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  جناب آقاي گنجي، 

  
علي خامنه اي ) تر بود واژه خليفه مناسب(سلطان » عظمت طلبي « تنها زير عنوان من هم مانند شما با پروژه اتمي ايران، نه 

كه نوشته ايد، مخالفم، بلكه به عنوان يك مبارز زيستگاهي و عضو حزب سبزهاي اروپا و يك ايران دوست به تمام معنا، با هر 
جمعي انسان ها و نابودي  ، كه در كشار دستهگونه برنامه اتمي و هسته اي، چه از نوع صلح آميز و چه از انواع نظامي آن

  .  به كار برده مي شوند، در ايران و جهان، به شدت مخالف هستم زيستگاه با تمام زندگان آن
  

من هم به عنوان يك فرد تشنه آگاهي، مسأله انرژي اتمي در جهان را از راه خواندن، شركت در نشست ها، كنفرانس ها و 
 و تالش مي كنم تا سود و زيان ها، مزايا و مضرت هاي اين انرژي را بهتر  سي، پيگيري كردههاي علمي و سيا سخنراني
تا به امروز حاصل اندوخته هاي من آن است كه نيروگاه هاي هسته اي براي توليد برق  در هيچ كشوري به طور عام . بشناسم

. لم مي باشد، بطور خاص مقرون به صرفه اقتصادي نيستهاي بيكران و رايگان و سا و در كشوري مانند ايران كه داراي انرژي
كرد و دوراني را به نام عصر اتم مي  اگر زماني بشريت به پيدايش اتم افتخار مي. زيان هاي بمب هاي اتمي جاي خود دارد

. نرژي اتمي مانده استناميد، امروز نه تنها چنين ادعايي را ندارد، بلكه ذباله هاي اتمي بر روي دستان كشورهاي توليد كننده ا
روزي خواهد رسيد « ، 2005به قول سخنان گهربار خانم سيمين بهبهاني در سخنراني معروف ايشان در پارلمان اروپا در ژوئن 
امروزه كشورهاي داراي . »كه بشر جايي به جز شكم خود براي دفن ذباله هاي راديواكتيوي كه توليد مي كند، نداشته باشد 

پاك « ، در حال بستن درهاي نيروگاه هاي اتمي خود و به فكر جايگزيني آن و در پي دستيابي به انرژي هاي فناوري پيشرفته
دولتمردان ايران . آلمان و بلژيك دو نمونه خوبي در اين باره مي باشند. هستند...  هاي خورشيدي، بادي و  و ارزان مانند انرژي» 

  .  د گورستان كرده استتازه از خواب گران بيدار شده و فيلشان يا
  

المللي  پذيرم كه اگر مردم كشوري اراده كنند يك نيروگاه اتمي صلح آميز بسازند، بنا به تمام قوانين بين من هم اين اصل را مي
تنها و تنها . تواند در اين راه سدي شود هيچ سازمان جهاني نمي. المللي هسته اي، حق مسلم آن ملت است و پيمان هاي بين

پرسي يا به وسيله نمايندگان راستين در مجلس شوراي ملي و در راس آن،  هاي همه تواند اراده اش را از راه آن ملت ميخود 
  . رئيس دولت ملي، به كرسي نشاند و در اين باره تصميم بگيرد

  
 وجدان، آگاه و موفق احترام نگار متعهد، مبارز، با اين را هم در پيشگفتار نامه ام بگويم كه من به شما به عنوان يك روزنامه

هاي زندان اوين  زماني هم كه در سلول. هاي شما را تا آنجايي كه توانسته ام دنبال كرده ام مبارزات و نوشته. كامل مي گذارم
براي شكستن قفل سانسور در ايران و براي نهادينه شدن دموكراسي، با مرگ و دالالن مرگ دست و پنجه نرم مي كرديد، من 

هاي پشتيباني شما و براي رساندن صداي شما به گوش جهانيان،   كنار هزاران ايراني ميهن پرست و آزاديخواه در حركتهم در
ام و در دعوت هاي شما  افتخار ميزباني سخنراني شما را در بروكسل براي ايرانيان و بلژيكي ها داشته. در حد توانم سهيم بودم



