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   و جمھوری اسالمیامريکاگفت و گو ھای پنھان بين 
  

  –مقدمه 

 کشورمان ۀجان آمده ھا نفر از مردم بمليونری در ايران،  و پس از انتخابات قالبی رياست جمھو٢٠٠٩ در تابستان 

در ھمان حال، باراک اوباما برای مذاکرات. سقوط به عقب راندندۀ  آمدند و رژيم واليت فقيه را تا آستانھابه خيابان

م جای حمايت صريح و روشن از جنبش عظيه ی و معامله با سرکوبگران حاکم بر کشورمان آماده ميشد و بئھسته 

مردم ايران، به بيانيه ھای خشک و بی معنا بسنده کرد تا مبادا باعث رنجش خامنه ای شده و سازش خيالی با وی 

 تقاضای کمک امريکااز رئيس جمھور " اوباما، اوباما، با اونا يا با ما"مردمی که با شعار . نقش برآب شود

ت پنھان خويش با احمدی نژاد را شروع کرده و در توھم ميکردند، نميدانستند که از يکسال قبل ازآن، اوباما مذاکرا

 يعنی سه ماه قبل از پيروزی ٢٠٠٨ست  از اين مالقات ھای پنھان، در اگيکی .معامله با رژيم ايران فرو رفته بود

تی از طرف احمدی نژاد و به سرپرستی مشاور ارشد او أبات رياست جمھوری برگزار شد و ھياوباما در انتخا

دو ماه بعد در. ئی مذاکره نمودامريکادر شھر الھه در ھلند با گروھی از سياستمداران " اشمی ثمرهمجتبی ھ"

ھاشمی "تی به سرپرستی أبار ديگر ھي  انتخاب شده بود، يکامريکادسمبر، ھنگاميکه اوباما به رياست جمھوری 

ئی را ويليام پری امريکا گروه يتولؤسم.  و گفتگو کردند اوباما ديداردر شھر وين با گروھی از مشاوران " ثمره

عھده داشت و چند تن از نمايندگان کنگره ه ول امنيت ملی در تيم انتخاباتی اوباما بؤ و مسامريکاوزير دفاع سابق 

  .نيز درآن حضور داشتند

ند ھفته قبل  و تنھا چاپريلجمله در   نيز ادامه يافت من٢٠٠٩ در سال امريکا مالقات ھای پنھان بين رژيم ايران و 

ئی در ليختن امريکا ھيأتاز نمايش انتخابات رياست جمھوری در ايران، مجددا گروھی از وابستگان رژيم با يک 

عنوان سفير اوباما در ه تازگی به که ب) Karl Eikenberry(ژنرال آيکنبری . اشتاين ديدار و گفتگو کردند

و مالقات( ديدار با ھاشمی ثمره ٢يکی از کسانيکه در . تافغانستان منصوب شده بود نيز در اين ديدار حضور داش

شرکت داشت تريتا ) ھای ديگر با احمدی نژاد، رحيم مشائی و محمد خزائی سفير کنونی رژيم در سازمان ملل

 بود که شخصا برای اين مالقات ھای پنھان با نمايندگان احمدی نژاد داللی و"ناياک"پارسی رئيس سازمان 
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 و امريکابرخی از جزئيات اين ديدارھا و ھمچنين مذاکرات و بده بستان ھای ديگر بين . بازارگرمی ميکرد

دسته يران از من، بنمايندگان رژيم ايران، از جمله اسنادی است که در جريان شکايت حقوقی البی طرفدار رژيم ا

 را شامل ميشود، و از ھمين رو، مذاکراتی که بعد از اين تاريخ انجام ٢٠٠٩اسناد دادگاه تا نيمه سال . آمده است

ی اميد زيادی داشت،ئاوباما که به نتيجه بخش بودن مذاکرات ھسته . گرفته است ھنوز مورد کنکاش قرار نگرفته اند

 و ئی به خامنه ای و پخش پيام ويدئو١دو نامه محرمانه د وارد عمل شد و با ارسال از ھمان فردای ورود به کاخ سفي

چند ماه بعد، و در اوج جنبش مردمی در. تبريک نوروز، راه را برای سازش خيالی بين دو کشور فراھم ميکرد

ايرانی را برای " ارشناسک"ی با جليلی در ژنو بود، چند ئايران، ھيالری کلينتون که در حال تدارک مذاکرات ھسته 

 نفر کارشناسی که نامشان در رسانه ھا منتشر شد٧ھر .  به وزارت خارجه دعوت کرد٢مشورت و صرف شام 

 با رژيم امريکا در مذاکرات پنھان بين ھمگی طرفدار کنارآمدن و ھمزيستی با حکومت ايران بودند و اکثر آنان

، "بيطرفی"در طول جنبش نيز، ھمين کارشناسان به اوباما اندرز ميدادند که با حفظ . شرکت و يا نقش فعال داشتند

ارزيابی.طور کامل انجام پذيرده در کشورمان فرو نشيند تا سازش با خامنه ای ب" گرد و خاک"منتظر بماند تا 

