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  ايران بزرگجنبشطه با  در رابپرسش و پاسخ
  

شرایط اینچنين مقدر کرده !  در راه بقای ایران باید بشود آنچه که باید بشود "ميگویيد،  :پرسش
الزم .  اند که در راه بقای ایران و سربلندی ایرانی گوشه ای از باید ها سهم ما باشد

 برای بقای شما که هستيد که سهامدار تالش  ."ميدانيم که پاسخگوی سهم خود باشيم
  ایران شده اید؟

  

  .دنباورهای ما شفاف در تارنمای ما در دسترس همگان ميباش.  ما جنبش ایران بزرگ هستيم:  پاسخ
باور داریم که   . بررسی ميکنيم و استفاده ميکنيم هم باشد انتقاد و پيشنهاد کنيد،هر کمبودی

 و به هر نوعی که درست ميداند برای هر فرد ایرانی عالقمند به ایران ميتواند به اختيار خود،
در این تالش به بيراهه رود اگر اما .  نجات ایران از بالی حکومت مذهبی سهم بردارد و تالش کند

آماده باشد که  همدست شوددر خالف منافع ملی ایران  عمد و یا غير عمد بدخواه ایران به و یا با
  . الزم شد محاکمه شودنقد شود، پرسش شود، افشا شود، رسوا شود، و اگر

  

 موثرترین ابزارهای گردآوری توانمندی ها و ،یادآوری ميکنيم که تشکل های سياسی و احزاب
مقابله با قدرت منسجم فقط با انسجام قدرت امکان .  عالقمندی های سياسی افراد هستند

   .در همين راستا جنبش ایران بزرگ سازماندهی شده است.  پذیر است
  

  حکومت جمهوری اسالمیکهحاال به نظر ميرسد .  شما نشنيده ایمتشکيالت کنون از تا :  پرسش
 شما فرصت را مغتنم شمرده اید و اظهار وجود ميکنيد تا در آینده ایران برای رفتنی شده است

  آیا اینچنين است؟.  خود سهمی قایل شوید
  

اشت شما از انگيزه ما اشتباه   در نتيجه برد.حکومت جمهوری اسالمی رفتنی نيست.  خير  :پاسخ
هر دليلی را که نشانه رفتن .  یعنی فرصتی بوجود نخواهد آمد که ما آنرا مغتنم بشماریم.  است

 اميد به  با یعنی آب نبات چوبییک کودک بامثل .  جمهوری اسالمی ميدانيد بخورد ما داده اند
یک نویسنده ایرانی نقل این از از  پيش  . سر ما را گرم کرده اند تا کار خود را بکنندرفتن آخوندها

فاجعه این نيست که مردم نميدانند، فاجعه اینست که مردم "  :قول کرده ایم که
از برنامه بيست ساله و با تاکيد بارها در سخنرانی هایشان   آقای خامنه ای !"نميخواهند بدانند

ورشيدی برنامه ریزی کرده  خ1400 تا سال جمهوری اسالمی  یعنی .جمهوری اسالمی گفته اند
برنامه بيست ساله این   سایر مقامات رسمی و غير رسمی جمهوری اسالمی هم به .است

تکرار ميکنيم جمهوری .  خيمه شب بازی انتصاب احمدی نژاد را به یاد بياورید  .نداشاره کرده ا
ج از ایران و مطرح کردن فرستادن اکبر گنجی به خاریکی از دالیل   .برنامه برای ماندن دارداسالمی 

ميخواهند این توهم و .  در همين راستاست" ببخش ولی فراموش نکن"و پيش بردن جنگ روانی 
  .مشغول کنند اميد را بوجود بياورند که جمهوری اسالمی رفتنی است و ما را با این خيال دل

  

.   را برایشان اداره کنند تا ایراندر ایران کاشته اندبا مقام مباشر در ثانی، جمهوری اسالمی را 
 و انواع و اقسام مدرک در دست نشاندگی جمهوری اسالمی.  جمهوری اسالمی ارباب دارد

در مقابل  سکوت بيرحمانه دولتهای دمکراتيک.  ای خارجی از آن در دسترس هستندحمایت دولته
بارزترین دليل  وحشيانه ترین کشتارها، شکنجه ها، و نقض آشکار و روزانه حقوق بشر در ایران

یادآوری ميکنيم که همين دولتها حکومت .  همکاسه بودن دولتهای خارجی با حکومت آخوندیست
  برای درک ماهيت .شاه را برای نقض حقوق بشر زیر شدیدترین فشارها قرار داده بودندمحمد رضا 

