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 .Iran's M ايران آئينۀ

 

  بھرام رحمانی

  ٢٠١١ نومبر ١٠

 

  ! اپوزيسيون راستۀدميدن بر شيپور جنگ و تحرک تاز
  

 اسرائيلی ۀروزنام. ن گر تھديد کرده انددر روزھای گذشته ايران و اسرائيل با لحنی تند يکديگر را به حمالت ويرا 

 وزير به ھمراه   خود، گزارش داده که بنيامين نتانياھو، نخست٢٠١١مبر  نو٢ روز چھارشنبه ۀھاآرتص، در شمار

 نظامی  ۀاند که نظر موافق اعضای کابينه دولت را در مورد طرح حمل ايھود باراک، وزير دفاع اين کشور در تالش 

  . ايران را به دست آورندسيسات اتمیأبه ت

کشورھای جھان بايد « اتمی حکومت اسالمی، ھشدار داده است که ۀنخست وزير اسرائيل، با ابراز نگرانی از برنام

  ».موضع ھماھنگی در پيش بگيرند که از پيدايش يک ايران مسلح به سالح اتمی جلوگيری کنند

گی ھای بالستيک زد که برخی تحليل ھا آن را نشانه ای اسرائيل، چند روز پيش دست به آزمايش يک موشک با ويژ

اين موشک اسرائيلی، برد طوالنی دارد و می تواند .  يک جانبه عليه ايران دانستندۀاز آماده شدن اسرائيل برای حمل

  .به دورست ترين نقاط ايران نيز پرتاب شود

، گزارش کردند شيمون پرز، ١٣٩٠ ]عقرب[ آبان١۴ - ٢٠١١مبر  نو۵ صبح شنبه منابع خبری اسرائيل، ھم چنين

 ھای اتمی ايران به کشورھای غربی  س جمھور اسرائيل، در يک گفتگوی تلويزيونی نسبت به پيامدھای برنامهئير

س جمھور اسرائيل، ادعا می کند ايران می تواند تا شش ماه ديگر به بمب اتمی دست پيدا ئير. شديدا ھشدار داده است

 ھای اطالعاتی دنيا اتفاق نظر دارند که زمان در حال از  پرز گفت تمام سازمان» .دانند  جھان می اين را ھمه«کند و 

  .اند دست رفتن است و در اين مورد به رھبران کشورھای خود ھشدار داده 

 درصد شھروندان اين ۴١انجام گرفته است، حدود » ھاآرتص« ليبرال ۀبنا به يک نظرخواھی که به سفارش روزنام

  .اند  درصد از جمعيت نظر روشنی ابراز نکرده ٢٠حدود .  درصد مخالف حمله به ايران ھستند٣٩شور موافق و ک

اسرائيل نشان .  دولت اسرائيل در حمله به کشورھای عراق و سوريه استۀآن چه بيش تر نگران کننده است کارنام

دولت اسرائيل، با .  نداردئیينی نيز ھيچ اباداده است که برای حفظ موجوديت خود، از راه انداختن ھر جنگ خون

از اين رو، دور از .  المللی اھميت چندانی نمی دھد  و ديگر متحدانش، به موازين بينامريکا دولت ۀحمايت ھمه جانب
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چنين . انتظار نيست که ھدف دولت اسرائيل، با حمله به ايران، راه انداختن يک جنگ خونين در خاورميانه باشد

  . را نيز بگيرد» بھار عربی«ی است که می تواند جلو پيشروی ئنفع سيستم سرمايه داری جھانی و منطقه جنگی به 

سيسات اتمی مخفی سوريه را أ اوسيراک عراق و ھم چنين تھسته ئی رآکتور ١٩٨١ده ھای اسرائيلی، در سال نجنگ

.  و دولت ھای ديگر نيز مواجه نشد بمباران کرد و با عکس العمل جدی شورای امنيت سازمان ملل٢٠٠٧در سال 

 دو کشور و مشکل ئی جغرافياۀفاصل. البته انجام عملياتی مشابه عراق و سوريه در مورد ايران، چندان ساده نيست

 تر، واکنش  ی ايران و از ھمه مھمئ ھای ھسته   ترکيه يا عراق، تعدد و پراکندگی سايت ئیدر استفاده از حريم ھوا

 زيادی نيز برای خود اسرائيل ۀعيار در منطقه تبديل شود و ھزين  می تواند به يک جنگ تمام ايران به اين حمله

 ھولناکی، بايد توافق و ھمراھی دولت ھای یبنابراين، دولت اسرائيل برای عملی ساختن چنين سناريو. خواھد داشت

  . را به دست آوردامريکاس ھمه دولت أبزرگ غربی و در ر

ين حمله ای به ايران صورت بگيرد بيش تر تاوان و ضايعات جانی و مالی آن را مردم عادی روشن است که اگر چن

  .ايران خواھند پرداخت

 ١٣٩٠مبر  نو٣نژاد روز پنج شنبه  محمود احمدی . اند سران حکومت اسالمی، ظاھرا اين تھديدھا را جدی گرفته 

سرلشکر فيروزآبادی، فرمانده ستاد . خبر داد» ئیھانزديک شدن به برخورد ن« با حاميان خود از ئیدر يک گردھما

  تر خدا را شکر میدھای اخير گفت که روزی دوبار بيشکل نيروھای مسلح جمھوری اسالمی نيز با اشاره به تھدي

خامنه ای، رھبر حکومت اسالمی نيز غرب و اسرائيل را از ھميشه ! تر شده است کند، زيرا به شھادت نزديک 

  .ه و آن ھا را به برخورد قاطع ملت ايران تھديد کرده استتر خواند ضعيف 

، وزير دفاع و پشتيبانی نيروھای مسلح ٢٠١١مبر  نو٨ برابر با ١٣٩٠ آبان ماه ١٧ به گزارش ايسنا، سه شنبه،

  . حمله به ايران ھستيمۀ به ھر گونه دخالت دشمنان در زمينئیحکومت اسالمی اعالم کرد که آماده پاسخ گو

 که آمادگی دفاعی ايران در یالؤ در پاسخ به اين سئیحمد وحيدی، در حاشيه سيزدھمين ھمايش صنايع درياسردار ا

ايم که  بارھا گفته : در زمينه حمله به ايران چقدر است، گفت»  و رژيم صھيونيستیامريکاتھديدات اخير «مقابل 

آب بسيار باال بوده و به روز است و ما  موشکی و چه زير ۀ دريا، چه در زمينۀتوان دفاعی کشور چه در حوز

ی ئتھديدات اخير عليه ايران بيش تر سر و صداھای رسانه  «: او، اضافه کرد. قدرت مقابله با ھر تھديدی را داريم

ھای آخرين مرگ جريان  بوده و به نظر من ناشی از ضعف غرب در مقابل ايران است و اين تھديدات در واقع ناله

 ». صھيونيستی نيز زائده ھمين جريان استسلطه است که رژيم

فرمانده نيروی ھوافضای سپاه پاسداران خطاب به فرماندھان : در ھمين روز، ھم چنين خبرگزاری فارس نيز نوشت

  .اگر يکی از ما را بکشيد ده ھا نفر از شما را خواھيم کشت:  گفتامريکاارتش 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در خصوص فضاسازی زاده، فرمانده نيروی ھوافضای  سردار اميرعلی حاجی

، ئیامريکامقامات غربی عليه جمھوری اسالمی ايران و طرح ترور فرماندھان سپاه پاسداران از سوی مقامات 

رسد از بيماری آلزايمر رنج می برند فرماندھان سپاه   که به نظر می ئیامريکايک مشت از سران تھی مغز : گفت

  . کنند  میرا تھديد به ترور

فھمند که فرماندھان و پاسداران ما ھمواره با غسل شھادت زندگی کرده و ھميشه  آن ھا نمی : زاده، افزود حاجی 

   ترسانند؟ آن ھا سپاه را از چه می.  ھای انجام تکليف الھی ھستند  به آغوش کشيدن مرگ سعادتمند در عرصهۀآماد

شما نبايد فراموش کنيد که «:  و مقامات اين کشور متذکر شدکاامرياو، در پايان خطاب به فرماندھان ارتش 

 در افغانستان، عراق و کشورھای منطقه حضور و تردد فراوان دارند، اگر يکی از ما را بکشيد ئیامريکاھان  فرماند
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قطعی ستی فروپاشی  و رژيم صھيونيامريکاده ھا نفر از شما را خواھيم کشت و امروز يقين داريم ھر حرکت جديد 

  ».کتر خواھد کردھا را نزدي آن 

سرگئی .  قريب الوقوع به ايران، ھشدار داده اندۀمقامات دولت ھای مختلف غربی نيز در رابطه با احتمال حمل

يک اشتباه « نظامی به ايران ۀ داد که ھرگونه حمل، ھشدارنومبر ٧روز دوشنبه الوروف، وزير خارجه روسيه، 

به گزارش خبرگزاری رويترز، الوروف، . ناپذيری در بر خواھد داشت بينی  خواھد بود و پيامدھای پيش » بزرگ

 احتمالی از سوی اسرائيل به ۀ ھای اخير طراحی يک حمل در اين روز در پاسخ به پرسشی در مورد گزارش

و يادآوری کرد » راه حل نظامی ندارد«ی ايران ئ ھسته ألۀان با ذکر مطلب باال افزود که مسی ايرئ  سيسات ھستهأت

ھا در دو کشور ھمسايه ايران، عراق و افغانستان، منجر به شمار زيادی کشته شده و درد و رنج زيادی  که کشمکش 

  .است به بار آورده 

تری از اين برنامه  ھا بايد جزئيات بيش  رفع نگرانینظور کرده که حکومت اسالمی ايران، به متأکيدروسيه تاکنون 

  . جھانی قرار دھدۀخود را در اختيار جامع

 دسيمومانو واقع ئی در پايگاه ھواالمانچاپ اسرائيل، اخيرا نوشت اسرائيل به ھمراه ايتاليا و » ھاآرتص«روزنامه 

