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  يک تن از ھواداران پورتال: فرستنده

٢٩.٠٧.٠٩  
  

  ھای مختلف حکومت جنبش مردمی و جناح
  عليرضا ثقفی خراسانی

  

ی   می حساسی راۀجنبش اجتماعی مردم ايران که اين روزھا مرحل گذراند در سی سال اخير با افت و خيزھای فراوان

ان  اين حرکت مردم که نمی. روبرو بوده است اد مختلف ھم توان آن را ازمبارزات  سی سال گذشته جدا کرد، در ابع

ته ال می خواس ته را دنب اله گذش د ھای سی س ته. کن ا خواس ارزات ئیھ شده بلکه در مب ر آورده ن اه ب ا ھيچگ ه تنھ ه ن  ک

ا آن برخورد شده  ھای گوناگون جامعه ھمواره مطرح شده وبه شديدترين وجه از جانب سرکوب لف بخشمخت ران ب گ

  . است

ته االت ونوش ل در برخی مق ای تحلي ران چپ در غرب ھ نفکران و چپ(گ ه روش سانی ک شور  ک ی ِداخل ک ای ايران ھ

د ان را دارن ار ھمراھی و ھمفکری از آن ای پس ا) انتظ ه در روزھ ه ک وان آنچ ا عن ران رخ داده ب ات در اي ز انتخاب

ين" الب رنگ ی" انق ده م ی خوان ادمانی م راز ش ست آن اب اه از شک ود و گ ک  ش اح را تبري ک جن روزی ي د و پي کنن

ائیگويند، شايد به اين دليل که تبليغات ضدامريکا می انهئی دولت ايران تنھا چيزھ ه در مطبوعات و رس ھای   است ک

ده نعکس ش شر و م ی منت انه.  استغرب ه پس از  دربرخی از رس ه ک اد روی آن چ ال زي ار و جنج ا ج ی ب ای غرب ھ

وعی خود   با خواستهئیشود و کسانی که ھيچ آشنا انتخابات در ايران رخ داده مانور داده می ه ن د ب ھای مردم ما ندارن

ی شان م ا آن ن راه ب ه را ھم ا برنام ه گوي د ک ستند دھن ت ھ ن حرک زان اي انهدر دوران حاکمي. ري ار و  ت رس ا و ج ھ

سياری نظرات عوض می جنجال ار و مواضع، ب شاش اخب م ريختگی و اغت ن درھ اتی، اي ه نظر  ھای تبليغ شود و ب

ين می. له ھدفمند باشدأرسد اين مس می ردم را مخمل د، ھر دو جالب است که دو طيف فکری مختلف حرکت م  ینامن

د و له را مشاھده میأ تنھا ظاھر مسھا  اين طيف ين و رنگی کنن ه امروز دم از انقالب مخمل سانی ک ردم، ک اور م ه ب  ب

ن  زنند و جنبش اجتماعی ما را با آن مقايسه می می کنند چه از جانب چپ و چه از جانب راست شناخت درستی از اي

  . جنبش ندارند

ا و ھای حاکم در ايران مور داليل و مدارک فراوانی وجود دارد که در سی سال گذشته ھمواره دولت د حمايت امريک

اند و تا کنون چالش جدی در بين آنان صورت نگرفته است و آنچه  طور کلی نظام حاکم در غرب بودهه متحدانش و ب

ا حمالت دولت (شاھدش ھستيم  ی و ي اد اسرائيل و ديگر شعارھای ضد غرب ابود ب ا و ن ر امريک شعارھای مرگ ب
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است که برای منحرف کردن افکار عمومی طراحی شده است و آنچه ای  تنھا بازی موش گربه...) امريکا به ايران و

  ... *ھاست، سودھای کالن اقتصادی است  سياستۀن کنندييکه تع

ا :"المثل فارسی وجود دارد يک ضرب. توان ارائه کرد برای اين باور مستندات بسياری می يم ي دم خروس را باور کن

روس از قبای روباه بيرون زده که قابل انکار نيست و انکار آن در طی اين سی سال آنقدر دم خ" قسم حضرت عباس

ت ا از حکوم رمايه تنھ ای س ی ھ ران برم ت اي ی و حکوم د دار غرب رای . آي ی ب ود کالن ازی س ه ب وش و گرب ن م اي

رمايه شرکت ای س ر دارد ھ ت. داری در ب را دول رمايه زي شورھای س ای ک ا  ھ ا و ي ا و اروپ د امريک زرگ مانن داری ب

دۀ ديگران، با تبليغ بر روی مسايلی مثل پروندروسيه و ستهۀ سلمان رشدی، حقوق بشر، و يا پرون ران و  ئ  ھ ی در اي

ی ببندند و امتيازاتی شبيه قراردادھای ترکمانچای  ئ  با سودھای افسانهئیتوانند قراردادھا فشار آوردن روی دولت می

  .اند ھا اين کار را کرده ين سالکما اينکه در ا. قاجار را از دولت ايران بگيرندۀو دور

ام شده و می)  با وجود تحريمًمخصوصا(در اين فضا  امالت قاچاق انج ه سودھای آن را  بخش بزرگی از مع شود ک

رد نمی سه ک امالت رسمی مقاي ه معموال. (توان با سودھای مع امالت ک ن مع ه و دالالن اي رای ھر دو طرف معامل ً ب

دبه عنوان م.) ھا ھستند آقازاده ران سومين وارد کنن ال اي ه صورت رسمی ۀ ث ه ب ه ن ا .سيگار از امريکاست، البت و ي

