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 امريكا برابر سنگربندی در

 
حاآميتی ندارد و در جمهوری  عقب نشينی و تغيير سياست های داخلی و خارجی، هنری است آه هر

اسالمی هيچ راه حل ديگری جز يك تفاهم عالی در راس حاآميت برای عقب نشينی مسالمت آميز، آنار 
ن بخشی از حاآميت، قبول اتحاد ملی، تبديل سيمای حاآميت سرآوبگر به تلويزيون ملی ايران و در رفت

خدمت اين عقب نشينی، گشايش فضای سياسی و آنار رفتن از سر راه مردم، برآناری عاملين اصلی 
 واال با .نيست... های گذشته و اعالم انحالل نهادهای عامل آن سياست ها و سياست های ضد مردمی سال

رويم به    شود و ما می رفتن حسن و آمدن حسين، حتی اگر آابينه نظامی هم تشكيل شود مشكل حل نمی
خواهد، نه با اشغال ايران و عراقی آردن آشور، بلكه از درون   سمتی آه در پايان آن، امريكا آنچه را می

 امنيتی به سر -ن اقتدار نظامیزما. صندوق رای در يك انتخابات تحت نظارت خود بيرون خواهد آورد
 تا - از قتل-از برف تا زلزله( دهد  رسيده است و از درون هر حادثه آوچك و بزرگی آه در ايران روی می

 .آيد پيام ضرورت عقب نشينی حاآميت بيرون می)  از اعتياد تا بيكاری-فحشاء
 

 2002، یعنی در جوالی خواهيم دریابيم، آه چرا آقای الهی دو سال پيش   ما می:خدابخشيان
مضمون همان اظهاراتی را پيش بينی آرد، آه خانم آوندوليزا رایس وزیر خارجه امریكا در 

یعنی انتخابات ایران را غير مشروع خواند و . سفر سریع خود به اروپا، آن را مطرح آرد
ه گفته واقعا همانطور آه شما در آن مصاحب. درباره یك انتخابات آزاد در ایران سخن گفت

سياست های امریكا در ایران  بودید، شكست جنبش اصالحات در ایران، زمينه پيروزی 
رویم؟ چرا   ایران پيش می خواهد شد؟ ما به سمت یك انتخاباتی آزاد و تحت نظارت امریكا در

  شما به چنين تحليلی رسيده بودید؟2002جوالی  در
ن در گفتگوهای گذشته ای آه با هم داشتيم،  بله، همانطور آه شما هم اشاره آردید، م:الهی 

خدمت شما و شنوندگان شما گفتم، آه ما با شرایط نوینی در جهان روبرو هستيم آه تحوالت 
در آشور ما نيز خواه ناخواه تحت تاثير این شرایط قرار گرفته و بازهم بيشتر قرار خواهد 

  .گرفت
جمهوری آقای خاتمی و در واقع از های گذشته، آه منظورم دو دوره ریاست  درتمام سال

آنون، دو گزینه در برابر  تا1376انتخابات ریاست جمهوری  شرآت غافلگير آننده مردم در
  . جمهوری اسالمی قرار داشته است

یك گزینه این بوده آه به خواست مردم گردن گذاشته و اصالحات را بپذیرد و در نتيجه، 
  .مشروعيت مردمی برای خود به دست آورد

گزینه دوم این بود آه متكی شود به نيروی نظامی و امنيتی و برود دنبال همان اقتداری آه 
یعنی چنگ و دندان به مردم و نيروهای طرفدار . آقای خامنه ای بارها از آن یاد آرده است

این اقتدار الزم نيست به صورت خود ایشان  حتی لبخند هم در. اصالحات و رفرم نشان دادن
این توصيه خود ایشان در یكی از سخنرانی هایش . ن این نوع اقتدار ظاهر شودو طرفدارا

  .است
آشاآش پرحادثه و تاریخی ميان این دو گزینه، مردم ایران مقدار بسيار زیادی دچار یاس  در

و نااميدی شدند، نسبت به این آه تحول بتواند به این آسانی، بدون خشونت و حتی خونریزی 
ها در آجا النه دارند، برای ما  برای ما این مهم نيست آه آن. دیگر باشندآجای  یا هر و از

 مهم است آه سياست و خواست امریكا چگونه گام به گام در جمهوری اسالمی پيش برده می
اميدی مردم از امكان تحول در داخل آشور تا حد گردن گذاری بر طرح های  شود و بر نا 



 آافی تادن رمز و راز اتمی ایران بدست امریكا باندازهاف. شود خارج از آشور افزوده می
 ارتباطی امریكا در درون حساس ترین ارگان های نظامی و ـگویای نفوذ عميق اطالعاتی 
چرا نباید تصور آرد آه وقتی در مسائل اتمی ایران اینگونه . رهبری جمهوری اسالمی است

