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  مسألھ این است: گذار بھ دموکراسییا  کلنگی کردن ایران
بھ طور طبیعی طرفین بر سر مواردی کھ . را روشن کرد" محل نزاع"در گفت و گوی ناقدانھ باید دقیقًا 

در رابطھ ی با جمھوری اسالمی و آینده . نزاع بر سر موارد اختالف است. نزاع نمی کنند توافق دارند،
افراد و گروه ھا  قرار دارد؟ ست، باید محل نزاع را دقیقا روشن کرد کھ کجاا و گو نیز اگر قرار بر گفت

می توانند بھ گزاره ھای زیر نگریستھ و مواردی را کھ نادرست تلقی می کنند، مورد نقد قرار دھند تا گفت 
  . و گویی درگیرد

دیکتاتوری (غیر دموکراتیکجمھوری اسالمی یکی از مصادیق نظام ھای : تبیینی/گزاره ی توصیفی -یکم
  .است...) و ،؟ ، دیکتاتوری سلطانی؟ دیکتاتوری توتالیتر و فاشیستی ؟ ،نظامی

از نظام استبدادی جمھوری اسالمی بھ نظام دموکراتیک ملتزم بھ  باید: توصیھ ای/گزاره ی تجویزی -دوم
  .کرد گذار/عبور -کھ نظامی سکوالر است -آزادی و حقوق بشر

براساس تجربھ ھای تاریخی گذار از نظام ھای غیر دموکراتیک بھ نظام ھای  -اسی سیاسیجامعھ شن -سوم
در موج اول با سھ مدل  .بھ دموکراسی و تثبیت آن را تئوریزه کرده و می کندراه ھای گذار  -دموکراتیک

آغاز  ١٩٧۵در موج سوم کھ از  .مواجھ ھستیمگذار بھ دموکرسی متفاوت انگلیسی ، فرانسوی و آمریکایی 
جامعھ شناسان، بھ جای خیال بافی،  .بوده ایمنیز با اشکال متفاوتی از گذار بھ دموکراسی مواجھ ، شده 

بھ ھمین دلیل از . ھای متفاوت را گونھ بندی می کنند هرا توصیف و تبیین کرده و راتجربھ ھای روی داده 
  .سخن گفتھ می شود...جنوبی و شیلی، برزیل، افریقایاسپانیا، تجربھ ھای اروپای شرقی سابق، 

تک افتادگی و تنھایی، تاکتیک ھا و استراتژی ھای "( راه ھای پیش روی جنبش سبز" چونی ھایمقالھ 
،  باالیی ھا و پائینی ھا برای نجات ایران و ایرانیانراه حل "،)،نشر گردونگذار ایران بھ دموکراسی

بر اساس چنین تجربھ ھایی راه گذار ایران بھ دموکراسی را بازگو ...و"  سازش با حکومت استبدادی؟"
ھای گذار ایران بھ دموکراسی در میان مخالفان جدی  راه/راهاین است کھ اما موضوع اساسی  .می کنند

  .ظرورزی نمی کنندپیرامون آن نآن چنان کھ شایستھ است گرفتھ نشده و 

( فعال حقوق بشر، روشنفکر قلمرو عمومی ، اپوزیسیون: سھ گروه را باید از یکدیگر تفکیک کرد - چھارم
اپوزیسیون "و  " سازمانی/تفاوت ھای روشنفکر قلمرو عمومی و فعال سیاسی حزبی"رجوع شود بھ 

ھیچ کس را نمی توان مجبور کرد کھ در یکی از این انواع قرار گیرد، "). دن ایرانھمسو و لیبیائیزه کر
اگر کسی می خواھد . ھر کس خود باید آزادانھ تصمیم بگیرد کھ چھ نقشی را می خواھد بازی کند

ھدین سازمان مجا. اپوزیسیون نمی کندبھ اپوزیسیون باشد، باید بداند کھ چند مقالھ و سخنرانی فرد را تبدیل 
از گروه ھای اپوزیسیون جمھوری  -ھر قضاوتی کھ درباره ی آنھا داشتھ باشیم -خلق، سلطنت طلب ھا 

  .می خواھند رژیم را پائین کشیده و جانشین آن شوند. اسالمی ھستند
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بھ تعبیر . از براندازی جمھوری اسالمی دفاع نمی کنند -بھ دالیل نظری و عملی -اصالح طلبان -پنجم
، باز ھم )یعنی ھمھ ی راه ھای اصالح را بستھ باشد(م ھر قدر ھم کھ سرکوبگر و متصلب باشددیگر، رژی

