
Extract from Defense & Foreign Affairs Special Analysis 
June 19, 2007 Confidential © 2007 Global Information System, ISSA1 

  از تحليل و پژوهش ويژه پدافند و امور خارجه رگرفته ب
   سيستم جهانی اطالعات- خصوصی -  ٢٠٠٧و ١٩جوئن 

  برگ7 از ١برگ 

Defense & Foreign Affairs 

Special Analysis  
Founded in 1972. Formerly Defense & Foreign Affairs Daily. 
Volume XXV, No. 49 Tuesday, June 19, 2007 
© 2007 Global Information System. Contact: GRCopley@StrategicStudies.org 
 

  
 پدافند و امور خارجه 

  ويژهتحليل
 امور خارجه روزانه 

 ٢٠٠٧ جوئن ١٩  سه شنبه، XXV, No 49شماره  
 

 : گزارش ويژه
 ؟  فرا نرسيده استنازمان برای تغير رژيم در ايرآيا 

  رهبر کليدی اوپوزيسون دکتر اسد همايونئی باگفتگو
 

 آيا زمان برای تغير رژيم در ايران فرا نرسيده است؟ 
 

 .سازمان ملل در ه ژ  خبرنگار ويکزگفتگو کننده جيسون فو
 

 زادگان آدر  تبعيد می باشد، ايشان در راس بنياد  دکتر اسد همايون يکی از رهبران عمده اوپوزيسيون ميهن پرست
)com.azadeganiran.www://http (بان تغيير دموکراتيک در ايران بوده است می   سازمانی که همواره پشتي

 .باشند
 

دکتر همايون که بطور مرتب در راديو و تلويزيون های ايرانی مستقر در خارج از ايران و همچنين رسانه های 
. گروهی آمريکائی ظاهر می شود يک ديپلمات ارشد پيشين است که در حال حاضر در آمريکا زندگی می کند

 مسئوليت امور سياسی سفارت ايران در واشنگتن را به عهده داشت و قبل از انقالب سال  سال ،١٢اوبه مدت 
 . به عنوان وزيرمختار سفارت ايران انجام وظيفه مينمود١٩٧٩

 
ن هه گذشته از نظرات مشورتی دکتر همايون بهره مند شده و ايشاداکثرگروههای اپوزيسيون در بيش از دو

دکتر همايون سازمان آزادگان . خود را در اغلب امور اپوزيسيون ابراز داشته اندبعنوان رايزن و مشاور نظرات 
را بعنوان يک سازمان براندازی برای از ميان برداشتن رژيم ماليان تهران با همکاری بنيانگذار اوليه آن ارتشبد 

. بد آريانا در تبعيد درگذشتدکتر بهرام آريانا پايه گذاری نمود ولی متاسفانه قبل از بثمر رسيدن اين تالش آرتش
دکتر همايون درجه دکترای خويش را در روابط بين الملل از دانشگاه چورج واشينگتن بدست آورده است، ايشان 

 و نظريه پردازيهای دکتر اسد نگارش هاه لاز جم. ا تدريس نموده اند هبه عنوان استاد در همان دانشگاه سال
، و امور مربوط به ايران ميانه ايشان در امور بين الملل، خاورگوناگونهای همايون ميتوان به مقاالت و پژوهش 

 يعنی  GIS می باشند که (ISSA)ايشان همچنين عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژيک بين الملل . اشاره نمود
 ..نشريه  پدافند و امور خارجی جزئی از آن و وابسته به آن ميباشد

 
 له با جمهوری اسالمی چيست؟  گزينه های آقای بوش در مقاب

 
تا آنجا که من آگاهی دارم، واشنگتن در مقابل جمهوری اسالمی گزينه ديپلماتيک، مذاکره، تحريم، و جنگ 

نظر من .  را در دست بررسی دارد)  بصورت حمله هوائی، يا عمليات پنهانی برای متزلزل کردن رژيم ايران(
 . تواند به پيروزی منتهی شوداينست که هيچ يک از اينها گزينه ها نمي
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رهبران مذهبی ايران . ست دارد مردم ايران هستنددمهمترين سالحی که اياالت متحده آمريکا و دنيای متمدن در 

