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 در ميان َانها حتی به يک نمونه نقد و ، بسيار گفته و نوشته شده ولینجشنبه، بيستم جوالی در کاخ سفيد روز پدر مورد نشست

 بيش از واقعيات، تصورات تنيده شده در بی توجهی، بی دراين نوشته ها و گفته ها،. ره کردبرخورد منطقی و صادقانه نميتوان اشا

 من واژه ای مناسب تراز ولنگاری برای اين نوع  شده بود و بهمين جهت مطرح اطالعی و مهمتر از همه بهتان و دروغ 

اين واقعيات را با سه نمونه گزارش شده سپس  گو کنم و کوشش ميکنم تا ابتدا واقعيات اين نشست را برايتان باز. برخوردها نيافتم

 به توضيح اين مطلب خواهم ،در ادامه شرح ماجرای اين نشست. از انجمن َاينده نگر، جبهه ملی، و دکتر باقر زاده مقايسه کنم

يل شرکت خودم را در اين  دالاز اين منظرو  دافی را ميتواند در بر داشته باشدچه اهنشست ها شرکت در اين پرداخت که اصوال 

 َانها  اهدافو افراد ديگر شرکت کننده در اين نشست  من مسئووليتی در قبال نظرات شک نيست که.د خواهم کرنوع مجامع بيان

  .   مورد تائيد من نيست و اين نظرات شخصی لزوما ندارم

  

 شده بود به اين  از طريق کامپيوتر برايم ارسا لد واز طرف دفتر روابط عمومی کاخ سفي جوالی ٧در تاريخ من با نامه ای که 

 نيکوالس ، معاون مشاور امنيت ملی و]١ [ َاقای اليوت ابرامزنامه ذکر شده بود که در اين گرد هم َائیدر. نشست دعوت شدم

از . دادخواهند  سياست خارجی امريکا در مورد ايران توضيح  معاون امور سياسی وزارت خارجه امريکا در باره]٢[برنز

اين دعوت را سرانجام . ی برای من فرستاده شد جوال١٢پاسخی به اين دعوت نامه ندادم، نامه ديگری در تاريخ ابتدا َانجائيکه من 

  .را اعالم کردمو شرکت خودم  اين نشست ،در راديوی صدای ايران" مهر" جوالی در برنامه هفتگی ٢٣پذيرفتم و روز يکشنبه 

  

به نحوی قرار داده شده بود که ميزهای کوچک کنفرانس که در َان برگزار شد و در سالنی ختمان َايزنهاورت کاخ سفيد در سانشس

کالس برنز و اداره کننده ي مسئوالن امريکائی َاقای اليوت ابرامز، ندر يک ضلع بزرگ اين مستطيل، . مستطيلی را ايجاد کند

تعداد ايرانيان حاضر در . قرار داشتندر هم ايرانيان شرکت کننده   در سه ضلع ديگو] ٣[براين مک کورمک امريکائی جلسه 

برخالف گزارش يکی از ولنگار های . من با بسياری از اين افراد َاشنائی نداشتم.  نفر بود١٨جلسه که خود را معرفی نيز کردند 

، دور ميز )اهميش در چيستعيت هم داشت،اگر واقکه البته نمی دانم  ( صندلی خالی بود۶٠سياسی که نوشته بود تعداد زيادی از 

و مجاور ديوار وجود داشت که امريکائيان همراه با سر شرکت کنندگان در پشت هائی  صندلی .صندلی خالی وجود نداشت

  . مسئوالن حاضر در جلسه که عمدتا روسای دفاتر َانها و ساير مسئوالن وزارت امور خارجه و پنتاگون بودند نشسته بودند

   

ايشان هدف از .  را َاقای اليوت ابرامز َاغاز کردی دير به اين نشست َامد و بحثی نيکالس برنز بعلت شرکت در جلسه ديگرَاقا

او طی اين . يت ايران و رژيم اسالمی بيان نمودارزيابی از وضع و ظرات افراد مختلف ايرانیتشکيل اين جلسه را َاشنائی با ن
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 از ندعبارت بود  کهم اسالمی در زمينه های مختلف قابل قبول نيست و از سه مورد نام برداظهار داشت که رفتار رژيارزيابی 

ور ميانه و نقض حقوق بشر در هژمونی طلبی رژيم در ناحيه خاو  ، برنامه های اتمی ،ی تروريستیشرکت و کمک در کارها

   .ايران

  

و ايجاد مبادالت   سازمان های غير دولتی ايرانبها دارد کمک انجام َانرر ميان کارهائی که امريکا قصد  داليوت ابرامزَاقای 

او از کمک های مالی دولت امريکا به . و اينکه بعلت وجود تحريم اين امر انجام نشده و بايد بشوداشاره کرد گوناگون با َانها 

در بخشی اليوت ابرامز . نيان نام بردی امريکا از ايرانيز بعنوان بخشی از حمايت هانام برد و َانرا برنامه های صدای امريکا 

 به ضرورت شناخت نيرو های درون رژيم  در دوران مختلف توجه به تغيير موقعيت و مواضع الريجانی بای از سخنانشديگر

  اين سئوال را مطرح کرد که ما برای کمک به ايرانيان چه ميتوانيم بکنيم؟در پايان نيز اشاره کرد و 

  

 او.  مورد بحث قرار داددر قبال برنامه های اتمی ايرانرا ز بعدا به اين نشست پيوست و سياست امريکا َاقای نيکوالس برنز ني

حريم رژيم از ای تشد و فعال امريکا برنبر سر ميز مذاکره بنشيند ولی اينکار عملی ايران گفت که امريکا انتظار داشت  که رژيم 

که اگر اينکار از طريق شورای امنيت نتواند انجام شود و چين و روسيه فه کرد اضاطريق شورای امنيت سازمان ملل کار ميکند و 

  . و تحريم را بکار خواهند گرفته برداروپا با هم اينکار را پيشَانرا وتو کنند، امريکا و 

  