  .ش داشته امبه پارلمان اروپا دستي از دور بر آت
ما شايد صد در صد با هم همفكر نباشيم، اما همراه هستيم و هدف هر دو ما ايراني آزاد و آباد، حفظ استقالل و منافع ملي و 

  .يكپارچگي كشور و نور تاباندن به خانه اشباح و ارواح است
  

هايي، از ابتدا تا انتها  ويا نوشته ايد، با نقل قولاجازه دهيد تا نامه شما را كه در باره حمله نظامي اسرائيل به ايران در سايت گ
  .مروري با هم داشته باشيم
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  :شما مي نويسيد
؟ محل نزاع اين است كه در مبارزه ي عليه رژيم جمهوري اسالمي با چه كساني هم جبهه بايد شد و با چه محل نزاع كجاست[

  ]كساني نبايد هم جبهه شد؟
  

از همان نخست خشت اول را كج مي نهيد و ديوار را با بند بند . شما با طرح اين پرسش خوب، پاسخي نادرست به آن مي دهيد
رويد و در پايان مقاله تان با  شايد هم بتوان گفت كه تنها به قاضي مي. ا كج و كوله باال مي بريد تان تا ثري هاي بعدي نوشته

گرچه بر اين باورم كه شما فردي منصف، منطقي و با هوش . اي كه مي گيريد، راضي و خشنود از قاضي برمي گرديد نتيجه
  .هستيد

خواهد در كنار  ين اسرائيل و ايران است و بخشي از اپوزيسيون ميشما در پاسخ اين پرسش خودتان مي گوئيد كه جنگ كنوني ب
ام كه هيچ نيرويي از اپوزيسيون، از راست راست گرفته  راستش، تا كنون در جايي نخوانده و يا نشنيده. يرداولي عليه دومي قرار گ

 اسرائيل و يا كشور ديگري به ايران خواهد تا چپ چپ، چه با دين و چه بي دين، به طور رسمي و طي بيانيه اي بگويد كه مي
  .حمله نظامي كند و هر چه زودتر ايران را بر سر آخوندها ويران سازد

در حقيقت در پاسخ درست به پرسش درست شما بايد گفت كه بيش از سي سال است كه مردم ايران از دست رژيم خودكامه و 
طرف مقابل . بشان رسيده است و به جنگ با آن برخاسته اندديكتاتوري جمهوري اسالمي به ستوه آمده اند، جانشان به ل

از كردستان گرفته تا بلوچستان، از آذربايجان . جمهوري اسالمي، نه اسرائيل و نه كشوري ديگر، بلكه مردم خود ايران است
 بر ديكتاتوري را برافراشته مردم آگاه تهران و نواحي ديگر پرچم نافرماني مدني، مقاومت، پايداري و مرگ... گرفته تا خوزستان و

  .اند
مگر خطر بمب هاي اتمي كشورهاي هند، . ترين مخالف پروژه اتمي ايران، ملت ايران و نه ملت يا دولت اسرائيل است مهم

هاي خودشان است؟ اين سالح هاي مرگبار براي ما بيشتر هزينه دارند يا  براي ما بيشتر از ملت... پاكستان، اسرائيل و 
ها بر دوش مردم خودشان است؟ آيا ملت ايران در معرض خطر انفجارات اتمي و پخش تشعشعات سرطان زاي  ي آنها هزينه

هاي دارنده اين نيروگاه هاي اتمي؟ اگر روزي سانحه اي مانند چرنوبيل روسيه يا فوكوشيماي ژاپن  راديو اكتيو قرار دارند، يا ملت
. خود آن كشورها خواهند بود كه در نزديكي هاي آن سانحه زندگي مي كنندروي دهد، اولين قربانيان مستقيم آن، مردم 

بنابراين در درجه اول خود مردمان كشورهاي دارنده انرژي اتمي بايداحساس خطر كنند و با اين پديده شوم و فالكت بار به 
ان، ملت ايران است زيرا آنان خطرات دشمن درجه يك بمب اتم اير. اين مسأله در باره ايران نيز صادق است.  مبارزه برخيزند

بيني يك نيروگاه  اند و اين ملت ايران است كه در تير رس مستقيم خطرات غير قابل پيش ناشي از بمب اتم را به خوبي دريافته
  .اتمي در ايران قرار دارند

