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 زاد  دآرت حسن آيان
طرحي ديگر و فرصيت ديگر براي برون 

 رفت از بن بست
  سياسي اپوزيسيون، اما چگونه ؟

روند رويدادهاي اجتماعي و سياسي در ايران و جهان و 
بار مردم ايران در بيست و هشت سال گذشته به  سرنوشت اسارت

مهراه مبارزات تاآنون نافرجام مانده اپوزيسيون مجهوري 
 . مي، حقيقيت است آه ديگر مني توان آن را آتمان آرداسال

در اين راستا، نوشتار آقاي داريوش مهايون زيـر عنـوان           
مـي  ) 2007 سـپتامرب    26آيهـان   (» خنست ببينيم هدف ما چيست؟    «

تواند آغازي باشد براي يك گفتمـان ملـي روشـنگرانه، آـه             
 از  فرايندش برخالف نظر ايشان، مبارزان را در درون و بريون         

چون نور  » پيدا«بلكه  » ناپيدا«ايران نه به گونه رشته اي       
 . درخشنده به يكديگر پيوند دهد

به خوبي مي توان ادعـا آـرد        «: آقاي مهايون مي فرمايند   
آه اگر پس از نزديـك سـي سـال هنـوز ايـن مهـه آشـفتگي و                   
پراآندگي در مجاعت آاهنده ديده مي شود، از آن استكه خنـست            

ــ  ــي آ ــاره تكليف ــي درب ــايي از رژمي   ه ب ــس از ره ــگ پ درن
مبـارزه الزم بـود ويل بـراي        . برخودگرفتند، انديشه نكردند  

آنكه به جايي برسد، هدف هاي روشن و اسرتاتژي متناسـب بـا             
 » آن مي خواست

تـوان در خيـل گروههـا و          به راسـيت امـروز ديگـر منـي         -
انـديش، شـخص      انديش و يا دگر     هاي سياسي گوناگون هم     سازمان
گرايـي را نيافـت آـه بـه آن آشـفتگي و پراآنـدگي                واقع  

امـا اينكـه آن     . نريوهاي تبعيدي ضدرژمي باور نداشته باشد     
بر تكليف و يا مسئولييت آه پس از رهايي         »  مجاعت پناهنده «

از رژمي برخود گرفتند، انديشه نكردند و يا هدف هاي روشن           
قد خود را با اسرتاتژي متناسب با آن مهراه نكردند، بايد ن          

 . تا بتوان به فرايندي آار ساز رسيد. گردد

خنست اينكه پيشينه تارخيي خبشي بـزرگ از نريوهـايي آـه             -1
هـاي    امروز خود را دموآرات مي دانند، تا پيش از دگرگـشت          

بنيادين سياسي در جهـان، از مجلـه فروپاشـي احتـاد مجـاهري              
شوروي و نظام هاي ايدئولوژيك وابسته بـه آن در اروپـاي            

وري به خاطر رهـايي از        كليف خود را نه در انديشه     شرقي، ت 
ــشتارهاي   ــاع از آن و آ ــد در دف ــالياني چن ــه س رژمي، بلك

  و ختريــب هنادهــاي اداري،» ضــدانقالب«مردمــان بــه اصــطالح 
تنـها  . حقوقي، فرهنگي به ويژه ارتش ملي ايران، دانستند       

هنگامي آه تيغ خونني حكومت بر گردن آنان هم قرار گرفت و            
گرايي و ايدئولوژيك آه هنوز هم برخـي          رهاي آهنني دگم  ديوا

از آن نام به ميان مـي آورنـد،         » آرمان هاي چپ  «به گونه   
فروپاشيد، پـس از سـاهلا آـشمكش در ميـان خـود، سـراجنام               
پذيرفتند آه با دگرانديشاني آه روزگـاري دمشـن خـود مـي             
پنداشتند بر سر يك ميز بنشينند و به گفتمان مشرتك بر سر            
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ايل ايران بپردازند، تا بتوانند احيانًا بر سر يك خمرج          مس
 . مشرتك به مهرايي سياسي برسند