بھ تعبیر دوم، اصالح  . دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی بھ شمار می آورند تنھا راهاصالح طلبی را 
  .ناحطلبی روشی فی نفسھ مطلوب برای دگرگونی با کمترین ھزینھ است،نھ صرف بھ قدرت رسیدن یک ج

ساختارشکنان طرفدار سرنگونی جمھوری اسالمی حق دارند نظرات آنھا را نقد کنند، اما اخالقًا حق ندارند 
در کشورھای توسعھ یافتھ ی غربی نشستھ و از اصالح طلبان بخواھند کھ بھ جای آنان جمھوری اسالمی 

"). قضاوت اخالقی درباره ی انتظارھا و کنش ھای سیاسی"رجوع شود بھ مقالھ ی (را سرنگون سازند
بعید است آنان کھ ھیچ ھزینھ ای پرداخت (کاری را کھ درست تشخیص داده انجام می دھند اصالح طلبان

اگر . )ھ شمار آورندنکرده اند، بتوانند تاج زاده و قدیانی و موسوی و کروبی و عبداهللا نوری را ترسو ب
اما روشن . سازیم/را سرنگون سازمرژیم معتقد بھ سرنگونی، باید  یما/قرار بر سرنگونی رژیم است، من

نمی توان رژیم را سرنگون  ...برلین،ولندن، استکھلم، پراگ،  واشنگتن، لس آنجلس، پاریس،است کھ از 
د در ایران از طریق مجموعھ  اقداماتی مای معتقد بھ سرنگونی، بای/برای سرنگونی رژیم، من. ساخت

 ساختارشکنانحضور ھیچ تحلیل گری ھم نمی تواند با تحلیل مسائل، مانع  .سازیم/رژیم را سرنگون سازم
  .شود - برای سرنگونی جمھوری اسالمی -در ایران

از ابتدای قرن بیست و یکم، دولت ھای غربی و متحدانشان نقش مھمی در تحوالت منطقھ ی  -ششم
،مبارزه ی با تروریسم و مبارزه "ساختن خاورمیانھ ی جدید"آنھا تحت پوشش . نده ااورمیانھ بازی کردخ

. را آغاز کردند - افغانستان، عراق، لیبی، سوریھ -  کلنگی کردن منطقھی با سالح ھای کشتار جمعی، 
 استھزار کشتھ داده  ۵٠٠٠و بیش از در این راه ھزینھ کرده  چند تریلیون دالردولت آمریکا بھ تنھایی 

اینک تا حدودی پیامدھای فاجعھ بار کلنگی با این ھمھ، . )در عراقفقط زخمی  ٣٢٠٠٠کشتھ و  ۴۵٠٠(
شزد کرد کھ تسلیحات لیبی بھ دست گروه ھای افراطی ھیالری کلینتون گو.کردن منطقھ روشن شده است

 قذافی رژیم تسلیحاتی ذخایر پخشنیز  سازمان دیده بان حقوق بشر. تروریست در سطح منطقھ افتاده است
 ده در ھا سالح این :است گفتھبھ شمار آورده و  ما زمان در نوع این از حادثھ بزرگترین منطقھ را کل در
 )آمریکاحتی (اسالم گرایان افراطی از کل جھان .داد خواھد قرار خطر معرض در را منطقھ آینده الس

توضیح شده است کھ در  فتوایینس در تو. راھی سوریھ شده و آن کشور را محل جھاد بھ شمار می آورند
 .خود را در اختیار جھادگران قرار دھند" متعھ"آن از زنان درخواست شده برای مدتی کوتاه بھ عنوان 

  .تعدادی از زنان بھ استقبال این فتوا رفتھ اند

یھ کلنگی شده، نھ تنھا فرمان کھ سور حالاو . تونی بلر یکی از مھمترین رھبران کلنگی کننده ی منطقھ بود
، پس از سوریھ نوبت ایران است و این جنگ می گوید، بلکھ صادر می کندحملھ ی نظامی بھ آن کشور را 

   :یک نسل طول خواھد کشید

ھای  در حال حاضر کھ جھان با مشکالت مشابھی در خصوص ایران و سوریھ روبروست درک پیچیدگی"
ی پیچیدگی و  بھ نوعی در حال حاضر تالش من این است مردم متوجھ. کامل این تصمیم گیری حیاتی است

