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ناسيوناليزم به زبان ساده و بطور خالصه يعنی تجليات روح و عصبيه ملی ونمايش عزم و اراده يک ملت بگونه برنده ترين 
 . و استقالل در برابر تجاوزات داخلی و خارجیسالح ملی برای آزادی 

 
بايد بگويم سرزمين گرامی ما ايران از لحاظ تاريخی و .  و مردم آن اشاره کنمپيش از هر چيز بايد به شخصيت ايرانزمين 

 شرائط ايران تمام. فرهنگی، نيروی انسانی و موقعيت استراتژيکی در منطقه خاور ميانه از اهميت ويژه ای برخوردار است
 امروز خاورميانه مرکز ثقل سياست بين .را دارد که يک کشور پيشرفته و مدرن، دموکرات و مقتدر باشد بجز حکومت خوب

  .المللی است و ايران بدون شک مرکز ثقل خاور ميانه است
 

ران يک شخصيت اي. پدر دارکشوری است کهنسال و ملت ايران ملتی است . ايران يک کشور تازه به دوران رسيده نيست
ملت . يک واحد سياسی ارگانيک است با سابقه درخشان و شناسنامه معتبر. تاريخی، فرهنگی، سياسی، حقوقی و روحی است

بين آنهائی که در حال حاضر در سرزمين ما زندگی می کنند و آنهائی که يک اتحاد و پيوستگی ترکيبی است از ايران 
يند و هر تصميمی که باشندگان می گيرند مربوط به گذشتگان و آيندگان نيز می شود و درگذشته اند و آنهائی که بدنيا می آ

ايران بطوريکه در اوستا، يسنا  آمده است بهترين سرزمينی است که اهورا . بايد حقوق گذشتگان و آيندگان را در نظر بگيرند
  اعالميه آزادی بشر بشمار می رود، لوحه ها و استوانه کورش بزرگ که نخستين سرود های گاتا های زرتشت، .مزدا آفريده
 جشن های نوروز، ،شابوربي سنگ نگاره های عبه زرتشت،ک ، های هخامنشی و ساسانی، بيستون، نقش رستمسنگ نوشته

 شاهنامه فردوسی، سرود های شاعران و عرفای  زبان فارسی دری، و زبان ها و لهجه های محلی ايران،مهرگان، سده، يلدا،
 و ر، نقش های سحرانگيز قاليهای ايران، مينياتور های مبهوت کننده، قصه ها و داستان های ايرانی همه و همه هويتنامدا

متاسفانه امروز کليه مزايای خدادادی کشورما به علت تسلط ماليان فاسد و نا ايرانی .  ايرانی را تشکيل ميدهندارکان مليت
اگر رژيم خودکامه ساقط نشود و . اميت اين کشور و ملت بزرگ بخطر افتادهمبدل به مضار شده بنحوی که موجوديت و تم

ميشود که پايه  مبعوث ملت نگيرد ايران با مشکالت عديده روبرووتداوم پيدا کند و جای آن را يک دولت الئيک، دموکرات 
 . های استقالل کشور متزلزل خواهد شد

 
ليسم فرهنگی و الهام گرفتن از روح ملی، تاريخی وسنن ايران است که سبب تنها اتکا به ناسيوناليزم، ناسيوناباعتقاد من 

 .  را حفظ کرده استماهمين روح ملی است که تاکنون کشور.  نجات کشور خواهد شد
 

 سياست، جدائی دين  جدائی دين ازفرهنگ،منظور از سکوالر جدائی دين از. ايران نياز به يک حکومت سکوالر و الئيک دارد
حکومت و دولت . صاد، جدائی دين از قضاوت، و بطور کلی خلع يد ماليان از حکومت و دخالت در امور کشور استاز اقت

يعنی اينکه مسجد در سياست، فرهنگ و اقتصاد کشور دخالت . ايران بايد از تئوکراسی به دموکراسی و مردمی تبديل شود
 . صادی، فنی و آگاه و ميهن پرست اداره شودايران بايد بدست مديران اليق و دلسوز سياسی، اقت. نکند

 
 و هدر اينجا پيش از هرچيز بايستی به فرهنگ ايران اشاره کنم که همواره هادی و راهنمای کليه تحرکات ملت ايران بود

 . اساس موجوديت کشور ما را تشکيل داده است
 

وش، انديشه خالق و امواج فکر و جلوه های اين فرهنگ در واقع سکوالر و عرفی است و رنگ مذهبی ندارد و زائيده ه
و پس از اسالم فردوسی  زرتشتسازندگان اوليه اين فرهنگ که نقش اساسی داشته اند پيش از اسالم . روح ايرانی است