  )١...(خريد سالح  وقطعات مورد نياز موشک ھا و ھواپيماھای جنگی و

  .کنيم له موضوع را از آغاز مرور میأتر شدن اين مس برای روشن

دا شور صنعتءاز ابت ار ک ق چھ ورد تواف دن حکومت اسالمی م ار آم ان(ی، روی ک سه ،آلم يس فران ا انگل در ) آمريک

ه  ان و غرب ب ان بنيادگراي ران در توافق مي ردم اي ه انقالب م ود ک کنفرانس گوادلوپ قرار گرفت و در ھمان زمان ب

ت زرگ صورت گرف ازش ب ده و س دايت ش سيری خاص ھ ه) ٢. (م ان  ھدف نام ان مي ده در آن زم دل ش ای رد وب ھ

ذھبی و غرب و حمايت آشکار  ران روشن استرھبران م ذھبی در اي ران م ی از رھب ل غرب ھای آن  سياست. محاف

اد قطب اه شرق و دوران مثل ايجاد کمربند سبز به دور شوروی سابق و ايج رای شکست اردوگ ذھبی ب در ... ھای م

ست . شد مطالب دولتمردان آن زمان به صراحت گفته می ارای انکار آن ني اين مطلب آنقدر آشکار است که کسی را ي

  .وھرکس دستی در اخبار ورسانه ھادارد ميتواند مدارک آنرا به وضوح مشاھده کند

ات پس از آن گروگان ری ديپلم ا گي ناد آن ئیھای امريک ا اس اره آن صحبت شده است و مطابق ب سيار در ب ه ب ود ک  ب

ا و کل نظام سرمايه ودداری جھ زمان ھدف اصلی آن انحراف مبارزات مردم برای استقالل از امريک ن . انی ب در اي

ه دولت محافظه راستا پس از سرکوب نيروھای مستقل داخلی، گروگان ا ب ل شد ھ ار ريگان تحوي ای ريگان در . ک آق

ين وی دورب انه جل ور رس ای پرن رين ھدي ھ ه بھت رد ک الم ک ا اع ت ۀھ ران درياف ری اي وريش را از رھب  رياست جمھ

ن (بارترين قراردادھا  در اين زمان اسارت. است کرده ستن اي اون او در ب ر وقت ومع ه نخست وزي رارداد الجزايرک ق

تند شارکت داش رارداد م ان) ق ن گروگ ل اي رای تحوي ی  ب ه حت ت ک رار گرف ول ق ورد قب ان م ب بنيادگراي ا از جان ھ

  . الدوله ناميد در مخالفت با بنيادگرايان، آن را قرارداد وثوق) صدر بنی(جمھور وقت سئير

د  ترا و مسافرتپس از آن جريان ايران کن ھای محرمانه مک فارلين معاون رياست جمھوری آمريکا به ايران پيش آم

شای رابط که گزارش ده است و نتيجه آن اف اور آم سيون ت روش اسلحه از ۀھای آن به تفصيل در شرح کمي انی ف  پنھ

دت  ه م ران ب ت اي ه دول می ب ابع غيررس ق من ود۵طري ال ب ه ح. س امالت ب ن مع د حاصل از اي ای درآم ساب نيروھ

ه ا. سرکوبگر درآمريکای التين واريز شد د ك او و ٢٠٠٨االت متحده حداقل يكم كم روشن ش  موشك ٢٣۵ موشك ت

هيھمچن. ران فروخته استيھاوك به ا م محمول سمت اعظ ا ن مشخص شد ق رده ياالت متحده را اسرائي ایھ راھم ك ل ف

  )٣. (است
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زندانيان سياسی در سکوت کامل امريکا و غرب صورت گرفت يعنی قتل عام ) ١٩٨٨ (۶٧پس از آن ماجرای سال 

سل  رسمی در مجامع بينۀ و در آن زمان يک پروند ن ن ان  المللی برای اي ان زم ه درھم الی ک شد در ح شکيل ن کشی ت

سان  المللی کشيده می ھای بين  مسافر به دادگاه٢٠٠دولت ليبی برای سرنگون کردن يک ھواپيما با  شود مگر جان ان

ن مس انسان فرق دارد؟ تنھا فرق آن میبا  د اي لأتوان ه قت ام شدگان سال  له باشد ک ران از نظر سياسی ١٩٨٨ع  در اي

  )۴ (!!.پس ارزش مطرح کردن ندارند. اند مخالف سلطه امريکا و غرب بوده

تلف دريافت ھای مخ اش را با سرازير شدن وام  حکومت ايران جايزه١٩٨٨عام زندانيان سياسی در سال  بعد از قتل

رد و ۵٠کرد و بر طبق آمار رسمی در ظرف سه سال نزديک به   ميليارد دالر از منابع مختلف غربی وام دريافت ک

ان  اين وام. به اصطالح دوران سازندگی را گذراند اط جھ ھا به دولت ايران اجازه داد تا مخالفان خود را در اقصی نق

 مورد در خارج ٢٠٠نوس و موارد ديگر که به گفته منابع مستقل بيش از ھای آن را در ميکو به قتل برساند که نمونه

  .از کشور بوده است مشاھده کرديم

ده اری و پوين ا، مخت ر فروھرھ ی نظي ل داخل ر  قتل دکتر قاسملو، بختيار، کاظم رجوی، فرخزاد و صدھا قت ا در زي ھ

م زده و خواب ه ھ یۀزد چشم ب ا صورت گرفت  غرب دانيم ک. ھ ن دورانجالب است ب ر يک ازاي ا يکی از  ه در ھ ھ

  . ھای درگير امروزی قدرت برتر بودند جناح

ت از اصالح ه حماي رب ب ال غ ن اعم شای اي ت  پس از اف ا دول ران روی آورد و ب ان و اصالحات سياسی در اي طلب

