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 ياران گرامی،

 )متن پارسی در زير آمده است(
Well, let’s hope that USA is thinking of regime change in Iran without use of military option. 
 
If Iranians think of their prosperity, think of their peaceful change of regime should use Civil Disobedience 
tactics. 
 
First of all, General Strike in all industries starting from OIL industries is the key to a peaceful regime change 
in Iran. Today we have good reason to use this option, thousands of thousands of our workers have not 
received their salary for over 20 months. One does not work if is not paid. We need no demonstration, simply 
do not show up at work. 
 
In order for our workers inside staying home, the outside Diaspora needs to participate as well. Every Iranian 
living abroad by contributing just $10 can facilitate the regime change. The raised money can be paid to our 
workers. I don’t think we should investigate where that $10.00 goes. Every dollar can be contributed to 
universal account, and some good men and women will distribute the money among our striking families. 
(watch your e-mails good news are in the process).  
 
As I have mentioned in the past for over 4 years now, I will pay three months of one family’s salary if they go 
on strike. This may cost me $1,000. But my Iran worth more than that. Remember I am not a wealthy person, 
I am certain that some Iranian millionaires can contribute more. They can think of $10,000 or $20,000. 
 
 
Let’s do it… Iran deserves better.   
 
If you read the following article you will think harder…  
 

 ياران گرامی،
 

 لزوما . مردم أن ديار رشد و به شکوفائی ميرسدیميدانيم که دموکراسی اخالق اجتماعی است که بصورت اکتسابی در روح و خلق و خو
در ابتدای . به حکومت مردم بر مردم تبديل نمي کندداشتن قانون اساسی خوب و قوانين اجتماعی بسيار دموکرات آن کشور يا محيط را 

بطور کامل در ميهن ما سته ننتواتا به امروز  قانون اساسی ايران نمونه برداشت شده ای از قانون بلژيک و فرانسه بود و مشروطه
 قانون جواب چرا اين است که؛ . در حاليکه همان قانون در فرانسه و بلژيک بخوبی حقوق مردم را حفظ ميکندچرا؟ . ايران پياده شود

 و به مردم هستند که بايستی اجرای دقيق و شفاف قانون را خواستار باشند  .يستی توسط مردم اجرا گرددبرای مردم نوشته ميشود و با
 ما مردم هستيم که بايست قانون را اگر دولت ها را بحال خود بگذاريم در هر موقعيتی از اجرای قانون سر باز ميزنند. آن عمل نمايند

  آميزش مردم در امور اجتماعيشانی است که ازدقانون فرزن) داتا( .ت دائم داشته باشيماجرا کنيم و بر اجرای صحيح و دقيق آن نظار
 .ند کنتزاده ميشود و بايستی همانند کودکان خود از آن مراقب

 
  کار اداره کشور را خود بدست بگيريم ولی هنوز راه طوالنی داريم تا ميخواهيم و آرزو داريم تابه زمانی رسيده ايم کهدرست است 

 . اين کار از سه مرحله بسيار حساس عبور خواهد نمود.به مرحله اجرا در آوريمدموکراسی را در کشور  بتوانيم اجرای رفراندم و
 

 يا گروهی از کشور های غربی اجانب اگر انتظار داريم تا .قبل از هر کاری وظيفه داريم با کمک همديگر رژيم اسالمی را از ريشه برکنيم
بيايد و کشور " منجی با اسب سفيد و يک قانون اساسی"ر ما بمب بريزند و سرزمين ما را نجات دهند و يا انتظار داريم تالف بر سئبا ا

 . پشت من جز ناخن انگشت مند کس نخار.ما را نجات دهد سخت در اشتباه هستيم
  

 است در ذهن ميپرورانم و بار ها با دوستان و اين فکر را سال ها.  توسط اينجانب پخش شد٢٠٠٣ آوريل ٢۶ باال در روز  انگليسیمتن
 . ميخوانند ترجمه ميکنملاول آنرا برای يارانی که انگليسی را با اشکا. شنايان در ميان گذاشته امآ

 
 . مايل به تغير رژيم در ايران است ولی بدون دخالت نظامی  آمريکابگذاريد اميدوار باشيم که"
 

