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  : خيانت چيست و خيانتکار کيست
  

انجه در زير می خوانيد دستچينی از جمله چندين ايميل  نگارنده است که در مورد خيانبت و معرفی 
  . ن در طول سالهای گذشته به ليست ايميل خود پخش کرده امطنابرخی از بی و

که سه سال پيش از اين ايميل . مطلب دومی در زير آمده است که خواندن آنرا به همه سفارش ميکنم
  . نوشته ام

  
برای هرگونه آگاهی بيشتر به دو مقاله اخير استاد امير فيض در برگ ويژه ايشان در همين تارنما 

  . را بخوانيد) تحريم و نفرت عالمانه(و ) حل معما(ته هايی با عنوان شمراجعه و نو
  ک- ح
  
  

  
ِ                                          ناديده گرفتن تاريخ پر شکوه ايران  پيش از اسالم و ننگ آور برای يک ايرانی است  )هجری شمسی(بکار گيری تاريخ بيگانه                                 . 

 Tir  2549   Monday, 19, July, 2010   28 ‐‐‐    ******  ٢٠١٠ - جوالی ١٩   – ٢۵۴٩    تــــــــبـــر   ٢٨       شيد  مــــــه    )زامياد(
 To Medina 539 years BC, 1160 years prior to the deceptive escape from Mecca     .سال پيش از فرار خفت انگيز از مکه به مدينه ١١٦٠ ز ميالدسال پيش ا  ٥٣٩

 … This date effective Farvardin 2545 will be updated in every e‐mail     تا زمانی که هر ايرانی... هرروز تازه خواهد شد٢٥٤٥اين تاريخ از فروردين 
  Pure Iranian calendar          تاريخ ايرانی
 until such time that every Iranian uses it       ..را جايگزين تاريخ ننگين عرب بکند

 کيوان شيد، مهرشيد، مهشيد، بهرامشيد، تيرشيد، اورمزد شيد، ناهيد شيد: روزهای هفته
  است    آمده»  ايرانيان«    و   » يرانیا«بار نام    ٣٥٠   و   » يرانا«     نام  بار  ٧٢٠  فردوسی   در شاهنامة

  -آبان -١٠ -آذر-٩ –دی به آذر  -٨- امرداد  -٧ –خرداد  -٦ –سپندارمز  - ٥ -شهريور -٤ –ارديبهشت -٣ –وهمن  -٢ –مزد هور -١
  -ورهرام -٢٠- فروردين - ١٩ -رشن -١٨- سروش - ١٧-مهر-١٦ -دی به مهر -١٥ -گوش -١٤-تير - ١٣-ماه - ١٢ - )خير(خور  -١١

  انارام-٣٠ -مانتره سپند - ٢٩ - زامياد - ٢٨-آسمان -٢٧-اشتاد -٢٦ -ارد -٢٥ -دين -٢٤-دی به دين -٢٣ -باد - ٢٢ - رام -٢١
am committed to raise public awareness. I  
  کمک کنيد... تاثير اين ايميل در آن است که به ده نفر ديگر هم رسانده شود

You can multiply the effect of this email by forwarding it to 10 friends.  THANK YOU! 
  The information is powerدر داشتن آگاهی است  نيرومندی

 
  

 ياران و ايران دوستان گرامی، 
  

بارها به آگاهی رسانده است و باز هم ناچار به آگاهی می رساند، اين نگارنده و اين پايگاه ايميل نه از برای فصل کردن 
  . گاهی و به منظور رساندن مطالب مربوط به ايران مشغول به کار استبلکه برای آ

  
باز هم به آگاهی می رساند، در چندر روز گذشته بسياری مرا مورد لطف و يکی دو سه نفر هم مرا به باد فحش و ناسزا 

  ) فحش را باد می برد کتک را خر می خورد(بقول خراسانی ها . کشيده اند
  

  ر است، يکی دو مورد قابل ذک
ميدانيم که خيانت واژه سنگينی است وشايد برخی دنبال سند بگردند ولی در ديکشنر ها و در لغت نامه ها و در واژه 

  : نامه ها خاين وخيانت به اين آسانی تشريح شده است در واژه نامه دهخدا آمده است
ضد ). غياث اللغات . (ناراستی . دغلی ). طباءناظم اال( ناراستی. حيله . مکر. غدر)   ِ    ع ا مص ] ( َ  ن   . [ خيانت  خيانت
   نااستواری .زنهارخواری . امانت 

