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 .بکشانيمرا به کناره گيری  جمهوری اسالمیچگونه 

 

که در تاريخ دهم ژوئيه به صورت سرگشاده به  پيامی

از سوی متفاوتی ، با واکنش های نوشته بودمآقای خامنه ای 

هم ميهنان ضمن استقبال از  از  یتعداد. ن روبرو شدايرانيا

. از جمله اين که ندداده اهم  اتیتذکرارائه شده  راه حل

به  از غنيمتی که سادگیت به اين عآخوند جما عيد استب

 .دارندبر  دست افتاده است چنگشان

اين نوع که  تذکرات، ياد آور می شويم در پاسخ به اين 

 و استجا به جايی ها در بسياری از کشورها اتفاق افتاده 

 نيز اتفاق نيفتد. اين تصوردليلی ندارد که در کشور ما 

حکومت های از ساير تۀ جدا بافته تاف هاآخوند حکومتکه 

 ی نظيرآنها هم سرنوشت .کامالH نا درست است ،ديکتاتوری است

ايرانيان . کافی است که ما خواهند داشتهمۀ ديکتاتورها 

بهره برداری  درستیعاقالنه عمل و از فرصت های مناسب به 

  . کنيم

 

 کوتاهی در اين باره  تحليل 

 نی وی اعم از نظامی، ديهر پيشينه اهيچ ديکتاتوری با 

نيست. مقام و منصب خود از  گيریبه کناره حاضر  ايدئولوژی

تن به  ،باشدخودشان به اختيار  همآخوندها بنابراين، اگر 

ا شاهد م وضعیچنين در مقابل  اام کار نخواهند داد. اين

که در همين چند دهۀ گذشته  يمه اهم بودواقعيت اين 

از  کشورشان مردم  خيزشبا  توریبسياری از حکومت های ديکتا

اوضاع کشورهای  چنانکهند. ه ااريکه قدرت پائين کشيده شد

خواهيم ديد که همۀ  ،اين ديکتاتورها را مد نظر قرار دهيم

 شدندناچار به کناره گيری  واقعيتدو اثر  تحت تأثيرآنها 

: 

برای آنها و پافشاری يام مردم سرزمينشان نخست ق 

ه علی ک فکار عمومی مردم جهانفشار ام دو .خواسته های خود

به حمايت ملت های آزاديخواه بر  اوضاعیدر چنين القاعده 

حکومت نژاد در را  جا به جايیما اين گونه  .می خيزند

حکومت سرهنگ های يونان، حکومت  پرست افريقای جنوبی،

ديگر در فيليپين و  مارکوسمت نوشه در شيلی، حکويژنرال پ

  اين حکومت ها که همۀ و می دانيم م يه اديد  کشورها

حکومت را به مردم از قدرت کناره گرفتند و باالجبار 

کشور ما چنين اتفاقی در  چرا، . بنابراينسپردند و رفتند
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که  وادار سازيمحاکمان کنونی را يم نتوانما  رخ ندهد و

