
منوچهرفاضل؟                                                                .....بود آيا  
 به بهانه انتشار بيانيه تحليلی انديشمندان ، فعاالن سياسی و دانشجويان ايرانی

 
در دوران يدی  ام را ميتوان روزنه» دانشجويان ايرانی   و  فعاالن سياسی بيانيه تحليلی انديشمندان ، « انتشار 

 در راه  که اکثر آنان چهره های شناخته شده مبارزه )   بيش از پانصد نفر (اين گروه . وانفسای کنونی دانست 
  در ايران و نابودی ارتجاع هستند ، با برشمردن مشکالت موجود که در اثر سوء نيت   آزادی واقعی برقراری

و ستم حاکم بر ايران طی بيست و شش سال اخير ، ملت محروم يا در نهايت ساده انگاری ، ندانم کاری ماليان  
ديده اين مرز و بوم با آن مواجه هستند  و نشان دادن آينده تاريک تری که ادامه اين روش حکومت برايمان  به 

.ارمغان می آورد ، به چاره انديشی پرداخته و راههای مقدور مبارزه با اين سياه کاريها را گوشزد کرده اند  
به انديشه واميداردشناس را ين شده  هر ايرانی دردمند و دردمحتوای اين بيانيه که تا حد توان کامل و جامع تدو  

 که برای دجات ميهن اهورائی و هفتاد ميلييون مردم زجر کشيده و در بند ، بايد چاره انديشيد و اولين گام در اين
.رون مرز و برون مرز است راه ، وحدت و يکپارچگی مردم و بويژه اوپوزيسيون د  

  مردمی ، تقريبًا تمامی امضاء کنندگان را نگارنده طی دهه ها سال حضور در کوران های  سياسی و مبارزات
از دور) به جز اکثريت بزرگ دانشجويان فعال سياسی که نميتوان کوچکترين ترديدی در صداقت آنان داشت (   

بينم که بيش از نيم قرن سابقه مبارزه در راه آزادی و رهائی ملت ايرانبين آنها کسانی را مي. و نزديک ميشناسم   
.از يوغ استعمار و استبداد دو رژيم سابق و کنونی و سالها حبس و تبعيد و شکنجه دارند  

 با پيروزی انقالب بهمن پنجاه و هفت ، گروه های فرصت طلب و آنها که برکرسی قدرت نشستن را فقط شايسته
ستند ، کوشيدند تا بين گروهها و افراد مبارز به عناوين گوناگون جدائی و تفرقه ايجاد کنند و خــودخودشان ميدان  

شوربختانه اين ترفند برايشان مفيد افتاد و بـه هـدف. با بهره وری از اين چند گانگی ، بر خر مراد سوار شوند   
  آمـده اسـت  ول يدند در بيانيه مزبور به تفصشان رسيدند و آنچه که در اين مدت برای ما ارمغان آور نا مقدس

.نيازی به تکرار نيست   
گردآمدن اين مبارزان ديرپا کنار هم و حضور فعال نسل جـوان ،. و اينک خوشبختانه نسيم های موافق می وزد   

ـه ايــندانشجويان مبارز در اين جمع ، نشان از اتحادی مقدس از دردکشان و دردشناسان در بر دارد و باشد ک  
.کوشش ادامه يابد و همه گير شود   

طی بيش از ده سال اقامت در اروپا و حضور در متن و . در اينجا روی سخن من با اوپوزيسيون برون مرز است 
 حاشيه کوشش گروه ها و سـازمانهای سياسی که گاه  ميتوان شمار اين سازمانها ، احزاب و تشکيالت گوناگـون 

همواره شاهد چند دستگی ، مبارزه درون سازمانی!!!!! داد ايرانيهای مهاجر بيشتر دانست سياسی را از شمار تع  
امروز اين سازمان بيانيه و راهبردی را منتشر ميکند و هنوز چند ساعتی. و خود محوری گردانندگان آن بوده ام   

