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 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٢ اگست ٢۴

  

  امريکا در نرا البی ھای حکومت اسالمی ايۀسوء استفاد

  ! از زلزله زدگان
  

 ستا ضروری مسألهکيد اين أت، ن از زلزله زدگانرامی اي البی ھای حکومت اسالۀسوء استفاد پرداختن به قبل از

کی آن ھا، کم ي و ھم چنين توافقات و نزدامريکاکه دعوا و رقابت و کشمکش حکومت اسالمی ايران و حکومت 

  سياست ھای خشونت طلبانه و جنگ طلبانه و ارتجاعی، طرفينیھر دو. ترين ربطی به منافع مردم ايران ندارد

  .است مملو از ترور و وحشت و خشونت و جنگ و کشتار  شانخ و تاريدارند

 به طور موقت به انجمن ھای  کهاعالم کرد، ١٣٩١ ]اسد[ مرداد٣١ روز سه شنبه امريکاوزارت خزانه داری 

سازی زن بايچن جان شرقی و ھميردولتی اجازه می دھد تا برای کمک به زلزله زدگان آذربايخيريه و سازمان ھای غ

  .ران پول بفرستنديق به ان مناطيا

ل ين وزارتخانه مجوز کلی برای تسھيه ھای خارجی اي، دفتر کنترل سرماامريکات خزانه داری يبه گزارش وب سا

  .ران صادر کرده استي اۀکمک ھای مالی به مناطق زلزله زد

 کمک ٢٠١٢بر و اکتپانزدھم تا گست ماه ا٣١ اجازه دارند از امريکاردولتی در ين مجوز، سازمان ھای غيطبق ا

 ۀدوستانه به مناطق زلزله زد ا به عنوان کمک ھای انساني ھزار دالر برای بازسازی ٣٠٠ھای مالی خود را تا 

  .ران ارسال کننديجان شرقی به ايآذربا

ش ي روزه ب۴۵ن دوره يل ھستند در ايردولتی که ماينھادھا و سازمان ھای غ«: دي می گوامريکاوزارت خزانه داری 

  ».د مجوز خاص اخذ کنندي ھزار دالر کمک به زلزله زدگان اعطا کنند احتماال با٣٠٠از 

 ن کمک ھا تايا. ستنديازمند اخذ مجوز ني نئی و غذائیکمک ھای دارو«: دي می گوامريکاوزارت خزانه داری 

ا نھاد ھا يار دولت يتد در اخيران معاف است و نبايه اي علامريکام ھای يزمانی که برای کمک به مردم باشد از تحر

  ».رديم قرار گيو افراد مورد تحر
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، ضمن امريکاس جمھوری ئيبه بارک اوباما، رنامه ای  در امريکا ۀ عضو کنگر١۴ گذشته ۀ، ھفترابطهدر ھمين 

ک مجوز يران از وی خواسته بودند ينگرانی از موانع احتمالی بر سر راه ارسال کمک ھا به زلزله زدگان اابراز 

  .جان شرقی صادر کندي آذرباۀان زلزليل ارسال کمک ھای انساندوستانه به قربانيکلی برای تسھ

 ۀم ھا بر ارائير تحريثأ در مورد تامريکاان در يراني اۀ برخی نھادھای مرتبط با جامع،ندگان کنگرهين نمايعالوه بر ا

  . به زلزله زدگان ابراز نگرانی کرده بودندامريکاکمک شھروندان 

 آذربايجان ۀست که ھر دولت و فرد و نھادی به آسيب ديدگان از جمله زلزلاطبيعی .  حرفی نيستمسألهتا اين جای 

 نشان داده است و حتی ده ھا نفر از ئیاعتنا بی مسألهآن ھم در حالی که حکومت اسالمی، نسبت به اين . کمک کند

کسانی که از شھرھای مختلف ايران برای کمک به زلزله زدگان وارد شھرھای آذربايجان شرقی شده بودند توسط 

ھم چنين شھرھای آذربايجان شرقی، به شدت امنيتی شده و سپاه . مورين امنيتی حکومتی دستگير شده اندأسپاه و م

 از مردم و جلوگيری از اعتراضات احتمالی، حتی سپاه کمک ھای مردمی را که از سراسر برای زھرچشم گرفتن

