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های مختلف حکومت جنبش مردمی و جناح  
 

  ١٣٨٨  مرداد ٣شنبه                                                                                                                 ی خراسانی ثقفرضايعل

  
گذراند در سی سال اخير با افت و خيزهای فراوانی روبرو بوده  ی حساسی را می جنبش اجتماعی مردم ايران که اين روزها مرحله

های سی ساله گذشته را  توان آن را ازمبارزات  سی سال گذشته جدا کرد، در ابعاد مختلف همان خواسته اين حرکت مردم که نمی. است

های گوناگون جامعه همواره مطرح شده وبه  هايی که نه تنها هيچگاه بر آورده نشده بلکه در مبارزات مختلف بخش تهخواس. کند دنبال می

  . گران با آن برخورد شده است شديدترين وجه از جانب سرکوب

ار همراهی و های ايرانیِ داخل کشور انتظ کسانی که روشنفکران و چپ(گران چپ در غرب های تحليل در برخی مقاالت ونوشته

شود و گاه از  خوانده می" انقالب رنگين"آنچه که در روزهای پس از انتخابات در ايران رخ داده با عنوان ) همفکری از آنان را دارند

گويند، شايد به اين دليل که تبليغات ضدامريکايی دولت ايران تنها  کنند و پيروزی يک جناح را تبريک می شکست آن ابراز شادمانی می

های غربی با جار و جنجال زياد  دربرخی از رسانه. های غربی منتشر و منعکس شده است يزهايی است که در مطبوعات و رسانهچ

های مردم ما ندارند به نوعی  شود و کسانی که هيچ آشنايی با خواسته روی آن چه که پس از انتخابات در ايران رخ داده مانور داده می

های تبليغاتی، اين  ها و جار و جنجال در دوران حاکميت رسانه. ريزان اين حرکت هستند دهند که گويا برنامه میخود را همراه با آن نشان 

جالب است که دو . رسد اين مساله هدفمند باشد شود و به نظر می درهم ريختگی و اغتشاش اخبار و مواضع، بسياری نظرات عوض می

کنند و به باور مردم، کسانی که  ها تنها ظاهر مساله را مشاهده می  مند، هر دو اين طيفنا طيف فکری مختلف حرکت مردم را مخملين می

کنند چه از جانب چپ و چه از جانب راست  زنند و جنبش اجتماعی ما را با آن مقايسه می امروز دم از انقالب مخملين و رنگی می

  . شناخت درستی از اين جنبش ندارند

های حاکم در ايران مورد حمايت امريکا و متحدانش و بطور   دارد که در سی سال گذشته همواره دولتداليل و مدارک فراوانی وجود

شعارهای مرگ بر (اند و تا کنون چالش جدی در بين آنان صورت نگرفته است و آنچه شاهدش هستيم  کلی نظام حاکم در غرب بوده

ای است که برای  تنها بازی موش گربه...)  حمالت دولت امريکا به ايران وامريکا و نابود باد اسرائيل و ديگر شعارهای ضد غربی و يا

  ... *هاست، سودهای کالن اقتصادی است ی سياست منحرف کردن افکار عمومی طراحی شده است و آنچه که تعيين کننده

" را باور کنيم يا قسم حضرت عباسدم خروس :"المثل فارسی وجود دارد يک ضرب. توان ارائه کرد برای اين باور مستندات بسياری می

دار غربی و  های سرمايه در طی اين سی سال آنقدر دم خروس از قبای روباه بيرون زده که قابل انکار نيست و انکار آن تنها از حکومت

کشورهای های  زيرا دولت. داری در بر دارد های سرمايه اين موش و گربه بازی سود کالنی برای شرکت. آيد حکومت ايران برمی

ی سلمان رشدی، حقوق بشر، و يا  داری بزرگ مانند امريکا و اروپا و يا روسيه و ديگران، با تبليغ بر روی مسايلی مثل پرونده سرمايه

ای ببندند و امتيازاتی شبيه قراردادهای  توانند قراردادهايی با سودهای افسانه ای در ايران و فشار آوردن روی دولت می ی هسته پرونده

  .اند ها اين کار را کرده کما اينکه در اين سال.ی قاجار را از دولت ايران بگيرند رکمانچای و دورهت

توان با سودهای  شود که سودهای آن را نمی بخش بزرگی از معامالت قاچاق انجام شده و می) مخصوصا با وجود تحريم(در اين فضا 

به عنوان مثال ايران .) ها هستند و دالالن اين معامالت که معموال آقازادهبرای هر دو طرف معامله . (معامالت رسمی مقايسه کرد

و يا خريد سالح  وقطعات مورد نياز موشک ها و هواپيماهای .سومين وارد کننده ی سيگار از امريکاست، البته نه به صورت رسمی 

  )١(...جنگی و

  .کنيم تر شدن اين مساله موضوع را از آغاز مرور می برای روشن

در کنفرانس گوادلوپ قرار ) آمريکا انگليس فرانسه ،آلمان(از ابتدا، روی کار آمدن حکومت اسالمی مورد توافق چهار کشور صنعتی

گرفت و در همان زمان بود که انقالب مردم ايران در توافق ميان بنيادگرايان و غرب به مسيری خاص هدايت شده و سازش بزرگ 



رد وبدل شده در آن زمان ميان رهبران مذهبی و غرب و حمايت آشکار محافل غربی از رهبران های   هدف نامه)٢. (صورت گرفت

های مذهبی برای شکست  های آن دوران مثل ايجاد کمربند سبز به دور شوروی سابق و ايجاد قطب سياست. مذهبی در ايران روشن است

اين مطلب آنقدر آشکار است که کسی را يارای انکار آن . شد یدر مطالب دولتمردان آن زمان به صراحت گفته م... اردوگاه شرق و

  .نيست وهرکس دستی در اخبار ورسانه هادارد ميتواند مدارک آنرا به وضوح مشاهده کند

های امريکايی بود که بسيار در باره آن صحبت شده است و مطابق با اسناد آن زمان هدف اصلی آن  گيری ديپلمات پس از آن گروگان

در اين راستا پس از سرکوب نيروهای مستقل . داری جهانی بود  مبارزات مردم برای استقالل از امريکا و کل نظام سرمايهانحراف

ها اعالم کرد که بهترين  های پرنور رسانه آقای ريگان در جلوی دوربين. کار ريگان تحويل شد ها به دولت محافظه داخلی، گروگان

قرارداد الجزايرکه نخست (بارترين قراردادها  در اين زمان اسارت. است هبری ايران دريافت کردهاش را از ر ی رياست جمهوری هديه

ها از جانب بنيادگرايان مورد قبول قرار گرفت که  برای تحويل اين گروگان) وزير وقت ومعاون او در بستن اين قرارداد مشارکت داشتند

  . الدوله ناميد گرايان، آن را قرارداد وثوقدر مخالفت با بنياد) صدر بنی(جمهور وقت حتی رييس

های آن  های محرمانه مک فارلين معاون رياست جمهوری آمريکا به ايران پيش آمد که گزارش پس از آن جريان ايران کنترا و مسافرت

ررسمی به دولت ايران به ی پنهانی فروش اسلحه از طريق منابع غي به تفصيل در شرح کميسيون تاور آمده است و نتيجه آن افشای رابطه

 آم آم روشن شد آه اياالت .درآمد حاصل از اين معامالت به حساب نيروهای سرکوبگر درآمريکای التين واريز شد. سال بود۵مدت 

های اياالت متحده  همچنين مشخص شد قسمت اعظم محموله.  موشك هاوك به ايران فروخته است٢٣٥ موشك تاو و ٢٠٠٨متحده حداقل 

  )٣(. ئيل فراهم آرده استرا اسرا

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

کشی تشکيل نشد در حالی که درهمان زمان دولت ليبی برای سرنگون کردن يک  المللی برای اين نسل ی رسمی در مجامع بين پرونده

تواند اين مساله باشد که  شود مگر جان انسان با انسان فرق دارد؟ تنها فرق آن می المللی کشيده می های بين  مسافر به دادگاه٢٠٠با هواپيما 

