
 
 

 

 

 ايرانمردم گفتاري كوتاه و صادقانه با 

، کشوردر يجاد يک حکومت مردم ساالررژيم جمهوری اسالمی و ا جاری مردم ايران برای خلع يد از مبارزات
 .  استوشکننده و باری سنگين ظريفودامنه دار برنامه ای ،دراز و راهی پرپيچ و خم،  و خطيرسالتی بزرگر
 

 مقصده بن اين بار درسانسالم  و ، صحيح اين برنامهاجرای ، پيمودن درست اين راه،انجام صحيح اين رسالت
 . بدون رهبری ممکن نيست

 
 آنايجاد  ولی ظهورو يا همه صاحب نظران و مبارزان بوده استمورد قبول رهبری عنصرسالهاست که نياز به 

تا کنون زنيدرخارج کشورنداشته و ندارد و امکانيم اعمال ميکند علّت خفقان و سرکوبی که رژ درداخل کشوربه
ی مبارزان را برمبنای اصولازای عده  ،کمال حسن نيتبا  اکثرا ، ها و سازمان های مبارزگروه ،بارها اشخاص

کيل هائی تشاشورو  هاکميته انتخاب و ميان آنان را و تنی چند از، دعوت، آنها بوده همه ظاهرا مورد قبولکه
 اما هيچ يک به رهبری .هدايت کنندآنان را ياری دهند تا مبارزات را سازمان دهی و مردم خواسته انده و ازداد

ها و ميهن ا و سازمان ها و با سپاس از تالش گروه ه،با کمال احترام به همه اين اشخاص.  نشده است منتهی 
هبری توانا که بتواند مبارزات را تا حصول ايجاد يک ر چنين بنظر ميرسد برای رفع اين معضل و پرستی آنان

 .شمارش کنيم را  اووظائف خصوصيات و  ومبازاتی رهبرنا و معمفهوم ابتدا  الزم است،پيروزی هدايت کند
  

  ؟كيست مبارزات رهبر
عمومی عمومی مردم ايران و بويژه افکارافکاردر ت که بتواندی اسشخصمبارزات ملی مردم ايران رهبر

 به نحوی که مردم ايران ،روانی الزم را ايجاد کند  تاثير،خود  سوابق و توانائيهای، خرد،ايه اندشهپ برجهانيان
 ر گيریا نيز با بکو  با بهره گيری ازاين  پشتيبانیبتواندحمايت نمايند تا وی  زا ، اشتياقبا یو جوامع بين الملل
 ،دهی کندمبارزات و مبارزان را سازمان .يدنمااهم فر  راوسائل مورد نيازمبارزات ملّیو ابزار توانائی های خود

 . پيروزی هدايت کندحصول تا درايت و قدرت  ،خرد ،انديشهبا مبارزات را  ايد وطرح های عملی الزم را تهيه نم
 

  مبارزات تجربيات و سوابق رهبر، ويژگيها
 مردم ازهدايت و رهبری ،ه تجربيات و سوابق رهبربگونه ای است که مورد قبول مردم قرارگرفت،ويژگيها
 ، متخصصين زيرا،است که دستيابی به موفقيت تضمين ميگردد صورتـنـ در اي.کنند شتيبانیپو قبالـــاواست

 حياتی استکسانی که پشتيبانی آنان از رهبرساير ثروتمندان و ،سربازان ،)هاتکنوکرات( فن آوران ،دانشمندان
 . مردم ميباشند نيزجزو

 
 ميکند اينست  مبارزاتشرائط رهبریو حائز که شخص را واجد   و صد در صد الزمحياتی له خصوصياتمازج

 حمايت از، از قبول مسئوليت رهبریپيش ، و مبارزاتیاجتماعی ،که بعلت داشتن سوابق و تجربيات سياسی



 شخصيت های اجتماعی و ، و فداکارپرستميهن  سربازان ،)کرات هاتکنو( فن آوران ،دانشمندان ازبخشی 
 اجتماعی و ، سياسی،دارای پرونده مبارزاتی . برخوارد باشدیالملل  بينیهاسازمان وجوامع ،مقامات ،سياسی
 طرز صرفنظراز به همه آزاديخواهان ،باشدو دموکرات  آزاديخواه ، وطن پرست،باشدپاک و بدون خدشه مالی 

 ،به مبارزه با رژيم جمهوری اسالمیاراده قوی ميل و  ، احترام بگذاردآنان ولوژیـــدئــايفکرسياسی و 
 تدبير؛ سابقه مديريت در سطح باال ، ادامه مبارزه تا پيروزی و اراده توانائی، برنامه، طرح،استراتژی

 .داشته باشد...و
 

 :هد كرداآنهارا فراهم خوكه رهبر ابزار و وسائل مورد نيازمبارزات 
بری را تشکيل ــ پايه و اساس رهبوده ف نيزلرده ها و رشته های مختفن آوراِن شامل لت ايران که يبانی مــپشت

 و تاکتيک استراتژی ،)مبارزاتپول و وسائل مورد نياز مبارزان و( لجستيک ،آموزش ، اطالعات،ميدهد
  رژيمادار نمودن عناصر دعوت و يا ووايجاد ارتباطات با داخل کشور ، تبليغات ،های مبارزاتیطرح  ،مبارزات

 توسعه اين ،ی المللارتباطات با جوامع بين ايجاد ،به همکارینيرو های خودی هستند که قابل بهره برداری 
 . بين المللیجوامع و کسب پشتيبانی ارتباطات

 
 تمام با داشتن ، سازمان استنيا سازمان آزادگان که خود يکی از بنيان گزاران پرزيدنتهمايون آقای دکتراسد 

  ومبارزات شده اند رهبری قبول مسئوليت دارهدهو مديرع توانا ،مّممص ،بريک رهبر مّدو سوابق خصوصيات 
اساس  بررا کشورايجاد يک حکومت مردم ساالر درد از جمهوری اسالمی وـَهدايت مبارزات خلع يمسئوليت 

 .ندا به عهده گرفته  و قدرت خرد،رهبری انديشه
  

 ،آقای دکتراسد همايون توانائيها و سوابق ، سازمان آزادگان و نظرياتبابيشتر آشنائی خواهشمند است برای
 ١٩تاريخ  (،A   بخش۵صفحه   تايمزروزنامه واشنگتن ،جستجوگرگوگل ،ازطريق سايت اينترنتی آزادگان

  جوالی٢٠  و،١٩ ،١٨ ورلد تريبيون روزهای  تايمزنيويورک ،مجله دفاع واستراتژی ،)٢٠٠۶جوالی 
 ، با رسانه های مختلف٢٠٠۶ در گذشته و بخصوص در جوالی دکتر اسد همايون مصاحبه های متعدد ،٢٠٠۶

 .توجه بفرمائيد آينده یهاهفته  وروزها درايشانی مصاحبه هاو
 

آن تا استقرار از تا فروپاشی رژيم و پسملت ايران به رهبری آزادگان  تاکتيک و شيوه مبارزه ،استراتژی
 .گرفتقرار خواهد اختياردر  بزودی،و ديدگاه آزادگان برای ايرانی نوين ،حاکميت ملّی
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