سته ھای نفت وگاز در اصالحات وارد معامله شد قراردادھای کالنی مانند توتال، رويال داچ شل در حوزه  اين دوره ب

ه شرکت ره ب سل وغي د کرسنت، ايران ين شد وامتيازات بزرگی ھمانن زرگ ب د و شرکت ھای ب ذار ش ی واگ ھای  الملل

اليبرتون  د ھ ی ھمانن دوليزارايس(بزرگ ی وکان ک چين ه دي ق ب دند) متعل ال ش ران فع اھرا. دراي ن دوره ظ ً در اي

ا اصالح ای سرکوب بازس رده، نھادھ ايج آن را میطلبی، درحقيقت پشت پ ه امروز نت د ک يم زی ش ان . بين سکوت ھم

ر١٨ھا در سرکوب  غربی ه دستگيرشدگان ٨٧ تي اوز ب واع شکنجه و تج ر ان ان – وسکوت در براب را در آن زم  زي

ھای  و ضمنا با دولت اصالحات به بده بستان. کرد ھا در گوانتانامو و ديگر جاھا استفاده می امريکا ھم از ھمين روش

اق روش–جزيره بالکان مشغول بود   عراق و افغانستان و خاورميانه و شبهمختلف در ا روش  انطب ھای  ھای غرب ب

  .حکومت ايران در اين دروه بيانگر نبودن اختالف جدی ميان آنھاست

  :توان اشاره کرد درباره اين ھمکاری ھا به موارد زير می

به -١ ران در ش ا و اي اری امريک ه  ھمک ان و تک ره بالک شانجزي ی از درخ ابق يک سالوی س ردن يوگ اره ک رين  پ ت

ھای دوطرف در  دراين زمينه ھمکاری. طلبانه غرب است ھای توسعه  اسالمی و سياستئیگرا ھا ميان بنياد ھمکاری

ران در سراسرجھان  چند پاره کردن يوگسالوی سابق و قراردادھای دوجانبه ھمزمان با اوج قتل مخالفان حکومت اي

 .بود

روع  ا ش ی ازب دی در رأس گردان ا نق د رض ابق محم الوی س گ در يوگوس نی و  جن ه بوس دس ب پاه ق داران س پاس

ود ھرزگوين اعزام شد و تا پايان بحران در آن منطقه داران در بوسنی ب پاه پاس ده ارشد نظامی س . يکی از سه فرمان

وائی يوگئیدر ھمين زمان امريکا و ناتو يک پوشش ھوا روی ھ ردن ني ا  برای خنثی ک د ت رده بودن رار ک سالوی برق

  . نيروھای مجاھدين وکمک ھای ايران به بوسنی برسد 

ه بوسنی رسيم دليچ  در جريان جنگھای بالکان فرماندھی داوطلبان اعزامی از سوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ب

پاه پاسداران انقالب اسال. ھرزگوين را نيز برعھده داشت ه از سوی س ه بوسنی اعزام شده داوطلبان ايرانی ک می ب

پاه . بودند، تحت فرماندھی ھمين نظامی مسلمان بوسنيائی عمل می کردند اگر چه فرماندھی پايگاه به عھده افسران س
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د د عمل می کردن اد المجاھ ی در چارچوب بريگ ان ايران يکن داوطلب ود، ول اد در سال . پاسداران ب ن بريگ  ١٩٩٣اي

ی را در بر می گرفت و به گفته علی احمد، مجاھد افغانی که در حال حاضر  ھزار داوطلب خارج٢ميالدی بيش از 

 ١٩٩٣در سال .  غيرنظامی کروات در روستای دليچ است٢۴ول قتل ؤبرد، از جمله مس در زندان زنيتسا به سر می

د از مرگ از بدن تبار را نيز به قتل رسانيد و سرھای آنھا را بع ھا زندانی صرب ميالدی ھمين بريگاد در اوراساچ ده

 . ھای اين روستا به نمايش گذاشت جدا کرد و درخيابان

سل۵۶ژنرال رسيم دليچ،  ومی، و ن سازی ق کشی   ساله ارتش جمھوری بوسنی ھرزگوين متھم به جنايات جنگی، پاک

ده است ه . ش ه اول دھ الھای ١٩٩٠وی در نيم ين س يالدی، ب د١٩٩۵ و ١٩٩٢ م د را برعھ پاه المجاھ دھی س ه  فرمان

ه ده. داشت روات  از جمله اتھاماتی که ژنرال دليچ بايد در الھه به آنھا پاسخ گويد تجاوز ب ر صرب و ک ا زن و دخت ھ

د شرکت  رسيم دليچ در سال. کردند، است از سوی داوطلبان خارجی که تحت فرماندھی او عمل می ا چن ر ب ھای اخي

ا ول سابق سؤکه توسط خاريس زيالسيچ، مسصادرات و واردات  دتا ب د و عم ده ان ازمان امنيت بوسنی پايه گذاری ش

  . جمھوری اسالمی دارای روابط بازرگانی ھستند، ھمکاری داشت

  ھمکاری ايران و امريکا در روی کار آوردن حکومت کرزی در افغانستان -١

اره افغاناکنفرانس  ران وغرب درب ان اي اھنگی مي رای ھم ان آغازی ب ستان پس از لمان برای افغانستان پس از طالب

م. طالبان بود ران ھ ه داشت و اي ابق ادام ام دوران حاکميت شوروی س ا غرب در تقويت و  اين ھمکاری در تم ام ب گ

ان وآموزش کمک.تسليح مجاھدين افغان مشارکت فعال داشت دين افغ ه مجاھ ران ب سليحاتی اي ھای  ھای اطالعاتی وت

