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  برتری اخالقی اپوزیسیون بر جمھوری اسالمی؟
رژیم "و نیز از شر بختک استبداد رھا نگشت  1357ایران گرفتار رژیم ھای استبدادی با انقالب اسالمی 

دارای سلطھ است، یعنی می تواند سلطان  .شد "رژیم سلطانی دودمان ساالر"جانشین  "سلطانی فقیھ ساالر
  .سرکوب و فساد ارکان چنین رژیم ھایی ھستند .ر دخالت کنددر ھمھ امو میل خودسرانھمطابق 

مخالفان باید بتوانند برای خود . رژیم ھای دیکتاتوری بھ طور طبیعی ناراضی تراش و مخالف سازند
مبدل سازند و از طریق  "اعتراض سیاسی"را بھ  "نارضایتی گسترده"دست و پا کنند،  "پایگاه اجتماعی"
  .قوا برسازند تا گذار بھ نظام دموکراتیک ملتزم بھ حقوق بشر و آزادی ممکن شودتوازن  "بسیج اجتماعی"

بھ خود بھ خود نگریستن و (نیست" خودبزرگ نمایی"وھمات ایدئولوژیک و پایگاه اجتماعی حاصل ت
بدون اعتماد مردم . اساس کار و نقطھ آغازین است" اعتماد). "، یا بزرگ بینی لپ تاپی و رسانھ ایبالیدن

بھ تعبیر دیگر، . اعتماد شرط الزم پایگاه اجتماعی است،نھ شرط کافی آن. ھ مخالفان، آنان ھیچ خواھند بودب
  .پایگاه اجتماعی حاصل نخواھد شد بدون اعتماد

مخالفان باید در . شرط الزم اعتماد است" برتری اخالقی"مردم چگونھ بھ مخالفان اعتماد خواھند کرد؟ 
فاسد  جمھوری اسالمیاگر  .ھات گوناگون بر رژیم استبدادی برتری اخالقی دارندعمل اثبات کنند کھ از ج

اگر رژیم یک بام و  .اگر رژیم فامیل باز است، مخالفان فامیل باز نیستند .آنان فاسد نیستند -کھ ھست -است
رای بزمامداران سرکوبگر جمھوری اسالمی اگر  .دو ھوایی است، مخالفان یک بام و دو ھوایی نیستند

د دموکراتیک اند و عد،مخالفان تابع قوانرسیدن بھ قدرت و حفظ آن ھر کاری را مجاز دانستھ و می  دان
ھدف وسیلھ را "یعنی در عمل نشان می دھند کھ . برای رسیدن بھ قدرت ھر عملی را مجاز نمی دانند

  .اشنداخالقًا موجھ ب نھ تنھا اھداف، کھ وسایل و روش ھا ھم باید". موجھ نمی سازد

سازمان مجاھدین خلق یکی از مھمترین . یک نمونھ واقعی محل نزاع را روشن سازیم ابگذارید تا ب
ھزاران تن از اعضای رژیم و  آنانمطابق مدعای سازمان،. مخالفان جمھوری اسالمی بوده و ھست

ا الوطن در مصاحبھ ب مسعود رجوی. طرفدارانش را کشتھ و ھزاران کشتھ نیز در این راه داده اند
خرداد  30، فقط در یک سال پس از می گوید کھ عالوه بر ترور سران رژیم) 1361دی ماه (العربی
نشریھ مجاھد، (رسانده است "بھ ھالکت"تن از اعضای رژیم و طرفدارانش را  دو ھزارسازمان  1360
ھیچ یک از . ستھیچ یک از گروه ھای اپوزیسیون بھ اندازه آنان سازمان یافتھ نی). 7، ص 129شماره 

ایرانی و (گروه ھای اپوزیسیون بھ اندازه آنان نمی تواند در یک روز در یک شھر در خارج از ایران نیرو
 -بھ غیر از خاندان پھلوی -ھیچ یک از گروه ھای اپوزیسیون .آورد گردبرای یک اجتماع ) غیر ایرانی

این گروه با دولت ھای  در سطحیون ھیچ یک از گروه ھای اپوزیس. ]1[دارای منابع مالی آنان نیست
  .خارجی در ارتباط نیست

