
 1 

  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
 !تفاھمی در غیاب نمایندگان واقعی ملت ایران

com.esmail@nooriala  
    
بین کشورھای پنج بعالوهء يک و حکومت اسالمی ايران، که » متفاھ«اعالم رسیدن به مرحلهء   

 در برابر ھمهء  را وظايفی جدی،پايدار تبديل شود» توافق«به يک طرفین امید دارند تا سه ماه ديگر 
ًسکوالر دموکرات ھای ايران ـ که طبعا مشرب فکری شان زمینه ساز پیدايش آلترناتیوی سکوالر دموکرات 

  . استسالمی است ـ قرار دادهومت احکدر برابر 
د، و شوًتفاھم نامه کال آشکار اين با اينکه ھنوز خیلی زود است تا نتايج و اثرات در اين رابطه،    

بويژه از نظر مباحث مربوط به انرژی (اگرچه قسمت مھمی از اين نتايج دارای ماھیتی حقوقی و اختصاصی 
اختصاصی در مورد برخی از جوانب عمومی اينگونه روندھا است اما، از آنجا که اظھار نظر غیر ) ھسته ای

، بی آنکه ادعای تخصص در امور نیزاست، من ) و پنج کشور ديگر(حق ھر شھروند ايرانی و امريکائی 
نا «ًحقوقی و علمی اتمی داشته باشم، صرفا بعنوان يک ايرانی فراری از چنگ حکومت اسالمی و آرزومند 

 را که اين واقعه در پیش روی ما می نھد مطرح  مھمییاله قصد دارم پرسش ھا، در اين مقآن» ـ بودیِ 
  .سازم

طرفین « که در روايت  آشکاریدر اين مطلب قصد ندارم  به تناقضاتیبايد بگويم که در عین حال،   
طرف «دارم يقین بپردازم، چرا که وجود دارد  )»!تعامل«يا (معامله  اين در مورد» اسالمی و امريکائی

 بکار برد، ديگر بارهء برای 57آمیزی را که خمینی در مقطع انقالب » دعهخ« اکنون ھمان روش ،»اسالمی
شیطان «پنھان کردن شکست خفت بار خود در برابر در راستای دعه ای خ تحمیق مردم بکار گرفته است؛

 و گشوده اشاز مايملک  شورک يد  به تسلیمی چنین گسترده در راستای خلع اش، و تن دادن»بزرگ
 روياروئی شاه سلطان حسین که »پر آب چشم«؛ داستانی  بروی بیگانگانايران  استقالل درھایشدن

می زنده   چشمی به تاريخ داشته باشد در اذھان ھر کس که گوشهءصفوی با اشرف و محمود افغان را
   .کند

ن حکومت اسالمی قرار ھمچنین الزم است، قبل از پرداختن به پرسش ھائی که در برابر اپوزيسیو  
 توافقی که حکومت اسالمی را از دستیابی به سالح گونهگفته باشم که ھرگرفته است، اين نکته را نیز 

ً مسلما به نفع ملت ايران است و اين ، عالوه بر فوائد و مضراتی که می تواند داشته باشد،اتمی باز دارد

  :زيرا.  شادمانی کند آنملت حق دارد از بابت
 قبل از ھرچیز رفع خطر اتمی شدن حکومت اسالمی، که می توانست نه تنھا به لحاظ :الف  

حملهء خارجی، بلکه به لحاظ ناکفايتی اين حکومت در ادارهء امور مربوط به انرژی اتمی، به نابودی کشور 
ست که ًاساسا، در زمانه ای که تجربهء روسیه و ژاپن نشان داده ا. بیانجامد، جای آسودگی خیال دارد

می تواند چه فجايعی ببار آورد، بطوری که کشور پیشرفته ای ) حتی برای مصارف صلح آمیز(بازی با اتم 
چون آلمان نیروگاه ھای اتمی خود را تعطیل می کند، چه داعی دارد که کشور ايران، نشسته بر ذخاير 
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ُيائی، بر سر شاخ بنشیند و بن عظیم نفت و گاز و برخوردار از انرژی ھای بالقوهء خورشیدی و بادی و در