 ساختار و ماھيت رژيم ايران، به ميزان زيادی محصول و زائيده البی بسيار گسترده ای بود کهنادرست اوباما از

 در دوران جرج بوش شروع شد وامريکاخصوص کمپانی ھای بزرگ ه  برخی از محافل بانفوذ واشنگتن و ب توسط

لح طلب نشان دادناين البی با ص.  اوج گرفت٢٠٠٦با پيروزی حزب دموکرات در انتخابات کنگره در سال 

گردن جرج بوش و جنگ طلبی وی انداخت و به تبليغ ه  را بامريکاحکومت ايران، گناه بن بست در روابط ايران و 

اين نظريه پرداخت که اگر فرد ديگری در کاخ سفيد قرار گيرد، سازش و معامله با رژيم ايران به آسانی در دسترس 

طرفدار مماشات با انتشار دھھا گزارش و برگزاری کنفرانس و سمينارھای بعد، البی ه  ب٢٠٠٧از سال . قرار دارد

اوال رژيم ايران با ثبات است و ھيچ تھديد جدی در مقابل : متعدد، تبليغات خود را روی سه موضوع متمرکز نمود

ر ييند و تغثانيا مردم ايران در اکثريت بزرگ خود، خواھان اصالحات در درون ھمين نظام ميباش. آن قرار ندارد

دنبال معامله و ه  که تاکنون بامريکاثالثا، . رژيم يا سرنگونی از ھيچ حمايت جدی در جامعه ايران برخوردار نيست

. سازش با اصالح طلبان يا ميانه روھای رژيم بوده، بايد از اين پس با خامنه ای و احمدی نژاد مذاکره و گفتگو نمايد

ای پشت پرده و تبليغ روی ثبات رژيم و آمادگی اش برای سازش، و با اين البی مماشات با راه اندازی ديدارھ

استدالل که سختگيری و تحريم باعث رنجش رژيم ايران و از بين رفتن چشم انداز توافق بين دو کشور خواھد شد،

 جلوی، از اعمال فشار عليه ايران جلوگيری کرده و در جريان جنبش نيز٢٠١٠ تا نيمه ٢٠٠٧توانست از سال 

 مذاکرات پنھان بين دو ۀپيشين . و اروپا از مبارزات دموکراسی خواھانه مردم ايران را بگيردامريکاحمايت جدی 

 و فرستادگان جمھوری اسالمی از سالھا قبل جريان داشت وامريکاکشورمذاکرات پنھان و منظم بين نمايندگان 

راه افتاد کهه  بامريکا توسط کمپانی ھای بزرگ ١٩٩٧بخشی جدائی ناپذير از البی گسترده ای بود که از سال 

  .ھدف اصلی آن برداشتن تحريم ھای اقتصادی و بازکردن راھھای کسب و تجارت با جمھوری اسالمی بود

منظور ه کار کرد و درھمين راستا و به  آغاز بUSA*Engageنام ه  بامريکا در اين سال البی کمپانی ھای بزرگ 

 شروع بهامريکافعاليت ھای اين البی، گروھھای ريز و درشتی تحت نام ايرانيان مقيم مشروعيت بخشيدن به 

 تا ٩٧از سال  )رابطه ناياک با البی کمپانی ھای بزرگ: ٣نگاه کنيد به بخشی از اسناد دادگاه . (فعاليت نمودند

. طه با ايران را ھدايت ميکرد در رابامريکاعنوان بانفوذترين گروه فشار در واشنگتن، سياست ه  اين البی ب٢٠٠١

ه سوی جمھوری اسالمی دراز کرد اما با بی توجھی رژيم مواجه شد و به در اين دوره، بيل کلينتون دست دوستی ب
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دنبال ه با شکست البی مماشات و ب. ضعيف و ناکارآمد گرديد٢٠٠١ھمين دليل نيز البی مماشات در ميانه سال 

 با جمھوری اسالمی افزايش يافتامريکا روابط بين ن، احتمال تيره شد٢٠٠١بر حمالت تروريستی القاعده در سپتام

و از ھمين رو، محافل طرفدار دوستی با رژيم ايران که تا اين زمان پشتيبان اصلی البی مماشات بودند، وارد عمل

ر سياستييشور از تغگو بين دو ک و شدند و با راه اندازی مذاکرات پشت پرده و با باز نگاه داشتن دربھای گفت

ی جمھوری ئبا توجه به افشای برنامه ھسته .  و اتخاذ سياست ھای خصمانه عليه رژيم جلوگيری نمودندامريکا

 اينۀئی رژيم در عراق، ميتوان به جايگاه ويژامريکا و ھمچنين کارزار گسترده ضد ٢٠٠٢اسالمی در سال 

.ئی در جھت ادامه سياست مماشات با حاکمان تھران واقف شداامريکمذاکرات پنھان برای فريب دادن سياستمداران 

دنبال حمالت تروريستی ه  و ب٢٠٠١درسپتمبر   ٤) ٢٠٠٣ تا ٢٠٠١(مذاکرات پنھان در باره افغانستان و عراق 