 گيرنده سياسی نفوذ ندارند؟ قطعا دارند نفوذ آرده اند، در ارگان ها و مراآز حساس و تصميم
نشانه اش همين زمينه ایست آه اآنون در جامعه ایران برای پذیرش نجات . آنند و عمل می

دهنده ای از خارج آشور فراهم آرده اند و آقایان هنوز تصور شرایط مطلوبی را بدست 
ر از این بود، اینهمه این زمينه را خودشان هم حدس زده اند، اگر غي. آنند آورده اند می

پوسترهای عظيم در پررفت و آمدترین خيابان ها و چهارراه های تهران درباره شكنجه 
 آردند و سيمای جمهوری اسالمی اینقدر  زندانيان عراقی در زندان ابوغریب نصب نمی

اگر زمينه داخلی پذیرش نجات دهنده ای از خارج .  آرد برنامه در این ارتباط پخش نمی
همين سياست را اآنون هم به شكل .  نداشت، این همه پوستر و برنامه هم الزم نبودوجود

آنند مردم    سعی می با انواع دروغ. آنند دیگری، درارتباط با نتيجه انتخابات عراق دنبال می
از جمله اینكه امریكا غافلگير شد و در انتخابات عراق باخت و شيعيان . را فریب بدهند

آه همه  حالي در. اسالمی در عراق برنده شدند و از این دست تبليغاتطرفدار جمهوری 
شاهدند نه آیت اهللا سيستانی طرفدار جمهوری اسالمی والئی است و نه شيعيان عراق مقلدان 

حكومتی شبيه حكومت ترآيه از نظر اسالمی، حداآثر خواست شيعيان . آقایان در تهران
المی و م عراق است و جدائی بين جمهوری اسعراق و در واقع معقول ترین خواست مرد

 ماند، همان  وند یا پسوند اسالمی هم به آن اضافه شود باقی میجمهوری عراق، حتی اگر پيش
 سال درگير جنگ با ایران بوده 8ضمن آنكه مردم عراق هم . طور آه در افغانستان باقی ماند

ده، در دولت صدام حسين هم عليه جمهوری اسالمی عليه عراق ش اند و همان تبليغاتی آه در
  .ایران شده است

 آليات آن تبدیل به رویداد شده 2005 آه در فوریه 2002بهر تقدیر، بحث ما در جوالی 
این آه جمهوری اسالمی نخواست و نتوانست تغييرات داخلی و جهانی را ببيند و . همين بود

 سال پيش و در 25ن تزهایی آه ها رفتند دنبال هما آن. خود را سریعا با آن همآهنگ آند
در این . جهانی آامال متفاوت با امروز و ایرانی بسيار متفاوت تر از اآنون طرح شده بود

 سال اخير برخی از ارتجاعی ترین و ماجراجویانه ترین آن تزها را بصورت آج و 16 ـ 15
  . ال آردنددنب) بقول آقای خامنه ای(معوجی، توسط باصطالح نيروهای تازه رویش یافته

این درك شرایط و ضرورت تغييرات به چه مفهوم است؟ بعضی از شنوندگان : خدابخشيان
گویند، این نوع توصيه ها مثل خط دادن به جمهوری اسالمی برای ماندن است و   برنامه می

  !نه سقوط آردن
آسی آنيم و نه خط به   اینجا بحث می ما نه درباره بقای جمهوری اسالمی در: راه توده

 خواهم و باید  من جمهوری اسالمی را نمی" اجتماعی با شعار ـمبارزه سياسی . دهيم می
تواند شب های تعطيل و یا در   زند می  آسی آه این نوع حرف می. تفاوت دارد" سقوط آند

خواهد   آند هرچه دل تنگش می  یك فرصتی آه برای دیدار این و آن و خاطره گوئی پيدا می
آنار  خواهد در اما آن آس آه می. هم برود دنبال آار و زندگی شخصی اشبگوید و صبح 

مردم حرآت آند و همراه آن ها به نتيجه واحد و قطعی و عملی برسد موظف است از قوانين 
آن هم مسلط نباشد، با جمع و در دل  حتی اگر به تئوری. عام مبارزه اجتماعی پيروی آند

  .گوئيم   میرود آه ما  جمع همان مسيری را می
واقع هم  خواهند به نتيجه برسند و در  ها آه خيلی سهل الوصول می این پاسخی است برای آن

  . شود آه نشسته و منتظر این نتيجه اند   سال می25
  :اما، در ارتباط با بخش اول صحبت شما، یعنی امكان مانور حاآميت باید بگویم