 به خطر نابودی بکشاند؟ از اين نظر بايد بخاطر رفع اين خطر عظیم  راببرد و خود به دست خويش آينده اش
البته که استقالل يک کشور به معنای پاسداشت از . به ملت ايران تبريک گفت و در شادی او شرکت کرد

ری از انرژی اتمی ـ نیز ھست اما ھمیشه می توان ھر آن حقی ًحقوق آن کشور ـ مثال در زمینهء بھره بردا
. را که متضمن ريسک ھای مھلک است ناديده گرفت و عدم استفاده از آن را مايهء آسودگی خیال دانست
اما اين آسودگی خیال ھموزن تسلیم خفت بار کنونی حکومت اسالمی در برابر امريکا و ديگر کشورھای 

  . ملل نیستصاحب حق وتو در سازمان
در عین حال، اين نوع توافقات، بطور ھمزمان، خطر حملهء ھوائی به تأسیسات اتمی ايران را : ب  

ًنیز تا حدود زيادی مرتفع می سازند؛ حمله ای که مسلما نمی تواند تنھا به اين تأسیسات اتمی رژيم 

و ايران را دستخوش ھرج و مرج ًمحدود شود و مسلما اغلب زيربناھای اقتصادی کشور را نیز نابود ساخته 
از اين بابت نیز بايد در . و جنگ داخلی و تجزيه و، مھم تر از ھمه، نابودی ھزاران ھزار ایرانی می کند

  .شادمانی مردم ايران شريک بود
ھمچنین است اين واقعیت که برداشتن تحريم ھا و آزاد شدن ذخیره ھای مالی کشور، که : پ  

ومت بگذرند و تنھا قسمت اندکی از آنھا به مردم خواھد رسید اما، بھر حال، منھای اگرچه بايد از فیلتر حک
سود برندگان از حکومت که از قبل رژيم زندگی آسوده ای دارند و در شمال شھر تھران بابت اين تفاھم به 

ند تا خیابان آمده و  شادمانی می کنند، زندگی مردمی را که در عسرت کامل بسر می برند نیز می توا
از اين بابت نیز نمی توان در شادمانی اکثريت مردم عسرت زده شريک . حد اندکی از بن بست خارج کند

  . نبود
سود خاصی را برای ملت ايران » دفع خطر«اما توجه داشته باشیم که اين تفاھمات در عین   

تنھا »  بگیری منفعت استجلوی ضرر را ھر کجا که«بھمراه ندارند و در ھر سه مورد باال مثال تأسف آور 
  .واقعیتی است که صادق به نظر می رسد

***  
در  ھمهء جھانیان با خود و بانخستین پرسشی که ما مخالفان ايرانی حکومت اسالمی بايد ، باری  

 :مربوط می شوداين رژيم بر ) » ِمشروعیت« ، به اصالح دينکاران،يا( به حقانیت ًمیان بگذاريم مستقیما
 کشورھای مدعی تمدن و حقوق بشر جھان حاضر شده اند نه تنھا با حکومتی غیر چگونه است که

و خود اين کشورھا  ،قانونی که جز از طريق سرکوب و ارعاب يک روز ھم نمی تواند به کار خود ادامه دھد
بصورتی و حتی وارد تفاھم و تعامل شوند آن را تا به امروز حامی تروريسم بین المللی دانسته اند، 

  لويحی بقای آن را تضمین کنند؟ت
 و سپس سخنان آقای اوباما ، ساله با اين حکومت25 گويا در مواردی و 15 يا 10عقد قراردادی   

 چه ،از روی میز برداشته می شود» تغییر رژيم« گزينهء ،ی پايدارتفاھم به توافقاين مبنی بر اينکه با تبديل 
   فاسد معنا می دھد؟معنائی جز دادن تضمین به اين حکومت غدار و
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ًالبته درست است که مغرب زمین ھم از اين خدعه ھا بسیار دارد و، مثال، در عین حالی که آقای   