ای کيان از در ابتدا و َاق. فرصت داده شد اظهار نظر برای سئوال وبعد از اين توضيحات به ايرانيان حاضر دراين نشست 

 وقت به ايشان داده شد که در واقع بحث و نظری ارائه نداد و  ابتدا.درخواست صحبت کرديمو من  طرفداران حزب جمهوری خواه

 از اشاره کرد که به شايعاتی و بعد  از سياست های َانان حمايتوتنها از پرزيدنت بوش و مسئوالن حاضر در جلسه تشکر 

  .َاغاز شده بودان روزهای قبل در ميان ايراني

  

 بعد به مسخره ادامه داد که شنيده است و بسياری در باره اين جلسه شايعات او هم در اين رابطه اشاره کرد که زاليوت ابرامَاقای 

  ! و تقسيم مقام کنيد را تعيينت حاکمه َاينده ايرانهيئن هم گفتند که شما ميخواهيد به م

  

تا طوالنی که نصيبم شد تا حد امکان انتقاداتم را از سياست های امريکا بيان کرده و پيشنهاد من در فرصت نسب بعد از اين گفتگو، 

 تا بحال هيچ اندداده تصويری و نوشتاری رسانه های مختلف از گزارشات متعددی که . خودم را در مورد بديل سوم ارائه دادم

ال نگفته و ننوشته اند که کسی در انتقاد از  بطور کلی هم تا بحه اند بلکه حتیکدام نه تنها به جزئيات بحث من اشاره ای نکرد

 صفحه ای ٨در متن من جزئيات پيشنهادات و نظرات خود را .  دوستی صحبت کردريکا و در مخالفت با سياست حمله ياسياست ام

 در  باشد "م توسط مردم ايرانتغيير رژي "که و ارائه بديل سومی" مروری انتقادی بر سياست امريکا نسبت به ايران"عنوان با 

   . اين مطلب هم اشاره ای نکرده است  به نهاد ايرانی  هيچ ويچ فردبحال هتا . ]۴[ مسئولين حاضر در جلسه گذاشتم اختيار

  

  :بحثی را ارائه دادم که به اختصار چنين بود َاقای ابرامزب قرار دادن طمن با مخا

  
ن قصد دارم که برايتان توضيح مختصری بدهم و جزئيات نوشته شده َانرا هم به م باشيد و  پرسيديد که چه کنيد تا کمکی کرده شما"
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در ايران اکثريت مردم با وجود اينکه .  برای پاسخ به سئوال شما شايد الزم باشد کمی به شرايط ايران نگاه کنيم.شما خواهم داد
علت اينست که مردم . نمی دهند و به فعاالن سياسی نمی پيوندندسخت با رژيم اسالمی مخالفند، مخالفت خود را بطور فعال نشان 

نيروهای خود و دشمنشان را ارزيابی ميکنند و می بينند نه . ايران زمينه های الزم برای پيوستن به صحنه نبرد را فراهم نمی بينند
 با همه  بلکه به خدمت گرفته استرج د جوی ايرانی را در داخل و خا سو افرادتنها با رژيمی بيرحم مواجه هستند که بسياری

و باز هم ميبينند که امريکا هم .   سود جو هم که برای دوستی و ارتباط با اين دشمن با هم به رقابت پرداخته اند مواجهنددولت های
مواضع امريکا  .َانها هشيار هستند و لذا خانه نشين شده اند. عليرغم همه مواضع حرفی عمال دارد به صف اين حاميان ميپيوندد

تحريم اقتصادی شما نه تنها نتوانست اروپا را به جمع خود پيوند دهد اجازه داد که . عليه رژيم تنها روی کاغذ وجود داشته است
کمپانهای متعدد امريکائی با رژيم اسالمی مراودات بازرگانی داشته باشند تا حدی که هالی برتون و جنرال الکتريک تا چند ماه 

. د داشته استور مداوم وجو غير علنی بطکانال های ارتباطیارتباطات از طريق در زمينه سياسی، . ران دفتر داشتندپيش در اي
 البی گران رژيم َازادانه برای ارتباط کامل امريکا با رژيم فعاليت علنی عليرغم اينکه رژيم در ليست تروريست ها قرار دارد، 

غرب و  اگر ،وضعيت اينچنين نبوداگر . دی را راديو رسمی امريکاست که ارتقا ميدهدميکنند و افرادی نظير هوشنگ امير احم
و فعال اخته و به َان کمک نخواهد کرد در تغيير روحيه مردم ناين رژيم را به رسميت نش که نشان ميدادندعمال بخصوص امريکا 

 شما با توجه به تحليلی که خودتان از .ميکرد کمک ران ايرژيم توسط مردمبه تغيير نهايتا  و نقش موثری بازی ميکردشدن َانها 
ر  رفتارش را غي،، هژمونی طلبی در ناحيه و نقض حقوق بشردر کارهای تروريستیاسالمی ارائه داديد و بدليل شرکتش رژيم 

بحث َاقای برنز در . نيست که اين رژيم قابل تغيير، استحاله، اصالح و هر چيز ديگری از اين قبيل قابل قبول دانستيد، بايد بدانيد
رابطه با سياست تحريم در واقع پيگيری همان سياست دوستی با رژيم اسالمی است، چرا که حتی در شورای امنيت هم َانچه قرار 

 رد کرده است، يعنی توقف در حال حاضر شود تنها پذيرش همان پيشنهادی هست که  طريق تحريم و غيره به رژيم تحميلاست از
 رژيم به پيوستن در زمينه های مختلف پيشنهاد مشوق های فراوان با  شما.در ايران و انجام َان در روسيهاورانيوم غنی سازی 

   "اين چه نوع کمک به مردم ايران است؟ . به جامعه جهانی خوش َامد گفته ايداسالمی 
  

  :متوضيح دادبه شرح زير بديل سوم را مقدمه بعد از اين 

  
َانها . در واقع رژيم و حاميانش ايجاد کرده اندای جنگ و دوستی با رژيم اسالمی باشند امريکا را که بديل هسياست های افراطی  "