 هنری است - حتی خودـط و تطبيق آن با منافع  درك شراییعنی. هرحاآميتی توان مانور ندارد
متاسفانه حاآميت ایران نشان داد آه دارای این توانایی برای . آه نزد هر حاآميتی نيست

  .تطبيق خود با شرایط جدید به این آسانی نيست، مگر آن آه پوست بياندازد
نيست، بلكه درك آشور  منظور ما از مانور و درك شرایط هرگز تسليم شدن و نفی استقالل 

آن شرایطی است آه بوجود آمده و اتخاذ سياست های نوینی را اگر طرفدار استقالل آشور 
  . سازد  باشند و به منافع مردم فكر آنند ناگزیر می

مرآز و آانون قدرت در جمهوری اسالمی اگر درك آرده بود آه امریكا با شعار دمكراسی و 
ان است، آنوقت سياست سرآوب آزادی و اصالحات را حال تهاجم به ایر انتخابات آزاد در

 آرد و ادامه همان مشی و سياستی آه آقای خاتمی در مصاحبه با آریستين امانپور  دنبال نمی
در داخل آشور هم . رفت  گرفت و جلو می  در تلویزیون سی ان ان مطرح آرد را می

همين نشانه ها .  فرستاد دان نمیفرماندهان سپاه را برای بریدن زبان و شكستن قلم ها به مي
آافی است تا به این نتيجه قطعی برسيم آه این آانون قدرت از قافله درك شرایط و مانور 

اینها نكاتی نيست . عقب ماند و در عوض، بقایای مشروعيت مردمی حكومت را هم بر باد داد
  .ن غافل مانده باشندآه امریكا و طراحان استراتژیك در مرآز تعيين سياست در امریكا از آ

ن نمونه عنوابه نتخابات در افغانستان و عراق را خانم رایس بالفاصله پس از ورود به لندن ا
نظر ما، از این دو مثال نتيجه گيری آرد آه باید آن را خيلی به های دمكراسی مطرح آرد و 

بات آردند، آه عراقی ها و افغان های داخل ایران استقبالی از انتخا: "او گفت. جدی گرفت
  ." شوند  حاال مردم ایران از آن درس گرفته و تشویق می

تواند درباره تحميل آن به جمهوری  واقع او به آن چيزی اشاره آرد آه آمریكا در آینده می در
از نظر ما، سایه روشن های این طرح در آینده و پس از . اسالمی تصميم قطعی بگيرد

ها و جلب موافقت قطعی سازمان ملل در باره ایران بازهم همآهنگی های بيشتر با اروپائی 
طرح خاورميانه بزرگ "جمهوری اسالمی نتوانست ماجرای . بيشتر مشخص خواهد شد

را درك آند، نتوانست مرگ ناگهانی عرفات را در قلب تحوالت آینده خاورميانه درك " امریكا
مبری بود برای اسرائيل و به سود  سپتا11آند، نتوانست ترور رفيق حریری را، آه در واقع 

زدند و   اگر درك آرده بودند خيلی سریع باید دست به مانور داخلی می. آن درست درك آند
  یعنی سنگر بندی داخلی را محكم می. گرفتند  سياست جدیدی را در ارتباط با منطقه پيش می

 با انتخابات ریاست خواهند  نه سنگر بندی برای جنگيدن، نظير همين بازی آه می. آردند
شما . جمهوری و تشكيل دولت مقتدر در آورند، بلكه سنگر حمایت مردمی منظورم است

شاهدید آه چنين نكرده اند و ظاهرا آلوده تر و چند پارچه تر از آن هستند آه بتوانند به چنين 
  .درك و قدرت مانوری برسند

  توان سنگر ساخت؟   چگونه میبا مردم پاسيو شده و به حاشيه رانده شده: خدابخشيان 
همان طور آه خدمت شما بارها گفته ام آن چيزی آه اهميت داشته و دارد ! ببينيد: راه توده

این است آه رفرم و اصالحات در داخل آشور ایران به پيش رود، بدون دخالت نيروی 
ا به متاسفانه حاآميت روشی داشته آه این امكان را از خودش گرفته و مردم ر. خارجی

این نتيجه را شما هم در . آرده و به حاشيه رانده است) منفعل(نوعی به قول خودش پاسيو
اما این مسئله روی دیگری هم دارد آه آن روی دیگر مورد . سئوال خودتان مطرح آردید

مردم همچنان سياسی . نظر ماست، و آن اینكه به نظر ما مردم حاشيه تحوالت را نپذیرفته اند
 دهد این را نشان مي  ایران روی می شناسند و در هر حادثه ای آه در   را میاوضاع. اند