  )۴( !!.پس ارزش مطرح کردن ندارند. اند  در ايران از نظر سياسی مخالف سلطه امريکا و غرب بوده١٩٨٨عام شدگان سال  قتل

های مختلف دريافت کرد و بر طبق آمار  اش را با سرازير شدن وام  حکومت ايران جايزه١٩٨٨ن سياسی در سال عام زندانيا بعد از قتل

.  ميليارد دالر از منابع مختلف غربی وام دريافت کرد و به اصطالح دوران سازندگی را گذراند۵٠رسمی در ظرف سه سال نزديک به 

های آن را در ميکونوس و موارد  ان خود را در اقصی نقاط جهان به قتل برساند که نمونهها به دولت ايران اجازه داد تا مخالف اين وام

  . مورد در خارج از کشور بوده است مشاهده کرديم٢٠٠ديگر که به گفته منابع مستقل بيش از 

چشم به هم زده و در زير ها  قتل دکتر قاسملو، بختيار، کاظم رجوی، فرخزاد و صدها قتل داخلی نظير فروهرها، مختاری و پوينده

  . امروزی قدرت برتر بودندهای درگيرجناحها يکی از هر يک ازاين دورانجالب است بدانيم که در. ورت گرفتها ص ی غربی زده خواب

 شد طلبان و اصالحات سياسی در ايران روی آورد و با دولت اصالحات وارد معامله پس از افشای اين اعمال غرب به حمايت از اصالح

های نفت وگاز در اين دوره بسته شد وامتيازات بزرگی همانند کرسنت، ايرانسل  قراردادهای کالنی مانند توتال، رويال داچ شل در حوزه

) متعلق به ديک چينی وکاندوليزارايس(های بزرگی همانند هاليبرتون  المللی واگذار شد و شرکت های بزرگ بين وغيره به شرکت

طلبی، درحقيقت پشت پرده، نهادهای سرکوب بازسازی شد که امروز نتايج آن را  در اين دوره ظاهرا اصالح. درايران فعال شدند

 زيرا در آن زمان - وسکوت در برابر انواع شکنجه و تجاوز به دستگيرشدگان ٨٧ تير١٨ها در سرکوب  سکوت همان غربی. بينيم می

های مختلف در عراق و  و ضمنا با دولت اصالحات به بده بستان. کرد جاها استفاده میها در گوانتانامو و ديگر  امريکا هم از همين روش

های حکومت ايران در اين دروه بيانگر نبودن  های غرب با روش  انطباق روش-جزيره بالکان مشغول بود  افغانستان و خاورميانه و شبه

  .اختالف جدی ميان آنهاست

  :توان اشاره کرد یدرباره اين همکاری ها به موارد زير م

گرايی  ها ميان بنياد ترين همکاری جزيره بالکان و تکه پاره کردن يوگسالوی سابق يکی از درخشان همکاری امريکا و ايران در شبه -١

های دوطرف در چند پاره کردن يوگسالوی سابق و  دراين زمينه همکاری. طلبانه غرب است های توسعه اسالمی و سياست

 .ه همزمان با اوج قتل مخالفان حکومت ايران در سراسرجهان بودقراردادهای دوجانب



پاسداران سپاه قدس به بوسنی و هرزگوين اعزام شد و تا  با شروع جنگ در يوگوسالوی سابق محمد رضا نقدی در رأس گردانی از

ين زمان امريکا و ناتو يک پوشش هوايی در هم. يکی از سه فرمانده ارشد نظامی سپاه پاسداران در بوسنی بود پايان بحران در آن منطقه

  . برای خنثی کردن نيروی هوائی يوگسالوی برقرار کرده بودند تا نيروهای مجاهدين وکمک های ايران به بوسنی برسد 

ز در جريان جنگهای بالکان فرماندهی داوطلبان اعزامی از سوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به بوسنی هرزگوين را ني رسيم دليچ

داوطلبان ايرانی که از سوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به بوسنی اعزام شده بودند، تحت فرماندهی همين نظامی . برعهده داشت

اگر چه فرماندهی پايگاه به عهده افسران سپاه پاسداران بود، وليکن داوطلبان ايرانی در چارچوب . مسلمان بوسنيائی عمل می کردند

 هزار داوطلب خارجی را در بر می گرفت و به گفته علی ٢ ميالدی بيش از ١٩٩٣اين بريگاد در سال .  می کردندبريگاد المجاهد عمل

 غيرنظامی کروات در روستای دليچ ٢٤برد، از جمله مسوول قتل  احمد، مجاهد افغانی که در حال حاضر در زندان زنيتسا به سر می

تبار را نيز به قتل رسانيد و سرهای آنها را بعد از مرگ از  ها زندانی صرب اساچ ده ميالدی همين بريگاد در اور١٩٩٣در سال . است

 . های اين روستا به نمايش گذاشت بدن جدا کرد و درخيابان

وی در . کشی شده است  ساله ارتش جمهوری بوسنی هرزگوين متهم به جنايات جنگی، پاکسازی قومی، و نسل٥٦ژنرال رسيم دليچ، 

از جمله اتهاماتی که ژنرال دليچ .  فرماندهی سپاه المجاهد را برعهده داشت١٩٩٥ و ١٩٩٢ ميالدی، بين سالهای ١٩٩٠نيمه اول دهه 

ها زن و دختر صرب و کروات از سوی داوطلبان خارجی که تحت فرماندهی او عمل  بايد در الهه به آنها پاسخ گويد تجاوز به ده

ير با چند شرکت صادرات و واردات که توسط خاريس زيالسيچ، مسئول سابق سازمان امنيت های اخ رسيم دليچ در سال. کردند، است می

  . بوسنی پايه گذاری شده اند و عمدتا با جمهوری اسالمی دارای روابط بازرگانی هستند، همکاری داشت

  همکاری ايران و امريکا در روی کار آوردن حکومت کرزای در افغانستان -٢

اين . غانستان پس از طالبان آغازی برای هماهنگی ميان ايران وغرب درباره افغانستان پس از طالبان بودکنفرانس آلمان برای اف

گام با غرب در تقويت و تسليح مجاهدين افغان مشارکت فعال  همکاری در تمام دوران حاکميت شوروی سابق ادامه داشت و ايران هم

های نظامی به آنان در طول دوران مبارزاتشان آنقدر متنوع و  ين افغان وآموزشهای اطالعاتی وتسليحاتی ايران به مجاهد کمک.داشت

 .فراوان است که نيازی به ذکر تک تک آنها نيست

همکاری دو طرف در مورد افغانستان در شرايط کنونی با شرکت نماينده دولت جمهوری اسالمی ايران در کنفرانس افغانستان در الهه 

ر خبرهايی چون احتمال همکاری جمهوری اسالمی با ناتو و يا خبرهايی که اخيرا در زمينه مذاکرات رژيم در کنا. ادامه يافته است

های خصوصی آلمانی در رابطه با استفاده از خاک ايران به منظور ارسال تجهيزات و ادوات غيرنظامی  اسالمی با نمايندگان شرکت

هايی از چرخش در شکل پيشروی سياست  افته، همچنين پيام اوباما به عنوان نمونهبرای نيروهای آلمانی مستقر در افغانستان انتشار ي

  )٥(. آمريکا در قبال ايران قابل ذکر است

به موجب اين خبر دولت با ناتو و امريکا يک قرارداد محرمانه امضاء کرده که بموجب آن . در ماه مارس خبری دهان به دهان می شد

اين قرار داد بدون اطالع نمايندگان مجلس بسته شده و . يق خاک ايران به داخل افغانستان منتقل می شودمحموله های نظامی آنها از طر

از جمع نمايندگان مجلس نيز يگانه کسی که . يگانه کسی که در جريان جزئيات آن قرار داشته منشی مخصوص رهبر، بوده است