اما شورخبتانه تا به امروز مهه آوشش هـاي هزاربـاره دو            
دهه گذشته مبارزين راستني راه دمكراسي و حقوق بشر در طيف           

خود بـه سـبب     » جاذبه«چپ و راست و ميانه، نتوانست با مهه         
ورزي دگم و هم      و چهار چوب هاي انديشه    » گروهيمالحظات  «مهان  
خرده گفتمان هايي مانند پادشاهي و مجهوري و فدراليسم         «آن  

و . ، بـه فراينـدي هدفمنـد برسـد        )داريوش مهـايون  (» زباني
. بر جاي سـزاوار خـود اسـتوار گـردد         » گفتمان ملي «درقلب  

شكست نشست هاي بـرلني، بروآـسل و لنـدن و پـاريس و جنـبش                
ها و    تاك  ، آه گفتمان هاي بي مشار پيش و پس از پال          رفراندوم

فراخوان هاي خرد و بزرگي از ما هبرتان را به دنبال داشـت،             
ها آه بـر      ها و نامرادي    مشيت است از خروار آواري از ناآامي      

گريي يك جنبش فـراگري ملـي را، حـيت از             سرمان فرورخيته و شكل   
انـد، نـاممكن      اندهم» ميدان«آساني آه در    » بيشرتين و هبرتين  «

هنگامي آه برآشيدگان گروههـا و سـازمان هـاي          . ساخته است 
مهگون هنوز خود بر سر گزينش رويكردها، تاآتيك و اسـرتاتژي           
مبــارزه در برابــر رژمي ســتمگر پــس از ســاهلا آارسياســي،  

اي با يكـديگر  اخـتالف و مـشكل            سازماني، حرفه اي و رسانه    
و بسياري از آهنا    ) هه  ملي  احتاد مجهوري خواهان و جب    (دارند  

در صفوف چپ و راست مذهيب و ملي گراي مـصدقي دل بـه اصـالح                
نظام جبار مافيايي مجهوري اسـالمي بـسته انـد و هنـوز هـم               

را به دل دارند، چگونه مي توان از آنان         »  آينه هپلوي ها  «
اي در قبال خواست هاي دگرانديـشاني         انتظار تكليف و وظيفه   

 ايران را تنها، بر آنـاري رژمي سـتمگر          داشت آه آزادي ملت   
 . حاآم و رهربان ناخبرد آن از اريكه قدرت مي دانند

از سوي ديگر، جتربه دو دهه گذشـته نـشان داده اسـت،              -2
هـاي تعريـف شـده و         گفتمان مشرتآي آه تنها بر پايه خواست      

اسـتوار گرديـده،    » دمكراسي و حقوق بشر   «از مجله   » بديهي«
ا توجه بـه اشـاراتي آـه در فـراز           آن هم لنگان لنگان، ب    

آوردمي چون جهت گريي روشين نسبت به رويدادها و سياست هـاي            
اي، از مجله در      جهاني در رابطه با مسايل و مناسبات منطقه       

عراق، افغانستان، لبنان و فلسطني و سوريه و مهچنني برنامه          
امتي رژمي ندارد، مني تواند حمملي بـراي رسـيدن بـه مهرايـي              

نبش آزادخيواهي و جنـات مـردم ايـران هنگـامي مـي             ج. گردد
تواند پرتوان و اثرگذار شود آـه از پـشتيباني آـشورهاي            
آزاد جهان، هنادهاي حقوق بشري، به ويژه احتاديه اروپـا و           

 . آمريكا و افكار عمومي در اين دو قاره برخوردار گردد

در اين راستا، مهه آهنايي آه حضور نريوهاي نظامي احتاديه          
وپا و آمريكا را در عراق و افغانستان به ماننـد امحـدي             ار

به مشار مي آورند، يا برداشت درسـيت از رژمي          » اشغال«نژاد،  
هاي سـتمگر صـدام حـسني جنايتكـار در عـراق و طالبـان در                
افغانستان نداشته و ندارند، و يااينكه هنوز هم در گـري و            

ه مسئول  هنگامي آ . دار رسوبات ايدئولوژيك گذشته گرفتارند    
) اآثريـت ( اجرايي سازمان فداييان خلق ايران       -هيات سياسي 

