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نامھ سرگشاده بھ مردم امریکا در مخالفت بھ " ارزیابی از " در شرایط کنونی ایران و جھان " برای پاسخ دادن بھ این پرسش کھ 
دیگر چیست؟ ابتدا باید  یاز سو"  نفر از فعالین سیاسی و دانشجویی ایران  ۵۶۵بیانیھ " از یکسو و " حملھ نظامی دولت امریکا 

در این تحلیل از سوئی باید ماھیت امپریالیسم امریکا و سیاست خارجی . تحلیلی ھمھ جانبھ از شرایط کنونی ایران و جھان داشت
در واقع بدون داشتن تحلیلی . آن بعد از جنگ جھانی شکافتھ شود و از سوی دیگر ماھیت رژیم جمھوری اسالمی ایران باز شود

راه آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی در ایران این مانع امپریالیسم از خارج و  ربر س موانع تاریخی دقیق از
  .بختک والیت فقیھ در داخل پاسخ دادن بھ پرسش ھای باال پایھ و مایھ محکمی نخواھد داشت

 –حتی کشورھای ھمسایھ  –ھای دیگر جھان موضع گیری در مورد شرایط ایران از آنرو بسیار پیچیده تر و دشوارتر از کشور
است کھ مردم ایران ربع قرن پیش انقالب بزرگی علیھ سلطھ امپریالیسم و نظام شاھنشاھی برای دستیابی بھ استقالل، آزادی و 

انقالب  نظام جمھوری کردند اما بھ دلیل عقب ماندگی جامعھ، شرایط ویژه ایران و دخالت مستقیم و غیر مستقیم امریکا در این
مردم از موضع ارتجاعی و نیرویی قرون وسطائی بر موج انقالبی مردم سوار شد کھ از ان ھنگام تا کنون ضمن سرکوب 

الیسم و منحرف کردن دوباره یمیدھد و در نتیجھ ملت ما را در برابر سلطھ مجدد امپر"  ضد امپریالیستی "ریاکارانھ شعار 
  .ردم ضربھ پذیر کرده استمبارزات آزادیخواھانھ و دموکراتیک م

نکتھ بسیار پر اھمیت دیگری کھ در این تحلیل باید مورد توجھ قرار گیرد این است کھ دولت امریکا اگر امروز نھ تنھا بھ ایران 
چنگ و دندان نشان میدھد، نھ بھ دلیل قدرت آن بلکھ " مبارزه علیھ تروریسم " بلکھ بھ بسیاری از کشورھای جھان بھ بھانھ ی 

این دولت  ١٩٧٠، ١٩۶٠، ١٩۵٠بھ این معنا کھ اگر در سالھای دھھ ی . رست بھ عکس بھ دلیل ضعف ساختاری آن استد
ای مخفی و نظامی ساقط کرده و بجای آنھا میتوانست دولتھای منتخب مردم و دموکراتیک را در دھھا کشور از طریق کودتاھ

در کشورھای متعدد آسیایی، افریقایی و " آب از آب تکان بخورد " بی آنکھ فاشیستی بنشاند و بدین ترتیب  –نظامی  دیکتاتورھای
دھد، اکنون برای دست زدن بھ چنین جنایاتی با چالش جدی روبرو شده است، چرا کھ در درجھ "  تغییر رژیم" امریکای التین 

بھ شدت باال رفتھ است و از سوی  –"  جھان سوم" بویژه در کشورھای  –اول آگاھی سیاسی توده ھای مردم در سطح جھانی 
چنین عملیاتی در ھمھ جا بھ صدا در آمده و مردم امریکا را نیز نسبت بھ این فعالیت ھای غیر قانونی و ضد  رسواییدیگر کوس 

 در پنج دھھ" خطر کمونیسم " بجای " ( خطر تروریسم " نتیجھ آنکھ دولت امریکا اکنون با علم کردن . انسانی حساس کرده است
کوشش دارد از طریق کاربرد عریان زور و با استفاده از قدرت نظامی بالمنازع خود این سیاست ھا ) بعد از جنگ دوم جھانی 

  .را پیاده کند

قانون اساسی این کشور را  دالئل سیاست کینھ توزانھ دولت امریکا علیھ ایران چیست؟ آیا دولت امریکا کھ خود در چند سال اخیر
 ً سال اخیر  ٧٠ آورد ھایکرده، ابتدائی ترین حقوق مدنی و آزادی ھای مردم امریکا را از آنھا گرفتھ و دست  لگد کوبعمال

