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  در کمپ اشرف  و رھبری مجاھدينامريکادولت 

 در حاشيه حمله ارتش عراق به مجاھدين

  ٢٠١١  اپريل٠٩, برھان عظيمی در تاريخ شنبه 

 در -  نيوکان ھا-امريکات حاکمه أبخشی از ھي با) با حضور خانم مريم رجوی(پنج ماه پيش رھبری مجاھدين 

تنھاا آلترناتيو موجود در " از گزينه مجاھدين به عنوان امريکادولت  پاريس کنفرانسی گذاشته و مقامات با نفوذ

بسط " بر راستای سياست" ھستيد، کليد آن در دست شماستاشرفيان، شما قلب ايران آينده "گويا  ، و اينکه"ايران

 .گفتند سخن" ر رژيمييتغ" برای امريکات حاکمه أبخشی از ھي" کراسیودم

 ٢٠١٠مبر  دس٢٢ تا ٢٠از " در باره ايران کمپ اشرف و سياست"تحت عنوان " بين المللی پاريس"کنفرانس 

 .برگزار شد

 کشتار کمپ اشرف در عراق بر عھده چه ۀفاجع وليتؤکه براستی مسی امروز بايد پرسيد در پرتو چنين سياست

 جريانی است؟
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 به عراق - رابرت گيتس- امريکاورود وزير دفاع   ارتش ارتجاعی عراق در زمان  بيشک اين اولين بار نيست که

ان افراد ول جؤدولت عراق مس.  محکوم استجنايت عليه بشريت شديداً  شکی نيست اين. کند به مجاھدين حمله می

  .است و بايد به اين جنايت ھولناک خاتمه دھد مستقر در کمپ اشرف

زمانی انجام شده است که رابرت گيتس وزيردفاع  اما نبايد فراموش کرد که حمله ارتش عراق به کمپ اشرف در 

 توجه ٢٠١١ اپريل ٧شنبه ٥خبر ورود رابرت گيتس به عراق درروز  زمانيکه به.  وارد عراق شده استامريکا

 ت حاکمه به عنوان حافظ منافعأا توافق و چراغ سبز نشان دادن ھيکه اين حمالت ب ريمبکنيم بی شک پی می 

متوھمين نسبت به اميال   به پيش رفته است؛ و خالف برخی ازامريکاامپرياليستی - ستراتژيک نظام سرمايه داری

مجاھدين به پيش " حقوق بشر" در مورد امريکا   "سکوت"اين دشمن شماره يک بشريت، اين حمالت آنچنان ھم با 

 در امريکاشروع گشت که رابرت گيتس وزير دفاع دولت متجاوز  نرفته است، بلکه زمانی اين حمالت ضد بشری

  :لينک خبر زير توجه کنيد به.  در عراق بوداپريل ٧

 

U.S. Defense Secretary Robert Gates' visit to Iraq likely his last 

١٢:٠٨ PM, Apr ٢٠١١ ,٧ 

http://www.todaysthv.com/news/article/١٥٢٤٤١/٢٨٨/Gates-visit-to-Iraq-likely-his-

last 

  

 ٣٠در : کمپ اشرف حمله شده بود توجه کنيد  که باز به٢٠٠٩الی  جو٢٩حال به خبر ورود رابرت گيتس در 

 وارد عراق شد نيروھای ارتش عراق به کمپ امريکاوزيردفاع   يک روز بعد از آنکه رابرت گيتس٢٠٠٩جوالی 

  : در لينک زير توجه کنيد٢٠٠٩نيويورک تايمز در سال  اشرف حمله کردند به خبر

 

Gates Sees Faster Iraq Troop Pullout 

http://www.nytimes.com/٢٠٠٩/٠٧/٣٠/world/middleeast/٣٠military.html 

  

ود به  وارد عراق می شامريکادفاع دولت  چرا ھر زمان که رابرت گيتس وزبر: ال اساسی اين است کهؤس

گيتس به عراق و حمله به کمپ اشرف ارتباطی نيست؟ آيا اين فقط  مجاھدين حمله می شود؟ آيا بين ورود رابرت