  
 : در فرهنگ معين آمده است

. ناحقی  -  ٤. دروغ    -. کجی            َ  َ   نادرستی ، د غ لی، - ٣. نقض عمد -  ٢. غدر، مکر - ١.) ِ    ا مص ] (خيانة . ع  ] ( َن ( خيانت
  دارای غش بودن. بی ترتيبی  -  ٥
  

بق تعريف های باال، هرکس به هر نحوی به مردم دروغ بگويد، دغل بازی کند، ناحقی کند، مکر و حيله بنابراين بر ط
ونيرنگ روا بدارد، از راه نادرست و دروغ بخواهدمطلبی ويا کاری را انجام بدهد خيانت به حساب می آيد، هر آنگاه که 

  . ات ها به آن تعلق می گيرداينکار در راه ملت وکشور باشد خيانتی است که شديد ترين مجاز
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  کسی که با بيگانه همکاری کند کارش خيانت است -١
کسی که به هرترتيب با هر عنوانی از بيگانه مزد ويا پاداش بگيرد تا کاری برعليه کشورش انجام دهد خيانت  -٢

  بحساب می آيد
آگاهی ها مورد بهره برداری کسی که به هر ترتيب ويا هر عنوانی مطالبی را در اختيار همگان قرار دهد که آن  -٣

 بيگانه قرار گيرد خيانت بحساب می آيد
نفتی، اسلحه (هر کسی که جلساتی ويا ترتيباتی بدهدکه از حاصل آن گروهی جدايی طلب، يا شرکتهای از جمله  -٤

 استفاده ببرد خيانت بحساب می آيد) سازی ويا هر موسسه بيگانه ای
هرترتيب که جدايی طلبان و کسانی که فارس را شوونييست بخواند هر کسی در هر مقام و شغلی که باشد به  -٥

ويا ديگر ايرانيان را که چندين و چند هزار سال است در کنار هم زندگی می کنند را به هر بهانه ای از هم 
 )توجه کنيد من خود آذری هستم. (تفکيک کند که منافع آن به سود بيگانه ها باشد خيانت محسوب می شود

که اطالعاتی وخبرهايی بدهدکه بيگانه بتواند از آن برای بمباران ويا نفوذ به ايران ويا به اقتصاد ويا هر کسی  -٦
 . صنايع ايران بهره بگيرد خيانت به کشور بحساب می آيد

هر کسی به هرترتيبی هرگونه پولی از هر دستگاهی برای تشکيل جلساتی بگيرد که در آن مطالبی عنوان شود  -٧
 . يب بيگانه ها و دشمنان ايران از آن بهره برداری کنند خيانت بحساب می آيدکه به هر ترت

هرکس به هرترتيب به کاری دست بزند که بيگانه ها از آن بهره برداری سياسی ويا مالی يا تبليغاتی به ضرر  -٨
 . مردم ايران بکنند خيانت بحساب می آيد

که آن واژه از سوی بيگانه مستند قرار ) واژه بگويد فقط يک(خيانت به اينها خالصه نمی شود می تواند يک  -٩
 . گيرد وبه بهانه آن به ايران حمله کند ويا در امور داخلی ايران دخالت بکند آنهم خيانت بحساب می آيد

اگر کسی تشويق کند که برعليه مردم ايران تحريم اعمال شود که ضرر آن مستقيما به مردم ايران، به ملت  - ١٠
 .يده ايران متوجه بشود خيانت بحساب می آيدبيچاره و درد کش

... آمريکا، انگليس، چين، اسراييل(به هر ترتيب با هر نحوی هر کاری يا عملی از سوی هر دستگاه بيگانه  - ١١
اعمال شود ويک ايرانی در پيشبرد آن سهيم باشد در هر مقام و هر سطحی که باشد،که ) آمريکايی يا اروپايی

ردم ايران تحميل شود و مورد تاييد آن شخص قرار گيرديا هرنوع تحريمی که موجب نتيجه آن کار به توده م
فشار وسختی زندگی به مردم ايران باشدو نتيجه آن وحاصل آن به هرترتيبی سبب حرکت وبروز نفرت همگانی 

