
 با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتورى

 ”!واليت فقيه“براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژيم 

 1388تيرماه    30،  821شماره 

 بيست و چهارمسال  هشتم،  دورة

واليت فقيه، مشروعيت نظام و حق خدشه 
 ناپذير حاكميت مردم 

 !��ر��ان �� ���ر	 ���� ��ی� 
 نقش جنبش دانشجويي در مبارزه با استبداد و ارتجاع 

   6ادامه در صفحه   3ادامه در صفحه 

 در صفحات ديگر
  4سناريو و ضد سناريو                      در ص 

: درباره مذاكرات آمريكا و روسيه
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تيرماه، جنبش دانشجويـي   18با فرارسيدن 
كشور دركنار ديگر گـردان هـاي جـنـبـش          
مردمي، سالگرد اين رخداد ماندگار و تاريخـي  

 . را گرامي مي دارد
امسال دراوضاعي از اين واقعه ياد مي شود، 
كه درجريان كودتاي انتخاباتي بـار ديـگـر        
مزدوران مسلح سپاه، بسيج و لباس شخصـي  
با برنامه اي از پيش طراحي شده و با هـدف    
مرعوب ساختن توده هاي مـيـلـيـونـي، در          

خرداد ماه، به كوي دانشگاه  25و  24روزهاي 
تهران و خوابگاه دانشگاه صنعتي اصـفـهـان      
يورش برده و فجايعي به مراتب بـزرگـتـر و      
خونين تر آفريدند و ميزان هراس خود را از     

جنبش دانشجويي و تاثير مبارزات جوانان برجنبش 
 . دمكراتيك سراسري به نمايش گذاردند

هراس مرتجعان تاريك انديش از جـوانـان و         
رژيم واليت فـقـيـه    .  دانشجويان، ريشه عميق دارد

علي رغم تالش جدي، درطول سي سـال اخـيـر،      
هرگز موفق نگرديده، دانشگاه ها و به طور كـلـي     
جامعه جوان ايران را به انقياد كشيـده و صـداي       

حضور اعـتـراض   .  اعتراضات آنان را خاموش سازد
آميز مردم درخيان هاي تهران و اعـالم تـداوم         
مبارزه با كودتاي انتخاباتي و دولت برآمـده از آن      

تيرماه، گواه روشن اهميت مـبـارزات    18درسالگرد 
دانشجويي و اين رخ داد درنبرد عليه اسـتـبـداد و      

درحكومت اسالمي مشروعيت و مقبوليت بـا  “ 
يكديگر متفاوت است وهمراهي مردم، بـراي  

به بيـان  ”  . حكومت مشروعيت ايجاد نمي كند
دقيق تر، آيت اهللا يزدي عضو فقهاي شوراي 
نگهبان و از عامالن تقلب انتخاباتي تاكيد مي 
كند، در حكومت اسالمي مورد نـظـر وي و       
امثال مصباح يزدي، مكارم شيرازي و ديـگـر   
واپس گرايان راي مردم ارزشي نداشته و نظام 
اسالمي يا رژيم واليت فقيه براي مشروعيت 
خود نيازي به راي مردم ندارد و اصوال راي و 
 . نظر مردم در چنين حكومتي فاقد ارزش است

مشروعيت حاكـمـيـت در      “ :  وي سپس افزود
اسالم از طرف خداوند است و مـقـبـولـيـت        

به عـبـارت   ”  . حاكميت با همراهي مردم است
ديگر مطابق اين نظر كه ديدگاه قـالـب در       
شوراي نگهبان مي باشد حكومتي و يا دولتي 
اسالمي حتي اگر از سوي مردم برگزيده نشده 
باشد، داراي مشروعيت بوده و حضور و راي     
مردم فقط براي اين حكومت مقبوليت ايجـاد  

در حقيقت دولت يا حكومت به دليل .  مي كند
اينكه مشروعيت خود را از طـرف خـداونـد        
كسب مي كند، به مقبوليت، هميشه و در همه 

محمد يـزدي در ادامـه       .  حال نيازمند نيست

مقاومت تحسين برانگيز مـردم بـرضـد      
كودتاي انتخاباتي و برگماري دوباره دولـت  
احمدي نژاد و حـوادث روزهـاي اخـيـر،         
موضوع كليدي مبارزه براي تامـيـن حـق      
حاكميت مردم و تعلق تمامي قـدرت بـه       
اراده توده هاي مردم را به شكل بي سابقه 
 . اي به بحث روز بـدل سـاخـتـه اسـت           

پس از خطبه هاي نماز جمعه ديروز تهران 
تيـرمـاه،    27خبرگزاري فارس )  تيرماه 26( 

مشروح اظهارات محمديزدي عضو فقهـاي  
شوراي نگهبان و رييس شـوراي عـالـي        
جامعه مدرسين حوزه علميه قم را منتـشـر   

مصاحبه يزدي كه از چهره هـاي    .  ساخت
شديدا تاريك انديش شناخته شـده رژيـم     
واليت فقيه به شمار مي آيد، بـه داليـل       
متعددي با اهميت تلقي مي گردد و با دقت 
به آن مي توان ماهيت واقعي طـراحـان و     
مجريان كودتاي انتخاباتي اخير و نيز جنبه 
هايي از علل شكاف ژرف درميان محافل با 
نفوذ حكومت و روحانيون بلـنـد پـايـه و         
ــاخــت           ــاز شــن ــدرت را ب  .صــاحــب ق

محمديزدي، رييس شوراي عالي جـامـعـه    
مدرسين حوزه علميه قم از جـملـه بـراي      
توضيح و تشريح مضمون و جوهره واليـت  
: فقيه و حكومت واليـي اعـالم داشـت         

    2ادامه در صفحه 

وضعيت بازداشت شدگان 

 !نگران كننده است

با گذشت چند هفته، هنـوز وضـعـيـت       
بسياري از بازداشت شدگان رويـدادهـاي     
اخير درزندان هاي مختلف كشور، به ويژه 

بازداشـت  .  تهران، مبهم و نامشخص است
فعاالن سياسي، اجتماعي و روزنامه نگاران 
شناخته شده و جمع كـثـيـري از مـردم         

خرداد ماه آغاز شد  23معترض، كه از روز 
و تاكنون به اشكال گوناگون ادامـه دارد،    
بخشي از سياست از پيش برنامـه ريـزي     
شده مرتجعان كودتـاچـي بـراي درهـم         
شكستن جنبش مردمي وخاموش ساختـن  
صداي اعتراضات حق طلبانه است و بـه    
همين دليل تاكنون هيچيـك از ارگـان       
هاي ذي ربط رژيم مانند وزارت اطالعات، 

دادگـاه  ( سپاه پاسداران و قوه قضـايـيـه        
حاضر به پذيرفتن مسئوليت ايـن  )  انقالب

دستگيري نيستند و به هـزاران خـانـواده      
 . دردمند و نگران پاسخ روشن نمي دهند

تير ماه امسال، پـاسـدار    14روز يكشنبه 



1388تيرماه     30شنبه  دو  2  821شمارة  

تير تجمعات گوناگون ده ها هـزار     18امسال در سالگرد . ارتجاع است
نفري در مناطق مختلف شهر تهران و سردادن شعارهايي چون مـرگ  
برديكتاتور و حمايت از ميرحسين موسوي، نشان داد، نقش و جايـگـاه   

جنبش دانشـجـويـي    
درمبارزه سـراسـري،   
امري موقت و لحظه 
اي نيـسـت و ايـن        
جنبـش بـا سـنـن         
درخشان انـقـالبـي      
ومردمي خود بخـش  
تاثير گذارد و جدايـي  
ناپذير پيـكـار تـوده      
هاي ميليوني مـردم    
ــاي      ــودت ــرضــد ك ب
انتخاباتـي و بـراي       
طرد واليت فـقـيـه      

دقيقا به دليـل  .  است
اين اهميت است كـه  

 18( روز پنجشنـبـه     
همزمـان بـا     )  تيرماه

تجمعات اعـتـراضـي    
مردم، اوباش بسيج و 
لباس شخصـي هـا     
براي ايجاد جو رعـب  
و وحشت و انـتـقـام    
گيـري از جـوانـان        
ودانشجويان به چنـد  
خوابـگـاه دانشـگـاه       

تـيـرمـاه       18خبرنامه اميركبير،   .  يورش بردند)  پلي تكنيك( اميركبير 
نيروهاي لباس شخصي مجهز به سالح هاي سرد و گرم “ : گزارش داد

