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  حاآميت در جمهوري اسالمي رسيده ایم
  

   گزینه اي آه در برابر3
  جنبش و توده ايها قراردارد

  
ها ایراني با اميد دستيابي به  يليوندر آستانه بيست و چهارمين سالگرد انقالبي که م

آزادي، بهروزي، عدالت و بازگرداندن استقالل ملي به کشور در آن شرکت کردند، آن 
تصویر واقعي و انکارناپذیري که از ایران در برابر ما قرار دارد و تمامي نيروهاي ميهن 

  :دوست داخل و خارج کشور بر سر آن توافق دارند چنين است
ها سرگردانند  دک و نوجوان کشور، بدون هيچ سرپناهي در خيابانهزار کو 200

تنها در . خانمان شب را به صبح مي رسانند  هزار زن بي700و در کنار یک ميليون و 
 هزار جوان و نوجوان در پارک هاي شهر 20ها  تهران و به اعتراف شهرداري آن شب

 جنين و 168ود در کهریزک، سالي هاي تهران به ک خوابند و در کارخانه تبدیل زباله مي
 هزار زن خودفروش که در 300رقم شرم آور . شود ها پيدا مي کودک نورس در زباله

 هزار زن و کودک سرگردان 900تاریخ ایران سابقه نداشته از دل این یک ميليون و 
  .بيرون آمده است

است که  هزار نفر رسيده است و این درحالي 200 ميليون و 3شمار بيکاران به 
شود و همگان بر این   هزار نفر بر این رقم افزوده مي800هر سال یک ميليون و 

زندان هاي ایران .  ميليون خواهد رسيد8 تا 7هاي آینده این شمار به  اند که در سال عقيده
ها خواسته است حکم  چنان مملو از زنداني است که رئيس قوه قضائيه رسما از دادگاه

  .کنندزندان دیگر صادر ن
شود و مقامات   ميليون تخمين زده مي5شمار معتادان به مواد مخدر بيش از 

شصت درصد جنایاتي که به زندان ختم .  ميليون آن را رسما پذیرفته اند2رسمي کشور 
  .مي شود به این اعتياد وسيع و رو به گسترش وابسته است

سته به  درصد ثروت کشور از راه غارت در دست یک هزار فاميل واب90
 درصد 90داران بزرگ تجاري و روحانيون متحد آنها متمرکز شده و از دل همين  سرمایه
 در جمهوري اسالمي سر برآورده که با تبدیل تي درصد قدرت سياسي حاکمي85ثروت 

 قضائي در برابر مردم ایستاده -بسيج به ابزار سرکوب و قوه قضائيه به فرمانداري نظامي
اهند از طریق اصالحات و پرهيز از رفتن به سوي جنگ داخلي بر مردمي که مي خو. است

 57سرنوشت خویش حاکم شده و از آخرین امکانات ممکن براي نجات انقالب سال 
  .استفاده کنند

داري بنادر جنوب کشور را به بندرگاه کاالي قاچاق تبدیل کرده و  همين سرمایه
یکي سلطان کچ و . ول بيرون مي آورداز دل نابودي جنگل و معدن و تاراج نفت ایران پ

دیگري سلطان سنگ، و یکي سلطان زعفران و آن دیگري سلطان زیره و گاز است و 
دست در دست هم صنعت و توليد کشور را از صنایع پارچه بافي و نساجي گرفته تا توليد 

  ) بخوانيد2بقيه را در ص . (اند نيشکر کشور نابود کرده
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  ) از ص اول… اي آه سه گزینهبقيه (
  

 7 هزار هکتار جنگل هاي ايران 400 ميليون و 12از 
 هزار هکتار باقي مانده است و به همين جهت در شمال 499ميليون و 

دامپروري . انکن تبديل مي شوديکشور هر بارندگي تندي به سيلي بن
 به اينسو رو به 62ايران با واردات يك ميليون تن گوشت  از سال 

    .انقراض است
 ايراني خود به چشم خويش شاهد اين وضع فاجعه  هاميليون

 با عزم تغيير اين شرايط ، هستند57بار و بر باد رفتن اميدهاي انقالب 
هاي راي رفتند و به  و جلوگيري از اين فاجعه ملي به پاي صندوق

  در جمهوري اسالمي جبهه متحد ثروت و قدرت.اصالحات راي دادند
 با اميد ادامه غارتگري بر امنيتي کردن و نظامي کردنهمچنان 
ها، شكنجه و  و بر مشي گسترش زندان هاي سياسي، دستگيري جامعه
 ميهن دوستان مذهبي و غير گيري و نمايش هاي تلويزيوني اعتراف

، 57اي آه در آغاز خيانت به انقالب  شيوه .دآن ميمذهبي پا فشاري 
از (هاي فرهيخته و انقالبي آشور ما بزرگترين ميهن دوستان و چهره 

) جمله رهبران و آادرهاي حزب توده ايران و ديگر نيروهاي انقالبي
آاربرد ندارد،   نه تنهاديگر اين شيوه .را به آام مرگ و اعدام آشيد

همچنان آه ادامه غارتگري و . بلكه ادامه آن نيز ديگر ممكن نيست
 مذهب و سخن گفتن بنام فريب مردم با پنهان شدن در پشت نقاب

 چنان ممكن نيست، آه .انقالب و عمل ضدانقالب ديگــر ممكن نيست
ها به مطبوعات،  حتي راه يافتن اخبار جسته و گريخته اين غارتگري

هاي جنگي در زير پاي فرماندهان شكسته خورده و  نقش انفجار مين
ند  يورش به چ.گذاري شده را دارد در حال فرار از ميادين ميـن

موسسه نظر سنجي آه سقوط اعتبار روحانيت در جامعه و بي 
اعتمادي عمومي نسبت به چند شخصيت حكومتي، از جمله رهبر و 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت را در آمار و ازقام ارائه آرده بودند و 

اي از پافشاري بر انكار حقيقت  دستگيري مديران اين موسسات، نمونه
 ترفيندي آه بي اعتنائي افكار .تبه ضرب زندان و اعتراف اس

عمومي نسبت به آن و شكست در بهره گيري تبليغاتي از آن خود 
 همچنان آه وحشت از .شكست آن و نا آارآمدي ادامه آنستنمايانگر 

انتشار خبر معامالت روحانيون بلند پايه حكومتي در بورس تهران و 
نقش انفجار تاسيس بنيادهاي عظيم مالي از سوي آنها در مطبوعات 

روزنامه بهار به دليل انتشار  (.مين در زير پاي آقايان را بازي آرد
 ميليون توماني بنياد الزهرا در بورس تهران توقيف 40خبر معامله 

  )شد
  

 و 57حاصل دو دهه مقاومت در برابر خواست هاي اساسي انقالب 
شش سال مقاومت در برابر خواست و اراده مردم براي اصالحات و 

  ات آن انقالب از نابودي آامل به آجا انجاميده است؟نج
  

شش سال مقاومت در برابر اصالحات و توطئه عليه 
جمهوريت و آراء مردم، عمال اميدها را از امكان تحوالت در 

 اگر تحولي .جمهوري اسالمي بطرز مشهودي آاهش داده است
اقي آه اميد آن هنوز ب(اساسي در حاآميت جمهوري اسالمي رخ ندهد 

اي در جامعه و  هائي آه عامل چنين فاجعه و همچنان خودي) است
برباد دهنده اميدهاي مردم هستند بر ادامه حاآميت خود به ضرب 
گلوله و شكنجه و زندان بخواهند ادامه دهند و گزينه ديگري يافت 

ترين تحريم انتخابات نه به فرمان اين و يا  نشود، همگان شاهد گسترده
 و درك و اراده خود مردم  اسي، بلكه به فرمان جنبشآن سازمان سي
   .خواهيم بود

از آنجا آه انتخابات در ايران و بويژه در شرايط آنوني، با 
ها در پاآستان و يا هر آجاي جهان متفاوت است و  انتخابات نظامي

نمايش سقوط مشروعيت حاآميت بزرگترين دستآوز براي دخالت 
خواهد شد، مخالفان جمهوريت عمال در خارجي در امور داخلي ايران 
  !خدمت امريكا عمل خواهند آرد

به اين ترتيب، انفجار عمومي امر غافلگيرآننده و غير قابل 
انتظاري نيست، بلكه غافلگير شدن تمام نيروهاي ملي و طرفدار 
تحوالت مثبت در ايران از يكسو و سوار شدن امريكا بر گرده اين 

اي آه نه تنها    فاجعه.اي غافلگيرآننده است هانفجار از سوي ديگر فاجع
 خواهد گذاشت، نه تنها آزادي به يغما رفته 57نقطه پايان بر انقالب 

از سوي غارتگران حاآم در جمهوري اسالمي را آامل خواهد آرد، 
نه تنها جمهوريت و حاآميت اراده مردم، بلكه استقالل آشور را، در 

بردن آن در يك جنگ داخلي به حد چند پارچه شدن ايران و فرو 
 چه با حمله نظامي و -  استقرار امريكا در عراق، .همراه خواهد داشت

 و روي برگرداندن مردم از - چه با خروج صدام حسين از عراق
صندوق هاي راي و پشت آردن آنها به مجموعه حاآميت تمام زمينه 

  .هاي الزم جهت اين مداخله مستقيم را فراهم خواهد ساخت
 انفجار عمومي امري تخيلي و دور از ذهن است و نه نه

 حتي در .مداخله امريكا در امور داخلي ايران غير قابل پيش بيني
تفسيرهائي آه از هم اآنون درباره برقراري سلطه امريكا بر نفت 

 اين .عراق منتشر مي شود اشاره به همين واقعيت ديده مي شود
" اآونوميست" انگلستان سياسي- واقعيت را مفسر نشريه اقتصادي

  :چنين بيان مي آند
تصرف عراق از سوي ارتش امريکا و سقوط پس از "

منتظر يک انفجار عظيم اجتماعي در "قيمت نفت در سطح جهان، بايد 
  ".ايران بود

در صورت تبعيد - طرح تصرف عراق بدون شليك گلوله،   
ه  ، همانقدر خطر سلط- صدام حسين و سلطه امريكا بر اين آشور

امريكا بر ايران را ممكن و نزديك مي آند آه حمله نظامي امريكا به 
 در هر دو حالت هم جدائي بخش .عراق، همراه با پيامدهاي نظامي آن

 نظامي ايران و تحميل يك - هايي از خاك ايران و هم محاصره تبليغاتي
انتخابات و يا رفراندوم امريكائي به ايران، تحت نظارت سازمان ملل 

 اين همان گزينه ايست آه اآنون در .هاست ل ترين گزينهمحتم
 همچنان آه طرح سلطه بر عراق بدون شليك .شود ونـزوئال تمرين مي

گلوله و به تبعيد فرستادن صدام حسين تمرين مي شود و در اين ميان 
حاآميت جمهوري اسالمي همانند توپي سر گردان در ميدان بازي، 

آشورهاي آوچك و بزرگ عربي اينسو و ميان اروپا و امريكا و حتي 
  !آنسو مي شود

  
  سه گزينه محتمل 

بدين ترتيب، نبرد بر سر حاآميت در جمهوري اسالمي آه 
از فرداي پيروزي اين انقالب آغاز شد، پس طي مسيري خونين و پر 
هزينه به لحظات عريان و تعيين آننده آنوني رسيده و وارد آخرين 

بي آه تنها به دليل حضور ميليون ها  انقال.مراحل خود  شده است
مردم ايران در صحنه سياسي و در خيابان ها به پيروزي سريع در 
سرنگوني نظام استبداد شاهنشاهي انجاميد و ضعف در انسجام و 

هاي ديني نيروهاي مذهبي  درك، بينش، شناخت طبقاتي و گرايش
  .اشتآننده آن نقش بزرگي در بوجود آمدن فاجعه آنوني د رهبري

ضعفي آه با حضور معنوي حزب توده ايران در صحنه 
سياسي سال هاي نخست پيروزي انقالب تا حدود زيادي جبران مي 
شد و با اطمينان مي توان گفت آه با ادامه اين حضور، خيانت به 

 و 57انقالب و رفتن به سوي چنين سرنوشتي آه اآنون براي انقالب 
 به همين دليل، .ور از ذهن مي نمايداند  امري بسيار د ايران رقم زده

حذف حزب توده ايران از صحنه سياسي و پيكار علني در آشور، از 
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همان آغاز پيروزي انقالب در دستور آار مخالفان تثبيت دستآوردهاي 
انقالب در داخل آشور و دشمنان استقالل ملي و برقراري عدالت و 

 - امريكا و انگلستان بويژه از سوي –آزادي در ايران در سطح جهاني 
 سرمايه داري تجاري ايران در پيوند با روحانيت مرتجع .قرار گرفت

 آه در حاآميت بعد از انقالب 57هاي واقعي انقالب  و مخالف آرمان
براي خويش سكوهاي پرش برپا آرده بود، در طول سال هاي جنگ 
و پس از عبور از گردنه دشوار خارج ساختن حزب توده ايران از 

ر فعاليت علني و قانوني در آشور و سپس قتل عام آنها در مدا
هاي جمهوري اسالمي وزنه نبرد آه بر آه در حاآميت  زندان

 پس از درگذشت آيت اهللا .جمهوري اسالمي را به سود خود تغيير داد
خميني، آنچه را در حاآميت نصيب خود ساخته بود نه تنها تثبيت 

 ابعاد اين گسترش را اآنون با . دادهاي بلند گسترش آرد، بلكه با گام
داري ايران، آه  حضور نمايندگان اين روحانيت و اين بخش از سرمايه

داري است در تمامي ارگان  ترين قشر سرمايه در عين حال عقب مانده
 درصد از 85 يعني در قبضه .هاي غير انتخابي حاآميت شاهديم
  .قدرت حاآميت در جمهوري اسالمي

ات، ديگر بيان نكاتي بكر و ناگفته در بيان اين واقعي
 بسياري از نيروهاي آنوني طرفدار .جمهوري اسالمي نيست

اصالحات در حاآميت جمهوري اسالمي آه در سالهاي نخست 
پيروزي انقالب نتوانستند اين واقعيات را آه پيوسته از سوي حزب 
رد توده ايران و بعنوان نگرشي علمي و طبقاتي پيرامون حاآميت و نب

در درون آن بيان مي شد درك آنند، اآنون خود با زبان و قلم خويش 
 حتي اگر فراموش آرده باشند حزب توده ايران در آن .آنند بيان مي

سال هاي پرمخاطره و براي نجات انقالب از سقوط در ورطه آنوني 
چه گفت و چرا بر ضرورت تشكيل جبهه متحدي از نيروهاي طرفدار 

هاي مذهبي و خودي و غير خودي پيوسته  ز مرزبنديانقالب، به دور ا
 به همان -  مطلع و غير مطلع از گذشته-  آنها امروز خود.پاي فشرد

اتحاد و تشكيل : اي رسيده اند آه حزب توده ايران مي گفت نتيجه
  !جبهه

اگر اين اتحاد در ابتداي پيروزي انقالب براي دفاع از 
 نيروهاي مذهبي و نه هم دستآوردهاي انقالب و بازشناسي طبقاتي

هاي ظاهري مذهبي ضرورت داشت، امروز براي اصالحات  انديشي
 آه 57و مقاومت در برابر مخالفان آرمانها و اهداف اصلي انقالب 

 نه تنها . درصد قدرت حاآميت را در اختيار دارند ضروري است85
ي  آنچنان حياتي آه آخرين اميد ها برا.ضروري است بلكه حياتي است

  . بدان بستگي دار57نجات انقالب 
تبار و  هائي نظير آقايان علوي امروز وقتي برخي شخصيت

پور و موسوي تبريزي و يا  زاده و يا روحانيوني نظير محتشمي يا تاج
برخي رهبران جبهه مشارآت ايران اسالمي با صراحت از اين 

گويند و عليرغم همه حمالت تبليغاتي و فشارهاي  ضرورت سخن مي
ضائي آه بر آنها وارد مي آيد از تشكيل اين جبهه و پشت سر گذاشتن ق

دفاع ) به درجات مختلف( مرزبندي مصنوعي خودي و غير خودي 
ها براي  اي گسترده از همه تفكرات و انديشه مي آنند و يا تشكيل جبهه

اصالحات مورد تائيد و تاآيد نيروهاي ملي و ملي مذهبي است، ما 
ي خود را از اين درك علمي و واقع بيني ميهن توانيم خرسند نمي

دوستانه بيان نكنيم و ياد انديشه ورزان سياسي بزرگي را آه در راه 
تالش براي چنين جبهه اي جان خويش را در آف نهادند و سر خويش 

  .را به دار سپردند زنده نگه نداريم
اين شناخت به قيمتي بس گران بدست آمده و به همين جهت 

تمام توان نه تنها در راه حفظ آن آوشيد، بلكه در جهت گسترش بايد با 
  .آن گام عملي نيز برداشت

 همت 57توان و بايد به نجات انقالب  با اين عزم و اراده مي
گماشت و اين در شرايطي است آه شكست پاياني انقالب مي تواند، 
حتي در صورت تكه پاره نشدن ايران، به بازگشت نظام گذشته و پيش 

 با جنبش اصالحي گره خورده 57 نجات انقالب .ز انقالب بيانجامدا
است و به همين جهت ما اين جنبش را جنبش اصالحات انقالبي مي 

اي گسترده و فارغ از  حال اعتقاد داريم اگر جبهه در عين .دانيم
مرزبندهاي فاشيستي و خانمان برانداز دو دهه گذشته براي رهبري آن 

ر بصورت بسيار جدي وجود دارد آه با استفاده بوجود نيآيد اين خط
ء رهبري جمعي اصالحات، امريكا بر موج نارضائي و  از خال

بحراني آه در ابتداي اين مطلب گوشه اي از آن تشريح شد سوار شده 
 اين .و از دل انفجار اجتماعي حاآميت خود را بر ايران تحميل آند

 .ن نبايد به خود راه دادخطر جدي است و آوچكترين پروائي در بيان آ
خطري آه حتي مي تواند با آراء مردم نااميد از تحول در داخل آشور 

  .و نفرت از حاآميت حادث شود
 براي آينده ايران و جنبش اصالحات و سه گزينهاز نظر ما 
  : محتمل است57حتي سرانجام انقالب 

ا   خيانت آشكار ملي بخشي از حاآميت آه اآنون ثروت و قدرت ر- 1
در اختيار دارد و براي حفظ آن با خود شيطان هم زدوبند مي آند چـه 

 اين بخش از حاآميت خود را داري ظرفيت هر نوع  .رسد به امريكا
جنايت و قتل عام و معامله اي با امريكا نشان داده و حاضر است 

 را اعالم آند و حتي پايگاه نظامي و جاسوسي 57پرده ختم انقالب  بي
 با آمال تاسف و حيرت امروز در ميان اين .امريكا بگذارددر اختيار 

بخش از حاآميت روحانيون و غير روحانيوني حضور دارند آه از 
 آنها عمدتا .نظر ما پيوندهاي ملي آنها با ايران بسيار ضعيف است

زاده و يا بزرگ شده شهرهاي مذهبي عراق اند و به معاود شهرت 
  .دارند

ومي و نااميدي از تحوالت دروني، اميد به   نارضائي و بحران عم- 2
خارج را چنان تقويت آند آه امريكا با توجه به موقعيتي آه در 
اطراف ايران و در سطح جهان يافته يك انتخابات و يا رفراندوم را از 

المللي به ايران تحميل آند و آلترناتيو خود را از دل  طريق مجامع بين
اين رفراندوم با آنچه آه گزينه اول  حاصل .اين انتخابات بيرون آود
  .است تفاوت چنداني ندارد

 گزينه سوم پيروزي اصالحات بر ضد اصالحات و تغييرات - 3
اساسي در ساختار حاآميت و اصالح  قانون اساسي بر اساس خواست 

 اين گزينه داراي چنان آيفيتي است آه .و نياز جنبش و اراده ملي است
اند از سوي مخالفان همراه داشته باشد، هاي سنگين را مي تو واآنش

اما هيچ گريزي از آن نيست و براي تحقق آن همه توان و امكانات را 
 بي شك بخشي از اين توان و امكان در نيروهاي .بايد به خدمت گرفت

 .  نهفته است– اعم از سپاهي، ارتشي و انتظامي- نظامي آشور 
عار و سياست دور ما با شبموجب اين ارزيابي و شناخت است آه 

توانيم موافق باشيم،  آردن اين نيروها از عرصه سياسي آشور نمي
زيرا اين سياست و شعار تنها بدنه اين نيروها را از حضور در صحنه 

ها در آنار قدرتي آه حاآميت  سياسي محروم مي آند و فرماندهان آن
  .و ثروت را دراختيار دارد باقي مي ماند

 آه خود در آن نقش انكار 57ه پيروزي انقالب ها، در آستان توده اي
ناپذير داشته اند و براي آن هزينه اي بزرگ پرداخت آرده اند، گزينه 

اي ملي ارزيابي آرده و از هيچ تالشي براي تحقق آن  سوم را، گرينه
  .فروگزار نخواهند آرد
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  پایان یک توهم آغاز یک فاجعه

 سپاه بدر در رکاب
  ارتش امریکا

  
رهبر حزب الدعوه عراق در واشنگتن و مالقات با حضور 

 مشاور عالي رئيس جمهور امریکا در امور ،وي با زلماي خليل زاد
افغانستان، ایران و عراق ترکيب هيات حکومت جانشين صدام حسين 

در این مالقات بر سر دو مسئله مورد . از نظر امریکا تکميل شد
  : نظر امریکا تفاهم حاصل شد

ز سپاه بدر در کنار امریکا و در حمله زميني از جنوب استفاده ا  -1
  به عراق؛ 

  .پذیرش یک ژنرال مقيم امریکا بعنوان جانشين صدام در بغداد -2
به این ترتيب دو جوجه اي که زیر پر و بال شوراي 
تبليغات اسالمي و واحد نهضت هاي آزادیبخش اسالمي سپاه 

امي خود در خدمت پاسداران بزرگ شده بودند با خدم و حشم نظ
مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و حزب : امریکا قرار گرفتند

نوباوه اي که طي ! الدعوه عراق که سپاه بدر عصاي دستشان بود
 سال بجاي شير، بخشي از درآمد نفت ایران را به گلویش ریخته 20
آنها که چفيه به گردن، جهاد اکبر را مي خواستند رهبري کنند . بودند
 بي محتوا ساختن مبارزه با امپریاليسم امریکا خسته نشده اند، و از

سپاهي که عمدتا معاودین ! سکوت را بدرقه راه سپاه بدر کردند
عراقي در آن به صف شده اند و چندان دور از ذهن نيست که پس از 
استقرار در نجف و کربال لوله هاي تفنگ خویش را به سوي اهواز 

  !و آبادان بر گردانند
اهم روساي مجلس اعالي انقالب اسالمي و حزب الدعوه تف

عراق با امریکا مي تواند چنين مفهومي داشته باشد و آغاز حمله 
نظامي امریکا به عراق به این مفهوم، مفاهيم دیگري را هم اضافه 
کند و نقشه جغرافياي منطقه را چنان دگرگون سازد که اسرائيل به 

کرکوک دست یابد و براي کردهاي نفت خليج فارس و ترکيه به نفت 
همه چيز به درایت . منطقه نيز سرنوشتي مشترک رقم زده شود

آیا بخش پرقدرت . حاکميت و همبستگي ملي در ایران بستگي دارد
حاکميت جمهوري اسالمي داراي چنين درایتي است؟ همبستگي ملي 
ایران تامين است؟ روحانيت ایران عموما و روحانيت نيمه عراقي و 
نيمه ایراني که در حوزه هاي دیني نجف و کربال عمامه بر سر 
گذاشته آنچنان نگران وحدت ملي و حفظ تماميت ارضي کشور هستند 
که جائي براي نگراني نباشد؟ آن صاحبان شرکت هاي بزرگ نفتي 
امریکا که با یاري گرفتن از کارگزاران عراقي  این شرکت ها 

 گيرند، فردا درکنار کارگزاران اکنون براي آینده عراق تصميم مي
ایراني نخواهند توانست براي ایراني که همبستگي ملي آن از هم 
گسسته و حکومت مرکزي آن نه اعتبار سياسي دارد و نه مشروعيت 
مردمي حکومت جایگزین تعيين کنند؟ سرنوشت عراق عبرت آموز 

  :است
کميته : "گوید واشنگتن پست از قول سخنگوي کاخ سفيد مي

  نظامي-از صاحبان شرکت هاي صنعتيمتشکل " زاد سازي عراقآ
این کميته به ریاست . است که منافع آنها در راه اندازي جنگ است

الکهيد "مدیر سابق توسعه بين المللي کمپاني " بروس جانسون"

جورج : تشکيل شده است و دیگر اعضاي آن عبارتند از " مارتين
نماینده (جان مک کين اتور  وزیر امور خارجه سابق، سن،شولتز
 مشاور امنيت ،کندوليزا رایس و باب کري؛ سناتور سابق )آریزونا

 .  معاون وياستيفن هاوليملي دولت بوش و 
فرد هاليدي، مفسر واشنگتن پست، متاثر از جنبش ضد 

هاي  گذرد امریکایي هر روز که مي: نویسد جنگ در امریکا مي
کنند و در نتيجه  را احساس ميهاي جنگي بوش  بيشتري خطر برنامه
تهدیدي از سوي عراق متوجه امریکا نيست و . کنند با آن مخالفت مي

 جنگ تنها بخاطر کنترل نفت عراق صورت واضح است که این
  . هاي کشتار جمعي ندارد  و هيچ ربطي به سالحگيرد مي

هاليدي از مردم صلح طلب امریکا خواست تا براي صلح 
. د را به گوش نمایندگان مجلس و سنا برسانندبپاخيزند و صداي خو

دولت بوش باید درک کند که مردم امریکا جنگ دیگري " :او گفت
  ." بخاطر نفت و گاز را تحمل نخواهند کرد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  با آغاز جنگ تبليغاتي در ماه هاي آینده

  آشکارا از اشغال مناطق
 ویندنفتي ایران مي گ

  چاپ کانادا – Toronto Sunترجمه از نشریه 
  
، وزیر جدید دفاع اسرائيل آه در ایران بدنيا "شائول مافز"

آمده است، تاآنون چند بار طرح بمباران نيروگاههاي اتمي ایران را 
 در واقع نيز اسرائيل با در اختيار داشتن .مطرح آرده است

تيار این آشور قرار داده هاي بالستيك وآروز آه امریكا در اخ موشك
قادر به تدارك حمله نظامي به هر هدف، در هر نقطه از خاك ایران 

 آیا این تصميم  یك برنامه جدید است؟ دالئلي در دست است آه .است
اي از پيش تدارك دیده شده و از این نظر  نشان مي دهد چنين حمله

این  .تصميم جدیدي در امریكا و یا اسرائيل گرفته نشده است
با صراحت بيشتري در روزهاي ) حمله نظامي به ایران(استراتژي 

 خبري .گذشته توسط آریل شارون، نخست وزیر اسرائيل اعالم شد
:  آنچه شارون گفت چنين بود.آه در شمال امریكا چندان منعكس نشد

  ! ما خواستار حمله نظامي به ایران، بعد از روز حمله به عراق هستيم
 پایان ژانویه آه در پيش است آریل اگر در انتخابات

اي براي  شارون در قدرت باقي بماند، سياست مشت آهنين او روزنه
توان  صلح در منطقه باقي خواهد گذاشت؟ براي این سئوال زماني مي

پاسخ واقعي یافت آه توجه داشته باشيم در امریكا راست گرایان حاآم 
فاع این آشور در وزارت دبر شوراي عالي دفاع امریكا و رهبري 

حال حاضر سرگرم طرح نقشه اشغال ایران پس از عراق و آزاد 
آنها اميدوارند جنگ  .نفتي هستند) بخوانيد اشغال(ر ــسازي ذخائ

داخلي در ایران آغاز شود تا در نهایت امر یك رژیم امریكائي قدرت 
 امریكا در انتظار این لحظه در آن زماني است آه .را بدست بگيرد

 از هم اآنون .هاي نظامي این آشور در عراق مستقر شده باشندنيرو
آنند آه ورود ارتش امریكا به ایران ممكن است از غرب  پنهان نمي

عراق صورت گيرد و همزمان با آن ارتش اسرائيل معضل هميشگي 
ریچارد پرل، معاون وزارت دفاع  .خود با سوریه و لبنان را حل آند

 سخن مي گوید آه بموجب TVOبرنامه امریكا از تهاجم وسيع در 
  )12بقيه در ص (آمریكا در حال آماده شدن براي حمله نظامي "آن 
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  :ناصر واعظ طبسي

  محاکمه من
  !محاکمه رهبر است

  
آقازاده آیت اهللا واعظ طبسي همچنان بين ایران، دوبي و 
. امریکا در پرواز است و پرونده اش باز نشده نيمه بسته شده است

 ميليارد تومان سر بانک ملي 120 طبسي در یک قلم ناصر واعظ
ایران کاله گذاشته و  آنچه را به جيب زده به بانک هاي دوبي منتقل 

  .کرده است
اگر معناي توسعه اقتصادي، توسعه مالکيت و پروار شدن 
حساب هاي بانکي باشد، این توسعه در جمهوري اسالمي ادامه دارد 

الس و ثروت اندوزي، همانا بستن و اگر منظور از مبارزه با اخت
مطبوعات و دوختن دهان روزنامه نگاران باشد، این توسعه نيز با 

براي توصيف و درک قدرت بي پرسش آیت . شدت دنبال مي شود
اهللا واعظ طبسي، که او را برگمار کننده اصلي رهبر، بعد از 

همين  درگذشت آیت اهللا خميني مي دانند، اگر تنها یک قلم کافي باشد، 
 ميليارد توماني براي پشت قباله اقتصادي و سياسي ناصر 120قلم 

  .واعظ طبسي کافي است
 را منتظرند تا پس از یورش همه ”المکاسب“پرونده 

جانبه به جنبش اصالحات به بایگاني جمهوري اسالمي بسپارند و به 
همين دليل هفته به هفته و ماه به ماه این رسيدگي را به عقب مي 

ند تا بلکه در این فاصله کار تمام شده و مردم آن را در انبوه انداز
  !حوادث خونين کودتائي فراموش کنند

المکاسب از جمله بنيادهاي مخفي در جمهوري اسالمي 
بود و ناصر واعظ طبسي تا زماني که با چند فرمانده سپاه پاسداران 

 اختالس یقه به یقه نشده بود نامش بعنوان متهم به یکي از بزرگترین
  .ها مطرح نبود

در یکي از روزهاي گرم تابستان گذشته، چند فرمانده 
سپاه که شعارهاي رهبر براي مبارزه با مفاسد اقتصادي را جدي 
گرفته و حمایل جانشين ساختن توسعه اقتصادي بجاي توسعه سياسي 
را به گردن آویخته بودند سري هم به مشهد زدند تا از سلطان نشين 

به هر کجاي شهر که سر کشيدند . دیداري کرده باشندخراسان هم 
مهر آستانقدس رضوي داشت و با هر کس گفتگو کردند از آیت اهللا 

به اداره   در پایان دیدارها و بازدید ها. طبسي و آقازاده اش ناليد
در همين . مرکزي آستانقدس رفتند تا با آیت اهللا طبسي دیدار کنند

ماندهان و ناصر واعظ طبسي پيش ساختمان برخوردي بين این فر
فرماندهان سپاه که در . آمد که طي آن نطفه پرونده المکاسب بسته شد

جستجوي مفاسد اقتصادي به آستانقدس رسيده بودند، بدليل ورود 
سرزده به اتاق هاي مرکزي با اعتراض تند جواني روبرو شدند که 

او . اشتزنجيري ضخيم از طال بر گردن و دستبندي طال بر دست د
خواهان خروج فوري این فرماندهان از ساختمان مرکزي آستانقدس 
بود و وقتي کار به تند خوئي انجاميد یکي از فرماندهان سپاه با سيلي 
  .آن جوان و زور گاردهاي محافظ وي از ساختمان بيرون انداخته شد

آنها روز بعد و با توصيه اي که از تهران به آستانقدس 
در این . ند واعظ طبسي را ببينند تا ماجرا خاتمه یابدرسيد بود توانست

دیدار واعظ به فرماندهان معترض به سر و وضع ناصر طبسي 
شما . هرکس در آن دنيا پاسخگوي اعمال خود در این دنياست: "گفت

  !"در آن دنيا بجاي ناصر مؤاخذه نخواهيد شد

این پایان دیداري بود که به قصد رسيدگي به مفاسد 
بقيه ماجرا در شوراي فرماندهي سپاه . ي صورت گرفته بوداقتصاد

دنبال شد و با فشار این فرماندهان به رهبر، قرار شد پرونده 
المکاسب باز شود و با ترتيب دادن یک دادگاه نمایشي فرماندهان 
 تمعترض آرام گرفته و کار به شورش در ميان آنها نيانجامد و طش

قتصادي و توسعه اقتصادي مورد رسيدگي به مفاسد ا"رسوائي طرح 
  !از بام نيافتد" نظر رهبر

چند بار ناصر واعظ طبسي به دادگاه خواسته شد اما او یا 
غيابا برایش یک . در سفر امریکا بود و یا در دفتر کارش در دوبي

 ميليارد توماني صادر کردند که بالفاصله خانه اي بعنوان 5وثيقه 
بعدها شناسائي صاحب . ه گذاشته شداین وثيقه در اختيار قوه قضائي

این خانه به سوژه اي تازه در پرونده المکاسب و ناصر واعظ طبسي 
دفتر علي اکبر ناطق نوري با صدور اطالعيه اي مالکيت . اضافه شد

وي بر این خانه را تکذیب کرد، اما اگر باور و اطالع عمومي چنين 
  نبود، چه نيازي به چنين تکذیبي بود؟

 روزنامه، راه انداختن جنجال دادگاه شهرام بستن چند
جزایری، اعالم حکم اعدام هاشم آغاجري، یورش به مؤسسات نظر 
سنجي و دستگيري عباس عبدي و اکنون جنجال پيرامون چاپ 
طرحي در روزنامه حيات نو که گویا شباهت به آیت اهللا خميني 

ده و بستن دارد، همه و همه براي رفتن به سوي اعالم حالت فوق العا
کليه مطبوعات و شکستن بقيه قلم هاي نيمه شکسته ادامه تالش هائي 
. است که بموجب آن باید بر این غارتگري پرده سانسور کشيده شود

همه این جنجال ها باید جانشين رسيدگي به غارت افسانه اي آقازاده 
  .هائي نظير آقازاده آیت اهللا واعظ طبسي شود

 است که ناصر واعظ طبسي  با همين جنجال هاي جدید
آسوده از خطر پيگيري پرونده اش مصاحبه مطبوعاتي با روزنامه و 

. کرده و طلبکار هم شده است" قدس"و " حریم"نشریه ارگان پدرش 
این گفتگو که در آن ناصر واعظ طبسي مدعی سياسي شدن پرونده 

  .المکاسب شده را در زیر مي خوانيد
  

  غارت مظلومانه و غير سياسي
: ناصر واعظ طبسي در باره سياسي شدن پرونده اش گفت

حجت االسالم عليزاده رئيس کل دادگستري (قاضي القضات " 
داشتند، در مورد  در جلسه اي آه مدت ها پيش با دانشجویان)  تهران

 بهتر است بگویم پرونده فرزند توليت آستان قدس«: المكاسب گفتند
سي آنها با پرونده من همين جمله نشانگر برخورد سيا» رضوي
  ."است

علي القاعده ناصر واعظ طبسي باید بداند فرزند کيست و 
از آن مهم تر، این را بداند که بدون حمایت و  قدرت پدرش در 
جمهوري اسالمي شاید کاسب بازار مي شد و یا در حجره یکي از 
بازاري ها جنس جابجا مي کرد و دفتر مي نوشت، اما یقينا 

 نمي توانست راه انداخته و یک تراست اقتصادي را" المکاسب"
تشکيل دهد که یکسرش به سرخس و  گاز وصل باشد و سر دیگرش 

  ! به بانک هاي دوبي
اصر واعظ طبسي در بخش دیگري از مصاحبه اش ـن

 بعضي ها قصد دارند با تالش در جهت محكوم آردن من،: " گفت
ناحي آه وابسته به مقام آیت اهللا طبسي را بد نام آنند و بعد بگویند ج

  " .خودشان مشكل دارند، رهبري هستند
ناصر واعظ طبسي که در آستانه برگزاري جلسات علني 

که تشکيل نشد و تا در بر این پاشنه مي ( پرونده المكاسب، دادگاه
بقيه در ص (موارد اتهامي خود را )  چرخد تشکيل هم نخواهد شد

7(  
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  بندر نشينان
  در ساحل تجارت

 جهان به آشورهاي شمال و آشورهاي جنوب، راه تقسيم
حلي بود آه آارشناسان تبليغاتي جهان سرمایه داري براي از اذهان 
: دور ساختن دو اصطالح مهم در مطبوعات جهان جا انداختند

این ". جهان سوم" و " آشورهاي غارت شده و نيمه مستعمره"
بيرون آمده اصطالحات از دل دوران پس از پيروزي انقالب اآتبر 

بود و جنبش هاي رهائي بخش و دمكراتيك جهان را، تا مرزهاي 
این اصطالح . در بطن خود داشت" راه رشد غير سرمایه داري"

جدید باید جاي غارتگر و غارت شده را در فرهنگ انقالبي جهان 
  .مي گرفت

اگر شمال و جنوب را با همين معنا و مفهوم آخر، یعني 
ابر بگيریم، آنوقت مي توان براي زندگي در غارتگر و غارت شده بر

  .شمال و جنوب خليج فارس این اصطالح را به خدمت گرفت
 آيلومتر 2400شمال خليج فارس با مسافتي حدود 