 . بشود وعالمانه و عامدانه ملت اصيل ايران را به دردسر بياندازد آن عمل خيانت به حساب می آيد
همکاری مستقيم، پذيرش کارمند سازمان های امنيتی وجاسوسی ويا خبرچينی برای سازمان های جاسوسی و  - ١٢

 . آنهم خيانت محسوب می شود ... غير جاسوسی باشد
 .هرنوشته ای که در آن حتا يک جمله به نفع دشمنان ايران و مردم ايران باشدخيانت محسوب می شود - ١٣
های ملی با بهره گيری از سنت ها و تاريخ های ايران قصد نفوذ در ميان هرکسی در قالب نماد ها و ارزش  - ١٤

مردم را داشته باشد و حاصل اين کار مورد بهره برداری هر کشوری از جمله اسراييل، آمريکا، انگليس چين يا 
کرده  هر کس برای اينکار پول از بيگانه دريافت. روسيه يا هر کس غير ايرانی ديگری قرار گيرد خيانت است

 .باشد خيانت در خيانت محسوب می شود
 

 .خيانت در اينها خالصه نمی شود خيانت انواع ديگری هم دارد
وقتی می بينيم کسانی چنان حرکتی می کنند که نشانه های برداشتن قدم در راهی است که در قالب يکی يا چند 

آيا  . چيز ديگری به آن اطالق کرد خيانتمورد نامبرده باال قرار می گيرند در آن صورت نمی توان بجز واژه 
  کسی که چنين کاری می کند ميهن پرست است و مستوجب پاداش و قدردانی؟؟ يا رسوا شدن؟؟ 

  
   نکته دوم اينکه،

نوشته هايی که در اين ايميل می آيد و به آگاهی همگان می رسد، همه نوشته من نيست، يا خبر است که جمع کرده ام 
شته هايی ديگران است که چون مربوط به ايران ويا اشخاصی است که در کار ايران هستند لذا برای ويا اطالعات و نو

ما مسئول «ايميل های من به زبان پارسی و انگليسی هربار نوشته می شود   آگاهی همگان پخش می شود در پايين همه 
  » نوشته ديگران نيستيم
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((The  views and opinion(s) expressed in this transmission are that of the 
author(s) only, Not necessarily this is supported by the distributor or those who 
are   associated with the distributor. I simply informe, you decide! 

و فقط برای   ))  نيستيم مسئول نوشته ديگران ما.وظيفه ما آگاه کردن شماست، شما مسئول تصميم خود هستيد
  . آگاهی شما است شما مسئول برداشت های شخصی خودتان هستيد

   : يکی از همرزمان نوشته بود
اينترنت هم مانند تمام رسانه های خبری ديگر، وظيفه ی مخبر دوجانبه می باشد، و بهتر است  در: بعقيده ی بنده((

جوابگو باشند و    هستند  جريان قرار گيرند تا بتوانند اگر مايلکسانيکه در مطلبی از آنها نام برده شده است در 
  . )) ديگران هم از اين گفتگوها، بنتيجه ی دلخواه خود برسند

 
شوربختانه مردم به درستی وبادقت مطالب را نمی خوانند و با يک مويز گرميشان می کند يک واژه رامی چسبند واز آن 

رک حقيقت به خواهر و مادر وپدر و زن و فرزند ما فحش های نا سزا روا می پيراهن عثمان درست می کنند و بدون د
نميدانم اگر خودشان درک درستی ندارند مادر پدر ويا زن و فرزند و شاهنشاه آريامهری که امروز در ميان ما  . دارند

  نيست چه گناهی دارند؟؟
  

  : همان ايران يار در قالب شعری نوشته بود
  

  هر يکی با هم مـخالف در اثر          خـــــالف يکدگرهست احــــوالت ((
ٌ   نبو د  چون نباشد ضــــد،         اين تفانی از ضــــد آيد ضـــد را   بــــقا  
  ))جنگ اضداد است عمر جاودان       صلح اضداد است عمر اين جهان

  
و روشی در يک پتيشن که به ضرر بنابراين اگر نام شما در ليست يک گروهی که به منظور فعاليت سياسی در هر شکل 

ايران تنظيم شده است يا هر ليست و نشست ديگری ديده می شود يا هرکسی مطلبی می نويسد و در آن مطلبی هست که 
مسئول آن من نيستم و شما وظيفه داريد همانطور که بارها در نوشته های خود » تريک قبای شما بر می خورد«به 