قاضی مرتضوی جالد  به جایزه نوبل خانم شيرین عبادی و ارسال  و ابعاد پروژه ایرانو قساوت ارباب

mailto:tamas@iranebozorg.org?subject=Affve%20Omoomi%20Porsesh%20va%20Pashokh
http://www.iranebozorg.org/
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این ارباب همه جور .   توجه بفرمایيدایران به کنفرانس حقوق بشر در مقام نماینده حقوق بشر ایران

   !فاجعه اینست که ما نميخواهيم بدانيم  "!نياورده ایم که ببریم" ؛ميدهدپيام 
  

 یک جمهوری ،سوما، دولت سایه جهانی با ميلياردها هزینه و کشتارهای بسيار و بنام دمکراسی
در عراق هم بازی شيعه و سنی را براه .  اسالمی ارتجاعی در افغانستان سر و هم کرده است

 بسوی آبهای گرم دریای  و شورویانداخته است تا نقشه اسالميزه کردن منطقه از مرزهای چين
همه .  تهرگونه خيال رفتن جمهوری اسالمی ایران همان خيال اس.   را پياده کندپارس و مدیترانه

!  ....، اما که برنامه چيز دیگریست که در ظاهر بخورد ما ميدهندگونه شواهد در اختيار ما هستند
فاجعه این نيست که مردم نميدانند، فاجعه اینست که مردم نميخواهند "تکرار ميکنيم، 

      !"بدانند
  

  ؟این ارباب که از آن سخن ميگویيد کيست:  پرسش
  

 .  شاخص ظاهری ارباب هم دولت انگلستان است.ست همان دولت سایه جهانی امنظور از ارباب:  پاسخ
اشخاص و محفل های عيان و .  زم است که بدانيم ارباب دیگر یک دولت نيستشاید بدانيد و الاما 

ناخته شده استعماری انگلستان  پوشش دولت انگليس بواسطه سابقه شمخفی هستند که زیر
 مقاصد اکثرا شوم خود را !)مثال هلند (، و سایرینل امریکا، اسرایيلا خدمت گرفتن دولتهایی مثب

 و عقبه مسيحيت   آریستوکراسی اروپای قدیم.دنبال ميکنند و در جهان به کرسی مينشاند
 از اجزای دولت  با معجون مدرنيسم قرن بيستم به بعدنفوذ شدید یهود سياسیسياسی زیر 
با دولت سایه "نوشتار  . آری در این تردیدی نداریم.  ود دارد  آیا این دولت سایه وج.سایه  هستند

  .ماهيت این دولت و نياز ما به آشنایی به آن را مورد کنکاش قرار ميدهد" جهانی چه باید کرد
  

سازماندهی شما و یا  و پشتيبانی ارباب را دارد پس اگر جمهوری اسالمی رفتنی نيست:  پرسش
  پيشنهاد عفو شما برای چيست؟

  

سازماندهی ما برای از هم  . جمهوری اسالمی رفتنی نيست چون برنامه برای ماندن دارد:  پاسخ
پيشنهاد عفو ما دقيقا .  پاشانيدن این برنامه است زیرا که ما باور داریم جمهوری اسالمی باید برود

  .در راستای فروپاشاندن برنامه جمهوری اسالمی برای ماندن است
  

  ولی نه ارباب و نه جمهوری . نيست چون پشتيبانی ارباب را داردجمهوری اسالمی رفتنی
سازماندهی ما برای تقویت اميد مردم به داشتن پشت و پناه در ناف .  اسالمی مردم را ندارند

.   و البيگری برای ملت ایران استبه زبان فرنگی، سازماندهی ما البی سازی.  ارباب ميباشد
ما وظيفه خود کرده ایم که .  ب به نيروی سازمان یافته مردمی استسازماندهی ما برای توجه اربا

یک نسل .   استار بيگانه در حال انقراضیرانی و خدمتگزارباب را یاد بدهيم که نسل نوکر صفت ا
زیر .  این نسل با دنيا دشمنی ندارد.  در حال انسجام استار ایران و ایرانی ميهن پرست و خدمتگز

هر سازشی را نميکند ولی تمام پيشنهاد های .  ولی بسيار سازش پذیر استبار زور هم نميرود 
باور داریم که ارباب به تکامل .    این نسل به تکامل باور دارد.سازش را برای بررسی قبول ميکند

