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  :مقدمه

حکومت . چون سه سال گذشته، احمدی نژاد برای سخنرانی در سازمان ملل به نيويورک آمدامسال نيز هم
جمع "ايران با تجربه ايکه از دانشگاه کلمبيا در سال گذشته گرفته بود، برنامه امسال را به ديدار و کنفرانس با 

 با يک گروه از ايرانيانی ازاينرو، احمدی نژاد اولين روز هفته يعنی دوشنبه را. محدود کرده بود" دوستان
روز پنجشنبه ضيافت افطاری با چند گروه مذهبی کوچک که قبال . گذراند که برای اينکار دست چين شده بودند

 و از همه مهتر، جلسه سخنرانی و پرسش و ١دوستی خود به حکومت ايران را ابراز داشته بودند ترتيب داد 
  .نمايندگان برخی از گروههای صلح طلب آمريکائی برگزار نمود سپتامبر با ٢۴پاسخی بود که چهارشنبه شب 

جلسه چهارشنبه و آنچه در آن گذشت را تنها ميتوان سندی برای شرمساری آندسته از ايرانيانی دانست که با 
سکوت در برابر جاه طلبی های خطرناک هسته ای حکومت ايران، راه را برای مصادره جنبش مترقی صلح 

  .کی از ارتجاعی ترين و جنگ افروزترين رژيم های جهان، هموار نموده انددر غرب، توسط ي

از منظری کلی، ميتوان گفت که حتی نفس ديدار با احمدی نژاد خود مايه شرمساری برای هر صلح دوست 
اما اگر آنچه در آن جلسه گذشت و آنچه در اين سالها، بين رژيم ايران با بيشتر اين . واقعی آمريکائی است

روهها گذشته است را مورد بازبينی قرار دهيم، بايد بدون ترديد اين روابط آلوده را از ناموجه ترين و گ
  .تاسفبارترين موارد در ارتباط با اين حکومت واپسگرا دانست

  



 
 صلح طلبان وطنی و فرنگی به فرمايشات پيامبر گونه احمدی نژاد گوش فراميدهند

  

  

  

 
  رهپويان صلح هديه ای به رئيس جمهور صلح طلب تقديم ميکنند

 در سمت چپ تصوير حضور دارد" ليال زند" 
  لبخند رضايت احمدی نژاد و هيئت همراه

 نيز خشنود در جمع هيئت رژيم ديده ميشود"  زندليال " 

 

هدف از نوشتار کنونی، بازخوانی اين داستان و بازتاب منصفانه آن چيزی است که بين برخی گروههای ضد 
جلسه چهارشنبه، سمبل و نشانه .. جنگ آمريکائی و حکومت ايران طی سه سال گذشته جريان داشته است

قبل از آن، خالصه کوتاهی از آنچه در گزارشات قبلی گفته شده را برای . تروشنی از اين رابطه و همکاريس
  .خوانندگان بازگو ميکنم

  شروع فاجعه

برای درک اين داستان باور نکردنی يعنی دوستی صلح طلبان آمريکائی با حکومت وحشی ايران، بايد به آثار 
 خانمانسوز، تحت بهانه های جنگی. شوم سياست های جرج بوش و بخصوص جنگ با عراق اشاره نمود
البته نبايد فراموش کرد که همپای جنگ . واهی که بجز ويرانی و نکبت برای مردم عراق ارمغانی نداشته است

طلبان امريکايی، اين ماليان شياد بودند که با هول و ولع عجيبی برای نابودی عراق، از طريق بسيج سياسی 
زمينه سازی ميکردند و حتی از کانال عوامل دست " شيطان بزرگ "علنی و مذاکرات پشت پرده ديپلماتيک با

بهرحال اين جنگ ... نعل واونه ميزدند" ميکروبی-عراق اتمی"نشانده خود همچون چلبی ها، با جعل پروژه 



که با همکاری و مشورت کامل حکومت ايران انجام گرفت، دست ماليان را در اين کشور باز کرد و با به 
ايشات دموکراتيک و سکوالر، راه را برای تسلط گروههای نظامی، مافيائی و واپسگرايی باز مسلخ بردن گر

نمود که همگی آنان، يا با حکومت ايران دوست بودند، يا زير چتر حمايت اين حکومت قرار داشتند يا مانند 
  .باند حکيم و سپاه بدر، از آغاز توسط همين حکومت تأسيس و راه اندازی شده بودند

نز تلخ روزگار در اين است که آن يکی رئيس جمهور آمريکا که به کابوی معروف شده بود و ميخواست ط
ضعف و حقارت جيمی کارتر را جبران کند، مخفيانه کيکی بصورت کليد برای آخوندها به تهران فرستاد و 

  . آنان تقديم نموداين يکی که حکومت ماليان را محور شر ميخواند، کليد عراق را در سينی نفره ای به

بدنبال زمينگير شدن نيروهای آمريکا در عراق و رويگردانی روزافزون افکار عمومی در آمريکا از 
پيامدهای اين جنگ، دست حکومت ايران در عراق بازتر شد و در منطقه نيز نيروهای وابسته به آن قدرتمند 

 بازشدن دست سپاه پاسداران در منطقه و به تبع آن با تغيير توازن قوا بين حکومت ايران با آمريکا و. تر شدند
در سياست های داخلی کشور، راه برای حذف خاتمی و يکدست شدن حاکميت هموارتر گرديد و با آمدن 

احمدی نژاد به کاخ رياست جمهوری، سياست کچدار و مريز اتمی و مذاکره با سه کشور اروپائی متوقف 
 دوباره شکل گرفت و غنی سازی اورانيوم نيز که از چند ماه قبل تر "سياست تهاجمی"از اين پس، . گرديد

طبيعی است که جامعه بين المللی و بخصوص آمريکا به مقابله با آن . شروع شده بود، به سرعت افزايش يافت
  .برميخاست و حکومت ايران نيز انتظار آنرا داشت

ريکه در خدمت رژيم ايران قرار داشت، جلب افکار برای مقابله با فشار غرب و آمريکا، يکی از مهمترين ابزا
عمومی اين کشورها بود که منزجر از جنگ عراق و بی اعتماد به دولتمردان خود، با هرگونه ادعای جديد در 

  .مورد خطر اتمی از جانب يک کشور جديد و احتمال درگيری بر سر آن، مخالفت ميکردند

بسته به حکومت بنام نبی اهللا ابراهيمی در مقاله ايکه در آنزمان در اين سياست جديد را يکی از تحليل گران وا
  2: روزنامه شرق به چاپ رساند، بخوبی توضيح ميدهد

سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران اگرچه توانسته افکار  عمومی در خاور ميانه و آمريکای «"
بر حوزه سياست گذاری خارجی التين را بخود جلب کند، ولی افکار عمومی غرب که تأثير عمده ای 

تالش برای جلب افکار عمومی غرب ميتواند در ترفيع امنيت ملی . دارد را نتوانسته بخوبی جذب کند
مثال تظاهرات ضد جنگ يا مخالفت افکار عمومی و احزاب با تحريم های . کشور مفيد ظاهر شود

 ».ارجی استاقتصادی عليه ايران خود يک کارت برنده در دست مجريان سياست خ

بايد به مردم اين کشورها . راهکار رژيم آخوندی برای جلب افکار عمومی در غرب بسيار ساده و آسان بود
بلکه دليل واقعی دشمنی آمريکا، . قبوالند که تخاصم آمريکا با ايران، اصآل به دليل ماجراجويی اتمی نيست

از همين رو، آمريکا و .  و غارت منابع نفتی استهمانطور که در مورد عراق ديده شد، نقشه های امپرياليستی
متحدان وی، به دروغ برنامه صلح آميز هسته ای ايران را بزرگ کرده و آنرا خطری برای امنيت غرب و 

  .جهان جلوه ميدهند

که يکی از بهترين " مايکل مور"اخيرا، . برای افکار عمومی نيز اين شبيه سازی آسان و باور کردنی بود
اينهم از : "زان آمريکاست، در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد برنامه هسته ای ايران گفتمستند سا

  ."من حتی اگر بمب را ببينم نيز باور نمی کنم. دروغهای جرج بوش است

اما در عمل و در صحنه سياست آمريکا، آرآنجا که حکومت ايران نمی توانست برای جلب افکار عمومی 
ارد عمل شود، تصميم گرفت که يک متحد محلی و رابطی آمريکائی برای اينکار بدست آمريکا بطور مستقيم و

طبيعتا جنبش ضد جنگ آمريکا که پس از جنگ عراق بسيج شده بود، کانديدای ايدال برای اين منظور . آورد
ههای صلح از اينرو، رژيم ايران تصميم گرفت تا البی موجود خود در آمريکا را برای جلب نظر اين گرو. بود

  .طلب، سازماندهی جديد نمايد

طبيعی است که در چنين جو مساعدی، راه اندازی يک شبکه البی عريض و طويل کاری آسان و شدنی است، 
ازاينرو، چندماه پس از . بخصوص وقتی دهها و صدها ميليون دالر از بودجه مردم مظلوم ايران هزينه شود

يا کارزار " کاسمی"يک سازمان جديد بنام " عباس عدالت"نام آغاز رياست جمهوری احمدی نژاد، شخصی ب



، يک بنياد ظاهرا ١٩٩٩ عدالت قبل از آن در سال ٣. در لندن براه انداخت" مقابله با جنگ و تحريم عليه ايران
با هدف فراهم نمودن کامپيوتر و اينترنت برای مدارس ايران و کودکان جهان، براه " دانش و هنر" خيريه بنام 
اين بنياد خيريه، سکوی پرش و کارت ويزيت وی برای برقراری رابطه با محافل مترقی در . انداخته بود
  .غرب بود

که مدير کل تحقيق و " محمد رضا حائری يزدی"رئيس اين بنياد ظاهرا خيريه در تهران فردی است بنام 
" عباس ملکی"ديريت اين بنياد،  يکی ديگر از اعضای هيئت م. بررسی وزارت صنايع رژيم ايران بوده است

معاون سابق وزارت خارجه و مشاور خامنه ايست که از مهمترين ديپلمات های رژيم ايران و يکی از 
  ۴. سرکردگان البی در آمريکاست

اين افراد . در انگلستان را در گزارشات قبلی معرفی کرده ام" کاسمی"همکاران عباس عدالت در راه اندازی 
هرا ضد امپرياليستی از آنجهت دستچين شده بودند تا بتوان از طريق آنان، با گروههای چپ با گرايشات ظا

  .انگلستان و به تبع آن با جنبش ضد جنگ رابطه برقرار نمود

اين بار هم با هدف . را در اين کشور نيز براه انداخت" کاسمی" به آمريکا آمد و شعبه ٢٠٠۶عدالت در ژانويه 
 ضد جنگ، بخشی از اعضای گزينشی کاسمی در آمريکا، کسانی بودند که با شعارهای ايجاد رابطه با جنبش

رهبر " رستم پورزال"نمونه روشن آن، . غليظ ضد آمريکائی، با گروههای چپ اين کشور رابطه داشتند
ار کاسمی در آمريکاست که در گزارشات قبلی، نمونه ای از فرمايشات ضد امپرياليستی ايشان و دفاع تمام عي

  .وی ار احمدی نژاد را نقل کرده ام

" تريتا پارسی"بخش ديگر اعضای سازمان کاسمی را کسانی تشکيل ميدادند که طی سالهای گذشته، در کنار 
يا انجمن نياک، به البی گری حرفه ای برای برداشتن فشار و تحريم از روی حکومت ماليان تالش کرده 

 که از راه اندازی کاسمی ميگذرد، اين سازمان با همکاری انجمن در نتيجه، طی نزديک به سه سالی. بودند
  .نياک، بخوبی توانسته است پلی بين حکومت ايران با بخش بزرگی از جنبش صلح در آمريکا برقرار کند

نشست چهارشنبه شب بين احمدی نژاد و اين گروههای ضد جنگ، نتيجه سه سال تالش البی رژيم ايران و 
برای بررسی وضعيت کنونی اين رابطه و نگاهی به فعاليت اين . ت نسبی اين تالش هاستبازتابی از موفقي

جلسه ايکه در آن . البی و نحوه کمک گيری از جنبش صلح در آمريکا، از جلسه چهارشنبه شروع ميکنيم
  . نفر از صلح طلبان دعوت شده آمريکائی حضور يافتند١۵٠حدود 

اما شايد بهترين راه برای بررسی .  در باره اين جلسه منتشر شده استاگرچه گزارشات و نوشته های متعددی
تهيه " ليال زند"و مسئول ايرانی آن " رهپويان صلح"اين داستان، تکيه بر سندی است که توسط سازمان 

  . گرديده است

طاب سازمان رهپويان صلح، از همه گروههای شرکت کننده درخواست کرده بود که در يک متن کوتاهی که خ
به احمدی نژاد می نويسند، سازمان خود را معرفی کنند، فعاليت های گروهشان را برای مبارزه با جنگ عليه 

  .ايران توضيح دهند و در پايان نيز پيشنهاد يا سوال خود را بنويسند

جمع  نفر از طرف اين گروهها، نوشته های خويش را  به ليال زند دادند که همگی در يک سند ۴۴در مجموع، 
بررسی اين سند ميتواند يک آگاهی عمومی از اين گروهها، فعاليت های ضد جنگ شان و . آوری شده است

ازاينرو، اين سند را باهم مرور ميکنيم و با تقسيم آن به .  رابطه شان با رژيم ايران را در اختيارمان قرار دهد
 برداشتن فشار و تحريم، به بررسی آن می مقوالت مجزا، مثل بحث اتمی، حقوق بشر و نحوه البی رژيم برای

در باره هر موضوع، با اشاره به اسناد و مدارک ديگر، سعی ميشود تا يک برداشت روشن از اين . نشينيم
در حقيقت، اين سند دريچه ورود ما به بحث اصلی، يعنی رابطه آلوده اين جنبش ضد . نوشته ها بدست آوريم

  .باشدجنگ با رژيم حاکم بر ميهمنان مي

  

  ترکيب گروههايی که با احمدی نژاد ديدار کردند



بخش مهمی از گروههای صلح طلب آمريکا در اين نشست شرکت کرده يا سواالت و پيشنهاداتشان را ارسال 
ازآنجا که .  بصورت يک سند روی وبسايت سازمان رهپويان صلح قرار داشتمجموعه اين نامه ها .کرده اند

 من يک نسخه از آنرا در سايت خود قرار داده ام را از سايت خود حذف کرده است،اين سازمان سند مزبور 
   id?php.1page/com.iranianlobby.www://http=54: که هموطنان ميتوانند باين آدرس مراجعه کنند

دسته اول افراد و گروههای . ين گروهها را به چند دسته مجزا تقسيم نمود با نگاهی به اين نوشته ها ميتوان ا
مثل (اين افراد که بعضا البی خود رژيم هستند . ايرانی اند که بطور مستقيم با حکومت ايران متحد و همکارند

  .نقش هدايت کننده را برای برخی ديگر از گروههای صلح طلب به عهده دارند) کاسمی

ايی هستند که تقريبا بطور کامل با مواضع حکومت ايران در مورد برنامه هسته ای و دسته دوم گروهه
اين گروهها در هماهنگی کامل با البی . همچنين مخالفت با آمريکا يکصدا و روی يک خط فکری قرار دارند

  .يکنندخود رژيم ايران مثل نياک و کاسمی، برای برداشتن فشار و تحريم از روی حکومت ايران فعاليت م

هدف خود را جلوگيری از جنگ . دسته سوم گروههايی هستند که تا حدودی با حکومت ايران مرزکشی ميکنند
از مواضع اين گروهها ميتوان تا حدودی به اين نتيجه رسيد . ميدانند و به مسائل داخلی ايران نيز نمی پردازند

ض حقوق بشر، ميتوان گفت که تبليغات البی مثال در مورد نق. که به حکومت ايران زياد اعتماد نمی کنند
اين گروهها، بخاطر نفرت از سياست های دولت آمريکا و بی اعتمادی به آن، . حکومت زياد موثر نبوده است

و با اين توجيه که نبايد به آمريکا بهانه ای برای حمله به ايران فراهم نمود، از اظهار نظر علنی در مورد 
  . اری ميکنندجنايات رژيم ايران خودد

دراينجا بايد به يک نکته مهم توجه داشت و آن جا افتادن سازمان کاسمی و تا حدودی نياک بعنوان همکاران 
در گردهم آيی های صلح طلبان، تظاهرات و کنفرانس های مهم، . ايرانی اين گروههای صلح طلب است

مه های پيشنهادی اين گروه مورد قبول واقع معموال سازمان کاسمی بعنوان نماينده ايران شرکت ميکند و قطعنا
البته همانطور که در گزارشات بعدی توضيح ميدهم، انجمن نياک که رئيس آن تريتا پارسی است، طی . ميشود