ق ايميل من که پخش کننده مطلب بوده است خطاب به نويسنده اصلی يا بکار گيرنده نام شما آورده ام مستقيما يا از طري
اگر نام شما در ليستی هست و شما آن ليست را در ايميل من يا ... بدون مجوز، بنويسيد و از خودتان ادعای حيثيت بکنيد

حب آن روزنامه فحش زن و مادر بدهيد آبروی در يک روزنامه يا انتشارات ديگری ببنيد وساکت بنشينيد و به من يا صا
شما . شما نه تنها حفظ نخواهد شد بلکه بی ادبی و بی نزاکتی و اخالق خالف انسانی شما بيشتر به اثبات خواهد رسيد

شما موظف هستيد به کسانی که نام شما را بدون اجازه در ليست خود   ...درواقع پيامبر را به جرم آوردن خبر کشته ايد
به آنها نه به (اشته اند و گرچه شما در آن جلسه نبوده ايد باز هم بدون دقت نام شما را در ليست خود حفظ کرده اند گذ
آيا گناه من است که ليست را منتشر می کنم و شما از سوء استفاده ای که از . بنويسيد و بخواهيد توضيح بدهند) من

شما مسئول   . گاهی مطالبی را که به ايران مربوط است را پخش می کنمفقط برای آ... نامتان شده است آگاه می شويد؟؟
اعمال و رفتار خودتان هستيد و هرنوع مشکلی را با منبع مشکل حل کنيد نه با ما که زحمت رساندن آگاهی را بگردن 

  ...گرفته ايم
  

پنهان کاری ... نت به مردم استهر کس هر تريبی هر مطلبی که به ايران مربوط است را پنهان می کند آنهم نوعی خيا
  . خودش جرم است، دروغ خودش جرم است

  
در ضمن به آگاهی می رساند اين پايگاه مخبر ويا خبررسان و پخش کننده هرچه شما می نويسيد ويا هر اعالميه ای 

نوشته ها  نه فرصت ونه وقت ونه مسئوليت چنين کاری را بعهده گرفته ام انتظار شما در پخش. پخش ميکنيد نيست
  . واعالميه های شما بی مورد است

  
جهت آگاهی کسانی که خودشان به خودشان زخم می کشند و زحمت می دهند در فيس بوک ويا در هر جای ديگری 

دنده ما پهن شده است و اين فحش هارا باد می .... نسبت به من فحش روا می دارند زحمت خودشان را افزون می کنند
  ... برد
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کجا ... رروز برای هر ايميل من يک سری فحش به من ويک سری فحش به شاهنشاه ونظام پادشاهی می دهندبسياری ه
اشخاص ديگری بجای اينکه . ؟؟ پرسشی است که خودشان هم پاسخی به آن ندارند. تاثير آن ها چه بوده. را گرفته اند

  .اروا و واژه های اهريمنی بکار ميگيرندن. مطلب را پرس و جو کنند وريشه يابی کنند دست به فحاشی می زنند
  

در پايان از کسانی که با مهرودلسوزی از نوشته های من قدردانی کرده و آنهارا در راستای کار ايران می دانند و 
  پيامشان را مستقيم ويا غير مستقيم به من می رسانند کمال سپاسگزاری را دارم

  
  ... زياده عرضی نيست

  ک-ح
  

================  
 با درود 

   
 همرزم گرامی من به نوبه خود ميگويم دمت گرم 

  ش ف 
----- Original Message -----  
From: Javidiran  
To: 'Un-Disclosed'  
Sent: Wednesday, February 28, 2007 6:30 PM 
Subject: Why i do this...  
 

  Espand 2545   Wednesday,  February, 28, 2007  9  =     ******          ٢٠٠٧   فوريه    ٢٨   = ٢٥٤٥  اسفند     ٩    شيد  تير
 to Medina 539 years BC, 1160 years prior to the deceptive escape from    .سال پيش از فرار خفت انگيز از مکه به مدينه ١١٦٠ سال پيش از ميالد  ٥٣٩

Mecca 
 … This date effective Farvardin 2545 will be updated in every e-mail    تا زمانی که هر ايرانی... هرروز تازه خواهد شد٢٥٤٥اين تاريخ از فروردين 

 Pure Iranian calendar         تاريخ ايرانی
 until such time that every Iranian uses it       ..را جايگزين تاريخ ننگين عرب بکند