یک   با که در امریکا سياهانشاید بدانيد.  فکری نياز دارد تا همزیستی مسالمت آميز را بپذیرد
 به آزادی  و با اعتراضات سرتاسریدر نهایت.   بردگی به آزادگی اسمی رسيدندازجنگ داخلی 

جامعه و دولت امریکا جان و مال بسيار هزینه شده است تا اینکه   .رسمی اجتماعی دست یافتند
امروز با تمام مشکالت و .  از باور برده داری به تکامل فکری همسان بودن انسانها رسيده اند

امروز .   افراد مهاجر امریکایی برخوردارند دیگران از زندگی مسالمت آميز در کنارتبعيض ها، سياه
  !نه قانونی است و نه انسانیسياهان به فرض سياه بودن استثمار 

  

ما باور داریم که قسمتی از کارهای  .  هستند ایران برای استثمار انگيزه های ارباب ازقدرت و ثروت
.  قدرت و ثروت است عادت ارباب برای رسيدن به ،ار و خونخواریکشت.  ما ناشی از عادت هستند

جنگ   و پس از دو جنگ جهانی؛در قرن بيست و یکم.  ما ميخواهيم که این عادت نحس باطل شود
انقالب خونين و دد خانمانسوز ویتنام؛ کشتارهای منطقه ای در خاور دور، خاور ميانه، و افریقا؛ 

 اختيار ما بجای استثمار خونين دربرای رسيدن به قدرت و ثروت راههای مدنی  یران؛منشانه ا
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 ميخواهيم که ارباب رام شود،.  ک عادت بدهيمما سازماندهی شده ایم که ارباب را تر.  هستند
  !انجام کاری سخت آسان ولی آرزویی

  

ما سازماندهی شده ایم که ارباب بداند در شطرنج سياست ایران مقابل هر مهره که او 
هر جوان ایران که بيجان شود، یک .  زد و یا بخرد یک مهره ملی و مردمی برميخيزدبسا

ما سازماندهی شده ایم که ارباب بداند چاره ای .  جان، اگر نه بيشتر، آماده نثار است
  .جز کنار آمدن با مردم و خواسته های آنان ندارد

  
  چرا در این زمان سازماندهی کرده اید؟:  پرسش

  

 به کهولت رسيده و  که در تصفيه حسابهای داخلی زنده مانده اندب اسالمی بنيانگذار انقالنسل:  پاسخ
در مرحله اول که جا اندازی انقالب بوده، افراد کارساز ایران را یا کشته اند یا .  در حال مرگ هست

د؛ کليه فروشی؛ سایر افراد ملت را با اعتيا .  فراری داده اند و یا از ترس جان و مال ساکت کرده اند
فحشا؛ فرهنگ رشوه خواری، دزدی، دروغ، نيرنگ؛ و انواع و اقسام جنگهای روانی کنترل جمعيت 

،  زمان مقطع ازدر این.  ثروت و اموال ایران را بين خودشان تقسيم کرده اند.  بخود مشغول کرده اند
برنامه اینست که .  اشندميب در دوران گذار به مرحله دوم که تداوم حکومت انقالب است آخوندها

 ادامه دهنده ی ناشناخته و مردم نمایک حکومت غير آخوندی ولی خودی از جنس آقازاده ها
هم ارباب به استثمار ایران ادامه بدهد و هم خودی ها با در حکومت آخوندی در ایران باشد تا 

ین هدف با خاتمی   اجرای ا.دست داشتن اقتصاد ایران به زندگی چرب و نرم خود ادامه بدهند
  .پروژه حمله نظامی به ایران روی ميز آورده شده است.  بازی ميسر نشد

  

 و بسته به شرایط که پيش خواهد آمد حکومت برنامه اینست که سپاه در ایران کودتا کند 
آینده ایران پاکستانی باشد یعنی نظاميان مستقيما کشور را اداره کنند و یا ترکيه ای باشد یعنی 

تمام شواهد کنونی نشان بر ترکيه ای بودن .  يان غير مستقيم در اداره کشور دخيل باشندنظام
ی یعنی مدیران کشور لباس شخصی ها.  حکومت آینده ایران با معجون پاکستانی را دارند

 هرکدام که کار .  که پاسداران قبلی بوده اند خواهند بود با اتکا به اسلحه سپاه پاسدارانناشناخته
 ن در همي به امریکا ارسال پاسدار محسن سازگارا با پروژه رفراندم!  جایش را به دیگری ميدهدنکند