  :مقایسھ کنید -فقط در چند مورد -جمھوری اسالمی جنایتکارحال سازمان مجاھدین خلق را با رژیم 
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در زمان . و اولین رھبر جمھوری اسالمی است 57آیت اهللا خمینی رھبر انقالب : گردش رھبری -یکم
آیت اهللا منتظری یکی . ط مجلس خبرگان رھبری بھ جانشینی وی انتخاب شدحیات او آیت اهللا منتظری توس

 -بر سر سرکوب، شکنجھ زندانیان و اعدام ھا. از مھمترین منتقدان نظام و از مدافعان حقوق مخالفان بود
 آیت اهللا خمینی بھ شدت بیمار بود و آیت اهللا. با آیت اهللا خمینی درگیر شد -  67خصوصًا قتل عام تابستان 

اندکی کوتاه آمده، صبر پیشھ  توصیھ می کردندبھ او خیرخواھانھ بسیاری . منتظری از آن اطالع داشت
کرده و پس از درگذشت آیت اهللا خمینی و بھ دست گرفتن قدرت، بھ شیوه ای کھ درست می داند عمل کند، 

خمینی، آیت اهللا خامنھ ای پس از درگذشت آیت اهللا . اما او سکوت در برابر جنایت را نپذیرفت و عزل شد
  .توسط مجلس خبرگان رھبری بھ جانشینی او انتخاب شد

مسعود رجوی از ابتدأی انقالب رھبر سازمان مجاھدین خلق بوده و ھمچنان رھبری مادام العمر را در 
ی را رژیم فقیھ ساالر جمھوری اسالمی آیت اهللا خمینی، آیت اهللا منتظری و آیت اهللا خامنھ ا. اختیار دارد

مکانیسم انتخاب رھبری جمھوری . تجربھ کرد، اما سازمان فقط و فقط مسعود رجوی را تجربھ کرده است
  .اسالمی روشن است، اما مکانیسم انتخاب رھبری سازمان مجاھدین خلق روشن نیست

محمد علی ،بنی صدرابوالحسن (رئیس جمھور 6جمھوری اسالمی تاکنون : تغییر رئیس جمھوری -دوم
ماه  7داشتھ و ) محمود احمدی نژاد،سید محمد خاتمی، اکبر ھاشمی رفسنجانی،خامنھ ای علی سید ،رجایی

این رئیس جمھورھا با یکدیگر تفاوت ھای عمده ای . دیگر ھفتمین رئیس جمھور آن انتخاب خواھد شد
ست وزیری بھ جز رجایی کھ پس از انتخاب بھ سرعت توسط مجاھدین در انفجار نخ(ھمھ آنان. داشتھ اند
اما سازمان مجاھدین خلق فقط و  .درگیری داشتھ اند) ولی فقیھ(بھ گونھ ای و در سطحی با رھبر )کشتھ شد

 روسای جمھور .بوده و خواھد بود) مریم رجوی ھمسر مسعود رجوی(فقط دارای یک رئیس جمھور
خابات انتخاب شده و می در انتاز بین گزینھ ھای مورد تأیید شورای نگھبان جمھوری اسالمی توسط مردم 

انتخابات جمھوری اسالمی دارای . شوند، اما رئیس جمھور سازمان توسط رھبر سازمان انتخاب شده است
ھمھ آنھا از نظر غیردموکراتیک بودن در یک سطح : ثانیًا. است یانتخابات: وًالاده ھا اشکال است، اما، 

خابات ریاست جمھوری در عمل بھ فرصتی برای بسیج بھ بعد، انت 1376از دوم خرداد : ثالثًا .نبوده اند
نتیجھ آن حتی اگر احمدی نژاد باشد، در قلمرو عمومی مقابل رھبری می : رابعًا .اجتماعی تبدیل شده است

ایستد،آیا می توان این فرض محال را بھ ذھن آورد کھ مریم رجوی در قلمرو عمومی بھ لطیف ترین شکل 
  بروز دھد؟ ممکن تفاوتی با مسعود رجوی

  . نظام سلطانی فقیھ ساالر جمھوری اسالمی مانند رژیم صدام حسین نبوده و نیست :آزادی و نقد -سوم

خامنھ ای اخیرًا  .آیت اهللا خمینی و آیت اهللا خامنھ ای در مواردی بھ اشتباھات خود اعتراف کرده اند: اوًال
بھ این طرف باید  ٧٠نسل از اواسط دھھ  یکی از خطاھایی کھ خود ما کردیم این بوده کھ تحدید":گفت

