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  )ضميمه( ا به عراقيكامری راه توده در باره حمله نظامی وئيمصاحبه راد

ايران نمی داند تحاآميهنوز
  جهان به آدام سو می رود

  ها و تقسيم جامعه به انواع غير خودیمقابله با امر مهم وحدت ملی 
  !بندهای خارجی بزرگترين دليل عدم درك شرايط استو رفتن به سوی زدو

  آلمان،ب کمونيست فرانسه،احزاکاسترو، : مجموعه نظرات و گفتگوها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  31 - 39 صفحات .های عراق و پاکستان، نيروهای مترقی ترکيه و کرد کمونيست

  :لیدو وظيفه م
برقراری حاکميت ملی
مقابله با خطر خارجی

  
های متجاوز امريکا و انگليس قرار گرفته است تا تبديل  عراق زير بمباران ارتش -نظامی

شک پايگاهی بزرگ برای  کشوری مستعمره که بی. به افغانستان بعدی در منطقه شود
امريکا پيش از آنکه در در افغانستان نيروهای نظامی . تجاوز نظامی به ايران خواهد شد

اند و از ميان اين  کابل و شهرهای بزرگ اين کشور مستقر باشند، در مرزها استقرار يافته
 کيلومتری 850مرزها بيشترين سهم نه به مرز پاکستان و ازبکستان، بلکه به مرزهای 

 به انستان در افغ"بگرام"و " شيندان"های هوائی مهم  پايگاه. افغانستان با ايران رسيده است
  . اند سکوهای پرش نظامی به سوی ايران تبديل شده

 هزار نيروی نظامی امريکا در خليج فارس و تبديل شيخ نشين 250استقرار  
جای ابهامی برای پرسش باقی  پايگاه نظامی امريکا وانگليس کويت به بزرگترين

 سپس پس گرفته ، آنتوطئه تشويق صدام حسين به اشغال کويت و فرار حاکم. گذارد نمی
شدن کويت از ارتش عراق توسط ارتش امريکا و سپردن آن به حاکم فراری، سرنوشت، 

  .نقش و هويت کويت را تعيين کرد
  .، نام ديگری جز محاصره نظامی ندارداين موقعيت برای ايران

ال تايمز چاپ انگلستان، در اوج بحث های مجلس عوام اين شينروزنامه فاين -اطالعاتی
يرامون سياست همسوئی کامل دولت انگلستان با امريکا در حمله نظامی به عراق کشور پ

اين روزنامه با هدف رد . مقاله بسيار مهمی را در تائيد ضرورت اين همسوئی منتشر کرد
انتقادهائی که در پارلمان انگلستان نسبت به پيروی نظامی و سياسی انگلستان از امريکا و 

ای  انگلستان با صرف هزينه" :شود نوشت ان از اتحاديه اروپا میکاخ سفيد و جدائی انگلست
گزاف در باالترين سطوح دولتی کشورهائی نظير ايران نفوذ کرده است و عوامل خود را 

نقل به ( ."به اين دليل امريکا به انگلستان نيازمند است. بر مسند قدرت نشانده است
  )مضمون

باران هوائی و پيشروی زمينی ارتش اين مضمون را يک هفته پس از آغاز بم 
با " Counter Punch"انگلستان در خاک عراق، يک بولتن سياسی بنام  امريکا و

صراحتی کم سابقه مطرح کرد و عالوه بر حضور شبکه های جاسوسی سازمان اطالعات 
مرکزی امريکا در مرزهای ايران، برای نخستين بار از حضور عوامل اطالعاتی اين 

  ) بخوانيد2بقيه را در ص (.  داخل کشور نام بردسازمان در

  :حسان طبریا
  رستاخير ايران
  با قيام عليه

  جهالت و خرافه
  )43ص( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "عمامه"
فاجعه را چه کسی 

  ؟گذارد بر سر می
 )8 ص( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دفتر تحکيم
وحدت و 
   اصالحات

  )19ص  (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شوراها
غفلت از کجا 
  !آغاز شد

 )3 ص(ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الـ س50

تفش اوباش و گروههای 
  )13ص ( انفشار در اير