  .چند ماه گذشته به شدت بی اعتبار گشته و بسياری ار محافل آمريکائی از آن دوری ميجويند

  

  حقارت و زبونی

کاتی که در نشست بين احمدی نژاد با اين صلح طلبان به چشم ميخورد، مواضع يکی از حيرت انگيزترين ن
برخی از شرکت کنندگان است که نمونه کاملی از حقارت و زبونی در مقابل رئيس جمهور اين حکومت 

اين افراد، با نوشتن مطالبی که بيشتر به عرضحال و التماس نامه به سالطين و . واپسگرا و ضد صلح ميباشد
  .ای قرون وسطی شبيه است، نشان داده اند که درک شان از صلح و ترقی در کجا قرار گرفته استخلف

ميرسد که معموال تحت پوشش گرايشات " صلح طلبان ايرانی"اما شرم آورترين موضعگيری ها طبيعتا به 
در . پيوستچپ، در حال تکرار همان فاجعه ای هستند که در آغاز بدست گيری حکومت توسط خمينی بوقوع 

آنزمان نيز افرادی از همين سنخ تحت عنوان جبهه متحد ضد امپرياليستی، به يار و ياور ماليان برای 
  .سرکوب گسترده همه آزاديخواهان ايران تبديل شدند

يکی از مشمئز کننده ترين اظهار نظرهائيکه از طرف گروههای ضد جنگ برای احمدی نژاد نوشته شده، 
است که مشترکا يک سازمان ضد " اردشير عمانی"ايشان همسر .  ميباشد,Eleanor Ommaniمربوط به 

عمانی، با مواضع ظاهرا ضد امپرياليستی که بيشتر دفاع از رژيم ايران است، از . جنگ براه انداخته اند
ات در گزارش. پرکارترين ايرانيانی است که تحت عنوان صلح طلبی، مشغول فعاليت برای البی ماليان ميباشد

سال گذشته، نشريه اينترنتی روز که با بودجه کشور هلند اداره . قبلی با فعاليت های اين زن و شوهر آشنا شديم
الينور می . ميشود، اين زوج را بعنوان نمونه ای از صلح طلبان ايران دوست، به خوانندگان معرفی کرده بود

  :نويسد

  پرزيدنت احمدی نژاد عزيز،« 



تی ايران و آمريکا، به شما برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل من از طرف کميته دوس
ما مفتخريم که شما در ميان ما هستيد و سپاسگزاريم که گروههای صلح طلب را . خوش آمد ميگويم
  .به حضور پذيرفتيد

 اوال ما معتقديم که ايران کامال حق دارد. اجازه بدهيد که مواضع گروه خود را برايتان توضيح بدهم
  .که انرژی هسته ای داشته باشد و با رعايت قوانين آژانس اتمی به غنی سازی اورانيوم نيز ادامه دهد

همکاری های وسيع  فرهنگی، اجتماعی و بازرگانی ايران با ديگر کشورها خود دليلی است که 
ی شرکت ايران در سازمان همکار. تالش های آمريکا برای منزوی کردن ايران شکست خورده است

. شانگهای يک قدم اساسی در راه توسعه منطقه ای و همچنين ساختن يک جهان چند قطبی است
روابط مستحکم و دوستانه ايران با کشورهای خاورميانه مثل عراق، لبنان، سوريه، افغانستان، مردم 

فلسطين و همچنين کشورهای آمريکای التين که در جستجوی راه توسعه اقتصادی مستقل هستند، 
  ....بل تحسين و ترقی خواهانه استقا

ما تهديد های جنگ طلبانه آمريکا و تحريم های اعمال شده توسط اين کشور عليه ايران را محکوم 
. ما به شدت مخالف تالش آمريکا برا تغيير سياست های داخلی جمهوری اسالمی هستيم. ميکنيم

اين دگرگونی . ر بنيادين دگرگون کند، توانست جامعه ايران را در همه زمينه ها بطو١٩٧٩انقالب 
  .ايران را بدون توقف بسوی يک جامعه دموکراتيک تر حرکت ميدهد

ما از تالش های دولت ايران برای دفاع از حقوق کشورهای توسعه نيافته تقدير ميکنيم و تالش ايران 
 ايران و رهبرانشان ما از اتحاد مردم. برای دموکراتيک تر کردن سازمان ملل را نيز تحسين مينمائيم

درس گرفتيم که اين پايداری مشترکشان بوده است که استقالل و توسعه کشور را امکان پذير ساخته 
  .است

ما معتقديم که کشورهای غربی نبايد ايده ای که خود از دموکراسی دارند را بخواهند به کشورهای 
  .درحال توسعه و همچنين دنيای اسالم  اشاعه دهند

برنامه اقتصادی شما که به مجلس ايران عرضه کرده ايد چيست : ز پرزيدنت احمدی نژادسوال ما  ا
  » و محورهای اصلی آن چه هستند؟

" کارال هانسن"مثال يک خانمی بنام . اردشير عمانی و همسرش، در چاپلوسی از احمدی نژاد تنها نيستند
ح طلب نيز براه انداخته اند، متنی برای که ضمنا يک گروه صل" اسماعيل حسين زاده"بهمراه همسرش بنام 

البته اين جناب اسماعيل حسين زاده که استاد دانشگاه در آمريکاست، .  احمدی نژاد نوشته اند که شرم آور است
در اين زمينه تا دلمان بخواهد کنفرانس و . متخصص بررسی جنايات و تجاوزات امپرياليسم آمريکا نيز هست

  :ه متنی که خانم کارال و همسرش حسين زاده نوشته نگاه کنيمب. نوشته و مصاحبه دارد

  سالم به پرزيدنت احمدی نژآد و مهمانان عزيز،«

در اينجا . (من اسمم کارال هانسن است و همسرم ايرانی و نامش حسين اسماعيل زاده است
خانم کارال گوشه ای از فعاليت های صلح طلبانه گروه شان در جهت برداشتن فشار از 

را توضيح داده و سپس .. وی حکومت ايران، البی در کنگره، تظاهرات و مقاله نويسی و ر
اخيرا، برای آنکه دالئل رفتار جنگ طلبانه و ميليتاريستی آمريکا در ) اضافه ميکند که

خاورميانه را توضيح دهيم، اسماعيل يک کتاب تحت عنوان اقتصاد سياسی ميليتاريسم 
 اين کتاب وی توضيح ميدهد که اين جنگ طلبان با دشمن تراشی در. آمريکا به چاپ رساند

سعی ميکنند جنگ های جديد راه بيندازند و ملت های ديگر و اسالم را بصورت دشمن 
  .جلوه ميدهند

من بزودی به ايران ميروم و مشغول تهيه يک فيلم مستند از فعاليت های خودمان هستم تا 
اسماعيل نيز . ا نيز يک فيلم برای آمريکائيان ميآورماز آنج. در ايران به مردم نشان دهم



يک بورس تحصيلی گرفته تا در مورد آثار  تحريم های آمريکا روی ايران و مردم ايران 
  .مطلب بنويسد

آقای رئيس جمهور؛ ممکن است لطفا در مورد آثار اين تحريم ها کمی توضيح دهيد؟ آيا اين 
ن عمدتا بخاطر اين تحريم هاست؟ پاسخ به اين درست است که بيکاری و گرانی در ايرا

 تا يک ميليون کودک عراقی بر اثر اين تحريم ٢٣٧٠٠٠سوال ازآنجهت مهم است که بين 
  .ها جان سپردند

آقای رئيس جمهور، شما بايد حتما بسيار ناراحت باشيد که آنطور که اسماعيل ميگويد، 
اين . د تا چهره شما را خراب کننداظهارات شما را در آمريکا بطور غلط ترجمه ميکنن

داستان بطور مشخص در مورد تحريف حرف شما در مورد اسرائيل صادق است که به 
ميتوانيد لطفا در . جمله معروف اسرائيل بايد از صحنه گيتی پاک شود معروف شده است

  .اينمورد توضيح بدهيد

ه داديد و آمريکا آنرا رد  شما به آمريکا يک پيشنهاد مصالح٢٠٠٣ما ميدانيم که در سال 
  »آيا حاضريد دوباره اينرا تکرار کنيد؟. کرد

رستم پورزال، مسئول اين سازمان در آمريکا که . از همه وقيح تر خود البی رژيم يعنی سازمان کاسمی است
در گزارشات قبلی خدمت خوانندگان معرفی شده، دو سوال کوتاه برای رئيس جمهور محبوبش نوشته که بسيار 

در اين نوشته، پورزال از احمدی نژاد خواسته است که به صلح طلبان آمريکائی . مختصر و مفيد. کوتاه است
  :رهنمود بدهد

ازآنجا که تشنج بين ايران و آمريکا اساسا ناشی از اهداف تجاوزکارانه آمريکاست، بنظر شما « 
  بهترين کاريکه جنبش صلح در آمريکا ميتواند انجام دهد چيست؟

ت جنابعالی احساس ميکند که نظم کنونی جهان غير دموکراتيک ميباشد و معاهدات امنيتی بين دول
سازمان کاسمی معتقد است که دليل اعتماد بنفس ايران در . المللی بايستی شفاف و فراگير شوند

همينجاست و همين اعتماد بنفس است که زنگ خطر را برای قدرت های جهانی بصدا درآورده 
  » شما نيز با اين تحليل ما موافقيد؟آيا. است

  

  موضع اين گروهها در مورد برنامه اتمی رژيم ايران

از موضعگيری اين گروهها، سواالتی که کرده اند و همچنين فعاليت آنان، ميتوان بروشنی نتيجه گرفت که اين 
ر غرب و آمريکا را به گروهها، برنامه اتمی حکومت ايران را تالش برای دستيابی به بمب نمی دانند و فشا

از نظر اين گروهها، ريشه دعوا و رفتار خصمانه غرب در مقابل ايران را بايستی  . دالئل ديگری می بيننند
هيچيک از اين گروهها کوچکترين انتقاد يا اشاره ای به . در سياست های توسعه طلبانه آمريکا جستجو نمود

 يکی از سوال کنندگان به احمدی نژاد پيشنهاد داده است که از برنامه خطرناک هسته ای  ايران نداشته و تنها
نگرانی اين گروه بيشتر خطرات محيط زيستی است تا اشاعه تسليحات . انرژی خورشيدی يا باد استفاده کند

  .هسته ای

در نوشته ايکه اين سازمان ". اتحاد برای صلح و عدالت"بزرگترين گروه صلح آمريکا سازمانی است بنام 
ای احمدی نژاد نوشته، توضيح ميدهد که موضع آمريکا در مقابله با برنامه اتمی ايران، از همان سياستی بر

يعنی در هر دو مورد، آمريکا بدون دليل و با بهانه گيری، در . ناشی ميشود که آمريکا در مقابل عراق داشت
کا را در منافع کمپانی های نفتی بنظر اين گروه، بايد انگيزه آمري. صدد راه اندازی يک جنگ جديد است

با مراجعه به وبسايت اين سازمان ميتوان به همسوئی آنان با مواضع سازمان کاسمی و .  آمريکا جستجو نمود
   ۵. البی رژيم در مورد برنامه اتمی آشنا شد



ه شگفت برخی از حاضران، با ساده لوحی دالئلی برای خصومت آمريکا و يک جنگ احتمالی پيدا کرده اند ک
  : می گويد WESPACمثال، نادا خادر از سازمان معروف . انگيز است

يکی از دالئل حمله آمريکا به عراق اين بود که صدام حسين از دريافت دالر در مقابل فروش نفت «
آيا فکر نمی کنيد که يکی از دالئل کنونی تخاصم آمريکا عليه ايران نيز همين باشد . خودداری مينمود

  » صميم به خودداری از قبول  دالر گرفته ايد؟که شما ت

موفقيت البی رژيم ايران در اين زمينه،  بيش از هرچيز مديون دروغهای کالن دولت آمريکا قبل از حمله به 
ولی تالشهای گسترده البی حکومت نيز قابل توجه است که با کار گسترده توضيحی و هزينه . عراق ميباشد

بعنوان مثال، سازمان کاسمی، . اين زمينه مناسب به بهترين وجه استفاده نموده استکردن ميليونها دالر، از 
اين نوشته که مو بمو همان . تهيه نموده است" حقيقت در مورد برنامه هسته ای ايران"نوشته ای تحت عنوان 

 سند مرجع اين نوشته، بعنوان. ادعاهای حکومت ايران ميباشد، روی سايت سازمان کاسمی قرار گرفته است
در مورد برنامه هسته ای ايران، از طرف اکثريت گروههای صلح طلب غربی مورد استفاده قرار ميگيرد و 

  ۶. روی وبسايت اين سازمانها نيز قرار گرفته است

همانطور که گفته شد، اولين گام همان شبيه سازی بين . تالش البی حکومت ايران به همينجا محدود نمی شود
برای جاانداختن اين نظريه، .  در مورد عراق و همچنين خصومت های کنونی عليه ايران استسياست آمريکا

يک شبيه سازی ديگر نيز مورد استفاده قرار گرفته است تا هرآنکس که کوچکترين ترديدی در مورد بی 
ی اسالمی اين شگرد، شبيه سازی بين برنامه اتمی جمهور. گناهی حکومت ايران دارد نيز قانع و راضی شود

يعنی به ادعای آنان، به همان ترتيب که آمريکا رفتار استقالل طلبانه . و ملی شدن نفت توسط دکتر مصدق است
برای . دکتر مصدق را بر نتافت و عليه او کودتا کرد، اين بار نيز بهمان دليل، با دولت ايران سر جنگ دارد

در اينجا فقط به دو نمونه از اين اظهارات اشاره . ستجاانداختن اين دروغ، از رفقای وطنی کمک گرفته شده ا
که از تحليل گران مورد عالقه اين گروههاست، " ايرواند آبراهاميان"بعنوان مثال، به نقل قول زير از . ميکنم

  ٧: نگاه ميکنيم

آنان مبارزه با زورگوئی .  ساله ايران نگاه کنيد، مبارزه ايست بی وقفه با امپرياليسم١۵٠به تاريخ « 
در طول تاريخ ايران، آن دسته از سياستمدارانی . که هميشه درحال دادن اولتيماتوم به ايران بوده اند

که به اولتيماتوم آنان تن داده اند از طرف ملت بعنوان خائن شناخته گشته اند و آن رهبرانی که در 
  . ست بخورندبرابر آنان کوتاه نيامده اند قهرمان تلقی ميشوند، حتی اگر در آخر شک

هم اکنون نيز در ايران، بحران کنونی با آمريکا و غرب بر سر مسئله هسته ای بهمان صورتی نگاه 
درآن زمان ايران ميخواست خودکفا شده و بر . ميشود که ملی شدن نفت و مبارزات مصدق بود

 نيز تسليم نشد مصدق. سرنوشت خويش مسلط باشد ولی آمريکا و انگلستان به ايران اولتيماتوم دادند
  .و به قهرمانی برای ملت تبديل گشت

هم اکنون نيز ايرانيان همين احساس را دارند و تنها تفاوت اين است که بجای نفت، مسئله بر سر 
اگر شما به قرن بيستم برگرديد می بينيد که ايران نمی توانست راه آهن . تکنولوژی هسته ای است

هرگاه که ايران ميخواست . تی روس و انگلستان اجازه نمی دادندايجاد کند زيرا دو قدرت امپرياليس
به راه آهن که در آن زمان تکنولوژی پيشرفته دوران بود دست يابد، امپرياليست ها پا جلو گذاشته و 

اکنون نيز همين داستان " شما به اندازه کافی توسعه نيافته ايد و لياقت داشتن آنرا نداريد: "می گفتند
نولوژی هسته ايست و استدالل نيز اين است که ايران نه به اين تکنولوژی احتياج دارد و در مورد تک

  ».نه به اندازه کافی بالغ شده که بتوان به او اجازه داشتن آنرا داد

يک نمونه ديگر، به کنفرانس سراسری گروههای باصطالح صلح طلب در دسامبر گذشته در لندن مربوط 
همسر حبيب اهللا (کاسمی، نماينده حزب توده ايران و مرضيه مرتاضی لنگرودی ميشود که در آن، سازمان 

محمد اميدوار نماينده حزب توده . محتوای صحبت های هر سه سخنران يکسان بود. سخنرانی نمودند) پيمان
  ٨: گفت

 دليل اصلی تنش کنونی بين ايران و غرب ربطی به برنامه اتمی ندارد و بايد ريشه آنرا در نقشه«
ما جراحت های جنگی زيادی از جنگ عليه خودمان . های درازمدت امپرياليسم در منطقه دانست



