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نقش ايرانيان خارج از کشور در جنبش 
 کنونی مردم ايران

چگونه می توانيم به ياری مردم ايران 
 بشتابيم

 
جنبش با شکوهی که هم ميهنان ما در داخل کشور 

ند، جنبشی است که سی سال تمام به راه انداخته ا
آن لحظه شماری می کردند.  ايرانيان در انتظار وقوع

فرزندان ايران چه در  زبسياری ا هادر طول اين سال
 اين رژيم با  سر سختانهداخل و چه در خارج از کشور 
ت به مردم ايران کوتاهی که از هيچ ظلم و ستمی نسب

پرداخته اند. در اين ميان مبارزه  به نکرده است
ی اساسی و نقش ايرانيان خارج از کشور پيشقدم بودند

 جان  اين مبارزينز بر عهده داشتند. بسياری ا را
  در  نيزبسياری و  از دست  دادند راهد را در اين وخ

 در چهرهرژيم  کرداریاندوه مصيبت های ناشی از بد
غ چراهمچنان ا همرزمان آنها خاک کشيدند. امنقاب 

تالش خود را برای و  مبارزه را روشن نگهداشتند
 . دادندادامه  با تمام توانسرنگونی رژيم 

 
اری بودند سيحماسه آفرينان ب در داخل کشور نيز

که دليرانه به ميدان آمدند و با خون پاک خود نهال 
امروز پس و  .کردند زادی و آزاديخواهی را آبياریآ

ثمره و است از سی سال اين نهال به بار نشسته 
 به بهانه انتخابات تماميتاست که  شيرين آن جنبشی

نه که  جنبشی. را به چالش گرفته استنظام حاکم 
جهان را مردمان سراسر  ان، بلکهيرتنها همه مردم ا

 به حيرت انداخته است.
 

در اين اوضاع سرنوشت ساز، پرسش اين است که ما 
 هنقشی می توانيم داشتنمرزی چه ايرانيان برو

ما را در  ،هموطنانمان ؟ چه بايد بکنيم تاباشيم
ساس کنند؟ چه بايد بکنيم که اين حرکت کنار خود اح

ن و مردان بويژه زنا نرود و تالش به هدر عظيم 
دختران و پسران جوان ما بی نتيجه نماند؟ چه بايد 
بکنيم که صدای واقعی و خواسته باطنی ملتمان به 

سياستمداران  تابايد بکنيم  گوش جهانيان برسد؟ چه
مردم ايران تنها کنونی تصور نکنند که مبارزه  جهان

هدف آنها لکه ، ببودهتقلب در انتخابات  بخاطر
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؟ چه بايد بکنيم که اين غول استنظام  تليک تغيير
تاريخ  ستانبه گور شاخ و دم جمهوری اسالمی را بی

بسپاريم و شر آن را از سر مردم ايران و جهان کم 
و احوال  کنيم؟ و مهمتر از همه اينکه در اين اوضاع

ی که چه ها نبايد بکنيم که مبادا اين حرکت از مسير
 ؟ج گرددخار ،مردم ايران می خواهنداکثريت 

 
اکثريت قريب به اتفاق کسانی که  آنچه مسلم است

بهانه انتخابات به ميدان آمده اند، نه طرفدار  به
مير حسين موسوی هستند و نه طرفدار محمود احمدی 

تقلب در  آنهانژاد. اگر چه در اين مرحله بهانه 
مت به حکو آناناصلی ، ولی قصد و غرض است انتخابات

امثال رفسنجانی  رت برگرداندنه قدرساندن موسوی و ب
و رضايی   ها و کروبی ها و ناطق نوری ها و خاتمی ها 

« رای ما را  ها نيست؟ آنهايی که در آغاز شعار
برگردان» سر می دادند، امروز شعار «مرگ بر 

فقط علی هم ديکتاتور از ديکتاتور» می دهند. منظور 
تور خامنه ای نيست، چرا که آنها می دانند که ديکتا

سی سال بر  در اين است که  ۀ نظامیواقعی مجموع
 .رانده استمملکت حکومت 

 
فريادهای مرگ بر ديکتاتور از حلقوم کسانی 

شان و يا ريا براد ،که پدرشانبيرون می آيد 
همه  .به دست دژخيمان رژيم کشته شده اندشان فرزند