 است؟ "تصادف ناميمون"يک 

سياست غالب و مورد .  انجام شده استامريکا ۀحاکم تأقابل کتمان اين حمله با توافق ھيبر مبنای شواھد غير 

مجاھدين سياست ھويج و چماق، سياست بازيچه قرار دادن و استفاده از  ال در قبامريکا ۀت حاکمأپذيرش ھي

 .است ش با سران جمھوری اسالمیبندھای آشکار و نھان    و يک گزينه در زد مجاھدين به عنوان

با سران جمھوری اسالمی نبايد کوچکترين ابھام به خود   در زد و بندامريکابنا بر اين در مورد نقش امپرياليسم 

 . دادراه

کنار ) حزب جمھوری خواھان و دمکرات است در برگيرنده جناح ھای (امريکا ۀت حاکمأسياست غالب بر ھي

   .رژيم بنيادگرای مذھبی اسالمی است آمدن و سازش با جمھوری اسالمی و حفظ چنين
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دانند، چرا به قيمت کشته در ايران می " ر رژيمييتغ" در مقابل" تنھا آلترناتيو"راستی مجاھدين که خود را ه اما ب

را چکنند؟  ماندگاری شان در کمپ اشرف واقع درشمال عراق پافشاری می  بر   خودیشدن بخشی از اعضا

  قرارامريکاۀ ت حاکمأ بازيچه ای در خدمت نيات پليد ھيشده است که خود را به عنوان رھبری مجاھدين حاضر

 دھد؟

نظرات مطرح شده در کنفرانس بين المللی پاريس   ھا و نقطهال بھتر است که به بحثؤبرای پاسخ به اين س 

 .مراجعه کنيم

 .شده است  نوشته ٢٠١٠متن کوتاه زير در تاريخ بيست و ششم دسمبر  

 

   

****************************************************************** 

  

ر رژيم ييامپرياليستھا تغ  به راھکار ارتجاعیءبا اتکاخواھد با خيانت به منافع زحمتکشان ايران و  می چه جريانی

 ؟ دھد

را در ھم   عليه زحمتکشان ايرانامريکامشترک سازمان مجاھدين خلق و سران امپرياليستی نيوکانھای  ئۀتوط

  !شکنيم

   

ی ، کمپ اشرف و سياست در باره ايران با حضور مريم رجوی و نيوکانھا گزارش کنفرانس بين المللی پاريس

 ٢٠٠٥-٢٠٠٣ در زمان بوش پسر امريکاجمھوريخواه و وزير امنيت داخلی (از جمله تام ريچ  امريکاامپرياليسم 

، خانم (٢٠٠٧-٢٠٠٩ )امريکا نيويورک، مايکل موکيزی وزير دادگستری    رودی جوليانی شھردار سابق،)

، و ديگر ٢٠٠٤- ٢٠٠٨ريسم ترو  در امور امنيت داخلی وامريکا مشاور رئيس جمھور   فرانسيس تاونزند

  و  شخصيت ھای دول امپرياليستی اروپا وووو؛

  .ايران ر رژيم دريي از گزينه مجاھدين برای تغامريکانيوکانھای فاشيست  ۀاعالم پشتيبانی سران برجست

يران ر رژيم در ايئ در پشتيبانی از گزينه مجاھدين خلق برای تغامريکافاشيست  در اين کنفرانس ھمه نيوکانھای

  :القولند و از جمله تام ريچ در اين زمينه اعالم نمودند که متفق

... بلکه يک سازمان طرفدار آزادی و حقوق بشر است... سازمان تروريستی نيست سازمان مجاھدين خلق يک " 

  :خانم فرانسيس تاونزند در اين مورد می گويد ." بايد از آن پشتيبانی نمايد امريکاو 

ناشی از ليست گذاری   را از ليست خارج کنيم، بلکه بايد تمامی محدوديتھای-مجاھيدن خلق - ايد شما تنھا ب ما نه " 

  :که ايشان در ادامه خطاب به اشرفيان می گويد" را حذف کنيم

برگرداندن يک فرھنگ بزرگ و  اشرف کليد. اشرفيان، شما قلب ايران آينده ھستيد، کليد آن در دست شماست"