به تاريخ معاصر ايران نگاه کنيد تا . جنگ هشت ساله با عراق که توسط امپرياليسم راه افتاد. داريم
  ».ست و کودتا عليه دکتر مصدق ا١٩۵٣نمونه روشن آن در . به دخالت های امپرياليسم واقف شويد

بعنوان مثال، روی وبسايت سازمان . اين تز، بطور کامل در ميان صلح طلبان آمريکائی جا افتاده است
"  مشکل در ايران نيست"هم اکنون يک فيلم مستند در باره برنامه اتمی ايران تحت عنوان " رهپويان صلح"

تصاوير . ان و بينندگان نشان ميدهدبه چشم ميخورد که دقيقا همين استدالل را با فيلم و سند برای خوانندگ
  ٩. مرداد و مقايسه آن با نيات شوم و خصمانه کنونی آمريکا عليه ايران٢٨مصدق و کودتای 

شايد بزرگترين ظلم تاريخی که تا کنون در حق دکتر محمد مصدق اين رهبر برجسته جنبش استقالل طلبانه و 
 انسان واالمقام و شريف با افراد خونريز و بی وطنی امثال آزاديخواهانه مردم ايران شده است همين مقايسه آن

  .اين، يکی از نابخشتودنی ترين گناهان گروههای صلح در آمريکاست. احمدی نژاد باشد

  تحريم های اقتصادی و سياسی عليه رژيم ايران

مت ايران حکو" تحريم"با " جنگ"بنظر تمامی گروههای صلح طلب شرکت کننده در اين نشست، تفاوتی بين 
استدالل اين گروهها نيز ساده و بظاهر منطقی است زيرا اگر برنامه هسته ای ايران خطرناک . وجود ندارد

بنابراين دليلی برای ) همانطور که در مورد عراق کرده بود(نيست و آمريکا بدون دليل آنرا بهانه کرده است 
وان نتيجه گرفت که اصرار و پافشاری آمريکا از اينرو، بطور منطقی ميت. تحريم رژيم ايران وجود ندارد

. درست مثل عراق. برای تحريم، تنها بمنظور صاف کردن جاده ای است که به جنگ منجر خواهد شد
بنابراين، مبارزه با هرنوع قانون يا قطعنامه ای که در کنگره برای تحريم ايران آورده شود، مهمترين بخش از 

 چند نوشته از اين گروهها به احمدی نژاد نگاه ميکنيم تا با فعاليت های به. فعاليت گروههای ضد جنگ است
  .آنان در اين زمينه آشنا شويم

. است که بيشتر توسط زنان اداره ميشود" کد صورتی"يکی از فعالترين گروههای ضد جنگ، سازمانی بنام 
اند که بيشتر به درد دل و در نشست با احمدی نژاد، سه نفر از اين گروه مطلبی نوشته و سوالی کرده 

اين افراد . اين سازمان با البی رژيم ايران بطور تنگاتنگ همکاری ميکند. خودشيرينی شبيه است تا يک سوال
به " گری اکرمن"اين قطعنامه که توسط .  اشاره ميکنند٣۶٢در نوشته های خود به احمدی نژاد، به قطعنامه 

بمنظور رفع ابهام از . د، خواهان تحريم بيشتر حکومت ايران بودکنگره آورده شد و به نتيجه ای نيز نرسي
کسانيکه معتقد بودند اين قطعنامه احتماآل جاده صاف کن جنگ با ايران است، يک بند نيز بآن اضافه شد که 

حکم اصوال بايد گفت که اين قطعنامه، . دولت آمريکا نبايد اين قطعنامه را بعنوان اجازه جنگ با ايران تلقی کند
يعنی اجرای آن برای دولت الزام آور . قانونی نداشته و يک پيشنهاد و راهنمای سياست در مقابله با ايران بود

با همه اين تأکيدات، يک البی قوی براه افتاد که در آن هم نماينده کمپانی های بزرگ آمريکايی قرار . نبود
  . نياک فعاالنه بکار پرداختندداشت، هم گروههای صلح طلب فعاليت ميکردند و هم کاسمی و

به احمدی نژاد نگاه ميکنيم که در " کد صورتی"دراينجا به دو نمونه از نوشته های اعضای گروه صلح طلب 
  . باره فعاليت آنان بر عليه  تحريم و فشار عليه ايران صحبت ميشود

Leslie Angeline -- Code Pink   

. ل گذشته به ايران رفته و عاشق ايرانيان شدممن عضو سه سارمان صلح طلب هستم و در سا« 
مردمی گرم و مهربان و مهمان نواز که با يک سالم به شما لبخند ميزنند و قلبشان را برايتان باز 

مدت کوتاهی پس از بازگشت من از ايران، شنيدم که سناتور ليبرمن در يک برنامه . ميکنند
آنچنان منقلب شدم که از .  ايران تشويق کرده استتلويزيونی، دولت آمريکا را به حمله تظامی به

  .کاليفرنيا به واشنگتن سفر کردم تا با سناتور مالقات کنم
بالفاصله اعتصاب غذای خودم را شروع کردم و در روز شانزدهم اعتصاب، به بيمارستان منتقل 

.  من موافقت نمودروز بيست و دوم دستگير شدم و سرانجام دو روز بعد سناتور برای ديدار با. شدم
پيش شرط . دوچرخه سوار صلح طلب ايرانی بنام علی نصری نيز در اين مالقات به من پيوست

  .سناتور اين بود که من با ايشان يک لقمه نان بخورم تا اعتصاب غذايم را بشکنم و من پذيرفتم
يران است، به  را که خواهان بلوکه کردن دريائی ا٣۶٢يکسال بعد، سناتور گری اکرمن قطعنامه 

پس از دو روز تحصن و چهار روز اعتصاب غذا، گری اکرمن موافقت نمود که با من . کنگره برد



در اين مالقات، وی بمن گفت که اگر فقط يک سند از همکاری کامل ايران با آژانس . مالقات نمايد
  .اتمی به ايشان نشان دهم، وی قطعنامه اش را از کنگره پس خواهد گردقت

ئيس جمهور، من براين باورم که ايران در تطابق کامل با خط مشی آژانس اتمی قرار دارد و آقای ر
اما ايران چه بايد بکند تا با درخواست های آژآنس . گزارش اطالعاتی آمريکا نيز همين را ميگويد

تا دولت مطابقت نمايد؟ سوال ديگر من اين است که ما در اياالت متحده چه اقداماتی بايد انجام دهيم 
  »خودمان را بطرف يک جهان بدون اتم حرکت دهيم؟

  

  سازمان کد صورتی در حال اعتراض در دفتر سناتور ليبرمن
  ا عينکرستم پورزال مسئول البی رژيم سمت راست ب

  

 

Jodie Evans 

يک تشکلی است که توسط زنان براه افتاده و در راه صلح و عدالت " کد صورتی"سازمان « 
وقتی ما در سازمانمان اولين صداهای جنگ طلبی عليه ايران را شنيديم، از . اجتماعی مبارزه ميکند

جلوگيری کنيم و در همين خودمان اين سوال را کرديم که چرا نتوانستيم از جنگ آمريکا با عراق 
 .منتشر کرديم" از جنگ آينده جلوگيری کنيم"راستا کتابی با عنوان 

من يک سفر نيز به ايران رفتم تا بتوانم داستان زندگی مردم ايران را برای آمريکائيان توضيح دهم و 
  .چهره انسانی آنانرا ترسيم کنم

 گفتم که از آمريکا ميآيم و پرسيدم که درباره در اين سفر، هرجا که بک ايرانی صحبت داشتم و به او
ما عاشق سياست های داخلی دولت ايران : بمباران ايران چه ميگويئد، همه پاسخ ها يکسان بودند

بهتر است . نيستيم ولی ما فارس هستيم و در کنار هر کس که در ايران در قدرت باشد خواهيم ايستاد
مردم ميگفتند . ناسيم تا اينکه شيطانی بيايد که نمی شناسيمآن شيطانی بر ما حکومت کند که ما می ش

من غرور ايرانيان و همچنين . که در صورت حمله به ايران جنگ جهانی سوم اتفاق خواهد افتاد
من اين مشاهدات خود از ايران را در سفر خود به . تنفرشان از حمله آمريکا را همه جا مشاهده کردم

  .توضيح دادم شهر آمريکا برای مردم ١٠٠
سازمان ما يکی از مهمترين تشکيالت صلح در آمريکاست که افکار عمومی را در باره خطر جنگ 

ايشان يک . آخرين اقدام عملی ما، محاصره منزل گری اکرمن با قايق بود. با ايران آگاه کرده است
 که وی به کنگره خانه قايقی روی رودخانه دارد و ما برای نشان دادن مخالفت مان با قطعنامه ای

شبکه تلويزيونی فاکس نيوز اين . برده و در آن خواهان محاصره دريائی ايران شده، اينکار را کرديم
  .اکسيون ما را پخش کرد

يکی ديگر از کارهای ما پيشنهاد موفقيت آميزی بود که برای صدور يک قطعنامه در کنفرانس 
 شهر آمريکا از اين ۴۵تاکنون . ان ارائه کرديمشهرداران آمريکا در مورد جلوگيری از جنگ با اير

  .قطعنامه حمايت کرده اند که از راه حل مسالمت آميز با ايران حمايت ميکنند



ما وظيفه خودمان ميدانيم که مردم آمريکا را از هر گونه حرکت تحريک آميز مثل قطعنامه گری 
  ».در حال خارج شدن از دستور استتالش های ما باعث گرديده که اين قطعنامه . اکرمن آگاه کنيم

  

 محاصره نمايشی خانه اکرمن ان کد صورتی در حال اعتراض در مقابل خانه اکرمنسازم

  

  

شايد بهترين نمونه از تالش فريبکارانه البی حکومت برای يکسان نشان دادن جنگ با تحريم و همينطور سوق 
ان تحت عنو(دادن گروههای صلح طلب آمريکائی برای مخالفت با هرگونه فشار سياسی به حکومت ايران 

  .، نگاهی به نتايج ديدار احمدی نژاد با گروههای ضد جنگ در آمريکاست)جلوگيری از جنگ

در فردای آن شبی که احمدی نژاد با گروههای صلح طلب جلسه داشت، يعنی روز پنجشنبه صبح، يک جلسه 
ده  نفر از نمايندگان دست چين ش۵٠خصوصی از طرف رهپويان صلح و ليال زند برگزار شد که حدود 

در اين جلسه نحوه مقابله با قطعنامه ها و لوايحی که به کنگره آمريکا . گروههای صلح طلب شرکت داشتند
 که خواهان تحريم های بيشتر سياسی و اقتصادی ٣۶٢ميرود بررسی شد و بخصوص روی مبارزه با قطعنامه 

 و تالش های سازمان کاسمی و بنظر ميرسد که سفر احمدی نژاد به نيويورک. رژيم ايران است تأکيد گرديد
  ١٠. چندان هم بی نتيجه نبوده است" ليال زند"همچنين صلح دوستان کذايی مثل 

 و تالش مشترک البی کمپانی های آمريکائی، گروههای ٣۶٢در گزارش جداگانه ای به موضوع اين قطعنامه 
  . صلح طلب و البی حکومت ايران خواهيم پرداخت

  پايان بخش اول

  :ايادداشت ه
  id?php.1page/com.iranianlobby.www://http=51قسمت قبلی گزارش در مورد سفر احمدی نژاد * 
  
   id?php.1page/com.byiranianlob.www://http=48 ضيافت شام با احمدی نژاد -١
٢- php.1p1183822467c1c/iran/politics/articles/ir.aftab.www://http  
   id?php.1page/com.iranianlobby.www://http=4 گزارش در مورد شبکه البی رژيم ايران و جنبش ضد جنگ -٣
"  به بخش پايانی گزارش تحت عنوان پايه های مالی البی رژيم ايران نگاه کنيد-۴

30=id?php.1page/com.iranianlobby.www://http  
۵- 98=type&type=list?php.article/org.unitedforpeace.www://http  
۶- 2093/node=q?/casmii/org.campaigniran.www://http  
:  که در مصاحبه نويسنده با سايت ايرانيان از آبراهاميان نقل شده استTargeting Iran از کتاب  بخش هائی-٧
0-iran-targeting/2007/main/com.iranian.www://http  
ن  در لند٢٠٠٧ مجموعه سخنرانی ها در کنفرانس دسامير  -٨
1=Itemid&414=id&view=task&content_com=option?php.index/uk.org.stopwar.www://http  
  problem-not-iran/zimbardo-zara/blog/net.forpeace://http  برای مشاهده اين فيلم روی لينک  کليک کنيد -٩



١٠ -  -2%80%93E%-ahmadinejad-president-meetings-big-two/flad-yvesel-ethan/blog/net.forpeace://http
third-plus  

  
  
  
  

  حقوق بشر: بخش دوم

  

 با تالش گسترده و فعاليت مستمر ١همانطور که در بخش اول اين گزارش مشاهده کرديم، البی حکومت ايران،
خود توانسته است بخش زيادی از گروههای صلح طلب آمريکائی را در دو زمينه هسته ای وهمچنين مبارزه 

همچنين، با نگاهی به جلسه ديدار اين گروهها با . دبا تحريم عليه ايران، در جهت خواسته های خويش جذب کن
احمدی نژاد و فعاليت سه سال گذشته آنان، مشاهده کرديم که بيشتر گروههای ضد جنگ ساکن امريکا، برنامه 

بهمين . هسته ای رژيم ايران را صلح آميز تصور ميکنند و دليلی برای نگرانی جامعه بين المللی نمی بينند
  .م های اقتصادی و فشار سياسی بر عليه حکومت ايران را ناموجه و بدون دليل می پندارندترتيب نيز، تحري

اما يکی از مهمترين مقوالتی که باعث رويگردانی افکار عمومی و همچنين برخی از گروههای ضدجنگ در 
 ضد آمريکا از رژيم حاکم بر کشورمان ميشود، نقض گسترده حقوق بشر در ايران و مواضع فاشيستی و

اين نارضايتی و انزجار افکار عمومی را بخصوص در جلسه ديدار با احمدی . اسرائيلی حکومت ماليان است
برخی از حاضران در جلسه، انتقاد يا نگرانی خويش در اينمورد را صريحا بيان می . نژاد نيز مشاهده ميکنيم

  .نمودند

طبيعی است که در قرن بيست . ار قابل توجه استسياست البی رژيم ايران در مورد برخورد با اين مسئله بسي
و يکم و عصر ارتباطات، نمی توان ماهيت قرون وسطائی اين رژيم و رفتار ضد بشری آنرا بکلی انکار 

بنابراين، البی ماليان با تمرکز روی يک سياست تبليغاتی منسجم و هماهنگ، . اين کار ناشدنی است. نمود
 جلوگيری از تبديل مسئله نقض حقوق بشر به يک موضوع حاد رسانه ای سعی در کمرنگ کردن ابعاد آن و

  .نموده است

در اين گزارش، با شيوه های مورد استفاده در اين کارزار تبليغاتی آشنا ميشويم و با نگاهی به برخورد 
بررسی گروههای ضد جنگ در رابطه با مقوله حقوق بشر، کارنامه البی رژيم ايران در اين زمينه را مورد 

  .قرار ميدهيم

  نقض فاحش حقوق بشر در ايران



  
من در سفر اخير خود به ايران : " رستم پورزال يکی از مسئوالن البی ماليان، ضمن درج اين عکس در مقاله خود نوشت

"با کمال تعجب مشاهده کردم که احمدی نژاد در ميان زنان با خاستگاههای اجتماعی مختلف، کامال محبوب است  

  

ايی از سرکوب       حک يوه ه ومت ايران، بعنوان رکوردار نقض حقوق بشر در جهان و همچنين عامل و مجری ش
رد  ام نميگي شور ديگری انج يچ ک ه در ه ه  (ک ام مخفيان ل ع ا قت ام ي ال و در مأل ع ا جراثق ته جمعی ب دام دس اع

اد عمل نز             )زندانيان مخالف يا شکنجه های قرون وسطايی        ی     ، در عين حال همکاری و اتح ا مترق ز ب ديکی ني
ن   . ترين جنبش های صلح طلب در آمريکا و اروپا برقرار نموده است           ه اي بنابراين، جای اين سوال باقی است ک

ار منفی نقض                       اتحاد زشت و ناپسند    سته است آث با چه شيوه ای انجام گرفته و با بکارگيری چه روش هايی توان
  .فاحش حقوق بشر را کمرنگ و بی اثر نمايد

ران           يکی ا  م اي ی رژي اتی الب تگاه تبليغ تفاده دس ورد اس ز مرسوم ترين استدالالت و شيوه هاييکه به اين منظور م
روت و              "قرار ميگيرد اين است که       سيم ث ی در عوض، تق اگرچه وضع حقوق بشر در ايران درخشان نيست ول