 .ع و فراوان است که نيازی به ذکر تک تک آنھا نيستنظامی به آنان در طول دوران مبارزاتشان آنقدر متنو

ھمکاری دو طرف در مورد افغانستان در شرايط کنونی با شرکت نماينده دولت جمھوری اسالمی ايران در کنفرانس 

ائی . افغانستان در الھه ادامه يافته است ا خبرھ اتو و ي در کنار خبرھائی چون احتمال ھمکاری جمھوری اسالمی با ن

تفاده از خاک اھای خصوصی   در زمينه مذاکرات رژيم اسالمی با نمايندگان شرکتًيراکه اخ ا اس انی در رابطه ب لم

ای  رای نيروھ امی ب زات و ادوات غيرنظ ال تجھي ور ارس ه منظ ران ب هااي شار يافت ستان انت ستقر در افغان انی م , لم

ر استھائی از چرخش در شکل پيشروی  ھمچنين پيام اوباما به عنوان نمونه ل ذک ران قاب ال اي . سياست آمريکا در قب

)۵(  

ه امضاء . در ماه مارس خبری دھان به دھان می شد رارداد محرمان ا يک ق اتو و امريک به موجب اين خبر دولت با ن

رار داد . موجب آن محموله ھای نظامی آنھا از طريق خاک ايران به داخل افغانستان منتقل می شوده کرده که ب ن ق اي

ر، بدون اط شی مخصوص رھب ته من الع نمايندگان مجلس بسته شده و يگانه کسی که در جريان جزئيات آن قرار داش

سيون امنيت و سياست . بوده است از جمع نمايندگان مجلس نيز يگانه کسی که درجريان اين قرارداده بوده رئيس کمي

وده است ماره يکشنب. خارجی مجلس ب دن در ش ايمز چاپ لن اندی ت ه س ارس٢٩ه روزنام روردين (١٩٠٩ م م ف ) نھ

  .نوشته است که ايران و آمريکا اولين دور مذاکرات خود را در خصوص پايان جنگ در افغانستان برگزار کرده اند

ات اين روزنامه می ا نويسد ديپلم ی و آمريک ا٢٧ ئیھای ايران ات بريتاني ار يک ديپلم ارس در مسکو در کن ه ئی م ، ک

ه گفتگو نشستندنقش واسطه را ميان آنھا ايف يپتريک مون ر. ا ميکرد، و به ابتکار دولت روسيه، ب س بخش آسيای ئ

تند ذاکرات شرکت داش ن م ران، در اي . مرکزی و جنوبی وزارت امور خارجه آمريکا و معاون وزير امور خارجه اي

ی ه ب دگان مجلس ب راض برخی نماين راردا پس از اعت ن ق د اي ای مھمی مانن ری مجلس از قراردادھ د، از طرف خب

ائی  اعضای کميسيون امنيت و سياست خارجی گفته شد که چون پاکستان گرفتار اوضاع نامساعد سياسی شده، امريک
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يچکس  ھا برای عبور محموله ا ھ د، ام ران دادن ه اي ای مھمی ب ران امتيازھ ھای نظامی خود به افغانستان از طريق اي

  . چه مذاکره ای داده شده استنگفت اين امتيازھا کدام بوده و به چه مقامی و در

ق نظرسنجی-٣ ھای پس از اشغال،  ھمکاری ايران و امريکا در روی کار آوردن حکومت اسالمی در عراق بر طب

د کوالر بودن ت س ان يک حکوم راق خواھ ردم ع نجی. م ن نظرس شکاه  اي ون دان ری ھمچ ز معتب يله مراک ه وس ا ب ھ

الکی  ھای ايران با امريکا به روی کارآمدن دولت نوری ت و توافقاما مذاکرا) ۶. (د قرارگرفتئيآکسفورد مورد تا الم

 .منجر شد و نيروھای سکوالر از حکومت کنار گذارده شدند

ه در ھر دور تند ک ذاکره داش اره ی عراق سه دوره م ا در ب د پايۀ ايران و امريک ات بلن ی دو ۀ آن مقام نظامی وامنيت

 ارديبھشت ٢٧در  برگزار شده است که آسوشيتدپرس٨۶درھفتم خرداد يکی از اين مذاکرات . طرف مشارکت داشتند

  . ايران در پاکستان اعالم کردۀ اين خبر را به نقل از وزير امور خارج٨۶

کاری دو  اما ھم. کردند ھای عمومی يکديگر را به کارشکنی در امنيت عراق متھم می ھر چند ھر دو طرف در رسانه

دانند از دوستان نزديک دولت ايران ھستند  دولت فعلی درعراق شد که ھمگان میطرف باعث روی کار آمدن وثبات 

وده ه سال و اغلب اعضای دولت فعلی کسانی ب د ک رده ان دگی ک ران زن ا در اي داز ھ ه ان ه ب ی در منطق يچ دولت د و ھ  ۀان

 .ايران در عراق صاحب نفوذ نيست

ار آوردن  ی سرمايه اخير ايران و امريکا با ھمراھی نظام جھانۀ در سه دھ-۴ رای روی ک وق ب ورد ف داری در سه م

ته حکومت ار  ھای مذھبی ھمکاری نزديکی داش ود روی ک ران نب وارد اگرھمکاری غرب و اي د ودر ھر يک از م ان

ت ن حکوم ان آوردن اي ذھبی امک ای م رمايه ھ سترش س رای گ شورھا ب ن ک داری اي ه نگھ وده و در نتيج ذير نب ای  پ ھ

د برای آمادگی آنان جھت سرمايهالمللی و آرامش  بين راھم نمی ش ذاری ف صادی در . گ افع اقت ين دوران من ا در ھم ام