با همراهي موتور سواران سازماندهي شده به  برخي خوابـگـاه هـاي      
نيروهاي لباس شخصي امشب درحمله .  دانشگاه امير كبير حمله كردند

به خوابگاه گلش درخيابان به آفرين با ورود به خوابگـاه تـعـدادي از        
همـچـنـيـن     ...  دانشجويان ونگهبانان را مورد ضرب و شتم قرار دادند 

لباس شخصي ها به همراهي نيروي انتظامي به درب خوابگاه يـاوري  
دانشگاه اميركبير مراجعه و با مانور همراه با سالح سرد و گـرم بـه         

 ”.....تهديد دانشجويان پرداختند 
به هر روز نقش جوانان و دانشجويان درتحوالت كنوني ميهن مـا،    
نقش موثر و برجسته اي است و رژيم واليت فقيـه و ارگـان هـاي          
امنيتي و اطالعاتي آن نيز با علم به اين موضوع بخش مـهـمـي از        
 .ماشين سركوب خود را به سمت جنبش دانشجويي متمركز ساخته اند

جنبش دانشجويي كشور با همه فراز و نشيب هاي خود و بـاوجـود     
فشار سيستماتيك خشن ارتجاع حاكم، طي ساليان اخير درمقايسه بـا    

به لحاظ كيـفـي رشـد و قـوام            1376دهه هفتاد و رخداد دوم خراد 
بيشتري يافته و اكنون تجربيات  گرانبهايي را از نبـرد بـا اسـتـبـداد          

اين جنبش با تلفيق صحيح مـبـارزه     .  درمراحل مختلف اندوخته است
صنفي وسياسي، مانورهاي هوشيارانه دربرابر ارتجاع و با تحكيم پيوند 
با مبارزات كارگران و زنان وحضور آگاهانه درانتخابات اخير و ارزيابـي  
واقع بينانه تر از صحنه سياسي كشور، رشد و بلوغ سياسي خود را بـه    

تاكيد فعالين اين جنبش از گرايشات مـخـتـلـف     .  نمايش گذارده است
ايدئولوژيك بر اين مهم كه، جنبش دانشجويي تابع مبـارزات  -سياسي

همگاني و سراسري است، از آن نيرو مي گيرد و به نوبه خـود بـه      ...ادامه نقش جنبش دانشجويي 
دسـتـاورد   .  ارتقا و رزمندگي مبارزه جنبش مردمي ياري مي رسـانـد  
درعـيـن   .  ارزنده اي به شمار مي آيد كه نبايد به آن كم اهميت داد

حال طي ساليان گذشته نيروها و گرايشات سياسي و سـازمـانـي        
مختلف جنبش دانشجويي با وجود آنكه، ارگان هـا و نـهـادهـاي         
امنيتي با برپايي جنگ تبليغاتي

رواني سعي داشته و دارند به   -
پراكندگي و نفاق دامن زده و   
مبارزان جـوان را بـه جـان          
يكديگر انداخته و از اين طريق 
جنبش پويا، زنده و پـرشـور       
دانشجويي را مهار سازنند، بـا    
درك درست از اهميت اتـحـاد   
عمل درصحنه سياسـي ايـن     
ترفند رژيم را خنثي و برنـامـه   
. هاي آن را نقش برآب كردنـد 

حضور نيرومند وموثر جنـبـش   
دانشجويي درحوادث اخير و از 
جمله شركت درانتـخـابـات و      
مبارزات پس از آن و مقاومـت  
دربرابر كودتاي انتخاباتي ثابت 
كرد تا چه اندازه حفظ اتـحـاد   
عمل ضمن بـرخـورداري از       
ديدگاه ها و بـيـنـش هـاي         
متفاوت براي مقابله با استبـداد  
حاكم و به عـقـب نشـيـنـي        
واداشتـن و سـپـس درهـم           
شكستن آن با اهميت بـوده و    

تاكيد براين امر از آنجـا  . هست
ضرور مي نـمـايـد كـه مـا            
درمرحله اي فوق العاده حساس و بغرنج تاريخـي قـرار داريـم و          
جنبش مردمي درمصاف با استبداد واليت فقيه، گام هاي ارزنده اي 
به بيش برداشته و خود را براي رويارويي سرنوشت ساز آماده مـي    

مبارزه براي نيل به آزادي و عدالت اجتماعي دراين مـقـطـع      .  سازد
تاريخي از مراحل گوناگوني عبور مي كند كه جنبش بايد با آمادگي 
الزم و تعيين سياست و شعارهاي واقع بينانه و صـحـيـح از ايـن         
مراحل عبور كرده و سرانجام ضربه نهايي را بر استبداد و ارتـجـاع     

ازاين رو، جنبش دانشجويي هرچقدر سازمان يافتـه تـر     .  فرود آورد
منسجم تر و متحد تر دراين مبارزه حياتي حضور يابد بـه هـمـان        
ميزان توان ونيروي جنبش سراسري دمكراتيك و آزاديـخـواهـانـه     

جنبش دانشجويي نقش فوق العـاده  .   مردم افزايش پيدا خواهد كرد
پر اهميتي درمجموعه جنبش همگاني مردم داراست و به عـنـوان     
يكي از گردان هاي اصيل پيكار براي نيـل بـه آزادي، عـدالـت           
اجتماعي، و مقاومت دربرابر كودتاي انتخاباتي اخير وطرد استبداد و   

 .ارتجاع، وظايف خطيري بردوش دارد
گسترش مبارزه و ارتقاء سطح سازماندهي به همراه تقويت پيوند  

با مبارزات كارگران و زنان ونيز تقويت و تحكيم موقعيت جـنـبـش    
اعتراضي كنوني برضد دولت نامشروع برآمده از كودتا از جمله ايـن  

جوانان و دانشجويان ميهن ما ثـابـت كـرده انـد، از           .  وظايف اند
. شايستگي الزم براي انجام اين وظايف مهم تاريخي بـرخـوردارنـد   

آينده ميهن و رهايي از چنگال استبداد و ارتجـاع درگـرو مـبـارزه         
 !جوانان است
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عراقي يكي از فرماندهان سپاه تهران بزرگ و از عوامل اصلي كشتار و 
: سركوب ودستگيري مردم بي دفاع، درجمع خبرنگـاران يـادآور شـد       

به دنبال دستگيري مسببان اصـلـي ايـن        )  رژيم واليت فقيه( نظام “ 
اعتشاشات است، حضور افراد مختلف در راه پيمايي ها و دعوت گـروه  

با اعالم نتايج و   ...  هايي كه خواهان براندازي بودند، غير قانوني  بود 
سپاه مردم را   ....  بعد از انتخابات ومحرز شدن شكست عوامل آشوب  

دعوت به آرامش كرد و صف اغتشاش گران را از افـراد عـادي جـدا        
نمود، اما با توجه به حجم بسيار بااليي از مردم كه به خيابان ها آمـده  

گستردگي بـاالي اغـتـشـاشـات        ...  بودند، اين كار زمان بسياري برد 
با مصوبه شوراي عالي امنيـت مـلـي،      ....  درتاريخ نظام بي سابقه بود 

درحال حاضـر  .  بسيج وارد صحنه شد وبيش از هزار نفر را دستگير كرد
نيز افرادي هستند كه به صورت زيرزميني و پوشيده به دنبال ايـجـاد     
اغتشاش مي باشند كه بايد اين افراد نيز دستگير شده و به مـجـازات     

 ”.برسند
به اين ترتيب يكي از فرماندهان سپاه رسما اعتراف مي كـنـد كـه      
اوباش بسيجي با آمادگي قبلي به سركوب اعتراضات حق طلبانه مردم 

اما پرسش اينجا اسـت  .  پرداخته و حداقل هزار نفر را دستگير كرده اند
كه محل نگهداري، بازجويي و مهم تر از آن نوع رفتار و بازجويـي از    
اين همه انسان كجاست و چگونه انجام مي شود و اصوال چرا و به چه 
دليل هيچيك از نهادهاي رسمي حاضر به پذيرش مسئوليت بازداشت 

 !شدگان نيستند و خانواده ها را از نگراني به درنمي آورند؟
به لحاظ حقوقي نيز گروهي از وكالي شرافتمنـد، عضـو كـانـون         
وكالي دادگستري، نهادي مستقل كه پس از كودتا زير فشـار قـرار       
دارد، چندي پيش، ضمن تاكيد برحقوق بازنشستگان و تاكيد بـرغـيـر    