رای       !يعنی اين يکی به آن يکی در      ." کمک به تهيدستان و طبقات محروم بيشتر شده است         شتر ب  اين استدالل، بي
د                ه دارن ال،   . جلب نظر آندسته از کسانی است که گرايشات چپ و عدالت خواهان وان مث ه رستمی  "بعن ه  " اله ک

ال    امبر س ان در دس ی صلح طلب ردهم آئ ود در گ خنرانی خ ستان است، در س ان در انگل ی مالي ده الب مادرخوان
که در زمينه حقوق بشر هست بايد توجه داشت           " ايیکمبوده"عليرغم  «: گذشته خطاب به حاضران گفت که       

  ٢» .در ايران در مقايسه با دوران شاه بسيار عادالنه تر است" توزيع ثروت"که 

اع از            تدالل، در دوران جنگ سرد و در دف ن اس ه اي د ک خوانندگانی که سن بيشتری دارند، حتما بخاطر ميآورن
تف         شد  تمام ديکتاتوری های وابسته به بلوک شرق اس الن               . اده مي ه در ف ست ک م ني شد مه ه مي ز گفت ان ني در آن زم

صميم  ۵٠ يا ۴٠کشور باصطالح سوسياليستی،  يک ديکتاتور ميتواند      سال در مورد سرنوشت ميليونها انسان ت
  .مهم اين است که تحصيل و بهداشت برای همه رايگان است. بگيرد

ين                ن چن ه رستمی اي اع از مواضع        البته اين اولين بار نيست که اله ه دف ستی "ب رادر     " سوسيالي احمدی  "دولت ب
ردم                         . می پردازد " نژاد فبار م رار دادن وضعيت اس ران، ق م اي ی رژي رين شگردهای الب ده ت ناخته ش يکی از ش

ران        شان اي ين زحمتک اريخی ب رد ت ک نب يم ي انی و ترس تگاه جه ک دس ران در ي دها (اي ری آخون ه رهب ا ) ب ب
انی     طب. است" امپرياليسم جهانی " صوير آرم اريخی    -يعی است که با ارائه اين ت دی ت الی و صف بن انی،  -متع جه

   ٣: چه کسی جرئت دارد به مسئله ناچيز نقض حقوق بشر در ايران اهميتی بدهد؟ رستمی می گويد

رون وسطائی                        « ان ق ه تحت سيطره مالي گفتن اين مطلب که دولت ايران رژيمی است تئوکراتيک ک
وده و فضای فعاليت            . نده و ناشی از جهل است     است يک قضاوت گمراه کن     ران سرکوبگر ب اگرچه اي

ران                   اجتماعی مستقل را ضعيف کرده است ولی اين رژيم آموزش و بهداشت را برای اکثريت مردم اي
  .فراهم کرده است



ور                    تحت فشار اقتصاد جهانی و تهديد به تحريم های بين المللی، جنگ و تغيير رژيم، دولت ايران مجب
ده ای     ش ه سياست ه رده و ب ا ک ه را ره ات ضعيف جامع ت از طبق المی و حماي ای اس ا سياست ه  ت

ل               . اقتصادی نئوليبرال روی آورده است      اوم پابرجاست و در مقاب وز مق ران هن م اي ا، رژي ه اينه ا هم ب
ردم                             رده و از حمايت اکثريت م ه مقامت ک ا در منطق ه های امپرياليست ه ا و برنام اسرائيل و آمريک

ی                . ن برخوردار است  ايرا اع از اهداف مل ا دف ه ب د ک ران تلقی رژيمی را دارن مردم ايران از دولت اي
گرايانه، مذهبی و فرهنگی ايرانيان، در مقابل صهيونيسم و تسلط سياسی، فرهنگی و اقتصادی غرب                

  ».به مبارزه برخاسته است

ران، بخصو   م اي ات رژي شان دادن جناي رای کمرنگ ن ا ب الش ه ه ت ی اينگون ان خيل ورد وضعيت زن ص در م
ران، در   . چشمگير و قابل توجه است    ان در اي يکی از رايج ترين استدالل های البی رژيم اين است که وضع زن

ر است        ستان و عراق و                      .  مقايسه با کشورهای همسايه بهت د و پاک ه و هن سه، ترکي ن مقاي ه در اي طبيعی است ک
منظور البی رژيم، عربستان و کويت و قطر     . يز جای نمی گيرند   کشورهای شمال آفريقا و لبنان و حتی مصر ن        

  . کشورهاييکه بيش از چند دهه از عمر آنان نمی گذرد. است

ست بلکه                                  ران ني ر اي اکم ب م ح ار رژي ران، بخاطر رفت ان اي ودن موقعيت زن ائين ب ه پ استدالل ديگر اين است ک
ند         مجموعه ای از روابط کهنه فرهنگی و مذهبی، مانع اصلی ر           رد ميباش ری زن و م ن امر در    . سيدن به براب اي

ه                   . مورد دموکراسی نيز صادق است     د در درجه اول ب اتوری در کشورمان را باي از نظر البی رژيم، گناه ديکت
ازه              ٢٠٠٠گردن   ه ت ن رژيمی ک د            ٣٠ سال ديکتاتوری انداخت نه اي ران حکومت ميکن ر اي رای  .  سال است ب ب

  .ستی عجله نمودرسيدن به وضع مطلوب نيز نباي

شر و بخصوص سرکوب                      وق ب ردن نقض حق رای کمرنگ ک م ب ی رژي يکی ديگر از استدالل های مرسوم الب
ن     د اي اوت "زنان اين است که اصوال وضع فرهنگی ايران با غرب متفاوت است و نباي ا    " تف ودن ب و يکرنگ نب

  .ن زنان در ايران دانستوضع زنان در آمريکا و اروپا را مساوی با حقير بودن يا پائين تر بود

سترشد  "بعنوان مثال،    ا پارسی، در                    " شهرام م ديمی تريت اران ق ازمان کاسمی و از همک ديريت س از اعضای م
ران                  ان در اي ورد سرکوب زن ه در م اداتی ک ه انتق ود ب رده ب ران، سعی ک ان اي يک مقاله ای در مورد وضع زن

  ۴: وی می نويسد. ميشود پاسخ گويد

ا    «  د                            در پاسخ به آن ان مانن ا آن د و ب ردان دارن ر از م ران جايگاهی کمت ان در اي ه زن د ک ه ميگوين نی ک
د                   ان در غرب داري ده ايکه خود از زن د و اي انسانهای مادون رفتار ميشود، بايد بگويم که اشتباه ميکني

د        يم ميدهي ران تعم ن                         . را به اي ی اي اوت است ول ا متف ا آمريک ران ب ان در اي ه وضع زن درست است ک
ه             . وت به معنای برخورداری از جايگاه کمتر نيست       تفا ان در جامع ه وضع زن ال، ب وان مث اميش  "بعن
ا ا " ه ددر آمريک اه کني ا . نگ شان ب ه وضع ا   درست است ک ی آي اوت است ول ا متف ان آمريک ه زن  بقي

  »جايگاهشان کمتر از مرد است؟

ا هس       " اميش ها "منظور شهرام مسترشد، فرقه مذهبی     ا افکار          . تنددر شمال شرقی آمريک ن جمعيت کوچک ب اي
رن                            شاورزان ق د ک درن، مانن ای م سياری از دست آوردهای دني ه ب ردن ب مسيحی بسيار عقب مانده و با پشت ک

  . ميکنند دهم ميالدی زندگی

ورزال" تم پ ه " رس د ک ادآوری  ميکن ه ديگران ي ه و ب ر رفت ز فرات ن ني ا از اي ازمان کاسمی در آمريک ر س رهب
   ۵. ن بدنبال تساوی حقوق با مردان نيستنداصوال زنان ايرا

د متوجه                       ،دوستان اپوزيسيونی من  « ه شما حقيقت را ميگوي ه ب ردن آن کسی ک تهم ک  بياييد بجای م
ران آنچنان  حقوقاين مسئله شويد که ايده تساوی  د    زن و مرد در اي ول همگان   که شما ميخواهي  مقب

ا             . نيست ران ب ه اي ژاد در             فی الواقع من در سفر اخير خود ب ه احمدی ن ردم ک ال تعجب مشاهده ک  کم
  » کامال محبوب استبا خاستگاههای اجتماعی مختلف،ميان زنان 

  

  !بخاطر جلوگيری از جنگ، نقض حقوق بشر را مسکوت گذاريد



ز                             د استدالل متمرک ران روی چن م اي ی رژي رين بخش از فعاليت الب گذشته از روش های ياد شده در باال، مهمت
ر ميباشد            شده که بيشتر   ر و ملموس ت ل درک ت ی قاب ای ضد جنگ غرب رای گروهه در .  جنبه سياسی دارد و ب

ه                         دازی يک جنگ علي رای راه ان درجه نخست روی اين نکته تأکيد ميشود که چون آمريکا بدنبال بهانه گيری ب
د               ه ش م ک شتر، بطور موقت ه د  ايران است، بخاطر مصالح سياسی و پيشگيری از خونريزی و فالکت بي ه، نباي

ه   . زياد روی نقض حقوق بشر در ايران حساس بود و آنرا در رسانه ها تکرار کرد      ذيرفت ک اضافه برآن، بايد پ
د، در حال شيطان سازی از حکومت                     رار دارن زرگ ق رل سرمايه داران ب ه در کنت ا ک اکثر رسانه های آمريک

ي                وئی، س ه گ د  ايران هستند و نقض حقوق بشر در اين کشور را با گزاف شان ميدهن م     . اه ن ی اوضاع آنطور ه يعن
  .به دو مثال نگاه کنيم. وحشتناک و غير قابل تحمل نيست

ازمان       " عباس عدالت "در گردهم آئی بزرگ صلح طلبان در دسامبر گذشته در لندن،             ی س م يعن ی رژي رهبر الب
ه    کاسمی در انگلستان با لحنی آمرانه از برادران، خواهران و رفقای صلح طلب حاضر د   سه خواست ک « ر جل

ه ای بدست                              ا بهان د ت ران صحبت نکنن شر در اي ه نقض حقوق ب جنگ  "در خارج از کشور بهيچوجه راجع ب
  ۶ ».داده نشود" طلبان آمپرياليست

وق                         ورد نقض حق ه ای در م ايی مقال در يک نمونه ديگر، هنگاميکه يک سايت وابسته به گروههای چپ آمريک
سنده نوشت              بشر در ايران به چاپ رساند، ب       ه نوي ه ب الفاصله سازمان کاسمی وارد عمل شد و در جواب تندی ک

  ٧: گفت

بجای آنکه در اين موقعيت حساس تبليغات بی پايه رسانه های غربی در مورد نقض حقوق بشر در               « 
شر  وق ب ورد نقض حق شاگری در م ه هدف اصلی خود را اف ه ماست ک يم، وظيف رار کن ران را تک اي

ا و ان ط آمريک رائيل و    توس وق در اس ن نقض حق وارد اي رار داده و م ستان ق راق و افغان يس در ع گل
هدف اصلی ما بايد افشاگری در باره تجاوز بوش به . کشورهای متحد آمريکا در منطقه را بازگو کينم  

    ».قانون اساسی، حقوق بين المللی و بدرفتاری و شکنجه در گوانتانامو باشد

ه جنايت را يکی از      اين بهانه مسخره، يعنی تنها    ر اينهم  گذاشتن مردم ايران در مقابل ماليان و سکوت در براب
ر  . مقيم آمريکا بروشنی توضيح ميدهد  " گودرز اقتداری "بنام  " رفقای صلح طلب ايرانی   " ايشان با لحنی کامال پ

رو                ی بخاطر ترس از ب ز جنگ  از احساس ميگويد که هشت سال است شاهد زجر و سختی مردم ايران بوده ول
ز             . لب از لب نگشوده است     ده سرخرمن را ني ن وع أيوس نکرده و اي دگان خود را م داری خوانن اب اقت ه جن البت

ن روزه                        شان سرانجام اي داده است که اگر مردم آمريکا خطر جنگ بر عليه ايران را دور کنند، ايشان و دوستان
  ٨: سکوت را خواهند شکست

ه تراژ   «  ال از آن حادث ت س ون هف م اکن ذرد  ه پتامبر ميگ ازدهم س ک ي ا   . ي ده ای از م روز، ع از آن
ردم             ارزات م ورد مب آمريکائيان ايرانی تبار که در جنبش صلح فعاليت ميکنيم، مجبور شده ايم تا در م

ه                  . ايران در داخل کشور سکوت کنيم      ه بمثاب يم ک ی های باش ته از عراق د آندس ا مانن تيم ت ما نمی خواس
  .ورشان شدند عمل کنيمدعوت کنندگان جرج بوش به کش

ود                      ی ب صميم قلب رفتيم و يک ت صميم را پس از تفکر گ ن ت ز    . ما اي ل آن ني سيار  ی شرائط  وجود    دلي  ب
ما شاهد فشار بر برادران و خواهران خود در ايران بوديم و نمی توانستيم لب  . حساس و درد آور بود    

ذا           می شنيديم که رفقای ما بدون دليل زندانی ميشدند و د          . بگشائيم ه اعتصاب غ ر تنهائی سلول دست ب
ا                        ا آن رفق دردی ب رای هم ميزدند و ما هيچ راهی نداشتيم مگر آنکه در خانه های خودمان در آمريکا ب

  .اعتصاب غذا کنيم

ون وار             ه هشت سال ماشين جنگی جن د ب د و بتوانن د کنن اگر مردم آمريکا سرانجام صدای خود را بلن
سالمت     کنونی پايان دهند، زمان آن ميرس      د که از مبارزه ملت ايران که برای حقوق خود و بصورت م
  .آميز مبارزه ميکند حمايت کنيم

ا درخواست          يد ت د رس ان آن خواه گ، زم آقای احمدی نژاد بايد بداند که به محض دور شدن خطر جن
  ».سکوت ما نيز به زودی به پايان ميرسد. های مردم ايران پاسخ مثبت دهد



ا زمانيکه               آنچه از اين نوشته      ی ت انوی يعن ا اطالع ث ه فعال ت شاعرانه رفيق گودرزی ميتوان فهميد، اين است ک
ر             اکم ب م ح ات رژي ورد جناي ه صحبت در م البی رژيم فتوا نداده که خطر جنگ دور شده است، هيچ احتياجی ب

  . کشورمان نيست

ود   ی ش تم نم ا خ ه اينج ان ب ی مالي ار توضيحی الب تدالل و ک د. اس ه بع ب  در مرحل تان صلح طل ه دوس د ب ، باي
ران خراب است                        شر در اي وق ب ه وضع حق سيار  . آمريکائی قبوالند که تازه اگرهم برفرض محال قبول کنيم ک ب

دنی                 بش م خوب، به آمريکا چه ربطی دارد؟ مگر آمريکا دلش بحال مردم ايران سوخته است؟ در ايران يک جن
ردم است         قوی وجود دارد که بطور ظفرمندانه ای در حال باز          ر  . پس گيری سنگرهای دموکراسی و حقوق م اگ

ه                                يدن ب د و رس بش را سرکوب ميکن ن جن م اي د، رژي ن پروسه طبيعی دخالت کن آمريکا و غرب بخواهند در اي
رای رشد دموکراسی در                   . دموکراسی عقب ميافتد   د ب شورها ميتوانن ا و ديگر ک بنابراين، بهترين کاريکه آمريک

   !است و بسايران انجام دهند، سکوت 

ت         شر اس وق ب ورد حق ران در م م اي ی رژي دامات الب لی اق م اص تدالل، ت ن اس ت اي ته در  . در حقيق ال گذش س
د "گردهمآئی بزرگ صلحی که در ماه اکتبر برگزار شد،    ران در سازمان     " ليال زن روژه اي سئول پ ان  "م رهپوي

ا              داخل کشور التماس مي    " مبارزان"سخنرانی نمود و تأکيد کرد که       " صلح ا از م ه آمريک د ک اد ميزنن د و فري کنن
  ٩: حمايت نکند

شنوند                    «  شان را ب ا صداي ه در آمريک ه هم د ک ران ميخواهن ا        . هم سنگران من در اي ه م د ک ا ميگوين آنه
ريم              صميم بگي وانيم ت ستيم و ميت اهوش ه افی ب د و صريح               . باندازه ک ا صدای بلن اد ميکشند، ب ان فري آن

  ».لطفا ما را حمايت نکنيد :آنان فرياد ميزنند. يای ما را ويران نکيندميگويند که لطفا آينده ما و رو