از مقامات  مسئله حمله نظامی را که پاره ای غيير رژيم و محور شيطانی بودن و نظاير َانبا تکيه بر مواضع حرفی شما در مورد ت
 و منجمله خود من سخت با َان ته کرده اند و از َانجائيکه مردم دنيا، امريکا، ايران،به َان اشاراتی داشته اند، برجسامريکائی 

به باور من  اين سياست ها هر دو برای . اخته انددوستی با رژيم اسالمی است جا اندف هستند، سياست انحرافی ديگری را که مخال
 که تنها چيزی را که طلب ميکند اينست که امريکا سياست است" بديل سوم"سياست درست . دم ايران فاجعه َاميز خواهند بودمر

 سئوال شما َاقای ابرامز اينستپاسخ  . حمله يا دوستی را کنار بگذارد و بگذارد مردم ايران خود تکليف رژيم اسالمی را تعيين کنند
ينرا عمال اعالم کنيد که اين رژيم را ژيم مشروعيت سياسی ندهيد و ا درجه اول به اين راگر ميخواهيد به مردم ايران کمک کنيد در

اگر خواستيد بيش  .ار را بر رژيم بگذارد اعمال کنيد فشنماينده مردم ايران نمی دانيد و ديگر اينکه تحريمی هوشيارانه را که تنها
  ".مشخص شده است انجام دهيدکه در متن ارائه شده من را  اقدامات ديگری از اين کمک کنيدميتوانيد

  

نز در جواب به بحث من گفت که مسئله مذاکرات مربوط به برنامه های اتمی و سياست ما در اين مورد را نبايد با سياست َاقای بر
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های امريکا نسبت به رژيم اسالمی يکی دانست و توضيح داد که ما سفارت را باز نخواهيم کرد،  تحريم را بر نخواهيم داشت و 

ها فرصت اين را داشتم که بگويم اميدوارم اينچنين باشد، اما بعد از جلسه در صحبت با من تن. نقض حقوق بشر برايمان مهم است

 در اين گفتگو خانمی که از. سياست های عملی امريکا اين نظر را تائيد نمی کندبگويم که اين فرصت را يافتم رئيس دفتر ايشان 

ال  حضور رئيس دفتر او گفتم که معمومنهم در. تو را دادات حرفها و انتقاداقای برنز جواب من گفت که پنتاگون حضور داشت به 

ر مورد باز نکردن سفارت، تحريم و تغيير رژيم ميشنويم ولی  سياست های د اين سخنان اميدوار کننده رادر محيط های بسته ما 

ريس دفتر َاقای .انم رايس ميگوينداعالم شده و َانچه مردم ايران در جريان َان قرار ميگيرند همانی هست که َاقای جان بولتن و خ

حرف مرا قطع کرد و چندين بار تاکيد کرد که ايشان بهيچ وجه در مورد تغيير رژيم صحبت نکردند و ما چنين کوالس برنزين

  درهای بسته نيز ازمن بود و بنظر ميايد که امريکا حتی در پشتلغزش کالم ناشی از  اين ،منهم گفتم درست است. سياستی نداريم

لتن و اينکه اگر رژيم پشت ميز مذاکره بنشيند ما موجوديتش را حفظ ودر مورد بيانات َاقای جان ب. تغيير رژيم صحبت نمی کند

ميکنيم هم ايشان گفت که امريکا يک دموکراسی است و هر کس عقيده خودش را ميگويد و منهم در جواب گفتم که در محدوده 

سر درگمی  اينکه نشان از دموکراسی داشته باشد، نشانه  از اين بيشتر،رژيمی تروريستسياست خارجی يک کشور در برخورد با 

  .ال انداخت و اين گفتگو قطع شدای باايشان شانه . يم اسالمی استخورد شرمگينانه به َاغاز روابط با رژشما و بر

  

ينکه حال و هوای اين نشست را کمی بيشتر عليرغم اينکه هدف اين نوشته برخورد به نظرات ديگر شرکت کنندگان نيست، برای ا

  . های چند نفر ديگر اشاره ميکنمبه صحبتتا جائيکه حافظه ام ياری کند دريافت کنيد 

را ارائه داد دال بر ی َاقائی بنام فرهاد منصوريان از شمال کاليفرنيا که من نمی شناختم و بعنوان يک فرد َانجا بود بحث مختصر

ذاريم مانند نمونه های بسيار ديگری مسئله ش را بيشتر و بهتر بشناسيم که نگو نقش جناحهاي روش ها خوبست که رژيم، اينکه

چون َاقای برنز جلسه را زودتر ترک کرد، من بدنبال ايشان  .تحريم را هم وارونه جلوه دهد و خود را مورد مظلوميت نشان دهد

 َاقای اليوت ،مراجعتبعد از . در اين فاصله دو صحبت را از دست دادم و رفتم که متن انتقادی و پيشنهای خودم را به او بدهم

 به صحبت های َاقای نصر اصفهانی پاسخ ميداد که از قراری که بعدا شنيدم  گفته بودند که تحريم کاری نخواهد کرد ابرامز داشت

سخ اينبود که دولت های بسياری در دنيا پا.  اينکه چرا امريکا در جهت تغيير رژيم کاری نمی کند وو روی مردم فشار مياورد

اضافه کردند که امريکا سياست تحريم را اگر چه ممکن  هستند که دموکراتيک نيستند و ما بدنبال تغيير َانها نمی توانيم باشيم و

  . است دنبال کندمقداری روی مردم فشار بياورد مجبوراست 

  

مز در مورد شناخت و توجه به اختالفات درونی ا توجه به اشارات اليوت ابر، بحث خانم الدن برومند بود که بااز بحث های مفيد

و يک پارچه عمل زم باشد با هم بطورمتحد  هر جا که اله اين رژيم عليرغم اختالفات درونی با ارائه مثالهائی نشان داد ک،رژيم

  . ميکنند و به نوعی ميخواست بگويد که شما به اين اختالفات دل نبنديد

  