  .  گذشته پايان يافتۀاند که جمع  مشترک داشته ۀدر جزيره ساردينيا، رزمايش پنج روز

ھای ھشداردھنده و   ھای جنگنده برگزار شد، بر روی سيستم   جت بر پايه اين گزارش در اين رزمايش که با شرکت

  .  کردتأئيداميليانو بياسکو، سخن گوی وزارت دفاع ايتاليا ھم اين گزارش را .  تمرکز شده بودئیگيری ھوا سوخت 

عليه حکومت » ھرگونه توسل به زور« چين، مخالفت دولت خود با ۀ خارجاز سوی ديگر، سخن گوی وزارت امور

ھونگ لی، در عين حال از حکومت اسالمی خواست تا .  برنامه اتمی را اعالم کردۀحکومت اسالمی به بھان

  .داشته باشد» ھمکاری مشتاقانه«به خرج دھد و با آژانس » انعطاف و صداقت«

 ۀاخبار و تحوالت مربوط به احتمال حمل» نگرانی«د که دولت اين کشور با  ھم گزارش می دھنالمانرسانه ھای 

  .ی ايران را مورد بررسی قرار می دھدئسيسات ھسته أنظامی به ت

در جنوب فرانسه، تا حد زيادی زير سنگينی بحران اقتصادی يونان قرار » کن«نشست سران گروه بيست، در شھر 

ھای بزرگ در اين فرصت  سران قدرت . گوھا جای خاصی داشت و  در گفتی ايران نيزئ  ھسته ۀگرفت اما مناقش

  . شيوه تعامل با ايران ابراز داشتندۀنظرگاه خود را دربار

 ھای  گفت که نگرانی» ٢٠گروه « اجالس ۀ در حاشينومبر ٣ روز پنج شنبه امريکاس جمھور ئيباراک اوباما، ر

س جمھور فرانسه در ميان گذاشته و ھر دو در اين ئيکالی سارکوزی، ری ايران را با نيئ  خود پيرامون برنامه ھسته

  ».المللی بايد ھم چنان بر ايران ادامه يابد فشار بين «نظر توافق دارند که 

 ۀ برنامۀ آينده گزارشی دربارۀالمللی انرژی اتمی، قرار است ھفت آژانس بين «: اوباما، در برابر خبرنگاران گفت

 ای بر ايران وارد آوريم   سابقه  که بايد فشار بی ايم  عقيده  س جمھور سارکوزی و من ھمئيند و راتمی ايران منتشر ک

  ».تا به تعھدات خود عمل کند

 ميزبان نشست نومبر ۴ و جمعه ٣س جمھوری فرانسه، که کشورش روزھای پنج شنبه ئينيکوال سارکوزی، ر

ی ئاصرار ايران برای کسب مواد ھسته «: ی ايران گفتئ برنامه ھسته ۀ بود نيز دربار٢٠کشورھای عضو گروه 

  ».خالف قوانين بين المللی است

اگر حيات « کرده که تأکيداما » تحريم ھا تمرکز کند« بين المللی بايد روی ۀاو، در عين اشاره به اين که جامع

  ».اسرائيل در معرض تھديد قرار بگيرد فرانسه دست به سينه به تماشا نخواھد نشست
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 فرانسه نيز گفته است که بايد به ھر نحوی از ايجاد درگيری نظامی در ايران پرھيز ۀما آلن ژوپه، وزير خارجا

 که ئیھا تحريم «:  فرانسوی گفتئی راديوۀگو با يک شبک و به گزارش خبرگزاری فرانسه، آلن ژوپه در گفت. کرد

 نظامی ۀ ما اين مسير را ادامه خواھيم داد زيرا مداخل...ايم در حال گسترده شدن است  گذاشته ءعليه ايران به اجرا

 کرد که به ھر نحوی تأکيداو، » .ثباتی مواجه کند  تواند منجر به موقعيتی شود که منطقه را به طور کامل با بی  می

  .دوری کرد» بازگشت ناپذير«بايد از اقدامی 

المللی  ن يرکل آژانس بيش از انتشار گزارش مدي پخواھد ن که نمی يد، با اشاره به ايجی کارنی، سخن گوی کاخ سف

ت آن چه که ين گزارش بازتاب و تقويم ايما مسلما انتظار دار«: ری کند، گفته استي گ  آن موضعۀانرژی اتمی دربار

  ».م، باشدي گفت اش می ن المللی ين قصورش در اجرای تعھدات بيران و ھم چنيدرباره رفتار ا

ران منعکس يی ائ  ھای ما درباره برنامه ھسته ن گزارش نگرانی يمن مطمئنم در ا«: ستجی کارنی، اضافه کرده ا

  ».می شود

ھمان «: ران گفتي در حمله احتمالی به اامريکان گزارش جی کارنی در پاسخ به پرسشی در خصوص نقش يطبق ا

ھا را  نهيچ يک از گزينی ھين چنيط ايالبته ما در شرا. ميک متمرکز ھستيپلماتيکرد ديطور که گفتم ما اکنون بر رو

  ».ميپلماسی متمرکز ھستينک به طور جدی بر ديم گذاشت، ولی ما ھم ايز کنار نخواھياز روی م

روزنامه گاردين، چاپ بريتانيا نيز روز چھارشنبه ھفته گذشته، در گزارشی خبر داد که نيروھای مسلح بريتانيا 

به گزارش اين روزنامه، ارتش . به مراکز اتمی ايران افزايش داده اندبرنامه ريزی خود را برای يک حمله احتمالی 

 ھای مجھز به موشک ھای تاماھاک در ئیبريتانيا در حال بررسی طرح ھای استقرار ناوھای رزمی و زيردريا

  .منطقه برای حمله به ايران از ھوا و دريا در ماه ھای آينده است

اعمال فشار «يک کلگ معاون نخست وزير بريتانيا گفت که اين کشور تنھا يک روز پس از انتشار اين گزارش، ن

ی که ثابت کرده ئيک رژيم حاکم بر ايران ھسته «کلگ گفت که . روی ايران را ادامه خواھد داد» مستمر و فزاينده

 ما با وجودی که«و » است که نسبت به خواست باقی جامعه جھانی، به کلی کر و کور است، يک تھديد واقعی است

بريتانيا ھيچ گزينه ای را کنار نخواھد «، اما »می خواھيم که اين موضوع را از طريق راه حل گفت و گو حل کنيم

  ».گذاشت

 ھای  ناتو از تالش«: ، در يک اجالس مطبوعاتی در بروکسل گفت٢٠١١ نومبر ٣فرمانده ارشد ناتو روز پنج شنبه 

راسموسن، از حکومت اسالمی ايران » .کند ا ايران حمايت می ی بئسياسی و ديپلماتيک برای حل مناقشه ھسته 

  . سازی اورانيوم پايان دھد ھای شورای امنيت سازمان ملل پيروی کند و به برنامه غنی خواست که از قطعنامه 

 ناتو  کنم که پيمان ناتو به ھيچ وجه قصد مداخله در ايران را ندارد وتأکيداجازه دھيد «: او، به تکرار تصريح کرد

  ».در خصوص مساله ايران درگير نيست

اما آندرس فوگ راسموسن حاضر نشد درباره رزمايش نظامی ھفته گذشته اسرائيل در پايگاھی متعلق به پيمان ناتو 

سخن .  کردتأئيددر ايتاليا اظھار نظر کند، اما اندکی بعد اميليانو بياسکو، سخن گوی وزارت دفاع ايتاليا، اين خبر را 

ات گفت که اسرائيل و اعضای ديگر ناتو در پايگاه دسيمومانو رزمايش ئيزارت دفاع ايتاليا بدون ذکر جزگوی و

  .اند مشترک برگزار کرده 

 گزارش داد که به نسخه ای از گزارش محرمانه نومبر خبرگزاری اسوشيتد پرس، در آخرين ساعات روز سوم 

   .است  اختصاصی آن، دست يافته ۀ صفحه ضميم١٢آژانس و 
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 عضو شورای حکام ٣۵ مورد اشاره که با وجود مخالفت پکن و مسکو، ھم اکنون در اختيار ۀگزارش محرمان

   .آژانس قرار گرفته و طی چند روز آينده در اجالس رسمی شورا مطرح خواھد شد 

مفاد  مون  آن، به منظور دادن فرصت اظھارنظر پيراۀمطابق گزارش اسوشيتد پرس، يک نسخه از گزارش و ضميم

آژانس از دريافت  آن، در اختيار سلطانيه نماينده حکومت اسالمی در آژانس نيز قرار گرفته، اما سفير ايران در 

  .گزارش يادشده خودداری نموده است

از چند ماه قبل آژانس بين المللی انرژی اتمی، اعالم کرده بود که در گزارش بعدی، اطالعات دقيق و جامعی 

   .ش ھای ايران در راه توليد بمب اتمی در اختيار شورای حکام قرار خواھد دادپيرامون تال 

کشور   ١٠ صفحه ای گزارش محرمانه آژانس به خالصه مطالب سازمان ھای اطالعاتی ١٢دو صفحه از ضميمه 

   . جھان پيرامون تالش ھای ايران در جھت دست يافتن به بمب اتمی اختصاص يافته است

و  اد شده، آژانس بين المللی انرژی اتمی به اين جمع بندی رسيده که ايران ھم اکنون دانش فنی بر اساس گزارش ي

   .ابزار ھای الزم برای توليد بمب اتمی را در اختيار دارد

افراد و  در اين گزارش، بدون نام بردن از کشوری خاص، گفته شده که دانش فنی و نقشه ساخت بمب اتمی توسط 

در گزارش،  با در نظر گرفتن ساير اطالعات مندرج . دو کشور در اختيار ايران قرار گرفته استنھاد ھای داخلی 

   .سوی کره شمالی و پاکستان نشانه رفته استه انگشت اتھام به روشنی ب

آژانس   فلزی در اندازه ھای يک اتوبوس، در مرکز نظامی و پايگاه تسليحاتی پارچين، که ۀجمله تعبيه يک محفظ من

تصوير ھای  . آماده شده است) شليک ماشه بمب اتمی(تقد است به منظور انجام آزمايش انفجار با قدرت باال مع