  برای حمله به افغانستان آماده ميشد و به کمک رژيم ايران احتياج داشت و در نتيجه،امريکاالقاعده در نيويورک، 

اين مذاکرات که رسمی اما غير علنی بود، پس از اشغال. مذاکرات پنھان با نمايندگان دولت ايران را شروع کرد

اين . افغانستان ادامه يافت و به ھمکاری برای حمله به عراق و تشکيل رژيم آينده اين کشور نيز گسترش داده شد

وزارت( رايان کروکر امريکااز طرف . يافت از طرف جرج بوش خاتمه ٢٠٠٣دسته از مذاکرات در ماه مه 

در اين مذاکرات شرکت داشتند و از طرف ايران نيز محمد جواد) نماينده کاخ سفيد(و زلمای خليل زاد ) خارجه

 سال پس از پايان اين ٧اگرچه . حضور داشتند) وزير خارجه(و کمال خرازی ) سفير رژيم در سازمان ملل(ظريف 

ن بده و بستان بين دو کشور در آن دوره اطالع کاملی در دست نيست اما آنطور که ھيالری مذاکرات ھنوز از ميزا

 در سال ٥ در مقاله خود امريکاوالن آندوره وزارت خارجه ؤيکی از مس) Hillary Mann Leverett(من لورت 

مذاکرات .جاھدين خلق بودگذشته نوشت، يکی از امتيازاتی که بوش به ايران داد بمباران قرارگاه اشرف متعلق به م

ھمزمان با مذاکرات دو کشور بر سر افغانستان و عراق، بنياد ٦) ٢٠٠٨ تا ٢٠٠١(با جناح رفسنجانی و خاتمی 

ھمراه محافل بانفوذيکه ه براداران راکفلر که يکی از اصلی ترين حاميان دوستی و ھمزيستی با رژيم ايران است ب

ئيان امريکاليت ميکنند وارد عمل شد و سلسله ديدارھای پنھان و غير رسمی بين برای برداشتن تحريم عليه ايران فعا

وليت ؤ مسUnited Nations Association of the USAئی امريکاسازمان . و وابستگان رژيم را آغاز نمود

ه اکثرا در ديدار برگزار شد ک١٤در اين دوره . عھده گرفته برگزاری اين ديدارھا و دعوت از شرکت کنندگان را ب

سرپرستی  . بودStockholm International Peace Research Instituteسسه ؤسوئد و با ھمکاری م

.عھده داشتنده ب) William Luers(و ويليام لورز ) Tom Pickering(ئی را توماس پيکرينگ امريکاگروھھای 

نی به مديريت ھوشنگ امير احمدی بود ايرا -ئیامريکاپيکرينگ معاون کمپانی بوئينگ و از اعضای اصلی شورای 

وی دو سال پيش به شورای ناياک به . و ھمواره برای لغو تحريم ھای اقتصادی عليه ايران فعاليت ميکرده است

) رفسنجانی(شرکت کنندگان ايرانی در اين مذاکرات از طرف مجمع تشخيص مصلحت  .رياست تريتا پارسی پيوست

که در کنترل دوستان رفسنجانی و خاتمی قرار داشت، " لمللی وزارت امور خارجهدفتر مطالعات سياسی و بين ا"و 

، احمدی نژاد روند تصفيه ٢٠٠٧در سال .  برگزار گرديد٢٠٠٨ فبروریآخرين ديدار اين دوره در . انتخاب ميشدند

در خارج از طور جدی در دستور کار خود قرار داد و برای قطع نفوذ اين جناح ه و حذف جناح رفسنجانی را ب

در اولين گام ھاله اسفندياری و چند تن از دوستان وی که در مذاکرات و.  وارد عمل شدامريکاخصوص ه کشور و ب

 با جناح اصالح طلب و رفسنجانی نقشی جدی داشتند دستگير و مورد غضب قرار امريکامراودات پنھان بين 

 اطالع داد که گفتگوھای پنھان تا اطالع ثانوی تعطيل ئیامريکادنبال آن، منوچھر متکی به طرفھای ه ب. گرفتند
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برای " بنياد برادران راکفلر"رئيس ) Stephen Heintz( استفان ھاينز ٢٠٠٨ اپريلدو ماه بعد در . خواھند شد

جلب نظر مقامات ايران و راه اندازی مجدد اين ديدارھا به تھران رفت و قرار شد که در دور جديد مذاکرات

ديدارھا و مذاکرات پنھان دراين دوره. جناح مسلط در کشور يعنی وابستگان احمدی نژاد شرکت کنندنمايندگان 

طور رسمی ھيچ نتيجه ای نداشت ولی ادامه آن باعث ميشد که اميد سازش با رژيم ايران ھميشه زنده نگاه ه اگرچه ب

ئی مشترکا امريکا ايرانی و ھيأت ٢٠٠٥در سال .  جلوگيری نمايدامريکاداشته شده و از سخت تر شدن سياست 

