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2006، 31مارچ   
 
 

 عالیجناب جرج والکر بوش
 ریاست جمھوری ایاالت متحده امریکا

 واشنگتن دی سی
 
 
 
 

 جناب آقای رییس جمھور:
 

 تابعیت ایاالت متحده امریکا که از لذت دمکراسی و آزادیدارای و  متولد ایران فردی ھستم
 ت سالگی به امریکافردی در کشور دوم خود بھره ور میباشم.  از آنجا که در سنین بیس

رم.  رابطه تنگاتنگ با موطن اصلی خود دا مھاجرت کرده ام، از نظر فرھنگی و احساسی
م ایران روا که دولت ستمگر حاکم بر ایران بنام قوانین مملکتی بر مرد یجنایات غیرقابل تصور

ر نقض رابمیدارد، مرا بسیار اندوھگین میسازد.  مضافا، سکوت عامدانه دنیای دمکراتیک در ب
مک سرگشتگی خود برای ک ق بشر توسط رژیم مذھبی ایران حیرانم میکند.  درش حقوحفا

 به ھموطنانم، با نھایت خوشوقتی ندای پشتیبانی شما را از ملت ایران میشنوم.
 

آشکارا و  2006 در ژانویه وضعیت کشور ساالنه رییس جمھور محترم من، جنابعالی در گزارش
فته ید که ایران توسط یک گروه کوچک از نخبگان مذھبی به گروگان گرقاطعانه بیان فرمود

ت با سرکوب به انزوا کشانیده است.  فرمودید که این وضعی که مردم را .  گروھیشده است
ا مورد باید به پایان برسد.  شما ملت ایران را با کلمات الھام بخش و مھربانانه خود مستقیم

ق که: "امریکا به شما و کشور شما احترام میگذارد.  ما به ح خطاب قرار دادید و بیان کردید
ت شما برای دستیابی به آزادی و انتخاب آینده خود احترام میگذاریم.  و ملت ما امیدوار ھس

از نزدیکترین دوستان یک ایران آزاد و دمکراتیک باشد."که روزی   
 

ندترین جمھور من، رھبر قدرتم بعنوان یک ایرانی امریکایی بسیار سرافرازم که ببینم رییس
 کشور دمکراتیک جھان، حمایت خود را از تالشھای مردم موطن اصلی ام در راه دستیابی به

ما مواضع ش، علیرغم اختالفاتی که با بعضی از مھوررییس ج آقایدمکراسی بیان میکند.  
 خیزم و از طرف دارم این خواسته من بوده است و سرانجام آنرا وظیفه خود دانسته ام که بپا

یس با غرور و با صدای رسا بگویم که آقای ریخودم ایرانی امریکایی ھا و ایرانی ھای ھمفکر 
 به دستیابی رایجمھور از شما متشکر ھستیم.  ما از موضع شما در پشتیبانی از تالش ب

 دمکراسی در ایران تقدیر میکنیم.
 

ح از شما اجازه میخواھم که با شما صریدمکراسی  باورمند بهبعنوان یک فرد عادی اجتماع و 
وزین  و سر اصل موضوع سخن بگویم.  آقای رییس جمھور، با شگفتی دریافته ام که سخنان

نداشته است.  و یقین شما در باب حمایت از ایرانیان اثر مطلوب بر ھموطنان ایرانی من 
برخورد، بی این   عمل مشترک آنھا اینست که سخنان شما جامه عمل ندارند.عکس ال

اخیر  احترامی به مقصود شما و یا رد احسان شما نیست بلکه نتیجه تجربه ھای تلخ وقایع
ما را سخنان ش ،ایراندر مورد  پر از نیرنگ دولت آقای کارتر تصمیماته خاطر ایرانیان میباشد. 

ا ھزار منجر به کشتار صدھ دولت ایشانھای  برنامه ریزی  .میدھدجلوه در سایه ای از ابھام 
، و سیاسی ایران شده اند.  در میھمانی شب ایرانی و زوال ساختار اجتماعی، اقتصادی

در تھران، آقای کارتر جام شراب خود را به سالمتی محمد رضا شاه باال بردند و  1977سال نو 
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لت دو یکهپادشاھی ایران را یک جزیره ثبات در منطقه ای پر آشفته تشبیه نمودند در حال
دسیسه میکرد!رای بزیر آوردن ھمان پادشاھی ایشان ب  

 
انقالب نشان میدھند  کهترس عمومی ھستند آقای رییس جمھور، مدارک بسیاری در دس

در ایران با دسیسه ھای عوامل خارجی، باالخص ایاالت متحده امریکا، به  1979کذایی سال 
مردم ایران خواستار تغییر حکومت ھستند.  امروز،  1979حرکت درآمد.  امروز، ھمانند سال 