   . ی اين محفظه فلزی در اختيار آژانس قرار گرفته استئماھواره 

ايران،  س سابق سازمان انرژی اتمی ئيگزارش ياد شده ھم چنين حاکی است که علی اکبر صالحی، وزير خارجه و ر

محرمانه داشته   سال جاری، با ھدف دريافت اورانيوم خام از زيمبابوه با مقامات آن کشور مالقات جنوریدر ماه 

   .است

   .است تھيه مدل کامپيوتری نصب کالھک اتمی بر دماغه موشک شھاب، از ديگر اطالعات مندرج در گزارش تازه 

آژانس در . ای از شيوه ھمکاری ايران ارائه دھد ازه  در وين گزارش تنومبر ٩آژانس اتمی قرار است چھارشنبه 

» شايعه« ھای جمعی اين  برخی از رسانه.  ھا از ھمکاری ناکافی حکومت اسالمی شکوه کرده بود آخرين گزارش

 حکومت اسالمی ايران ھسته ئیرا پخش کرده اند که آژانس به اسنادی دست يافته که حدس تسليحاتی بودن برنامه 

  .بخشدرا قوت می 

، سه عضو دائم شورای امنيت، امريکا ماه، در آستانه انتشار اين گزارش، فرانسه، بريتانيا و   آبان١٢پيش تر در 

  . کردندتأکيدی ايران، بر ضرورت فشار ھرچه بيش تر بر تھران ئ ضمن تھديد خواندن برنامه ھسته

خالف ھرگونه توسل به زور در قبال ايران در عين حال، چين، ديگر عضو دائم اين شورا اعالم کرده است که م

سران کشورھای بريتانيا، . گويد در شرايط کنونی بايد از فوران طغيانی جديد در خاورميانه پرھيز کرد است و می 

  . کردندتأکيد و ايتاليا نيز بر آمادگی کشورھای خود مبنی بر شدت بخشيدن اقدامات تنبيھی عليه ايران المان

 چنين حکومت اسالمی و نيروی قدس سپاه پاسداران را به تالش برای ترور سفير عربستان ، ھمامريکادولت 

دولت ھای . سعودی در واشنگتن و انفجار سفارتخانه اين کشور و نيز اسرائيل در اياالت متحده متھم کرده است

  .ده اند به ھمين دليل از ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد شکايت کرامريکاعربستان و 
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 عليه حکومت اسالمی ايران، فشارھا بر اين حکومت توسط کشورھای امريکا ۀھم زمان با اين ادعای ھيات حاکم

  .  افزايش يافته استامريکاغربی و متحدان 

 در نامه ای شديداللحن به مقامات ارشد حکومت امريکاس جمھور ئيپيش از اين نيز فاش شده بود که باراک اوباما، ر

  .کشف شده در کشورش توضيح روشن و صريح خواسته است» توطئه تروريستی« از آن ھا بابت اسالمی،

برند   در برخی خياالت به سر می ئیامريکااگر مسئوالن «:  گفته استامريکاخامنه ای، در واکنش به اين اتھام 

  ».برو خواھد شدبدانند که ھر حرکت ناشايست، چه سياسی و چه امنيتی، با برخورد قاطع ملت ايران رو

خواند و  اساس می  ش را بی ھسته ئيھای  ھا در مورد ماھيت احتماال نظامی برنامه  حکومت اسالمی تمام اتھام 

  .  کند به ابرازی برای اعمال فشار بر ايران تبديل شده است آژانس را متھم می

گزارش آمانو کامال از فضای «وشت ، از قول عالء الدين بروجردی، ن١٣٩٠ آبان ١٣خبرگزاری ايسنا، روز جمعه 

س کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی ئير» .مقررات آژانس و شرح وظايفش خارج است

  .غرب برای افزايش فشار به ايران تبديل شده است»  ھای توطئه حلقه«کند که به يکی از  ايران، آژانس را متھم می 

  .ن، گفته است که کشورش تعرض احتمالی اسرائيل را با شدت پاسخ خواھد دادوزير خارجه حکومت اسالمی ايرا

ران روز يروھای مسلح ايس ستاد کل نئيروزآبادی، ريدحسن فيل، سيدر واکنش به احتمال حمله نظامی اسرائ

د قطعی می يدد را ھر چند با احتمال کم و دور باشد، تھي ھای نظامی تھد ما به عنوان دستگاه«: چھارشنبه گذشته گفت

م که از انجام آن متعجب يه کنيم تا ھر نوع اشتباه را آن چنان تنبيا زات درست آماده يم و در کمال آمادگی و با تجھيدان 

  ».شوند

، سپاه قدس را تشويق کرد و امريکااو با حمله به .  رو خواھد کردامريکا سند از ١٠٠ای گفته است که   خامنه 

»  عليه جمھوری اسالمیامريکااسناد جنايات تروريستی «ای خواستار انتشار   در بيانيه متعاقب آن سپاه پاسداران

در يک کالم بخش عمده حکومت و نيروی . ه و مجلس ھم پشت سر اين سياست قرار گرفته اندئيسران قوه قضا. شد

  . خط و نشان کشيدامريکانظامی ايران برای 

ای بر   کننده  ا دارد که به گفته ناظران اگر عملی شوند، تاثيرات فلج را در دست اجرئی ھا  طرحئیامريکامقامات 

، تحريم صادرات نفتی   ھا به بانک مرکزی کشيده شدن دامنه تحريم. اقتصاد و سياست خارجی ايران خواھند گذاشت

آينده اين .  ای ھم بشود  ھای باالی حکومت که ممکن است شامل حال رياست جمھوری و خامنه ايران و تحريم مقام

  مناقشه به کجا خواھد کشيد ھنوز روشن نيست؟

  

 بپردازيم به سادگی در می يابيم اليبيادر حقيقت اگر کمی عميق تر به تحوالت اخير کشورھای تونس، مصر و 

کسانی که با سقوط ديکتاتورھای سابق به قدرت رسيده اند خود بخشی از قدرت حاکمه بوده اند که با حمايت و 

. ی و ھماھنگی کشورھای قدرت مند غربی و البته در راستای منافع و سياست ھای آن ھا حرکت کرده اندپشتيبان

، از دولت مردان و صاحب منصبان حکومت سرھنگ »اليبياشورای دولت انتقالی «برای مثال، اکثريت اعضای 

ظامی مخالفين قذافی، عبدالکريم يا فرمانده ن. قذافی بودند از جمله مصطفی عبدالجليل وزير سابق دادگستری بود

 و متحدانش امريکابلحج از اعضای سابق القاعده و يکی از فرماندھان نيروھای جھادی در افغانستان بود؛ امری که 

در واقع دفاع . به خوبی او را می شناسند بنابراين، بدون موافقت آن ھا، او نمی توانست به اين مقام گمارده شود

مين اھداف اقتصادی، سياسی و أفريقا و خاورميانه، در راستای تااسته ھای مردم شمال دولت ھای غربی از خو

  . در اين کشورھا نھاده اند» دمکراسی و امنيت«نظامی شان است و اسم رمز آن برقراری 
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فريقا و خاورميانه در مصر حسنی مبارک فرمانده ارتش بر کنار شده اما ارتش زير اتاکنون در تحوالت شمال 

 بخش به خود گرفته است؛ در انتخابات اخير تونس حزب ئی رھاۀمان او، ھم چنان قدرت را قبضه کرده و چھرفر

 نيز به اليبيايس شورای انتقالی ئبيش ترين آراء را کسب کرده و مصطفی عبدالجليل، ر» ال نھضت«اسالمی 

در حالی که در تحوالت اين ! خواھد شد بر اساس قران و شريعت نوشته اليبياصراحت اعالم کرده که قانون اساسی 

کشورھا، ده ھا ھزار انسان جان باخته اند و ميليون ھا انسان خانه خراب شده اند تا به آزادی و امنيت و رفاه واقعی 

، به اليبيااما اکنون سرمايه داری جھانی به ويژه پس از وقايع . برسند و بر سرنوشت خويش و کشورشان حاکم باشند

 رسيده است که ظاھرا با مردم معترض در برکناری ديکتاتورھا ھم آواز شود و ظاھرا با درخواست اين نتيجه

 و اساس نقش  و موشکی را به کار گيرندئیاپوزيسيونی که مورد حمايت شان است طرح حمله آن ھم حمالت ھوا

  .د کننء ايفااليبيان نيروھای اپوزيسيون ھم شورای انتقالی يمپياده نظام را نيز ھ

اما ھم دولت ھای غربی و ھم اپوزيسيون راست دچار يک اشتباه بزرگی ھستند آن ھم اين است که اکثريت مردم 

  . و متحدانش ھستندامريکا را دارند و ھم مخالف سياست ھای اليبياايران ھم تجربه عراق و افغانستان و 

اکثريت مردم اين کشور از . را گرفته استدر ايران، بحران ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی سراسر جامعه را ف

سرکوب . به ھمين دليل نيز از ھر فرصتی برای بيان اعتراضات خود بھره می گيرند. حکومت اسالمی نفرت دارند

ودکشی، تن خاست؛ آسيب ھای اجتماعی، اعتياد، و سانسور، بی کاری، گرانی و فساد دولتی تمام جامعه را گرفته 

رکوب سيستماتيک زنان، سرکوب کارگران، اعمال سانسور شديد بر توليدات نويسندگان و فروشی، کليه فروشی، س

ھنرمندان، فشار بر اقليت ھای ملی و مذھبی، زندان و شکنجه و اعدام ھای روزانه و غيره ھمه و ھمه برای اکثريت 

تنھا با حاکم نمودن فضای حکومت اسالمی، .  انفجاری رسيده استۀمردم ايران کمرشکن شده اند و جامعه به مرحل

  . رعب و وحشت و اختناق خودش را سر پا نگه داشته است

، بی کاران، ئیجوبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشبر بستر چنين شرايطی، جنبش ھای اجتماعی چون جن

از . ی کنند ھمه جانبه با حکومت جھل و جنايت و ترور آماده مئیجوانان و روشنفکران مترقی خود را برای رويارو

