
 : تحریم کم است، بجنگید!تغییر گفتمانی رضا پھلوی، در یک سال آخر دولت ترامپ

کمتر از یک سال تا پایان دولت دونالد ترامپ، رویکرد اپوزیسیون جنگ طلب ایران بھ شدت تغییر کرده است. گروه ھا و  
پیش بینی کرده  57را در چھل سالگی انقالب سال جریانات جنگ طلب کھ از ابتدای دولت ترامپ، چشم انداز سقوط ج.ا 

بودند، اینک اما در سال پایانی دولت ترامپ، بھ شدت در تکاپوی ھستند تا بتوانند از فرصت باقیمانده دیگر ابزارھای  
 پیشنھادی خود برای براندازی ج.ا را بھ اندیشکده ھا، دولت و کنگره آمریکا ارائھ دھند.

مواضع اپوزیسیون جنگ طلب در یک سال اخیر بھ شدت رادیکال شده و نھ تنھا دیگر بھ   ھمین موضوع باعث شده تا
 تحریم اکتفا نمیکند، بلکھ در صحبت ھای خود بھ صورت غیرمستقیم، خواستار جنگ با ایران ھستند.

د. دو اندیشکده نمونھ بارز این تغییر رویکرد را میتوان در اظھارا رضا پھلوی در دو اندیشکده آمریکایی مقایسھ کر
دسامبر   14انستیتو واشنگتن (نزدیک بھ البی آیپک) و اندیشکده ھادسن (نزدیک بھ حزب لیکود اسراییل) بھ ترتیب در 
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 عضای برجستھ انستیتو واشنگتن نیز جلسھ خصوصی داشتھ استنیز، رضا پھلوی با ا 2019می  15الزم بھ ذکر است کھ در 

بررسی و مقایسھ اظھارات رضا پھلوی در این دو اندیشکده آمریکایی نشان دھنده تغییر محسوس گفتمان این افراد است.  
 ت:آنالیز دو سخنرانی بھ صورت اجمالی در جدول زیر و بھ صورت مشروح در قسمت انتھایی مقالھ قابل مشاھده اس

 )2020ژانویھ  16انستیتو ھادسن ( )2018دسامبر   14انستیتو واشنگتن (  ردیف
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 فراتر از تحریم (جنگ) فشار حداکثری   متمرکز بر تحریم ھای ھدفمند 



 

 ؟! نماینده انگلیسی زبان
نکتھ قابل توجھ آنکھ رضا پھلوی تنھا در مصاحبھ ھای بھ زبان انگلیسی و رسانھ ھای غیرفارسی زبان، از تحریم و حتی  

 د.جنگ علیھ مردم ایران حمایت میکند و در رسانھ ھای فارسی زبان، جرات بھ زبان آوردن این موضوع را ندار

چند ماه اخیر عنوان خود را از «رھبری جریان سلطنت طلب» بھ «وکیل   او در این موضوع وقتی خطرناکتر میشود کھ
ملت» یا ھمان نماینده مردم، تغییر داده و در رسانھ ھای فارسی و انگلیسی زبان خود را تحت این عنوان معرفی میکند.  

بھ عنوان «وکیل ملت»، مدعی شد کھ «مردم ایران تحریم   2019دسامبر  12در  نیوزویکجالب آنکھ وی در مصاحبھ با 
آنکھ چھ کسی در ایران از تحریم دارو، قطعات ھواپیما، خودرو و   حال میکنند و قدردان آن ھستند!» کھای آمریکا را در

یا اینکھ در انستیتو ھادسن وی درخواست «فراتر از تحریم» را برای مردم دارد و   ... رضایت دارد و قدردان آن است؟!!
 بھ صورت غیرمستقیم سناریو جنگ را بھ آمریکایی ھا، ارائھ میدھد.

 ر دو اندیشکده آمریکایی ظرف مدت یک سال؟!چرایی تغییر لحن رضا پھلوی د

بررسی اظھارات رضا پھلوی در ماه ھای اخیر نشان میدھد کھ رویکرد مبارزاتی وی از تمرکز بر مبارزه مدنی در داخل 
 کشور، بھ سمت مبارزه حقوقی (جنگ حقوقی) در خارج کشور تغییر کرده است. 

نفر در اعتراضات، رضا پھلوی در نامھ ای   1500ی بر کشتھ شدن و ادعای رویترز مبن 98پس از اعتراضات آبانماه 
، بھ صراحت مینویسد: « آنچھ امروز مردم ایران با  98آذر  19خطاب بھ آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در تاریخ 

از تمام امکانات و  عام، خواھم کھ برای پایان دادن بھ این قتل.. من از شما می .کشی استآن روبرو ھستند، عمال یک نسل
ای بھ  در نامھ  ۲۰۱۲ابزارھای در دسترس از جملھ ظرفیت شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده کنید. من در سال 
پسند ما بھ دادگاه رییس پیشین سازمان ملل متحد، نقش مھمی را کھ این نھاد باید در ارجاع مدعیات مستند و محکمھ

 ».ایفا کند، برجستھ کرده بودم 1ب اساسنامھ ُرم -۱۳ه المللی کیفری، منطبق با ماد بین

جاانداختن کلیدواژه «نسل کشی» در مجامع حقوقی، بخصوص در شورای امنیت، این امکان را فراھم میکند تا پرونده 
بھ ھمین دلیل  و اقدام نظامی علیھ کشور را مشروع جلوه دھد. شده برده 2فصل ھفتم منشور سازمان ملل  زیر بند ایران 

و ھدفمند برروی موضوعاتی کھ رنگ و بوی «تروریستی»  است کھ رضا پھلوی در موسسھ ھادسن، بھ صورت گزینشی 
 و در سخنرانی خود در خواست «فراتر از تحریم» (جنگ) را دارد. یا «نسل کشی» دارد متمرکز میشود 

در چند سال گذشتھ، غایت نھایی افرادی مانند رضا پھلوی و یا مریم رجوی، افزایش تحریم ھای اقتصادی بر ایران و 
یشت مردم برای کشاندن «جنبش گرسنگان» بھ سطح خیابانھا، و براندازی توسط قشر ضعیف جامعھ  گروگان گرفتن مع

ایشان در یک سال پایانی دولت ترامپ، برروی  بود، اما اینک کھ ھدف این افراد در داخل ایران بھ نتیجھ نرسیده، تمرکز 
ی سازی اورانیوم در نیروگاه ھای ھستھ ای،  آغاز جنگ با ایران است. ترور قاسم سلیمانی و پاسخ موشکی ایران، غن

موشک ھای بالستیک، نقض حقوق بشر و ... موضوعاتی ھستند کھ بھ احتمال زیاد در ماه ھای آینده، جنگ طلبان برای  
 

کھ   ۵کند مربوط بھ ارسال یک پرونده بھ "دادگاه بین المللی کیفری" است. بند کھ نامھ رضا پھلوی بدان اشاره می  "اساسنامھ رم "ب)(۱۳بند  -1
کند کھ در حوزه رسیدگی آن دادگاه میباشند کھ عبارتند از، نسل کشی؛ جنایت علیھ بشریت؛ جنایات جنایاتی اشاره می کند بھنامھ بدان اشاره می

  جنگی، وجنایات تجاوز بھ کشور دیگر.

 

ھا کھ در آن  ھاییاست؛ معموالً برای صدور اجازه برای مداخلھ نظامی در کشور  امنیت جھانیسازمان ملل درباره صلح و  فصل ھفتم منشور- 2
برای تمامی اعضای سازمان ملل الزامی است. بعنوان مثال،   ھاییجنگ و کشتار وجود دارد استفاده میشود، و اجرای اصول این چنین قطعنامھ 

از برجام در چھارچوب فصل ھفتم منشور صادر شد و بنا بر این اجرای اصول آن برای   شورای امنیت سازمان ملل در حمایت ۲۲۳۱قطعنامھ 
 .ھمھ الزامی است، کھ آمریکا با خروج از برجام تعھدات خودرا نقض کرد

 

https://www.newsweek.com/iranians-understand-trump-sanctions-obama-nuclear-deal-was-disastrous-shahs-son-says-1476874
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/


  تحریک آمریکا جھت حملھ بھ ایران، از آن استفاده میکنند، حال آنکھ مقامات آمریکایی باید بھ این نکتھ توجھ داشتھ باشند،
 این افراد جنگ طلب، کمترین مشروعیتی را در بین مردم داخل کشور ندارند.

الزم بھ ذکر است کھ در چند ھفتھ اخیر، بسیاری از طرفداران رضا پھلوی در رسانھ ھای فارسی زبان، سرنگونی قذافی  
 و جنگ لیبی را بھترین مدل برای سرنگونی ج.ا معرفی میکنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبیقی اظھارات رضا پھلوی در این دو اندیشکده اطالعات زیر را بھ ما میدھد: مقایسھ 

 تغییر نحوه ترسیم ج.ا در سطح بین الملل: •
o   در ھر دو انستیتو، رضا پھلوی دقایق ابتدایی سخنرانی خود را معطوف بھ توصیف و شرح حال ج.ا

عنوان یک نظام تخریبگر در امور منطقھ  میکند. با این تفاوت کھ در انستیو واشنگتن اقدامات ج.ا را بھ 
 :ای و بین المللی، بدون توان مدیریت داخلی عنوان میکند 

  بھ دنبال بی ثبات سازی ایران و پیشبرد منافع ۱۹۷۹جمھوری اسالمی از زمان تاسیس آن در سال ،
 ایدئولوژیک، اقتصادی و امنیتی خود بوده است. 

 ھای باستانی ما را سرکوب کرد. جمھوری اسالمی پرچم صدسالھ ما را تغییر داد و سنت 
 ی و  عدالتما را یا مورد بازخواست قرار داد و یا کشت. بی ھایمان را تصفیھ کرد، ھنرمنداندانشگاه

یافتھ را بر مبنای مذھب و جنسیت بنا کرد. ھوا، آب و خاک را کھ تجسم نابرابری و تبعیض سازمان
 ماھیت فیزیکی ایران است، تخریب کرد ...

 
o  «اما در انستیتو ھادسن، صرفا و تنھا برروی «تروریستی» بودن ماھیت ج.ا برای بھ اثبات رساندن «نسل کشی

 ارات رضا پھلوی در انستیتو واشنگتن: در این نظام تاکید دارد. اظھ
  رژیم صدھا تن را بھ دلیل تعلقات دینی، قومی، فرھنگی، عقیدتی و شغلی اعدام کرد از  ۱۹۷۹در سال

 .رو پارسا نخستین وزیر زن و حبیب القانیان از رھبران یھودیان ایرانجملھ فرخ
  المللی خود را آغاز کرد؛ از جملھ قتل ایرانیان تبعیدی مانند ھای بینخرابکاری ۱۹۸۰از سال

وزیر بختیار، ارتشبد اویسی و عبدالرحمان برومند در فرانسھ، فریدون فرخزاد در آلمان و علی نخست
 .اکبر طباطبایی اینجا در واشنگتن

 بار با عراق بھ کام نھا را در جنگ فاجعھیاب استفاده کرده و آھمزمان از کودکان ایرانی بھ عنوان مین
 .فرجامی کھ ھشت سال ادامھ یافتمرگ فرستاد؛ جنگ بی

  سرباز در  ۲۴۱حملھ بھ پایگاه سربازان آمریکایی در لبنان را سازمان داد کھ طی آن  ۱۹۸۳در سال
 .ھای خود کشتھ شدندپناھگاه

  نان ایرانی بھ خاطر عقاید سیاسی چپگرایانھ  هللا خمینی ھزاران تن از جوابھ دستور آیت ۱۹۸۸در سال
 .اعدام شدند



  گذاری مرکز یھودیان در بوئنوس آیرس را سازماندھی کرد کھ در آن رژیم ایران بمب ۱۹۹۴در سال
 .تن زخمی شدند ۳۰۰تن کشتھ و  ۸۵

  سرباز آمریکایی  ۱۹ھای الخبار در عربستان سعودی را منفجر کرد کھ طی آن برج ۱۹۹۶در سال
 .کشتھ شدند

 ھای بعد سپاه قدس وابستھ بھ سپاه پاسداران انقالب اسالمی تالش کرد تا رژیم خونخوار بشار در سال
زار تن اسد را در سوریھ بھ ھر قیمتی نگھ دارد کھ طی آن چندصدھزار سوری کشتھ شدند کھ بیست ھ

 .از آنان کودک بودند و میلیونھا تن دیگر مجبور بھ ترک کشورشان شدند
  پس از دو سال تظاھرات سراسری در ایران، ھمین چند ھفتھ پیش در اوج اعتراضات ضد رژیم در

شھر و مناطق مختلف ایران، رژیم در حالی کھ اینترنت را قطع کرد تا ارتباط بین مردم  ۱۵۰بیش از 
ھزار تن دستگیر شدند از جملھ پدران و مادران ۷تن را قتل عام و بیش از  ۱۵۰۰، تقریبا را مختل کند

 .سوگوار جوانانی کھ کشتھ شدند

 تغییر رویکرد مبارزاتی رضا پھلوی در مقابل جمھوری اسالمی از داخل بھ خارج:  •
o  و با پشتوانھ بررسی اظھارات رضا پھلوی در موسسھ واشنگتن نشان میدھد کھ وی با نگاه بھ داخل

 بھ ارائھ دیدگاه ھای خود می پردازد.  مردمی اعتراضات
 اشاره بھ شعارھای داده شده در اعتراضات 
 رغم موانع و مخاطرات بزرگ، دوران جدیدی از مخالفت با حکومت را شروع مردم ایران علی

 اند.کرده
 ایران در مقابل حکومت ناپذیر و جسورانھ در شھرھای کوچک و بزرگ آنان ھرروز خستگی

 ایستند. می
 ھا و ھای کارگری و انواع نافرمانی مدنی، مخالفت خود را با تمام بنیانآنان با تظاھرات، اعتصاب

 کنند. اقدامات جمھوری اسالمی ابراز می
 ھای الملل، حرکتبگیرند. برای جامعھ بین خواھند آزادی، کرامت و کشورشان را پسمردم ایران می

حل ست تا در برابر تھدیدھای متعدد جمھوری اسالمی بھ یک راه نانم بھ منزلھ فرصتی تاریخیمیھھم
پایدار دست یابند. در واقع، این فرصتی برای تغییر شکل خاورمیانھ است، چرا کھ یک ایراِن 

دموکراتیک نماینده مردم خود خواھد بود و ایرانی کھ نماینده مردم خود است، نیرویی متفاوت در 
 خارج از مرزھایش خواھد بود.

 کند، کار یک عده نیست و مستلزم مشارکت ھمگان است.آنچھ کھ امروز ما را بھ تغییر نزدیک می 
 توان نشست کنند کھ برای رسیدن بھ ھدف نمیبھ نظر من، امروز مردم ایران، بویژه جوانان درک می

 انجام دھد.و انتظار داشت کھ یک فرد یا یک نھاد ھمھ کار را 
  ای خواھد داشت این در گرو تصمیم مردم ایران در نھایت اگر از این صحبت کنیم کھ ایران چھ آینده

 است
o   ،اما اظھارات رضا پھلوی در موسسھ ھادسن در ھفتھ اخیر نشان میدھد کھ رویکرد مبارزاتی وی

 ا ایران است. معطوف بھ خارج کشور و اقدامات کشورھای غربی بھ خصوص آمریکا در تعامل ب
 عدم مذاکره با ایران 
  (جنگ) درخواست فراتر از تحریم 
  افزایش فشار 

 تغییر مسئولیتی کھ برای خود در مبارزه با نظام تعریف کرده:  •
o  :رضا پھلوی در موسسھ واشنگتن نقش خود را با عبارات زیر معرفی میکرد 

 ز»آمی«رسیدن بھ ایران سکوالر و دموکراتیک تنھا از طریق غیرخشونت 
 «.ھدایت روند مبارزات بھ سمت سکوالرسیم» 
 ام کھ نقش اصلی من سیاسی نیست. نقش من این است کھ کمک کنم طیف متنوع «ھمواره گفتھ

ھای امروز درباره منافع مشترک آینده ایران دموکراتیک را درک ھای سیاسی اولویتایدئولوژی
 کنند.» 