اين عملکردھای سپاه و بی . ايران به مناطق زلزله زده سرازير شده است به زور از مردم می گيرد و انبار می کند

  .اده را نيز برانگيخته است مردم آزۀتفاوتی حکومت اسالمی، نه تنھا خشم مردم مناطق زلزله زده، بلکه خشم ھم

ن کارگری، زنان، دانش جويان، پزشکان، ھنرمندان، نويسندگان و غيره تالش می کنند نھادھای مردمی و فعاال

عتمادی به چرا که آن ھا، ھيچ ا. کمک ھای جمع آوری شده را خودشان مستقيما به دست آسيب ديدگان برسانند

 بم و قبل از آن رودبار، نشان داده اند ۀ خصوص تجارب قبلی در زلزلولينش ندارند بهحکومت و ارگان ھا و مسؤ

 ۀکه ارگان ھا و عوامل حکومت اسالمی، کمک ھای مالی نقدی و غيرنقدی را غارت کرده بودند و چادر، کيس

 دزدی. خواب، پتو و غيره را در بازارھای شھرھا به فروش می رساندند و وجوه نقدی را به جيب خود می گذاشتند

  .  ارگان ھايش عموميت داردۀ خواری در حکومت اسالمی و در ھمت و چپاول و رشو

بيماری ھای مسری، سرما، . در چنين وضعيتی، ھنوز بسياری از زلزله زدگان بدون کمک و سر پناه مانده اند

 .ھجوم حيوانات وحشی و غيره نيز بازماندگان زلزله را تھديد می کنند

 سعيد ، نوشت؛خبرگزاری ھرانا؛  زلزله،٢٠١٢ گست ا٢٣  برابر با١٣٩١ ]سنبله[ شھريور٢شنبه  پنجامروز 

 سال جاری ھنگام کمک و امداد به زلزله زدگان در ورزقان بازداشت شده ]اسد[ مرداد ماه٣١شيرزاد که سه شنبه 

  .وه بازداشت و شرايط نگھداری خود در زندان اھر دست به اعتصاب غذا زدحبود، در اعتراض به ن

ھر  فعاالن حقوق بشر در ايران، سعيد شيرزاد که به زندان اۀبنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموع

يط نگھداری خود در اين زندان دست به اعتصاب غذای ا بازداشت و شرۀوحمنتقل شده است در اعتراض به ن

  . محدود زده است نا

ار و خيابان که برای امداد رسانی و کمک به مردم زلزله زده به سعيد شيرزاد از اعضای جمعيت دفاع از کودکان ک

  . در ورزقان بازداشت شداسد ٣١گونه اتھام مشخصی روز سه شنبه  آذربايجان رفته بود بدون ھيچ

» نيروھای امنيتی«ه زدگان خبر دادند که لھمين روز، خبرگزاری از بازداشت گروھی از داوطلبان کمک به زلز

» ھا نفر  ده«کرده و » حمله «،زدگان در استان آذربايجان شرقی  رسانی مردمی به زلزله   کمک کمپ به ،سنبلهاول 

  .منتشر کرده است» شدگان   تن از بازداشت۴٠«سحام نيوز فھرستی از . را بازداشت کرده است

شنبه، دوم  روز پنجھا که در منطقه حاضر بوده،   امير کلھر، فعال دانشجوئی و از داوطلبان کمک به زلزله زده

به انبار » ھجوم«ئيد اين خبر گفت که نيروھای انتظامی و امنيتی قصد أگو با راديو فردا، ضمن ت  در گفتسنبله

اند که به دنبال مقاومت فعاالن مدنی حاضر در محل،   اند و پس از آن نيز تھديد به پلمب انبار کرده  کاالھا را داشته
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 شدگان نيز پيش  بستگان برخی از بازداشت .اند  ن انبار، افرادی را دستگير کردهاي» ھفت ساعته «ۀپس از محاصر

آوری شده در  ھای جمع  ھا در محل انبار کمک   اعالم کرده بودند که اين بازداشت،و با راديو فرداگ و تر در گفت

  . ورزقان صورت گرفته است-  تبريزۀجاد

ھای مردمی جمع آوری شده از    نيروھای سپاه پاسداران برای ضبط کمکاين منابع آگاه به راديو فردا گفته بودند که