 فضای ۀاين رو، ھرگونه تھاجم نظامی به ايران، احتمال اين که موقعيت حکومت اسالمی را تحکيم بخشد و به بھان

.  له ای که اصوال نبايد از نظرھا دور نگاه داشته شودأن خود را اعدام کند، مھم ترين مسا گروه گروه مخالفجنگی،

مردم ايران به معنای واقعی مبارزه می کند در جھت تقويت اين از اين رو، ھر کسی و ھر جمعی برای آزادی 

جنبش ھا و اعتراضات و اعتصابات جاری و سراسری کردن آن ھا با ھدف سرنگونی کليت حکومت اسالمی گام 

  . برمی دارد و در عين حال با دخالت نظامی و غيرنظامی دولت ھای قدرت مند غربی نيز شديدا مخالفت می ورزد

يان ھر بخشی از اپوزيسيون حکومت اسالمی، به دولت ھا متوسل شوند تا آن ھا از ھر طريق ممکن از در اين م

 صدھا ۀجمله حمالت نظامی حکومت اسالمی ايران را سرنگون کنند و حکومت دل خواه خود را بر روی جناز

درت برسانند بھتر از ھزار کشته و ميليون ھا زخمی و آواره و بر روی ويرانی ھای شھرھا و روستاھا به ق

  .سياستی جنايت کارانه و نابخشودنی است. حکومت اسالمی نخواھد شد

، گفته امريکاسی و صدای  بی  ھای تلويزيون فارسی بی  در دو مصاحبه با شبکهامريکان، وزير خارجه ھيلری کلينت

  . است اگر اپوزيسيون ايرانی از ما کمک بخواھد کمک خواھيم کرد

او .  ورزيدتأکيد امريکاله اشاره کرد و بر اھميت آن در روابط بين ايران و أھای خود به اين مس حبه ن، در مصاکلينت

کمک به مردم « برای امريکا و با لحنی از تھديد برای حکومت ايران، از آمادگی اليبيا ۀ چنين با توجه به نمون ھم

  . سخن گفت» ايران
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ن، در سخنان خود در پاسخ به مخاطبان بخش فارسی بی بی سی و نت، ھيلری کلي١٣٩٠ چھارشنبه، چھارم آبان روز

اين بوده که در زمان » جنبش سبز« از امريکاگفته است که دليل عدم حمايت کافی دولت » نوبت شما «ۀدر برنام

 از امريکاآغاز اعتراضات دو سال پيش در ايران، درخواستی از سوی رھبران اين جنبش برای اعالم حمايت 

در صورتی که بار ديگر «: او، سپس در مورد حمايت از جنبش ھای اعتراضی در ايران، گفت. دريافت نشدجنبش 

 کمک اليبيابيفتد و اگر جنبش سبز يا ھر جنبش ديگری از ما کمک بخواھد، ھمان گونه که به مردم  اتفاقی در ايران 

ن صرف نظر می کنيم چون که ما از عای کلينت اين ادبھتر است از» .ھم کمک خواھيم کرد کرديم، به مردم ايران 

  . ماجراھای پشت پرده ھيچ گونه اطالعی نداريم

ن حکومت اسالمی را می دھد که ناتو بسياری از شھرھا و ااما در حالی خانم کلينتن، وعده کمک به مخالف

 که به روی کار آورده  را ھمراه با ساکنانش با خاک يک سان کرده است و حکومتی رااليبيا ۀزيرساخت ھای جامع

حتی خبرنگار بی . سای آن، يا دست پروده ھای حکومت قذافی بودند و يا جريانات نژادپرست و مذھبی ھستندؤ راند

  ». نمی تواند تا ده سال آينده خرابی ھای جنگ کنونی خود را جبران کنداليبيا«: بی سی، گفته است

 که در شورای انتقالی ئی و ناتو کمک خواستند، بلکه گروه ھاريکاام نبودند که از اليبيااز سوی ديگر، اين مردم 

 جمع شده بودند قراردادھای حقارت باری با دولت و شرکت ھای بزرگ وابسته به آن ھا از جمله شرکت ھای اليبيا

 به عبارت يعنی.  دخالت کننداليبيانفتی انعقاد کرده اند از قدرت ھای غربی نيز درخواست کردند که در امور داخلی 

 مردم عليه حکومت قذافی ندادند و چشم اميد خود را به دولت ھای سرمايه داری ۀ به مبارزئیديگر، آن ھا ھيج اتکا

 به قدرت می رساند اما در ليبيا غرب را در ۀاميدی که اگر اپوزيسيون دست ساخت. و دخالت نظامی آن ھا دوختند

شورای ملی «بنابراين، اين . به عقب بردند و به خاک سياه نشاندند را برای دھه ھای طوالنی ليبيامقابل، مردم 

مردم .  دخالت کنند نه مردم آزادی خواه اين کشورليبيا ألۀبود که از دولت ھای غربی خواست در مس» ليبياانتقالی 

ش را نيز مستقيما به ميدان آمده بودند که با قدرت خويش قذافی را از حکومت ساقط کنند و سرنوشت جامعه خوي

  .مستقيما به دست خويش رقم بزنند

غربی آن به   و متحدا نامريکابه حمايت » مصطفی عبدالجليل«، به رياست »ليبياشورای ملی انتقالی «در واقع 

 روز قبل از تشکيل اين شورا، وزير دادگستری ۶در حالی که مصطفی عبدالجليل تا . ويژه فرانسوی ھا به وجود آمد

ن قذافی در امخالفاز  نفر ٣٧ جنايات قذافی نقش مھمی داشت از جمله او دستور اعدام ۀ و در ھمحکومت قذافی بود

  . کرده استءيک دادگاه نمايشی امضا

در حقيقت مردمی !  و قبل از آن نيز عراق و افغانستان در مقابل ماستليبيا ۀ تلخ و دردناک و تکان دھندۀاين تجرب

سفانه امروز با أ گورستان تاريخ سازند ولی متۀمت يک ديکتاتور ديوانه را رواناستند تا حکو به پا خليبياکه در 

  . مصيبت بزرگ تری روبرو شده اند

ن ل و راست برای کمک به خانم کلينت مذھبی و ليبرا-طی، برخی از نيروھای به اصطالح ملی يدر چنين شرا

ان و در پيشاپيش ھمه جنبش ھای اجتماعی چون مراجعه خواھند کرد اما آن ھا مطمئن باشند که اکثريت مردم اير

 و بسياری از روشنفکران و ھنرمندان ايران شديدا مخالف دخالت ئیجنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جو

مردم ايران امروز بيش از ھر زمان ديگری، عزم و اراده کرده اند که .   و متحدانش در ايران ھستندامريکا

 شان را ۀ جامعۀور اسالمی را با قدرت و ھمبستگی مردمی خويش سرنگون کنند و آيندحکومت جھل و جنايت و تر

بمب ھای « ايران، کم ترين نيازی به آوردن دمکراسی به ايران با ۀاکثريت جامع. ھم با قدرت خودشان بسازند

 امريکاو گروھی که با از اين رو، اکثريت مردم ايران، ھر فرد و سازمان !  و متحدانش ندارندامريکا» بشردوستانه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 ھم داستان شوند، ليبياو متحدانش برای حمله به ايران و يا آلترتاتيوسازی حکومتی به سبک عراق و افغانستان و 

  .شديدا محکوم کرده و طرد خواھند نمود

» يمن ما کمک می خواھخانم کلينت« نوشته ای تحت عنوان در» روز آنالين«برای نمونه، ابراھيم نبوی، در سايت 

برای کسانی چون ابراھيم نبوی که در . خود، آمال قلبی خود را به زبان آورده است» طنز«رسما و البته با زبان 

ميان بر و بچه ھای سپاه و وزارت اطالعات حکومت پرورش اسالمی، سياسی و اخالقی يافته و طنزگو شده است 

ھر کس به او و ھم فکرانش وعده . درت ھای ديگر باشد و قامريکابرايشان چه فرقی دارد که امروز نيز جيره خوار 

 ی بخشۀنبوی، در عين حال نمايند. پول و قدرت بدھد بالفاصله در خدمت اھداف و سياست ھای او قرار می گيرند

قبل از اين ماجرا نيز کسانی چون کديور و حقيقت جو و غيره رسما طی نامه . از اصالح طلبان حکومتی نيز است

له أ، درخواست کرده بودند که مجاھدين خلق را از ليست ترور درنياورند چون که اين مسامريکا ۀ حاکمتأای به ھي

 .شان است» جنبش سبز«به ضرر 

 با برخی از رھبران امريکا مالقات مديران اطالعاتی ۀھم چنين در اسناد تازه انتشار يافته ويکی ليکس، دربار

  .اردشير اميرارجمند منتشر شده استاصالح طلبان در خارج از کشور از جمله 

 ئیامريکا ديپلمات ھای ۀگوھای محرمان و ای را از گزارش ھا و گفت  بندی شده وبسايت ويکی ليکس، اسناد طبقه

  . ايران است» جنبش سبز«منتشر کرده که بخشی از آن مربوط به 

جنبش « ارسال شده آمده است که امريکای ھا دبی به سازمان » آر پی او «ۀدر يکی از اين اسناد که از بخش محرمان

اين سند در ادامه » . به وجود آمدجون ١٢سبز اعتراضی ايران به دنبال انتخابات رياست جمھوری دست کاری شده 

می ) از مناظرات پيش از انتخابات تا وقايع روز انتخابات و روزھای پس از آن( گيری جنبش سبز  به تشريح شکل

رژيم سعی «:  کند ، تصريح می»دھد  ای از تسليم نشان نمی   مرکزی جنبش نشانهۀھست«به اين که پردازد و با اشاره  

در خرد کردن جنبش دارد جنبش ساختار متصلب و سختی ندارد و بين رھبری نخبگان و اعضای عادی جنبش که 

  ...». وجود داردئی ھا  در خيابان ھا به اعتراض می پردازند، حفره

ران فرار كرده ين موسوی كه پس از بازداشت از ايرحسير ارجمند مشاور مي با دكتر اموریجن ٢٠خ يدر تار

كا درخواست يمرااز دولت . ه وارد شده ولی اقامت فرانسوی معتبر دارديرقانونی به تركير غياردش. ميمالقات كرد