سرزميني است با مردمي زحمتكش آه ثروت را براي شمال خليج 
  .فارس فراهم مي آنند

 از شمال شرقي خليج فارس به غرب آن برویم تا قصه این
جائيكه .  شروع آنيمچابهارغصه را از یكجا شروع آرده باشيم، از 

مردم ساآن آن وقتي خبر تاسيس منطقه آزاد تجاري را شنيدند با این 
. تصور آه نان به سفره شان افزوده خواهد شد در پوست نگنجيدند

آغاز دوران ریاست جمهوري هاشمي رفسنجاني و وعده هاي بزرگ 
  . باغي هم بود، ميوه چينش مردم محلي نبودنداگر. و باغ هاي دلگشا

آارگاه هاي لنج سازي آه با وسواس و رقابت لنج هاي 
ماهيگيري مي ساختند، به آارگاه هاي ساختن لنج هاي باري تبدیل 

ماهيگيران به ملواناني تبدیل شدند آه بجاي ماهي انواع آاالها . شدند
از تك سواري تجاري آه آغ: را با این لنج ها نقل و انتقال مي دادند

بر اسب مراد در جمهوري اسالمي سوار شده و راه صد شبه را یك 
  .شبه مي پيمودند

غرفه ها و حجره ها یكي بعد از دیگري، ابتدا در همان 
بازار سنتي چابهار و اطراف گمرك این بندر و سپس در ساختمان 

همي در این غرفه ها مردم محلي نه س. هاي نوساز استقرار یافتند
داشتند و نه حضوري، چرا آه نه آه در بساط داشتند آه با آن سودا 

آنها آه آمده . آنند و نه قدرت حكومتي را پشت سر آه حمایتشان آند
یاني آمدند و در چابهار لنگر " آقا. "بودند این هر دو را یكجا داشتند

ا انداختند، بادبان تجارت و ارتباط با آنسوي خليج فارس به فرمان آنه
باال و پائين شد و مردم محلي همچنان ملواناني باقي ماندند آه هر گاه 

ساآتشان وعده به آینده سر به شورش برداشتند مقامات محلي با 
ماهيگيري و لنج سازي سنتي جاي خود را به عضویت در . آردند

آنچه وارد . شبكه پيچ در پيچ تجارت و باربري با لنج هاي باري داد
رك و ماليات به تهران سرازیر شد و آنچه به خانه شد، فارغ از گم

مردم رفت ناني بود آه از باربري نصيب ماهيگيران قدیم و باربران 
  .جدید شد

هاشمي . سالها از اعالم چابهار بعنوان بندر آزاد مي گذرد
رفسنجاني از ریاست جمهوري به مجمع تشخيص مصلحت رفته و 

 تجاري به رتق و فتق امور تجار بزرگ در باالترین طبقه برج هاي
مسافراني آه از چابهار عبور مي آنند، آن را بندري مي . مشغولند

" آاالي همراه مسافر"یابند آه مي توان از آن آاالهایي را بنام 
بلوچ هاي بندري این آاالها را با لنج ها از آنسوي . ترخيص آرد

ه هاي محمول. خليج فارس در شمال، به اینسو در جنوب آورده اند

در طبقه بندي . بزرگ همچنان بدست مردم محل ترخيص مي شوند
آاالها، همچنان برخي اقالم غير مجاز چنانچه همراه مسافر وارد 
شود مهر مجاز بر پيشاني اش مي نشيند و آاالهایي آه تعرفه گمرآي 

نه آن مهر و نه این معافيت، . باالئي دارند از گمرك معاف مي شوند
اآنين چابهار و بلوچ هاي زحمتكش و باربر آن نان هيچكدام براي س

آنكه مسافر عبوري و ! چابهار آزاد شد اما ساآنينش نه. نمي شود
مردم محلي را در چنگ دارد، همان است آه حكومت را در تهران 

  !تجار: در چنگ دارد
  

  قصه اي تكراري در هرمزگان
كلي در استان هرمزگان نيز داستان به همين گونه، اما با ش

آاالهاي پلمب شده، مشهورترین آاال در این . دیگر تكرار مي شود
آقایان در آنسوي آب، در دوبي مستقرند و دالالن آنهادر .استان اند

آنها مبلغ قابل توجهي مي گيرند و آانتينرها را . زنند شهر پرسه مي
این آاالها بنام ترانزیت به تهران فرستاده و . آنند تا تهران بدرقه مي

در این مسير پولساز هم مردم زحمتكش بندرعباس . خليه مي شوندت
اسرائي اند آه همه چيز بنام آنها تمام مي شود و در نهایت هم فقر را 
در چشمان معتاداني آه در سواحل بندرعباس پرسه مي زنند و به 

جوانان معتاد . نقطه هاي دور دریا خيره مي شوند باقي مي گذارند
قاچاق سيگار و مشروب حل مي شوند و مي شوند، در شبكه 

به این ترتيب . ثبت مي شود" چتربازان"سرانجام نيز نامشان در دفتر 
بندرعباس . واردات ادامه مي یابد و عمر یك نسل را به آام مي آشد

همچنان متروك، عروس پير جنوب باقي مانده و شمال حجله آقازاده 
  .هائي آه جانشين آقایان شده اند

  

  بندرلنگه
نبض واردات و فقر در بندر لنگه مي زند و ساآنين آن 
بيش از هر شهر و بندري در سواحل جنوب ایران اسير و بنده 

چشم مردم محلي پيوسته به درهاي اداره بندر . تجارت و باربري اند
شخصيت، فرهنگ و اعتبار محلي در پشت این درها، آه . است

مردم محلي در . ا مي آندبندرت به روي آاالها باز مي شود معنا پيد
هرگاه ورود . این اداره  پيله ور و یا مرزنشين ناميده مي شوند

آاالئي از بنادر دیگر مقرون به صرفه نباشد، از بندر لنگه وارد مي 
بيست و سه سال از انقالب مي . شود و این بندر هم جاني مي گيرد

  .برند يگذرد  اما هنوز مردم بندر لنگه در حسرت آب شيرین بسر م
از بندر لنگه تا بنادر استان بوشهر روستاهاي دیگري 
هنوز بر سر راهند آه هر آدام به نحوي در حاشيه واردات زندگي 
خود را مي گذرانند و هر اندازه آه از باراندازها و سواحل بندري 

گشت هاي . دورند بيشتر به اسارت شبكه هاي قاچاق درآمده اند
اي خليج فارس و چه در گلوگاههاي نيروي انتظامي چه در آب ه

برند و به درآمد آن گره  ورود آاال  نه تنها از واردات بهره مي
خورده اند، بلكه از دل شبكه هاي قاچاق نيز براي خود پول بيرون 

  .مي آشند
داستان گشت هاي ساحلي هرمزگان و زد و بند آنها با 

اورها، هر دم نو دادگاه انقالب بندرلنگه براي اخاذي از لنج ها و شن
حرآت این لنج ها و شناورها از مبداء تا بنادر ایران، خود . مي شود

  .حرآتي است در دایره مافياي واردات
بوشهر داراي یكي از بزرگترین پاالیشگاه هاي گاز جهان 

 ساله دارد، اما ترس از بمباران 30نيروگاه اتمي آن شناسنامه . است
. ن تاسيسات در این بندر استآن بيشتر از خرسندي استقرار ای

بهترین ميگوي جهان  از بوشهر صادر مي شد  و بزرگترین 
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سكوهاي صادرات نفتي در خارك برپا شده اند و بزرگترین ایستگاه 
نيروي هوایي آشور و مرآز بزرگ نيروي دریائي نيز در بوشهر 
مستقر است، اما همه آنها در پاي واردات ذبح شده اند واعتباري در 

  . آار و معيشت براي مردم محلي ندارندحد
در بنادر آنگان،  دیر،  بوالخير،  دلوار، بوشهر،  ریگ و 
گناوه چرخه زندگي با واردات و شبكه هاي مافيائي تجارت پيوند 

در دوبي گاهي مرداني از بنادر ایران دیده مي شوند آه . خورده است
زي در زاد هنوز رنگ پوست سرشان حكایت از ساليان دراز آشاور

و بومشان دارد و اآنون سالهاست با زمين و آشاورزي وداع آرده و 
اگر جاني داشته باشند باراندازند و اگر تواني برایشان باقي مانده 

  . باشد در حاشيه شبكه لنج ها و شناورها پادویي مي آنند
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )5از ص ... اآمه بقيه محاآمه من مح(
  

از زمان  یك تهمت و دروغ بسيار بزرگ خوانده آه قوه قضایيه
وي با تاآيد بر . اعالم این پرونده تا به حال به آن دامن زده است

چون دیگر عدالتي وجود ندارد : "پرونده المكاسب گفت سياسي بودن
موجود سپرده شده، پرونده ما  و همه چيز به جوسازي هاي سياسي

مگر المكاسب مال شخصي من . ين روندي را طي آرده استهم چن
جوسازي مي  آساني آه است؟ و مگر المكاسب را فقط من خریده ام؟

آنند با من مشكل ندارند بلكه با توليت آستان قدس مشكل دارند، چرا 
مقام معظم رهبري بر مبارزه با مفاسد اقتصادي تاآيد مي  آه وقتي

نماینده ولي فقيه در استان خراسان  سيآنند و از طرفي آیت اهللا طب
خواهند گفت آقاي  است به طور مسلم اگر بتوانند بنده را محكوم آنند

 طبسي را بدنام آردیم آه نتيجه این امر هم مستقيما مي رسد به آقا و
  رقم .مي گویند جناح وابسته به آقا خودشان داراي این نقيصه هستند

 دروغ است، من یك چك سفيد چهارده ميليون و چهارصد براي چك
داده ام و هيچ رقمي روي آن ننوشتم حاال  امضا به بانك ملي دوبي

چه آسي به بانك  چه آسي چك را نوشته و چرا بانك شكایت آرده و
در ضمن اگر من خالفي هم آرده . گفته شكایت آن باید معلوم شود

 بانك باید در دادگاه دوبي رسيدگي شود، همانطور آه مسووالن باشم
مسأله این چک را هم  .هم دادگاه تشكيل شد ملي شكایت آردند و آنجا

. اصال معلوم نيست مقصود اینها از دادگاه چيست. آيفري آرده اند
اعالني ایست، یعني فقط رسالت اطالع رساني دارد  ظاهرا آه دادگاه

  " .نه تحقيق و قضاوت
  : به این ترتيب ناصر واعظ طبسي اعالم کرد

  !مه من یعني محاکمه رهبر محاک-1
 اگر عليه سياسيون قوه قضائيه اعالميه بدهد ایرادي به آن وارد -2

  !نيست اما در باره غارتگري نباید چنين کند
 من در اینجا به کسي حساب نباید پس بدهم، بلکه کشور من دوبي -3

  !است
 از شکم مادر هم که بدنيا آمدم با چک سفيد بدنيا آمدم و هر رقمي -4

  !که روي این چک نوشته شود معتبر است
ه ــ سال ميلياردها تومان پول ب12-10 اینکه از کجا در عرض -5

جيب زده ام نيز به کسي مربوط نيست، چون نهادهاي زیر نظر 
ري را ـر بدهند والیت و رهبـرهبري نباید به کسي پاسخ بدهند؛ اگ

  .ر عالمت سئوال برده اندـزی
  !بچرخ تا بچرخيم

  د ناصر واعظ طبسي و چک سفي
  مهر محرمانه

  بنياد الزهرا به هيچ ضمانتي نياز ندارند

  سالطين تجارت
  در لوکزامبورک خليج فارس

  دوبي
در آنسوي امواج، آنجا که زندگي تماما به نفت آلوده 
است و موي مردان قدرتمندش زیر چفيه سفيد نمي شود، تجاري 

هائي که هنوز بوي مستقرند که دستشان تا اینسوي خليج و کوچه 
تبارشان عرب نيست، اگر اهل . تند ماهي تازه مي دهد دراز است

اصفهان نباشد در قم زاده اما در بازار سنتي تهران بزرگ شده 
  ! اند

دوبي زیر رکاب آنهاست وثروت افسانه اي که از 
چشم حسرت . اند هم شناسنامه و هم گذرنامه آنها ایران منتقل کرده
وي خليج هم بدرقه راهشان است و هم در انتظار بندرنشينان اینس

  .باري که به اینسو مي فرستند
در " اميرات تاور"یك طبقه از برج بلند وتازه ساز 

دوبي بزرگترین دفتر این مردان چک خيابان شيخ زاید ابتداي 
برجي که در مقایسه با برج هاي دوقلو و ویران شده . سفيد است

د که پا به پاي والدینش راه مي نيویورک به بچه فيلي مي مان
اینجا قلب تجارت ایران است و آنها که بارشان را در . پيماید

  . تهران بسته اند در این بارانداز تخته پوست پهن کرده اند
دفتر مرکزي بنياد الزهرا که سه امام جمعه تهران 

هيات امناي . بنيان گذارده اند اینجاست ) یزدي- جنتي-هاشمي(
 یکبار بصورت ناشناس وارد دوبي شده و در این دفتر هر چند گاه

تنها، هزینه دکور بندي آن در سال گذشته . جلسه تشکيل مي دهند
ميليون درهم، یعني معادل یك ميليون و صد هزار دالر خرج 

  .برداشت
دوبي، این پایتخت تجار " بورجمان"مرآز تجاري 

ه که بانک بزرگ منطقه با پول و ثروت آنها مي چرخد، همانگون
در " موناکو"و " لوکزامبورک"شاید دوبي را بتوان با . هاي دوبي

اولي  هيچ قانوني اجازه بازرسي حساب  در. اروپا مقایسه کرد
ترین گاوصندوق ها براي ثروت هاي باد   هاي بانکي، این امن

آورده را نمي دهد و در دومي هتل هایش امن ترین محل براي 
دوبي، مجموعه از . نه و سياسي استدیدارهاي محرمانه عاشقا

لوکزامبورک و موناکوي : هر دو پادشاهي نشين کوچک اروپاست
 !خليج فارس است
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  نفس رهبران موتلفه اسالمي
  !ازکدام تنور گرم در مي آید

  

  زنجيري که کميته امداد
  به پاي مردم بسته

 
پيرامون توان جبهه راست براي به خيابان کشاندن چند 

ر تهران و چند ده هزار نفر در شهرهاي بزرگ صد هزار نفر د
شاید هنوز توهم . دیگر ایران حدس و گمان هاي مختلفي زده مي شود

توان به خيابان کشاندن مردم با شعارهاي مذهبي و باصطالح دفاع 
از ارزش هاي دیني در ميان برخي از رهبران روحاني و غير 

در جاي دیگري روحاني این جبهه وجود داشته باشد، اما حقيقت 
نهفته است؛ در امکان اقتصادي جبهه راست و بندهاي مالي که تا 
. دورافتاده ترین روستاهاي ایران به دست و پاي مردم بسته شده است

در خراسان انبوه جيره بگيران و اجاره نشينان آستانقدس رضوي، 
در قم خانواده و بستگان روحانيوني که به نوعي زندگي شان با حوزه 

در اصفهان وابستگان به کارخانه ها و . يه پيوند خورد ه استعلم
زمين هاي مصادره اي که دراختيار حوزه علميه این شهر قرار 
گرفته، در تبریز، شيراز و دیگر شهرها به همين سبک و سياق جمع 

بسيج جدیدي که . زیادي جيره بگير و حقوق بگير این نهادها هستند
مي کند، بازماندگان قربانيان جنگ که موتلفه اسالمي آن را هدایت 

درمان و مسکن و خرج زندگي شان با ریسمان هاي مختلف به 
نهادهائي نظير کميته امداد امام و شوراي تبليغات اسالمي بسته شده 

در همين شهرها، انبوه روستائياني که  کوچ کرده و به حاشيه . است
. است اندنشينان شهرها تبدیل شده اند نيروي ذخيره جبهه ر

روستائيان باقي مانده در روستاها نيز به نوع دیگري در کمند کميته 
  .امداد امام به اسارت گرفته شده اند

همين است که هرگاه سخن از تحقيق و تفحص پيرامون 
نهادهاي خارج از کنترل دولت به ميان مي آید فریاد جبهه راست به 

ز نهادهائي نظير آسمان بر مي خيزد و هر گاه که از ضرورت تمرک
کميته امداد به سازمان تامين اجتماعي سخن به ميان مي آید چند 

 80به این ترتيب است که . ترور روي دست دولت گذاشته مي شود
در صد قدرت اقتصادي در دست جبهه راست است و با این قدرت، 

ریشه اي ترین تحول در جمهوري . بسيج نيروي سياسي مي کند
بسياري از این نهادها و برقراري نظارت مجلس و اسالمي با انحالل 

نظارتي که حداقل دولت و مجلس . دولت بر آنها آغاز مي شود
خواهند توانست بر بودجه اي که بعنوان بودجه دولتي دراختيار آنها 
گذاشته مي شود نظارت داشته باشند و وابستگان مالي این نهادها خود 

 دیگر یک لقمه نان حالل نيست، تجارت. را ابزار سياسي آنها ندانند
بلکه یک لقمه بزرگ سياسي است که در گلوي مردم ایران گير کرده 

تجارت نيز از دل همين نهادها و مافياي حاکم بر آنها بيرون . است
آمده و چون خنجري بر پهلوي  توليد ملي و کشاورزي ایران فرو 

  .رفته است
ید از نادر شهربانو اماني نماینده مجلس از اروميه، شا

نمایندگان مجلس باشد که در هياهوي  ناشي از جنجال سازي هاي 
جبهه راست براي فلج کردن اصالحات، هنگام سخنراني براي 

موکلين خود در همين شهر انگشت بر بخشي از واقعيات باال گذاشت 
و این درست در روزهائي بود که اسداهللا بادامچيان و محمدرضا 

 عسگراوالدي شانه به شانه آیت اهللا مشگيني و ترقي و حاج حبيب اهللا
آیت اهللا یزدي در قم و تهران سرگرم ميوه چيني از ماجراي چاپ 
یک طرح در روزنامه حيات نو بودند و مجلس و دولت را سرگرم 

دراین طرح شباهتي به آیت اهللا خميني یافته . بازي خود کرده بودند
 سال پيش و در ارتباط 65بودند، در حاليکه طرح مذکور مربوط به 

  .با جدال قوه قضائيه و نهاد ریاست جمهوري در امریکا بود
شهربانو اماني در همين دوران در اروميه و در جمع 

  : دانشجویان دانشگاه این شهرگفت
ي  هایشان اتفاق نظر دارند آه توسعه همه در صحبت"

 ي ملي را آشور بر مبناي آشاورزي است، اما وقتي تقسيم بودجه
مونتاژ رو به ورشکستگي (بينيم، حمایت از صنایع  خودروسازي  مي

 .بيشتر از بخش آشاوزي است) خودروسازي ایران
هایي با  از اسكلهوقتي در فصل برداشت چغندرقند، 

زمان برداشت گندم،  یا شود مجوزهاي مشكوك، شكر وارد آشور مي
در  و یا شود بسته مي براي خرید گندم با خارج از آشور قرارداد 
، طبيعي است آه آنند فصل برداشت برنج، برنج وارد آشور مي

 .آشاورزي ما دچار مشكل شود
پولي را آه براي خرید گندم . چرا آسي نيست پاسخ دهد

دهيد؟  دهيد، چرا به گندم داخلي اختصاص نمي خارجي اختصاص مي
اي است آه دوست دارد گندمكار را غارت و کشاورزي  این چه حلقه

 رود؟ ؟ رانت واردات برنج به جيب چه آسي مينابود آندرا 
تا زماني آه واردات خارجي محصوالت آشاورزي با 

 در این امر است در آنار هم نباشد،  اي آه سياستگذار وزارتخانه
 .هایي از این دست طبيعي است اتفاق

در .  هایي پنهان در امر شيالت آشور وجود دارد دست
شود در حالي آه  تن در هكتار برداشت مي ٣  تا ٤/٢ بخش شيالت 

 ٨  تا ٧ گذاري در این بخش از هر هكتار  تایلند حاضر است با سرمایه
حصارهایي را دور این . تن برداشت آند و خودش نيز خریدار باشد

گذارند دامدار ما، آشاورز ما و آساني آه در  اند و نمي بخش آشيده
 .ج مطلوب برسندآنند، به نتای شيالت سرمایه گذاري مي

زندگي نكردن جوانان روستایي در روستا و مهاجرت 
امروزه چه . هاي مجلس است آشاورزان توليد آننده یكي از دغدغه

شده است آه با آن آه خدمات رفاهي زیادي به روستاها رسيده است 
 ١٠ و حتي طي روزهاي اخير بحث بر این بود آه روستاهاي باالي 

اشاره به یکي از نماز جمعه های هاشمي ( دارد خانوار نيز برق
 .با این وجود آسي در روستاها نمانده است) رفسنجاني

 ٦٠ ي توليد قبل از انقالب  گردانندگان چرخه: اماني افزود
 درصد رسيده ٥٠ درصد روستایي بودند، ولي این رقم امروزه به 

  امداد و اي مابقي تحت پوشش آميته در روستاها به جز عدهاست و 
 .اند مستمري بگير باقي مانده

 ١٠ گذاران و حاآميت جواب دهد آه از  این را باید سياست
 چند درصدش به دست نيازمندان ٨١ هزار ميليارد تومان یارانه سال 

 . رسيده است- یعني روستایيان -واقعي 
ها را به  ها و باغ در همين شهر اروميه بهترین زمين

هاي اروميه  الي آه بسياري از ساختماناند، در ح ساختمان تبدیل آرده
" ..اي هم در زندانند خالي از سكنه است و حتي در این زمينه عده

 )نقل سخنراني از خبرگزاري دانشجوئي ایسنا(
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  گفتگو با نواچامسگي  جامعه شناس امریكایي

   در ایرانجنگ در حال وقوع 

  در آذربایجانو تدارك جدایي 
  

رت  اسرائيل براي  درصد نيروي هوايي پرقد12
حمله نظامي به ايران، در جنوب شرقي ترآيه 

 جنگ با ايران امري است آه 0مستقر شده است
  .شرف وقوع است احتماال در

  
استاد  ي معاصر و از اندیشمندان برجسته» نوآم چامسكي«

وگویي با یك سایت اینترنتي خبري  آمریكا، در گفت UCLA دانشگاه
 را سردمدار آشورهاي تروریستي جهان آمریكا در سانفرانسيسكو،

  .ناميد
وگو در ارتباط با حمله به عراق و در   در این گفتچامسكي

آنيد چه اتفاقي در عراق خواهد  شما فكر مي«پرسش آه  پاسخ به این
آنم آه ما باید خيلي در  همه من فكر مي اول از« :گفت» افتاد؟

جنگ با . مباشي محتاط” جنگ عليه تروریسم”ي  آاربرد واژه
تواند وجود داشته باشد؛ این امر از نظر منطقي  تروریسم نمي

خود آمریكا یكي از آشورهاي تروریستي پيشرو در . است غيرممكن
 جنگ با تروریسم  حاضر داعيه تمام آساني آه در حال. جهان است

شده بودند و  را دارند، قبال توسط دادگاه جهاني به تروریسم محكوم
باستثنا ( موارد آشورهاي عضوسازمان ملل متحد در بسياري از 

 این افراد .آنها را محكوم آرده اند) ایاالت متحده و اسرایيل 
توانند جنگ با تروریسم را اجرا آنند و در این امر جاي هيچ  نمي

پيش جنگ عليه تروریسم را اعالم آردند   سال20آنها . شكي نيست
مرآزي را ویران آردند  آمریكايدانيم آه آنها چه آردند؛آنها  و ما مي

 اگر  .و نزدیك به یك و نيم ميليون انسان را در جنوب آفریقا آشتند
بخواهيم ليست آارها و اقدامات آنها را دنبال آنيم براي این امر 

نيست و به همين دليل اصال هيچ جنگي با تروریسم  پایاني متصور
   ».وجود ندارد 

 سپتامبر براي اولين بار 11در تاریخ «:  ادامه دادچامسكي
حمالتي مواجه شد آه خودش به  در طول تاریخ، ظاهرا آمریكا با

سپتامبر  11. داد طور معمول در آشورهاي دیگر جهان انجام مي
بدون شك نه تنها باعث تغييراتي در سياستهاي آمریكا شد بلكه موجب 

 ریكاسرعت بخشيدن به آنها نيز گردید و این تغيير نه تنها شامل آم
هاي  تمام دولت. شده، بلكه آشورهاي دیگر را نيز در بر گرفته است

اند تا برشدت فشارهایشان بر مخالفان  شمرده جهان فرصت را مغتنم
این امر به طور مثال . دهند "جنگ با تروریسم"بيفزایند و به آن نام 

آمریكا   سپتامبر،11پيش از . اي بر عراق گذاشته است تاثير عمده
یادي نسبت به عراق داشت؛ زیرا این آشور داراي دومين توجه ز

به همين دليل آمریكا سعي داشت آه به نوعي . است ذخایر نفتي جهان
 11واضح است آه حمالت  این امري آامال. بر عراق چنگ بيندازد

  ».سپتامبر این بهانه را فراهم آورد

 آه اندیشمندي ساآن آمریكاست در ادامه با اشاره چامسكي
ي احتمال استفاده از سالحهاي  درباره  تبليغات مقامات آمریكایيبه

هاي مختلفي آه در  برنامه یي عليه آمریكا و شهر نيویورك، به هسته
آنها شخصيتهاي مختلف سياسي آمریكا در این باره سخن گفته و 

ما باید صدام را تا زمستان امسال از بين «آه  همواره  تاآيد مي آنند
اشاره » خواهيم شد در غير این صورت همگي نابودببریم و گرنه 

   .آرد
این موضوع آه با این همه جار «  :دهد  ادامه ميچامسكي

شود آه تنها آساني آه از  مطرح مي و جنجال در جهان این گونه
 همه از او متنفر  ها هستند نيز فراموش شد، ترسند آمریكایي صدام مي

ترسند؛ اما در  از او ميبودند و بدون شك خود مردم عراق نيز 
نه . ترسد از عراق و ایاالت متحده، هيچ آس از صدام نمي بيرون

آنها از صدام متنفرند؛ اما از . نه اروپا آویت، نه ایران، نه اسرایيل و
ترسند و هيچ شكي در  در ایاالت متحده مردم خيلي مي .ترسند او نمي

هاي این  و نظرسنجيشما در آمریكا  حمایتي آه. این باره وجود ندارد
ميزان نيز از  بينيد چندان زیاد نيست؛ اما همين آشور براي جنگ مي

این یك داستان قدیمي در ایاالت متحده است؛ . گيرد ترس نشات مي
ي ابتدایي بودند، به   سال پيش در مدرسه40هاي من  آه بچه هنگامي

ي اتمي صورت بگيرد در زیر  حمله آنها آموزش داده شد آه اگر
اآنون نيز  . آمریكا هميشه در ترس بوده است. ميزها پنهان شوند

آساني آه در راس قدرت هستند، قصد دارند مردم را بترسانند و 
ترس الزم نيست آار زیادي صورت گيرد؛ اما این بار  براي ایجاد

آمریكایي از این امر براي  هاي مقام. اند همه دست به آار شده
انتخابات   استفاده آردند و مبارزاتپيروزي در انتخابات آنگره

آنها باید . شود ریاست جمهوري نيز از اوایل سال آینده برگزار مي
در غير این صورت توجه مردم را از دست خواهند  پيروز شوند

  » .داد
از سوي دیگر، با توجه به « :  در ادامه مي گویدچامسكي

آه ” انرون”شرآت  فسادي آه در دولت حاآم وجود دارد، مانند فساد
ها قرار گيرد، الزم  باعث شد نام بسياري در صفحات اول روزنامه

باید مردم را از .  اقدامي در جهت رفع این امر صورت گيرد است
باز داشت و تنها یك راه براي این آار  فكر آردن به این موضوعات

فاآتورهاي . بترسانند وجود دارد و آن هم این است آه مردم را
  وجود دارند آه باید طي زمان مورد توجه قرار سياسي داخلي

پيش بيني این است آه این جنگ باید پيش از آغاز مبارزات .گيرند
مشكلي آه در این جا وجود  .جمهوري خاتمه یابد انتخاباتي ریاست

توانيد  نمي شوید، دارد این است آه هنگامي آه شما وارد جنگ مي
  اگر هشدار سازمان سيا را جدي.افتد پيش بيني آنيد آه چه اتفاقي مي

اند آه  آنها گفته. اند بيگرید، آنها آامال صریح در این باره سخن گفته
وقوع بپيوندد، عراق ممكن است پاسخ این جنگ را با  اگر جنگ به

 این چيزي نيست جز ایجاد هيستري در .حمالت تروریستي بدهد
ي  اید جلوي توسعهآنند آه ب تبليغات آمریكا این گونه القا مي .جامعه

آنها . را به عنوان یك اقدام بازدارنده گرفت سالحهاي آشتار جمعي
 نيروهاي متعارف آشكارا  .ي دیگري نـدارند هيچ عامل ترساننده

 تنها  .ي خارجي وجود ندارد آنند و هيچ نيروي بازدارنده عمل نمي
و ي آن از خودش دفاع آند، ترور  تواند بوسيله عاملي آه هر آس مي

به همين دليل آامال قابل فرض است . جمعي است سالحهاي آشتار
سالحهاي آشتار جمعي استفاده  آه آنها از این عوامل یعني ترور و

به اعتقاد من  آنم این پایه و اساس تحليل سيا بوده و من فكر مي. آنند
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سازمان هاي اطالعاتي و جاسوسي انگليس نيز چنين امري را تایيد 
  » .آنند مي

:  آند  ي این مصاحبه تصریح مي  در ادامهوآم چامسكي ن
شوند  به جنگ دیگري آشيده مي) ها آمریكایي(زنم آنها  حدس مي من«

حقيقت این . سوریه یا ایران خواهد بود آه این جنگ احتماال عليه
. شرف وقوع است آه جنگ با ایران امري است آه احتماال دراست 

 از نيروي هوایي  درصد12ه این امر آامال آشكار شده است آ
اند و علت   مستقر شدهجنوب شرق ترآيهحال حاضر در  اسرایيل در

آنها اهميتي به . ایران است این حضور، آسب آمادگي براي حمله به
 دهند؛  عراق در نظر آنها آشوري است آه خيلي زود عراق نمي

شكست خواهد خورد؛ اما ایران هميشه مشكلي براي اسرایيل بوده 
اند از  منطقه است آه آنها نتوانسته ایران تنها آشوري در. ستا

در پي این هستند آه در  ها ي آن برآیند و آنها به دنبال آمریكایي عهده
نيروي  ،گزارشي بر اساس. سالهاي آینده ایران را ازپاي درآورند

هوایي اسرایيل براي شناسایي و تحریك و غيره در حال حاضر 
طق مرزي ایران است و این نيرو، نيروي منا مشغول پرواز در

از نيروي هوایي  در واقع نيروي هوایي اسرایيل. آوچكي نيست
 و حتي از نيروي هوایي سایر قدرتهاي ناتو نيز انگليس بزرگتر است

به همين دليل جنگ احتماال در شرف وقوع خواهد . بزرگتر است
براي هایي  تالشوجود دارد مبني بر این آه  ادعاهایي. بود

  . است برانگيختن جدایي طلبان آذري در حال انجام
هاي  ي برنامه ي این گفت و گو درباره  در ادامهچامسكي

چه حد جنگ آمریكا عاملي براي  ضد تجارت اسلحه و اینكه تا
خاطر  شما باید به« : فروش تجهيزات نظامي است، اظهار داشت
 فقط یك صنعت با نامند داشته باشيد آه آنچه را آه صنعت نظامي مي

نظامي گري در واقع پوششي براي بخش . پيشرفته است فن آوري
آوري  فن موسسه(  تي . آي.در ام. اقتصادي آشورها است

دانند آه این امر  جایي آه من در آن هستم، همه مي) ماساچوست
دانند آه  دیگران نيز مي. برخي از اقتصاد دانان است استثنایي براي

. هایشان پرداخت شود دارد آه حقوق ین دليل وجوداین فن آوري به ا
ي اقتصاد با  آینده سرمایه تحت قراردادهاي نظامي و براي توليد نسل

آنچه  اگر شما به. شود وارد مي MIT فن آوري باال به مكانهایي مانند
اقتصاد جدید مانند (شود نگاه آنيد  آه اقتصاد جدید خوانده مي

 شوید آه این اقتصاد از مكانهایي چون ميمتوجه ) اینترنت آامپيوتر و
MIT فدرال براي توسعه و تحقيق تحت  و براساس قراردادهاي

یكي از دالیلي آه آمریكا قصد . آید پوشش توليدات نظامي، بيرون مي
عایدي از این مراآز است و این  آنترل  مراآز نفتي را دارد، سود

ها  راه ز اینیكي ا. هاي گوناگوني قابل آسب است سود به روش
بزرگترین خریداران تسليحات آمریكا و احتماال . فروش اسلحه است

عربستان و امارات هستند آه از توليد آنندگان ثروتمند نفتي  انگليس،
اند و این سود فن  اآثر سالحها را بدست آورده آنها. روند به شمار مي

ها به طرق  سرمایه .هاي پيشرفته در ایاالت متحده است آوري
گردند و این امر به طرق  ي آمریكا باز مي گوناگون به خزانه

من . دهد به اقتصاد آمریكا و انگليس توان پيشرفت مي گوناگون
اید؛  اند توجه آرده چيزهایي آه ثبت شده دانم آه شما تا چه حد به نمي

مشترك آمریكا و   هنگامي آه عراق حاآميت1958اما در سال 
 ي این آشور نقض آرد، انگلستان به آليانگليس را بر توليدات نفت

در آن زمان انگليس هنوز متكي به سود حاصل از . دیوانه شد
دالرهاي نفتي نياز داشت تا از اقتصادش  انگليس به. ها بود آویتي

عراق اتفاق افتاده  حمایت شود و این امكان وجود داشت آه آنچه در

 ان انگليس و آمریكابه همين دليل در آن زم. به آویت نيز سرایت آند
تا آن . تصميم گرفتند تا خود مختاري صوري آویت را بدست آورند

 توانيد  آنها گفتند شما مي. مستعمره بود زمان آویت به صورت یك
داشته باشيد و از این جور  هایتان را در آنترل بگيرید، پرچم اداره

 ما بگيرد، ها گفتند اگر اخاللي در این امر صورت چيزها، انگليس
خود شخصا مداخله خواهيم آرد و آمریكا نيز با چنين امري در مورد 

  » .عربستان وامارات موافقت آرد
این آه آمریكا به این طریق  نظریاتي وجود دارد مبني بر :  س
گيرد  ي اقيانوس آرام را نيز بدست تواند آنترل اروپا و حوزه مي

  نظر شما در این رابطه چيست؟.
 نشان خاطر” جورج آنن”اشخاص زیرآي چون ! دقيقا« :  چامسكي

اند آه آنترل  منابع انرژي خاورميانه، این امكان را براي  آرده
عليه آشورهاي ” قدرت وتو”آورد آه به نوعي  وجود مي آمریكا به

درحال حاضر × .ژاپن است منظور آنن،. دیگر را بدست آورد
 و به همين دليل دانند آه احتمال چنين امري وجود دارد ها مي ژاپني
شدت تالش دارند تا بتوانند به طور مستقل به مراآز نفتي  به

از دالیلي است آه آنها تالش سختي  این یكي. دسترسي داشته باشند
روابطشان را با ایران  اند تا اند و تاحدي نيز موفق شده را آغاز آرده

 ربو دیگر آشورها تثبيت بخشند تا به این طریق از سيستم آنترلي غ
پس ازجنگ (در واقع یكي از اهداف طرح مارشال  .رهایي یابند
ژاپن از وابستگي به زغال سنگ  نيز این بود آه اروپا و) جهاني دوم

از منابع  اروپا و ژاپن هر دو. به سوي وابستگي به نفت هدایت شوند
زغال سنگ برخوردارند؛ اما آنها به سوي وابستگي به نفت آشيده 

هاي فراواني براساس طرح مارشال در اختيار  آمك آمریكا. شدند
آنها به اقتصاد نفتي روي  هاي اروپایي و ژاپني گذاشت تا شرآت
نفتي  براي یك قدرت این امر بسيار مهم است آه بر منابع. آورند

شد نفت حداقل براي دو نسل به  آنترل داشته باشد و پيش بيني مي
امنيت و اطالعات شوراي  .انرژي محسوب شود عنوان منبع اصلي
اي  پروژه اي از آژانسهاي اطالعاتي گوناگون است، ملي آه مجموعه

آنها .  منتشر آرد2000در سال ” 2015روشهاي جهاني ”را با نام 
ي تروریسم به   پيش بيني جالبي آرده بودند آه پدیده پروژه در این

آنها واقعا راست . گسترش خواهد بود دليل جهاني شدن روبه
جهاني شدن ناميده  آنها پيش بيني آرده بودند آه آنچه. دگفتن مي
 شود، به افزایش اختالفات اقتصادي منجر خواهد شد و این درست مي

گفت با جهاني  هاي تئوري اقتصادي بود آه مي برخالف پيش بيني
 بيني،  بنا به این پيش. یابد آاهش مي شدن اختالفات اقتصادي

دشمني و خشونت  ه تمرد، تنش،اختالفات و شكاف اقتصادي نيز ب
منجر خواهد شد و قسمت اعظم این عوامل منفي نيز به آمریكا باز 

ي  آنها هم چنين پيش بيني آرده بودند آه نفت منطقه .گشت خواهد
افزوني براي تامين انرژي جهان و  خليج فارس نقش حياتي روز

هد بود متكي نخوا هاي اقتصادي خواهد یافت؛ اما آمریكا به آن سيستم
 آنترل منابع نفتي. بلكه سعي خواهد آرد تا آن را تحت آنترل درآورد