كسانـي  ...  ”  . قانوني بودن رفتار ماموران نظامي و امنيتي اعالم داشتند
كه درصحنه تظاهرات و درگيري ها دستگير نشده اند، درمورد ايـنـان   

و درمحضر مقام قضايـي  ...  بايد بدوا اخطاريه ارسال و ابالغ شده باشد 
سـاعـت      24بالفاصله تحقيقات از ايشان شروع شود و حداكثر ظرف 

مبادرت به تحقيق كند، واال بازداشت غير قانوني تلقي و بـا قـاضـي        
كساني هـم كـه       ...  تحقيق به مجازات مقرر قانوني برخورد مي شود 

درمحل تظاهرات دستگير شده اند البته بايد توجه كرد مطابق قوانيـن  
موجود صرف حضور درخيابان، نمي تواند دليل دستگيري باشد، به هر 
حال در مورد اين نوع دستگيري ها هم ماموران حق ندارنـد فـرد را       

ساعت تحت نظر نگه دارند و درغير اين صورت بايد اتهام  24بيش از 
متهم با ذكر داليل بالفاصله كتبا به او ابالغ شود و همه مـتـهـمـان       

 ”.وبازداشت شدگان مي بايد وكيل داشته باشند
وكالي مستقل سپس دربرابر بي قانوني و وحشيگيري ماموران سپاه 

هرگونه شكنجه متهم به منظور اخـذ  “ :  و بسيج و دادستاني مي افزايند
اقرار يا مجبور كردن او به امور ديگر ممنوع است و چـنـيـن اقـاريـر        
اطالعاتي قابل اعتنا و استناد نيست، همچنين وقتي كساني دستگـيـر   
مي شوند ضمن اعزام سريع آنها نزد مقام قضايي بايد خانواده ايشـان    

 ”.درجريان دستگيري قرار گيرند و بي خبر نمانند
درست برخالف چنين حقوق بديهي كه وكالي عضو كانون وكالي 
دادگستري بر آن تاكيد مي كنند، رفتار و اقدام ماموران امـنـيـتـي و         

اعـم از    ( نظامي و نيز دادستاني انقالب اسالمي با بازداشت شدگـان    
مردم معترض و حق طلب و فعاالن سياسي و اجتماعي شناخته شده و 

، دركمال خشونت و بي قانوني بـوده و    ) روزنامه نگاران و دگرانديشان
هست كه سخنان فرماندهان سپاه و مامورين وزارت اطالعات گواه آن 

 . است
روز از دستگيـري هـاي      10دراين خصوص پس از گذشت بيش از 

هدفمند و برنامه ريزي شده، گروهي از وكالي مدافع فعاالن سياسـي  

و روزنامه نگاران بازداشتي اعالم داشتند، مطابق اطالعات دريافتـي  
آنان، اتهام اغلب افرادي كه دستگير شده اند، اقدام عليه امنيت ملي 

عالوه براين و به موازات برنامه اعتراف گـيـري،     .  عنوان شده است
ارتجاع حاكم با هدف سياسي معيني و با حمايت ولي فقيه و ديـگـر   
نهادهاي مجري كودتاي انتخاباتي درحال پرونده سازي و جو سازي 

روزنـامـه   .  برضد نامزدهاي معترض به ويژه ميرحسين موسوي است
: تيرماه دراين بـاره نـوشـت      13كيهان دريادداشت روزخودبه تاريخ 

اين روزها جريان آلوده اي كه براساس شواهد واسناد موجود بـراي  “ 
قانون شكني، قتل مردم بي گناه، غائله آفريني، غارت اموال عمومي 
و تضعيف اقتدار نظام اسالمي ماموريت بيروني داشتـنـد، بـعـد از         
ناكامي توام با رسوايي دراجراي ماموريت ياد شده، به جاي آن كـه    
توبه كنند و عذر تقصير به پيشگاه خدا وخلق خدا آورند پرده ديگري 

تبديل توطئه شكسـت  ...  از توطئه مورد اشاره را به ميدان آورده اند 
خورده اخير به آتش زير خاكستر وحفظ آن به عنـوان يـك دمـل        
چكين و نيشتر نخورده براي آتش افروزي  وفتنه انگيزي درآيـنـده     

موسوي ...  مرحله ديگري از پروژه كودتاي مخملي آمريكايي هاست 
اگر چه دربيانيه اخير و پر تناقص خود بخش ديگري از مـامـوريـت    

به  -ديكته شده بيروني را به همانطور كه از قبل پيش بيني شده بود
جنايات هولناك و خيانت آشكاري كه متهمـان  ...  اجرا درآورده است 

اصلي آن از جمله موسوي و خاتمي، بايد در دادگاهـي عـلـنـي و         
 “... درمقابل چشم مردم مظلوم وخوانخواه پاسخگوي آن باشند 

اينگونه پرونده سازي و برچسب زني چه نامي مي تواند داشـتـه     
باشد؟ كودتاچيان ومزدوران گوش به فرماني چون شـكـنـجـه گـر        
مسئول كيهان، حسين شريعتمداري با كدام پشت گرمـي چـنـيـن       

اين تنوع برخورد، .  گستاخانه به همه لقب خيانت و جنايت مي دهند
آن روشي است كه با هزاران بازداشت شده اخير نيز صـورت مـي       

تن از اعضـاي     2تيرماه خبر از انتقال  14پايگاه خبري نوروز .  گيرد
جبهه مشاركت اسالمي حجاريان و امين زاده از زندان به بيمارستان 

اين خبر خود گوياي نحـو  .  تحت نظارت و كنترل سپاه پاسداران داد
رفتار با زندانيان درزندان هاي جمهوري اسالمي و بي قانوني حاكـم  

 . برزندان ها و محاكم رژيم واليت فقيه است
براي دفاع از حقوق همه بازداشت شدگان بدون استثـنـاء بـايـد       

هزاران انسان حق طلب بدون ارتكاب .  كارزاري وسيع را سازمان داد
جرمي درزندان ها اسير شده و زندگي و سالمت آنها درمعرض خطر 

براي نجات جان همه آنها بايد متحد و سازمـان يـافـتـه       .  قرار دارد
آزادي فوري و بي قيد و شرط همه بازداشت شدگان و   .   مبارزه كرد

زندانيان سياسي، خواست همگاني جنبش مردمي و نيروهاي مترقي 
 !و آزادي خواه كشور است

 

 ...ادامه وضعيت بازداشت شدگان 
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 سناريو  و  آنتي سناريو
سرلشكر فيروزآبادي، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، عالـي رتـبـه      

امـام  “ ترين فرمانده نظامي جمهوري اسالمي،در نامه اي  سرگشاده به 
، از زبان  نيروهاي انتظامي، گاردويژه، بسـيـجـي و لـبـاس          “  زمان 

شخصي و ساير اوباش وابسته به دولت و ولي فقيه كـه مـجـري و          
عوامل اغتشاشات پس از اعالم نتايج دهمين انتخابات پر تقلب رياست 
جمهوري بودند و آسيب هاي جاني و روحي و مالي جبران ناپذ يري به 
مردم رشيد و آگاه زدند و جنايات بي سابقه اي را مرتكـب شـدنـد،بـا       

مهدي جان آقا شما شاهدي كه به مـا لـقـب      “ خطاب خيلي خودماني 
منظورش نزديـك  [  خرداد آشوبگران  30در “ :  مي گويد”  ستمكار دادند

به دو ميليون مردم معترض به تقلب هاي گسترده انتخاباتي و حـاضـر   
در كوچه و بازار و تـن   [!!] . . .  بر ملت يورش آوردند]در خيابان هاست

بـا    -[!!] اين حافظان امنيت مـردم   -بسيجيان و نيرو هاي انتظامي[!!]  
و [!!]  قمه و ضربات سنگ و شعله هاي آتش گشودند، به پاي مصنوعي

سينه خسته جانبازان و حتي بانوان و كودكان رهگذر هم رحم نكردنـد  
و منافقانه سالح اهدايي آمريكا، اسرائيل، انگليس را به سـوي مـردم       
شليك كردند تا به خيال خام خود با كمك رسانه هاي بيگانه نـاجـا و     

با جنين ادعا هايي كـه  ).  تير 22اعتماد ملي، (  ”. . .بسيج را متهم كنند 
اين مقام عالي نظامي كشور مي كند،در صورت وقوع تجاوزي از سوي 
بيگانگان، علي القاعده اين دو ميليون مردم معترض به نتايج انتخابـات 