سـقوط  «در پاسخ به نوشتاري از بانو اهله بقراط زير عنوان           
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با اشاره به اسناد آنگـره      ) 1171آيهان مشاره   (» آامًال آزاد 
دهم آن سازمان، آه از مجله با جنگ و محله نظامي دولت بـوش              

اهند آه با صراحت جاي خـود       خمالف اند، از خامن بقراط مي خو      
طلبان دولت بـوش قـرار        را روشن آنند، آه آيا در آنار جنگ       

سابقه چـپ داريـد و      «دارند؟ و سپس اضافه مي آنند، آه مشا         
مبارزه مي آرديد اما ساهلا اسـت       » آرماهناي چپ «زماني براي   

ايد و به صف مـشروطه طلبـان          آه از آن جايگاه فاصله گرفته     
خـود  » . سرسخت رضا هپلوي تبديل شده ايد      پيوسته و به مدافع   

منونه اي است از رويكردهاي ناسازگار پينه بـسته گذشـته و            
يعين اهنـا   » خوديها«برخورد با دگرانديشاني آه ديگر در صف        

 . قرار ندارند

درگذشـته چـه    » آرماهناي چپ «حال مقصود از مبارزه براي      
رايـي   اج –بوده است، آقاي هبروز خليق مسئول هيـات سياسـي           

سازمان توضـيحي منيدهنـد آـه آيـا مقـصود، رسـيدن بـه ان                
ي تئوريـك در قالـب ايـدئولوژي          آرماهناي چـپ تعريـف گـشته      

ديكتاتوري پرولتاريا است ، آه آساني تا پيش از فروپاشـي           
احتاد مجاهري شوروي مي خواستند بر ملت ايران حتميـل آننـد و             

 آـه   آشورمان را بـه زيـر سـلطه ابرقـدرت مهـسايه برنـد؟               
اش از آن فاصـله       ديرزماني است خيـل بزرگـي از باورمنـدان        

گرفته و آن خرقه تنگ انديشه وري بـسته و نـا آزاد را از               
توان در حريت فرونرفت آـه آقـاي          اما مني . تن به درآرده اند   

اي سـرزنش     هبروز خليق بدنبال پرسش خود از خامن بقراط بگونه        
» جايگاه«ريي از آن    آنند آه مشا پس از فاصله گ        وار اضافه مي  

 به صف مشروطه    - آه مقصود مبارزه در راه آرماهناي چپ است        -
خواهان پيوسته و به مدافع سرسخت رضـا هپلـوي تبـديل شـده              

نيستيد و نـسبت بـه      » خوديها«ايد، يعين اينكه ديگر در صف       
ــا«آن  ــد» آرماهن ــشته اي ــه گ ــاري . بيگان ــيوه رفت ــن ش اي

 آردن دگرانديش به زبان     غريدموآراتيك براي از ميدان به در     
، هنوز هم بـراي خبـشي       »اهتام«نكوهش و گاه بدتر از آن يعين        

از رهربان و متوليان بيـشمار گروههـا و سـازماهناي ديـرين             
آهنه نگشته  » هپلويها«گان    سياسي و بويژه آينه به دل گرفته      

 . و وجود دارد

 گفتمان مشرتآي آه مرزهاي تنگ و حمدودش اين چنني شـعار        -3
نه و اراده گرايانه باور دگرانديش را بازجويانـه زيـر           گو

روشن بگوييد، مشـا در     « «پرسش برده و امري پاسخ خبواهد آه        
توان بـه     ، مني »آنار جنگ طلبان دولت بوش قرار خواهيد گرفت       
خنـست اينكـه    . پايندان اش حتا براي يك روز هم باور داشـت         

از جتـاوز بـه     توانـد     پرسيت مي   آدام ايراني آزادخيواه و ميهن    
اش پشتيباني آند و يا خواستار آن باشد؟، چرا           خاك و سرزمني  

هم آوردان سياسي از گفنت حقايق در رابطه با مسببان اصـلي            
آه مهانا مسئولني ناخبرد مجهوري اسـالمي         احتمال يك محله نظامي،   