يکائيان در ارتباط با جمهوری اسالمی به دو گروه ربطور کلی آم. از هيچ چيز ترس ندارند مگر مردم ايران
ه حل نظامی معتقدند؛ جزو سرشناسترين ترين افراد اين گروه ميتوان از تقسيم شده اند؛ گروهی که به را

، و اخيراسناتور جو )جمهوريخواه از آريزونا(سناتور های جمهوريخواه از جمله سناتور جان مک کين، 
گروه دوم را کسانی . و همچنين معاون پرزيدنت ديک چينی نام برد) سناتور مستقل از ايالت کنتی کات(ليبرمن 

 هستند، از جمله افراد سرشناس ديپلماتيکارتباط سياسی رژيم به روش درگير کردن شکيل ميدهد که طرفدار ت
اين گروه ميتوان از آقای گيتس وزير دفاع، دکتر کاندوليزا رايس وزير امور خارجه و گروهی از مسئوالن اين 

مده و ويژه با دولت جمهور اسالمی مطرح اين گروه باين باور دارند که اگر موضوع های ع. وزارتخانه نام برد
 .قابل حل خواهند بود" توافق موقتی"گردد برخی مسائل بين واشنگتن و تهران بصورت 

 
عضو کنگره (جيمز بيکر و ) وزير خارجه پيشين( گروه اخيراز سياستی سرچشمه می گيرد که از سوی باور

پيشنهاد شده بود که در واقع طرفدار مذاکره و   (ISG)لی هميلتون در گزارش  گروه پژوهش عراق) آمريکا
 . درگيری سياسی با سوريه و ايران می باشد

 
بی نتيجه بوده و با شکست مواجه   چرا شما تصور می کنيد که مذاکرات بين واشنگتن و تهران

 ؟.خواهد شد
 

شت و نه برای مردم ايران من اعتقاد دارم که مذاکره با جمهوری اسالمی نه برای آمريکا نتيجه مثبتی خواهد دا
اين رژيم متکی بر الهام و اسرار خارج از اراده بشر است؛ . زيرا حکومت آخوندی يک رژيم معمولی نيست

 رهبران جمهوری اسالمی درپی اشاعه و توسعه اسالم راديکال در جهان ميباشند، آنچه ماليان رسما خواهان
 اصطالح بنياد گرايان يا تند روها و اصالح طلبان اصوال بی  بنابراين است که صدور انقالب اسالمی آن هستند

در ايران اصالح طلبان و .  و اصالح طلب به آن معنی که غرب درک می کند وجود نداردبنياد گرائیمعنی است؛ 
عفريته ای که خاور ميانه را از روز بوجود آمدن انقالب .  را تشکيل می دهندهيوالتندروها دقيقا دو بال يک 

 .  به وحشت دچار کرد  و خمينی را به قدرت رسانيد١٩٧٩
  

بزرگترين چانه زنی با رژيم تهران که ظاهرا وزارت امور خارجه به آن دل و اميد بسته است پيشنهادی است 
. ارائه نمود   Atlantic Monthly articleدر ) (will تحت عنوان اراده ٢٠٠٧که دويد ساموئل در جون 

 .ه اميد بزرگ وزارت خارجه چيزی جز يک سراب بزرگ نخواهد بودباور من اين است ک
 

 استراتژيک از بدست آوردن وادامه قدرت یاختالفات بين واشينگتن و تهران جزئی نيست و حتی به پيشگير
اشتباه نکنيد، تهران دارای يک سياست خارجی بسيار جدی در مورد    . آمريکا در خاور ميانه محدود نميباشد

 .رده حضور آمريکا در اين منطقه استتانه ميباشد که شامل مخالفت جدی و گسخاور مي
 

 تهران مسئله بود و نبود مطرح است؛ مسئله ممسئله از نظر تهران دارای اهميت بيشتری است؛ از ديدگاه رژي
 از از نظر رژيم تهران مسئله برخورد تمدنهاست؛ برخورد بين غرب سکوالر و هم پيمانان آنان در منطقه

در اين الن و محافظان آن ميدانند از طرف ديگر ويکطرف و اسالم واقعی که آنان خود را طاليه داران؛ پيشقرا
بنا براين آنطور که من می بينم شکاف بين رژيم آخوندی و .  مورد تهران قادر به گذشت نيست اين درراستا