روزنامه ساندی تايمز چاپ لندن در شماره .  خارجی مجلس بوده استدرجريان اين قرارداده بوده رئيس کميسيون امنيت و سياست

نوشته است که ايران و آمريکا اولين دور مذاکرات خود را در خصوص پايان جنگ در ) نهم فروردين (١٩٠٩ مارس٢٩يکشنبه 

  .افغانستان برگزار کرده اند

مسکو در کنار يک ديپلمات بريتانيايی، که نقش واسطه را ميان  مارس در ٢٧های ايرانی و آمريکايی  نويسد ديپلمات اين روزنامه می

پتريک مون رييس بخش آسيای مرکزی و جنوبی وزارت امور خارجه . آنها ايفا ميکرد، و به ابتکار دولت روسيه، به گفتگو نشستند

خبری مجلس  مايندگان مجلس به بیپس از اعتراض برخی ن. آمريکا و معاون وزير امور خارجه ايران، در اين مذاکرات شرکت داشتند

از قراردادهای مهمی مانند اين قرارداد، از طرف اعضای کميسيون امنيت و سياست خارجی گفته شد که چون پاکستان گرفتار اوضاع 

ن دادند، اما های نظامی خود به افغانستان از طريق ايران امتيازهای مهمی به ايرا نامساعد سياسی شده، امريکائی ها برای عبور محموله

  .هيچکس نگفت اين امتيازها کدام بوده وبه چه مقامی ودرچه مذاکره ای داده شده است



های پس از اشغال، مردم عراق خواهان  همکاری ايران و امريکا در روی کار آوردن حکومت اسالمی در عراق بر طبق نظرسنجی -٣

 اما مذاکرات )٦(. ری همچون دانشکاه آکسفورد مورد تاييد قرارگرفتمعتبها به وسيله مراکز اين نظرسنجی. يک حکومت سکوالر بودند

  .المالکی منجر شد و نيروهای سکوالر از حکومت کنار گذارده شدند های ايران با امريکا به روی کارآمدن دولت نوری و توافق

د پايه ی نظامی وامنيتی دو طرف مشارکت ايران و امريکا در باره ی عراق سه دوره مذاکره داشتند که در هر دوره ی آن مقامات بلن

 اين خبر را به نقل از وزير ٨٦ ارديبهشت ٢٧در  برگزار شده است که آسوشيتدپرس٨٦يکی از اين مذاکرات درهفتم خرداد . داشتند

  .ی ايران در پاکستان اعالم کرد امور خارجه

کاری دو طرف باعث روی  اما هم. کردند يت عراق متهم میهای عمومی يکديگر را به کارشکنی در امن هر چند هر دو طرف در رسانه

دانند از دوستان نزديک دولت ايران هستند و اغلب اعضای دولت فعلی کسانی  کار آمدن وثبات دولت فعلی درعراق شد که همگان می

 .صاحب نفوذ نيستی ايران در عراق  اند و هيچ دولتی در منطقه به اندازه ها در ايران زندگی کرده اند که سال بوده

های  داری در سه مورد فوق برای روی کار آوردن حکومت ی اخير ايران و امريکا با همراهی نظام جهانی سرمايه  در سه دهه-٤

های مذهبی  اند ودر هر يک از موارد اگرهمکاری غرب و ايران نبود روی کار آوردن اين حکومت مذهبی همکاری نزديکی داشته

گذاری  المللی و آرامش برای آمادگی آنان جهت سرمايه های بين  در نتيجه نگهداری اين کشورها برای گسترش سرمايهپذير نبوده و امکان

  .اما در همين دوران منافع اقتصادی در معامله با خود ايران فراموش نشده است. فراهم نمی شد

توان به موارد زير  تسليحات از منابع دست اول و دوم میهای اخير عالوه بر خريد  در مورد معامالت اقتصادی کالن در طی اين سال

  :کرد اشاره

 ٤٠رغم تحريم اقتصادی عليه ايران،  شرکت نفتی هاليبرتون آمريكا علی: خبرگزاری فارس به نقل از مجيك سيتی گزارش داده است •

ی آمريكا عليه ايران، شرآت هاليبرتون برای قانون تحريم اقتصاد  پس از تصويب.تجهيزات نفتی به اين آشور فروخته است ميليون دالر

قانون تحريم اقتصادی،  های خارجی آرد، چرا آه گذاری آند، اقدام به تاسيس شعبه آشورهای تحت تحريم سرمايه اين آه بتواند در

ازرس نيويورك، يليام تامسون، ب و آند تحت تحريم منع نمی مريكايی را در آشورهایاهای  های خارجی شرآت گذاری شعبه سرمايه

های اين شرآت  فعاليت  هاليبرتون معتقدند، ولی مسئوالن شرآت.خاطر فعاليت در ايران مورد بازجويی قرار داد شرآت هاليبرتون را به

 .در ايران منع قانونی نداشته است

ساز قرارداد  فر اصلی زمينهت مديره و مديرعامل شرآت اورينتال آيش و ديك چنی معاون رئيس جمهور امريكا، دو نانايب رئيس هي

 آه برای آماده سازی قراردادهای نفت و گاز در ايران صورت ٧٩سفر چنی به ايران در سال .  اورينتال در ايران بودند-هاليبرتون

 پارس اما اصل ماجرا از اين جا شروع می شود آه برنده شدن شرآت هاليبرتون در مناقصه حفاری. گرفت، تا مدتها محرمانه باقی ماند

 ١٠ و ٩ حلقه چاه در فازهای ١٢قرارداد با ارزشی آه برابر آن، اين شرآت متعهد به حفر . گردد باز می ) ٢٠٠٢(٨١جنوبی به سال 

 ميليون ٥٠ ماه، در دو بخش خاآی و دريايی، ايران به گاز دست يافته و ٥٢ و در مدت ٨٥پارس جنوبی گرديد و قرار شد تا پايان سال 

  . تن سولفور از آن استحصال نمايد٤٠٠بيعی و بيش از مترمكعب گاز ط

تر  ماجرا از اينجا جالب. اورينتال، مشترآًا برنده مناقصه شده بودند-در اين قرارداد البته هاليبرتون تنها نبود بلكه آنسرسيوم هاليبرتون

 ميليون دالر شده بود اما دولت ٢٨٢واستار دريافت  ميليون دالر پيشنهاد داده و جمعًا خ٢٣می شد آه هاليبرتون برای حفر هر چاه مبلغ 

 ميليون ٨٠( ميليون دالر ٣٦٠وقت ايران آه به عنوان آارفرما می بايست آمترين مبلغ پيشنهادی را بپذيرد، در قرارداد منعقده مبلغ 

  )٧(!  اورينتال بخشيد-به آنسرسيوم هاليبرتون) بيشتر از پيشنهاد شرآت امريكايی

چندين معاون : کهدر اخبار آمده است . ی ورشکستی است  اتومبيل کرايسلر در زمانی که اين شرکت در آستانه٥٥٠٠٠ژقرارداد مونتا •

امريکا " کرايسلر"المللی در دوبی برای مذاکره جهت همکاری با شرکت بحران زده  سپاه پاسداران با همراهی و همکاری چند دالل بين

تا آنجا که . به همين دليل فرودگاه و شهر دوبی را برای ايرانی ها امنيتی کرده بودند. ه بودندکه در حال ورشکستگی است به دوبی آمد

امريکا به توافق اوليه برای خريد موتورهای شرکت کرايسلر دست يابد و " کرايسلر"اطالع حاصل شده هيات نظامی ايران توانست با 

  .رحال ورشکستگی امريکا بوداين بزرگترين ياری ممکن در شرايط کنونی به کرايسلر د



 اتومبيل کرايسلر ٥٥٠٠٠در اين مذاکرات فرماندهان و کارشناسان اقتصادی سپاه تحت عنوان شرکت سايپا موافقت خود را با خريد 

اين هيات تحت پوشش . واسطه های غيرايرانی اين معامله چند دالل کويتی و اماراتی هستند. جهت مونتاژ در ايران اعالم داشتند