را بايد اول از مـيـان       -كه او آنان را تلويحاً عامل بيگانگان مي داند  -
برداشت، هرچند تعداد معترضان با احتساب معترضان شهرهاي ديـگـر   

اما هدف اصلي نامه سرگشاده اين .  كشور رقمي بسيار باالتر خواهد بود
 -مقام عالي رتبه نظامي حكومت پروراندن مضمون سناريويي حكومتي

امنيتي است كه بازداشتي هاي حوادث يك ماهه اخير بـايـد پـس از        
تحمل شكنجه هاي طاقت سوز جسمي و روحـي آن را در قـالـب            

سرلشكر بـا  .  در صدا و سيماي واليت فقيه آن را قي كنند“  اعترافات “ 
ماموران حفظ امنيـت و    ...  “ :  لحني مظلومانه و سوزناك ادامه مي دهد

بخوان باتوم بدستان و قمه و هفت تيـر كشـان     [  مدافعان حريم قانون
شدند، بي رحمانه آنهـا  [!!]  كتك خوردند، زخمي شدند، شهيد]  حكومتي

[!!] را زير چرخ هاي ماشين گرفتند اما صبورانه با جانشان از مردم دفاع
بخوان ندا، سـهـراب   [  كردند؛ در مقابل آنها بر كشته هاي دروغي خود

وي با همان سوز و بريزادامـه مـي     ).  همانجا( ”  ... عزاداري كردند....]  و
استحاله توده معترض به آشوبگران توسط [ از آنجا كه آشوبگران ” : دهد

حكومت هاي وامانده، از راه مظلوم نمايي و فريب ، ابزاري كـهـنـه و      
يعني مردم ضاربان [  در بين مردم پنهان شده بودند]  شناخته شده است

دست حافظان امنـيـت   ]  و قاتالن خود را در بين خود پنهان مي كردند
بسته ]  با مردم معترض[ براي برخورد با آنها ] بخوان ضاربان و قاتالن[ 

بـوي  [ نيز به عنوان حاميان مـردم    ]  رئيس كل ستاد ارتش[ و ما ...  بود
و مسئوالن برقراري امنيـت  ]  سرلشكر زاهدي و ژنرال پينوشه مي دهد

 ).همانجا(” ...شرمنده شديم[!!] 
بـجـز     –اين مقام عالي رتبه نظامي در نگارش نام سرگشاده          

چه هدف ديگري را دنـبـال     –پروراندن و از پيش اشاعه دادن سناريو 
مي كند؟ در حالي كه عموم متدينان شيعه ، به جهت حفظ فاصله اي   
احترام آميز، روحانيان خود را با صفات حجت االسالم و آيت اله خطاب 
مي كنند، چنين به نظر مي رسد كه اين مقام نـظـامـي بـا خـطـاب           
خودماني خود در نامه سرگشاده به امام دوازدهم شيعـيـان در صـدد        
كسب مراتب غير رسمي روحاني براي خود نيز هست، و هيچ بـعـيـد      
نيست پس از چندي،همچون رئيس جمهور خود، مدعي كـرامـات و       
رؤيت هاله نور هم بشود، و اين در حالي است كه هم اكنون هم پا را   

بجز اين گونه زنجموره هـاي    .  از وظايف رسمي خود فرا تر گذاشته
كه به منظور كوك كردن   -ضد ملي در آلودن جنبش اعتراضي مردم

مضمون يك سناريوست كه بعداً شكنجه ديدگان و توهين شـدگـان   
اسير در بند رژيم بايد بر اساس آن به نمايش اشمئزاز بر انگيز صـدا  
سيمايي اي كه گواه زنده ورشكستگي اخالقي و فساد اجتماعي رژيم 

يكي از حوادث مهم در مـتـن ايـن            -واليت فقيه است تن بدهند
جنبش و افشاگر و رسوا كننده سوز و بريزهاي دروغين سـرلشـكـر      
وقايع از پيش طراحي شده حمله به كوي دانشگاه و برخي منـاطـق   
مسكوني توسط نيروهاي انتظامي، بسيج ولباس شخصي است كه با 
تخريب، ضرب و شتم، برجاي گذاشتن تعدادي مجروح و پنـج تـن     

واقعيت جاري و زنـده      .  شهيد كه دو تن آنان دختر بودند همراه بود
ضد هرگونه سناريويي از اين دست است، و توده خيانت ديده خـود    
گواه هشيار و داور عادل آن است، اما اتفاق مي افتد كه آنتي سناريو 
به فاصله اي بسيار كوتاه  از سناريو درج مي شود، و مهم اينـكـه از     

در زير ستون نامه سرگشاده سر لشكر   : زبان يك مقام مسئول ديگر
مـيـلـيـونـي كـوي          150خسارت “ :  فيروزآبادي، مطلبي زير عنوان 

در اين خبر آقاي فرهاد رهبر، رئيس دانشـگـاه   .  آمده است“ دانشگاه 
ميليون  150تهران، خسارت وارد شده به كوي دانشگاه را نزديك به 

خسـارت مـعـنـوي اي كـه بـه               “ :  تومان دانست و اظهار داشت 
دانشجويان كوي دانشگاه وارد شده بسيار با اهميت تر از خسـارت      
مادي است،و مي توان گفت اين خسارت غير قـابـل مـحـاسـبـه           

وي همچنيـن  ). تير، به نقل از خبرگزاري مهر 22اعتماد ملي، ( ” است
پيگيري هاي مربوط به حوادث اخير متوقف نشده و بـا    ” : اضافه كرد

اما در ارتباط با حوادث اخـيـر هـنـوز       ....  جديت در حال انجام است
دانشجويي به كميته انظباطي دانشگـاه تـهـران مـعـرفـي نشـده              

آش چنان شور است كه صداي آشپزها هم در آمـده  ).  همانجا( ” است
است، و جمالت آخر رئيس دانشگاه بيان به شيوه دولتمدارانـه ايـن     

قرباني هجـوم هـاي     ]  مطابق معمول[  حقيقت است كه دانشجويان
ددمنشانه مزدوران لباس شخصي، گارد ويژه و نيروهاي دولتي بـوده  

جنبش اعتراضي مردم به نتايج سراسر تقلب آميز نه با مـظـلـوم    .  اند
نمايي و نعل وارونه زدن، و نه با سناريو سازي به منظـور اعـتـراف      

 .گيري متوقف نخواهد شد

 ...ادامه مصاحبه  

ايـاالت  .  اكنون وضع بكلي تفاوت كرده اسـت .  تسليحات را كاهش دهند
اي و غـيـر        متحده هم اكنون برتري كامل را در هر دو عرصه هسـتـه    

ترين رقيب خود و يا حتا گروهي از رقيبان خـود   اي در مقابل بزرگ هسته
 -در مرحله پس از به اصطالح جنگ سـرد     -بودجه نظامي آمريكا . دارد

آنها بدون وقفه تسليحات نظامـي  .  باشد بيش از چهار صد ميليارد دالر مي
خود را تقويت كرده و بطور آشكار خواهان برتري مطلق نظامي نه تنها در 

 .باشند زمين و دريا بلكه در فضا نيز مي

در شرايط كنون قراردادهاي كاهش تسليحات نظامي بايد با درك كامل 
بـطـور   .  از شرايط موجود و با دقت كامل بررسي و مورد ارزيابي قرار گيرد

ساده بگويم هرچه كمتر تعهد كنيم، با امكانات محدودي كه در اخـتـيـار    
در اين رابطـه ايـن     .  داريم، امكانات بيشتري براي معامله خواهيم داشت

سئوال در نهايت مطرح خواهد شد كه آيا اين صالح است هنگامـي كـه     
تـريـن    اند ما بعنوان تنها و عـمـده     هاي بزرگ در كنار نشسته ديگر قدرت

شريك مذاكرات با اياالت متحده براي كاهش تسليحات نظامي باشيـم؟  
آيا ما بايد براي دستيابي محض به يك موفقيت سياسي در مذاكرات بـا    

اي، امنيت خود را از  هاي هسته آمريكا براي كاهش و محدود كردن سالح
ها در نهايت ما را همچنان در  دست بدهيم؟ در شرايط كنوني اين موفقيت