مبارزات کارگران و زحمتکشان این کشور را بھ باد داده و کشور را بھ سرعت پلیسی می کند، براستی میتواند علمدار آزادی، 
فلد، دیک چینی و جورج سنکھ در پشت پیام ھای تھدید آمیز دونالد رامدموکراسی و حقوق بشر برای دیگر کشورھا شود، یا ای

  بوش انگیزه ھای دیگری خوابیده است؟

با  رویاروبھ اینسو نھ تنھا در مورد ایران بلکھ در مورد تمام کشورھای خاورمیانھ دشمنی  ١٩۵٠سیاست امریکا الاقل از دھھ 
دیلیپ ھیرو نویسنده و در مقالھ مبسوطی . ھ دست خودشان بوده استآزادی، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت ملل منطقھ ب

بھ " بازی با ورق دموکراسی " زیر عنوان  TomDispatch.comمارس در  ١٧ساکن لندن در تاریخ  پاکستانیروزنامھ نگار 
کشورھای خاورمیانھ از اواسط جنگ دوم جھانی بھ این سو بھ تفصیل باز شده  چاپ رسانده تاریخچھ دخالت امریکا  در تک تک

و نشان داده می شود چگونھ این دولت با تظاھر بھ بلند کردن پرچم دموکراسی، در عمل میان گسترش دموکراسی از یک طرف 
ً تضاد رویارو با پیشرفت دموکراسی و آز –و پیشبرد منافع انحصارات امریکایی  از طرف دیگر،  –ادی داشتھ است کھ عمال

بدون استثنا گزینھ دوم را انتخاب کرده است و از این رو لطمات کاری بھ امر دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در خاورمیانھ 
  .وارد کرده است

  اگر چنین است، انگیزه ھای کنونی امریکا در این چنگ و دندان نشان دادن ھا چیست؟

 ) ی  سیاسیجغرافیا(  ژئوپلیتیکاھداف  -١

  : سمیر امین   بقول



چھ از نظر استراتژی جغرافیایی و چھ جغرافیای سیاسی برای امپریالیسم جایگاھی بسیار مھم و ... منطقھ خاورمیانھ « 
: خاورمیانھ بھ سھ دلیل دارای چنین موقعیتی است . ویژه بخصوص از جھت پروژه امریکا برای سلطھ بر جھان دارد

و باالخره بھ این دلیل کھ نقطھ ضعیف و ضربھ پذیر نظام " دنیای قدیم " یت جغرافیایی آن در قلب ثروت نفتی آن، موقع
ً ارزان برای اقتصاد قدرتھای سھ گانھ امپریالیستی . جھانی است جنبھ حیاتی دارد و بھترین دسترسی بھ نفت با قیمتی نسبتا

اما این منطقھ بھ ھمان اندازه از جھت جغرافیای . بود وسیلھ برای تضمین دسترسی مطمئن، کنترل سیاسی منطقھ خواھد
تسلط امریکا بر منطقھ، اروپا را کھ برای تامین انرژی خود ... سیاسی اھمیت دارد چرا کھ در مرکز دنیای قدیم قرار دارد 

 ھمیشھچین و ھند نیز ند، وابستھ بھ خاورمیانھ است بھ مقام باج گزار تقلیل خواھد داد، وقتی امریکا بتواند روسیھ را تسلیم ک
نیز " جھان قدیم " را بھ  مونروئھدکترین  بنابرین کنترل خاورمیانھ بھ امریکا اجازه خواھد داد. میتوانند مرعوب شوند

  )٢٠٠۴نوامبر  – ریویو مانتلی(»  .گسترش دھد

کویت، اسرائیل، اردن، ترکیھ برقراری پایگاه ھای متعدد در عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عمان، 
  .و شاخ آفریقا در پرتو چنین سیاستھایی باید دیده شود

این است کھ سیاست کینھ توزانھ کنونی دولت راست  نکتھ ی پر اھمیت دیگری کھ در اینجا باید مورد تائید قرار گیرد
چارچوب  :م چامسکیآبقول نو. افراطی بھ ھیچ رو پدیده ای تازه نیست بلکھ در سرشت نظام حاکم بر امریکا نھفتھ است