اين. له اتمی ايران ارائه کردند که ادامه غنی سازی در ايران يکی از محور ھای اصلی آن بودأطرحی برای حل مس

 احمدی نژاد رئيس جمھور شد و طرف ھای ايرانی که در تھيه اين ٢٠٠٥پيشنھاد به جائی نرسيد زيرا در نيمه 

والن بنياد راکفلر بيان داشته اند، تمامی اينؤآنطور که مس. شدند قدرت اخراج طرح شرکت داشتند از ساختار

والنؤود و قبل و بعد از ھر مالقات، مس بامريکاديدارھای پنھان بين دو کشور با اطالع کاخ سفيد و وزارت خارجه 

  .در جريان مسائل مطرح شده و ميزان پيشرفت آنھا قرار ميگرفتند

خاطر سياست ھای غلط جرج بوش دره  و ب٢٠٠٥از اواخر سال  نقش کليدی تريتا پارسیدوران احمدی نژاد و 

 در ائتالفی گردھم آمدند تا از شروع يک جنگ ديگر عليه ايران جلوگيری امريکاخاورميانه، گروھھای ضد جنگ 

ه اين گروھھا پيوستندکه مستقيما با عوامل رژيم ايران ھمکاری ميکردند ب" کاسمی"سازمان ناياک و ھمچنين . کنند

 را USA*Engage و در رأس آن امريکاو تريتا پارسی توانست متحد اصلی خود يعنی البی کمپانی ھای بزرگ 

 يا Campaign for a new American policy on Iran” (CNAPI( که  اين مجموعه. وارد اين ائتالف کند

 تحت کنترل ناياک قرار گرفت و توانست٢٠٠٨ از سال نام دارد" کارزار برای يک سياست جديد در مورد ايران"

بخشی از اسناد. آنرا به يک البی تمام عيار در جھت جلوگيری از فشار و تحريم عليه جمھوری اسالمی تبديل نمايد

د  سن- ٧سند اول : (دست آورده ام در اين دو آدرس قرار داده امه داخلی مربوط به اين البی را که از طريق دادگاه ب

ئی اش، تالشامريکا، تريتا پارسی و متحدين ٢٠٠٦اسناد داخلی ناياک نشان ميدھد که از اولين روزھای ) ٨دوم 

يکی از . خود را روی صلح طلب نشان دادن رژيم ايران و آمادگی اش برای مذاکره و سازش متمرکز کرده بودند

يشنھاد موسوم به معامله بزرگ بود که سه سال قبل از مھمترين برگھای تبليغاتی که مورد استفاده آنان قرار گرفت، پ

نوشته و از طريق کارفرمای تريتا پارسی ) سفير رژيم در فرانسه( توسط صادق خرازی ٢٠٠٣آن يعنی در سال 

نگاھی کوتاه به بخشی از . به کاخ سفيد فرستاده شد و با بی اعتنائی جرج بوش مواجه گشت) باب نی نماينده کنگره(

نگاه کنيد به مکاتبات تريتا پارسی و : (دگاه، کارزار تبليغی البی مماشات را در معرض ديد قرار ميدھداسناد دا

طور جداگانه با محمد ه  تريتا پارسی ب٢٠٠٦ چ مار٢٨)، سفير احمدی نژاد در سازمان ملل٩محمد جواد ظريف 

در نيويورک ) دستيار علی الريجانی (و ھمچنين محمد نھاونديان) سفير احمدی نژاد در سازمان ملل(جواد ظريف 

چند ھفته. قرار داد" پارسی"جواد ظريف نسخه ای از پيشنھاد معامله بزرگ را برای انتشار در اختيار . ديدار نمود

پروژه "مشترکا ) ئیامريکايکی از روزنامه نگاران چپ (پس از ديدار با ظريف، تريتا پارسی و گارت پورتر 

 ماه٩   آن شده، قرار بود که اين پروژهۀبر طبق ايميل و سندی که ضميم. اه اندازی نمودندرا ر" مذاکره با ايران

تريتا . اختصاص داده اند دالر بودجه برای آن ٩٠٠٠٠ادامه داشته باشد و اين دو نفر نزديک به ٢٠٠٧ چيعنی تا مار

  :ول اين پروژه بود و برای تبليغ رابطه خود با سران رژيم ميگويدؤپارسی مس

ولين اصلی رژيم ايرانؤد دکتر پارسی تا اين ميزان به مسبه ندرت ميتوان تحليلگری در واشنگتن پيدا کرد که مانن "

 مه، پارسی در ١٩ھفته بعد در  يک)١٠" پروژه مذاکره با ايران: "نگاه کنيد به اين سند." (دسترسی داشته باشد
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گويد که با کمک دوستانش در حال راه دھد و می  میايميل خود به ظريف نتيجه فعاليت ھای خود را گزارش

در ھمين زمان انتشار و تبليغ روی داستان معامله  .اندازی دو کنفرانس است که ظريف در آنھا سخنرانی نمايد

