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 هموطنان عزيز 
 

همه بخوبی با شرايط حاکم بر کشورمان آشنائی داريد، در بيست و چهار سال                         
گذشته حاکم بودن يک تفکر خاص که همانا سماجت بر استقرار نظام ِدينی بوده                     

چند است، باعث گرديده که ملت ما دچار سرنوشتی متفاوت از آنچه که در تاريخ                  
در اين دوران اعمال و رفتاری به نام           . هزار ساله خود تجربه کرده است بگردد         

خدا و دين اسالم انجام گرفته که با کمال تاسف نتايج حاصل از آن بيش از همه                         
آنچه که امروز در مملکت ما ميگذرد نتيچه               . ضربه به دين اسالم بود والغير          

ت که همگی شاهد آن هستيم و         بيست و چهار سال حکومت ديکتاتوری مذهبی اس         
شما خود شاهد بوديد و هستيد که طی اين              . نيازی به شرح جزئيات آن نمی بينم          

سالها اين جانب نيز يکی از هزاران انسانی بودم که بخاطر وطن پرستی و دفاع                    
ولی من در اين       . از آزادی عمر خود را در پشت ميله های زندان گذرانده ام                       

نيستم در باره جزئيات اين دوران و ستمی که بر ملت               مرحله زمانی خاص مايل      
لذا آنچه که برای     . ما که من نيز عضو کوچکی از آن هستم وارد آمد گفتگو کنم                  

من مهم است و باور دارم که برای فرد فرد ملت ايران نيز مهم باشد آگاهی از                           
ملت ما در سال هزارو سيصد و        . وضعيت موجود و خروج از بحران حاکم است        

فتاد و شش يعنی زمانی که آقای خاتمی با بيانات و افکار تازه ای به عنوان                              ه
کانديدای رياست جمهوری وارد ميدان مبارزه شدند تصور نمود که با اهداف بيان               
شده از سوی ايشان ميتواند گام نخستين در راه نجات و رسيدن به مردم ساالری                     

اما با کمال   . ته است، بيرون آيد    را بردارد و از ورطه هولناکی که در آن فرو رف             
تاسف تجربه پنج سال اخير نشان داد که آقای خاتمی قادر نبوده با همه افکار                              
متفاوتی که مطمئنا در سر دارد، آن قدمهای اصلی را در راه انجام اصالحات و                     

گناه از ايشان نيست بلکه گناه از نظامی است         . رسيدن به آزادی ملت ايران بردارد     
 . در آن نظام قرار گرفته اندکه ايشان

تاکيد مينمايم که نظرات و گفته های من و شما مردم بزرگ ايران در راستای                           
ما . مخالفت با دين اسالم نيست بلکه بالعکس در راه ايجاد مصونيت برای آنست                  

هزينه های سنگين و خسارات جبران ناپذيری را تحمل کرده ايم و بهای تمامی                       
هدف ما کنار گذاشتن دين نيست بلکه جلوگيری           . داخته ايم اين مصائب را نيز پر      

از توهين بيشتر به اسالم، مقدسات و اعتقادات ِدينی مان است که همگی پايبند به                   
من به اشاره تاريخ متوسل مِيشوم و شما را در جريان حکومت سيصد              . آنها هستيم 

ی در جهت آزادی،     ساله کليسا در اروپا قرار ميدهم که در آن دوران نه تنها قدم                 
امنيت، پيشرفت علم و دانش برداشته نشد بلکه فجايعی رخ داد که اروپا را سيصد                 

دِيگر تجربه بيست و چهار ساله گذشته             . سال از دنيای خودش عقب نگهداشت          
کافيست که فرسنگها از آنچه که بوديم عقب تر رفتيم تا چه رسد به مقايسه آنچه                        

واهم که به دولت آقای خاتمی، به مجلس و به                     من از شما ميخ      . که بايد باشيم    



. مسئولين حکومت تفهيم نمائيد که اصالح قانون اساسی مشکل ما را حل نمی کند                
ما در باره قانون اساسی صحبت نمی کنيم وآنچه که برای ما مهم است و با                                  
صدای بلند به مردم ايران و جهان ميگوئيم نوع حکومتی است که بر ما حاکم                            

ی خواهيم بطور مسالمت آميز و با نظارت سازمان ملل و کليه نهادهای             ما م . است
حقوق بشر از مردم ِايران سوال شود که آيا عالقمند به تداوم رژيم مذهبی هستند و       
يا مايل به بر پائی رژيم مردم ساالر ميباشند؟  ما نمی توانيم در دنيای کنونی با                         

کومت کليسا پاسخی برای عقب      توجه به تجربيات گذشته و تجارب سيصد سال ح           
ماندگی بيست و چهار سال گذشته پيدا کنيم جزاينکه بگوئيم کسانی که به نام                               

