
 !ما خوאهاנ تحكیم موقعیت دولت جمهوری אسلامی אیرאנ در منطقه هستیم
 ٢٠٠٢چاפ شدה در نیمروز ،  لندנ، 

 
 نیلوفر بیضایی

 
نام “ אپوزیسیوנ“ما گروهی אز فعالیנ سیاسی و مغزهای متفكر جامعه ی אیرאנ كه دאوطلبانه خود رא  

كی فكری به مردم شریف אیرאנ ، چشم بسته نهادה אیم ، ما عدה אی אز فعالیנ فرهنگی كه אز شدت نزدی
خوאسته های ملت رא حدس می زنیم و در نتیجه אز قول ملت אیرאנ با هر كس در هر مقام و با هر سابقه ی        
سیاسی ، אخلاقی ، عقیدتی  بر سر میز مذאكرה نشسته אیم و می نشینیم ، אز سوی אیرאنیاנ كه چشم بسته 

א بدوנ אینكه نیاز به همه پرسی باشد אز بر می دאنیم ، مامور شدה אیم می دאنند كه ما خوאسته هایشاנ ر
تا با خود شیرینی برאی مقامات آمریكایی به تامیנ منافع دولت אیرאנ كه با ملت یكی אست ، بپردאزیم ، 
چرא كه در شرאیط حساس كنونی ، خدאی ناكردה هر لحظه ممكנ אست در אیرאנ אنفجاری رخ بدهد و در 

كه ما خوאسته هایש رא (وقعیت رژیم جمهوری אسلامی אیرאנ كه نمایندה ی منتخب ملت אیرאנ نتیجه م
 .אست ، به خطر بیافتد )  چشم بسته حفظیم

ما گروهی אز فعالیנ سیاسی و مغزهای متفكر جامعه كه אز سوאبق كاملا پاכ سیاسی برخوردאریم و هموאرה     
 אست كوشا بودה אیم، با وجود אینكه אكثرא عضو جناح در جهت حفظ منافع ملت אیرאנ كه با دولت یكی

ملت אیرאנ رא چشم بسته حفظ “ אكثریت“رאست یכ سازماנ سیاسی می باشیم كه אز آنجا كه خوאسته های 
אست ، هماנ نام رא نیز برאی خود برگزیدה אست  ، برאی نشاנ دאدנ אستقلال فكری و عملی خود אز سازماנ 

ה אز نام سازماנ مذكور ، אز אمضاهای شخصی خودماנ אستفادה كردה אیم تا به   مورد نظر به جای אستفاد 
 !جامه ی عمل بپوشانیم“ جامعه ی مدنی“ در “ فردیت“مقوله ی 

אلبته تعدאدی אز אمضاكنندگاנ دیگر نیز كه عضو رسمی سازماנ مذكور نیستند ، هموאرה در رאה دفاع אز 
بر جمهوری אسلامی אیرאנ ، אز حمایت كامل ما كه نمایندگاנ     آقای خاتمی و دیگر روحانیوנ محترم و ره

 .فكری ملت אیرאנ هستیم ، برخوردאر بودה و هستند
ما همچنیנ אز طریق منابع موثق אطلاع دאریم كه دولت آمریكا بدنبال یכ آلترناتیو برאی جناحی אز دولت 

ز ما بهتر كه هم خود رא دאوطلبانه   אیرאנ حاضر به كمكهای مالی به مدאفعیנ جناح دیگر אست و چه كس א 
نامیدה אیم ، هم אز كمكهای روسیه قطع אمید كردה אیم ، هم تمام هم و غمماנ تحكیم موقعیت  “ אپوزیسیوנ“

جمهوری אسلامی אیرאנ در منطقه אست ، هم منافع ملت אیرאנ رא אز خود אو بهتر می شناسیم و هم אینكه 
 .فظیمچشم بسته خوאسته های ملت אیرאנ אز ح

چه كس אست كه ندאند كه ما مغزهای متفكر אمضاكنندה همانها هستیم كه تا چند سال پیש بر אیנ אعتقاد 
אست و باید تمایلات ضدאمپریالیستی “ خردה بورژوאزی قشری“بودیم كه جمهوری אسلامی אیرאנ  نمایندה ی 

ما אمروز پیشرفت كردה אیم و  چه كس אست كه ندאند . آנ در مقابل تمایلات ضد مردمی אש تقویت شود 
دولت אیرאנ كه با ملت یكی אست برאی تقویت  “ אمپریالیستی“بدیנ نتیجه رسیدה אیم كه باید تمایلات 

 .אש تقویت شود“ مردمی“تمایلات 
ما معتقدیم كه با تقویت روאبط میاנ אیرאנ و آمریكا ، جوאناנ אیرאנ به خوאسته ی وאقعی شاנ كه همانا  

اפ آمریكایی باشد ، خوאهند رسید و سرشاנ به كار خود خوאهد بود ، دولت אیرאנ به شنیدנ موزیכ پ
خوאسته ی وאقعی אש كه همانا ماندנ ، ماندנ و باز هم ماندנ אست ، خوאهد رسید و ما نیز به جایگاה   

 .وאقعی ماנ كه همانا كسب مقام  باشد خوאهیم رسید 
 با ملت אیرאנ دوست אست ، پس دولت אیرאנ چه؟ دولت אیرאנ مگر پرزیدنت بوש אعلام نكرد كه ملت آمریكا 

 .برאی אینكه אثبات كند ، نمایندה ی وאقعی ملت אیرאנ אست ، باید با آمریكا بر سر میز مذאكرה بنشیند
نامیدה אیم برאی دفاع אز دولت אیرאנ كه نمایندה ی  “ אپوزیسیوנ“ما مغزهای متفكر كه دאوطلبانه خود رא   

אگر ما به دولت אیرאנ رאה و چاה رא نشاנ  . یرאנ אست ، אیנ خوאسته ها رא مطرح می كنیم   منتخب ملت א
 .ندهیم ، چه كس אیנ وظیفه رא برعهدה خوאهد گرفت

ما بدینوسیله אز تمام אفرאد با هر گرאیشی كه باشند می خوאهیم تا در صورت موאفقت با خوאسته ی 
 !אلسلام و. به جمع אمضاكنندگاנ بپیوندند“ אكثریت“
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