همه سردمداران رژيم آنها هم می دانند که دست 
ميرحسين موسوی  حمايتبه  وزه امرآنهايی ک بويژه

 همچنانکه  ، در اين جنايات آلوده است برخاسته اند
 خود موسوی.دست 
 

بيرون می  فرياد مرگ بر ديکتاتور از گلوی کسانی
شان و دخترشان توسط همين آيد که همسرشان، خواهر

در طول بيست و چهار سال وی موس حاميان مير حسين
ای رژيم به شرف هچال هو در سيا هتک حرمت شدهگذشته 
  تجاوز شده است.شان و ناموس

فرياد مرگ بر ديکتاتور را کسانی سر می دهند که 
سردمداران اين رژيم و چهار نامزد  نند چطوريمی ب

سر از شان نان را انتصابی آنها و حاميان پشت پرده 
در   و ربوده اند           سفره مردم فقير ايران 

ها و سازمانهای هروبه گرا  ثروت ملی مملکتعوض 
 بذل و بخشش می کنند. تروريستی بيگانه
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فرياد مرگ بر ديکتاتور را پدران و مادران و 

سر می دهند که دختر و برادران و خواهران کسانی 
مانند خواهرشان را در شيخ نشينان خليج فارس 

 به معرض فروش گذاشته اند.بردگان 
 

گوش فرياد مرگ بر ديکتاتور را آنهايی به 
يان می رسانند که بستگانشان در سياهچال های جهان

صدای تند و هسرژيم زير شکنجه مزدوران آخوندها 
 ناله هايشان به گوش احدی نمی رسد.

 
فرياد مرگ بر ديکتاتور را مردمی می فرستند که 

عضاء خانواده خود هر يک از آنها در دوری يکی از ا
شور کوچ به خارج از کجانی که به علت عدم تامين 

شب و روز از دوری پدر و مادر و برادر و   رده اند.ک
 .  زجر می برندخود و ساير بستگان خواهر 

کسانی که در اين چند روز با فداکاری و 
جانفشانی در خيابانها به راه افتاده اند برای 

، بلکه می موسوی و احمدی نژاد فرياد نمی زنند
د سرزمين خولم و ستم و تباهی را از خواهند بنياد ظ

ين واقعيت ها به گوش  بر افکنند. دريغ است که ا
تالش جانانه ديگران  . دريغ است کهدجهانيان نرس

و  ها و هاشمیها  را به حساب موسویايران جوانان 
 .بگذارندغيره و ها  و کروبی ها خاتمی

هستند که  ايرانيان خارج از کشوراين  آری،
ی که در داخل کشور نموظيفه دارند اين حقايق را 

به گوش مردم سراسر دنيا ، شود به صراحت عنوان کرد
 رسانند.ب

 

 : فراخوان
جنبش درون  با هماهنگی و همراهیدر راستای  

حرکت خود جوش ملت ايران، کشور و کمک به پيروزی 
ستين قدمی که ايرانيان خارج از کشور می بايد خن

يه لاين است که با يک فراخوان از کبردارند، 
گروهها و انجمن  ،ی مبارزسازمانهاسياسی، رهبران 

های صاحب نظر مستقل بخواهند که در ها و حتی شخصيت
از  فارغو  گرد آينديک نشست اضطراری دور هم 
و به دور از  دئولوژيکتضادهای فکری، عقيدتی و اي

ست هم  هر گونه حب و بغض به صورت يک پارچه دست به د
و  اين جنبش ملی  ندنادهند و برای به سامان رس
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 .بپردازندبه چاره انديشی ميهنی 
 

بسيار مهم و ضروری است و هر  ،اين قدم نخستين
گونه تاخيری در اين امر سبب خواهد شد که افراد نا 

الف خبويژه عناصری که به ظاهر موارد و بی اطالع 
می برای پايدار ماندن آن در باطن ولی  ،رژيم هستند

 ر دست بگيرند و با سخنان د رشته امور را، کوشند
قدر مسلم می د. نبشو جنبش اينانحراف  سبب خود

کسانی که در طول سی سال گذشته به از همه  بايستی
، چه آنهايی که به سنين دنه امبارزه مشغول بود

چه  ،مفيد استده اند که تجربياتشان يپيری رس
از انرژی و آنهايی که در ميان سالی و جوانی هستند 

می شود  ،برخوردارندای سياسی و اجتماعی ه و آگاهی
. اما ضرورت امر ايجاب بهره برد به سود اين جنبش

در قالب يک مديريت  اين توانمندی ها کند که همۀمي
بهترين شيوه های دسته جمعی انجام بگيرد. تا بشود 

و در کرد  ارائهزان داخل کشور رمبارزه را به مبا
انعکاس  آن را داحخارج از کشور  نيز با يک صدای و

 داد. 
 