دهند، با سيل، با برف، در زلزله، در یك حادثه رانندگی و خالصه هر حادثه و پدیده ای مردم 
  این آه حاآميت نمی. دهند  این درك و شناخت خود از حاآميت و خواست تحول را نشان می

اتفاقا، .  شود آه ما هم نبينيم زند، دليل نمی  ببيند و یا خود را به نادیدن میتواند این واقعيت را 
. داند و روی آن سرمایه گذاری آرده است  به نظر ما امریكا هم این نكته را خيلی دقيق می



فقط منتظر شرایط مطلوب تر داخلی و جهانی است آه در همين مصاحبه هم به آن اشاره 
  .آردم

چرا نباید این حادثه را بررسی آنيم آه .  بهمن امسال توجه آنيد22پيمائی شما به همين راه
مردم به چه علت و انگيزه ای در آن سرما و برف آمدند به خيابان و در ميدان آزادی جمع 

  شدند؟ 
دانيم   حاآميت آوشيد این راهپيمائی را دفاع از وضع موجود آشور جلوه دهد، اما ما آه می

این یك .  مردم برای مخالفت با تهاجم نظامی و اشغال آشور به ميدان آمدند.واقعيت این نيست
اما روی دیگر سكه اینست آه دست حاآميت هم برای مانور روی خطر . روی سكه است

مردم با همين راهپيمائی دست . اشغال ایران و رفتن به سوی سياست های جنگی بسته شد
با حكومت نظامی و جمهوری سپاهی مخالفت . حاآميت جنگ طلب و ماجراجو را هم بستند

. درست است آه این را در شعارهایشان اعالم نكردند، اما ما نباید منتظر شعار باشيم. آردند
عنوان به اینست آن تفاوتی آه نگاه ما . يمباید عمق یك شناخت و پدیده را بشكافيم و تحليل آن
  .ود داردتوده ای ها با نگاه های دیگر نسبت به رویدادها وج

داند و به همين دليل هم در تمام دوران گذشته روی   نظر ما، امریكا هم دقيق این را میبه 
یعنی . آند و نه اشغال ایران و عراقی آردن ایران  حمله به تاسيسات نظامی ایران تكيه می

ل تهدید به تهاجم به آن نيروئی آه نظامی است و با آمال تاسف سياست های حاآميت در حداق
 سال گذشته، آن را بكلی از حمایت مردمی محروم آرده و مردم چندان نسبت به ضربه 8این 

آنند بد هم نيست آه یك قدرت    دهند، بلكه حتی شاید فكر می خوردن آن حساسيت نشان نمی
درست فاجعه . زند بزند  برتر بتواند یكی توی سر آن قدرتی آه در داخل توی سر مردم می

ن نشد و نشده مگر با سياست های سرآوبگرانه و ضد مردمی حاآميت و ما همينجاست و ای
های اخير در  از این نظر بسيار متاسفيم و اميدواریم آن بخش های مخالف سياست های سال
آنار مردم قرار  سپاه پاسداران سرانجام ابتكار عمل را در این نيرو بدست گرفته و در

ط دهی به جمهوری اسالمی تصور آرده اند و یا مخالفت اگر شنوندگان شما این را خ. بگيرند
آینده نشان خواهد داد آه این فكر و . با سرنگونی جمهوری اسالمی، ما اعتراضی نداریم

اندیشه و پيش بينی ما بيشتر آاربرد عملی و واقعی داشته و یا سرنگونی های شعاری و 
  !محفلی

  به ایران حمله نخواهد آرد؟ بنابراین شما معتقد هستيد امریكا : خدابخشيان
همانطور آه گفتم و تا این لحظه مشخص است، آمریكا نيازمند حمله نظامی برای : راه توده
اوال شدنی نيست و دوم اینكه برای آن تحوالتی آه امریكا بدنبال . نظامی ایران نيست اشغال

ضربه ای بزنند، آن ها اگر . واقعا هم ضرورت ندارد. ضرورت ندارد آنست چنين حمله ای 
به نظر ما ضربه ای نظامی به تاسيسات نظامی و اتمی ایران خواهد بود، تا هم خيالشان از 

آسوده شود وهم تضعيف روحيه سپاه و روحيه نظامی جمهوری  فعاليت های اتمی ایران
اسالمی را باعث شوند، تا از این طریق شرایطی را هم فراهم سازند برای اعتراضات 

 روند به سمت یك انتخابات زیر نظارت بين المللی در  سپس می. دم عليه حاآميتخيابانی مر
  .آنم به آخرین پدیده، یعنی حوادث اوآرائين باید بيشتر توجه آرد  فكر می. ایران

همه این احتماالت بسيار بستگی دارد به اینكه انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران به چه 
 در آن شرآت 76شكل برگزار شود، چقدر مردم، با اراده و عزم تحوالت، مثل انتخابات 