 هنگاميکه ما سرود های زرتشت را می خوانيم ويا شاهنامه فردوسی را می خوانيم، ارتباط . توسی خالق شاهنامه بوده اند
 . می کنيم به گذشته پر افتخار ايران و صدای تپش قلب ايران باستان را می شنويم و حس می کنيمپيدا
 

در اين فرهنگ تعصب راهی ندارد و سازندگان آن به دو . در اين فرهنگ نخستين بار يکتا پرستی در جهان عنوان شده است
) نيروی(؛ قانون کيهانی و فورس .وجه داشته اندمسئله مهم که اساس موجوديت و همه چيز را در عالم تشکيل ميدهد ت

 ).Law of Universe and force of Nature(طبيعت 
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 درده و نگذاشته تا ايران رفرهنگ ايران همواره نگاهبان کشوربوده و ايران را در برابر حمالت و تجاوزات خارجی حفظ ک

م بهره گرفته ولی جوهر ماهيت خود را نگاه داشته ه  فرهنگ ها و انديشه های ديگراناز. فرهنگ های بيگانه حل شود
 . است

 
ايران وقتی ناچار به پذيرفتن دين اسالم شد، به کمک همين فرهنگ واال هويت خود را حفظ کرده و در امپراتوری عرب حل 

 . نشده وحتی در اداره آن امپراتوری نقش اساسی داشت
 

ر گرفته ولی فاتحين را مجبور کرده که طرفدار و مشوق آداب، رسوم، زبان لط اقوام خارجی قراايران بارها تحت اشغال و تس
 . و فرهنگ ايران باشند

 
ايران فتوحات درخشان، آزادی بخش داشته و هرکجا رفته به رسوم و آداب و مذاهب آنها احترام گذشته و اثرات بزرگ 

  . استفرهنگی در نقاط مختلف جهان بجای گذاشته
 

 و تحت تاثير همين فرهنگ  گذشت، شادی، عشق، مهر، دوستی، بوده است،ه طرفدار نرمش، مدارافرهنگ ايران هموار
 :ايرانيان

 
تحت لوای اسالم و در قالب  هميشه تحت هر نوع شرايط سخت هويت ايرانی و اوستائی خود را حفظ کرده اند ولو اينکه -١

 . مانده انداسالم زيسته و عليرغم تمام فشار ها و مشکالت ايرانی باقی 
 ايرانيان همواره به بازگشت آزادی، اقتدار و افتخارات گذشته اميد داشته و در تمام تاريخ به پيروزی نور برظلمت اعتقاد -٢

 .عميق داشته اند
 

در فرهنگ ايران از هر موضوعی بحث شده، از هنر، شعر، چکامه، نثر، موسيقی، معماری، مينياتور، سنگ نگاری، و 
افکار .  شعرا و عرفا بارها و بارها به انديشه های الئيک و احترام به عقايد ديگران تاکيد شده آثار وادبيات ايراندر .   غيره

اومانيستی شعرا و عرفای ايران را هرکس بخواند، از هر مليتی ومذهبی که باشد، دارای هر باور سياسی و مذهبی که باشد 
 .  می آيد دردلش يکسان به طپش

 
 روح و فکر، ذوق و زيبائی بشر نقش تلطيف ايران از سرود های گاتا ها گرفته تا اشعار شعرای معاصر همه در آثار ادبی

 . بسزائی داشته
 

 و بگونه ای بسيار زيبا در آورده رفتهنديشه های متفاوت را گااره بصورت البراتوار انديشه های گوناگون بوده، وهم ايران 
 . ار باشدکه با ذوق و مزاج ملی اش سازگ

 
ارائه فرهنگ ايران انديشه های بزرگ و واالئی چون رزوانيرم، آئين مهر، آئين مزديسنا، آئين مزدک، آئين مانی، به جهان 

 پيش از ۵٣٩داده و در تمام اين آئين ها به آزادی بشر احترام گذاشته شده و نمونه آنرا در اعالميه کورش کبير که در سال 
در اين اعالميه که افتخار بشريت بشمار می رود برای . ل و آزادی اسرا صاده شد مشاهده می کنيمميالد، پس از سقوط باب

تا حدی .  بار از کورش بزرگ ياد شده است١٧ آزادی اديان، تاکيد شده و بهمين جهت در تورات  ونخستين بار به آزادی بشر
 به سه شخصيت و رهبر بزرگ تاريخ بشر اشاره  Prince نيکاال ماکياولی در کتاب.  که او را به درجه پيامبری ميرساند

 .(Theseus) می کند که عبارتند از کورش، موسی، و تيزئوس
 

شان به موجودات را نه تنها يايران احترام و عالقه به موجودات، حيوانات و گياهان توجه زيادی شده؛ اين عالقه ادر فرهنگ 
 : اشعار شعرا و عرفای بزرگ عنوان شده استدر ادبيات مزديسنا می بينيم بلکه بارها در