  وووو ".است ک ايران بردبار و صلح جوميراث تاريخی ي

   

  برھان عظيمی

  ٢٠١٠, ٢٦دسمبر , يکشنبه 
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با زير نويس فارسی قابل ديدن  اين ويديو: برای ديدن ويديو کنفرانس بين المللی پاريس به لينک زير مراجعه کنيد

  :می باشد

  
http://besoyepirozi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=٣%١٠٢٩٨A٠٢-١٠-١٣٨٩-
٢٤-١٠-٢١&catid=٣%٢٧٧A٥٦-١٨-١٩-٢٣-٠٨-١٣٨٩&Itemid=٦٨٠ 

  

  

 رايتر وی سيمون ھرس و اسکاتگفتگ

 

 موفق به کسب اطالعاتی از تونل ھای اتمی ٢٠٠٢در سال ) وسی اسرائيلجاس سازمان( موساد : سيمون ھرش

 تا عمق نفوذ جاسوسی شان در حساس ترين(آنھا خود اين گزارش را منتشر نکردند . نطنز شد ايران در منطقه
سازمان مجاھدين خلق  بلکه آن را در اختيار) ارگان ھای جمھوری اسالمی مانند تشکيالت اتمی مشخص نشود

اين گزارش و افشاگری، سرآغاز آماده  .عنوان افشاگری يک سازمان اپوزيسيون ايرانی پخش شوده شتند تا بگذا

 بود سازی افکار عمومی امريکا برای حمله به اين کشور
در امريکا تشکيل “ ھدف ايران”با عنوان “ رايتر اسکات” انتشار کتاب جديد ۀاز يک نشست مشترک که به بھان

دراين نشست، که اسکات رايتر . منتشر شده است“ گلوبال”روی سايت  نامه يکساعته شنيداریشده بود، يک بر

 ، رئيس جمھور سابق امريکا در حزب دمکرات-امور سالح ھای اتمی در زمان کلينتون بارزس سازمان ملل در
الن حضور س ال کننده حاضر درؤسيمور ھرش خبرنگار مشھور امريکائی، يک ژنرال امريکائی و تعدادی س

 در جامعه نيويورک برای اخالق جلسه اين. داشته اند، مسائل مھمی را در ارتباط با حمله به ايران طرح شده است

 است  انجام شده- اکتبر١۶ - فرھنگی
يکساعته و نيمه را درج کرده اند که کامال درجھت  برخی سايت ھای خبری ايران، گزيده ھائی از اين برنامه

ئيد أدر ت“ اسکات رايتر”امکان حمله به ايران و يا بخش ھائی از سخنان  يت کنونی برای نفیسياست عمومی حاکم

 بی شک اين خالصه گزين شده از فيلتر! کراسی حاکم درايران استوبه ايران و يا حتی دم سفر بی دردسری
توانستند قطعا آن  یسانسور جنگی حاکم در جمھوری اسالمی گذشته است، واال يکی دوتا از اين سايت ھا اگر م

 .کردند  را نيز منتشر میحلسهبخش ھای اساسی اين 
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روز گذشته اين برنامه را شنيده و گزارش مشترکی را  در دو   - در ايران و امريکا-دو مترجم و ھمکار پيک نت،

  را میاين گزارش.  دارد،بسيار با آنچه که سايت ايران منتشر کرده اند از آن استخراج کرده اند که تفاوت
 :خوانيد

موفق به کسب اطالعاتی از تونل ھای اتمی  ٢٠٠٢در سال ) سازمان جاسوسی اسرائيل(  موساد :سيمون ھرش

تا عمق نفوذ جاسوسی شان در حساس ترين (را منتشر نکردند  آنھا خود اين گزارش. ايران در منطقه نطنز شد

 بلکه آن را در اختيار سازمان مجاھدين خلق )مانند تشکيالت اتمی مشخص نشود ارگان ھای جمھوری اسالمی

آماده  گری، سرآغازءاين گزارش و افشا. بعنوان افشاگری يک سازمان اپوزيسيون ايرانی پخش شود گذاشتند تا