تکار و حرکت از خارج دارد زیرا اجرا شد تغییر حکومت نیاز به اب 1979ھمانطور که در سال 
ھرگونه فرصت برای اصالحات در درون مسدود شده است.  اما امروز یک تفاوت عمده در 

ساختار نیروھای خارجی پدید آمده است.  ملیونھا ایرانی رانده شده از وطن در اقصی نقاط 
یک ایران  نھا.  آرزوی قلبی ایزندگی میکنند در امریکا شمار بسیاری.  پراکنده شده اندگیتی 

 ی کردننیروی خارجی برای اجرای ،ایرانیاناین احساسات و امیال   است.آزاد و دمکراتیک 
سیسه تغییر حکومت میباشد.  دیگر مانند گذشته نیازی به د یعنی اخل ایراند مردمخواسته 

 یا برنامه ھای متفکرانهامروز نخبگان جامعه مھاجر ایرانی خارجی نیست زیرا  دولتھای گری
در راه جھانی  قوانینھمگام با ، اید کمی ھم احساسی و ساده اندیشی باشندکه ش

پیشنھاد میکنند. دستیابی به یک ایران آزاد  
 

زیر منتخب نخست و ، امریکا در سرنگونی1953در سال امریکا در حق ایران بدی کرده است.  
در امریکا ، 1979مردم و برقراری حکومت دیکتاتوری شاه سھیم بوده است.  در سال 

دست داشته است. سرنگونی ھمان شاه و برقراری حکومت استبدادی و آدمکش آخوندی  
 

ی از آقای رییس جمھور، امروز شما میتوانید با ماھیت بخشیدن به سخنان خود در پشتیبان
 این ماھیت کمک مالی ،ت امریکا در ایران را جبران کنید.  در تحلیل مامردم ایران، اشتباھا

اید در اینصورت، ش  تفھیم و درک متقابل مفاد نظم نوین جھانی میباشد. ھمراه با سودمند
 گراپندار ھمزیستی با مسالمتدرک پرسش شود که کمک مالی به چه کسی داده شود و 

به تفاھم برسد. با چه کسی  
 

و  در شھر سن آنتونیو به تابعیت امریکا در آمدم، و از آنجا که یک پژوھشگر در مسئولیت
ی آزادرییس جمھور تکزاسی خود را رایزنی کنم که  وظیفه خود میدانم که تکزاسی ھستم،

 ایدد شد.  این میھن پرستان شمیھن پرستان راستین ایران فراھم خواھملت ایران با تالش 
ت ھدف تخریب ایران در خدمت ھیچ دول اداشته باشند ولی بتابعیت کشورھای متفاوتی را 

ای انجمن ھ درعضویت اینھا ھمبستگی با گروھھای فراماسونری و یا  .بیگانه ای نیستند
را ندارند.  و از ھمه مھمتر، اینھا پادو ھای یھود آشکار و مخفی با اھداف ضد ایرانی 

دیگری نیستند.  مدت  سیاسی، مسیحیت سیاسی، اسالم سیاسی، و یا ھر مذھب
 یک نسل جدید از نخبگان سیاسی،در میان ایرانیان، ھر کجا که ھستند، زمانیست که 

 زن،به جھانی سازی معقول و متوا محتاط مستقل و فاسد نشده، عاشقانه ملی گرا، باورمند
ع و نوو با گرایش مشتاق بسوی امریکا  حامی ثابت قدم حقوق و شان انسانی برای ھمه،

در حال تکمیل میباشد.ت امریکا حکوم  
 

زاد و آقای رییس جمھور، شما فرمودید که امریکا امید دارد روزی از نزدیکترین دوستان ایران آ
دمکراتیک باشد.  از شما اجازه رایزنی میخواھم و به آگاھی میرسانم که دو ملت ایران و 

ای، و  ایل داخلی، منطقهمنافع تفکیک ناپذیر اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی در مس امریکا
ست.جھانی دارند.  با اخذ تصمیمات بجای امریکا، انتظار شما برای دوستی قطعی  

 
خواھشمند است اجازه بفرمایید به آگاھی برسانم که ایران دارای ده ھزار سال تاریخ 

 ان تنھاخاورمیانه بزرگ، ایر تمھید سکونت و تقریبا سه ھزار سال سابقه دولتی میباشد.  در
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درت آمده است.  ایران یک ابر ق پدیدخود منطقه  که در میباشد کلمه کشور به معنای واقعی
ود فرھنگی با قلمرویی صدھا و بلکه ھزارھا کیلومتر فراتر از مرزھای جغرافیایی کنونی خ