کلی سیاست خارجی امریکا از جنگ دوم جھانی بھ این سو سلطھ ی بالمنازع بر آن بخش از جھان بوده است کھ نظریھ 
می نامیدند، منطقھ ای " منطقھ بزرگ "آنرا   "شورای امور خارجھ " ازان و طراحان سیاسی وزارت خارجھ امریکا و پرد

این منطقھ استراتژیک حداقل شامل نیمکره غربی، مناطق تحت .  برای کنترل جھان ضروری بودنظر استراتژیک  کھ از
چنین طرحی این بود کھ منطقھ فوق  موجود در پشت ئوپلیتیکژتحلیل . می شود شرق دورسلطھ امپراتوری انگلیس و نیز 

" باز" ، بھ عبارت دیگر "مادر " باز برای سرمایھ گذاری، باز برای برگرداندن سود سرمایھ ھا بھ کشور  –باشد " باز"باید 
از  –امریکا  چرا؟ چون اگر اقتصاد امریکا بخواھد بدون تغییری در سیاست داخلی. برای  سلطھ انحصارات امریکایی

بھ رشد خود ادامھ دھد، باید  –جھت توازن نیرو میان طبقات زحمتکش و صاحبان اصلی سھام انحصارات و توزیع ثروتھا 
بویژه ( طبق دیدگاه طراحان سیاست خارجی امریکا . این منطقھ بزرگ زیر سلطھ سیاسی و اقتصادی امریکا باقی بماند

" دولتھای رادیکال و ملی گرا " خطر می اندازد عبارت از ھ ب" منطقھ بزرگ " ر این آنچھ منافع امریکا را د) جورج کنان 
است؛ دولتھایی کھ پاسخگوی خواستھ ھای توده مردم از جھت برآوردن مبرم ترین نیازھای زندگی و بھبود سطح زندگی 

انحصارات امریکایی و  چرا؟ چون وجود چنین دولتھای ملی با فضای مناسب برای سرمایھ گذاری خصوصی. آنھاست
بازگرداندن سود کافی از این سرمایھ گذاری ھا بھ امریکا و تضمین امنیت مواد خام و اولیھ برای صنایع این کشور تضاد 

  .دارد

نکتھ پر اھمیت دیگر این است کھ پس از فروپاشی شوروی، تسلط بر منطقھ خاورمیانھ برای امریکا اھمیت ویژه ای پیدا 
  :سمیر امین بقول. کرده است

را پیش " بازار مشترک خاورمیانھ " امروز یک دھھ از زمانی میگذرد کھ واشنگتن طرح پیاده کردن پروژه مرموز  «
کار   عربیکشیده است؛ طرحی کھ در آن برخی کشورھای خلیج فارس سرمایھ تامین خواھند کرد در حالی کھ کشورھای 

در این میان اسرائیل ھم کنترل و برتری تکنولوژیک خود را حفظ خواھد کرد و ھم نقش میانجی گر . ارزان تامین می کنند
این طرح توسط کشورھای کناره جنوبی خلیج فارس و مصر پذیرفتھ شد . صاحب اختیار و مّنت گذار را بازی خواھد کرد

بنابراین الزم بود کھ سھ رژیم اخیر سرنگون شوند تا این طرح . ان روبرو شدسوریھ، عراق و ایراما با مخالفت سھ کشور 
  )٢٠٠۴نوامبر  –مانتلی ریویو ( ».دولت عراق سرنگون شده است تا حال. بتواند پیاده شود

  دفاع از دالر بعنوان پول ذخیره ای جھان  -٢

  :خود مینویسد ٢٠٠۴اکتبر  ٢٧ ویلیام کالرک از تحلیل گران برجستھ سیاست خارجی در مقالھ پر اھمیت

اکنون آشکار است کھ حملھ بھ عراق نھ ارتباطی با وجود سالح ھای کشتار جمعی صدام حسین داشت و نھ بھ طریق « 
ع انرژی عراق و حفظ دالر باولی برای مبارزه علیھ تروریسم بین المللی بود؛ بلکھ ھدف اصلی آن برقراری کنترل بر منا

  www.Globalresearch.ca» .ج برای خرید و فروش نفت بوده استبعنوان تنھا پول رای

 –آشکار ساختھ کھ دولت بوش  ٢٠٠۴سال  سراسرشواھد انکارناپذیر از زبان و قلم اعضای کابینھ جورج دبلیو بوش در 
در واقع یکی از ھدف ھای استراتژیک نو . سفید شدندوارد کاخ با ھدف برانداختن دولت عراق  ٢٠٠١چینی در سال 

http://www.globalresearch.ca/


محافظھ کاران در تصمیم آنھا برای روی کار آوردن دولت طرفدار امریکا در بغداد  و برقراری پایگاھھای نظامی متعدد 
  : بقول ھمین نویسنده. بطرف فروش نفت شان بھ یورو بجای دالر بود  اوپک در آن کشور، جلوگیری از حرکت کشورھای