شود؛ مديرعامل سايپا که به دستور رييس جمهور به اين سمت گمارده شد  گفته می. همراهی با تيم فوتبال ايران به دوبی سفر کرده بودند

  .نيز در هيات مذاکره کننده با کرايسلر امريکا حضور داشته است

اعالم امضای قرارداد توليد بنز  درو در تهران، باالملی صنعت خو پيش از اين هم وزير صنايع و معادن در حاشيه ششمين نمايشگاه بين

 که البته باز مثل هميشه .عرضه خواهد شد، اما توليد آن بسيار محدود خواهد بود  از سال بعد به بازار٢٤٠ و ٣٢٠بنز : در ايران گفت

  ؟!ی آنها تکذيب شد در ابتدای افشای اين اخبار، همه

 ميليارد دالر از محل طرح ٤،١٣ دسامبر پذيرفت که وامی به ميزان ١٢آقای بوش  در صحبت از اين قراردادها در زمانی است که 

اين مذاکرات و معامله که عمال . داد شرکت ها اجازه ادامه بقا می اينکار به اين. به جنرال موتورز و کرايسلر بدهد  نجات سيستم بانکی

ت، با آن شعارهايی که فرماندهان سپاه و رئيس جمهوردرباره به زمين کمک به کرايسلر امريکا برای بيرون آمدن از بحران توليد اس

  )٨(.د دارگرم خوردن امريکا و ابراز خوشحالی از بحران و فروپاشی امريکا خطاب به مردم می گويند در مغايرت کامل قرار

گندم از اياالت متحده آمريکا خريداری از آغاز ماه ژوئن امسال، ايران بيش از يک ميليون تن «: وال استريت ژورنالطبق گزارش بر •

ی گندم آمريکا است، ضمنًا  اين ميزان گندم سه تا چهار درصد صادرات ساالنه. شود کرده که در نوع خود رقم بسيار بااليی محسوب می

د که در آن زمان  باز می گرد١٩٨١ -١٩٨٢آمار وزارت کشاوزی آمريکا نشان می دهد که آخرين خريد گندم ايران از آمريکا به سال 

  .  هزار تن گندم به ايران صادر شد٧٢٨

فروش دستگاه های توليد پارازيت و فيلترينگ به دولت ايران توسط کشورهايی که در ظاهر دم از دموکراسی می زنند و برای  •

می از امريكا و انگليس خريده ها و تجهيزاتی آه جمهوری اسال  مساله فيلترينگ سايت.قربانيان ايرانی در اين روزها سينه چاک می کنند

” در اين ميزگرد، مديرعامل شرآت ديتای مخابرات. و اسرائيل نيز دستی در آن داشته، در يك ميزگرد مطبوعاتی در تهران بررسی شد

من همچنين، دبير انج . ميليارد تومان برای اجرای فيلترينگ هزينه آرده است٧مخابرات بيش از  های گذشته شرآت در سال :گفت

 برای  افزار آمريكايی مورد استفاده افزار و سخت نرم :افزارها گفت نرم های اينترنتی، در باره خريداراين صنفی آارفرمايان شبكه

 آن اعالم شد، از يك   داخلی آه شرآت عصر دانش افزار بعنوان برنده در شرآت مخابرات ايران، با برگزاری يك مناقصه فيلترينگ

  )٩(. اری شده استشرآت انگليسی خريد

کند در نامه ارسالی  های بازنشستگی آمريکا کار می استريت که برای يکی از صندوق در اوايل ارديبهشت ماه شرکت کارگزاری وال •

گذاری خارجی در بورس تهران به آنها  است حدود مالکيت و ديگر قوانين پذيرش سرمايه خود به وزارت اقتصاد همچنين تقاضا کرده

  )١٠(.اعالم شود

گروپ دومين  بانک متعلق به سيتی سيتی. ساش هم خواهان حضور در ايران شده بودند بانک و گلدمن دو غول بانکداری آمريکا؛ سيتی •

 درصد سهام آن متعلق به يک شاهزاده سعودی است و ظاهرا وی نيز واسطه مذاکره اين بانک با بانک ٥بانک بزرگ آمريکاست که 

 فعلی بانک  گذاری است و رابرت زوليک، رئيس استريت در زمينه سرمايه های وال اش نيز يکی از غولگلدمن س.مرکزی شده است

  .  اين موسسه بوده است جهانی قبال رئيس

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

باراک اوباما در استراتژی جديد خود برای بازگرداندن ثبات به .د مخدر و مشکل پناهندگان افغان مذاکره کردندخصوص قاچاق موا

به نوشته ساندی تايمز، هدف نهايی . شود ای را ارايه کرده است که شامل ايران نيز می افغانستان پيشنهاد تشکيل يک گروه تماس منطقه

  .ی متقاعد کردن ايران به گفت وگو برای پايان دادن برنامه تحقيقات اتمی آن کشور استاوباما استفاده از اين مذاکرات برا

ی اقتصادی ايران با اسرائيل يا اسرائيل با ايران تنها به اين گونه  رابطه. در ماجرای ايران کنترا به خريد اسلحه ازاسرائيل اشاره شد

 :کنيم ه موارد زير نيز اشاره میبرای روشن شدن مطلب ب. معامالت پنهان محدود نشده است

های حاکميت افشا شده  هايی است که اسناد ارتباط آن با اسرائيل و محافل صهيونيستی توسط برخی جناح شرکت نستله يکی از شرکت -

اسرائيل، در دليل ارتباط وسيع اقتصادی با   شعبه دارد که ايران نيز از آن جمله است و به٣٥٠جهان   کشور١٠٠شرکت نستله در . است



غذای -١:نستله در ايران عبارتند محصوالت توليدی شرکت. مختلف ، تحريم شده است های نقاط مختلف جهان اين شرکت توسط گروه

 پلور  آب معدنی آناهيتا تحت پوشش شرکت آناهيتا-٢کودک سرالک

 شيرخشک نان -٤ پودر گوشت مگی -٣ت مي  شيرخشک کافی-٢ قهوه فوری نسکافه -١:محصوالت وارداتی شرکت نستله در ايران -

   )١١(.)واردات توسط شرکت پارس پوران(غذای حيوانات خانگی فريسکی  -٦ انواع شکالت از قبيل کيت کت واسمارتيز -٥

  :شرکت کوکا کوال -

ان قدس طرف قرارداد اين شرکت شرکت خوشگوار مشهد و آست. اين شرکت نيز به داشتن رابطه نزديک با اسرائيل مشهور است

  )١٢(. رضوی است

های  اين شرکت از اداره کنترل دارايی: مديران شرکت کوکاکوال گفتند يکی از" دانا بولدن"به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تايمز، 

دمی بولدن همچنين در واکنش به خبر مجمع مطالبه مر.........فروش کنسانتره نوشابه به ايران را گرفته است  خارجی آمريکا مجوز

توانم درباره  من نمی به داليل خاصی:  هزار دالر از طريق يک شرکت ايرلندی به کوکاکوال نيز گفت١٥٠ساالنه  مشهد درباره انتقال

کوکاکوال که پس از . کنيم اظهارنظر کنم در آنجا کوکاکوال توليد می کشورهايی که ما به آنها صادرات داريم و يا روابط مالی داريم و

جمله خوشگوار مجددا وارد  هايی از  با امضای قرارداد فرانشيز با شرکت١٩٩٤بازار ايران خارج شده بود از سال  می ازانقالب اسال

 ايرلندی به نام کوکاکوالی آتالنتيک و بعدها از شرکت کنسانتره های ايرانی از طريق يک شرکت بازار ايران شد که شرکت

Drogheda آمريکا  محصوالت توليدی شرکت خوشگوار تحت ليسانس شرکت کوکاکوالی. کردند  میکوکاکوال را دريافت شهد نوشابه

   :در ايران

  اسپرايت  نوشابه-٣ نوشابه فانتا -٢نوشابه کوکا کوال  -١

  :آمريکا کوالی محصوالت توليدی شرکت ساسان تحت ليسانس شرکت پپسی

  )١٣(. ان ومنطقه را تسخير کرده است نوشابه ميراندا که بازار بزرگی دراير-٢نوشابه پپسی کوال  -١