 
 که جان دارد و جان شيرين خوشست  ميازار موری که دانه کش است 

 د کـــــــــه موری شود تنگدلهبـــخوا  سنگدلوســـــيه انـــــدرون باشد
  جـــهاند بــــــه آزار موری تـــــيرز  نبرد کـــــهان و نبرد مــــــــهان 

 فردوسی          
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شعرای ما چون .  و لطافت روح بشری بر نمی خوريد قلبشما در هيچ آثار ادبی جهان به اين درجه از تکامل روح، رقت
فردوسی، خيام، حافظ، سعدی، عطار، نظامی، مولوی و هزاران شاعر بزرگ ديگر ستارگانی هستند که به جهان بشری 

 . روشنائی داده اند
 

 :  خواندم نميدانم چقدر صحت دارد ولی مبتنی بر حقيقت استجا سابقا دومطلبی در يکی 
 

مجلسی در کاخ اليزه ترتيب داد و ويکتور هوگو شاعر و . ده تصميم گرفت از ويکتور هوگو تجليل کنسمی گويند؛ دولت فران
 اعالم می کند و  ورود ميهمان را Usher  ضيافت ها معموال راهنمااينگونهنويسنده بزرگ فرانسه حضور پيدا کرد و در 

 . ميزبان يا شخصی که از او تجليل می شود بآنها خوش و بش کرده و به داخل سالن هدايت می کنند
 

اليا وارد شد توقتی سفير اي" آه، شکسپير، شکسپير: "وقتی اعالم شد که ميهمان سفير انگليس است ويکتور هوگو گفت
موقعی که سفير " آه سروانتس، سروانتس: "معرفی شد ويکتو هوگو گفتهنگامی که سفير اسپانيا " آه، دانته، دانته: "گفت

: هنگامی که سفير ايران به ويکتو هوگو معرفی شد او مدتی در انديشه شد و بعدا گفت" آه، گوته، گوته: "آلمان رسيد گفت
"Constellation, Constellation " ستاره درخشان داردکهکشانيعنی ايران يک  . 
 
اينجا منظور من مباهات و فخر و غرور نيست بلکه . يران در علم و دانش بشری نيز بسيار قابل مالحظه است خدمات ا،بله

 . الهام از گذشته برای ساختن بهتر حال و آينده است با توجه به تحوالت جديد دنيا
 

 صدها وواجه نصيرالدين توسی، دانشمندان ايران چون ابن سينا؛، خيام، ذکريا رازی، ابوريحان بيرونی، ابونصر فارابی، خ
بنظر بسياری از محققين، مبانی فرهنگ و تمدن . عالم ديگر خدمات گرانبهائی در جهت توسعه علم و دانش بشری کرده اند

امعه ج فلسفه، تاريخ،  درعالوه بر علوم تئولوژی، فقه،. غرب از يونان گرفته تا اروپا را بايد بيشتر در ايران جستجو کرد
 .  دانشمندان ايران سهم بزرگی داشته اندب، نجوم و فيزيکشناسی، ط

 
اما « : می نويسد» مقدمه« در کتاب معروف خود بنام ١۴ واضع تئوری عصبيه در قرن  متفکر و فيلسوف تونسیابن خلدون

ه يافته بود زيرا  اهميت عظيمی ميدادند و دايره آن علوم در کشور ايشان توسععقلیايرانيان بر شيوه ای بودند که به علوم 
دولت های ايشان در منتهای پهناوری و عظمت بوده و هم گويند اين علوم پس از اينکه اسکندر دارا را شکست داد و بر 

از قول پيامبر اسالم نقل شده است « : وی در جای ديگری می گويد» کشور ايرانيان غلبه يافت از ايرانيان به يونانيان رسيد
هرگاه قوم عرب «: و باز در جای ديگر می گويد» آسمان باشد قومی از ايران بدان دست ميابدکه اگر دانشی برگردن 

 . »برکشورهائی دست يابد بسرعت آن ملک را به ويرانی برد
 

د وگرنه عرب ها نقش اساسی در ن دار در آن ای که سهم تعيين کننده استيانتاريخ تمدن اسالم درواقع تاريخ تمدن ايران
  . حتی زبان و ادبيات عرب و نثر عربی و قواعد و دستور زبان عربی بوسيله ايرانيان تکميل شد.نداشتندتمدن اسالم 

 
ه دانش و پيشرفت تمدن کمک نکرده است و ايران از اين عهيچ چيز به اندازه دانشگاه ها به حيات قريحه ای بشر و توس

ظاميه  که در زمان ساسانيان صورت گرفت و بعدا دانشگاه ننه آن تاسيس دانشگاه جندی شاپور بودوجهت پيشرو بوده و نم
 . مبداء بود که موسسين و مدرسين آن غالبا ايرانی بوده اند