 کيوان شيد، مهرشيد، مهشيد، بهرامشيد، تيرشيد، اورمزد شيد، ناهيد شيد: روزهای هفته
است   آمده» ايرانيان «   و  »ايرانی   «بار نام   ٣٥٠  و  »ايران «    امن  بار  ٧٢٠  فردوسی  در شاهنامة  

 Days to Now-Rooz 20  روز به نوروز ٢٠
 

 . نتوانستم اينرا با ليست خودم شريک نشوم
اين نوشته را در پاسخ شخصی که وقت گذاشته و به من نامه ای نوشته بود و از کار من تمجيد کرده و 

چرا بيشتر نوشته های . می خوانم" »خائن«" "واژه های زهرآگين"ود چرا بسياری را با در آخر پرسيده ب
پس از دوسه نوشته . نيستم" حکومتی کثرت گرا"من به سمت و سوی پادشاهی گرايش دارد و چرا دنبال 

  : که باهم رد و بدل کرديم اينرا به ايشان فرستادم
  

  با درود، «« 
 

  . و نظرات خود را ابراز می کنيد سپاسگزارم که وقت می گذاريد
همانطور که در متن انگليسی هم ياد آور شدم، نميدانم شما چه مدتی است به کار سياست مشغول هستيد و 

ولی به دليل تجربه و سابقه ای که دارم، با علم به اينکه . با اين مردم که هزار چهره دارند در تماسيد
يبينم در برخی موارد با شدت و با جسارت و با قاطعيت عمل اصول دموکراسی را ميدانم نياز مبرم م

  زيرا . کنم
 .گاهی برخی از اين بنی نوع بشر بدون قاطعيت به انجام کاری مبادرت نمی ورزد
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نفره به گذران وقت و  ١۶ديده شده است جمعی را در جزيره ای تنها رها کرده اند، چند نفر از گروه 
ناگری می پردازند در حاليکه يک يا دو نفر به فکر روشن کردن آتش، گرفتن حمام آفتاب و گردش و ش
مسلما آتش و آب و آذوقه همه تمام شدنی است و بايستی مرتب لجستيک . پيدا کردن آب، و آذوقه می افتند

در اين ميان يکی دو بار يکی دو نفر از آنانی که نه شنا و گردش ميرفتند و نه آتش را به راه می . بشود
ختند و فقط به غرغر کردن و دستور صادر کردن می پرداختند چون آتش و آذوقه و آب را رو به اندا

اتمام می بينند کمک کوچکی به مسئولين اصلی که ابتکار تهيه آذوقه و آب و آتش را بعهده گرفته اند می 
ه نيم کمکی می کردند تا به آنجا که آنان که مسئوليت احساس ميکردند به تنگ آمده و بر همه آنها ک. کنند

  . و يا اصال کمک نمی کردند پرخاش و سپس در مورد مقتضی معترض و شورش ميکنند
  

امروز مرحله اعتراض و شورش ما ها که ساليان سال است اين افراد را شناسائی کرده ايم فرا رسيده 
يه می کنند و نه می است، اينها نه آتش ميافروزند که غذا درست کنيم، نه آب می آورند، نه آذوقه ته

شما هم اگر اين همه مدت با اين بی خردان سرو کله زده بوديد به اين . گذارند که ما کارمان را بکنيم
  . نتيجه می رسيديد

  
کسانی که شخصيت و هويت روشن و آشکاری ندارند و فقط بدون مسئوليت چشمشان را می بندند و 

می شوند و نه از مذهب می دانند نه از سياست خود را دهانشان را باز می کنند و وکيل مدافع مردم 
مدعی العموم همه می کنند بايستی اين فهم و شعور را هم داشته باشند که اظهارات مبتدی و پيش پا افتاده 

اين مثل باين می ماند که شخصی که . باالخره به آن ها واپس زده و در جائی گريبانشان را خواهد گرفت
به راننده اتوبوس ايراد بگيرد، يا شخصی که جراحی نمی داند نحوه جراحی را به رانندگی نمی داند 

پزشک گوشزد کند نهايتا اگر از سر ماجرا جوئی و هوش به رانندگی ويا جراحی مبادرت می ورزد 
  . بايستی با دليری مسئول عواقب آن نيز باشد

  
ه ام آگاه سازی و هدايت مردم به گوشه بعهده گرفت) يک مرد(مسئوليتی که بسياری از ما از جمله من 