و " ببخش ولی فراموش نکن" تکاملی پاسدار اکبر گنجی با پيشنهاد از وظایف.  راستا بوده است
دتا برای رسيدگی به مسدود کردن خواسته های مردم ایران از حکومت کوارسال او به امریکا برای 

مهم   راستی چرا همه را به امریکا ميفرستند؟  آیا امریکا .جنایات جمهوری اسالمی ميباشد
در همين راستا هست که ما در امریکا سازماندهی !  امریکا پای اجرایی ارباب هست.  است؟  آری
   .شده ایم

  

الزم دیده اما در این زمان  !  ایم هميشه پشت صحنه وجود داشته ایم و در توان خود کارها کردهما
 حمله نظامی  که پروژه برای حضور در صحنه سازماندهی شویم در خال یک نيروی مردمیایم که

در این زمان .   و اگر نشد با عواقب آن برخورد به نفع مردم کنيمرا خنثی کنيم  کودتابه ایران و
.  ا گسيخته کنيمآنر به تداوم انقالب حکومت اندازی سازماندهی شده ایم که پيوند گذار از جا

حکومت ما سازماندهی شده ایم که .  برای منافع ارباب بود.   برای مردم ایران نبود57 انقالب
منافع مردم ایران ما سازماندهی شده ایم که با تشکيل حکومت مردم بر مردم .  نيابد انقالب ادامه

بداند که باید با مردم کنار بياید، و اگر آمد ما سازماندهی شده ایم که ارباب .  نگاهبانی شود
اگر نياید مبارزه ادامه دارد تا .   بهينه و تامين خواهد شدانسانهامنافعش منهای تشنگيش به خون 

  .نی هست توان در جان ایرا یا حکومت مردم بر مردم در ایران برقرار شود و یاآنجا که
   

اظهار وجود ميکنيد، صحبت ميکنيد، پيمان مينویسيد، و بذل با چه اجازه ای از طرف مردم ایران :  پرسش
  و بخشش ميکنيد؟

  

.  از طرف مردم هم سخن نگفته ایم.  هرگز نگفته ایم از مردم مجوز داریم و یا نماینده مردم هستيم:  پاسخ
از مردم .  ميگویيم از مردم هستيم و برای مردم.  از طرف خودمان و همفکران خودمان مينویسيم

برای نجات .  برای مردم بودن یعنی برای منافع مردم بودن.  دن یعنی از ميان مردم برخاستنبو
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خال  در .  کار کرده ایم و به نمایندگی از همفکران خودمانایران از مهلکه کنونی به اختيار خودمان

 برای.  پاسخ به ندای وجدانمان سازماندهی شده ایمیک نيروی منسجم سياسی و مردمی و در 
 را نوشته " عفو عمومیپيمان"نظراتمان و   ای برای نجات ایرانآگاهی افکارمان و یافتن راه چاره

.  بخشش هم نکرده ایم.  اراده و تمایل ميخواهد.  هيچکدام از این کارها اجازه نميخواهد.  ایم
  .نپذیرفتميشود .  ميشود پذیرفت.  پيشنهاد بخشش کرده ایم

  
  نام و نشانتان چيست؟د نفر هستيد؟  چنشما که هستيد، :  پرسش

  

ما یکنفر .  ما بچه های نسل چهار هستيم.   گفته ایم که هستيم"جنبش ایران بزرگ"در تارنمای :  پاسخ
 یکنفر شاخص افکار یک چرا ضمير جمع بکار ميبریم؟  چون این.  من آن یکنفر هستم.  هستيم

ميکند ن فرقی امروز.  مکسی نيست.  م نيستمهیا من در این مقطع از زمان نام ما  . گروه است
  یاباشدسيستانی  نشان من.  کوروش، رشيد، یا کامران جمشيد باشد یا کسرا، زابل، نام من

شناخته در بازی سياست امروز هيچکدام از ما .  ذری، یا گيالنیاباتوحيدی، ، طالقانی معينی فرد،
امروز   .  این امتياز ماست!گ آن آلوده نيستيمشده نيستيم و چون در بازی نبوده ایم به ننگ و رن

فردا اهميت این سخنان را با نام و چهره کوروش یا زابل یا کسرا تکرار و تاکيد .  سخن ما مهم است
    .ما جنبش ایران بزرگ هستيم.  ميکنيم

  
  ؟ یکنفره هم ميشود اجتماعی یا سياسیجنبشیک یا آ:  پرسش

  