  
ن، مردم و رژيم غير دموكراتيك طرفين دعوا در ايرا. پس آقاي گنجي نتيجه نگيريد كه اسرائيل و ايران طرفين دعوا هستند

دليل شما . مي باشد» قدر قدرت در منطقه « كنيد كه اسرائيل در پي كسب  شما فكر مي. واليت فقيه و جمهوري اسالمي است



شود و  آن است كه اين كشور بمب اتم دارد و اگر ايران هم داراي بمب اتم شود، بنابر اين آن هم داراي قدر قدرت در منطقه مي
اين منطق درست نيست و بمب اتم جز دردسر ! ترسد كه قدر قدرتش تقسيم بر دو شود البد مي.  اسرائيل آنرا نمي خواهداما

  تر و مدرن تر از آلمان بدون بمب اتم است؟ آيا پاكستان دارنده بمب اتم يك كشور قوي. هيچ قدر قدرتي به ارمغان نمي آورد
خواهد پس از سالها دزدي و غارتگري و غصب  مي.  و نه قدر قدرت بودن در منطقهاسرائيل بيشتر به دنبال امنيت خودش است

انگار نه انگار كه مردم بومي اين . هاي فيسطينيان، كشورهاي منطقه آن را به رسميت بشناسند و با وي داد و ستد كنند زمين
  .سرزمين هم حق و حقوقي دارند

توانست  خ هاي بچه هاي پابرهنه فلسطيني به چه كار مي آيد؟ اگر بمب اتم ميبه راستي بمب اتم اسرائيل در برابر سنگ و كلو
ها و چادرهاي آوارگان  كمترين قدرتي براي اين كشور به بار بياورد، ديگر الزم نبود ديواري بدتر از ديوار برلين در جلوي خانه

  . عرب بكشد
  

  : بند يك در نوشته شما
  
قطعنامه ي .  را اشغال كرده است، اما ايران سرزمين هيچ كشوري را اشغال نكرده استاسرائيل سرزمين هاي ديگران -يكم [ 

  ... ] شوراي امنيت سازمان ملل از اسرائيل به عنوان دولتي اشغال گر نام مي برد242
د؟ آيا سازمان آيا تروريست هاي ايراني در كشورهاي افغانستان، عراق، چچن، فلسطين، لبنان، بحرين، سوريه و در آفريقا نيستن

المللي بارها ايران را به خاطر نقض حقوق بشر محكوم نكرده اند؟ آيا تروريست هاي ايراني در اروپا  ملل و ديگر نهادهاي بين
كم آدم كشته اند؟ وقتي تروريست هاي يك كشور، قوانين كشور ديگر را زير پا گذاشته و آدم كش آموزش ديده دولتي، 

  .ارد مي كنند، آن سرزمين را آشغال نكرده اند؟ اين كار هم نوعي اشغال و الزم به محكوم استديناميت و اسلحه در آن و
  : بند دو نوشته شما

  
اسرائيل توسط شوراي حقوق بشر سازمان ملل به جنايات جنگي محكوم شده است، اما ايران توسط شوراي حقوق بشر  -دوم [ 

  . ]سازمان ملل به جنايات جنگي محكوم نشده است
درست است كه اسرائيل به داليل جنايات جنگي از سوي شوراي حقوق بشر سازمان ملل محكوم شده است، اما اگر رژيم ايران 
به دليل كشتار مردم كردستان ايران، سركوب مردم تركمن صحرا، بلوچستان، خوزستان، آذربايجان و شكنجه و كشتار بيش از 

ليه بشريت محكوم نشده است، نشان از پراكندگي و ضعف اپوزيسيون ما و به قول سي هزار از مخالفين خود به جرم جنايات ع
دولتي كه مردم خودش را مي كشد، جرمش از آنكه در . و بي لياقتي اپوزيسيون است»  خاك بر سري « يكي از فرزانگان ما از 

  .گناه كشور ديگري را مي كشد، اگر بيشتر نباشد، كمتر نيست جنگي مردم بي
  :  در نوشته شمابند سه

  
از لبنان و عراق و سوريه بگيريد تا جاهاي ديگر، اما ايران به . اسرائيل به كشورهاي مختلفي حمله ي نظامي كرده است -سوم  [