 . آن غير ممکن ميباشدآمريکا بسيار بزرگ و به اندازه گذرگاه خيبر است که عبور از 
 

 الت موجو دو ديد کامال متفاوت دارند؟ کآيا منظور شما اينست که آمريکا و ايران نسبت به مش
 

در وزارت خارجه آمريکا اين موضوع را بصورت يک موضوع مورد اختالف بين دو ملت می بيند و بنابراين 
 متاسفانه .را بر مبنای آن پايه گزاری نمايندجستجوی يافتن زمينه مناسبی هستند که احتماال روابط بهتری 

منافع و   برای کسب پشتيبانی ملی استفاده نمايند ولی بهرهبران جمهوری اسالمی ممکن است از ابزار ملی
آيت اهللا روح " که بنيانگذار رژيم  بياوريم بخاطربرای درک اين موضوع بد نيست. مصالح ملی اهميت نميدهند

  بود که پرسيدهی اير فرانس درحاليکه از تعبيد به ايران باز می گشت در پاسخ خبرنگاردر پرواز" اهللا خمينی
 ." هيچ"احساس شما پس از اينهمه سال  بازگشت به سرزمينتان  چيست  پاسخ داده بود " آيت اهللا“
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 مـُرده والاصرژيمی که ايجاد نموده؛ سرزمين و منافع ملّی مطرح نيست وو رهبران جمهوری اسالمی برای او  

خود " صدور انقالب اسالمی"شته و حال بمنزله سکوی پرتابی است که بتوانند   آنان ايران در گذدر مرام. است
 . را از آنجا عملی سازند نه چيز ديگری

 
 با شکست روبرو خواهند  آنها نام برديد و گفتيد که همه ديگر هم  گزينه از سه شما: سئوال
 ؟ت ابزار موثری نيستحريمم چيست؟ چرا شما تصور می کنيدنظر شما در مورد تحري. شد

 
اتی برای ايران ايجاد نموده اما بطور کلی تحريم موثر نخواهد بود قتحريم های موجود تا حدی تحوالت تضيي

زيرا تهران قادر خواهد بود با وجود آن به حيات خود ادامه دهد، همانطور که صدام حسين در عراق در سالهای 
عراق ديديم رژيم ايران نيز مصدوم واقعی ] مورد[همچنين، همانطور که در . دامه دادا حيات خود  به١٩٩٠

اضافه بر آن من شک دارم که چين و روسيه با يک . نخواهد بود، بلکه صدمه اصلی به مردم خواهد خورد
ن توليد اسلحه اتمی چنين تحريم همه جانبه ای بر عليه ايران موافقت کنند، در نظر داشته باشيد که جريا

 .جمهوری اسالمی سريعتر از آن خواهد بود که اثرات تحريم مشاهده شود
 

 چرا جنگ، احتماال بصورت يک حمله هوائی، تمی تواند موثر باشد؟
 

اگر احتماال، حمله از سوی نيروی هوائی آمريکا صورت گيرد و . جنگ به هيچ عنوان گزينه خوبی نيست
نيروهای ويژه زمينی با آن همراهی کنند؛ می توان تصور کرد که واشينگتن مسلما به نيروهای دريائی و شايد 

تاسيسات اتمی ايران در نطنز ويا اراک و اصفهان يا جا های ديگر يا هدف های رهبری ويا نقاط استراتژيک 
 . مشکالت اين گزينه بسيار زياد استاام. نظامی حمله کند

 
برنامه . که اين گزينه بتواند مانع ادامه برنامه تسليحات اتمی رژيم گرددنخست اينکه، نميتوان مطمئن بود 

 در برنامه ١٩٨١ برخالف آن چيزی است که در سال ٢٠٠٧توليد تسليحات اتمی جمهوری اسالمی در سال 
طرح های عراق ، همانطور که ميدانيد، در اطراف يک مجتمع ويژه در . توليد تسليحات عراق صورت می گرفت

 بطوری که اسرائيل می کردراک گرد آمده بودند، که درواقع هدف قرار دادن آن از سوی اسرائيل را آسان اوسي
برنامه ای که در ايران پياده شده بسيار متفاوت . دريگبتوانست با يک حمله و يک هدف مستقل جلوی آنرا 

چنين تاسيساتی نياز به تکرارحمله  ساختن اين تاسيسات بسيار پراکنده هستند وبسيار از هم دور؛ نابود. است
بنابراين اگر حمالت هوائی به . اين تاسيسات طوری طراحی شده اند که مانند اوسيراک آسيب پذير نباشند. دارد