یکنفر ميتواند .   یکنفره ميشود اجتماعی یا سياسی و یا مکتب فکریولی شروع یک جنبش.  خير:  پاسخ
بما بپيوندید تا دو نفره .  ميخواهيد جنبش ایران بزرگ یکنفره نباشد.  سخنگوی یک جنبش باشد

 رایج ترین محصول کار دست تاریخ تشکيالت سياسی ایران بما نشان ميدهد که انشعاب!  شویم
 آزادی و تالش برای  جامعه آزاد ایراد ندارد ولی در تنگنایاین در یک.  جمعی سياسی هست

 ما  . ما به این نياز نداریم. ن تشکيالت را تضعيف ميکند و هدف را به بيراهه ميبرددست یابی به آ
  حرکت ما را پذیرش کرده ایم که اداری یکنفریساختارتا فاز رسميت،  همفکران بنيانگذار داریم ولی

تمهيدات .   با آن برخاسته ایم آگاه هستيمما از قدرت نيرویی که به مقابله.  دانشعاب ناپذیر باش
  .در جایگاه و پایگاه مردمی خود استوار و بدور از وسوسه و دسيسه بمانيم الزم را بکار ميبریم تا

  
    ؟جنبش ایران بزرگ چيستو تشکيالت سازمانی مرام فکری :  پرسش

  

بعد تشکيالت  مردم  اولیعنی.  بش ایران بزرگ از پایين به باال استبنيان فکری و سازمانی جن:  پاسخ
این امتياز ما در مقابل مکتب فکری باال .  ما از مردمی بودن به سازماندهی رسيده ایم.   مردمبرای

در مکتب باال به پایين اول سازمانی با مرام فکری خاصی بوجود مياید بعد مردم را .  به پایين است
در این ساختار مردم قربانی اهداف سازمان یعنی .   به اهداف خود بسيج ميکنندبرای رسيدن

در ساختار جنبش ایران بزرگ مردم در حال زندگی هستند، به نقایص .  رهبریت سازمان ميشوند
رفع نقص نمی یابند، سازماندهی حکومت و مدیریت جامعه آگاه ميشوند، هيچ چاره ای را برای 

در این ساختار مردم قربانی نميشوند زیرا که مردم صاحب .   ساز شوندميکنند که خود چاره
  .سازمان پاسخگوی نيازهای آنهاست.  سازمان هستند، خود سازمان را تشکيل داده اند

  
  ما به سلسله مراتب جامعه، حکومت، .ميباشد" زندگی کن و بگذار زندگی کنند"فلسفه فکری ما 
 جامعه و روابط  قانونیحکومت یعنی تعریف کننده ماهيت.  ردمجامعه یعنی م.  دولت باور داریم

.  ما سازماندهی شده ایم که حکومت را مردمی کنيم.  دولت یعنی ابزار مدیریت جامعه.  درون آن
در .  باور داریم که یک حکومت مردمی دولتی کاردان برای مدیریت نيازهای مردم انتخاب خواهد کرد

  از ابزار فکری و انواع مدیریتهای دولتی موجود در دنيا فرهنگی و تمدنی ایران با اتکا بر بنياناین راه
یعنی حکومت غير موروثی مردم بر مردم .  ما جمهوریخواه هستيم و سکوالر.  استفاده خواهيم کرد

با آیين  ی مذهب آدابدر پندار سياسی ما.  بر اساس انتخابات آزاد و به مدت معين را ميخواهيم
ما به استقالل و تماميت ارضی ایران و سرفرازی ایرانی از هر نژاد و قوم و .  افات داردحکومت من

 در .  تعریف ميشود" آزادی و عدالت اجتماعی" باور ما ،در زبان ساده.  زبانی که باشند باور داریم
  .تعریف ميشود" سوسيال ليبرال" باور ما ،زبان سياسيون
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کميته مرکزی سه تا پنچ نفری، کارمندان اداری و سياسی، تشکيالت کنونی سازمانی ما از یک 

 مدیرکل که یکی از اعضای تالشهای ما توسط.  ش بينی شده استاعضای رسمی، و هواداران پي
  . کميته مرکزی ميباشد هماهنگی ميشود

   
    ؟آیا شما سوسياليست هستيد:  پرسش

      

 اشتباه ی که برداشت و چپ و کمونيسم ميباشداگر برداشت شما از سوسياليسم مارکس و لنين:  پاسخ
فرد جامعه گرا ميگوید من عضوی از .  در دیدگاه ما یعنی جامعه گرا تسوسياليس.   خيراست

