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در » جندهللا«در کردستان، » پژاک«چون  ای ھم ھای تازه ھا و سازمان  گروه  ٢٠٠١مبر  سپت١١پس از رخداد 

در خوزستان به ناگھان از زير بته سبز شدند جنگ مسلحانه در مناطق مرزی ايران را » االحواز«بلوچستان و 

از » سازمان مجاھدين خلق«ترين نوشته سيمور ھرش، بخشی از اعضاء  در کنار آن، بنا بر تازه. آغاز کردند

اند و  ئی تعليمات خرابکاری ديدهامريکاشناسان  تا آغاز رياست جمھوری اوباما در صحرای نوادا توسط کار٢٠٠۵

ھای نفت  چنين انفجار لوله ی ايران، در خرابکاری در تأسيسات نظامی و ھم ئھمين افراد در ترور دانشمندان ھسته

  .اند به کشورھای ھمسايه ايران دست داشته

 

 ؟»جنگ داخلی«يا » دمکراسی«گذار به 
 با رژيم جمھوری امريکا ۀفرونپاشيده بود، دولت اياالت متحد» سوسياليسم واقعأ موجود«تا زمانی که اردوگاه 

خاطر باورھای دينی خود دارای سرشتی ضد کمونيستی بود و  م بهرفت، زيرا اين رژي عصا راه می اسالمی دست به

شد، يعنی يکی از کشورھای مسلمانی بود که با ايدئولوژی اسالمی در  محسوب می» کمربند سبز«جزئی مھم از 

ھمين دليل نيز در دوران جنگ  به. ايستاده بود» سوسياليسم واقعأ موجود«برابر ايدئولوژی کمونيستی اردوگاه 

قدرت رسيدن نيروھائی که   و متحدينش خواستار سقوط رژيم اسالمی نبودند، زيرا از بهامريکاان و عراق، اير

چنين در آن دوران آقای ھنری کيسينجر اعالن کرد که اين  ھم. ترسيدند روسی بودند، می» سوسياليسم«ھوادار 

ھای   و متحدينش به رژيمامريکامپرياليسم اھای نظامی   کمکۀ و ديديم که در نتي]1[ای داشته باشد جنگ نبايد برنده

بس را  آتش» جام زھر«حاصل سرانجام   ھشت سال جنگ بیهللا خمينی پس از ايران و عراق چنين نيز شد و آيت

  . نوشيد

 به يگانه ابرقدرت جھان بدل گشت و الاقل پس از رياست جمھوری محمود امريکاکه اياالت متحده  اما پس از آن

نژاد کار خود را با نفی  به ماھيت ضداسرائيلی رژيم ايران بھتر پی برد، زيرا احمدی» غرب«نژاد  احمدی

، اسرائيل، و امريکا ۀاز آن پس اياالت متحد. اسرائيل آغاز کرد» دولت جعلی«و خواست نابودی » کاستھولو«

 اروپا خواھان دگرگونی نظام کنونی ايران گشتند، زيرا بر اين باورند که جمھوری اسالمی بنا بر ۀحتی اتحادي
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ھمين دليل نيز  به. کند انه را تھديد میھا در خاورمي آن» نامشروع«و » مشروع«باورھای ايدئولوژيک خود منافع 

 . گيرند ھای گوناگونی بھره می ھا و اھرم اين کشورھا برای ناتوان ساختن رژيم ايران از امکان

ھای سياسی، اقتصادی،   تحريمۀبرای از پا درآوردن رژيم ايران به دامن» غرب«با روی کار آمدن باراک اوباما، 

محاصره اقتصادی کنونی ايران در تاريخ معاصر جھان . خود به شدت افزودنفتی و حتی سيستم مالی و پولی 

مثابه  ھائی به ھای جھانی يکم و دوم کشورھای متخاصم از چنين تحريم سابقه است و فقط در دوران جنگ بی

  . اند ديگر استفاده کرده ابزارھای جنگی ضد يک

، ) پايگاه٣(چون پاکستان   ايران ھمۀی در کشورھای ھمسايھای نظام  با داشتن پايگاهامريکا ۀچنين اياالت متحد ھم

و بحرين ) ١(، امارات متحده عربی )١(، قطر )١(، عربستان سعودی )١٠(، کويت )۵(، عراق )۴(افغانستان 

 استقرار سپر دفاع موشکی در ترکيه نيز در خدمت ]2[.فزايدعاد فشار نظامی خود به ايران بيکوشد به اب می) ٣(