 
 کتابخانه های هخامنشی در زمان اسکندر و مميداني. بسيار مهم است) نويسندگی(نقش ايران درپيدايش خط و پيشرفت کتابت 

ساسانيان بوسيله اعراب بکلی سوخت و از بين رفت ولی باز می بينيم که در دوره جريان حمله اسکندر به ايران و در زمان 
 . اسالمی نقش ايران در خط و کتابت بسيار چشمگير بوده است

 
 و می بينيمندين نقش برجسته برنجی چدر ورودی جنوبی، بر   ميليون واحد کتاب دارد،١٢٠ که   آمريکا، کنگرهدرکتابخانه

من از آقای ابراهيم پورهادی رئيس بخش فارسی کتابخانه در کنگره آمريکا " تهمورث: "شته شده استزير يکی از آنها نو
در ميتولوژی «: در آنجا نوشته بود. اهش کردم کاتالوگ آنرا به من نشان دهد وعلت اين نقش را برای من توضيح دهدخو

 ديوان را به بند کرد و بآنها گفت شما را آزاد می کنم ايران يعنی شاهنانمه فردوسی نقل شده است که تهمورث پادشاه ايران
 . »به شرطی که خط و کتابت را بما بياموزيد و اينجاست که می گويند خط و کتاب پيدا شد

 
من در .  در دوره اسالمی بحد بی سابقه ای پيشرفت کرده بودCalligraphy صنعت کتاب و خطاطی  هنر وايران در

نخستين استاد سابق دانشگاه کلورادو و نيز در بررسی های آقای پور هادی در کنگره آمريکا به تحقيقات آقای دکتر مهدی 
 : داستان زير برخوردم
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 نوح بن منصور نامه ای به ابن عباد دانشمند –  خاندان اصيل ايرانی که مقر آنها بخارا بودازدر زمان حکومت سامانيان، 

ابن عباد پاسخ داد متاسفم زيرا . رد به بخارا برود و صدارت دولت اورا بپذيردايرانی مقيم ری نوشت و از او درخواست ک
اگر شما .  شتر نياز دارم۴٠٠نمی توانم از کتاب های خود دور شوم و اگر بخواهم آنها را باخود به بخارا حمل کنم الاقل به 

 قرن پيش از شش قرن پيش و ١١ در حدود و اين هزار می رسد ۴٠ کتاب حمل کند تعداد آنها به ١٠٠حساب کنيد هر شتری 
تنها در اين قرن بيست و يکم فکر .   بوده استCalligraphy اختراع چاپ به وسيله گوتمبرگ بوده که همه کتاب ها  

 .  هزار جلد کتاب چاپی داشته باشد٢٠ميکنم سراغ نداشته باشيد که دانشمندی غربی در کتابخانه خود 
 

 خانم ها و آقايان؛ 
 

شعاع . نگاه نکنيد  باين عصر تاريک کنونی که ماليان در ايران بوجود آورده اند، دولت و حکومت را غصب کرده اندشما
زبان . می کنيدمالحظه زبان و فرهنگ فارسی از چين تا هند ادامه داشته و هنوز آثار آن را بطور چشم گير در همه جا 

 بخوبی اهميت نفوذ  Percival Speerيخ هند نوشته پرسيوال اسپيرتار.  هند بودقاره  رسمی شبه سال زبان٨٠٠پارسی 
 وضعيت باغ سازی ، هنرفرهنگ ايران را از زبان فارسی گرفته تا کشور داری، معماری نظير تاج محال و نقاشی و مينياتور

 : آری بقول خواجه شيراز. کامال نشان ميدهد
 

  کرده اندبين جهان خدمت جام يفانرکاين ح  نگريدمخواری ب نبرسفالين کاسه رندا
 

اگر ايران از آن عظمت فکری و علمی بدين درجه از انحطاط رسيده يک علت بيشتر نداردو آن رواج افکار مذهبی و خرافه 
له ماليان کهنه فکر و تاريک انديش صورت گرفت و يگرائی و کنترل فکر و مرکز پندار ايرانيان در طول قرن ها بوده که بوس

 . يشرف ايرانيان شده استمانع از پ
 

است داخلی و يرژيم کنونی آخوندی و سيطره مسجد بر ايران ده ها و شايد صد ها سال ايران را به قهقرا برده، کارنامه س
 . ی رژيم مصيبت بار و غم انگيز استجخار

 
انی کردن وطن پرستان و  سال است که حکومت وحشت و ترور ماليان ادامه دارد، کشتار و اعدام های پی در پي و زند٢٧