 َاذربايجان از  فرد ديگری بنام رحيم شهبازیر ديگر به نام کريم عبديان از جانب گروهی به نام سازمان حقوق بشر اهواز ودو نف

ايران يکدست نيست و بايد اقليت های  بطور نسبتا مفصل  در انتقاد به سياست های امريکا در مورد عدم توجه به اينکه جامعه

اينها کسانی بودند که قبل و بعد از جلسه به جدائی طلبی . ايران شرکت دهند صحبت کردندقومی را هم در مذاکرات مربوط به 

در صحبت های هر دو اين افراد اين مسئله مطرح شد که ما در َنظام های مختلف تحت ستم بوده ايم و خواست ما . متهم شده بودند

ساس است که َانها تنها اضافه کردند که بر اين ا.  شده استبرای خود مختاری و فدراليزم با بر چسب و چماق جدائی طلبی سرکوب

 4



وشن و مشخصی  در قبال  رژيم و جانشينی َان دفاع خواهند کرد که سياست رروه و حزب و ائتالفی در برخورد با گاز ترکيب، 

ز نيتشان که من َاگاه عليرغم اين بحث که صرفنظر ا. د ايرانی برای خود مختاری در چارچوب ايران داشته باشنخواست اقوام

معلوم نبود که در پی انتقاد از امريکا و همچنين . بسيار نامناسب و عصبی بودَانها  ، شيوه ارائهنيستيم در کليت خود درست بود

 که ، به همه انتقاد داشتند که چرا از جامعه ايران]۵ [با درک اشتباه از واژه پرشن. بخش اکثريت فارس زبان از َانها چه ميخواهند

اين بحث نشان از اين داشت که اصوال َانها . مخلوطی از اقوام است تنها به پرشن که يک بخش از اين جامعه هست اشاره ميشود

  . کردندبيهوده ای را صرف اين نوع استدالت نادرستواژه پرشن را با فارس و فارسی اشتباه گرفته اند  و انرژی و وقت زياد و 

  

 که کرد تاه به اين نکته اشاره کرد که بسيار کوفعال حقوق بشر در کردستان بودا طلوعی انم رويتند خی که سخن گفاز کسان ديگر

اقليت های کليمی و منجمله افرادی از چند نفرديگر . ميت ارضی ايران خواهان خود مختاری هستندامهای ايران در چارچوب ت

تنها بياد دارم که برنامه و پيشنهاد خاصی در .  از دست داده امصحبت کردند که من يادداشت های مربوط به َان رابهائی هم 

   .بحثشان نبود

  

. بسيار ناهمگونی را تشکيل ميدادندطيف نقطه نظر فکری  نکردند از صحبت در اين جلسه که بسياری از َانان کنندگانشرکت 

هيچ يک از اين افراد البته .  در اين جمع کردندقضاوت من بر اساس َاشنائی هست که با پاره ای از َانان داشتم و بحث هائی که

 بدون چون و تبعيتنفر بطور روشن چند . ميکنند نکردندنمايندگی مردم ايران و يا بخشی از َانرا  اينکه کوچکترين ادعائی در

ن نشست اطالعاتی در قبل و بعد از اي. قيم امريکا برای تغيير رژيم بيان کردنداقدام مستو سياست های امريکا خود را از  یچرا

    . نشانگر ارتباطات تجاری نزديک او با ايران بود ريق اينترنت پخش شده بود که طمورد يکی از افراد شرکت کننده از 

  

  ترتب است؟چه بود و اصوال چه خاصيتی بر اين گونه تماها مکاخ سفيد  برنامه شرکت درهدف 
  

ساس تحليلی و برنامه ای هست که  بر سر چگونگی قطع نقض حقوق بشر در ه اين تماسها بر امن و ما در گروه مهر ب توجه 

 سرانجام اساس ساختار قدرت رژيم، قانون اساسی آن، سرشت و ايدئولوژی مذهبی َان و بر   اين است کهنظر ما بر. ايران داريم

اين ی و استحاله و هيچ کدام از انواع قابل تغيير و دگرگون. رژيم قابل اصالح نيستاين  است که شدهاثبات  کرد،  سال عمل٢۶

 که نقض حقوق بشر در ايران هنگامی ميسر است که مردم ايران بنيا د ظلم رژيم را در باور رسيده ايمنتيجتا به اين . مقوالت نيست

  .و بساط حکومت اسالمی را جمع کنند هم بريزند

  

عا ليتهای عليه رژيم نقش فعال ندارند و مبارزات بيشتر از جانب  در فر در اينست اکثريت ناراضی مردم ايران اشکال عملی اينکا

برای اينکه مردم عادی در . داليل متعددی نيز برای اين مسئله وجود دارد.  بر کف و معدودی صورت گرفته و ميگيردنافراد جا

  درجه اول حرکت و جنبش بااينگونه حرکات در گير شوند و حاضر به پرداخت هزينه های َان بشوند، دلشان ميخواهد که در

از طرف ديگر ايجاد اين چنين سازمان و .  اطمينان کنند و بتدريج خود را به نوعی با َان در ارتباط بگذارندبرنامه ای ببينند، به َان

  دارد وتمام افراد فعال را تحت کنترلتشکيالتی نيز با سيستم جهنمی رژيم اسالمی مواجه است که با روش های خاص خود 

احتياج به يک بازبينی دقيق از فعاالن ما نيز .  تخم مرغ استبه اين ترتيب مسئله مرغ و. خفه ميکندنطفه در را کارهای تشکيالتی 

ه رژيم را از حيطه احتياج به اين دارند ک. احتياج به مسلح شدن به فن نافرمانی و مبارزات بدور از خشونت دارند. خود دارند
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ه ک. ند و لذا کارهای تشکيالتی را بدست َانهائی بسپارند که در پای ميکروفون ها و تلفن ها شناخته نشده انديتهای خود خارج کنفعال

شرايط نامناسب، در اين . نيست هم همه جزئياتشطرح علنی م و جای اين خود بحث مفصل و حساسی است که به بعد موکول ميکن