این را خدای متعال و . مسئوالن کشور در این باره اشتباه کردند و خود بنده ھم سھیم ھستم. شد متوقف می
  ".تاریخ بر ما ببخشد

  .در برابر ولی فقیھ ایستاده اند -کم و بیش - روسای جمھور: ثانیًا
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نزاع رھبران . بھ طور علنی زیر سئوال نرفتھ باشدبیش  کم وتقریبًا ھیچ مسألھ ای نیست کھ : ثالثًا
از جملھ نقدھای آیت اهللا منتظری در زمان مقام مقامی  -جمھوری اسالمی درباره جنگ ایران و عراق

در مورد  .یکی از آن موارد است -رھبری و افشای نامھ  محرمانھ آیت اهللا خمینی توسط ھاشمی رفسنجانی
فارت آمریکا سال ھاست کھ بحث و گفت و گو شده و اخیرًا بر حجم آنھا درست و غلط بودن اشغال س

وزارت اطالعات رسمٌا طی بیانیھ ای اعالم کرد کھ قتل ھای زنجیره ای بھ وسیلھ  .افزوده گشتھ است
جلد خاطرات ھاشمی کھ تاکنون منتشر شده  10 .آن نھاد صورت گرفتھ است "پرسنل خودسر"گروھی از 

استعفای میرحسین موسوی از نخست وزیری دو نمونھ دیگر از افشای مسائل پشت پرده و نامھ محرمانھ 
فیلم  بازجویی ھمسر سعید امامی ھم نمونھ دیگری است کھ توسط بخشی از ھمین . رژیم بھ شمار می روند

   .رژیم انتشار یافت

ان از رھبری سال گذشتھ ھیچ کس شاھد انتقاد مسعود رجوی از خود، یا اعضای سازم 33در طول 
کھ رفتن بھ عراق و جنگیدن کنار صدام  اعالم کندبھ عنوان مثال،رھبری سازمان . سازمان نبوده است

حسین اشتباه بوده است، یا وعده ھا و پیش بینی ھای مسعود رجوی درباره عملیات فروغ جاویدان خطا بود 
رسانھ ھای سازمان از ابتدأ تاکنون  بھ. تن از نیروھای سازمان در آن عملیات کشتھ شد 1500کھ  حداقل 

خامنھ ای بارھا بھ  .در آن دیده نمی شود سازمانرھبری اگر نگریستھ شود، حتی یک انتقاد کوچک از 
در انتقاد از  3/2/91و در  مریدان خود در سخنرانی ھای علنی گفتھ است کھ او را بھ مقام ائمھ ارتقا ندھند

  :ن نیروی زمینی ارتش گفتبھ فرماندھا" جانم فدای رھبر"شعار 

 یا ما، ارتش بگوئیم ما كھ دھدی م اجازه اسالم احكام نھ است، راضى خدا نھ كنم؛ تأكید باید من را این"
 بمیرند؛ ھمھ اسالم، خاطر براى بلھ،. نھ بمیرند؛ آدم فالن خاطر براى ما، عناصر یا ما، مسلح نیروھاى

 براى باشند آماده ھمھ كشور استقالل پرچم نگھداشتن برافراشتھ براى. بمیرد اسالم خاطر براى ھم آدم فالن
  .]2"[است شھادت اسمش مردن، این كھ راه؛ این در مردن

ھشدار داده و پرستش رھبری آیا مسعود رجوی حتی یک بار بھ اعضای سازمان درباره مقدس سازی خود 
  .بنگرید]4["مرد نستوه"و  ]3"[بگو کجایی"ھای  بھ عنوان نمونھ بھ کلیپ است؟

حفظ نظام ":آیت اهللا خمینی تقریبًا جملھ ای بھ این مضمون بیان کرده بود :حفظ قدرت بھ ھر شرط - چھارم
یکی از مصادیق این حکم کلی  1367قتل عام چند ھزار زندانی در تابستان ". از اوجب واجبات است

نمونھ اتحاد با صدام حسین یا بھ عنوان  -سازمان مجاھدین خلق ھم برای رسیدن بھ قدرت ھرکاری. است
حفظ قدرت رھبری در سازمان نیز بھ ھمین گونھ بوده . را مجاز می داند -]5[جاسوسی علیھ کشور خود