  .]هيچ كشوري حمله ي نظامي نكرده است
طئه نظامي محسوب نمي آيا حضور پاسداران و تروريست هاي ايراني در سوريه، لبنان، عراق و افعانستان حمله نظامي و تو

شوند؟ آيا كارهايي كه پاسداران در يوگسالوي سابق و يا در جاهاي ديگري انجام داده اند، اهداف نظامي ـ سياسي و جاه طلبي 
آيا در همان جنگ، پاسداران ايراني در . رژيم ايران نبوده است؟ اگر اشتباه نكنم از جمله منظورتان، يورش اسرائيل به لبنان باشد

بينيد كه هر دو اين كشورها در آتش افروزي منطقه نقش دارند، يكي حمله گر، ديگري  نان، در جبهه مقابل نبودند؟ ميلب



  ...مدافع
خورده و جام زهر نوشان بيرون   هزار نفر، شكست500 ساله با كشته هايي نزديك به 8فراموش نكنيم كه ايران از يك جنگ  

 ميليارد دالري نخواهند 3ن سالم به در برده اند، در جنگي ديگر براي آقازاده هاي آمده است و كساني كه از آن جنگ جا
خواست پرچم اسالم  مگر نه اينكه خميني مي. و گر نه اگر جمهوري اسالمي توانش را داشت، بر طبل جنگ مي كوبيد. جنگيد

  را بر باالي كاخ سفيد نصب كند و راه قدس از كربال مي گذشت؟
هاي تجاوزكارانه رژيم  كرده ايد، بنابراين بايد تا حدودي از سياست ماني كوتاه در سفارت ايران در تركيه كار ميگويا خود شما ز

  .آگاهي داشته باشيد
  

  : بند چهار در نوشته شما
  
ايران عضو آژانس است، عضو ان پي تي است و . اسرائيل عضو ان پي تي نيست، تحت نظارت بين المللي نيست -چهارم [ 
  . ]ت نظارت شديد بين المللي استتح
  

از . المللي انرژي اتمي كامالً داوطلبانه و اختياري و نه اجباري است عضويت در پيمان كشورهاي غيرهسته اي و آژانس بين
يل به اسرائ. المللي انرژي اتمي نمي شود، كار بسيار زشتي را مي كند كند و يا عضو آژانس بين اينكه اسرائيل پيمان را امضا نمي

خواهد شود، اما ايران عضو آژانس است و پيمان  المللي انرژي اتمي هم نمي گويد كه بمب اتم دارد و عضو آژانس بين آشكارا مي
كشورهاي منع توليد سالح هاي هسته اي را هم امضا كرده و متعهد شده تا بمب اتم درست نكند، در حالي كه رفتار و كردارش 

  .ها يكي است و شايد هم كار ايران بدتر باشد عمالً نتيجه كار هر دو آن. خت بمب اتم استدهند كه در پي سا نشان مي
  : بند پنج در نوشته شما

  
اسرائيل داراي دويست تا چهارصد بمب اتمي است، ايران غني سازي اورانيوم كرده است كه برخالف ان پي تي  -پنجم [ 

كاربرد "است كه مي تواند  "ابهام"و داراي  "مشكوك"ه است كه نيست و مطابق آخرين گزارش آژانس چند مورد داشت
مطابق همين گزارش ايران از رياست آژانس براي گفت و گو در اين زمينه هاي مورد اختالف دعوت به . داشته باشد "دوگانه

  ]. ]3[عمل آورده است، اما رياست آژانس آن را به بعد از انتشار گزارش موكول كرده است
  

 كار اسرائيل و ديگر دارندگان و سازندگان سالح هاي اتمي غير انساني و محكوم است، به اندازه كافي در سطور باال از اينكه
» رطب خورده، چون منع رطب كند؟« گويد  المثل معروف ايراني است كه مي شعار هميشگي من در اين باره ضرب. نوشته ام

البته بد نيست كه . و يا به هر كشور ديگر بدون سالح هسته اي درس بدهدتواند به ايران  اسرائيل داراي سالح اتمي، نمي
خواهد  اما ايران چرا مي. يادآوري كنم كه آمريكا و روسيه، اگر چه با بسيار كندي، در حال كاهش نيروهاي هسته اي خود هستند