زار                     ا برگ اک در کنگره آمريک ته انجمن ني ه سال گذش سه سخنرانی است ک يک نمونه جالب مربوط به يک جل
دگان يکی پس از ديگری        . نمود ا پارسی   (در اين جلسه، شرکت کنن ه تريت ه و     ) منجمل رار گرفت ون ق شت تريب پ
ه حکومت                        استدال م است ک ه رژي ل کردند که يکی از مهمترين دالئل نقض حقوق بشر در ايران، فشار آمريکا ب

وق       . ماليان را ترسانده و راست گرايان را تقويت کرده است          بنظر سخنرانان، بهترين راه برای بهبود وضع حق
  . بشر در ايران کنار آمدن با اين حکومت است

ی      ضمنا، همه سخنرانان بر اين نظر    رده و حت اع ک رای آزادی دف ران ب  بودند که آمريکا نبايد از مبارزه مردم اي
ورا سکور   "از همه گوياتر، يکی از سخنرانان بنام        . نبايستی صحبت آنرا نيز بکند     ران         " ل ازگی از اي ه بت ود ک ب

ا گفت             . بازگشته بود  ع حاضر در کنگره آمريک ه جم ران          : "وی ب ه من در ته ی ک االن ايران ات  يکی از فع مالق
اورم            ا بي رای دولت آمريک ام را ب ا خودداری       : کردم از من خواست که اين پيغ ا از اعالم حمايت خود از م لطف

  ١٠." کنيد

دی است  ب حکومت آخون ز از عجاي ن ني ديان يک حکومت   . اي ه تبعي ود ک م ب ا رس ای دني ه ج اکنون، در هم ت
رای م            ردم و دولت های ديگر ب وده و بخصوص      ديکتاتوری، بدنبال جلب حمايت م ردم کشورشان ب ارزات م ب

د  ، فشار سياسی و ديپلماتيک روی حکومت شان را      و عمومی  ميخواستند که با حمايت علنی     زايش دهن حال  .  اف
  .به ايران که رسيده، اين کار حرام شده است

راد      ين اف يال   طبيعی است که اگر اين فرياد عدم حمايت از مبارزان داخل کشور را در کنار تالش های هم ل ل مث
تان                      يم، داس رار ده ران ق م اي شار سياسی از روی رژي ه ف رای برداشتن هرگون زند و سازمان نياک و کاسمی ب

د        : روشن تر ميشود   شان ميخواه ه دل اری ک رای هر ک . دوستی بيشتر با رژيم ماليان و آزاد گذاشتن دست شان ب
وگيری از           اگر هم جنايتی به   . مردم ايران نيز احتياج به کمک هيچکس ندارند         وقوع می پيوندد، فعال بخاطر جل

  . يک جنايت بزرگتر يعنی جنگ آمريکا و اسرائيل عليه ايران، صدايش را درنياوريم

رای فعاليت                      ون دالر ب ا ميلي صد البته وقتی در همين اياالت متحده توسط برخی نهادهای مربوطه، ساالنه دهه
ون       ) ديپلماسی مردمی (های افرادی مثل تريتا پارسی و رفت و آمدهای پشت پرده             و راه انداختن راديو و تلويزي

م در          و سايت و نشريه برای حمايت از برخی جناحهای حکومت ايران خرج مي             ی رژي شود، صدای مخالفت الب
  .نمی آيد



ی حکومت                   ه الب ايی است ک رين دروغه يم و آن، يکی از بزرگت اره کن م اش سيار مه ه ب دراينجا بايد به يک نکت
د                     . ايران جا انداخته است    م ايرانن ا در حال شيطان سازی از رژي م آمريک انه های مه ا رس ان، گوي . به ادعای آن

ز         هموطنانی که در آمريکا زند     گی ميکنند گواهند که رسانه های مزبور، يک صدم آنچه در ايران ميگذرد را ني
ا           . بازتاب نمی دهند   ان ي اگر يادمان باشد، قبل از حمله به عراق يا به افغانستان، تصاوير چند مورد جنايات طالب

م     آيا در مورد صدها جنايات روزا     . رژيم صدام، همواره جلوی چشم مردم آمريکا قرار ميگرفت         ی رژي نه و علن
انه        . ايران عليه مردم مظلوم کشورمان نيز اينطور بوده است  ه يک رس اری ک آورد آخرين ب اد مي اصآل کسی بي

ا                             وده است؟ آي انی ب ته چه زم زارش جدی داش مهم آمريکا در مورد نقض وحشيانه حقوق بشر در ايران يک گ
ر از يک             با  احمدی نژاد در شب     " الری کينگ "لحن و شيوه مصاحبه اخير       وان کمت انی سی ان ان را ميت که جه

  .ناميد" افتضاح ژورناليستی"

ه                          د ب اما اگر افکار عمومی در آمريکا و غرب به شدت از رژيم ايران متنفر و منزجر هستند، در درجه اول باي
د               ده ان د ب    . گستردگی جنايات ماليان اشاره کرد که قربانيان آن در همه جای جهان پراکن ه تالش  ضمن اينکه باي

ه                              ه ب ی وقف ه محدوديتها، ب رغم هم ه در طی سی سال گذشته علي رد ک اره ک واه اش های مستمر ايرانيان آزاديخ
  .افشای اين جنايات پرداخته اند

  

  کارنامه البی رژيم ايران برای مسکوت گذاشتن نقض حقوق بشر

ه  آيا رژيم ايران در زمينه کمرنگ نشان دادن نقض حقوق بشر به اهداف خود رسي     ده است؟ اگر يک نگاه کلی ب
وبسايت ها و موضعگيريهای گروههای ضد جنگ و سازمانهای چپ در آمريکا بيندازيم، به ندرت ميتوان خبر       

اگر اين سکوت نسبی را با ميزان اخباری        . يا گزارشی در مورد نقض فاحش حقوق بشر در ايران مشاهده نمود           
شر در ک        د       که اين گروهها در مورد وضعيت حقوق ب شر ميکنن ستان منت ستان و عرب ل مصر و پاک شورهائی مث

ری سياسی و عمدی                              صميم گي ن سکوت ناشی از يک ت ه اي مقايسه کنيم، آنگاه ميتوان به آسانی نتيجه گرفت ک
ار   . است زد افک ران و انعکاس آن ن م اي ات رژي ی جناي ار منف ا از ب شته ت ق گ ران موف م اي ی رژي ابراين، الب بن

  .بل توجهی بکاهدعمومی، به ميزان قا

يم                           ا توجه کن ان در امريک ا صلح طلب ژاد ب دار احمدی ن سه دي . اين نظريه هنگامی بيشتر تقويت ميشود که به جل
ونی در آن                       ه خبرنگار و تلويزي انی ک سه خودم ا در جل د ت بنظر ميرسد که بسياری از صلح طلبان سعی کرده ان

ورد             .نبوده، نگرانی های خود را بطور دوستانه مطرح کنند         دی در م در جلسه مزبور، سواالت متعدد و گاها تن
  ١١ :بود" ديويد دريک"نقض حقوق بشر از احمدی نژاد شد که تندترين آنها توسط 

د          «  ده خوش آمدي االت متح ه اي ور، ب يس جمه ان        . آقای رئ راه رهپوي ه بهم ودم ک سانی ب من يکی از ک
رار        من از برخورد مثبت مردم کشو  . صلح از ايران ديدن کردم     أثير ق ان تحت ت ا آمريکائي ا م ما ب ر ش

رفتم شور . گ ين دو ک ان صلح و دوستی ب ا، خواه هروند آمريک ين ش وان يک پزشک و همچن من بعن
نم، در عين حال نگران                          . هستم ارزه ميک شور خودم مب ود دموکراسی در ک رای بهب ن، درحاليکه ب م

  .فقدان آزادی در ايران نيز هستم

ردم در ا، م د در طول اقامت م ا صحبت کردن ا م ودن آزادی ب ورد نب اهواره ای ( م ون م تن تلويزي آن
ستم            ) ممنوع است  ران ني وق        . من قادر به ارسال ويدئو برای دوستان خود در اي ه حق رای مطالب ان ب زن

شوند      دانی مي د و زن رار ميگيرن شار ق ت ف ر تح شوند و     . براب ه مي دار آويخت ام ب أل ع دانيان در م زن
شوند دانشجويان نيز سرکوب م    ستند          . ي شار ه ز تحت ف ان ني ين نگران امنيت     . همجنس گراي من همچن

ز                 ا اينحال امنيت اسرائيل ني اسرائيل نيز هستم و در عين حاليلکه طرفدار يک دولت فلسطينی هستم ب
م است رايم مه وار  . ب رای جنگ هم رائيل راه را ب ابودی اس ورد ن د در م ارات تن ه اظه دم ک ن معتق م

  ».ميکند

روه                     يکی از صلح     ی گ رده و نگران ی سوال ک دوستان حاضر در جلسه نيز در مورد زندانی شدن برادران عالئ
راز              . خويش را ابراز نموده است     ان اب يکی ديگر از حاضران نيز در مورد آزادی مذاهب غير رسمی مثل بهائي

وده است   يکی ديگر از صلح طلبان در مورد عمادالدين باقی و سرنوشت وی سوال ن              . نگرانی کرده است   در . م
  . مورد وضعيت همجنس گرايان و بخصوص مبارزات زنان ايران نيز از احمدی نژاد سوال شد



ه                          اهی است نابخشودنی ک انی، گن ع خودم البته برای البی رژيم، همين ميزان از ابراز نگرانی آنهم در يک جم
ازجو   صلح طلب اير  " اردشير عمانی . "مثل هميشه به امپرياليسم آمريکا کمک ميکند       انی که بيشتر نقش حسين ب

ه             ) شريعتمداری( ده ب ژاد ش دی ن ه از احم د سوالی ک ين چن د، از هم در بين گروههای صلح طلب را بازی ميکن
  ١٢: شدت عصبانی است و خشم خود را چنين بيان ميکند

د برخی از شرکت کنندگان در اين جلسه که خود را مناديان صلح طلبی نيز ميدانند، تمامی وقت خو                 « 
ای           . برای سوال را روی مشکالت داخلی ايران متمرکز نمودند         ورد راهه اين افراد، بجای بحث در م

دالت   ه اداره نادرست ع ا، ب ران و آمريک شور اي ين دو ک اد صلح ب رای نقض [ايج وينی ب اصطالح ن
  . در مورد زنان يا اقليت های مذهبی و همجنس بازان پرداختند] م-فاحش حقوق بشر

شين                  آنچه در سوا   ونی و پي الت اين صلح طلبان غايب بود همانا جناياتی است که توسط دولت های کن
د جنگ                         ارس و تهدي يج ف ا در خل اياالت متحده در عراق و افغانستان و همچنين حضور نظامی آمريک

  ....عليه ايران بود

ا سوال کن               ه آي يم ک ز   برخی از سواالت آنقدر خصمانه و سنگين بود که ما از خود می پرس دگان هرگ ن
ث              ان باع ت آنچن ی از حقيق ی اطالع ن ب ه؟ اي ا ن د ي ا خبرن ران ب ردم اي ه م ا علي ات آمريک از جناي
ا                    ات آمريک سرافکندگی است که حتی خود پرزيدنت احمدی نژاد مجبور شد شخصا برخی از اين جناي

  ».را به حضار گوشزد کند

ز     به عبارت ديگر وقتی صلح طلبان آمريکائی به نصايح امثال ع   انی ني سات خودم د، در جل مانی گردن ميگذارن
ورد     . نبايستی از ظلمی که بر مردم ايران ميرود سخن گويند          در واقع سکوت علنی گروههای ضد جنگ در اينم

ل اصلی وقاحت و جری شدن                 ران، دلي ورد اي شری در م وق ب روی گزارشات حق و بستن وبسايت های خود ب
  .اردشير عمانی استرژيم ايران و عناصر وطن فروشی همچون 

  

  مواضع ضد يهودی رژيم ايران

يکی از مهمترين موضوعاتی که همواره در رسانه های آمريکا مورد توجه قرار گرفته و باعث انزجار افکار                  
دی      . عمومی در اين کشور ميشود، مواضع ضد يهودی و ضد اسرائيلی حکومت ايران است               م آخون اگرچه رژي

ازی و ضد   از آغاز حکومت خود و بخصوص د   ات نئون ام جريان رای تم اهی ب واره پناهگ ی هم ان خمين ر زم
د،            يهودی بوده است و سران حکومت نيز هيچ ابائی از شديدترين اظهار نظر ها در باره محو اسرائيل نداشته ان

  . اما با آغاز رياست جمهوری احمدی نژاد، اين سياست بطور غليظ تری مورد تأکيد قرار گرفته است

ژه ای                             وظيفه ال  اه وي ل اصلی آن، جايگ وده است و دلي ده ب سيار مشکل و پيچي ه ب بی رژيم آخوندی در اين زمين
ا پارسی طی    . است که اسرائيل در دستگاه تبليغاتی اين البی بخود اختصاص داده است         اگر به فعاليت های تريت

  .پی می بريميازده سالی که از شروع کار وی ميگذرد نگاه کنيم، به جايگاه ويژه اسرائيل 

 منتشر نمود، يکی از اهداف اصلی فعاليت های خويش را      ١٩٩٧تريتا پارسی در اولين اعالميه ايکه در سال     
ود            " ايپاک"مبارزه با سازمان     ا اعالم نم ی اسرائيل در آمريک ی الب راه             . يعن ه وی بهم الهائی ک ن س ام اي طی تم

رار   شبکه ای از البيست های حرفه ای به فعاليت مشغول بوده             است، موضوع اسرائيل در صدر کارهای وی ق
ورد است                     . داشته است  ين م ز در هم وی . تز دکترای وی در مورد اسرائيل است و تنها کتابی که نوشته است ني

ازی در         . دهها مقاله و سخنرانی نيز در همين زمينه داشته است          يامک نم در مقاله مشترکی که تريتا پارسی و س
 بروشنی اعالم شده بود که بايستی يک البی ايرانی در آمريکا ايجاد نمود تا با ديگر     منتشر نمودند،  ١٩٩٩سال  

  .مقابله کند) البی اسرائيل(البی های خاورميانه 

اتش در          صوص تبليغ ان بخ ارجی مالي ت خ ژه ای در سياس اه وي رائيل جايگ ه اس دازه ک ان ان ت، بهم در حقيق
ه اسرائيل                  خاورميانه و جهان اسالم به خود اختصاص داده          ا، ب ان در آمريک ی مالي ز الب دازه ني ان ان است، بهم

  .بعنوان يکی از مهمترين اهداف تبليغی خود نگاه کرده  و انرژی زيادی نيز در همين مسير صرف نموده است



ی                                  ز الب دازه ني ان ان وده است، بهم ران ب م اي ه رژي ر علي شار سياسی ب ان ف بهمان اندازه که البی اسرائيل خواه
ه    .  در تضاد با آن قرار گرفته است تا هرگونه فشار از روی دولت ايران برداشته شود                ماليان بی جهت نيست ک

ران در     هفته گذشته يعنی يازده سال پس از شروع کار تريتا پارسی، هنگاميکه يک قطعنامه پيشنهادی تحريم اي
ه ای    ) انجمن نياک (ارسی  کنگره امريکا از دستور کار خارج شد، يکی از اعضای سازمان البی تريتا پ              در مقال

ه   " داوود"که نوشت، با تشبيه نياک به حضرت       اک ب ه داوود      "طاغوت "و سازمان ايپ رد ک ا افتخار اعالم ک ، ب
  ١٣! سرانجام طاغوت را شکست داد

شتر     د، بي ت باش ابی از واقعي ه بازت ل از آنک ا پارسی قب ای تريت ر ادعاه سياری از ديگ د ب ا همانن ن ادع ه اي البت
ه         . نظور خود شيرينی برای ماليان بيان شده است       بم د     ٣۶٢در گزارش مفصلی که در مورد قطعنام ديم خواه  تق

  .شد با اين مسئله نگاه خواهيم کرد

ا آنچه          . بنابراين، اسرائيل يکی از محور های اصلی سياست تبليغی البی رژيم در آمريکاست             ن سياست ب ا اي ام
ال ميک         ه دنب دی در خاورميان اوت دارد      رژيم آخون د ظاهری متف ه را در يک           . ن ن مقول وان اي بطور خالصه ميت
  .روايت ساده باين صورت توضيح داد

ين نقش          ان اسالم و همچن ری جه رژيم ايران برای حفظ جايگاه خود بعنوان يک نيروی راديکال که بدنبال رهب
رده       ويژه در خاورميانه است، همواره سياستی تهاجمی و از موضع بظاهر قدرت در مق              ال ک ابل اسرائيل را دنب

ه  . است ده ب رائيل و وع ابودی اس ورد ن شگی در م عارهای همي ردن ش ر ک يظ ت ا غل ران، ب ران حکومت اي رهب
و سری خورده         " غده چرکين "مسلمانان که اين     بزودی از صحنه جهان حذف ميشود، خود را ناجی ملت های ت