مکن است انگيزه ساخت اسلحه اتمی را برای جمهوری اسالمی  حد کافی گسترده؛ مکرر و با پوشش زيادنباشد
 . قوی تر نمايد

 
دست به حمله نظامی هبران رژيم آخوندی بسيار آرزومند هستند که آمريکا رست که اکثرمشکل دوم اين ا

اين باور در حلقه رهبری رژيم به .  ايران بزند و تالش ميکنند زمينه چنين حمله ای را فراهم سازندرعليهب
اح يزدی، وجود ويژه در حلقه رئيس جمهور احمدی نژاد و همچنين مشاور روحانی و معنوی او، آيت اهللا مصب

در آن سال عالوه بر بوجود .   قراردارد١٩٨١دارد که جمهوری اسالمی در حال حاضر در وضعيتی مشابه سال 
آمدن شکاف بين صاحبان قدرت مردم دريافتند که ايران بسوی کشوری که انقالب اسالمی به آنان قول داده بود 

يان خيزش های سياسی خود را برای تغير رژيم آغاز  ايران١٩٧٩پيش نميرود و تنها  دو سال پس از انقالب 
 .کرده بودند لذا تنها راه نجات رژيم جنگی بود که اتفاق افتاد

  
بدين ترتيب انگيزه های سياسی و جوانه های گرايش های ضد رژيم با آغاز جنگ ايران و عراق بزودی بی اثر 

ز ا نفرت بيشتری پيدا کنند ناگهان پس از آغمان رژيايرانيان که ميرفتند تا روز بروز از رهبر. و خشکانده شد
برعکس  . جنگ  به ميهن پرستان ملی مبدل شدند که هرگز مايل نبودند به شکست در مقابل بيگانه تن در دهند

 بنا بر اين آعاز جنگ با رژيم اشتباه بزرگی است زيرا باعث خواهد شد مردم  در اطراف پرچم خود جمع شدند
 بار ديگر ايران بدامن رژيم جمهوری وات آزادسازی خود را بار ديگر آغاز کرده اند مانند  ايران که مبارز
 .اسالمی بيفتند
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احمدی نژاد، و طرفدارانش اميد به آن دارند که حمله محدود آمريکا آنها را همچنان بر سر قدرت باقی خواهد 

 برای دفاع از کشور  با رژيم متحد ١٩٨١ال گذاشت و چنين حمله ای باعث خواهد شد که مردم ايران مانند س
 اين کار اشتباه بزرگی است زيرا مردم را که ميروند از رژيم جدا شوند دوباره به آغوش در اينصورت. شوند

قدرت  برخالف هدف آمريکا از رو در روئی نظامی با جمهوری اسالمی يک حمله نظامی.  رژيم خواهد فشرد
 . ت خواهد نمودرژيم تحکيم و حيات آنرا تثبي

 
به  نابودی دمحدو يک حمله نظامی بسيار گسترده با هدف حذف کامل حکومت مذهبی و نه

  ؟برنامه های تسليحات اتمی را چطور برآورد ميکنيد
 

اگر آمريکا بخواهد با نثار خون و صرف پول رژيم تهران را عوض کند باز هم وضع تفاوت چندانی نخواهد کرد 
يک حمله گسترده ممکن است شکاف هائی در ميان قشر های ملت . د نخواهد آمدو وضعيت بهتری بوجو

واشينگتن  نجامد و ممکن است باعث بالکانيزه شدن منطقه خاور ميانه شود ابوجود آورده به تجزيه ايران بي
باعث خواهد بايستی به اين امر نيز آگاه باشد که يک حمله نظامی که دوام و بقای رژيم تهران را بخطر اندازد  
 خليج فارسشد که جمهوری اسالمی دست به حمله های تالفی جويانه بر عليه اسرائيل و کشور های حوزه 

چنين جنگی می تواند به يک جنگ تاکتيکی . بزند که در چنين صورتی هم پيمانان آمريکا صدمه خواهند ديد
 . اتمی منتهی گردد

 
نه به نفع ملت آمريکا خواهد بود، نه .  سب و معقولی نيستبهر حال حمله نظامی بزرگ يا کوچک گزينه منا