ی رشتھ مشکالت مشابھی  توانیم درباره اگر این موضوع را نفھمیم نمی. این تصمیم گیری شوند دشواری
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چنین مشکلی را امروز در سوریھ داریم و در . کھ در چند سال آینده پیش خواھد آمد تصمیم درستی بگیریم
وار و سخت خواھد ی این درگیری ھستیم کھ یک نسل طول خواھد کشید و دش ما در میانھ...آینده در ایران

  ".بود

ھزار عراقی کشتھ شده و ١٨٩تا  ١٧۶: از جملھ این کھ(ناقدان بریتانیایی پیامدھای فاجعھ ای را کھ آفریده
در ) نقش مستقیم داشتھ است شکنجھ گاه ھای عراق، پنتاگون در اداره ی چند برابر آن زخمی شده اند

اما بلر،بار مسئولیت را از دوش . واھند کھ مسئولیت اعمالش را بپذیردبرابرش قرار داده و از او می خ
جوامع خاورمیانھ و مردم آن نسبت می " ماھیت"بھ  -نژادپرستانھ -کلنگی کاران و کلنگی گری برداشتھ و 

  :گوید می. دھد

این بزرگترین سفسطھ در سراسر این بحث است ، کھ در واقع این ایده است کھ اگر شما تصمیمات "
طبیعتًا ھمیشھ می توان گفت .  متقاوتی می گرفتید  تمام قضیھ بھ صورت کامال مطلوبی از آب در می آمد
آن چیزی کھ من سفسطھ می . دکھ اگر این کار یا آن کار را انجام می دادید ، آن وقت ممکن بود بھتر شو

نامم، و آن ھم سفسطھ ای بسیار بزرگ، باور بھ این است کھ مداخلھ ای مثل کوزوو یا صربستان نمی 
برنامھ ریزی و تصمیم گیری بلکھ بھ  طبیعتداشتید، تفاوت میان آن دو مثال و عراق و افغانستان نھ در 

  ".تباط داردخود آن جامعھ و نیروھای عامل در درون آن ار طبیعت

، دولت ھای غربی چند میلیارد دالر در ...)عربستان سعودی، قطر، ترکیھ و(مستقل از دولت ھای منطقھ
از  ٩٢/١/٢ مھ ی وال استریت ژورنالروزنا. اختیار مخالفان رژیم جنایتکار بشار اسد قرار داده اند

نیروھای مسلح ھمسوی با خود از در سوریھ خبر داده کھ چگونھ  CIAافزایش فعالیت ھای سازمان 
 CIA، با ھماھنگی سازمان ٩٢/١/۴ روزنامھ ی نیویورک تایمزبھ نوشتھ ی . حمایت بھ عمل می آورد

تن تسلیحات از سوی دولت ھا در اختیار مخالفان رژیم جبار سوریھ  ٣۵٠٠، بیش از ٢٠١٢فقط در سال 
یحات و تجھیزات نظامی ارسال شده نیز حجم تسل" المللی صلح استکھلم موسسھ بین. "قرار گرفتھ است

قطر و عربستان سعودی، نیروھای سلفی . تن بر آورد کرده است ٣۵٠٠برای شورشیان سوریھ را بیش از 
را آموزش نظامی داده و بھ گفتھ ی مقامات آمریکایی بھ خبرگزاری آسوشیتدپرس،  هنصرالچون جبھھ 

سوریھ بھ خود را در اردن آموزش نظامی داده و دولت آن کشور نیز از ماه ھا پیش نیروھای ھمسوی با 
  .گسیل می کند

نگی کرده، ویران سازند،موجب رشد دولت ھا چگونھ می توانند کشوری را کامًال کل: پرسش این است
صورت بگیرد؛  -)رژیم و مخالفانش(از ھر دو سو -تروریسم شده، جنایات جنگی و جنایت علیھ بشریت

  ماھیت این جوامع است، نھ کلنگی کردن ما؟/بعد مدعی شوند کھ این پیامدھا، ناشی از طبیعت

ی دموکراتیک ملتزم بھ آزادی و حقوق بشر کلنگی کردن افغانستان، عراق، لیبی و سوریھ، نظام ھا -ھفتم
و بھ  - پیامد این امر نابودی ایران و ایرانیان. کلنگی کردن ایران ھم دموکراسی آفرین نیست. نیافرید