 .معامله با خود ايران فراموش نشده است

ن سال ابع دست اول و دوم  در مورد معامالت اقتصادی کالن در طی اي سليحات از من د ت ر خري ر عالوه ب ھای اخي

  :توان به موارد زير اشاره کرد می

زار●  ل از مجیخبرگ ه نق ارس ب زارش داده استیتيك سي ف رکت نفت:  گ الیش ا عليبرتون آمري ھ ر یك م تح م يرغ

صاد ه ایزات نفتيتجھ ون دالريلي م٤٠ران، يه اي علیاقت ه استي ب انون تحر بي پس از تصو.ن كشور فروخت م يق

رايران، شركت ھاليه ايكا علي آمریاقتصاد د دري ایبرتون ب ه بتوان ذار هيم سرماي تحت تحریاكشورھ ن ك د، یگ  كن

ا  شركتی خارجیھا  شعبهیگذار هي، سرمایم اقتصاديقانون تحر  كرد، چرا كهی خارجیھا س شعبهيسأاقدام به ت  یھ

خاطر  برتون را بهيورك، شركت ھاليويام تامسون، بازرس نيلي و كند یم منع نميتحت تحر ی را در كشورھائیكايمرا

ران ين شركت در اي ایھا تيفعال برتون معتقدند،ي ھال والن شركتؤ مسیول. قرار دادئیزجوران مورد بايت در ايفعال

 . نداشته استیمنع قانون

ر اصليس جمھور امري معاون رئیك چنيش و دينتال كيرعامل شركت اوريره و مديت مدايس ھيب رئينا ا، دو نف  یك

هيزم ال ن رارداد ھ از ق ال در اي اور-برتونيس دينت ه ایفر چنس. ران بودن ال ي ب را٧٩ران در س ه ب ازی ك اده س  ی آم

ا شروع مياما اصل ماجر ا از ا.  ماندیران صورت گرفت، تا مدتھا محرمانه باقي نفت و گاز در ایقراردادھا  ین ج

ا . گردد یباز م ) ٢٠٠٢(٨١ به سال ی پارس جنوبیبرتون در مناقصه حفاريشود كه برنده شدن شركت ھال قرارداد ب

وب١٠ و ٩ ی حلقه چاه در فازھا١٢ن شركت متعھد به حفر يبرابر آن، ا كه یارزش ا ي گردی پارس جن رار شد ت د و ق

ون مترمكعب گاز يلي م٥٠افته و يران به گاز دست ي، ائیاي و دری ماه، در دو بخش خاك٥٢ و در مدت ٨٥ان سال يپا

  .دي تن سولفور از آن استحصال نما٤٠٠ش از ي و بیعيطب
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راردايدر ا الن ق ه ھ سرسيد البت ه كن ود بلك ا نب اليبرتون تنھ دياور-برتونيوم ھ ده بودن صه ش ده مناق شتركا برن ال، م . ًنت

غ یبرتون براي شد كه ھالیتر م نجا جالبيماجرا از ا تار يون دالر پيلي م٢٣ حفر ھر چاه مبل ا خواس ًشنھاد داده و جمع

ري بای عنوان كارفرما مران كه بهيون دالر شده بود اما دولت وقت ايلي م٢٨٢افت يدر غ پيست كمت  را یشنھادين مبل

ذ غ يبپ ده مبل رارداد منعق ايشنھاد شركت امريشتر از پيون بيلي م٨٠(ون دالر يلي م٣٦٠رد، در ق سرس) ئیك ه كن وم يب

  )٧! (دينتال بخشي اور-برتونيھال

در اخبار آمده است . ی است ورشکستۀ اتومبيل کرايسلر در زمانی که اين شرکت در آستان۵۵٠٠٠قرارداد مونتاژ● 

ا  چندين معاون سپاه پاسداران با ھمراھی و ھمکاری چند دالل بين: که المللی در دوبی برای مذاکره جھت ھمکاری ب

د" کرايسلر"شرکت بحران زده  ده بودن ی آم ه دوب اه و . امريکا که در حال ورشکستگی است ب ل فرودگ ين دلي ه ھم ب

ا امن ی ھ رای ايران ی را ب رده بودنشھر دوب ی ک ده ھي. ديت ه اطالع حاصل ش ا ک ا آنج ا أت ست ب ران توان ت نظامی اي

امريکا به توافق اوليه برای خريد موتورھای شرکت کرايسلر دست يابد و اين بزرگترين ياری ممکن در " کرايسلر"

  .شرايط کنونی به کرايسلر درحال ورشکستگی امريکا بود

د در اين مذاکرات فرماندھان و کارشناسان ا خري  ۵۵٠٠٠ اقتصادی سپاه تحت عنوان شرکت سايپا موافقت خود را ب

اراتی . اتومبيل کرايسلر جھت مونتاژ در ايران اعالم داشتند ويتی و ام د دالل ک واسطه ھای غيرايرانی اين معامله چن

دأ ھياين. ھستند ه می. ت تحت پوشش ھمراھی با تيم فوتبال ايران به دوبی سفر کرده بودن ايپا شود گفت ديرعامل س ؛ م

ز در ھيس جمھورئيکه به دستور ر ارده شد ني ن سمت گم ته أ به اي ا حضور داش سلر امريک ا کراي ده ب ذاکره کنن ت م

  .است

م وز ن ھ يش از اي ادن در حاشير صنايپ ایالمل نيشگاه بين نمايه ششميع و مع ران، ب اعالم   صنعت خودرو در تھ

ز در اي قرارداد تولیامضا تيد بن ز ب: ران گف ازار٢۴٠ و ٣٢٠ن ه ب د ب ا تول  از سال بع د شد، ام د آن يعرضه خواھ

