 

 
در دهان دشمن درجه يک خود که جمهوری اسالمی وحاميان بيگانه اروپا و آمريکا " کالم"در زبان ديگری ما نبايستی 

 .نتقاد های خود را طوری مطرح کنيم که رهنمودی برای دشمنان ما باشدنبايست ا. نان هستند بگذاريمآنشين 
 

و بر ضد آنها دست همکاری با شته ايم مردم را بی اهميت پندادر طول تاريخ  است و هرگاه مردم قدرت در دست انهايت
چ نقطه از تاريخ ديده نشده در هي. ب به آسياب دشمن ريخته ايمآ که از طرف مردم پذيرفته نيستند ندانسته داده ايمکسانی 

راديو و تلويزيون های لس آنجلس که بجای آگاهی . است که يک جنبش از بيرون و از پشت بلند گوها راهبری شده باشد
ور را بيشتر به آ ما را به خيابان ها کشانده و اين نيروی کار معصومدادن به مردم تالش دارند ساده انديشان و جوانان 

آنها ميخواهند نقش بی بی سی را ايفا کنند غافل از اينکه اربابان بی بی سی قبال . ايت کنند در اشتباهندگوشه زندان ها هد
ب های علی شريعتی و موعظه در داخل ايران تيم های بر اندازی را استوار و از طريق برنامه های حسينيه ارشاد و کتا

توده و کمونيسم زده شده و در دانشگاه ها و مراکز رسانه های ، گماردن استادان دانشگاه وعده ای که بظاهر از ها منبر
خمينی و .  هدايت کردند هسته های شورش را گروهی ريشه دوانده و حتی در ساواک و ادارات ما نفوذ کرده بودند

 وارد ايران اطرافيانش با برنامه ای همانند آنچه برای لنين ترتيب داده شده بود که در قطار سر بسته به روسيه صادر شد
 يا با پای ،اگر مائوتسه تونگ و گاندی موفق شدند و نلسون ماندال پيروز شد ميدانستند چه ميخواهند و در کنار مردم. شد

ن راهبری وبرهنه راه رفتند و يا در رودخانه شنا کردند و به مقصد رسيدند وگرنه کدام انقالب و يا تحولی از راه دور و بد
 است؟درست به نتيجه رسيده 

 
در تماس هائی که داريم و در گذشت زمان دريافته ايم بسياری از جمهوری خواهان، متعصبين دينی، و حتا مجاهدين و 
کنفدراسيونی ها از کرده خود پشيمان شده و حتی در حضور همه اقرار هم کرده اند، آمادگی خود را برای نجات ايران اعالم 

 شکی است که هيچگاه از ذهن يک شخص ؛يا اينها واقعا صميمی و وفادار هستندکرده و حاضر هستند جبران بکنند ولی آ
مشکلی نداريم که با اين افراد هم بسته شده و پيمان ببنديم تا جمهوری اسالمی را . محتاط و دور انديش بيرون نخواهد رفت

اری که مثال زدم ميتوان باز هم به اينها از تخت ديکتاتوری بزير بکشيم و دموکراسی برقرار کنيم ولی آيا همانند آن خدمتگز
 است که باز هم يک شخص دور انديش و خرد گرا به آن جواب منفی ی سئوال؟اعتماد کرد و کليد خانه را بدستشان داد

مهره اينها .  شخصی که يکبار خريده شد خريد مجدد او آسان تر است!چرا؟ زيرا آزموده را آزمودن خطاست. خواهد داد
 .ندهستسوخته 

 
اما دريدن شکم هم ديگر و .  تا ميهن ما را نجات دهدميرودما راجع به همبستگی و پيمان مقدسی صحبت ميکنيم که 

 هواخواهان پادشاهی چنان ضربه ای به اين بينما ميدانيم کسانی در . انداختن تفرقه بين گروه ها جزو اين ماموريت نيست
و چند تن از ياران ايشان بودند " هخا"نمونه آن آقای    ٢.يدآست از عهده اش بر گروه زده اند که هيچ دشمن دانائی نميتوان

از اين دست بسيارند، هنوز عده . دند کرشکسته و ر را رنجوکه به طرفداری از ايشان پيکره طرفداران پادشاهی پارلمانی 
 در پشت سرشان در پال تالک و  و يا نصب آنها پرچم شيروخورشيد و عکس شاهان پهلوی و توزيع اجباریای با نصب

بعضی راديو تلويزيون ها چنان پرخاشگری هائی به مردم ميکنند که طرفداران واقعی و معقول اين گروه را نيز منزجر 
 .  هم فراوان يافت ميشوند، جبهه ملی و کمونيست هاالبته نمونه همين ها بين جمهوری خواهان. ميسازند

 
پيام های ما با عکس العمل هايمان يکی باشد وگرنه قدرت انجام را از ما . مطابقت داشته باشدگفتار ما بايستی با رفتارمان 

آنچه در توان دارم بکار ميگيرم تا اين نکته را به ايران . اميد وارم اين اشارات کفايت و مفيد باشد.  سلب خواهد نمود
                                                      

  .  دشمن دانا به از نادان دوست-٢



...هنوز هم دير نيست  

  برگ 5 از ٥ برگ

 کدورت و چرکين شدن شخصيت، حيثيت، مقام، و دوستان و مبارزان صف های مقدم القاء کنم که بسياری حرکات باعث
  بايستی با جراتاگر ميخواهيم کاری را انجام دهيم. فلسفه مبارزه ما خواهد بود که پاک کردن آن شايد امکان پذير نباشد