زهر "در برخی موارد اگر واژه های مصرفی من . هائی است که ما را به اين گرفتاری دچار کرده است
اگر شما زبان ديگری می فهميد . است زبانی است که اينها می فهمند" کنايه آميز"و " نيش دار"و " آگين

  . خطاب به شما نيست که ناراحت شويد
  
  : ا در مورد خائن وخيانتام

شما می فرمائيد کسانی را که به کشورشان، به مردم و ملتشان دروغ می گويند، آنها را به دليل اثر کاری 
؟؟ همانطور ...که انجام می دهند به دردسر می اندازند و نتيجه و منفعت کار را بيگانه می برد چه بناميم

" »خائن«"ليسی، چينی، عربی ويا هندی، اين اشخاص که نوشتم در هر فرهنگ پارسی، فرانسه، انگ
نام دارد اگر شما واژه بهتری می دانيد بفرمائيد من " »خيانت«"خوانده می شوند و عملی که انجام ميدهند 

   . آنرا استفاده کنم
  

مثالی که ميزنم شايد به . نمی فهمند خيانت می کنند فکر می کنند خدمت می کنندبحث اينجاست که اينها 
نظر شما حمايت از رژيم منحوس آخوندی باشد ولی در مفهوم واقعی و درنظر من حمايت و طرفداری 
از مردم ايران و ميهن پرستی کامل و تمام عيار است، ببنيد مجاهدين در دوسه مورد مختلف جای جای و 

اينها با پول ايرانی (محل های ساخت تسليحات اتمی و راکتور ها و کارخانجات اتمی ايران را آدرس 
آری ايران را به بيگانه ها داده اند و هنوز هم ) ساخته شده اند و به جمهوری اسالمی مربوط نمی شود

ر سناتور کسانی همانند اين محل ها و محل های دقيق ديگری را در جلسات و نشست هائی که در حضو
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ها يا در سفارتخانه های بيگانه تشکيل می شود حتا مسائل ظريف اينچنانی را به آمريکائی، انگليسی ويا 
آيا اين خيانت نيست؟؟ از سوی هرکس که باشد؟؟ اگرنتيجه کار مطبوعاتی ويا . فرانسوی می گويند

تمام می شود اين خيانت نيست؟؟  گويندگی ويا هنرپيشگی آنها به نفع انگليس و آمريکا و فرانسه و آلمان
کاری ندارم که جمهوری اسالمی در سر کار است و اين اتم بآنها کمک می کند يا نه هر نقطه ايران 

  درست نيست؟؟ . سرای ماست
  

آيا همين بی خردان در مورد جائی که جواهر خانمشان انگشتر نامزديشان ويا پول تو جيبی پسرشان را 
به من ايرانی ) خانه شخصی خودشان را(تفای اسناد مربوط به خانه خودشان آری می گذارند و يا محل اخ

به من که نمی شناسند ميرسند اگر درخواست کنم به منزلشان    سخن می گويند؟؟ چطور وقتی در خيابان 
بروم همسرشان يا پسرشان ويا خودشان رک و مستقيم می گويند؛ شما غيربه هستيد، آخه آدم غريبه را که 

وقتی به " هوشياران"ولی می بينيم که همين  . ه خانه خودش آنجا که زن و بچه اش می خوابند نمی بردب
يک خارجی به يک عرب يا انگليسی يا استراليائی برخورد می کنند همان شب به شام دعوتش می کنند و 

ولی . ن جا می دهندآنها را خانه پدرشان هم ميبرند و شب رختخواب می اندازند و اورا در منزل خودشا
تلقی می شود و بايستی به " بيگانه کثيف"وقتی يک ايرانی به همين کشور ها سفر می کند مثل يک 

می بينيد؟؟؟ اگر " »خودی«"بهتر تا می کنند را " غير خودی"شما اينها را که با ... انتهای صف برود
د از توده ای ها يا از شاهی ها ويا فرقی نمی کن  .اينطور است ما همينجا با هم اختالف بزرگی داريم

اينکار . اينکار دادن کليد اسرار ما به دست بيگانگان است... اين کار خيانت است. جمهوری خواه ها باشد
صدمه به پير مرد و پير زن و آن کودک خيابان ... ايرانی است" ده شاهی ها و يک ريال های"صدمه به 