توان مثال آورد، چرا که دولت  بسيار می... داری ديگر مانند فرانسه، انگليس و آلمان و  از اين موارد در مورد کشورهای بزرگ سرمايه

  :کنيم به مواردی چند اشاره می. ايران آن حساسيت امريکا و اسرائيل را در مورد اين کشورها ندارد

بخش اعظم بنزين وارداتی ايران توسط شرکت ريالينس، شرکت فرانسوی توتال، شرکت های سوييسی ويتول و گلنکور و شرکت  -١

گفته . های بنزين صادراتی به ايران است شرکت بيمه لويدز لندن بيمه کننده بيشتر محموله.بريتانيايی بريتيش پتروليوم تامين می شود

 ميليون دالر در اختيار شرکت ٩٠٠در سال های گذشته وام هايی را به ارزش تقريبی "  آمريکابانک صادرات و واردات"شود  می

درهمين  که در ماه اکتبر امسال آغاز خواهد شد،و٢٠١٠ای به شرکت ريالينس در سال مالی  های مشابه وام. ريالينس قرار داده است

  )١۴(. د به اين شرکت اطمينان داد که تحريم بنزين ايران فعال منتفی استبه هنتيردرسفر ٢٩رابطه  وزيرخارجه آمريکا خانم کلينتون در

مردم هم که با پای پياده . های نقل و انتقال نيروهای امنيتی نياز مبرمی به سوخت دارند ها ماشين آرامی حتما به اين دليل که در اوج نا

  !!!.  کنند و نيازی به سوخت ندارند  راهپيمانی می

 ٥٥بازار و ايران خودرو   درصد٣٥سايپا : کنند مجموعه سايپا، انحصاری عينی بر بازار خودرواعمال می و به همراه ايران خودر-٢

های خارجی طرح همکاری مشترک  در اين بخش، ايران خودرو با شرکت پس از آزاد شدن واردات. درصد آنرا دراختيار دارد

 به ٢٠٠٨ميليون و دويست هزار در سال   و يک٢٠٠٦ صد هزار در سال ، يک ميليون و٢٠٠٤هزار اتومبيل در سال  ٧٥٠:ريخت

  .فروش رفته است

باال بردن  های جديد انجام گرفت که برای اش در بازار و دستيابی به تکنولوژی  برتری برای ايران خودرو اين همکاری با قصد حفظ

 درصد ٦٠که  ( ٤٠٥ برای ساخت ١٩٩٢سيتروئن که از سال  -گروه پژو. المللی آنها ضروری است اش و اشاعه بين کيفيت محصوالت

: گام جديدی به جلو برداشت ٢٠٠١با ايران خودرو همکاری صنعتی داشت با امضای قراردادی در مارس ) شود می آن در داخل توليد

  . با نقش محدود داخل در توليد آنها ٣٠٧ و ٢٠٦های  توافقنامه برای مونتاژ اتومبيل

 ٥١. آورد يک شرکت مشترک با دو غول صنايع اتومبيل ايران بوجود) ايرانی آن تندر است نام(رای مونتاژ لوگان شرکت رنو نيز ب

  . درصد آنرا مشترکا در اختيار دارند٤٩ايران خودرو و سايپا  درصد سهام اين شرکت که رنو پارس نام دارد متعلق به رنواست و



های امريکا و اروپا در آنها مشغول به کار هستند، و سودهای کالنی   که بيشترين سرمايهجالب آنجا است که صنايع نفت وگاز واتومبيل

برند در بدترين شرايط به لحاظ نيروی کار قرار دارند واين طرفداران حقوق بشرکشورهای غربی تا کنون کمترين  هم از آنها می

های رسمی هر گونه تشکل  نامه از جمله آنکه طی بخش. اند هاعتراضی به شرايط استثمار وحشيانه نيروی کار در اين صنا يع نکرد

ها انجمن اسالمی وابسته به کارفرما تشويق  در حاليکه در ساير بخش. کارگری در اين صنايع، حتی انجمن اسالمی، ممنوع است

افی است تا سروکار کارگران با ها ک شود، اما در اين صنايع بدترين فشارها به کارگران وارد شده وکمترين اعتراضی در اين بخش می

  . در اين واحدها نيروهای امنيتی تحت عنوان حراست دفتر و دستک رسمی وسيعی دارند. نيروهای امنيتی باشد

درصد اقتصاد ايران را ٩٠بايد در نظر بگيريم که صنايع نفت و گاز وخودرو که در انحصار کامل سرمايه های غربی است بيش از 

لوم نيست اگر يک حکومت طرفدار کامل غرب در ايران بر سر کار بود ديگر چه کاری می توانست انجام دهد تا تشکيل می دهد و مع

  .در اين زمينه ها هر دو جناح حاکم هميشه در وحدت کامل بوده و هستند. وفاداری خود را به غرب اثبات کند 

يتانيا، طی جلسه علنی، که به پرسش و پاسخ دولت و يکی از نمايندگان عضو حزب کارگر درمجلس عوام بر٨٧ درماه بهمن-٣

نمايندگان، پيرامون مسايل داخلی و خارجی اختصاص دارد، با طرح موضوع جريمه فوق العاده سنگين بانک لويد تی اس پی انگليس به 

يد تی اس بی، با اعالم بانک لو. شويی برای ايران، از گوردون براون نخست وزير آن کشوردر اين مورد توضيح خواست اتهام پول

المللی بانکی در اين مورد، از  های بين شويی برای ايران و در نتيجه نقض قوانين امريکا و نديده انگاشتن تحريم قبول اقدام به پول

رای تحقيق مطابق اين اقدام، اسناد و مدارک بانک ياد شده ب.  ميليون دالری به امريکا خبر داده بود٣٥٠پرداخت داوطلبانه يک جريمه 

های تروريست  های شسته شده به منظور کمک به گروه بازرسان گشوده خواهد شد و در صورت اثبات اين موضوع که بخشی از پول

  .!!بمصرف رسيده است، انگاه مديران بانک در معرض محاکمه قانونی قرار خواهند گرفت

  های   برای ايران اشکال ندارد ودولتمردان ايران حق دارند دارائیشوئی از جانب نمايندگان پارلمان دولت فخيمه يعنی آنکه اصل پول

که البته آنهم تعبير خود رادارد و کشتن . غارت شده ازايران را به ديار فخيمه بفرستند تنها نبايد صرف فعاليت های تروريستی شود

  .شود ناديده گرفت  مخالفان را می

 مالی دولت بريتانيا برای فرار از ورشکستگی بر خوردار شده، پذيرفته است که در بانک لويد تی اس بی که اخيرا از يک کمک بزرگ

ها، مطابق اطالعات موجود، پس از تبديل شدن به دالر  اين پول.  ميليون دالر پولهای ايران به امريکا ايفای نقش کرده است٣٠٠انتقال 

ها  گزارش. به مقصدهای ديگری در سراسر جهان انتقال يافته اندامريکا، به حساب موسسات صوری در نيويورک واريز و از آن مبدا 

شويی برای ايران دست داشته و تا کنون موفق شده اند ميلياردها  همچنين حاکی است که بيش از ده بانک معتبر جهان در اجرای پول

  .های مالی متعلق به ايران را تبديل و به حسابهای مورد نظر واريز کنند دالر از حواله

ها و معادن   درصد سهام مس ايران به سوئدی۶١فروش . مليتی های خارجی و چند  فروش سهام کارخانه ها ومعادن ايران به شرکت-۴

 ...طال به بريتانيا و

های  ای و کشتار اخير مردمی که در تظاهراتی آرام حقوق اوليه و آزادی ی پرونده ی هسته و اخيرا بازی موش و گربه در باره -۵

شود اما در واقع هيچ اقدام جدی در اين  هر چند در ظاهر ژست هايی برای محکوم کردن دولت ايران گرفته می. اعی را خواستارنداجتم