ان طردش رضا شاه در اينکار نمونه بود، او خائنين را زود می شناخت و فوری. پيش رفته و بدون حرف به انجام برسانيم
 پيدا ميکرد و در تصميم خويش جدی  راه حل،او مرتب با اطرافيان خود مشورت ميکرد از ديگران هم سئوال ميکرد. ميکرد
در مورد خيانت احمد متين دفتری با همکاری مصدق برای رساندن اطالعات سری که ميبايست در اختيار فرمانده . بود

رشيان افتاده بود مصدق و احمد متين دفتری را احضار و بدون اينکه  در عوض به دست شو ولشکر آذربايجان قرار گيرد
آنها را زندانی کند بکارشان خاتمه داد و به متين دفتری گفت برو اعالم کن بدليل بيماری مدتی به استراحت نياز داری، منهم 

 . ولی اگر دست از پا خطا کنی با من و مردم ايران طرف هستی. ن موافقت ميکنمآبا 
  
گر اشتباه خود را دريافتيم و در صدد جبران آن بر آمديم و از تجربه ها بهره گرفتيم همواره موفق خواهيم شد و به مقصود ا

افرادی هستند که صميمانه آماده همکاری می باشند و چشم داشتی هم ندارند در حاليکه بسياری برای اينکه شغل .  نزديکتر
و شايد بدليل اينکه ماموريت خود را به انجام برسانند تا بتوانند حقوق دوم را از های پر طمطراق خود را از دست ندهند 

هره ها ميتواند به گاهی يک مدير مدبر و خرد گرا با عوض کردن ُم. ميکنند" يهـقـت"بيگانگان دريافت دارند مثل ماليان 
 با آن مخالف بودند از اين ه انگليس  حتی دولت عليرضا شاه در مورد کشيده شدن راه آهن که همه. آرزوی خود برسد

 . شيوه استفاده کرده است
 

 بلکه با مردم زندگی  صور اسرافيل برای اينکه زندگی کند و حقوق بگيرد برنامه تلويزيونی اجرا نمی کندبهروزافرادی مثل 
او برای تفريح مردم .  بماند آن را در زندگی اش باخته است تا آبروی ايران محفوظشته هم داسرمايه ای اگر مختصر ؛دميکن

، در همين لس بعضی ها مثل اين شخص در گوشه و کنار. به تلويزيون نمی آيد او وظيفه مردمی خويش را انجام ميدهد
 هستند که خانواده، شغل های پر درآمد و مسافرت لمان، وبلژيک و فرانسهآآنجلس، واشنگتن، لندن و نيويورک، کانادا، 

 بجای آننها در گلو خفه ميشود آ صدای در حاليکه. گذاشته و شبانه روز به فکر نجات ايران هستندهای تفريحی را کنار 
آنانی که از خود گذشته اند با آنانی که فقط به خود فکر .  جمهوری اسالمی صدر نشين ميشوندخون آشامخادمان رژيم 

دانه مردم را بعهده نمی گيرند بلکه همواره در فکر مردم افرادی از اين دست هرگز نمايندگی نا بخر.  ميکنند بسيار متفاوتند
آزادی بيان را درک نموده اند و به وظيفه ملی و ميهنی .  آگاهی درست هستند تا راه نجاتی برای ميهن پيدا شودنو رساند

 .خويش وفادار مانده اند
 

 . بايسته استکاری هنوز دير نيست و ما ميتوانيم؛ اگر بدانيم چه 
  

 ميدانستند چه بايسته است داشتند،" هدفشان" مثل رضا شاه، مارتين لوتر کينگ و گاندی اشتياق و عالقه وافری به افرادی
 .وردند که پيروز شدندآ جلو افتادند و چنان هيجانی را در مردمان خود بوجود بنابر اين

 
درست .  زيادی بين افراد ملت بجوش آوردهما نياز به سازمان رهبری داريم که بتواند اشتياق و ميهن پرستی فوق العاد

 غافل بوده و از آن امور مربوط به ميهناست که بسياری بطور خود جوش به اين امر ميپردازند ولی هنوز اکثريت از 
 .فاصله ميگيرند

 
به آب  آن هرگز غليانوريم که آعميقی در جامعه بجوش ) (Passion بايستی چنان اشتياق .ما کار بزرگی در پيش داريم

اين کار ميسر نيست مگر به صورت تاکتيکی و مستمر بدست افرادی که در . دميگندزيرا آب ساکن زود . ساکن تبديل نشود
 . اين کار تجربه دارند

 
جانی راجع به دموکراسی و سکوالريزم صحبت کند ندر غير اينصورت اگر فردا خود خمينی هم زنده شده و يا اکبر رفس

او صد مرتبه بيشتر مورد زيارت ملتی که به تعبد و نا آگاهی بسنده کرده " مقبره"و در زنده بودنش دوباره رای مياورد 
 .قرار خواهد گرفت

 
 دريغا صبح بيداری

 .دريغا روز هوشياری
 
 ک-ح
 

  ٢٠٠۴ – ٨اکتبر 
 ) ١٣٨٣ (٢۵۶٣ – ١٧مهر ماه 
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