  . خاورميانه جا ميزند

م صلح      .  آمريکا ميرسد شکل و ظاهری ديگری به خود ميگيرد         اين سياست تبليغی هنگامی که به      در اينجا، رژي
االت و            . طلب و مظلوم ايران قربانی توطئه های صهيونيسم قلمداد ميشود          ا پارسی در مق ه تريت داستان آنطور ک

ست و    ا ني رای آمريک دی ب يچ تهدي ران ه م اي ه رژي دينقرار است ک اده ب صورت س د ب ود توضيح ميده اب خ کت
ن کشور است            همو ا اي دن ب ان کنارآم ا مشکل               . اره خواه ران است ام ا اي دن ب ان کنارآم ز خواه ا ني ا آمريک اتفاق

ر  . دليل آن نيز از نظر تريتا پارسی واضح است  . دو کشور مخالف است   اين  اينجاست که اسرائيل با نزديکی       اگ
ی آن  . ف ميشودايران و آمريکا با هم کنار بيايند، اسرائيل در منطقه منزوی شده و ضعي    بنابراين، اسرائيل و الب

ران             . همواره مانع اصلی نزديکی ايران و آمريکا بوده اند         م اي سئله اتمی رژي تريتا پارسی معتقد است که حتی م
ا                ه آمريک ته های خود را ب ه خواس ن اسرائيل است ک نيز از نظر آمريکا بعنوان مشکل تلقی نمی شود بلکه اي

تحت فشار اسرائيل، شورای امنيت سازمان ملل را به دنبال خود کشيده تا مسئله هسته  آمريکا نيز   . تحميل ميکند 
د        ا پارسی، اسرائيل      . ای را بدون هيچ پشتوانه قانونی، به يک مشکل بين المللی تبديل کن ابراين، از نظر تريت بن

  .ستمشکل اصلی روابط ايران و آمريکا و به تبع آن، مهمترين تهديد برای صلح در منطقه ا

ا پارسی را در آن توضيح                            ژه تريت در يک مقاله انگليسی که اخيرآ منتشر نمودم، اين سياست تبليغی و نقش وي
رد         شر خواهم ک ز منت ه         . داده ام که البته بزودی به فارسی ني ن مقال ه اي ه ب ا مراجع د ب دگان گرامی ميتوانن خوانن

  ١۴. ژيم ايران بيشتر آشنا شوندانگليسی، با جايگاه خاص اسرائيل در دستگاه تبليغی البی ر

ران در                  م اي دامات رژي حال اگر اين سياست تبليغی مظلوم نمائی و انداختن همه گناهها به گردن اسرائيل را با اق
رای جوش                 م ب ی رژي ه الب ه دشواری وظيف يم، ب رار ده م ق ار ه خاورميانه و اظهارات فاشيستی احمدی نژاد کن

  . بريمدادن اين دو مقوله متناقض پی می 

د                    ناخته          . حال ببينيم که البی رژيم ايران در عمل چگونه اين معضل را حل و فصل ميکن ی ش ال خيل ه يک مث ب
ان                  . شده نگاه ميکنيم   ه وی در آب اخ رياست جمهوری نمی گذشت ک ه ک هنوز چند ماهی از ورود احمدی نژاد ب

ان محو اسرائي                 ١٣٨۴ د       ، در يکی از معروفترين اظهار نظر های خود، خواه ان گردي شه جه ه    . ل از نق ه گفت ب
ام       ران بن ودی در ته د يه رانس ض رکت در کنف ا ش دی ب ور آخون يس جمه ران، رئ ی در اي ای دولت ه ه روزنام

ي         : "سخنرانی نمود " همايش جهان بدون تروريسم   " ر محو شدن     ) ره  (وي با اشاره به سخنان امام خمين ي ب مبن
ا توجه                 ترديد: رژيم صهيونيستي از صحنه روزگار افزود        اده و ب ه راه افت سطين ب ه در فل دي آ  ندارم موج جدي

د                به بيداري و معنويتي آه دنياي اسالم را فراگرفته است به زودي اين لكه ننگ از دامان جهان اسالم پاك خواه
  ١۵" .شد



ا   . اين سخنان بازتاب بسيار گسترده ای در جهان داشت و جامعه جهانی بطور يکپارچه آنرا محکوم نمود                 راه  ب ب
ی،       ن الب دان اي بکه متح راه ش اک بهم می و ني ازمان کاس ی س ران يعن م اي ی رژي ار، الب وج انزج ن م ادن اي افت

  :اينبار نيز سياست تبليغی البی رژيم مانند گذشته بود. بالفاصله دست بکار شدند تا از آثار منفی آن بکاهند

ا سياست شيطان    سخنان رئيس جمهور ايران بطور عمد توسط  رسانه های آمريکا ب   « ه غلط ترجمه شده است ت
  ».سازی از حکومت ايران و هموار کردن مسير جنگ را ادامه دهند

د                 ران بدهکارن ن      .  يعنی به زبان ساده، رسانه های بين المللی يک چيزی نيز به رژيم اي ان اي ی مالي تدالل الب اس
م ح              رده است     بود که منظور احمدی نژاد نابودی اسرائيل نبوده بلکه وی به رژي اره ک ر اسرائيل اش د  . اکم ب مانن

  . بنابراين وی با اسرائيل کاری نداشته است. رژيم های حاکم بر شوروی يا آفريقای جنوبی

اد                          راه افت ژاد ب ه درست سخنان احمدی ن ورد ترجم دد در م االت متع سترده ای از مق ه جالب توجه      . موج گ نکت
ن  ه و آش تاد فرهيخت ر اس زاران نف ود ه ا وج ه، ب سان  آنک ه نوي ا، مقال سی و فارسی در آمريک ان انگلي ه دو زب ا ب

د                  " آخوند پرور " ده ان ور ش وده و مجب در برخی از رسانه های آمريکائی، برای پيداکردن مترجم دچار مشکل ب
ه       " سيامک نمازی"وی . به تهران رفته و يک مترجم کارکشته پيدا کنند      ی ب االت قبل ه در مق همان کسی است ک

ين                   . فی کرده ام  خوانندگان معر  راه وی اول ه بهم ايشان همکار تريتا پارسی در تهران است و همان کسی است ک
  ١۶.  آمريکائی را پيشنهاد نمود–بار ايده راه اندازی يک البی ايرانی 

ان فارسی شان بخوبی           حال ببينيم که روزنامه های  خود رژيم ايران و تظاهرکنندگان روز قدس که احتماال زب
د              سيامک نماز  رده ان ژاد چه برداشتی ک ابودی اسرائيل            . ی است، از سخنان احمدی ن ژاد ن دی ن ا منظور احم آي

  بوده يا رژيم حاکم بر آن کشور؟

روزنامه جمهوری اسالمی     . يک روز پس از اظهارات احمدی نژاد، تظاهرات فاشيستی روز قدس برگزار شد            
ود              ته ب ر درشت نوش ر ": در گزارشی از اين تظاهرات با تيت ران  م ابود شود       : دم اي د ن ه    ."اسرائيل باي  در بياني

  : راهپيمائی نيز چنين آمده بود

ردم     « منان م ه دش ي ب اج ده ذاآره و ب ه م ه درصدد ادام اتي آ امي جريان ردن تم وم آ ا ضمن محك م
يم  ستند اعالم مي آن سطين ه امي فل ا ازادي تم ه ت ه جانب ارزات هم ه مب سطين ادام ا راه نجات فل تنه

  . از نهر اردن تا درياي مديترانه مي باشدسرزمين فلسطين

م     ه رژي اييم آ ي نم الم م ه اع دس قاطعان اني ق ايي روز جه ده در راهپيم رآت آنن سلمان ش ت م ا مل م
شريت است            ان و ب راي آل جه ردم     , اشغالگر صهيونيستي يك غده سرطاني ب ذا خواست عمومي م ل

موضع اعالم  , ين غده چرآين سرطاني است آزاده جهان به ويژه آحاد مسلمانان نابودي و محو آامل ا      
ستي نظر قطعي و                 شده از طرف رئيس جمهوري اسالمي ايران مبني بر محو رژيم اشغالگر صهيوني
ردم                  ژه م ه وي سلمانان ب ه م الي و هم ه الع د ظل ري م ام معظم رهب فقهي امام راحل و عظيم الشان و مق

   ١٧ ».قاطعانه حمايت مي نمائيمقهرمان و انقالبي ايران مي باشد و از بيانات ايشان 

  



ون             " ترجمه غلط "اگرچه داستان مسخره ايکه البی رژيم تحت عنوان          م اکن داخت ه راه ان ژاد ب دی ن سخنان احم
ردن       نيز ادامه دارد، ولی اظهارات       دا ک پی در پی رئيس جمهور آخوندی در مورد انتقال يهوديان به آالسکا و پي

ز                   ران ني م اي راد صلح طلب و دوست رژي رين اف وح ت سرزمينی ديگر برای آنان، باعث گرديده که حتی ساده ل
  .يعنی ترجمه غلط را باور نمی کنند" کاله شرعی"اين 

حمدی نژاد در امريکا، بيشترين و تندترين انتقادات و سواالت          ازاينرو، در جلسه ديدار گروههای ضد جنگ با ا        
ود  ران ب رائيلی حکومت اي ورد مواضع ضد اس ه ای  . در م ست های حرف ه البي ان داشت ک وان اطمين ه ميت البت

ور صلح               يس جمه دی و رئ وم آخون م مظل اع از رژي ه دف ماليان، بيدی نيستند که از اين بادها بلرزند و کماکان ب
  . خواهند دادطلبش ادامه

  پايان بخش دوم
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  ديپلماسی شهروندان: بخش سوم

  

در دو بخش قبلی گزارش مشاهده کرديم که بسياری از گروههای ضد جنگ در آمريکا، با صلح آميز قلمداد 
مه هسته ای جمهوری اسالمی، همراه با البی ماليان، با تحريم و فشار عليه دولت ايران مبارزه کردن برنا

اين گروهها، همچنين، در مورد نقض فاحش حقوق بشر در ايران و ابعاد گسترده جنايات اين رژيم، . ميکنند
 دادان بهانه ای به دولت دليل اين سکوت نيز آنچنان که خود ميگويند، ترس و نگرانی از. عمدا سکوت ميکنند

  .آمريکا برای حمله نظامی به ايران است

اين کارزارتبليغاتی که به . اکنون به يکی ديگر از نمونه های همکاری اين گروهها با رژيم ايران نگاه ميکنيم
 يممعروف شده است، نمونه ای از شرکت مستق" ارتباط مردم آمريکا با مردم ايران"يا " ديپلماسی شهروندان"

گروههای ضد جنگ آمريکا در دروغپردازی و کمک رسانی به يکی از جالدترين رژيم های دنيای برخی از 



اگر بتوان با اغماض و گشاده دستی، در مورد سکوت اين گروهها در مورد برنامه هسته ای . معاصر است
مسخره ايکه تحت نام ديپلماسی رژيم ايران يا نقض حقوق بشر، بهانه يا توجيهی پيدا کرد، در مورد اين نمايش 

  .شهروندان در حال وقوع است، نمی توان هيچ توجيه يا بهانه ای فراهم نمود

و ) بخصوص شرکتهای نفتی(اين برنامه در دهسال گذشته با هماهنگی بين البی کمپانی های مهم آمريکا 
 است که شهروندان دو کشور ظاهرأ، قرار.  بطور کامل به اجرا در آمده است١ همچنين شبکه البی ماليان

بتوانند با يکديگر رابطه برقرار کنند تا ديوار بی اعتمادی بين ايران و آمريکا فرو ريزد و تفاهم بين اين دو 
طبيعی است که شهروندان دو کشور نمی توانند بطور انفرادی با يکديگر تماس . کشور سرانجام به نتيجه برسد

. غير دولتی در ايران و آمريکا، ظرف و چهارچوبی برای اين تماس باشندبرقرار کنند و بايستی سازمانهای 
بدين ترتيب، تماس های زيادی بين برخی از سازمانهای آمريکائی با ايرانيان برقرار گرديد و در نتيجه، 

  . سفرهای متعددی به ايران انجام گرفت

در گزارشی که . ی به رژيم ايران بوددر طرف آمريکائی، گردانندگان اصلی، وابستگان البی طرفدار نزديک
در طرف ايرانی، تعداد بسيار کمی .  بآن اشاره کرده ام٢تقديم خوانندگان گرديد،" ميراث راکفلر"تحت عنوان 

نتيجه اين تبادل مردمی نيز از قبل . از سازمانهايی بودند که بطور کامل توسط خود ماليان براه افتاده بود
  .ژيم آخوندی و مبارزه با هرنوع فشار به اين حکومتتبليغ به سود ر. روشن است

بين دو کشور آشنا شويم تا به عمق عوامفريبی " ارتباطات مردمی"در اينجا بهتر است با يک نمونه از اين 
هنوز اين سازمان بطور کامل به . ، تريتا پارسی انجمن نياک را براه انداخت٢٠٠٢در سال . آنان واقف گرديم
که با پول کنگره آمريکا اداره ميشود، تقاضای " بيناد اعانه برای ترويج دموکراسی" که از ثبت نرسيده بود

هدف از دادن اين .  هزار دالر به نياک پول داد٢٠٠اين موسسه، مجموعا سه بار و نزديک به . بودجه نمود
  .پول، فعاليت مشترک نياک با جامعه مدنی و سازمانهای غير دولتی در ايران بود

داستان را در يک مقاله انگليسی بطور کامل مورد بررسی قرار داده ام و هموطنان ميتوانند متن انگليسی اين 
 نياک پس از دريافت اين پول، به تهران رفت و توسط دو تن از اعضای خود، يک ٣.اين مقاله را مطالعه کنند

 که سازمان ظاهرا غير دولتی و مسئله اينجاست. کالس آموزشی برای چند سازمان غير دولتی برگزار نمود
همياران توسط حکومت ايران براه افتاد و در زمانيکه . بود" سازمان همياران"طرف معامله نياک در تهران 

اما شخصيت دوم همياران . نياک به تهران رفت، رئيس آن حسين ملک افضلی، معاون وزير بهداشت بود
  . قبلی به خوانندگان معرفی گرديده استفردی است بنام محمد باقر نمازی که در گزارشات

سيامک همان کسی است که با تريتا پارسی . ايشان که استاندار سابق خوزستان است، پدر سيامک نمازی است
 يک گزارش مهم نوشت و درآن پيشنهاد نمود که بايستی يک البی تحت نام ايرانيان مقيم آمريکا ١٩٩٩در سال 

  .براه انداخت

ظه ميشود، منظور حکومت ايران و البی آمريکائی طرفدار آن از تماس بين شهروندان دو همانطور که مالح
در اينجا بهتر است . کشور، چيزی نيست مگر ارتباط بين دو سازمانی که کنترل آن در اختيار رژيم ايران باشد

با تلويزيون ايشان اخيرا ضمن مصاحبه ای . به اظهارات هوشنگ امير احمدی در همين زمينه نگاه کنيم
  )٢٠٠٨ اکتبر ١٨برنامه دو روز اول، . (صدای آمريکا، به گوشه ای از اين کالهبرداری اشاره ميکند

اصوال تا ) دولت(درک بسيار غلطی در دولت ايران از سازمانهای غير دولتی هست و اينها "
آقای احمدی نژاد . ممثال ميزن. وقتيکه خودشان در اين سازمانها نباشند زياد به آنها بها نمی دهند

گروههای ضد ( تا از سازمانهای غير دولتی ٣٠-۴٠در نيويورک يک جلسه داشت با نمايندگان 
و تشويق کرد که اين سازمانها بيان ايران نماينده بفرستند و گفت که دولت ايران هر نوع ) جنگ

وده که هميشه ولی يکی از مشکالت جمهوری اسالمی اين ب. همکاری و کمک را با اينها ميکنه
در رأس باشه يعنی فرض کنيد که نيروهائيکه به ايران رفت و آمد ميکنند، طرف ) خودش(

  ."آمريکائی اش مردم و غير دولتی هستند ولی در طرف ايران دولتی است

وی . البته اين افشاگری امير احمدی برای روشن کردن افکار عمومی در مورد سياست های البی رژيم نيست
ن تهران پيشنهاد ميکند تا اين وظيفه يعنی رابطه با گروههای غير دولتی آمريکا را به شورای ايشان به ماليا



واگذار نمايد تا هم از بار مسئوليت های سنگين دولت کم شود و هم فريب افکار عمومی با آسانی بيشتری 
  :وی در مصاحبه خود ادامه ميدهد. امکان پذير گردد