 .شرايط عدم توازن قرار خواهد داد
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بيانيه مشترك احزاب كمونيستي و كارگري 
جهان بر ضد قطعنامه ضد كمونيستي 
 سازمان امنيت و همكاري در اروپا

اتحاد دو باره اروپـاي  “ كمونيستي  -ما قويا تنظيم  قطعنامه جديد ضد
را طي نشست عادي پارلماني  سازمان امنيت و همكاري “   تقسيم شده 

،  كه دربـرگـيـرنـده     2009ژوئيه  3در ) ليتوانيا(در اروپا در شهر ويلنيس 
يك تحريف عظيم تاريخي است و نقش اتحاد شوروي در پيـروزي بـر     

اين قطعنامه كمونـيـسـم و      .  فاشيسم را نفي مي كند، محكوم مي كنيم
كساني كه به تنظيم چنين قطعنامه اي . فاشيسم را يكسان دانسته است 

مبادرت مي كنند، فراموش كرده اند كه شوروي بزرگترين كمك  را بـه  
آن تـحـريـف        -نوسندگان قطعنامـه .  رهائي اروپا از چنگ فاشيسم كرد

تظاهر مي كنند كه فراموش كردند چه كسي در سـال      -كنندگان تاريخ
در مونيخ چكسلواكي را به فاشيسم تقديم كرد و باعث نـابـودي      1938

دولت مستقل كشور و اسارت مردم چك و اسلواك در دست فاشـيـسـم    
-ضـد “  شـكـار  “ كساني كه به تنظيم قطعنامه راي دادند در واقـع      .شد

كمونيستي در بسياري از كشورهاي سازمان امنيت و همكاري در اروپا را 
كه در آنجا كمونيست ها تحت آزار، سازمان هاي جوانان وابسته به آن   
ممنوع  و احزاب براي استفاده از سمبل سنتي خود تحت تعقيب هستنـد  

عالوه بر اين، قطعنامه امكـان مـي     .  را توجيه كرده و تشويق مي كنند
دهد  تا ايدئولوژي كمونيستي هر چه بيشتر تحت تعقيب قرار بگيـرد و    

هم زمـان مـا       . مقررات بيشتري بر ضد احزاب كمونيست تنظيم بشوند
شاهد بازسازي نازيسم در شماري از كشورها  از جمله كشور ميزبان اين 

ما نمي توانيم به كسي اجازه توهيـن بـه     .   نشست پارلمان اروپا هستيم
فاشيستي، به شركت كنندگان در جنبش مقاومت كه -تاريخ مبارزات ضد

 .جان خود را در مبارزه بر ضد نازيسم از دست دادند را بدهيم
بلـكـه   .  كمونيستي در اروپا يك پديده گذرا نيست-تشديد فعاليت ضد

نشانه وحشت  طبقه حاكمه از وخامت بحران سرمايه داري،  تقـاضـاي   
مبرم محو استثمار سرمايه داري و در خواست تغييرات بنيادي اجتماعـي  

طبقه كارگر و تمام كارگران، صرف نظر از درجه توافق و يـاعـدم   .  است
كمونيستي را رد كنند، -توافق با كمونيست ها، بايد قاطعانه  اقدامات ضد

كمونيستي پيش درآمـد    -زيرا تاريخ ثابت كرده است كه هر حركت ضد
 .حمله به حقوق دمكراتيك و اجتماعي مردم است

كمونيست ها از طريق مـبـارزه   -اچازه بدهيد به تهييج كنندگان و ضد
 .مشترك خود در راه حقوق كارگران و براي سوسياليسم پاسخ بدهيم
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 حزب كمونيست آرژانتين-2
 حزب كمونيست ارمنستان-3
 حزب كمونيست بنگالدش-4
 حزب كمونيست بال روس-5
 حزب كارگران بلژيك-6
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همراهي مردم، مشروعيت حكومت را   ...  “ :  سخنان خود خاطر نشان نمود
اصل مهمي كه زيربناي حكومت اسالمي اسـت مـورد     ...  ايجاد نمي كند

قرار نگرفت اين كه اگر مردم باشند حكومت هست و اگر نباشنـد  ...  توجه
اين مساله كه مشروعيت و مقبوليت متفاوت است ...  نيست اين غلط است

زير بناي اسالمي است كه از زمان پيامبر، ائمه معصومين، غيبت كبري و 
... در زمان ما اين گونه است كه ولي فقيه با دستور الهي، ولي امر اسـت   

مساله نصب الهي مطرح است و اين كه ولي فقيه در زمان غيبت ولي امر 
) ولي فـقـيـه     (با او ) توجه كنيد بايد(از جانب امام زمان است و مردم بايد 

 .”...همراهي كنند
چنين ديدگاه پوسيده و ارتجاعي از سوي بسياري از شخصـيـت هـاي      

اين ديدگاه و نظريه پايه ي .  معتبر مذهبي مردود و باطل اعالم شده است
اقدامات كودتاچيان را تشكيل مي دهد و بيانگر اين واقعيـت اسـت كـه        
جريان بسيار با نفوذ و مقتدري در جمهوري اسالمي با در دست داشـتـن     
اهرم هاي اقتصادي و سياسي، راي مردم را فقط زينتي و تشريفاتي مـي    
داند و معتقد است در حكومت واليي مردم مي بايد فرمان بردار و گـوش  

اين جريان مقتدر و با نفوذ با حمايت از .  به فرمان و مطيع ولي فقيه باشند
دولت ضد مردمي احمدي نژاد كه دست پرورده آن است، ضمن تدارك و 
اجراي كودتاي انتخاباتي تالش مي ورزد تمام رقباي درون حكومتـي را    

كارنامه سياه اين جريان طي . حذف و سيطره كامل خود را قطعيت ببخشد
مسايلي نظير تحمـيـل حـجـاب       .  سه دهه گذشته بركسي پوشيده نيست

اجباري، قانون قصاص، اعدام، سنگسار و سركوب شـديـد آزادي هـاي        
دمكراتيك و حقوق دمكراتيك فردي و اجتماعي در كنار غارت و چپـاول  
ثروت ملي و تخريب بنيه توليدي و زيرساخت هاي اقتصاد ملـي بـطـور      
عمده با نظر و مشاركت و دخالت مستقيم اين نيروي اهريمني به مرحلـه  

ازهمان ابتداي انقـالب ايـن     .  اجرا درآمد و به جامعه ايران تحميل گرديد
نيروي مرتجع با حمايت رهبري خميني حقوق و آزادي هاي دمكراتيك را 

گنجاندن اصل واليت فـقـيـه در        .  پايمال و وضعيتي ناگوار را پديد آورد
قانون اساسي مبدا و منشاء تمام اين بي قانوني ها، جنايات و پس رفـت    

اين اصل ارتجاعي، همانگونه كه مـحـمـد      .  جامعه ما محسوب مي گردد
يزدي توضيح مي دهد، مشروعيت و قانونيت خود را ناشي از مردم نـمـي   
داند، در مقابل اين ديدگاه ارتجاعي و بسيار خطرناك و فاجعه بـار بـراي     
حال و آينده كشور، مبارزه مردم و همه نيروهاي ميهـن دوسـت بـراي        

كـه  .  تحقق حاكميت مردم و تعلق تمامي قدرت به اراده توده ها قرار دارد
مقاومت وپيكار در برابر كودتاي انتخاباتي خود بخشي از اين نبرد تاريخي 

 . است
واليت فقيه و استبداد واليي كه پايگاه طبقاتي آن بيش از پيش محدود 
به سرمايه بزرگ تجاري وسرمايه بوروكراتيك نوين است، حاكـمـيـت و      
بقاي خود را در اختناق، سركوب و پايمال ساختن حقوق و آزادي هـاي      
دمكراتيك مي داند و فقط با زورسرنيزه قادر به ادامه حاكميت خود مـي    

 . باشد
مواضع محمد يزدي، در خصوص حكومت اسالمي و فاقد اعتبار بـودن  
راي مردم، ضرورت تشديد مبارزه با كودتاچيان را كه هدف عالي و نهايي 
آن تامين حق خدشه ناپذير حاكميت مردم است، با روشني تمام در دستور 

در عين حال موضوع مشروعيت در حكومت اسـالمـي     .  كار قرار مي دهد
بيش از گذشته، ماهيت رژيم واليت فقيه را نزد افكار عمومي مردم افشـا  
مي كند و خود وسيله اي است براي رشد و گسترش مبارزه براي آزادي و 