 ۀھای جنگی به اسرائيل حمل ترين سالح با فروختن و بخشيدن مدرن» غرب«فراتر از آن، . چنين ھدفی قرار دارد

    .ی ايران را ممکن و محتمل ساخته استئ  ھای ھسته نيروی ھوائی و دريائی اين کشور به صنايع و نيروگاه

در » جندهللا«در کردستان، » پژاک«چون  ای ھم ھای تازه ھا و سازمان  گروه  ٢٠٠١مبر  سپت١١پس از رخداد   

 جنگ مسلحانه در مناطق مرزی ايران را در خوزستان به ناگھان از زير بته سبز شدند» االحواز«بلوچستان و 

از » سازمان مجاھدين خلق«ترين نوشته سيمور ھرش، بخشی از اعضاء  در کنار آن، بنا بر تازه. آغاز کردند

اند و  ئی تعليمات خرابکاری ديدهامريکا تا آغاز رياست جمھوری اوباما در صحرای نوادا توسط کارشناسان ٢٠٠۵

ھای نفت  چنين انفجار لوله ای ايران، در خرابکاری در تأسيسات نظامی و ھم ندان ھستهھمين افراد در ترور دانشم

  ]3[.اند  ايران دست داشتهۀبه کشورھای ھمساي

ترين و مجھزترين ارتش و به تھديدی   کالھک اتمی و مدرن٢٠٠با آن که دولت اسرائيل خود دارای بيش از 

خطرناک برای ھمسايگان خود بدل گشته است، با آغاز سال نو ميالدی بارھا اعالن کرد برای جلوگيری از 

باراک اوباما نيز . ی ايران را بمباران خواھد کرد ئتأسيسات ھسته» گيرانه پيش«ديگری در اقدامی » ھولوکاست«

ست، حق اسرائيل در بمباران امريکاترين البی يھودان  که بزرگ» آپيک«رانی خود در  در آخرين سخن

 زند ی ايران بلوف نمی ئ ی ايران را پذيرفت و گفت در رابطه با نابودی صنايع ھسته ئ تأسيسات ھسته» گيرانه پيش«

د که اين مشکل  با اين حال مدعی ش]4[،»تسليم شويد و يا بمبارانتان خواھيم کرد«مردان ايران خواست  و از دولت

شدار داد که مذاکرات استانبول واو در عين حال به رھبران ايران ھ. توان از طريق مذاکره حل کرد را ھنوز می

 سوم را با سياست ۀکه ھزار» غرب«به اين ترتيب . اين مشکل است» آميز صلح«آخرين فرصت برای حل 

 و اھای افغانستان، عراق، ليبي چون بغرنج  نيز ھمخواھد مشکل ايران را  خود آغاز کرد، اينک میۀافروزان جنگ

  !!کند» حل و فصل«سوريه با جنگ ديگری 

 دو ناو ھواپيمابر خود را امريکا به ايران، در چند ماه گذشته دولت امريکا احتمالی اسرائيل و ۀدر رابطه با حمل

در کنار .  فارس در حرکت استسوی خليج در خليج فارس مستقر ساخت و ناو ھواپيمابر سومی نيز ھم اينک به

ھای انگليس و فرانسه نيز با اعزام نيروھای دريائی خود به خليج فارس از نيروی نظامی کافی برای  ، دولتامريکا

  .  ھرمز برخوردارندۀ احتمالی به ايران، اشغال تمامی و يا بخشی از ميھن ما و جلوگيری از مسدود شدن تنگۀحمل

 ساخت بمب اتمی خود را در دوران رياست ۀاند ايران پروژ  بارھا اعالن کردهامريکاتی ھای امني با آن که سازمان

جمھوری خاتمی به کنار نھاد و از آن زمان ھيچ عالئمی مبتنی بر توليد بمب اتم در ايران يافت نشده است، و 

ست، با اين حال اسرائيل و ای در چندين فتوای حکومتی ساخت بمب اتمی را مخالف مبانی اسالم دان هللا خامنه آيت
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 احتمالی خود به ايران آماده ۀکوشند افکار عمومی جھان را برای حمل کوبند و می چنان بر طبل جنگ می  ھمامريکا

  . سازند

زانو درآورند، در چند ماه اخير به  ھای خود به  و متحدينش برای آن که رژيم ايران را در برابر خواستامريکا

صادی و مالی خود عليه ايران بسيار افزودند و آخرين تيری که در اين زمينه در ترکش داشتند، ھای اقت  تحريمۀدامن