  محدوده و خط پایانی ھم برای آن در نظر گرفتم. «من ماموریتی برای زندگی خودم تعریف کردم و
 ام کمک بھ آزادی ایران از چنگ این حکومت است.»این کھ تنھا ھدف سیاسی

o  :وی اما در موسسھ واشنگتن نقش خود را بھ عنوان نماینده مردم یا ھمان «وکیل ملت» تعریف میکند 



 بھ کار گرفتم کھ ھماھنگی بین مردم  «با توجھ بھ اعتمادی کھ مردم بھ من دارند تمام تالش خود را
مان را توانیم بنشینیم و مشکالتایجاد کنم. ما یک دستور کار و ھدف داریم: آزادی کشورمان! بعد می

 حل کنیم.» 
 رسانم»رسان ھستم و پیام مردم را میگویم برای من و درباره من نیست! من فقط پیام«آنچھ من می 
  از زبان مردم سخن میگوید...رضا پھلوی بارھا در این گفتگو 
 اجازه بدھید مردم بھ شما پیشنھاد دھند» یعنی نماینده مردم بھ شما پیشنھاد دھد» 

 تغییر مشی مبارزاتی از مدنی بھ سمت جنگ:  •
o و   رضا پھلوی در گفتگو با انستیتو واشنگتن، مشی مبارزاتی خود را معطوف بھ خشونت پرھیز و مدنی

 میکند:   متمرکز بر تحریم ھای ھدفمند 
 .بر انقالب ھای رنگی اروپای شرقی تاکید دارد 
 خشونت و نافرمانی مدنی در مقایسھ با اسلحھ برداشتن و کشتن ھای بی«من ھمواره مدافع روش

ا کشی از پدران خود فرزندان شما رشماری بسیجی یا پاسدار ھستم تا در آینده فرزندان آنھا در انتقام
نکشند و چرخھ خشونت مدام بازتولید نشود. چون در آن صورت ھرگز بھ صلح و ثبات نخواھیم 

 رسید.»
  رمز کار بھ حداقل رساندن ھزینھ تغییر برای مردم ایران است. این فلسفھ من است. تغییر بدون»

موکراتیک آمیز بھ نتیجھ دھزینھ نیست. و مھمتر این کھ من سناریوی تغییری را کھ با روش خشونت
  »برسد، سراغ ندارم.

  ما شاھد سیاست تحریم علیھ ایران بودیم کھ مردم ایران را بھ دشواری انداخت اما حاکمیت را نیز تحت
توان مسدود کرد تا بھ جای آن کھ تحت کنترل حکومت ایران باشد، بھ ھا را میفشار گذاشتاین سرمایھ

حمایت از برای [نیروھای دموکراتیک رسانده شود. یعنی ایجاد ثروت وقتی ثروت در ایران 
رساند در حالی وجود ندارد. تخصیص بودجھ نابجا از سوی غرب در جای غلط ضرر می ]اپوزیسیون

 رسان ما باشدکھ تحریم ھدفمند ممکن است کمک
 ھا در کل بر رژیم تاثیر گذاشتھ، اما بر مردم ھای ھوشمند و ھدفمند موافقم. تحریممن با اعمال تحریم

پرسند تا کی از ما انتظار دارید سختی بکشیم و بھ جای این کھ ھ. مردم میایران ھم تاثیر سنگینی داشت
 کنید؟کنند، خالص شویم، با آنان مذاکره میکمک کنید از شر کسانی کھ بھ ما ظلم می

o   حمایت   فشار حداکثری فراتر از تحریم (جنگ)اما در گفتگو با انستیتو ھادسن بھ صورت ضمنی از
 میکند: 
 تان درواقع دخالت خارجی بود کھ این اوضاع را بھ وجود آورد. مردم ایران دنبال در عراق و افغانس

خواھند ولی در عین حال دخالت شما نیستند بلکھ خواھان تغییر سیاست خارجی شما ھستند! کمک می
ھای حزبی کشورھای دیگر بشوند. سیاست دو حزب در کشور شما سیاست خواھند وارد بازینمی

 !ھا بشوندخواھند وارد این رقابتو مردم ایران نمی داخلی آمریکاست
  صرف اعمال تحریم و حفظ وضعیت موجود و امید تغییر داشتن، اشتباه اساسی دولتھای غربی از بدو

 تاسیس رژیم است.
 ی برخورداری از ھر ذّره این رژیم سزاوار ھر نوع فشار حداکثری است؛ اما مردم من شایستھ

 .ندپشتیبانی حداکثری ھست
 

 

 

 

 

 

 



 ،  ۲۰۱۸دسامبر  ۱۴گفتگو مھدی خلجی با رضا پھلوی در موسسھ واشنگتن روز جمعھ 

 

 گفتار گشایش بحث (سخنرانی رضا پھلوی)

بعد از ظھرتان بخیر، متشکرم آقای خلجی بابت معرفی من. از این کھ این جلسھ امروز در اینجا برگزار  رضا پھلوی: 
شود، خرسندم و ممنونم از موسسھ واشنگتن برای میزبانی این بحث. نھادھایی چون موسسھ واشنگتن کماکان نقشی مھم  می 

تواند برای منطقھ حساس ما،  دھی سیاست خارجی میشکلھا در در شناخت و درک خاورمیانھ مدرن ایفا کنند. مشارکت آن 
ھا، مساجد  ھا، کارخانھروزھا اغلب در دانشگاه دار باشد. مایلم بحثم را با شعاری کھ اینبویژه در این دوران پرتالطم معنی 

  غ میگن آمریکاست.» «دشمن ما ھمینجاست، دروکنم: میھنانم نقل قول می شنویم شروع کنم. از ھم ھای ایران می و خیابان
شاید ھیچ شعار تظاھراتی دیگری نتواند بھ این خوبی بیانگر طرد جمھوری اسالمی از سوی ایرانیان باشد. جمھوری  

بی ثبات سازی ایران و پیشبرد منافع ایدئولوژیک، اقتصادی و امنیتی ، بھ دنبال ۱۹۷۹اسالمی از زمان تاسیس آن در سال 
ھایمان را  ھای باستانی ما را سرکوب کرد. دانشگاهتغییر داد و سنت خود بوده است. جمھوری اسالمی پرچم صدسالھ ما را

یافتھ را بر  عدالتی و نابرابری و تبعیض سازمانما را یا مورد بازخواست قرار داد و یا کشت. بی  تصفیھ کرد، ھنرمندان
ب کرد و با یورشی مبنای مذھب و جنسیت بنا کرد. ھوا، آب و خاک را کھ تجسم ماھیت فیزیکی ایران است، تخری

ناپذیر امالک و مستغالت خصوصی مردم را دزدید، کسب و کارھای عمده ایرانیان را تصاحب کرد و درآمد حاصل سیری 
و ویرانی   از منابع طبیعی ایران را بھ تاراج برد. جمھوری اسالمی با ثروتی کھ از مردم ایران گرفت بھ گسترش نفرت

نظامی و دیگر  ھای شبھ ثباتی در جھان دست زد. جمھوری اسالمی سازمانناامنی و بی  مختص خود در تمام منطقھ و ایجاد 
ثبات کنند. با برنامھ اتمی مشکوکش ھای نیابتی ھمسایگان ما را بی بازیگران غیردولتی را تاسیس کرد تا در قالب گروه

ھا نفر  زار مسلمان را بھ کشتن داد و میلیونھای شومی را بھ راه انداخت و تداوم داد کھ صدھا ھجھان را تھدید کرد. جنگ 
شمار انسان را در خاورمیانھ، اروپا، آمریکای جنوبی و ایاالت دیگر را آواره ساخت. با حمایت مالی و ھدایت تروریسم بی 

اسالمی   جمھوری متحده کشت. خوشبختانھ اخیرا دو توطئھ حملھ تروریستی رژیم در اروپا لو رفت و از آن جلوگیری شد. 
سرزمین و ملت ما را بھ گروگان گرفت. این حکومت با ارعاب، سرکوب و خشونت حداقل تاکنون بقا یافتھ اما صبر ایران  

رغم موانع و مخاطرات بزرگ، دوران جدیدی از مخالفت با حکومت را شروع  مردم ایران علیو ایرانی بھ سرآمده است. 
ایستند. آنان با  ورانھ در شھرھای کوچک و بزرگ ایران در مقابل حکومت می ناپذیر و جساند. آنان ھرروز خستگی کرده

ھا و اقدامات جمھوری اسالمی  ھای کارگری و انواع نافرمانی مدنی، مخالفت خود را با تمام بنیان تظاھرات، اعتصاب
ھای الملل، حرکت ھ بین بگیرند. برای جامع  خواھند آزادی، کرامت و کشورشان را پسکنند. مردم ایران می ابراز می 

حل پایدار دست یابند. در  ست تا در برابر تھدیدھای متعدد جمھوری اسالمی بھ یک راهمیھنانم بھ منزلھ فرصتی تاریخی ھم
واقع، این فرصتی برای تغییر شکل خاورمیانھ است، چرا کھ یک ایراِن دموکراتیک نماینده مردم خود خواھد بود و ایرانی  

 م خود است، نیرویی متفاوت در خارج از مرزھایش خواھد بود.کھ نماینده مرد 
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ھای تروریستی چون حماس،  برد؟ گروهھای انقالبی شیعی را پیش میتصور کنید کھ آیا یک ایران دموکراتیک سیاست
ئیل را تھدید بھ  کند؟ یا اسراشرمانھ تسھیل می ھا را بی ھا و یمنیکند؟ قتل عام سوریھا را حمایت می هللا و حوثیحزب 

ھا و احساسات مردمش  کند؟ البتھ کھ خیر. دولتی کھ نماینده مردم ایران باشد انعکاس فرھنگ ایران و آرماننابودی می 
گرایی از منطقھ با ھمسایگان عرب خود ھمکاری نزدیک  است. ایرانی را مجسم کنید کھ برای محو تروریسم و افراطی 

گذاری آمریکا و اروپا در اقتصاد کند، پذیرای سرمایھ ی در مقابلھ با بحران آب استقبال می دارد، از کمک دانشمندان اسرائیل
گذارد، ھنر  حد و مرز خود است، دانش اندیشمندانش را با مراکز عالی آموزشی و توسعھ غرب بھ اشتراک میبی 

دوستی با ملل خارجی مباھات  ورزی و کند و بھ روحیھ مردمش در عشقکننده و موسیقی زیبایش را صادر می خیره
 کند.می 

ھای ایران دانشجویان از روی پرچم آمریکا و اسرائیل کھ بر  کنم. در دانشگاهمیھنانم اشاره می ھای ھم بار دیگر بھ فعالیت 
نانم  میھشوند. این نشانیست از نکوھش حاکمیت و حسن نیت مردم ایران. ھم پرند یا از کنارش رد می زمین نقش بستھ می 

دھند: «سوریھ و فلسطین عامل بدبختی است»، «سوریھ را رھا کن، فکری بھ حال ما کن»، «نھ  در تظاھرات شعار می 
 گیرم». میرم ایران را پس می میرم میغزه نھ لبنان، جانم فدای ایران»، و «می 

ام: ایرانی دموکراتیک و سکوالر متکی بر حقوق بشر و حاکمیت  کرده در چھل سال گذشتھ تنھا بھ سوی یک ھدف حرکت 
ام کھ جمھوری اسالمی تھدیدی است برای بقای ایران و مردمش، و این کھ جمھوری اسالمی  قانون. تاکید کرده

آمیز ممکن  سکوالر و دموکراتیک تنھا از طریق غیرخشونتام کھ رسیدن بھ ایران شدنی نیست. ھمواره باور داشتھاصالح
توانند عامالن اصلی این تغییر باشند و خواھند بود. اما توجھ و حمایت  است و ایمان راسخ دارم کھ مردم ایران می 

ی جلب حمایت  ھایم برادکتر مارتین لوترکینگ یکی از قھرمانان من است. در تالشالمللی در این امر حیاتی است. بین
کنم کھ «آنچھ را کھ ما فراموش نخواھیم کرد، نھ سخنان  المللی از تالش مردم ایران اغلب این گفتھ او را نقل می بین

کنم کھ مبارزه مردم ایران، نھ در اینجا و نھ در ھیچ  دشمنانمان، کھ سکوت دوستانمان است.» در این راستا، تاکید می 
ھای حزبی و جناحی داخلی تلقی شود. مبارزه ایرانیان برای کرامت انسان  بھ مثابھ سیاستکشور دموکراتیک دیگری، نباید 
اش ھرگز سالھ  ۴۰عیار سپھر سیاسی دموکراتیک است. جمھوری اسالمی در تاریخ تقریبا و آزادی، و سزاوار حمایت تمام

ران باید با در نظرداشت این واقعیت باشد کھ  پذیر و نامحبوب نبوده است. سیاست خارجی در قبال ای بھ اندازه امروز آسیب
تمرکز من بر  گیری ایران از جمھوری اسالمی ھستند.  میھنان من در حال حاضر در اوج کارزاری ملی برای بازپسھم

 خیلی از شما متشکرم. آن، [ایراِن] سکوالر، دموکراتیک و پایدار باشد.  ◌ٴ ھدایت این روند تغییر است تا نتیجھ

 گفت و شنود 

وگو را فراھم کردید، ممنونم. دو ماه دیگر  مھدی خلجی: یک بار دیگر از این کھ دعوت ما را پذیرفتھ و امکان این گفت
هللا خمینی در اتحاد  تھ موافقند کھ آیت چھلمین سالروز تاسیس جمھوری اسالمی است. بسیاری از افراد با این گف

ای داشت و موفق شد. پس از چھل سال  ھای اپوزیسیون علیھ شاه و انقالب، رھبری برجستھدگراندیشان سیاسی و گروه 
 توان از تجربھ او بھ عنوان رھبر سیاسی برای تغییر رژیم در حال حاضر گرفت؟چھ درسی می 

یم وضعیت سیاسی آن زمان و امروز متفاوت است... این را ھم فراموش نکنیم کھ  اول از ھمھ فراموش نکن رضا پھلوی: 
قرن در کشور ما بوده، مردم در   ۱۴رغم این کھ اسالم برای مذھب یک عامل مھم و فرا انسانی در این میان بود. علی

داد تا مردم بھ  در کشور رخ می  بایستیکردند. تفتیش عقاید از نوع اسالمی می زمان انقالب، بھ اندازه امروز درکش نمی 
نیاز دموکراسی و برابری پی ببرند. با توجھ بھ این کھ  اھمیت سکوالریسم بھ معنای جدایی دین از حاکمیت بھ عنوان پیش

خمینی در واقع یک ایدئولوژی و اسالم سیاسی را بھ جای آنچھ کھ قرار بود باشد، آورد، و پس از چھل سال رنج تحت  
آنچھ کھ امروز ما را بھ تغییر  گویند اند و می دئولوژی، بھ گمان من مردم ایران امروز بھ آخر خط رسیدهحاکمیت این ای

کند، کار یک عده نیست و مستلزم مشارکت ھمگان است. بھ نظر من، امروز مردم ایران، بویژه جوانان درک نزدیک می 
کھ یک فرد یا یک نھاد ھمھ کار را انجام دھد. ایجاد  توان نشست و انتظار داشتکنند کھ برای رسیدن بھ ھدف نمی می 

گیرند کھ البتھ ضروری و مفید  شوند کھ نقش ھدایت برعھده می گھگاه رھبرانی پیدا می  تغییر مستلزم مشارکت ھمھ ماست.
 است، اما این کافی نیست. 
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گفت بگذارید شاه را برکنار کنیم بعد  ی آن زمان خمینی توانست عامل مقابلھ با وضع موجود باشد. اپوزیسیون آن زمان م
کنیم، باور داریم این کھ بگوییم دیگر این رژیم را  شود. امروز ما و کسانی کھ درباره آینده ایران بحث می ببینیم چھ می 

سیدن بھ  خواھیم. این بار باید دقیقا بدانیم بھ دنبال چھ ھستیم و برای رخواھیم کافی نیست، باید ببینیم در عوض چھ می نمی 
خواه، جمھوریخواه، فدرالیست، ھدف چھ باید کرد. ایران از نظر گرایش سیاسی بسیار متنوع است، چپ، راست، سلطنت

دانند کھ وظیفھ امروز ما این است کھ ببینیم چھ  اند و می این کھ اکثریت سکوالر دموکرات... اما یک چیز قطعی است؛ 
توانیم در اتحاد با ھم  ھای متنوع بوده و دلیل اینکھ می کھ محرکھ تمامی این گروه با منافع ملی ماست  تر است. اولویتمھم 

ھای ثانویھ و ھا سعی کرده بر ما تحمیل کند تا مقولھای کھ جمھوری اسالمی در تمام این سال کار کنیم؟ یا بازی
مسئلھ این است.  ملی، فراموش شود؟ ھای سیاسی قرار دھد تا موضوع اصلی، یعنی منافع ایدئولوژیک را در برابرآرمان 

دانست جمھوری اسالمی  گفتند از شر این رژیم خالص شویم. کسی نمیآن زمان ھیچکس نگران مشارکت نبود. ھمھ می
خواھیم شفاف پیش برویم، و از تاریخ سیاسی  چطور خواھد بود و وقتی کھ فھمیدند، کار از کار گذشتھ بود. این بار می 

ھای خودکامھ را ساقط کردند، درس بگیریم، و درک کنیم کھ سود ما در تغییر رژیم  کشورھایی کھ نظامخود و دیگر 
بلھ، شرایط امروز مستلزم مشارکت  چیست، و جایگزین آن باید چھ مشخصاتی داشتھ باشد و برای این ھدف باید چھ کنیم. 