  .چه آسی انتخاب شود و آن آس چه برنامه ای داشته باشد. آنند
ی مونيخ، آنفرانس ناتو در فرانسه و سفر بوش به بازگردیم به آنفرانس امنيت: خدابخشيان

واقعا چه خبر است؟ آنطور آه گفته . اروپا، پس از سفر خانم رایس به اروپا و خاورميانه
  شود، آینده ایران در تمام این آنفرانس ها مطرح است؟ می

   



  سفرها قرارما هم اعتقاد داریم آینده ایران در آانون همه این آنفرانس ها و! بله: راه توده
 به اروپا آه یك تور سياسی بود  آنفرانس مونيخ، سفر آقای رامسفلد و سفر خانم رایس. دارد

و دستور آار سفر بوش به اروپا و دیدار با رهبران اروپا را فراهم ساخت، عمدتا بر محور 
  . مسایل مربوط به خاورميانه و ایران دور زده است

شود چه   بل تدوین شده ای مرحله به مرحله پيش برده میشود آه یك برنامه از ق  احساس می
مرگ ناگهانی یاسرعرفات و بعد جایگزینش و . در ارتباط با عراق چه در ارتباط با ایران

 آه باید حتما  مذاآرات صلحی آه شروع شد و قبول یك آشور فلسطينی در آنار اسرایيل،
ها نشان دهنده یك جهش  تمام این. شدمناسبات جدی سياسی و اقتصادی با اسرایيل داشته با

امروز مطرح » خاورميانه بزرگ«این طرح با نام . بزرگی برای اجرای یك طرح آلی است
یعنی . در آنفرانس مونيخ هم عمدتا حول همين محور دیدارها صورت گرفته است. باشد  می

سوئی نه در این هم. ها با امریكا هماهنگی بين آشورهای اروپایی برای همسوئی همه آن
ارتباط با عراقی است آه بهرحال سمت و سوی جا افتاده ای نسبت به گذشته گرفته است، 

یعنی همان خالئی آه در مورد عراق وجود داشت و . بلكه همسوئی در ارتباط با ایران است
. تا حدودی باعث شكاف بين آلمان و فرانسه از یكسو و امریكا و انگلستان از سوی دیگر شد

آنند تا جلب رضایت    دانيم چيست بين خودشان دوباره تقسيم می  چيزهائی را آه ما نمیدارند
شود و تقسيم   این مسایل معموال پشت صحنه حل و فصل می. از هم آرده و یكپارچه شوند

آنند آه ما از آن   اطالعات بسيار محرمانه ای را با هم مبادله می. گيرد  غنائم صورت می
 آند، تا سال ها بعد، آه بتدریج اسناد از تاریخ  هان هم اطالع پيدا نمیخبری نداریم و ج
مثل آنفرانس گوادلوپ آه در آن امریكا و متحدانش، . شود  ها منتشر می مصرف گذشته آن

 آشور بزرگ سرمایه داری وقت برای رفتن شاه از ایران، سقوط سلطنت او، 7یعنی 
  .  در آن تصميم قطعی گرفتندجلوگيری از انقالب و نجات منافع خودشان

ولی به . شود  شود آه سال ها بعد اسنادش رو می  آارهایی می. اآنون هم همان وضع است
هر حال این موضوع روشن است آه آمریكا برای جلب اعتماد و جلب همكاری جدی و 

این طرح به نظر ما امروز . همسویی آامل اروپا بر محور یك طرح واحد در تالش است
مسئله آره . به تحوالت و سياست های جدید اسرائيل بدقت نگاه آنيد. ميانه و ایران استخاور

مسئله اساسی . هيچ مسئله جدی و پيچيداه ای نيست، حتی با نمایش اتمی آه به راه انداخت
ایران در محور مذاآرات فشرده ای قرار دارد آه  آنيم  ما فكر می. خاورميانه و ایران است

  .یابد  رش میوقفه گست  بی
آنم هرگز به خاطر   امان می   اینكه اخبار را سالهاست پيگيری بیدمن با وجو! شما ببينيد 

 آورم وزیر خارجه ای با چنين سرعتی با سران آشورهای اروپایی و اروپای شرقی و  نمی
  . منظورم سفر اخير خانم رایس است. خاورميانه و ترآيه و اسرائيل مالقات آرده باشد

و یا این نيست آه .  طور نيست آه خانم رایس خيلی انسان پر انرژی است، آه هستاین
بلكه دليل آنست آه سوژه . حرف آمی برای گفتن دارد، آه به نظر ما حرف هم زیاد دارد

تمرآز بر روی یك موضوع و . مورد مذاآرات در این دیدارها آامال محدود و مشخص است
مسئله و موضوع مورد مذاآره خالصه . شود ها بحث می یا دو موضوع است و بر محور آن