جنگی بود با ھدف برقراری دولتی دست نشانده امریکا در عراق، " آزادسازی عراق "  بی پرده باید گفت کھ عملیات«
ی پایگاه ھای نظامی متعدد در آن کشور پیش از آنکھ تولید نفت جھان بھ نقطھ اوج خود برسد و سپس تغییر جھت یبرپا

و نیز جلوگیری از حرکت اوپک بسوی پذیرفتن یورو بعنوان پول رایج  )بجای یورو( دولت عراق بھ فروش نفت بھ دالر 
  ) www.Ratical.org  – ٢٠٠٣ژانویھ . " ( بر خرید و فروش نفت

ً بھ اثبات میرساند ٢٠٠٣ژوئن  ۵مقالھ    :خوانیم در این مقالھ می. فایننشیال تایمز این نظریھ ویلیام کالرک را کامال

بھ دالر برخواھد گرداند ) از یورو( ارائھ شود، معاملھ را دوباره  ٢٠٠٣ژوئن  ١٠قیمت ھای پیشنھادی کھ قرار است در «
رغم پایین افتادن ارزش دالر در سالھای اخیر فروش نفت ھ ب]. چرا کھ عراق مدتی بود نفت خود را بھ یورو می فروخت[

این گرچھ . اصرار داشتھ است کھ نفت عراق بھ یورو فروختھ شود ٢٠٠٠ین از سال صدام حس. بھ دالر باقی خواھد ماند
سالھای اخیر ارزش یورو در برابر دالر  عملی سیاسی بود ولی از نظر اقتصادی ھم بھ نفع عراق تمام می شد چرا کھ در

  »باال رفتھ است

خواھد بود و آن ھم بازداشتن ایران از فروش  آشکار بود کھ جنگ دیگری بر سر ھمین مسئلھ در پیش ٢٠٠۴از ھمان سال 
  :نیوزویک می خوانیم ٢٠٠۴سپتامبر  ٢٧در مقالھ . بجای دالر است نفت خود بھ یورو

. پنتاگون ژنرال ھا و دریا دارھای ارتش امریکا مشغول بررسی حملھ نظامی احتمالی بھ ایران و سوریھ اند  در پستوھای« 
. داره مربوط بھ طراحی و آمادگی برای چنین حملھ ای از ھر زمان دیگر فعال تر شده استبقول یکی از مقامات پنتاگون، ا

ً کوششی برای بازبینی برنامھ ھای عادی  حملھ بھ کشورھای ( بعضی از مشاورین جورج دبلیو بوش این فعالیتھا ا صرفا
ھ این، نوعی تجدید فعالیت ھمراه با کارزار بعضی دیگر از مقامات عقیده دارند ک. بھ دنبال جنگ علیھ عراق میدانند) دیگر

حتی راست ھای افراطی اذعان دارند کھ با . علیھ آن دو کشور است کھ نو محافظھ کاران براه انداختھ اندسخت سیاسی 
از این . غیر محتمل بنظر میرسد) ایران و سوریھ( وجود درگیری کنونی در عراق حملھ نظامی بھ ھر یک از دو کشور 

  »ترجیح خواھد داشت) برای برانداختن این دولتھا( ظر اینان دست زدن بھ نوعی عملیات مخفی رو از ن

بھ امروزه یکی از موانع فنی بزرگ بر سر راه معاملھ نفت بھ یورو فقدان استاندارد جا افتاده بین المللی برای قیمت گذاری 
آنچھ مقامات امریکایی را بھ وحشت انداختھ این است . استبر پایھ یورو " بازار نفت " پول جدید یا بھ عبارت دیگر نبود 