 خلص شما. بازیگران مختلف است، کھ ھر یک نقش خود را دارند، از جملھ من م

از ایدئولوژی گفتید. ایدئولوژی اسالمی شبیھ کمونیسم است و این واقعیتی است کھ ایده کمونیسم در اروپا متولد شد اما  
المسلمین متولد شد اما در ایران تحقق یافت،  در روسیھ تحقق یافت. ایده دولت اسالمی ھم در مصر و توسط اخوان

 بالد. برای این چھ توضیحی دارید؟ از اسالم خود می کشوری کھ بھ تاریخ و ھویت قبل 

منافع  کنم ایران بھترین بستر برای موشکی بود کھ خمینی بھ سمت دنیای آزاد پرتاب کرد، برخالف  فکر می   رضا پھلوی:
، اما  توانست در تونس، سوریھ، و حتی عراق اتفاق بیفتد مان، و کشورھای دیگر. این موضوع می مردم ایران و ھمسایگان

شدن از سوی این ایدئولوژی تحمیلی   آن زمان ایران ثابت کرد کھ امکانات الزم را، شوربختانھ، برای بھ خدمت گرفتھ 
ای بدیھی است.  ای را بگویم کھ فھمش برای ھمھ ما مھم است، چیزی کھ در ھمھ دنیا مسئلھدارد. اما مایلم اینجا نکتھ 

ھبی، دستورالعملی برای فاجعھ است. این را در مورد ایدئولوژی کمونیسم در  چیرگی ایدئولوژی، چھ مذھبی و چھ غیرمذ 
پرسم «چطور  بینیم. اغلب از دوستان مسلمانم در منطقھ می می   جماھیر شوروی دیدیم و در مورد ایران ھم بھ روشنی داریم

ی مسلمان خودشان؟ اینجا چھ فرقی  است کھ مسلمانان در کشورھایی مثل کانادا و ایاالت متحده آزادترند تا در کشورھا
ھای مردم در نظر گرفتھ.  دارد؟» جوابش ساده است: ضمانتی کھ قانون اساسی برای آزادی مذھب بھ عنوان یکی از آزادی

کنند، حتی  این در ایران امروز نیست. امروز اگر بھایی ھستید اجازه تحصیل ندارید، اگر مسیحی شوید، شما را اعدام می 
برای این کھ یک سنی، کرد یا بلوچ مسجد خود را داشتھ باشند، وجود ندارد. تبعیض در بدترین نوعش حاکم   بستر اولیھ

قومیت، مذھب، گرایش جنسی و ایدئولوژی  کنید: ھا نگاه می است مثل تبعیض علیھ زنان و افراد دیگر. وقتی بھ ھمھ این
جواب  دھد؟بر قانون، حذف تبعیض و مشارکت حداکثری می سیاسی، چھ چیزی بھ ایرانیان آینده تضمین برابری در برا

اند و بھ این فقط نظام سکوالر دموکرات است. از ھمین روست کھ امروز مردم بھ فکر خالصی از شر این حاکمیت افتاده
 شود بدون پایان دادن بھ این رژیم بھ دموکراسی دست یافت. کنند کھ نمی فکر می 

ھای سکوالریزاسیون ود دقیق شما از سکوالریسم چیست؟ خاندان پھلوی بھ دلیل برنامھ غیر از آزادی دین، مقص
شھره است کھ با بازخورد منفی در جامعھ روبرو شد و بھ انقالب و ظھور و تاسیس  اش در دوران رضاشاه گسترده 

 د داشتھ باشد؟ توانکنید سکوالریسم صحیح در آینده ایران چھ شکلی می جمھوری اسالمی ختم شد. فکر می 

یا پیرو ھر دین دیگری ھستند، البتھ در اینجا مسلمانان  -این مھم است کھ کسانی کھ باور قلبی بھ اسالم دارند  رضا پھلوی:
بدانند سکوالر بودن بھ معنای ضد دین بودن نیست. آیا در اروپای بعد از دوران تفتیش عقیده دینی،   - گیریمرا در نظر می 

تواند با خودبرتربینی  تبعیض، نمی  ھای سکوالریسم، تضمین برابری و عدم ھ ھیچ وجھ. اما ارزش مذھب از بین رفت؟ ب
اند. یک ایدئولوژی مذھبی بر دیگری بھ دست آید. این امر مسلم است. و این چیزیست کھ مردم با حاکمیت فعلی آموختھ

اند، صحبت کنید، یا با  شی از این نظام نبودهاگر امروز با مردم قم صحبت کنید، اگر با روحانیون سنتی کھ ھرگز بخ
تحمیل کند،   -و ھمینطور بر جھان اسالم- هللا سیستانی، نظراتشان با آنچھ کھ خمینی سعی کرد بر ایران  افرادی مثل آیت 

کھ   در این مسئلھ کنم حتی درون نظام مذھبی ما، روحانیون سنتی، بویژه در تشیع، تفاوت زیادی خواھد داشت. گمان نمی 
تواند اساسا وجود داشتھ باشد، شکی داشتھ باشند. اگر درست مطالعھ کنید خواھید دید نمی  - یا حکومت دینی -حاکمیت دینی  
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توانند نماینده خدا روی زمین باشند معصومین ھستند کھ طبق  کھ چنین چیزی ناقض ارکان شیعھ است. تنھا کسانی کھ می 
 میان ما نیستند.  باورھای اسالمی پنج نفرند و در ضمن در

بینند آنچھ کھ مانع روند سکوالر و مدرن کردن باشد. امروز مردم می  ۲۱توانست در قرن ایرانی را در نظر بگیریم کھ می 
گرد بھ دوران سیاه قرار داد، ظھور این بھ اصطالح حکومت مذھبی بود. در واقع اگر  ایران شد و کشور را در مسیر عقب 

انقالبی کھ اول از ھمھ افراد بسیاری را کھ برای آبادی  . یافت اش دست می بھ تمام امکانات بالقوهاین انقالب نبود ایران 
کشور تالش کردند اعدام کرد، فرار مغزھا را ایجاد کرد و خیل عظیمی از افراد را بھ خروج از کشور واداشت چون 

بود کم چیزی شبیھ کره جنوبی می ایران امروز باید دست  .عضو رژیم سابق بودند، یھودی بودند و یا ھمجنسگرا و غیر آنھا
ھا نصف  بینید کھ ایرانیولی در عوض شبیھ کره شمالی است. دلیلش نبود منابع است؟ نیرو و نبوغ انسانی نداشتیم؟ می

راد بھ ایران کنند. ھمین آمریکا را در نظر بگیرید. چرا این اف اند، اداره میکارھا را در کشورھایی کھ شھروندش شده
ای  آمیز است. و شک ندارم لحظھگردند؟ چرا امکان مشارکت در حد توانشان را ندارند؟ دلیلش ھمان موانع تبعیض برنمی 

گردند]... منظورم برآورده کھ وضع عوض شود، فقط خواستھ مردم کوچھ و بازار برآورده شود، [این افراد بھ ایران بازمی 
کسی کھ شش ماه  -ارزشی درباره دموکراسی و حقوق بشر نیست، بلکھ خواستھ مردم عادی شدن مسائل پیچیده و فلسفی و 

دانند مادامی کھ این رژیم بر سر کار  آنھا می  -فروشد است حقوق نگرفتھ، کسی کھ برای زنده ماندن اعضای بدنش را می 
ایم، ای کھ از سر گذراندهی باشیم و با تجربھاست، پتانسیل بھبود اقتصادی ایران امکان ندارد. بنابراین، اگر شاگردان باھوش

اند کھ ھر  برد. نھ بھ این دلیل کھ دو پادشاه مدرن را بھ خود دیدهبینیم کھ این بار ایران بھ ارزش سکوالریسم پی می می 
بدون سکوالریسم   زنند، بلکھ بھ این دلیل کھھا بھ نیکی فریاد می آنچھ در توان داشتند کردند و امروز نامشان را در خیابان 

شنوم. و آری، ما در  میھنانم می ام با ھم ھای ھر روزهای است کھ در صحبتگیرند. این خواستھدر مسیر پیشرفت قرار نمی 
ھای متنوع  ھایمان، از جملھ سنت توانیم مدرن و سکوالر باشیم بدون آن کھ سنت دانیم کھ می عین حال این واقعیت را می 

 بدھیم. مان را از دست مذھبی

خواند چون سلطنت در ایران، حتی در عھد ایران  پدر شما نیز یک پادشاه سکوالر بود اما خود را یک پادشاه شیعھ می 
گرفت. یعنی بین نظام مذھبی و نھاد سلطنت اتحاد وجود داشت. اگر شما  پیش از اسالم، مشروعیت خود را از مذھب می

 جا خواھد بود؟ پادشاه ایران شوید، منبع این مشروعیت از ک

توانیم امروز را با آنچھ کھ یک قرن پیش در جریان انقالب مشروطھ رخ داد، مقایسھ کنیم. چون اگر از  رضا پھلوی: نمی
ھا با نھاد مذھبی حاصل شده بود تا این  نویس قانون اساسی برخی مصالحھبیند کھ در اصالحیھ و پیشنزدیک نگاه کنید می

ھای نامبارکش نیز آوردن پنج مجتھد  ر مقابل سلطنت مطلقھ محافظت شود. و یکی از مصالحھسیستم جدید قانون اساسی د 
کھ البتھ ھمین پایان جدایی دین از حکومت بود. اما   ای مغایر با قوانین شریعت نباشد،در پارلمان بود تا ھیچ قانون و الیحھ

داخل و خارج ورای شکستن تابوھای مذھبی دارند، آن کنید مباحث و موضوعات سکوالری کھ امروز ایرانیان آیا فکر می 
زمان نیز وجود داشت؟ البتھ کھ نھ. زمانی کھ پدرم تالش کرد آزادی زنان و مشارکت کامل در نظام را فراھم کند، یا در  

ستگاه زمان اصالحات ارضی و مقابلھ با فئودالیسم و موارد مشابھ دیگر، کدام بخش بود کھ اول از ھمھ مقاومت کرد؟ د 
دھند «رضاشاه، مذھبی بود، از جملھ خمینی. آیا مردم آن زمان بھ اھمیت مقابلھ با مذھب پی بردند؟ خیر. مردم شعار می 

روحت شاد» چون در مقابل روحانیت ایستاد، آیا بھ این معنی است کھ ما ھم باید برای رسیدن بھ این ھدف از ھمان ابزار  
ر چارچوب فراگیر ملی ما، برای درک حاکمیت دموکراتیک طراحی شود و تضمین  بھره جوییم؟ خیر. بلکھ این باید د 

 حاکمیت قانون در متن قانون اساسی گنجانده شود.

کند. وقتی کھ از این رژیم  دھد، و بر ما حکمرانی می کند، نظم می ام کھ قانون اساسی است کھ ما را تعریف می ھمیشھ گفتھ 
نویس قانون اساسی آینده ایران ھستند،  ھاست. و کسانی کھ در کار تدوین پیشروی ایرانی پیش   خالصی یابیم، این گزینھ 

شمول حقوق بشر  این موارد را در متن آن خواھند گنجاند و بھ باور من ما باید یک قانون اساسی منطبق با منشور جھان
ھا از جملھ عصر مدرن کشور ما،  ای قرن گیرد کھ بر داشتھ باشیم، چرا کھ این منشور مسائل بسیاری را یکجا دربرمی 

ھا تضمین  ھا و مسائل دیگر و در این منشور ھمھ این مورد سوال بوده، از حقوق کودکان و زنان گرفتھ تا مسائل قومیت 
شود، یا تنظیماتی تحت یک ایدئولوژی شده. پس قانون اساسی بر اساس مشروعیتی کھ یک فرد خاص برای خود قائل می 

گوییم در ایران مدرن آینده نباید یک دین رسمی داشتھ  ایم کھ می ای رسیدهکنم ما بھ مرحلھبود. نھ، من فکر می  حاکم نخواھد 
کننده شود، حاکمیت قانون باید تضمینباشیم یا ھیچ چیز رسمی دیگر. مادامی کھ باورھای دینی کسی بر دیگران تحمیل نمی 

زبان ساده تکثرگرایی و احترام بھ تنوع افراد. آنچھ کھ تک تک ما، ترک و   آزادی باورھای دینی برای ایرانیان باشد؛ بھ 
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کند، حاکمیت قانون  گرا را متحد و تضمین می عرب و کرد و بلوچ و مسلمان و مسیحی و اتئیست و ھمجنسگرا و دگرجنس
 است. نھ یک فرد، نھ یک موسسھ، بلکھ قانون سرزمین. 

سالھ بودید و پس از   ۱۷بگذارید آخرین سوال درباره گذشتھ را بپرسم و بعد بھ آینده بپردازیم. وقتی انقالب شد شما  
تان فعالیت چندانی کردید دیگر اعضای خانوادهفوت پدرتان رئیس خانواده شدید و وقتی در جھان سیاست فعالیت می 

ت نداشتند. شما سھ دختر دارید، ھمسرتان و حتی خود ملکھ در این  نداشتند، بویژه زنان خانواده شما در سیاست فعالی
کھ شما  شما در جھان سیاست فعال نیستند و دوم این کھ چرا زنان خانوادهچھل سال نقش پررنگی ایفا نکردند. اول این

وسسھ و بنیاد  عملکرد خود طی این چھل سال را چطور ارزیابی می کنید؟ مثال چرا یک حزب یا سازمان سیاسی، یا م
 تاسیس نکردید؟

دانند واقعا نقش من چیست. من یک نوع معنای  ھا ھستند کھ ھنوز نمی خوشحالم کھ این سوال را پرسیدید. چون خیلی 
تاریخی دارم بھ این معنی کھ نیازی بھ جایگاه سیاسی ندارم یا برای شناختھ شدن نیازی بھ دفاع از یک ایدئولوژی یا تفکر  

ام کھ نقش اصلی من سیاسی نیست. نقش من این است کھ کمک کنم طیف  م. بھ ھمین دلیل ھمواره گفتھسیاسی خاص ندار
ھای امروز درباره منافع مشترک آینده ایران دموکراتیک را درک کنند. من الزم  ھای سیاسی اولویتمتنوع ایدئولوژی

رو. این نقش  مھوریخواه، فدرالیست یا میانھ طلب، جکار، سلطنتنیست موضع بگیرم کھ کی سوسیالیست است یا محافظھ 
وگوی بیشتر و وحدت ھدف بیشتر در جھت پیشبرد اولویت اصلی امروزمان، یعنی  من نیست. بلکھ نقش من کمک بھ گفت 

احزاب سیاسی تشکیل خواھد شد و درباره  ماست. برای بحث وقت زیاد است و این کار من نیست.  آزادسازی میھن
حث خواھند کرد و در نتیجھ دولت تشکیل خواھد شد و ترکیب پارلمان تغییر خواھد کرد؛ ھمانطور کھ مثال  گذاری ب سیاست

 ای شاھد بودیم. یا مثل ھر کشور دموکراتیک دیگری. دورهآمریکا] در جریان انتخابات میان [در این کشور

یک از اعضای خانواده من ھم توقع  یچگیری سیاسی نیست و در سایھ چنین فھمی نباید از ھبنابراین نقش من موضع
گری کنیم.  ھای دیگر مربوط بھ جامعھ امروز ایران ترویجتوانیم در زمینھمشابھی وجود داشتھ باشد. از سوی دیگر، ما می

نانمان  میھتواند. ما اینجاییم تا بھ ھم توانست و ھنوز می ای کھ می دخترانم بھ شیوه خود، ھمسرم بھ شیوه خود، مادرم بھ شیوه
ای خواھد داشت این در گرو تصمیم  در نھایت اگر از این صحبت کنیم کھ ایران چھ آیندهکمک کنیم و از آنان حمایت کنیم. 

ام یعنی از روزی کھ پدرم در قاھره فوت کرد من ماموریتی برای از زمانی کھ تالش خود را آغاز کرده. مردم ایران است
ام کمک بھ آزادی ده و خط پایانی ھم برای آن در نظر گرفتم. این کھ تنھا ھدف سیاسی زندگی خودم تعریف کردم و محدو
شاید این را زودتر از دیگران دیده ام و دیگران دیرتر بھ این نتیجھ رسیدند کھ این فرم   ایران از چنگ این حکومت است.

طلب سابق بھ ما کھ از ھمان اول ای اصالح ھپذیر نیست و از ھمین روست کھ امروز بسیاری از چھره از حکومت اصالح
اند، تا بھ سوی این ھدف حرکت کنیم و بگذاریم تا  بھ دنبال نظامی سکوالر در مقابل دیکتاتوری مذھبی بودیم، نزدیک شده

روزی  گویم ام و باز می سال است کھ گفتھ  ۳۸مردم ایران در انتخاباتی واقعا آزاد و عادالنھ سرنوشت خود را تعیین کنند. 
 ام. ھای رای بروند، من بھ ھدفم در زندگی رسیدهکھ ایرانیان برای تعیین سرنوشت سیاسی خود پای صندوق

ھای سیاسی در داخل و خارج ایران  ھا با انواع گروهاین چیزی است کھ نقش من در ھمھ این سالھا بوده. در تمام این سال
ظ کنیم و با احترام بھ تمام عقاید متنوع بھ این درک برسیم کھ تنھا وقتی  کنم تا این اولویت را حفام و تالش می صحبت کرده

ھایی  توانیم از اختالف نظرھا نفع ببریم کھ در جھت یک ھدف یعنی آزادی حرکت کنیم، ھدفی کھ بدون آن چنین بحث می 
 غیرممکن است. 