در شرايط که اين بخصوص  بروند. بردارند وحکومت دست از 

 ان برای رسيدن به اين هدف از همۀيرانيموقعيت ما اکنونی 

است. از مناسب تر  ،شدکشورهايی که به عنوان نمونه ياد 

يک طرف ما در دورانی به سر می بريم که جهان در اوج 

جلب حمايت   به که کمک شايانی  استشکوفايی خبر رسانی 

ما ديگر از جانب . خواسته های ما می کندکشورهای جهان از 

داريم که از کشور ايرانی مقيم خارج  حدود پنج ميليون

و  هستند جمهوری اسالمیآنها به دنبال سرنگونی حکومت  اکثر

مهمتر  مبارزه کرده و می کنند. در اين راه تمامسی سال 

قابل ايرانيان برونمرزی عالوه بر کميت  از همه اين که

قرار   ممتازیشرايط بسيار  در نيز  نظر کيفيتاز توجه 

ک از کشورهای ذکر شده از چنين امتيازی که هيچ ي دارند

از همۀ موفقيت ما  شانس، از اينروند. ه ابرخوردار نبود

 . آن کشورها بيشتر است

ضعف ايرانيان خارج از  هن نقطدر اين ميان بزرگتري

که تا به امروز  عدم همبستگی و اتحاد آنهاست، يکی کشور

ششان را جمع بشوند و تال اصولی محوريک نتوانسته اند گرد 

ديگر  فاکتور د.گيرنبکار ه ارچه برای سرنگونی رژيم بيکپ

 است، در ميان مبارزين جمهوری اسالمیرخنه عوامل حکومت 

داده جا اپوزيسيون  در صفوفخود را با فريبکاری کسانی که 

 .اند

ل را از سر کشاين دو مبتوانند  راستينمبارزان اگر  

به  شودکه تصور می  بدون شک زودتر از آنبردارند راه خود 

 خواهند رسيد. اهداف خود

توصيه به آقای خامنه ای خود  پيامدر من که آنچه را 

، کرده ام، راه حلی بود بر مبنای يک حرکت مسالمت آميز

آقای  قدر مسلم. و مبتنی بر موازين دمکراسی واقع بينانه

 تخامنه ای و ديگر سردمداران جمهوری اسالمی نيز از سرنوش

که به دمکراسی و  عصر جديد ای ديکتاتوریحکومت ه

. مضافاH اين که خود آگاه هستندمردمساالری منتهی شده است 

 می بينند.را به وضوح  شانپاشی حکومتفروطليعه  آنها هم

تا   هيچ يک از حاکمان مستبدم که يبا اين حال چون می دان

 است الزم  .دست از قدرت بر نمی دارد ،نرسدکامل به بن بست 

برسانيم تا خود   مرحلهاين به آنها را از طرق  مختلف که 

 حکومت را رها کنند.
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در سازمانهای  تجربيات خودبر مبنای در اينجا  من

می عرضه هم ميهنانم  پيروزیرا برای نظرم  نظامی و سياسی،

 مناسب تر  ،راه حل بهتر ارائهتا خواهم می  از آنها و کنم

تالشهای خود قرار دهند را سر لوحۀ  برنامهاين  کارسازترو 

کنونی مردم در پيروزی جنبش اين روش  و مطمئن باشند که

 . موثر خواهد بود ايران

هيچ يک از حکومت های ديکتاتوری بدون که می دانيم 

لذا  ند.ه انشد گيریفشار کشورهای خارجی وادار به کناره 

اگر می خواهيم ر ما نيز صادق است. اره کشواين امر در ب

ر عمومی اکآخوندها رها شويم، می بايستی افکومت ح دستاز 

دهای مردم جهان بويژه رسانه های بين المللی را به رويدا

ر آنان رهبران جهان تحت فشا از طريق تاکشورمان جلب کنيم 

اقتصادی و غيره رژيم  قرار بگيرند و در عرصه های سياسی،

بدون حکومت را ناچار شوند  تارا تحت فشار قرار دهند 

 .کنند به مردم واگذارخونريزی  خشونت و

و موقعيت های  جهانچند ميليون ايرانی در سرتاسر حضور 

جهان گذشته در کشورهای مختلف ممتازی که در طول سه دهه 

که با مطبوعات و  خوبیسيار روابط ب اند، بويژهکسب کرده 

 و بنيادهای بين المللیمقامات دولتی  خبری وهای  رسانه

. آنها بسيار سودمند باشد د در اين امروانمی ت ،دارند

اين راه  اجرای را به نظر دولت های جهانبکوشند و  بايستی

که در چندين کشور به مرحله اجرا گذاشته مسالمت آميز حل 

 شده است سوق دهند.

اگر ما می خواهيم از حوادث غير مترقبه و نا خوش 

بسيار ع آن بحرانی احتمال وقو شرايطآيندی که در چنين 

، گردد می منتهی به ضرر مردم و مملکت  معموالH هماست و 

ار استو اساسی يستی تالش خود را بر سه محوربا ،بپرهيزيم

 سازيم :

با بخواهيم که هم ميهنانمان از در داخل کشور  -1

خود را  توجه به شرايط بسيار مناسب داخلی و خارجی قيام

ست از خواسته های چ عنوانی دپايدار نگهدارند و تحت هي

در که هموطنانشان  شوندمطمئن  آنها بايدخود بر ندارند. 