روپا و شرق آسیا بجای دالر از یورو اکھ برای صادرات نفت خود بھ  دولت ایران در این فکر بوده است ٢٠٠٣کھ از بھار 
در تھران تاسیس نفت ) بازار(اعالم گردید کھ دولت ایران تصمیم دارد بورس  ٢٠٠۴در ھمین راستا در ژوئن  . استفاده کند

و بازار معامالت تجاری نفت در نیویورک ) IPE(کند، این بازار میتواند با بازار معامالت بین المللی نفت در لندن 
)NYMEX (اگر بازار نفت تھران آغاز بھ کار کند . بازارھای اخیر ھر دو متعلق بھ انحصارات امریکایی است. رقابت کند

برای معامالت نفت  -جز دالر –فروشد، میتوان پیش بینی  کرد معیار بین المللی جدیدی و ایران نفت خود را بھ یورو ب
برخی . بوجود خواھد آمد و با این کار مانع فنی کھ تاکنون بر سر راه فروش نفت بھ یورو وجود داشت از میان خواھد رفت

کرده اند کھ معامالت نفتی غرب زیر کنترل  بازار نفت بھ ایران و برخی دیگر از تولیدکنندگان اوپک اخطاراز متخصصین 
 ١۶ - روزنامھ گاردین. ( انحصارات نفتی و مالی است و این شرکت ھا از عدم ثبات قیمت نفت سودھای سرشاری می برند

  )٢٠٠۴ژوئن 

مجموعھ این عوامل نشان دھنده ی آن است کھ اگر از یک سو پس از فروپاشی شوروی، امریکا بر آن شده است کھ بر 
جھان تسلط بالمنازع پیدا کند، از سوی دیگر اما، آگاھی توده ھای مردم جھان و مقاومت آنھا این تنھا ابرقدرت را برای 

  :ارمسترونگدیوید بقول . پیاده کردن اھدافش با چالش جدی روبرو کرده است

فروپاشی شوروی از نظر تاریخی دو راه پیش پای ھیئت حاکمھ امریکا گذاشت، یا میتوانست از شادی و پایکوبی این «
لحظھ تاریخی استفاده کند و بھ ھمکاری مشترک و ایجاد ساختارھا و نھادھای جمعی و چند جانبھ برای تغییر روابط جھان 

عبارت از تحکیم قدرت خود، دنبال کردن استراتژی برتری بالمنازع بر در راه مسالمت آمیز اقدام کند؛ راه دیگر البتھ 
  )٢٠٠٢ماه اکتبر  -مجلھ ھارپر( » امریکا در این لحظھ تاریخی راه دوم را برگزید. جھان و دخالت یک جانبھ بود

انحصارات اسلحھ  صنعتی شده است و در نتیجھ گردانندگان –بنظرمیرسد کھ اقتصاد امریکا چنان وابستھ بھ مجتمع نظامی 
سازی و شرکت ھای نفت چنان تسلط سیاسی در واشنگتن پیدا کرده اند و از سوی دیگر وابستگی اقتصاد کشور بھ بودجھ 
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و  - تجاوز نظامی، سیاسی و امنیتی –تصاعدی نظامی چنان گره خورده است کھ این کشور چاره ای جز برگزیدن راه دوم 
  .و کینھ توزانھ نسبت بھ دیگر کشورھا نداشتھ است در پیش گرفتن سیاستی جنگ افروزانھ

پس چنگ و دندان نشان دادن ھای امریکا بھ ایران نھ بخاطر دلسوزی برای گسترش آزادی و دموکراسی و نھ بھ این دلیل 
ی  مسئلھ امریکا در درجھ اول عبارت از سلطھ. است کھ تکنولوژی ھستھ ای ایران تھدیدی برای امریکا یا اسرائیل است

 Pax Americana  بالمنازع بر منابع انرژی، مواد خام، بازارھا و منبع عظیم کار ارزان دیگر کشورھا و پیاده کردن 
  .است

آنچھ کشورھای خاورمیانھ از جملھ ایران را در برابر امپریالیسم ضربھ پذیر کرده است تسلط حکومتھای ارتجاعی و قرون 
اینجاست کھ اکثر این حکومتھا از چندین دھھ پیش زیر سیطره خانواده ھای قبیلھ ای  نکتھ. وسطائی بر مردم این منطقھ است

و عشیره ای از نوع خانواده قابوس، آل نھیان، آل صباح، آل سعود و غیره بوده اند کھ روزی جیره خوار دولت انگلیس و 
در این است وضع استثنایی رژیم ایران  .تحت الحمایھ آن کشور بودند و امروز باج گزار و سرسپرده دولت امریکا ھستند