  .كا ببرديمراا ي از دو كشور فرانسه یكي را به یت، وين امنيكرد كه با تضم

ر ارجمند يران، اميت ايبا توجه به وضع: ، آمده استئیكايمراپلمات ھای ين سند و به نقل از گزارش دي اۀدر ادام

ن سطح يدن چنيم با دين تجمع را داشته باشند و رژي بزرگ تر]دلو[ بھمن٢٢نی كرد كه مخالفان در روز يش بيپ

وسوی انتظار دارد تا به زودی دستگير شود، به ن او اضافه كرد ميھم چن. گسترده از تظاھرات شوكه خواھد شد

ر كوه يك راه بلد داده تا او را از مسين ھزار دالر به ير ارجمند گفت كه وی چنديام... ن تجمعياد قبل از اياحتمال ز

ع از ن منبيما از چند. شان زده استيه به پاسپورت ايك مھر تقلبی از ورود به تركين راه بلد يھم چن. اورديه بيبه ترك

. كا استاد دانشگاه استيكه در آمر...) ايا پسر خاله يپسر عمو (شان يل ھای ايكی از فاميم كه يشان مطلع شديورود ا

دار با كنسول فرانسه در استانبول است تا برای ياو به دنبال د. ك اجازه اقامت معتبر در فرانسه داردير ارجمند يام

  .ان مخفی ھستند كمك كندريزای خانواده اش كه ھنوز در ايگرفتن و

ن، يد چون ايريبه صورت علنی جانب جنبش سبز را نگ«: دي می گوئیكايمراپلمات ير ارجمند در مالقات با ديام

ن، پس از دو سال و نيم بگويد که نتيری كللين مشورت باعث شده که ھيو ظاھرا ھم» م می دھديبھانه دست رژ

  . رھبران جنبش سبز از ما کمک نخواسته بودند
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ن است كه زمانی كه قصد خروج از مرز ير ارجمند نگران ايام«ن آمده بود يكا، ھم چنيمرادر سند وزارت خارجه 

او تقاضا كرد كه اگر . ران بازگردانندير كرده و به اين كنترل به خاطر مھر تقلبی او را دستگيمورأه را دارد، ميترك

كا با واسطه گری يمران كه يا ايون گذراندن مراحل قانونی ترك كند ه را بديما تركيا او مستقيكا می تواند يمرادولت 

كا به جای فرانسه اقامت يمران او گفت كه در آخر او می خواھد كه در يھم چن. ديری نماياز برگرداندن او جلوگ

  ».نديبگز

کش وسط خيابان اگر توسط سه الت چاقو«:  نيز جالب استامريکاتوجيه ابراھيم نبوی برای کمک گرفتن از دولت 

د و با يک اسلحه بگوئيد کمک می ئيمشغول کتک خوردن باشيم و ده تا زخم ھم برداشته باشيم، و شما يا آقای ناتو بيا

و بعد ممکن است زخمی بشويم يا حتی . نه، خيلی ممنون، خودم از عھده اين ھا برمی آيم: خواھيد، ما خواھيم گفت

 و ناتو می امريکابنابراين؛، نبوی و ھم فکرانش رسما از » .مک نمی گيريمبميريم ولی به احتمال زياد از شما ک

حال در اين ميان، چنده ده و . خواھند که ھر چه زودتر به ايران نيز حمله نظامی کنند و آن ھا را به قدرت برسانند

ور، حقيقت جو مگر نبوی، گنجی، سروش، سازگارا، کدي. چند صد ھزار انسان قربانی خواھند شد امرشان نيست

ھنگامی که در خدمت حکومت اسالمی بودند در کشتار ده ھا ھزار انسان در زندان ھا و ترورھا و کشتارھا ... و

  !نقش نداشتند؟

اصالح طلبان حکومتی در خارج از کشور، که تقريبا در تمامی رسانه ھای فارسی زبان دولت ھای غربی، حضور 

ھمان، جوی م که در لباس فعال حقوق بشر، دانشده است سخنان آن ھا رادارند و ميکروفون آن ھا ھر لحظه آما

، فعال زنان، کارشناس و دانشگاھی و غيره ظاھر می شوند در سطح گسترده ای ئیوجکارشناس مھمان، فعال دانش

. رو به ايران پخش کنند ھم به ھمکاری با جناح مقابل حکومت اسالمی حاضرند و ھم ھمکاری به قدرت ھای غربی

چرا که بخش . چنين سياستی دست کم در نزد برخی از سران و مقامات حکومت اسالمی تا حدودی مطلوبيت دارد

 از اپوزيسيون راست چون ئی از حکومت اسالمی، نه تنھا با اصالح طلبان يا سبزھا، بلکه حتی با بخش ھائیھا

 و دولت امريکا ۀت حاکمأره و ھم چنين ھي مذھبی، ليبرال ھا و غي- جمھوری خواھان، گروه ھای به اصطالح ملی 

 ۀھای غربی حاضر به ھمکاری ھستند به اين دليل ساده که آن ھا فکر می کنند از اين طريق می توانند برای دور

اين نوع چشم انداز در درون جمھوری خواھان . رات جزئی از باال ادامه دھندييديگری به حاکميت خود با تغ

  . اکثريتی و ليبرال ھا نيز وجود دارد-ی ئرنگارنگ، طيف توده 

 و ناتو شده است نشان دھنده پيشرفت ساخت و باخت امريکا ۀت حاکمأاکنون که ابراھيم نبوی علنا دست به دامن ھي

 ۀاما از شانس بد نبوی و ھم فکران او، گرايش چپ جامع. اصالح طلبان حکومتی با اين قدرت ھای بزرگ است

 در اين سه دھه، بی وقفه برای سرنگونی کليت حکومت اسالمی، قھرمانانه و ايران، به حدی قوی است و

د که طرح ھا و سناريوھای سياه گرايشات راست را را واقعی را دئیسرافرازانه مبارزه کرده ھم اکنون نيز اين توانا

 دخالت سياسی و  و خنثی کند و در عين حال، با بسيج اجتماعی می تواند مخالفت شديدی را عليه ھرگونهءافشا

  . ايران در داخل و خارج کشور به وجود آوردۀ و ھر قدرت ديگری در تحوالت جامعامريکانظامی دولت 

دخالت «با عنوان » روزآنالين«ن اصالح طلبان است که مقاله ای در سايت علی افشاری، چھره ديگری از فعاال

او را در مقابل قضاوت ھر بشری قرار می » !ی؟حقوق بشر«منتشر کرده که مدل » ليبيابشردوستانه و تحوالت 

اين دفتر از طرفداران اصالح . بود» دفتر تحکيم وحدت «ئیجون دانشقبل از خروج از ايران از فعاالافشاری، . دھد

  . طلبان حکومتی است
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اتو، ، گروه ھای حقوق بشری، نئیليبياطبق گزارش ھای منتشر شده از سوی بالگرھای «بنا به ادعای افشاری، 

... منابع دولتی و سازمان ھای ناظر مستقل، اگر حد باال در رنج تخمين ھا در آمار کشته شدگان را در نظر بگيريم

  ». درصد مستقيما توسط ناتو کشته شده اند١٠ کشته شدن که ١۶٢۴۴کال 

ھزار زحمی و معلول آمارھا ديگری نيز حکايت از ده ھا ھزار کشته و صدھا . البته منبع آمار افشاری معلوم نيست

 داشت و در اين حمالت ويران گر ده ليبيا حمله نظامی به نقاط مختلف ٩٠٠٠ناتو، در طول ھفت ماه، حدود . است

در اين مدت مناطق نظامی و غيرنظامی، . ھا ھزار نفر جان باختند و منازل و شھرھايشان نيز با خاک يک سان شد

بی وقفه بمباران را ن ھا، مدارس، مناطق کسب و کار صنعتی و غيره اماکن عمومی، خانه ھای مسکونی، بيمارستا

اما اگر حتی . در اين حمالت حدود پنجاه ھزار نفر جان باختند و چندين برابر آن نيز زخمی و معلول شدند. کردند

 ھمه وحشی ال اساسی روبرو است که کجای اينؤھمين آمار آقای افشار را نيز مبنا قرار دھيم باز ھم او با اين س

  !بوده است؟» ...دخالت بشردوستانه«گری و بربريت ناتو و کشتار و ويران گری ھايش 

 روز اشغال و به گروگان گرفتن  زمان با سی و دومين سال  در ايران، ھم ئیجونوزده فعال فعلی و سابق دانش

ای خطاب  ، در نامه )١٩٧٩ (١٣۵٨در سال » جويان پيرو خط امامدانش« در تھران توسط امريکاکارمندان سفارت 

از او خواستند که به   شان  سرگشاده سال گذشتهۀنامجمھور اياالت متحده ضمن اشاره به  س ئيبه باراک اوباما ر

 ھای ھدف مند عليه سران حکومت اسالمی و  خاذ تحريمسياست نرمش و مماشات با حاکمان تھران پايان دھد و با ات

 . گران و ناقضان حقوق بشر، در کنار مردم ايران بايستد سرکوب

، سلمان سيما، )گارن  روزنامه( نجدی و بھزاد مھرانی ، يوحنا)پاريس(نژاد  ، سعيد قاسمی )پراگ(نيما راشدان 

از ش صفوی و رضا موسوی، علی نظری، سياو عتی، علیاميرحسين اعتمادی، رحيم ھمتی، امين رياحی، پدرام رف

 ھا،  رال دانشگاه آموختگان ليب جويان و دانش ھای اسالمی دانشجويان، دفتر تحکيم وحدت و دانش اعضای انجمن

 . ھستند  جنبش مسلمانان مبارز، از جمله امضاء کنندگان اين نامهئیجوول سابق شاخه دانشؤ مس-رحيم ھمتی 

 :گر اين نامه آمده استدر بخش ھای دي

 !جمھور س ئيآقای ر

ھا ھزار زندانی و مجروح در حال  امروز برادران و خواھران ما در سوريه با بيش از چھار ھزار تن کشته و ده