 سازی افکار عمومی امريکا برای حمله به اين کشور بود
يران وصل کرده و به اين ترتيب، لبنان را به ا  اسرانيل مشکل خود با فلسطينی ھا و حزب هللا:اسکات رايتر

له اتمی أاسرائيلی ھا چنان مس. ليغ می کندو امريکا در منطقه تب جمھوری اسالمی را خطر اصلی و دشمن خود

 در خود امريکا نيز، طرح جديد. تدريج به حاشيه رانده شده استه له فلسطين بأاند که مس ايران را بزرگ کرده
طرح تغييرات مھمی  دراين. ران پيش از روی کار آمدن کلينتون تھيه شده بودقرن امريکا، توسط نئومحافظه کا

اگر کلينتون و .  ساله دارد١٢ھستيم، پيشينه ای  بنابراين، آنچه امروز شاھدش. برای خاورميانه پيش بينی شده بود

 گذاشته شده ءاجرا سال پيش طرحی که امروز بوش دنبال می کند به ١٢ھمان  دمکرات ھا روی کار نيآمده بودند،

 .برای ھمراه کردن افکار عمومی با اين طرح نئومحافظه کاران بود سپتمبر١١. بود
تھاجم امريکا به عراق با ناکامی ھمراه شده و حتی  ال کنم که با وجود آنکهؤ دلم می خواھد س:سيمون ھرش

 کند؟ برای خاورميانه دنبال می شکست خورده، ھنوز بوش طرح خود را
 سپتمبر که نقش مھمی در شکل بخشيدن به ١١واقعه  عالوه بر. وش به تنھائی دراين مورد پيش نمی رود ب:رايتر

 امريکا نيز دراختيار جمھوريخواھان و ۀنئومحافظه کاران داشت، اکثريت کنگر افکار عمومی برای سياست ھای

وزير  نخست“ المرد“  به سخنرانی . اسرائيل نيز پشت ھمين سياست قرار گرفت.کاران قرار گرفت نئومحافظه

با (او . متوجه می شويد اسرائيل درکنگره امريکا اگر گوش کنيد، شباھت ھای آن را در مقايسه با سخنان بوش

ايران را نه تھديدی جدی برای اسرائيل، بلکه برای  در کنگره امريکا) توجه به وزنی که اسرائيل در امريکا دارد

 )سياست برای امريکا ع تعييندر واق.( امريکا معرفی کرد
واقعيت اينست که افکارعمومی امريکا . بازگذاشت بدين ترتيب است که کنگره دست بوش را برای حمله به ايران

اخبارمنفی درمورد ايران مرتب آناليز می شود و افکارمنفی در . است  به بعد، نسبت به ايران منفی٧٩از سال 

 نظر من تنھا يک معجزه می تواند جھت گيری کنونی کنگره امريکا دره ين، ببنابرا. می شود رسانه ھا دامن زده
من می گويم شايد، . آورد شايد انتخابات ماه نومبر کنگره چنين موقعيتی را پيش. حمايت از بوش را تغيير دھد

خواه در کنگره امريکا نتوانند اکثريت جمھوري نظر من حتی اگر نئومحافظه کاران ھم در انتخابات کنگرهه زيرا ب

کننده ای در برنامه حمله به ايران اتفاق نخواھد افتاد، زيرا دراين مورد  را حفظ کنند، تغييرات مھم و دگرگون

 جمھوريخواھان مواضع مشترک دارند دمکرات ھا و
نه ھا از جمله اين که وقتی برخی رسا. گذاشته و نفی کرد  برخی خوش باوری ھا را کنارءدر اين مورد بايد ابتدا

ھا مخالف جنگ عراق اند و يا باجنگ درعراق مخالف اند، آنھا ھمه حقيقت را   در صد امريکائی۶۵می نويسند 

  درصد امريکائی با جنگ در عراق مخالف نيستند، بلکه مخالف شکست۶۵حقيقت اينست که اين . نمی نويسند
ه فکر می کنند امريکا ب آنھا. ا در عراق اندامريکا و يا دست نيافتن نيروھای نظامی امريکا در يک جنگ برق آس
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سريع ديگر برای امريکا ھستند و در  دنبال يک پيروزیه  در صد، ب۶۵ھمين . زودی عراق را از دست می دھد