 آن اقتصاد ايران دچار رکودی جدی شده، ۀ تحريم خريد نفت و گاز ايران را نيز پرتاب کردند که در نتيج  يعنی

رو  مبود مواد غذائی و داروئی روبهچون مردم عراق نيز به زودی با ک بيکاری افزايش يافته است و مردم ايران ھم

ھای ويرانگر جان خود را  توانند در نتيجه ادامه درازمدت اين تحريم ھا تن می خواھند شد و ھزاران و بلکه ميليون

  . از دست دھند

چنين توان  خاطر وسعت و جمعيت ايران و ھم دست آورد، به در افغانستان و عراق به» غرب«ای که  با تجربه

به ايران با » غرب«خوبی آشناست، احتمال حمله نظامی  ھای جنگ نامتقارن به تش ايران که با شيوهنظامی ار

ی ايران نيز موجب سقوط رژيم والئی  ئ حمله به نھادھای ھسته. ھدف اشغال تمامی ميھن ما بسيار اندک است

ھمين دليل نيز  به. تر شوند نزديکنخواھد شد، بلکه اين حادثه سبب خواھد گشت تا مردم به حکومت استبدادی دينی 

تواند به  پندارد با راه انداختن جنگ داخلی در ايران می  و اينک سوريه میا ليبيۀبا تکيه بر تجرب» غرب«

ترين  جان ھم انداختن، ارزان جنگ داخلی، يعنی ايرانيان را به » غرب«برای . ھای نھائی خود دست يابد ھدف

ھای بانکی دولت  توانست با مسدود ساختن حساب» غرب« ديديم، اونه که در ليبيگ ھمان. ر رژيم استيي تغۀپروژ

ھای خود کند و با ويران ساختن   را مجھز به سالحاليبي» بخش ارتش آزادی«ھا  ھای خود، با آن پول  در بانکاليبي

  . خود وابسته سازد ، آن کشور را برای چندين دھه بهاھای ليبي زيرساخت

 جنگ داخلی در ايران کار ۀ است که بر روی پروژ  چند سالیامريکا ۀان اسرائيل و اياالت متحدچنين کارشناس ھم

تر در يکی از   تقسيم کشورھای خاورميانه و از آن جمله ايران به چند کشور کوچکۀبرای نمونه نقش. کنند می

 چند سال پيش نيز برخی از سناتورھای ھوادار اسرائيل ]5[. به بحث گذاشته شدامريکاھای سنای  کميسيون

و » سازمانھا «ۀز آن فعاليت مسلحانپس ا.  دعوت کردندامريکا ۀھای وابسته به اقوام ايران را به کنگر سازمان

مختلف ايرانند، در » ھای مليت«ھای برخی از اقوام و   نمايندگی منافع و خواست سياسی که مدعی» گروھھای«

نتيجه ماند، زيرا مردم ايران با تجربه از انقالب  ھا بی اما اين تالش. ايش يافتمناطق مرزی ايران به شدت افز

ھای  ھا ندادند و به آبی بدل نشدند که اعضاء سازمان ان و حوادث عراق دم به اين تلهايران، رخدادھای افغانست

  . اند، بتوانند در آن چون ماھی شنا کنند که ھمگی دارای ساختاری ضد دمکراتيک» غرب«وابسته به 

ھا  آن. و به ويژه اسرائيل سرنگونی رژيم کنونی ايران است» غرب«توان دريافت که ھدف  روشنی می پس به

اما اپوزيسيون .  را در ايران پياده کند شان  دلخواهۀنيازمندند که بتواند پروژ» اپوزيسيونی«برای تحقق اين ھدف به 

 و ھم نيروھای دمکرات و خواه آزادیدر درون اين اپوزيسيون ھم نيروھای . ای نيست پارچه  يکۀايران پيکر

دھد که نيرومندترين سازمان اپوزيسيون  نشين نشان می  انيران اپوزيسيونۀنگاھی به پيکر.  وجود دارندضددمکرات

دھد که دارای ساختاری ضددمکراتيک و متکی بر ايدئولوژی دينی استبدادی  تشکيل می» مجاھدين خلق«ايران را 

تازه تأسيس » شورای ملی مقاومت« ضد دمکراتيک خود را در دورانی که ۀاما ھمين سازمان نيز که چھر. است

پيوسته بودند، خواست يا ھژمونی اين » شورا«ھای اپوزيسيونی که به آن  د، نماياند و از ديگر سازمانشده بو

» غرب «امنيتی نھادھایطور کامل در اختيار  دنبال کار خود روند، با آن که اينک به سازمان را بپذيرند و يا به 