کھ این حکومت با سوار شدن روی امواج انقالبی عظیم و ضد امپریالیستی بقدرت رسید و از  آنجا کھ از موضع ارتجاعی 
این واقعیت مسئلھ مبارزه مردم ما برای . با امپریالیسم تضادھایی دارد، حاضر بھ پذیرش سرسپردگی کامل امریکا نیست

اعی را دچار پیچیدگی کرده و پس از شکست جنبش دوم خرداد بخش وسیعی از مدموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتآزادی، 
جامعھ ایران را دچار سردرگمی و در نتیجھ در برابر امپریالیسم و نوکران پرشمار و ریز و درشت آن در داخل و خارج 

  .ھای ترقی خواه بیش از پیش پیچیده تر شده استاین شرایط بدلیل ضعف و پراکندگی نیرو. ضربھ پذیر کرده است

بطور خالصھ مردم ایران در حال حاضر مشغول دست و پنجھ نرم کردن با دو مانع تاریخی یا دو دشمن ھستند، یکی دشمن 
 خارجی کھ با تمام قوا کوشش دارد دوباره اراده اش را بر ملت ما تحمیل کند، دیگری بختک استبداد داخلی کھ با سرکوب

  .مردم آنھا را در برابر این دشمن خارجی ضربھ پذیر می کند

پرسش سرنوشت ساز کھ اکنون پیش پای مردم ایران، بویژه کارگران و زحمتکشان و نیروھای سیاسی ترقی خواه قرار 
ستفاده از دست دارد این است کھ آیا برای نجات از دست استبداد حاکم باید روی پای خود بایستد و با تکیھ بر قدرت خود و ا

سال اخیر، با توانی مضاعف مبارزه را ادامھ دھد و سرنوشت کشور را بھ دست خود گیرد،  ١۵آوردھای بزرگ مبارزات 
نشستھ و با بر باد دادن ھمھ آن دستاوردھا مھار کار بھ دست سرسپردگان و مزدوران خارج و " اسکندری دیگر"یا منتظر 

اید این پرسش حیاتی را برای خود مطرح کنند کھ اگر دولت امریکا در سالھای اخیر با مردم ما ب. داخل امپریالیسم سپارد
خودخواھی کم نظیری تمام قراردادھای دو جانبھ و چند جانبھ بین المللی برای کنترل گسترش سالح ھای اتمی، بیولوژیک و 

ره را زیر پا گذاشتھ و در داخل امریکا بھ شیمیایی، برای حفظ محیط زیست، برای برپائی دادگاه جنائی بین المللی و غی
آزادی و دموکراسی ابتدائی ترین حقوق مردم این کشور را لگدمال کرده است آیا قادر بھ دادن " مبارزه با تروریسم " بھانھ 

  بھ مردم ایران است؟

نامھ سرگشاده بھ مردم . " بی کردبا توجھ بھ واقعیات باالست کھ میتوان فراخوان ھا و بیانیھ ھا و نامھ ھای موجود را ارزیا
بھ نظر من جزو اولین نامھ ھا از نوع خود است، بھ این معنا کھ بجای توسل جستن بھ دولت امریکا، از مردم " امریکا 

جنبھ ترقی خواه این نامھ نھ تنھا در مخالفت صریح با تجاوزات و تھدیدات دولت امریکا علیھ ملت . امریکا استمداد می طلبد
تفاوت می   -کھ اکثریت بزرگ آنھا مخالف این تجاوزات اند  –بلکھ میان رژیم حاکم بر امریکا و توده ھای مردم آن ماست 

شکاف عمیقی میان منافع ھیئت حاکمھ و گذارد و از این رو بھ جھانیان و بویژه ملت ایران نشان میدھد کھ در امریکا 
  .اکثریت بزرگ مردم این کشور وجود دارد

اما، بنظر من دچار سستی ھا و نقاط ضعف فاحشی است کھ در زیر کوشش " سیاسی  فعاالننفر از  ۵۶۵تحلیلی بیانیھ "
  :می خوانیم" بیانیھ " در ھمان پاراگراف اول . خواھم کرد بھ برخی از آنھا اشاره کنم