ھنوز  .ھای مردمی بايد به اين نھاد تحويل داده شود  اند که کمک  کيد کردهأسوی فعاالن داوطلب وارد عمل شده و ت

 امير ۀگفتبه  .ھا است اطالعات دقيقی در دست نيست شدگان و اتھامی که متوجه آن  از محل نگھداری بازداشت

 بازداشت دست به اعتصاب غذا ۀاز لحظ» پور، نويد خانجانی، واحد خلوصی و ميثاق افشار  ميالد پناھی«کلھر، 

  .اند  زده

برای مثال، . ھنوز ھم اخبار و گزارشات زلزله از سوی مقامات و رسانه ھای حکومتی ضد و نقيض اعالم می شود

 ٣٠اعالم کرده بود، »  تن٣٠۶« آذربايجان را ۀ زلزلگانباختجان تر شمار   مھر که پيش حکومتیخبرگزاری

اين  .اعالم کرد»  تن٢۵٧«شدگان را   ماه به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور آخرين آمار رسمی کشته شھريور

 شدگان روستائی را دو  يک سری فوت«شود که   جا ناشی می   دليل اين اختالف آمار از آنادعا کرده استسازمان 

   ».خی اجساد بدون جواز دفن استرسپاری ب  بودند، ولی اختالف اصلی به دليل خاک مرتبه حساب کرده

 از  تن ديگر١٢ۀ  زلزله، خبرگزاری ھا اعالم کردند که جنازۀ جان باخت٣٠۶در حالی که حتی پس از اعالم آمار 

ين حکومتی آگاھانه و عامدانه سعی دارند وله اين ترتيب، سران و مقامات و مسؤب. زير آوار بيرون کشيده شده است

 آذربايجان شرقی را ناچيز جلوه دھند تا بی عملی و بی تفاوتی خود و عدم اقدام سريع شان برای کمک ۀابعاد زلزل

 .به زلزله زدگان را در افکار عمومی توجيه پذير نمايند

ومت اسالمی، در جريان است آشکارا سوء  کمک به زلزله زدگان از سوی البی ھای حکۀاما آن چه که اکنون دربار

استفاده از موقعيت اين مردم داغ ديده است و ھدف اصلی شان، بده و بستان ھايشان با حکومت اسالمی جھل و 

آن ھا، در تالشند به نام زلزله زدگان روابط مالی و تجاری خود با حکومت اسالمی را . جنايت و ترور اسالمی است

  . بھبود بخشند

ھوشنگ «به رياست » امريکائی -شورای ايرانی «، امريکادر ھمين راستا، يکی از البی ھای حکومت اسالمی در 

او در راديوھا، سنگ کمک رسانی به زلزله زدگان را به سينه می زند و نه تنھا جمله ای از بی . است» اميراحمدی

 انتقاد می کند امريکاآورد، بلکه ھمواره به دولت تفاوتی و دھن کجی حکومت اسالمی به زلزله زدگان به زبان نمی 

  .که فضای بيش تری در انتقال پول و اجناس به ايران فراھم سازد

س آن أدر اين سال ھا، به ويژه پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، ھوشنگ اميراحمدی و نھادی که در ر

در واقع اين ھا، .  ظاھر شده اندامريکاالمی در است، ھمواره به عنوان سخن گويان و سياست گذاران حکومت اس

  . را به عھده دارندامريکائینقش داللی بين حکومت اسالمی ايران و ارگان ھای مختلف 

می پردازد و ادعا در سخن رانی ھای خود، ھمواره به تعريف و توصيف از حکومت اسالمی ايران  ،اميراحمدی

 .است و آزادی و عدالت وجود دارد مدنی برقرار ۀ که در ايران، جامعمی کند

 انتخاباتی که خاتمی در آن شرکت ۀ می گويد در زمان اولين دور،»عصر ايران« با ئیگو و ، مدتی پيش در گفتاو

  .کرده از نامزد رقيب او يعنی ناطق نوری حمايت کرده و ھنوز ھم بر صحت تصميم خود ايمان دارد
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 جمھوری دور قبل شرکت کند، اما رد صالحيت شده و به ھمين خاطر او می گويد می خواسته در انتخابات رياست

بخت «ھم در اين زمينه  نامه ای ھم نوشته است و البته قصد دارد باز) س شورای نگھبان قانون اساسیئير( به جنتی