هـاي تـنش و       توان بي اعتنا به آنش      باشند، ٍابا دارند؟ مني     مي
ژمي مافيايي و تروريـست پـروردر منطقـه و          فرين يك ر   حبران آ 

جهان بود، اسرائيل را هتديد به نابودي آرد، هولوآاست يعين          
اين جنايت هولناك ضدبشري را، آه بيش از شش ميليون يهودي           
را زنده بگور آرد، منكر شد، از گروههاي تروريسيت اسالميسيت          
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، در  اهللا، محاس و الصدر، مايل و نظـامي محايـت آـرد             چونان حزب 
ثبات سياسي عراق و افغانـستان اخـالل بوجـود آورد، آـشور             

هـاي ميليـاردي از       سوريه و حكومت ديكتاتور آن را با بـاج        
آيسه مـردم زيرسـتم و حمـروم ايـران برپـا نگهداشـت، تـا                

اش رهربان ملي لبنان را ترور آنند و سـراجنام بـا              گماشتگان
امتي در پـي    برنامه امتي، آه خواسيت جز دستيابي به تسليحات         

ندارد، دست روي دست گذارد و خاموش ماند و از هنادهاي بـني             
املللي چون شوراي امنيت سازمان ملل متحـد، آژانـس جهـاني            
انرژي امتي در وين وهنادهاي حقوق بشر، احتاد اروپا، آمريكا          
و اسراييل انتظار نداشت، آـه از خـود در برابـر يـك رژمي               

تاآنون . آنشي نشان ندهند  مافيايي بيدادگر و توطئه گر، وا     
اعتنا به دو قطعنامه شوراي امنيت در         آشان حكومت بي      عربده

ها آه فـشاراش بيـشرت بـر ُگـرده ميليوهنـا              ادامه تشديد حترمي  
ايراني حمروم قرار گرفته و بر تورم و بيكاري و پريـشيدگي            
اوضاع اقتصادي آشورمان افزوده است، بي خيال درآـاخ هـاي           

اش   اند، آـه سـراجنام      ه، به راهي پا گذارده    مصادره شده نشست  
 .آغاز جنگي ديگر خواهد بود

 2002صدام حسني هم تا حلظاتي بيش از آغـاز جنـگ در سـال               
دست از رجزخواني و گزافه گـويي برنداشـت و خطـر را جـدي               

بنظر مي آيد آه رهربان رژمي مهانگونه آـه جنـگ هـشت             . نگرفت
ساله را با ختريب ارتش ايران و سـالخي امـريان اش بـر ملـت                

مان   يهنايران حتميل آردند و فرصت يورش نظامي عراق را بر م          
فراهم آوردند، اين بار هم براي حفظ رژمي مافيايي خود، آه           
اآثريت مردم ايران از آن نفرت دارند، يك محله نظامي حمدود           
را به تأسيسات امتي آشور براي حتريك احـساسات و عـرق ملـي              
ايرانيان، آه بار ديگر موجب محايت از آنان بشود، از چـشم            

 خــارجي، آــه اصــل امــا از منظــر سياســت. بــدور ندارنــد
اسـت، ايـن آـايف      » منافع و مصاحل ملـي    «اش دفاع از      بنيادين

هـاي ختـرييب و ضـدملي رژمي در           توجه به سياسـت     نيست آه ما بي   
خـود را بـه ايـن بـسنده آنـيم آـه             » تكليف«ايران، تنها   

بگوييم در صورت محله نظامي درآنار مجهوري اسالمي و يا دولت           
درسـت اسـت آـه      . واهيم گرفت بوش قرار خواهيم گرفت و يا خن      

هاي سياسـت جهـاني نبايـد از چـشم            احتماالت را درعرصه آنش   
هـا    بدور داشت، اما هنـر سياسـتمداران در ارايـه راه حـل            

بيين و پيـشگريي و شـناخت دمشـن اصـلي و              منيتواند به جاي پيش   
مبارزه جدي با آن، تنها در اين خالصه شود آه  مـسئول يـك               

 دگرانديش خود بپرسـد آـه مشـا در           جريان سياسي از هم ميهن    
طلبان دولت بوش قـرار خواهيـد         صورت محله نظامي درآنار جنگ    

