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  اسالمی، ضديت با ملت ايران استا حاکمان جمهوریکاری بهم

   از سوی 
  مهدوی  -مهندس مسعود هارون 

  
  خطاب به مبارزین سیاسی

  
  

  !چرا اپوزیسیون خارج از کشور موفق نیست؟
     

از یکایک شما همرزمانم که نیک می دانم وطـن پرسـت                 
 ،هستید و میهن دوست، اجازه می خواهم در تحلیلی فشرده 

کـه چـرا   گویا و روشـن بـه ایـن معضـل بـزرگ بپـردازم،         
شاید که مفید   سیون خارج از کشور موفق نبوده است،        اپوزی

  .افتد و ره گشا باشد
  
 حمایت بی حدی که کشورهای قدرتمند جهان، بخصوص         -1

انگلیس و هم پیمانانش بخاطر منافع خـود و کینـه ای کـه              
نسبت به رژیم پهلوی داشتند، چه در مورد به قدرت رسیدن 

 حکومـت   این نظـام و چـه از جهـت حفـظ و ادامـه آن، از               
  .اند جمهوری اسالمی بعمل آورده

 توطئه هایی که به هشت سال جنـگ خانمانسـوز بـین             -2
حکومت جمهوری به  ایران و عراق انجامید و این خود کمکی         

  .اسالمی کرد
 حاکمان جمهوری اسالمی از اعتقادات مذهبی که در نهاد -3

و باورهای مردم ایران ریشه دارد، برای ادامـه حکومتشـان           
  .ت سوء استفاده را نموده و می نمایندنهای

بطوری که .  هر انقالبی دارای یک شتاب و انرژی می باشد  -4
 به علت شتاب موجـود و سـردرگمی         ،تا مدتها فضای جامعه   

توده مردم هر نوع تغییر و تحول بنیادی را خیلـی مشـکل             
  .پذیرد می

 به غیر مجاهدین و گروههای چپ که در زمینه مبـارزات          -5
همراه با مبارزات مسلحانه از تجربیـاتی برخـوردار         سیاسی  

، گذشـته  که متأسفانه بخاطر دشمنی آنان با رژیـم          -بودند  
عملکرد آنان بیشتر کمک به تداوم رژیم جمهوری اسـالمی          

 در مقابل، گروههـای مشـروطه       -نموده  تا به سرنگونی آن       
خواه و ملی گرا آمادگی و تخصصی در زمینه روبرو شدن بـا             

  .اند شتهفضای سیاسی را نداچنین 
 ناهمــاهنگی در افکــار و اهــداف سیاســی و روشــهای  -6

 دور بـودن از      و جغرافیـایی پراکنـدگی   مبارزاتی و همچنین    
  .همدیگر، یکی از مشکالت بزرگ اپوزیسیون بوده است

 کسانیکه امکانات مالی داشتند کمتر به کمک های مالی          -7
 دادند و دیگران هـم بـه  برای مقابله با این نظام عالقه نشان      

برخورداری از امکانات مالی محدود، درگیـر مشـکالت      علت
  . مالی و خانوادگی شان بودند

 باال رفتن قیمت نفت و کسب درآمـد بیشـتر جمهـوری             -8
ــاص   ــالمی و اختص ــوذ در  دادن اس ــات و نف ــه تبلیغ آن ب

  .اپوزیسیون، مبارزه را برای مخالفین مشکلتر کرده است
 افزایش جمعیت کُره زمین و تحول اقتصادی در ممالـک           -9

پرجمعیت از جمله چین و هندوستان، مصرف نفت و نیاز بـه         
انرژی را افزایش داده و دولـت جمهـوری اسـالمی از ایـن               

در نتیجه، دخالت چین و     . موقعیت استفاده کامل کرده است    
  .روسیه را در تغییر و تحول آینده ایران نباید نادیده گرفت

 کمبود وجود یک رهبر و یا شورای رهبری مـورد قبـول        -10
عموم و سردرگمی اپوزیسیون از این بابت، بخصوص در میان    
گروههای مشروطه خواه و دیگر سـازمانهای ملـی مشـهود           

  .است
  

کوتاهی و اشتباهاتی که اپوزیسیون در این سالهای بعد از          
  انقالب مرتکب شده

یاسـی واجتمـاعی     نداشتن درک صحیح از موقعیـت س       -1
  جامعه ایران

   دست کم گرفتن نیروی حریف-2
تحمل ( کمبود خصلت از خودگذشتگی و تحمل یکدیگر         -3

  ).سایر ایدئولوژیهای سیاسی
   جاه طلبی و خودبزرگ بینی-4
 اظهارات ما نسبت به اعتقاد به همبستگی برای سرنگونی -5

حکومت جمهوری اسالمی و برپـایی دمکراسـی بـا عمـل و          
  .یات اخالقی ما وفق نداشته و صادقانه نبودهخصوص

 متأسفانه باید گفت، هدف از تأسیس تمامی رسانه هـای           -6
ایرانی که بیشتر شامل فرستنده های تلویزیونی مـی شـود،    

 درصد در جهت تأمین منافع شخصی اسـت و در نتیجـه       99
نتوانسته و یا نخواسته اند به وظیفه میهنی خود جامه عمـل           

  .بپوشانند
 موقعیت شاهزاده رضا پهلوی در میان جامعه های ایرانی          -7

و محضورات سیاسی که ایشان با آن روبـرو اسـت، یکـی از      
  .علل بزرگ سردرگمی گروهی وسیع از اپوزیسیون بوده

 اپوزیسیون بجای اینکه امکانـات نـاچیز خـود را در راه             -8
مبارزه با دشمن واقعی مردم ایران بکار گیرد، مصـروف بـه            

   . استدن و تهمت زدن به یکدیگر کردهکوبی
  7     بقیه در ص                                                             