 می » جزيرهء آرامش «جیمی کارترش جام به جام پادشاه فقید ايران می زد و ايران را در دريای طوفانی
 که تا آن روز متحد وفادار آنھا محسوب خواند، دستیاران اش مشغول جارو کردن زير پای پادشاھی بودند

یا . توخالی و قابل عدول باشند تصور کرد که تضمین ھای غرب نیز ممکن است يعنی می توان. می شد
اما، در عین حال، چه حکومت ضعیفی بھتر از ھمین . دنمحسوب شو دامی برای رفتاری متفاوت ودخ

 تن به خفتی  اکنونشان» نرمش قھرمانانه«کهء مضح که ھمراه با  می توان يافتاسالمیست ھای شیعه
برای «ا ممکن نیست که معامله کنندگان با اين حکومت از خود پرسیده باشند که آی؟ داده اندچنین بزرگ 

کدام تضمین وجود دارد که اگر در ايران حکومتی ملی و برآمده از ارادهء ملت کشورھای قدرتمند جھان 
  »ند؟ن را بر آن تحمیل کشاند به آسانی اراده نان بتوآنھاايران بر سر کار آيد 

ون رئیس جمھور آنان بر ھای آقای اوباما، و وعدهء اينکه چ با تالش  امريکامخالفت جمھوريخواھان  
ه ملت ايران و  جنبه ای از احترام ب، متأسفانه،سر کار آيد اين نوع قراردادھا قابل تجديد نظر می شوند نیز

 و  از بمباران ايران سخن می گويندھوريخواھاناز جمبرخی چرا که . ندارد در خود را نگاھداشت منافع آن
   .م ھا می بینندبرخی شان راه چاره را در فشردن بیشتر گلوی ملت ايران از طريق تشديد تحري

در مورد « :می گويند ، از جمله شخص آقای اوباما، ھستند که به اصرار کسانیاما در اين میانه  
حکومت اسالمی بیش از دو گزينه وجود ندارد، يکی جنگ و ديگری تفاھمی از اين دست که در شرف 

  .»تبديل شدن به توافق است
حکومت اسالمی تنھا و يگانه « چشم خود را بر اين واقعیت می بندند که اماگويندگان اين سخن   

از مصیبت و فساد و تباھی و ی و ھفت ساله س و اين مردم، در پی تجربه ای »گزينهء مردم ايران نیست
 که قانون اساسی اش ،ر توسل بر حکومتی سکوالرمرگ و فقر، اکنون نجات دھنده ای واقعی و عملی ج

 برای رسیدن ،اين ملتو طرفه اينکه .  ندارند،بر مبنای اعالمیهء جھانگستر حقوق بشر نوشته شده باشد
 ھست و اگر اين منابع  بسیاریع انسانی وطن دوست و ملی دارای مناب،به چنین واقعیت نجات بخشی

ًدر راستای ايجاد جانشینی امروزين و متمدن برای دينکاران سبع امامی بکار افتند مسلما گزينه ای 

 جھانی قد علم خواھد کرد؛ گزينه ای که در نگرانی جھان از  ِدار»وتو«انسانی تر نیز در برابر قدرت ھای 
ت نظامی ايران شريک است و تن به چنین جنايتی نخواھد داد، و می کوشد تا اين بابت اتمی شدن قدر

موافقت نمی کند تا بعد  حکومت دينکاران، ابتدا  بر عکس، و به اردوگاه جھان متمدن برگرداندکشور را
ان دست به تقلب زند، و زيادت خواه نیست تا در انتھا به ذلتی دچار آيد که حکومت اسالمی مسلط بر اير

  .بدان دچار آمده است
جھان بايد بداند که تنھا راه جلوگیری از دستیابی حکومت اسالمی از میان برداشتن آن در واقع،   