بسيار مهمتر از دسترسي به آن است، زیراآنترل با قدرت برابر 
  » .است

  :زیرنویس 
 درصد ، 20  ایاالت متحده 2000بر اساس آمار منتشره در سال  ×

 منطقه  درصد نفت مصرفي خود را از80 درصد و ژاپن 40اروپا 
 .خليج فارس تامين مي آنند
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  این شکر از 
  !زهرتلخ تراست

  
کارخانه قند و تصفيه شکر دزفول و شوش با سرمایه 

.  و با همکاري کشور چکسلواکي تاسيس شد57دولتي قبل از سال 
بعد از انقالب  و در دوران جنگ، زیر بمباران هوائي این کارخانه 

د از جانفشاني مهندسين تکميل شد و از حق اگر نخواهيم بگذریم بای
کشور چکسلواکي در راه اندازي کارخانه و آموزش کارگران و 

  .مهندسين ایراني یاد کنيم
پس از راه اندازي کارخانه مهندسين چک رفتند و مدیریت 

واگذار شد که از گروه " مجيد هفت تنانيان"کارخانه به پاسداري بنام 
. بود"  از تخصصتعهد باالتر"شعار مدیریت جدید . حراست بود

کارگران آموزش دیده بتدریج حذف شدند و جاي آنها را افرادي 
. گرفتند که مساجد و شوراهاي مستقر در آنها معرفي مي کردند

عليرغم همه ندانم کاري ها کارخانه به توليد خود ادامه داد و تعداد 
از .  کارگر فصلي رسيد300 کارگر ثابت و 560کارگران آن به 

ي کار کارخانه در اطراف شهرهاي دزفول، شوش، همان ابتدا
 هزار هکتار زمين زیر کشت چغندر رفت و 7اندیمشک و شوشتر 

جمع پرشماري از روستائيان و کشاورزان همراه با خانواده هاي 
آنها به همراه . خود در این زمين ها به کار کشت مشغول شدند

 نفره 5  گروه که هر کدام یک سر گروه 500خانواده شان در 
 37توليد شکر به .  هزار نفر بودند5 تا 4داشتند، جمعيتي بالغ بر 

هزار تن رسيد و حتي تا قبل از به زانو در آمدن کشت و صنعت 
نيشکر در برابر وارد کنندگان شکر از خارج، شکر سرخ را هم 
براي تصفيه در کارخانه هاي توليد شکر داخلي از خارج وارد مي 

  .کردند
راي سياست خائنانه فروش کارخانه ها به بخش فاجعه با اج

صنایع کشور مانند غنائم . خصوصي در دولت رفسنجاني آغاز شد
جنگي بين نهادها و بنيادهایي که زیر عباي روحانيون یکشبه مثل 
. قارچ روئيده بودند تقسيم شد و نام آن را خصوصي سازي گذاشتند

خانه ها را بخرد چه کسي؟ و از کجا؟ پول درآورد که توانست کار
ظاهرا همان وامي که از بانک . هنوز جزو اسرار مملکتي است

جهاني و صندوق بين المللي پول گرفته بودند به آقایان دادند و آقایان 
هم براي آنکه نامشان سر زبان ها نيفتد آقازاده هایشان را پيش 
. انداختند و با همين وام هاي دولتي کارخانه ها را تصاحب کردند

قازاده هائي که در دوران جنگ به خارج فرستاده شده بودند تا در آ
  !انگلستان و امریکا و بلژیک تحصيل کنند و زبان فرنگي یاد بگيرند

کارخانه قند دزفول در این تاراج ملي به حوزه علميه قم 
آیت اهللا مکارم شيرازي و آیت اهللا واعظ طبسي با دو ميليارد . رسيد

یدند تا وقف ترویج اسالم و گسترش حوزه تومان کارخانه را خر
  !کنند

کسي بخاطر ندارد این دو ميليارد تومان به حساب دولت، 
بعنوان حافظ منافع ملت واریز شده باشد، مانند دیگر واگذاري ها به 

  .بخش خصوصي
مدیریت کارخانه از این مرحله به بعد، حتي از دوراني که 

داللي .   کردند ضعيف تر شدپاسداران و حراستي ها آن را اداره مي

اهل قم اما سرگردان در تهران را بر سرنوشت " یوسفي"بنام 
نامي را بعنوان مدیر " اشتري"کارخانه قند حاکم کردند و او هم  

منصوب کرد، که از کارکنان هفت تپه و منفورترین مدیر هفت تپه 
 را" یوسفي"حوزه علميه براي آنکه نامش بر سر زبان نيفتد . بود

  .جلو انداخت و کارخانه را اسما بنام او کرد
طرح تصفيه کارگران توسط اشتري به اجرا گذاشته شد و 
پول چغندر کاران را نيز آنقدر نپرداخت تا آنها به خاک سياه نشستند 

او اصفهاني است و عالوه بر مناسبات . و کشت چغندر نابود شد
 نيز مناسبات نزدیک با حوزه علميه قم، در حوزه علميه اصفهان

بدهي کارخانه به . وسيع دارد و سبيل آن حوزه را هم چرب مي کند
 ميليارد تومان رسيده است و او براي 8کشاورزان و کارگران به 

پرداخت بخشي از این بدهي یک ميليارد تومان از بانک صادرات 
شوش وام دریافت کرد، اما این وام را همگي دست به دست هم داده 

استخدام و تصفيه کارگران در گرو پاسخ به سئواالتي . ندو باال کشيد
بجاي کارگران ". کفن چند متر است؟"از این دست قرار گرفت که 

ماهر و آموزش دیده، از مساجد محلي هر کس قرآن خواندنش بهتر 
  . بود استخدام شد

صدها تن شکر از انبارهاي کارخانه به نقاط نا معلومي 
حيف و . ول آن به جيب چه کسي رفترفت که هرگز معلوم نشد پ

ميل و سردرآوردن شکر سهميه بندي شده از بازار سياه از همان 
نيمه هاي جنگ با عراق شروع شده بود، همان دوراني که کارگران 
کارخانه خودمان حق نداشتند شکر اضافي در چایشان بریزند و بردن 

ان جنگ و با شکر از کارخانه به خانه جرم بود؛ اما آنچه که با پای
دولت خصوصي سازي رفسنجاني شروع شد نامش غارت بود نه 

  .شکر را با جایش که کارخانه باشد بردند. حيف و ميل
فروش لوازم و آهن آالت موجود در کارخانه آغاز شد و 

دو ميليارد (چند برابر پولي که بابت خرید کارخانه متعهد شده بودند 
  .ه به جيب زدنداز بابت فروش لوازم کارخان) تومان

متواري ساختن کارگران و کشتکاران چغندر با نپرداختن 
کارگران و کشتکاران به . پول چغندرهاي تحویل داده آغاز شد

وزارت کشاورزي در تهران شکایت بردند اما کارگزاران خصوصي 
سازي در این وزارتخانه بر همان سياستي مهر تائيد زدند که در 

ه علميه قم از آن حمایت همه جانبه مي دزفول پياده مي شد و حوز
  .کرد

 هزار هکتار  ابتدا به 7به این ترتيب، سطح زیر کشت از 
 تنها 81 هزار هکتار و در سال 2 به 80 هزار هکتار و در سال 4

به چند هکتار رسيد و ریشه کشت چغندر را در دزفول خشک 
.  کارخانه اعالم ورشکستگي کرد و تعطيل شد81در سال . کردند

کارگران پس از آخرین بهره برداري به مرخصي رفتند و زماني که 
  .بازگشتند با درهاي قفل و زنجير شده روبرو شدند

مدیر جدیدي را بر راس این کارخانه ورشکسته و نابود 
. ، که هيچ قرابتي با محمد خاتمي نداشت"خاتمي"شده گماردند بنام 

وق مالي اميرالمومنين یک دالل اتومبيل در تهران و وابسته به صند
آیت اهللا مصباح یزدي که در خرید کارخانه و فروش آن دست . قم

  .داشت پشت او بود
پس از چند ماه مقاومت و اجتماع در اطراف کارخانه، 

 آذر ماه جاده 14سرانجام کارگران بموجب تصميم اکثریت در تاریخ 
 شوش را بستند و خواستار حضور فرماندار شوش در -دزفول

وقتي فرماندار در جمع کارگران حاضر شد . تماع متحصنين شدنداج
ما : "حرف اقتصادي کارگران همان شعاري بود که سر مي دادند



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ de.erahetud.www://http  122 1381 دمياه -اذرراه توده  دوره دوم 12

؛ اما آنها حرف هاي "گرسنه ایم، زن و بچه ما نان مي خواهند
یعني همان دالل (اینکه مدیریت جدید کارخانه . سياسي هم داشتند

 شوش و کارگران فارس زبان ميان کارگران عرب زبان) اتومبيل
بعدها کارگران عرب زباني که از . دزفول ایجاد تفرقه مي کند

شرکت در این تحصن خودداري کرده بودند با درک اشتراک منافعي 
که با دیگر کارگران داشتند در جمع بقيه کارگران شرکت کردند و به 

ي در کارگر بوم"این ترتيب طرح ایجاد تفرقه ميان کارگران و شعار 
 آذر، یکماه 20روز . شکست خورد" کارخانه بومي باید کار کند

کارگران فصلي و . حقوق عقب افتاده کارگران پرداخت شد
کشاورزاني که حقوق آنها نيز پرداخت نشده بود به جمع بقيه 
  :کارگران پيوستند و در این پيوند اخبار و اطالعات تازه اي فاش شد

ه باید ابتدا سفيد شود تا بتوان مدیریت جدید شکر سرخ را ک  -
مصرف کرد، به کارخانه هاي نوشابه سازي، کمپوت سازي هاي قم 

مصرف این نوع شکر در . و سوهان پزي هاي این شهر مي فروشد
  .صنایع غذائي براي سالمتي مصرف کننده عوارض دارد

 هدف از بستن کارخانه و اعالم ورشکستگي آن، گرفتن وام از -
ير همان وامي که یکبار از بانک صادرات شوش نظ. دولت است

  .گرفتند و پس ندادند
کارگران با سابقه کارخانه که مي دانستند اعتبار سندیکا و 
هویت آن چيست، اما در دوران جنگ اجازه بيان دالئلشان را نمي 

" یافتند، بتدریج به سخنگویان کارگران تبدیل شدند و آنها که با شعار 
انجمن اسالمي را در مقابل سندیکا علم " اوندکار براي رضاي خد

انجمن اسالمي  را کارگران نهادي . کرده بودند در انزوا قرار گرفتند
شناختند که دراختيار مدیریت انتصابي کارخانه و در برابر کارگران 

روابط این مدیریت و انجمن اسالمي با حوزه علميه اي . قرار دارد
قرباني کرده بود، تاثير عميقي در که صنعت شکر را در پاي تجارت 

درک جدید کارگران کشت و صنعت از روحانيون و تجار به 
آنها تازه فهميدند هيچ کس براي رضاي . حکومت رسيده بوجود آورد

  . خدا گامي بر نمي دارد و هر گامي در جهت منافع طبقاتي است
انسان اندیشمندي که شما کمتر از من او را نمي شناسيد 

خوب مي شد اگر سرمایه داران و مالکين مستقيما در : "مي گوید
ارکان حکومت شرکت مي کردند و پست هاي مملکتي را در دست 
مي گرفتند تا کارگران و دهقانان آنها را مي شناختند و مي دیدند 

  ."براي چه کساني کار مي کنند و از چه طبقه اي حمایت مي کنند
قند را عهده دار شد، آن دالل اتومبيل که مدیریت کارخانه 

تا وقتي آیت اهللا مصباح یزدي گاه و بي گاه در شوش و دزفول 
سروکله اش براي حسابرسي اموال به غارت برده شده کارخانه پيدا 
. نمي شد، معلوم نبود نماینده کيست و به کجا حساب پس مي دهد

آقایان صاحب رساله پشت منتخبين حزب الهي مساجد بودند و این 
کارگران همچنين در عمل دیدند . ه اي براي کارگران بودکشف تاز

که خریداران کارخانه و صاحبان جدید آن، در اصل وارد کنندگان 
تاسيسات کارخانه را چند برابر قيمتي که در . شکر از خارج بودند

طرح خصوصي سازي از دولت به دو ميليارد تومان خریده بودند، 
م وارد ایران کردند که دو سوم  ميليارد دالر شکر ه11فروختند و 

آن سود بود و به جيب حوزه علميه قم و روحانيت مدیر این حوزه 
بدین ترتيب، کشور از نظر قند و شکر هم وابسته به خارج .  رفت

شد و حاال به کارگران مي گویند بجاي حقوق عقب افتاده بيآئيد سهام 
تکه کرده و کارخانه اي که تاسيساتش را تکه . کارخانه را بخرید

وقتي در روزنامه ها خواندیم قرار است ذوب آهن . فروخته اند
اصفهان و صنایع فوالد هم به همين بخش خصوصي واگذار شود 

سرنوشت آینده کارگران این واحدها را با سرنوشت خود یکسان 
  .دیدیم

  

  جنگ زرگري ميان قم و اصفهان
گيري افشاگري مطبوعات درباره نابودي صنعت  اوج

ت چغندر باعث شد تا دو مدیر قمي و اصفهاني، یعني اشتري و کش
یوسفي با هم یک دعواي زرگري راه بياندازند تا کارگران را 

ماجراي این دعواي زرگري و ریشه هاي آن هم دانستنی . بفریبند
  .است

مدت ها شکر سرخ را از کشور کوبا و با قيمت ارزان 
 شکر سفيد به انبارهاي وارد کردند و براي تصفيه و تبدیل آن به

قرار بر این بود که شکر سرخ با ارز دولتي . کارخانه منتقل کردند
در این . وارد شده و بعد از تصفيه جهت فروش به خارج صادر شود

دوران شکر از جمله کاالهاي سهميه بندي شده بود، اما دالالن 
 بزرگ شکر، شکر سرخ تصفيه شده را با قيمت هاي باالتر از بازار
آزاد به شرکت هاي نوشابه سازي و دیگر کارخانه هاي مصرف 
کننده فروختند و از این تجارت خالف و غير قانوني ميلياردها تومان 

 400 تومان قيمت دولتي داشت به 180شکري که . سود بردند
این درست زماني بود که سرمایه داران سنتي براي . تومان فروختند

گهداشتن قيمت بازار آزاد، هزاران ایجاد کمبود مصنوعي و ثابت ن
تن شکر را در انبارهاي کارخانه و سازمان قند و شکر نگهداشته 

این حيف . حتي مي گویند توليدات داخلي در انبارها کپک زد. بودند
. و ميل و غارت، همان زمان توسط کارگران افشا و پيگيری شد

راه اشتري قمي عليه یوسفي اصفهاني یک جنگ زرگري و قضائي 
 13یوسفي مدعي شد که اشتري . انداخت تا کارگران را ساکت کند

پس از . ميليارد تومان از در آمدهاي شرکت را اختالس کرده است
 ميليون تومان از این 400بقول خودشان بررسي قضائي گفتند 

اختالس ثابت شده و اشتري هم مدتي کوتاه در زندان ماند و سپس با 
نوب رفت و از زندان نيز آزاد شد و در او از ج. وثيقه آزاد شد

مازندران یک کارخانه صد تني تصفيه شکر خرید و کسي هم نپرسيد 
پول این کارخانه را از کجا آورده اي؟ زیرا کارخانه اش را در همان 

  !شبکه اي فعال ساخت که به حوزه علميه قم وصل است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )4از ص ...  آشكارا از اشغال مناطق بقيه(
از هم اآنون گفته مي شود آه در ماه ." لبنان است به سوریه، ایران و

فوریه و یا مارچ باید انتظار اخبار داغ در باره خطر تهاجم به ایران 
 حتي گفته مي شود جهان از اخباري اشباع خواهد شد آه افكار .بود

در اینصورت ارتباط بين ایران و  .عمومي را آماده این حمله مي آند
القاعده آشف خواهد شد و با استفاده از تجربه تبليغاتي زمينه ساز 
حمله نظامي به عراق، تبليغات رواني براي پذیرش حمله نظامي به 

 بدنبال این اخبار .ایران و حتي عربستان و سوریه شروع خواهد شد
ل عراق به سمت هاي خود را از داخ اسلحه) امریكا(حامي اسرائيل 

 در چنين فضائي مردم امریكا به استقبال .ایران برخواهد گرداند
 چه آسي در این انتخابات .انتخابات ریاست جمهوري خواهند رفت

پيروز خواهد شد جز آنكه رهبري ماشين جنگي امریكا را در اختيار 
  دارد و پيروزي ها را همراه با رونق اقتصادي به خانه مي آورد؟
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  ارآنكه غب
  از چهره سياسي
  فردوسي روبيد

  جوانشير. م.ف
 در وسعت یك -، 57هر آنچه را نسل جوان انقالب بهمن 

  به آگاهي ميليوني نسل 70 آمتر از آن  اطالع داشت، در دهه -نسل
  قدیمي ترین سرودها، آهن ترین داستان .جوان آشورمان تبدیل شد

ه ها، و ملي ترین ها، ماندگار ترین ترانه ها، دل انگيزترین حماس
 از صدر مشروطيت -آوازها همآنگونه از عمق تاریخ معاصر ایران

 به سطح رویدادهاي روز دعوت شدند، آه آنكاش در متون -تاآنون
رفته " ایران"تاریخي ایران و یافتن چرائي آنچه بر ميهن آهن ما 

 خواندن و یافتن دليل سلطه .است  نيازمند بازگشت به اعماق شد
فویه بر سرنوشت ایران و خفتن پادشاهان خونریز این دربار ص

دودمان در پناه عباي روحانيت، مالل آورترین بخش آتاب هاي 
تاریخ مدارس و دانشكده ادبيات دانشگاه تهران بود و اآنون دهها 
آتاب و مقاله و رساله تحقيقي ، منابع پيراموني این بخش از 

  !سرگذشت ایران براي نسل جوان آشوراند
رودهاي ميهني و بدنبال آن سرود ملي ایران از سال س

 به بعد، بتدریج از آتاب هاي درسي پر آشيدند و جاي خود 1335
 آنها را همراه با درس .دادند" شاهنشاهي"را به سرود اجباري 

موسيقي از برنامه درسي مدارس حذف آردند، تا در آسمان ابري 
 مردم به 57در انقالب  آنگاه آه . مردادي ناپدید شوند28اختناق 

خيابان آمدند سرودي براي خواندن نداشتند، چرا آه هویت و فرهنگ 
ملي یك نسل را به تاراج برده بودند و عریاني هویت ملي چنان بود 

عربي زده را بجاي سرود ملي " عن جزء عن جزء"آه سرود 
  !توانستند بر دهان یك نسل بگذارند

ميهن ما  تاریخ و بدینسان است، آه امروز نسل جوان 
هویت خود را در وسعت، شعر و ترانه، موسيقي و تصویر و حماسه 

بانگ " اي ایران، اي مرز پرگهر" و عشق یكجا مي خواهد و فریاد 
 فردوسي، بدینگونه و هيبت از .این عطش عمومي و ملي است

نه بدان دليل آه نام شاهان در شاهنامه . عروج به زمين بازگشته است
شود و یا تاریخ شاهان مكرر مي شود، بل بدان دليل آه یافت مي 

مردي و مردانگي، گذشت و پاآي، پهلواني و ستيز با قلدري و 
 ایران زمين .پاالیش زبان پارسي از لغات عربي را ستایش مي آند

 بازخواني فردوسي و حفظ و .را به یاد مردم ایران زمين مي آورد
ن نسل جوان آشور داراي این نقل اشعار شاهنامه، امروز و از دها

معني و هویت است و دریغ است اگر از آن همت واالئي یاد نشود آه 
 سياسي  فردوسي و شاهنامه را -براي نخستين بار چهره اجتماعي

آشف آرد  و غبار تبليغات شاهنشاهي را چنان از مجسمه او بر 
ه  زند. باز پس گرفتشه پرستان یك ملت را از دادگرفت، آه گوئي 

حماسه "و "  جوانشير. م .ف" با نام مستعار " فرج اهللا ميزاني"یا 
 در تهران انتشار یافت و شنيده ایم چاپ 1359او آه در سال " داد

  .جدیدي از آن با ویراستاري تازه اي در ایران در دست چاپ است
بخشي از مقدمه اي آه او خود بر آتاب تحقيقي خویش 

 فصل هاي آتاب حماسه داد در اینجا و نوشته را، همراه با اسامي سر
 جوانشير نيز از جمله .به یاد آن انسان فراموش نشدني مي آوریم

 یار و . بود1367قربانيان قتل عام زندانيان سياسي در تابستان 
 خسرو روزبه، آه به جرم توده اي بودن در شوفاژخانه 62همگام 

دبير اول حزب  دبيردوم و جانشين .زندان اوین به دار آویخته شد
  1361توده ایران در سال 

  
 )بحثي در محتواي سياسي شاهنامه فردوسي(حماسه داد 

غلط مشهوري است آه فردوسي آار دیگري نداشته، جز 
 مي گویند ماخذ حاضر و آماده اي وجود .به نظم آشيدن شاهنامه

 بسياري از .داشت و فردوسي آن را با امانت تمام به نظم آشيد
فردوسي دائما تاآيد مي آنند و او را به " امانت"وي پژوهشگران ر

 اگر .خاطر آن مي ستایند، آه در واقع نكوهشي شبيه ستایش است
ادعاي این پژوهشگران را بپذیریم، باید قبول آنيم آه فردوسي 

اجتماعي برجسته اي نبوده و فقط ناظمي است بي -شخصيت سياسي
 این .تكامل بخشيده استابتكار آه در بهترین حالت فارسي دري را 

برداشت به نظر ما بسيار سطحي است و عالوه بر همه معایب 
دیگر، این عيب بزرگ را هم در بردارد آه نظرها را از ضرورت 

  .پژوهش در عقاید فردوسي و محتوي شاهنامه منحرف مي آند
براستي نيز اگر این ادعا صحيح باشد آه آار فردوسي ثبت 

ر و آماده اي است، دیگر هر گونه آنجكاوي توام با امانت متن حاض
آه بنابر آن برداشت تاثيري در -درعقاید فردوسي و دوران فردوسي

 توجه به این نكته اهميت . بي فایده مي شود-محتوي شاهنامه نداشته
بيشتري آسب مي آند اگر به یاد آوریم آه صاحبان و مبلغين این 

 آوچك مي گيرند و برآنند ادعا آار تدوین آنندگان ماخذ اصلي را هم
آه تني چند نشستند و هر آنچه را آه از متون قدیم به جا مانده بود 

  .در آتابي گرد آوردند
به این ترتيب ماخذ شاهنامه عبارت مي شود از مجموعه 
ناهمگوني از آنچه آه تصادف روزگار آن را از دست چپاول نجات 

جز یك بایگاني از  به عبارت دیگر ماخذ شاهنامه چيزي .داده است
 هر قطعه از این مجموعه مي تواند  .یادگارهاي تصادفي آهن نيست

معني ومفهومي داشته، پيامي از تدوین آننده اصلي اش آه مثال در 
زمان ساسانيان مي زیسته به همراه آورد، اما مجموع اثر نمي تواند 

   .هدف و معناي سياسي واحدي را بيان آند
هم آه این مجموعه " ناظمي"م شاعر و یا بهتر بگویي

 یعني بطور مكانيكي و بدون دخالت دادن عقاید -ناهمگون را با امانت
 به نظم آشيده به طریق اولي پيامي براي گفتن -خویش و روح زمان

  .نخواهد داشت
خوشبختانه یك نظر دقيق به شاهنامه نادرسي این برداشت 

ردوسي مولف سطحي را به ثبوت مي رساند و نشان مي دهد آه ف
 او روح زمان .متن حاضر و آماده" امين"شاهنامه است و نه ناقل 

خویش را در شاهنامه منعكس آرده و سخني جدي براي گفتن داشته 
  .است

   یك ملت است دادایزدي براي ستاندنده فرمان آه ده فصلي 
   تحریف شاهنامه.فصل اول
  فردوسي مولف شاهنامه.فصل دوم
 سي دوران فردو.فصل سوم

  نظر گذرا به حكمت فردوسي.فصل چهارم
  حكمت داد.فصل پنجم
 نبرد پهلوانان و بزرگان با .فصل ششم

 شاهان خودآامه
  نژاد در شاهنامه.فصل هفتم
  جنگ و صلح در شاهنامه.فصل هشتم
  عشق و زن در شاهنامه.فصل نهم

  تراژدي در شاهنامه. فصل دهم
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  ونزوئال
  نبرد بر سر حاکميت ملي

  طه شرکت هاي نفتيیا سل
  
  آذر آشنا

================================== 
  

 ميليون 1ر5دولت امریكا آه تا قبل از اعتصاب روزانه 
آرد، اآنون از این نگران است آه  بشكه نفت از ونزوئال دریافت مي

دولت چاوز مدیران و سرپرستان مطيع امریكا در صنعت نفت این 
زسازي مدیریت نفت آشور با شدیت آشور را اخراج آند و طرح با

چاوز پيش از آنكه بر سر آار بيآید، در آارزار . بيشتري پيگيري آند
، رئيس جمهور قبلي ونزوئال چنين "لوال"انتخاباتي خویش در برابر 
براي جلوگيري از این طرح آه نوعي . طرحي را اعالم آرده بود

به ونزوئال ملي آردن نفت ونزوئالست فشارهاي اقتصادي امریكا 
هاي آنوني در برابر دولت چاوز شكل  سازمان داده شد و مقاومت

اآنون در اجراي  این طرح و حل مناقشاتي آه در درون . گرفت
هاي امریكاي  آشور ایجاد شده چاوز طرفدار نظارت اروپا و دولت

التين و سازمان اوپك بر روند ملي آردن نفت و مقابله با 
. مگان ميدانند امریكا در پشت آن قرار داردهایي  است آه ه ناآرامي

این امر با مخالفت صریح امریكا روبرو شده و آارگزاران داخلي 
 . ایاالت متحده  در ونزوئال  براي سرنگوني دولت تقویت شده اند

سخنگوي وزارت امور خارجه امریكا ریچارد بوچر مي 
وقعيت ویژه هاي امریكا در م باید توجه داشت آه سازمان دولت: گوید

اي براي حمایت از دموآراسي در ونزوئال هستند و نيازي به ایجاد  
  . یك  گروه جدید و جداگانه براي حل مسائل ونزوئال نيست
گویند اسپانيا  این در حالي است آه منابع امریكاي التين مي

هم بدليل همزباني و پيوند با امریكاي التين و هم بدليل حضورش در 
 بهترین واسطه و داور براي حل مناقشات و نظارت بر اتحادیه اروپا

  . اجراي ملي آردن نفت این آشور است
هاي خارجي آمریكا  منابع رسمي در سياست گذاري

  : ميگویند 
بدليل  افزایش نياز امریكا به نفت براي جنگ احتمالي در 
عراق دولت بوش مصمم به حضور در ونزوئال، بعنوان ناظر حل 

 است، اما دولت چاوز اعتقاد دارد این حضور عمال مناقشات سياسي
به معناي جلوگيري از ملي شدن صنعت نفت و رهبري و تقویت 

  . مخالفان دولت است
به موجب طرحي آه اآنون امریكا ارائه داده گروهي بنام 

آه مورد اعتماد یك طرف و یا دو طرف در گير " دوستان ونزوئال"
زود رس را با وساطت سازمانها در ونزوئال باشد طرح انتخابات 

این تالش ها .  دولتهاي آمریكا و سازمان ملل  مي تواند دنبال آند
اآنون هم بصورت ارائه طرح ها و هم بصورت تشدید مناقشات 

 درصد نفت خود را از 15دروني اوج گرفته است، زیرا آمریكا 
ي ونزوئال تامين مي آند و با توجه به نوسان قيمت نفت و پيامدها

احتمالي حمله نظامي به عراق، امریكا مي خواهد تضميني براي 
دریافت این مقدار نفت و اساسا آنترل نفت ونزوئال  در اختيار داشته 

  . باشد
در این آشاآش، در برزیل و با راي و انتخاب مردم یك 
دولت چپ گرا بر سر آار آمده آه طبعا دوست دولت چاوز در 

ولت جدید برزیل نيز بالفاصله پس از د. ونزوئال به حساب مي آید
تحویل گرفتن قدرت دولتي در نقش حامي چاوز وارد ميدان سياست 
در امریكا التين شد و طرحي را براي پایان مناقشات سياسي و 

دولت بوش با . بحران اقتصادي ناشي از اعتصابات نفتي ارائه داد
رآب بموجب طرح برزیل یك هيات م. این طرح مخالفت آرده است

از نمایندگان برزیل، سازمان ملل، مكزیك و حضور احتمالي اسپانيا 
بر فعاليت هاي دولت چاوز براي حل مناقشات سياسي نظارت خواهد 

  . آرد
پس از اعالم این طرح، آالين پاول، وزیر امور خارجه 
امریكا  با وزیر امور خارجه مكزیك، نمایندگان برزیل و همچنين 

ل و رئيس سازمان دولتهاي عضو جامعه نمایندگان سازمان مل
آشورهاي امریكا آه اآنون بر عهده ژنرال سزار گاویریا مي باشد 

 براي دفاع از 1948 سازماني آه در سال  .مالقات و مذاآره آرد
صلح، آزادي و عدالت و رفاه بوجود آمد و ایاالت متحده نيز در آنار 

  . دیگر آشورهاي قاره امریكا در آن عضو شد
ل پایان جنگ، تبدیل اتحاد شوروي به فاتح جنگ و سا

مغلوب آننده فاشيسم و آغاز جنبش هاي رهائي بخش در قاره امریكا 
 و در اوج 1962در سال . و آوبا،  افریقاي و لومبا، آسياي و نهرو

برخوردهاي سياسي ميان اتحاد شوروي و ایاالت متحده آه استقرار 
 را به اوج خود رساند، ایاالت موشك هاي اتمي امریكا در آوبا آن

متحده آشورهاي عضو این سازمان را زیر فشار گذاشت تا آوبا را 
آشورهاي عضو زیر بار این فشار نرفتند اما به . از آن اخراج آنند

محروم ساختن آوبا از حق راي در این سازمان تن داد و به این 
چه سایه آن ترتيب آوبا نقشي غير فعال در این سازمان پيدا آرد، گر

هميشه در جلساتي از سازمان آه منجر به راي گيري است حضور 
   .دارد

محور این گفتگوها  بررسي قانون اساسي ونزوئال براي    
قانون اساسي دو راه را پيشنهاد . تعيين سرنوشت دولت چاوز است

انتخابات زود رس آه تا آنون چاوز آن را رد آرده است؛ و : مي آند
ي آه طبق اختياراتي آه قانون اساسي به رئيس انجام همه پرس

جمهور داده است توسط رئيس جمهور تا ماه اگوست به تعویق افتاده 
چاوز در : نتيجه این همه پرسي مي تواند دو احتمال باشد. است

قدرت باقي خواهد ماند و در صورت باخت، معاون وي قدرت را 
 ماه بر گزار مي بدست خواهد گرفت و انتخابات جدید به فاصله یك

در این صورت چاوز طبق قانون اساسي دیگر نمي تواند در . شود
  . این دوره از انتخابات شرآت آند

چاوز معتقد است آه آراي آافي براي ماندن بر سر قدرت 
را بدست خواهد آورد، به این شرط آه این رفراندم  نه اآنون، بلكه 

ين او طرفدار برگزاري در مقابل، مخالف. در ماه اگوست برگزار شود
. همه پرسي تا پيش از اگوست و حتي در شرایط موجود هستند

 .شرایطي آه بر اثر اعتصابات بشدت هيجاني است
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  مستان زیــرز
   جنگآتش

  ژانویه با تقسيم عراق
 به پایان مي رسد؟

  
بازرسان سازمان ملل متحد که براي کشف سالح هاي 

، عليرغم همه فشار تبليغاتي که کشتار جمعي به عراق اعزام شده اند
رسانه هاي امریکائي به افکار عمومي جهان وارد مي آورند، در 
گزارش خود تاکيد کردند سالحي را که امریکا مدعي آنست در 

همزمان با این گزارش، مقامات دولت اسرائيل . عراق نيافته اند
ق ادعاهاي دیگري را در این زمينه پخش کردند که بموجب آنها عرا

این سالح ها را به سوریه و ایران منتقل کرده است و به همين دليل 
  !بازرسان سازمان ملل نتوانسته اند آنها را پيدا کنند

شوراي امنيت سازمان ملل براي دومين بار با هدف 
محدود ساختن امریکا در چارچوب مصوبات این سازمان تشکيل 

 هنوز آلمان، جلسه مي دهد و این درحالي است که گفته مي شود
فرانسه و روسيه بر سر حمله نظامي به عراق با امریکا به تفاهم 

هيچکدام از این کشورها نمي گویند این تفاهم چيست و بر . نرسيده اند
سر چه مفادي از آن تفاهم وجود ندارد؟ مطبوعات اروپائي نيز 
اشاراتي مي کنند اما نه آنچنان که به وضوح مشخص شود در پشت 

  . مي گذردصحنه چه
آنچه که مسلم به نظر مي رسد جدال اصلي بر سر منافعي 
. است که بين کشورهاي بزرگ سرمایه داري قرار است تقسيم شود

امریکا سهم شير را در تصاحب عراق و سلطه بر منافع نفتي این 
کشور مي خواهد و اسرائيل و ترکيه نيز مانند انگلستان سودي در 

ن و فرانسه و روسيه مي دانند که با حمله آلما. این سهم خواهند برد
نظامي امریکا به عراق و  استقرار قواي نظامي امریکا در این 

اختيار امریکا قرار خواهد گرفت بلکه  کشور، نه تنها نفت عراق در
در گام بعدي نفت ایران و سپس کنترل کامل خليج فارس در اختيار 

نظامي در ایران نيز امریکا خواهد بود و حتي دخالت هاي مستقيم 
. آغاز خواهد شد که مي تواند به تغيير جغرافياي منطقه ختم شود

کشورهائي که هنوز با امریکا بر سر حمله نظامي به عراق به تفاهم 
نرسيده اند، بر سر این نوع مسائل و آینده غير قابل کنترل عمليات 

که در هر کدام از این کشورها مي دانند . نظامي امریکا بحث دارند
-صورت سلطه امریکا بر نفت خليج فارس و تشکيل محوري نظامي

سياسي مرکب از اسرائيل، ترکيه، امریکا، ایران آینده، شيخ نشين 
ها، پاکستان و افغانستان عمال یک بلوک جنگي در منطقه تشکيل 
خواهد شد و فشار بر اقتصاد اروپا با هدف کنترل بحران اقتصادي 

این فشار اقتصادي، انفجارهاي سياسي . د شددر امریکا تشدید خواه
در اروپا را مي تواند بدنبال آورد و اتحاد کشورهاي اروپائي را 

امري که از هم . چنان متزلزل سازد که اتحادیه اروپا از هم بگسلد

هائي که در  اکنون و با نزدیکي ایتاليا و انگلستان به امریکا و زمزمه
با همين انگيزه است که . شده استاسپانيا جریان دارد عمال آغاز 

پيمان ناتو دیگر اعتبار گذشته خود را براي امریکا از دست داده 
. است و این کشور در جستجوی پيمان هاي جدید نظامي در اروپاست

پيماني که کشورهاي ضعيف اروپاي شرقي مي توانند در آن وارد 
سيه تبدیل شده و عمال به خطراتي بالفعل براي آلمان، فرانسه و رو

  !شوند
مقدمات جنگ سوم جهاني که انفجار برج هاي دو قلوي 
نيویورک سر آغاز آن بود، اینگونه فراهم مي شود و گام دوم آن پس 

به این دليل است که بي . از افغانستان در عراق برداشته مي شود
اعتناء به گزارش هاي بازرسان سازمان ملل متحد و نظرات شوراي 

روحاني سياست زده اي که (ل و موعظه هاي پاپ امنيت سازمان مل
امریکا گسيل نيرو ) نقشي مهم در فروپاشي اروپاي شرقي ایفاء کرد

حتي ميزان این گسيل نيرو نيز خود . به خليج فارس را ادامه مي دهد
نشان مي دهد که امریکا نه منتظر اروپاست، نه نيازي به نيروي 

  .یگانه هدف استنظامي اروپا و ناتو دارد و نه عراق 
اظهارات مقام بلند پایه امریکایي را که در زیر مي خوانيد 
نه تنها از لحاظ تعيين زمان حمله به عراق مهم است، بلکه وسعت 
خيزهاي آینده را نشان مي دهد؛ همانگونه که گزارش مربوط به 

چنين دورنمائي را به نمایش " ترکيه، در رویاي امپراطوري عثماني"
  )این مقاله را در همين شماره راه توده مي خوانيد(. مي گذارد

  
   ژانویه27وعده جنگ در 

هر گونه گزارشي از تيم : " دولت بوش گفت مقام بلند پایه
 بي گناهي عراق و در اختيار  بازرسان سازمان ملل آه در برگيرنده

هاي آشتار جمعي این آشور باشد براي دولت بوش  سالح نداشتن
به آن معتقد است گناهكار بودن  را آه این دولتآنچه . آافي نيست

   ." آن عراق است نه تبرئه
 ژانویه 27به روز ي دولت بوش با اشاره  این مقام بلندپایه

قرار است تيم بازرسان سازمان ملل در این روز « : اعالم آرد
هاي آشتار جمعي عراق ارائه دهند و  را از سالح شان گزارش نهایي

جدیدي را براي خلع   در همان روز مرحلهدولت آمریكا نيز 
  توان آن را مرحله آند آه مي هاي آشتار جمعي عراق آغاز مي سالح

  ."اصلي و نهایي بحران عراق دانست
 اینترنتي العراق، این مقام آمریكایي  براساس گزارش شبكه