 دگر عضو ها را –چو عضوی بدرد آورد روزگار .  در مقابل این عضویت مسئوليت دارم.  جامعه هستم
ه باشد، خيابان خواب داشته باشد، تن فروشی  من فقر داشتمن نميخواهم که جامعۀ.  رارنماند ق

.  تنهایی به داد نيازمندان برسمبه   و نميتوانممن نميخواهم.  برای گذران زندگانی داشته باشد
 شرکت ميکنم تا  تالشهای حزبی شرکت درریيس حکومتم از راهنمایندگانم و من در انتخاب 

 تا  من ماليات ميدهم. تم را پرسش ميکنممن نارسایيهای دول  .دولت من مردمی باشدحکومت و 
اگر .  با این تعاریف ما جامعه گرا هستيم  .جام مسئوليتهایش را داشته باشددولتم توانایی ان

  . است، ما سوسياليست هستيممه سياسی آنچه که گفتيم سوسياليسمترج
  

 در چهارچوب رفاه جامعه ما به آزادی سرمایه.  ما به یک سيستم مالياتی پویا و عادالنه باور داریم
رفاه جامعه یعنی برخورداری هر فرد از نيازهای ابتدایی یک زندگی قرن بيست و یکم و .  باور داریم

مسئوليت دولت در مقابل برآورد آن از جمله بهداشت رایگان، حق عادالنه کارگر، ریشه کنی فقر و 
واند تا بينهایت ثروت بدست بياورد اگر که آزادی سرمایه یعنی هر فرد ميت.  خيابان خوابی، و امثالهم

  .  مطابق با قانون باشد و اگر که مالياتش را پرداخت کرده باشد
  

به نظر  در ثانی ؟ ميگویيد سازماندهی شده ایم آیا منظورتان سازماندهی کرده ایم نيست : پرسش
  !نی هستيد، و بدور از واقعيتهای جهاميرسد که شما آدمهای احساسی، آماتورهای سياسی

      

با داشتن؛ ارتباطات  ما یکعده از آدمهای نخبه.   ما سازماندهی شده ایم. خيردر قسمت اول :  پاسخ
 آنچنانی، هزاران ادعا، استراتژی، دیالکتيک، تاکتيک، مدرک دکترا، و کارنامه سياست نيستيم که

ما توسط .  ی کرده باشيمبرای اهداف و جيب خودمان یا از ما بهتران سازمانده ولی بنام مردم
ما بچه های یک پرس کله پاچه در صبح سحر، دو سيخ .  ندای وجدانمان سازماندهی شده ایم

ما آدمهای عادی اجتماع هستيم، !  جگر در صلوات ظهر، یک کاسه آش در شروع شب هستيم
اخ حوصله هيچکسها، آدمهای بدون نام و نشان که سرمان به کارمان بود تا اینکه انگشت در سور

انواع و اقسام مدرک تحصيلی از بهترین .  در عين سادگی خيلی هم سرمان ميشود.  ما کردند
زندگی .  "در تجربيات اجتماعی هم کم نمی آوریم.  دانشگاههای ایران و دنيا با نمرات ممتاز داریم

تياج داریم نه به برای این زندگی کردن نه به قران اح.  ، اساس باور ماست"کن و بگذار زندگی کنند
پندار نيک، گفتار نيک، کردار نيک ابزار ما برای زندگی .  کاپيتال مارکس و نه به دمکراسی عمو سام

ده هزار سال فرهنگ و تمدن ایرانی پاسخگوی نياز ما به انسان بودن و .  کردن و انسان بودن است
برای نجات .  مهاجرت کردیم.  ما را با آخوندها عالقه ای نبود.  همزیستی مسالمت آميز است

 ابلهان در مستی قدرت و امروز.  ایران اميد به نامداران سياسی خود کردیم، نا اميدمان کردند
برای آسایش .  شهوت ثروت امنيت فکری و زندگانی ما را در سرزمين مهاجرت به بازی گرفته اند

ی توسط ندای وجدانمان خاطر خود در سرزمين مهاجرت و برای بقای ایران و سربلندی ایران
  احساسی .سازماندهی شده ایم زیرا که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم تا دیگران بخورند

هستيم، آماتور هستيم، ولی دور نيستيم، نه از واقعيتهای جهانی و نه از وظيفه مان نسبت به 
زی سياست ایران و جهان در عين سادگی و ساده انگاری سازماندهی شده ایم که در با.  ایران

  !بازیگر باشيم