 را دارد که ئی»اژدھا«اين حکومت حکم ھمان . است و نه تضعیف و مماشات و دادن تضمین برای بقای آن
حکومتی که » ! غم بی آلتی افسرده استاز/  اژدرھا ست، او کی خفته است؟ ،نفس«: موالنا می گويد

 ،بقای آن در ايجاد بحران و دخالت در امور کشورھای ديگر و دامن زدن به ھرج و مرج در منطقه است
ملت و  خادم راه و روش آدمی پیش گیرد و تبديل به مجموعه ای  در پی ذلت خودحکومتی نیست که
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جربه مماشات چمبرلین با ھیتلر بخوبی نشان داده اين را ت. عضوی مفید برای جامعهء بین المللی شود
داران عالم اکنون می خواھند گره ای را که با سرانگشت قابل گشودن »وتو«است و معلوم نیست چرا 

  .است با دندان باز کنند
 می ترو اينجاست که نقش اپوزيسیون سکوالر دموکرات و انحالل طلب ِ حکومت اسالمی بارز  

 که در داخل کشور ی جز اين اپوزيسیون، اسالمی و لطمه ديده از خباثت ھای حکومت، دردمند ِايران. شود
 که اگر اراده کند می تواند جھان ،دچار سرکوب دائم است و چاره ای جز سکوت ندارد و بال خارج کشور آن

  .  پناه ديگری ندارد،را پر از جوش و خروش کند
رهء مريخ نمی توان از ک حکومت اسالمی را ای متمدنی برجانشینان  اين واقعیتی است کهآخر  
 و ھمین ماحضر است که سال ھا دچار رخوت و امید بستن به ! ھمین است که ھستحضر ماما !وارد کرد

 ھمین اپوزيسیون.  و اکنون وقت آن رسیده که بخود تکان دھدجناح ھای مختلف اسالمی بوده است
تی فشرده گلو شود و از جانب آنان به اين نوع سیاست  است که بايد سخنگوی ملسکوالر دموکرات ايران

داران اعمال می شود اعتراض کند و، ھمچون نمايندگان حزب جمھوريخواه در کنگرهء »وتو«که از جانب 
امريکا، شجاعانه اعالم بدارد که تفاھمات با حکومت اسالمی ذلیل شدهء مسلط بر ايران تنھا تفاھماتی با 

  . به ملت ايران نداردھمان حکومت است و ربطی
ود دارند که می توانند اگر در امريکا قدرتی به نام کنگره و رياست جمھوری از حزب جمھوریخواه وج  
، در صورت قبضه کردن قدرت، اين توافق را مورد تجديد نظر قرار می دھند، بايد ديد که ملت ايران ادعا کنند

  اينگونه سخن بگويد؟که را دارد که 
نام  ،در اسناد و مذاکرات و مصاحبه ھای جاری چرا ،ون بايد از خود بپرسد کهاين اپوزيسی  

 سھوی است؟ يا منظور آن است یآيا اين اتفاق.  است شده»ايران«به تبديل » جمھوری اسالمی ايران«
صورت می گیرد و، چه حکومت اسالمی باشد و چه نباشد، ايرانیان ملزم به » ملت ايران«که اين توافق با 

  اپوزيسیونچه کسی جز و اگر چنین است اعتراض به اين اقدام وظیفهء مبرم يبندی به آن ھستند؟پا
  . استسکوالر دموکرات اين حکومت

 تحريم ھائی بخاطر ،در عرف بین المللی، حکومتی که جان و مال ملتی را به خطر انداخته و تنھا  
 میلیارد دالر سرمايهء ملت را بر باد داده است،  سالیانه صد،که در برابر پروژهء اتمی اش ايجاد شده اند

نمی تواند حکومتی شايستهء ادامهء کار باشد و سران و برنامه ريزان آن جنايتکارانی علیه کل بشريت 
آنھا، با ھر معیار بین المللی که . محسوب می شوند که روزی بايد در محاکم مردمی پاسخگوئی کنند