 ژانویه یك روز عادي است و 27گویند  آنهایي آه مي: "افزود
 چه  دانند درباره اند، نمي سخره گرفته وز را بهتاریخی بودن این ر

  ".گویند سخن مي
دولت آمریكا در این روز : "این مقام در ادامه اظهار داشت

 پایاني بحران عراق قدم خواهد  عملكرد سریعش به مرحله با
دولت آمریكا هرگز اجازه نخواهد داد عراق از بازرسي .گذاشت

عمه براي فریب جهان استفاده بازرسان سازمان ملل به عنوان یك ط
 اهميت این روز  از سوي دیگر بسياري از منابع آگاه درباره" .آند

احتمال بسيار قوي هانس بليكس، رئيس هيات  به« : اظهار داشتند
البرادعي، رئيس سازمان  بازرسان تسليحاتي سازمان ملل و محمد

مبهمي  رشان را به صورت بسيا المللي انرژي اتمي گزارش نهایي بين
دهند و در نهایت شيوه حل بحران آوزوو براي حل بحران  ارائه مي
شود و با این چراغ سبز شوراي امنيت آه  پيشنهاد مي عراق نيز

شود، اقدامات الزم  تایيد مي توسط روسيه، فرانسه و انگليس نيز
 " .براي حل بحران عراق اتخاذ خواهد شد
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   تصرف مناطقآمادهترآيه 
  مي شودنفت خيز عراق 

  

   تـرکيـه
  دررویاي امپراطوري عثماني

  
 دسامبر با شرآت ژنرال موشه 24آنفرانسي آه در تاریخ 

یالون رئيس ستاد ارتش اسرائيل و ژنرال حيليمي اوزآوك در ترآيه 
برگزار شد، آخرین ترتيبات مهيا شده توسط ایاالت متحده، اسرائيل و 

لي عليه عراق به ترآيه را براي عمليات هماهنگ در جنگ احتما
عمليات دفاع هوایي و موشكي این سه آشور به همراه . پایان رساند

نيروهاي هوایي و دریایي بصورتي آامال نزدیك و هماهنگ با 
یكدیگر به گونه اي تنظيم شده است آه سوریه و حزب اهللا را نيز در 

  . این جنگ شامل مي شود
سومين شخصيت آليدي آه در روزهاي تشکيل این   

کنفرانس وارد ترآيه شد، جالل طالباني، رهبر اتحادیه ميهني 
آردستان بود آه دو هفته پيش از این سفر به منظور آنترل حلبچه در 
شمال شرقي عراق سرگرم نبرد با بنيادگرایان انصار اسالم 
. آردستان، القاعده و دیگر نيروهاي طرفدار صدام بوده است

تاي اتخاذ سياستهاي استراتژیك نيروهاي طرفدار صدام حسين در راس
 سليمانيه، آه -در شمال عراق به نحوي مؤثر آنترل شاهراه حلبچه

  . در شرق منطقه نفتي آرآوك قرار دارد را در دست دارند
سایت اینترنتي که این تفسير "(دبكا دات آام"منابع نظامي   

 دسامبر گزارش دادند آه قرار است 25در ) از آن برگرفته شده
ني همراه با مسعود بارزاني، رهبر حزب دمكرات آردستان در طالبا

این دو گروه به همراه . شمال عراق به نيروهاي ترآيه بپيوندند
رهبران سياسي و نظامي ترآيه و نمایندگان ایاالت متحده بر اساس 
پيش نویسي آه در واشينگتن تهيه شده است قرار است هماهنگي هاي 

  . نده انجام دهندالزم را در جنگ احتمالي آی
  :اصول این همكاري به این شرح تعيين شده است

دولت خودمختار آرد شمال عراق پذیراي هفتاد هزار نيروي : الف
لشگرهاي دوم و سوم ترآيه خواهد بود تا آنها با پاکسازي منطقه از 
وجود ارتش عراق، مناطق نفتي آرآوك و موصل را به اشغال خود 

  .درآورند
آيه پس از انتقال به این ناحيه، در عين قبول حق  نيروهاي تر-ب

خودمختاري آردها، بصورت تلویحي حقوق آردها در منطقه زندگي 
  .آنها در ترآيه را نيز به رسميت خواهند شناخت

 در این پروسه، ترآيه آنترل دو شهر نفتي را با حمایت واحدهاي -پ
ام آه منطقه ترآمن عراقي آه از آنها خواسته خواهد شد تا عليه صد

مربوط به آنها را تحت آنترل خود دارد طغيان آنند بدست خواهد 
در زمان اشغال این مناطق توسط ترآيه، آردها از ادعاي . گرفت

  . خود بر این مناطق چشم پوشي خواهند آرد
 ترآيه سپس ایجاد خودمختاری ترآمن را به اجرا درخواهد آورد -ت

  . دیكي بغداد ادامه خواهد داشتآه از شمال تا مرآز عراق و تا نز

 ایاالت متحده و ترآيه از همكاریهاي سياسي، دفاعي و اقتصادي -ث
ميان آردها و استانهاي خودگردان ترآمن حمایت و امنيت آنها را 

این بند از پيش نویس واشينگتن متذآر مي شود . تضمين خواهند آرد
ن اختصاص آه بخشي از درآمد نفتي شمال عراق به ایالت آردنشي

  .خواهد یافت
 24 این آنفرانس، ارتش ترآيه در روز  پيش از برگزاري  

دسامبر در شرایط آماده باش آامل قرار گرفت و لشگرهاي دوم و 
  . سوم این آشور در مرز با عراق آرایش نظامي به خود گرفتند

اجراي " دبکا دات کام"براساس اطالعات منابع نظامي   
يش نویس راه را براي حمله احتمالي ترآيه به موفقيت آميز مفاد این پ

شمال عراق و پيشروي آنها به سوي شهرهاي نفت خيز بدون آنكه 
ارتش این آشور منتظر حمله عمومي آمریكا به این آشور از جبهه 

  . هاي دیگر شود را فراهم خواهد آورد
در مورد عكس العمل صدام حسين در حمله ترآيه به   

  : خواهد داشتعراق دو امكان وجود 
ـ از آنجا آه بيشتر شمال عراق سالها تحت آنترل آردها بوده _1

است، حكام عراق تجاوز ترآيه به این آشور را نادیده گرفته، در 
سپس وي راهي پيدا . صدد دفاع از بغداد و تكریت برخواهند آمد

خواهد آرد تا به مردم عراق بگوید آه شمال آشور به دست 
  .تشورشيان افتاده اس

 ـ امكان دوم این است آه صدام حسين جبهه اي را در جایي دیگر    2
بگشاید، به عنوان مثال به تمرآز نيروهاي آمریكایي در خليج فارس، 

 . آویت، اردن و یا اسرائيل حمله آند
 دسامبر شكي براي 24سفر ژنرال یالون به ترآيه در 

در . اهد آردغرب باقي نمی گذارد آه ترآيه در این نبرد شرآت خو
این رابطه فلج آردن نيروي هوایي سوریه حائز اهميت بسيار خواهد 

مصاحبه تلویزیوني آریل شارون، نخست وزیر اسرائيل در سه . بود
 دسامبر آه در آن مدعي شد، عراق سالحهاي شيميائي 24شنبه شب 

و بيولوژیكي خود را براي مخفي آردن از چشم بازرسان سازمان 
. فرستاده است، نشانه اهميت این تاآتيك بوده استملل به سوریه 

گرچه وي تاآيد آرد آه این اطالعات باید تائيد گردد، اما انتخاب 
چنين زماني از سوي شارون براي مطرح آردن چنين موضوعي، از 
سوي دمشق نوعي اخطار در عدم دخالت عيله پيشروي ترآيه در 

  . عراق تلقي خواهد شد
ميان عراق " دبكادات آام"بع نظامي بر اساس تحقيقات منا

 قراردادي سري به امضا رسيده است آه 2001و سوریه در سال 
بر اساس آن، نيروهاي عراقي در صورت بروز جنگ مي توانند از 
مرز سوریه گذشته و از این آشور بعنوان پایگاهي براي حمله به 

بر این اطالعاتي آه شارون افشا آرد تاآيد . اسرائيل استفاده آنند
دارد آه عراق با استفاده از این قرارداد، ضمن گسيل واحدهایي از 
ارتش خود به مرزهاي سوریه سالحهاي غير متعارف را وارد 

  .سوریه آرده است
در اسرائيل بحث و جدلي پيرامون خطر دشمنان اسرائيل 

رهبران حزب آارگر اسرائيل . براي این آشور در جریان مي باشد
آرده اند آه با بزرگ آردن خطر حمله عراق به این شارون را متهم 

از . آشور از آن به عنوان وسيله اي در انتخابات آینده استفاده مي آند
سوي دیگر برخي از آارشناسان نظامي اسرائيل معتقدند آه 
موشكهاي حزب اهللا آه از سوي سوریه حمایت مي شود و در 

ي اسرائيل هستند تا مرزهاي لبنان مستقر هستند تهدید بيشتري برا
، رئيس ضد اطالعات "آهارون زیوي"در این رابطه ژنرال . عراق

ارتش اسرائيل با حضور در پارلمان این آشور اظهار داشت آه 
  .خطر القاعده بيش از عراق است
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 شنبه شب به وقت ایران .شبكه تلویزیوني آانال اول آه از امریكا براي داخل ایران برنامه پخش مي آند
 متن این گفتگو را .انجام داد" عليرضاالهي"تگویي مستقيم پيرامون مسائل روز ایران با سردبير راه توده گف

  :از روي سایت راه توده گرفته ایم آه در زیر مي خوانيد
  

  در دو بخش نفت خيز در جنوب عراق و جنوب ایران

  روحانيون نيمه عرب و نيمه ایراني
  خواب  واتيكان شيعه در سر دارند

  57دو تاآتيك شناخته شده در جمهوري اسالمي براي حذف طرفداران انقالب 

  تاآنون دنبال شده59و طرفداران تحوالت واصالحات، آه از سال 
  

اعدام چهره هاي سرشناس سازمان ها و احزاب سياسي و وادار ساختن اعضاي این سازمان ها به مقابله  -1
  .ي و راه انداختن موج سرآوب نظاميخيابان

عتراف گيري زیر شكنجه از برخي رهبران موثر سازمان ها و احزاب سياسي، بعنوان جاسوسي و سپس یورش ا -2
   .بردن به آنها

 
تمام تالش مخالفان اصالحات براي گسترش مناسبات با اروپا براي خریدن زمان است، تا پس از یورش به اصالحات و 

 بر سر ميز مذاآره نشسته و همه گونه امتيازي به آاخ سفيد بستن تمام روزنه هاي اطالع رساني مردم، با آمریكا
 در این مانور سياسي، عده اي روحاني نيمه عرب و نيمه ایراني آه اميد چنداني به بقاي تماميت ارضي ایران .بدهند

 !ندارند، در فكر یك مرآز اسالمي با مرآزیت نجف اشرف اند،  آه بر خوزستان ایران هم سلطه داشته باشد
  

   جوان ها هنوز در تب و تاب هستند، در جستجوي حقانيت -شهنواز
  هستند، حقوق خودشان را مي خواهند

 همه ملت ایران حق و حقوق خودشان را مي خواهند، اصالح -ج
هاي در حاآميت هم حق و حقوق خودشان را ميخواهند، اصالح  طلب

. دطلب هاي خارج از حكومت هم حق و حقوق خودشان را مي خواهن
خالصه مردم ایران حقشان را مي خواهند و خوب، البته دانشجویان 

  .هم بخشي از مردم هستند
 شما فكر مي آنيد اصالح طلبي دولتي و اصالح طلبي مردم -شهنواز

  با هم مغایرند و یا در آنار هم قدم بر مي دارند؟
 .ما با این اصطالحي آه شما مطرح آردید موافق نيستيم!  ببينيد-ج

 به این دليل .ح طلب دولتي و غير دولتي براي ما مفهوم نيستاصال
آه در داخل آشور ما یك خواست عمومي براي تحول و براي 

 آساني سعي مي آنند سخنگوي این خواست و .اصالحات وجود دارد
بخشي از این سخنگویان !  خوب.یا بخشي از این خواست مردم باشند

 بخشي هم خارج از حاآميت، امروز در داخل حاآميت هستند و البته
بخشي در حاشيه حاآميت هستند و بخشي هم اساسا اپوزیسيون 

 در نتيجه، آنچه آه در جامعه وجود دارد سخنگویاني .حاآميت هستند
   . آرده و باز هم مي آند پيدا

همين آقایاني آه شما اسمشان را گذاشتيد اصالح طلبان 
 .مروز را نمي زدندهاي ا  سال پيش حرف10 سال پيش، 7دولتي، 

امروز خواستي در جامعه ما براي : پاسخ از نظر ما روشن است
دگرگوني وجود دارد آه سخنگویاني پيدا آرده است و به همين دليل 

هم هست آه ما مرتب در باره این جنبش اصالح طلبي و یا تحول 
طلبي در داخل آشورمان، در باره مقاومت هاي مخالفان اصالحات 

ایم  آه آنها ممكن است بتوانند نهضت آزادي را منحل مرتب گفته 
مذهبي ها را بروند بگيرند، آغاجري را زنداني آنند، -اعالم آنند، ملي

عبدي را ببرند سلول انفرادي، مجاهدین انقالب اسالمي را نامشروع 
اعالم آنند و یا حتي جبهه مشارآت ایران اسالمي را منحل اعالم 

ا آن وآيل حقوقي را مثل دآتر زرافشان زنداني آنند و یا این وآيل و ی
آنند، باالخره در پایان این مقاومت ها و بگيرو ببندها مي خواهند با 
خواست عمومي مردم ایران براي تحوالت چه آنند؟ ما به این آقایان 
مي گوئيم، گيریم شما دو هزار نفر را هم قتل عام آردید، بسيار 

   .د آه مردم آوچه و خيابانندخوب، با نيروي اصلي چه مي آني
 رفسنجانيبه همين دليل هم هست آه ما مي گوئيم آقاي 
مقایسه 60اشتباه بزرگي مي آند وقتي ایران امروز را با ایران دهه 

، تصور  سال پيش متوقف مانده18-17هنوز در  ایشان .مي آند
 جامعه ما دچار تحوالت . نيست60 آه دهه 80 دهه .غلطي دارد
، شناخت و آگاهي وسيعي در این جامعه نسبت به حاآميت وسيع شده

 حاال، آساني .و تك تك چهره هاي مشهور آن پيدا شده است
درحاآميت این را فهميده اند و حتي زیر فشار شدید مخالفان 
اصالحات این را بيان مي آنند و آساني هم مانند مخالفان اصالحات 

 بسيار خوب، . آننددر حاآميت در برابر این خواست مقاومت مي
حاال شما فرض آنيد این افراد طرفدار اصالحات را از حاآميت هم 
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 با حذف این افراد از حاآميت آه اصل موضوع، یعني .حذف آردند
  !آگاهي مردم و خواست مردم براي تحوالت حذف شدني نيست

 را هم بكنند توي سوراخ اوین، مشارآت را هم منحل عبدي
كشند، خوب، با این فحشائي آه توي خيابان آنند، عده اي را هم ب

هست چه مي آنند؟ با بيكاري چه خواهند آرد؟ با دروغگویي چه 
 شما این .خواهند آرد، آسي دیگر حرف این آقایان را قبول ندارد
 باور مردم .نماز جمعه ها را نگاه آنيد در اصفهان، مشهد، تهران

 با این باور در هم شكسته  حاال بفرمایئد.فروریخته نسبت به این آقایان
چه مي آنند؟ آساني آه این مسائل را مي دانند، آن را مي گویند و در 

 گيریم آنها را حذف .حاآميت هم هستند آساني آه آن را مي گویند
آردید، وقتي اصل موضوع در جامعه و در آوچه و خيابان وجود 
دارد، خيلي طبيعي است آه آسان دیگري سخنگوي این خواست 

واهند شد و در اولين فرصت چهره هاي دیگري ورود به صحنه خ
 دو سه ميليون نفر . مگر اینكه بخواهند یك قتل عام بكنند.خواهند آرد

 . ميالدي60را بكشند، مثل آودتاي سوهارتو در اندونزي در دهه 
دراینصورت هم بالفاصله سوال اساسي اینست آه بعدش چي؟ به بقيه 

  مي خواهيد بدهيد؟آه زنده مانده اند چه 
فروش نفت را دولت خاتمي ذخيره  ميليارد دالر پول 7-8

آنند   فكر مي.آرده، این آقایان براي این پول خواب و خيال دارند 
بخشي از این پول را مي ریزند جلوي مردم و بيشترش را هم آقایان 

آاري آه  همان .بازاري ها و روحانيون پروار شده مي زنند به جيب
سنجاني بعد از جنگ و قتل عام زندانيان سياسي در پایان دهه آقاي رف

 آرد و پول قرضي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول  را 60
ریخت توي بازار و سهم موش را به مردم داد و سهم شير را هم 
خودش و بازاري هاي بزرگ زدند به جيب و شيخ نشين دوبي را 

   .ان آردندتبدیل به پایتخت بانكي و تجاري خودش
 60بسيار خوب، اگر آن پول ریختن توي بازار در دهه 
 این .حالل مشكالت بود آه دیگر نباید جنبش آنوني بوجود مي آمد

 ميليارد دالر هم تمام مي شود و بيشترش مي رود به حساب هاي 7-8
، عده اي واعظ طبسي، مثل پول هاي پسر آقاي دوبيبانكي آقایان در 

 بعدش بامردم .هم از حاآميت حذف مي شوندهم آشته و عده اي 
گرسنه و شورشي چه مي آنند؟ با شورش و جنگ داخلي و تجزیه 
ایران چه مي آنند؟ با اشغال عراق و سقوط قيمت نفت تا بشكه اي 

 دالر چه مي آنند؟ با قطع اميد آامل مردم نسبت به امكان 10-15
دلگشا را مي تحول در جمهوري اسالمي چه مي آنند؟ آدام در باغ 

  توانند به روي مردم باز آنند؟ با توليد خوابيده چه خواهند آرد؟
این آن نكته اساسي است آه هميشه باید به أن توجه آرد و با همين 
درك و شناخت است آه ما با اصطالح اصالح طلب حكومتي 

  .مخالفيم
 در باره این تغيير نظراتي آه اصالح طلبان مي دهند چه -شهنواز
دارید؟ این تغيير فكري آه در زیر فشار دادگاه ها و یا در نظري 

زندان ها مي دهند تاثيري روي این حرآت هایي آه در ایران هست 
  خواهد داشت؟ تضعيف خواهد آرد روحيه ها را؟

 اشاره شما ظاهرا به صحبت هایي است آه أقاي عبدي در دادگاه -ج
  آرده

   دقيقا-شهنواز
م خدمت شما بگویم آه اوال حرف  من مي خواه. بسيار خوب-ج

عجيب و غریبي نزده، گفته این نظرسنجي آه ما آردیم مثال اگر 
نتایجش اعالم نمي شد بهتر بود و دشمن از آن بهره برداري نمي 

  . بقيه حرف ها هم آه چيزي نگفته.توانست بكند

این پرونده نظر : اما ما بيآئيم مسئله را اینطوري ببينيم
 یعني گفته اند اینها رفته .جاسوسي تنظيم آرده اندسنجي را روي تز 

اند براي موسسه گالوپ یك آار تحقيقي و نظر سنجي انجام داده اند  
و این موسسه گالوپ را هم وصل آرده اند به سازمان اطالعات 

و بعد هم توي بوق آرده اند آه امثال عبدي " سيا"مرآزي آمریكا 
 آار آرده اند و پول از گالوپ براي این سازمان، یعني سازمان سيا

  . خالصه یك برج جاسوسي اینطوري درست آرده اند.گرفته اند
حاال بيآئيد واقعيت را در جمهوري اسالمي امروز نگاه   

  :آنيم
امنيت آشور شده شالق زدن و شكنجه آردن هر آس 
 .حقيقت را مي گوید و بعد هم آوردن افراد به دادگاه و به تلویزیون

شما چيزي را در جمهوري اسالمي نمي توانيد پيدا آنيد آه در حاليكه 
 شما .واقعا ارزش محرمانه ماندن داشته باشد و توي بوق نشده باشد

این سایت هاي اینترنتي مطبوعات بزرگ جهان را باز آنيد، سایت 
هاي مربوط به وزارت دفاع آمریكا و سازمان هاي وابسته و حاشيه 

 محرمانه ترین پایگاه هاي نظامي ایران اي آن را بازآنيد، عكس هاي
 پسر این آقاي حاج رضائي فرمانده سابق سپاه .روي این شبكه هاست

پاسداران و دبير فعلي مجمع تشخيص مصلحت همان موقع آه در 
ایران و در خانه فرمانده آل سپاه پاسداران بود با سازمان فضایي 

 و تازه وقتي این وصل شده بود و اطالعات مي رساند" ناسا"آمریكا 
جوان خودش را به امریكا رساند صداش در آمد و  به همين دليل هم 

   .حاج آقا رضایي را برآنار آردند
این معرآه اي آه براي موسسات نظر سنجي گرفته اند 

 متري و متروآه مربوط 6 متري و 8 حتي جاده هاي .خنده دار است
و رویش آشيده اند و به دوران جنگ دوم جهاني، آه آقایان دستي سر 

آنها را جاده هاي نظامي آرده اند در آردستان، لرستان و جاهاي 
دیگر همه اینها االن آخرین عكس هایش روي شبكه اینترنت است و 

   .نوشته اند اینها راه هاي ارتباطي القاعده است
من براي شما یك خبري را مي گویم آه هنوز دقيق آن 

آه در مطبوعات روسيه و اوآرائين االن سه روزاست . منتشر نشده
نوشته اند روسيه دو دستگاه بسيار مهم را آه مربوط به نيروهاي 
اتمي بوده از ایران پس گرفته و گفته آه زیر فشار آمریكا مجبور به 

است و امریكا " مگنوم" مي گویند چيزي بنام .این آار شده است
ده و به نسبت به فروش آن به جمهوري اسالمي بسيار حساس بو

 در تمام این مدت روسيه منكر .روسيه اعتراض مي آرده است
فروش این دستگاه به جمهوري اسالم بوده، جمهوري اسالمي هم آه 
دراین باره چيزي نمي گفته و مطبوعات هم آه چيزي نمي نوشتند، 
حاال آمریكا چه سندي بدست آورده و چگونه به روسيه ارائه داده و 

این دو دستگاه را به جمهوري اسالمي فروخته اید به آنها ثابت آرده 
  !و باید پس بگيرید؟ و روسيه هم چاره اي جز تسليم نداشته است

جز این است آه محرمانه ترین اسناد با عكس و نقشه و 
تفسير از داخل نيروهاي نظامي و امنيتي جمهوري اسالمي در اختيار 

داخل بيوت این آقایان آمریكا و اسرائيل قرار ميگيرد؟ شما ببيند از 
تكان مي خورند خبرش در اختيار مجلس اعالي انقالب اسالمي و دم 

شبكه معاودین عراقي در  .و دستگاه احمد چلبي در امریكاست
جمهوري اسالمي آه امروز مثل ستون پنجم دشمن در تمام ارآان 
امنيتي و نظامي و قضائي جمهوري اسالمي عمل مي آند خبر رسان 

  نيست؟ 
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ن شبكه و خبررسان هاي آن خواب و خيال تاسيس یك ای
آشور اسالمي با مرآزیت نجف اشرف و وسعت جنوب عراق و 

  جنوب نفت خيزایران را در سر ندارد؟
آانون جاسوسي اینجاست نه موسسه نظر سنجي آه توي 
آوچه و خيابان از مردم پرسيده نظرتان در باره مقامات مملكتي 

از بقال . مذاآره با آمریكا چه مي گویيدچيست و یا مثال در باره 
سرآوچه و یا فالن راننده تاآسي و یا فالن استاد دانشگاه و فالن خانم 

 اصال الزم به .خانه دار در باره همين چند موضوع پرسش آرده اند
 .نظر سنجي نيست

موسسه گالوپ چه نيازي به این حرف ها براي سازمان 
يابان صحبت آنيد همان حرفي را  شما با هر آس آه در خ.سيا دارد

اینهمه خبرنگار خارجي .مي زند آه در این نظر سنجي گفته شده است
آه به ایران ميروند و مي آیند و حتي تا قلب دهات بلوچستان ایران 
مي روند و گزارش تهيه مي آنند در نشریات آشورهایشان نمي 

در این نویسند و یا اطالع نمي دهند آه در ایران چه مي گذرد؟ 
نظرسنجي از یك عده اي با مشاغل مختلف پرسيده اند شما نظرتان 
راجع به چهار پنج نفر از مقامات مملكت چيست؟ آقایان خامنه اي، 

 این آه .خاتمي، رفسنجاني و همين ها آه نماز جمعه مي خوانند
 نفر آه دلتان مي خواهد در هر آجاي 10شما هر. جاسوسي نيست

و درباره این پنج نفر سئوال آنيد، همان حاصلي تهران انتخاب آنيد 
 بنابراین، این .بدست مي آید آه در این نظر سنجي بدست آمده است

شعبده بازي آه آقاي مرتضوي در دادگاه درست آرده، یك حقه بازي 
  .تكراري است

  

  دو تاآتيك تكراري
ببينيد این ماجرا از یك روش و هدف معيني برخاسته آه از 

ن آقایان در پشت صحنه و حاال روي صحنه آن را دنبال  همي59سال 
 ماجراي دستگيري و صدور حكم اعدام براي آغاجري و .آرده اند

  .این ماجراي دادگاه نظر سنجي هم همين است
 براي یورش به احزاب، بستن مطبوعات و 59از سال 

جلوگيري از آگاهي مردم و ارتباط مردم با همدیگر دو تاآتيك تا 
  :روز درجمهوري اسالمي دنبال شده استهمين ام

 اینست آه فرد موثري از یك سازمان را بگيرند و بي گناه یك تاآتيك
اعدامش آنند تا بقيه اعضاي این سازمان سر به شورش سياسي و یا 

 و 58 این آار را در اواخر سال .حتي شورش مسلحانه بر دارند
 تجربه شان را  در آردستان و ترآمن صحرا آردند و همه59اوایل 

از رهبران آن وقت محمد رضا سعادتي در جریان اعدام جنایتكارانه 
 سعادتي را آه اتفاقا روي .سازمان مجاهدین خلق به آار گرفتند

مواضع اصلي و اصولي سازمان مجاهدین خلق پافشاري مي آرد و 
امریكایي است و -مي گفت توطئه دستگيري او یك توطئه انگليسي

ش صفحه اي نوشت آه واقعا دفاعيه یك زنداني حتي یك نامه ش
 اسداهللا الجوردي دستور این .مظلوم و انقالبي بود،  اعدام آردند

 با این اعدام هدفشان این بود آه سازمان مجاهدین خلق .اعدام را داد
دست به اسلحه برده و بریزند توي خيابان تا تصفيه خونين خياباني 

 خيلي از . از انقالب را ببندندشروع شود و دفتر آزادي هاي بعد
همين اصالح طلب هاي امروز آه اآنون خودشان در معرض خطر 
قرار دارند، آن روز این توطئه را نتوانستند درك آنند و نتوانستند 

 من شخصا همان شب ها، همين آقاي .قاطعانه جلوي آن بایستند

قائم مقام  آن موقع .ابوالقاسم سرحدي زاده را در خانه قدیمي اش دیدم
بنياد مستضعفان بود و در عين حال سرپرستي موسسه انتشاراتي 

 .را هم داشت آه همان روزنامه آیندگان مصادره شده بود" آزادگان"
من همين حاال : من با نگراني در باره سعادتي پرسيدم و ایشان گفت

صحبت آردم، گفت برو ) الجوردي( با حاج اسداهللا .از اوین مي آیم
 من رفتم و یكساعت با سعادتي صحبت .سعادتي صحبت آنخودت با 

آردم، بحث آردیم، بهش گفتم همدیگر را از زندان شاه مي شناسيم، 
گفتم  تيربارانت مي آنند و من وقتي گریه مي آنم مي . آوتاه نيآمد

   ."مرگ بر امریكا"گویم 
 آه هنوز هم آقاي رفسنجاني خواب 60خوب آن فاجعه دهه 

 اینگونه در بي خبري و آم تجربگي نسل انقالب شروع آن را مي بيند
 دهه اي آه . شروع شد60 سعادتي را اعدام آردند و دهه خونين .شد

بنام مجاهدین خلق، مهم ترین و با ریشه ترین روحانيون را ترور 
آردند و شما یقين بدانيد آه همان دستهایي در آار این ترورها بود آه 

ن و صدور حكم اعدام براي هاشم امروز در آار ترور حجاریا
  .آغاجري و محاآمه عباس عبدي در آار است

این یك تجربه و یا یك تاآتيك است، آه در باره ماجراي 
سيد مهدي هاشمي و خلع آیت اهللا منتظري هم تكرارش آردند و 
درجریان یورش اخير به ملي مذهبي ها هم تا آستانه تكرار آن رفتند 

   .آن را دارندو هنوز هم نقشه اجراي 
حاال هم خيال دارند با اعدام آغاجري مثال و به خيال 
خودشان مجاهدین انقالب اسالمي را به خيابان بكشند و قلع و قمع 

  .آنند و البد به نام آنها عده اي از افراد موثر را بكشند
 دستگيري چند فرد موثر از یك سازمان سياسي است و تاآتيك دوم

 بعد هم این .یر شكنجه به اعتراف به جاسوسيوادار آردن آنها در ز
 .اعتراف را مبناي یورش به آل سازمان مورد نظرشان قرار دهند

این آار را ابتدا و بصورت بسيار خام با دولت بازرگان آردند و 
بعد هم .گفتند در دیدار الجزایر با آمریكایي ها زدوبند شده است

ت بازرگان را قرباني آردند اميرانتظام را گرفتند و بدنبال آن هم دول
و نهضت آزادي و مليون و ملي مذهبي ها را به حاشيه راندند آه 

   .هنوز هم ادامه دارد
اوج این تاآتيك دستگيري شبانه تعدادي از رهبران حزب 
توده ایران و بردن آنها زیر وحشيانه ترین شكنجه ها و گرفتن 

وري را حتي اگر  شما این نامه آقاي آيان.اعتراف به جاسوسي بود
مخالف ایشان و یا حزب توده ایران هم هستيد بخوانيد تا ببيند با عده 

 ساله و زنداني قدیمي چند ده ساله در زندان 80-70اي پيرمرد 
 برمبناي همين بازجویي هاي زیر .توحيد و زندان اوین چه آردند

شكنجه به حزب توده ایران حمله آردند و چند هزار نفر را زنداني 
ردند و بسياري از آنها هم در جریان قتل عام زندانيان سياسي در آ

 . اعدام شدند67سال 
شان امکان ین نامه که متاسفانه تا بعد از درگذشت ايدر هم

انتشار آن وجود نداشت، بدقت از نقشه اي صحبت شده است که 
 مذهبي ها و حاال هم در باره موسسات –مشابه آن را در باره ملي 

 62 و آغاز 61ان یدر ماه هاي مخوف پا. بکار گرفته اندنظر سنجي 
ک نقشه درست کرده بودند با این  سناریو که قرار بوده حزب توده ی

ایران کودتا کند و کيانوري رئيس جمهور و همين آقاي عمومي که 
حاال زنده مانده و در ایران زندگي مي کند وزیر دفاع شود و 



 de.rahetude.www://http  122 1381 دمياه -اذرراه توده  دوره دوم 20
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجه و خالصه همينطور سمت  وزیر خا،شادروان منوچهر بهزادي
وزارت و وکالت و فرماندهي درست کرده بودند و اینکه ارتش 
شوروي هم از افغانستان وارد ایران شده و از این کودتاي سرخ 

 هفته تمام این عده را زیر شالق و دستبند قپاني 3. حمایت خواهد کرد
ي گرفتند تا به این طرح اعتراف کنند و همين اعتراف را پيش آقا

خميني برده و با استدالل به همين اعترافات چند هزار جوان و غير 
این سناریو را اجرا کردند و بعد از . جوان توده اي را دستگير کنند

آنکه کارشان تمام شد، اساسا در دادگاه صحبتي هم از کوتاي سرخ 
همين عسگراوالدي و . نشد، زیرا اصال چنين کودتائي در کار نبود

ب این سناریو را داده بودند و طرح را هم خود دوستانش ترتي
. عسگراوالدي از انگليس ها در پاکستان گرفته و به تهران آورده بود

ما این تجربه زنده و فراموش نشدني را در برابرمان داریم و به 
مذهبي ها و نظر سنجي و دیگر -همين دليل تکرار آن را در باره ملي
فاق بيافتد براي ما تعحب آور ماجراهایي که ممکن است بازهم ات

شاید عده اي در حاکميت و در ميان اصالح طلبان شوکه شوند . نيست
اما ما نمي شویم و مي دانيم سرو ته این ماجراها چيست و به کجا بند 

  !است
چند نفر را بگيرند، زیر : روش و تاآتيك دوم همين است

ین بازجویي شكنجه براي آنها پرونده جاسوسي درست آنند و بعدهم ا
 با ملي مذهبي ها و با .را مبناي یورش به حزب و سازمان آنند

آنفرانس برليني ها هم همزمان با تاآتيك اول، این تاآتيك دوم را هم 
دنبال آردند و حاال هم در باره مجاهدین انقالب اسالمي و جبهه 

  .مشارآت ایران اسالمي مي خواهند همين تاآتيك را بكار ببرند
 اینست آه جلوي متشكل شدن مردم، جلوي آگاهي تمام هدف

مردم، جلوي سينه سپر آردن مردم در برابر حكومت، در برابر 
زورگویي را بگيرند، مطبوعات را ببندند و ادامه حكومت مافيایي را 

 این درس آهنه و شناخته شده را هم خوب بلدند و یا .ممكن سازند
جز این تاآتيك دیگري براي بهتر است بگویيم آنقدر بي استعدادند آه 

  .حكومت آردن بلد نيستند
ما ماجراي پرونده نظر سنجي و حتي این دادگاه آقاي عبدي 
را اینگونه مي بينيم و از آنجا آه معتقدیم این نوع روش ها دیگر هيچ 

 و سرگيجه و .60چاره و حاصلي براي آقایان به همراه ندارد و دهه
ایان یافته، این ماجرا را هم مثل ناآشنایي مردم نسبت به حكومت  پ

 حتي اگر یورش .مذهبي ها شكست خورده مي دانيم-پروژه ملي
دیگر حكومت آردن بر بيآورند و عده اي راهم بگيرند و حتي بكشند، 

 نه حكومت مي تواند و نه .این مردم به شيوه گذشته ناممكن است
هم همين تمام این شعبده بازي پرونده نظر سنجي ! مردم مي خواهند

مي خواهند راه ارتباط گيري مردم را ببندند و آخرین نيروهاي است، 
ما این دوتاآتيك و دو  . را از صحنه حذف آنند57بازمانده انقالب 

روشي را آه براي شما و بينندگان و شنوندگانتان گفتم از همان سال 
 عليه آن چيزي مي دانستيم و هنوز هم مي دانيم آه نامش 60 و 59
 نقشه 59 انقالبي آه از همان سال . است57وردهاي انقالب دستآ

فرو بردن آن در باتالق متعفن آنوني را داشتند و دوتاآتيكي را آه 
  .برایتان گفتم با همين هدف به اجرا گذاشتند

به این ترتيب، مي خواهم به شما بگویم آه مسئله عبدي و 
مطرح است  مسائل بزرگتري در جامعه امروز ما .نظر سنجي نيست

و آشورما را دارند با این ماجرا آفریني ها به ورطه نابودي مي برند 

عده اي روحاني نيمه عرب نيمه ایراني آه و البته در این ميان 
پيوندهایشان با نجف و عراق بيشتر از پيوندشان با ایران است نقش 

 و اگر امروز .ما به این نقطه ثقل باید بپردازیم .بسيار مهمي دارند
  .نپردازیم فردا دیر است

من حتما تا هفته دیگر و با وقت .  وقت ما درحال پایان است-شهنواز
 اما حاال و در پایان این .دیگري براي گفتگو با شما تماس مي گيرم
 حمله به عراق مي تواند .گفتگو مي توانيد یك نتيجه گيري بكنيد

  .تاثيري در این چالش ها و گفتگوها داشته باشد
 منظورم عواقب حمله .بحث گفتگو و چالش با آمریكا نيست! نيد ـ ببج

 .آردید آمریكا به عراق است آه مطرح
 .این آقایان در حال حاضر در دو عرصه فعاليت مي آنند

یكي ژست مخالفت با آمریكا، مقابله باجاسوسي به سود آمریكا و 
  مثل همين آارهایي آه دارند در.مقابله با خطر نظامي آمریكاست
 دوم اینكه در پشت این نقاب و از .ارتباط با دادگاه نظرسنجي مي آنند

آن زیر تمام مدت در حال مذاآره و امتياز دادن و معاشقه اند 
امتيازهایي هم  در همين مانورها، . این آار را دارند مي آنند.باآمریكا

مي دهند به اروپا تا براي تصفيه داخلي و رفتن به سوي مذاآره 
 مثل همين .بخرند دادن امتيازهاي بسيار مهم به آمریكا زمان مستقيم و

سفر آقاي الریجاني به ژنو و تعهدي آه براي ایجاد تغييرات در قوه 
قضائيه داده و شما نتایج آن را در همين تصميم اخير مربوط به منع 

 این آقاي الریجاني آه یكباره طرفدار .سنگسار زنان شاهد هستيد
، این تالش ها گاهش به حقوق بشر تغيير نكردهحقوق بشر نشده، ن

براي سپر آردن اروپا در برابر آمریكا تا زماني است آه امكان 
 همه نوع .نشستن پاي ميز مذاآره مستقيم با آمریكا فراهم شود