  .ميبايست از تاکتيک های نا فرمانی مدنی استفاده کنندامش فکر ميکنند  صلح و آر،اگر ايرانيان  به شکوه
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 رژيم را بصورت صلح آميز تعويض با استفاده از اعتصاب سرتاسری در کليه صنايع که ميتواند از صنايع نفت آغاز گردد بايستی ،ابتدا 
 ماه است که حقوق دريافت ٢٠رگران و کارمندان کشور بيش از ا دليل موجهی برای اين کار داريم، هزاران هزار نفر از کاامروز م. نمود

 نيازی به تظاهرات و راه انداختن سرو و صدا نيست، بطور ساده با حاضر نشدن .هيچکس بدون دريافت حقوق کار نمی کند. نکرده اند
   . عملی است سرنگونی رژيمکار) هر کاری که داريم(در سر کار 

 
هر ايرانی مقيم .  خواهد بوداپوزيسيون خارجکارمند ما بتوانند در خانه بمانند نيـــاز به همکاری تنگا تنگ برای اينکه ياران کارگر و 

پول های اهدائی ميتواند نگرانی کارمندان و کارگران در . خارج ميتواند با اختصاص فقط ده دالر تعويض رژيم را در ايران ميسر سازد
تحقيق " بکجا ميرود"ه دالر رقمی نيست که کسی بخواهد راجع به آن فکر کند و در مورد  د.مايد مالی برطرف نظحال اعتصاب را از لحا

ک حساب جهانی که مردان و زنان قابل اعتمادی آنرا اداره مينمايند ريخته شود، پول جمع آوری شده به قم ميتواند در يارا اين. نمايد
مراقب نامه های الکترونيکی خود باشيد ( .ب سرتاسری شرکت نموده اند خواهد رسيد که در اعتصا و فاميل هائیمصرف پرداخت هزينه اشخاص
 ).بزودی نويد فرح بخشی بشما خواهد رسيد

 
 سه ماه  مدت هزينه زندگی يک فاميل کارگر را چنانچه اعتصاب کند تاآماده ام تاکه در چهارسال گذشته اعالم داشته ام همانگونه 
 بخاطر داشته باشيد که من .دالر برايم خرج داشته باشد ولی ايران بيش از اين ها می ارزد) ١٠٠٠(ر اين ممکن است هزا. بپردازم

 يا بيست ١٠ ،٠٠٠ندآنان ميتوانند ا.  رقم بيشتری کمک کنندايرانيان ديگری که ميليونر هستند ميتوانند شخص ثروتمندی نيستم ولی
 .هزار دالر بپردازند

 
 .ايران بيش از اينها ارزش دارد. ..بيائيد اين کار را بکنيم

 
 ." بقيه مطلب بيشتر به اين پيشنهاد فکر خواهيد کردنبا خواند

 
فقط انفجار يک .  کنون با خون جگر ساخته ايم از دست خواهيم داد تا آنچه رادست روی دست بگذاريم تا از خارج بما کمک شوداگر 

 و اين حرکت هزاران  سال ديگر به عقب براند٢۵ هسته ايران ميتواند ما را ايع ذوب آهن و يا رآکتور هایبمب خوشه ای بر سر صن
 .کشته و ميليون ها دالر خسارت وارد خواهد ساخت

 
 .در دست بگيريمر رژيم را خود ابتکار تغييبرماست که به هم کمک نمائيم و 

 
شت مگر اينکه دگرگونی های ژرفی در پس مانده های اميد چندانی به دگرگونی اوضاع آن نميتوان دا. جامعه ايران در حال جوشش است
کامرانی را در آموزش ببنيد و . رساندن آموخته های پخته و نا پخته به جوانان شور و شادی ميدهد .نهادينه شده دين ساالری بوجود آيد

خرد "تضمين است که افراد آن از آزادی ملتی . نزديک شوند" خرد انسانی"به " آموزش"ديگران را در آموزش کمک نمائيد تا از راه 
 .بهره گرفته باشد" انسانی

 
ی هستند که چگونه عدم بل لمس های بسيار قا نشانه و يا يوگسالوی از هم پاشيده و شوروی سابق،نشانه های تغيير رژيم در کوسوو

ره گيری از پول فراوان و وام های  شوروی با وجود به.زادی و دموکراسی ميتواند به ضرر جامعه تمام شودآآشنائی مردم به اصول 
 چرا؟ جواب بسيار ساده است؛ زيرا مردم آن .موکراسی و قانونمندی کامل را در سرتاسر کشورتضمين نمايدخارجی هنوز نتوانسته د