  ؟! آنھا تکذيب شدۀ که البته باز مثل ھميشه در ابتدای افشای اين اخبار، ھم.ار محدود خواھد بوديبس

ا ه آق ذ١٢ بوش  در یصحبت از اين قراردادھا در زمانی است ک امبر پ ه وامي دس ه میرفت ک ارد يلي م٤,١٣زان ي ب

ا نينکار به ايا. سلر بدھد يبه جنرال موتورز و کرا یستم بانکي از محل طرح نجات سدالر  ءشرکت ھا اجازه ادامه بق

ه عمال. داد یم ه ک ذاکرات و معامل ا آن ًاين م د است، ب دن از بحران تولي رون آم رای بي ا ب سلر امريک ه کراي  کمک ب

راز خوشحالی از بحران و  که فرماندھان سپاه و رئيس جمھور در باره به زمئیشعارھا ا و اب ين گرم خوردن امريک

  )٨.(فروپاشی امريکا خطاب به مردم می گويند در مغايرت کامل قرار دارد

اه «: وال استريت ژورنالبر طبق گزارش ●  سال، اجوناز آغاز م دم از ايليک ميش از يران بي ام ن گن االت يون ت

ار درصد ين ميا. شود  محسوب میئیار بااليبسداری کرده که در نوع خود رقم يکا خريمتحده آمر زان گندم سه تا چھ

ران از يد گندم اين خريکا نشان می دھد که آخريًکا است، ضمنا آمار وزارت کشاوزی آمري گندم آمرۀصادرات ساالن

  . ران صادر شدي ھزار تن گندم به ا٧٢٨ باز می گردد که در آن زمان ١٩٨١ -١٩٨٢کا به سال يآمر

تگاه ھای توليد پارازيت و فيلترينگ به دولت ايران توسط کشورھائی که در ظاھر دم از دموکراسی می فروش دس● 

ايلتريله فأمس. زنند و برای قربانيان ايرانی در اين روزھا سينه چاک می کنند ا و تجھ تينگ س ه جمھوری يھ ی ك زات

ران بررسی يك مي، در ز دستی در آن داشتهيل نيده و اسرائيس خريكا و انگلياسالمی از امر رد مطبوعاتی در تھ زگ

دين ميدر ا. شد رد، م ابراتيرعامل شركت ديزگ ای مخ ال: گفت” ت ته شركت در س ای گذش ابرات ب ھ  ٧ش از يمخ

ی، يھای ا ان شبكهير انجمن صنفی كارفرماين، دبيھمچن. نه كرده استينگ ھزيلتريارد تومان برای اجرای فيليم نترنت

اره خر رم نيدارايدر ب ا گفت ن رم: افزارھ زار و سخت ن زار آمر اف اياف تفادهئیك ورد اس رای ف  م گيلتري ب در شركت  ن
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زار ب ك مناقصهيران، با برگزاری يمخابرات ا دهه  داخلی كه شركت عصر دانش اف وان برن ك ي آن اعالم شد، از  عن

  )٩. (داری شده استيسی خريشركت انگل

ارگزاری وا● اه شرکت ک رای ياستر ل در اوايل ارديبھشت م ه ب ار يھای بازنشستگی آمر کی از صندوقيت ک ا ک ک

صاد ھمچن یم ه وزارت اقت ود ب الی خ ه ارس د در نام ردهيکن ا ک دود مالک ن تقاض وانيت و دياست ح ر ق ذيگ رش ين پ

 ) ١٠.(گذاری خارجی در بورس تھران به آنھا اعالم شود هيسرما

ه  یتيس. ران شده بودنديھم خواھان حضور در اساش  بانک و گلدمن یتيکا؛ سيدو غول بانکداری آمر●  بانک متعلق ب

 وی ًک شاھزاده سعودی است و ظاھراي درصد سھام آن متعلق به ۵کاست که ين بانک بزرگ آمريگروپ دوم یتيس

ده استيز واسطه مذاکره اين دمن ساش ن.ن بانک با بانک مرکزی ش ه يت در زمياستر ھای وال کی از غوليز يگل ن

  . سسه بوده استؤن مي ا سي رئً فعلی بانک جھانی قبال سيک، رئيری است و رابرت زولگذا هيسرما

 پس از سی سال مجددا برقرار شد و نمايندگان - ناتو-چندی پيش نيز تماس ايران با سازمان پيمان اتالنتيک شمالی ●

د ذاکره کردن ان م دگان افغ اراک ا.دو طرف در خصوص قاچاق مواد مخدر و مشکل پناھن د ب تراتژی جدي ا در س وبام

ه روه تماس منطق شکيل يک گ شنھاد ت امل ئی را ارا ئ خود برای بازگرداندن ثبات به افغانستان پي ه ش رده است ک ه ک

ه .شود ايران نيز می ران ب رای متقاعد کردن اي ذاکرات ب ن م تفاده از اي ا اس ائی اوبام به نوشته ساندی تايمز، ھدف نھ

  .مه تحقيقات اتمی آن کشور استگفت وگو برای پايان دادن برنا

ران  رابطه. در ماجرای ايران کنترا به خريد اسلحه از اسرائيل اشاره شد ی اقتصادی ايران با اسرائيل يا اسرائيل با اي

 :کنيم برای روشن شدن مطلب به موارد زير نيز اشاره می. تنھا به اين گونه معامالت پنھان محدود نشده است

ھای   است که اسناد ارتباط آن با اسرائيل و محافل صھيونيستی توسط برخی جناحئیھا  شرکت شرکت نستله يکی از-