کنم ھر یک از ما کھ  میان است. و فکر می از ھمین رو باید دست بھ دست ھم بدھیم چرا کھ مسئلھ کشور و آینده ما در 
  ھا را یادآوری کند، در جھت منافع ملی بتواند تاثیر یا نفوذ اخالقی و سیاسی در طرز فکر و عمل مردم بگذارد و اولویت 

خواھد کار کرده. و این دقیقا منشأ مخالفت من با این حکومت است. اولویت ما مسائل ملی است ولی جمھوری اسالمی می 
ای بود از آنچھ کھ بھ عنوان نقش خود در نظر یرانیان را بھ جان ھم اندازد تا منافع مشترک را فراموش کنند. این خالصھا

کند عوامل مختلف را برای ھدف مشترک گرد ھم  طرف کھ سعی می دارم. نقشی کھ سیاسی نیست بلکھ نقشی است بی
 آورد.

کنید ن را ایجاد کردید ولی تقریبا ھمگی شکست خوردند. چرا فکر می وگوھای میان اپوزیسیوشما در گذشتھ برخی گفت 
هللا خمینی مرجع بود و از مردم  شوید؟ سوال دوم این کھ ھر گونھ تحول بھ منابع مالی نیاز دارد. آیتاین بار موفق می
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هللا کھ از بازار بھ آیت افزایش بھای نفت پول زیادی را وارد بازار کرد   ۷۰گرفت و در سالھای دھھ مالیات مذھبی می
کنند فاصلھ خود  شده سیاسی کھ سعی می ھای شناختھرسید و او توانست حکومت را ساقط کند. فارغ از چھره خمینی می

 ای اقتصادی ھست کھ از شما و ھدف تغییر رژیم در ایران حمایت کند؟کنید طبقھ را با شما حفظ کنند فکر می 

شمار سیاسی در داخل و خارج  ھای بی ھا با گروهست. ھمانطوری کھ گفتم طی سال پیشفرض شما در این پرسش صحیح نی
فراموش نکنیم تا ھمین یکی دو  ھا طی چند سال اخیر بھ طور خاص افزایش ھم داشتھ.  ام و این تماسایران در تماس بوده

ی تا حدودی باور داشتند کھ شاید  از نظام، ھنوز بھ حکومت فعل سال پیش نیمی از مردم ایران فارغ از میزان نارضایی 
از حاضران در ھمین   کند بپرسید، کاری کھ خیلی کاری بکند. اما در دو سال اخیر، از ھر ایرانی کھ اوضاع را دنبال می 

کنند، مطمئنم کھ متوجھ خواھید شد کھ نظر امروز مردم در کوچھ و بازار در مقایسھ با  ای می جمع ھر روز بھ طور حرفھ 
شود. داشتن و گاھی برای موفقیت یک ھدف، شرایط باید در بیش از چند زمینھ فراھم  یش چقدر متفاوت است. دو سال پ

المللی کافی نیست. عناصر مختلف  یک اپوزیسیون منظم کافی نیست. تظاھرات خیابانی بدون رھبری سیاسی و حمایت بین
قرار بود ناسا وقتی کھ اولین پرتاب راکتش شکست خورد، تسلیم باید ھمزمان با ھم رخ دھد تا یک اتفاق خاص بیافتد. اگر  

شود و دیگر تالش نکند امروز اینجا نبودیم. در سیاست ھم گاھی باید دوباره و دوباره تالش کنید. تفاوت اینجاست کھ  
ایم.  کمک کردهزدگِی پس از سقوط این حکومت دانیم کھ اگر با چالش امروز مقابلھ نکنیم، بھ آشوبامروز ھمھ ما می

چھ باید  مشکل اصلی این است. من نگران این نیستم کھ حکومت سقوط خواھد کرد یا نھ. چون این اتفاق خواھد افتاد. آن
ای برای پیامدی سکوالر، یا این کھ بقایای سپاه،  نگرانش باشیم این است کھ آیا این سقوط کنترل شده خواھد بود و با برنامھ 

ومرج اوضاع، این بار در ھیئت دیکتاتوری کراواتی و نھ  ز فروپاشی شوروی، با دیدن ھرج در شرایطی مشابھ پس ا
 گیرند. شوند و منابع ملی کشور را نھ در جھت منافع مردم، بلکھ برای منافع خود بھ دست می میعمامھ بھ سر وارد صحنھ  

یم کھ مردم ایران را بھ دشواری انداخت اما  ما شاھد سیاست تحریم علیھ ایران بود شما یک نکتھ جالب دیگر ھم گفتید. 
، اما در زمینھ حمایت سازنده کار زیادی نشده. ھمین االن، افرادی را داریم کھ نماینده حاکمیت را نیز تحت فشار گذاشت

الت  ند و آزادانھ، از جملھ در ایاحکومت ایران ھستند یا از نظر مالی یا روابط خانوادگی بھ جمھوری اسالمی مرتبط
ھای فراوانی را کھ حکومت از ایران غارت کرده در اینجا و بھ نفع خودشان کنند و منابع و سرمایھ متحده، آمد و شد می

توان مسدود کرد تا بھ جای آن کھ تحت کنترل حکومت ایران باشد، بھ  ھا را می این سرمایھاند. گذاری کردهسرمایھ 
وجود ندارد.  ]برای حمایت از اپوزیسیون[اد ثروت وقتی ثروت در ایران نیروھای دموکراتیک رسانده شود. یعنی ایج

رسان ما  رساند در حالی کھ تحریم ھدفمند ممکن است کمک تخصیص بودجھ نابجا از سوی غرب در جای غلط ضرر می 
میلیون دالر بھ صورت نقد بھ جمھوری اسالمی   ۷۰۰در دولت سابق آمریکا و در مذاکرات برجام، یک میلیارد و  .باشد 

ھا از آن  داده شد. این پول بھ کارگران یا مدارس ایران رسید؟ خیر. احتماال از سوریھ و جاھای دیگر سردرآورد. این
سواالتی است کھ اپوزیسیون دارد وقتی موضوع منابع مالی کھ می تواند دستیاب شود مطرح است؛ منابعی کھ بالقوه 

تواند بھ معنی تداوم غارت  برداری درست یا غلط از منابع می است و قرار نیست از ھوا نازل شود. تفاوت بھره  موجود 
کشور توسط جمھوری اسالمی برای بقای خود باشد و یا خلق حرکتی کھ بھ طور جدی نظارت شود و مورد قبول 

رغم سانسور دولتی بر  از داریم دریافت کنیم. علیدگراندیشان داخل و خارج کشور باشد تا عاقبت کمکی را کھ واقعا نی
ھای  رغم تالش حکومت برای نفوذ و کنترل رسانھ رغم فشار اقتصادی حکومت بر مردم، علیھای اجتماعی، علی رسانھ

حمایت لفظی صرف از مردم ایران و گفتن این کھ با  فارسی خارج از کشور، آماده شویم تغییرات واقعی را ببینیم. وگرنھ 
 آورد.دروغین دیگریست کھ سرخوردگی بھ بار می  ھا باشد، وعدهشماییم، و نھ عملی سازنده کھ واقعا کمکی برای آن

خود رخ  افتد. اما این خودبھاین فرصتی است برای این کھ نتیجھ را کنترل کنیم و مطمئن شویم کھ بھ دست افراد اشتباه نمی 
طی  زنم. کھ با نیروھایی کھ بھ دنبال تغییر واقعی ھستند، کار کنیم. یک مثال ساده می  بگیریم  دھد. باید قاطعانھ تصمیم نمی 

دورانی کھ بھ سقوط نھایی شوروی سابق منجر شد، و در خارج از مرزھای شوروی، تغییر بدون کارکردن و تماس  
کسلواکی، و یا کنگره ملی  ھایی مثل «ھمبستگی» در لھستان، و با افرادی چون واتسالو ھاول در چمستقیم با جنبش 

ھا و  آفریقای نلسون ماندال در افریقای جنوبی ممکن نبود یعنی نیروھایی کھ عامل تغییر بودند و بھ تماس با رژیم 
نمایندگانشان و مذاکرات با آنھا محدود نبود. دنبال گرفتن پاسخ از کسانی نبودند کھ خود بخشی از مشکلند، بلکھ با آنانی کھ  

ھایی است کھ باید فراتر از تحلیل وضعیت امروز ایران بھ آن فکر  ھا عرصھکردند. اینحل بودند، مذاکره می بخشی از راه 
ھای ایران  ھای خود در مقابلھ با وضعیت و فعالیتای ھست کھ امیدوارم کشورھای خارجی در تصمیم ھای سازندهکنیم. راه

را حبس کنند تا ببینند اقدام بعدی ایران چیست. اگر بھ مشکل رسیدگی  مورد مالحظھ قرار دھند، تا مجبور نباشند نفس خود 
 رویم. نکنیم بھ سوی فاجعھ می 
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دھید بسیار خوشبینانھ است. فکر  گردیم. تصویری کھ از وضعیت فعلی ایران ارائھ میبھ نقش کشورھای خارجی بازمی
بینیم با آخرین  ل آن کھ میان آنچھ کھ امروز در ایران می بینید. حاکنم شما ایران را در یک وضعیت قبل از انقالب می می

برند بھ میلیونھا سال حضور شاه در کشور تفاوت زیادی وجود دارد. اوال شمار کسانی کھ از جمھوری اسالمی نفع می 
ھایی کھ از زمستان گذشتھ شروع شد، دستگاه سرکوب  رغم اعتراضرسد و از سوی دیگر، علی نفر در ایران می

بینیم کھ دولت جمھوری اسالمی قادر شد کھ اوضاع را کنترل کند. چرا فکر  کند و میمھوری اسالمی بھ خوبی کار می ج
 پذیر است؟کنید کھ حکومت با یک بحران کشنده روبروست و در مواجھھ با اپوزیسیون آسیب می

گیرد وضعیت ایران در  صورت می گویید چون سرکوب بگذارید مطمئن شوم پرسش شما را درست متوجھ شدم. شما می
 حال انقالب نیست؟

ھای رسد کامال از خودش مطمئن است. ھم از نظر سرکوب اپوزیسیون و کنترل کردن اعتراض حکومت بھ نظر می 
کنید جمھوری اسالمی در مواجھھ با  دھد، و ھم در سیاست خارجی. چرا فکر می ای کھ در جاھای مختلف رخ می پراکنده

 پذیر است؟ھای اپوزیسیون آسیبی و فعالیت فشارھای خارج 

 اول باید باور کنیم کھ سرکوب نشانھ اعتماد بھ نفس نیست. 

 کند.اما سرکوب کار می 

بھ نظر من سرکوب نشان تمام عیار عدم اطمینان است. اگر این حکومت بھ خود اطمینان داشت چرا گذاشت وحید نصیری  
ھایی مثل اینستاگرم  بگذارد مردم بھ اینترنت آزادانھ دسترسی داشتھ باشند و پلتفرم  ترسد از این کھدر زندان بمیرد؟ چرا می 

کند؟ این نشانھ اعتماد بھ نفس نیست بلکھ نشانھ از دست دادن کنترل است. و سرکوب بیشتر، یعنی  و تلگرام را فیلتر می 
ا ھنوز باید از عوامل دیگری استفاده کنیم تا گام  ما بھ آستانھ انفجار بسیار نزدیک ایم امجواب دیگری نداریم. بھ نظر من، 

بعدی را برای انتقال از این حکومت بھ بعدی برداریم. و مھمترین مولفھ در میان تمامی عوامل، نقشی است کھ نیروھای  
ھای من  پیام نظامیان مخاطبان برخی توانند در این گذار ایفا کنند. از ھمین روست کھ نظامیان و شبھ نظامی می نظامی و شبھ 

توانند بر این کھ ایرانیان نمی  حل باشید و الزم نیست با این کشتی غرق شوید.توانید بخشی از راهھستند. این کھ شما می 
خشونت و  ھای بیمن ھمواره مدافع روشمبنای خشونت و نفرت و انتقام امید آزادی داشتھ باشند. بھ ھمین دلیل است کھ 

کشی سھ با اسلحھ برداشتن و کشتن شماری بسیجی یا پاسدار ھستم تا در آینده فرزندان آنھا در انتقام نافرمانی مدنی در مقای
از پدران خود فرزندان شما را نکشند و چرخھ خشونت مدام بازتولید نشود. چون در آن صورت ھرگز بھ صلح و ثبات  

وز مثل بقیھ ما ناامید شده در آینده نیز جایی دارد، و  . البتھ آن کسی کھ عضوی از سپاه و بسیج است و امرنخواھیم رسید 
کننده امنیت و ثبات آینده ایران در باید ھم داشتھ باشد. آنھا باید جایگاه داشتھ باشند. آنھا باید بدانند کھ اولین نیروی تضمین 

باشند یا بھ مردم کمک کنند و سپر   استقراریافتھ علیھ مردمخواھند بخشی از این دیکتاتوری  واقع خودشان ھستند. اما آیا می 
شان در کنار مردم است کھ  ای بھ سبک بشار اسد علیھ مخالفان در ایران رخ ندھد. در واقع، بودنکشیھا باشند تا نسلآن

کند. ھمین االن این اتفاق دارد ھای مذبوحانھ حاکمیت در سرکوب مخالفان محافظت می از مردم در مقابل آخرین تالش
گویم کھ ھر روز  نظامی ایران می ام با نمایندگان نیروھای نظامی و شبھ ھای مستقیم روزانھاین را بر مبنای ارتباط . افتد می 

ھا دیگر نیروھایی در خدمت اقدامات کثیف  شود. و وقتی آن زمان فرا برسد کھ مردم کوچھ و خیابان بدانند اینبیشتر می 
یابند. آن موقع طبقھ متوسط ایرانی و روشنفکران دارند، شھامت بیشتری می  ھا قرارحاکمیت نیستند، بلکھ در کنار آن

شود کھ االن وقت آن است کھ خطر بیشتری بپذیرند و بھ تظاھرات خاموش خیابانی بپیوندد و این گذار را تسھیل  متوجھ می 
 ایم.کنیم. آن لحظھ خواھد آمد. بھ آن خیلی نزدیک شده

کنید دولت ترامپ برای حمایت از بھ  پردازیم. فکر میپرسم و بھ پرسش و پاسخ بھ حضار می می آخرین سوال را 
 خواھی در ایران، چھ سیاستی باید در پیش گیرد؟اصطالح جنبش دموکراسی 

دترین یکی از سودمنرسانی و برقراری ارتباط بین مردم ایران و ارتباط مردم ایران با جھان خارج اھمیت کلیدی دارد. پیام 
از دورویی بردارند.   کنند بگویند دستھایی کھ از خارج برای ایرانیان برنامھ پخش می ھا قطعا این است کھ بھ رسانھراه

طلبان بھ شدت در  شوند اما عوامل اصالحھا با پول مالیات مردم آمریکا و بریتانیا تامین می یعنی آسیب نرسانند. این رسانھ 
گذاری بھ فوریت قابل تغییر است. دوم  . این وضعیتی است کھ با سیاست کنند رژیم حمایت می  اند و ازآنھا نفوذ کرده
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شده جمھوری اسالمی را بھ نفع کسانی ضبط کرد کھ در داخل ایران ھای عوامل شناختھشود سرمایھھمانطور کھ گفتم می 
ای کھ امروز معترضان در ایران پرداخت ینھ در حال اعتراض ھستند و قطعا بھ کمک نیاز دارند. فراموش نکنیم ھز

شان، کنند بسیار باالست. نھ تنھا بھ این دلیل کھ ممکن است شغل یا جانشان را از دست بدھند، بلکھ بھ خاطر خانوادهمی 
  توانند برای ھمیشھ بجنگند بدون آن کھ از وجود منبعی برایو فرزند یا شوھرانشان نیز در خطرند. معترضان نمی  زن

ھای کلی کھ بھ صورت  ، و استثنا قائل شدن در موارد خاص تحریم بازنگری در نظام تحریم حمایت و کمک آگاه باشند. 
خواھید ماھی تُن بگیرید اما  ھاست. مثل ماھیگیری است. گاھی می ھا را اعمال می کند یکی از این راهیکسانی مجازات

 وب را از بدھا جدا کرد؟ این مستلزم تفکر بیشتر است. شود افراد خافتد. چطور می دلفین بھ تورتان می 

و ھمچنین  ھا یک جنبھ از کار است  برد. اصالح رسانھھا زمان میشود کرد اما پرداختن بھ ھمھ آنکارھای بیشتری می 
م ھمیشھ از من  میھنان ھای سیاسی مھم است. و مھمتر از ھمھ، یکی از مواردی کھ ھم کار کردن با دگراندیشان و سازمان

 گذرد. اینجا فھرستی از لینک خواھند در مجامعی شبیھ اینجا مطرح کنم، این است کھ بھ دنیا بگویید چھ بر ما می می 
آید در قاھره اولین پیامم را با تلکس ارسال کردم، آن  کنند. یادم می ھا یادمی ھا از آنھایی را دارم کھ بھ ندرت رسانھ ]خبر[

ھا  ھای فوری مرتبط کند. امروز دنیا، بخصوص رسانھرسانھ وسط بیابان ھم شما را بھ انواع پیام موقع آیفون نبود ک
شود فھمید ھا می داده دانیم در ایران چھ می گذرد. اطالعات فراوانی موجود است. با تحلیل اینتوانند ادعا کنند کھ نمی نمی 