 . اند مورد صورت نگرفته است به عنوان مثال تنها مدت زمان صدور رواديد به مقامات ايرانی را طوالنی کرده

ه نشدند، تمام کشورهای اروپايی سفيران خود را از آن کشور خارج کردند اما در ايران در حالی که در هندوراس که مردم به گلوله بست

 نفر کشته شدند اما حتا يک کشور سرمايه داری هم سفير خود را از ايران خارج نکرد و حتا برای سفرهای ديپلماتيک هم ١۵٠بيش از 

پس مشخص می شود برای . مات ايرانی در اين کشورها محفوظ استعالوه بر آن حساب های متعدد مقا. هيچ محدوديتی بوجود نياوردند

های جاری آنان را در رابطه  اين دولت ها رفتار حاکمان با مردم و رعايت حقوق بشر دارای اهميت چندانی نيست و چيز ديگری سياست

داری غرب  های سرمايه ری برای دولتسوال اصلی اينجاست که اين حکومت تا کنون چه ضر. با کشورهايی مانند ايران تعيين می کند

  داشته است؟

   زندگی نه کاالهايی کهرود ران به کارمیمردم ايهايی است که برای سرکوب و سانسورفروش کاالمکاری واقعی با مردم، خودداری ازه



مچنين قطع ارتباطات اقتصادی برد و ه  مردم عادی را آن چنان تحت فشار قرار می دهد که درکنار تورم افسار گسيخته امان از آنان می

  ... با دولت ايران و يا سفر مقامات به اصطالح ديپلماتيک، بلوکه کردن حساب های ميلياردی حاکمان و 

ها همواره حاکمان ايران جه اصالح طلب و چه  در اين سالداری چنين کنند؟  های سرمايه اما آيا سودهای کالن می گذارد که دولت

و هزاران ايرانی در اين مسير . المللی پول را اجرا کرده اند  و بانک جهانی و صندوق بين WTOهای ست سياستکم و کا گرا بی اصول

سازی شده وسپس تعطيل گشته و ايران تبديل به بازار مناسبی  واحدهای توليدی بسياری تعطيل شده ويا خصوصی. اند صدمه بسيار ديده

صدهاهزار نفر بيکار وآواره شده اند ومليونهانفر مجبور به ترک ديار شده تا . شته استبرای کاالهای کشورهای بزرگ سرمايه داری گ

ی اخير با همکاری هر دو جناح  تمام اين مسايل در سه دهه.نيروی کار خودرا ارزانتر در اختيار سرمايه های جهاتی قرار دهند

ای که تمام مردم اين مسايل را  مردم ما بوده است به گونهحکومت جمهوری اسالمی صورت گرفته است و بار تمام اين اعمال بردوش 

  .اند با تمام وجود احساس کرده

کند نه تنها با اين سابقه برای مردم ما تفاوت  حرکت متضاد ميان دو جناح که هر يک برای داشتن سهمی بيشتر با ديگری مبارزه می

داری غرب  که در اين سه دهه با اين همکاری وسيع ميان نظام سرمايهچندانی ندارد بلکه مساله اصلی شکستن آن ماشين سرکوبی است 

بنياد گرايی در منطقه به آن چنان اهرمی برای سرکوب مبارزات مردم منطقه تبديل شده است . با بنيادگرايی در منطقه ايجاد شده است

  .کنند توان با آن مقابله کرد و اين مساله را مردم ما درک می که به راحتی نمی

کنند بدان خاطر است که در برابر قدرت منسجم  آن گاه که مردم از تضاد بوجود آمده ميان جناح های قدرت برای سهم بيشتر استفاده می

توان به  اند، تنها می رحم و خشن و بدون هيچ گونه محدوديتی بوجود آورده ی بنياد گرايی که يک ماشين سرکوب وسيع، بی و تقويت شده

ها که يک جناح را  بر خالف بعضی تحليل. کنند های خود استفاده می و مردم از اين شکاف برای بيان خواسته. ميد بستشکاف ميان آن ا

دانند، بايد گفت که هيچ يک از اين دو جناح چنين  ی کارگران واقشار پايين جامعه و جناح ديگر را اقشار متوسط و يا نوليبرال می نماينده

طرف  توان از نمايندگی وحمايت مردمی از يک جناح صحبت کرد که يک نهاد بی هنگامی می. ارانی ندارندها و چنين طرفد نمايندگی

کسانی که . های سياسی وجود داشته باشد تا بتوان در آن اظهارنظر کرد بتواند آزادانه در اين مورد تحقيق کند ويا آنکه حداقلی از آزادی

دهند و يا آنکه آن حد  يند که امار واطالعات خود را با تکيه به کدام نهاد معتبر در داخل ارائه میدهند بايد بگو چنين تحليل هائی ارائه می

ی جهانی  اقل هائی که بتوان اظها نظر کرد در کجا وجود دارد ؟ آنچه در اين زمينه جريان دارد يک بنياد گرايی مورد حمايت نظام سلطه

  .است که در برابر مردم قرار دارد

ارتجاع قدرتمندی که . اند دانند که مردم ما در سی سال گذشته با ارتجاع قدرتمندی مواجه بوده ه از دوردستی بر آتش دارند نمیبسياری ک

های شکنجه و سرکوب در  ها و شيوه عام قتل. از همکاری کل نظام سرمايه داری با يک سيستم قرون وسطايی سرکوب ناشی شده است

  .  ديگر قابل مقايسه نيستايران با هيچ يک از کشورهای

ای است  اند و اين مساله اکنون مردم ايران با آن شرايط وحشتناک تنها راه اعتراض خود را در شکاف ميان اين حاکميت وحشتناک يافته

ل مقايسه حاکميت خاص در اينجا با هيچ يک از کشورهای امريکای التين و يا بلوک شرق قاب. ای به آن توجه ندارند که متاسفانه عده

 زندانی ٢حداقل . با يک تظاهرات ساده ی اول ماه مه با شديدترين وجه برخورد شد، تجمعات آرام مردم با گلوله پاسخ داده شد. نيست

خشونت به کار رفته از جانب .  تير در زندان و به خاطر صدمات ناشی از رفتارهای خشن در زندان کشته شده اند١٨دستگير شده در 

  .با هيچ کدام از خشونت های موجود در سی سال گذشته در کشورهای ديگر قابل مقايسه نيستپليس در آن 

های خود  هايی بوده که مردم ما در سی سال گذشته دريافته اند و اکنون از اين شکاف بوجود آمده برای بيان خواسته اين همه درس

در حقيقت کشاندن بخشی از حاکميت به چالش با بخش ديگر "  خائنیهاشمی حرف نزنی : "شعارهايی نظير. هوشمندانه استفاده می کنند

رو  کند مردم دنباله آن کس که گمان می. اين نشان از هوشياری مردم است. شناسند است در حالی که مردم هر دوبخش را به خوبی می

  . صحبت کند و از ظن خود يار ديگران نشودها بزند و با مردم اند، بهتر است سری به خيابان يک جناح در مبارزه با جناح ديگر شده

  .اما مردم ما به نيروی خودشان حقشان را می گيرند

اند، اعتقاد بر آن دارند که دراين  های اخير مورد انواع آزارها قرار گرفته به همين جهت است که بسياری از روشنفکرانی که در سال

ماشين . های اصلی مردم که همان برکناری ماشين سرکوب است را مطرح کردخواسته . اعتراضات بايد شرکت کرد و آن را ارتقا داد



بسيح، سپاه، نوپو، نيروی ويژه، نيروی انتظامی، پليس امنيت، اطالعات، اطالعات سپاه، :  نوع پليس است٩سرکوبی که شامل حداقل 

  ...پليس قضايی و 

ايه داری با مبارزات مردم ما بيانگر آن است که آنان به هيچ وجه تمايل به های نظام جهانی سر م گانه رسانه های دوگانه وگاه چند برخورد