 خوب نيست که خودش را در سطح سازمانهای غير دولتی آمريکا اين برای جمهوری اسالمی"
کمک ميتونه بکنه که حد اقل بخشی از اين بار )  ايرانی–شورای آمريکائی (سازمان ما . کاهش بده

ولی متأسفانه . رو از دوش دولت برداره و در حقيقت اين مبادالت مردمی رو از طريق ما انجام بده
جا افتاده که هر اتفاقی در ايران قراره بيفته بايد از طريق دولت باشه و اين تفکر در حکومت ايران 

  "هيچ اعتقادی به نهادهای مردمی نداره

اين شوی تبليغاتی و کارزار فريب، با آمدن احمدی نژاد به کاخ رياست جمهوری و ارسال پرونده اتمی 
 از اصلی ترين فعاليت البی ماليان جمهوری اسالمی به شورای امنيت، ابعاد گسترده تری يافت و به يکی

حکومت ماليان که از . اين بار، متحد اصلی حکومت ايران، گروههای ضد جنگ آمريکا بودند. تبديل گرديد
جذب ايرانيان مقيم آمريکا در جهت البی خويش و فريفتن افکار عمومی آمريکا ناتوان بود، به سراغ 

  .اطات مردمی آنان، به اهداف خويش نائل گرددگروههای ضد جنگ رفت تا با استفاده از ارتب

طی سه سال . يکی از اصلی ترين بخش های اين کارزار، سفر باصطالح صلح طلبان آمريکائی به ايران است
گذشته، صد ها نفر از نمايندگان اين گروهها به ايران سفر کرده اند و پس از انجام سفری که بطور کامل توسط 

 ايران برنامه ريزی شده، به آمريکا باز گشته و سفرای صلح رژيم ايران سرويس های امنيتی حکومت
اين افراد با آگاهی کامل از . در حقيقت، اين افراد پيام آوران کارزار دروغ و فريب ماليان ميشوند. ميگردند

حت عنوان در دو نوشته قبلی که ت. نقش دولت ايران، بطور داوطلبانه به مزدوران حکومت ايران تبديل ميشوند
نوشته ام، به اين سفر ها اشاره شده " ضيافت شام با احمدی نژآد در نيويورک"و همچنين " بازگشت از بهشت"

  ۴.است

  

  ا مزدوری برای حکومت ايرانمبارزه برای صلح ي

مسافران اين سفرهای نمايشی، در آمريکا توسط عوامل دولت ايران منجمله سازمان کاسمی فيلتر شده و تنها 
در داخل کشور نيز وزارتخانه های حکومت، برنامه های سفر و . انتخاب ميشوند" تان واقعی رژيم ايراندوس"

بی جهت نيست که احمدی نژاد در سخنرانی خود در جمع گروههای صلح طلب، . کنترل آنرا بعهده دارند
  ۵:بطور ويژه ای روی اين مسافرت ها تأکيد نمود

به سوالي در ارتباط با گسترش  هاي خود در پاسخ بتجمهور در بخش ديگري از صح رييس” 
روابط مردم دو توانيم خارج از مناسبات رسمي  مي ما: مناسبات مردم دو آشور ايران و آمريكا، گفت

هاي طرفدار صلح نيز  دهيم و اين شدني است و شما گروه  را برقرار آرده و آن را گسترشآشور
 آمريكا نيز همراهي الزم را بكند و من در ايران نيز شرايط را دولت بايد اين قضيه را دنبال آنيد تا

  ."آنم رفت و آمد مردم دو آشور آماده مي وگوها و براي گفت



  

   صادق خرازی پدرخوانده البی رژيم در سمت چپ–مسافران صلح در بنياد باران و ديدار با خاتمی 

مان کاسمی و همچنين ليال زند از سازمان اين مسافرت ها در آمريکا توسط البی رژيم ايران يعنی ساز
  ۶:پورزال يکی از رهبران کاسمی، در يکی ار نوشته های خود ميگويد. رهپويان صلح سازماندهی ميشود

بعد از . شب از نيمه گذشته ولی اخباری که بمن ميرسد مرا از خوشحالی سرحال نگهداشته است«
ال آسان کردن مسافرت آمريکائيان به ايران يکربع قرن، کشور محل تولدم بطور غير رسمی در ح

دولت حتی اعالم کرده است که به هر آژانس مسافرتی که به يک آمريکائی بليط مسافرت به . است
 نفر از ٢١خود من سازمانده يک مسافرت برای .... ايران را بفروشد، بيست دالر جايزه ميدهد

 ديدار دو ساعت و نيمه با وزير توريسم در ايران آمريکائيان به ايران بودم که حتی آنان موفق به يک
   ».شدند

   بهشت آخوندیسفر به

همانطور که در گزارشات قبلی گفته شد، اين مسافران صلح، يادداشت ها و خاطرات سفرهای خويش را در 
در اين يادداشت ها که عمدتا به نفع حکومت ايران است، اوضاع مساعد کشور، . سطح وسيع منتشر ميکنند

طبيعی است که هيچ نشانی از . عدم وجود نارضايتی، نشانه های يک جامعه آرام و معتدل بازگو ميگردنند
  . جنايات اين حکومت قرون وسطائی در آن به چشم نمی خورد

اگرچه در نوشته های قبلی به اين سفرها اشاره شده، ولی در اينجا نگاهی به دو نمونه ميکنيم که هم ماهيت اين 
مثال، در . ای سازماندهی شده را نشان ميدهد و هم اين مسافران صلح طلب را به ما معرفی ميکندمسافرت ه

ماه ژوئيه امسال و درست هنگاميکه موج اعدامهای خيابانی افزايش يافته و باعث نفرت جامعه بين المللی 
بود، مقاله ای نوشت و بطور گرديده بود، يکی از صلح طلبان آمريکائی که به تازگی از سفر به ايران بازگشته 

شايد همين يک نمونه به تنهائی برای معرفی اين کارزار . حقارت باری به دفاع از حکومت ايران پرداخت
  ٧:اين فرد در مقاله خود می نويسد. دروغ کافی باشد

بلی درست است که در ايران مجازات اعدام وجود دارد اما تعداد اين اعدام ها از آمريکا بسيار "
ما با افراد . ما در ايران هيچ نشانی از نارضايتی عميق مردم در برابر رژيم نديديم. متر استک

مردم ايران بخاطر اوضاع اقتصادی غر و غر ميکنند ولی . مختلف از طبقات گوناگون گفتگو کرديم
ردم درست است که برخی ازم. اکثرشان تقصير را بگردن تحريم های آمريکا عليه ايران می اندازند

از محدوديت های مذهبی يا اجتماعی گله دارند اما اين نارضايتی عمدتا در ميان طبق متوسط است 
اکثريت بزرگ مردم ايران که درآمدشان پائين است کسانی هستند . که در ايران اقليتی بيش نيستند
 آموزش در بعنوان مثال، بيمه بهداشتی و.  بهتر شده است وضعشانکه از انقالب بهره برده اند و



درست است که زنان بايد موی . ايران مجانی است که اين موضوع در مورد آمريکا صادق نيست
.  در صد دانشجويان و سی درصد پزشکان زن هستند۶٠خود، دستان و پاهايشان را بپوشانند ولی 

به اکثريت زنان خوشان انتخاب کرده اند که بجای مانتو و روسری که سکوالر است، چادر سياه 
  ".سر کنند

شخصی بنام باربارا اسپرينگ که بهمراه . برای شناخت اين قاصدان صلح، به بک نمونه ديگر اشاره ميکنيم
  ٨:فرستاده که با هم ميخوانيم" امام خمينی مقدس"رهپويان صلح به ايران سفر کرده، گزارشی در مورد 

ه است؟ تصوير وی را در همه جا اين مرد با ريش بلند کيست که نگاه گرفته خود را به ما دوخت"
هنگاميکه ساعت دو و نيم صبح از . حتی نام وی روی فرودگاه نيز گذاشته شده است. مشاهده ميکنيم

  . مقبره آيت اهللا خمينی بود. فرودگاه بطرف شهر حرکت کرديم، يک منطقه نورانی جلب نظر کرد

در اينجا، نويسنده به زندگينامه خمينی . (من توانستم يک اطالعات پايه ای در مورد ايشان کسب کنم
  ).اين زندگينامه همانی است که حکومت نوشته است. از تولد تا بدست گيری قدرت اشاره ميکند

سيد که از . سيد، راهنمای تور مسافرتی، ما را برای بازديد به خانه حقير و مسجد تدريس خمينی برد
 روز جمعيت انبوهی از مردم برای ديدار با عاشقان خمينی است توضيح داد که در اين محل، هر

  .امام جمع ميشدند

. پس از بازديد اين محل محقر، به قصر شاه ايران رفتيم تا نقطه مقابل زندگی ساده را مشاهده کنيم
به او در مورد بازديدمان از .  ساله را ديدم٢٨روز بعد به موزه صلح رفتيم و من الهه دوست داشتنی 

صورت الهه از تحسين برای خمينی تغيير کرد و گفت که وقتی يک دختر بچه بود . تمخانه آيت اهللا گف
 دست مهربانش  آيت اهللا وه بودالهه گفت که نگاه خمينی به اعماق روح وی نفوذ کرد. او را ديده بود

ه من از الهه نپرسيدم که آيا وی نيز در ميان ده ميليون نفری بود که جناز. ه بودرا روی سرش گذاشت
  ."آيت اهللا را تا آرامگاهش بدرقه کردند يا نه

" سيد"شايد اگر يک صلح طلب ديگری بجای خانم باربارا بود و کمی از اوضاع ايران اطالع داشت و اگر 
بهمراه آنان نبود، ايشان بجای بازديد از خانه خمينی به سراغ مردم ايران ميرفت و شايد سواالت ديگری از 

آيا از خانواده شما نيز بين آن ميليونها نفری که در جنگ : "مثال می گفت. ی پرسيدم" الهه دوست داشتنی"
آيا از ميليونها نفری که در اين ساليان از جهنم اين حکومت گريخته . بيهوده با عراق کشته شده اند وجود دارد

دانهای اين حکومت جان آيا از فاميل شما کسی در ميان دهها هزار نفريکه در زن. اند کسی از فاميل شما هست
  داده اند يافت ميشود؟

  

   جمعه تهران بازميگردندر صلح طلبان، از نماز بهمراه ديگ)سمت راست(ا در اين عکس، خانم باربار

  



   در آمريکا و تورهای تبليغاتیبازگشت از ايران

سازمان کاسمی و نياک در بازگشت به آمريکا، اين صلح طلبان به حال خود رها نشده و البی رژيم ايران يعنی 
در . با دور گرداندن آنان در جلسات توضيحی برای آمريکائيان، سفرشان را پربارتر و صلح آميز تر ميکنند

  . صورت لزوم، برايشان کتاب نيز چاپ ميکنند

 از سازمان Ana Edwardsآنا اورادز "در ديدار اين صلح طلبان با احمدی نژاد، يکی از حاضران بنام 
 سفر اعضای گروه خود به تهران را توضيح داده و همچنين به گزارش "آزادی، عدالت و برابریمدافعان 

  :فعاليت های بعد از سفر خود نيز می پردازد

 بمنظور پيشبرد پروژه های آموزشی و عدالت ٢٠٠٢سازمان مدافعان آزادی و برابری در سال "
  .... پوستان فعاليت ميکنيمما بيشتر روی بخش های فقير سياه. اجتماعی براه افتاد

ما معتقديم که وظيفه ماست که با جنگ تجاوزکارانه آمريکا مبارزه کنيم از همين رو در راه اندازی 
ما نزديک به بيست گروه صلح طلب، . شبکه ضد جنگ در ايالت ويرجينيا نقشی اساسی داشته ايم

ه مورد تهاجم آمريکا و متحدان وی کارگری و محلی را با خود جمع کرده ايم تا از حق کشورهايی ک
  . واقع شده اند دفاع کنيم

در اين سفر با رزمندگان . در همين راستا يک هيئت صلح پنج نفره را سال گذشته به ايران فرستاديم
همچنين با يکی از خانواده های قربانی حمله آمريکا به هواپيمای . جنگ ايران و عراق مالقات کرديم

با دانشجويان، کارگزان، رهبران مذهبی و .  سرنگون شد نيز ديدار داشتيم١٩٨٨مسافری که در سال 
تلويزيون (اين مالقات را تلويزيون پرس تی وی . همچنين معاون رئيس جمهور نيز مالقات داشتيم

  .نيز پخش کرد) انگليسی زبان آخوندی

بی در مورد اين سفر يازده بود که مشغول به پايان رساندن کتا" فيل وياليتو"سازماندهنده اين سفر 
دفاع از ايران، يادداشت هائی از سفر يک هيئت صلح به ايران، "اسم اين کتاب . روزه به ايران است

  .ميباشد" پشت پرده دروغها و پروپاگاندا

پس از آن سفر الهام بخش، گروه ما بطور مصمم تری وارد فعاليت شده تا مردم آمريکا را در مورد 
ما به مردم ميگوييم که چرا بايد با جنگ يا تحريم و . در مورد ايران آگاه کنددروغهای آمريکا 

ما يک برنامه نمايش اساليد درست کرديم که در چند . همچنين دخالت در امور ايران مخالفت نمود
برای اين کارها، ما بطور خيلی نزديک با سازمان کاسمی همکاری . ايالت برای مردم نشان داديم

ستان امسال، فيل از سازمان ما بهمراه رستم پورزال از سازمان کاسمی در يک گردهم آئی تاب. کرديم
بزرگ ملی که همه صلح طلبان جمع شده بودند شرکت کرد و موفق شد که قطعنامه عليه جنگ و 

  .تحريم ايران را به تصويب برساند

ا به هواپيمای مسافری در جوالی امسال مراسمی در ريچموند برای بيستمين سالگرد حمله آمريک
الزم به يادآوری است که . ايران اير برگزار کرديم که تلويزيون پرس تی وی آنرا پوشش خبری داد

که برای ديدار با پرزيدنت احمدی نژاد حاضر است همان کسی است که در سال " فيل وياليتو"
هرات دستگيری و هدف از اين تظا.  به برگزاری يک تظاهرات در شهر نورفولک کمک کرد١٩٧٩

  ".فيل ضمنا يکی از اعضای مديريت سازمان کاسمی نيز هست. استرداد شاه به ايران بود

در گزارش ساالنه . است" پاکس کريستی"يکی ديگر از مسافران اين سفر، رئيس يک سازمان مسيحی بنام 
آلکس پاتيکو، " فر تهران به تهران منتشر شده، توضيح داده شده که در س٢٠٠۶اين گروه که پس از سفر سال 

يکی از بنيانگذاران سازمان نياک که ضمنا از اصلی ترين مسئولين سازمان کاسمی هم هست، اين صلح طلبان 
را همراهی کرده و در بازگشت نيز به کمک همگروه خود تريتا پارسی، آنانرا به تور های صلح دور آمريکا 

   ٩:کشانده است

در بازگشت از . ، رابطه ای بود که با انجمن ناياک برقرار کرديميکی از نتايج سفر ما به ايران"
سفر، ديويد رابينسون رئيس گروه بهمراه آلکس پايتکو از سازمان ناياک که در سفر به تهران 



همراه ما بود، در يک برنامه شرکت کرديم و برای سازمانهای واشنگتن نظرات خودمان در باره 
 بعد از آن ديويد در سراسر آمريکا به انجام سخنرانی و گفتگو در .ايران را باطالع شان رسانديم

يکی ديگر از کارها، شرکت ديويد در يک نشست برای نمايندگان دموکرات در . اين زمينه پرداخت
  ."کنگره بود که در مورد برنامه اتمی ايران بحث کرد

کنار وی برای نمايندگان کنگره سخنرانی نيز در " تريتا پارسی"در جلسه کنگره ای که وی بآن اشاره ميکند، 
   ١٠.کرده است

  

   بجای شهروندان ايرانمآموران وزارت اطالعات

در بخش های قبلی اين گزارش، به سندی اشاره شد که توسط ليال زند، مسئول پروژه ايران در سازمان 
ه ايران است و ضمنا ايشان يکی از ترتيب دهندگان اصلی سفر های صلح ب. تهيه شده بود" رهپويان صلح"

ضيافت افطار با گروههای مذهبی و جلسه ديدار صلح طلبان آمريکائی با احمدی نژاد را نيز ايشان ترتيب داده 
پس از . اين سند مجموعه نامه هائی بود که نمايندگان گروههای ضد جنگ به احمدی نژاد نوشته بودند. بود

بنظر ميرسد که اين دوستان رژيم . ايت رهپويان حذف گرديدانتشار گزارش من، اين سند از روی اينترنت و س
اين سند را در وبسايت خود گذاشته ام . ايران از بازگوئی آنچه در آن جلسه دوستانه گذشته است پرهيز ميکنند