دانند کھ مبارزه با  امروز ایرانیان می ھای خارجی چیست. کھ انتظار مردم چیست و بر آن اساس انتظارشان از کشور
ھای خارجی، بھ مراتب دشوارتر است. از گرفتن کمک خارجی  جمھوری اسالمی بدون حمایت خارجی، بدون کمک دولت

کمک کنید  داشتی گوییم بدون ھیچ چشم ای بر ایران نیست. ما می هترسیم چرا کھ این بھ معنای دخالت یا تحمیل آیند نیز نمی 
ایم، بدون تا ما خود را آزاد کنیم. ما بھ دنبال تعیین سرنوشت خود ھستیم و قبال نیز در تاریخ شاھد آزاد شدن کشورھا بوده

توانند تصمیم  بھ نظر من، کشورھای دموکراتیک کھ آمریکا شاید مھمترینشان باشد، می   .آن کھ سلطھ خارجی رخ دھد 
ھا یا با ما»؛ این  گفتند «اوباما اوباما یا با اوند. شعار اصلی جنبش سبز چھ بود؟ مردم می ایستنبگیرند کھ کدام طرف می 

تان «مداخلھ» کنیم مثل این بود خواھیم در امور داخلییعنی چی؟ یعنی کاری کنید. موضع بگیرید. وقتی جواب آمد کھ نمی 
ھا بریزد و باز بھ انگلیسی و فرانسھ و ھ خیابان خواھیم نسل دیگری بکھ سطل آب یخ بر سر آن نسل ریختند. آیا می 

تا دادند. ھای زبان خارجی شان نبودند. داشتند بھ شما پیام شفاف می ھای خارجی شعار دھد؟ آنھا دنبال تقویت مھارت زبان
ای کھ  [با «مداخلھ» ]ای کھ ناقض استقالل است[دانیم در این وضعیت بھ مداخلھ نیاز است. «مداخلھ»جایی کھ ما می 

کنم در سطحی نیاز باشد  فرق دارد. من از آن حمایت و کمک خارجی صحبت می کنم کھ فکر نمی   ]ناقض استقالل نیست
وگویی  سال گذشتھ گفت  ۴۰از سوی دیگر، اگر برای اولین بار در  .ھا تمام شود کھ بھ ضرر مردم و بھ نفع اپورتونیست 

یندگان اپوزیسیون سکوالر دموکرات ایرانی در داخل و خارج انجام شود و مذاکرات فقط بھ  رسمی میان کشورھا با نما
شویم و این کھ چطور گاه بھ باور من بھ جوابی برای حل مشکالت نزدیکتر میوگو با حاکمیت محدود نشود، آنگفت 
 ھا دست یافت. شود بھ راه حل مشترک با دولتمی 

کھ چھ دولتی سر  ھای خارجی احترام خواھیم داشت، فارغ از آن کنیم، بھ دولتبارزه می آن دستھ از ما کھ برای آزادی م 
اگر من با دولت آمریکا یا وزارت خارجھ و کنگره صحبت کنم، پیامم تغییری  کار باشد. این بخشی از توقعات است و 

ان طبیعی شما ھستند چرا کھ منافع  گویم با کسانی صحبت کنید کھ متحد نکرده و مثل سابق است و ھمیشھ ھمین بوده. می 
استراتژیک آمریکا و مردم ایران مثل ھم ھستند. در مقایسھ با منافع جمھوری اسالمی کامال برعکس است. پس برای اولین 

کنیم و نھ کسانی کھ کامال متضادش بار ھم کھ شده با آن دستھ از ما مذاکره کنید کھ از منافع استراتژیک شما دفاع می 
کنم در جھان کسانی ھستند کھ درک کنند این فرصتی  زمانش رسیده و این بخشی از انتظارات ماست و گمان می ھستند. 

 است کھ نباید از دست برود و امیدوارم بھ آن برسیم. 

 پردازیم. لطفا سوال بیشتر از سی ثانیھ طول نکشد و از ارائھ نظر خودداری کنید. ھای حضار می متشکرم. حاال بھ پرسش 

کنید این نظر درستی است؟ فکر  شود اپوزیسیون ایران فاقد ساختار سازمانی است. فکر می گفتھ می  پتریک کالوسون:
 شود کرد؟کنید این مشکل چقدر بزرگ است و برای آوردن ساختار سازمانی بھ اپوزیسیون چھ می می 

اش حدی از  یی سازماندھی است کھ الزمھ ھمانطور کھ گفتم عوامل مختلفی دخیل است. اول از ھمھ توانارضا پھلوی: 
وگو بستگی دارد. ھر  ساختار است کھ خود بھ ارتباط و قابلیت انتشار اطالعات در داخل و خارج برای ایجاد ارتباط و گفت 

گونھ کمک از تکنولوژی گرفتھ تا دسترسی بھ افراد و ممانعت از اخالل این ارتباط توسط جمھوری اسالمی یا قطع آن  
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کردم کھ تخصصش در زمینھ تکنولوژی دسترسی بھ اینترنت بود. و  حیاتی دارد. چند ماه پیش با کسی صحبت می اھمیت 
ھای جمھوری اسالمی برای قطع دسترسی مردم بھ تکنولوژی  تواند با تالشصحبت بھ اینجا رسید کھ شرکتی مثل گوگل می

دپارتمان حقوقی گوگل بود کھ گفت این با سیاست تحریم ما در   ماھواره یا اقداماتی از این قبیل مقابلھ کند. اما مشکل با
 ھا. تواند بھ ما در یافتن ابزار بھتر در فعالیتتناقض است. بنابراین رسیدگی بھ مسائلی از این قبیل می 

م برای  سازیم. ھمچنین ھر گونھ اقداھماھنگی سیاسی نکتھ دیگر است. این کھ چگونھ فعاالن داخلی و خارجی را مرتبط می 
ھا مشغول کار ھستند. از این نظرھا بھ  ھای فعال با کسانی کھ در خیابان تسھیل ایجاد دسترسی و ھماھنگی میان گروه

. و این ھمان جاییست کھ  ]قدرت[تر است. یعنی آماده کردن صحنھ برای انتقال ایم. گام بعدی مھم ھا رسیدهبرخی موفقیت 
معرفی نمایندگانی است کھ تا جای ممکن متنوع و فراگیر و متشکل از نیروھای  تری برای مستلزم مکانیسم ملموس

ھایی کھ از عھده مدیریت  ھا و گروهسکوالر دموکرات در داخل و خارج کشور باشد تا بھ محض سقوط حکومت با چھره 
ار است کھ دو مسئولیت ھا برای ما آوردن یک دولت موقت بر سر کدوران گذار بربیایند در تماس باشند. یکی از سوال

اداره موقت کشور برای یکی دو سال، ھمزمان با تداوم مذاکرات درباره قانون اساسی، و دوم آماده کردن زمینھ   دارد:
نویس قانون اساسی بتواند کارش را انجام دھد. این مستلزم  برای برگزاری انتخابات تا پارلمان رسیدگی کننده بھ پیش

ام از اپوزیسیون دموکراتیک، یافتن  ھمکاری ھمھ نیروھای دموکراتیک است. االن خواستھھماھنگی و نمایندگی و 
دھد، اما باید  ھایی است کھ امروز در ایران رخ می رسانی و حمایت از جنبش و فعالیت ای مشترک برای یاری پروژه

ب اعضای اپوزیسیون است. این کھ در وگوھایم با اغلپیشاپیش ھمھ این فکرھا را بکنیم. این مسئلھ موضوع بخشی از گفت 
ھای اتفاقی باشد. ما باید حدس و گمان را متوقف کنیم  تواند براساس گزینھ یک جایی باید فضای خالی را پرکنند. و این نمی

و بھ فھم بھتری از این برسیم کھ بازیگر بھتر کدام است. طبقھ تحصیلکرده داخل ایران کھ سرکوب شده، یا از نشان دادن 
کنم بخش بزرگی از  کشد یا شرمنده است یا مرعوب شده، عاقبت زمان خود را خواھد یافت. و فکر می ود خجالت می خ

 دانیم کھ وجود دارند.زنیم از میان کسانی خواھد بود کھ فعال چھره ندارند ولی می رھبری کھ حرفش را می 

آیا با افرادی از  الم و ممنون از اظھاراتتان. چند پرسش:  از دیدار دوباره شما خوشحباربارا اسلوین، از شورای آتالنتیک: 
وگو کنید؟ نگران این موضوع ھستید کھ سیاست تحریم دولت ترامپ  کنید تا درباره این اھداف گفت دولت ترامپ مالقات می 

باالخره این کھ  شود. و ھا تمام تالششان صرف بقا می مردمی را تضعیف کند کھ بھ دنبال احقاق حق ھستند چون با تحریم 
رسد ما تا جایی کھ ممکن  تواند توقیف شود و صرف اپوزیسیون شود. بھ نظر می ھایی صحبت کردید کھ می شما از سرمایھ 

 ھاست؟ متشکرم. ایم. بنابراین اشاره شما بھ کدام داراییھای عمده متعلق بھ ایران را تاکنون مسدود کردهبوده ھمھ دارایی

توانم جزئیات  شود آزادشان کرد. در حال حاضر نمیھا جوانب دیگری ھم دارد کھ بھ نظر من می این سرمایھ  رضا پھلوی:
ھنوز مالقاتی با مسئوالن دولت اش صحبت کنیم. مان بیشتر درباره ھایتوانم بعدا با نظر کارشناسبیشتری بدھم ولی می 

گذاریم، ھم در سنا و ھم  ای کنگره آمریکا در میان می ھای خود را با اعضام ولی ایدهفعلی آمریکا در قوه مجریھ نداشتھ
مجلس نمایندگان. معتقدم کھ در نھایت مھم است کھ ھستھ قانونگذاری آمریکا با حمایت افکار عمومی، نفوذ بیشتری بر ھمھ  

ات در جھان، از  بھ نظر من بسیاری از مقام ھا داشتھ باشد.گیرنده دراین کشور و سمت و سوی سیاست ھای تصمیم مقام 
اند کھ فریاد خاموش مردم ایران اینک باید شنیده شود. تاکنون عالقھ اندکی برای توجھ بھ آن  جملھ اینجا در آمریکا فھمیده

بلکھ بھ طور کلی از سوی غرب.   -کھ چھ کسی در کاخ سفید بوده فارغ از آن  -نھ تنھا از سوی آمریکا  ایم،مشاھده کرده
ت، بھ گمان من، بر اساس فرض غلط توقع تغییر رفتار از جمھوری اسالمی است، غافل از این کھ  بخش عمده این وضعی

کنند را دیگر نکنند دیگر حکومت اسالمی در  دھد. اگر کارھایی کھ می اصوال ژن جمھوری اسالمی بھ آن اجازه تغییر نمی 
ایم بر این انتظار کاذب استوار بوده کھ شاید  سال جمھوری اسالمی دیده  ۴۰کار نیست. بھ ھمین شکل، آنچھ کھ در این 

ای ھا دست یابیم. حاال بھ نقطھ و بھ نوعی توافق با آن بتوانیم از طریق دیپلماسی این کشور را قانع کنیم کھ سر عقل بیاید 
با دنبال کردن ھمان   توانیم دیگر امیدوار باشیم کھ اند و نمی ایم کھ نظام در آستانھ فروپاشی است، مردم در خیابان رسیده

وگو اھمیت دارد و تمام  ای متفاوت بھ دست آوریم. چیزی در این میان باید تغییر کند. و اینجاست کھ گفت روش سابق نتیجھ
دانیم مقابلھ از  گیرنده با آن دستھ از ما صحبت کنند کھ می خواستھ من نیز ھمین است؛ فرصتی کھ در آن مسئوالن تصمیم

اگر دولت آمریکا آماده ذارتر و مفیدتر است تا باالخره شاھد تغییری باشیم کھ امیدواریم در ایران رخ دھد. کدام نقطھ تاثیرگ
وگو بھ آنان  افراد بیشتری را برای گفت  شوم تاکنیم و من خوشحال می مذاکره باشد، عالی است و ما از آن استقبال می 

 کھ با جمھوری اسالمی و نمایندگانشان نیستند.  معرفی کنم، چھ در داخل و چھ خارج از ایران، کسانی 
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من با اعمال  ھا، ھدف از تحریم تغییر رفتار است یا تغییر رژیم؟ این دو رویکرد کامال متفاوت است. از نظر تاثیر تحریم 
سنگینی داشتھ.  ھا در کل بر رژیم تاثیر گذاشتھ، اما بر مردم ایران ھم تاثیر ھای ھوشمند و ھدفمند موافقم. تحریم تحریم 

کنند، پرسند تا کی از ما انتظار دارید سختی بکشیم و بھ جای این کھ کمک کنید از شر کسانی کھ بھ ما ظلم می مردم می 
دھید؟ چرا اموال کنید؟ چرا سپاه و مقامات ایران را ھدف تحریم بیشتر قرار نمی خالص شویم، با آنان مذاکره می

آن موقع است کھ آنھا دردشان خواھد آمد. باید دنبال اموالی  گیرید؟را ھدف نمی  خصوصی و حساب بانکی مقامات فعلی
ھا موضوعاتی است کھ باید در بروید کھ در دسترس مقامات است و نھ در دسترس مردم ایران و یا اپوزیسیون. این

کند. مثال دیگری درباره سیاست تحریم  می شود از موانعی عبور کنیم کھ ما را محدود موردشان مذاکره شود. چطور می 
خواھید بھ ایران پول بفرستید. کار آسانی نیست. اگر بخواھید سازمانی تاسیس کنید، بھ محض آمدن زنم. فرض کنیم می می 

ست کھ ناراضیان را بیش از رژیم  ھا مواردیپولی متوقف شده است. این شود. تراکنشنام ایران عالمت خطر ظاھر می 
ھاست؟ نھ.  نتیجھ بودن تحریم کند. آیا این بھ معنی بیھا پیدا می ھایی برای دور زدن تحریم کند. چرا کھ حکومت راهھ می تنبی

اند و تا این لحظھ ھیچ رھبر سیاسی را در آمریکا  ھا با نیت تغییر رفتار رژیم اعمال شدهکنم کھ تاکنون تحریم اما اضافھ می 
خواھیم شاھد تغییر رژیم در ایران باشیم.» نھ این کھ ما بخواھیم این تغییر رژیم را  «بلھ، ما می  ایم کھ بگوید:و اروپا ندیده

کنیم  توانید بگویید ما از مردم ایران حمایت می عملی کنیم، بلکھ بھ مردم ایران کمک کنیم تا خود تصمیم بگیرند. شما نمی 
خواھید بھ دموکراسی برسید؟ اینجاست کھ تناقض  است، چطور میخواھیم. وقتی این رژیم ھنوز پابرج اما تغییر رژیم نمی 

تواند بھ حل برخی مشکالت کمک  ھاست کھ قطعا می ھا، بلکھ تغییر برخی سیاستوجود دارد. بنابراین نھ فقط تغییر حرف 
 ھای بیشتری را نیز بتوان اضافھ کرد. کند و شاید ایده

تری بدھید درباره دیدگاھتان از  خواھم توضیحات دقیق ھستم. می  AG International Lawاز دفتر حقوقی الن گرسون: 
ریزی است. شما از این گفتید کھ خواستار طرفداری رسمی آمریکا از  سناریویی کھ بھ نظرم سناریوی انقالب بدون خون

تان گردھم آوردن گویید نقششما می ھای ھدفمند ھستید. لطفا جزئیات بیشتری در این باره بدھید. تغییر رژیم و تحریم 
 مخالفان است. نظرتان درباره سازمان مجاھدین خلق چیست؟ بخشی از مشکل است یا راه حل؟

ای کھ با سازمان مجاھدین داریم این است کھ ھنوز با ھمکاری  دھم. مشکل دیرینھ سوال دوم را اول جواب می   رضا پھلوی:
شان بر تمامیت  چرایش را از خودشان بپرسید. شاید از این رو کھ با این کار، تسلط با نیروھای دموکراتیک موافقت نکرده.