، اعتياد، فحشا، شکنجه، خفه کردن صدای آزادی، سوء مديريت، فساد، تورم، گرانی، تاراج ثروت ملی و آثار ملی ايران
فروش دختران ايرانی .  و فرو پاشی کشانده استطانزوای سياسی، نارضايتی عمومی، فرار مغزها، ايران را به ورطه سقو
حمايت از تروريسم، حمايت از فلسطين، حزب اهللا . در امارات، پاکستان و برخی از کشور های اروپائی مورد بحث جرائد است

نيا با و تحريک آنها عليه اسرائيل، تهديد اسرائيل به نابودی، کوشش برای بدست آوردن سالح اتمی سبب جلب دشمنی تمام د
 . ايران گرديده است

 
احتماال دشمنان .  مردم ايران مسبب پيدايش نغمه های شوم جدائی جوئی شدهیظلم و نا رضايتی، نقض فاحش حقوق بشر

ايران نيز از اين نارضايتی عمومی و بی اطالعی برخی از هم ميهنان ما و سوء نيت برخی از آنها استفاده می کنند و در 
گروه ها پرچم هائی و سرود ده شده که برخی يحتی کار بجائی کش. جنبش های جدائی طلبی قوت گيرد  کهنتيجه سبب شده

 . هائی برای برخی از اياالت ايران ساخته اند
 

به اعتقاد من تا اين کابوس وحشتناک آخوندی از باالی سر ايران برداشته نشود امکان هر نوع خطر برای استقالل ميهن ما 
 . وجود دارد

 
 بطور موقت يکصدا و متحد شوند، فقط به منظور سرنگوئی رژيم ولو نجاست که ايرانيان داخل و خارج از کشور ناچارانداي

 مختلف خود را در باره طرز حکومت و سياست های آينده شان مطرح کنند و بآن تحقق  تا بعدا عقايد،منحوس آخوندی
 . بخشند

 
ن بردن فرهنگ، تاريخ و آثار و هويت ملی ايران بکار می برد تا هويت مذهبی، رژيم آخوندی تمام کوشش خود را برای از بي

رژيم آخوندی می کوشد آنچه را که ما  قبل از اسالم داريم و مايه افتخار ايران است . اسالمی، عربی را جانشين آن ها بکند
 . را جانشين کنديا نظائر آن عيد فطر بجای آن جشن نوروز را بردارد ورا تغيير دهد و شادباشی هائی همانند

 
رژيم آخوندی رسما و علنا با ملت ايران، تاريخ، هويت ملی ايران، بزرگان گذشته ايران و آنچه که ايرانی است در جنگ 

ملت ايران، جوانان، دانشجويان، دختران و پسران بطور کلی همه اقشار قريب به اتفاق مردم ايران ايستاده اند و ولی . است
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بنظر من بايد . جنبش های ملی عليه رژيم بطور آشکار و پنهان حکومت ماليان را چالش می کند. ژيم مبارزه می کنندبا اين ر
آلترناتيو مصممی در سياست ايران حضور پيدا کند تا مسئوليت و هدايت توده های ايرانی را که آماده سرنگونی رژيم هستند 

ی داخل، بلکه افکار عمومی خارج نيز آماده است و اين وظيفه آلترناتيو است خوشبختانه نه تنها افکار عموم. بعهده بگيرد
 . که بايد آنها را بسيج کند

 
 از اتحاد و پيدايش آلترناتيو شده وبهمين دليل رژيم آخوندی در خارج از کشور با عدر داخل ايران فشار های بی حد رژيم مان

مسئله . رزی اختالف و جدائی ايجاد می کند و مانع از اتحاد آنها شده استاطالعات، خرج پول نفت در ميان ايرانيان برون م
جامعه . مهم ديگری که جوامع ايرانی در خارج به آن توجه الزم ندارند مربوط به روانشناسی يا علم الروح ايرانی است

اند تحرک داشته باشد و ايرانی جامعه ای است عمودی و نه افقی، و بدون يک رهبری سالم و قوی، منزه و ملی نميتو
 هنوز به حساسيت اوضاع کشور و خطرات متوجه آن بحد الزم واقف نشده اند لذا متاسفانه وطن پرستان ايرانی در خارج نيز

مسئله ديگری که فعاالن سياسی در خارج به آن بايد توجه بکنند اين است که در خارج برای . در سکوت بسر می برند
با توسل به قواعد دموکراسی نمی شود پيشرفت حاصل کنند، دموکراسی در ايران پس از برکناری برکناری رژيم خود کامه 

 . رژيم ميسر است نه در حال مبارزه با رژيمی که بهيچ گونه قوائد دموکراسی احترام نمی گذارد
 

 : ماهيت رژيم آخوندی
 

اگر ميشناختيم . عی هم در شناخت آنها نکرده ايمجای افسوس است که ما مردم ايران هنوز آخوند ها را نشناخته ايم و س
.  آنها رای نمی خورديم و اجازه نمی داديم فکر و انديشه ما را تحت کنترل خود در آورندبقرنها مجذوب آنها نمی شديم، فري