جرج بوش ھرگونھ مذاکره ی با طالبان را رد کرد، آنھا را در  .خواھد بود -احتمال زیاد تجزیھ ی ایران
د،افغانستان را کلنگی کرد، بعدھا، دولت آمریکا آنھا را از لیست گروه لیست گروه ھای تروریستی قرار دا
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پرسش . ھای تروریستی خارج کرد، وارد مذاکره ی با آنھا شد تا در حکومت افغانستان شریکشان سازد
اگر قرار است یک دھھ جامعھ ای را کلنگی کرده و در نھایت بھ این نتیجھ برسید کھ بخشی : مھم این است

را نمی توان حذف کرد و چاره ای جز وارد کردن آنان بھ قدرت وجود ندارد، چرا از ) طالبان(ھاز جامع
  ابتدأ با آنھا وارد گفت و گو نشده تا این فجایع آفریده نشود؟

این . دقیقًا از کلنگی کردن ایران دفاع می کنندبخشی از ھواداران سرنگونی جمھوری اسالمی  -ھشتم
  گروه، 

   .ور در ایران و سرنگونی رژیم نیستحاضر بھ حض: لفا

  . این مدعا را تئوریزه می کند کھ مردم ایران نمی توانند جمھوری اسالمی را سرنگون سازند: ب

مردم ایران را زنان ناتوان و کودکان نابالغ تحت سلطھ ی شوھر قلدری قلمداد می کنند کھ ارتش : پ
  . آمریکا باید آنان را نجات دھد

و آواره شدن میلیون ھا ایرانی در اثر تھاجم نظامی بھ ایران را فاقد اھمیت بھ شمار می  کشتھ و زخمی: ت
  . ، وسیلھ را توجیھ می کند)سرنگونی جمھوری اسالمی(آورند، چون ھدف

  . مورد حمایت مالی قرار دھندرا می گویند کھ دولت ھای غربی باید اپوزیسیون : ث

را اپوزیسیون ھمسوی با خود  -جمھوری اسالمیولت یاغی دبرای سرنگونی  - دولت آمریکا باید: ج
   .بسازد

   .ندنیست" متجاوز"د،نایران را مورد تھاجم نظامی قرار دھ اگر دولت ھای خارجی :چ

   .نیستند" خائن"نیروھای ایرانی ای کھ با دولت متجاوز بھ ایران ھمکاری عملی می کنند، : ح

  . ست و اپوزیسیون ایرانی ھم باید از آن بیاموزدا "موجھ"خشونت ھای اپوزیسیون سوریھ : خ

بدھند تا از شر  ھزینھقرار گیرد و مردم ) نفت در برابر غذا(ایران باید تحت تحریم ھای فلج کننده :د
  . دیکتاتوری جمھوری اسالمی رھا شوند و بھ آزادی و حاکمیت ملی دست یابند

  . ایران باید تجزیھ شود :ذ

ت مخالف باشد و پیامدھای این طرح را توضیح دھد، محافظھ کار،ترساننده ی ھر کس با این مدعیا :ر
  .)مستندات تمامی این مدعیات وجود دارد(مردم و طرفدار دیکتاتورھا است

برای . اما با این نوع گفتارھا نمی توان دولت ھای غربی را وادار بھ تھاجم نظامی بھ ایران کرد -نھم
را با این جمالت  ھیجدھم برومر لوئی بناپارتمارکس . ری الزم استکلنگی کردن ایران، مدعیات دیگ

  :آغاز می کند
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ھگل،در جایی، بر این نکتھ انگشت گذاشتھ است کھ ھمھ ی شخصیت ھای بزرگ تاریخ جھان، بھ "
اصطالح، دوبار بھ صحنھ می آیند؛ وی فراموش کرده است اضافھ کند کھ بار اول بھ صورت تراژدی و 

، ترجمھ ی باقر پرھام، ھیجدھم برومر لوئی بناپارتکارل مارکس، "(ورت نمایش خنده داربار دوم بھ ص
  ).١٠نشر مرکز، ص 

گروھی از مخالفان صدام حسین کھ بر این باور بودند کھ بھ ھیچ صورتی قادر بھ سرنگونی رژیم بعثی 
ھای کشتار جمعی است  گفتند کھ صدام دارای سالح عراق نیستند،آگاھانھ بھ رھبران آمریکا دروغ می

جاسوسانی " مستند جدید خصوصًا بھ فیلم". جنگ عراق؛ نقش دو جاسوس دروغگو"  رجوع شود بھ مقالھ(
  .این گونھ بود کھ این شخصیت ھا تراژدی بھ وجود آوردند). بنگرید" کھ دنیا را فریب دادند