کنم ھیچ سازمان  دھند. سیاست باید در راستای حمایت از روند دموکراتیک باشد. گمان نمی ساختاری خود را از دست می 
سیاست خارجی  ھ ما ھم نیست. سیاسی در ھیچ کشوری از انگ خوردن از سوی یک دولت خارجی نفع ببرد. این خواست

اش داشتھ باشند این است کھ از فرایند انتخابات دموکراتیک در ایران حمایت  کھ ما امیدواریم ایاالت متحده و متحدان غربی 
ھای سیاسی  ھمھ گروه شان مورد احترام قرار گیرد.شان را تعیین کنند و نتیجھ رای کنند کھ طی آن مردم ایران سرنوشت

دانند کھ تا کنون رژیم آنان را از بقیھ  میھنان من می کنند. این مھم است چون ھمی کھ با رژیم نیستند از این استقبال می ایران
ایم کھ وقتی میان ناراضیان و فعاالن سیاسی داخل و خارج  جھان جدا کرده است. و در مورد کشورھای دیگر شاھد بوده

کنم خواستھ ایرانیان کمتر یا بیشتر از این باشد. در ضمن،  اده است. گمان نمی ارتباط برقرار شده، تغییرات واقعی رخ د 
اند. و پیام مردم  میھنان من ھنوز ندیدهتواند تغییرات بزرگی بھ ھمراه داشتھ باشد کھ ھم خود این بھ تنھایی امری است کھ می 

یق کنید این است کھ بھ جای فقط حرف زدن و  توانید تحقرسانند و ھمانطور کھ گفتم خودتان نیز می کھ از طریق من می 
خواھید برای حمایت چھ کنید؟» کنیم، عمل کنید. «دقیقا می گفتن این کھ ما از اھداف دموکراتیک مردم ایران حمایت می 

ارائھ  اینھا سواالت مردم ایران است. آنھا بھ دنبال حمایت بیشترند، چھ ارتباط بیشتر با جامعھ مدنی داخل ایران باشد، یا 
در واقع بتوانیم اقداماتی در داخل ایران عملی کنیم کھ  خواھید نامش را بگذارید. تا حمایت بیشتر تدارکاتی یا ھر چھ کھ می 

آمیز را فراھم سازد. رمز کار بھ حداقل رساندن ھزینھ تغییر برای مردم ایران است. این فلسفھ من  مقدمات گذار صلح
آمیز بھ نتیجھ دموکراتیک  مھمتر این کھ من سناریوی تغییری را کھ با روش خشونت است. تغییر بدون ھزینھ نیست. و

گیرد. این بار کامال شفاف عمل  بینیم یک نوع دیکتاتوری جای دیکتاتوری قبلی را می معموال می برسد، سراغ ندارم. 
گیرنده نھایی و داور نھایی  انند خودشان تصمیم رسند تا بتوخواھیم اطمینان یابیم مردم بھ بیشترین توانمندی می کنیم و می می 

باشند. و این امر مستلزم رویکرد مشارکتی بیشتر و عناصر عملی برای حمایت است. درباره این موضوع باید بحث شود  
کمک  توانند در این راه بھ ما ھای مختلف با ھمتایان ما در دنیای آزاد بھ اشتراک گذاشتھ شود و ببینیم چطور می تا ایده

 کنند. ھم در این مرحلھ، ھم در مرحلھ گذار و ھم در دراز مدت. 

با   ۷۹و  ۱۹۷۸ھای عمده لو ھستم از بنیاد دفاع از دموکراسی. یکی از تفاوتمتشکرم شاھزاده. بھنام طالب   لو:بھنام طالب
االن این است کھ نیروھای امنیتی امروز بھ حاکمیت وفادارند و آن زمان لزوما نبودند. شما گفتید کھ پیامتان را بھ نیروھای 
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  ۲۰۱۹توانید بکنید تا نظرشان را بھ خودتان جلب کنید. در سال نظامی اعالم کردید. غیر از پیام دادن چھ کار دیگری می 
میھنانشان  شود. اگر حقوق ھم نگیرند آیا بھ ھم فاداری آنان بھ رژیم بھ آزمون گذاشتھ میھا وبا افزایش تحریم  ۲۰۲۰و 

کند تا بھ روی مردم خود شلیک نکنند؟ شاید وجود یک کمیسیون کنند؟ غیر از دستمزد، چھ چیزی ترغیبشان می شلیک می 
 شود در این زمینھ کرد؟صلح و آشتی... چھ می 

ی از ما درباره لزوم آشتی ملی و عفو عمومی سخن بگوییم، کافی نیست. بھ نظر من این  قطعا این کھ برخ رضا پھلوی:  
سیاستی است کھ اکثریت شھروندان ما باید بپذیرند. گاھی ھرچقدر دشوار، باید بپذیریم کھ بھ نفع ملت و کشور است کھ  

د و خانواده و دیگران رفتھ پیش خودمان ایم و رنجی کھ بھ خومان کشیدهغرور و دردی را کھ بھ دلیل پایمال شدن حقوق
جویی رفت، بلکھ بھ چرخھ  ای در قالب یک مصالحھ و سازش باید پذیرفت کھ نباید بھ دنبال انتقام حفظ کنیم. در نقطھ

کنم ھر شھروندی در ھر  خشونت باید پایان داد و اھمیت این مسئلھ فقط در امر ایجاد زمینھ ثبات نیست. چرا کھ فکر می 
ام. و در صورتی کھ  جھان کھ باشد اولین خواستھ او امنیت شخصی است؛ امنیت برای زندگی و امنیت برای داراییکجای 

کند کھ چقدر نیروی دموکراتیک دارید. چیزی را تغییر  نظمی حاکم باشد، فرقی نمیثباتی و بی اطمینان و بی  فضای عدم 
بھ ایستادن در کنارمان، قادر نخواھیم بود کھ بھ این گذار دست نخواھد داد و بدون تالش برای ترغیب ھمھ این عناصر 

اند، اما گروه دیگری از مردم  ھا در عملیات سرکوب رژیم مرتکب جرم و جنایت نشدهیابیم. کسانی ھستند کھ بسیاری از آن
ھ باشند. و من در  خواھند پس از جمھوری اسالمی تضمین امنیتی داشتکنند. این افراد می بھ چشم خوبی نگاھشان نمی 

کنم متقاعدشان کنم کھ باید با ھم کار کنید. مردم و بسیجی و پاسدار باید بھ ھم بفھمانند کھ  وگو با ھر دو طرف سعی می گفت 
نظامی در  شبھ  ◌ٴ بھ جای آن کھ مقابل ھم بایستیم، باید با ھم کار کنیم. فراموش نکنیم کھ فقط راس این ساختار مافیاگونھ 

ھایشان برند. خیلی برد. اما اکثریت اعضای بسیج و سپاه لزوما از آن نفعی نمی از تداوم رژیم سود می ایران است کھ
مجبورند شغل دوم داشتھ باشند، چون حقوقشان کم است، و تازه ناچارند اقدامات کثیف [رژیم] را ھم انجام دھند. بنابراین،  

ای اخیر من شخصا از افراد بیشتر و بیشتری از درجات باالی  ھیک نقطھ ریزش وجود دارد. ھمین االن، بخصوص در ماه
حل باشیم. باید چھ کار کنیم؟ چطور این را خواھیم بخشی از راهگویند میام کھ بھ من می ھا تماس دریافت کردهاین سازمان

خواھند از آنان انتقام  انند کھ نمی گویم کھ آنان نیز بھ نوبھ خود باید بھ این نیروھا بفھمبھ مردم بگوییم؟ و من ھم بھ مردم می 
شوند اما اکثر این نیروھای  آمیز ھستند. مجرمان روزی در دادگاه محاکمھ می بگیرند و بھ دنبال یک دوران گذار صلح

اند. این روند آسانی نیست. گاھی احساساتی شدن نظامی مستقیما مسئول نیستند چرا کھ صرفا دستور مافوق را اجرا کرده
گوید کھ تضمین کنترل نتیجھ کار و انجام صحیح وظیفھ مستلزم تالش شمار  تر می ، اما کمی تعقل و تفکر عمیق آسان است

بسیاری از ماست. ما االن در وضعیت مبارزه ھستیم، اما بھ محض سقوط رژیم، درباره آشتی ملی سخن خواھیم گفت کھ  
گیری  ھا در تصمیم اشتھ باشند و بدانند کھ نماینده ھمھ گروهمسئلھ مھمی است. چون مادامی کھ مردم بھ نظام خود ایمان د 

کند، آن وقت است کھ مشوق کافی برای خدمت بھ  حضور دارند، وقتی مردم بدانند کھ قانون کشور حقوقشان را تضمین می 
را ببندیم و باز  شود چشممان بینیم. اما برای آن کھ بھ اینجا برسیم نمی کشور را دارند. درست برعکس آنچھ کھ االن می 

وگو ھمین االن در حال انجام  کنیم و ببینیم، عجب، نظام عوض شده. خیر، باید برایش تالش کنیم. این ھمکاری و گفت 
ھای ایران پیشتر ھستند از اند و خیابان  است. در حال حاضر، راستش را بخواھید نیروھای مردمی در صدر مبارزه

ای کرده تازه شروع کرده بھ آنھا برسد. اما بھ نقطھ کرده. طبقھ تحصیلطبقھ تحصیلنیروھای دیاسپورا، اپوزیسیون و یا 
 خواھیم رسید کھ اکثریت عوامل کھ نقشی در این گذار دارند، پیدایشان خواھد شد و کارشان را شروع خواھند کرد. 

ھایی در عین حال کھ باید برای  وهھا و گرھایی کھ نقش رھبری سیاسی دارند، سازمانبلھ، این ھم بسیار مھم است کھ آن
کنند، بھ فکر این ھم باشند کھ پس از سقوط چھ باید کرد.  ریزی می وضع حال حاضر و از حاال تا فروپاشی رژیم برنامھ 

دوران گذار چطور سپری شود و چھ مکانیسمی را در نظر بگیریم کھ دربرگیرنده مشارکت حداکثری برای بازیگران و 
داند کھ از حاال تا سقوط رژیم چقدر طول دار است. خدا می خارج از ایران باشد. این روندی ادامھ فعاالن در داخل و

کشد و دوران گذار چند ماه خواھد بود. اما اطمینان دارم کھ در بسیاری موارد الزم نیست چرخ را از نو اختراع کنیم و می 
. کھ  »آایدهبریم بھ نام «ای تحقیقاتی در سوئد بھره می موسسھ  از الگوھای متنوعی استفاده خواھیم کرد. مثال از مطالعات

ھای دیکتاتوری طوری  مثال روی دقیقا ھمین موضوع یعنی جذب دوباره نیروھای نظامی در مراحل پس از فروپاشی نظام 
ش کار و تحقیق شده و ھا موضوعاتی است کھ رویاین کھ در جھت منافع سیستم دموکراتیک جدید باشد، کار کرده است. 

ھایی بر اساس آن پیشنھاد کرد. یا این کھ مثال تا وقتی کھ یک  تواند راھنمای ما برای اجرا در کشورمان باشد و مدلمی 
نظم سکوالر دموکرات حاکم شود، در دوران گذار در مورد مسائلی مثل مرگ، طالق، ازدواج، ارث و غیره تکلیف  

ھایی از این قبیل زیاد بھ ذھن  وری اسالمی استفاده کنیم یا مسیر دیگری را برویم. سوالچیست؟ آیا باید از قوانین جمھ
گردم بھ پرسش مھم شما. آنچھ کھ ھزینھ تغییر را  ای است. اما برمی ھا پاسخ دھیم. مسئلھ پیچیدهرسد کھ باید بھ ھمھ آن می 
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ی برای ثبات پس از تغییرات است، بھ مشارکت  آورد و سطح مشخصی از اطمینان برای دوران گذار و تضمینپایین می 
 تر خواھد بود.گرفتن نیروھای موجود نظامی و انتظامی است و بدون آنھا کار ما بھ مراتب سخت

 سوال آخر. بفرمایید. مھدی خلجی: 

کده سپاسگزارم. اسباب خوشوقتی است ھمیشھ شنیدن سخنان شما. مریم معمارصادقی ھستم از آموزشمریم معمارصادقی: 
نظمی و نحوه پیشگیری از آن است کھ مفصل درباره آن صحبت کردید. بھ  توانا. سوال من درباره احتمال آنارشی و بی 

ھا در این میان  توانیم بکنیم تا این سازمان توانند بکنند؟ ما چھ می ھای مدنی آمریکا چھ می کنید سازمانطور خاص فکر می 
ونیسم فدراسیون کارگران آمریکا خیلی نزدیک بود بھ «ھمبستگی»، فدراسیون مفیدتر واقع شوند. در دوران سقوط کم

کردند. چرا این حالت را االن  ھا بھ شدت انقالب ایران را دنبال می ھمھ اقشار آمریکایی  ۱۹۷۹ھا ھم ھمینطور. سال معلم
وزگاران ایرانی برادران و خواھران گویند آمبینیم؟ کجای کارمان اشتباه است کھ موسسات مدنی آمریکایی با خود نمی نمی 

 ما ھستند؟ متشکرم. 

ھای  تواند میان سازماناول از ھمھ این دقیقا یکی از ھمان موارد مھم است یعنی ھمبستگی کھ عمال می  رضا پھلوی:
ھای  ترین مثالمختلف جھان با مردم ایران رخ دھد. از نیروھای کارگری نام بردید. این نیرو ھمین االن از برجستھ

تظاھرات و اعتصابات و نافرمانی است کھ در ایران از بیش از یک سال پیش تا کنون جریان داشتھ. و البتھ کھ، بھ نظر  
ھا خواھد بود، من [وجود چنان ھمبستگی] نھ تنھا باعث تقویت روحیھ است، بلکھ بھ مثابھ حمایت ملموس این سازمان 

تر در حمایت از ایران کار کنند. اما بگویم شاید بخشی از مشکل  کنند و فعاالنھ بویژه اتحادیھ کارگران تا صدایشان را بلند 
بندد. از ھمین روست کھ  ھای تحریم ایجاد کرده و دست آنان را در کار کردن می در این میان موانعی است کھ سیاست

ھای بد را دور نگاه داشت. و و آدم ھای خوب گویم برای بھ میان آوردن تغییرات عمده، باید بتوان فرق گذاشت بین آدممی 
ھا ھمین تا وقتی کھ این اتفاق نیفتد احتماال چیزی فراتر از حمایت شفاھی و معنوی انجام نخواھد شد و شاید یکی از راه

ھای غیردولتی ایران را پیدا ھای مدنی و غیردولتی دنیا امکان ھمکاری و کمک بھ جامعھ مدنی و سازماناست کھ سازمان
 .کنند 

 متشکرم و قدردانی می کنم.  مھدی خلجی: 

 متشکرم  رضا پھلوی:

 

 

 ،  2020ژانویھ   16گفتگو مایکل دوران با رضا پھلوی در موسسھ ھادسن روز چھارشنبھ 



 

 گفتار گشایش بحث (سخنرانی رضا پھلوی)

گردد. یک نگاه بھ این  می تاریخ جمھوری اسالمی و حاکمیت ترور آن در ایران و خارج از کشور بھ چھل سال قبل باز 
 .کنمدھد کھ چیز زیادی تغییر نکرده است. من فقط چند مورد از این تاریخ را برای شما یادآوری می تاریخ نشان می 

رژیم صدھا تن را بھ دلیل تعلقات دینی، قومی، فرھنگی، عقیدتی و شغلی اعدام کرد از   ۱۹۷۹در سال  •
 .رو پارسا نخستین وزیر زن و حبیب القانیان از رھبران یھودیان ایرانجملھ فرخ 

 .روز بھ گروگان گرفت ۴۴۴دیپلمات آمریکایی را بھ مدت  ۵۲در ھمان سال  •
ی خود را آغاز کرد؛ از جملھ قتل ایرانیان تبعیدی مانند المللھای بینخرابکاری  ۱۹۸۰از سال  •

وزیر بختیار، ارتشبد اویسی و عبدالرحمان برومند در فرانسھ، فریدون فرخزاد در آلمان و علی نخست
 .اکبر طباطبایی اینجا در واشنگتن

بار با عراق بھ کام  یاب استفاده کرده و آنھا را در جنگ فاجعھھمزمان از کودکان ایرانی بھ عنوان مین •
 .فرجامی کھ ھشت سال ادامھ یافتمرگ فرستاد؛ جنگ بی 

سرباز در   ۲۴۱حملھ بھ پایگاه سربازان آمریکایی در لبنان را سازمان داد کھ طی آن  ۱۹۸۳در سال  •
 .ھای خود کشتھ شدند پناھگاه

هللا خمینی ھزاران تن از جوانان ایرانی بھ خاطر عقاید سیاسی چپگرایانھ  بھ دستور آیت  ۱۹۸۸در سال  •
 .اعدام شدند 

گذاری مرکز یھودیان در بوئنوس آیرس را سازماندھی کرد کھ در آن  رژیم ایران بمب ۱۹۹۴در سال  •
 .تن زخمی شدند  ۳۰۰تن کشتھ و   ۸۵

سرباز آمریکایی   ۱۹سعودی را منفجر کرد کھ طی آن  ھای الخبار در عربستان برج  ۱۹۹۶در سال  •
 .کشتھ شدند 

طلب و فشار قاسم سلیمانی موج اعتراضات در دولت محمد خاتمی بھ اصطالح اصالح ۱۹۹۹در سال  •
 .ھا سرکوب شد ھا و کشتن دانشجویان در خوابگاهدانشجویی با حملھ بھ دانشگاه

آمیز مردم بطرز خشن و خونینی در ھم کوبیده شد و تظاھرات کامال مسالمت  ۲۰۰۹مدتی بعد در سال  •
 .گناه کشتھ شدند ماند ندا آقاسلطان کھ در خیابان با شلیک گلولھ کشتھ شد بسیاری از معترضان بی 

ھای بعد سپاه قدس وابستھ بھ سپاه پاسداران انقالب اسالمی تالش کرد تا رژیم خونخوار بشار  در سال •
را در سوریھ بھ ھر قیمتی نگھ دارد کھ طی آن چندصدھزار سوری کشتھ شدند کھ بیست ھزار تن   اسد 

 .از آنان کودک بودند و میلیونھا تن دیگر مجبور بھ ترک کشورشان شدند 
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پس از دو سال تظاھرات سراسری در ایران، ھمین چند ھفتھ پیش در اوج اعتراضات ضد رژیم در   •
ختلف ایران، رژیم در حالی کھ اینترنت را قطع کرد تا ارتباط بین مردم  شھر و مناطق م ۱۵۰بیش از 