 فعال تا این تتمه آزادي مطبوعات در آشور .امتيازي هم خواهند داد
شعار انقالبي با مصرف هست، تا این مجلس و این دولت هست و تا 

مين داخلي داده مي شود نمي توانند پاي این ميز مذاآره بروند و به ه
دليل هم زمان مي خرند تا ابتدا فضاي داخل آشور را ببندند و سپس 
براي ماندن و جلب حمایت همه جانبه امریكا بروند با آاخ سفيد 
مذاآره آنند و مردم هم ندانند آقایان براي ماندن بر سر قدرت به چه 

 همان آاري آه اسالفشان در دوره صفویه و .خيانت هایي تن دادند
 بحث من این نيست آه موفق خواهند شد یا خير؟ ویا .دندقاجاریه آر

 بحث من اشاره به آن .آمریكا چنين خواهد آرد و یا چنان خواهد آرد
چيزي است آه در پس آله این آقایان مي گذرد و شعبده بازي هایي 
مثل دادگاه نظر سنجي و زمزمه حمله به حزب مشارآت ایران 

 براي دست یافتن به آن صورت اسالمي و دفتر تحكيم وحدت و غيره
 شما یقين بدانيد آه پایگاه آمریكایي بهشهر در زمان شاه .مي گيرد

بسيار ناچيز خواهد بود در برابر امتيازهایي آه این آقایان براي جلب 
 آافي است دولت خاتمي سقوط آند و از .حمایت آمریكا خواهند داد

آشور را آامال روي نعش عده اي بگذرند و بتوانند فضاي سياسي 
ببندند تا ببينيد چگونه لنگ مي بندند و جلوي آاخ سفيد صف مي 

 به این ترتيب است آه رقابت براي گفتگو و مذاآره با آمریكا .آشند
   .به یك رقابت در عرصه حكومتي تبدیل شده است

 من  حتما در هفته آینده با شما . متاسفانه وقت ما تمام است-شهنواز
  .ي مدت تر خواهم آردیك گفتگوي طوالن

 اميدوارم به این حرف ها، آه با برخي حرف هاي دیگر تفاوت -ج
   .دارد، توجه شود
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  با ابتكار دولتمردان و رهبران دولت دمكراتيك افغانستان
  

  انتشارطرح برنامه جبهه وسيع
   ميهني افغانستان- ملي

  
امه جدیدي را براي یك اتحاد وسيع، جهت فعاليت سياسي در آشور رهبران و دولتمردان دولت دمكراتيك افغانستان، اخيرا طرح برن

 این طرح، درعين حال آه فراخواني است براي ایجاد یك جبهه مشترك ملي، حاوي آارپایه هاي یك برنامه مشترك .افغانستان ارائه داده اند
  .افغانستان نيز مي باشداقتصادي، سياسي، فرهنگي و حاوي دیدگاه هاي نویني در باره حقوق مليت هاي ساآن 

برجسته ترین نكته در این طرح و آارپایه اتحادي، نرمش فوق العاده ایست آه با توجه به شرایط نوین جهاني و موقعيت ویژه 
با  شاید این طرح بتوان .افغانستان در بند بند آن بكار گرفته شده و دیگر نيروهاي اجتماعي این آشور به درك ناگزیر آن دعوت شده اند

نخستين طرح برنامه حزب توده ایران در دوران اشغال ایران در جریان جنگ دوم جهاني و رهنمودهاي آمينترن براي تشكيل وسيع ترین 
آمونيست برجسته بلغارستان و " دیمتریف" راهنمودي آه از درون سخنراني هاي معروف .جبهه ها براي مبارزه با فاشيسم مقایسه آرد

  .نترن بيرون آمد و در نفي چپ روي هاي تئوریك استالين در برخورد با بورژوازي ملي در آشورهاي جهان سوم بودیازدهمين آنگره آمي
جامعيت طرح ارائه شده از سوي دولتمردان و رهبران حزب دمكراتيك خلق افغانستان به گونه ایست آه حتي دولت آنوني حاآم 

ویت تاریخي افغانستان دفاع آرده، سياستي ملي را در پيش گيرد و فضاي سياسي آشور را برافغانستان نيز، چنانچه بخواهد از موجودیت و ه
  .به روي احزاب و سيستم پارلماني در آشور باز آند نمي تواند واقع بيني مندرج در این طرح را نادیده انگارد

ت دمكراتيك افغانستان جهت بازسازي شاید بتوان برخي اخبار پيرامون مذاآرات دولت آرزاي با برخي نظاميان برجسته حكوم
ارتش ملي این آشور و همچنين حضور دولتمردان سابق در دستگاه دولتي سراپا فاسد باقي مانده از دوران طالبان را واآنشي مثبت در رابطه 

  .با این طرح ارزیابي آرد
چپ و دمكرات افغانستان و دوري نكته مهم دیگري آه در طرح مورد بحث برجسته است، گشایش آغوش به روي همه احزاب 

گزیدن از پاره اي معيارهاي دوران گذشته آه مانع همگرائي دمكرات ها، چپ ها و آمونيست ها در آشورهاي مختلف جهان، از جمله 
  .آشورهاي جهان سوم بود مي باشد

ارد، نكته ایست آه آینده در باره آن این آه طرح مذآور تا چه اندازه خواهد توانست روي نيروهاي چپ و دمكرات ایران تاثير بگذ
قضاوت خواهد آرد، اما از هم اآنون مي توان ادعا آرد آه حزب دمكراتيك خلق افغانستان و دولتمردان گذشته افغانستان مبتكر و پيشگام اتحاد 

 .ود از آن بهره خواهند گرفتو تشكل و جبهه جدیدي در آشور خودشان شده اند آه احزاب مشابه در منطقه، هر یك به فراخور موقعيت خ
 شتاب رویدادهاي جهاني و حوادثي آه در منطقه مي گذرد .واقعيات پرقدرت تر از باقي ماندن در تخيالت، عزلت گزیني وانفعال سياسي است

  !بر این واقعيات مهر تائيد مي زند
دیك تر مي آند و همچنين حذف برخي طرح مذآور را با آمي تغييرات در اصطالحاتي آه آن را به فارسي امروز ایران نز

  :توضيحات در زیر مي آوریم
  

  آارپایه اتحاد وسيع، ملي و دمكراتيك در افغانستان
-کشور ما افغانستان در  امتداد رویدادهاي مهم سياسي

اجتماعي سده پيشين، بر مبناي تضادهاي دروني و تحت تاثير کشمکشها 
یان جنگ سرد، درگير ميان ابرقدرت هاي آن دوران، بویژه در جر

منازعات و چالش هاي گوناگون گردید و در پایان آن براي یک دهه 
کامل در شرایط تسلط ارتجاع به آخرین پلکان تاریخ رانده و به دست 

  . فراموشي سپرده شد
  

 در ایاالت متحده 2001پس از حادثه یازدهم سپتامبر 
اني بوجود آمد امریکا، تغييرات معيني در آرایش نيروها در عرصه جه

و در افغانستان نيز تحوالت بزرگي رخ داد و بار دیگر ميهن ما در 
مرکز توجه جهانيان قرار گرفت ولي برغم آن، مردم ما هنوز محکوم 

. ها و رقابت هاست امنيتي به فقر عظيم و کشور  ما هنوز دستخوش بي
 سياسي هایي براي ارائه اندیشه، نظر و عمل اميدواریها و زمينه«معهذا 

  .براي برون رفت از این وضع نيز پدید گردیده است
گيرد  اکنون مبارزه سياسي در کشور ابعاد جدیدي به خود مي

تحوالت اخير سياسي . و این واقعيتي است که همه آنرا خواهند پذیرفت
در کشور بصورت پایه گذاري نهضت فراگير سياسي و تدوین خطوط 

کشد ولي چنين امري باید بر پایه فکري متناسب با آنرا به پيش مي 
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ضرورتهاي عيني و به مالحظه تغييراتي که در کشور و در پهنه 
  . جهاني پدید گردیده است همگام و همسو باشد

بنابرآن؛ بازنگري ساختارهاي فکري در شرایط کنوني یک 
صرف برپایه درک و شناخت این ضرورت است . ضرورت مبرم است

ت از تغييرات اخير مي تواند صورت هاي سياسي درس که ارزیابي
  .گيرد

اکنون زمان آن فرارسيده است تا با نتيجه گيریي هاي واقع 
بينانه از گذشته، آناني که در راه رهایي مردم از قيد و بند و اسارت 
سياسي و ملي، اجتماعي و اقتصادي اندیشيده و مبارزه کرده اند، در 

نيروهاي تحول طلب و اوضاع و احوال کنوني نيز در قطار سایر 
آزادیخواه در داخل و خارج کشور به فعاليت علني و مسالمت آميز 

  .بپردازند
نيروهاي پر شمار روشنفکران کشور که غالبا در کشورهاي 
گوناگون جهان پراکنده شده اند مي توانند که در همگرایي و همسویي با 

ا در جهت نيروهاي ترقيخواه داخلي مبارزه سياسي پویا و پرتواني ر
تعميمي دمکراسي و تامين عدالت اجتماعي در افغانستان سازمان 

از اینجاست که در صورت پایه گذاري نهضتي متشکل و . بخشند
فراگير؛ بمثابه کانوني براي سازماندهي تالش هاي شخصيت ها و گروه 
هایي از مبارزان ميهندپرست، ترقيخواه و عدالت پسند بوجود مي آیدبه 

 ابراز داشت که در اینجا هدف احياي هيچ یک از احزاب صراحت باید
یا سازمان هاي سياسي نيست که در سالهاي پيش با برنامه ها، آئين نامه 

ها و سياستهاي مشخص خویش متناسب با آن شرایط  ها؛ ایدئولوژي
اکنون در شرایط نوین پدید آمده در کشور خطوط . فعاليت ميکردند

ف سازماني نيروهایي که باید گرد هم فکري؛ اهداف سياسي و وظای
بنابر آن؛ شرکت طيف وسيعي از فعاالن . آیند؛ متفاوت از گذشته هاست

سياسي؛ گروه ها؛ محافل و گرایش هاي مختلف که در یک نهاد واحد 
مي تواند شکل بگيرد، این نهضت را به مالحظه خصلت فراگير آن و 

نهضت ميهني " توان وظایفي را که در برابر خویش قرار مي دهد مي
نام گذاشت که در این سند آن را به " دمرکراسي و ترقي اقغانستان

  .مي ناميم" نهضت ميهني"فرض اختصار 
  

  "نهضت ميهني"شيوه هاي برخورد در راستاي تشکل سازماني 
تالش براي همگون سازي نظرات مختلف در درون نهضت 

ي به آن نيازمند زمان مي تواند همواره پدیده اي مثبت باشد ولي دستياب
بنابرآن آميزش گرایش هاي قبلي بعنوان یکي از خصوصيت هاي . است

این نهضت پذیرش نظرات متفاوت به مالحظه فرهنگ سياسي نوین و 
در آخرین تحليل بکاربستن نظر اکثریت و مشارکت فعال همه براي 

  .تحقق آن یک ضرورت مبرم است
ایش ها و دیدگاه بدینسان آميزش جریان هاي همفکر و گر

هاي کم و بيش متفاوت در نهضت ميهني نشانه اي از درک ضرورت 
. هاي سياسي نوین در اوضاع و احوال کنوني در جامعه و جهان است

کانوني است فراگير که در واقع هواداران " نهضت ميهني"بدینگونه 
دمکراسي و ترقي افغانستان در آن گردهم مي آیند و این برخوردي 

  .نسبت به اوضاع و پدیده هاي کنوني در کشور شمرده مي شودمنطقي 
هنگاميکه از تفاوت نظرات و دیدگاه هاي سياسي در درون 

سخن به ميان مي آید به معني آن نيست که اندیشه ها، " نهضت ميهني"
در غير آن این نهضت بعنوان . گرایش ها خيلي دور و مجزا از هم اند

. ط فکري واحد نمي تواند بوجود آیدیک سازمان متشکل و داراي خطو
در عين حال نباید از تالش براي یکي ساختن دیدگاه ها در جریان کار 
و مبارزه سياسي دست کشيد و این پاسخي است منطقي در برابر این 
سئوال که نخست باید تمام نظرات یکسان شود و سپس به ایجاد نهضت 

شویم باید سالهاي دیگر در ما هر گاه فریفته چنين پنداري . اقدام گردد
انتظار بمانيم و فرصت هاي دیگر را از  دست بدهيم و آنگاه با دستان 

واقعيت این است که نزدیکي ها در عمل . خالي به نقطه اولي بر گردیم
  .سياسي تبارز مي نماید

  
  "نهضت ميهني"ضرورت تدوین خطوط فکري براي 

 روند اندیشه همگاني و آمادگي ذهني بخاطر شرکت در
مبارزه و حمایت فعال از تشکل سياسي، ضرورت طرح خطوط فکري 

برغم اینکه این نهضت خود . را براي نهضت ميهني ضروري مي سازد
را ادامه دهنده مبارزات و سنن افتخار آميز نيروهاي تجدد طلب و 
آزادیخواه؛ تحول طلب و ترقيخواه سده پيشين مي داند و داده ها و 

ازرات را گرامي مي پندارد؛ ولي ارزش ها و اقعيت دستآوردهاي آن مب
ها و ضرورت هاي نوین سياسي و جریانات فکري برخاسته از بينش 

چنين خطوط فکري در واقع بعنوان . جدید را نيز در نظر مي گيرد
پيوندي منطقي ميان گذشته و حال و تلفيق آن با شرایط مشخص کنوني 

ا هم نزدیک فعاالن سازماني کشور و سرانجام همسویي ميان مواضع ب
ضرورت هاي سياسي لحظه . گردد و شخصيت هاي سياسي تلقي مي

ولي درهر . تاریخي در کشور چنين امري را ضروري ساخته است
حال؛ اساس خطوط فکري نهضت ميهني را دفاع از منافع ملي و 

  .مصالح عاليه کشور تشکيل ميدهد
 

  خطوط اساسي فکري
  اهداف عمومي

راه استقالل، تماميت ارضي، آزادي، دمکراسي، مبازره در  - 
  عدالت اجتماعي و وحدت ملي در کشور

گسترش تماس و همکاري مبتني بر گفتگوها با نيروهاي  - 
مختلف سياسي و اجتماعي در باره تداوم و تعميق روند سياسي در 
کشور، از جمله در رابطه با تحقق جهات دمکراتيک توافقات آنفرانس 

 شهر بن
بخاطر آرمان هاي دفاع از حقوق مدني، اجتماعي و مبارزه  - 

 دمکراتيک مردم
مخالفت در برابر خشونت گرایي و گرایش ها براي حفظ  - 

 قدرت و یا رسيدن به آن از طریق زور و سالح
حمایت از تشکيل اردوي ملي مدافع استقالل و تماميت ارضي  - 

 مافغانستان و تقویت نيروهاي امنيتي بمنظور تامين امنيت مرد
حمایت از تالشها براي جلوگيري ار برخوردهاي گروهي و  - 

منطقوي؛، خلع سالح و جمع آوري آن بدودن استنثا در سرتاسر 
 کشور

مبارزه به منظور تامين صلح و ثبات پایدار و امنيت  - 
 سراسري در افغانستان

  مبارزه بخاطر تامين حاکميت قانوني - 
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مواد مخدر مبارزه بر ضد تروریزم و کشت، توليد و قاچاق  - 
 در افغانستان

 دقاع از حقوق بشر در افغانستان و جهان بر پایه اعالميه  - 
 جهاني حقوق بشر

مبارزه بخاطر حل دمکراتيک مساله ملي و مساله زبان در  - 
 کشور

هاي مئافع حقوق و تشکل هاي  مبارزه در راه ایجاد سازمان - 
گر روشنفکري، دانشجویي ، جوانان، زنان و اقشار و الیه هاي دی

 .اجتماعي که ضامن دمکراسي پایدار در کشور مي گردد
تالش براي تامين حقوق زنان در همه عرصه ها بویژه تامين  - 

 حق آموزش ، حق کار و شرکت در اداره و سياست
همسویي مبازات نهضت با مبارزات کليه نيروهاي آزادیخواه  - 

و مترقي در گستره کشور و جهان مبتني بر دفاع از ارزش هاي 
 سانيان

  
  اهداف سياسي

مبارزه براي استقرار نظام دمکراسي پارلماني شکل  - 
جمهوري مبتني بر پلوراليزم سياسي، سيستم چند حزبي و انتخابات آزاد 

  عمومي، سري و مستقل بر پایه نفوس
مبارزه در راه آزادیهاي دمکراتيک اعم از آزادي اندیشه،  - 

ونيت و آزادي عقيده سياسي و آزادي مطبوعات، بيان و قلم، مص
 مخابرات، مراسالت، اقامت، مسافرت، انتخاب شغل و منزل

مبارزه براي تامين آزادیهاي فردي و جمعي بخاطر تشکيل  - 
احزاب سياسي، جمعيت ها، انجمن ها، اتحادیه ها، حق تشکل اجتماعات 
و کانون هاي صنفي، تظاهرات و اعتصابات که تابع محدودیت هاي 

 ه قوانين بازگيرنده نشوندغير دمکراتيک و موکول ب
مبارزه بر ضد هر گونه ساختار سياسي مبتني بر استبداد و  - 

ارتجاع، برتري جویي هاي نژادي، قومي، ملي، محلي، زباني، مذهبي 
 و گروهي

مخالفت در برابر تبليغات و تحریکات تبعيض آميز و انجام  - 
 عمل تبعيضي، نفرت و خصومت قومي، ملي و مدهبي

ان حکومت مرکزي که متعهد به تامين تساوي جانبداري از چن - 
حقوق تمام مليت هاي ساکن کشور در تمام عرصه ها اعم از سياسي، 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مدهبي بر مبناي اصول دمکراسي بخاط 

 تحکيم وحدت ملي مردم افغانستان باشد
پشتيباني از تجدید نظر بر سيستم ، شکل و شيوه هاي اداره و  - 

 دولتي بر اساس اصول دمکراتيک- اداريتشکيالت
 مبازه در راه ایجاد شوراهاي انتخابي و دمکراتيک محلي - 
پشيتباني از تعميم اصل نظر خواهي و مراجعه به آراء مردم  - 

 در موارد و مسایل عمده ملي
تاکيد بر انجام سرشماري نفوس تحت نظارت سازمان ملل  - 

 متحد
 مبارزه براي حل مساله کوچيها در کشور - 
دفاع از حقوق مهاجران، پناهجویان و پناهندگان براساس  - 

 اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق ژنو

  
  سياست اقتصادي و اجتماعي

پذیرش نظام اقتصادي بازار و گسترش رقابت سالم اقتصادي  - 
توام با رعایت اصول عدالت اجتماعي، تامينات مادي و بيمه هاي 

  اجتماعي
ویق سرمایه گذاریهاي داخلي و ها براي تش پشتيباني از تالش - 

از ميان برداشتن موانع سياسي و حقوق و تامين . خارجي در افغانستان
ها جهت توسعه  مصنونيت قانوني سرمایه ها، بهره آنها و انواع ملکيت

اقتصادي، رشد صنعت، زراعت و ساختماني؛ گسترش سرمایه گذاري 
 و حمایت از هاي دولتي در بخش هاي زیر بنایي، بهداشت و آموزش
 بخش خصوصي براي توليد، اشتغال و مهار کردن بيکاري

پشتيباني از مساعي براي استفاده موثر از کمک هاي بين  - 
المللي در جهت سرمایه گذاریهاي دولتي بخاطر بازسازي و نوسازي 
زیر بناي اقتصاد ویران شده کشور و بخاطر پيشرفت اقتصادي و بهبود 

 زندگي مردم
 اداري، رشوه خواري و سوء استفاده از دارایي مبازه با فساد - 

 هاي عامه و امدادهاي خارجي
تالش براي جلب مشارکت هم ميهنان عالقمند، تحصيلکرده و  - 

صاحب سرمایه در خارج کشور جهت سرمایه گذاري و سهمگيري در 
 بازسازي و نوسازي در داخل افغانستان

مالي و پشتيباني از اقدامات مقتضي براي انجام اصالحات  - 
 پولي و مهار کردن تورم

مبارزه براي ایجاد اهرم هاي مالياتي که در خدمت تقسيم  - 
 ثروت ملي قرار گيرد

پشيباني از اقدمات الزم جهت سوبسيد براي کاالهاي اساسي  - 
 مورد نياز اقشار کم در آمد کشور

حمایت از توزیع مواد الزم اوليه به سيستم کوپون در راستاي  - 
ها، کمک به خانواده هاي کم در  و ارتقاي سطح قيمتجلوگيري از تورم 

 آمد و جلوگيري از کمبود اموال
مبارزه براي ایجاد زمينه ها در جهت تامين بيمه هاي صحي  - 

 و حقوق تقاعد
مبارزه بخاطر افزایش سطح دستمزدهاي کارگران و  - 

 کارمندان دولت و متقاعدین به نسبت ميزان تورم ساالنه
قوانين عادالنه و دمکراتيک در مبارزه بخاطر تصویب  - 

 حمایت از حقوق کارگران، دهقانان و پيشه وران
حمایت از رشد و انکشاف سریع مناطق عقب مانده کشور از  - 

 لحاظ اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي
 دفاع از حقوق معلولين، معيوبين و بازماندگان قربانيان جنگ - 

  
  در زمينه هاي آموزش و توسعه فرهنگي

اطر اعمال سياست هاي دمکراتيک و واقعبينانه در زمينه  مبارزه بخ-
  تعليم و تربيت

 مبارزه همگاني براي ایجاد زمينه هاي آموزش و پروزش سالم -
  کودکان و جوانان

 تالش بخاطر ایجاد زمينه هاي مساعد براي فعاليت هاي آزادانه -
  ورزشي از سوي جوانان
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اجتماعي و -رهنگي تشویق جوانان به غرض شرکت در عرصه هاي ف-
در جهت ارتقاي سطح اخالقي و معنوي ایشان و ایجاد روحيه احساس 

  ِمسئوليت و ميهن پرستي در وجود آنان
 پشتيباني از ایجاد نهادها، انجمن ها و گروه هاي فرهنگي به منظور -

  گسترش فرهنگ و تشکل فرهنگيان کشور
مبارزه بخاطر تحقق سياست آزاد و عادالنه فرهنگي و  - 
  موزشي در کشور چندین مليتي افغانستانآ
 مبارزه در راه سواد آموزي همگاني - 
حمایت از توسعه تحقيقات علمي و رشد آگادمي علوم؛ نشرات  - 

و مطبوعات؛ ایجاد کتابخانه ها؛ احياي موزیم ها و طرح و تطبيق 
 قوانين در مورد کاوش؛ جمع آوري و حفظ آثار باستاني

اطر تقویت و توسعه شبکه رادیو پشتيباني از اقدامات الزم بخ - 
و تلویزیون؛ سينما؛ تاتر و هنرهاي ملي و توجه به بهبود زندگي 

 .فرهنگيان در کشور
  

  اصول سياست خارجي
  )1(پشتيباني از سياست بيطرفي افغانستان و عدم انسالک  - 
پشتيباني از سياست ایجاد زمينه ها براي تامين مناسبات  - 

همکاري و عدم مداخله در امور داخلي دوستانه و مبتني بر اعتماد و 
 همدیگر با تمام همسایگان کشور

حمایت از تامين مناسبات نيک و همکاري هاي متقابل با تمام  - 
 کشورهاي جهان

پشتيباني از منشور ملل متحد و حمایت از ارتقاي نقش  - 
 سازمان ملل متحد بخاطر حفظ صلح و امنيت جهاني

مانها و نهادهاي جاني دفاع از حقوق بشر و همکاري با ساز - 
 در این زمينه

  
  در فرجام

در مقطعي از زمان پا به عرصه وجود " نهضت ميهني
. برند مي گذارد که مردم افغانستان در لحظات حساس بسر مي

در این دوران ضرورت اتحاد نظر و عمل ميان شخصيت ها؛ 
سازمانها؛ فعاالن سياسي و نيروهاي دمکراتيک و ترقيخواه 

خارج کشور بيش از هر زمان دیگري محسوس در داخل و 
آرزومند " نهضت ميهني دمکراسي و ترقي افغانستان. "است

است که سهم شایسته و ارزنده خویش را در مبارزه مسالمت 
آميز و ترقيخواهانه براي صلح و امنيت؛ دمکراسي ؛ آزادي 

  .و عدالت اجتماعي در افغانستان ادا نماید

 بندي ها دسته )1(

  سي نتایح آنفرانس بن درباره افغانستانسمينار برر

  ادامه جنگ هاي منطقه اي
  آینده افغانستان را در ابهام فرو برده

صلح و خلع سالح در افغانستان نيازمند یک 
  هزار نفره است70ارتش ملي 

رهبران افغانستان بعد از طالبان، یکسال پس از 
صویب کنفرانس بن که در آن برپائي لوئي جرگه افغان ها به ت

رسيد با شرکت در یک سمينار ساالنه در شهر بن نتایج مصوبات 
در این کنفرانس عالوه بر حامد . کنفرانس بن را بررسي کردند

اي دیگر  کرزاي، رئيس جمهور، دکتر عبداهللا وزیر خارجه و عده
از دولتمردان کنوني افغانستان، مقاماتي از دولت آلمان بعنوان 

ندگان اتحادیه اروپا، نمایندگاني از ميزبان کنفرانس بن، نمای
  . سازمان ملل متحد و امریکا نيز شرکت داشتند

در پایان کار سمينار بررسي نتایج کنفرانس بن یک 
مصاحبه مطبوعاتي با شرکت کرزاي، رئيس جمهور موقت 

در این کنفرانس که عمدتا به پرسش و پاسخ . افغانستان تشکيل شد
 مصطفي دانش، خبرنگار سرشناس هاي تشریفاتي انجاميده بود،

ها و مقاالت وي در مطبوعات معتبر آلمان  ایراني که گزارش
منتشر مي شود و از متخصص امور افغانستان است با ارائه 
تصویري واقعي از افغانستان امروز، خطاب به حامد کرزاي 

  : گفت
تصویري که شما از پيشرفت اقتصادي، امنيت عمومي و 

من بعنوان . ئه مي دهيد با حقایق همخواني نداردآزادي دراینجا ارا
دانم که  خبرنگاري که سالهاست به افغاستان مي روم و مي آیم مي

. وضع در یکسال گذشته آنگونه نيست که شما توضيح مي دهيد
جنگ ساالران همچنان در مناطق مختلف افغانستان حاکميت 
ر دارند، کساني که بعنوان مجاهد مرتکب جنایات بزرگ د

اند اکنون با احترام و تکریم در دولت جاي  افغانستان شده
 تن افزوده هم 600اند، کشت خشخاش نه تنها کم نشده بلکه  گرفته

امنيت برقرار نيست و ارتش ملي که در کنفرانس بن . شده است
هم اکنون که من در اینجا . وعده آن داده شد تشکيل نشده است

برادر کشي در گير است و کنم در منطقه هرات جنگ  صحبت مي
  . از تلفات زیاد گزارش مي شود

: حامد کرزاي در پاسخي کوتاه، تنها توانست بگوید
اطالعات شما مربوط به سال هاي گذشته است و آنها که شما 

  .بعنوان مجرمين از آنها نام بردید باالخره مجاهدت هم کرده
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  جبهه پرقدرت
   موادمخدر-نفت

  در همسایگي ما
  

 
م جنجال هاي خونينی آه حكومت طالبان در افغانستان در رح

آفرید، نوزادي پرورش یافت، آه اآنون پا به دنيا گذاشته و بسرعت 
نشانه هاي آشكاري وجود دارد آه این نوزاد به غولي . آند رشد مي

تبدیل خواهد شد آه بزرگترین فجایع را نه در افغانستان، نه در منطقه، 
شيشه عمر آن را باید بر زمين زد، اما . ریدبلكه در جهان خواهد آف

  چگونه؟
آشوري . بربرها، آم شمار ترین قوم در آشور افغانستان اند

ایراني ها به شمول فارس . آه پرتنوع ترین اقوام در آن زندگي مي آنند
از قفقاز تا سواحل جنوبي ایران و از (زبانان و آریا نژادهاي منطقه 
 امپراتوري عثماني به شمول تمامي مناطق آنسوي افغانستان تا مرزهاي

اجداد بربرهاي افغانستان را ) آردنشين سوریه، شوروي سابق، عراق
دانند آه وقتي به ایران رسيدند جان مردم را همراه  ترین قومي مي شقي

پاآستاني -وقتي طالب ها و مشاوران نظامي. با مال آنها چپاول آردند
به معناي بي " گبر"آه مسلمانان آنها را آنها به آابل رسيدند، بربرهایي 

آنها آه به آابل رسيده بودند از . دین مي شناسند به آوه ها گریختند
  .تر بودند اجداد بربرها شقي

پزشك فارغ التحصيل دانشگاه آابل در زمان (دآتر نجيب اهللا 
او را از . نيمه جان در ميدان آریانا به دار آشيده شد) داوودخان

مان ملل بيرون آشيدند و تا رسيدن به ميدان آریانا تيغ ساختمان ساز
او رئيس دولتي بود آه آرزوي آشتي ملي را در . آجين آرده بودند
اعدام او به معناي بستن شيرهاي گاز در شمال . افغانستان داشت

افغانستان و خفه آردن صنایع ملي و نوپاي نفت و گاز در افغانستان 
اش ميان فرماندهان و سران شبكه هاي زمين هاي زیر آشت خشخ. بود

 99 سال و 9قاچاق تقسيم و به این ترتيب جنين نوزادي بسته شد آه 
این نفت، در افغانستان به مواد مخدر  .روز در رحم طالبان رشد آرد

نيز آلوده است و مافيایي آه آشت و توزیع مواد مخدر را از افغانستان 
هدایت مي آند، در پناه شرآت هاي نفتي و نيروي مسلح خارجي، نه 

اي  بخشد، بلكه به همان شيوه  سازد و بورس ها را رونق ميتنها پول مي
گير آرده بود، نسل جوان  آه مردم چين را پيش از انقالب معتاد و زمين

آشورهاي منطقه را همانند نسل جوان آشورهاي اروپایي و امریكایي 
  .در آام خود فرو مي برد

ارگان حزب کمونيست آلمان در مطلب " عصر ما،"نشریه 
   استراتژیکي این راجع به افغانستان، ضمن اشاره به موقعيتکوتاهي

مادر نوزاد، هنگام زایمان مرد، اما نوزادي آه با آمك ارتش 
امریكا در گوشه یكي از مهجورترین آشورهاي جهان پا بدنيا گذاشت قد 

ترین   در انستيتوهاي تحقيقات پزشكي به داشتن ناشناختهافغانستان. آشيد
طالبان را پژوهشگران دنياي پزشكي نمي شناختند . ها شهرت دارد انگل
دانستند در رحم آن مي توانند یك غول را پرورش دهند، اما  و مي

آشف انرژي نهفته در اعماق زمين . شناختند پژوهشگران نفت مي
حضور نظامي و تضمين امنيت غارت آن افغانستان و قفقاز وقتي به 

اوپك باید در هم مي . نيازمند شد، نا زمان تولد این نوزاد فرا رسيد
شكست، نفت و گاز افغانستان آه در باره آن بندرت خبري در جهان 

 گردید و سلطه بر نفت  هاي نفتي ثبت مي منتشر مي شد باید بنام شرآت
ن دليل، شاید بتوان گفت به ای. و گاز قفقاز تضمين نظامي مي شد

  !نوزادي آه در افغانستان بدنيا آمد، رنگش سياه بود
   سال آینده10جهان انرژي در 

 40 درصد، اروپا 20بنا بر آمار رسمي، ایاالت متحده 
 درصد نفت 80درصد و کشورهاي آسياي جنوب شرقي و ژاپن 

بدین ترتيب . مصرفي خود را از منطقه خليج فارس تامين مي کنند
ایاالت متحده در صدد کنترل نظامي منابع انرژي منطقه، تغيير 
جغرافياي منطقه و تحميل و دیکته سياست هاي خویش نه تنها به 

انستيتو مطالعات . کشورهاي منطقه بلکه به اروپا و ژاپن مي باشد
 درصد باقي 3 تا 1ر5اگر رشد اقتصادي بين : انرژي جهاني مي نویسد

 ميليون بشكه در 20 تا 10ه استفاده از نفت بين  سال آیند10بماند، در 
  .روز بيشتر خواهد شد

قاره امریكا و در راس آن ایاالت متحده و آانادا بزرگترین 
مصرف آننده و آشورهاي آسيایي بزرگترین توليد آننده این آاالي سياه 

  .هستند
 درصد این مصرف 40 تا 35آشورهاي عضو اوپك تنها

در این آشورها یك سوم نفت توليدي به . مين آنندتوانند تا جهاني را مي
 سال دیگر 10تا . مصرف داخلي مي رسد و دو سوم آن صادر مي شود

این آشورهاي توليد آننده نفت، خود تبدیل به واردآنندگان نفت خواهند 
  .شد زیرا ذخيره نفتي آن ها به پایان مي رسد

 را در آه آار جستجو و آشف نفت" هرتيج فاندیشن"انستييو 
 سال آینده 10ذخایر نفتي دریاي شمال در : جهان برعهده دارد مي گوید

 ميليارد 15در آذربایجان، ترآمنستان و ازبكستان ... به پایان مي رسد
.  ميليون متر مکعب گاز در اعماق زمين خوابيده است9بشكه نفت و 

ك  هزار نزدی2ارزش این نفت و گاز در مقایسه با ارزش دالر در سال 
نكته مهم آنست آه این آشورها .  بيليون دالر برآورد شده است3به 

عضو اوپك نيستند و با استفاده از همين موقعيت است آه شرآت هاي 
در ...)  موبایل اویل و-شورون، اآسون(انگليسي -بزرگ نفتي امریكایي

 ميليون بشكه نفت و بيش 95در افغانستان . این آشورها مستقر شده اند
بيليون متر مکعب گاز در شمال این آشور و حوالي شبرغان  14از 

  .آشف شده است
به قلم پرفسور " نظم جنگي نوین جهاني"نقل از آتاب (

"Sauermann " استاد دانشگاه"Humboldt "در برلين(  
به این ترتيب است آه حضور نظامي امریكا براي حفاظت از 

انشين انرژي رو منافع شرآت هاي بزرگ نفتي این آشور و تضمين ج
  .به پایان آشورهاي نفت خيز عرب و امریكا ضرورت یافته است

  نفت و مواد مخدر
هاي مواد مخدر  به نقش کارتل... کشور در منطقه هندوکش و

  : در اشغال این کشور مي پردازد و مي نویسد
اداره مبارزه با مواد "مایکل لواین از اعضاي رده باالي ... « 

اشاره (مي است این همان داستان قدی«: ایاالت متحده مي گوید" مخدر
 سال پيش عناصر 20 تا 10حدود ). است به گروه اوـ چ ـ کا در کوزوو

خشن و شروري متشکل از قاچاقچيان مواد مخدر و اسلحه را در 
که با " اوـ چ ـ کا"حاال هم همان را در مورد ... افغانستان مسلح کردیم
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ين هاي مواد مخدر در خاور نزدیک و ميانه و همچن مشهورترین کارتل
  » .در خاور دور همکاري نزدیک مي کند، تکرار مي کنيم

تقریبا تمامي هروئيني که در اروپا در گردش است از بالکان 
بطور معمول تریاک بدست آمده از کشت خشخاش در . کند عبور مي

ـ در البراتوارهاي ویژه تصفيه ترکيه افغانستان در کشور عضو ناتو ـ 
ارتش " گردد، مافيایي که  تقسيم مي" مافياي کوزوو" شده و از طریق 

به این ترتيب، . بازوي نظامي آن است) اوـ چ ـ کا" (بخش ملي آزادي
ترآيه، آشوري آه آمتر در رابطه با قاچاق مواد مخدر از آن نام برده 
مي شود، نه تنها از قاچاق مواد مخدر سود مي برد، بلكه خود در آانون 

عبور از افغانستان به ترآيه، ایران را این تریاك هنگام . آن قرار دارد
پشت سر مي گذارد و شمار عظيمي از بلوچ هاي ایران، ساآنين 
شهرهاي هم مرز با استان هرات افغانستان و هزاران افغان مهاجر، در 
دل شبكه هاي عظيم انتقال مواد مخدر به ترآيه شانه به شانه مافياي 

این عبور و ترانزیت مرگ و حاصل . ایراني قاچاق مواد مخدر فعال اند
این ترانزیت مرگ و اعتياد، انواع حرفه .  ميليون معتاد در ایران است5

هاي خفت بار و در عين حال بدیع را در مناطق مرزي ایران بوجود 
  .ها پر رونق ترین حرفه است"فدایي"ها در آنار " انباري. "آورده است

  
   هافدایيها در آنار  انباري
د را سه تا چهار روز خالي نگه مي دارند تا آنها آه شكم خو

بتوانند آيسه هاي هروئين را ببلعند و از افغانستان به داخل ایران منتقل 
را اختيار آرده اند و آنها آه در اتوبوس هاي مسير " انباري"آنند حرفه 

شهرهاي مرزي افغانستان و ایران نشسته و وظيفه دارند به محض 
جاسازي هاي دم به دم متنوع و بدیع آشف تریاك و هروئين در 

اتوبوسها خود را صاحب این مواد اعالم آرده و جرم را به گردن 
هر دو در شبكه مافياي مواد مخدر فعالند . نام گرفته اند" فدایي"بگيرند 

به زندان مي روند، اما چندي نمي مانند و اگر . و مزد دریافت مي آنند
در در درون زندانها به حرفه اي آه بمانند نيز در شبكه قاچاق مواد مخ

تریاك و هروئين دهها هزار زنداني معتاد و . برگزیده اند ادامه مي دهند
یا مصرف آننده مواد مخدر در زندان هاي ایران از همين طریق تامين 