کامل حرکت آنها را دنبال و  شياریبا هوخارج از کشور 

می بايستی هم  بی شک مبارزان داخل کشور. می کنندحمايت 

های مختلف شيوه در صحنه از همزمان با حضور دائم خود 

تا پيروزی جنبش را ن ايو چراغ  بهره بگيرند مدنی مبارزات

 .همچنان روشن نگهدارندنهايی 
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برای آزادی ملت و نجات ايرانيان خارج از کشور  -2

 دتی و غيرهسياسی و عقي همۀ اختالفات الزم است، خودمملکت 

دن جنبش يرا کنار بگذارند و يک پارچه برای به ثمر رس

ی و انتخاب دبير يا رهبر گردهمائبپردازند. به تالش کنونی 

ين و ضروری تر يکی از مادين برای هماهنگی تمام کوشش هان

. خوشبختانه ی بايد بردارندفوری ترين قدم هايی است که م

بسياری از ايرانيان و حتی رهبران سازمانها و گروههای 

گفته اند که نوشته و  بارهاسياسی و اجتماعی و فرهنگی 

يک  سرنگونی رژيم آخوندی و ايجاددر درجۀ نخست هدف آنها 

سازمان حقوق بشر نظام دمکراسی و سکوالر بر مبنای منشور 

به عبارت ديگر آنها به اين مرحله از  ملل متحد می باشد.

نظام جمهوری پس از برکناری  بينش سياسی رسيده اند که

را غيره مسائلی از قبيل نوع نظام، قانون اساسی و اسالمی 

له اجرا به مرحمملکت  در د به صورت دمکراتيکنمی توان

وجود ندارد که تا مرحله  از اينرو دليلی .بگذارند

د دور هم بنشينند و با نسرنگونی رژيم جمهوری اسالمی نتوان

 هم همکاری کنند.

باز هم وظيفه ايرانيان برونمرزی  سومين محوری که -3

زات ااست، تالش برای جلب افکار عمومی مردم جهان و به مو

اين جا  حمايت ازبرای  ورهااين کشآن رهبران و دولتمردان 

می بايستی بصور نيز است. اين امر مسالمت آميز به جايی 

همه سازمانها و گروهها و گوناگون مطرح و برای انجام آن 

به ميدان  هغيرو  علمی و اقتصادی و فرهنگی یحتی شخصيت ها

کنند تا اين  یپافشاربيايند و يک پارچه برای انجام آن 

چاره            اين باور برسند که که همۀ دول جهان به 

  ای جز پيروی از خواسته های ملت ايران ندارند.

و  برسيمپيروزی به می توانيم ما اين چنين است که 

به مرحله ای بکشانيم که ناچار مهوری اسالمی را حکومت ج

  .تن به خواسته مردم بدهدگردد 

ه اگر اين سه مرحلشوم که می  اين نکته را هم ياد آور

هر چه زودتر آغاز و پيگيری نگردد، جنبش کنونی با پيروزی 

يکی از دو جناح درگير به پايان خواهد رسيد. در آن صورت 

د، چه آنهايی که خود را گردهر يک از جناح ها که پيروز 

اصالح طلب می نامند و چه کسانی که خويشتن را اصولگرا می 

ت. چرا که ، حاصلی برای ملت ايران نخواهند داشپندارند

مدعيان اصالح طلب بيست و چهار سال تمام مصدر امور کشور 

بودند و بزرگترين آسيب ها را ملت ايران در اثر حکومت 
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حکومت آنها ديده است. اصولگرايان هم که دومين چهار سال 

روشن برای همگان تکليفشان  ،خود را می خواهند آغاز کنند

ان حذف نهايی ايرتنها راه چاره ملت  ،بنابراين است.

  يااصالح طلبان و  چه بنامجمهوری اسالمی، حکومت دينی 

 اصولگرايان است. 

به  هم ميهنان ما در درون کشور چشم اميدتمام سال  یس

و انتظار  بودنددوخته خارج از کشور و ايرانيان برونمرزی 

آنها برای نجات هم ميهنانشان در برونمرز که می کشيدند 

ن که خود آنها پا به ميدان گذاشته و . اکنودارندبر  قدمی

، به راه انداخته اند ی راشکوهمندچنين با خون خود قيامی 

مردم و مملکت خود  طرند که هم ميهنانشان بخاطر نجاتمنت

دست از اختالفات بردارند و با قاطعيت و به صورت يک پارچه 

 تا قيامشان به نتيجه برسد. از تالش آنها حمايت کنند

شرايط مناسب چنين ر اين برهه از زمان، از است ددريغ 

که خارج از دعواهای شخصی و  يیو به ياری آنها يمبهره نبر

 .ام وجود به ميدان آمده اند نشتابيمعقيدتی و غيره با تم

پاريس،                                             

 هوشنگ معين زاده – ٢٠٠٩پنجم ماه اوت 
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