شوروی برخوردار  سالهاست که از حمايت اروپا و چين و. ت دنيا هم هستمردم شاهد اين هستند که اين رژيم سفاک مورد حماي

 انجام برنامه های جاسوسی و ايجاد برنامه های اتمی رژيم را ،است که با کمک های خود باز سازی نيرو های سرکوب رژيم

شاهد اين هستند که امريکا نيز دارد به جمع اين حاميان می .  ا براين ميبينند که تعادل قوائی وجود نداردبن. امکان پذير کرده اند

از ندارند که از َانجائی هم که فکر ميکنند چيزی را .  نظاره گر وقايع ميشوند وخانه نشيند  و لذا بيشتر از هميشه منتظر، پيوند

  .صالح طلبی را هم تجربه ميکننددست بدهند، گه و گاه برنامه هائی چون ا

  

از اين دو کار تالش برای کم کردن و .  دو کار مشخص است که ما ايرنيان برون مرز ميتوانيم در تغيير اين شرايط انجام دهيم

و ديگری اشاعه و گسترش فن و عمل از سر راه جنبش َازادی خواهی   به ويژه امريکا کمک های خارجیميان برداشتن مانع

 مانع کمک رداشتن بَانچه مورد نظر اين نوشته است .انی مدنی و مبارزات بدور از خشونت در ايران از طرق مختلف استنافرم

های امريکا و اعمال تحريم عليه رژيم اسالمی هست که هر دو در جهت قطع منابع قدرت رژيم و از عناصر اصلی مبارزات بدور 

  . از خشونت هستند

  

 و به ويژه امريکا بايد سياست خارجی امريکا را شناخت، اشکاالت َانرا  دريافت، نشان داد که اين برای توقف کمک های غرب

تدوين را   سياست ديگری که بايد جانشين اين سياست ها شودرا، و نه منافع امريکائيان  را در بر داردسياست ها نه منافع ايرانيان

ل ون به توافق رسيد و بعد سعی کرد َانرا از طرق مختلف به اطالع مقامات مسئوکرد، َانرا با ايرانيان در ميان گذاشت، بر سر آ

از َانجائيکه به صرف درخواست و مراجعه به حقوق بشر گوش شنوائی در ميان هيئت حاکمه امريکا پيدا نخواهد شد، بايد . رساند

  . دتحميل کرلت امريکا ين سياست را به دواستفاده از َان بتوان ا استراتژی تدوين کرد که با بتوان

  

سياست امريکا را دنبال ميکنيم و توانسته ايم نشان دهيم که اين . ان را کرده ايم و خواهيم کردما در اين راه تالش های خودم

نشان داده ايم که سياست های افراطی يا جنگ يا دوستی با رژيم اسالمی را در واقع خود رژيم، . سياست، دوگانه و افراطی است

 های اينها  همراه با سياست.  ندجا انداخته اها  و ميالنی  ها و افرادی چون امير احمدی]۶[سی -َای-يانش، البی گرانی چون ایحام

 خطاب کردن  محور شيطانیو" تغيير رژيم"رفی امريکا از جمله اتحاديه اروپا، چين و شوروی و با استفاده از سياست های ح

سپس  با استفاده  از جو مخالفت با جنگ . برنامه امريکا برای حمله به ايران نمايش داده اندنيت و ن  َانرا بعنوا،رژيم و نظاير َان

اين سياست دوگانه را که هر دو طرف َان . در ميان مردم دنيا سياست افراطی ديگری را که دوستی با رژيم باشد جا انداخته اند

 سياستی تحت عنوان بديل سوم که ميگويد اگر دنيا. کردعوض  مردود ميشناسد فاجعه َاميز هست بايد با سياست ديگری که اينها را

.  اين امر اثرات بسيار مثبتی خواهد داشت نداند و به َان مشروعيت ندهد نماينده مردم ايرانرژيم اسالمی را به رسميت نشناسد،

 بدنبال رژيم اسالمی. يم اسالمی اصالح شده نيستبدنبال رژ. که جامعه جهانی در کنار َانهاستخواهند ديد مردم ايران در عمل 

و فعاالن ، به خود  از سر نا اميدیهای رژيمو نهايتا بجای دلبستگی به ترفند .  است نيست ها گنجیبدون خامنه ای که مورد نظر

  . شدبرای ايجاد جنبش وسيعی از َازادی خواهان ايران فراهم خواهداوليه دل خواهند بست و شرايط مخالف رژيم 

  

اين نظرات بداليل مختلف نتواسته است .  بنا براين ما در مورد سياست خارجی امريکا مدتهاست که  نظر و پيشنهاد مشخص داريم
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امکانات ما برای . که نظر سياست مداران امريکا را جلب کند چرا که اصوال مطمئن نيستيم که حتی به اطالع َانها رسيده شده باشد

از َانجائيکه ما بساز هيچ کس نمی رقصيم و اهل بده و بستان . ميان ايرانيان و جلب حمايت َانها محدود استطرح اين برنامه در 

بنا بر اين جامعه صاحب امکان . ما و نظرات ما را بايکوت کرده اندايرانيان صاحب امکان  و همواره ناقد هستيم، بودههای رايج ن

. الش برای تغيير سياست امريکا هستند نيز کمک چندانی به ارتقای کار ما نکردندايرانی و حتی کسانی که مدعی البی گری و ت

 که دست به دامان تعلق دارندفی  به طييا ای به مردم ميخواهيم کاری کنيم و با اتککه خوش خياليم و ميخندندبه ما در دلشان َانها 

. اصوال حرف زدن با امريکا َادم را نجس ميکندمعتقدند نی که  رژيم اسالمی را برای ما تغيير دهد و يا از جمله کساامريکاست تا

شيرين عباديها و گنجی ها،د و يا اينکه تحت عنوان ملی بودن و نظاير َان  بدنبال ر حد شعار های انقالبی توقف ميکنن يا داين بخش

   .  سازگارا ها هستند

  