 جلب موافقت ۀامريکا در عراق شاھدش ھستيم نقش پشت تبليغاتی که اين روزھا پيرامون ناکامی بوش و

.  آماده به خانه آوردن يک پيروزی برق آساست،بوش نيز خود. است  نھفتهافکارعمومی برای حمله به ايران

نتيجه  حمله ای که.  آماده شدن برای اين حمله را می گذرانيمالبته معتقدم که مراحل. ايران پيروزی در حمله به

 انتخابات کنگره امريکا نيز تاثير چندانی روی آن ندارد
حل سياسی است اکنون پشت سر ھای شکست راه  کار عمومی که ھمانا اول جنگ روانی و آماده سازی افۀمرحل

شرايط در جھت توجيه يک . برای حمله به ايران فراھم شده است گذاشته شده و پايه ھای آمادگی افکار عمومی

 عليه ايران درامريکا فراھم آمده است حمله برق آسا و ھمه جانبه
کوشد خود را دولتی غير ديکتاتور و تابع کنگره و  بوش ھنوز میدولت   خير می تواند آن باشد که أدليل اين ت

اين . فکر می کنم برای اين حمله سعی خواھد کرد موافقت کنگره را بگيرد قوانين نشان بدھد و به ھمين دليل ھم

 بايد با يک بودجه نظامی ھمراه شود موافقت البته
ما ديديم که پس از . ايران کار چندان دشواری نيست  به نکته مھم اينست که کسب موافقت کنگره برای حمله:رايتر

آنھا .  باز گذاشت٢٠٠٢در اکتبر   با تروريسم جھانی   را برای مبارزه  سپتمبر، کنگره چگونه دست بوش١١

جھانی  برای حمله به عراق دست بوش را باز می گذارند، بلکه گفتند برای مبارزه با تروريسم صريحا نگفتند که

 ت می کنند، اما ھدف ھمان حمله به عراق بوداز بوش حماي
واقعا بعد از چنين حمله . حمله به عراق خواھد بود  احتماال قدرت حمله به ايران دو برابر قدرت:سيمون ھرش

 بود؟ ای، شاھد چه اتفاقی خواھيم
. ه نخواھد کرددرگير کردن امريکا در خاک عراق استفاد  ايران از ستراتژی صدام برای دفع حمله، يعنی:رايتر

صدام فکر کرده بود جنگ با امريکائی ھا طوالنی خواھد . رژيم صدام ھمراه شد ھرحال با سقوطه آن ستراتژی، ب

 چپو اما اين تصورات. عنوان رئيس جمھور عراق برعھده خواھد داشته خود رھبری اين جنگ را ب شد و او

گرفته باشد و بخواھد آن را  راتژی را برای خود در نظربا چنين نتيجه ايست که تصور نمی کنم ايران آن ست. بود

يعنی . ستراتژی ضربه ای و تخريبی ايران حساب کنيم ما بايد روی. درجريان حمله امريکا به اين کشور دنبال کند

در چين شرايطی نه تنھا . توليد نفت درمنطقه و قطع نفت ايران خواھد بود اولين واکنش آنھا ضربه به مناطق

اشاره  ريتر(طی دو روز حمله ھوائی امريکا به ايران . چين و ھندوستان ھم دچارمشکل خواھند شد ا، بلکهامريک

توليد ) از آغاز حمالت است نمی کند که برنامه حمله برق آسا برای دو روز تنظيم شده و يا منظورش دو روز پس

ين احتماالت ما ھمچنان برای جنگ به  اۀھم رغم علی. نفت درکشورھای عربی مثل عربستان ھم قطع خواھد شد

 .از وضعيت خاورميانه و ايران کم است مردم امريکا اطالعاتشان. ايران خواھيم رفت
نظر من دولت ه ولی ب. کشوررا رھا کرده است  بوش حرفی در باره پاکستان اتمی نمی زند و ظاھرا اين:ھرش

 ھا خواھد رسيدايران نوبت آن پاکستان ھم به اين فکرمی کند که بعد از
اين است که ايران در ناحيه ای قرار گرفته که تسلط بر آن   من گفتم، حقيقتی که در مورد ايران بايد بدانيم،:رايتر