 تسو، در کتاب هنر جنگ خود نوشته است؛ بهترين پيروزی آن است -همانطور که سان. حتا به نفع مردم ايران
بهتر است که . که حريف از ادعا های خود پيش از آنکه به خشونت و عمليات خصمانه منجر شود دست بکشد

 .اين آنگونه پيروزی است که بايستی در مورد ايران به آن اميد بست"  پيروزی منجر شود، بدون جنگيدن به
 

  ؟ را عنوان نموديد از اينگونه عمليات چه نتيجه ای ميتواند بدست آيد covert عمليات پنهانی
 

غير مستقيم اين استراتژی نه بطور جدی بلکه بطور تدريجی هم اينک بکار گرفته شده است و حمايتهائ 
اشکال در طبيعت اين . آمريکا از بعضی عوامل ضد رژيم از سوی عربستان سعودی و پاکستان آغاز شده است

ما درگذشته شاهد حمايت های پنهانی پاکستان از جهاديست های بلوچستان؛ گروهی . نيرو های ضد رژيم است
ه های عبداهللا مهتدی در کردستان ايران برای مشابه همين حمايت ها  در مورد رزمند. بنام جند اهللا بوده ايم

کومله را شاهد بوده ايم، ما حمايت آنگليس و آمريکا را در خوزستان برای عرب ها شاهد بوده ايم، درست 
است که اين عناصر ضد رژيم با استفاده از اين کمکهای مالی توانسته اند ضربات محدود و مداومی را به 

جند اهللا اتوبوس پاسداران را منفجر نمود ولی   ٢٠٠۶  درست است که  در سال نيروهای رژيم وارد آورند و
مسئله مهم اين است که ايرانيان پيشتر از آنکه از رژيم موجود وحشت داشته باشند از اين هراس دارند که 

ومی  تجزيه شود و جنگ های فرقه ای و قـتـلف مخقشرهای تبديل شده مناطق سکونت یايران به عراقی ديگر
 .ميان آنها براه بيفتد

 
رژيم ايران بی اندازه در بين ايرانيان منفور وغير محبوب است، اما مردم دالور و گرانسر ايران يکپارچه  

بنابراين وقتی واشينگتن و يا هر کس ديگری از کسانی . تجزيه ايران را بسيار غير محبوب و منفور می داند
 را بدست گرفته خود را نماينده قوم يا  فرقه ای معرفی ميکنند اين حمايت کند که پرچم قوميت يا فرقه ای

نگرانی به مردم ايران دست می دهد که چنين حمايتی به تجزيه سرزمينشان منتهی خواهد شد، نه به آزادی آن 
ثرات بنابراين، چنين اقدامات و کمکهائی نه تنها بی حاصل است بلکه ا.  پيوست که بايد سالها پيش بواقعيت می

ايران درست مانند يک فرش ايرانی دارای رنگ های متعدد ونقش های گوناگون است که . منفی خواهد داشت
همانطور که . جدائی ناپذير بوده همگی اجزاء يک قالی قشنگ ميباشند، اما همه چيزش از جمله يک قالی است

نگ های شوم و بد شگون در مورد آنانی که آو. ايران يک ملت غير قابل تفکيک و غير قابل جداسازی است
بايد . بايد بگويم که سخت در اشتباهند.  فدراليسم و جدائی طلبی سر می دهند مردم ايران را دست کم می گيرند

 .گفت ايران مانند يک مرمر محکم است و نظير کيک نيست که بتوانند آنرا به چند قسمت ببرند
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ست آمريکا بر عليه دولت ايران مردم ايران پيشتر عنوان کرديد که مهمترين اسلحه در د

 منظور شما از اين گفته چيست؟ . هستند
 

بقدری غير قابل تحمل و طاقت فرسا شده  اوضاع . وضعيت درون ايران برای ايرانيان بسيارمهلک و وخيم است
ران موجبات  درصد بيکاری در سرتاسر اي٢٥جوانان بی کارند، . است که در دوران اخير سابقه نداشته است

 درصد تورم را فراهم آورده است، مواد مخدر، فحشا، گرسنگی، همچنان در حال جويدن ملت ايران از ٢٢
همراه فساد اخالقی دزدی و . درون است و همه اينها به دليل مديريت غلط  و فساد و رشوه خواری رژيم است