ه٣۵٠جھان   کشور١٠٠شرکت نستله در .  شده استءحاکميت افشا ه است و ب ز از آن جمل ران ني ه اي عبه دارد ک   ش

روه ن شرکت توسط گ ان اي اط مختلف جھ ا اسرائيل، در نق ا دليل ارتباط وسيع اقتصادی ب مختلف ، تحريم شده  یھ

ا تحت پوشش -٢غذای کودک سرالک-١:نستله در ايران عبارتند محصوالت توليدی شرکت. است دنی آناھيت  آب مع

  پلور شرکت آناھيتا

افی-٢ قھوه فوری نسکافه -١:محصوالت وارداتی شرکت نستله در ايران ودر گوشت مگی -٣ميت   شيرخشک ک  پ

واردات توسط (غذای حيوانات خانگی فريسکی  -۶قبيل کيت کت واسمارتيز  انواع شکالت از -۵ شيرخشک نان -۴

  ) ١١.()شرکت پارس پوران

  ادامه دارد                   

  :پاورقی ھا

  و١٣٨٧ دی ١۵در راني گمرك ایبه نقل از روابط عموم ،)فيت(بخش اخبار شرکت بازرگانی بين المللی آزاد  به گزارش* 
ا براساس گزارش ر یھ ن دفت ار و ف ار٩ یط ، اطالعات و ارتباطات گمركیآور آم ده ي صادرات ای ماھه سال ج االت متح

زا١١۶ون و يلي م۴١٣ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ٢٢٢.٣٨ران با يكا به ايامر هيش ي ھزار دالر اف  و افت
ده يز كل واردات كشورمان در مدت كا اياالت متحده امريسھم ا. جدھم قرار داردين نظر در رتبه ھين كشور از ايا  ٠.٩٧اد ش

ه استی كره جایس و جمھوريكشور انگلستان به لحاظ واردات در رتبه ششم و پس از سوئ در حالی که  .درصد بود .  گرفت
ه می ماھه سال جار٩انگلستان در  ه ا٨١٠ون و يلي م۵٧٨ارد و يليك ميزان ي ب اال ب واع ك رد و ي ھزار دالر ان ران صادر ك

 ٧۶۵ارد و يلين از واردات كشورمان سه ميسھم چ . درصد از كل ارزش واردات كشورمان را به خود اختصاص داد٣.٧١
ود٩٠ون و يلي م۴٩٢ارد و يليك مي درصد و از كل صادرات ٨.٨۶زان ي ھزار دالر به م٩٨٣ون و يليم ا .  ھزار دالر ب آمارھ

ه چي صادرات ای درصد۶۵/٠٣ش ي از افزایحاك ده است در حاليمدت ن در يران ب ه واردات اياد ش  ٢۶.۴٧ن يران از چيك
ا اختصاص  .افته استيدرصد رشد  ان ب ا از ين حي درصد از ارزش كل واردات از ا٩.٧۶آلم رار دارد ام ه دوم ق ث در رتب

ار م.  درصد رتبه نوزدھم را به خود اختصاص داده است١.۵٨نظر صادرات با  ارد و يليسھم آلمان از واردات كشورمان چھ
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ان ياد شده واردات ايدر مدت .  ھزار دالر بود٨٣۶ون و يلي م٢٢٠ ھزار دالر و از صادرات ٧٧٨ون و يلي م١۴٧ ران از آلم
ده  . درصد كاھش داشته است١٧.٧٠ران به آلمان ي است كه صادرات این درحاليش داشته و اي درصد افزا٣۶.۵ ارات متح ام
صاص ٩ در یعرب ا اخت سال ب ه ام د از واردات و  ٢۵.١٠ ماھ ر١٢.٨٢درص ادرات بزرگت د ص ري درص ارين ش  یك تج

ل ين كشور از صادرات كشورمان در مقايسھم ا. كشورمان بود شابه سال قب ا مدت م ه لحاظ واردات ۶.١٠سه ب  درصد و ب
ه ي اطالعات و ارتباطات گمرك با ایآور  دفتر آمار و فنیھا براساس گزارش .افته استيش ي درصد افزا۴٠.٩۴  یكشورھانك

وئ ان، س سه و ايآلم ستان، فران ه ايتاليس، انگل م واردات ب ر حج ا از يران در ميا از نظ د ام رار دارن ده ق شور عم ان ده ك
ن يازدھم نخستيك با اختصاص رتبه ي ندارند و تنھا كشور بلژیگاھين ده كشور عمده جاياد شده در بي ینظرصادرات كشورھا

  .زان صادرات را به كشورمان داشته استين ميترشيگردد كه ب ی محسوب ميیكشور اروپا

د ھراز چندگاھی اخبار اين معامالت به رسانه -١ د اول ھر دو طرف آن را تکذيب میھا درز می کن د از   ھر چن ا بع د ام کنن
ده است ه میيکی ازدر. مدتی ثابت ش ا گفت ه خبرھ ن گون ه   اخرين اي ه در  ژانوي ون دالر از٢٠٠، حدود ٢٠٠٧شود ک   ميلي

ات حساس، موشک ان AIM-54Cھای  قطع ق قاچاقچي ده، از طري االت متح ايی اي روی دري ار ني ای موجود در انب  و رادارھ
اه ده آن در دادگ ه پرون ده است ک داری ش ران خري لحه، توسط اي ياه اس ازار س وح استاھای  ب ا مفت ون و در طی . مريک ا کن ت

رار ھا نفر به اتھام نقض قوانين تحريم ھای گذشته ده سال ران تحت پيگرد ق ه اي زات نظامی ب انونی تجھي  ايران و انتقال غير ق
  ..اند گرفته و يا محکوم شده