داخل کشور بر خالف شايعه پراکنی پر شور جوانان 
همچنان چشم اميد به خارج و  شدهافراد شناخته 

حق هم  ،دوخته اند هم ميهنانشان اين بخش ازحمايت 
در شرايط امن تنها دارند و درست هم همين است. چون 

می شود مسائل را است که و امان کشورهای آزاد جهان 
به و  نمود بازگوو  کردوشنی ديد و بررسی ه رب

  .نتيجه رسيد
 

به عنوان يک ايرانی که  ،با اين توضيحات کوتاه
می و ام سی سال با رژيم جمهوری اسالمی مبارزه کرده 

از صميمانه ، اين اجازه را به خود می دهم که کنم
سيون و سازمانهای سياسی و فرهنگی همه رهبران اپوزي

بدون درخواست کنم که  ،احب نظری صاو همه شخصيت ه
همه گرد هم بنشينند و با  ،انفراخواتالف وقت با يک 
و  م مسائل جاری را به بررسی بکشندنظر و مشورت ه

رشته امور را به  با تعيين يک دبير يا يک سخنگو
هدر رفتن تالش جوانان ايران  از دست بگيرند تا

ايند بگش راهی در جلوی پای اين جنبش. جلوگيری کنند
 . کرد را تسريع  سرنگونی رژيم از آن راهکه بشود 
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که  است برای ايرانيان جنبش اخير بهترين فرصت
پا کرده ربتوانند خود را از معرکه ای که آخوندها ب

. قدم نخست را جوانان در درون کشور اند نجات دهند
بايد برداشته اند، ولی قدم مهم و نهايی را 

کوتاهی و سهل  ارند.ر بردايرانيان خارج از کشو
خصی و گروهی و ايدئولوژيکی ش انگاری و يا تعصبات

از هيچ کس به  به ضرر ملت و مملکت است و به يقين
 پذيرفته نخواهد شد.   بهانه ایهيچ 
 

گزينش اين راهی که در پيش  اگر هم ميهنان ما در
کنند، اين موج عظيمی که به هواداری  کوتاهیدارند، 

از  ح جهانی بوجود آمده است نيزدر سط ،از ايرانيان
اين رژيم  چند یساليانباز هم و  دست خواهد رفت

اعمال خواهد فاسد سلطه خود را بر مردم مملکت ما 
 کرد. 
 

سخن آخر اين که اکثريت مردم ايران چه در داخل 
و چه در خارج بر اين باورند که بدون هدايت و 

ب به مرات اين جنبش رهبری از خارج، شانس پيروزی
از همۀ ايرانيان خارج از  از اينرو،کمتر است. 

که  شودکشور بويژه از مبارزان واقعی درخواست می 
شيوه ای که خود صالح              تک تک آنها به هر

رهبران اپوزيسيون را برای اتحاد و  ،می دانند
 يگانگی فرا بخوانند.

 
نيز  نوشتاریاز رسانه های تصويری و صوتی و 

اين دعوت  به ثمر رساندن که در شودمی واست درخ
و سرنوشت شرکت کنند تا بشود در اين شرايط حساس 

 .برسندو عمل همۀ ايرانيان به يک وحدت کلمه ساز 
 
حکومت  بساط نبر چيدعبارت در که  وحدت کلمه ای 

برگزاری يک  با و تجلی پيدا کنددينی آخوندها 
ر بنای منشورفراندوم برای نظام آينده ايران بر م 

 برسد.  عملبه حقوق بشر سازمان ملل متحد جهانی 
                                                                     

  هوشنگ معين زاده -با سپاس
                                                                             

 ٢٠٠٩بيستم ژوئن   - پاريس
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