 جامعه ئيم و از هر وسيله ای برای طرح نظرات خود در بين و ميگومينويسيم.  پا ننشسته ايمبا سلب اميد از اين طيف، ما خود از

يم مانند بسياری ديگر با  اگر اينچنين نکن ميدانيم که به تنهائی به اهداف خود نخواهيم رسيد منتها.يمسياسی امريکا استفاده ميکن

ست، بعلت سياست های امريکا ت با فالدر مخعليرغم اينکه نظرات ما .  خواهيم مردپراکنیغرق در انشا نويسی و گنده سری 

 خواستشده است و اين عليرغم  استمرار و پايداری و همچنين درست بودن نظراتمان، اينجا و َانجا توجهاتی به کار و نظر ما 

مطمئن ما برای ارائه اين نظرات، برای اينکه .  است که با جمهوری خواهان ارتباطات نزديک و جانثارانه ای دارندبوده کسانی 

ميد اينکه روزی طيف وسيع تری از ايرانيان نيز در اين راه قدم بگذارند، نظرات َاگاه شده اند و کماکان باقل از اين باشيم که حد ا

َان را . شرکت خواهيم کردو از ما دعوت شود، دولت امريکا تشکيل شود مسئوالن که از جانب علنی م َائی  و گرد هدر هر نشست

  .  است از محاسبه چه باکپاک استحساب که 

  

ذب محض از َاب در َامد، توصيه عدم شرکت در اين جمع را ميکردند و  شايعاتی که اغلب ک در ميانقبل از شرکت در اين جلسه

 نمی چسبد،  چيزی بر من اوال من اين بود پاسخ. اينکه اين و َان در َانجا خواهند بود و تو اعتبار خود را از دست خواهی داد

. در حياتم مصرف کنمر ببرم ندارم و ترجيح ميدهم که اگر الزم باشد برای انجام کاری مثبت هی خيال اينکه اعتباری را به گووانگ

منتها بعد . اشتم ندب شرکت کنندگان هيچ گونه خبریمن از ترکي  . شرکت کنمن نشست واشنگتگرفتم درتصميم با اين نيت بود که 

 ، که سازگارا، گنجی، عطری، ميالنیندتماس گرفتبا من  افرادی،  اعالم کردمر راديو نشست داز اينکه شرکت خودم را در اين

  . عده ای از جدائی طلبان و اين طلب و َان طلب دارند در َانجا شرکت ميکنند و جای تو نيست

  

ت نخواهند کرد همچنانکه نکردند تحليل من اين بود که اينها اگر دعوت هم شده باشند به داليلی که خواهم گفت در اين نشست شرک

 اين به شرکت درنند بيشتر راغب شتباه کرده و در اين نشست شرکت کولی من خودم با فرض مختصری که ممکن است اينها ا

   شدمنشست 

  

نده در ماامريکائی  من و ما نيستند که برای رساندن حرفشان و نظرشان بگوش مسئوالن ثل سازگار ها و ميالنی ها، می ها،گنج

َانها ارتباطات الزم را برای انجام اين .  ريسک اعتبار خود در اين مراسم شرکت کنندور شوند به قول بعضی ها باباشند و مجب

ابتدا جواب ميدهد نه و . وق نگاه داشته استت معی بوش برای مالقات با خود را بحالاين گنجی است که دعوت َاقا. نشست ها دارند

 های الزم  کانال، و ارتباطاتش که او را به امريکا َاورده استَاقای سازگارا با تکيه به موسسه ای. م چه ميشود ببينبعد ميگويد حاال
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نهاد های البی گر و همچنين  ارتقای او توسطَاقای ميالنی هم از طريق موسسه هوور و به يمن . برای ارائه نظرات خود را دارد

اينها نمی َايند در نشستی نا همگون شرکت کنند .  امکانات الزم در اختيارش هست،راننهاد های ديگر بعنوان کارشناس مسائل اي

ولنگارهای سياسی ايرانی بی خبر از هر َانچه که ميگذرد  بر اين بودند  که به . که احيانا خود و سياستشان مورد سئوال قرار گيرد

 اينکه ما همه بنشينيم، به امريکا و اين و َان فحش بدهيم که نیيع. ت در اين جلسه خود داری کردبايد از شرک دليل شرکت اينها 

چرا اينها را دعوت کرديد و ما را دعوت نکرديد و برای َانها يک فرصت ديگر فراهم کنيم که بروند و حرف خودشان را در 

   .ی وارد َايدگشائی سفارت و ايجاد ارتباط و علم کردن گنجی ها خللزمحيطی همساز ابراز کنند که مبادا در با

تعدادی را اصوال نمی شناختم و طبيعتا در . سياست و هدف بسياری از شرکت کنندگان در اين جلسه مورد تائيد من نبوده و نيست

 طبيعتا در تائيد هيج فرد و نظر ديگری نمی بحث و نظرم َانجا حضور داشتم که حرف خودم را بزنم و اين حضور بر اساس 

 کانهایگارهای سياسی که اين نشست را نيوادعای ولنخود دال بر اين بود که به نمايندگی از گروه مهر  ود منوج. توانست باشد

ما . هی بعنوان اپوزيسيون راه انداخته اند، مطلقا بی اساس بودی معرفی گرو برا]٨ [ امريکا و افرادی چون مايکل لدين ها]٧[

. حزب و دسته ای را هم در صحنه سياست ايران و امريکا حمايت نمی کنيمحزب و لذا جويای قدرت سياسی نيستيم و هيچ گروه و 

 به اين دليل بوده است که بتوانند اين ادعای توخالی وولنگارانه در مورد نقش ارائه دادمحذف نظرات انتقادی من و برنامه ای که 

   .نيوکانها را مطرح کنند

  

نتيجتا  و تباطات زير ميزی هم با کسی نداشته ارم،سياست های امريکا هستبه من که منتقد سر سخت مثبت بود چرا که اين جلسه 