يندگان واقعی ملت ايران با کشورھای ديگر و سازمان ھای بین المللی بسنجیم، نمی توانند بعنوان نما
  .شوند و نسل ھای آيندهء کشور را از دارائی و حقوق خود محروم نمايند» تعامل«وارد 

بھر حال، بنظر من، می توان امید داشت که، در طی سه ماھهء پیش رو، شخصیت ھا و احزابی   
ای ماھیتی سکوالر دموکرات ھستند از خواب گران و رخوتناک برخیزند و که، بنا بر مواضع و اھداف خود، دار

در اين مورد از . برای انجام وظايفی که تاريخ، آن ھم بصورت يک فرصت، در اختیارشان گذاشته اقدام نمايند
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ھم اکنون براه انداختن يک کمپین بین المللی که از يکسو معرف چھرهء صلح طلب و ضد تسلیحات اتمی 
  . کار چندان کوچکی نیست،حکومت اسالمی است) يا مشروعیت ِ( نافی حقانیت ، از سوی ديگر، وبوده

سومین کنگرهء سالیانهء سکوالر دموکرات «و از آنجا که خوشبختانه چنین اتفاق افتاده است که   
رم و يک ھفته پس از تاريخی که برای نھائی شدن توافق نامه تعیین شده، در روزھای چھا» ھای ايران

 من به عنوان یکی از اعضای، در شھر فرانکفورت آلمان برگزار می شود، ) تیرماه14 و 13(پنجم ماه جوالی 
ر دستور کار  را د موضوعرسیدگی به اين ھمکارانم تقاضا کنم تا ازمی خواھم  کمیتهء برگزاری اين کنگره،
، برای ثبت در تاریخ د تانپیشنھاد کن  شرکت کنندگان در کنگرهبهه قرار داده و يکی از نشست ھای کنگر

اين قراردادھا فقط با «:  بفرستند1+5ھم که شده، نامه ای رسمی بدين مضمون به مقامات کشورھای 
، که بر بنیاد ند و ھر حکومت ملی و سکوالر دموکراتي در آیندهعقد شده احکومت اسالمی مسلط بر ايران 

 در تا حق دارد  متمدن بین المللی عمل می کند،ء به جامعهخلع سالح اتمی عمومی و باز گرداندن ايران
  » !ه ضرر ملت ايران است نپذيردبکه  و آنچه را ردهآنھا تجديد نظر ک

که تا آن برای آنمی توان فرصتی برای نیروھای سکوالر دموکرات دانست در واقع، اين کنگره را   
 در آن کنگره نظرات خود را به اطالع ديگر سکوالر  پرداخته و با شرکتپروندهتاريخ به مطالعهء جوانب اين 

  . برسانند و عموم مردم ايراندموکرات ھای ايران
 قابل ثبت در تاريخ کشورمان مبدل  ایبه واقعهشايد اين گردھمآئی، به مدد شرکت کنندگان اش،   

جلوگیری از عقد ًا نقد و اعتراض، و احیان اوجگاه کمپین بین المللی برای ،از يکسوشود؛ واقعه ای که، 
را بر میز ھمهء » تغییر رژيم« بازگرداندن گزينهء  باشد و، از سوی ديگر،توافقی خفت بار با حکومت اسالمی

 نه به دست فرصت طلبانی که خود را برای ايفای حکومت ھای متمدن جھان ممکن سازد؛ بازگشتی البته
دتی دراز دم خود را الی پاشان گذاشته و به تا مبايد و اکنون  آماده کرده بودند» چلبی ايران«نقش 

 و ضرر  که ھم ايرانی سربلند،ت کشورد، بلکه به دست فرزندان میھن دوسغارھای کھف شان برگردن
  . ھستند جامعه بین المللیدر آن ء می خواھند و ھم طالب حضور صلح جويانه و متمدنانهنکرده را
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