در » دمکراسی« است، مدعی است برای تحقق مند ھا بھره  آنھای مالی و سياسی ھمه گونه کمکقرار دارد و از 
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 که خواھان بازگشت سلطنت پھلوی به ايرانند که طلب سلطنتھای مختلف  چنين سازمان ھم. کند ايران مبارزه می

 به قدرت بازگشت و از آن پس خالف قانون اساسی مشروطه حکومت و ]اسد[ مرداد٢٨ش با کودتای  ای شاه فرار

شد تا بھتر بتواند از منافع » ژاندارم منطقه«با گسترش استبداد و اختناق در درون سلطنت را در ھم آميخت و 

دھند در صورت بازگشت  به رھبری اياالت متحده پشتيبانی کند، اينک به مردم ايران وعده می» غرب«نامشروع 

  .به قدرت سياسی رفتاری دمکراتيک خواھند داشت

جای حمله به تأسيسات  خواست به از آن دولت » راديو اسرائيل«با  خود ۀترين مصاحب  در تازهرضا پھلوی اما 

گيری  خواھد با بھره عبارت ديگر، او می به.  بپردازد]6[»تجھيز ارتشی از خود مردم ايران«ی ايران، به  ئھسته

رژيم واليت تجھيز شده است، » غرب«با ارتشی که توسط اسرائيل و » جنگ داخلی«، يعنی » نظامیۀگزين«از 

قومی نيز به ھای   فدراليسم و الس زدن با سازمانۀچنين ھواداری رضا پھلوی از پروژ ھم.  را از پا درآوردفقيه

 ايران را از نام ۀکه واژ» حزب دمکرات کردستان«در ايران ربط دارد، زيرا آن بخش از » جنگ داخلی «ۀپروژ

است، بارھا آمادگی خود را برای شرکت » غرب«کاری با  که در پی ھم» کومله«خود حذف کرد و آن بخش از 

، برخی از »طلبان سلطنت«، »مجاھدين خلق«ن توا اين ترتيب می به. اند در جنگ داخلی ايران اعالن کرده

در خارج  ای ھای قومی را که در چند سال اخير با برخورداری از امکانات ويژه و ديگر سازمان» احزاب کرد«

با ھدف سرنگونی رژيم » جنگ داخلی «ۀتوانند در تحقق پروژ اند، نيروھائی دانست که می وجود آمده از کشور به

حاضر باشد پس از دگرگونی نظام سياسی ايران » غرب« شرطی که  ھم به ی رسانند، آنيار» غرب«اسالمی به 

ھای اين نيروھا بسيار متفاوتند،  جا که خواست اما از آن. ھا را برآورده سازد ھای آن بخشی و يا تمامی خواست

   .ھا ھموار سازد کاری آن  مشترکی زمينه را برای ھمۀای است که بتواند با تصويب برنام بنابراين نياز به جبھه

. تقسيم قدرت با ديگر نيروھای سياسی نيست  است و حاضر به خواه نيروئی تماميت» مجاھدين خلق«اما 

خورند و آن گذشته  را می» سلطنت پھلوی«پندارند مردم ايران گويا حسرت دوران  طلبان چون می چنين سلطنت ھم

 امريکافراتر از آن، اسرائيل و . نيستند» مجاھدين«کاری با  مدھند، حاضر به ھ را بر وضعيت کنونی ترجيح می

 سال که اکثريت جمعيت کشور ٣٠تر از  ويژه جوانان پائين دانند که اين ھر دو گروه در ميان مردم ايران و به می

 ستون فقرات وجود آورد که نيروھای بدنام بتوانند ای را به پس برای آن که بتوان جبھه. دھند، بدنامند را تشکيل می

» جنگ داخلی«ائتالف سياسی دلخواه امپرياليسم را تشکيل دھند و در زير يک چتر و ستاد فرماندھی مشترک 

را بازی » واسطه«يا » محلل«و بايد نقش » خوشنامند«عليه رژيم ايران را آغاز کنند، به نيروھائی نياز است که 

ھای لندن، پاريس، کلن، استکھلم و واشنگتن  رانسھای ايران با شرکت در کنف »دمکرات«بخشی از . کنند

د، اما نقش واقعی ند موجب تحول دمکراتيک در ايران گردنتوان د با برخورداری از پشتيبانی غرب مینپندار می

. ھای قومی است و گروه» طلبان سلطنت«، »مجاھدين خلق«کاری  آنان ايجاد فضای مناسب برای آغاز ھم