يروي از آن، بايد همان كار را تكرار كند؟ آيا اين كار زشت را شروع بكند؟ آيا هر كاري زشتي را كه اسرائيل كرد، ايران هم به پ
خواهد با اسرائيل وارد مسابقه تسليحاتي، مانند زمان جنگ سرد بين آمريكا و شوروي، شود و تمام دارايي ايران را در راه  مي

  ساخت و خريد سالح هزينه كند؟
 ديگر، قطر، بحرين، دوبي، عربستان سعودي و كسي به آن اعتراضي نكند، دو روز. اگر ايران به بمب اتم دسترسي پيدت كند 



نيز به فكر ساخت بمب اتم خواهند بود و در اين حالت منطقه به چيزي هزاران بار بدتر از  بشكه هاي باروت ... كويت و مصر
ن يا اسرائيل، آيا شما راضي هستيد كه دولتي مانند دولت طالبان در افغانستان داراي بمب اتم شود؟ دولت ايرا. تبديل خواهد شد
  چه فرقي با دولت طالبان دارند؟... روسيه، آمريكا و 

نگار آگاه و يك فرد  آيا به عنوان يك روزنامه. شما كلمات مشكوك و ابهام را مانند آژانس در گيومه گذاشته و درشتتر نوشته ايد
  سياسي و كارشناس امور ايران، در نيت ايران به دستيابي بمب اتم شك داريد؟

هاي اتمي ايران به مجلس خودي شان، به مردم، روزنامه نگاران،  دولت احمدي نژاد هيچ گزارش شفافي از فعاليتچرا 
المللي انرژي اتمي نمي دهد؟ آنرا كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است؟ چرا  دانشجويان، استادان و به آژانس بين

ها ساخته مي شوند؟ چقدر هزينه دارند و چگونه پرداخت مي شوند؟ چقدر گويند نيروگاه هاي صلح آميز ما در كجا  اصالً نمي
برق توليد خواهند كرد؟ چقدر در آمد خواهيم داشت؟ نيروگاه ها پس از چند سال مستهلك خواهند شد؟ تا چند سال اورانيوم 

  داريم؟ چگونه اورانيوم را غني مي كنيم؟ ذباله هاي اتمي را چه كار خواهيم كرد؟ 
پايگاه هاي اتمي ساخته مي ... آمريكا و اسرائيل بفهميم كه در نطنز و قم و » جاسوس هاي « يد از طريق ماهواره ها و چرا با

  شوند؟ چرا دولت ايران، از مردم خودش اين اطالعات را پنهان مي كند؟
ژه هاي بمب اتمي است؟ آيا اين دهند كه ايران نه تنها مشكوك، بلكه به يقين به دنبال پرو آيا همه اين پرسش ها نشان نمي

كند و پيش از همه،  ها را از ملت خود كتمان مي كار رژيم نشانگر آن نيست كه به مردم خود تكيه و اطمينان ندارد و اين برنامه
  با مردمش در جنگ است؟

ها و اقتصاددانان و استادان و  هشما به خوبي آگاهي داريد كه كلمه هاي انرژي اتمي در ايران تابو هستند و روزنامه نگاران، رسان
  .كارشناسان حق نوشتن و صحبت در اين باره را ندارند

آز آنور آب و كشور ينگه دنيا كه شما در آنجا زندگي مي كنيد، خبري ندارم، اما در اروپا دانش آموزان را دسته دسته به بازديد از 
در ايران دانشمندان اتمي ما . ار برد راكتورهاي هسته اي آشنا شوندبرند تا آنان با روش كار كرد و ك نيروگاه هاي اتمي خود مي

خاك بر سر . گويند كه توسط اسرائيلي ها كشته شده اند بعد هم به راحتي مي. به بالياي غيبي گرفتار شده و ترور مي شوند
نشان را مي بويد، اما جاسوسان ها را زير نظر دارد و دها حتي رختخواب هاي آن. دولتي كه خون مردم خود را در شيشه كرده

ها اعمال مشكوك رژيم  اين. هاي تهران آدم ترور مي كنند اسرائيلي به راحتي در روز روشن و در برابر ديد همگان، در خيابان
  .ها مي باشند نيست، بلكه واقعيت

