
 
 بچه شاه و ابوعطای دمکراتیک! 

 1391/ 7/ 11تلویزیون صدای آمریکا 
برداری اون  ها تکرار شده که نمونه گفتند، شاید این کار کپی که این تجربه یکی از سواالتی که مطرح کردند، این سیامک دهقان پور:

  چیزی که شورای ملی مقاومت، مجاهدین انجام دادن، پاسخ شما چیه؟
که این مسأله اصاًل صحبت از یک الترناتیو در قالب یک سازمان نیست،  من فکر کنم تفاوت خیلی بیشتری هست در اینرضا پهلوی: 

تون،  نظر از تعلقات حزبی یا عقیدتی اش هستند، بلکه یک حرکتی است که از تمام کنشگرهای سیاسی که صرف که مجاهدین مدعی
 د که تالش در ایجاد و رسیدن به آن جو و شرایط سیاسی در کشورمان هست.بیایید از یک فرمولی حمایت بکنی

 نظر شما یک تحول مثبته یا منفیه؟  راه خروج سازمان مجاهدین از لیست تروریستی به  دهقان پور:
جهت استحکام   حال سازمان مجاهدین داشته و بر آن مبنا حمایت از این سازمان، هم درنظر من برخوردی که تا به به رضا پهلوی:

رژیم کمک خواهد کرد و هم در تضعیف و بقیه اپوزیسیون دموکراتیک، اگر یک دولتهایی یک کشورهایی بخواهند به شکل اخص فقط  
بینم یا یک نوع  عنوان یک تقویت سازمان نمییک سازمانی آن هم سازمان مجاهدین حمایت بکنند. من الزامًا این خروج از لیست رو به 

ید رفتارشون. البته این برداشت شخصی من هست، باز میگم این به قضاوت عموم بررسی بشه. ولی من معتقدم که یک  در واقع تأی
که بخواهد حذف بکنه اصاًل دموکراسی مسأله  حرکت دموکراتیک فی نفسه، یک حرکتی است که بایستی دعوت به مشارکت بکنه نه این

کنم در خیلی بحثهای ابتدایی حتی هنوز جامعه ما گیر  دلیل هستش که من فکر می  ها، به همین هاست نه حذف گزینه ارائه گزینه 
 کنه مثاًل سر شکل نظام می 

   نظر شما یک تحول مثبته یا منفیه؟راه خروج سازمان مجاهدین از لیست تروریستی به دهقان پور: 
مبنا حمایت از این سازمان، هم در جهت استحکام   حال سازمان مجاهدین داشته و بر آننظر من برخوردی که تا به به رضا پهلوی: 

   رژیم کمک خواهد کرد و هم تضعیف بقیه اپوزیسیون دموکراتیک،
 