نوتيزم می شود ؛ مات و مبهوت ميماند، هيبداستان مردم، و ماليان داستان خرگوشی است که در برابر مار کبرا قرار می گيرد
 . و طعمه آن می گردد

 
قرنها بزرگان ادب ما، انديشمندان، شعرا و عرفای ما چون خيام، سعدی حافظ و مولوی و ديگران همواره با آخوند ها مبارزه 
يح کرده و نقاب از چهره آنها برداشته اند، آنها مکررا در امثال و حکم و اشعار خود ماهيت ماليان را برای ايرانيان تشر

 .  کرده ولی به افکار آنها توجه کمتری شده است
 

 با اين همه مستی زتو هوشيار تريم  ظ شهر از تو پـــــرکار تريمـــای واع
 انـــــــصاف بده کدام خونخوار تريم     خون کسان توما خون رزان خوريم و

 خيام        
 کورشم بدان ز است وميساوقتکه زاهد افعی   شراب تلخ می نوشم من از جام زمرد گون 

 حافظ
 . و هزاران مثال ديگر که اينجا از تکرار آنها خودداری می کنم

 
غلب اآخوند تشنه خون و دشمن عرفا و روشنفکران ايران بوده و هست، البته استثنا وجود دارد، ولی قانون حکم بر  •

 .می کند
 . دين و فاسدندآخوند ها که خود را حافظ و مبلغ دين معرفی می کنند غالبا بی •
 .آخوند ها اکثرا بی وطن هستند به ايران، ملت ايران و تاريخ ايران و مردان تاريخ ساز ايران بی اعتنايند •
 آخوند ها برای حفظ قدرت بهرکاری تن می دهند و بهر جنايتی دست می زنند •
 دارنداعتقاد ن چيز يچ که به هو بی رحمند قدرت طلب ، بيکاره،آخوند ها اکثرا موجوداتی •
آخوند ها قرن ها است در ايران شريک قدرت بوده و حاال که با نيرنگ بر اريکه قدرت قرار گرفته اند حاضرند تا  •

 . ويرانی ايران به اقتدار خود ادامه دهند
 

 :يادتان هست خمينی در مورد ايران چه گفت

 »ت ايران نابود شود، مهم اين است كه اسالم پيروز شودسمهم ني  «
 

 : يخ چند صد ساله اخير می بينيم آخوند ها سه گروه بوده انددر تار
 

 .آخوند های خاموش و بی طرف در انتظار فرصت -١
 .آخوند های مخالف دولت -٢
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 .آخوند های موافق دولت و اکنون نيز می بينيم در راس قدرت قراردارند -٣
 

 دولت همواره نفوذ بسيار زيادی در دولت بايد بگويم در هر حال هميشه اين ماليان چه بی طرف، چه مخالف، و چه موافق
ما بندرت در ميان گروه .  استفاده کرده اندمذهبی Vetoداشته اند در واقع در هر موردی که الزم دانسته اند از قدرت وتوی 

ايران و آنها همواره احساسات ملی را کوبيده و با شعرا، عرفا، و روشنفکران . های ماليان بر ميخوريم که دشمن ملت نباشند
 . وطن پرستان دشمنی کرده و هرگز به فرهنگ، تاريخ و افتخارات ما وفادار نبوده اند

 
ماليان هميشه مخالف آزادی زنان بوده اند، وتا توانسته اند به آنها ستم کرده اند و عمال نصف جمعيت ايران را که زنان 

 . ست بوده وه زنان و خفه کردن آزادی آنهاعليه آخوندی باشند به حساب نمی آورند، و اصوال لبه تيز رژيم 
 

بطوريکه ميخوانيم انقالب هائی که در دنيا رخ .  آخوندی بعکس کليه انقالب ها ضد انسانی و ضد بشری بود١٩٧٩انقالب 
 برگشت به قهقرا و ١٩٧٩ بهرحال در جهت پيشرفت بود ولی انقالب  و انقالب های ديگرداده، انگليس، فرانسه، روسيه

 ٢٧ و برای ايران جز مصيبت، بد بختی، چيز ديگری نداشته است و در طول مدت هدن ايران به قرون اوليه اسالمی بودکشان
 . سال هدف ماليان چه تند رو و چه اصالح طلب تسلط بر ايران و تداوم حکومت مذهبی و سلطه مسجد بر ايران است

 
ادامه دهد مگر اينکه به نفوذ ماليان وکوتاه کردن دست آنها از اداره بدون ترديد ايران قادر نخواهد بود به زندگی ملی خود 

آخوند های حاکم بکلی مشروعيت خود را چه از لحاظ سياسی، چه اجتماعی، و چه مذهبی از دست داده اند . کشور خاتمه دهد
المی ايران را سکوی و افکار عمومی جهان نيز روز به روز بيشتر عليه اين رژيم بسيج می شود، چرا که جمهوری اس