چنان آه در لندن بالفاصله و در آلمان خيلی سریع و در ترآيه در . بندی شده است و جمع
شود و   اسرایيل و در فرانسه و در لهستان بالفاصله این یك و یا دو موضوع مطرح می

اطالعاتی داده . افی استشاید یكی دو ساعت آ. نيازی به بحث خيلی طوالنی هم نيست
اتفاقا این پدید بسيار هم . آنند  آنند و حرآت می  تفاهم می. شود  شود و اطالعاتی گرفته می می

دهد آه روی یك یا دو موضوع تمرآز و اطالعات آافی وجود   زیرا نشان می. خطرناك است
  .دارد

طين و لبنان است و خيلی به نظر ما امروز موضوع اساسی خاورميانه و مسئله اسرایيل و فلس
حاآميتی آه . دانيم یك طرفه قضيه هم ایران است  طبيعی است آه همانطور آه همه ما می



درك آند، نه تنها  نتوانست زمان مانور و عقب نشينی را در چارچوب منافع ملی آشور را
هميده درك نكرد، بلكه آانون و مرآز قدرت آن در مقابل آن بخش از حاآميت آه مسئله را ف

اآنون زمينه آن دخالت هائی را در ایران فراهم ساخته آه این روزها  بود هم ایستادگی آرد، 
  . آنند  همه در باره آن صحبت می

باره البه، زیرا این روزها شایعاتی درشما نظری را مطرح آردید، آه برای ما ج: خدابخشيان
این هم .  امریكا هم مطرح استبه ميدان آمدن هاشمی رفسنجانی و سازش و مذاآرات او با

  آنيد؟   همان مانوری است آه شما مطرح می
. آند نيست فقط همين اشاراتی آه اتفاقا خود آقای رفسنجانی هم از هم اآنون می: راه توده

آاندیداهای رسمی و غير رسمی ریاست جمهوری و حتی همين آقای الریجانی هم اآنون به 
های اجتماعی و انواع مسائل دیگر مورد نظر و خواست مسائلی مثل والیت فقيه، آزادی 

  .آنند مردم اشاره می
شود نشان دهنده   موضوع را از نظر ما اینطور باید دید آه تمام این مسایلی آه مطرح می

 آنست آه خواست هائی در جامعه مطرح است و آسانی آه شما از آنان نام بردید سعی می
ها از طرح این خواست ها  در درجه اول هدف آن. ر آنندآنند بر روی این خواست ها مانو 

دوم اینكه، آن چيزی آه برای ما اهميت دارد آنست آه حتی . آسب رای مردم است
آاندیداهای جناح راست حاآميت هم آگاه شده اند آه چه مسایلی در داخل آشور مطرح 

ا برادر آقای هاشمی و یا  آند آه این آقای هاشمی و ی فرق نمی. باشد و خواست مردم است می
خانم فائزه هاشمی و یا مهدی هاشمی باشند آه روی این خواست ها و فضای عمومی جامعه 

آنند، آسان دیگری هم مشغول همين مانورها هستند، حتی آقای علی الریجانی هم  مانور می
  .آند  آند و از آزادی زنان صحبت می  همين مانورها را می

آنند نشان دهنده این است آه در جامعه این موضوعات   طرح میموضوعاتی آه این ها م
عنوان عقب نشينی و درك شرایط است، چيز به اما آنچه مورد نظر ما . باشند  مطرح می

. عقب نشينی خود یك ابتكار است، یك هنر است، آه نيازمند توان باالیی است. دیگری است
حداقلی از  حتی برای حفظ. ازمند استدانستن لحظه عقب نشينی خودش به یك تيزهوشی ني

  .منافع اقتصادی خویش در حاآميت بعدی
اینطور آه . در آانون قدرت در جمهوری اسالمی ما شاهد چنين درك و تيزهوشی نيستيم

آنيم حتی به شيعه و به اسالم هم در ایران لطمات جدی و بيشتری   روند، ما فكر می  می پيش 
  .حاآميت  اقتصادی خودشان درخواهند زد، چه رسد به منافع
گوئيم، امروز این نيست آه آقای هاشمی بياید یك حرفی بزند و یا   آن عقب نشينی آه ما می

این آه آقای معين یك وعده ای بدهد و یا اگر آقای آروبی بشود ریيس جمهور همه چيز 
 نشينی آه نظر ما، آن عقببه .  سال گذشته را پشت سر داریم8ه ما تجرب. شود  درست می

ضرورت تاخير ناپذیر دارد و با سرنوشت استقالل و حتی تماميت ارضی آشور در ارتباط 
در آنجا باید به این درك برسند آه . است، نيازمند یك درك عمومی در مجموعه حاآميت است