بنبادگرایي اسالمي، . و افتخار آن نصيب قوه قضائيه ایران مي شود
ه در شهر قم شبكه مدرسه حقاني طالبانيسم و دفاع ارزشي از اسالم آ

حافظ آن شده، همان است آه در مناطق مسلمان نشين یوگسالوي سابق 
و یا جمهوري هاي مسلمان نشين اتحاد شوروي سابق به فعاليت آلوده به 
ترور، آدم ربائي، جنایات، مواد مخدر، پول سياه شوئي و خدمت به 

رآنار هم باید همه آنها را د. شرآت هاي بزرگ نفتي مشغول است
همانند فرشي پر نقش و نگار آه وقتي روي آن پا مي . بازشناسي آرد

رقابت ارزشمداران و ! گذاري، برتمام نقوش آن پا گذاشته اي
بنيادگرایان اسالمي نيز، بي اعتناء به آنكه شيعه باشند و یا سني 

  .همينگونه است، گرچه در قم باشد و یا آابل و یا آلباني
 در آلباني 80گردد به آغاز دهه  برمي" اوـ چ ـ کا"بنيانگذاري 

زمان انور خوجه که بویژه بعد از مرگ پرزیدنت تيتو خواهان اتحاد 
همه آلباني تبارها ـ اعم از آلباني، کوزوو، جنوب صربستان، شمال 

هاي ناتو کنترل عمال  بدنبال بمباران... غربي مقدونيه و شمال یونان ـ بود
که موانع سرراهش از آنجمله مبارزه با مواد " وومافياي کوز"بدست 

مارکو نيکوویچ دبيردوم . دانست افتاد مخدر را از این طریق منتفي مي
 تخمين 2000اتحادیه بين المللي مبارزه با مواد مخدر در ماه مه سال 

 تن هروئين را 5 تا 4ر5ماهانه معادل ) اوـ چ ـ کا(زد که این گروه 
: وي همچنين افزود. کند مقدارش کماکان رشد ميکه کند  حمل و نقل مي

هاي زیرکشت خشخاش و تریاک  مسير حمل و انتقال از زمين«

استخراجي در افغانستان به طرف بازار هروئين اروپاي غربي توسط 
هاي آلباني تبار  و کوزوویایي" مجاهد"قاچاقچيان مواد مخدر موسوم به 

  ».کنترل مي شود
 2000ر تاریخ سيزدهم ماه مه سال مجله گاردبن چاپ لندن د

 درصد هروئين مصرفي در اروپا را 80مسير بالکان ... «: نوشت
دولت ایاالت متحده نسبت به تجارت هروئين از کوزوو ... کند تامين مي

. و از طریق بالکان و توسط اوـ چ ـ کا از اطالع کامل برخوردار است
  «  

 به 2001ر سال  سپتامب26در تاریخ " مقدونيه نو" نشریه 
نقل از ابراهيم  روگووا به ارتباط اوـ چ ـ کا  و گروه القاعده و مراکز 

 در یوگسالوي و از سال 80آموزشي این گروه که بویژه از اواخر دهه 
 در کوزوو فعاليت گسترده دارند اشاره کرده و سپس به کانالهاي 1994

 به ترکيه، کند و در این ارتباط مسلح سازي اوـ چ ـ کا اشاره مي
جمهوري چک، اسلواکي، مونتنگرو، آلباني، کروواسي، ایتاليا و آلمان 

  ... اشاره مي نماید
نه تنها افراد ... «: چاپ آلمان نوشت" همبستگي نو"هفته نامه 

الدن و القاعده، بلکه اربابانشان نيز در آموزش افراد گروه اوـ چ ـ کا  بن
  ریکایيآم" خصوصي"همينطور شرکت . نقش داشتند

  Military Professional Resources Inc. ( MPRI )   
در صدر این . در ویرجينيا در این رابطه ایفاگر نقش بود

اند که براي مسلح سازي، آموزش  شرکت نظاميان رده باالي سابق نشسته
دولتهاي خارجي و گروههاي مسلح مانند اوـ چ ـ کا  " مشاوره " و 

  »... تخصص دیده اند
ن ترتيب است آه نفت و مواد مخدر مي رود تا سرنوشت به ای

این آه خواهد . منطقه اي را آه ایران در قلب آن قرار گرفته تعيين آند
توانست یا نه؟ آن غول بيرون آمده از شيشه عمر طالبان سرنوشت 
آشور ما را نيز رقم خواهد زد یا نه؟ به همان عواملي بستگي دارد آه 

  : ن بستگي داردسرنوشت افغانستان بدا
. آگاهي مردم و حضور نيروهاي مترقي در صحنه سياسي

ضرورت دفاع از آزادي هاي سياسي در ایران و افغانستان از این 
جایگاه بر مي خيزد، همانگونه شكست و پيروزي جنبش مردم ایران 
است آه سرانجام این غارت ننگين را روشن مي آند و نه حضور 

  .نظامي امریكا
ترین نيروهاي سياسي این  تان، از سوي مترقيدر افغانس

 به آشور، این ضرورت و تاثير چنان درك شده، آه آنها حاضر
ترین خطرات جاني، از مهاجرت دل آنده و  پيشوازي از بزرگ

  .اتحاد نيروهاي مترقي شعار آنهاست. به افغانستان باز گردند
در داخل آشور خودمان نيز، مترقي ترین 

 غير مذهبي نيز بر همين حضور و نيروهاي مذهبي و
فشارند و خطر زندان و مرگ را در دل  اتحاد پاي مي

  .جنبش آنوني به جان خریده اند
مهاجرین سياسي نيز این درك را دارند؟ در باره حضور 
امریكا در منطقه و خطر حضور آن در ایران در چارچوب این 

سوي اطالعات و سمت گيري مي اندیشند؟ دست ها را از این 
  مرزها آنگونه آه ضرورت است به داخل ایران دراز مي آنند؟ 

واقعيت را : پيش از پاسخ به هر سئوالي باید پرسيد
  آنگونه مي بينيد آه نيروهاي داخل آشور مي بينند؟
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  نگاه روسيه به کنگره حزب کمونيست چين
 پراودا هتفسير الکساندر درابکين، مفسر روزنام

  چيـن
 تواند  چه آسي مي

  ميليون عضو حزب را66
  تابع خود آند؟

  
پيش از هر گونه تحليلی پيرامون شانزدهمين کنگره حزب 

طی نيم قرن . کمونيست چين باید درباره اقتصاد این کشور صحبت شود
اخير، جمهوری خلق چين با رهبری حزب کمونيست چنان پيشرفتی 

در . اند کرده است که کشورهای دیگر با تجربه صدها ساله به آن رسيده
 خوراک و پوشاک یکی از مسائل حل شده این کشور 20اواخر قرن 

. چين با نيروی اقتصادی خود در جهان مقام ششم را کسب کرد. بود
 ميزان 2020مطابق تصميمات کنگره حزب کمونيست، در سال 

کارشناسان بر .  برابر ميزان کنونی خواهد شد4صادرات غالت چين 
 باالتر از 2005ادرات غالت چين در سال این عقيده اند که حجم ص

  .فرانسه خواهد بود
 در صد سالگی جمهوری خلق چين، این 21در اواسط قرن 

. کشور دومين قدرت جهان خواهد بود و جای ژاپن را تنگ خواهد کرد
کمتر کسی در اینگونه بلند پروازی تردید دارد؛ اما مشکل اینجاست که 

. رنشيب و فرار در پيش استبرای رسيدن به این هدف  راهی پ
پرنفوذترین کشور جهان نياز به زمان زیادی خواهد داشت تا ميزان 
صادرات غالت خود را به سطح کشورهای پيشرفته صنعتی برساند و 

  . این امر به ناچار در آمد سرانه کشور را در بر خواهد گرفت
باز سازی نيروی اقتصادی با درک این مطلب که سطح رفاه 

در طوالنی مدت بسيار ناچيز باقی خواهد ماند برای جامعه 
کمونيستهای چين مسئله را با مراجعه  .سياستمداران کار ساده ای نيست

 از -که به روحيه مردم چين" سيا اوکان"به ریشه و مفهوم مليت و 
 نزدیک می باشد را بررسی و حل -دهقان ساده تا روشنفکر این جامعه

در مردم برای نخستين بار در کتاب چنين تصور ذهنی . می کنند
توان مانند  را می" سيا اوکان. "بوجود آمد" مجموعه ترانه های چين"
آسایش و نظم در جامعه با هم خوانی "و یا " جامعه ای با رفاه متعادل"

  .ترجمه کرد" این آسایش و دوستی و اتحاد در خانواده
سي یان سی مين در سخنرانی خود در کنگره حزب 

 سال آینده عبارت 30 تا 20ست تاکيد کرد که مسئله چين در کموني
  ".سيا اوکان"خواهد بود از بازسازی همه جانبه جامعه 

برای رسيدن به این هدف اقتصادی نياز به تامين شایسته از 
های چين تکميل رهبری حزب در جامعه  کمونيست. نظر سياسی است

طوری که در کنگره به را یکی از وظایف اصلی خویش قرار داده اند؛ ب
پيشروی سياسی حزب کمونيست بستگی به آن : این مسئله اشاره شد

دارد که تا چه حد تئوری های حزبی مطابق با تئوری مارکسيسم باشد؛ 
آیا حزب هدف رشد اقتصادی عمومی و منافع واقعی قشرهای مختلف 

  جامعه را مشخص می کند؟
يست چين در طبق نظرات هيات رهبر در کنگره، حزب کمون

  .حاليکه پيشگام طبقه کارگر می باشد، باید راهنمای مردم چين هم باشد
واالترین ایده آل و آخرین هدف حزب کمونيست چين ایجاد 

ای کمونيستی است و وظيفه امروزی آن، جامه عمل پوشاندن به  جامعه
حزب باید پيگيرانه و سرسختانه به . های سه جانبه حزب است اندیشه
ی از نيروهای عظيم توليدی کشور، دورنما و جهت یابی در نمایندگ

  .فرهنگ چين و از آرمان های واقعی قشرهای مختلف جامعه دفاع کند
در : کنندگان غربی یک جهت را دیده اند در این مثلث تحليل

حزب، راه برای بازرگانان باز است و به طوری که یکی از 
نده ليدر یک اليگارشی می  در آی-خبرنگاران انگليس اشاره کرده است

  .تواند دبير اول کميته مرکزی حزب شود
هر فرد عضو . به نظر من چنين تحليلی بی پایه و اساس است

این مسئله در چين . حزب باید تابع نظم و قوانين درون حزبی باشد
های مختلف  نه تنها از طریق کميته مرکزی یا شعبه. کامال جدی است

های حزبی در   بلکه از طریق سازمانآن در کليه مناطق کشور،
به این دليل . موسسات عمومی نيز کنترل افراد حزبی صورت می گيرد

 ميليون کمونيست در چين، 66تواند اراده خود را به  هيچ اليگارشي نمی
 .حتی اگر او در درون حزب باشد تحميل کند

  روسيه- هند-اتحاد چين
ون روابط چين و الکساندر درابکين در تفسير دیگری پيرام
  :نویسد روسيه و پيرامون سفر پوتين به چين در پراودا می

دانند که سفر پوتين به چين، پس از اجالس  ناظران سياسی می
اجالسی که پوتين به عنوان . ناتو در پراگ صورت گرفته است

اعتراض آن را ترک کرد و اعالم داشت که روسيه نسبت به نزدیک 
همزمان با اجالس سران ناتو  . اعتراض داردشدن ناتو به مرزهای خود

و کشورهایی که کاندیدای عضویت در این پيمان نظامی بودند، در 
مسکو نيز اجالس سازمان شانگهای در سطح وزرای حکومت های 
عضو این پيمان تشکيل شد که در آن روسيه، چين، قزاقستان، 

الس در اج. قرقيزستان، تاجيکستان و ازبکستان عضو می باشند
ای همه جانبه  شانگهای شرکت کنندگان خواهان تصویب مقاوله نامه

برای مبارزه با تروریسم بين الملل و ایجاد سيستم سراسری برای مقابله 
  . ها شدند با تهدیدها و ستيزه جوئی

های  بدین ترتيب، سياست عظيم امنيت طلبی در برابر سياست
است که پوتين در سفر جنگی به مقابله برخاسته است و این موضوعی 

یعنی ضرورت . به چين آن را با مقامات این کشور در ميان گذاشت
 40اینها کشورهائی هستند که از .  هند- چين-ایجاد مثلث امنيتی روسيه

کنند و از صلح دفاع می  درصد جمعيت کره زمين در آنها زندگی می
  .کنند

یا  چين از نظر اقتصادی در جای اول و 21در اواسط قرن 
هر چند که در حال . دوم قرار خواهد گرفت و هند در جای چهارم

حاضر روسيه از همسایگان خود عقب مانده است، اما برگ برنده او 
ای است که از دوران  تکنولوژی عالی و کارشناسان و کادرهای حرفه

اتحاد جماهير شوروی باقی مانده است و به همين دليل روسيه می تواند 
لی برای اتحاد سه کشور ارائه دهد، که اگر چنين شود های عم راه حل

 .صلح جهان را کسی نخواهد توانست با خطر روبرو سازد
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 فضانورد و نماینده مشهور روس در پارلمان روسيه

  روسيه
  در انتظار انفجاراجتماعي 

 فضانور روس آه در زمان اتحاد شوروي براي  ”ویتالي ایوانویچ“
 به 1975و سپس در سال )  روز18( 1970نخستين بار در سال 

 روز به فضا پرواز آرده بود اخيرا در یك مصاحبه نقطه 63مدت 
 وي اآنون 0نظراتي را پيرامون اوضاع روسيه مطرح آرده است

نماینده مجلس و عضو فراآسيون حزب آمونيست فدارتيو روسيه در 
  0پارلمان روسيه است

زهاي  سال، آیا هنوز از آن پروا27 تا 37پس از  - 
  مشهور خاطره اي را به یاد داري؟

دیدن زمين از مدار خود و از آنجا نظر افكندن به آره .   مسلما-ویتالي
آبي رنگي آه خود در به پرواز در آمده اي منظره ایست آه هرگز 

 در فضا قاره هاي زمين به جزایري آوچك شبيه 0فراموش نمي شود
  .مي شوند

از طرف زمين پرسش در آن موقع آه من در فضا بودم، 
مخابره شد آه حاال چه مي بيني؟ همان لحظه ما بر فراز شهر پراگ 
بودیم و مي توانستيم از همانجا بطور همزمان برلين، پاریس، بریتانيا، 
هلند، سواحل شمالي نروژ، مسكو، اورال، دریاي مدیترانه، دهانه دریاي 

 یعني با یك . ببينيمسياه، آانال سوئز، جبلي الطارق و افریقاي شمالي را
نگاه تمام اروپا زیر نگاهمان بود و این صحنه، در آن لحظه هرگز 

  .فراموشم نمي شود
   بدون نقشه مي توان جهت یابي آرد؟-
ابتدا جهت یابي بوسيله نقشه صورت .  باید یك هفته در مدار بسر برد-

 0مي گيرد، اما بعد از سپري شدن یك هفته دیگر به نقشه نيازي نيست
وضعيت حدودا مانند شهري است آه تازه در آن وارد شده اید و مي 

در ابتدا چيزي را نمي شناسيد، فقط به . خواهيد پياده در آن راه بروید
ساختمان هاي زیبا نگاه مي آنيد ولي بعد از یك هفته، با آنكه در آن 
مدت نمي توانيد مدعي شوید آه شهر را شناخته اید اما مي توانيد جهت 

  .بي آنيدیا
 نخستين پـرواز اسپوتنيك به فضا یك واقعه هيجان انگيز براي جهان -

 بعدها چنين اعتقادي بوجود آمد . سپس گاگارین به فضا فرستاده شد.بود
آه جریان بي وقفه به پيش خواهد رفت و تا پایان قرن ماه خانه دوم ما 

ز این  امرو.خواهد شد و همينطور به قلمروهاي دورتري خواهيم رفت
   چه مسئله اي باعث این رویا شده بود؟.دیدگاه یك دیدگاه آودآانه است

 این به هيچ وجه تصور آودآانه اي نبود، اما به زمان بيشتري براي -
 با این حال ما توقف بشریت را در فضا توسعه .تحقق آن نياز است

 دادیم و به تجاربي دست یافتيم آه براي سفر فضایي آنوني بسيار الزم
 ما براستي روي پروژه هایي براي ساختن ایستگاه .و ضروري بود

 زمان آن .فضایي در ماه آار آردیم و در آینده آن را خواهيم ساخت

 امروز . فعال هيچ نفعي در این آار نيست.خواهد رسيــد، اما حاال نه
فعاليت فضایي ما در گردش به دور زمين و آاووش پوسته آن خالصه 

 ما حتي .مين دليل به ابتكار هيچ بهایي داده نمي شودشده است و به ه
سفر آنيم، از هر نظر براي اینكار آماده " مارس"حاال هم مي توانيم به 

ایم و دانش آافي و تجربه هم در اختيار داریم اما براي اینكار پول در 
 حتي امریكایي ها هم براي تكامل ماشينهاي فضایي براي .اختيار نداریم

  .مارس پول آافي در اختيار ندارندپرواز به 
 آیا یكي از . دالئل زیادي براي فروپاشي اتحاد شوروي مطرح مي آنند-

دالئل را مي توان سرمایه گذاري هنگفت در آاوش پروژه هاي فضایي 
  دانست؟

  من با این مسئله موافق نيستم، زیرا معتقدم مقدار قابل توجهي از آن -
 در ضمن توجه داشته . برگردانده شدهزینه دوباره به صندوق دولت

باشيد آه از تكنولوژي مدرن فضایي در بخش هاي دیگر استفاده مي 
  .شود و از آنها سودهاي بزرگي بدست مي آید

 پس چه چيز باعث سقوط اقتصادي شوروي شد؟ چه آسي مسئول -
  است؟

 ما براي زندگي در آینده بسيار شتاب آردیم و پروژه هاي عظيمي را -
 ما باید در این .تيم آه زمان برگشت پول آنها بسيار طوالني بودساخ

پروژه ها آمتر سرمایه گذاري مي آردیم و بيشتر به این فكر مي آردیم 
آه انسانها در زمان حال زندگي مي آنند و این بسيار الزم و ضروري 

 به عبارت دیگر باید به احتياجات روزانه مردم توجه بيشتري مي .بود
  .آردیم

 شما آمونيست هستيد و حزب شما هم یك حزب آمونيستي است و -
 با چه اطميناني دست یافتن به جامعه .اهداف خاصي را دنبال مي آند

آمونيستي را به مفهوم جامعه اي فاقد طبقه آه انسان بتواند در آن 
  شخصيت خود را در آزادي و صلح تكامل ببخشد ممكن مي دانيد؟

 هاي پيشين سخن مي گویم و به تحقق چنين  من بر اساس تجارب نسل-
 براي مثال ده فرمان را آه از مذاهب بيرون آمده اند .امري باور دارم
 این فرامين پل ارتباط انسان و جامعه بوده طي گذار .در نظر بگيرید
ي خود ادامه داده، آنها اهميت اساسي براي محتواي  هزاره ها به بقا

 .كامل تمدن با مفاهيم گوناگون ارائه شدندتمدن انسان داشته و در سير ت
 ما هم براي .همين فرامين آارپایه جامعه آمونيستي را تشكيل مي دهند

 در این فرامين پول پرستش نمي شود و .آنها ارزش زیادي قایل هستيم
 آساني آه امروز چنين مي .ما هم در مكتب خودمان همين را مي گویيم

تا ابد بر مسند قدرت بمانند در اشتباه بسر اندیشند آه با پول مي توانند 
داستایفسكي هم براي ایده هاي بشري ارزش زیادي قایل بود و .مي برند

  .روي انها تاآيد مي آرد
 وضعيت وخيم سياسي و اجتماعي روسيه، بویژه در شهرها مي تواند -

  به یك انفجار بزرگ اجتماعي بيانجامد؟
 اما .یر یا زود شروع خواهد شدبه اعتقاد من اغتشاشات اجتماعي د -

اميد من اینست آه آنها در چهارچوب قانون، یعني انتخابات حل شوند، 
 .در غير اینصورت اغتشاشات مي توانند مانند زمين لرزه اي بروز آنند

اآثریت مردم در وضع بسيار بدي بسر مي برند، در آمد آنها تا زیر خط 
 اي بين فقر و ثروت در قرمز فقر سقوط آرده است و شكاف گسترده

 این خود هشداري است براي یك انفجار .جامعه ما بوجود آمده است
 .عظيم اجتماعي
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  آنکه گفت 
  کوپونيسم یعني کمونيسم
  کشور را غارت کرد

  
در زمان جنگ بجز : اند  برنامه تعدیل اقتصادي مدعيمدافعان

ونيستي و بلوك بخش مسكن، وضعيتي آامال مشابه با آشورهاي آم
شرق داشتيم، چون همه اجناس دولتي و جيره بندي بود و در عين حال 
. بازار سياه وسيعي در ارز و آاالهاي خارجي و ضروري وجود داشت

گرچه طرح مسائل اقتصادي به این شكل بيشتر یک جنگ رواني است 
  .تا واقعيت، اما حيف است اگر پاسخي داده نشود

 و اعطاي آوپن در زمان جنگ، بدليل براستي، آیا جيره بندي
شرایط خاص و اضطراري حاآم بر آن دوران و کمبود کاال براي 
عرضه و فشار تقاضا دليلي به معناي رژیم اقتصادي سوسياليستي و 
آمونيستي  در کشور بود؟ آیا اقدامات و تصميمات مشابه در دوران 

بندي   جيرهجنگ جهاني در آشوري مانند انگلستان و برقراري سيستم
در آن کشور به معناي تبدیل رژیم انگلستان به رژیمي سوسياليستي و 

  آمونيستي بود؟
یكي از خصوصيات اقتصاد در آشورهاي سوسياليستي نفي 

حال باید از جنجال آفریناني که زیر شعار . مالكيت خصوصي بود
مانع کنترل دولت بر تجارت خارجي شدند و " کوپونيسم برابر کمونيسم"
اقتصاد ایران در : رنوشت کشور را با تجارت در دست گرفتند، پرسيدس

آدام دوره پس از تاریخ تاسيس جمهوري اسالمي تاکنون ناقض مالكيت 
  خصوصي بوده است؟

تنها در دوراني کوتاه که ابتداي پيروزي انقالب را در بر 
ها به موازات یكدیگر رشد  گيرد خصوصي، دولتي و سپس تعاوني مي

حتي در این دوران که سه بخش اقتصادي بصورت موازي . اند داشته
 قانون اساسي، عليرغم صراحت 44کردند اجراي آامل اصل  رشد مي

قانون اساسي، که کنترل دولت بر بازرگاني خارجي را خواستار شده، 
بازرگاني . زیر فشار جناح راست جمهوري اسالمي متوقف ماند

 در اختيار بخش دولتي قرار خارجي در واقع هيچگاه به طور آامل
نگرفت و آنها که با شعار کوپونيسم برابر است با کمونيسم در برابر این 

دانستند که با سلطه بر تجارت و نقدینگي کشور  اصل ایستادند مي
توانند قدرت سياسي را قبضه کنند، که سرانجام نيز کردند و فاجعه  مي

  . ه استاجتماعي ایران حاصل این سلط-کنوني اقتصادي
سهم خدمات ) بانک ملي(براساس آمار حسابهاي ملي آشور 
ها و تامين  ها، شهرداري عمومي آه شامل خدمات دولتي وزارتخانه

 درصد به قيمت ثابت بوده 12ر9، 1359اجتماعي است، در سال 
، 1365 درصد، در سال 14ر5 به 1361این شاخص در سال . است
  .  درصد رسيده است10ر9 به 1366 درصد و در سال 12ر4به 

شود آه تغيير ساختاري چنداني در این  بنابراین مالحظه مي
سهم .  صورت نگرفت1356نسبت به سال ) سال هاي جنگ(دوران 

اي و تخصصي آه عمدتا بخش  بخش خدمات مستغالت و خدمات حرفه
 درصد توليد 7، 1356خصوصي در آن فعاليت دارد، که در سال 

، یعني در سال 57سال پس از پيروزي انقالب  5ناخالص داخلي بود، 
 67 و 1356هاي  این شاخص در سال.  درصد رسيد10ر1 به 1361

به عبارت دیگر .  درصد رشد داشته است12ر9 و 12ر7به ترتيب 
طي همين دوران سهم . سهم بخش  خصوصي افزایش یافته است

 43ر6مستغالت و سایر خدمات در تشكيل سرمایه ثابت ناخالص از 
 62ر9 و 1361 درصد در سال 53ر5 به 1356درصد در سال 
این شاخصه ها، به ادعاي انجمن هاي .  رسيد1366درصد در سال

تاکنون پا " رجائي"اسالمي بازار که از زمان ریاست جمهوري مرحوم 
به پاي موتلفه اسالمي دولت ميرحسين موسوي را متهم به اتخاذ 

ون نيز از سایه مجاهدین انقالب کند و اکن هاي سوسياليستي مي سياست
اسالمي بيم دارد و از حضور آن در کنار دولت اصالحات هراسناک 

 13خواهيم نامي براي آن غارتي که طي  است یعني سوسياليسم؟ ما نمي
سال گذشته در کشور صورت گرفته و تاسيس بنيادهائي که در همين 

خاب کنيم، شماره به نام و عملکرد برخي از آنها اشاره شده انت
  !سردهندگان آوپونسيم مساوي کمونيسم خود براي آن نامي پيدا کنند

مدعيان سوسياليستي بودن اقتصاد جمهوري اسالمي در 
هاي حزب  دوران اوليه پيروزي انقالب، که البته آن را متاثر از اندیشه

هاي دولتي تهيه و توزیع  توده ایران هم معرفي مي کنند به تشكيل شرآت
 قانون اساسي 44و خدمات بازرگاني در راستاي اجراي اصل آاالها 

این مدعيان که خود بعدها و با خلع ید کردن دولت از . اشاره مي کنند
 از جمله به همين -بازرگاني خارجي و به قتلگاه بردن حزب توده ایران؛

  مبتکران و مجریان برنامه تعدیل اقتصادي شدند، ادعاي -(!)اتهام
اقتصادي سوسياليستي و دولتي : آنها مي گفتند. تندبزرگتري هم داش

تمرکز گراست و همانقدر که با بازار آزاد مخالف است با آزادي هم 
این یکي از همان حربه هاي جنگ سرد جهاني عليه . مخالف است

سوسياليسم بود که طرفداران دیکتاتوري تجاري در جمهوري اسالمي 
آنها سوسياليسم را . ل مي کرداز آن بهره گرفته و بشدت آن را دنبا

مخالف آزادي و دمکراسي معرفي مي کردند، اما زماني که خود قدرت 
را بدست گرفتند و دیکتاتوري طبقاتي خویش را مسلط ساختند نشان 

این . دادند که آزادي نيز مانند هر پدیده دیگري نسبي و طبقاتي است
 و کمال برقرار آزادي براي آن طبقه و قشري که حاکميت یافته تمام

است و محدودیت پيوسته شامل حال طبقات و اقشار دیگر اجتماعي مي 
اي که اکنون در برابر خودمان در جمهوري  یعني همين صحنه. شود

اتاق بازرگاني، جمعيت موتلفه اسالمي، جامعه : اسالمي مي بينيم
هاي همسو با آنها در کمال آزادي نه  اسالمي بازار و اصناف و تشکل

اند، بلکه جان مردم را هم در دست  ها بر ثروت مملکت سلطه یافتهتن
آزادي ! ایران هم در اختيار آنهاستهاي  حتي مدیریت زندان. گرفته اند

از این بيشتر؟ و در برابر شاهدیم که همين طبقه که احزاب و تشکل 
هاي خود را دارد و سيل پول به داخل آنها روان مي کند، چشم حضور 

در حاليکه خود دهها نشریه منتشر . انشجوئي را هم نداردیک تشکل د
کند و بزرگترین شبکه تلویزیوني کشور را دراختيار دارد، یکساعت  مي

  .برنامه رادیوئي هم در اختيار دیگران نمي گذارد
هاي جنگي  ترميم ویراني( ساله باصطالح سازندگي 8دوره 

شکوفائي سلطه کساني دوره ) که خود مبتکر ادامه فاجعه بار آن بودند
بر قدرت حکومتي بود که اقتصاد دوران اوليه برپائي جمهوري اسالمي 

در این دوران، از کوپونيسم دیگر خبري . را سوسياليستي مي دانستند
آیا در این دوران شاهد . نبود و اقتصاد آزاد بر کشور حاکم شده بود

 تر از روز هاي فردي بودیم؟ پاسخ روشن شکوفائي دموآراسي و آزادي
  . است

در این دوران، یعني دوران باصطالح سازندگي که در واقع 
ویراني دیگري را بر ویراني جنگ افزود، سرمایه بخش دولتي آه 
متعلق به ملت بود، از طریق ایجاد انحصارات بخش خصوصي در 
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ها و بنيادهاي تازه تاسيس به یغما  هاي گوناگون توسط شرآت قالب رانت
و یا بنياد قدس رضوي وابسته به " الزهرا"ائي نظير بنياد بنياده. رفت

و دهها شرکت و بنياد دیگر اینگونه " کوثر"آستانقدس رضوي، بنياد 
در همين شماره راه توده . (رشد کردند و خون مردم ایران را مکيدند

  )خوانيد ها را مي اي از این غارتگري شمه
عمدتا در این هاي بخش خصوصي و نهادها و بنيادها  فعالتي

این رشد به هيچ روي و با هيچ منطقي، . دوران رشد مافيائي کردند
داري نيز همخواني  حتي با ساختارهاي شناخته شده اقتصاد سرمایه

توانست اینگونه ثروت یک کشور  تنها یک دولت اشغالگر مي. نداشتند
ما در این دوره، . هاي جنگلي به یغما ببرد را، تا حد تاراج چوب

داري تجاري ایران در ابتداي پيروزي  الف تبليغاتي که سرمایهبرخ
کرد شاهد   قانون اساسي مي44انقالب و در جهت مقابله با اصل 

گشایش فضاي سياسي کشور همزمان با گشایش فضاي اقتصادي نبودیم، 
بلکه برعکس شاهد بسته شدن فضاي سياسي کشور به سود این 

  .داري بودیم سرمایه
باره نرخ ارز، افزایش جهت گونه قيمت آزادسازي یك 

ها  توليدات داخلي و واردات خارجي، نه تنها با افزایش جهشي آزادي
ها باقي مانده بود  همراه نبود، بلکه برعکس، با یورش به آنچه از آزادي

هاي اقتصادي و افزایش سریع نرخ تورم و ایجاد  نابساماني. ختم شد
ي توانست آزادي و انتقاد از سابقه خارجي چگونه م هاي بي بدهي
هاي این مخالفت  گيري اقتصادي کشور را ممکن سازد؟ نشانه سمت

سرکوب شده و ناممکن بودن بيان مطبوعاتي این فاجعه و طرح آنها در 
هاي نوبتي در شهرهاي مختلف  مجلس چهار و پنجم را باید در شورش

 شهر ترین نمونه اش شورش در اسالم ایران شمارش کرد که شاخص
شورشي که در واقع تيتر خالصي بود بر پيشاني دولت هاشمي . است

.  ختم شد76رفسنجاني و سرآغاز تحوالي که به انتخابات دوم خرداد 
عقب نشيني از برنامه تعدیل به این دليل اجتناب ناپذیر بود، اما 

 نيز اميد خود را 76طرفداران این سياست اقتصادي، پس از انتخابات 
 از درون کابينه اده و از یکسو با حضور در دولت خاتمي واز دست ند

ها  مانع تغيير این برنامه شدند و از سوي دیگر با انواع جنایات و توطئه
در برابر آزادي نسبي مطبوعات ایستادند تا از آزادي غارتگري خود 

براستي هم چه ارزشي بيشتر از دهها . ها دفاع کنند زیر نام ارزش
  ؟! جيب زده اندميلياردي که به

همزمان با بستن مطبوعات، طرفداران برنامه تعدیل و تبدیل 
تعدیلي را به هاي  اي بزرگ، فشار براي ادامه برنامه ایران به تجارتخانه

همان سبک و سياقي که در دولت هاشمي رفسنجاني پياده شده بود پي 
  ! ، از جمله به همين دليل فلج شدشوراي شهر تهران. گيرفتند

هاي برنامه  ست شوك درماني در اقتصاد، که از شاخصهسيا
تعدیل اقتصادي است، موجب توقف ناگهاني فروش اضافه تراآم در 

سال جاري با این شوک اقتصادي، . بخش مسكن در شهر تهران شد
  . هاي سياسي رو به پایان است شانه به شانه شوک

اآم ترین حالت، اعالم ناگهاني توقف فروش تر در خوش بينانه
هاي اقتصادي و  بدون در نظر گرفتن شرایط ساختار سياسي و قدرت

اعمال نفود آنان بر اقتصاد، موجب افزایش ناگهاني قيمت مسكن، 
هاي  برنامگي در سياستگذاري و نهایتا ایجاد رانت براي گروه  بي

  . صاحب نفود خواهد شد
 ساله تعدیل اقتصادي و چه در 8اقتصاد آشور چه در دوران 

ران آنترل و دخالت دولت بر اقتصاد در دوران جنگ، با مشكل دو
چه در دوراني که چين مدل . مدیریتي نيز دست به گریبان بوده است

مطلوب اقتصادي و سياسي بوده و چه در دوراني که سنگاپور رویاي 

اقتصادي طرفداران تعدیل بوده مدیران کليدي اقتصاد در جمهوري 
گيري  اي در تصميم آننده نقش تعييناند و  پيوسته ثابت بودهاسالمي 

همانگونه که مبلغ اقتصاد سوسياليستي اسالمي، . اند اقتصادي نيز داشته
و در عين سرداري . مجري برنامه تعدیل اقتصادي بانک جهاني شد
 !جنگ، سرداري سازندگي را هم خود عهده دار شد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )35از ص .... هاي سبز ویتنام تا  نگلاز ج(
" کميته رهایي عراق"اخيرا کميته اي از طرف امریکا بنام 

یعني یکي از " باب کري"تشکيل شده و مشاور آن کميته سناتور 
  . بزرگترین نقش آفرینان کشتار مردم در ویتنام است

در " اجراي حکم مرگ"بارها از من سئوال شده که نظرم در باره 
امریکا کشور مرگ و " چيست؟ و همواره هم در جواب گفته ام امریکا

 در صد کل زندانيان جهان در 25شما مالحظه کنيد ". اعدام است
 در صد 40از این رقم . امریکا هستند، یعني قریب به دو ميليون زنداني

" گتوها"من دیگر از زندگي خفت بار سياهان در . سياهپوست هستند
خدر، فحشا، آدم فروشي و آدم کشي که همگي مواد م. چيزي نمي گویم

با هم یک مافيا را تشکيل ميدهند بخشي از زندگي عادي در امریکاست 
  . و همين هم به اسم دمکراسي در گوش مردم جهان تبليغ مي شود

اگر جوانان ایران آنگونه فکر کنند که شما گفتيد باید به آنها گفت 
نيون در ایران نيست، هنوز که امریکا خواهان سرنگوني حکومت روحا

امریکا خواهان کنترل مردم ایران است، همانطور که . با آنها کار دارد
فراموش کردن درسهاي تاریخ . مردم کشور خود را کنترل مي کند

  .عواقب هولناک به همراه دارد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )37از ص .. بقيه جنگ دائم را با مقاومت (

   به جنون جنگ را نباید از دست داد دادنزمان خاتمه
چه " دفاع از سرزمين"ما براساس تجربه خود می دانيم که 

کشتن و کشته شدن بخاطر منافع کسانی که بر ما حکومت : معنایی دارد
مواد "زمانی برای مقابله با " نبرد عليه کمونيسم"زمانی برای ! کنند می

آنها هميشه تحت پوشش ". جنگ عليه تروریسم"و اکنون " مخدر
  .فرستند شعارها و مفاهيم مورد نظرشان ما را به ميدان می

های  های امروز تفاوتی با جنگ موقعيت امروز و جنگ طلبی
  .گذشته که بخاطر اعمال قدرت، سود و استثمار انجام شد ندارد

برای صاحبان قدرت، صرفنظر از اختالفاتشان، کشته شدگان 
آنها از احساسات ما برای مقاصد جنگی .  سپتامبر مطرح نيستند11

های  ایم که اگر گردان ما به تجربه خود دریافته. خود استفاده می کنند
رزمی  قابل اعتماد و گوش به فرمان در اختيار نداشته باشند قادر به 

های تجاوزگر چيزی جز  ایم که در ارتش ما دریافته. جنگ نخواهند بود
و . ای کوچک برای به حرکت در آوردن ماشين مرگ نيستيم دهچرخ دن

های جنگی،  گوئيم که یگانه راه مقابله با سياست باز با تجربه خود می
  .هاست سازمان بخشيدن به مقاومت در درون ارتش

کنندگانی که ما را  با ستم دیدگان دنيا متحد شویم و نه با ستم
  .فرستند برای کشتن یکدیگر به ميدان می

  
  شورای سربازان ضد جنگ ویتنام
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“ باقيات الصالحات ”،“آستان قدس رضوي” شرکت  3
قاچاق چوب و نابودي جنگل هاي “ ضامن آهو”و 

  !شمال را پيش مي برنند

 ه کنـگری

  زــجنگل سب
 باید دوباره از ریشه روئيد

 
هاي تو در توي بازار سنتي ایران به آمين  آنها آه در تيمچه

بودند، پس از فراز و فرودهاي پرشمار و به  نشسته 57انقالب 
خاآسپاري بسياري از آرمانخواهان مذهبي و غير مذهبي آن انقالب، 