و هبايي آه ملـت     » جايگزيين«گرفت و يا اينكه در توجيه امر        
ايران آماده است براي سـرنگوني مجهـوري اسـالمي بپـردازد،            

به ويژه اآنون آه آـساني از ايرانـي و بيگانـه            «: بگوييم
رانگر نظامي را در برابـر مـردم ايـران مـي            گزينه محله وي  

ناخواسته با شايعات و تبليغات جدايي      ) داريوش مهايون (»هنند
 .آور رژمي مهراه شومي

نژاد درنيويورك سخن از اشغال نظامي عراق و           آقاي امحدي 
اينجـا بايـد    . افغانستان از سوي آمريكا به ميان مي آورد       
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 اگـر قراربـر ايـن       اش،  آه اپوزيسيون ايران در طيف گـسرتده      
باشدآه سراجنام بر سر آماج دمكراسي و حقـوق بـشر بـه يـك               

اش تا برآناري رژمي ماليان دوام         آه آمرتين  -مهرايي ملي برسند  
ترين مسايل سياسي روز و        بايد آه در حتليل مهم     -داشته باشد 

رويدادهاي جهاني در ارتباط با آشورمان، ميان شان يك هـم           
 .برقرار  باشدسويي و هم خواني فكري 

 اگر خبواهيم اين سخن بريبط و شعاري امحـدي نـژاد را در             
رابطه با اشغال عراق و افغانستان از سوي آمريكا بپذيرمي،          
پس بايد آه بر بودن رژمي صدام حسني با مهه جنايات و ستم سي              

يعـين شـيعيان، آردهـا و         اي آه بر اآثريت مردم عراق،         ساله
هيب رفته است و مهچـنني جنـگ هـشت          ديگر اقليت هاي قومي و مذ     

ساله و حتقري ايرانيان و جنايت شلمچه صحه بگذارمي و يا رژمي            
طالبان را در افغانستان برتري دهيم برحكـوميت آـه اآنـون            
برسرآار است و فراموش آنيم، ستمي را آه رژمي طالبـان بـر             

 ,ن يعين زنـان و دخـرتان روا داشـته         نيمي از مردم افغانستا   
 يعـين آمـوزش حمـروم        خـود   آمرتين حقوق شـهروندي    آنان را از  

 مهـني   , و در خانه ها به اسارت مردان درآورده بودنـد          ،آرده
آه در اين ساهلاي پس طالبان، تنـها بـيش از پـنج ميليـون               

مـی توانـد بـرای      پسر به مدرسـه مريونـد،       نوباوگان دخرت و    
باورمندان راستني به حقوق بشر کافی باشدکه بد را از خـوب            

يدی متيز دهند و از دخالت های نـاروا در          پاهی را از س   و سي 
 .دست بردارند, سرنوشت مردمان اين سرزمني ها

 افزايش فشار از سوي جامعه آزاد جهاني بر حكـومتگران          
فاسد در ايران، خوشبختانه ديگر، تنـها مـسأله آمريكـا و            

در اين  . جرج بوش نيست آه هرروز ُدگم گرايانه بر آن بتازمي         
اش صـدر اعظـم آملـان بـانو           اد اروپا و در خط خنستني     ميان احت 

انگال مرآل در دوسال گذشته و هم در اين روزهـا در جلـسات              
جممع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك، جدي مسائل ايران          
از مجله برنامه امتي مجهوري اسالمي را دنبال آرده و از هـيچ             

 مـا از    فرصيت آوتاهي مني آنـد، آـه صـريح و روشـن بگويـد،             
دستيابي حكومت ايران به تـسليحات امتـي آـه بـه حبـران در               
منطقه و گـسرتش آن بـيش از پـيش دامـن خواهـد زد بـه هـر                   

اي جلوگريي مي آنيم و اين وظيفه دولت ايران است، آه             وسيله
 .با هنادهاي جهاني در اين باره مهكاري آند

مهگامي رئيس مجهور جديد فرانسه نـيكال زارآـوزي و وزيـر            
رجه اش آقاي آوشنر با اين رويكرد و سياست دولت آملـان،            خا