  . کند»ئیآزما

از » شاندرمن« نام در بخشی به» شيخ نشين« در دھکده ای به نام ١٣٢۶متولد چھارم فروردين سال او، می گويد 

پدر بزرگ من خان بود، تمام «:  خانواده اش می گويدۀاميراحمدی، دربار. استشھرستان تالش از استان گيالن 

مردی بود که چندين زن داشت و من بيست و يکی دوتا عمو و عمه . امالک و زمين ھای آن منطقه برای او بود

  ».جا نسل ديگری آمدند يران پخش ھستند و االن ھم شنيدم در آن و اامريکاخانواده ام در اروپا، « »... وداشتم

 ۵۴اوايل سال » «. يکی ديگر از خواھرانم خانه دار است و ھمسرش در ارتش است و بعد ھم وارد سپاه شد...«

   »...جا مستقيم به داالس رفتم بود، من از اين

سه . س شورای شھر استئي چمران، که االن ربا دعوت آقای مھندس مھدی. به ايران برگشتم) ميالدی( ٨۶سال «

بعد از آن با دعوت کنفرانس ھای دفاع مقدس . بار در سه کنفرانس بازسازی، در سه سال پشت سرھم به ايران آمدم

  ».بعد ھم به دعوت وزارت امور خارجه چندباری به ايران آمدم. چندبار آمدم

من  .با ھيچ جناحی نه در گذشته و نه در حال فعاليت کرده اممن ھرگز . اين را اول بگويم که اصال جناحی نيستم«

  ».ويژگی ھای فکری ام جوری است که با جزء به جزء خيلی از جناح ھای سياسی کشور نزديک ھستم

از آقای خاتمی ھم خيلی . از احمدی نژاد خوشم می آيد چون آدم خيلی شجاعی است، از کروبی ھم به ھمين معنا«

  به خودش...خيلی وارسته و دموکراتی است، اما شجاعت الزم را خيلی وقت ھا به خرج ندادخوشم می آيد آدم 

  ». ھم گفتم که من خيلی دوست دارم به تو کمک کنم،)احمدی نژاد(

می بينيم که ھوشنگ اميراحمدی، عالوه بر طرفداری از کليت حکومت اسالمی، شخص پاسدار احمدی نژاد را نيز 

 زلزله زدگان، با چه ھدفی صورت می ۀ به بھانامريکای توان گفت که انتقاد او به دولت ، م»خيلی دوست دارد«

  .گيرد

 نمايندگان  نگذشته بود که از پيروزی بارک اوباما،، ھنوز چند ھفته ای٢٠٠٨مبر در دسالزم به يادآوری است که 

 مشترک خود گرد آمدند تا فعاليت ھای البی شان در رابطه با ايران را ۀ ماھانۀجلسئی در امريکا گروه ٢٠بيش از 

 Campaign for a new (»کارزار برای يک سياست جديد در مورد ايران«ھا   اين گروهۀمجموع. ھماھنگ کنند

 onAmerican policy Iran  - CNAPI (با ،ناياک. عھده ناياک و تريتا پارسی استه نام دارد که رھبری آن ب 

دست گرفت و اين ائتالف يک ه  کنترل اين مجموعه را بامريکا و کمپانی ھای بزرگ » بازۀ جامعۀسسؤم«حمايت 

 ۀپروژ«نام ه ايتی بس  بخشی از فعاليت ھای اين ائتالف در وب. به وجود آوردند اسالمیحکومت  بزرگالبی

  .، منتشر می شودAmerican Foreign Policy Project» امريکاسياست خارجی 

 ھوشنگ اميراحمدی رياست به » ايرانی- ئیامريکاشورای «ترين آن   که مھمسيس شدأنيز تسه سازمان ايرانی 

ايرانيان برای «نام ه  ب،سازمان ديگری. دوش  میمينأ ت کمپانی ھای نفتیاز سوی ، آنۀ بودجۀ بخش عمد کهاست

کرد   زندگی میيدنزمان در سو  در آناو،. ه استراه انداخته را ب  که تريتا پارسی آناست »ھمکاری بين المللی

  .رفت امريکابرای البی به 

که  در سندی« :، می نويسدئیدا.  ھا، روبرو شده است کرده با شکايت اين البیء که اين البی ھا را افشائیحسن دا