 برای مثال؛ یھودیت، مسیحیت، و اسالم که سه مذھب فراگیر جھانی ھستند  میباشد.
 وھرسرچشمه و گو مذاھب ایران باستان میباشند.   متاثر و یا عمیقا بارور از فرھنگ، تمدن،

باشد.مذھب تازه تاسیس و مترقی بھایی که در اقصی نقاط گیتی پیرو دارد از ایران می وجود  
 

 وار استنفوذ و پرمایگی فرھنگ ایران که بر بنیان پندار نیک، گفتار نیک، و کردار نیک است
گیرانه ھیچ نیازی به مواجھه و یا دسیسه برای نابودی پیش  ید مایه بیم یا رشک باشد.نبا

 در چھارچوب نظم نوین جھانی، فرھنگ ابر قدرت ایران نه تنھا  این فرھنگ نیست.توسعه 
ا مایه نگرانی برای دنیا نمیباشد بلکه سرچشمه ایست که تمام ملتھای جھان، مخصوص

ر ، تسھیالت الزم را برای نشه ور خواھند بود.  ایران آزاد و دمکراتیکملتھای منطقه، از آن بھر
 فرھنگ ایران به جویندگان نیکی فراھم خواھد کرد.

 
صادی اقت ایران چه نفت داشته باشد و چه نداشته باشد یک قدرت اقتصادی است.  توانایی

اگون ایران اقوام گون ایران تنھا منحصر به منابع طبیعی آن نمیباشد بلکه قابلیتھای انسانی
کانال تلویزیونی ماھواره ای و حدود  02ھم از ارکان قدرت اقتصادی ھستند.  وجود متجاوز از 

ایرانی  فقط در امریکا، صحتی بر توانایی انسانی ایرانی انباشتهمیلیارد دالر سرمایه  800
ز وری شھروندانش ا میباشد.  ایران آزاد و دمکراتیک، قدرت اقتصادی ایران را در مسیر بھره

 رمانیبیمه د، نیازمندیھای پایه ای یک جامعه مدرن به کار میگیرد.  در ایران آزاد و دمکراتیک
 رایگان در دسترس عموم خواھد بود.  دیگربطور حداقل شھروندان، سالمت مناسب و ضامن 

درمانی  به منظور پرداخت ھزینه ،نیاز به خود فروشی، فروش اجزای بدن، و یا دزدی ھرگز
نخواھد بود. پدر، مادر، و یا فرزند  

 
ایران آزاد و دمکراتیک، تمایل تجارت متقابل با تمام ملتھا را خواھد داشت اما اجازه چپاول 

 تنباشدر مقابل فعالیتھای سازمان یافته تبھکارانه برای ا . منابع طبیعی ایران را نخواھد داد
وق ت استثمارانه سازمان تجارت جھانی، صندتسلیم مطالبا  چشم پوشی نخواھد کرد. ثروت

 ھر گونه تدبیر اقتصادی بین المللی پول، بانک جھانی، تمھیدات خصوصی سازی، و یا
ازار آزاد نخواھد شد.  ایران آزاد و دمکراتیک، سرمایه گرایی و ساختار اقتصاد ب دیگر مستبدانه

و مزد  ، شان انسانی،ق اجتماعیورا تھنیت میگوید و با آغوش باز پذیرا خواھد بود اما حق
 عادالنه کارگر را فدای مطالبات سرمایه داری نخواھد کرد.

 
ولیدات ملتھای بسیاری، از جمله اسراییل و تعدادی از کشورھای اروپایی از منابع طبیعی یا ت

ل قدرت دالر در مقابامریکا اقتصادی کافی برای تامین شھروندانشان بی بھره ھستند.  
حفظ ا ایران آزاد و دمکراتیک ب  ، را یک مسئله امنیت ملی میداند.گر، مخصوصا یوروپولھای دی

ای آگاھی به ثروتش در منابع طبیعی و تمایل دیگران براستقالل خود در اداره مملکت و با 
ایران آزاد  ، آماده اجرای نقش خود برای استواری دنیای جھانی شده خواھد بود. تجارت با او

 سایرین منابع خود را برای بھره وریر اساس گراپندار سھمیت با مسالمت بو دمکراتیک 
ایران آزاد و دمکراتیک با  . عرضه خواھد داشت و دسترسی متقابل را درخواست خواھد کرد

و  عطف به استعداد شگرف فرھنگی، اقتصادی، و موقعیت ژئوپلتیک خود جایگاه تاریخی
است عضویت دائمی در شورای امنیت سازمان ملل مشروع خود در مسایل جھانی را با درخو

 طلب میکند.
 