عرصھ بین المللی از ھر سو مورد امروز در اثر سیاست ھای تنش آفرین حکومت ایران، با جھانیان، منافع ما ایرانیان در " 
  "خدشھ قرار گرفتھ است 

  :در پاراگراف دوم بھ این منافع پرداختھ می شود

سد ساختن صدور نفت آسیای مرکزی و حوزه دریای مازندران از راه ایران، مانع تراشی در احداث خط صدور گاز " 
بحق ایران در مراجع بین المللی از جملھ عضویت در  عدم پذیرش در خواستھای... ایران بھ ھندوستان از مسیر پاکستان 

  ..."سازمان تجارت جھانی و دبیر کلی اوپک 



اگر نویسندگان بیانیھ خارجی ایران در سالھای اول انقالب و در زمان حیات خمینی را تنش آفرین می خواندند بی تردید ھم 
صدور انقالب بھ کشورھای ھمسایھ با ھدف تسخیر نجف و  –میتوانست مورد قبول مردم ایران باشد و ھم اکثر جھانیان 

کربال و قدس و بر قراری حکومت اسالمی در تمام منطقھ، تحریکات سیاسی، نظامی و تروریستی در کشورھای ھمسایھ، 
 نھاشعارھای دروغین، ریاکار سر دادنروز و  ۴۴۴اشغال سفارت امریکا و گروگان گیری کارکنان آن سفارتخانھ بھ مدت 

ً بھ نفع امپریالیسم  درجھ ای با منافع ملی ما داشت ١٨٠آن سیاست ھا تناقض . و غیره" مرگ بر امریکا " و بی وقفھ  و دقیقا
  .و صھیونیسم در منطقھ بود

رژیم . اما امروز بر کسی پوشیده نیست کھ دولت ایران تنھا با دو کشور روابط حسنھ ندارد یکی امریکا و دیگری اسرائیل
با دولت امریکا خودداری کرده بلکھ با کمک بھ ارتش امریکا در اشغال " تنش " ر سالھای اخیر نھ تنھا از ایجاد ایران د

افغانستان و عراق و شرکت بسیار فعال در انتخابات رسوای اخیر عراق بزرگترین خدمات ممکن را بھ دولت امریکا کرده 
این نویسندگان . انتظار دادن چھ امتیاز دیگری بھ دولت امریکا را دارندنویسندگان بیانیھ معلوم نیست از دولت ایران . است

چیزی " جھانیان " منظور آنھا از می کنند در حالیکھ تمام شواھد نشان میدھد " جھانیان " با لحنی غیر صادقانھ صحبت از 
ریکا دارند باید آنرا معلوم کنند تا آنگاه اگر نویسندگان بیانیھ انتظار دادن امتیاز بیشتری بھ دولت ام. جز دولت امریکا نیست

شاید امریکا اجازه دھد لولھ گاز و نفت دریای مازندران از راه ایران بگذرد و اجازه دھد ایران بھ سازمان تجارت جھانی 
آماده " آنجا  در" تغییر رژیم " نویسندگان بیانیھ البد میدانند کھ یکی از دالیل اصلی حملھ امریکا بھ افغانستان و . بپیوندد

در آن صورت باید معلوم شود کھ میزان امتیازات . برای عبور لولھ گاز و نفت ترکمنستان  بھ دریای ھند بود" کردن فضا 
آیا نویسندگان چنین بیانیھ ای براستی خود . دولت ایران بھ امریکا چھ باید باشد تا اجازه عبور این لولھ ھا از ایران داده شود

  انند؟مید" ملی " را 

کارگران را پس از فرھنگیان، دانشگاھیان، پزشکان، " ھمیشھ سخت کوش ایران " کسانی کھ در ذکر طبقات و اقشار 
، بازاریان و دامداران قرار میدھند باید ھم دست تمّنا بسوی )بخوان سرمایھ داران(پرستاران، فعاالن بخش خصوصی 

از این دولت بخواھند اجازه دھد لولھ گاز و نفت از ایران بگذردو ایران بھ  دراز کنند و ملتمسانھ) بخوان امریکا" (جھانیان"
  . سازمان تجارت جھانی بپیوندد

نویسندگان بیانیھ کوچکترین اشاره ای بھ تھدیدات سیاسی و نظامی ھر روزه امریکا علیھ کشور ما و تجاوز آشکار بھ حق 
ولت امریکا بھ وطن فروشان و خائنین خارج نشین با قصد دخالت از جملھ کمک ھای بی دریغ د –تعیین سرنوشت مردم ما 