نشانه اي است از دگرگشت سياست هاي سازش آارانـه شـرياك و             
شرودر و فيشر در دوران رياست مجهوري رفسنجاني و خـامتي در            
رويارويي با شگردهاي مسئولني سازمان انرژي امتي ايران آـه          

وسـايل و   با پنهان آاري به مـدت پـانزده سـال، ابـزار و              
امكانات فين غين سازي اورانيوم را گسرتده فـراهم آوردنـد و            

املللي انرژي امتي در وين       به قول خود هم منايندگان آژانس بني      
و هم فرستادگان احتـاد اروپـا و ديگـر هنادهـاي جهـاني را               

 . سالياني دراز، به بازي گرفتند
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از سوي ديگر ما ايرانيان و مهه آهنايي آـه سياسـت هـاي              
ب و بويژه آمريكا را مورد انتقاد و سرزنش و آساني هم،            غر
قرار ميدهيم، بايد توجه داشته باشيم آه با        » جويانه  آينه«

.  آنـيم   زندگي مني » تنها«مان، دراين جهان پرآشوب       متام مشكالت 
هاي نژادي، بومي و مذهيب       هاي زير ستم، اقليت     بسياري از ملت  

اوه، لبنان، فلسطني، َتَبت    از مجله مردم دارفر در سودان، زميب      
اش برضـد ُسـلطه       و بريمايي آه در اين روزها شاهدخيزش مـردم        

نظامياني آه در سي سال گذشته با محايت چني آمونيست بر آهنا            
با سرآوب حكومت آرده اند، مي باشيم، بيشرتين پشتيباني از          
خود را، مرهون آمك هاي احتاديه اروپا و بويژه آمريكا مـي            

 . دانند

ــ ــي   مب ــازماهناي سياس ــا و س ــران، گروهه ــردم اي ارزه م
شان، اگر مهراه با شناخت درست از دوسـت           اپوزيسيون و رهربان  

و دمشن نگردد و سره را از ناسره متيز ندهـد وا ز مهراهـي و                
هـا و هنادهـاي آزادخيـواه جهـاني برخـوردار             پشتيباني دولت 

نشود، به ماننـد دو دهـه گذشـته از حرآـت بـه سـوي هـدف                  
نده و نريوهاي پشتيبان خود را نـا اميـد و پراآنـده،             واما

 . خواهند منود

اون سان سوچي بانوي مبارز بريمـا و دريافـت آننـده            . آ
جايزه صلح نوبل آـه از سـوي نظاميـان سـرآوبگر بريمـا در               
بازداشت مهيشگي در خانه خود به سر مي برد، دااليي الما رهرب            

از بند اسارت چـني،     مذهيب مردم تبت، آه براي آزادي آشوراش        
ساليان درازي است آه در تبعيد مي آوشد و از احرتام گسرتده            
جامعه جهـاني نيـز برخـوردار اسـت، آزادخيواهـان دارفـر،             
زميباوه و لبنان شناخيت واقعگرايانه از پـشتيبانان واقعـي          

انـد بـه دور       خود دارند و روشنفكران و رهربان شان توانسته       
ري، بـا درايـت وخـردورزي و        از غرب و آمريكا سـتيزي شـعا       

پشتكار، جهـان آزاد و آن آـشورها را وادار بـه دفـاع از               
 . خواست هاي خود آنند

 با اين بررسي، اگر خبواهيم بـه خبـش پايـاني نوشـتار           -4
مهچـنني مـي    «: آقاي داريوش مهايون توجه آنيم آه مـي گوينـد         

توان از فرصيت آه يكبار ديگر در اين صد ساله براي انساني            
 هبـره گرفـت و       ،  ن جامعه و حكومت ايران پيدا شـده اسـت         آرد

طرحي ديگر در انداخت آه براي بسياري از ما مـي بايـد از              
زمـان بـزرگرتين دمشـن  و        . خودمان و رويكردهامان آغاز شود    

» خدمتگزار ماست، بسته بـه اينكـه بـا خودمـان چـه آنـيم              
ه اي جز اين ندارمي آه استوار بر اين گفتار خردمندانـ            چاره