 نيروگاه هاي اتمي ايران گفتگو كند كه از رئيس آژانس درخواست كرده است تا در باره فراموش نكنيم كه اگر ايران ادعا مي
كنند، تنها به خاطر خريد زمان است و گر نه دليلي ندارد كه در روز گزارش، ايران به وي بگويد كه گزارش نده و بيا با هم گپي 

  تازه از كجا معلوم كه صادقانه، در باره همه نيروگاه هاي راستين گفتگو خواهند كرد؟. بزنيم
  

  :بند شش در نوشته شما
  
به حمله ي نظامي كرده و مي كند، اما ايران فقط و فقط گفته است كه  "تهديد" -حداقل  –اسرائيل دائماً ايران را  - ششم [ 

البته معلوم نيست كه ايران تا چه اندازه . اگر اسرائيل به ايران حمله ي نظامي كند، پاسخ دندان شكني به مهاجمان خواهد داد
  . ] را داردتوانايي پاسخگويي به اسرائيل

گفتم كه احتماالً اخبار ايران به آمريكا  آقاي گنجي، اگر احمدي نژاد در سپتامبر گذشته در سازمان ملل در نيويورك نبود، مي
كند كه اسرائيل بايد از روي زمين پاك شود؟ مگر نشنيده ايد كه در طول سي و چند سال  مگر احمدي نژاد ادعا نمي. نمي رسد



دهد و خواهان نابودي آن است و آنرا به  شعار مرگ بر اسرائيل را در نماز جمعه ها و در جاهاي ديگر ميدولت ايران رسما 
رسميت نمي شناسد؟ آيا ممكن است بفرمائيد كه سالح هاي حزب اهللا لبنان و حماس و امل از كجا مي آيند؟ دقت شود كه 

خواهم بگويم كه از  فقط مي. ري و نژاد پرستي اسرائيل نيستهاي ضد بش هدف از نوشتن اين نامه دفاع و تطهير كردن سياست
دقت شود كه اصالً هدف جسارت نسبت دادن چنين اتهامي به شما . نغلتيم و يا برعكس» بغض اسرائيل به حب خامنه اي « 

  .بلكه قصدم تنها مقايسه اين دو جرثومه فساد با يكديگر است كه هيچكدام بر ديگري برتري ندارد. نيست
  

  :بند هفت در نوشته شما
  
در صفحه ي اول خود گزارش مي دهد كه دولت نتانياهو كمك  2011نوامبر  13روزنامه ي هاآرتص اسرائيل مورخ  -هفتم [

هاي نهادهاي حقوق بشري را به نهادهاي مدني اسرائيلي محدود كرده است و به همين دليل دولت هاي اروپايي و آمريكا به 
البته اين ]. 4[اند كه به دليل اين حركت ادعاي اسرائيل به يك كشور دموكراتيك بودن نادرست استاسرائيل اخطار كرده 

يعني آن چند ميليون انسان نيستند كه حتي از . موضوع به غير از چند ميليون انسان فلسطيني محروم از حقوق اساسي است
  ...]حقوق شهروندي محروم اند؟ 

هاي نهادهاي حقوق بشري را براي نهادهاي مدني  كنم كه اسرائيلي ها پول نين استنباط ميهاي شما در اين بند، چ از نوشته
از شما و از روزنامه ي . گيرند هاي مهاجر از ديگر كشورها را ناديده مي كنند ولي فلسطيني ها و يهودي اسرائيلي ها خرج مي

يم كه دولت ايران اصالً با مقوله اي بنام حقوق بشر اما فراموش نكن. پذيريم كه اين خبر صد البته درست است هاارتص مي
خواست به بهانه ماليات، جايزه نوبل حقوق بشر خانم شيرين عبادي را كه اتفاقاً وكيل خود شما هم  رژيم ايران مي. بيگانه است

  .بود، ضبط كند و باالخره اموال اين مبارز جهاني را در ايران ضبط كرد
المللي دريافت كنند، كه در جهان امري بسيار عادي و رايج   نهادهايي پولي از سازمان هاي بيناگر فعاالن حقوق بشري و يا