گارت پورتر در .  از طرف پارسی و متحدان وی شروع شدامريکابزرگ و آمادگی رژيم برای صلح و سازش با 

صورت دقيق شرح داد وه ، پيشنھاد معامله بزرگ را برای اولين بار ب"دات کام. آنتی وار"ريه  در نش١١مقاله ای 

  :نوشت

تريتا پارسی که متخصص سياست خارجی ايران در دانشگاه جان ھاپکينز است نسخه ای از اين سند را در اختيار  "

ان گرفته است ولی نميتواند نام وی را فاشما قرار داد و گفت که آنرا در اوائل سال جاری از يکی از مقامات اير

سه ھفته بعد، گلن کسلر خبرنگار واشنگتن پست نيز با دريافت نسخه ای از اين پيشنھاد که توسط پارسی در " کند

 مورد داستان معامله بزرگ می نويسد و يکبار ديگر روی آمادگی رژيم ١٢اختيارش قرار گرفته مقاله مفصلی 

گويد که يکی  گلن کسلر نيز می. چنين بی توجھی جرج بوش به آشتی جوئی ايران تأکيد ميکندايران برای صلح و ھم

 New ناياک و ٢٠٠٧ فلروری ١٤.از مقامات رژيم، نسخه ای از اين پيشنھاد را به تريتا پارسی داده است

American Foundation ورت و لورانس  در کنگره برگزار کردند که تريتا پارسی، فلينت ل١٣ کنفرانس مھمی

در آن سخنرانی نمودند و آمادگی رژيم ايران برای صلح در سال ) کالين پاول(ويلکرسون رئيس دفتر وزير خارجه 

ست جواد ظريف که به اگ٢٣در  . و بی اعتنائی جرج بوش به آشتی جوئی ايران را مورد تأکيد قرار دادند٢٠٠٣

رسی در ايميلی که به او فرستاد تقاضا کرد تا پيشنھادی را که ايران رفته است به نيويورک باز گشتت و تريتا پا

پارسی در ايميل خود نوشت که احتماال نمايندگان کنگره از اين پيشنھاد خوششان . ظريف با خود آورده مشاھده کند

  :ميآيد

را ببينم يا از محتوایخيلی دلم ميخواھد که بتوانم پيشنھاد . اميدوارم که حالتان خوب باشد و از تھران بازگشته ايد"

اگر اين پيشنھاد قابل توجه باشد، نمايندگان کنگره آنرا پيشنھادی منطقی خواھند يافت حتی اگر کاخ . آن باخبر شوم

 اکتبر تريتا پارسی دو نفر از نمايندگان دموکرات کنگره را به ظريف معرفی ميکند و ٢٥روز ." سفيد خوشش نيايد

در اين ايميل تريتا پارسی ھدف.  ھستند و تمايل دارند با ظريف ديدار داشته باشندميگويد اينھا مخالف جرج بوش

نمايندگان از ديدار با ظريف را توضيح ميدھد و در پايان نيز ھدف مشترک خودش و ظريف برای اينگونه مذاکرات

  :و ديدارھا را به روشنی بيان ميکند

ی دستئازاينطريق ميتوان به اھداف داخلی و منطقه کاھش تشنج بين دو کشور بسيار ضروری است زيرا  "

خيلی از نمايندگان ديگر کنگره ھم ھستند . گيلکرست و ليچ ديدار خواھيد کرد خوشحال شدمازاينکه شما با .""يافت

بنابه برخی دالئل اين. که خواھان ديدار با شما ھستند که بسياری از آنان دموکراتھای بسيار مورد احترامی ھستند

اين گروه از  .يندگان مجلس در ايران استھدف نھائی آنان ديدار با نما. نمايندگان مستقيما با شما تماس خواھند گرفت

اعضای کنگره از سياست خارجی جرج بوش بسيار ناراضی اند و نمی خواھند که ھمينطور ساکت بنشينند تا بوش 

اين افراد مايلند که وارد عمل شوند و حاضر به ريسک پذيری در اين .  در جھان را خرابتر کندامريکاموقعيت 

ا نيز برای اينکار اين است که معتقديم ديالوگ برای ھر دو طرف مفيد است زيرا کاھش دليل م. زمينه نيز ھستند

ظريف نيز در ايميل خود از پارسی  ."ی و اھداف داخلی بسيار ضروری استئتشنج برای دستيابی به اھداف منطقه 

تالش ھای تريتا پارسی و . برای ترتيب دادن اين ديدارھا تشکر ميکند و اجرای جزئيات آنرا به وی واگذار مينمايد

متحدان وی برای صلح طلب نشان دادن رژيم و ھمچنين تالش در جھت وصل کردن نمايندگان کنگره به سفير رژيم 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٦

در سازمان ملل بی اثر نبود و ھمانطور که اسناد دادگاه نشان ميدھد، بسياری از نمايندگان کنگره از حزب دموکرات 

يکی از کارشناسان سياسی واشنگتن و از) Sam Gardiner" (سام گاردينر. "شتندبا ظريف تماس و ارتباط فعال دا