امروز باطل است.  امروز، شھروندان کشور ھا انتصاب  سیاست جھان استعمارگری در
و  ،ساختگی، انقالب جعلی ، ھمه پرسیدستکاری شده  حکومتھا و دولتھا را از راه انتخابات

دگی انسانھا در ھر شکل و با ھر تھاجم مستقیم نظامی تحمل نمیکنند.  اسارت و بر یا
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 و زیدهبرگقوم یک برتری ھدف، غیر اخالقی، غیر قانونی، و تحمل ناپذیر است.  نظریه کھنۀ 
خیالی دروغین است.  عقیده احیای امپراتوری رومی بی حاصل است.   ،بر جھانسروری او 

 لح، عدالت، حقاز ص ،ایران آزاد و دمکراتیک با مسئولیت عضویت دائمی در شورای امنیت
ظامی ن ،حمایت میکند.  ایران آزاد و دمکراتیک ی با وقار، و روابط متعادل ملتھازیست، زندگان

ناپسند میداند.چاره ای تالفات خجنگ را برای رفع اسازی و   
 

آقای رییس جمھور، مصالحه با حکومت ستمگر ایران، تھاجم، حمله، یا بمباران ایران 
ایران  کدوستی با یشاید با ایران آزاد و دمکراتیک نمیباشند.   تصمیمات درست برای دوستی

لی آسان نیست و این دوستی دشوار بنظر برسد.  من تصدیق میکنم که آزاد و دمکراتیک
 ی بھبود دنیا در مسیر خود بسوی جھانیدوستی برا این این دشواری و برقراری غلبه بر
  .الزم استشدن 

 
س ھزینه شد.  رییجنگ داخلی مرگبار و پر، امریکا دچار یک بردگیریشه کن کردن برای از 
.  برای برای یک امریکای بھتر و در نھایت یک دنیای بھتر این دشواری را پذیرفتوقت، جمھور 

 وقترییس جمھور  شی خونبار و پرھزینه الزم شد ولیپایان جنگ جھانی دوم یک لشکرک
، الیجانی و م پذیرفت.  با تحمل ھزینه گزاف این دشواری را امریکا برای تضمین امنیت جھان

نه و کم ھزیخود شما دشواری منکوب کردن تروریسم جھانی را پذیرفته اید.  بیایید دشواری 
بپذیریم.ھم بی کشتار دوستی با یک ایران آزاد و دمکراتیک را   

 
امید  نیانپشتیبانی شما از ایرا کالمیک عزم واجب در زندگیست.   ،آقای رییس جمھور، امید

د تا خود را به جویندگان شایسته اھدا کنیرا تراوش میدھد.  بیایید کمک سودمند و سازنده 
سازیم.  برای ما بتوانیم این امید را به حقیقت برسانیم، تا ما بتوانیم ایران را آزاد و دمکراتیک ب

للی نه و بین المو دمکراتیک جایزه ساالشما، در ایران آزاد جسورانه سپاس از ابتکار و کمک 
یای امید را برای یک دنجرج والکر بوش برای امید برقرار خواھد شد.  این جایزه به آنھایی که 

بانی به حقیقت پیوستن آن میشوند اھدا خواھد شد. بھتر میپرورانند و  
 

س سرگذشت افرادی را که با اعمال نیک یا زشت خود بر دنیا اثر گذاشته اند در ،ما از تاریخ
ر آن باشیم. ریم.  ما زشتیھای تاریخ را نمیتوانیم انکار کنیم ولی میتوانیم عامل نیکی دمیگی

  تالش برای یک امریکای بھتر در سخنرانی معروف "من یک رویا دارم" مارتین لوتر کینگ
ا آمریک ،استادانه مشھود است.  امریکا سرانجام آن رویا را حقیقت بخشید و بخاطر آن امروز

ک با تر برای ھمه ما میباشد.  بیایید ما ھم امید امریکا برای یک دوستی نزدیسرزمینی بھ
ا مکانی جامه عمل بپوشانیم.  بیایید با ھم، ایران و امریکا، دنیا ر یک ایران آزاد و دمکراتیک را

 بھتر برای تمام ساکنینش بسازیم.
 

یید آنچه ماست.  بیا آقای رییس جمھور، فرصت تاریخسازی برای نیکبختی انسانھا پیش روی
د پیشه خو ،عمل معروف ھستند، یعنی شجاعت، جسارت، و استقاللرا که تکزاسیھا بدان 

 کنیم.  بیایید واقعه قلعه آالمو را بیاد بیاوریم و آنچه را که بجاست عمل کنیم.
 

 متواضعانه ارادتمند شما،
 

 کسرا طالقانی
 مرکز مطالعات استراتژیک (مماس)

ن بزرگجنبش (حزب) ایرا  


