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ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ھﻤﺴﻮ ﺳﺎزی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻧﺸﺴﺖ
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ھﻤﺴﻮ ﺳﺎزی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ ،ﺑﯿﺴﺘﻢ ژوﺋﯿﮫ ،در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻋﻮت ﻧﯿﮑﻼوس ﺑﺮﻧﺰ و اﻟﯿﻮت آﺑﺮام دو ﺗﻦ از ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﮫ دوﻟﺖ ﺑﻮش ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﮔﺮوھﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﭘﯿﺶ دﺳﺖ ﭼﯿﻦ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﮫ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﯿﻮﮐﺎن و ھﻮادار دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪه ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ
ای ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﻗﻮﻣﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﻮچ ،ﮐﺮد ،ﻋﺮب و ﻟﺮ در ﮐﻨﺎرھﻢ ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ! ﺑﮫ ﮔﻮاھﯽ
ﮔﺰارش ھﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪه ،از ﺷﻤﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ رﻏﻢ ھﺸﺪار ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ »ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ« را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد :رﺣﯿﻢ
ﺷﮭﺒﺎزی ،از ﻧﺰدﯾﮑﺎن آﻗﺎی ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻟﺪن و ﻣﻌﺎون ﺟﺎﻣﻌﮫ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ھﺎی ﺷﻤﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﻨﺼﻮراﺣﻤﺪ
اﻻھﻮازی ،ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﻮی »ﺧﻠﻖ ﻋﺮب ﺧﻮزﺳﺘﺎن« ،ﻣﮭﺪی ﺟﻼﻟﯽ ،از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﮭﻮری
ﺧﻮاھﺎن ،روﯾﺎ ﻃﻠﻮﻋﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺮوﺗﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ راﯾﻮ اﯾﺮان در ﻟﻮس
اﻧﺠﻠﺲ ،ﺳﺎم ﮐﺮﻣﺎﻧﯿﺎن ،ﺷﮭﺮﯾﺎر ﻣﺸﮑﺎﺗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮوﯾﻦ ،ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ زﻧﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﮐﮫ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه »ﻣﻠﺖ
ﻟﺮ« ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﻧﺼﺮ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ و روﯾﺎ ﺑﺮوﻣﻨﺪ .اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎس ﻓﺨﺮ آورﮐﮫ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺑﮫ ﮐﺎخ
ﺳﻔﯿﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ دﯾﺮ رﺳﯿﺪن ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ راه ﻧﯿﺎﻓﺖ .او ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻟﺪن ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ھﺎ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .او در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ رادﯾﻮ ﻓﺮدا از ﭼﮭﺎرﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
دﻋﻮت ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ دﻋﻮت ﮐﺮد .آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎزﮔﺎرا ،راﻣﯿﻦ اﺣﻤﺪی ،اﻓﺸﺎری ،ﻋﻄﺮی ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ از دﻋﻮت
ﺷﺪﮔﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﭘﺲ از واﮐﻨﺶ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﺤﮑﻮم ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ،
از ﺷﺮﮐﺖ درآن ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎزﮔﺎرا در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ای ﺑﺎ رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎﯾﯽ
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﻧﺎم آﻗﺎی اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ و ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮ ﻧﯿﺰ زﯾﺮﮐﺎﻧﮫ و ھﺪف ﻣﻨﺪ در ﻣﯿﺎن دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .زﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﯿﺰ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﮐﺒﺮﮔﻨﺠﯽ در واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او
در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺮج ﺗﺎون ،ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﻐﺎ ﮔﺮدد ﮐﮫ او ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﺑﮫ واﺷﻨﮕﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ! آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ،ﻧﺴﺨﮫ ای از دﻋﻮت ﻧﺎﻣﮫ را ﮐﮫ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارﺳﺎل
ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر دارد .ﺗﺎرﯾﺦ دﻋﻮت ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﯾﮏ روز ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ در
واﺷﻨﮕﺘﻦ اﺳﺖ! اﮐﺒﺮﮔﻨﺠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﮑﺮر ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ھﺎﯾﯽ ،ﺑﮫ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ »دﻋﻮﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ رﺳﻤﺎ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ
ﻧﺸﺴﺖ ھﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «،ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﺪد ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی اﯾﺠﺎد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن دﺳﺖ ﭼﯿﻦ و ﺗﺎﺑﻊ ﻧﯿﻮﮐﺎن ھﺎ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮاﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻧﺸﺴﺖ ،آﻗﺎی ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻟﺪن در ﯾﮑﯽ از ﺳﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ھﺎی اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ ﺳﻨﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ را درﺑﺎره ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺣﻤﻠﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺪارک »اﻧﻘﻼب«
ﺑﮫ ﯾﺎری ﯾﮏ »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن دوﺳﺖ دار اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه« ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ )ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ( اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس
ﻓﺨﺮآورھﻢ در ﮐﻨﺎر او در اﯾﻦ ﺳﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻮد!
در اﻧﺘﻈﺎر ﮔﺰارش ھﺎی آﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