جمهوري اسالمي اساس ايدئولوژي خود را بر روي تعزير، . است، گيرندگان اين كمك به عنوان جاسوس، به زندان خواهند افتاد
  .انان سياسي و غير سياسي را در مال عام به دار نياويزندروزي نيست كه چندين نفر از جو. سنگسار و اعدام بنا نهاده است

اسرائيل چند نفر اسرائيلي و يا فلسطيني را در روز اعدام مي كند؟ آيا ظلمي كه اسرائيل به فيسطينيان روا مي دارد، بيشتر و 
ت؟ آيا كشته هاي فلسطينيان به اس... شديد تر از ستم رژيم اسالمي ايران به كردها، بلوچ ها، مردم تهران، اصفهان، شيراز و 

 سال گذشته بيشتر از كشته هاي ايرانيان به دست دولت خودشان، يعني رژيم اسالمي در اين 70دست يهوديان اسرائيل در طي 
  .تواند نسبت به رژيم اسرائيل روسفيد بيرون بيايد سي و سه سال است؟ در اينجا هم رژيم ايران نمي

  
  :له تان مي آوريدگيري مقا شما در بخش نتيجه

عظمت "حاال مخالفان جمهوري اسالمي در اين نزاع چه موضعي بايد داشته باشند؟ پيشنهاد من اين بوده كه ما هم به[...  
چگونه دولتي با . مي گوئيم و هم بايد به صراحت تمام تهديدهاي دولت اسرائيل را محكوم سازيم "نه"خامنه اي  "طلبي اتمي

راي صدها بمب اتمي مي تواند به كشوري فاقد بمب اتمي حمله كند و محق باشد؟ آيا به تلفات انساني اين سوابق، دولتي دا
  ... ]تهاجم نظامي اسرائيل فكر كرده ايم؟ 

اما ممكن است بفرمائيد معني عملي اين پيشنهاد شما چيست؟ . اين نوشته شما كامالً درست و قابل قبول حداقل من يكي است
بگوئيم و به صراحت تمام تهديدهاي دولت  "نه"خامنه اي  "عظمت طلبي اتمي"پذيريم كه به  به رف ميدر تئوري و در ح

آيا وظيفه ما در همين جا تمام است و يا بايد در عمل هم آنرا نشان دهيم؟ شما مي . اسرائيل را در يك جمله محكوم كنيم



اگر با اين تحليل به پيش . ر دام و جبهه اسرائيل مي افتدگوئيد هر كس كه جمهوري اسالمي را صد در صد محكوم مي كند، د
هاي دولت اسرائيل را قبول ندارد، در تله و صف رژيم كنوني ايران  كند و سياست رويم، آن كسي هم كه از اسرائيل انتقاد مي

  .قرار مي گيرد
زيرا اگر از رژيم انتقاد كند، .  منحل كندآيا اين تحليل شما منطقي است؟ با اين منطق، اپوريسيون مترقي ايران بايد خود را

رسيم كه اگر كسي از  اگر با اين تحليل شما به پيش برويم به آنجا مي. آمريكايي و اگر از آمريكا انتقاد كند، مامور رژيم است
تحليل . ندها هم مخالف رژيم هست رژيم انتقاد كند، ولو يك جمهوري خواه الئيك هم باشد، يك سلطنت طلب است، چرا كه آن

هاي  دانند و محكوم مي كنند، تحت رهبري سياست شما همه آناني را كه جمهوري اسالمي را مسئول ساخت بمب اتمي مي
  .اسرائيل مي داند

هاي مردم آماده شنيدن  در زماني كه دستور جلسه افكار عمومي در سطح جهاني، مسأله هولناك بمب اتم ايران است و گوش
دهد و ما ايرانيان مخالف اين بمب آستين ها را باال زده و با  اين باره است و آژانس گزارش خود را ميصداي مردم ايران در 

مشت هاي گره كرده و با صداي بلند مي گوئيم ما ملت ايران صلح طلبيم و نيازي به ترساندن كسي از خود نداريم و ما با هيچ 
زيرا . ايم و در ذوب آهن پروژه اين كشور ذوب شده ايم ئيل قرار گرفتهملتي سر جنگ نداريم، شما مي فرمائيد كه در صف اسرا

گويد ماست سفيد است، ما حتماً بايد بگوئيم نه ماست ما  آيا به دليل اينكه اسرائيل مي. كه او هم مخالف بمب اتم ايران است
  سياه است؟