 .  زد پاياپای بر مردم ايران ميتا)حکومت روحانيون( ساالری با اهللا
 

 (CIA) درز کرده است نشانگريک برنامه پنهانی  سی آی ِا (ABC)گزارشی که اخيرا از خبرگزاری آ بی سی 
ولی تا آنجا که من درجريان هستم؛ دولت جمهوری اسالمی نيازی به . برای ازدياد فشار اقتصادی به ايران است

 در رسيدن به اين کار به اندازه کافی خودشان مال ها.  ندارد تا اقتصادش را نابود کند(CIA)کمک سي آی ای 
کتاب خود بنام تاريخ چيست نوشته است؛  تاريخ نگار در (E.H. Carr)اچ کار . همانطور که ای. تبحر دارند

سياست  در جائی که توده ها هزاران نفری هستند شکل نميگيرد بلکه در جائی شکل ميگيرد که توده های "
اين هيچ کجای دنيا آماده تر و مناسب تر از ايران فعلی که در آن توده های پنجاه بنا بر" ميلونی وجود دارد

 .مليونی جوان زير بيست و پنج ساله آماده شکل دادن به سياست اند وجود ندارد
 

حقيقت اين است که رژيم در وخيم ترين وضعيت خود قرار گرفته و مردم هم آماده رستاخيز هستند ولی نياز به 
 . کهربائی و تمرکز گرا دارنديک انرژی 

 
به چه جيزی نياز هست تا مردم را به اين انرژی کهربائی جذب کرد و چرا  بايستی بازهم بيشتر 

 جذب هم ديگر شوند، اگر در واقع اوضاع درونی تا به اين حد وخيم است؟ 
 

نطور که اتومبيل به بنزين هما. مردم ايران آماده هستند اما به يک منبع مالی ويک رهبري سياسی نياز دارند
بهرروی من نمی توانم باور کنم که پول از سوی دولت آمريکا . نياز دارد، بدون پول نمی توان سازماندهی کرد

 هنوز به اين موضوع بسيار حساسيت دارند و درگير شدن آمريکا ١٩۵٣مردم ايران از سال . مفيد واقع شود
 همواره ردکرده و مخالف آن می باشند، پول از ناحيه واشينگتن، را در تامين هزينه برای کار سياسی ايران را
 .  در واقع، نه هرگز پذيرفته ام و نه می پذيرم

 
بهر روی .  بيليون دالر را در بيرون از ايران در اختيار دارند٨٠٠ بيليون تا ۶٠٠تبعيد شدگان ايرانی بيشتر از 

ود درگير اين مسئله بشوندو خودشان يک ايران دموکراتيک، ما نياز به اين داريم که جامعه تبعيد  شدگان خ
. مقتدر، و بهتری را بسازند، و در اين راستا برخی از سرمايه ها را می توان در جهت واالتری بکار گرفت

درکمال بی طرفی بايستی گفت، تابحال، حمايت آنها از اپوزيسيون ايرانی بسيار محدود بوده است برای اينکه 
ن ايرانی در واقع يک اپوزيسيون منسجمی نبوده است که ريشه ها و تماس های الزم را  در درون اوپوزيسيو

و شايد مهمترازآن رهبری آلوده . اشد يا دارای حمايت های ريشه ای و ساختاری درونی باشدبايران داشته 
ول از دولت های خارجی نشده ای وجود نداشته که به نوعی با ماليان حاکم در تماس نبوده ويا با دريافت پ

 .آلوده نشده باشد
 

 آزادگان را در کجای اين معادله جا می دهيد؟
 

آزادگان سازمانی است که  خود را وقف تغيير رژيم در ايران نموده است است، تغييری که ايران را از شر 
وه هاو اليه های اين سازمان در ميان گر. دينساالران ستمگر خالص نموده به دموکراسی سکوالر هدايت کند

وئی، روشنفکران، و جاجتماعی  ايرانيان، چه سياسی و چه فرهنگی طرفدار دارد، از جمله جنبش های دانش
ايرانيان گرانسر دلير و آزاده نيرو های ارتش و در ميان پاسداران، که مرکز عاطفه و احساسات ضد رژيم در 

 . را در صحنه سياسی متعجب خواهد کردآن خانه کرده  رخنه کرده است چيزی که مسلما بسياری 
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آزادگان ايران هدفی جز برکنار کردن رژيم ماليان از قدرت و تدارک زمينه های آزادی و برگزاری انتخابات 