ھزار تن دستگیر شدند از جملھ پدران و مادران ۷تن را قتل عام و بیش از  ۱۵۰۰را مختل کند، تقریبا 
 .سوگوار جوانانی کھ کشتھ شدند 

ھواپیمای اوکراینی را در حوالی تھران ھدف   ۷۵۲و اخیرا پس از حملھ موشکی بھ عراق، پرواز  •
 .تن کشتھ شدند کھ اکثر آنھا ایرانی بودند  ۱۷۶موشک قرار داد کھ در آن 

 

گذارد، ھمانقدر رفتار  ھمانقدر کھ این رژیم یک الگوی رفتاری غیرقابل انکار از تغییرناپذیری را بھ نمایش می 
 «ھای غربی بھ سوی آن تمایل داشتھ. در بیشتر این چھل سال رھبران جھان آزاد تالش کردند با رژیم «تعاملوکراسیدم

ھایی ھم از فشار سیاسی تقریبا ھمیشھ از سوی ایاالت متحده  در این مسیر دوره کنند، ھم در تجارت و ھم در سیاست. 
اند از جملھ از سوی ایاالت متحده. ھمھ این  داشتھ کھ بھ تقویت رژیم پرداختھھایی ھم وجود وجود داشتھ است. اما دوره

ھا شکست  ھا در درجھ اول بر اساس منافع اقتصادی تنظیم شده بودند تا رفتار رژیم را تغییر بدھند. اما ھمھ این تالشتالش
 .خوردند 

رژیم عادی نیست و رفتارش را تغییر نخواھد اسالمی یک   کھ جمھوری ھاست کھ زمان آن رسیده تا دریافت دیگر مدت 
ترین تباھکاری رژیم را در نظر بگیرید. کدام رژیم عادی یک حملھ موشکی را در حریم ھوایی خود  داد. برای نمونھ تازه 

کند؟! کدام رژیم عادی امنیت  کند و ھمزمان پروازھای مسافربری و تجاری را متوقف نمیبھ حریم ھوایی ھمسایھ آغاز می
 !دھد؟نظامی قرار می ھا و پروازھا را در اختیار نیروھای سرکوبگر شبھ و اداره فرودگاه

 .زدایی پایدار وجود ندارد ای برای تنشانداز خردمندانھبا این رژیم ھیچ چشم 

لکھ اما با مردم ایران امکان برقراری صلح و دوستی وجود دارد چرا کھ ھیچ درگیری برای از سر گرفتن وجود ندارد ب
 !ھای مشترک و در حال حاضر یک دشمن مشترک داریمفقط منافع مشترک، ارزش

میھنان من این رژیم یک رژیم اشغالگر ضد ایرانی است کھ ھیچ احترامی برای تاریخ و فرھنگ و منافع ملی  برای ھم 
 .ایران و ا یرانیان قائل نیست

و رفاه در خاورمیانھ است. نھ فقط بھ این دلیل کھ بذر تفرقھ و   و برای شما این رژیم بزرگترین تھدید علیھ صلح و ثبات
کارد بلکھ ھمچنین بھ این دلیل کھ این رژیم بین شما و مردم ایران ایستاده است! مردمی  نابودی و مرگ در تمام منطقھ می

 .روند کھ یکی از بھترین متحدان طبیعی شما در تمام جھان بھ شمار می 

ھاست زندگی خود را در مبارزه با  آنھا سال .پذیر نیست و باید ساقط شود نند کھ این رژیم اصالحکمیھنان من درک می ھم
دیگر زمان آن فرا رسیده کھ شما   آنھا ھمین ھفتھ دوباره علیھ آن دست بھ اعتراض زدند. .اندازند این رژیم بھ خطر می 

کنید و خواست آنھا را برای پشتیبانی بدون قید  را دلسرد می شرط آنھا صدای آنھا را بشنوید. شما با طرح مذاکره بدون پیش
 .کنید گیرید. در حقیقت، شما در مماشات با سرکوبگران آنھا بھ آنان خیانت می و شرط نادیده می

ی مردم  مبارزه خواه دارد. در برانداختن یک رژیم تمامیت  و ھمبستگی جامعھ جھانی برای ھر جنبشی اھمیت حیاتی  توجھ 
ھای غربی و محافل  ھای رژیم در رسانھ کشدقیقا بھ ھمین دلیل است کھ نزدیکان و مالھ. ایران از این امر مستثنی نیست 

کنند تا مانع ھرگونھ حمایت مردم از سوی جھان آزاد شوند اعم از کاھش منابع مالی جھت  سیاسی، سخت تالش می 
ھای رژیم بھ  ای حقوق بشری و یا حتی با این استدالل پوچ کھ سخن گفتن از جنایت ھھای شھروندی و یا فعالیت آموزش

 !زند روند دمکراسی در ایران ضربھ می 

jamshid
نسل کشی سرکوب اعتراضت

jamshid
نگاه به داخل کشور

jamshid
نگاه به داخل کشور

jamshid
نگاه به خارج کشور

jamshid
دعوت به عدم مماشات و مذاکره

jamshid
نگاه به خارج کشور



، توجھ کنیم. رژیم پس از چھار روز  ۷۵۲یک بار دیگر بھ جدیدترین جنایت رژیم علیھ بشریت، ساقط کردن پرواز 
گناه را قبول کند آنھم فقط بھ دلیل پیگیری و فشارھای  کودک بی زن و مرد و  ۱۷۶مجبور شد مسئولیت کشتن  پنھانکاری 

 .المللیبین

دیگر با یک ھواپیمای ایرانی را در خطوط داخلی و بدون مسافران خارجی یا دوتابعیتی تصور کنید. ما   حاال یک نمونھ  
کننده در پاسخگو کردن نقش تعیین ھای برجستھ مانند کانادا و ایاالت متحدهدموکراسی !شدیمھرگز از حقیقت با خبر نمی 

توانند داشتھ باشند. درست مانند  ی تأثیریست کھ آنھا می کنند. این رویداد اخیر یک مثال قانع کننده دربارهرژیم بازی می 
 .مردم ایران نیز بھ توجھ و حمایت شما نیاز دارند  ۷۵۲قربانیان پرواز  

 !گفتگو کنیم کھ تمرکزش روی خدمت بھ حاکمان اصلی ایران است: مردم ایرانامروز مشتاق ھستم درباره مسیر جدیدی 

 .ی برخورداری از ھر ذّره پشتیبانی حداکثری ھستند این رژیم سزاوار ھر نوع فشار حداکثری است؛ اما مردم من شایستھ

 .با وی مطرح کرد  ھایی راپس از سخنان رضا پھلوی، مایکل دوران پژوھشگر ارشد اندیشکده ھادسن پرسش 

ھای غربی بھ  ھای اعتراضاتی کھ ماه نوامبر [آبان] در ایران اتفاق افتاد این بود کھ رسانھ احساس من درباره گزارش -
 اندازه کافی آن را پوشش ندادند. نظر شما چیست؟

پرسند. مثال در پوشش تظاھرات [حکومتی] کھ پس از کشتھ شدن قاسم  ھا می این ھمان پرسشی است کھ ھر روز ایرانی -
ھای آزاد ھست. اگر شما از مردم و آزادی مسئولیت بر شانھ رسانھ ھا یکجانبھ بود. سلیمانی برگزار شد ھمینطور گزارش

کنید ھمین کار را باید برای مردم ایران ھم انجام بدھید.  حمایت میدر گوشھ و کنار دنیا مثال در ھنگ کنگ و ونزوئال 
ای نیست کھ بگویید اطالعات کم  کنید. دورهھای اجتماعی دریافت میشما اطالعات زیادی از شبکھ  .االن شرایط فرق کرده

زنند باید مطمئن باشند  ی ھایی کھ دست بھ اعتراض مایرانی  !شود است و نداریم! بلکھ اطالعات ھست ولی پوشش داده نمی
رژیم با پارازیت جلوی   .شود ی آنھا منعکس شده و گزارش داده میکھ گردش اطالعات وجود دارد و این اقدامات شجاعانھ 

 .ھای آزاد نقش مھمی دارند گیرد و اینترنت را قطع کند بھ ھمین دلیل رسانھخبررسانی را می

 !بینیم کھ اینطور نیستقاسم سلیمانی باعث اتحاد مردم در مقابل آمریکا شده. ولی میشد کھ کشتن  اینطور تبلیغ می-

دھد رژیم چطور عمل کرده و آن جمعیت را  ھای زیادی در اینباره شده و ویدئوھای زیادی ھست کھ نشان می صحبت -
ادی مخالف بھ خیابان آمدند تعداد این بعد از کشتھ شدن قاسم سلیمانی ھم تعداد زیای بھ خیابان آورده است. چطور اجاره

کند و دست بھ  کنند و این رژیم مردم را سرکوب می ویدئوھا زیاد است ولی پوشش داده نشده. مردم علیھ رژیم مبارزه می 
دھد ایرانی نیست و چھره واقعی ایران چیز دیگریست. ھمین ماه گذشتھ  زند. رژیم چھل سال است کھ نشان میکشتار می 

 .آمیز قتل عام کرد فر را در تظاھرات مسالمتن ۱۵۰۰

بینیم کھ ایم و یا ممکن ھست کھ این رژیم لنگان لنگان ادامھ بدھد؟ می آیا واقعا بھ پایان جمھوری اسالمی رسیده -
ھای بیشتری از حکومت جمھری اسالمی باشیم یا ای ھستیم؟ آیا ممکن است شاھد سال سرکوب مؤثر بوده. در چھ مرحلھ

 شود؟ساقط می  ۲۰۲۰ین رژیم در سال ا

تواند شکاف  کرد. چیزی کھ می ھای گذشتھ رژیم از افراد غیرایرانی نیز برای سرکوب مردم ایران استفاده می در سال-
 ۱۹۹۷تری بین مردم و رژیم ایجاد کند این ھست کھ نیروھای بسیج و سپاه بھ مردم بپیوندند. االن فرق کرده با عمیق

خواھند بھ طرف آزادی و رود. آنھا می جنبش سبز]. نسل جدید ایران زیر بار این مسائل نمی [ ۲۰۰۹[جنبش دانشجویی] و 
تواند مدعی شود کھ در چھل سال  کند. رژیم نمی مدرنیتھ بروند. رژیم منابع ملی را بجای مردم خرج نیروھای نیابتی می 

کھ مردم در خوزستان و سیستان و بلوچستان   بینید م عادی عمل کند! می گذشتھ این موقعیت را نداشتھ کھ مثل یک رژی
کند. اگر قدرت در دست افردا شایستھ قرار  شوند ولی این رژیم منابع کشور را خرج نیروھای نیابتی می گرفتار سیل می 

دانند نھ ملت! مردم ایران  ت می بود. اینھا ایرانی نیستند. اینھا خودشان را نماینده امداشت حتما ایران جور دیگری می می 
اند. این رژیم نماینده این ھا در کنار ھم زندگی کردهاما ملت ھستند با ھزاران سال تمدن و اقوام و ادیان مختلف کھ قرن 
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اگر  توانیم این روند را تسریع کنیم بلھ؛ خواھند از این زندان آزاد بشوند و بھ دنیا برگردند. ما می ملت نیست. ایرانیان می 
ای قدرت را رھا  بخواھم بھ پرسش شما پاسخ بدھم باید بگویم بلھ! ما شاھد پایان این رژیم ھستیم. وقت آن رسیده کھ خامنھ 

وقت آنست  خواھند آدم بکشند تا بمانند؟! کند و اجازه بدھد کھ مردم خودشان درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند. چقدر می 
 .بپیوندند  کھ نیروھای نظامی بھ مردم ایران

خواھید با ملت باشید؛ و اشاره کردید بھ  شما گفتید کھ تفاوت وجود دارد بین نگاه اسالمی و امت با ملت؛ و شما می -
دانم کھ حتا افراد بسیجی ھم از چند سال پیش بھ کنند. من میاعضای سپاه پاسداران و طرفداران رژیم کھ ریزش می 

شان با رژیم نیست ولی بھ خاطر معیشت مجبورند  شما چھ پیشنھادی دارید؟ آنھا کھ قلب دنبال خارج شدن از ایران بودند.  
 با آن باشند، چطور از آن جدا شوند؟

توانند در رژیم آینده کار و زندگی بھتری داشتھ باشند. اروپای شرقی یا آفریقای جنوبی را در  واقعیت این ھست کھ آنھا می -
کند در کجا باشند، بھ حمایت جھان آزاد نیاز  فرق نمی گیرند رژیم را سرنگون کنند، نظر بگیرید. کسانی کھ تصمیم می 

دارند. امروز سخت است کھ مردم ایران بعد از اینھمھ مدت کھ زیر فشار این حکومت بودند، باز ھم ببینند کھ کسانی  
خواھند از شّر این رژیم راحت  مردم ایران می   خواھند با این رژیم مذاکره بکنند! این برای مردم ایران قابل قبول نیست.می 

ای آنھاست!  انتوانید اسب و شیر و حتا کوسھ را رام کنید ولی دّرندگی در دی بشوند. این رژیم ھمیشھ اینطور بوده. شما می 
دارم!  گشت گفت من ھیچ احساسی ناین رژیم ھم ھمینطور است؛ خشونت در سرشت آن است. خمینی وقتی بھ ایران برمی 

وقت  ھمان ھیچی کھ خمینی گفت امروز دشمن رژیم شده چون مردم ایران با احساس ھستند و کشورشان را دوست دارند. 
آن رسیده این گفتمان بیھوده [مذاکره و تغییر رفتار رژیم] تمام شود. جامعھ آزاد باید با مردم ایران بھ گفتگو بنشیند. وگرنھ  

توانند بر سرنوشت خودشان حاکم  مردم بھ فرد و رھبری خاصی احتیاج ندارند و خودشان می شود. ھیچ تغییری پیدا نمی 
بشوند و ما االن نزدیک بھ این ھدف ھستیم ولی احتیاج بھ کمک و حمایت داریم. مردم باید بدانند در پایان این تاریکی بھ  

 .خواھند دادشوند بھ مبارزه ادامھ نور خواھند رسید و اگر بدانند کھ حمایت می 

 بینید؟ھای پایانی رژیم جمھوری اسالمی چطور می نقش شما چیست؟ شما نقش خودتان را در آینده و این سال-

با توجھ بھ اعتمادی کھ مردم بھ من دارند تمام تالش خود را بھ کار گرفتم کھ ھماھنگی بین مردم ایجاد کنم. ما یک دستور  -
تنھا راه برای اینکھ بدانیم مردم چھ  مان را حل کنیم. توانیم بنشینیم و مشکالتد می کار و ھدف داریم: آزادی کشورمان! بع

خواھیم مشکالت را حل کنیم؟! ما باید انتخابات را  خواھند، صندوق رأی ھست! تا آزاد نباشیم حرف بزنیم چطور می می 
اھند ما ھرگز انتخابات آزاد نداشتیم. وقت آن رسیده خوریزی کنیم و صندوق رای داشتھ باشیم تا بدانیم مردم چھ می برنامھ 

 !کھ بپیوندیم بھ قرن بیست و یکم 

یکی از  کشند باید صدای آنھا شنیده شود و بھ آن پاسخ داده شود. ایرانیان وقتی این رژیم و این دیکتاتوری را بھ چالش می 
توانم حمایت جھان را جلب کنم و  و تا جایی کھ می  کارھایی کھ از من خواستند این ھست کھ صدای آنھا را بھ دنیا برسانم

آن را در خدمت اھداف و آرزوھای آنھا قرار بدھم. ما ممکن است اعتقادات مختلف داشتھ باشیم ولی باید یک برنامھ ملی  
و تمدن قدیمی  ما پیشینھ تاریخی  داشتھ باشیم و تفکرات گروھی و سیاسی را کنار گذاشتھ و مطابق آن برنامھ عمل کنیم.