  ١١.تا هموطنان مورد مطالعه قرار دهند

يکنند همين موضوع است که اين شايد مهمترين مسئله ايکه ليال زند و دوستان وی از مردم آمريکا پنهان م
نمايش مسخره که تحت نام تماس شهروندان آمريکا و ايران با يکديگر است، چيزی بجز تماس اين افراد دست 

چين شده از آمريکا و ارسال آنان در سفر های کامال کنترل شده به ايران و تماس با گروههای دست ساز دولت 
  .ايران نيست

هائيکه نمايندگان گروههای ضد جنگ به احمدی نژاد نوشته اند، به آشکارترين شکل در نامه ها و شکوه نامه 
حال . ممکن به نقش محوری دولت ايران در کنترل اين سفرها و همچنين غيبت شهروندان ايران اشاره ميشود

ط همين اگر اين اعترافات را که در يک جلسه دوستانه با احمدی نژاد بيان شده با آنچه که هم اکنون توس
گروههای ضد جنگ در وبسايت هايشان بيان ميشود مقايسه کنيم، به روشنی ميتوان نتيجه گرفت که اين صلح 

هم اکنون، روی . طلبان، با آگاهی کامل به عوامفريبی مشغولند و آگاهانه دست در دست رژيم ايران دارند
که مرتبا در حال ارسال صلح که از فعالترين گروههای ضد جنگی است " کد صورتی"وبسايت سازمان 

دوست به تهران ميباشد، ضمن دعوت از آمريکائيان برای شرکت در اين سفرها، به آنان وعده داده ميشود که 
  :با مردم عادی و گروههای مدنی ديدار خواهند نمود

محيط زيست، ما در اين سفر ترتيبی ميدهيم تا شما با سازمانهای زنان، دانشگاهيان، سازمانهای غير دولتی "
هنرمندان و ايرانيان معمولی مالقات کنيد تا بتوانيد با نظرات آنان در باره انقالب، تأثير رابطه ايران و آمريکا 

   ١۴."بر زندگی شان و همچنين اميدهای آنان برای آينده آشنا شويد
 به کارگردانی البی برای روشن شدن اين کالهبرداری سياسی و عوامفريبی، به نمايشی که همين چند ماه پيش

داستان بدينقرار بود که طی ماههای گذشته، يک . رژيم و صلح طلبان آمريکائی به اجراء درآمد نگاه ميکنيم
کارزار .  معروف شد، براه افتاد٣۶٢البی قدرتمند برای شکست دادن قطعنامه تحريم ايران در کنگره که به 

منجمله در يک روز خاص، دو ميز با دو تلفن قرمز در شهر تبليغاتی وسيعی برای مقابله با آن انجام گرفت 
واشنگتن قرار داده شد  که ظاهرا آمريکائيان ميتوانستند با گرفتن گوشی با مردم ايران تماس برقرار کرده و با 
گوش خود بشنوند که چگونه شهروندان ايران خواهان دوستی با آمريکا هستند و اين آمريکاست که بدون دليل 

همانطور که در دو عکس پائين مشاهده ميکنيد، مردم عادی آمريکا . ل راه اندازی يک جنگ بيهوده استبدنبا
که از شيادی ماليان بی خبرند، برای تماس با مردم ايران صف کشيده و با خوشحالی مشغول صحبت با 

ارش تصويری اين خوانندگان ميتوانند به لينک مربوطه مراجعه کنند و گز. مخاطب خود در ايران هستند
  ١٢.است را مشاهده کنند" گفتگوی شهروندان دو کشور"نمايش دروغ که تحت عنوان 

 Nick Jehlen" نيک جلن  "در جريان ديدار ماه سپتامبر احمدی نژاد با گروههای ضد جنگ در نيويورک، 
سی که تلفن را در دست يکی از کسانيکه اين نمايش را به اجراء در آورده است، توضيح ميدهد که در ايران، ک

  :دارد نه مردم عادی، بلکه کارگزاران خود البی رژيم اند



ما چهار بار اين برنامه تماس تلفنی را براه انداختيم و مردميکه عبور ميکردند بطور بی سابقه ای "
 ما ميخواهيم از آقای رئيس جمهور اجازه بگيريم که يک هيئت به ايران بفرستيم تا. استقبال نمودند

يک چنين کابين تلفنی را نيز در معبر عمومی در ايران بر پا کنند که اگر اين تماس ها برقرار 
  ."ميشود، در دو طرف خط مردم عادی باشند و مردم تهران بتوانند آزادانه با آمريکائيان صحبت کنند

  

  

چيزی بجز يک " تماس مردم با مردم"نيک جلن در ديدار با احمدی نژاد بروشنی اعتراف ميکند که برنامه 
اين مسئله را، يکی از صلح طلبان وطنی که خود وی شخصا در راه اندازی اين سفر های . عوامفريبی نيست
گودرز .  بهره برداری تبليغاتی آخوندها از آن سهيم بوده است بروشنی بيان کرده استنمايشی به ايران و

  ١٣:اقتداری، در مقاله گله آميزی که نوشته دست به شکايت از حکومت برداشته و دوستانه می پرسد

حقيقت اينجاست که يکی از اساسی ترين مشکالت برای راه اندازی يک ارتباط مردم با مردم واقعی "
. ن است که توازن بين سازمانهای غير دولتی با طرفهای مورد ارتباطشان در ايران وجود ندارداي

اينها از اين . سازمانهای واقعا غير دولتی در ايران از ايجاد رابطه با همتايان آمريکائی خود بيم دارند
کومت ميترسند که داشتن چنين ارتباطی باعث شود که سر از ليست سياه وزارت اطالعات ح

ظاهرا دولت ايران فقط عالقمند به ايجاد ارتباط بين طرف آمريکائی با آندسته از . درآورند
    ."گروههايی در ايران است که زير تسلط ماشين دولتی قرار دارند

ازآنجا که حکومت آخوندی به چشمان خود نيز اعتماد ندارد، به اين هم اکتفا نمی کند و با گذاشتن يک فيلتر 
طبيعی است که . آمريکا، از ورود هر عنصر نامطلوب به اين سفرهای نمايشی جلوگيری ميکندقوی در 

سيستم های امنيتی ايران نمی توانند کنترل کاملی روی گروههای صلح طلب اعمال نمايند و مهمترين وظيفه 
 به خدمت البی رژيم در آمريکا، دست چين کردن افرادی است که در بازگشت از ايران به بهترين شکل

اگر هم کسی در بازگشت قادر به انجام وظائف صلح طلبانه به آن شکلی که ماليان . تبليغات ماليان درآيند
نگاهی به شکايت نامه های گروههای ضد . طراحی کرده اند نيست، مسلما در سفر بعدی شرکت نخواهد کرد

تقيم دولت ايران واقف شويم و هم به فيلتر جنگ به احمدی نژاد در جلسه نيويورک بيندازيم تا هم به دخالت مس
  .گذاری برای انتخاب سرسپرده ترين آنان آشنا شويم



Medea Benjamin يکی از حاضران در جلسه ديدار با احمدی نژاد که از رهبران دو گروه مهم صلح 
 گله طلب و ضمنا از همکاران نزديک سازمان کاسمی نيز هست، از نحوه برخورد رژيم با دوستان خود

وی به احمدی نژاد شکايت ميکند که چرا در دادن ويزا اينطور رفتار ميکنيد و چرا در تهران به اين . ميکند
  .مسافران صلح آزادی عمل نمی دهيد

  پرزيدنت احمدی نژاد عزيز،"

 به ٢٠٠٠اولين گروه در سال . گروه ما يکی از آنهايی است که که هيئت صلح به ايران فرستاده است
اين سفر ها برای آمريکائيان .  سفر ديگر را نيز روانه کرده ايم۴ن آمد و در اين چند سال نيز کشورتا

بسياری از . معمولی بسيار آموزنده است تا ضمن بازديد از زيبائی های ايران، با مردم نيز آشنا شوند
 ايران را با اين مسافران، در بازگشت به آمريکا شور و هيجان زيادی دارند که عشق خود به مردم

 شهروند هائی ميشوند که با سفر به دور –اين افراد، ديپلمات . ديگر آمريکائيان نيز تقسيم کنند
  .آمريکا، با مردم صحبت ميکنند

يکی از اين زن و شوهرها، کار خود بعنوان وکيل را رها کرده و باهم  به کنگره حزب دموکرات که 
زرگ بر پا کردند و با نشان دادن عکس و اساليد، ارتباط يک چادر ب. اوباما را انتخاب کرد رفتند

اشگ از چشمان بسياری از . عاطفی عميقی بين آمريکائيان حاضر با مردم ايران برقرار نمودند
  .حاضران جاری ميشد

آقای رئيس جمهور، ما برای توسعه اين ديپلماسی شهروندی، به کمک شما در چند زمينه احتياج 
  :داريم

 ماه طول ميکشد و تا آخرين لحظه هم ٣ تا ٢. برای ايران بسيار مشکل و طوالنی استگرفتن ويزا 
هميشه نيز به چند نفر از اعضای هيئت ويزا داده نمی شود و . نميدانيم که جواب آری است يا نه

کسی هم نيست که با وی صحبت کنيم و دليل . توضيحی هم در باره اين امتناع به ما ارائه نمی گردد
  . بپرسيمآنرا

به ما ويزای توريستی داده ميشود و محدوديت زيادی نيز در مورد کارهای مجاز در ايران برای ما 
ما دلمان ميخواهد که با مقامات دولت و همچنين سازمانهای غير دولتی مالقات کنيم و . وجود دارد

نبال اين هستيم که يک مثال بد. فعاليت مشترک بين خودمان با اين گروههای غير دولتی راه بيندازيم
گروه از هنرمندان آمريکائی را به ايران بفرستيم تا با همکاری هنرمندان ايرانی يک پارک صلح در 

ما نمی دانيم در اينمورد با چه کسی صحبت . يک مکان، مثال در سفارت سابق آمريکا براه بيندازيم
  ."کندکنيم، شايد يک بخش از وزارت خارجه ميتواند باين کار نظارت 

اينطور که از نوشته اين خانم صلح طلب پيداست، ايشان واقعا باورشان شده که حکومت ايران بدنبال ديپلماسی 
صلح يا ارتباط مردم با مردم است و از احمدی نژاد توقع دارد که دست گروههای غير دولتی در ايران را باز 

  . يکطرفه برای خدمت به حکومت ايرانايشان نميداند که اين نوع نمايشات، جاده ای است. بگذارد

مسئله ويزا و اينکه حکومت ماليان حتی به نزديکترين دوستان خود نيز اعتماد نمی کند، در مقاله گاليه آميز 
  ١٣:وی می پرسد. بخوبی بيان شده است) صلح طلب وطنی(گودرز اقتداری 

؟ سازمان وابسته به ايشان  خودداری نمودMedea Benjaminچرا دولت ايران از دادن ويزا به "
 يکی از بهترين گروههائی است که در زمينه مبارزه با جنگ عليه ايران Global Exchangeيعنی 

. فعاليت ميکند و هر سال چند بار گروههايی از شهروندان آمريکائی را برای سفر به ايران ميفرستد
ر برای اکسيون های ضد جنگ در سوال اينجاست که دولت ايران از دادان ويزا به کسيکه چند با

  "همين آمريکا دستگير شده، چه ضرری ميکند؟

حکومت ايران را مانند شوروی  Allan Affeldtيکی ديگر از شرکت کنندگان در جلسه احمدی نژاد بنام 
سابق تصور کرده و از رئيس جمهور حکومت آخوندی ميخواهد تا گروههای صلح مردمی در ايران راه 



ان نيز نميداند که اين حکومت حتی باندازه حکومت شوروی نيز ظرفيت تحمل يا قدرت کنترل ايش. بيندازد
  :اين صلح طلب در نوشته خود به احمدی نژاد ميگويد. ندارد

ين           ٨٠در دهه   " ، جنبش صلحی که در آمريکا وجود داشت، توانست صدها پروژه مشترک ب
اند      گروههای آمريکائی و همچنين گروههای مشابه در شورو         ام برس ه انج ا      .  ی ب ا ب روه م گ

سرت                همکاری دوستانمان در شوروی، يک برنامه راديوئی و تلويزيونی مشترک و يک کن
ام              . موسيقی براه انداختيم   در همين راستا تبادالت زيادی بين ما و دوستانمان در شوروی انج

  . ميشد

توانيم همين تجربه مي. بدين طريق دوران جنگ سرد بدون شليک يک گلوله به پايان رسيد
ما و دوستانمان در ديگر سازمانهای طرفدار صلح در . را در مورد ايران به انجام برسانيم

از اينرو به . آمريکا آماده ايم تا با همکاری شما در راه فراهم آوردن صلح قدم برداريم
  :درخواست و سوالم ميرسم

منظور . ريک در ايران استآنچه اکنون مانع اصلی ما در اين مسير است، کمبود يک ش
. من از شريک و همکار، يک راهنمای توريست با هماهنگ کننده سفر ما به ايران نيست

. توريسم تأثيری بر روابط بين المللی ندارد. اين مسئله به توريسم و سفر مربوط نمی شود
در دوران جنگ سرد با شوروی، ما با کميته صلح شوروی و همچنين صندوق صلح در 

اکنون در ايران هيچ شريکی برای همکاری با ما وجود . وی همکاری تنگاتنگ داشتيمشور
البته ميتوانيم درخواست خودمان را به دفتر حافظ منافع جمهوری اسالمی بدهيم و . ندارد

  . منتظر باشيم تا يکنفر به آن نگاه کند

نمورد با وی گفتگو منظور من اين است که ما هيچکس از ايرانيان را نمی شناسيم که در اي
منظورم کسی است که صاحب قدرت و امکانات الزم در اين زمينه باشد تا بتوانيم . کنيم

آقای رئيس جمهور، اين درخواست اصلی ما . يک کارزار گسترده برای صلح راه بيندازيم
کنيم تا برای راه اندازی يک جنبش صلح با با چه کسی در ايران صحبت . از شماست

  "مانهای ايرانی و آمريکائی به ما کمک کند؟همکاری ساز

شکايت نامه يکی ديگر از حضار که هم به ايران رفته و هم با سازمان کاسمی نيز همفکر و همکار است، 
  .بسيار آموزنده است

Priscilla Fairbank  وی در نامه خود، از احمدی . ميباشد" زنان برای صلح" از رهبران گروه صلح طلب
 که چطور ميتوان ديپلماسی مردم با مردم را توسعه داد در حاليکه دولت ايران حتی افرادی نژآد می پرسد

وی می پرسد که جرم آنان چيست و اين چگونه ديپلماسی مردمی است . مانند برادران عالئی را دستگير ميکند
  که در آنطرف يعنی در ايران، همه چيز در کنترل دولت است؟

  سخن پايان

اين امر بدون مشارکت . ومی آمريکا همواره يکی از مهمترين اهداف رژيم ايران بوده استفريب افکار عم
آندسته از ايرانيانی که يا بخاطر منافع شخصی يا بدليل مبارزه خيالی با امپرياليسم، به خادمان اين حکومت 

فراد، توانست جنبش صلح حکومت ايران با استفاده از اين دسته از ا. تبديل گشته اند امکان پذير نبوده است
آمريکا را در کنار خود قرار دهد و با استفاده از ارتباطات مردمی آنان، به فريب افکار عمومی مردم آمريکا 

اين همه، تنها و تنها برای کم کردن فشار بر روی حکومت آخوندی و خريد زمان برای دستيابی به . اقدام کند
  .سالح هسته ای است

رکت يکدسته از همين گونه افراديکه مبارزه با آمريکا را پوششی برای خدمت به سی سال پيش، با مشا
اين معرکه، . با اشغال سفارت آمريکا براه افتاد" جبهه ضد امپرياليستی"آخوندها قرار داده بودند، داسنانی بنام 

وهای سياسی ادامه آغاز يک دوران سياه از تاريخ ايران بود که با بستن دانشگاهها و سپس سرکوب کامل نير
دهها هزار تن از فرزندان ايران به خاک و خون کشيده شدند و بزرگترين موج گريز از جهنم آخوندی . يافت

  .براه افتاد



 اکنون، همان دالالن مبارزه خيالی با امپرياليسم، با رنگ و لعاب صلح طلبی، به کمک حکومت آخوندی آمده 
ستيابی به بمب اتم و تسلط بر خاورميانه و محکم کردن پايه های اين بار، رژيم ايران مصصم به د.  اند

اگر اين سناريو به واقعيت تبديل شود، نتايج آن بدون ترديد بهمان سياهی و . حکومت خويش در ايران است
  . در آغاز انقالب است" امام خمينی"دهشتناکی جبهه ضد امپرياليستی به رهبری 
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