 خود از ديکتاتور ۀمبارزه با خاندان خونخوار اسد ھستند و حاکمان بدانديش تھران ھم چنان به حمايت ھمه جانب

ھا به ھم گره خورده است و به زودی نوبت به  دانند که سرنوشت ديکتاتور که خود بھتر می. ھندد سوريه ادامه می

 .خودشان خواھد رسيد

 پرواز ممنوع از کشتار ۀاند تا از آنان حمايت کنيد و با ايجاد منطق برادران و خواھران سوری ما از شما خواسته 

 در امريکاتا بدين لحظه نيز اين ھمه کوتاھی از سوی دولت . بيش تر آنان توسط ديکتاتور سوريه جلوگيری کنيد

نظير .  ما به شما آن است که به مماشات با حکومت دمشق پايان دھيدۀتوصي. قبال جان مردم سوريه پذيرفتنی نيست

اشتباھی را که در طول جنبش سبز مرتکب شديد مرتکب نشويد و در کنار مردم سوريه بايستيد و در اين راه به 

  ...دئي توجھی ننما-روسيه و چين-  حامی ديکتاتور ۀ عمد ھای دو دولت خواھی  اده زي

 اسالمی است بار ديگر، باز ھم بخش -  نيز برای غرب يک دولت ملی ليبيا ۀبه اين ترتيب، حاال که تازه ترين تجرب

 و امريکا و کمک گرفتن از  کنگره ملی و يا شورای انتقالیئی از اپوزيسيون به ھيجان آمده اند و برای برپائیھا

  .غيره، بده و بستان ھای آشکار و نھان وسيعی را در کشورھای مختلف در اولويت فعاليت ھای خود قرار داده اند
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 ميليون دالری به فعاليت اپوزيسيون راست حکومت اسالمی ٧۵، رقمی در حدود امريکاچند سال پيش نيز دولت 

 سال ھاست که در صدد امريکا ۀت حاکمأبنابراين، ھي. يات خود را دارداختصاص داده بود که داستان ھا و روا

شکل دادن به صفی از نيروھای اپوزيسيون راست ايران است که بتواند در صورت لزوم آن ھا را به عنوان 

  .آلترناتيو حکومتی در ايران، در مقابل جامعه علم کند

 و تشکيل دولت در تبعيد با شرکت سردار سيدرضا حسينی يا داستان معروف الماس و جيمزباندی کودتا در ايران

، نخست با آب و تاب زيادی در امريکا ۀت حاکمأ، نوری زاده و سلطنت طلبان و نمايندگان دست چندم ھي)مدحی(

 شان کالھی گشادی گذاشت و به ۀرسانه ھايشان ترويج و تبليغ کردند و سپس به طور ناگھانی اين سردار، سر ھم

 تلويزيونی حکومت اسالمی، ھمه طرح ھا و ديدارھايش با ۀاو، در يک برنام. حکومت اسالمی بازگشتآغوش گرم 

  .نوری زاده و سطنت طلبان و غيره را بازگو کرد

، در اين سال ھا عمال ...نيروھای ناسيوناليسم محلی در آذربايجان، کردستان، سيستان و بلوچستان و خوزستان و

ارتباط جدی اين .  خواھند کردی و ناتو ھمراھئیامريکات حمله به ايران با نيروھای نشان داده اند که در صور

مشخصا در اين مورد .  جرج بوش و اشغال افغانستان و عراق برمی گرددۀ، به دورامريکا ۀت حاکمأنيروھا با ھي

 در دوران ريکاامزير نظر وزارت امور خارجه » نمايندگان خلق ھا«می توان به نشست نيروھای به اصطالح 

  .جرج بوش اشاره کرد

 از جمله در فرانسه ئیامريکاو يا نشست ھای برخی از نيروھای اپوزيسيون راست که زير نظر برخی از نمايندگان 

 - ی ئھبی، طيف توده ذ م-  از اپوزيسيون ملی ئی، بخش ھا»کنفرانس پاريس«چند سال پيش در . برگزار شده است

دور ... زيسيون راست و ناسيوناليست سلطنت طلب، مشروطه خواه، جمھوری خواه و از اپوئیاکثريتی و بخش ھا

  . اما موفق نشدند،ھم جمع شدند تا بلکه دولت در تبعيد و غيره درست کنند

ست و يا به جناحی از امريکاپس ھم اکنون تالش اپوزيسيون راست ايرانی، ھمواره رو به دولت ھای عضو ناتو و 

 و متحدان آن ھا بر امريکان اين بخش از اپوزيسيون راست، آشکارا ھم صدا با اسرائيل و اکنو. حکومت اسالمی

 امريکا ۀت حاکمأاساس ھي.  به وقوع بپيونددليبيادھند که تحوالت ايران، ھم چون   کوبند و ترجيح می  طبل جنگ می

 سيستم سرمايه داری جھانی، اھميتی و متحدانش در سطح بين المللی و ھم چنين ھمه ارگان ھا و نھادھای وابسته به

به اين مسايل نمی دھند که طرف مقابل شان سياست ھای فاشيستی و مذھبی و غيرانسانی دارد، بلکه مھم آن است که 

  .با ھمديگر ھمکاری کنند و منافع و مصالح ھمديگر را درک کنند

ور دايمی و مستقيم شان بر منابع نفتی و  و ناتو حضامريکاستراتژی  اين اساس، ھمه شواھد نشان می دھند که هب

وش آن ھا گ است که غالم حلقه به ئیفريقا و بر سر کار آوردن آن حکومت ھااديگر مواد خام خاورميانه و شمال 

  .مين کندأباشد و منافع ستراتژيک آن ھا را ت

. ايگاه خاصی داردو پروژه ھای دولت ھای قدرت مند جھانی برای خاورميانه، ايران ج در چارچوب طرح ھا

حکومت اسالمی، از يک سو عمده ترين پايگاه و حامی مادی و . خاورميانه، مرکز تحوالت و تضادھای جھانی است

از سوی ديگر، ايران به دليل موقعيت . معنوی تمام گروه ھای تروريستی اسالمی در جھان به ويژه خاورميانه است

ھای آبی شمال و جنوب، بازار بزرگ مصرفی، وسعت زياد و ، منابع زيرزمينی، راه ئیستراتژيک جغرافيا

کشوری با منابع طبيعی بسيار غنی برخوردار است که دولت ھای غربی نمی توانند نسبت به اين ھمه موقعيت 

. ھم چنين ايران مرکز و پايگاه ھای اصلی گروه ھای مذھبی در خاورميانه است. ستراتژيک و ويژه بی تفاوت باشند

 قدرت را به ۀو، ھمه قدرت ھای بزرگ، عالقه مند ھستند که در برخورد با حکومت اسالمی ايران، موازناز اين ر
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 و ناتو بسيار مھم امريکاايران مخصوصا در ھمسايگی با عراق و افغاستان قرار دارد نيز برای . نفع خود رقم بزنند

فغانستان، حکومت اسالمی گروه ھای مذھبی آن ھا احتمال می دھند پس از خروج نيروھايشان از عراق و ا. است

از اين رو، . ر دھديي قوا در اين کشورھا را به نفع خود تغۀطرفدار خود را بيش از پيش تقويت کند و احتماال موازن

  .رات اساسی در حاکميت ايران، برای آن ھا اھميت حياتی و ويژه ای داردييتغ

، انگليس و امريکاه ويژه استقرار و افزايش ناوھای جنگی بدين ترتيب، پس از تحوالت نظامی در منطقه، ب

 در ٣٠٠نيروھای ناتو در آب ھای خليج فارس، اسقرار سپر موشکی ناتو در ترکيه، نصب سپر دفاع موشکی اس 

آذربايجان، خريداری و نصب موشک ھای پاتريوت توسط عربستان، امارات و کويت، راه اندازی سپر موشکی 

، ھم »شکافنده«ل و ھم چنين خريداری و تجھيز ارتش اين کشور به بمب ھای ئيدر اسرا» ھنينگنبد آ«موسوم به 

 تأکيد به مقامات حکومت اسالمی و سپاه پاسداران برای ترور سفير عربستان و در عين حال امريکازمان با اتھام 

ی، بخشی از سياست ھای تحت  حکومت اسالمھسته ئیآژانس بين المللی انرژی اتمی بر نظامی بودن فعاليت ھای 

  .فشار قرار دادن حکومت اسالمی بوده است

ھشدار اخير نسبت به احتمال بمباران مراکز اتمی و نظامی و حساس حکومت اسالمی توسط جنگنده ھای اسرائيل، 

از ری امنيت سازمان ملل مطرح شده، ھ ايران در شوراھسته ئیاز زمانی که موضوع پروژه .  تازه ای نيستألۀمس

حتی در زمان .  در رسانه ھای جھان منتشر شده استامريکاچند گاھی اخباری مبنی بر تھاجم نظامی اسرائيل و 

ولی تبليغات و اقدامات اخير و ھم زبانی دولت . رياست جمھوری جرج بوش، از اين خبرھا بسيار زياد و داغ تر بود

عالوه دولت ھای ه ب.  به حال به اين حد جدی مطرح نشده بود چون فرانسه و بريتانيا با واشنگتن و تل آويو، تائیھا

  .غربی اکنون از حکومت اسالمی ايران، پرونده ھای محکمه پسندی نيز به دست آورده اند

  :از جمله مسايل محکمه پسند حمله به ايران، می توان به موارد زير اشاره کرد

  المی در جھت دست يابی به سالح ھای اتمی است؛ اگر گزارش آژانس نشان دھد که فعاليت ھای حکومت اس-١

 ايران با شرکت اعضای سپاه پاسداران، برای کشتن سفير عربستان سعودی ۀ، در مورد توطئامريکا اتھام دولت -٢

، ھر چند که کمی غيرواقعی به امريکا و بمب گذاری در سفارتخانه ھای اسرائيل و عربستان در خاک امريکادر 

اگر .  در ھر صورت، يکی از پرونده ھای حکومت اسالمی در شورای امنيت سازمان ملل استاما. نظر می رسد

 می تواند آن را به عنوان جنگ عليه امريکااين شورا، حکوکت اسالمی را در اين مورد مقصر بشناسد، دولت 