  .سازمان یک مصداق از این مدعاست "انقالب ایدئولوژیک". است

رویھ عادی حکومت آیت اهللا خامنھ ای دروغ و تحریف حقیقت را بھ : برخورد با ناقدان و مخالفان -پنجم
چندین و چند زندانی . بھ مردم و گفتمان سیاسی جامعھ تبدیل کرد" اطالع رسانی"در عرصھ رسانھ ھا و 

سیاسی، نویسنده، روزنامھ نگار و مردم عادی را بھ اعتراف گیری تلویزیونی کشاند و دروغ ھایی را از 
. می دانستند از اساس دروغ استقول آنان در رسانھ ھا منتشر کرد کھ ھم خود و ھم اعتراف کنندگان 
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. دروغ را کھ مطابق آموزه ھای دینی گناه کبیره است بھ وسیلھ ای قابل قبول و عادی در سیاست تبدیل کرد
را جاسوس آمریکا و اسرائیل ...ھمھ مخالفان خود را اعم از فعال سیاسی وصنفی، اقلیت دینی، دراویش و

بازجویانش برای شکستن متھم ھر جا الزم شد بھ . یدمعرفی کرد و خود می دانست کھ دروغ می گو
مقدساتی کھ قربانی بھ آن ھا متوسل می شد اھانت ھای رکیک کردند تا بھ متھم بفھمانند کھ ھیچ یار و 
. یاوری ولو در جھان قدیسین نیز ندارند و باید در برابر بازجو بشکنند و بھ گناھان خود اعتراف کنند

بھ تقلب در انتخابات را فریب خوردگان فتنھ و عوامل بیگانھ معرفی کرد و رای میلیون ھا انسان معترض 
کسی را بھ عنوان رئیس جمھور بھ مردم تحمیل کرد کھ . مردم را بھ زننده ترین شکل ممکن نادیده گرفت

رده شکنجھ و اعدام گست. امروز خود قادر بھ دفاع از او نیست و او را بی اعتنا بھ دین و اخالق می داند
زندانیان سیاسی و عقیدتی را بھ رویھ عادی در رابطھ حکومت و جامعھ تبدیل کرد و ھمھ این ھا را بھ نام 

این روش ھا بھ میزان زیادی ارزش ھای اخالقی جامعھ را تضعیف کرد . دین و دفاع از مقدسات انجام داد
ملی را چنان بھ دستگاه ھای دروغ رسانھ ھای . و سرمایھ اصلی نظم اجتماعی یعنی اعتماد را بر باد داد

زمین رقابت رسانھ . پراکنی تبدیل کرد کھ امروز قادر بھ ایجاد ھیچ موج پایدار سیاسی و بسیج مردم نیستند
.... و . ای را بھ ثمن بخس بھ رسانھ ھای بیرون از ایران واگذار کرد کھ تعھدی بھ منافع ملی ایران ندارند

زوال اخالقی و مسبب ناتوانی دستگاه والیت فقیھ در اداره جامعھ و  ھمھ این ھا عوامل و نشانھ ھای
ھمین روش ھا ھر حکومت دیگری را ھم بھ ھمین سرنوشت دچار خواھد کرد و از ھمین . حکومت است

کوتاه مدت نگران بود و این نوشتھ با نتایج ھای  سیاست ورزی بیش از  روشروست کھ باید در مورد 
  . تحریر درآمده استھمین نگرانی بھ رشتھ 

رھبری سازمان و اعضای آن با . برخورد زمامداران جمھوری اسالمی با ناقدان و مخالفان روشن است
آیا زبانی کھ سازمان علیھ ناقدان و مخالفان بھ کار می  ناقدان و مخالفان سازمان چگونھ برخورد می کنند؟

آنان ...) تھمت،دشنام،تحقیر، دروغ و(کردن گیرد برتر از زبان جمھوری اسالمی است؟ آیا از لجن مال
وقتی گروھی کھ حکومت را در اختیار ندارد با منتقدان و مخالفان چنین می کند، اگر قدرت  دریغ می کند؟

  سیاسی را بھ چنگ آورد، آیا رفتار بھتری پیشھ خواھد کرد؟

زیسیون در کدام زمینھ سازمان مجاھدین خلق بھ عنوان یکی از مھمترین گروه ھای اپو :نتیجھ -مشش
پس از حملھ نظامی آمریکا بھ نسبت بھ رژیم سرکوبگر جمھوری اسالمی دارای برتری اخالقی است؟ 

