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 آقاي کري، جمهوري اسالمي ايران بايد برود
   

.  پشتيباني خود از کانيدائي آقاي کري در انتخابات رياست جمهوري آمريکا نوشتم  دربارهمقاله اي  فوريه، من در15در 
  . سال گذشته بهتر است4من کماکان فکر ميکنم برنامه اقتصادي آقاي کري از سياست هاي اقتصادي بوش در 

   
ي در سطح جهاني لطمه جدي وارد کرده است، و زندگي سياست هاي اقتصادي پرزيدنت بوش به توسعه اقتصاد فراصنعت

 درباره اختالف خود با سياست هاي  من طي چهار سال گذشته،. بسياري از مردم را در آمريکا و خارج آن نابود کرده است
 پاسخ دموکرات به استراتژي بوش پشتيباني ميکنم، که به بهترين نحو در  من از . نوشته ام  بارها  اقتصادي جرج بوش

، اقتصاددان يوسي ال ا آندرسون، بيش از يک سال و نيم پيش، بيان شده است، و کابينه بوش کماکان ادوارد ليمرسخنان آقاي 
  . بي اعتنا مانده استبه آن

   
 من به روشني نوشته ام که من سياست هاي ناسيوناليستي افراطي  .در اين مقاله، بحث من درباره سياست خارجي است

 معهذا من رژيم هاي ارتجائي صدام و جمهوري اسالمي را نيز محکوم   .راست گرايان دولت آمريکا را محکوم ميکنم
نوشتم که خود را بخشي از جنبش   "يک جهان بيني از سوي شهر مرتدان " ام با عنوان  من به تفصيل در مقاله .ميکنم

  .مترقي در سطح جهاني ميدانم، و معتقدم جنبش ضد جنگ بخشي از آن است
   

 تنها ناسيوناليسم افراطي غرب را محکوم کرده   جنبش ضد جنگ،در عين حال در همانجا نوشتم که از ديدگاه من، آنانکه در
 امروز کماکان اشتباه   دفاع کردند،  نظير رژيم صدام حسين اند، و از رژيم هاي فاشيستي در کشورهاي در حال توسعه،

  .  آنان استرالتيويسم فرهنگيمشابهي را در رابطه با جمهوري اسالمي انجام ميدهند، و دليلش هم بخاطر ديدگاه 
   

ميکنند و يا مخالفين خود را طرفدار * شخصي*  يا به مخالفين خود حمله  .و آنها سعي ميکنند که اشتباه خود را درک نکنند
ي، مخالفين خود در جنبش مترقي را، ضد بوش ميخوانند و طرفدار جنگ، همانگونه که در گذشته حاميان رژيم شورو

، برخي از دوستان اين 1360 قبل از سقوط شوروي، در سال   سالها من بخاطر مياورم در تهران،. کمونيست ميخواندند
، تهديد به مارکسيسم که امروز بسيار از اکستريميست نبودن صحبت ميکنند، من را بخاطر زير سوأل بردن  فناتيک ها،

  . کردند مرگ
   

 و هردو طرف جنگ را محکوم نکردند، همان لفاظي هاي حاميان شوروي در  آنها که از صدام در جنگ عراق دفاع کردند،
 و نيازي به   ذکر شده در باال مقصأل توضيح داده ام،مقالهزمان هاي قديم را انجام ميدهند، و من قبأل اشتباه آنها را در 

  .تکرار در اينجا نيست
   

 که فکر کند هر کسي طرفدار پايان جمهوري اسالمي است، حامي  همين نيروها امروز سعي ميکنند آقاي کري را قانع کنند،
جنبش دموکراسي خواهي ايران به روشني . اسالمي را توصيه مميکنندبوش است، و به کري راه مماشات با جمهوري 

 براي سازماندهي رفراندوم براي پايان اين رژيم فاشيستي  آخرين انتخابات مجلس جمهوري اسالمي را تحريم کرد، و امروز
  .واپسگرا در فعاليت است

   
 که صداي مردم ايران چيست،  ي روشن باشدامروز بيش از هر زمان ديگر، کانديداي رياست جمهوري آمريکا، بايست

ايرانيان حمله آمريکا را نميخواهند، و ما نميخواهيم آمريکا اين رژيم را براي ما . مردمي که ميخواهند اين رژيم برود
برچيند، اما ما پشتيباني دموکراسي هاي غربي را ميخواهيم، و در کوشش هاي خود براي پايان دادن به جمهوري 

  .دف ما رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل استاسالمي، ه
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 بود، وقتي ايشان اذعان کردند که آمريکا  2003نوامبر آقاي بوش يک حرف را درست گفتند، و آن در زمان نطق ايشان در 
 ما ايرانيان هميشه اشتباه  .استبدادي در خاورميانه دفاع کرده است که از رژيم هاي  طي همه اين سالها اشتباه کرده است،

 به عبارت ديگر، نخواستن حمله آمريکا، به  . مرداد سازمان سيا در ايران را متذکر شده ايم28 يعني کودتاي  بزرگ آمريکا
  اين معني نيست که ما خواهان مماشات آمريکا با رژيم استبدادي ايران باشيم

   
و ما مردم ايران در حال سازماندهي رفراندوم براي .ها از وقتش گذشته است که رژيم جمهوري اسالمي برود، اکنون مدت

  .پايان اين رژيم هستيم، و از دموکراسي هاي غرب ميخواهيم که به کوشش هاي جنبش دموکراسي خواهي ما ياري رسانند
   

 ما از  .ن پشتيباني ميکنند، البي ايست هاي جمهوري اسالمي نيستندآقاي کري بايستي بدانند که ايرانياني که از انتخاب ايشا
 براي پايان دادن به رژيم  ايشان انتظار داريم که موضع محکم در پشتيباني از جنبش دموکراسي خواهي مردم ايزان،

 به مردم ايران  از هر کمکي  و براي تشکيل يک رژيم سکوالر، و جدائي کامل مذهب و سياست، جمهوري اسالمي بگيرند،
  .کوتاهي نکنند

   
   

  به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکوالر در ايران 
   

  سام قندچی، ناشر و سردبير
  ايرانسکوپ
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