پرتاب افکار مسموم و خطرناک خود ساخته و از تمام امکانات سياسی، و اقتصادی ايران برای برهم زدن نظم بين المللی 
و پول نفت را بجای پيشرفت اقتصادی و رفاه عمومی در جهت مقاصد شوم تروريستی و رسيدن به سالح . استفاده می کند

روه های تروريستی در خاورميانه و همه جای جهان کمک می کند؛ به آنها سالح ميدهد، حمايت اتمی بکار گرفته است و به گ
 . های مالی و لجستيکی از آنها به عمل می آورد؛ و رسما اعالم کرده و مکرر تاکيد می کند که کشور اسرائيل بايد نابود شود

 
 نخست مبارزه را با رژيم انيرانی آغاز کرده و هنوز  هایزور از  سال است مردم ايران با رژيم آخوندی مبارزه می کنند و٢٧

ايستاده اند کشته داده اند و خون داده اند، به زندان رفته اند، و هنوز تعداد زيادی از وطن پرستان در زندان بسر می برند، 
خارج از حالت توازن به حالت اما الزم است نيرو های ملی چه در داخل و چه در . ولی خوشبختانه مبارزه همچنان ادامه دارد

 . تقارن در آيند
 

 .  برخوردارند از توانائی مادی و معنوی که دارند کمک ايرانيان برون مرزیز بهاي مردم ايران نجاست کهدر اين 
 

در اينجا بايد اشاره مختصری به جنبش آزادگان بنمايم که هدف آن برکناری ماليان از صحنه سياست ايران وکمک به مردم 
 . ايران برای ايجاد يک ايران ملی، سکوالر، دموکراتيک و نيرومند است

 
ارتشبد دکتر بهرام آريانا همراه چند نظامی گرا، دانشمند و منزه بنام؛ - پاريس به ابتکار يک امير ايرانجنبش آزادگان قبال در

ی از ايرانيان ميهن پرست تجديد دتعدا و چند سالی است در آمريکا با همکاری و تعدادی دانشجو و من آغاز به کار کرد
 . فعاليت نموده

 
اين سازمان برنامه خود را برای برکناری جمهوری اسالمی عنوان کرده و ديدگاه خود را برای ايجاد يک ايران جديد روشن 

 . قابل دسترسی است     azadeganiran.com   کرده است که در تارنمای آزادگان
 

ه داريم تنها با توسل به نيروی ناسيوناليسم فرهنگی، الهام گرفتن از تاريخ و فرهنگ ملی است که ما در گروه آزادگان عقيد
ايرانيان بيش . ميتوان به ملت ايران روحيه داد و انرژی الزم را پديد آورد تا بايک همت آتشين اين رژيم انيرانی را ساقط  کند

 .  امنيت سياسی کشورشان را بخطر اندازنداليان حيات سياسی واز اين ديگر نمی توانند بنشينند و نظاره کنند که م
 

ما احساس می . آزادگان يک جنبش ناسيوناليستی است، که جنبه ايدئولوژيکی ندارد و ملهم از تاريخ و فرهنگ ايران است
 به کمک مادی و معنوی کنيم که ايران با رفتار ماليان حاکم در مرحله تعيين کننده ای قرار گرفته و بيش از هر زمان نياز

فرزندان خود بويژه ايرانيان خارج کشور دارد؛ آنها می توانند با قدرت معنوی و مادی که در خارج از کشور دارند کمک های 
نجات ايران و مبارزه با رژيم ماورا خشن فاشيستی جمهوری اسالمی کار دشواری است . موثری برای نجات کشور بنمايند

اگر همت و ياری ما ايرانيان برون مرزی باشد و بتوانيم به هم ميهنانی که . د به پيروزی زياد است و امي شدنی استولی
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درگير يک نبرد سخت با رژيم هستند کمک کنيم پيروزی در راه خواهد بود و بنظر من اينکار بايد بهر صورت انجام گيرد و 
 . خواهد گرفت

 
ران و کليد آزادی ايران تنها در دست ايرانيان است، نه آمريکا و نه جامعه در آخرين تحليل بايد تاکيد کنم که سرنوشت اي

البته حمايت معنوی و سياسی جامعه جهانی برای آزادی ملت ها از شر حکومت های خود کامه موثر ولی کليد کار در . جهانی
 .دست مردم ايران است

 
 خانم ها آقايان؛ 

 
 بارها در کوره های تاريخ رفته ولی آبديده تر بيرون آمده و هيچ دليلی ندارد که ايران بار ها سوخته، خاکستر شده، ايرانی
 . دوباره برنخيزد، آزاد نشود و افتخار نيآفريند