افتد و این  اندازی داشتھ باشیم و بھ سوی آینده حرکت کنیم. و این فقط با گفتگوی ملی اتفاق میداریم ولی باید یک چشم 
ھا نباشد و در جامعھ آزادی باشد. ممکن است کسانی توانایی مردم را قبول نداشتھ باشند زمانی ممکن است کھ سرکوب ایده

 را داشتھ باشند کھ شانس خود را امتحان کنند. باید گذاشت کھ آنھا برای خودشان تصمیم بگیرند ولی آنھا باید این بخت  

ھا سپاسگزاری کردند و برخی نیز مثال از مجاھدین یا  خیلی .وقتی خبر برگزاری این جلسھ اعالم شد، خیلی پیام گرفتیم-
 چھ صحبتی دارید؟ھای قومی گفتند کھ شما نماینده آنھا نیستید! با اینھا از گروه 

 …رسانمرسان ھستم و پیام مردم را می گویم برای من و درباره من نیست! من فقط پیام آنچھ من می -

کنم مھم است کھ گفتید دولت ترامپ االن دیگر نباید مذاکره کند. پس چھ بکند؟  ھای خارجی؛ فکر می بپردازیم بھ قدرت -
 شما چھ انتظاری دارید؟ 
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ھای آمریکا چھ دمکرات و چھ جمھوریخواه، این اولین دولتی است کھ بیشتر  چھل سال گذشتھ در میان تمام دولتدر تمام -
از ھمھ بھ مردم ایران واکنش نشان داده و بین مردم و رژیم تفاوت قائل شده. ھمیشھ ممکن است نسبت بھ تغییر رژیم  

ادی برسد. بسیار عالی! چرا کھ دموکراسی و لیبرالیزه کردن خواھید ملتی بھ آزحساسیت وجود داشتھ باشد. ولی شما می 
ولی اصرار بر این شرایط موجود در ایران و این اقتدارگرایی و خودکامگی در   .تر کرده استکشورھا، جھان را امن

خواھید کی می دانیم دیپلماسی بھترین راھکار است ولی باید ببینیم کھ چقدر و تا البتھ کھ ما می تضاد ھست با دمکراسی! 
ای از آن نگرفتید؟! چند سال دیگر؟! آیا ھنوز معلوم نشده کھ این رژیم  برای دیپلماسی تالش بکنید کھ تا حاال ھیچ نتیجھ

 !صداقت ندارد و حتا حاضر است مردم را ھم قربانی بکند؟

آزاد کنند، اصال مشوق مردم نیست   خواھند خود را از شّر آناین پیام شما درباره مذاکره با رژیم ایران بھ مردمی کھ می 
االن وقت آن رسیده کھ برای تغییر رژیم تالش کرد؛ ھر کاری بھ غیر از تغییر رژیم بیھوده  .کند بلکھ آنھا را دلسرد می 

ھای مشترک  است! گفتگو باید با مردم ایران انجام بگیرد. اجازه بدھید مردم بھ شما پیشنھاد بدھند کھ چھ بکنید. ما ارزش
ریم و باید اجازه داد کھ مردم ھم در این راھکارھا نقش داشتھ باشند. آیا ھیچ کشوری بدون توجھ بھ منافع ملی خودش دا

 .مانند روند ولی مردم می آیند و می ھا میتواند ضمانت بدھد کھ با دیگران صحبت بکند؟! رژیم می 

نشینند کھ بقیھ برای آنھا تصمیم بگیرند.  ت و یکم نمیما دیگر در قرن بیستم نیستیم. دنیا عوض شده و مردم در قرن بیس
خواھند در تنھایی رھا نشوند؛ بھ اسم مذاکره کشتھ نشوند!  شنوند و حمایت معنوی کافی نیست. آنھا می مردم، ما را می 

ند! باور کنید  زدایی برود، بھترین راه این است کھ بھ این رژیم اعتماد نکخواھد بھ طرف تنشدولت آمریکا اگر واقعا می 
خواھند بھ مردم بپیوندند. اگر شما بھ دنبال جنگ و خشونت نیستید باید  کھ در میان نیروھای نظامی ھر روز بیشتر می

 .مردم، راه حل ھستند. مشکل، این رژیم است .کشتھ شدن مردم ایران را کاھش بدھید! ھیچکس بھ دنبال جنگ نیست

کنند. آنھا نگرانند کھ مبادا دولت  ی در دولت ترامپ با نگرانی بھ اوضاع نگاه می یک موضوع دیگر این است کھ برخ-
 !اصال ربطی بھ ما ندارد ولی برایش کشتھ بدھیم  ھای سیاسی در کشور دیگری بشود کھگرفتار درگیری و مسئولیت

مردم ایران دنبال دخالت شما نیستند  در عراق و افغانستان درواقع دخالت خارجی بود کھ این اوضاع را بھ وجود آورد! -
ھای حزبی  خواھند وارد بازی خواھند ولی در عین حال نمی بلکھ خواھان تغییر سیاست خارجی شما ھستند! کمک می 

خواھند وارد این کشورھای دیگر بشوند. سیاست دو حزب در کشور شما سیاست داخلی آمریکاست و مردم ایران نمی 
 !ھا بشوند رقابت 

ھا را شنیده باشند [خنده حاضران] شما چھ توقعی دارید؟ چون جمھوری اسالمی بھ  ھا این حرف امیدوارم دمکرات-
 .رودآسانی کنار نمی 

دھد در لحظات حساس تاریخی، در  ھای خودکامھ و اقتدارگرا در زمان فروپاشی روی می با توجھ بھ اتفاقاتی کھ در رژیم -
تواند سرکوب  تواند دوام داشتھ باشد؟! فقط می کند چگونھ و چقدر می م را سرکوب می کشورھای گوناگون، فردی کھ مرد 

ای ھم فھمیده کھ  رسند کھ دیگر فایده ندارد. خامنھکند آنھم بدون توجھ بھ پیامدھایش. ولی آنھا ھم سرانجام بھ این نتیجھ می 
زه بشود و آنھا در سایھ یک مذاکره کمی بیشتر دوام  خواھند این نظام نباشد. شاید معجدھند و می اش شعار می مردم علیھ

ی بھتر این است کھ راه حل داشتھ باشیم و مردم  ایم و تنھا راه برای رسیدن بھ آیندهبیاورند ولی ما بھ لحظات پایانی رسیده
س موسسان و تشکیل مجل  و دنیا بدانند کھ این یک روند است و برای رسیدن بھ مشکالت و مسائل جامعھ باید بھ طرف

است کھ باید در نظر بگیریم و برایش آماده باشیم. مسئلھ فقط سر رفتن    قانون اساسی پیش رفت. ولی ھمھ اینھا یک روند 
ھمین بود کھ فقط شاه، پدر من، برود تا   ۵۷است کھ چگونھ خواھد بود. در   تراین رژیم نیست بلکھ پس از این رژیم مھم 

قرار نیست شما دخالت کنید بلکھ فقط حمایت کنید! از  اید. ین معادلھ در سمت درست ایستادهبعد ببینیم! درواقع شما در ا
مردم حمایت کنید در مقابل این رژیم کھ یک ملت را زندانی کرده! باید گام برداشت بھ سوی این ھدف. ما بھ عنوان ایرانی 

گفتگوھای زیادی داشتم با مردم با افراد متخصصی با  ھای گذشتھ داریم کار خودمان را انجام میدھیم. خودم در تمام سال 
توانند فضا را پر کنند. ایرانیان در داخل و در خارج کشور این ھای مدیریتی؛ با آنھا صحبت کردم و آنھا می توانمندی

خود رسیده. ما دوران گذار را پر خواھند کرد ھم برای نشان دادن بھ دنیا و ھم بھ عنوان مشوق مردم کھ این رژیم بھ پایان 
بایست بھ مردم ایران  پیشنھادات مشخصی ھم داریم. موضوع ما فقط رفتن این رژیم نیست بلکھ برنامھ داریم ولی دنیا می 

 .کمک کند و بھ دوران انتقال ھم کمک کند 
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 دھید؟ یک پرسش از طرفداران شما رسیده: چرا فراخوان اعتراض و اعتصاب ھمگانی نمی-

مدت  واقعیت این است کھ مدیریت کوتاه  .افتد کھ توانایی ما افزایش یافتھ باشد ھمگانی زمانی اتفاق می اعتصاب -
توانیم فراخوان ھمگانی  و ھمچینن منابع مالی نداریم. زمانی می   کارزارھای روزانھ را داریم. اما منابع در داخل کشور

مانند. سخت است کھ  ھای آنھا در نمی کنند خانوادهتی اعتصاب می شوند و وقبدھیم کھ ھمھ مطمئن باشند کھ تأمین مالی می 
تواند ھمینطور  بخواھیم مردم زندگی خود را بھ خطر بیندازند بدون آنکھ زندگی آنھا تأمین باشد. ولی این شرایط ھم نمی 

ھای ی، جامعھ مدنی در بخش ی انتقالادامھ پیدا کند و در نھایت بھ حد بحرانی خود خواھد رسید. برای رسیدن بھ آن مرحلھ 
کند و با توجھ بھ شرایط موجود آنھا باید ارتباطات خودشان را داشتھ باشند و مثال اگر مختلف بسیار خوب عمل می 

ھای اجتماعی باید بتوانند بھ عنوان یک عامل اساسی برای ھماھنگی و  رسانی و اینترنت دوباره قطع شود، رسانھاطالع
ھا داشتم کھ عالقمند بھ کمک در این زمینھ  زانھ فعال باشند. من گفتگوھای ابتدایی با برخی دولتاقدامات تاکتیکی و رو

گذارم کھ ببینند چھ کارھایی باید انجام بشود. موضوع دیگر گفتگو [بین نیروھای ھستند ولی بھ عھده متخصصان می 
 .مختلف] است کھ باید پیش برده شود 

 کنید؟طبان: آیا از یک شورای مشروطھ یا قانون اساسی مشروطھ حمایت می یک پرسش دیگر از طرف مخا-

دھیم. این کار  ھای اخیر زیاد مطرح شده این است کھ چرا دولت در تبعید تشکیل نمی ھایی کھ در سالیکی از پرسش -
ند ما را بھ رسمیت  عملی نیست چون کشورھای دیگر اول باید آن حکومت در ایران را بھ رسمیت نشناسند تا بعد بتوان

ما باید ھماھنگی داشتھ باشیم؛  کند؟ بشناسند! این دولت در تبعید بر اساس کدام مبانی و بر چھ اساسی مشروعیت پیدا می
ھای مختلف فکری و سیاسی در آن قرار بگیرند.  ی مشترکی داشتھ باشیم کھ مردم ایران از نحلھ دستور کار و برنامھ 

باید در ایران اتفاق بیفتد و انتخابات باید در ایران و پس از این رژیم باشد؛ گروه یا دولت  پروسھ تدوین قانون اساسی 
توانند کارھا را انجام بدھند و پس از آن بتوانند انتقالی و یا شورای گذار مسئولیت این را دارد کھ ببیند چھ کسانی می 

ی انتقال چند سال، یک یا سھ سال  ابتدایی انجام شده. ممکن است مرحلھ کارھای . مقدمات انتخابات آزاد را فراھم بکنند 
توانیم بھ قوانینی برگردیم کھ پیش از این رژیم بوده؟ نیروی  بر اساس کدام قوانین؟ قوانین این رژیم؟ یا می  طول بکشد ولی

ک قدرت نظامی امنیت کشور را حفظ  انتظامی چی؟ آنھا باید امنیت را حفظ بکنند. این دولت گذار باید مطمئن باشد کھ ی
کند و بعد انتخابات  کند. و تازه در آنموقع نقش احزاب سیاسی ھست و رفراندومی کھ شکل نظام بعدی را تعیین می می 

 .گیرد مشارکت احزاب سیاسی شکل می   پارلمانی و پس از آن نخستین دولت با

ما باید بھ این مسائل از االن  توانند کشور را اداره کنند؟! ی می خواھیم بدانیم چھ کسانولی بدون احزاب سیاسی از کجا می 
گیرند. من کشوری را در ذھن دارم با احزاب مختلف از چپ تا راست،  فکر کنیم. در این رژیم کھ چنین احزابی شکل نمی 

حکومت، انتخابات را  کھ پایبند بھ انتخابات آزاد و دموکراسی ھستند. در دموکراسی، …لیبرال و سوسیالیست و دمکرات و
کنند. نیروھای اپوزیسیون امروز کار سختی در برابر دارند و باید این  کند بلکھ احزاب انتخابات را برگزار می برگزار نمی 

راه را باز کنند بدون اینکھ درگیر مسائل سیاسی بشوند؛ جمھوریخواھان یا طرفداران پادشاھی باید دستور کار مشترک  
ھای ین بدھند کھ صدای ھمھ را خواھند شنید. در این کشوری کھ سرشت متنوع دارد مسلما خواستداشتھ باشند و تضم

سیاسی مختلفی وجود دارد و ھمھ باید این امکان را داشتھ باشند کھ احزاب خود را تشکیل بدھند تا در شرایط عادی بتوانند 
ند. این پایان روندی است کھ امروز در آغاز آن  ھای بعدی را ھر چند سال یک بار شکل بدھبا مشارکت احزاب، دولت

شویم باید بھ آن شرایطی فکر کنیم کھ پس از سقوط بتوان کارھا را  امروز کھ داریم بھ سقوط این رژیم نزدیک می  ھستیم.
مرج  در دست گرفت وگرنھ دچار ھرج و مرج خواھیم شد. ولی پیام من این است، نگرانی شما از اینکھ مبادا دچار ھرج  

 !بشوید، نباید باعث بشود کھ بھ این شرایط تن بدھید 

ھای حزبی ایاالت  االن دوران انتخابات در آمریکاست. اپوزیسیون آزادیخواه ایران چطور باید رفتار کند کھ درگیر رقابت -
 متحده نشود؟

ان این است کھ سیاست داخلی ھمانطور کھ گفتم نخستین آرزوی فعاالن سیاسی و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج ایر-
ھای خود را بھ مردم ایران منتقل  کشورشان تحت تأثیر سیاست خارجی کشورھای دیگر نباشد تا آنھا اختالفات و شکاف

ھایی در ھمھ کشورھا ھمیشھ وجود دارد. در سیاست خارجی آمریکا نیز امروز شکاف عمیقی  کنند! البتھ چنین شکاف 
خواھند و معلوم است کھ این  دھد کھ مردم آنھا را نمی ھای نامطلوبی می ھای روشنی بھ رژیم ام ھا پیوجود دارد. این شکاف 
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ھای داخلی در کشورھا بھ سود خودشان سوء استفاده این شکاف  کنند یک راھی پیدا کنند تا ازھا معموال تالش می رژیم 
من با توجھ بھ آن   .برند ایم، پیش می تا حاال بارھا دیده ھای خود، ھمانطور کھکشکنند و این را از طریق ستون پنجم و مالھ

ھا و  خواھند کھ صدای آنھا باشم، بھ دمکراتاکثریت خاموش مردم ایران کھ بھ حمایت نیاز دارند و از من می
گویم کھ باید این را درک کنید کھ ما مردم ایران ھمان آزادی و ھمان حقوقی را  جمھوریخواھان آمریکا ھر دو می 

خواھیم کھ شما در این دموکراسی بزرگ خودتان در آمریکا از آنھا برخوردار ھستید! و ھر استداللی کھ ممکن است  می 
این پیام من است   !ی ما تحت تأثیر قرار بگیرد ی شما از مردم ایران بھ ھزینھ داشتھ باشید، اجازه ندھید کھ حمایت قاطعانھ 

شما پاسخی برای این نیاز کھ پشتیبان مردم ایران باشید پیدا کنید. ھمھ شما از   بھ مردم آمریکا و دولت آنھا و امیدوارم
ھای ایاالت متحده، ھمگی با مردم ایران روبرو ھستید. شما االن این فرصت را دارید کھ بھ  پرزیدنت و احزاب و رسانھ 

 !مردم ایران بگویید: ما با شما ھستیم

 بخشی از کنفرانس مطبوعاتی

لزوم حمایت از دولت ترامپ گفتید. اما محدودیتھایی برای صدور ویزا ایرانیان ایجاد شده و ترامپ از نابودی اماکن  از 
 فرھنگی ایران میگوید. مشکلی با اھداف ترامپ در قبال ایران ندارید؟

سازمان ملل ایجاد کرده اند و   اوال اینکھ چھ کارھای میتوان در چارچوب قوانین بین الملل انجام داد.. تحریم ھا را قطعنامھ 
تحریم یکی از ابزارھای اعمال فشار بر چنین دولتھایی است. حذف فشار تنھا بھ نفع دولت است و مردم از آن سود 

نمیبرند. اما صرف اعمال تحریم و حفظ وضعیت موجود و امید تغییر داشتن، اشتباه اساسی دولتھای غربی از بدو تاسیس  
 رژیم است

 عذرخواھی کند؟ 1963فکر میکنید خانواده شما باید بخاطر نقش تھران در کودتای آیا 

من تعیین ماھیت این ماجرا را بھ تاریخ دانان واگذار میکنم. اما اوال کودتا معموال از پایین با باال اتفاق می افتد نھ از باال  
د و میگویند "دولت دمکراتیک منتخب مصدق" اگر کسی  بھ پایین. دوما شنیده ام برخی از افراد عباراتی را استفاده میکنن

قانون اساسی آن زمان ایران را بھ دقت مطالعھ کند، نخست وزیر ھرگز انتخاب نمیشد، بلکھ یا توسط شاه منصوب میشد و 
 پارلمان تایید میکرد و یا برعکس پارلمان توصیھ میکرد و شاه می پذیرفت، بنابراین ھیچ انتخاباتی وجود نداشت.

اینکھ بگوییم کودتا بود مثل اینست کھ بگوییم ھر تغییر نخست وزیری کھ در ایران یک کودتا بوده است. اگر اینطور باشد 
 ما سالی یک کودتا داشتھ ایم.

 نظر شما راجع بھ مجاھدین خلق چیست؟

مومی و با توجھ بھ تبعیت از  در ھر روند دمکراتیکی، اعتبار، مشروعیت یا پذیرش نھایی سازمنھا تنھا در دادگاه افکار ع
قانون و مشارکت دموکراتیک آنھا تعییم می شود، قضاوت با مردم است، این فرصت باید در اختیار ھمگان قرار بگیرد و  

 اینکھ چھ کسی باشد یا نباشد، را در نھایت فاکتورھای تبعیت از قانون و پذیرش عمومی تعیین میکند، بھ ھمین سادگی
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