تمامی پرسش ھا  در این زمینھ با سکوت . عراق و اشغال آن کشور، از مسعود رجوی ھیچ خبری نیست
سازمانی اعتماد کنند کھ حتی مردم چگونھ می توانند بھ . مطلق کل یکپارچھ سازمان مواجھ شده است

خود و محل  "مخفی رھبر"زندگی و مرگ حاضر نیست پس از چند سال کوچکترین اطالعی درباره 
  زندگی او در اختیار آنان بگذارد؟

و خواستار گذار بوده سرکوبگر جمھوری اسالمی نامشروع و مردم مخالف رژیم اکثریت درست است کھ 
برتری اخالقی بدیل جمھوری اسالمی باید ھستند، اما وق بشر و آزادی نظام دموکراتیک ملتزم بھ حقبھ 

یک ":صفحھ اول وبسایت سازمان بھ نقل از مریم رجوی نوشتھ انددر باالی  .سازددر عمل محرز را اش 
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سرنگونی این رژیم را  باید بھ ھر قیمت ممکنلحظھ نادر و استثنایی در تاریخ مبارزه ما فرا رسیده و 
   ".می توان و باید. محقق کرد

  :پرسش

تحریم ھای فلج کننده بلندمدت و مرگ کودکان و  سرنگونی رژیم و بھ قدرت رسیدن مجاھدیناگر قیمت 
سالخوردگان ایران زمین باشد چھ؟ اگر قیمت آن حملھ نظامی آمریکا و اسرائیل بھ ایران و کشتھ و زخمی 

ھ؟ اگر قیمت آن تبدیل ایران بھ سوریھ کنونی شدن صدھا ھزار تن و ویرانی زیرساخت ھای کشور باشد چ
؟ اگر قیمت آن تجزیھ ایران باشد چھ؟ اینھا برخی از پرسش ھایی است کھ باید بھ طور شفاف ]6[باشد چھ

پاسخ شفاف بھ این گونھ پرسش ھا داوری درباره ی برتری اخالقی اپوزیسیون را امکان . بدانھا پاسخ گفت
شر و روشنفکران قلمرو عمومی آرزو می کنند کھ اپوزیسیون ایران اخالقًا فعاالن حقوق ب .پذیر می سازد

   .]7[برتر از زمامداران مستبد کنونی باشد

 11/9/1391بی بی سی، :منبع

  :پاورقی ھا

 62حدود گفت پدرم  1357شاه در سال  دارایی نقدیدرباره ی ا پھلوی در برنامھ ی پارازیت رضآقای  -1
  : بھ لینک زیر بنگرید. مرگ داشت در ھنگاممیلیون دالر 

https://www.youtube.com/watch?v=jjuG_XrTOkQ

مدعای رضا پھلوی را رد در سال جاری " مردم تی وی"مصاحبھ ی با در  احمد علی مسعود انصاری
البتھ وی در این گفت و گوی طوالنی، درباره ی مبالغ . ختھ استادعاھای بسیار باالتری مطرح ساکرده و 

ھم گرفتھ شده مدعیاتی طرح کرده کھ در صورت کاذب   CIAکالنی کھ از عربستان سعودی و سازمان 
بودن، آقای رضا پھلوی ودیگرانی کھ از آنھا نام برده شده، می توانند از ایشان کھ ساکن آمریکا ھستند بھ 

  : رجوع شود بھ لینک ھای. ننددادگاه شکایت ک

kPGw-http://www.youtube.com/watch?v=tBz2T3  

http://www.youtube.com/watch?v=TN0JzZrEVYA  

  .در این خصوص بھ طور مستند اظھار نظر کرده است شاهکتاب نیز در دکتر عباس میالنی 

  :رجوع شود بھ لینک -2

content?id=19442-http://farsi.khamenei.ir/speech  

  :رجوع شود بھ لینک -3
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http://www.youtube.com/watch?v=B1W52zF9k5w  

  :رجوع شود بھ لینک -4

http://www.youtube.com/watch?v=7s0HsCO7SHM&feature=related  

. اعدام کردرا  -روزنبرگ اتل و ژولیوس - ھ ای، دو جاسوس ھست1953ژوئن   19دولت آمریکا در  -5
، جاناتان پوالرد را 1987دولت آمریکا در سال . یھودی بودن این دو ھیچ تأثیری در لغو مجازات نداشت