 .جامعه با اصول مردم ساالری نا آشنا بودند
 

 شديدی ی بدون دخالت خارجی انجام گيرد، خالء سياسی و ادار اميد واريم به دست مردم و که؛با تغيير رژيم در ايران از هر راهی باشد
هرج و مرج، آدم کشی و در نبود قانون .  ، کوسوو، و کشور های جدا شده از يوگسالوی سابقبوجود خواهد آمد نمونه بارز آن عراق

 .جنايت رواج ميابد

انگشت خود را . ار ساز تر از آگاه سازی مردم نمی تواند بودتا سياه پوشان و سياه انديشان برسرزمين ما لجام ميزنند هيچ اسلحه ای ک
 . بر نقطه حساس بگذاريد و مردم را نسبت به حقوق و حق های طبيعی شان آگاه کنيد

يا است تا مردم را به حقوقشان آشنا سازند بجای جويدن خرخره يک اين وظيفه رسانه های گروهی لس آنجلس و ديگر شهر های دن
نميدانند رای دادن و شرکت در . هنوز هستند مردمانی در داخل ايران که به حقوقشان آشنا نمی باشند. مردم را آشنا سازيمديگر بايستی 

نميدانند گرو دادن شناسنامه برای اخذ رای خالف قانون است، رای دادن به . الزامی مينمايدرفراندم چه مسئوليت هائی را بر افراد جامعه 
 .و و ...فارش ميشود غير قانونی استافرادی که با آنها س

حتی ميخواهم ياد آور شوم که برگزاری رفراندم با نظارت سازمان های بين المللی نميتواند اصالت و بيطرفی آنرا تضمين 
 در دسيسه هاو ذهن شوئی سياستمداران و مار در آستينان. نمايد بر ما خواهد بود که بر نظارت آنان هم نظارت داشته باشيم

 افتادن دسته های سينه هآن رانمونه . مان بوجود آمدن خالء سياسی ميتواند انفجاری که عواقب نا گواری دارد بوجود آوردز
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 کار دموکراتيزه کردن ميبينيم که که گمراهی و دو دلی در مردم بوجود آورده وزن، زنجير زن و قمه زن در کربال و نجف بود
 . را با اشکال مواجه کرده است

 آشی را که به مذاق خودشان خوش است برايمان خواهند ديگران در دست نگيريم  را يکسره کردن تغيير رژيمامروز خودمان کار اگر
آنچه مسلم است اين اسالم زده های عمامه بسر مثل خربزه و عسل با اجانب .  سال پدر ملت را در خواهد آورد٢٥پخت که باز هم 

اين ها مشغول هستند تا با ربودن . ت نکنيمـقـ بر ماست که با هيچ ترفند آنان مواف.هند آوردخواهند ساخت و پدر ملت را در خوا
ايادی که روزی در زندان بسر اين جرسومه های فساد با استفاده از .  بهره برداری نمايند بنفع خودطرح آنرامانند اين هپيشنهاداتی 

مردم بار ديگر گول زدن    تالش دارند تا باهای راديو و تلويزيون ها سر ميدهندد و روزی شعار های آزادی خواهی از پشت بند گو برنمي
 .  راه سرنگونيشان را مسدود نمايند

 
درست است که .  بسازيمنو از ايرانی ديگربيائيد به گفت و شنود با دگرانديشان رو بياوريم و پای ميز استدالل بنشينم و يک صدا وبا هم 

 ما سپرده خواهد شد ولی جوانان ما بدون بهره گيری از تجربه گذشتگان که پايه واساس فرهنگ ملی ما آينده کشور بدست جوانان
زمان شعار و نوشتار سر آمده و زمان عمل . گروهی بتنهائی قادر به برکندن ماليان نيستهيچ  .هستند قادر به برکندن رژيم نخواهند بود

ر نخبگان نجيب ايرانی يافت ميشوند و ما بدون سفارش های آنان نخواهيم توانست به  در ميان گذشتگان هنوز بسيا. فرا رسيده است
نمونه اين افراد زياد هستند و هنوز آنانند که ميتوانند جوانان ما را با درون مذهب و با ريشه اديان آشنا کنند و جوانان ما . مقصد برسيم

 .رهنمون گردند" تولدی ديگر"را به 
 

 . عده ای به ياری من آمده و از پيشنهاد ارائه شده استقبال نمودند خوانديد در باالا ترجمه آنرار به انگليسی کهپس از انتشار نوشت
با دوستان خود با آنانی که اعتماد داريد صحبت  ؟سئوال اين است که چگونه ميتوان اين کار را عملی نمود . سپاس آنان را بجای ميآورم