ھواداران دوستی با رژيم ايران که در جريان دادگاه به نفع تريتا پارسی گزارشی نوشته است، در شھادت رسمی 

 ايران تشکيلخود به جلساتی که توسط نمايندگان دموکرات کنگره برای مقابله با سياست جرج بوش در رابطه با

گويد که اين افراد خواھان ارسال يک گروه به ايران و مالقات با نمايندگان مجلس  وی می.  اشاره کرده است،ميدادند

گاردينر اظھار داشت که دنيس کاسينچ . بودند و ھمگی ميدانستند که کليد اين قضيه دست محمد جواد ظريف است

)Dennis J. Kucinic (سفر صلح .وکرات کنگره رابطه بسيار خوبی با جواد ظريف داشتيکی از نمايندگان دم

برای ) ئی آنانامريکاو متحدان (ھمزمان با تالش ھای ظريف و پارسی : طلبان به ايران و نقش ليال زند و کاسمی

 در پروژه ايکه مشترکا) کارزار مبارزه با جنگ و تحريم عليه ايران(صلح طلب نشان دادن رژيم، سازمان کاسمی 

اه انداختهره و در ھمکاری نزديک با رحيم مشائی معاون احمدی نژاد ب) سازمان رھپويان صلح(ھمراه ليال زند ه ب

 را به ايران فرستاد تا طی سفرھای سازماندھی شده و ضمن مالقات با افرادامريکان صلح بود، صدھا تن از فعاال

گردن ه  تبليغ کنند و گناه خصومت بين دو کشور را بن شده، روی آمادگی رژيم برای صلح و دوستیيياز پيش تع

من در گزارشات متعددی اين پروسه را مورد بررسی قرار .  وی بيندازندۀجرج بوش و سياست ھای جنگ طلبان

رابطه حکومت ايران با جنبش ضد جنگ : داده ام که برای نمونه ميتوانيد اين سه گزارش را مورد مطالعه قرار دھيد

برای شناخت با سازمان البی کاسمی و ھمچنين ( -. ١٦، بخش سوم ١٥، بخش دوم ١٤ بخش نخست  :امريکادر 

  )١٧رابطه آن با ناياک به اين سند نگاه کنيد 

 در تھران تحت نام ٢٠١٠ست د و دفتر رياست جمھوری در ماه اگقابل ذکر است که ھمايش اخيری که احمدی نژا 

 انداخت، به روشن ترين شکل به وابستگی کاسمی و ليال زند و صلح طلبان راهه ھمايش ايرانيان خارج از کشور ب

دروغين به دفتر احمدی نژاد را آشکار نمود زيرا رھبران سازمان مزبور و ھمچينين ليال زند از جمله برگزار 

ائی از سانديس عنوان مھمان بلکه در جايگاه ميزبان، به پذيره  ھای جانبی اين کنفرانس بودند و نه بجلسهکنندگان 

ھمايش : برای آشنائی با اين موضوع، اين سند را مطالعه فرمائيد ت. خورھای خارج از کشوری رژيم پرداختند

تالش برای مشروعيت بخشيدن    سانديس خوران خارج از کشوری و ھمکاری سازمان کاسمی با دفتر احمدی نژاد

 نژاد کارزار گسترده ای برای کاھش نفوذ جناح رفسنجانی بعد، احمدیه  ب٢٠٠٧به خامنه ای و احمدی نژاداز سال 

راه انداخت و اولين گام، ھاله اسفندياری و چند نفر از ھمکاران وی را دستگير و زندانی ه  بامريکاو خاتمی در 

ئی نشان داد که از اين پس، صاحب اصلی امريکای رژيم و طرفھای ئاين پاکسازی خشن، به دالالن حرفه . نمود

بدين ترتيب، گفتمان حاکم نيز در ميان  . و طرف معامله در ھر بده و بستان، نزديکان احمدی نژاد ھستندقدرت

عنوان شخصيتی تندگوه تا آنزمان، احمدی نژاد ب. ئی طرفدار ھمزيستی با رژيم ايران عوض شدامريکاکارشناسان 

ن کنندگان سياست خارجی رژيم تلقی ييان تععنوه و بی قدرت معرفی ميشد و علی الريجانی و نزديکان خامنه ای ب

بعد، در اکثر نوشته ھا و تحليل ھای سياسی در مورد ايران، گفتمان جديدی شروع شد کهه  ب٢٠٠٨از سال . ميشدند

سسه تحقيقی ؤاين گفتمان جديد در گزارش مشترک دو م. مضمون اصلی آن تثبيت رژيم و قدرتمندی احمدی نژاد بود

اين گزارش که . صورتی آشکار مشاھده ميشوده يعنی شورای روابط خارجی و بروکينگز بئی امريکابانفوذ 

 نوشته شده بود، گسستی بود از تحليل ھای قبلی که امريکا و خطاب به رئيس جمھور بعدی  ١٩بصورت کتاب 