هاي مردمي انقالب افتادند و سپس با تبر به  ابتدا با تيشه به جان ریشه
سفره مردم را در شهرها خالي . هاي سر به هم آورده شمال رفتند جنگل

در شهرهاي .  هاي شمال را از درخت گلآردند و هزاران هكتار از جن
ترین سياستمداران و مبارزان انقالبي ایران را به دار  ایران آهنسال

ترین درختان بلوط را به خاك  هاي شمال آهنسال آشيدند و در جنگل
درختان سر به هم آورده در . انداختند و آن را به پول تبدیل آردند

شتي را یافتند، آه اجتماع هاي گيالن و مازندران همان سرنو جنگل
  ! انقالبيون و آرمانخواهان سر به هم آورده در شهرها

دفتر اعدام هاي دسته جمعي در زندان هاي ایران و قتل هاي 
 با قتل فجيع دکتر سامي در دفتر طبابتش 70زنجيره اي که از سال 

آغاز شد و  با قتل داریوش فروهر در خانه اش ادامه یافت و  همچنان 
بودن عليرضا جباري ادامه دارد، سرگذشتي یکسان با جنگل هاي با ر

عاملين هر دو فاجعه نام هاي مختلف دارند، . به قتل عام شده ایران دارد
اما از یک آبشخور سيراب شده اند، خون سبز درختان را با خون 

  :گلگون آرمانخواهان و انقالبيون یکجا سر کشيده اند
آستان ” تحت عناوین مقدس ،ها شرآت" : هاي ایران مي نویسند روزنت

 به جان جنگل هاي “ضامن آهو”و “ باقيات الصالحات“ ”قدس رضوي
هاي آنان را   آمتر آسي جرات مقاومت در برابر فعاليتاند تا ایران افتاده
 ".داشته باشد

 ! باید دوباره از ریشه روئيد
امسال مردم گيالن مي خواستند در یک نمایش نمادین یک 

هاي  تنومند را در شهر رشت روي شانه به نشانه نابودي جنگلدرخت 
گيالن و اعتراض به آن، از سبزه ميدان تا ميدان شهرداري رشت تشييع 

در آخرین روز، نيروي انتظامي و مقامات امنيتي استان با انجام . آنند
این مراسم مخالفت کردند، همانگونه که از برپائي سالروز قتل محمد 

  !ینده امسال جلوگيري کردندمختاري و پو

  !هاي غارت و قاچاق قاچاق چوب، در شبكه

هاي شمال به لحاظ  در بين آليه مناطق جنگلي آشور، جنگل
  )32بقيه در ص (. قدمت،  ذخایر ژنتيكي مهمي نيز به حساب مي آیند

 

  :نشریه خزر چاپ گيالن
 ميليون تومان در آمد 900

  ساالنه
 نفره رهبري مافياي 18شوراي 

 چوب در گيالن
  

رسد آه طي چند ماه اخير مبارزه با قاچاق چوب  به نظر مي
قتل یك جنگلبان در تالش، زخمي شدن . به مرحله حساسي رسيده باشد

چند جنگلبان دیگر در آستارا و حمله به تعدادي دیگر در شهرهاي 
دهد آه قاچاقچيان چوب از چنان سود سرشاري  مختلف گيالن نشان مي

 . آه حاضر به قتل جنگلبانان ميشوندبرخوردارند
در حقيقت با تشدید اقدامات نظارتي و حفاظتي از سوي 
ماموران سازمان منابع طبيعي، قاچاقچيان چوب نيز آه با تنگنا مواجه 

اند، خشونت بيشتري به خرج داده تا همچنان تجارت غيرقانوني  شده
  .خود را تداوم بخشند

در شمال آشور از چنان آنچه مسلم است وسعت قاچاق چوب 
آننده  حجم بزرگي برخوردار است آه ارائه آمارهاي آن بسيار نگران

در همين ارتباط یك مقام ارشد در سازمان جنگلها و مراتع . نماید مي
آنها افرادي . ایم  قاچاقچي چوب را شناسایي آرده502تاآنون : ميگوید

 اند ولي مجددًا  بار به جرم قاچاق چوب دستگير شده9 تا 2هستند آه 
 نفر نقش محوري و 18از این مقدار نزدیك به . بكار خود ادامه ميدهند

دهد آه  این وضعيت نشان مي.  نفر نقش هسته سازمان را بازي ميكنند8
گيري است آه منافع خود را از راه  یك سازمان غيرقانوني در حال شكل

امل چوب هاي ح در این سازمان، آاميون. قاچاق چوب تامين ميكند
  .قاچاق، اسكورت ميشوند

در حالي آه حداآثر جریمه و : افزاید این مقام مسئول مي
 هزار تومان است، یك آاميون چوب قاچاق 400مجازات قاچاق چوب 

 10 ميليون تومان خرید و فروش ميشود و چنانچه یك آاميون 6حدود 
این بنابر. بار دستگير ميشود 2مرتبه چوب قاچاق حمل آند، حداآثر 

 ميليون تومان درآمد ، 60 هزار تومان مجازات در برابر 800ریسك 
 900در سال گذشته ارزش چوب قاچاق شده . بسيار ناچيز و آم است
  .ميليون تومان بوده است

واقعيت آن است آه هر روزه بر اثر قطع غيرقانوني درخت 
و قاچاق چوب، سطح وسيعي از جنگل هاي شمال ایران آاسته ميشود و 
اي  این در حالي است آه مبارزه با قاچاقچيان چوب هنوز به نتيجه

چند آه در این ميان برخي مسئوالن محلي  هر. اميدبخش نرسيده است
دهند و آن را  هاي قاچاق در یكسال اخير خبر مي از آاهش آشف چوب

ناشي از آاهش قاچاق ميدانند، نباید از نظر دور داشت آه آاسته شدن 
به معناي آاهش قاچاق نيست  محموله هاي قاچاق لزومًا از تعداد آشف 

با توجه به سود سرشار این اقدام غير قانوني براي مافياي  چرا آه  
هاي بيشتر ماموران  مراقبت. تردید آنان همزمان با سختگيري چوب، بي

دولتي، روشهاي جدیدتري را بكار ميگيرند تا از احتمال توقيف محموله 
گمان همانگونه آه مدیرآل و دفتر فني حفاظت  بي .ودهاي آنان آاسته ش
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و حمایت از جنگلها و مراتع آشور از سازمان یافتگي قاچاق چوب در 
جنگلهاي آشور خبر ميدهد، اآنون مافيایي در این بخش از اقتصاد شكل 

 ميليارد ریالي خود حاضر است 9گرفته است آه به خاطر تجارت سياه 
نده و آنان را مضروب ساخته و همچنان به جنگلبانان را به قتل رسا

  .چپاول ثروت ملي ادامه دهد
در حقيقت هنگامي آه جنگلبان تالشي چند ماه پيش در خانه 
خود و ميان خانواده اش، به قتل رسيد، زنگ خطري بصدا درآمد آه 
طنين آن شدت یافتن صداي اره قاچاقچيان چوب در جنگلهاي گيالن 

 .است
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

  31بقيه گریه آن جنگل سبز از ص 
  

 هزار هكتار 400 ميليون و 12سطح جنگلهاي ایران را 
 هزار 499 ميليون و 7اند، آه البته بطور رسمي این آمار ارزیابي آرده

جنگلهاي شمال آشور، یكي از جنگلهاي بكر . است هكتار عنوان شده
اند آه در حال حاضر، مشابه آنها در مناطق  شناسي ندوران چهارم زمي

هاي  اند؛ این بدان معناست آه جنگل دیگر جهان و اروپا فسيل شده
نظيرند و به عنوان یك مرجع تحقيقاتي   و در جهان بي شمال، فسيل زنده
توانند بسيار مؤثر باشند؛ اما تجاري که تاریخ و فرهنگ  و پژوهشي مي

  . مي سنجند این ميراث را به تاراج برده اندملي ایران را با پول
 ميليمتر باران در سال، یكي از 250ایران با ميانگين بارش 

هاي اقليمي  شود و ویژگي خشك در دنيا محسوب مي مناطق خشك و نيمه
. طلبد خاص آن، مدیریت شایسته و قوي جنگل و پوشش گياهي را مي

هاي  شود و سيل  نميامري آه در جمهوري اسالمي بدان بهائي داده
از جمله ناشي ) بویژه در گرگان(هاي اخير در مازندران و گيالن  سال

  . هاي آن است ها و غارت چوب از نابودي جنگل
برگ در   گونه درختي سوزني4برگ و   گونه گياهي پهن100

  . است هاي شمال ثبت شده جنگل
 درصد آل 50 نوع پرنده، یعني بيش از 191همچنين، 

آنها که جنگل ها را . آنند هاي شمال زندگي مي  آشور در جنگلپرندگان
کنند و پول آن را به بانک هاي دوبي منتقل، آشيانه این پرندگان  نابود مي

  .اند را هم نابود کرده
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )38بقيه سياست ایاالت متحده از ص  (
  

نشریه لس آنجلس تایمز گزارشي در  2002در نهم ماه مارس
. رابطه با یک سند محرمانه از وزارت دفاع ایاالت متحده منتشر کرد

هایي که در  براساس این سند رهبري ایاال متحده در آینده عليه هدف
موارد نظامي "اي مقاوم هستند و همچنين در  هاي غير هسته مقابل سالح
در این . داند اي را حق خود مي ههاي هست استفاده از سالح" غافلگيرکننده

اي  سند به وضوح  از هفت کشور بعنوان اهداف احتمالي حمالت هسته
همچنين . عراق، ایران، سوریه، ليبي، و کره شمالي: نام برده مي شود

بدین ترتيب ایاالت . چين و روسيه در ليست این کشورهاي قرار دارند
ي در هيروشيما و  سال که از فاجعه کشتار اتم57متحده پس از 
گذرد در صدد است بار دیگر کابوس استفاده از سالح اتمي  ناکازاکي مي

هایي با قدرت تخریبي  استفاده از سالح. را از تخيل به واقعيت تبدیل کند
  .1945چندین برابر بمب هاي اتمي سال 

  براي مبارزه در راه حقوق امروز خود

  جنبش کارگري
  با گذشته خود آشنا مي شود

 
هائي که  مزمان با تعميق بحران توليد در صنایع ایران و گامه

سازي و سپرده شدن سرنوشت صنایع کشور  در جهت تشدید خصوصي
اي در واحدهاي  شود، موج تازه بدست بخش تجاري حاکميت برداشته مي

کارگري تهران براي آگاهي از پيشينه مبارزات صنفي کارگران آغاز 
  .شده است

هاي   کشور که در حاشيه شوراها و انجمننسل جدید کارگران
هاي صنفي خود مانند  اند و از داشتن ارگان ها فعال اسالمي کارخانه
کوشد با گذشته جنبش کارگري کشور آشنا  اند، اکنون مي سندیکا محروم

شده و سرنوشت خود را به سرنوشت کل جنبش کارگري جهان و 
  . سندیکائي پيوند بزند–مبارزات صنفي 
 این تکاپوي جدید و بدنبال مراجعات مکرر و درک در پي

نياز جنبش کارگري به آگاهي از گذشته جنبش کارگري در کشور، 
جمعي از فعاالن سندیکاهاي کارگري ایران، که پيشکسوتان این جنبش 

اي را در تهران بصورت منظم  هاي ماهانه شوند نشست محسوب مي
شنبه هر ماه در انجمن ها قرار است پنج این نشست. سازمان دادند

بازهاي تهران برگزار شود و از هم اکنون کانون کارگران بازنشسته 
اي که  مطابق برنامه .آمادگي خود را براي همکاري اعالم داشته است

در نظر گرفته شده کارگران قدیمي و آشنا به امور صنفي در صنف 
ن کار و کفاش و خياط مسائل مربوط به اشتغال، حقوق و دستمزد، قانو

کننده مناسبات  قراردادهاي دو جانبه و نقش وزارت کار بعنوان تنظيم
  .کارگران و کارفرمایان را در این نشست ها تشریح خواهند کرد

ها کامال صنفي و حقوقي است و برخالف روش و  این نشست
گيري خانه کارگر که عمدتا مي کوشد نقش پل ارتباطي بين  سمت

کوشند، به  فاء کند، مبتکران این نشست ميحاکميت و کارگران را ای
هاي مذهبي و یا فکر امور  زدگي و گرایش دور از هر نوع سياست

هاي مستقل کارگري را براي  صنفي، حقوق کارگران و ضرورت تشکل
  .نسل جدید کارگران ایران تشریح کنند

اعتصابات و تظاهرات کارگران در دوران اخير که با هدف 
 جلوگيري از بيکاري و افزایش دستمزد بصورت دستيابي به حقوق و

هاي فشار روبرو شد، در  پراکنده صورت گرفت و با تهاجم گروه
موجب رشد اندیشه ) بویژه در تهران بزرگ(واحدهاي کارگري ایران 

هاي مستقل و سراسري را در  ضرورت آگاهي به حقوق صنفي و تشکل
االن با سابقه کارگري ميان کارگران شد و به همين جهت کارگران  و فع

هاي ماهانه عالوه بر سابقه جنبش کارگري  ایران پذیرفتند طي نشست
ضرورت ارتباط . حقوقي کارگران را تشریح کنند-ایران، مسائل صنفي

بين واحدهاي کارگري مختلف در تهران بزرگ و سپس گسترش این 
ائي هاي برپ ارتباط تا شهرهاي بزرگ صنعتي کشور نيز از جمله انگيزه

  .هاي ماهانه مورد بحث است نشست
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  هاي  شش دهه خيانت به جنبش

  مردمي در ایران با شعار

  " وده ايـر تـب"مرگ  
  !همراه بوده است

  رحماني. ك
  

در این هفته ها که حلقه فشار را بر مسلمانان طرفدار   
تر شده و حتي  اصالحات از جانب مخالفان داخلي و حکومتي آنها تنگ

مي هم در تظاهرات سازمان داده شده شعار داده مي عليه محمد خات
با شعار : "شود، این جمله زنده یاد آيانوري بيشتر برایم قابل درک است

  ". خيانت به انقالب آغاز شد" اي مرگ بر توده"
اآنون تكرار و ادامه این شعار به نوع دیگري و به شيوه 

 همان گروه دیگري و عليه نيروهاي دیگري در داخل آشور و از سوي
اي شناخته شده سابق نيز چيزي جز مقابله با  هاي ضد توده ها و سازمان

  . جنبش درون آشور و سر آغاز خيانت به آن نيست
گذرد، در پوشش دیگري، در خارج  آنچه در داخل کشور مي

اي مخالفت  شود، با این تفاوت که رنگ ضد توده از کشور هم دنبال مي
 درست روند پر فراز و نشيب اصالحات با اصالحات و یا عدم درک

در داخل کشور، در اینجا، یعني در خارج از کشور بيش از داخل 
  .اي ستيزي همراه است کشور با توده

ميوه تلخ آنفرانس برلين همچنان بر سر سفره مخالفان حزب 
کند، همچنان که دسر بعد از توطئه همه  توده ایران خود نمائي مي

  .الحات در داخل حکومت استمخالفان انقالب و اص
): 99اطالعيه شماره (من خوب به یاد دارم راه توده نوشت 

عليه " اپوزیسيون"مخالفان جنبش مي خواهند سياست خود را بنام "
خارج " اپوزیسيون"شاخص مشترك . حزب توده ایران بكار ببرند

اي آنها، پرونده سازي و مبارزه با تاریخ  هاي ضد توده آشور، گرایش
زب توده ایران است، حزبي آه عامل مهمي در ایجاد تحوالت انقالبي ح

مگر راه توده چه مي گوید آه . هاي مردم ایران بود در شعور توده
خارج آشور و ارتجاع داخلي با توپخانه توهين و افترا به " اپوزیسيون"

انقالب ما وظایف : "راه توده معتقد است و نوشت. دهند آن پاسخ مي
و آینده به ...  اقتصادي خود را هنوز به انجام نرسانده است اجتماعي و

ناگزیر تغييرات متنوع و مهمي در تصورات ما درباره این روند بوجود 
  ."خواهد آورد
درك ناقص از تاریخ براي نيروهاي : "راه توده نوشت  

گيري نادرست  چرا آه به تبع آن موضع! اجتماعي پدیده هولناآي است
و از قول لنين نوشته ." شود دهاي اجتماعي شروع ميدر برابر رویدا

ها، بيانات و  افراد تا زمانيكه در وراي هرگونه عبارت پردازي"شد آه 
هاي اخالقي، دیني، سياسي و اجتماعي نتوانند منافع طبقاتي این یا  وعده

ها  آن قشر را تشخيص دهند، هميشه در صحنه سياست قرباني خودفریبي
  ". دبوده و خواهند بو

ها همين روشن بيني علمي است، که نه تنها  اي جرم توده
مخالفان چپ نماي حزب در خارج از کشور، بلکه دشمنان جنبش 

چنان که . اصالحات در داخل کشور هم از آن بيمناکند و با آن در ستيز
هر جا کوچکترین همسوئي در گفتار و کردار نيروهاي مذهبي با این 

آتش تبليغات از این توپخانه . زنند اي مي رک تودهبينند بر آن ما بينش مي
به روي هاشم آقاجري باز شد و به همين جرم محکوم به اعدام شده 

مسلماني که تئوریسين اسالمي بخشي از جنبش اسالمي کشور . است
  .است

در ميان نيروهاي اپوزیسيون و اکثرا خارج از کشور راه   
 متهم است به دنباله روي از توده بعنوان نماد سياست و مشي توده اي

ایست که ارتجاع در  این روي دیگر سکه. اصالحات و اصالح طلبان
آنها اصالح طلبان . داخل کشور با آن به خرید افکار عمومي مي رود

  !کنند را متهم به دنباله روي از توده ایها مي
کوشند عرصه  گوید که اینگونه از دو سو مي راه توده چه مي

نباید فراموش آرد آه حل : راه توده مي گوید  کنند؟را بر آن تنگ
مسایل مبرمي آه مردم و جنبش پيوسته با آن روبرو است، بطور 

هائي که بر سر راه  امان با بحران نيرومند، اما گام به گام و با مقابله بي
  . رود آن مي آفرنند پيش مي

در خارج از کشور، برخالف نيروهاي درگير مبارزه در 
ور، از درك این امر عاجزند آه اصالحات انقالبي به یكباره درون آش

این مبارزه از واقعيات و . یابد و در یك دوران بسيار کوتاه تحقق نمي
گذرد و  آرایش نيروهاي جامعه ما جدا نيست و از مراحل گوناگون مي
ها انتخاب  اشكال مبارزه را نيز مردم خود بر اساس شرایط و موقعيت

آميز جنبش پيش از همه  آميز و یا  غير مسالمت ل مسالمتتكام. کنند مي
بستگي به نيروي جنبش و امکان و توان مانور و مقابله ارتجاع دارد، 

خارج " اپوزیسيون"نه به شعارهاي چپ روانه و یا راست روانه 
خارج " اپوزیسيون"اساس مشي غير اصولي و بي مصرف . آشور

کنند، ناتواني آن در درك  مله مياي راه توده ح آشور آه به مشي توده
از موانع عيني و موجود " پریدن"اینان ضمن . ویژگي جنبش مردم است

بر سر راه جنبش براي خویش رسالت انقالبي نيز قائلند، در حاليکه فاقد 
اسلوبي علمي براي تحليل عيني و مشخص از توازن نيروها هستند و 

ن با موانع جدي روبرو خورد و تخيالتشا آنجا که سرشان به سنگ مي
مي شود بجاي درس گرفتن از آنچه پيش آمد، بر آتش ضد توده اي خود 

این درست همان کاري است که ارتجاع نيز از زاویه . مي افزایند
تواند با آگاهي مردم بجنگند و فریب مردم  آنجا که نمي. دیگري مي کند

را از دست شود، آنجا که ابزار مذهبي کاربرد خود  دیگر ناممکن مي
ثمر مي شود، بجاي دیدن و  ها یکي بعد از دیگري بي دهد و توطئه مي

پذیرش واقعيت این و آن را متهم به توده اي بودن مي کنند و بر حریق 
نمایندگان مجلس را توده اي معرفي . ضد توده اي خود نفت مي پاشند

عي شناسند، هر تجم اي مي کنند، اعضاي کانون نویسندگان را توده مي
اي  براي در گذشت چهره هاي انقالبي کشور از نظر آنها تجمعي توده

اي داشته باشد،  است و هر سخني که کوچکترین همسوئي با مشي توده
  .سخني توده ایست

اي راه توده، مواضعي است که در  یک نمونه از بينش توده  
مواضعي که نه تنها از سوي اپوزیسيون . برابر نيروهاي نظامي دارد

 نماي خارج از کشور قابل درک نيست، بلکه با کمال تاسف از چپ
  !نيز هضم شدني نبود" نامه مردم"کنندگان نشریه  سوي منتشر

ضرورت پيوند نيروهاي مسلح به جنبش یك امر " :وقتي راه توده نوشت
اي آن را رد کردند،  نه تنها مخالفان هميشگي مشي توده" انقالبي است

راه :" ردم هم به ستيز با آن برخاستند و نوشتندبلکه نویسندگان نامه م
خواهد فرماندهان گردن زن و قلم شكن و زبان ببر را به جنبش  توده مي
  " همه سر و ته یك آرباس هستند"و سپس مدعي شدند " وصل آند
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آنها فراموش آردند آه سخن بر سر تجمع همه نيروها و 
متصل کردن آن به بيرون کشيدن ابزار سرکوب حاکميت از دست آن و 

کند و یا  جنبش است و نه بر سر این و یا آن فرمانده و ادعاهایي که مي
توانند این درک علمي مشي  آنها نمي. رعب و وحشتي که ایجاد مي کند

توده اي را بپذیرند که واحدهاي نظامي در هر حاکميتي و با هر 
تي است هاي طبقا ایدئولوژي و باور مذهبي، بهر روي داراي وابستگي

هيچ آقازاده اي سرباز و پاسدار ساده و . و در درون خود قشربندي دارد
حتي فرمانده درجه دو و سه نيست، بلکه این روستائيان، جوانان 

نشينان شهري، فرزندان کارگران و زحمتکشان کشورند که در  حاشيه
اگر تهدید یک فرمانده نظامي . اند نيروهاي مسلح به خدمت گرفته شده

نده طرز اندیشه و عمل تمام فرماندهان و زیر دستان او باشد، که در نمای
هاي  اینصورت در هيچ کجاي دنيا ارتش و قواي مسلح از کنار حکومت

هاي  در حاليکه ما در جهان معاصر نمونه. شود خونریز دور نمي
حتي در ميان . کنند فراواني داریم که خالف این نظر را ثابت مي

اي بکر در  ایران نيز جزیره. ي نظامي یک کشورفرماندهان رده باال
مگر کساني با همه . جهان نيست که این قانون شامل حال آن نشود

ادعاهاي خود توهمان و تبليغات حاکميت ارتجاع در جمهوري اسالمي 
هاي طبقاتي افراد ساده  ها و گرایش را پذیرفته باشند که با نفي وابستگي

روهاي مسلح ایران، اسالم را خميرمایه و یا فرماندهان نظامي در ني
همانگونه که . داند وحدت خدشه ناپذیر در نيروهاي مسلح مي

فرماندهاني در نيروهاي نظامي ونزوئال اکنون در کنار و یا روبروي 
اند و  دولت ملي این کشور صف کشيده اند، در ایران نيز یا صف کشيده

  .خواهند دیدما نمي بينيم و یا صف خواهند کشيد و همگان 
مدعيان حزب توده ایران، واقعياتي به این آشکار را 

ها و  توانند ببينند و بجاي کوشش براي نزدیکي به روح اساسنامه نمي
هاي اوليه حزب توده ایران، به صورت راه توده چنگ مي  برنامه

اندازند و از این نشست تا آن نشست سرخود را گرم مي کنند و منتظر 
اي خورده و ادعاهاي آنها  انند که شاید دري به تختهم عبور زمان مي

ادعاهائي که تازه اگر ثابت شود به نام مخالفان شناخته . ثابت شود
اند و  اي شود نه بنام کساني که خود توده تر حزب توده ایران ثبت مي شده

  ! از نظر آن آقایان متهم
بحث دیگري که راه توده با اپوزیسيون دارد تکامل جنبش، 

شد آگاهي مردم در طول زمان و ضرورت حفظ ارتباط مردم با ر
وقتي . ترین حد آن است یکدیگر و دفاع از آزادي ها، حتي در اندک

خواهند انقالب کنند و ولي فقيه را به زیر  کساني در مهاجرت یکشبه مي
بکشند و یا وقتي شرایط کشور را سياه و دیکتاتوري را مسلط اعالم 

گيري از شرایط موجود برایشان باقي  ي براي بهرهکنند، دیگر جائ مي
بينند که اگر توازن نيروها عقب نشيني هم  ماند و ضرورتي هم نمي نمي

هم اجتناب ناپذیر کند و یا به جنبش تحميل شود، این عقب نشيني را باید 
وجب به وجب انجام داد و براي هر وجب از آن تا آخرین رمق و با 

ر وجب عقب نشيني را به پرداخت قيمتي چنگ و دندان جنگيد و ه
  .سنگين براي نيروي مخالف جنبش تبدیل کرد

راه توده به موجب همين باور و اینکه زمان به سود نيروهاي 
یك گام به پيش اصالح طلبان داخل "....  : مخالف جنبش نيست نوشت

آشور در اوضاع آنوني این است آه آنان بر وسعت پایگاه خود 
، پاسخ "راست"و چه " چپ" اما نيروهاي خارج آشور چه ...بيافزایند

نظرات تئوریك خویش را نه در پيگيري تكامل جنبش و آزمون خود 
ها در درك شرایط مشخص ملي آشور، بلكه در پافشاري بر  توده

نگاه توهم آميز و مشكوك . ذهنيات و اراده گرائي خود جستجو مي آنند
صالحات انقالبي در آشور و ندیدن به تغييرات عيني و به روند جنبش ا

واقعيت هاي موجود در نهایت خود فلج آامل نيروهاي اپوزیسيون را 
  ."موجب خواهد شد

 که کنفدراسيون خارج کشور 1940برخالف سالهاي دهه 
سخنگوي مردم داخل کشور شده بود، این بار و بدليل حضور جنبش در 

 مي کند، در داخل صحنه سياسي کشور، همه چيز در آنجا معنا پيدا
کشور و به همين دليل است که پيش از نگران فلج شدن و یا فلج نشدن 

تر کردن  اپوزیسيون خارج کشور باشيم، باید دغدغه ضرورت تنگ
مشي و سياست . حلقه محاصره جبهه راست در داخل کشور را داشت

اي، در کنار توده مردم ایران مفهوم پيدا مي کند، در غير  توده
ت حضور در زیر هر پالکاردي که نام حزب توده ایران را اینصور

اي آن را نداشته باشد به معني توده اي  داشته باشد، اما محتواي توده
  ! بودن نيست

  )39از ص ... ناتو در پراگ به (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دند گر از مذاکراتي که به عقيده آن کشور فقط باعث اتالف وقت مي

در ژانویه سال گذشته پاول ولفوویتس، معاون وزبر ! خسته شده است
را اعالم نمود که از آن " اتحادیه عمل گراها"دفاع ایاالت متحده دکترین 

خسته " فرماليته"هاي  گردد که ایاالت متحده از بحث مي اینطور استنباط 
 به شده و خواهان اقدام سریع به آن چيزي است که مي خواهد و بسته

. کند مناسب را براي خود یافته و انتخاب مي" متحدین"موقعيت و زمان 
آید که چرا ناتو از مدتها قبل لغو نشده و اصوال  حال این سؤال پيش مي

براي " منطقه آزاد نظامي"فایده گسترش وسيع آن ـ حتي بعنوان یک 
 :ایاالت متحده چيست؟ واشنگتن براي این امر سه دليل اصلي  دارد

تواند هر جا که الزم دانسته ، نياز آن احساس شود  ال ایاالت متحده مياو
هاي نظامي و موقعيت استراتژیکي  و در جهت منافعش باشد به توانایي
  اعضاي پيمان دسترسي داشته باشد،

دوم اینکه بویژه کشورهاي کوچک که بعنوان اعضاي  جدید پذیرفته 
ظامي ایاالت متحده چرا که شوند بازار عظيمي هستند براي صنایع ن مي

از جمله شرایط عضویت در پيمان مدرنيزه کردن ارتش و ادوات 
  باشد و باالخره  نظامي مي

سوم اینکه ایاالت متحده از طریق گسترش منطقه نفوذ ناتو در واقع 
بيشتري را براي خود "پشت جبهه"پایگاههاي نظامي و خطوط تدارکاتي 
تنها ابر قدرت نظامي " با دکترین ایجاد مي کند که براي آن کشور

از این رو وظایف . بودن و ماندن از اهميت حياتي برخوردار است"
را بایستي در چارچوب سازماندهي مجدد ساختار راهبردي " ناتو جدید"

نه  به بروکسل و . االمر آن جستجو نمود ایاالت متحده و مناطق تحت
  ند بلکه به  مونيخ که پایگاههاي سياسي و نظامي ناتو هست

 U.S.European Command ( USEUCOM )       
و به                                    ) آلمان(و اشتوتگارت ) آلمان(در هایدلبرگ 

U.S.Central Command ( USCENTCOM )  
در " ایکوم. اس.یو"منطقه نفوذ . نظر افکند) فلوریدا(در تمپا 

 غرب تا گرینلند و کانادا و در جنوب تا شرق تا روسيه و قفقاز، در
تمام خاور  ميانه و شمال و " سنتکوم.اس.یو"جنوب آفریقا و منطقه نفوذ 
ترین تصميمات  کننده مهمترین و تعيين. گيرد شرق آفریقا  را در بر مي

گرفته شده و در مناطق " سنتکوم.اس.یو"و " ایکوم. اس.یو"نظامي در 
بدین . آیند؛ ناتو فقط یک زائده است و  بس تحت نفوذ  به  اجرا در مي

  ." ترتيب است که  ناتو در پراگ بخاک سپرده شد
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 ما براي صلح 
  ایستاده ایم

  تا صحراي سوزان عربستان از جنگل هاي سبز ویتنام

  
با یک سرباز قدیمي ضد جنگ ویتنام که " باران. م"ي گفتگو

  بدليل مبارزه براي صلح به امریکا راه ندارد
  

از پيشکسوتان جنبش ضد جنگ ویتنام در " دارنل استيون سامرس"
 وارد ارتش 1966 است، در سال 1947او که متولد . امریکاست

ليل مخالفت با در ویتنام بد. امریکا شد و دو سال بعد به ویتنام اعزام شد
در . ادامه جنگ بازداشت، زنداني و سپس به امریکا باز گردانده شد

و سپس " مرکز فرهنگي  مالکم ایکس" یکي از بانيان 1970سال 
استيون سامرس بعدها به آن دليل که در امریکا تحت . سخنگوي آن شد

تعقيب بود و خطر جاني او را تهدید مي کرد خاک امریکا را ترک 
  . در کشورآلمان مقيم شد1972از سال کرده و 

 شرکت  اروپادر" جنگ را پایان دهيد" در کميته 1982در سال 
در همان سال حکم دستگيري اش توسط ژنرال الکساندر هيگ . کرد

  . دبيرکل وقت ناتو صادر و زنداني شد
هاي مختلف بزرگ شد و "گتو"او که متولد ميشيگان است، در 

 و مبارزه اجتماعي را در همان گتوها مبارزه عليه تبعيض نژادي
  . سالگي مبارزه را شروع کرد12آموخت و از 

گفتگوي زیر با استيون، با انگيزه آگاهي از مقاومت هاي احتمالي 
در ارتش امریکا، در صورت آغاز جنگ در عراق و گسترش آن در 

  :منطقه صورت گرفت که مي خوانيد
  
در این مدت آتشفشان . گذرد سال مي 30 از جنگ ویتنام نزدیك به -

  هاي زیادي خاموش شده اند، اما امثال تو گویا همچنان فعالند؟
 این آه آتشفشان هاي زیادي خاموش شده اند یك واقعيت است، :استيون

. گاه از خودم دليل این خاموشي را مي پرسم. خيلي ها دیگر فعال نيستند
قدم سرنوشت ما به آنچه در باره خودم مي توانم بگویم اینست آه معت

شخصا در این چارچوب است . فعاليت سياسي آه مي آنيم بستگي دارد
خيلي ها بدليل سرخوردگي ها و یا . آه از خود احساس رضایت مي آنم

تغيير اوضاع سياسي و یا طوالني شدن زمان مبارزه و دست نيافتن به 
ه و از آرزوها و آرمان ها و یا دالئل و بهانه هاي مختلف آناره گرفت

در زندان . عده زیادي هم آشته و یا اعدام شده اند. ميدان خارج شده اند
 به بعد 60جمع زیادي هم از دهه . هاي امریكا و در دیگر آشورها
دستگاه هاي جبار و قدرتمند دولتي . همچنان در زندان ها بسر مي برند

 .افراد زیادي را به آام مرگ آشيده و یا در خود جذب آرده است
  یا فروپاشي اتحاد شوروي در این انفعال تاثير داشته است؟آ - 

ابدا، گرچه این حادثه بسيار دور از انتظار و در عين حال .  نه:استيون
غم انگيز از این جهت که مردم به سيستمي باور کرده و . غم انگيز بود

براي آن ميليون ها قرباني داده بودند و بعد این سيستم جلوي چشمشان 
اما آنچه مربوط .  البته هيچ سيستم و هيچ دولتي مقدس نيست.پرپر شد

به ما مي شود اینست که باید براي آنچه مي خواهيم و به آن معتقد 
هستيم بجنگيم و هر  مبارزه اي هم قوانين خود را دارد و آن اینکه هيچ 

  .ي در کار نيستفتوق
را در   تشابهي ميان جنگ ویتنام و جنگي که همه انتظار آغاز آن -

  عراق دارند مي بيني؟
نخست اینکه اکثر جنگ .  از نظر من این ارتباط وجود دارد:استيون

طلبان کنوني امریکا که مقامات حساس دولتي را در اختيار دارند و یا 
کساني که پشت پرده سياست جنگي امریکا قرار گرفته اند و حرف آخر 

 از دست -مي چه در عرصه سياسي و چه در عرصه نظا-را مي زنند
براي مثال کساني مانند ژنرال پاول هم . اندرکاران جنگ ویتنام بوده اند

 و حاال 1991در جنگ ویتنام فعال بود و هم در جنگ خليج در سال 
  .وزیر خارجه امریکاست

و در آن زمان " مبارزه با تروریسم"دوم اینکه تحت عنوان 
اهداف مشترکي  " سمدفاع از دمکراسي و مبارزه با کموني" تحت عنوان 

 یعني سلطه بر منطقه، کنترل آن، دراختيار گرفتن منابع "دنبال مي شوند
به این . زیرزميني و استقرار یک رژیم سرسپرده و دلخواه امریکا

ترتيب در ماهيت سياست هاي تجاوزگرانه کاخ سفيد تغييري بوجود 
  .نيآمده است

ياست در رابطه با عراق، گاهي احساس مي شود که در س - 
از یک طرف ادعا مي کنند که . هاي امریکا تناقض هایي وجود دارد

قادر به حمله هستند و اطرف دیگر پاي متحدین خود را وسط مي کشند 
  .و از آنها انتظار حمایت دارند

مسلما در . مي در اینجا ما با یک تاکتيک حساب شده روبرو هست:استيون
صميم نهایي را مي گيرند دستگاه رهبري امریکا، یعني آنهایي که ت

افرادي وجود دارند که مي خواهند به تنهایي سرنوشت جهان را بدست 
. اما حتي این عده هم مي دانند که این رویایي تحقق ناپذیر است. بگيرند

باز همين افراد بر این باورند که گرچه این امري امکاناپذیر است اما به 
ن واقع بين تري در رهبري با این حال جریا. یکبار آزمایش مي ارزد

امریکا به این معتد است که به دالئلي بهتر است پاي متحدین خود، از 
جمله انگلستان و احتماال ترکيه و دیگر متحدین غربي را هم به ميدان 

  .بکشند، زیرا مي دانند که نمي توانند به تنهایي با جهان بجنگند
  ست؟آیا امریکا به تنهایي قادر به حمله به عراق ه - 

.  با بررسي دقيق وضعيت مي توان به این نتيجه رسيد که نه:استيون
آنها به تنهایي قادر به حمله نيستند، اما با اینحال آنها مي توانند روي این 

به این مسئله باید توجه . در این تفاوتي وجود داردو مسئله فکر کنند 
نها را داشت که ارتش امریکا در سراسر جهان پراکنده است و این آ

  .مجبور به همکاري با متحدین خود مي کند
 آیا امریکا بيشتر به دالئل نظامي قادر بهحمله یک جانبه به عراق -

  نيست و یا به دالئل سياسي؟
باز تکرار مي کنم که .  از هر دو جهت قادر به این کار نيست:استيون

ست این دليل برآن نيست که آنها از کوشش خود براي حمله یک جانبه د
صدراعظم . حاال طرف دیگر قضيه را در نظر بگيریم. برخواهند داشت

آلمان از همان ابتدا عنوان کرد که به هيچ وجه در حمله نظامي به 
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اما حاال مردم . عراق شرکت نمي کند و یا بطور فعال شرکت نمي کند
مي بينند که از هر نظر به آنها دروغ گفته اند و آلمان در خفا آماده 

  .  همکاري با امریکاستهرگونه
  .حاال به سئوال مربوط به تشابهات جنگ ویتنام و خليج باز گردیم

ارتش امریکا بدون حمایت کشور فدرال آلمان به هيچ وجه قادر به 
 هزار سرباز امریکایي با تمام 400در آلمان . حمله به ویتنام نبود

که دائم شعار آن دوران . تجهيزات لجستيکي مربوط به آن مستقر بود
 - ویتنام و ویتنام- آلمان-امریکا"در گوش ما تکرار مي شد این بود 