ما . رهبران اين نظام بر ما حکومت می کنند برای عصر حاضر خلق نشده اند                      
ما حذف يا کاهش اختيارات شورای نگهبان        . اصالح قانون اساسی را نمی خواهيم     

مع تشخيص مصلحت نظام و حتی رئيس جمهور را نمی             و يا واليت فقيه و يا مج        
ما خواهان انجام رفراندمی هستيم که طی آن فقط دو سوال در مقابل ملت               . خواهيم

تداوم حکومت مذهبی يا رژيم     . ايران قرار بگيرد و ملت بتواند آزادانه جواب بدهد        
دست دارند ما از آقايانی که قدرت را در      . مردم ساالر با نظارت سازمان ملل متحد      

است می  و بر مردم حکومت می کنند و مدعی هستند که ملت ايران پشتيبانان آنان               
خواهيم آنقدر آزاده و منصف باشند که اجازه بدهند رفراندمی برای ادامه نظام                        

اگر . جمهوری اسالمی ايران يا ايجاد نظام دموکراسی در اين کشور انجام شود                   
 پرسی دارند چرا بايد از انجام يک رفراندم                 آقايان اطمينان به نتيجه چنين همه          

 وحشت داشته باشند؟ 
رفراندم صرفا بطور مسالمت آميز اجازه ميدهد که مردم در ترميم سرنوشت خود               
سهيم باشند و به حاکمان زمان بايد گفت که ملت ايران نمی خواهد خود را بر آنها                   

يک رفراندم در ايران        تحميل کند بلکه اين آنها هستند که با عدم قبول انجام                           
خودشان را بر هفتاد مليون نفر مردم ايران تحميل کردند و شرايطی در کشور                        
. بوجود آورده اند که با کمال تاسف باعث سر افکندگی مردم ايران گرديده است                    

بايد گفت ای مسئولين نظام، بگذاريد غرورملی اين سرزمين به جايگاه حق خويش              
عا مدعی جانشينی بنيان گذار اين نظام هستيد بياد                 شما اگر حتی واق      . باز گردد  

آوريد که ايشان در سخنرانی معروف روز بهشت زهرا از نظام گذشته ايراد                            
گرفتند که اگر به رای پدران ما استناد می کنيد آنها حق نداشتند برای ما تکليف                        
ا معلوم کنند و حاال فراموششان نشود که بيش از نيمی از جمعيت فعلی کشور م                      

 . در سال پنجاه و هفت يا نبودند و يا دوران کودکی را سپری ميکردند
مردم اِيران از آنچنان بلوغ فکری برخوردار بوده و قدرت تشخيص دارند که                         

اگر آزادانه به تداوم نظام          . آنچه را که بخواهند ميتوانند آزادانه انتخاب نمايند                
که يکی از بزرگترين        جمهوری اسالمی رای بدهند مطمئن باشيد که من هم                        

قربانيان نظام هستم و مورد ظلم و تعدی و تبعيض واقع شده ام از رای مردم                              
اما اطمينان داشته باشيد که اگر اجازه ندهيد، مسلما          . اطاعت و پيروی خواهم کرد    

مردم ايران اين حق را از شما خواهند گرفت و من به هيچ وجه مايل نيستم که اين                  
من پيرو مصدق و گاندی بوده و معتقد به                     . م بشود  طلب حق با خشونت توا          



همزيستی صلح جويانه و حل مسالمت آميز مسائل سياسی و اجتماعی ايران                             
من می خواهم همه ملت ايران اعم از زن           . عليرغم بينشهای گوناگون درآن هستم     

و مرد برای رسيدن به دموکراسی، برابری و برای ايجاد محيطی مملو از امنيت                  
 دست به دست هم دهند و برای ساختن ايرانی آزاد تالش کرده و ياری                      و آزادی 
من از هموطنان تقاضا می کنم و قويا مي خواهم که هرگز تسليم زور                        . رسانند

نشوند ضمن اينکه هرگز نمی خواهم ملت ايران با شما وارد جنگ شوند و من با                    
م می خواهم تسليم     ولی از شما ه    . همه وجودم از اين مقابله جلوگيری خواهم کرد         

به آنها اجازه دهيد که            . حقيقت شويد و به رای مردم ايران احترام بگذاريد                      
ما امروز در آغاز قرن بيست و يکم و در              . سرنوشت خويش را خود تعيين کنند       

جهانی زندگی ميکنيم که با پيشرفتهای بسيار عظيم در زمينه های تکنولوژی،                        
شور ما از دوران حکومت بيست وچهار           ملت و ک   . علمی و دانُش روبرو هستيم      

در آمد سرانه ملت     . ساله شما جزو عقب افتاده ترين کشورهای دنيا در آمده است             
ما در سال پنجاه و هفت بالغ بر هزارو ششصدو بيست و پنج دالر بود ولی در                          
دوران شما و در سال هفتاد و پنج تا ميزان صدوپنجاه دالر تقليل يافت و بعدها که                  