مرداد در ایران و کوشش پیگیر در محروم کردن ملت ایران از دسترسی بھ تکنولوژی ھستھ ای نمی کنند  ٢٨فعال از نوع 
  .نمی دھندبر سرنوشت کشور از خودشان نشان و در نتیجھ کوچکترین توجھی بھ حقوق حّقھ ملی ما و حق حاکمیت مردم 

بیانیھ نھ تنھا تجاوز دائم و تھدیدات جنایتکارانھ دولت امریکا علیھ کشور ما را نادیده می گیرد و در برابر دشمن خارجی را 
تسلیم و رضا در پیش میگیرد و رژیم را بھ دادن امتیازات بیشتر بھ آن دولت تشویق می کند بلکھ در برابر رژیم حاکم نیز 

: " رژیم خلع سالح می کند بیانیھ با این لحن زننده و غیر مردمی خود را در برابر .تاه می آیدبطور تصورناپذیری کو
و بھ این تسلیم شدن " امضاکنندگان این بیانیھ نھ در سرخیال ایجاد ناامنی و آشوب دارند و نھ در کف سالحی برای براندازی

ما را آنقدر کیاست و عقل ھست کھ : " این طور تھدید می کندھم اکتفا نکرده و مردمی را کھ تسلیم سرکوبھای رژیم نشوند 
  ."تشخیص دھیم در شرایط امروزی کشور و منطقھ ھرگونھ ناامنی و آشوب بھ زیان ملت تمام می شود

 نویسندگان بیانیھ در واقع مردم را بھ انفعال، ناامیدی و عدم اتکا بھ نیروی خود دعوت می کنند چرا کھ از نظر آنان ھرگونھ
  . "زیان ملت تمام می شود" خواھد بود کھ بھ " ایجاد ناامنی و آشوب" مقاومت در برابر سرکوبھای رژیم 

حتمی و نھائی را  ما امضاکنندگان، فرصت و راھکار: " ترین بخش بیانیھ میرسیم " رادیکال " پس از بیان این جمالت، بھ 
گردن نھادن بھ رای و اراده ملی دانستھ و خواستار آنیم کھ ساختار قدرت حکومت، اداره امور کشور و روابط بین المللی آن 

طراحی ... بدون سوءاستفاده غیرمردمی از قانون اساسی، مانند ھمھ کشورھای پیشرفتھ جھان برپایھ اعالمیھ حقوق بشر
  ."شود

اما آنچھ در . چیست با نویسندگان بیانیھ است" سوءاستفاده غیر مردمی از قانون اساسی " ھ منظور از گشودن معمای اینک
میلیون واجدین  شرایط رای دادن  ٢٠مجموع میتوان از آن درک کرد این است کھ ایشان از کسانی کھ بھ رای بیش از 

اعمال خود برداشتھ و در چارچوب ھمین قانون اساسی  انتظار دارند با چنین تھدید آبکی دست از کوچکترین وقعی نگذاشتھ
  .کنند" طراحی"را برپایھ اعالمیھ حقوق بشر " ساختار قدرت حکومت"



آنچھ از مجموعھ این جمالت آبکی، آغشتھ بھ ترس و لرز و چند پھلو می توان فھمید این است کھ یا قدرت حاکمھ با 
ساختار حکومت راه خواھد داد، یا باید منظر حمالت سیاسی و نظامی نصیحت بر سر عقل آمده نویسندگان بیانیھ را در 

پیام بیانیھ این است کھ اگر چنین تجاوزی صورت گرفت و ما ھم تسلیم شدیم آن وقت ما را . یعنی آمریکا باشد" جھانیان"
امپریالیسم می ریزد و ھم  بیانیھ در واقع ھم آب بھ آسیاب تسلیم طلبان و سرسپردگان. محکوم نکن کھ بھ تو نصیحت نکردیم

اینھا ھمھ جنبھ . و بخش وسیعی از نیروھای روشنفکری جامعھ را بر ھمگان آشکار می سازدنویسندگان آن  سستیو  ضعف
است، جنبھ مثبت قضیھ در این است کھ مرحلھ مبارزه الجرم باید از حد و مرز چنین فراخوان ھا " بیانیھ تحلیلی" ھای منفی 

  .راتر رودو بیانیھ ھائی ف

  

  

  

 