نه بمب اتمي و نه انرژي اتمي، مي : ا فرياد كنيمشما درست در زماني كه ما نيروهاي ملي و صلح طلب، بايد هم گام و يك صد
  فرمائيد بر سر آمريكا و اسرائيل داد بزنيم كه چرا مخالف ورود دولت فلسطين به سازمان يونسكو هستند؟

آيرانيان آزاديخواه و دموكرات زيادي، درست در همان روزي كه اسرائيل و آمريكا از پذيرش . گويند هر سخن جايي دارد
هاي اعتراضي، اين دو كشور را محكوم  هاي مطبوعاتي و شركت در حركت ه يونسكو سر باز زدند، بالفاصله با مصاحبهفلسطين ب

  .ساخته و از حقوق فلسطينيان دفاع كردند
  : در پايان بايد بگويم كه به نظر من، اپوزيسيون ايران و تمام اپوزيسيون هاي دنيا دو وظيفه عمده دارند

   سر قدرت كشور خود هستند؛ يك، مخالف دولت بر
  .دو، مخالف نقض بيانيه جهاني حقوق بشر و اعمال غير انساني در كشورهاي ديگر مي باشند

اگر اسرائيل مردم خودش را قتل عام مي كند، اگر آمريكا مردمش را از وال استريت با پليس بيرون مي ريزد، اگر چين با تانك 
در ... وسيه داراي مافياي سياسي است، اگر در ايران سنگسار و شكنجه و اعدام است،به دانشجويان خود حمله مي كند، اگر ر

هاي خود اين كشورها هستند كه مشكالت خود را بايد حل كنند و وجدان هاي بيدار جهان به عنوان نيروهاي پشت  ابتدا ملت
  جبهه عمل

ها   كشورها از ديد منافع خود با ايران در جنگ هستند، از خواستهايرانيان نبايد به خاطر اينكه آمريكا و اسرائيل و ديگر. مي كنند 
بايد به مبارزه در راه صلح، آزادي، استقالل، دموكراسي و . ها سكوت كنند و منافع ملي خود كوتاه آمده و به نفع رژيم يا آن

 زده شود و هر نيروي خارجي در عملي شدن در ايران ادامه داد و هر نيرويي كه در اين راه مانع شد، كنار... جدايي دين و دولت، 
. ما در دنيا تنها نيستيم و دوستاني داريم. ها به ملت ايران، بدون هيچ قيد و شرطي كمك كرد، دستش را فشرد اين خواسته

  .وجدان هاي بيدار و آگاه با ما هستند
  
  
او يك . ها خواندم اي از آقاي مهدي اصالني در سايت ها روانه مي كنم، نوشته در اين هنگام كه اين نامه را براي رسانه: تذكر[



 به اتفاق جان سالم به در برده و يادگار، شاهد زنده و گوياي 60مبارز حقوق بشري و بزرگواري است كه از قتل عام دهه 
گذاري كنم، به   ارزشروزهاي سياه آن دوره مي باشد، با تمام احتراماتي كه به ايشان دارم، بدون اينكه نوشته ايشان را در اينجا

توان هر وقت فرد  نمي. هر سخن جايي دارد. ام بر آقاي گنجي رفته است مقاله ايشان همان ايرادي را دارم كه در اين نوشته
هاي افرادي هم چون خود آقاي اصالني، به صف مردم مي پيوندد، تا دهانش را باز كرد در  بريده اي از رژيم كه در اثر تالش

اي و   كه موضوع عام ايرانيان يا جهانيان است، سخني بگويد، بر دهان او زده و بگوئيم تو تازه از رژيم جدا شدهمورد سوژه اي
. ها شنيده شوند بايد همه حرف. مبارزه نوبتي و صفي نيست و به كسي درجه داده نمي شود. برو در نوبت خود در ته صف بايست

توانيم در يك فضاي آرام، با همه  ما مي. شنواي بيشتري را خواهد داشتهاي  آن  كس كه حرف درست تر را بگويد، گوش
  .]مخالفان و موافقان انرژي اتمي گفتگو كنيم و بايد هم اين بحث در بين ما ايرانيان در بگيرد

  