 .ستراتژی امنيت ملی برنامه ريزی شده از سوی دولت بوش ميگذارد تاثير زيادی بر از اھداف دولت بوش بوده و
عنوان تھديد شماره يک امنيت  امريکا که در آن شانزده بار از ايران به ستراتژی امنيت ملی ٢٠٠۶ نسخه   مطالعه

ابزار قابل قبول جھت پيشگيری از تھديد امنيت کشور ياد  مريکا نام برده شده است و از جنگ به عنوان يکاملی 
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  در خاوری، به ويژهئبر دکترين دولت بوش در مورد تغييرات بنيادين منطقه  ئيد مجددی استأاين ت. شده است
 .ميانه

ايران، در آخر بازی تغيير اين دو رژيم است،   شمالی و چه در مورديایروی دولت بوش چه در مورد کئھدف نھا

 نيستند مريکا کامال متفاوت است و به ھيچ عنوان با يکديگر قابل مقايسها ولی در عين حال شرايط اين دو برای
. ی است و ھدفش دستيابی به سالح اتمی استئ  قدرت ھسته ه که شمالی بدون ھيچ پرده پوشی اعالم کردیکوريا

نداده و اين را به دنيا اعالم کرده اند، ضمن اينکه بازرسان سازمان بين  آنھا به ھيچ عنوان به قواعد بين المللی تن

در . اند گرچه ھنوز بوش مدعی است که آنھا بلوف زده. اتمی را نيز از کشورشان اخراج کرده اند المللی انرژی

 شمالی را یکورياوالنه به ؤمس حاال فشارھای غير. ی ھا فرياد می کشند که ما سالح اتمی داريمئکورياحالی که 

به  خير، زيرا امريکا درحال حاضر فقط نظر منه  چه می خواھيم؟ حقوق بشر؟ بکورياما در . در نظر بگيريد

 یکوريامريکا تغيير رژيم در چين است و انيم که ھدف دا می ما. تغيير رژيم و تحميل شرايط به ھمه جھان است

 .برنامه ای است شمالی يکی از گامھای تحقق چنين

ايران کشوری است که اعالم کرده برنامه توليد سالح   شمالی،یکوريادر مقابل .  ايرانۀلأحاال بازگرديم به مس

بنابراين شرايط ايندو !  ايران محکوم شده است آزمايش اتمی انجام می دھد،کوريا اما در حالی که. ی نداردئھسته 

 .عنوان شبيه ھم نيست به ھيچ

سالح ھای غير متعارف خود را نابود کرده بود،   کليه١٩٩١در عراق، در حالی که ما می دانيم صدام در سال 

ن حمله ی و بيولژيکی و موشک ھای بالستيک به آئی، شيميائھسته  دولت بوش به بھانه وجود انواع سالح ھای

 .است معلوم شد ھمه ادعاھای ما در باره سالح کشتار جمعی دراين کشور بيخود بوده کرد، پس از اشغال عراق
 .فرد بی نفوذی نمی توان او را تصور کرد.  احمدی نژاد درميان مردم مسلمانان منطقه مطرح است:ھرش
مريکا زير فشارآنھا، اد که مردم يه می شوکنيد متوج  شما به مطبوعات و تلويزيون ھای امريکا که نگاه:رايتر

درحاليکه ما . اسم محمود احمدی نژاد با حرف ھای احمقانه اش می شناسند ايران را با عکس ھای پسر بچه ای به

است   قدرت در ايران در دست آقای خامنه ای متمرکزۀبخش عمد. احمدی نژاد عروسکی بيش نيست بايد بدانيم

 .قدرت ھستند  پشتيبانی می شود و نيروھای نظامی نيز بخش جداگانه ای ازکه از سوی شورای نگھبان
 آن را در یتغيير منطقه خاورميانه و تغيير رژِيم ھا اين دولت برنامه. دولت بوش دو سال ديگر بر سر کار است

ن نبايد به دولت بعد  ايراۀلأکيد کرده که مسأبوش قبال ت. آنرا در عراق ديده ايم سياستی که نتايج ھولناک. سر دارد