می گویند،  .بخشی از اپوزیسیون ایرانی کھ در حال تکرار ھمان نقش است، تاکنون کمدی آفریده است
ده ی نظامی از انرژی ھستھ ای در حال ساختن بمب اتمی است، ایران در حال استفا ١٣۶٠ایران از سال 

صلح  تھدیدی علیھ ایران شده است، تعیین کننده ای،برنامھ ی ھستھ ای ایران وارد مرحلھ ی نظامی است
  ...با ده دلیل می توان اثبات کرد کھ خامنھ ای در حال ساختن بمب اتمی است و جھانی است، ثباتو 

اما چرا تکرار . وز نظامی و بمباران ایران منتھی شوداین سخنان، تنھا مدعیاتی است کھ می تواند بھ تجا
  :برای این کھ منتھی شده است؟" کمدی ایرانی"بھ " تراژدی عراقی"

بھ بعد، ھیچ  ٢٠٠٣، ایران از سال ٢٠٠٧نھاد اطالعاتی و امنیتی آمریکا در سال  ١٧مطابق گزارش 
مجددًا از  ٢٠١٢و  ٢٠١١، در سال این گزارش. گونھ فعالیت نظامی در زمینھ ی ھستھ ای نداشتھ است

  .سوی نھادھای اطالعاتی و امنیتی آمریکا تأیید شد

جمھوری اسالمی نھ در  گفتسخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید بھ رویترز ، ١٣٩١در مرداد ماه سال 
در مناظره ھای . ای است و نھ تاکنون تصمیمی در این باره گرفتھ است آستانھ ی دستیابی بھ سالح ھستھ

درباره ی پروژه ی  -پل رایان  -و معاون رامنی -جوبایدن -انتخابات ریاست جمھوری میان معاون اوباما
  : گفتبایدن خطاب بھ او  ھستھ ای ایران،

منابع نظامی و اطالعاتی اسرائیل و آمریکا کامًال با یکدیگر توافق دارند کھ ایران فاصلھ ی بسیار زیادی با 
ایران نھ تنھا بھ حجم . این باره ھیچ اختالف نظری میان ما وجود ندارددر . ساخت سالح ھستھ ای دارد

. درصد نیازمند است، بلکھ نیازمند تسلیحات استفاده ی از آن است ٢٠زیادی اورانیوم غنی شده ی باالی 
اینک آنھا فاقد چنین تسلیحاتی ھستند و اگر بخواھند ساختن چنین تسلیحاتی را آغاز کنند،ما و اسرائیلی 

  بنابراین ھیاھو بھ راه انداختن در این مورد برای چیست؟. ھا آگاه خواھیم شد

  :نوشتھ استگزارش ساالنھ ی خود بھ کنگره آخرین در  -مدیر اطالعات ملی آمریکا -جیمز کلیر

المللی انرژی اتمی را تغییر  نظر آژانس بین ای تحت تواند مواد ھستھ است کھ ایران نمیارزیابی ما این "
شده مناسب و در حجم الزم برای تولید سالح تبدیل کند، پیش از آن کھ این  دھد و آنھا را بھ اورانیوم غنی
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الزم شد و تصمیم  ایران می خواھد توانایی تولید سالح اتمی را بھ دست آورد تا اگر". اقدامش فاش شود
  ".اما ما نمی دانیم کھ آیا در نھایت چنین تصمیمی خواھد گرفت یا نھ"گرفت بتواند آن را تولید کند، 

درصدی است، نھ ساختن بمب اتمی یا استفاده ی نظامی از  ٢٠اساسًا محل نزاع، غنی سازی اورانیوم 
مرحلھ ی تعیین دو سال پیش بھ  المی ، جمھوری اسبھ گفتھ ی این بخش از مخالفانانرژی ھستھ ای کھ 

( دیوید آلبرایت -سھ تن از مخالفان جدی برنامھ ی ھستھ ای ایران .و تمام شد درسیدر آن کننده ای 
مدیر (، مارک دوبوویتز)المللی ای و رئیس مرکز پژوھشی موسسھ علوم و امنیت بین شناس ارشد ھستھ کار

طی  -)الملل در دانشگاه آریزونا استاد حقوق بین(ورده کیتریو ا) مرکز پژوھشی بنیاد دفاع از دموکراسی
ایران بھ مرحلھ  اجازه دھدگفتھ اند کھ آمریکا نباید ١٣٩٢/١/۶ وال استریت جورنالمقالھ ای مشترک در 