  .های از پيش تعيين شده هستند های مردمی ندارند بلکه خواهان هدايت آن با راه راديکاليزه شدن جنبش وگسترش خواسته

آن است که تمام اين سه وجه از راديکاليزه داری جهانی  کار تا نظام سرمايه طلب و محافظه گرا از اصالح وجه مشترک نيروهای واپس

های خود جلو راديکاليزه شدن  کنند با سازش شدن حرکت مردمی و باال رفتن خواسته های آن وحشت دارند وبا تمام وجود تالش می

ن است که آنان بتوانند بر های مردم فراتراز آ دانند در ميان مردم ما جايی ندارند وخواسته زيرا هم اينان وهم آنان می. جنبش را بگيرند

  .آورده کنند

سعی در جلوگيری از راديکاليزه ) طلب کار و اصالح محافظه(ی جهانی، و دو وجه بنيادگرايی هر يک از سه وجه فوق، يعنی نظام سلطه

های مختلف آن هر  شی جهانی نيز يک دست نمی باشد، بخ و از آنجا که نظام سلطه. های مردم منطقه به شيوه ی خود دارند شدن خواسته

ی چماق وسرکوب معتقد  کار که هم چنان به شيوه جناح های محافظه. کنند کدام با يکی از جناح های و در تقويت آن هم جهت حرکت می

جناح . کند ی جهانی، همراه با قرار و مدارهای پنهانی دريافت می است، پاداش خود را با سکوت و يا اعتراضات کم رنگ نظام سلطه

های بهشت برين نظام سرمايه داری و آزادی  های پرسروصدای غربی همراه با وعده ی خود را بازار آزاد و رسانه طلب پشتوانه حاصال

 ممکن است در انتها حداکثر به برداشتن حجاب اجباری و آزادی چند خواننده  اين جناح. های پرزرق و برق نظام سرمايه داری می داند

زيرا .های مردم را محدود کند و از تعرض به اصل نظام سودمحور با تمام توان جلوگيری خواهد کرد خواستهی هاليوودی  و هنرپيشه

ی جهانی نيز از انتقال قدرت از يک جناح به جناح ديگر  نظام سلطه. ی اقتصادی متفاوتی ارائه نداده است اساسا تا کنون هيچ برنامه

کند يا  ها حرکت می د شد زيرا درهر دو صورت منافع او تامين است، بلکه ميان جناحچندان متضرر نشده و چندان هم خوشحال نخواه

دهد تا با در هم  های پرقدرتش را در خدمت رنگی کردن و يا رنگی نشان دادن حرکت مردم قرار می رسانه. کند بهتر بگوييم بازی می

های رفرميستی بتواند راديکاليسم اين جريان را گرفته و  تهای راديکال مردم و حرک ريختن مفاهيم و مغشوش کردن مرز ميان حرکت

ای نخورد و هم چنان بتواند به قراردادهای پرآب و نان و  ای هدايت کند که به اصل نظام سودمحور ضربه رهبری آن را به گونه

  .ای اميدوار باشند سودهای افسانه

ی جهانی با بنيادگرايی است که به قدرتی  اين اتحاد نامقدس نظام سلطههای واقعی مردم بپاخواسته استقالل وآزادی از  امروز خواسته

و نظام سلطه ی جهانی دريافته است که مافع . خواهی در ايران و منطقه تبديل شده است وحشتناک در سرکوب هر گونه ندای آزادی

قويت و تثبيت حکومت هايی مانند ايران، عربستان، ت. گرايی است که منافع او را تامين کند اقتصادی وسياسی او در وحدت با نوعی بنياد

  .ی جهانی در منطقه است ی سرمايه عراق، افغانستان، امارات، پاکستان و حتا ترکيه ضرورت تداوم سلطه

  

ها زيرنويس  
  

های  براساس گزارش و ١٣٨٧ دی ١٥در  ، به نقل از روابط عمومی گمرك ايران)فيت(به گزارش بخش اخبار شرکت بازرگانی بين المللی آزاد * 

 درصد رشد نسبت ٢٢٢٫٣٨ ماهه سال جاری صادرات اياالت متحده امريكا به ايران با ٩طی آوری اطالعات و ارتباطات گمرك،  دفتر آمار و فن

 اياالت متحده سهم.  و اين آشور از اين نظر در رتبه هيجدهم قرار دارد هزار دالر افزايش يافته١١٦ ميليون و ٤١٣به مدت مشابه سال قبل به 

در حالی که  آشور انگلستان به لحاظ واردات در رتبه ششم و پس از سوئيس و .  درصد بود٠٫٩٧امريكا از آل واردات آشورمان در مدت ياد شده 

ه ايران صادر  هزار دالر انواع آاال ب٨١٠ ميليون و ٥٧٨ ماهه سال جاری به ميزان يك ميليارد و ٩انگلستان در . جمهوری آره جای گرفته است

 ٩٨٣يليون و  م٧٦٥سهم چين از واردات آشورمان سه ميليارد و .  درصد از آل ارزش واردات آشورمان را به خود اختصاص داد٣٫٧١آرد و 

 درصدی ٦٥/٠٣آمارها حاآی از افزايش .  هزار دالر بود٩٠ ميليون و ٤٩٢ درصد و از آل صادرات يك ميليارد و ٨٫٨٦هزار دالر به ميزان 

 درصد از ٩٫٧٦آلمان با اختصاص .  درصد رشد يافته است٢٦٫٤٧ادرات ايران به چين در مدت ياد شده است در حاليكه واردات ايران از چين ص

سهم .  درصد رتبه نوزدهم را به خود اختصاص داده است١٫٥٨ارزش آل واردات از اين حيث در رتبه دوم قرار دارد اما از نظر صادرات با 

در مدت ياد شده .  هزار دالر بود٨٣٦ ميليون و ٢٢٠ هزار دالر و از صادرات ٧٧٨ ميليون و ١٤٧ردات آشورمان چهار ميليارد و آلمان از وا



امارات متحده  . درصد آاهش داشته است١٧٫٧٠ درصد افزايش داشته و اين درحالی است آه صادرات ايران به آلمان ٥٫٣٦ايران از آلمان واردات 

سهم اين آشور .  درصد صادرات بزرگترين شريك تجاری آشورمان بود١٢٫٨٢ درصد از واردات و ٢٥٫١٠امسال با اختصاص  ماهه ٩عربی در 

های  براساس گزارش.  درصد افزايش يافته است٤٠٫٩٤ درصد و به لحاظ واردات ٦٫١٠از صادرات آشورمان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 

رتباطات گمرك با اينكه آشورهای آلمان، سوئيس، انگلستان، فرانسه و ايتاليا از نظر حجم واردات به ايران در آوری اطالعات و ا دفتر آمار و فن

ميان ده آشور عمده قرار دارند اما از نظرصادرات آشورهای ياد شده در بين ده آشور عمده جايگاهی ندارند و تنها آشور بلژيك با اختصاص رتبه 

  .گردد آه بيشترين ميزان صادرات را به آشورمان داشته است ی محسوب میيازدهم نخستين آشور اروپاي

. کنند اما بعد از مدتی ثابت شده است ها درز می کند هر چند اول هر دو طرف آن را تکذيب می  هر از چندگاهی اخبار اين معامالت به رسانه-١

 و AIM-54Cهای   ميليون دالر از قطعات حساس، موشک٢٠٠حدود ، ٢٠٠٧ ژانويه شود که در  دريکی از اخرين اين گونه خبرها گفته می

رادارهای موجود در انبار نيروی دريايی اياالت متحده، از طريق قاچاقچيان بازار سياه اسلحه، توسط ايران خريداری شده است که پرونده آن در 

 اتهام نقض قوانين تحريم ايران و انتقال غير قانونی تجهيزات نظامی به ها نفر به های گذشته ده تا کنون و در طی سال. های امريکا مفتوح است دادگاه