. ميدانستامريکا و تحوالت درونی رژيم ايران و رشد ميانه رو ھا يا پراگماتيست ھا را کليد حل مشکالت بين ايران
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دو نويسنده بخش سوم اين کتاب که به ايران اختصاص داشت، سوزان مالونی و ری تکيه بودند که در نوشته خود به

گو و تماس با  و اشتباه گذشته خويش يعنی تبليغ روی مذاکره با اصالح طلبان رژيم اعتراف کرده و خواھان گفت

در گزارش مھم .ويسنده، رژيم ايران را باثبات و آماده سازش معرفی نمودنداين دو ن. ولی فقيه و احمدی نژاد شدند

ًةعمد( منتشر شد و برای تھيه آن معروفترين کارشناسان مسائل ايران امريکا که توسط انستيتوی صلح ٢٠ديگری 

ی نژاد تأکيد ھمکاری کرده بودند، بازھم روی تماس و مذاکره با ولی فقيه و احمد) طرفدار سازش با رژيم ايران

 منتشر امريکا در باره چشم انداز مذاکرات ايران و ٢١ سازمان ناياک گزارش مفصلی ٢٠٠٧در سال  .شده بود

ر رژيم نبوده و تمايل دارند تاييدنبال تغه نمود که در آن، رژيم را با ثبات معرفی کرد و تأکيد نمود که مردم ايران ب

يکسال بعد، تريتا پارسی ھمين . بانه مطالبات خودشان را دنبال کنندطور اصالح طله در چھارچوب ھمين نظام ب

جمله ميتوان به گری سيک و  نفر از کارشناسان طرفدار مماشات با ايران فرستاد که من٢٠گزارش را به امضای 

.شده بودر نظام تأکيد يي نيز روی ثبات رژيم و رويگردانی مردم از تغ٢٢در اين گزارش . ھادی قائمی اشاره نمود

بعد و تثبيت احمدی نژاد، تالش ھای تريتا پارسی و ه  ب٢٠٠٧از پايان سال ٢٣ديدار با نمايندگان احمدی نژاد 

.ئی با نمايندگان رئيس جمھور رژيم ايران شروع شدامريکامتحدان وی برای راه اندازی مالقات بين سياستمداران 

ن ميشود و بودجهييعنوان برگزارکننده اين ديدارھا تعه بيطرف بسسه بين المللی ؤروال کار بدينگونه است که يک م

در مرحله بعد، دالالن رژيم تالش خود برای . ئی طرفدار مماشات با ايران پرداخت ميشودامريکاآن توسط بنيادھای 

 برای  Pugwashنام ه سسه ای بؤازاينرو، م. ئی به اين ديدارھا را شروع ميکنندامريکاکشاندن پای سياستمداران 

به چند . رد عمل شدندئی واامريکا ھا انتخاب شد و تريتا پارسی و دوستانش برای جذب طرفھای جلسهبرگزاری اين 

ولين سازمان ناياک به اعضای کنگره برای کشاندن آنھا به مالقات با رحيم مشائی و ھاشمی ثمره نگاه ؤايميل از مس

 اگوست بين تريتا ١٧در ايميلی که روز :  الھه٢٠٠٨ست  اگ- نيه می ثمره و علی اصغر سلطاديدار با ھاش .ميکنيم

.پارسی و علی اصغر سلطانيه رد و بدل شده، ھر دو نفر از ديدارشان در الھه ابراز رضايت و خوشوقتی کرده اند

در اين ديدار که روزھای ) نزديک ترين فرد به احمدی نژاد(پارسی در شھادت رسمی خود گفت که ھاشمی ثمره 

جزئيات اين ديدار و نام بقيه شرکت کنندگان آن، در گزارشات. ست برگزار شده، شرکت کرده است و سوم اگومد

   .بعدی تقديم ميشود

ول البی ناياک بود، در ايميلی که در تاريخ ؤ که مسEmily Bloutاميلی بالت : ديدار با رحيم مشائی در نيويورک

 فرستاده، از وی ميخواھد که برای ديدار با رحيم مشائی و چند  Durbin برای دستيار سناتور ٢٠٠٨ سپتمبر ١٧

  :وی می نويسد. مقام ديگر رژيم ايران به نيويورک بيايد

 امريکامايلم که به اطالع شما برسانم که ھفته آينده در نيويورک فرصتی برای ديدار بسيار سطح باال بين ايران و "

 و از ما خواسته تا با اعضای کنگره برای شرکت دراين ديدار تماس  برگزارکننده آن استPugWash. وجود دارد

تلفنی شما را ) تريتا پارسی(اگر شما چند دقيقه فرصت داشته باشيد، رئيس من . ياد شما افتادمه بگيريم و من فورا ب

کت داشته وی شررئيس من سالھاست که در اين گفتگوھای غير رسم. در جريان جزئيات اين ديدار قرار خواھد داد

دستيار سناتور در باره سابقه  ..." ھفته آينده بسيار باالستجلسهولين ايرانی شرکت کننده در ؤميگويد که سطح مس