ممکن است اول يک يا دونفر باشيم ولی وقتی به قاهده .  تشکيالت بر اندازی زير زمينی براه بياندازندرمبصورت هکنيد و قرار کنيد که 
 داشته باشيم و لذا نيازی اختيار ميليون ها دالر پول که ابزار اصلی حل مشکالت است را در م و ميتواني.هرم برسيم ميليون خواهيم بود

 ميتوانيم از يکبار سينما رفتن و يا از سوار شدن اتوموبيل های گران صرفنظر کنيم و .واهد بود هم نختزريقی از جای ديگر دالر های به
 .پول صرفه جوئی شده از اين را ه را به نجات ميهن اختصاص بدهيم

 
دالر و يا عويض  تميتوان يک ماه بنزين نخريد، ميشود برای مدتی کاال های ماليان را حرام کرد، ميتوان در سر کار حاضر نشد، ميشود 

تا کنون هيچ . يک ماه کار نکردن هيچکدام از ما را نابود نميکند ولی به عمر ماليان خاتمه ميدهد. معامله با ماليان را متوقف نمود
  تاب و دوام مقاومت را نداشتهاعتصاب عمومیديکتاتوری در مقابل 

 
 دوستی که بشما اعتماد دارد و ی به شما اعتماد دارد، و اگر آن دوست به شما گيرنده اين نامه اگر به من اعتماد داريد و اگر دوست ديگر

دست به دست و با آسودگی خاطر کمک مالی خود را وندد ـپي بهم بــ دارد  اعتماداين زنجيرديگری در ميان افراد فاميل و دوستانش به 
اين حساب و برنامه . مود، بدون اينکه نگران چه ميشود باشدخواهند ن واريز کرده و آنرا به حسابی که در بيرون از کشور افتتاح شده 

 يک دالر و يا .اداره شودميباشند  توسط مردان و زنان قابل اعتمادی که از نخبگان و محترمين و مشاهير  ميتواندريزی سرنگونی رژيم
ق خاصی که امنيت دريافت کننده را در نظر کمک های مالی به اعتصاب کنندگان هم به طري  . ده دالر مبلغی نيست که سئوال برانگيزد

نها مذهبيون بلکه ـتـه اين زنجير اتحاد چنان ريشه از ماليان خواهند کند که ن. خواهد رسيد) پيش بينی الزم شده است(خواهد گرفت 
 .دنيای غرب را متعجب خواهد نمود

 
 عمل نمايد و مانع از هرج و پليس کدام از ما بايستی مانند يک ر ه. انجام شودنظم بسيار دقيقرژيم بايستی با هميـــاری همه و با تغيير 
 بود گروهی که اين زمان را پر خواهند کرد نخبگان و مشاهيری خواهند.  بين رفتن ماليان تا برقراری رفراندم شود در زمان خالءمرج

 سرنوشت .آزاد و ملی به خانه های خود بر ميگردندکه چشم داشتی به باقی ماندن در شغل های دولتی و ملی ندارند و پس از انتخابات 
 .کشور به دست ما سپرده شده و بايستی بهم اعتماد کنيم

 
ظريف و دقيق خواهد بود تا بدون انتشار مطالب تحريک کننده و  رسانه های گروهی راديو ها و تلويزيون ها بسيار وظيفهدر اين ميان 

 . آشنا سازندشک آميز مردم را با اصول نا فرمانی مدنی
 

 ملت ايران چندين .  را به مقصد برسانيمتغيير رژيم تتک تک ما اين خواهد بود که در عين راز نگاهداری، بصورت تيمی عملياوظيفه 
شت از پ در گذشته بدليل نداشتن آگاهی الزم از جزئيات کار .  ميتواند به راحتی به مقصود برسد و اينبار همتجربه کرده  اين کار را بار

 از آستين که به غير وابسته بودند" جبهه های غير ملی"يا " آخوند"  بصورت" افعی ها" خنجر خورده و بجای رسيدن به آزادی 
اينبار با کمک رسانه های گروهی و با اگاه کردن همديگر ميتوانيم مانع بيراهه رفتن جنبشی که ميتواند به نوزائی . استعمار سر بر آورده

    .ويمد بشايران مبدل گرد
  

 ...کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من
 
 ک-ح

KRK/EJD   