  !عدالت و طرد رژيم واليت فقيه

مردم قادر به پرداخت هزينه درمان  ...ادامه واليت فقيه، مشروعيت نظام 

 !نيستند

ميليون ها تن از مردم كشور به دليل سياست هـاي ارتـجـاع        
. حاكم مجبور به پرداخت هزينه سرسام آور دارو ودرمان هسـتـنـد   

درحال حاضر تورم افسار گسيخته سبب افزايش قيـمـت دارو و       
هزينه هاي درماني و بهداشتي شده وطرح نظام سالمت كه دولت 
احمدي نژاد آن را نشانه اي از پايبندي خود به عدالت معرفي مي 

 . ساخت، نارضايتي ژرف اجتماعي را برانگيخته است
 60“ فروردين ماه، درگزارشي با عـنـوان        23روزنامه سرمايه، 

با اشاره به ”  درصد هزينه نظام سالمت از جيب مردم پرداخت شد
درصـد از    60“ :  نارضايتي وسيع از اين طرح از جمله يادآور گرديد

نظام سالمت را مردم از جيب خود پرداخـتـه    87هزينه هاي سال 
اند، مدير كل بيمه هاي درماني وزارت رفاه وتامين اجتماعي روز   

هزار ميليارد تومان اعـتـبـار     16گذشته اعالم داشت، سال گذشته 
درصـد     60درنظام سالمت كشور گردش اعتبار داشته كه حدود   

 ”.ازاين اعتبارات توسط خود مردم پرداخت شده است
درصد  60مردم درحالي بيش از “: دراين گزارش افزوده مي شود

از هزينه هاي درماني را مي پردازند كه گفته مي شود هزينه هاي 
ميليون ايراني را به زيرخط فقر مي كشانـد و     1/   5درماني سالي 

برنامه چهارم تاكيد شده است  90اين درشرايطي است كه درماده 
كه دولت بايد به نحوي برنامه ريزي كند تا سهم مردم از هزيـنـه   

 ”.درصد تجاروز نكند 30هاي سالمت از 
درصول ساليان اخير با سياست هاي رژيم واليت فقيه وعملكرد 
دولت هاي مختلف جمهوري اسالمي، هزينه هاي بـهـداشـت و      
درمان پيوسته افزايش يافته و امكان دسترسي به پـزشـك، دارو،     
بيمارستان و بطور كلي امور پزشكي و درماني براي تـوده هـاي       
محروم جامعه بسيار دشوار و درپاره اي عرصه ها ناممكـن شـده     

 . است
درهمين زمينه روزنامه سرمايه درگذارش خود تاكـيـد نـمـوده       

براساس برآورد كارشناسان حوزه بهداشت و درمـان هـر       “ :  است
سال بيش از يك و نيم ميليون نفر از جمعيت كشور بـه دلـيـل        

يكي ...  تامين هزينه هاي سنگين درماني به زيرخط فقر مي روند 
از آسيب پذيرترين و فقر افزون ترين بخش هزينه اي خـانـواده       
هاي ايراني مربوط به درمان است كه براساس قانون بـرعـهـده      

 ”.دولت است
درحقيقت دولت ارتجاع حاكم دريكي از دوره هاي تاريخي كـه  
كشور ما به لحاظ درآمدهاي ارزي وضعيت مطلوبي داشـتـه، بـا        
حمايت از سرمايه بزرگ تجاري و پشتيباني از شركت هاي سپـاه  
پاسداران و دالالن عمده، با تحميل هزينه هاي سنگين پزشكي و 
درماني به مردم، بيشترين سهم و دخالت را درافزايش فقر بردوش 

 . دارد
و ”  عدالت محوري“ و ”  مهرورزي“ دولت ضد مردمي كه با شعار 

با مداخله مستقيم ارگان هاي نظامي و امنيتي بـرمسـنـد قـدرت       
قرارگرفت، و با كودتا مجددا اين مقام را حفظ كرد، درگسـتـرش     
فقر و نابودي امنيت درماني مردم ميهن ما، داراي نقش بي سابقه 

تحميل هزينه هاي سنـگـيـن    .  اي درچند دهه اخير بوده و هست
درمان و بهداشت به مردم و تضعيف تامين اجتماعي و بيمه هـاي  
درماني فقط يكي از نتايح منفي و زيان بار دولت ارتجاع حـاكـم     

 . تلقي مي شود



1388تيرماه     30شنبه  دو   7   821شمارة  

امـا  .  ي خودشان بنـمـايـنـد     ها را مجبور به كاهش كافي در ذخيره آمريكايي
ي مـا بـه      مسئله اين است كه ناوگان باقي مانده.  مسئله آنقدر روشن نيست

هاي تحويل موشكي يك كالهكي تشكـيـل خـواهـد        طور عمده از دستگاه
ها به نحوي در موقعيت متفاوتي قرار خـواهـنـد       يافت، در حاليكه آمريكايي

هاي تهاجم ي امريكا در شعاع مرزي ما اهرم به عالوه، اياالت متحده.  داشت
آنچه . توانند وظايف استراتژيك نيز انجام دهند اي در اختيار دارد كه مي پايه-

. انـد  بـهـره   تر از استراتژيك در اختيار داريم از چنين توانايي بي ما با برد پايين
هاي دريايي اياالت متحده را كـه     هاي كروز در بايگاه ها موشك بايد به اين

گيـري در     اين آن چيزي است كه هنگام تصميم.  ذكر آن رفت اضافه نماييد
. هاي حامل استراتژيك خود بايد در نظر بگيـريـم   مورد كاهش سقف دستگاه

بگذاريد اميدوار باشيم كه هنوز كارشناسان ورزيده كافي در اختيار داريم كـه  
 .در اين سري مسائل تصميم درست اتخاذ نمايند

 

ي دفاع ضدموشكي آمريكا چطور؟ در حقيقت رهبري  و در باره
روسيه با پافشاري قصد داشت كه اين مسئله در ارتـبـاط بـا      

 .اي استراتژيك مطرح گردد كاهش سالح هاي هسته
گويد قرارداد آينده بايد بندهايـي شـامـل       كه مي”  تفاهم نامه“   5در ماده 

امـا بـرخـورد      .  هاي استراتژيك تهاجمي با دفاعي داشته باشند ارتباط سالح
اوباما در مصاحبه مطبوعاتي مشترك اين گمان را ايجاد كرد كه او تمايلي به 

اي تهاجمي استراتژيك با تصـمـيـم     هاي هسته مربوط ساختن كاهش سالح
اين مسئله سبب شـد  .  اياالت متحده در مورد دفاع ضد موشكي جهاني ندارد

نامه را به او گـوشـزد      در تفاهم 5كه رئيس جمهور روسيه در مذاكرات ماده 
ها مواضع شناخته شده خود را در      من اما فكر نمي كنم كه آمريكايي.  نمايد

بنابراين، حتا بـا  .  مورد برپا كردن بيشتر دفاع ضدموشكي گسترده تغيير دهند
اي استراتژيك، در عمل براي ما حاصلي چـون     هاي هسته سقف برابر سالح

اي باز هم بيشتر بـه   عدم توازن نخواهد داشت و عدم برابري در تعادل هسته
اين آن چيزي است كه آنها از زمان ريـگـان بـا      .  نفع آنان تغيير خواهد كرد

و پس از آن در پي فروپاشي اتحاد شوروي با درهم ” ابتكار دفاع استراتژيك“
به دنـبـال آن      1972هاي بالستيك  شكسته شدن كامل قرارداد ضد موشك

اي كـه روسـيـه در           آنها بر اين باورند كه پس از شكست شكننده.  اند بوده
متحمل شد، ديگر توانايي ايجاد سيستم دفاع ضد مـوشـكـي       90هاي  سال

دهـد كـه بـه         ي آن را مـي  گسترده را نخواهد داشت و اين به آمريكا اجازه
 .موقعيتي انحصاري دست يابد

اگر به بيانيه مشترك دو رهبر در مورد مسائل دفاع ضدموشكي نگاه كنيـد  
در مـتـن بـه قـرارداد ضـد            .  اي برخورد خواهيد كرد به نوشتار جالب توجه

واكنش هميـارانـه در     “تنها به . كند هاي بالستيك حتا اشاره هم نمي موشك
نمايد؛ يعني نه توازن  تصريح مي”  هاي گسترش موشكهاي بالستيك دشواري
اي ميان ما بلكه در مورد برپايي عناصر دفاع ضـدمـوشـكـي عـلـيـه           هسته