  .اند  قرار گرفته و يا محکوم شدهايران تحت پيگرد

 )١٣۵٧ ديماه ١۶روزنامه اطالعات ( تشکيل شد وپس از آن تماس با مقامات مذهبی ايران آغاز شد ١٣۵٧ دی ماه ١۴کنفرانس گوادلوپ در  -٢

يك فرد سعودی به نام عدنان خاشوقچی و يك ايرانی به نام منوچهر قربانی فر آه بعضی او :  اسلحه در اين ميان نقش داشتند دو دالل خصوصی-٣

عالوه بر اين يك دالل سالح اسرائيلی، به نام ال شوييمر ، نيز توسط لدين و به سفارش ديويد آيمچ به مك . را مشاور نخست وزير ايران می دانند

  .  شدفارلين معرفی

در ) رابط نظامی پيشين اسرائيل و ايران( فر و شوييمر و اسرائيلی ديگری به نام ياآوف نيمرودی  در نهايت لدين در اواخر جوالی با آيمچ ، قربانی

ياالت متحده به در نهايت اين امر سبب شد برای برقراری رابطه با ايران در سازمان امنيت ملی طرحی تازه ريخته شود و ا. اسرائيل مالقات آرد

  .منظور صيانت گروگان های خود، موشك ضد تانك تاو و موشك ضد هوايی هاوك را به ايران بفروشد

 موشك تاو خود را به ايران بفروشد و اياالت متحده اين ٥٠٠ آگوست اسرائيل احساس آرد از طرف سازمان امنيت ملی اجازه يافته است آه ٣٠در 

 سپتامبر ١٤ موشك باقی مانده در ٤٠٠ به ايران تحويل داده شد و ١٩٨٥ آگوست ٣٠ عدد از اين موشك ها در ١٠٠ .تعداد را جايگزين خواهد آرد

نامه  خبرگزاری فارس، ويژه. ( سپتامبر آزاد شود١٤های امريكايی به نام بنيامين وير در  اين معامله باعث شد يكی از گروگان. به دست ايران رسيد

  )دفاع مقدس

ابطه پس از سروصدای بسيار محافل مستقل، دولت ايران از نماينده ی حقوق بشر سازمان ملل آقای گاليندوپل، برای بازديد از  دراين ر-٤

که البته معلوم نشد گزارش ايشان به چه کار آمد و بيشتر به نظر می رسيد اين سفر برای ماست ملی کردن قضيه و . های ايران دعوت کرد زندان

  .ومی و گشودن راه پرداخت وام ها به ايران بودانحراف افکار عم

  به نقل از محافل ديپلماتيک در پاکستان" نتسايگرآ کلنراشتات "ی آلمانی  روزنامه -۵

 درصد از عراقی ٢١ يازده ماه پس از سقوط صدام بر طبق نظر سنجی دامشگاه آکسفورد تنها ۴٢١ ص٧ دکترين شوک نامی کلين بخش- ۶

  هاخواهان حکومت مذ هبی بودند

 ، عليرضا ثقفی ، نگاهی به سرمايه گذاری در صنايع نفت و گاز٥راه آينده ، شماره  -٧

، لوموند  Laurent CARROUE ،نوشته"ايستد ،قلب صنعت اتومبيل امريکا از حرکت باز می يکی از پرونده های اصلی آقای باراک اوباما" -٨

  com.piknet.www  -  ديپلوماتيک

  ن شبكه افق انديشه غرب مشاوري-٩

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

   نقل از وطن امروز- ١٠

ليست منتشر شده   از بنيامين ناتان ياهو دريافت نمود اسم وی در١٩٩٨نستله جايزه جوبيلی را در سال   آقای پيتر برايک نماينده وقت شرکت- ١١

ديده می شود که صحت اين ليست توسط کميسيون حقوق بشراسالمی   در بخش صنايع غذايی١٩٩٨ اکتبر ١٤در  virtual Israel web site توسط

  به تاييد رسيده است

سرمايه توسعه اقتصادی اين رژيم در خاک فلسطين اشغالی  جايزه جوبيلی جايزه ای است که اسرائيل به اشخاص يا سازمانهايی که منظور :توضيح(

اقتصادی اين رژيم در   ميليون دالر کمکها ی اسرائيل به شرکتهای حامی٥/٦از % ٢٤: سهم نستله از اين جايزه گذاری می کنند پرداخت می کندکه

  ١. سال می باشد



 

ويووگزارش  ازبرنامه اخبار تلويزيون تال٢٠٠٠دسامبر سال  ٢٤ دقيقه بعد از ظهر روز ١٢:١٧به گزارش رويتر پخش شده در ساعت   .٢

صهيونيست در آن  ٢٣٠٠٠همان هفته شرکت نستله مرکز تحقيق وتوسعه خود رادر شهرک سديروت در شمال غزه که  روزنامه معاريو در يکشنبه

  نستله در همين شهرک قرار دارد ساکن هستند را افتتاح نموده است و ديگر اينکه ساختمان اصلی شرکت

افزايش  % ٥٠به% ١٠را از ) شرکت توليد محصوالت غذايی در اسرائيل ) osem Investment در سهام خود ٢٠٠٢شرکت نستله در سال  .٣

 http://www.arabia.com/Qatar/business/article/English/0,5508,36207,00.html. رژيم شد مشمول معافيت مالياتی  اين داد و

اسرائيل به تحريم اقتصادی اعراب   با تا سيس يک کارخانه در١٩٦٦سال وب سايت رسمی دولت اسرائيل شرکت کوکا کوال در  به گزارش .- ١٢

  ١ .تثبيت اين رژيم برداشت عليه اسرائيل دهن کجی نمود وگام مهمی را در راه

  در يک ضيافت شام١٩٩٧ می ٢٩تاريخ  روزنامه رسمی يهوديان در آالباما هيات اقتصادی دولت اسرائيل در Southern Shofar به گزارش -٢

 ١٩٨٠ تا ١٩٥٤درسالهای  اش از اسرائيل در مقابل تحريم اقتصادی اعراب شرکت کوکا کوال به خاطرپشتيبانی نماينده که در آتالنتا برگزار شد از

شرکت ميتر که بوسيله آژانس يهود پشتيبانی می  کوکا کوال توسط.(http://www.bham.net/shofar/1997/0697/nbriefs.html .تقدير نمود

   ميکندرا برگزار ) شامل مشاجره اعراب و اسرائيل ( حمايت از اسرائيل  برای کارگرانش دوره های آموزشیشود

http://www.meitar.org.il/news/news.htm  

کارخانه ای را در   اسرائيلی٧٠٠زايی برای   شرکت کوکا کوال به منظور اشتغال٢٠٠٢ جوالی ١٩تاريخ  به گزارش روزنامه هاآرتص در .٥

  .هرک کيريات گات واقع در حيفا بنا ميکندش

 html.0226-news-boycott/uk.co.inminds.www://http 

های بزرگ جهان  حمايت گسترده شرآت دی پيش آژانس يهودی دياسابورا ، با انتشار گزارشی ازچن:به اسرائيل کمک نظامی می کند کوکا کوال. ٦

ميليارد  ٣/٢اين گزارش آمده است شرآتهای نوشابه سازی آوآاآوال و پپسی ، هر آدام معادل  در. به صهيونيسم و رژيم صهيونيستی پرده برداشت 

باشد را   ميليارد دالر می٧٠فروش ساالنه اين شرآتها آه بالغ بر  آل % ٤/٥ ميكنند آه اين رقم دالر در سال برای تحقق آرمانهای اين آژانس آمك

  .دهد  تشكيل می

داده   ميليارد دالر در اختيار ارتش اسرائيل قرار٣/١بسيار مدرنی را به ارزش  ای اما نكته مهم آن است آه شرآت آوآاآوال اخيرا تجهيزات رايانه

 .است 

   – motalebe.ir :٢٢٧٣: کد مطلب١٣٨٥ آبان ۶شنبه :  تاريخ- ١٣

  ردينو فر١٨روسيه، , ريا نووستی, خبرگزاری )١٣٨٨ تير ٢٩عصر ايران  (- ١٤

 

 

 

 