  کشورش قلمداد کند و ھرگونه تالفی را نيز برای خودش محفوظ بدارد؛

و مقامات حکومت اسالمی طوری تھديدآميز است که ھر چه بيش تر افکار عمومی جھانی را  لحن و بيان سران -٣

عليه ايران تحريک می کند؛ برای نمونه نفی ھولوکاست، نابودی اسرائيل، ادعای روانه کردن ناوھای ايران به 

 سازی اورانيوم با غلطت  در عراق و افغانستان، ادعای غنیئیامريکا، تھديد کشتن فرماندھان امريکامرزھای آبی 

  ... درصد، افزايش سانتيفيوژھا و٢٠

ستگيری و زندانی  اعدام ھای دسته جمعی به ويژه اعدام در مالء عام، اعدام کودکان، سرکوب سيتماتيک زنان، د-۴

 ۀن وحشياۀ، سانسور شديد بر توليدات نويسندگان و ھنرمندان، شکنجئیجون کارگری، زنان، دانشکردن مداوم فعاال

  ...زندانيان و حتی کشتن آن ھا در زير شکنجه و تجاوز، سرکوب اعتراضات کارگران و اعتراضات مردمی و

ن سياسی  خمينی تا ترور ده ھا تن از فعاال تروريسم حکومت اسالمی از فرمان ترور سلمان رشدی توسطۀ سابق-۵

  ...، ترکيه، عراق و افغانستان وئیايرانی در کشورھای اروپا

  .م اجرای قطعنامه ھای شورای امنيت از سوی حکومت اسالمی ايران عد-۶



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۴

حکومت اسالمی ايران، در حالی که مشمول چھار دور تحريم از سوی شورای امنيت سازمان ملل قرار گرفته و در 

  درآمدهءھای حقيقی و حقوقی اين حکومت به مرحله اجرا  روزافزونی عليه شخصيت ئیھا يک سال اخير نيز تحريم 

ثير مخرب شديدی بر زيست و زندگی کارگران و مردم محروم و خانواده أاما به معنای واقعی اين تحريم ھا، ت. است

  .ھای آن ھا گذاشته است

به ھمراه آژانس بين المللی انرژی اتمی خواھان آن است که ايران ) ١٣٨٢( ميالدی ٢٠٠٣از سال » ۵+١«گروه 

  . خطرساز است، متوقف سازدھسته ئیرا که برای رژيم منع گسترش کارھای مربوط به غنی سازی اورانيوم 

 به آن ھا می توان حکومت ءاين نمونه ھا از جمله کارنامه سياه و تروريستی حکومت اسالمی است که تنھا با اتکا

 اين کارنامه، ھم چنين دست دولت ھای اسرائيل و.  بی طرف و عادالنه ای محکوم کردۀاسالمی را در ھر محکم

 آن ھا را باز می گذارد که عالوه بر تشديد تحريم ھای اقتصادی، تھاجم نظامی به ايران را ئی و متحدان اروپاامريکا

اما اگر چنين حمله ای به ايران صورت گيرد به دليل اين که مراکز اتمی حکومت اسالمی در نقاط . نيز تدارک ببينند

ارند احتماال در ھمان لحظات نخست حمله ده ھا ھزار کشته و مختلف کشور و در نزديکی مراکز پرجمعيت قرار د

 موقعيت جنگی دسته دسته ۀھم چنين حکومت اسالمی به بھان. ميليون ھا آسيب ديده و آواره بر جای خواھد گذاشت

 که در ئیالبته ايران ھم به خصوص از طريق موشک ھا. ن سياسی و اجتماعی را دست اعدام خواھد کردفعاال

، امريکا سنگين ئیاما حمالت موشکی و ھوا. دارد قادر است حتی اسرائيل را نيز مورد ھدف قرار دھداختيار 

می تواند سريعا سامانه ھای موشکی ايران را نابود سازند و نيروھای مسلح ...  والمانبريتانيا، فرانسه، اسرائيل، 

  . و زمينی حکومت اسالمی ايران را زمين گير کنندئیھوا

نين حمله ای نيز صورت نگيرد در آينده جنگ روانی و توطئه ھا و اتھامات ميان حکومت اسالمی ايران اگر حتی چ

 و متحدانش در منطقه، از جمله اسرائيل و عربستان سعودی از سوی ديگر، بيش از پيش اوج امريکااز يک سو و 

و گسترش اعتراضات مردمی در  از عراق تا آخر سال جاری امريکابه خصوص با خروج نيروھای . خواھد گرفت

 و متحدانش باقی می ماند، باز ھم تصفيه حساب جدی با حکومت امريکاخاورميانه، احتماال آخرين ھدفی که برای 

  .اسالمی ايران است

 و متحدانش به ايران را بگيرد راه افتادن امريکا حمالت ويران گر جلواز سوی ديگر، آن حرکت مھمی که می تواند 

اين زمينه واقعی در جھان وجود . و اعتصابات سراسری در جامعه ايران عليه حکومت اسالمی استاعتراضات 

رده  بخش مستقل در ايران، بالفاصله با حمايت و پشتيبانی گستئیدارد که با راه افتادن يک جنبش اعتراضی رھا

  .د برسدخواه در جھان روبرو شود و سريع تر به اھداف خونيروھای چپ و کارگری و آزادي

يکی از شعارھای مردم معترض ايران می تواند اين باشد که ايران کم ترين نيازی به نيروھای اتمی ندارد حتی اگر 

 را امريکااين شعار می تواند اھداف شوم اسرائيل و . در راستای اھداف صلح جويانه باشد که در حال حاضر نيست

ی از نفت و ئايران، بر روی دريا. وی در جھان به وجود بياورددر جمله به ايران خنثی کند و يک افکار عمومی ق

 ۀخيرذ، برای ئیب و ھواآبه عالوه ايران به لحاظ . گاز طبيعی خوابيده و کم ترين نيازی به نيروگاه ھای اتمی ندارد

د شو  ھای مختلف استفاده می در عصر حاضر از انرژی خورشيدی توسط سيستم. انرژی خورشيدی ھم مساعد است

استفاده از انرژی حرارتی خورشيد برای مصارف خانگی، صنعتی و نيروگاھی؛ تبديل مستقيم : که عبارتتند از

سيساتی که با استفاده از آن ھا انرژی جذب أوسيله تجھيزاتی به نام فتوولتائيک؛ ته پرتوھای خورشيد به الکتريسيته ب

  . شود وگاه حرارتی خورشيدی ناميده می نير،شود شده حرارتی خورشيد به الکتريسيته تبديل می 
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تحقيقت و بررسی ھای دانشمندان نشان می دھند که خورشيد نه تنھا يک منبع عظيم انرژی، بلكه سرآغاز حيات و 

 گذرد و در ھر ثانيه   ميليون سال از تولد اين گوی آتشين می۶٠٠٠در حدود . منشاء تمام انرژی ھای ديگر است

 ھزار برابر وزن ٣٣٣با توجه به وزن خورشيد که حدود .  شود خورشيد به انرژی تبديل می ميليون تن از جرم ۴/٢

  . ميليارد سال آينده به حساب آورد۵عنوان منبع عظيم انرژی تا  توان به  اين کره نورانی را می . زمين است

زيرا سران .  نمی کندبنابراين، توجيھات حکومت اسالمی در راستای توليدات اتمی به ھيچ وجه کسی را قانع

حکومت اسالمی، بر اين تصور ھستند که ايران اتمی می تواند بقای حکومت اسالمی را تداوم بخشد و به رقابت 

 و ديپلمات ھای ءشعار ديگر اين است که نمايندگان و سفرا. ھايش با دولت ھای ديگر، از موضع قدرت ادامه دھد

ن المللی اخراج شوند و حکومت اسالمی را به جای بايکوت اقتصادی، حکومت اسالمی از کليه کشورھا و مراجع بي

 ما، آن چنان ظرفيت و پتانسيل ۀدر چنين روندی به معنای واقعی در جامع. در بايکوت سياسی جدی قرار دھند

قدرت مند سياسی، اجتماعی و فرھنگی وجود دارد که حکومت جھل و جنايت اسالمی را به زير بکشد و با ساختن 

 نوين، از جمله نيروگاه ھای اتمی را تعطيل کند و در سطح بين المللی نيز با صدای بلند خواھان توقف ۀک جامعي

  .ھرگونه فعاليت اتمی و نابودی کليه سالح ھای اتمی شود

.  حادتری رسيده استۀچنين شرايطی، کشمکش ھای درونی جناح اصول گرايان حاکم بر ايران نيز به مرحلدر 

 بحث فساد مالی ۀرانی خود به بروز اختالف ميان خود و رھبرشان دربارنژاد، ھفته گذشته در دو سخن مدی اح

اميد و از مخالفان خود با عنوان افرادی ترين دولت بعد از انقالب ن رحيمی اشاره کرد و بار ديگر دولت اش را پاک 

  ».ن شھر پا برھنه به باالی شھر آمدند و ميلياردر شدندئياز پا«نام برد که 

 کرد که قادر به افشای بسياری از موارد نيست، اما اگر به وی اجازه سخن گفتن داده شود، قيمت تأکيداو، بار ديگر 

  . سوراخ موش در تھران باال خواھد رفت

 چون حسين شريعتمداری، محمدجواد  رانی خود، برای نخستين بار به افرادی ھم نژاد، در اولين سخن یاحمد

  . جھت از دولت متھم کرد  ھا را به فساد مالی يا انتقاد بی  حمله کرد و آن... الريجانی و

لی نيز اشاره کرد و  متھم شدن محمدرضا رحيمی به فساد ماۀاو، ھم چنين به شرح ديدار خود با خامنه ای دربار

.  ھا زدند که منظور رحيمی بود و آن ھا ھم تکذيب نکردند معاون اول قوه قضائيه حرفی زد و ھمه رسانه«: گفت

 روم اما  کنم و کنار می روم تلويزيون و عذرخواھی می  رفتم خدمت رھبری و گفتم اگر يک ريالش ثابت شود می 