چشم انداز . نيت ديگری ندارد بيطرفانه و منصفانه، و هدايت مردم به انتخاب آزادانه آگاهانه و معتبر آينده؛
 ميخواهيم که با همه  راما ايرانی. وار و معتقد به صلح و ثبات در منطقه می باشدآزادگان يک ايران است

اصوال چه . همسايگان خود از جمله اسرائيل که هيچ عالقه ای به دشمنی با آنرا نداريم در صلح زندگی کند
شترک با اين ما نه مرزهای م. دليلی وجود دارد که ايران با کشور يهودی نشين اسرائيل دشمنی داشته ياشد

کشور داريم و نه اختالفی بر سر منابع طبيعی  پس چرا رژيم جمهوری اسالمی بايد خواهان نابودی اسرائيل 
 . باشد در حالی که ملت خود را به نابودی ميکشاند

 
 چطور –چطور رژيم می تواند به قاتالن و تروريستهای حماس؛ حزب اهللا و جيش المهدی در عراق پول بدهد؟ 

 طالبان -]٢٠٠٧اوائل جون [ اظهار معاون وزير خارجه آمريکا نيکوالس برنس در هفته گذشته برابر
افغانستان از سوی ماليان حمايت ميشوند در حاليکه بچه های ايرانی گرسنه هستند و ايرانيان نمی توانند کار 

ست که رژيم بجای ساختن مدرسه پيدا کنند تا هزينه های فاميل خودشان را تامين نمايند؟ آيا اين يک کار ملی ا
 ساختن مدرسه  در ،مير و باز سازی مدرسه های منفجر شده در سرزمين های دورعدر خانه خودش ايران به ت

 سرزمينهای بيگانه بپردازد  و به بيگانگان کمک کند؟
   

 بنابراين اسرائيل در نظر آزادگان و در ايران آزاد يک دشمن بحساب نمی آيد؟
 

تاريخ، جغرافيا، و فرهنگ همواره يهوديان و ايرانيان را از زمان کورش بزرگ بهم نزديک و . نهبطور مسلم 
در کنار هم نگاه کرده است، ازهمان هنگامی که کورش يهوديان را از بند بابليان رها ساخت و اجازه داد تا به 

 بزرگتر و هم پيمانی بهتر از اسرائيل ميداند که دوستی. سرزمين خودشان اسرائيل در دوران مدرن برگردند
 . مردم ايران ندارد

 
اين روز ها واشنگتن در تماس با رهبران اپوزيسيون در تبعيد مانند خودشما ميل و رغبتی 

 تجربه رهبری کنگره ملی عراق احمد چلپی در  کهدليل اين امراثر بدی است. نشان نميدهد
ميل و رغبتی  لت آمريکا برای هميشهبر مبنای اين تجربه دو. دولت بوش بجای گزارده است

شما چطورمی توانيد سياستمدران . برای تماس و معامله با رهبران اپوزيسيونها نخواهد داشت
 را متقاعد  کنيد که شما چلبی ايران نيستد؟ 

 
من هرگز از دولت آمريکا درخواست کمک مالی نکرده ام و هرگز . احمد چلبی از دولت آمريکا پول دريافت کرد

هرگز چنين درخواستی هم نمی کنم و هرگز چنين پولی را هم از دولت آمريکا نخواهم . پولی دريافت نکرده ام
و خاطر جمع باشيد که دولت آمريکا بسيار دقيق . آيا من دوست آياالت متحده آمريکا هستم؟ صد درصد. پذيرفت

چلبی نمی . لوده نشدن بسيار اهميت دارد پاک ماندن وآ. از اين موضوع آگاه است و از فعاليت من آگاهی دارد
پول ١٩٩٠ در طول سال های (DOD)  ووزارت دفاع (CIA)توانست چنين ادعائی بکند زيرا او از سی آی ا 

 پس از آنکه تصويبنامه آزادی عراق در کنگره آمريکا تصويب شد و ١٩٨٨گرفته بود به ويژه پس از سال 
ز آمريکا پول ميگرفت آمريکا را فريب داد آيا من با چلبی قابل مقايه البته چلبی درست در زمان و حالی که ا