ل اضافه شدن قيمت نفت در آمد سرانه کشور به نزدِيک هزار دالر رسيد                      به دلي 
 . شما منت آنرا بر سر ملت گذارديد

اين شما بوديد که مردم ايران را وادار به دادن يک مليون و دويست هزار نفر                          
در . شهيد و قربانی و معلول نموديد و اجازه داديد مملکت به ويرانی کشيده شود                  

بيائيد .  اکثرا در کمال رفاه، آسايش و امنيت زندگی ميکرديد                حالی که خود شما     
اعمالی که باعث فقر و بدبختی و          . دست از اين اعمال غير خدا پسندانه برداريد           

اعمالی که باعث شک و ترديد ملت شريف ايران                 . فحشا ملت ايران شده است        
ال هزارو  فراموشتان نشود ملت ما قبل از س        . نسبت به دين مبين اسالم شده است        

سيصدو پنجاه و هفت مسلمان بودند ولی امروز به مسلمانی و اسالم مورد عالقه                   
بيائيد در خيابانها بگرديد و شرايط مملو از فساد و فقر و بدبختی              . شما شک دارند  

تعداد زندانيان در زمان شما به چهل برابر          . ملت ايران را از نزديک نظاره کنيد        
اين مصيبت ناشی    . های کشور افزايش يافته است      طبق گفته رئيس سازمان زندان      

نمی خواهم بيش از    . از اصل غير منطقی است که شما بر ملت ما تحميل کرده ايد            
جزئيات را تاريخ ايران در خودش ثبت کرده و در زمان           . اين وارد چزئيات بشوم   

من از شما باز هم می خواهم که به انجام              . مقرر به اطالع همگان خواهد رساند       
فراندم برای انتخاب نوع حکومت در ايران تن بدهيد و از هموطنانم می خواهم                 ر

که هرگز فريب پيشنهاد همه پرسی جهت اصالح قانون اساسی و يا افزايش                              
اختيارات رئيس جمهوری را نخورند زيرا هرگز اين اختيارات نخواهد توانست                  

يتوانيم موفق شويم و     ما تنها در زمانی م      . راه سعادت ملت ايران را هموار نمايد         
در دنيای امروز ايران نوينی را بنيان بگذاريم که سر نوشت آن توسط خود ملت                    

ما پس از انجام رفراندم با نظارت سازمان ملل متحد بدون                    . ايران تعيين گردد   
 که آن حکومت آزاديهای فردی    شک تقاضای يک حکومت موقت را خواهيم کرد         

گروه ها و سازمان ها را برای بيان آزادانه                واجتماعی، آزادی ايجاد احزاب و          



عقايد و همچنين رعايت حقوق تمام اقوام، تمام افرادی که با زبانهای مختلف تکلم                
می کنند و تمام افرادی که دارای اديان مختلف واعتقادات متفاوت هستند و                                 

در آن دوران سازمانها،          . خالصه تمامی شهروندان را تضمين خواهد نمود                  
های نوسازی ايران را به اطالع      روه ها و افراد خواهند توانست برنامه         احزاب، گ 

مردم برسانند و در انتخابات بعد که با نظارت سازمان ملل متحد انجام خواهد شد                 
ملت ايران به گروه ها، احزاب و يا اشخاصی که مورد اطمينان آنها هستند رای                     

من از تمام   .  خواهند کرد  خواهند داد و خودشان در تعيين سرنوشت خويش دخالت        
هموطنانم استدعا می کنم که پايمردی کنند، چه زن چه مرد برای احقاق حقوقشان               

 . در ميدان سياست بمانند
شما ملت بزرگوار بيائيد و به طريق مسالمت آميز و با رفتاری انسانی، ثابت کنيد                

تمداد از تاريخ   اين شما هستيد که با اس     . که وارث به حق تمدن ديرينه ايران هستيد        
کهن خود و با صبر و بزرگواری و متانت، مقاومت کرده و در ميدان سياست                         
باقی خواهيد ماند و مصرانه از نظام جمهوری اسالمی و دولت آقای خاتمی                             
خواهيد خواست که برای انجام يک همه پرسی مردمی فقط برای انتخاب بين                          

ردم ساالر، با نظارت نهادهای       دونظر يعنی تداوم رژيم مذهبی  يا ايجاد رژيم م              
من برای همه شما آرزوی موفقيت می کنم و به شما اطمينان             . بين المللی اقدام کند   

می دهم تا آخرين لحظه حياتم در ميدان سياست ايران و در کنار شما باقی خواهم                  
ماند و در هر کجا که باشم برای پيروزی شما، برای آزادی شما، برای برقراری                  

 .  و برای رسيدن شما به حکومت دموکراسی تالش خواهم کردامنيت شما
 

   زنده باد ايران، زنده باد ملت ايران، زنده باد آزادی 
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