امـا  .  كشورهاي ثالث، يعني به عبارتي ديگر كشورهاي ايران و كرة شمـالـي  
به ما كمك كنيد كه به ايران و كرة شمالـي  :  اين موضع آمريكا تازگي ندارد

فشار وارد آوريم كه تسليم شوند و بعد ممكن است ما تغييراتي را در برنامـه  
براي آنكه مـوضـع     .  مان در جمهوري چك و لهستان به اجرا در آوريم هاي

گويند كه مسئله كارايي بـرپـا    تر نمايند، اكنون مي خود را براي ما قابل قبول
داشتن سيستم ضد موشك بالستيكي در آنجا و زمان برپايي آن را مـورد        

. نمايند و غيره دهند، از امكانات ردوبدل اطالعات صحبت مي بازديد قرار مي
ي  تواند بـه يـك اصـالح سـاده             اما براي روسيه و امنيت آن مسئله نمي

 !هاي اياالت متحده در جمهوري چك و لهستان تقليل يابد برنامه
 

پس چگونه است كه آمريكا موافقت كرده است كه  ارتـبـاط   
” نـامـه   تفـاهـم  “ هاي استراتژيك و دفاع ضد موشكي در  سالح

 گنجانده شود؟
من بـيـاد   .  روي كرد به نظر من نبايد در اهميت دادن به اين واقعيت زياده

زير فشار شديد شوروي، آنها سرانجام  از سرگـيـري    1985دارم كه در سال 
هاي استراتژيك را در رابطه با مسـئلـه دفـاع ضـد          مذاكرات در باره سالح

آنها موافقت كردند اما قصد به اجرا .  برد پذيرفتند هاي ميان موشكي و موشك
. كـنـنـد    آنها به طور معمول به همين شيوه عمـل مـي    .  درآوردن را نداشتند

به پايـان رسـانـدن      :  تواند بسيار ساده باشد تاكتيك آنها در اين مورد نيز مي
و    2009اي استراتژيك تا خاتمـه سـال        هاي هسته سريع مذاكرات سالح

زمان با آن به تأخير انداختن بحث در باره مسئله ارتـبـاط بـا قـرارداد            هم

هـاي كشـتـار       و سپس توافق در مورد كاهش شديد در سـالح    ABM ...ادامه مصاحبه با 
ها را به بازداري از به اجـرا   همگاني را با صداي بلند اعالم نمايند و روس

درآوردن توافق و رويگرداني از نشان دادن انعطـاف در مـورد مسـئلـه           
ABM پس از چنين طرحي با ترتيب دادن فـريـادهـاي        .  متهم سازند

معصومانه، انگشت اتهام را از طريق دوستان و حاميان خود با پشتيبـانـي   
ايـده  ( گرايان  هاي غير دولتي متعدد و همچنين داوطلباني از خيال سازمان

سپـس  .  كار قلمداد نمايند بسوي روسيه بلند نمايند و آن را گناه) آليست ها
المللي و رفاه بشريت در حالي كه آمريكا دزدكـي   روسيه بخاطر امنيت بين

به اين ترتيب آمريكا به هدف .  اي جز تسليم نخواهد داشت خندد چاره مي
سازد و  رسد و مواضع نظام خود را به زيان امنيت ما نيرومندتر مي خود مي

 .نمايد در برابر چشمان جامعه جهاني به كشوري معصوم و منزه جلوه مي

 
براي كـاهـش      ABMو  STARTافزون بر قراردادهاي 

هاي ديگري نيز در نظر گرفته شـده   هاي اتمي، برنامه سالح
 توان آنها را ارزيابي نمود؟ چگونه مي. است

هاي اتمـي وجـود      بيانيه مشتركي در رابطه با همكاري در زمينه سالح
كند كـه اقـدامـات بـراي اجـراي               بندي در اين بيانيه اعالم مي.  دارد

آميز از انرژي اتمي همـچـنـان     هاي دوجانبه جهت استفاده صلح همكاري
هاي اتمي در روسيه با  موسسه نظارت دولتي بر فعاليت.  ادامه خواهد يافت

اشتياق خواهان تحقق اين قرارداد است اما دولت آمريكا به سبب اقدامات 
بايد ديد پـيـامـد      .  ما در مناطق قفقاز از تصويب آن جلوگيري كرده است

بيانيه ديگري در رابطه با افغانستان وجود دارد كـه  .  حاصل چه خواهد بود
هاي فراواني از سوي روسيه براي پشتيباني از اقدامات آمريكا  شامل وعده

باشد ولي تا كنون به هيچكدام از اهداف تعيين شده در پـيـونـد بـا          مي
شكست نيروهاي طالبان، از بين بردن توليد مواد مخدر، تثبيت شـرايـط     

رسد كـه ايـن        به نظر مي.  اند داخلي و تحكيم دولت كارزاي دست نيافته
هـاي   شرايط براي مدت طوالني ادامه خواهد داشت و مانع اجراي برنامـه 

از اين ديدگاه، .  معين آمريكا در ديگر مناطق و بويژه خاورميانه خواهد شد
پذيرش روسيه در رابطه با استفاده از يك جاده ترابري در مناطـق خـود     
براي حمل و نقل محصوالت و ابزار شامل وسائل نظامي براي آمريكا و   

ليكن با توجه به .  آيد تر سياسي درست به نظر مي متحدانش از منظر وسيع
اهميت وظيفه ما براي در قبال اياالت متحده و نيز محدوده تعيين شـده    

هايي  نقل محصوالت اين پرسش وجود دارد كه ما چه خواست و براي حمل
ايم؟ متĤسفانه پاسخ روشـن   ايم و در مقابل چه دريافت كرده را مطرح كرده

آيا هدف ايجاد يك كميسيون دو جانبه رياست جمهوري روسيه با .  نيست
آمريكا با چندين هيئت اجرايي زير نظر وزيران دولتي و ديگر كـارگـزاران   

مـعـاونـيـن     ( تر كميسيون ال گور و چرنوميدن    باشد؟ ولي پيش ارشد مي
گيري از آن  ايم و نتايج چشم را تجربه كرده)  هاي پيشين رياست جمهوري

و حتا زماني بود كه نه تنها كميسيوني وجود داشت كـه در      .  حاصل نشد
كرد بلكه مشاوراني آمريكايي نيـز   هاي دولتي فعاليت مي خانه سطح وزارت

دانيد  همان طور كه مي.  كردند زير نظر يلتسين و معاونش انجام وظيفه مي
بنابراين تشكيـل دادن و يـا نـدادن            .  باري براي ما داشت نتايج فاجعه

آنچه اهميت دارد تعديل سياست راهبردي كنونـي  .  كميسيون مهم نيست
. هايي وجود دارند با اين وجود هنوز ناروشني.  آمريكا نسبت به روسيه است

فال، يكي از مشاورين كاخ سفيد پيش از عزيمت اوباما بـه روسـيـه       مك
ها را در رابطه با هيچ امر يا موضوعي خاطرجمع نخواهيم  ما روس“ :  گفت

هـاي ضـد      كرد يا در مورد گسترش ناتو يا برنامه دفاعي نصـب سـالح    
. رسد كه هم طـور هـم شـد        بنظر مي”  . اي خواهيم كرد موشكي معامله

. خوش نخواهيم ساخت بنابراين ما با انتظارات زياد و غيرواقعي خود را دل
البته ما همه امكانات ايجاد شده از اين مالقات را به كار خواهيم گـرفـت   

 . بيني زياد وجود ندارد ولي دليلي براي خوش
 

نظر شما در مورد دورنماي قراردادهي بيشتر با :  سئوال آخر
اي و ايده محو جهانـي   هاي هسته آمريكا براي كاهش سالح

 هاي اتمي چيست؟ سالح
ولي پيشنهاد خوبي براي . كنم كه اين يك ايده واقعي باشد من فكر نمي

هـاي   شروع مذاكره در اين مورد و نيز تقويت قرارداد عدم گسترش سالح
ما نبايد فراموش كنيم كه در گذشته، زماني كه توازني .  باشد اي مي هسته

اي  هاي هستـه  نسبي بين اتحاد جماهير شوروي و اياالت متحده در سالح
كرد كـه   منافع هر دو طرف ايجاب مي.  هاي متعارف وجود داشت و سالح

   4ادامه در صفحه 



آيد كه هيئت روسي موفق نشد در رابطه با  مواضـعـي كـه        به نظر مي
پيش از مالقات تدارك ديده بود، دستاوردي داشته باشد و حتي آنجا كـه    