 .  هستم؟
  

مهمتر اينکه، ضروری است مردم بدانند چون واشينگتن تجربه تلخی با چلبی داشت يه اين معنی نيست که 
ام ابراز داشته رهبران اوپوزيسيون از اينجا تا ابديت همه بد هستند و برخالف باورها و ادعاهائی که در مالء ع

آيا اين به اين معنی است که از حاال به بعد هر رهبری در تبعيد . ند همگی ناقض ادعاها و قولهای خود هستندا
 خواهد بود؟  " چلبی"از کشورش برعليه ستم و تعدی ستمگران برپا خيزد همانند 

 
تان و يا وکالو هاول در جمهوری چک بدين ترتيب آيا بايد ساير رهبران اپوزيسون ها مانند لخ والنتسا در لسه

البته که خير مردانی مثل والتنسا و هاول مردانی بودند دلير و شجاع  و دارای . را هم متهم به چلپی بودن کنيم
چشم اندازی خوب و روشن همانند کسی که ايران هم اينک انتظارش را می کشد و به همين دليل اين مردان 

آيا واشينگتن بايستی تميز اين را داشته باشد که با چه کسانی کار کند؟ . دندپيروز شدند و به هدف خود رسي
 مردم آمريکا همانند همه مردمان ديگر،  بايد بدانند دالر های آنها در کجا به مصرف می رسد و چه . يقينا
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ناگهانی و در ضمن،  بدون شک مهم است که اجازه ندهند چلبی ها با سقوط . منافعی از آن حاصلشان می شود

د که آمريکا نتواند از کمک هم پيمانان مسلمان ليبرال و دموکرات خود در مبارزه نافتضاح آميز خود باعث شو
 .  با جهاديون بهره مند شود

 
 پس شما از آمريکا چه چيزی انتظار داريد؟

 
رت واژه ها را دست کم واشينگتن نبايد قد. از واشينگتن، ما درخواست حمايت شفاف؛ قاطع  و نا مبهم را داريم

وقتی وزارت خارجه با همتا های خود از وزارت خارجه ايران برای مذاکره در . واژه ها اهميت دارند. بگيرد
مورد عراق مالقات ميکند به مردم ايران اين پيام را ميفرستد که سر و صدا در مورد پشتيبانی مردم ايران برای 

مفهوم اين رويه آنست که واشينگتن بطور . سرو صدای بيهوده استدن به آزادی حقيقت ندارد و فقط يک يرس
پشتيبانی ميکند، ولی در عين حال از آنان کند اعالم لفظی و گفتاری برای ايرانيان بهترين ها را آرزو کرده و 

 را مردم ايراناگر تهران با يک پيشنهاد معامله ای که ارزش داشته باشد قدم به پيش بگذارد آمريکا  باز هم 
 .کسانی که آنان را به اسارت کشيده اند تحويل خواهد داد و بدام آنان خواهد انداخت

 
 ايران بايستی بدانند و حس کنند که دولت آمريکا و مردم آمريکا هردو آنها را در رسيدن به آزادی کمک  مردم

متحده آمريکا، رهبر جهان آزاد، هنگاميکه پرزيدنت اياالت . خواهند کرد و در اين راه در کنار آنان خواهند بود
رو به مردم ايران صحبت می کند و درخواست دارد که با احترام و جاه و رتبه وااليشان با آنان رفتار شود، 

از مردم ايران دزديده اند تنها خدا می " مردان دروغگوی اهللا"هنگامی که او ميگويد آزادی يعنی چيزی را که 
ما نام . را بمردم ايران ميدهد هنگاميکه برای آزادی برپا خيزند تنها نخواهند بودتواند ارزانی بدارد اين پيام 

بسياری را می دانيم، ايرانيانی که در زندان های ايران از بين می روند و پژمرده می شوند درحاليکه کسی 
اطر جمع باشيد که اما خ. برای چه، برای اينکه چيزی را گفته اندکه به آن باور دارند. نامی از آنها ندارد

ديگرانی هم هستند که نا شناخته پژمرده می شوند و آنها زندانيانی هستند، زنان و کودکان و مردانی هستند 
شبها در آن تاريکی زندان های اوين تنها می نشينند؛ که آمريکا باصدای بلند فرياد بزند و به شفافی بگويد 

 . شده ايد و هرگز فراموش نخواهيد شد ما پشتيبان شما هستسمگرچه شما در تاريکی تنها هستيد ولی فراموش ن
 