رضا پھلوی با خانم مريم  شاھزاده »ازدواج سياسی«ظاھر خوشنام  ھای به ميانی اين واسطهعبارت ديگر، با پادر به

      ]7[.تواند تحقق يابد عضدانلو می

 سياسی نيز نيروھای مخالف رژيم اسالمی را با ۀکوشيدند در حوز» غرب«ريزان  ھا، برنامه در کنار اين تالش

اند، کم  ھای سياسی ايران که دارای سرشتی ضددمکراتيک در حال حاضر تقريبأ تمامی سازمان. اه سازندمرخود ھ

ی از آنان در رابطه با منافع اين کشورھا در ايران به خرابکاری و کنند و بخش ھمکاری می»غرب«و بيش با 

ھای  چون پروژه ھای دانشگاھی مختلف ھم با ايجاد پروژه» غرب«ھای   دولت،در کنار آن. ترور مشغولند

کوشند بخش ديگری از نيروھای آکادميک ايران را که خواھان تحقق ايرانی دمکرات  می» دمکراسی برای ايران«
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ھای مختلف در لندن، پاريس، کلن،  برگزاری کنفرانس. راه سازند الرند، با سياست ضدايرانی خود ھمو سکو

      .اند ھای کوچکی دست يافته موفقيت دھد که در اين حوزه نيز به استکھلم و اينک در واشنگتن نشان می

ای که توسط برخی برای  امه آشکار ساخت برناپريل ٨ و ٧با اين حال برگزاری کنفرانس واشنگتن در روزھای 

در اين نوشته دالئل اين . رو شد نشين تدارک ديده شده بود، با شکستی سخت روبه بخشی از اپوزيسيون انيران

  :شکست موشکافی شده است

 ٢٠ تن برای شرکت در اين کنفرانس دعوت کرده بود، اما به روايتی فقط ٧٠ آن که يک تيم ھفت نفره گويا از يکم

ن اند، نشا ھائی که از اين کنفرانس پخش شده ھا و فيلم عکس.  از دعوت شدگان در اين کنفرانس شرکت کردند]8[تن

   گزارش۵  در» امريکاصدای «با اين حال خبرنگار . ھای سالن کنفرانس خالی بودند تر صندلی دھند که بيش می

عبارت ديگر، خبرنگار اين برنامه درباره تعداد  به. اند  تن حضور داشته٧٠خود مدعی شد که در آن کنفرانس 

  . کنندگان اين کنفرانس به مردم دروغ گفت شرکت

، و »اتحاد فدائيان خلق«، » اکثريت-ھای فدائيان خلق چريک«ھای  ديگر آن که برخی از اعضاء سازمان دو

ی شرکت کرده و اين ھای مشابھ صورت فردی در کنفرانس که در گذشته به» خواھان دمکرات و الئيک جمھوری«

ز شرکت در کنفرانس واشنگتن ھای تشکيالتی ا بار نيز به اين کنفرانس دعوت شده بودند، گويا بنا بر تصميم

ھای پيشين نوشته  ھا در کنفرانس خودداری کردند، زيرا در نقدھائی که در رابطه با شرکت اعضاء اين سازمان

ھائی به صورت فردی  چنين نشست شدند، نشان داده شد افرادی که عضو يک سازمان سياسی ھستند و در يک

 را انکار کنند، زيرا وابستگی به يک سازمان سياسی پيراھن نيست توانند ھويت سازمانی خود کنند، نمی شرکت می

» دالالن سياسی«. که بتوان آن را از تن درآورد و در ھر محفلی و کنفرانسی پيراھن مناسب ديگری را به تن کرد

حساب ھمکاری آن  را به» خواه جمھوری«و » چپ«ھای   سازمانیاين واقعيت، شرکت اعضا نيز با تکيه به

سود اسرائيل و اياالت  اند و به طلبان و کسانی نھادند که سياست را به کاالی سياسی بدل ساخته ھا با سلطنت انسازم

  .کنند گری می نشين البی  در ميان اپوزيسيون انيرانامريکا ۀمتحد

راسی دموک« اين سمينار توسط ايرانيان ۀ کنفرانس واشنگتن گفته بود ھزينۀت برگزارکنندأ ديگر آن که ھيسه

ت برگزارکننده در مصاحبه با أاما سخنگوی ھي. ، تأمين خواھد شداند و کسانی که به کنفرانس دعوت شده» خواه

 تن کنفرانس را ۶٠توانستند با بيش از  ای که در اختيار داشتند، نمی گفت با بودجه» امريکاصدای « افق ۀبرنام