  ».نتوانستند

روز برخورد « او بر نزديک بودن تأکيدنژاد مورد توجه قرار گرفت،   در سخنان احمدی ای که ترين نکته  اما مھم 

نژاد،  احمدی . له ندادأ اين مسۀ، اما او توضيحی دربار»شرايط عادی نيست« کرد که تأکيداو، ھم چنين . بود» ئینھا

  . اال خواھد رفتادعا کرد که اگر نيم ساعت به وی فرصت صحبت دھند، قيمت سوراخ موش در تھران ب

 مقام حکومت اسالمی در اختيار ٣٠٠ ھزار سند از بيش از ١۴٠ نژاد، اعالم کرده اند که نزديک به  حاميان احمدی

ھا را منتشر خواھند کرد؛ از اين تعداد تاکنون دو سند درباره مدارک تحصيلی احمد توکلی و  دارند که به تدريج آن 

  .رضا زاکانی منتشر شده است علی 

نژاد تعداد   خبر از آن داده بود که اطرافيان احمدی ئیگو و  مجلس ھفتم، نيز در گفتۀچھره، نمايند حمد خوش م

  . ھا عليه رقبای سياسی خود بھره گيرند اند تا از آن بسيار زيادی سند را از وزارت اطالعات خارج کرده 

س جمھور نيست و ئيديدگاه و نظرات من مطبوع ر«: نژاد، برادر احمدی نژاد نيز پيش تر گفته بود داوود احمدی 

او، از اطرافيان احمدی » .ھای ما نيز در جريان است انقالب اسالمی حاصل خون ھابيل است و خون ھابيل در رگ
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   توانيم بنشينيم و ببينيم ھر کسی ھر کاری که می ما نمی«: نام برده و افزوده بود» ولده شيطان«نژاد با عنوان  

 ای را نيز بر پيکر انقالب و اسالم وارد کند حتی  انقالب بکند و ھر حرفی را بر زبان آورد و ھر صدمهخواھد با 

  ».ترين فرد به ما باشد اگر نزديک 

 ھای گذشته برخی اطرافيان او را متھم به   گرايان در ماه نژاد، پس از آن بيان شده است که اصول سخنان احمدی 

نزديکان احمدی نژاد به (ھا معتقدند که جريان انحرافی  آن . ر ميليارد تومانی کردند ھزا٣دست داشتن در اختالس 

  .، متھم اصلی در پرونده اختالس است) و رحيمیئیويژه مشا

به خدا ما از شما «:  خود، مخالفان خود را اين چنين تھديد کردۀ گذشتۀرانی ھفتاحمدی نژاد، ھم چنين در سخن

د ئيد و بگوئيروز پشيمانی نزديک است که بيا. م ھستيد؟ من خبر دارم چه خبر استمگر شما اصل اسال. منحرفيم

:  و ديگر اطرافيان خود پرداخت و گفتئیمشا او، به دفاع از رحيم » .ايد و دولت چنين و چنان است اشتباه کرده

دست آورده اند  ی به مخالفان دولت و کسانی که پشت اين جريان قرار دارند چنين تصور کردند که فرصت مناسب«

بنابراين، حکومت » .جمھور را متھم جلوه دھند س ئي آن دولت و برخی از معاونان و مشاوران رۀ واسط که به

  .اسالمی در درون خود نيز درگير جنگ قدرت است

ر در چنين وضعيتی، اکثريت مردم ايران و مردم آزادی خواه منطقه و جھان نگران آغاز چنين جنگ ويران گری د

در حالی که طيف ھای مختلف اپوزيسيون راست حکومت اسالمی، به ويژه اصالح طلبان . خاورميانه ھستند

ن آن به دليل رقابت ھايشان با جناح حاکم به خارج کشور آمده اند برای ی که در سال اخير تعدادی از فعاالحکومت

راين، از اصالح طلبان حکومتی تا برخی بناب.  و متحدانش با ھمديگر مسابقه گذاشته اندامريکاجلب حمايت 

گرايشات ليبرال و جمھوری خواه و ناسيوناليست ھای مناطق مختلف کشور، عشق رسيدن به قدرت و ثروت، آن 

 را ليبياچنان چشم ھايشان را کور کرده است که انگار واقعيت ھای غيرانسانی و مخرب عراق و افغانستان و اکنون 

  !ز نمی گيرند؟نمی بينند و ھيچ پندی ني

اين . ر چھره خاورميانه در چارچوب منافع اقتصادی، سياسی و نظامی شان استييدر ھر صورت غرب، خواھان تغ

 را بين خود و اپوزيسيون ايرانی ئی ھا در پشت پرده چه قول و قرارھا بين خودشان گذاشته اند و چه تقسيمدولت ھا، 

 ھر صورت اگر بر سر حمله به ايران  به. ی ايران و جھان روشن نيستتدارک ديده اند، ھيچ کدام برای افکار عموم

 از جمله درون حکومت تا اپوزسيون راست به جنگ طلبان ئی ما در آينده شاھد پيوستن نيروھاۀتوافق شود، جامع

 بنابراين، . خواھند کردءدر واقع اين نيروھا نقش پياده نظام را برای جنگ دولت ھای متجاوز ايفا. غربی خواھد بود

 کارگر ايران و چپ ھا و کمونيست ھا برمی گردد نبايد فرصت ھا را از دست بدھند و ۀتا آن جا که به نيروھای طبق

 ۀاگر اين فرصت ھا از دست بروند احتماال آيند. ميدان مانور سياسی را برای گرايشات راست و ليبرالی باز بگذارند

  . ، عراق، افغانستان و يوگسالوی خواھد بودليبيا چون  ايران ھمۀبسيار تاريکی در انتظار جامع

ی ت بيش تری به خود می گيرد و گاھ وجود دارد که در آن ھا، انگار زمان سرعئیھميشه در تاريخ، نقطه عطف ھا

در اين نقطه عطف ھای تاريخی، به دليل وقوع سريع و پی در پی تحوالت، . دقايق ھم سرنوشت ساز می گردند

 تحوالت به بيرون پرتاب می شوند و از تحوالت سياسی و اجتماعی و فرھنگی عقب می ۀ از گردونحتی برخی ھا

  .مئييابيم و مبارزات خود را گسترده تر و اجتماعی تر نمابنابراين، بايد زمان را در. انندم

  شديداً نيروھای چپ جامعه، در عين حالی که برای سرنگونی حکومت اسالمی مبارزه می کنند در عين حال،

چرا که چنين حمالت جز ويرانی و کشتار حاصل ديگری .  نظامی به ايران ھستندۀ اقتصادی و حملۀمخالف محاصر

اين جنگ . خواه نمی تواند موافق چنين جنگی باشد فرد و جريان انسان دوست و آزادي اين اساس، ھيچهب. ندارد
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خواه عليه حکومت ھای  نه جنگ کارگران و مردم آزاديابت ھا و منافع شان استقدولت ھا با ھمديگر در راستای ر

 ۀبنابراين طبيعی است که کارگران و مردم آزاده عليه ھرگونه حمل. ستم گر و استثمارگر سيستم سرمايه داری

 به نيروھای خارجی به قدرت می ءاپوزيسيون ھر کشوری که با اتکا. نظامی به ايران و ھر کشور ديگری باشند

 حالت، از يک سو منابع طبيعی و ثروت ھای کشورشان را در اختيار فاتحان جنگ و شرکت ھای رسد در بھترين

 جامعه و زيست و زندگی مردم را نابود ۀوابسته به آن ھا می گذارند تا دھه ھا غارت کنند و از سوی ديگر، شيراز

واقعه . به خاک سياه می نشانندمی سازند و برای دھه ھای طوالنی زيست و زندگی و کار اکثريت مردم جامعه را 

  . شاھد آن ھستيم و قبل از آن نيز عراق و افغانستانليبياای که ما اکنون در 

 کارگر ۀکار اسالمی، بايد با قدرت و اتحاد طبقاما اين حکومت جانی و تبھ. افکندمسلما، بايد حکومت اسالمی را بر

 آزداتر و امن تر، مستقيما سرنوشت ئیر بتوانند در فضاو ديگر جنبش ھای اجتماعی سرنگون شود تا مردم اين کشو

 ۀدر غير اين صورت، آينده ای تيره و تاری در انتظار جامع.  شان را به دست خويش رقم بزنندۀ جامعۀخويش و آيند

خواھان و ای طوالنی ھمه مزدبگيران و آزادي و عراق و افغانستان است که باز ھم برای دھه ھليبياما ھم چون 

  .لت جويان جامعه را به به زير سرکوب و سانسور، ستم و استثمار شديدتری خواھد بردعدا

 کارگر و ديگر جنبش ھای اجتماعی و به وجود آوردن ۀبی شک در شراط حاضر، سازمان دھی و بسيج طبق

 کشور بر ھمبستگی و اتحاد گسترده در بين ھمه نيروھای آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جو در داخل و خارج

عليه جنگ طلبان و احتمال تھاجم به ايران و ھم چنين عليه حکومت اسالمی، امری مھم و بسيار با اھميت و نياز 

  !عاجل اين دوره ماست

  

 انسانی را چه زيبا فرموله ۀ، ھمبستگی و مبارز»شعری که زندگی ست«ھمان طور که زنده ياد احمد شاملو، در 

  : کرده است

کشد نه لبخندش ترفند  نه ابرو در ھم می . کند نسانی ھستم که خنجری در آستين پنھان نمی من خويشاوند ھر ا

 ئیزبان ترک، يک افريقا من يک لر بلوچ کرد ارسم، يک فارس . بان ديگران است تجاوز به حق نان و سايه 

که نه تنھا با خودم و پوست سفيدم   پوست زردپوست سرخ  ام، يک سياه  ئی آسيائیامريکا ئی استراليائیاروپا

  . کنم ديگران کم ترين مشکلی ندارم بلکه بدون حضور ديگران وحشت مرگ را زير پوستم احساس می 

  ترجيح می.  ندارمئیھای ديگر بر سياره مقدس زمين، که بدون حضور ديگران معنا من انسانی ھستم ميان انسان 

  .ئیدھم شعر شيپور باشد، نه الال
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