اقتدار از طریق مسایل امنيتی و زندان و قوه قضایيه آه اصال قوه قضایيه نيست، بلكه قوه 
   به سر آمده است و مردم دیگر آن را نمیرزمان این اقتدا.  است دیگر ممكن نيستقهریه
عقب نشينی هم این نيست آه همان دادستانی را آه تا . زمان عقب نشينی رسيده است. پذیرند

خواهم عقب نشينی آنم و سياست   حاال بوده، روی صندلی اش نگهدارم و بعد بگویم من می
 خواهيم جامعه را تقسيم به انواع غير خودی ها  مثال دیگر نمی. مهای دیگری را اجرا آن

نماز جمعه دروغ بگوئيم و بازهم به  آنيم، تلویزیون مرگ و گریه و شيون داشته باشيم، در
ایران جلوی  سياست نصيحت و موعظه، آه حاصلش در فقر و فحشا و اعتياد گسترده در

   .این ناممكن است. چشم همه است ادامه دهيم



عقب نشينی آنست آه تعریف جدیدی از اقتدار ملی ارائه شود و بروند به سمت اقتدار متكی 
برویم به سمت یك آشتی ملی در داخل . است سازتر به وحدت ملی، آه از هر بمب اتمی آار

  .آشور
ها داشتند و اعمال  این آار وقتی عملی است آه آسانی آه این سياست را در تمام این سال

به نشينی و رفتن به سوی اتحاد ملی، عقب . بدون خونریزی. نار گذاشته شوندآردند آ
آنار رفتن این بخش از حاآميت . شود  صورت سازمان یافته از این مرحله به بعد آغاز می

موقع عقب نشينی آنند و سازمان یافته دست به این به تواند توام با خشونت نشود، اگر   می
پيام انقالب "شود مثل دوران شاه آه وقتی گفت   واال می. بزنندعقب نشينی از برابر مردم 

و تازه همان موقع هم . آه دیگر فریاد مرگ برشاه گوش فلك را آر آرده بود" شما را شنيدم
نتوانست عقب نشينی آند و به همان بازی ها و مانورهایی دست زد آه هيچ اعتبار و اعتقادی 

. مثل برآناری هویدا و بردن او به دربار شاهنشاهی. شتنسبت به آن در ميان مردم وجود ندا
تازه در گام دوم هم آه او را همراه ارتشبد نصيری زندانی آرد هم مردم دیگر این مانورها و 
عقب نشينی ها را باور نداشتند و دیدیم آه سرانجام تاخير در عقب نشينی و پذیرش واقعيات و 

  . ر شدخواست و اراده مردم به چه حوادثی منج
شود و مشكل با امریكا   آید و تحول می رود و حسين می   شود بگویند حسن می اآنون هم نمی

 سال نشد و مقاومت بسيار جدی صورت 8ما دیدیم آه چنين چيزی در این . شود  حل می
گرفت؛ زیرا حاآميت و مرآز قدرت در مجموع خود نخواست واقعيت را بپذیرد و هنوز هم 

به نظر ما اصالح طلب ها به این درك رسيدند و هنوز هم این درك را دارند، . نپذیرفته است
ها آه خيره سری آردند و مجلس هفتم را درست آردند و به تكرار آن برای انتخابات  اما آن

شك بخشی از فرماندهان  ها آه بی آن. اندیشند به چنين درآی نرسيده اند ریاست جمهوری می
آنند بر محور مسایل   شوند هنوز تصور می  ها محسوب می و آنموثرسپاه پاسداران هم جز

آه همه نشانه ها  حالي در. شود به حكومت ادامه داد  نظامی، سرآوب، زندان، امنيت می
آشور و روحيه مردم چنين  حاآی از آنست آه در شرایط آنونی منطقه و اوضاع آنونی داخل

ایی ها با چشم باز ناظر همين اوضاع و روند آمریكا و اروپ. اقتداری حتما قابل دوام نيست
  . هستند

اتحاد نظر و عمل امریكا و اروپایی از درون همين درك از شرایط ایران و گرایش های 
ها اتحاد خود را محكم خواهند آرد  آن. غالب در حاآميت جمهوری اسالمی بيرون خواهد آمد

توان حاآميت را ببرد، بسيار  میاین فرصت . و از فرصت به سود خویش بهره خواهند گرفت
خوب، اما رفتن این حاآميت وقتی صحيح است، وقتی ملی است، وقتی به سود مملكت است 

حتی اگر بخشی از آن برود و تصفيه مردمی در . آه از داخل آشور این آار انجام شود
ل این صورت است آه جانشينان، جانشينانی اند خواهان استقال در. حاآميت صورت گيرد