از سوی ديگر، ھر چند آقای . آلود و ناشناخته است های م نيز پديده» ايرانيان دمکراسی خواه«. تشکيل دھند

 رضا پھلوی را جلسه ھا اين کنفرانس نبوده است، اما او در اين گونه ۀ برگذار کنندۀ عضو کميت"شھريار آھی"

منابع مالی، تکنولوژيکی "از اسرائيل خواست تا «ھايش  گيری ترين موضع ای که در تازه نمايندگی می کند، شاھزاده

   ]9[»!!را در اختيار مخالفان رژيم ايران قرار دھند" بع ديگریو منا

کنندگان در کنفرانس واشنگتن به نارسيسم، يعنی خودشيفتگی بيمارگونه و  ت ديگر آن که چون برخی از شرکچھار

به ھمين دليل برخی . کنند، بايد کاری باشد کارستان پندارند ھر کاری که می آلوده به نخوتی فزاينده دچارند، پس می

 ناميدند که ]10[المیمرزی رژيم جمھوری اس اپوزيسيون برون» ھای ستراتژيست«ھا و آقايان خود را  از اين خانم

اند يک  ان شدن، با آن که نتوانسته و آن در زدن و از اين ريسمان به آن ريسمان آويز  سال به اين در٣٠پس از 

اند اسم رمزی را بيابند  اند که گويا در کنفرانس واشنگتن توانسته دھی کنند، اما مدعی  نفره را سازمان٧٠کنفرانس 

گرا در ايران   رژيم ضد مردمی و واپس  جمھوری اسالمی و فروپاشی آن» طلسم«تواند موجب شکستن  که می
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ھا  کوشند به ما بباورانند که ھرگاه از سياست و کارکردھای آن ھا و آقايان می  خانمعبارت ديگر، اين به. گردد

     .فاصله چندانی نخواھيم داشت» در باغ سبز«پيروی کنيم، از 

ھا عبارتند از برگزاری  ترين آن ديگر آن که در اين کنفرانس چند پروژه مورد بررسی قرار گرفتند که مھمپنج 

 ملی در ۀکنگر««ن نمايندگان سياسی خود که گويا بايد ييمرز با ھدف تع برای ايرانيان برون» انتخابات ديجيتالی«

» دولتی«را برگزيند تا چنين » دولت موقت در تبعيد«بايد » کنگره«در گام بعدی اين . را تشکيل دھند» تبعيد

المللی   بنامد و در محافل بين واقعی مردم ايرانۀخود را نمايند» مشروعيت ديجيتالی«بتواند با برخورداری از 

 اشغال ۀھا خود را از ھم اکنون آماد عبارت ديگر، برخی از ھمين نارسيست به. موی دماغ رژيم واليت فقيه گردد

گويا در کنفرانس اوالف . اند کرده» دولت موقت در تبعيد«ھای  خانه و وزارت»  ملی در تبعيدۀکنگر«ھای  کرسی

  رياست«ھا از زبان چند تن ديگر نامزدی خود را برای اشغال مقام  ين نارسيستپالمه در استکھلم يکی از ھم

          !اعالن کرد» جمھوری دولت موقت در تبعيد

برد  و پيش» خواه اتحاد نيروھای جمھوری«، »انتخابات آزاد« ديگر آن که در اين کنفرانس در مورد تحقق شش

کننده  شرکت» !!ھای ستراتژيست«جا که تعداد  ئه شدند، اما از آنھائی ارا در ايران نيز طرح»  اصالحاتۀپروژ«

تری  بيش» !!نخبگان«ھای ديگری و بسيج  در اين سمينار اندک بود، گويا قرار شد در آينده با برگزاری کنفرانس

  .گيری شوند ھا پی اين پروژه

راتی است که اينک در شھر استانبول ھا منوط به دستاورد مذاک در ھر حال، ادامه و يا تعطيل اين گونه کنفرانس

 آغاز شده است، زيرا خالف دولت اسرائيل که خواھان تعطيلی کامل ۵+١ميان نمايندگان ايران و کشورھای 

ی و جلوگيری   ئ زمان مھار صنايع ھسته ی در ايران است، ھدف غرب در کوتاه  ئنھادھای علمی و صنعتی ھسته

. ان است تا توازن قوای نظامی در خاورميانه به زيان اسرائيل دگرگون نشوداز توليد بمب اتمی توسط حکومت اير