را که فکر ميکنم درست  گروه حقوق بشری مهر داد که نظر اين فرصت را فراهم نيست،  برايمتماس با مسئوالن امريکاامکانات 

 سياست خارجی امريکا  يک نظر هرچند درست،ارائه  که بانيستنم هم  وجه دچار اين توهم به هيچ. ست بگوش َانها برسانمو مثبت ا

سرنگونی رژيم ظلم در برای  اپوزيسيونی است که مورد حمايت مردم ايران است و توانراه حل واقعی در . تغيير خواهد کرد

لوک رای که طبيعتا اهميت تشکيل يک بتنها در صورت وجود چنين اپوزيسيون با اعتبار و با برنامه ای .  برنامه عملی داردايران

هست که امريکا بجای دل بستن به سازگارا، گنجی، خاتمی، رفسنجانی و اگر هيچ کدام هم نشد دهنده را هم تشخيص خواهد داد 

اين نشست نه تنها چنين چيزی را القا نمی کرد بلکه . مورد مطالعه قرار خواهد دادخواهد ديد و همين احمدی نژاد، بديل ديگری را 

ای که من برنامه .  بدون هيچ برنامه ایانی يا دلبسته اقدام مستقل خود امريکا هستند، و يا منتقدانحاضرد که به روشنی نشان ميدا

 از اين نظر به حمايت  پی ببرند ودول خارجیاهميت قطع کمک به  زمينه ای را برای َانانی که شايد فردا ارائه دادم ميتواند حداقل 

  .برخيزند فراهم کرده باشد

  

دارای صالحيت نبوده، شرکت کننده  افراد کهغايبان در اين نشست هم که با سر وصدای فراوان مدعی بودند جمع ه از متاسفان

که من بايد َانجا بودم پيدا نشد که بگويد کسی . يز برنامه و نظری ارائه نشدنجا ميبودند، ننظرشان بی اهميت بوده و اصوال نبايد اََ

  .و يا اينکه شمائی که َانجا بوديد چرا اين برنامه کار ساز را ارائه نداديد.  بدهم اين نظر و برنامه را ارائهکه

  

  :دو نمونه از ولنگاريهای سياسی
  

ی در گروه. در ميان ولنگاريهای رايج در مورد اين نشست بد نيست به دو نمونه ای که چاپ شده بود و مستند است اشاره کنم

بی  از َاب در َامد ا نادرستاز اين نشست و رديف کردن يک سری شايعاتی که اکثرارشی طی گز"  َاينده نگرَ"واشنگتن بنام  
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نی در راديو بطور علخبر انجام َان و شرکت خود را  و دروغ پردازی را بجائی رساند که اين نشست را که من شخصا مسئوليتی

اين گروه که اظهار نگرانی ميکند که نيوکانها بدنبال جالب است که بدانيد . کاخ سفيد خواند" نشست محرمانه  "اعالم کرده بودم

ايرانی که تحت سلطه (  پيوستن ايران ،رون رفت از شرايط موجوديايجاد اپوزيسيون هستند، بر َانست که تنها راه نجات ايران و ب

ار رژيم ايران هم مانند چين  اين امر باعث خواهد شد که رفتبر اين گمان است کهبه گلوباليزم جهانی است و ) رژيم اسالمی است

البد برای  تحقق بخشيدن به اين نظر است که تا َانجائيکه من ميدانم حداقل يکی از موسسان اين گروه که فعال ضرورتی ! تعديل يابد

  . به ذکر نامش نيست مکررا به ايران سفر ميکند

  

  :که در َان َامده بودود از نمونه های ديگر، اعالميه خبر گزاری جبهه ملی ايران در واشنگتن ب

  

 به خاطر  اين جلسه دعوت شده بودند که بخاطر حضور چهره های خاص و تجزيه طلب و شخصيتهای اپوزيسيون بهشماری از " 

 جبهه ملی در امريکا نيز از مدتها . امريکا در امور داخلی ايران از شرکت در اين جلسه سر باز زدندمخالفت اصولی با دخالت 

 در پايان."   عذر خواهی کرده بوديل سياست شفاف و پايبندی به اصول و منافع ملی از حضور در اين گونه جلساتپيش به دل

  :بيانيه هم َامده است که

جبهه ملی ايران به دولت اياالت متحده گوشزد ميکند که با اين رويه متاسفانه تنها به استحکام قدرت جمهوری اسالمی و تضعيف " 

  ..."ع و ملی کمک خواهد کرداپوزيسيون مشرو

  

و هشدار به امريکا  صدور ماهی يکبار اعالميه و واقعه نگاری درخود را " مشروعيت"و " ملی بودن"از نقطه نظر اين گروه که 

 مقامات امريکائی مداخله در کار ايران است ولی خواست ايجاد روابط بين امريکا و رژيم اسالمی، ميداند، صحبت با چند نفر از

و در شان " ملی"، "ميهنی"از شدن سفارت و تنيده شدن سرمايه های کمپانيهای غربی با رژيم اسالمی کاری بسيار ب

  .  است"مشروع "اپوزيسيون" شخصيتهای"

 

از ايشان از همان َاغ.  است" ايرانی يا َامريکائی-کدامين بديل"عنوان اين مقاله . مقاله ای هم َاقای دکتر باقر زاده نوشته بودند

مضمون اين گفتگو ها منتشر شده است و "نوشته برای اينکه زمينه خيال پردازی ها و انشا نويسی هايش فراهم شود با ذکر اينکه 

چرا چنين ميکند؟ برای اينکه اگر توضيح ميداد که . َانچه که در نشست کاخ سفيد گذشت ميگذردشرح از " مورد بحث ما نيست

سوم سخت به سياست حمله و دوستی امريکا حمله کرده بود، َانوقت نميتوانست در ادامه اين جمله محمد پروين در رابطه با بديل 

  : بنويسد

و نه ايرانيان به صفت عام، يا اپوزيسيون (مهم اين است که پديده بديل سازی َامريکا برای ايران شروع شده است، و اين َامريکا "  