او را بھ شھروندی  1998دولت اسرائیل در . محکوم کرد حبس ابدبھ خاطر جاسوسی برای اسرائیل بھ 
زیربار تاکنون ون در پی آزادی اوست، ولی روسای جمھور آمریکا اسرائیل در آورد و از آن زمان تاکن

   .نرفتھ اندمھمترین متحد خود این درخواست 

 ی نامھ ھفتھ با مصاحبھ در 1986، در اسرائیل دیمونا اتمی نیروگاه ای ھستھ کارشناس ،وانونو مردخای
 .افشا کرد را اسرائیل اتمی ایھ کالھک و نیروگاه این از تصاویری و اطالعاتبریتانیا،  تایمز ساندی

موساد یکی از زنان خود را در بریتانیا با او دوست کرد و وی را بھ ایتالیا برد و کماندھای موساد او را از 
 18محاکمھ و بھ " افشای اسرار ھستھ ای کشور"سپس وی را بھ اتھام . ایتالیا ربوده و بھ اسرائیل بردند

از زندان آزاد شد، اما ممنوع از خروج از اسرائیل و  2004ریل آو 21در . محکوم کردند سال زندان
  .مصاحبھ ی با خارجی ھا شد

مخالفت و موافقت با ھر پروژه ای حق شھروندان است، افراد حق دارند طرحی را مخالف منافع ملی بھ 
) دادن اطالعات محرمانھ و سری کشور را در اختیار دولت ھای خارجی قرار( اما جاسوسی. شمار آورند

روشن است کھ سرکوب . جرم است و مجازات سنگین دارد )دموکراسی و دیکتاتوری(در ھمھ ی کشورھا
و نقض حقوق بشر، حق ھیچ دولتی نیست و افشای جنایات رژیم ھا، وظیفھ ی اخالقی ھمھ ی شھروندان 

  .است

روپا درخواست کرد کھ با از نمایندگان پارلمان فرانسھ و اتحادیھ ی ا 2012دسامبر  5مریم رجوی در  -6
ی  نتیجھ گرچھ ایران علیھ المللی بین ھای تحریم: "او گفت. آنان ھمچون اپوزیسیون سوریھ رفتار شود

 مقاومتش و کشور این مردم توسط ایران در رژیم کھ بود خواھند مؤثر زمانی ھا تحریم این اما داشتھ مثبتی
 چرا است بوده ایران در تغییر برای کلیدی جنبش گرفتن نادیده غرب، سیاسی اشتباه بزرگترین. کند تغییر

 از ائتالفی با ھمراه ]بھ رھبری مسعود رجوی و ریاست جمھوری مریم رجوی[مقاومت ملی جنبش کھ
 در عمیق ھائی ریشھ دھند، می تشکیل زنان را آن درصد ٥٠ از بیش کھ اپوزیسیون و دمکرات گروھھای

 کرد، ایفا سوریھ اپوزیسیون شناختن برسمیت در اساسی نقشی ھک فرانسھ دولت. دارد ایران جامعھ
 ایران، رژیم تغییر برای مقاومت ملی شورای شناختن برسمیت با را، جدید سیاست یک ابتکار بایست می
  :رجوع شود بھ لینک". گیرد بدست اروپا اتحادیھ در

-http://www.persian.rfi.fr/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C
-%D9%85%D9%84%DB%8C
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-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85
-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85
-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA
-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86
-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86
-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85
-%D8%AA%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7
-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1

20121205/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86  

در میان اپوزیسیون ایران افراد و گروه ھایی وجود دارند کھ قطعًا واجد برتری اخالقی نسبت بھ  -7
نمی توان  .تعمیم دادحکم سازمان مجاھدین خلق را نمی توان بھ ھمھ ی گروه ھا . جمھوری اسالمی ھستند

باید اخالقی باشد،  -کھ ام الفساد است -یعنی نمی توان مدعی شد رژیم استبدادی. بود یک بام و دو ھوایی
مجاز است بھ روش ھای غیراخالقی توسل  -اگر مدعی دموکراسی و حقوق بشر است -ولی اپوزیسیون

. بھ اندازه ی اھداف واجد اھمیت ھستند روش ھا". ھدف وسیلھ را توجیھ نمی کند"بھ تعبیر دیگر،. جوید
اگر تھمت زنی بد است، اپوزیسیون ھم نباید . اگر دروغ گویی بد است، اپوزیسیون ھم نباید دروغ بگوید

. بدون شواھد و قرائن اتھامی را متوجھ کسی سازد
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