 
بار ها پيروز شده، پيروزی های .  و مد فراوان در طول تاريخ وزندگی چندين هزار ساله از خود داشته استرايرانی جز

ايران بارها شکست خورده، زمين خورده و برخاسته به . به آزادی بشر کمک کرده است. شتهافتخار آفرين و آزادی بخش دا
زندگی با شادی، خوشبختی توام با حوادث پی در پی ادامه داده؛ اين شادی ها، پيروزی ها، شکست ها، غم ها و اشک ها 

رخی و زيبائی شقايق سوزان کوير ايران تصوير های پرشکوه و در عين حال تراژيک و غم انگيز، خونين و الله گون به س
 . در دل و روح و لوحه وجود ايرانی پديد آورده و او را قويتر ساخته

 
 و بر ايرانی موجودی پيچيده و چند بعدی است؛ او بردبار و صبور است؛ ولی هيچگاه اميد به پيروزی را از دست نداده

 . دشمنان خود غلبه کرده است
 

  تا درخواست کرد برد؛ خليفهاد نزددغببه دين توسی سالها زحمت کشيد و کتابی راکه نوشته بود، می گويند خواجه نصيرال
ابن حاجب وزير خليفه . خواجه هنگامی نزد خليفه ميرود که معتصم در دجله مشغول تفريح بود. کتاب را به خليفه تقديم کند
کرد اهل کجائی؟  خواجه نصير پاسخ داد اهل خراسانم؛ ابن  گرفت و به دجله انداخت و سئوال ينکتاب را از خواجه نصيرالد

از گردش روزگار هالکو خان مغول پيدا شد و .  ميآورمو گفت ميروم نصيرالدين حاجب گفت پس شاخت کجاست؟ خواجه
 گفت شاخم خواجه نصير وزير اوشد و هالکو را به بغداد برد؛ وقتی فاتحانه وارد بغداد شد دستور داد ابن حاجب را آوردند و

 . را که ميخواستی آوردم
 

 خانم ها آقايان؛ 
 

با ذخائر طبيعی و اهميت استراتژيکی و پشتوانه قوی . ايران کشور بسيار وسيعی است، مردمی باهوش و با استعداد دارد
 . آرامشتاريخی و فرهنگی، ميتواند نقش مهمی نه تنها در منطقه بلکه در دنيا ايفا کند ولی نقش مثبت درجهت صلح و

 .  برای ساختن آينده مدرن باشدمنبع قدرت ملی مهم و  می تواند پشتوانه  ما پر افتخارگذشته
 

 .يکی باشد در سود و زيانبهره آنچه که مهم است اتحاد است برای آزادی ايران چرا که همه ايرانی ها را 
 

 سال پيش در ٧۵ که حدود »يران در گذشته و حالا«اجازه بدهيد در پايان به قسمتی از کتاب ويليام جاکسون تحت عنوان 
 . خود ايران بود و در باره ايرانی تحقيقات بسيار مهمی کرده اشاره کنم

 
 : او در بازديد از تخت جمشيد می نويسد

 
 ...  ياد می آيدم اين رباعی خيام بهوقتی به خرابه های تخت جمشيد نگاه می افکني... «

  به آرام گرفتوآهــــوبچـــه کرد و ر  گرفت آن قصر که جمشيد در او جام 
 ديدی که چگونه گور بهرام را گرفت  مرـُـبهرام که گور مي گرفتی همه ع

 
 : و باالخره ويليام جاکسون چنين نتيجه می گيرد

 
. فته اندولی اينها همه خراب و در معرض بادو باران قرار گر. اين قصر داريوش بزرگ است، اين آپادانا قصر خشايار است
کسی چه ميداند از ميان تاريکی های گذشته دور، از ميان آتش . اينها همه حکايت از عظمت و افتخارات گذشته ايران می کنند



  در النگ آيلند-سخنرانی انجمن فرهنگ ايران زمين 

  برگ 8 از 8برگ 

سبب بازگشت افتخارات و عظمت گذشته گردد و بار ديگر صفحات تاريخ سيمرغ، از ميان ايران پريشان شايد دست توانائی 
 .ايران را مزين کند

 
  چونبزرگی تاريخ و فرهنگ ايران، با الهام از ارواح ،با الهام از ناسيوناليسم، يعنی روح ملی ايران.... ديد ندارمبله من تر

 . کورش، داريوش، بوذرجمهر حکيم، در اين نبرد با اهريمن ايران پيروز خواهد شد
 

 سپنتا من و اهريمن ملت ايران پيروز ينببياری اهورامزدا و به برکت و دعای زرتشت در اين نبرد بين نور و ظلمت، نبرد 
 . می گردد

 
 : بقول نظامی گنجوی

 
 .بر او دست چو بنده آسان رسد  چو دوران ملکی به پايان رسد 

 
 

 
 