ي كـافـي    چشم اندازي نيز وجود داشت، موقعيت بعد از مذاكرات به اندازه
هاي روسـيـه      برخي از خواست.  روشن نيست و هنوز بسيار مشروط است

اما اينها در مـبـادالت بـا          .  كنار زده شدند، برخي در حاشيه قرار گرفتند
و بايد گفت كه جو باز تكرار اين شرايط . افتند ها معموالٌ اتفاق مي امريكائي

چنان آلوده شده است كه آنها به سرموضع بودن در سياست و استواري ما 
و اكنون در ارتباط با گفتگوهاي اوباما در مسكو برخي ناظـران  .  باور ندارند

نويسند كه طرف روسي، با قضاوت از رفـتـارش، آنـچـه            با تمسخر مي
يابي از اياالت متحده است، جز به  خواهد با آنچه در واقع خواهان دست مي

رسميت شناخته شدن روسيه به عنوان شريكي برابـر، قـدرتـي بـزرگ،         
 .خواني ندارد همطراز با آمريكا، و غيره هم

 

هـاي   هدف تعيين سقف تعداد سـيـسـتـم    ”  نامه تفاهم“ در 
هاي آنها  واحد و كالهك 500-1100موشكي حامل در حدود 

. واحد در نظر گرفته شده اسـت  1500-1675در حدود بين 
 ها اظهارنظر كنيد؟ ي اين رقم ممكن است در باره

سـوال  .  اميدوارم كه نظاميان ما اين اعداد را به دقت حساب كرده باشند
گي آن با كاهش نرخ تنظيم آنهـا، چـون      و پيچيده.  اي است بسيار پيچيده

پس از كاهش تعداد آنها در آينده نيز به عامل پيشگيري قابل اطمينـانـي   
 .احتياج خواهد بود افزايش خواهد يافت

هـاي اسـتـراتـژيـك         ها قراردادي در مورتوانايي سـالح  ما با آمريكايي
اين قرارداد بـه  .  ي عمل درآمد به مرحله 2003تهاجمي داريم كه در سال 

كـالهـك در      1700-2200بين  2012دهد كه در سال  طرفين اجازه مي
واحـد     1550-1675آن عدد طبق قرارداد جديد بين .  اختيار داشته باشند

تعريف گرديده است، يعني كاهش سطحي يك سوم يا يك چهارم در نظر 
 500-1100ها، سطح  در مورد وسايل رسانيدن كالهك.  گرفته شده است

 .واحد تعيين شده است

واقعيت بر اساس آمار اياالت متحده اين است كه كشور آمريكا تا ژانويه 
كالهك در اخـتـيـار     2200ي حمل كالهك و  وسيله 1198تعداد  2009

. هـزار كـالهـك      2-3وسيله حمل و بين  816داشت، در حاليكه روسيه 
ها نسبـتـاً    ، ميزان مجاز كاهش كالهك2003اگرچه در مقايسه با قرارداد 

كم ولي ميزان كاهش سيستم حمل آنها بيشتر است، به خصـوص كـه       
هـاي   باشد كه شامل پرتاب كنـنـده   وسيله حمل مي 500عددي در حدود 

ها به  رسد كه آمريكايي به نظر مي. ( گردند اي نيز مي هاي غير هسته سالح
اي و چه غير  هاي پرتاب استراتژيك چه هسته نياز براي نظر گرفتن دستگا

 .)اي توافق داشته باشند هسته

” عـمـيـق   “ چنانكه اطالع داريد، طرف ما بود كه در مـورد كـاهـش        
مفسران آمريكايي بيشـتـر   .  كرد هاي حامل استراتژيك صحبت مي دستگاه

هـا بـه خـاطـر          ي آنان روس ديدند چه به گفته اي زيركانه اينجا مي حقه
هاي جـديـد،    شان و توليد ناكافي موشك فرسودگي سريع ناوگان موشكي

خـواهـنـد     الجرم تعداد بيشتري از آنها را از دست خواهـنـد داد و مـي         
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ديپلمات برجسته روسي، هيولي كويتسينسكي، سفير سابـق در نـروژ و         
آلمان، معاون اول سابق وزارت خارجه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستـي،  

اي، نـمـايـنـده      هاي هسته متخصص برجسته در امور مذاكرات كنترل سالح
فراكسيون حزب كمونيست فـدراسـيـون      ( مجلس دوماي فدراسيون روسيه 

ي سفر اوباما، رئيس جمهور ايـاالت   به عمده ترين فراز هاي نتيجه)   روسيه
 .پردازد متحده به روسيه مي

 

سفر رئيس جمهور اياالت متحده اوباما به روسيه به پـايـان   
 برداشت شما از نتايج اين سفر چيست؟. رسيد

هاي اوليه داشت، چه بسياري از بندهاي  توان ارزيابي تا اين زمان تنها مي
ها بطور كامل منتشر نگرديده و تصوير روشني از آنـچـه در طـول         موافقت
ها و مذاكرات ميان اوباما و رهبري روسيه صورت گرفته در دسـت     مالقات
هر دو طرف بـه طـور     .  اما بهرحال اين سفر بدون ترديد سازنده بود.  نيست

مشترك سعي كردند چنين وانمود كنند كه اين آغاز نويني درمناسـبـات دو     
هاي اخيـر   طرف بوده است، كه روند تيرگي در مناسبات رو به گسترش سال

بين روسيه و اياالت متحده متوقف شده و گفتگوهاي سازنده از سر گرفـتـه   
خواهند شد، كه بسياري نقاط مشترك آشكار گرديده و به سخـنـي ديـگـر       

ايـن آن    .  چشم انداز مناسبي براي بهبود مناسبات در شرف گشايش اسـت 
آن چـيـزي كـه        .  چيزي است كه بقيه جهان از اين مالقات انتظار داشـت 

ميهمان آمريكايي و رهبري روسيه براي صحنه سياسي داخلي بـدان نـيـاز      
رسد كه هيچ معجزه و گشايشي تاكنون اتفاق نيفتـاده   اما به نظر مي.  داشت
 . باشد
 

هدف اوباما از نخستين سفرش به روسيه چه بود؟ انـتـظـار    
 طرف روسي از وي چه بود؟

شمار او در باب تغييرات در سـيـاسـت     اوباما بايد نشان دهد كه بيانات بي
. او تاكنون در اين زمينه موفق نبوده اسـت .  اياالت متحده تنها حرف نيست

در سفرهايش بـه اروپـا،       .  هايش نيستند اعمالش در راستاي سخنان و قول
خاورميانه، مذاكرات ميان دولت جديدش و چين نيز به همين گـونـه بـوده      

امريكا نيازمند آن .  چالش روبرو شدن با روسيه هم براي او آسان نبود.  است
است كه روسيه به آن امكان حضور فعال در شماري از مسائـل مـبـرم و        

بر اساس منطقي استوار اياالت متحـده  .  را بدهد  هاي سياست خارجي برنامه
هـاي   پاداش”   پرداخت“ بايست براي به واقعيت درآمدن اين امر آماده به  مي

پس .  اما اين در عادت متعارف امريكا نيست.  بود سياسي و غيره متناسب مي
اوباما سعي داشت از يك سو شريكان روسي خود را قانع نمايد كه او را بـه    

ترين همتاي خود بپذيرند و از سوي ديگر سعي داشت درنـظـر    مثابه سازنده
كار هستند، نشان دهـد     مخاطبان امريكايي خود كه هنوز به شدت محافظه

وپا  دست“ ي كافي سخت گير و حتا سرسخت است تا مبادا او را  كه به اندازه
ها و    ي سخنان، قول نظر از  ارائه در واقع، اوباما صرف.  خطاب كنند”  چلفتي

اشارات ليبرالي، امتيازات ناچيزي به مسكو داد اما در مقابل چيزهاي قـابـل   
 .اهميتي گرفت

Monday 6th July 2009 

 كمك  هاي  مالي رسيده

 يورو  50مسافري از ايران                                               

 تومان 100/000كاظم كارگر نفت از ايران                           

   7ادامه در صفحه 

 هيولي كويتسينسكي با مصاحبه 
اي،  هاي هسته متخصص برجسته در امور مذاكرات كنترل سالح

فراكسيون حزب (نماينده مجلس دوماي فدراسيون روسيه 
 )  كمونيست فدراسيون روسيه