 ۀاز دادگاه دريافت کرده ايم، تريتا پارسی ھدف سازمان خود را برداشتن تحريم از روی ايران و فشار به کنگر

  ». برای دوستی با جمھوری اسالمی اعالم کرده استامريکا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 به استخدام ھوشنگ اميراحمدی در آمد و با دريافت  تريتا پارسی٢٠٠١در آغاز سال  ، با سند نشان می دھد کهئیدا

 وی از ھمان زمان تالش خود برای راه اندازی يک )AIC board re TP: سند. ( گرديدامريکا کار وارد ۀاجاز

ۀ جلس دست آورده ايم، صورته يکی از اسناد مھمی که از طريق دادگاه ب. نيان را آغاز کردالبی وسيع تحت نام ايرا

 يعنی چند ماه قبل از راه اندازی ناياک، بين تريتا پارسی با چند ٢٠٠١ جوننی و چند ايميل در ولفييک کنفرانس ت

. کنند گو می و  بحث و گفتاامريکجمله عباس عدالت است که در مورد راه اندازی يک البی در  نفر ديگر من

ام مبارزه با جنگ، از نراه انداخت که تحت ه  را ب»کاسمی« ھمان کسی است که بعدھا سازمان البی ،عباس عدالت

  . اتمی اش فعاليت کرده استۀ تاکنون در حمايت از رژيم ايران و برنام٢٠٠۵سال 

 ۀ ايرانی در صحنئیامريکاا نفوذترين گروه  در طول پنج سال گذشته ب اميراحمدی،امريکائی -ی ايرانی شورا

 يکی از تنظيم ۀست که از جملامريکاس از حاميان روابط ايران و ئي ر،اميراحمدی.  بوده استامريکاسياسی 

  . استامريکا به  محمود احمدی نژاد ھا، به ويژه سفرھایامريکائیت ھای ايرانی با أکنندگان ديدارھای ھي

گو  و تلف به ايران نيز سفر می کند و با احمدی نژاد و ديگر مقامات ايرانی ديدار و گفت مناسبات مخ به،اميراحمدی

   .می کند

سخنرانی آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا را چگونه ارزيابی می کنيد آيا تصور نمی «او، در جواب پرسشی که 

سخنرانی «:  چنين جواب می دھد،»س جمھور توھين کردند؟ئي دموکراسی به رۀ ھا به بھانامريکائیکنيد 

س جمھور کشورمان شد برخوردی ئيدکتراحمدی نژاد خوب بود اما برخورد با وی بسيار بد بود برخوردی که با ر

به نظر من اين  .نبايد با وی چنين برخوردی می کردند. بسيار زننده، بی ادبانه، غيرآکادميک و ناجوانمردانه بود

 است و از آن مھم تر نشان از يک امريکال و ئينشان از يک تنش ميان ايران و اسراس جمھور ايران ئيبرخورد با ر

 و در منطقه دارد که می خواھد ايران را عصبی کند و بعد با ھمان بھانه ای که ما به دستش می امريکاجريان در 

  ».دھيم اقدام خصمانه عليه ايران انجام بدھد

  .شان بر آن نظارت داشت» امام زمان« است که  اين جلسه گفتهۀاحمدی نژاد، خودش دربار

 برخی ، عليه او مطالب تندی نوشتند و حتیامريکا مطبوعات ،پس از حضور احمدی نژاد در دانشگاه کلمبيا

 اميراحمدی، به عملکرد اين رسانه ھا اعتراض می کند و به اين شکل . را با ھيتلر مقايسه کردنداومطبوعات 

او، ھم چنين از حاميان سرسخت فعاليت ھای اتمی حکومت .  احمدی نژاد را نشان می دھد خود ازۀحمايت ھمه جانب

  .اسالمی است

 امريکا ارسال وجه نقدی و غيرنقدی از ۀ، دربارامريکابه اين ترتيب، اميراحمدی و شورايش و انتقاداتش به دولت 

. چندانی به آسيب ديدگان زلزله نداردبه ايران، در واقع تالشی در جھت حمايت از حکومت اسالمی است و ربط 

بنابراين، ھوشنگ اميراحمدی و ھم فکرانش، از زلزله زدگان آذربايجان در راستای اھداف و سياست ھای 

  .غيرانسانی شان سوء استفاده می کنند
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