سسه بين ؤيک م"PugWash :ال ميکند و اميلی بالت در پاسخ می نويسدؤ ھا و برگزار کنندگان آن سديداراين 

بين ايرانيان و (اين دسته از ديدارھا . ی اينگونه ديدارھا داردالمللی بيطرف است که سابقه ای طوالنی در برگزار

مدتھاست که جريان دارد و تعدادی از نمايندگان کنگره نيز در آن شرکت کرده اند و برای ديدار ھفته ) ئيانامريکا
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خصوص اگر  هاين يک فرصت بسيار خوبی است که نبايد از دست داد ب. آينده نيز چند سناتور ابراز تمايل کرده اند

برداشت من اين است که معاون رئيس جمھور ايران و . به تبادالت بين سازمانھای غير دولتی با يکديگر عالقه داريد

  ."چند مقام باالی ديگر در اين ديدار حضور خواھند داشت اما خود احمدی نژاد حضور ندارد

سسات تحقيقی و بنيادھای ؤ وابستگان مھمراه يک گروه ازه  تريتا پارسی در شھادت رسمی خود گفت که وی ب

  .ئی در نيويورک با احمدی نژاد ديدار کرده اندامريکا

ول البی ناياک در ايميلی به دستيار نماينده ؤاميلی بالت مس:  در شھر وين٢٠٠٨ دسمبر -ديدار با ھاشمی ثمره  

  :زار شود دعوت ميکند وی را برای شرکت در ديداری که قرار است در ماه دسمبر برگDelahuntکنگره 

خواسته که در مورد دعوتی که وی از شما برای شرکت در ديدار غير رسمی با ايرانيان ) تريتا پارسی(رئيس من "

عھده دارد و ازه ئی را بامريکا ھيأتوزير دفاع سابق ويليام پری رياست . در دسمبر در شھر وين است پيگيری کنم

اين يک فرصت بسيار خوب است تا در اين مذاکرات غير رسمی . کت ميکنندولين باالرتبه شرؤطرف ايران نيز مس

  ."دور از رسانه ھا شرکت کنيده و ب

 اميلی بالت در ايميل ديگری به دستيار نماينده کنگره جزئيات بيشتری در باره اين ديدارھای پنھان در اختيار او 

گره برای شرکت در اين ديدارھای غير رسمی بين از ناياک خواسته تا با نمايندگان کنPugwash:" قرار ميدھد

بير کل اين موسسه است برگزار کننده اصلی اين د که Paolo Cotta Ramusino.  تماس بگيردامريکاايران و 

تريتا (رئيس من .  و ھمچنين اعضای دولت ايران در آن شرکت داشته اندامريکا ھاست که نمايندگان کنگره جلسه

بنظر وی اينگونه ديدارھا. ين ديدارھا شرکت داشته که يکی از آنھا در اسرائيل بوده استدر برخی از ا) پارسی

ه اسرائيل و فلسطين بحثألی، عراق، امنيت منطقه و مسئدر اين ديدارھا، در مورد مسائل ھسته . بسيار مفيد ھستند

اتی که باھم دارند، به درک رغم اختالف ھر دو طرف از شرکت در اين ديدارھا راضی ھستند زيرا علی. ميشود

 دسمبر در وين برگزار ميشود محرمانه است و ھيچ جا در ٧ و ٦ديدار بعدی که . ابنديی بھتری از يکديگر دست م

از طرف ايران، اين . کنند ويليام پری و چند کارشناس ديگر شرکت ميامريکااز طرف . باره آن صحبت نخواھد شد

والن باالی ؤ، سفير ايران در آژانس اتمی و مسباالست و معاون رئيس جمھور سطح شرکت کنندگان بسيار بار نيز

  ."وزارت خارجه در آن شرکت دارند

  .تريتا پارسی در شھادت رسمی خود گفت که در اين ديدار ھاشمی ثمره شرکت داشته است

 که چند ھفته قبل ازايميل ھا و شھادت رسمی تريتا پارسی نشان ميدھد: ٢٠٠٩ اپريلديدار در ليختن اشتاين،  

 ايرانی که از تھران به ليختن ھيأتئيان با يک امريکاھمراه يک گروه از ه انتخابات قالبی رياست جمھوری، وی ب

ولين شورای امنيت ملیؤ، به مسامريکاتريتا پارسی در بازگشت به . اشتاين سفر کرده بودند ديدار و گفتگو کرده اند

 به دالئلی که بعداءبنا.  ايرانی با تيم اوباما بوده استھيأتن ديدار بين يکی از افراد  ايميل فرستاده و خواھاامريکا

توضيح داده خواھد شد، نام اين فرد و ديگر وابستگان حکومتی که در اين ديدار شرکت داشته اند فعال منتشر نخواھد

ائيلی نيز ذکر شده است که در گزارشات در شھادت تريتا پارسی و مکاتبات وی، ديدار بين مقامات ايرانی و اسر.شد

  .بعدی مورد بررسی قرار ميدھيم

  :پانوشت ھا
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