 خود ۀخاطر داشتن منابع غنی نفت و گاز و موقعيت ژئوپلتيک ويژ داند که ايران به می» غرب«از سوی ديگر 

تھديد توان در درازمدت با تحريم و  گران مھم در سياست خاورميانه است و چنين دولتی را نمی يکی از بازی

ی شود نيز گرھ  می دنبالامريکا که از سوی ]11[حتی ميليتاريزه کردن خاورميانه. جنگ در منطقه منزوی کرد به

  .از اين مشکل باز نخواھد کرد

نظام » خرد جمعی«مبنی بر اين که آن شورا » شورای مصلحت نظام«جديد ی ای در ديدار با اعضا سخنان خامنه

سازد که   آشکار می]12[ھای نظام را از ميان بردارد، »بن بست«تواند  تاباند و يگانه نھادی است که می را برمی

چنين بنا بر  ھم.  اتمی خويش استۀبست پروژ رژيم اسالمی در پی يافتن راه حلی برای بيرون آمدن از بن

سازی اورانيوم به   نيز در پی يافتن راه حلی ھستند و با غنی۵+١ھای غرب گويا کشورھای  ای رسانهھ نوشته

 درصد خود را متوقف سازد و ٢٠ درصد مخالفت نخواھند کرد، به شرط آن که ايران توليد اورانيوم ۵غلظت 

حل به  يافتن يک راه. انتقال دھد کيلو اورانيويوم غنی شده موجود با اين غلظت را از ايران به کشور ديگری ١٠٠

خيز  سود ھر دو طرف است، زيرا بنا بر بررسی کارشناسان غرب، حتی اگر عربستان و ديگر کشورھای نفت

سبب باالرفتن قيمت نفت در   بتوانند با باال بردن توليد نفت خود تحريم نفت ايران را جبران کنند، باز اين تحريم 

چنين تحولی .  ميليارد دالر را به اقتصاد جھان تحميل خواھد کرد١٠٠٠ تا ۶٠٠ ای بين جھان خواھد شد و ھزينه

ھا، موجب  چنين تحقق تحريم ھم. موجب رکود اقتصاد جھان و باال رفتن درصد بيکاری در سراسر جھان خواھد شد

ر فرانسه و در ماه  دبنابراين، با توجه به انتخابات در ماه مه. بحران اقتصادی و فقر شديد در ايران خواھد گشت

  . ، بمباران ايران فقط از سوی حکومت دست راستی اسرائيل محتمل استامريکامبر در نو
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پرست ايران، يعنی نيروھائی که منافع مردم را بر منافع زودگذر گروھی و فردی  اين ترتيب اپوزيسيون ميھن به

سو بايد از  ما از يک. د در چند جبھه بجنگندند، باي ا ايرانۀدھند و خواھان بھروزی مردم بالزد خود ترجيح می

فروشی زنان و دختران را در سراسر  نام دين فقر و تن  رياکار و استبدادی رژيم کنونی پرده برداريم که بهۀچھر

رژيمی . جا گيراست کشور گسترش داده و با تصويب قانون صيغه در پی سرپوش نھادن شرعی بر فحشائی ھمه

 نھادھای اقتصاد ملی به سپاه پاسداران توليد و مصرف ملی را وابسته به نيازھای جنگی ترين که با سپردن مھم

 ايران ۀآوری را بر دوش مردم بالزد ای خود ھزينه سرسام  ھستهۀبرد پروژ رژيمی که برای پيش. سپاه نموده است

توانست موجب رشد  د، میش گذاری می ای که ھرگاه در بخش آموزش و پرورش و توليد سرمايه نھاده است، ھزينه

ش در دست  ا اپوزيسيون واقعی ايران که کليد زندگی  از سوی ديگر . اقتصادی و بھبودی زندگی مردم گردد

ای   و به امکانات مالی، نظامی و رسانه و اسرائيل نيست و بلکه بر سر پای خود ايستاده» غرب«ھای  البی

گير و  ھای چشم فعاليت تواند به در ايران در وضعيت کنونی نمیخاطر اختناق حاکم   است و به چشم ندوخته» غرب«

ھای ايران بر باد ده  آفرينی اپوزيسيون خودفروش و وابسته مبارزه و سياست آفرين دست زند، بايد با جنجال جنجال

ن جنگ ھا را افشاء کند که برای دستيابی به قدرت سياسی حتی در پی راه انداخت ھا و سازمان اين افراد، گروه

    .ند اداخلی در ايران

ھا و منافع  جا که در ارتباط با اقشار و طبقات اجتماعی قرار دارد و خواست پرست ايران از آن اپوزيسيون ميھن