هـاي نافرجـام      هاي مشرتك تكراري هزارباره و آوشش       به گفتمان 
نزديك به بيست و پنج سـال       » مهه با هم  «چپ و ميانه و راست      

آه آساني هم در ايـن ميـان        » مهرايي«گذشته براي رسيدن به     
گرا به دور آن و خـود، سـيم           گون چپ و ملي     هاي گونه   از جبهه 

ينـه سياسـي بوجـود      يعين اينكه يك قرنط   «اند،    خاردار آشيده 
 :آورده اند، پايان داده مهگام و مهراه با آساني شومي آه

 به برآناري رژمي حاآم و گزينه جانـشيين آن آـه دو             -الف
 . اند باور راستني داشته باشند روي يك سكه 
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 در هپنه سياست خارجي آه اصل بـر دفـاع از منـافع و               -ب
اسـالمي بـا    حكـومتگران مجهـوري       مصاحل ملي آشور استوار است،    

آفــريين در منطقــه،  اتكــاء بــر رويكردهــاي ضــدملي، حادثــه
پشتيباني از گروههاي تروريسيت اسالميـست و مهچـنني آوشـش در            
راستاي دستيبابي به تسليحات امتي، ميهن ما را آسيب پـذير           
ساخته و احتمال آغاز يك يورش نظامي ديگر را فراهم آورده           

جامعه جهاني، از مجلـه     ما تشديد فشار از سوي هنادهاي       . است
شوراي امنيت سازمان ملل متحد، احتاديه اروپا و آمريكا را          

آنـيم و خواسـتار       بر حكـومتگران جـابر ايـران تاييـد مـي          
ي مـردم     پشتيباني هنادهاي حقوق بشري از جنبش آزادخيواهانـه       

 . ايران مي باشيم

بـا  » انساني آردن جامعه ايران   « طرحي نو بايد براي      -پ
اش مهـراه گـشته تـا          و عشق به ايران و مردمـان       انگيزه مهر 

بتواند با برخورداري از اعتمـاد بـه يكـديگر، آـنش هـاي              
گسسته از يكديگر را به هـم اتـصال داده و موجـب افـزايش               

مـان    توان مبارزاتي در راستاي جنبش آزادخيواهي مردم مـيهن        
 . گردد

 شكي نيست آه اين جنبش براي جنات مردم ايران، بـدون            -ت
رهربي سياسي خردمندانه و آاردان منيتواند به خـود شـكل           يك  

نبايد مهـه آن آـساني        در اين راستا،    .  گريد و سامان بيابد   
را آه با دانش و خرد و جتربه سياسي خود، آماده براي قبول             
تكليف و وظيفه و مسئوليت و آار وآوشش هـستند، بـه هبانـه              

 درسـيت در    آقاي شـاهني فـاطمي بـه      . مستثين آرد . نام و نشان  
» مجهوري اسالمي در عراق چه ميكنـد      «: نوشتار خود زير عنوان   

 :مي نويسند)  سپتامرب26آيهان (

اين حق مسلم يكايك شهروندان ايران است آه در برابـر           «
بـار را     هاي خامنان بربـادده نظـام، ايـن سـكوت مـرگ             سياست

بشكنند و از مهه امكانات براي ابراز اعرتاض و انزجار خـود            
غريقابل تصور است آه يك ملت ايـن چـنني بـه            . ده آنند استفا

 بـر   -» .هاي آينده بي اعتنا باقي مبانـد        سرنوشت خود و نسل   
اين گفتاورد راستني چيزي نتوان افزود، جز اينكـه يـادآور           
شومي آه اين حق مسلم راهم، شاهزاده رضا هپلـوي مهچنـان آـه              

سوز و  مهواره خود بيان آرده اند، به عنوان يك شـهروند دلـ           
مبارز ايران با قبول مسئولييت آه بارها به آن اشاره منوده           
اند، دارا بوده  و بايد آه در صف خنستني مبارزه و رهربي آن              
در آنار مهه عاشقان راه آزادي ايران قرار گرفتـه و بـراي             

 .       ملت دربندمان، افتخار بيافرينند