  
وپ در  - ٢ رانس گوادل اه ١۴کنف د ١٣۵٧ دی م از ش ران آغ ذھبی اي ات م ا مقام اس ب س از آن تم د وپ شکيل ش ه ( ت روزنام

 )١٣۵٧ ديماه ١۶اطالعات 
ام عدنان خاشوقچیك فرد سعودي :داشتنددر اين ميان نقش  اسلحه یدو دالل خصوص -٣ ه ن وچھر یرانيك اي و ی ب ام من ه ن  ب

ر ا.  دانندیم رانير اي او را مشاور نخست وزی فر كه بعضیقربان ام ال شویليك دالل سالح اسرائين يعالوه ب ه ن مر ، يي، ب
  . شدین معرفيمچ به مك فارليد كيوين و به سفارش ديز توسط لدين
ر و شو یمچ ، قرباني با كیاواخر جوالن در يت لديدر نھا  ري دیليمر و اسرائييف ام یگ ه ن رودياكوف ني ب  یرابط نظام ( یم
رديدر اسرائ) رانيل و اين اسرائيشيپ ات ك رايت ايدر نھا. ل مالق رارین امر سبب شد ب ا ای برق ران در سازمان ي رابطه ب

او و موشك ضد یانت گروگان ھاياالت متحده به منظور صيخته شود و اي تازه ری طرحیت مليامن  خود، موشك ضد تانك ت
  .ران بفروشدي ھاوك را به ايیھوا
رد از طرف سازمان امني آگوست اسرائ٣٠در  ه ي اجازه یت مليل احساس ك ه است ك ه ا۵٠٠افت او خود را ب ران ي موشك ت

ل يران تحوي به ا١٩٨۵ آگوست ٣٠ در ن موشك ھاي عدد از ا١٠٠. ن خواھد كرديگزين تعداد را جاياالت متحده ايا بفروشد و
ه يیكاي امریھا  از گروگانیكين معامله باعث شد يا. ديران رسي سپتامبر به دست ا١۴ مانده در ی موشك باق۴٠٠داده شد و   ب

  )نامه دفاع مقدس خبرگزاری فارس، ويژه (. سپتامبر آزاد شود١۴ر در ين ويامينام بن
سيا - ۴ دوپل، دراين رابطه پس از سروصدای ب ای گالين ل آق شر سازمان مل وق ب ده ی حق ران از نماين ستقل، دولت اي ل م ر محاف

ن . ھای ايران دعوت کرد برای بازديد از زندان يد اي ه نظر می رس شتر ب د و بي ار آم ه چه ک که البته معلوم نشد گزارش ايشان ب
  .وام ھا به ايران بودسفر برای ماست ملی کردن قضيه و انحراف افکار عمومی و گشودن راه پرداخت 

  ل ديپلماتيک در پاکستانبه نقل از محاف" آنتسايگر کلنراشتات "ی آلمانی   روزنامه-٥
ا ۴٢١ ص٧ دکترين شوک نامی کلين بخش- ۶ ر طبق نظر سنجی دامشگاه آکسفورد تنھ اه پس از سقوط صدام ب  ٢١ يازده م

  درصد از عراقی ھاخواھان حکومت مذ ھبی بودند
  ، نگاھی به سرمايه گذاری در صنايع نفت و گاز، عليرضا ثقفی٥راه آينده ، شماره  -٧
از ميل امريقلب صنعت اتومب،  باراک اوبامای آقای اصلیاز پرونده ھا یکي" – ٨ ا از حرکت ب ته،"ستديا یک  Laurent نوش

CARROUE   لوموند ديپلوماتيک ،-  com.piknet.www  

  شه غربين شبكه افق انديمشاور -٩

  
net.dibanetwork://http - 

Content=id?php.mods/net.dibanetwork://http&showpage=task&8=pid  

   نقل از وطن امروز- ١٠

 از بنيامين ناتان ياھو دريافت نمود اسم وی ١٩٩٨نستله جايزه جوبيلی را در سال  آقای پيتر برايک نماينده وقت شرکت - ١١
ده می شود که دي  در بخش صنايع غذايی١٩٩٨ اکتبر ١٤در  virtual Israel web site ليست منتشر شده توسط در

 صحت اين ليست توسط کميسيون حقوق بشراسالمی به تاييد رسيده است
توسعه اقتصادی اين رژيم در خاک  جايزه جوبيلی جايزه ای است که اسرائيل به اشخاص يا سازمانھايی که منظور :توضيح)

 ميليون دالر کمکھا ی ٥/٦از % ٢٤: سھم نستله از اين جايزه فلسطين اشغالی سرمايه گذاری می کنند پرداخت می کندکه
 1اقتصادی اين رژيم در سال می باشد اسرائيل به شرکتھای حامی

 ازبرنامه اخبار تلويزيون ٢٠٠٠دسامبر سال  ٢٤ دقيقه بعد از ظھر روز ١٢:١٧به گزارش رويتر پخش شده در ساعت  .2
حقيق وتوسعه خود رادر شھرک سديروت در ھمان ھفته شرکت نستله مرکز ت تالويووگزارش روزنامه معاريو در يکشنبه
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نستله در  صھيونيست در آن ساکن ھستند را افتتاح نموده است و ديگر اينکه ساختمان اصلی شرکت ٢٣٠٠٠شمال غزه که 
 ھمين شھرک قرار دارد

ز را ا) شرکت توليد محصوالت غذايی در اسرائيل ) osem Investment  سھام خود در٢٠٠٢شرکت نستله در سال .3
. رژيم شد مشمول معافيت مالياتی  اين افزايش داد و % ٥٠به% ١٠

http://www.arabia.com/Qatar/business/article/English/0,5508,36207,00.html 
      