  . ديل را انتخاب ميکند است که اعضای ب)جمهوری اسامی به صفت خاص

  

دکتر باقر زاده سپس ادامه ميدهد که اگر نمايندگانی بعنوان نمايندگان فکری يا سياسی مردم ايران وجود داشت، امريکا با َان ارتباط 

  ."حميل کند ت)يا هر قدرت خارجی ديگرخود را به امريکا " بر قرار ميکرد و بنا براين ميگويد که بايد َانرا ايجاد کرد تا بتواند 

قادر به اينکار ولی اپوزيسيون خارج کشور ندارد مايندگان خود را امکان انتخاب ن بعد اضافه ميکند که اپوزيسيون داخل ايران 

تنها يک سئوال از َاقای باقر زاده . ارائه ميدهدو سپس پيشنهاد انجام انتخاباتی را برای تعيين اين نمايندگان در خارج کشور هستند 
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  . و قضاوت در اينکه ايشان و امثال ايشان چه ميکنند و چرا اينچنين ميکنند را به شما ميسپرمميکنم 

  

شما کوچکترين اشاره ای به اين نمی کنيد که منظورتان از اينکه اپوزيسيون از اين راه خودش را به امريکا تحميل َاقای باقر زاده، 

از امريکا چه ميخواهيد؟  شما تنها چيزی را که از او خواهيد . اب کرديدفرض کنيم که شما اين نمايندگان را انتخ. کند چيست

ارتباطات تجاری در عوض با . با تحريم مخالفيدشما .  شما ميکند"تحميل"خواست همان خواهد بود که خودش دارد بدون کمک و 

در شهر " َاينده نگر"رانس دو سال پيش گروه شما از زمره کسانی بوديد که در کنف. هستيدموافق کمپانيهای امريکا با رژيم اسالمی 

ليزم و خوبی هائی که برای ايران به ارمغان خواهد َاورد پرسيديد که چرا ميگوئيد باو، در تائيد گلکه منهم حضور داشتمواشنگتن 

 همه از رژيم اسالمی عوض نمی شود مگر چين عوض نشد؟  روی سخنتان هم با من بود چرا که بجز من ديگر شرکت کنندگان

  .  همفکران شما بودند

  

ن سياست سياه و سفيد يمنيد بخواهيد جز اينکه بهبا اين تفکر، هيچ چيزی از امريکا و دنيای غرب نمی تواَاقای باقر زاده، شما 

ست و نهايتا به کاخ سفيد برويد و به نمايندگی از مردم ايران بگوئيد حمله به ايران بد ا. موجود امريکا متوسل شويد و دامن بزنيد

اصالح طلبان حکومتی به  ( چون با هر گونه فشار بر رژيم هم با بهانه کمبود شير خشک بچه مخالفيد ارتباط و دوستی با رژيم 

 در نوشته ديگری به شما و ديگران نشان خواهم داد که امريکا بدليل خلع سالح بودن َان به اصطالح .را دامن بزنيد) زعم شما

شاد باشيد که همان . بهم وصلشان کنيد، بديل های خود را يافته است" همه با هم"ا سالهاست ميخواهيد با شعار اپوزيسيونی که شم

  . همان بزک کردن چهره کثيف رژيم به زيور اصالح طلبی است. بديل شماست

  

هائی خواهانش هستند، برايش عملی ه جناحاگر چاينکار . دنمسئوالن امريکائی به َانانکه حمله به ايران را دامن ميزنند توجه ندار

 نه تنها ارتقايش نمی دهيد  َاقای باقر زاده،شما و امثال شمابه برنامه هائی نظير َانچه منهم ارائه دادم بی توجه است، چرا که . نيست

که قابل قبول دنيای بديل امريکا تغيير رفتار رژيم اسالمی است در حدی . بلکه با توطئه سکوت و يا تحريف با َان برخورد ميکنيد

سود جو باشد و بهترين بديلش ارتقای اصالح طلبی با رنگ و لعاب انقالبی گريهای گنجی هاست و شما نه تنها مسئله ای با َان 

   .   کارها بيشتر از َانکه فکر کنيد به مراد شماهاست. نگران انتخاب نمايندگان نباشيد.  هستيد همنداريد سخت دلبسته َان

  

 در محدوده ای که من و ميد از امثال باقر زاده و طيف وسيعی از اپوزيسيون خلع سالح شده و نبود حرکت سازمان يافتهبا سلب ا

بدور از خشونت، تنها راه مهر بدان اعتقاد داريم يعنی تغيير رژيم توسط مردم ايران از طريق نافرمانی مدنی و مبارزات گروه 

پيشبرد بديل  در ) مستقل از هر رنگ و شکل اصالح طلبی (  و مستقل) تی بی برنامهاحزاب سن (مشارکت مردم غير حزبیحل، 

ارتقای فلسفه و عمل حرف ما را در مورد برنامه و . اين نظر از طرف صاحبان امکان حمايت نشده و نخواهد شد. سوم است

 خط بديل سازيهای رژيم اين را هم لوث کند و  چون گنجی بتواند دری نهادی ارتقا نداد تا امروز فردهيچ فرد يا نافرمانی مدنی

گنجی که تحريم، مهمترين رکن فشار روی رژيم را رد ميکند و بد ميداند، گنجی که عدالت خواهی را که از . برايش برنامه بدهد

 ح بخشش عمومی را مطرححرکات اساسی برای سلب مشروعيت رژيم هست تحت لوای انسانيت و حقوق بشر لوث ميکند و طر

  .  سالح کار ساز را هم از دست ما بگيرندشده است تا به کمک ديگر يارانش اينسردمدار نافرمانی مدنی ميکند، 

  

 وجود و حکومت ماليان َادم کش  َازادی خواه، شمائی که از حضور،، شمایخوانندهشمای . تغيير اين شرايط هنوز هم ممکن است
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  . دادتغيير  را  نابسامان امروزيص راه کارها و چالش ديگران شرايط خبا تشان شايد بتو اگر همت کنيد هنوز ،چندشتان ميشود
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