ه اهانت های خارج از ادب سياسیحمله ها و متأسفانه گاهگااز انتشار آن نگذشته ، سيل اعتراضات ، انتقادات ،   
 بصورت مکتوب و مصور به سوی ناشر بيانيه سرازير ميشود و از سوی ديگر ، طرفداران متن بيانيه پـاسـخ ـ
 گووئی را آغاز ميکنند و اغلب بجای استدالل منطقی و يا ارائه رهنمود مستدل برای اصالح اشتباهات  احتمالـی

وشند با ريشه يابی و کند و کاو در گذشته و حال سازمان ناشر و هموندان آن اتهاماتناشران يا منتقدان  ، ميک  
اصل داستان را.......... عوام فريبی و . وابستگی به اين و آن رژيم ، فرصت طلبی ، جاه طلبی فراوان از قبيل   

اه مبارزه بـا استـبداد  و لوث کنند و آنچه که در اين ميان فراموش ميشود ، سرنوشت مردم ستمديده ايران و ر  
!!.ارتجاع حاکم است   

.اين عادت ناپسند را حتی بين فرهيختگانی که سابقه فعاليت سالم سياسی بدون شائبه هم دارند ، کما بيش ميبينم   
صحيح اسـت يــا» حاکميت ملی « به خاطر دارم چندی پيش بين دو تن از مبارزان صاحب نام بر سر اينکه   

!!!! بحث درگرفته بود که حتی دامن آن به نشريات هم کشيد » ت حاکميت مل«   
 گويا تمام مشکالت مردم و ميهن ما حل شده و مشکلی جز تفسير و تصحيح کلمات و عبارات نمانده است که اين

اين داستان يادآور قصه کشيشان کليسای قسطنطنيه است که در شرايطی که سپاه . عزيزان به آن می پردازند 
–ن محمد فاتح پس از سقوط شهر با سپاه خود به کليسا حمله ميکرد ، بجای هر چيز به بحث خود ادامه می سلطا  

!!!!»عروج حضرت عيسی به آسمان الهوتی بوده يا ناسوتی « دادند که   
عظمت ايران عزيزگرچه عقيده نگارنده بر اينست که اگر حرکتی برای رهيابی به آزادی و سربلندی و بازيافت   

 انجام شود بدست ايرانيان درون مرز که مشکالت را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس و حس می کنند
.ولی نميتوان همراهی و ياری مبارزان برون مرز را ناديده گرفت .انجام خواهد شد   

واهند کـه مشکـلالبته با آنها که ميدانند و ميخ( در اينجا روی سخنم با ايرانيان و اوپوزيسيون برون مرز است   



 ميهن مان بدست خودمان حل شود، نه آنهائی که چشم به پول و نيروی بيگانکان دارند و راه نجات را حضور و
!!!!)همراهی آنان ميدانند  
–فکر نجات ايران و ايرانی از يوغ ستم  بيائيد برای يکبار هم که شده از صميم قلب به : هم ميهنان عزيز  
درون مرز بياموزيم و با سعه صدر درون گروهی و سازمانی را کنار نهيم و از مبارزان گران باشيم و اختالفات  

 و فراموش کردن اختالفات ، دشمنی ها ، خودخواهی ها و خود محوری ها ، يکدل و يکرنگ بياری ناشرين
م و بگوئيم که ما نيزبيانيه تحليلی بشتابيم و با صدور بيانيه ای بدور از هرگونه چند دستگی ، آدان را تأييد کني  

.بين المللی ميرسانيم با هر نيروئی که داريم آنان را حمايت ميکنيم و صدايشان را به تمام مراجع صالحيت دار   
 باشد که اين آغازی برای برداشتن گامهای بزرگتر و مؤثر تر گردد و بتوانيم به دنيا ثابت کنيم که ايرانيان هرجا

د ، هدف اصلی و نهائی شان آزادی ، استقالل و يکپارچگی ايران زمين و هفتادکه باشند و هر مرامی که دارن  
.ميليون نفوس زير ستم آن است   

 بود آيا که اين درخواست مورد پذيرش بزرگان عالم سياست در خارج از کشورمان قرار گيرد ؟
!!!يا آن که منتظر باشم که سيل حمله و اعتراض از سراسر جهان بسويم سرازير گردد   
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