نه آسانی آه معلوم نيست، چه اندیشه هایی در سر دارند و یا چه وابستگی هایی . ملی آشور
متاسفانه حاآميت . شوند  حمایت قدرت های خارجی وارد صحنه می و یا با چه ماموریتی در
      . آند این را هنوز درك نمی

ید از حاآميت آنار برند، با  ها آه هنوز در فضای جنگ با عراق و فتح آربال بسر می آن
ها آه دیكتاتور ساز  ها آه قتل و جنایت و اعدام آرده اند باید بروند، آن گذاشته شوند، آن

شدند و پادشاهی روحانی را جا انداختند باید به حاشيه رانده شوند، تلویزیون مملكت باید بجای 
ه ملت باز خدمت به ارتجاع مذهبی در خدمت وحدت ملی در آید و درهای آن به روی هم

زنند و   فرماندهان سپاه آه زیر علم استبداد سينه می. شود و از انحصار خودی ها خارج شود
ذوالفقار والیت برای زدن گردن مردم شده اند باید سر جایشان نشانده شوند و برگماری ها و 
انتصاب ها و فرماندهی ها تحت ضابطه ای جدید قرار گيرد نه آنكه در بيت رهبری و در 

تمام این مسائل، همان مسائلی است آه . پشت صحنه یكی را برآنار و دیگری را فرمانده آنند



های آخر حكومت شاه هم مردم درگير آن بودند و اآنون   و بویژه در سال50 و 40در دهه 
  .رسانند  تداعی دقيقی را به ذهن می

  ایشی بر طبل جنگ میها آه اآنون و با هدف هيجان سازی و برگزاری یك انتخابات فرم آن
 زیرا می. دانند آه این یك بازی است و البته بازی خطرناآی است  آوبند، خودشان هم می

  .تواند زمينه ساز افكار عمومی جهان شود 
دانند آه ایران، دیگر ایران زمان جنگ با عراق و بسيج خود جوش نيروی مردمی   ها می آن

  .وحيه و توان مردمنه توان حاآميت چنين است و نه ر. نيست
اتفاقا بحث بر سر گذار مسالمت آميز از این مرحله و رفتن به سوی اتحاد ملی و عقب نشينی 
حاآميت و تصفيه بخش هائی از آن به همين دليل، یعنی بدليل خواست مردم برای دوری از 

 بهمن نشان داد آه مردم از جنگ و خشونت 22راهپيمائی مردم در . خشونت و جنگ است
بحث ما هم همين . تنفرند و خواه ناخواه از عاملين و مروجان این سياست نيز تنفر دارندم

  اصالحات و عقب نشينی این بار از اینجا آغاز می. گوئيم این بخش باید برود  است و می
شما ببينيد یك برف در گيالن چه شرایطی را به همراه آورد، یك زلزله در بم چه  .شود

 از خود برجای گذاشت، چنين مملكت و چنين شرایطی، امكان جنگ و عوارض اجتماعی را
بسيج نيرو و رفتن به جبهه را دارد؟ هرآس بگوید بله، یا نادان است و یا روی نادانی مردم 

  .حساب باز آرده است
یعنی جنگ نيروی نظامی جمهوری . تكليف جنگ آالسيك هم آه از روز روشن تر است

 آنيم  ما فكر نمی. یا سالح مدرن با سالح مدرن. امی امریكااسالمی با مثال نيروی نظ
امكاناتی فراتر از یوگسالوی و یا حتی عراق صدام حسين داشته  جمهوری اسالمی توان و

همين را باید درك آرد، آه ظاهرا بخش . مزه گذشته است  زمان این حرف های بی. باشد
  .رك آن نيست روحانی حاآميت قادر به د-قدرتمند و نيمه نظامی

  آنيد؟ آینده را چگونه پيش بينی می: خدابخشيان
ما هم به عنوان بخشی از مردم ایران قطعا نظرات خودمان را داریم، اما پيشگو و : راه توده

 ما تحوالت اجتماعی را بر. اینجا بگوئيم یك ماه دیگر چه خواهد شد آف بين آه نيستيم تا در
این  آنيم آه در  خواه ناخواه چاره اندیشی هائی نيز میآنيم و   اساس بينش خود تحليل می

  .برنامه شما هم به آن اشاره آردم
در شرایط و لحظه آنونی اگر حاآميت نتواند عقب نشينی سازمان یافته بكند و در داخل تن به 

آند   تحول بدهد و به سياست دفع تمام نيروهای ملی ادامه بدهد، شرایطی را فراهم می
 .ای خارجی آنچه منافع خودشان در آنست را به ایران تحميل آنند قدرت ه آه