ايران به سالح اتمی  يل دستيابیئاسرا. يل را فراموش کنيمئآنکه نبايد نقش تحريک کننده اسراوی برسد، ضمن  از

مريکا را اتھديدی برای خود تلقی می کند و  را خط قرمز خود می داند و ھرگونه فعاليت اتمی از سوی ايران را

 کند  میمجبور به اعمال فشار بيشتر بر ايران
ھواپيماھای جاسوسی بدون سرنشين در آسمان اين کشور،  ی بر فراز ايران، پروازئمريکااپرواز ھواپيماھای 

 .تقويت مجاھدين خلق ھمه از اقدامات سازمان سيا عليه ايران است تحريک کردھا، آذری ھا و حتی
ی ايران ئاماتی نظير تجاوز به حريم ھوااقدپيش با  به اين ترتيب است که بايد گفت، جنگ عليه ايران از مدت ھا

نظر ه ب. جنگيم و تنھا از اين پس شاھد آشکارتر شدن اين جنگ خواھيم شد آغاز شده است و ما با ايران در حال

 کند بعدی تغيير رژيم در ايران را با استفاده از نيروی نظامی آغازۀ رود تا مرحل من دولت بوش می
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نه تنھا تقاضای   کاخ سفيد فرستاد که در آن  يس يک نامه برایق سفارت سو دولت ايران از طري٢٠٠٣درسال 

يل و حل مسائل اتمی ايران نيز پيشنھاد ئبلکه برای نشست صلح با اسرا برقراری روابط سياسی با امريکا شده بود

تغييررژيم ايران  ؛ بلکههکر او نه مذاۀبوش آن را رد کرد زيرا برنام. پيام توسط دولت بوش رد شد اين. شده بود

 .است

کرد؟ دولت بوش معتقد است که اعراب ھمانگونه که   آيا اعراب آنقدراز ايران متنفرند که سکوت خواھند:ھرش

ويژه که رھبران سنی ه حمله به ايران نيز واکنشی نخواھند داشت، ب درجريان حمله به عراق سکوت کردند، در

 .قه استقبال ھم می کننديک قدرت شيعه در منط کشورھای عربی از تضعيف
ه سالح ھائی است که می خواھند در اين حمله ب تدريج صحبت نه درباره حمله، بلکه دربارهه  االن ديگر ب:ھرش

 .اتمی از جمله سالح ھای. کار ببرند است
کشورفاقد سالح اتمی اکنون مطرح است و دولت بوش از   بھره گيری از نسل جديد سالح ھای اتمی عليه:رايتر

 .استفاده خواھد کرد اين سالح ھا برای حمله به ايران

نظر گرفته سقوط نخواھد کرد؛ بلکه با ضربه به   که برای خود دریھمانطور که گفتم ايران در ستراتژی نظامي

مرحله به بعد است که خطر بمباران شديدتر ايران و استفاده از سالح  از اين. مناطق نفتی وارد عمل خواھد شد

 دراين. امريکا با اين حمله سعی خواھد کرد ستون فقرات دولت ايران را بشکند. مطرح است  نسل جديدھای اتمی
اکنون يک پايگاه نظامی  ھم. مرحله از حمالت، از مناطق آذربايجان و شمال ايران نيز عمليات آغاز خواھد شد

اين مرحله .  درحال ساخته شدن استکرده اند توسط اسرائيلی ھا به کمک يھوديان آذری که به اسرائيل مھاجرت

 .مقاومت نخواھد داشت از حمالت اتمی ايران کوچکترين شانسی برای
ھای دراز مدت در سر دارند و اساسا طرز تفکر و  در مورد مخالفت ھای چين نيز معتقدم رھبران اين کشور نقشه

ا حمله به ايران نيستند، بلکه به تضعيف پی دفاع از ايران و يا مخالفت ب آنھا در. سياست چينی ھا اينگونه است

با حمله  در اين ستراتژی، چينی ھا فکر می کنند امريکا.  در درازمدت فکر می کنند- امريکا- خود رقيب جھانی

 .بيشتر باز خواھد شد به ايران تضعيف می شود و به اين ترتيب رقيب تضعيف می شود و جا برای چين
  