  .خواب ايرانی است
  

  ه پادشاهی؛واما در مورد مسئل
منظور شما از کثرت گرا چيست؟؟ ... اشاره کرده ايد(!) کثرت گرا " هوووووم"شما به نظام کثرت گرا 

اختيار   جنبش برگرداندن " ميتوان يافت و منظورشان هم " چپ سنتی"اين واژه را بيشتر در کتاب های 
بحثی ندارم و در جواب اين ها اگر اين است که با شما . آيا منظور شما همين است. است" بسوی انسان

نفر از نوشته من که جواب دندان شکنی به چپ کارگری بود  ۶مطلبی امروز نوشتم که تا اين لحظه 
است واژه اشتباهی را بکار ) کراسی –دمو " (مردم ساالری"ولی اگر منظور شما . حمايت کرده اند

  . گرفته ايد
  

ر من هم آمده است که به گروه و دسته و يا سازمانی من هزاران بار نوشته ام و در نوشته های ديگ
من کی هستم که بتوانم . وابسته نيستم، جز ايران و ايرانی، بنابر اين خواسته مردم ايران خواسته من است

ولی چون تاريخ و سياست، روانشناسی، ترکيب گويش های ايرانی، . برای ديگران تصميم بگيرم
يشی وروش زندگی مردم ايران را می شناسم و چون تاريخ باستانی و احساسات مردم و موقعيت سوق الج

سال با روشی عادت کرده است که در قالب  ۴٠٠٠روح ملی ما در يک دوران بسيار طوالنی بيش از 
پادشاهی می گنجد گرايش بيشتری به اين انتخاب دارم ولی من يک رای بيشتر ندارم و تصميم انتخاب هم 

  . د بودهمواره با مردم خواه
  

اگر نوشته های مرا در گذشته دنبال کرده باشيد می دانيد که نوشته و تکرار کرده ام و به همه کسانی که 
جمهوری "اگر درست رفتار شود نه نياز به " دموکراسی"برای ايران پسوند انتخاب می کنند گفته ام 

يا " »مشکی«تخته سياه "ئيم مثل اين است که بگو  "»پارلمانی«پادشاهی "است و نه " »دموکراتيک«
" حکومت کثرت گرا"اگر کسی مفهوم دموکراسی را بداند نيازی به بکار بردن " »سفيد«وايت هاوس "
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ولی بايستی دموکراسی را . هم با ماست ٩٠اينجاست  ١٠٠چون . ندارد" جمهوری دموکراتيک"ويا 
  . بشناسد

  
  ه تعريف می کنيد؟ از شما پرسش می کنم؛ در چهار واژه دموکراسی را چگون

  
  »» ک-ح
  

در اينجا اضافه می کنم؛ در اين دو روز سه بار اشخاصی مثل ری تکيه، و ولی نصر با نوشته ها و 
مصاحبه های خود منکر ماهيت تروريستی جمهوری اسالمی شده و منکر دخالت اين رژيم دژ خوی در 

مسئول همه اين خرابکاری با قلمداد کند  عراق و افغانسان شده و نقشه آمريکا را که می خواهد رژيم را
ميخواهم از شما و کسانی که بدرستی قادر به قضاوت هستند   را يک طرح توطئه خطاب کرده اند؟

بپرسم اين حضرات را چه بناميم درست است آيا اين خيانت و فرو کردن خنجر در کمر و گلوگاه يک 
آقای تيمرمن در پاسخی به يک . يا اينها ايرانی هستندآ. ميليونی نيست؟؟ اينرا نمی گويند خيانت ٧٠ملت 

ما هم که اينها را ايرانی نميدانيم " من ری تکيه و ولی نصر را هم آمريکائی نمی دانم"دوست ما نوشته 
پس اينها برای کدام رژيم فاسدی کار ميکنند اهل کجايند؟؟ چه نامی برازنده آنان است؟؟ کسانی مثل داور 

ا ميبدی، عليرضا نوريزاده و مسعود بهنود و امير احمدی را که مرتبا به کوزه و ويسه، مثل عليرض
آخور ماليان آب می برند را چه بناميم اينها که با نفتی ها و با قاچاقچيان مواد مخدر همراه شده و پول 

  دهيم؟؟ شوئی می کنند و به فکر آن خيابان خواب نيستند را انسان بگذاريم به آنها جايزه صلح نوبل ب
 