ت أزيان ھي ترين دگرگونی در توازن طبقاتی کنونی به داند کم دھد، از آينده بيمی ندارد، زيرا می ھا را بازتاب می آن

چون آتشی در زير خاکستر   واقعی طبقاتی که اينک ھمۀ تمام خواھد شد و مبارز،يت فقيه متکی بر والۀحاکم

ھا و  سازمان. ور خواھد شد و اين رژيم را خواھد سوزاند اختناق حکومت جبار کنونی پنھان است، شعله

 و از اين زاويه با اند  گروھی و فردی خود نمودهۀنظران سياستمدارانی که منافع ملی ايران را قربانی منافع تنگ

  .کنند، نقشی در آينده ايران نخواھند داشت رژيم کنونی مبارزه می

   ٢٠١١ اپريل ١۵آخرين ويراستاری 

     

     :ھا پانوشت

 

حيف که ھر «در رابطه با جنگ ايران و عراق گفت ) ١٩٨٧مبر  دس١(» تايمز«ی گيسنجر در نشريه  ھنر]1[

 » .توانند بازنده شوند دو کشور نمی

[2] 

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Milit%C3%A4rbasen_der_Vereinigten_Staat

en_im_Ausland#Afghanistan 

  »Democracy now«حبه با سيمور ھرش در تارنمای  بنگريد به مصا]3[

http://www.democracynow.org/2012/4/10/training_terrorists_in_nevada_seymour_

hersh 

  بخوانيد» The New Yorker« را در تارنمای  اوۀچنين مقال  و ھم  

 html.mek/2012/04/newsdesk/blogs/online/com.newyorker.www://http 
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انتشار يافته » راه کارگر«که در تارنمای » مردان ما در ايران؟« ھمان مقاله سيمور ھرش با عنوان ۀ و ترجم  

  .است

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1069&Id=92&pgn= 

[4]  http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/ND11Ak02.html 

  تقسيمۀ نوشته نقش در آن. يا در تارنمای زيرؤر  در اين رابطه بنگريد به نوشته آقای مھدی داريوش ناظم]5[

 :تر چاپ شده است خاورميانه به کشورھای کوچک

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=3882 

   ٢٠١٢ اپريل ١١، چھارشنبه، »امريکاصدای « بنگريد به تارنمای ]6[

-04-10-2012-Israel_Pahlavi/news/persian/com.voanews.www://http

html.146834905 

را برای نخستين بار از مھدی خانبابا » مجاھدين خلق«و » طلبان سلطنت«ميان » عروسی سياسی« اصطالح ]7[

  تھرانی شنيدم

در » ھای خالی کنفرانس واشنگتن صندلی« آقای بھروز سورن با عنوان ۀ بنگريد به نوشت]8[

  : »گزارشگران«تارنمای  

http://www.gozareshgar.com/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=17035&tx_ttnews[back

Pid]=23&cHash=a59ba00e713127c37bb194c0a3bf030c 

   ٢٠١٢ آوريل ١١، چھارشنبه، »امريکاصدای « بنگريد به تارنمای ]9[

http://www.voanews.com/persian/news/Pahlavi_Israel-2012-10-04-

146834905.html 

   ٢٠١٢ آوريل ۵شنبه  ، پنج»يکاامرصدای « افق ۀ بنگريد به برنام]10[

http://www.voanews.com/persian/programs/tv/113209144.html 

 خود را به ارتش ۀ در صد بودج١٠ در حال حاضر دو کشور عربستان سعودی و اسرائيل تقريبأ ]11[

ان در سال گذشته  دفاعی عربستۀبودج.  درصد است٣/۴اند، در حالی که اين رقم در اياالت متحده  اختصاص داده

 ميليارد دالر کمک ٢چنين اسرائيل ساالنه تقريبأ  ھم.  ميليارد دالر بوده است١٠ ميليارد دالر و اسرائيل ٣٨

 زيردريائی از سری دولفين ۶کند و در رابطه با خريد   دريافت میامريکانظامی بالعوض از اياالت متحده 

Dolphin ميليارد يورو به اسرائيل ١نزديک به  الماناند، دولت  میھای ات که قادر به حمل کالھک المان از 

  در اين رابطه بنگريد به. کمک نظامی بالعوض پرداخت کرده است

http://de.wikipedia.org/wiki/Israelische_Streitkräfte 

  :ای هللا خامنه  بنگريد به تارنمای شخصی آيت]12[

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=9325 

 