مرحلھ ی تعیین کننده از نظر آنان، تولید میزان کافی اورانیوم با غلظت باال یا . نده برسدی تعیین کن
حد معینی از اورانیوم اما این توانایی یا حتی داشتن . پلوتونیوم است کھ با سرعت زیاد قابل دست یابی باشد

ران اورانیوم کافی با غلظت بھ ھمین دلیل آن سھ نوشتھ اند اگر ای. و پلوتونیوم بھ معنای بمب اتمی نیست
برای غرب متوقف کردن حرکت ایران بھ سوی تولید کامل بمب  باال یا پلوتونیوم الزم را تولید کرده باشد،

المللی انرژی اتمی از دو  در حالی کھ ھم اکنون بازرسان آژانس بین. تر خواھد بود ای بسیار دشوار ھستھ
  . کنند ھفتگی و از مرکز سوم ھر دو ھفتھ یک بار بازرسی می سازی اورانیوم در ایران بھ طور مرکز غنی

استاد حقوق  -نفره از پژوھشگران بین المللی بھ سرپرستی مایکل اشمیت ٢٠از سوی دیگر، یک گروه  
راھنمای تالین "گزارشی تحت عنوان  -)نیوپورت، رودآیلند(بین الملل در کالج نبرد دریایی آمریکا 

 .اند بھ سفارش سازمان ناتو تھیھ کرده" پیرامون قوانین بین المللی نافذ در مورد جنگ افزارھای سایبری
توسل "را ] اسرائیلو  آمریکا دولت ھایتوسط [نت حملھ بھ تأسیسات اتمی ایران با بدافزار استاکسآنان، 

  .المللی بوده است بھ شمار آورده اند کھ این حملھ احتماال نقض قوانین بین" بھ زور

اش با جرج و بوش تیم اش تفاوت  اوباما و تیم: اوًال اپوزیسیون طرفدار کلنگی کردن ایران باید بداند، 
در افسانھ سازی برای عراق، موجب شده است کھ دیگر بھ سادگی   CIAافتضاح سازمان : ثانیًا. دارند

  .فریب کمدی سازان را نخورند

استبدادی بودن رژیم جمھوری اسالمی نیست، محل نزاع /بدین ترتیب، محل نزاع دیکتاتوری: نتیجھ -دھم
یک گروه برای گذار بھ دموکراسی مبارزه می کند و می داند  .مھوری اسالمی است، چگونگی عبور از ج

و ایجاد موازنھ ی قوا میان دولت از طریق سازمان یابی متنوع و متکثر آنان  کھ بدون قدرتمند ساختن مردم
رت مذاکره رژیم استبدادی ھیچ گاه با مخالفان فاقد قد. و جامعھ ی مدنی، دموکراسی ای در کار نخواھد بود

و سازش نخواھد کرد، مخالفان از طریق بسیج اجتماعی و نافرمانی مدنی رژیم را مجبور بھ مذاکره و 
از جملھ  -انتخاباتی کھ ھمھ .می کنند" انتخابات آزاد منتھی بھ انتقال قدرت"سازش جھت برگزازی 

  .ی شوددر آن شرکت داشتھ و ھیچ گروھی از داوری مردم محروم نم -حاکمان خودکامھ

اند کھ بھ جای آنھا  کار، بھ انتظار امام زمان آمریکا نشستھ اما بخشی از اپوزیسیون مانند شیعیان محافظھ
آمریکا شیفتگی امام زمانی "  رجوع شود بھ مقالھ(جمھوری اسالمی را سرنگون و ایران را کلنگی سازد 
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از راه کلنگی کردن ایران نمی توان بھ دموکراسی دست یافت، بلکھ می توان میلیون ھا اما ").ایرانی
اگر  .ایرانی را کشتھ و زخمی و آواره کرد و ایران را ھم از طریق تجزیھ بھ بایگانی تاریخ سپرد

می بایست از راه ھای گذار  -ایران دوستی چنین استکھ ھر  -اپوزیسیون مخالف کلنگی کردن ایران است
آه و نالھ و خشم و کینھ  .از جمھوری اسالمی بھ نظام دموکراتیک ملتزم بھ آزادی و حقوق بشر سخن بگوید

                                              .و نفرت و انتقام دموکراسی ساز نیست

١٣٩٢/١/٩ رادیو فردا،: منبع