یعني استقرار سربازان در امریکا، آلمان و ویتنام به .  امریکا-آلمان
اعتقاد من آلمان در نقشه هاي نظامي تجاوزکارانه امریکا چه از نظر 
موقعيت سوق الجيشي خود و چه از نظر تامين منافع مالي جنگ و 
استقرار نيروي نظامي امریکا در آلمان اهميت فوق العاده اي دارد و 

  .این اقدام یک جانبه را براي امریکا دشوار مي کند
حمله امریکا به جنبش هاي رهائي بخش معموال سالها طول کشيده و  -

همين طوالني شدن فرصت کافي را براي جنبش هاي ضد جنگ و ضد 
.  را مجبور به عقب نشيني کرده استامریکایي فراهم آورده و امریکا

اکنون مشاهده مي شود که امریکا به حمله هاي سریع و کوتاه مدت 
دست مي زند زیرا هم کم خرج ترند وهم فرصت اعتراض را از بين 

  .شما به این امر چگونه نگاه مي کنيد. مي برند
 این مسئله تا حدودي درست است؛ اما جنگ خليج از سال :استيون
البته با در نظرگرفتن . روع شده و تا به حال هم ادامه دارد ش1991

. محاصره اقتصادي و تلفات ناشي از آن که در حقيقت ادامه جنگ است
و اگر آن جنگ را در ادامه و در ارتباط  با جنگ ایران وعراق در 

 ساله را در بر مي گيرد که اميدوارم اشتباه 15نظر بگيریم یک مدت 
اي برق آسا یک مسئله تاکتيکي است و از اهميت جنگ ه. نکرده باشم

زیادي هم برخوردار است، اما هميشه امکانپذیر نيست و نتيجه دلخواه 
نبرد در "اصل قضيه در این خالصه شده است . را هم بدست نمي دهد
  ." اما جنگ ادامه دارد،قتلگاه به پایان رسيده

ش امریکا در حال آیا در ارت. به موضوع مورد عالقه شما باز گردیم -
  حاضر نيروهاي آلترناتيو وجود دارند؟ 

 درتمام ارتش هاي جوامع طبقاتي مبارزه و جنبش طبقاتي :استيون
حتي مي . وجود دارد و ارتش امریکا هم از این  امر مستنثني نيست

توان ادعا کرد که بخاطر ویژگي جامعه امریکا جنبش مقاومت در آن از 
ي قوي تر نيز هست و داراي سنت دیرینه هر کشور بزرگ سرمایه دار

اما هيچ خبري در باره آن در مطبوعات جهان منتشر نمي . نيز مي باشد
حال مي توانم از ن اختيار ندارم، با ای آمار دقيق درحال حاضر در. شود

ر دقيام بزرگ سياهان در ارتش بخاطر برابري حقوق با سفيد پوستان 
 در واشنگتن 1922تر از آن در سال قيام بزرگ. ابتداي قرن نام ببرم

بعد از پایان جنگ جهاني دوم سربازان امریکایي بخاطر . بوجود آمد
در نظر . بازگشت به خانه در سراسر شهرهاي آلمان تظاهرات کردند

داشته باشيم که سربازان در امریکا از اقشار پائين جامعه اند و اکثرا از 
تر کساني هستند که به دالئل بيش. خانواده هاي کارگري بر مي خيزند

گوناگون به زندان محکوم مي شوند و حکومت هم آنها را در سر دو 
همين ها هستند که با ما تماس . راهي زندان و خدمت نظام قرار ميدهد

مي گيرند و خواهان کمک فکري هستند، زیرا دقيقا مي دانند به چه 
  .ستندکساني خدمت مي کنند و خودشان چيزي جز یک شماره ني

امکان جلوگيري از جمله به عراق وجود دارد؟ چه عاملي  - 
  باعث متوقف شدن جنگ امریکا در ویتنام شد؟

 ابتدا به سئوال دوم پاسخ مي دهم که به نوعي به سئوال اول هم :استيون
مربوط مي شود و در ضمن براي روشن شدن بسياري از مسائل اهميت 

  .دارد
و یا بهتر است بگویم براي ما امریکا در آن زمان ادعا مي کرد 
دفاع از دمکراسي و رهایي "سربازان موعظه مي کرد که بخاطر 

اما بتدریج، حتي براي . وارد جنگ شده است" بشریت از کمونيسم
سربازان ساده نگر آن زمان هم کامال مشخص شده بود که موعظه 

 از در نظر بگيرید براي سربازي که. گران ما عوامفریباني بيش نيستند
تبعيض نزادي رنج مي برد، داراي هيچ حقوقي نيست، از هر نوع 
آمورش محروم شده و انسان درجه دوم جامعه محسوب مي شود و مي 
داند که هر لحظه ممکن است براي هدفي پوچ کشته شود دمکراسي چه 
معني مي تواند داشته باشد؟ در مورد کمونيسم هم اگر شري بود این شر 

. ر بود و طبقات محروم با آن مشکلي نداشتندبراي طبقات غارتگ
نسل جدید از ابعاد آن . بدینگونه بود که مقاومت در ارتش شروع شد

خالصه جریان این است که سربازان از اجراي فرامين . بکلي بي خبرند
هليکوپترها به دالئل نا . سر باز مي زدند و خرابکاري مي کردند
انکها از حرکت مي ماندند و معلومي سقوط مي کردند، کشتي ها و ت

در خارج از جبهه تقریبا . صدها افسر بدست سربازان کشته مي شدند
در تمام کشورهاي متروپل و خصوصا امریکا جنبش بين المللي ضد 
جنگ و کميته هاي دفاع از خلق ویتنام بوجود آمده و در حال گسترش 

تر از هر چيز اما مهم. بود و این طبقات حاکم را به وحشت انداخته بود
نبرد جانبازانه و قهرمانانه خلق ویتنام بود که ارتش قدرتمند و زورمند 

امروز هم مجموعه این عوامل . امریکا را مجبور به عقب نشيني کرد
طبيعي است که جنبش ضد جنگ را باید در . مي توانند موثر واقع شوند
 حقيقت طبيعي است که باید مردم را با این. سراسر جهان تقویت کرد

آشنا ساخت که بدون شرکت فعال در سياست و زندگي سياسي به چيزي 
و باز طبيعي است که مردم را به این باور باید رساند . دست نمي یابند

که با بي تفاوتي و به سادگي گذشتن از کنار مسائل مهم سياسي نه تنها 
 به .چيزي بدست نمي آورند بلکه آنچه را هم که دارند از دست مي دهند

همين دليل است که ما روي سياسي کردن نظاميان کار مي کنيم و آنها 
خود به این نتيجه مي رسند که گرچه اسلحه بوسيله طبقه حاکمه براي 
به زیر سلطه درآوردن خلق هاي دیگر در دستشان گذاشته اند اما از 

این . همان اسلحه مي توانند براي سرنگوني همان طبقه استفاده کنند
  "سالح ها را به عقب برگردانيد" ما در جنگ ویتنام بودشعار 

بسياري از مردم ایران خصوصا جوانان و حتي بخشي هم از  -
نيروهاي اپوزیسيون دخالت نظامي امریکا در ایران را زمينه ساز 
سرنگوني حکومت کشور خودشان مي دانند و از آنجا که این حکومت 

  . ارزیابي مي کنندرا نمي خواهند، دخالت امریکا را مفيد
 تصور نمي کنم مردم ایران آنقدر کم حافظه شده باشد که :استيون

 را سازمان دادند و چگونه 1953فراموش کنند چه کساني کودتاي 
کشورشان با همه منابع آن در اختيار بيگانگان قرار گرفت و چگونه 

ت و سازمان اطالعا. موج کشتار در ایران براه افتاد و زندان ها پر شد
امنيت همه چيز را درکنترل خود گرفت و این همان تشکيالتي است که 
امریکا پایه ریزي کرد و کارکنان آن در مدارس مخصوص در امریکا 

  )30بقيه درصفحه ( .و یا شعبه آن در اسرائيل تعليم دیدند
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  " برای صلح- ه جنگ يعل" ه شورای سربازان ياطالع
  خطاب به تمام نيروهای صلح دوست جهان

  

  جنگ دائم را
  !با مقاومت دائم خنثی کنيد

  
جمعی از سربازان امریکایی دوران جنگ ویتنام بر فعاليت 

در زمان جنگ ویتنام "  عليه جنگ-شورای صلح"شورائی  که با نام 
دور جدید فعاليت این شورا . اند تاسيس و فعال کرده بودند افزوده

فغانستان و زمينه همزمان است با دخالت مستقيم ارتش امریکا در ا
  .چينی برای حضور نظامی در عراق

این شورا در برخی از کشورهای اروپایی نيز دفاتری دارد 
این دفاتر نيز اکنون فعال شده . که از زمان جنگ ویتنام باقی مانده است

ها، در تظاهرات و اعتراضات ضد  اند و مسئولين و مرتبطين با آن
آخرین . کنند پائی شرکت میهای اخير در کشورهای ارو جنگ ماه

حضور آنها در تظاهراتی بود که در شهر برلين آلمان در اعتراض به 
"  عليه جنگ-شورای صلح"حمله نظامی امریکا به عراق برپا شد و 

این شورا، . نيز با شعارها و پالکاردهای مستقل خود در آن شرکت کرد
 بصورت ای را توزیع کرد که اخيرا در تظاهرات برلين اعالميه

های شبکه  های مختلف جهانی منتشر و روی سایت قطعنامه به زبان
متن این بيانيه را در ادامه می . المللی اینترنت قرار گرفته است بين

خوانيد و متن گفتگویی را از مسئول دفتر این شورا در کشور آلمان نيز 
ر آدرس ای ميل و نحوه ارتباط با این شورا نيز د. خوانيد در  پی می

  :  ادامه همين اعالميه منتشر می شود
 سپتامبر، اکنون آشکار شده است که 11یک سال بعد از «

 از - نامی که آنها به خود داده اند-" امپریاليستهای مهربان"اتحاد بزرگ 
کنند و  برای مقاصد خود سوء استفاده می" جنگ عليه تروریسم"سياست 

جهان و با هر وسيله کوشند زیر پوشش این شعار به هر کجای  می
  .ممکن، هر زمان که خواستند حمله کنند

شوند و برای هيچ  های جهانی آشکارا نادیده گرفته می قطعنامه
های تجاری با  کشتی. مرزی، جز مرزهای خود حرمت قائل نيستند

شوند، اسيران جنگی را به  های آزاد بين المللی کنترل می وقاحت در آب
قرار "فرستند که در آن ها  ن به اردوگاه هایی میبند کشيده و مانند بردگا

  .هيچ اعتباری ندارند" داد بين المللی ژنو
این اتحاد بزرگ برای مردم افغانستان، فيليپين و یمن مرگ 

شوند  نيروهای نظامی به این کشورها گسيل می. به ارمغان آورده است
 کشور و در حاليکه خود را برای حمله به عراق و ورود به خاک این

  کشور دیگر را 60اند، ایران، عربستان، کره شمالی و  آماده کرده
  .اند نشانه گرفته

رهبران امریکا که ادعای حاکميت بر جهان را دارند و خود 
کنند، با دیگر کشورهای  را هم قاضی و هم مجری احکام معرفی می

  .اند قدرتمند عليه مردم جهان وارد کارزار شده

اند و از  در کشور خود پليس را حاکم کردهآنها، در عين حال 
کنند که در گذشته نيز برای مقابله با  هایی استفاده می همان روش

  .های ضد جنگ و مقابله مردم از آن استفاده می کردند جنبش
زنند که  دست به همان اقداماتی می" دفاع از آزادی"بنام 

 در خارج از به این ترتيب است که جنگ. ادعای جنگ با آن را دارند
  .مرزها با سرکوب و در داخل با فشار پليسی همراه شده است

ما پيشکسوتان و سربازان جنگ ویتنام، همه کشورها و 
کننده در جنگ را به مبارزه،  های شرکت نيروهای حاضر در ارتش

  .امتناع و سرپيچی از فرامين دعوت می کنيم
اند که  بودهن"  مهربان"آنها که به جنگ متوسل شده اند هرگز 

آنها همواره در جستجوی راهی بوده و هستند که کنترل . اکنون باشند
مدعی دفاع . سياسی، اقتصادی و نظامی جهان را در اختيار داشته باشند

از تمدن هستند، اما تمدن چه معنایي می تواند داشته باشد وقتی معنای 
  .م شده استعملی آن  دفاع از بردگی، استثمار، نژاد پرستی و جنگ دائ

: البته، در ميان خود و بر سر تقسبم منافع اختالف نيز دارند
کوشند لقمه گواراتر را برای خود  امریکا و هم پبمان آن انگلستان می

بردارند، در حاليکه شرکای آنها، یعنی آلمان، فرانسه و روسيه در 
  .اند های دیگری در شطرنج بزرگ جهانی تدارک برداشتن گام

اید، مهم اینست  مهم نيست که شما در کجا بدنيا آمدهبرای آنها 
های یک شطرنج  آنها از ما به عنوان مهره. که در خدمت آنها باشيد

. جنگی  و بعنوان یک قربانی تا زمانی که نيازمندند استفاده خواهند کرد
اگر در این جنگ زنده بمانيد، بعدها درک خواهيد کرد که مهره شکست 

مانند ما سربازان زنده مانده . به چه معنایی استخورده شطرنج بودن 
ایم و با اثرات روانی ناشی از  جنگ ویتنام و کره که دورانداخته شده

  .ایم و این یعنی مرگ تدریجی جنگ به حاشيه رانده شده
شما خطرات ناشی از استعمال مواد شيميایی و ميکروبی که 

خواهيد کرد فراموش های بعد از خود نيز منتقل  عوارض آن را به نسل
  .نکنيد

کنند،  را مسئول حمله به امریکا معرفی می" سازمان القاعده"
های  الدن و همکارانش محصول  توطئه اما حقيقت اینست که بن

براستی نباید از خود پرسيد در دنيای زیر زمينی . اند های بزرگ قدرت
 از اند؟ چه کسانی ها چه کسانی طراح اصلی و تيره و تاریک دسيسه

  پذیرش اجرای توطئه سرباز زدند و چه کسانی آن را پذیرفتند؟
امریکا و متحدین آن وسائل جنگی کافی در اختيار صدام و 
طالبان گذاشتند و آنها را برای مقاصد خود به صحنه فرستادند و همه 

این . شد بر وفق مراد بود چيز تا زمانی که منافع امریکا تامين می
ترور که قبال مدافعان آزادی لقب داشتند، برای های  ها و شبکه رژیم

های خود مورد حمایت قرار گرفتند و برای جنگ از آنها  سرکوب خلق
شدند که زمان " تهدید برای تمدن جهانی"آنها فقط زمانی . استفاده شد

  .  های دیگر می شدند استفاده از آنها سپری شده و باید قربانی توطئه
  )30بقيه در ص (

  

  یاالت متحدهسياست ا
  آلوده به اتمي است
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  "آقائي" این
  براي جهان گران
  تمام مي شود

  داوود آذري
  

  1945ساعت هشت و پانزده دقيقه روز ششم اگوست سال 
اولين بمب اتمي در ارتفاع پانصدمتري برفراز مرکز شهر هيروشيما 

بر اثر این انفجار حرارتي معادل یک هزار و هفت صد . منفجر شد
ي گراد منطقه را سوزاند و در مرکز شهر سنگ و أجر ذوب درجه سانت

اي بر جدار  ها یا چيزي باقي نماند و یا سایه سوخته از انسان. شدند
  .هاي آب شده بتن

 متر و یک موج فشار غير قابل تصور 750آتش به قطر 
 کيلومتر به 16ابر انفجاري به ارتفاع . همه چيز را از سر راه برداشت

بدنبال آتش و موج انفجار، . مين به سمت آسمان روئيدشکل قارچ از ز
اي که ایجاد شد که اثراتش حتي در نسل کنوني  تشعشعات رادیو اکتيویته

  .نيز باقي است
 هزار انسان در همان سال جان خود را از دست دادند و 141

 200 و تا امروز شما کشته شدگان به 1946 هزار نفر در سال 10
هنوز هم بر اثر تشعشعات رادیو اکتيویته بر . هزار نفر رسيده است

  .پدران و مادران، فرزندان ناقص الخلقه بدنيا مي آیند
 رهبر 1945سه روز بعد، یعني در تاریخ نهم اگوست سال 

ایاالت متحده دستور ریختن بمب اتمي دوم را بر روي ناکازاکي صادر 
 را از دست  هزار انسان جان خود80 تا 60در این انفجار دوم . کرد
  . دادند

این دو بمباران در شرایطي صورت گرفت که شکست و 
تسليم ژاپن در جنگ دوم امري کامال روشن بود، اما کشورهاي هم 
پيمان امریکا در جنگ عليه آلمان هيتلري باید مي دانستند بعد از جنگ 

داري کيست  با چه قدرتي روبرو هستند و پيروز جنگ در جبهه سرمایه
  !ید با او در برابر اتحاد شوروي متحد باقي ماندو چرا با

اي که اکنون و بدنبال حوادث انفجاري نيویورک در  فاجعه
جریان دنبال مي شود و فرماندهي آن با ایاالت متحده امریکاست، در 

ژاپن . واقع ادامه همان بمباران اتمي در پایان جنگ دوم جهاني است
یکا شد، همانگونه که عراق مغلوب در جنگ قرباني نمایش قدرت امر

. نابود شده باید قرباني تثبيت فرماندهي جهان توسط ایاالت متحده شود
هاي  آن کالم دهشتناک جورج بوش که ما اگر الزم باشد از سالح

مرگبار مينياتوري هم استفاده خواهيم کرد، ناظر بر این همان منطقي 
ح مرگباري که گفته سال. است که هيروشيما و ناکازاکي را بمباران کرد

مردم ! کند کند، اما انسان را پودر مي مي شود تاسيسات را نابود نمي
اي خواهند شد؟ اگر ایران قرباني بعدي نباشد،  عراق قرباني چنين فاجعه

  حداقل از عوارض آن در امان خواهد ماند؟

این منطق از . است" منطق سياسي"سالح اتمي دنبال یک 
.  زانو زدن جهان در برابر قدرت نظامي آننظر ایاالت متحده یعني

  . دهه انتظار کشيده شده است7براي این فرماندهي 
خيزي که ایاالت متحده پس از بمباران اتمي هيروشيما و 

 با رقابتي 1950ناکازاکي براي فرماندهي جهان برداشته بود، در سال 
آن اتحاد شوروي نيز به سالح اتمي دست یافت و از . جدي روبرو شد

تاریخ تا زمان فروپاشي اتحاد شوروي رقابت در توليد سالح اتمي با 
داري عليه سوسياليسم و اتحاد شوروي  جنگ سرد تبليغاتي جهان سرمایه
هر . هاي اتمي همراه شد کننده آزمایش از یک سو و قراردادهاي محدود

  .کوشيدند دیگري را متوقف سازند یک مي
حظات رقابتي پایان یافته و با فروپاشي اتحاد شوروي، آن مال

اعتبار و  ها را بي ایاالت متحده تمام قرار دادهاي مربوط به آن سال
حتي دفاع متحدین امریکا در ناتو . داند مربوط به دوران جنگ سرد مي
اعتبار است، بلکه بتدریج به جرم تبدیل  از این قرار دادها نه تنها بي

ه ورق خورده است و در برگ دفتر جهان از نظر ایاالت متحد. شود مي
سفيدي که روبروي بشریت قرار گرفته امریکا مي خواهد خود به 

هاي دوقلوي  با فرو ریختن برج. تنهائي هر آنچه را مي خواهد بنویسد
مرکز تجارت جهاني در نيویورک، نگارش این دفتر آغاز شد و اکنون 

ارک در همان خطوط نخست این برگ جدید، اشغال افغانستان و تد
اشغال عراق و سلطه کامل بر خليج فارس و تعيين سرنوشت براي 

  .کشورهاي منطقه ثبت شده است
بوش پسر در سخنراني در مراسم ساالنه پایان دوره آکادمي 

براي نخستين بار بصورت مستقيم از حق ایاالت " وست پوینت"نظامي 
" گيرانهاقدام پيش"هاي هسته اي بعنوان  متحده براي استفاده از سالح

اي را در چارچوب  او استفاده از سالح هسته. سخن به ميان آورد
در مقابل : "تشریح کرد و گفت" استراتژي سنتي ارعاب و مهار"

... تواند مهارکننده باشد دشمنان کنوني ایاالت متحده دیگر ارعاب نمي
هاي  هاي بزرگ و ظرفيت برخالف گذشته که دشمنان امریکا ار ارتش

 براي به خطر انداختن مردم امریکا استفاده برخوردار صنعتي باال
هاي سياه ترور و کشورهاي ضعيف هستند که  بودند، امروز شبکه
هاي کشتار جمعي و راکت هاي دوربرد تهدید مي  امریکا را با سالح

  ."کنند
بوش سپس با تاکيد بر دفاع از وطن و ساخت سپر دفاع 

فاع به پيروزي نخواهد جنگ عليه ترور هرگز در د: "موشکي گفت
هایش  رسيد، بلکه باید صحئه نبرد را به خانه دشمن منتقل کرد، برنامه

را بر هم ریخت و ضربات پيشگيرانه را وارد آورد، چرا که اگر صبر 
ما در دنيائي ... کنيم تا دشمن عمل کند زمان را از دست مي دهيم
ل در راه امنيت زندگي مي کنيم که در آن تنها راه رسيدن به امنيت عم

ما در جنگ هستيم، جنگ بين خير و شر و امریکا از ذکر نام ... است
  ..."شر هيچ ابائي ندارد

به این ترتيب، جنگ براي سلطه بر بازار مصرف جهاني، 
هاي بزرگ جهان و سلطه بر نفت بعنوان یگانه انرژي  آقائي در بورس

مالي بعنوان موجود جهاني آغاز شد و ایران درکنار عراق و کره ش
عراق جاده ایست که باید براي رسيدن . کشورهاي شرور قرار گرفت

هاي خليج فارس هموار شود، ایران سرپلي است  اسرائيل به نفت و آب
که هنوز خطر اتحاد با روسيه و رسيدن این رقيب قدیمي به خليج فارس 

ه بقي( .وجود دارد و کره شمالي دست بلند چين است که باید کوتاه شود
  )32در ص
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  ناتو در پراگ
  به خاک سپرده شد

  
پيمان آتالنتيک شمالي ـ  اجالس کشورهاي عضو در آخرین

روز پنجشنبه   پایتخت جمهوري چک در،پراگ شهر ناتو ـ در
همراه با ) لتوان استلند، لتلند و( ، سه کشوربالتيک 2002ر11ر21

دید به ج اسلووني، اسلوواکي، بلغارستان و روماني بعنوان هفت عضو
 . عضویت این پيمان درآمدند

این وسيعترین گسترش این سازمان در تاریخ پنجاه و سه ساله 
آن است و در آینده نزدیک قرار است کشورهاي دیگر موسوم به 

از آنجمله مقدونيه و کروواسي نيز به این پيمان ، "هاي اقتصادي خرابه"
 مهم به نظر نميرسد، در نگاه اول پيوستن این کشورها آن چنان. بپيوندند

ولي گسترش ناتو در مرزهاي شرقي نه تنها از نقطه نظر نظامي، بلکه 
کشورهاي بزرگ عضو ناتو با وارد . از نظر سياسي حائز اهميت است

ساختن این کشورها به ناتو، عمال امکان هر گونه سياست خارجي 
  . مستقل را از این کشورها سلب کردند
ن به مرزهاي روسيه، که مورد همچنين، جدا از نزدیک شد

نظر و عالقه امریکاست، گسترش ناتو تا مرزهاي شرقي؛ براي 
کشورهاي بزرگ اروپایي تالشي است جهت جلوگيري از بوجود آمدن 

داري براي دفاع از  یک منطقه حائل بين کشورهاي بزرگ سرمایه
 درعين حال این امر پنهاني نيست.  منافعشان در خاور نزدیک و ميانه

که با پذیرش شتابزده کشورهاي کوچک اروپاي شرقي سابق در ناتو، 
اتحاد جداگانه این کشورها با کوشند مانع  کشورهاي بزرگ اروپایي مي

هاي استراتژیک آمریکا شوند که تک  و جلوگيري از سياستامریکا 
  . هاي خشن آن حتي با ساختارهاي ناتو نيز سازگار نيست روي

سترش یافت، اما این گسترش به مفهوم با این توصيف، ناتو گ
نه تنها چنين نيست، بلکه این گسترش آغاز . جاوانه شدن ناتو نيست
گيري اتحادها و بلوک بندي هاي نظامي جدیدي  فروپاشي ناتو و شکل

است که پس از فروپاشي اتحاد شوروي و خيزهاي جنگي امریکا در 
 دوم جهاني امري که در جنگ. گيري است سطح جهان در حال شکل

 سال تدارک دیده شد و جهان را به دو اردوگاه جنگي موافق 6نيز طي 
  .و مخالف ناسيونال سوسياليسم هيتلري تقسيم کرد

 وظيفه ناتو دفاع از - پنتاگون –به عقيده وزارت دفاع امریکا 
منافع عمومي کشورهاي غربي است، اما به آن شرط که این منافع با 

حده منطبق باشند، چرا که آتالنتيک شمالي بدون منافع ویژه ایاالت مت
  ؟                                                                                !ایاالت متحده مفهومي ندارد

در این اجالس همچنين تشکيل یک ارتش واکنش سریع 
 نفره 21000این ارتش . وابسته به این سازمان به تصویب رسيد

در هر " عمليات سریع" قادر به انجام 2006بایستي  تا اکتبر سال  مي
از دیگر نکات قابل توجه در این . نقطه جهان ظرف مدت پنج روز باشد

اجالس تغييراتي بود که در موضع آلمان در قبال حمله نظامي به عراق 
  . بوجود آمد

دولت آلمان خواست امریکا را پذیرفت و به ارتش این کشور 
داد تا بدون هر نوع قيد و شرطي از پایگاههاي نظامي امریکا در اجازه 

همچنين دولت آلمان پذیرفت . آلمان، در صورت نياز استفاده کند

هاي آلمان منتقل شده و  سربازان مجروح جنگي امریکا به بيمارستان
به موجب یک توافق دیگر، دولت آلمان . تحت درمان قرار گيرند
 این کشور مستقر در شاخ آفریقا در صورت پذیرفت که نيروي دریایي

هاي آمریکایي مستقر در منطقه  وقوع اقدامات تروریستي عليه کشتي
  . براي این نيروها وارد عمل شود

با توجه به پایان جنگ سرد و برچيده شدن دیوار برلين و 
هاي ناشي از شکست آلمان در جنگ جهاني دوم، دولت  پایان توافق
 به بعد 1990 نظامي خویش در این کشور را از سال هاي امریکا پایگاه

تخليه کرده بود، اما در دوران اخير ایاالت متحده بار دیگر خواهان 
استفاده از این پایگاه ها و بویژه محل سرفرماندهي نيروهاي امریکایي 

دولت آلمان در ابتدا با این خواست . شده بود" هایدلبرگ"در شهر 
طرح خواست امریکا در چارچوب پيمان ناتو موافقت نکرده و خواهان 

هاي ناتو و بصورت مستقل و در چارچوب  امریکا جدا از توافق. شد
هاي پایان جنگ جهاني دوم بين آلمان و امریکا خواهان  مقاوله نامه

  . استفاده از پایگاه نظامي امریکا در خاک آلمان بود
راي در مذاکرات پراگ آلمان سرانجام به خواست امریکا ب

هاي امریکا در آلمان توسط ارتش این کشور موافقت  استفاده از پایگاه
صدر اعظم آلمان بطور ضمني و با اشاره به قراردادهاي في . کرد

مابين آلمان و امریکا در دوران جنگ سرد، بعنوان یک اهرم فشار از 
آلمان به طور "سوي امریکا اشاره کرد، گرچه کماکان بر این نکته که 

. تاکيد نمود"  در عمليات جنگي عليه عراق شرکت نخواهد کردفعال 
تاکيدي که هنوز ادامه دارد، اما در صورت نخستين تفاهم ها بر سر 
منافع حاصل از جنگ در عراق و تضمين منافع آلمان در منطقه 

  .دگرگون خواهد شد
  

 مراسم خاکسپاري
 در ارتباط با گردهمایي کشورهاي عضو پيمان ناتو در پراگ

پایتخت جمهوري چک، پذیرش اعضاي جدید در این پيمان  و گسترش 
چاپ آلمان در مطلبي با " همبستگي نو"بيشتر آن به شرق، هفته نامه 

 : از جمله نوشت"  در پراگ ناتو به خاک سپرده شد"عنوان 
اتحادها به همان سرنوشتي دچار «: گوید ژنرال دوگل مي"

 رز، همه به مرور زمان پژمرده خواهند شد که دختران جوان و گلهاي
 » .مي گردند

آید که با اینکه  آور و در نگاه اول متناقض به نظر مي تعجب
نيز " گسترش"شدن است، ولي همزمان " پژمرده"ناتو واقعا در حال 

منابع آگاه حتي از پذیرش کشورهاي ماوراء قفقاز و آسياي ... یابد مي
منطقه "ه ناتو را  بيشتر به یک ميانه در آینده گزارش مي دهند، امري ک

البته این سازمان مدتهاست که دیگر  نه یک . کند تبدیل مي" آزاد نظامي
ایست که کامال در کنترل ایاالت "اتحادیه"بلکه  سازمان نظامي چندجانبه

بدین ترتيب در اینجا تناقض دیگري نيز مشاهده مي . متحده مي باشد
 : شود

 داده مي شود و از طرف از یک سو ناتو به سرعت گسترش
دیگر بر هيچ کس  پوشيده نيست که این سازمان براي ایاالت متحده به 

از دید ایاالت متحده دوستان . یک زائده مزاحم تبدیل گردیده است
و از نظر سياسي " ناتوان"اروپایي عضو ناتو از نظر نظامي " قدیمي"
 ) 34بقيه در ص (هستند، و ایاالت متحده " پرچانه"
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  چشم قهرمان بسته شد
  

 ) 122 و 121(در فاصله انتشار دو شماره راه توده، 
ي که آن چشم بر جهان" صفرقهرمانيان"ترین زنداني سياسي ایران  قدیمي

  . و ميهني آه آن را آباد و سرفراز مي خواست فرو بسترا در صلح
زندگي صفرقهرماني چه آنها آه سالهائي پيرامون شخصيت و 

را در آنار وي در زندانهاي شاهنشاهي سپري آرده بودند و چه آنها آه 
 با گذشته و شخصيت وي 57بيرون از زندان و عموما پس از انقالب 

حتي در مطبوعاتي آه از سوي . آشنا شده بودند بسيار گفتند و نوشتند
ي زیر منگنه سانسور قرار بخش پرقدرتي از حاآميت جمهوري اسالم

  .دارند
هاي پراآنده و آوتاه مطبوعات داخل  تجليل از وي، در نوشته

چه در داخل و چه در خارج از آشور مراسم . آشور خالصه نشد
اي آه در رعناني  براي چریك سالخورده. یادبودي نيز براي وي برپا شد

خواهي و جواني در صفوف حزب دمكرات آذربایجان ایران، براي داد
وقتي . روستائيان تفنگ بدست گرفت و مقابل خوانين و زمينداران ایستاد

به زندان شاهنشاهي رفت قدي افراشته داشته و زماني آه درهاي زندان 
 باز شد و از پشت دیوارهاي بلند پا به خيابان هاي 57به همت انقالب 

  ! سال زندان31. نادیده گذاشت پشتي خميده داشت
 امام زاده طاهر کرج به دیدار زجر خاآسپاري او در

ها، از قتل عام رها یافتگان و نسل جواني انجاميد که با  کشيدگان زندان
دو مراسم . گذشته و آنچه بر سه نسل قبل از او رفته آشنا مي شود

  .سومين و هفتمين روز خاموشي ابدي صفرخان نيز همينگونه گذشت
فارغ از تنگ در خارج از ایران نيز چند مراسم یادبود  

نظریها و فرصت طلبي هاي ملي و قومي براي صفر خان برپا شد و 
ها فرصت داده شد از حضور یاران و همفکران  آنجا که به این گرایش
 و با 57صفرخان در آستانه پيروزي انقالب . صفرخان کاسته شد
 16هاي شاهنشاهي از زندان آزاد شد و در پلنوم  گشایش درهاي زندان

او خود .  ایران، غيابا به عضویت کميته مرکزي برگمار شدحزب توده
به تنهائي نماد و پيکره حزب توده ایران بود و تا واپسين دم حيات نيز 

صادقانه زیست و صادقانه آنچه را مي . بر این پيمان خویش پایدار ماند
 بویژه آنکه به همت -دو کتاب خاطراتي که از او . اندیشيد بيان داشت

  برجاي مانده، خاطرات صفرخان - درویشيان تنظيم شدهعلي اشرف
نيست، خاطرات دو نسل در زندان هاي شاهنشاهي است که او براي 

بمانيم و ببينيم که پيکره سنگي اش . ثبت در تاریخ بازگوئي کرده است
در نقطه اي از خاک ایران بر بلندي بایستد و آزادي و آزاد مردي را 

  .پاسداري و نگهباني کند
- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ----  

  راه توده چرا با تاخير منتشر شد؟
پرسش ها .  با تاخيري پرسش انگيز منتشر شد122راه توده 

دليل عالقه و اشتياق خوانندگان این نشریه به انتشار و دریافت و مطالعه 
  :دیدگاه هاي منتشره در آنست و پاسخ ما نيز ساده و بي تكلف است

 فارسي به ایكس پ آه آموزش آن 98نامه فارسي تغيير بر -1
  -2.نيازمند زمان بود و هنوز بطور آامل مشكل رفع نشده است

مشكل مالي انتشار نشریه آه این نيز همچنان باقي و دست و پا 
 سرعت حوادث و رویدادهاي ایران و ضرورت -3. گير است

 .بهره گيري بيشتر از امكانات اینترنتي

  ي  مردم انتخاباتیگانه راه
  

دستور  برگزاري دومين انتخابات شوراهاي شهر و روستا در       
ه است  رار گرفت وري اسالمي ق ور جمه ار وزارت کش الي . ک ن درح ای

ارتجاع به  است که انحالل شوراي شهر تهران، از سوي جبهه استبداد و
ده است          دیل ش اختن شوراها تب ار س ي اعتب راي ب ز سوي ا. ضربه اي ب

ه و           ن جبه ه ای يني ب ب نش ل عق ان تحمي ه امک ردم ب د م ه امي ر، ب دیگ
رکت در         ق ش ویش از طری ت خ ر سرنوش ردم ب ت م راري حاکمي برق

ده است         . انتخابات ضربات مهلکي خورده است     ان ش این نا اميدي همزم
ه    . با رشد اميد به فشارهاي بيروني بر حاکميت       این در شرایطي است ک

ا تمای  ا امریک ه تنه ه در   ن ه جانب راي حضور هم ویش ب ل و خواست خ
ایران را پنهان نمي کند، بلکه  مطبوعات این کشور، بي پروا به  طرح           

د   اره ميکنن ران اش يم ای ا تقس ران و ی ه ای امي ب ه نظ ان  در.  حمل ن مي ای
سقوط کاهش دم افزون اميد مردم به داخل و جلب اميد آنها به خارج از             

را    ا را ب ت ه رین فرص ور بهت ت   کش اخته اس راهم س ت ف ن دخال . ي ای
اي        ت ه اثير سياس ت ت ران را، تح ز ای ه ني ي منطق ورهاي عرب کش
المي از    وري اس ت جمه ه حاکمي ادقانه و دوگان ه، ناص ماجراجویان
د و       ار گذاشته ان محاسبات دیپلماتيک کنوني منطقه بر سر آینده عراق کن

تر ساخته انزواي پيش آمده شرایط را براي سياست هاي امریکا مطلوب 
  .است

ردم در               اي شرکت م ه دورنم ه اینک  به این ترتيب و با توجه ب
ده انتخابات مجلس و ریاست جمهوري  ار و مشروعيت     آین  و سقوط اعتب

مجموع حاکميت در انتخابات شوراها به نمایش در مي آید، این انتخابات 
ا . و بویژه ميزان شرکت مردم در آن اهميتي چند جانبه یافته است          تا آنج

ه      م، یگان که ما اطالع داریم و بموجب گزارش هائي که دریافت داشته ای
راه براي حضور مردم در پاي صندوق هاي راي در انتخابات شوراها،     
ورد                  ام و م ذهبي  خوش ن ي م دیش و مل ي، دگران حضور چهره هاي مل

ردم   ول م دار اصالحات     قب اي طرف رین نيروه ادق ت انه ص ه ش انه ب ش
ات است          ببنيادین در حاآميت     ن انتخاب اتي در ای اي انتخاب وان نامزده  .عن

ين               ا چن ه و ی ا ن اینکه حاکميت ظرفيت پذیرش چنين حضوري را دارد ی
يش             ر، ب ا خي رد ی رویدادي را مي توان به جبهه ضد اصالحات تحميل ک
ارج از      ي و خ ات بيرون ي و واقعي اي داخل وازن نيروه ه ت ز ب از هر چي

تگي دارد  ت بس د . اراده حاکمي ور    بای ب حض ذیرش و جل ن پ يد ای کوش
ي و در       ه مل ک وظيف وان ی وراها را بعن ات ش ردم در انتخاب ترده م گس

 ،چارچوب دفاع از استقالل ملي کشور ممکن ساخت و این ممکن نيست           
  !مگر در ابتدا پذیرش این واقعيت و سپس بيان صریح و بي پرده آن

ات        زاري یک انتخاب با این هدف و عزم ملي، پيش بسوي برگ
اي براي دو انتخابات مجلس و  مردمي براي شوراها و تبدیل آن به نمونه
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