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 !بدون شرح 
 

، جالل طالباني نسبت به آنچه وي آنرا استمرار دخالت در امور داخلي   رئيس جمهور عراق: ٨٥/مهر/٥  تلويزيون الجزيره
، عراق توانايي اين را دارد  وي گفت آنها اگر از اين آار دست برندارند. عراق بيان آرد به آشورهاي همسايه عراق هشدار داد

چنين در يك مصاحبه راديويي آه در واشنگتن انجام گرفت مطالباني ه. ير بگذاردداخلي اين آشورها تاثآه روي مشكالت 
 . اضافه آرد عراق دارد صبرش را از دست ميدهد 

 
.  ، صحبتهاي او هشدار دهنده است و نگاهش به سمت همسايه هاي عراق است صبر اين مرد دارد تمام مي شود:  گزارشگر

شايد اين سوال براي هر سوال آننده اي  .  عراق سخن ميگويديه و ايران و ترآيه در امورآنون از دخالتهاي سورجالل طالباني ا
.  حال حرفهايش اهميت بسياري دارد بهر ؟ آردرهبرعراق است يا يك آيا رئيس جمهور ؟ پيش بيايد چه آسي دارد صحبت ميكند

 ، مشكالت آنها  مسائلش ادامه بدهند دربه دخالتهايشان هايش ايههمسدارد آه اگر  آنرا ميدهد آه عراق توانايياين مرد دارد هشدار
آمريكا  را بالفاصله به موضع رئيس جمهورما)   م–عراق (صحبت در مورد نقش همسايه در سرزمين رافدين .  دامن بزند را 

مطلبي .  ايران نگفتو چيزي درمورد نقشاحاله ميدهد آه دمشق را متهم به گسيل افراد مسلح از طريق مرزش به عراق آرد 
،  اين يك مطلب قديمي است آه اآنون بر زبان مسول اول عراق جاري شده است. معادله امنيتي آنجا واضح استآه نقش آن در

 طالباني صحبت از مقابله.  باشد انگيزد آه آاري بكند استمرار دخالت همسايگانش در امورش مي ولي آن چه آه عراق را برمي
 . آند مثل مي  به
 

با .  درمورد ترآيه بدون شك روشن است آه منظور وي استفاده از درگيريهاي بين حزب آارگران آردستان و دولت ترآيه است
آا   پ آا رزمنده وجود هزاران. ، عامل قابل توجه اي براي اين احتمال وجود دارد عراق آرد استجمهور توجه به اينكه رئيس
 .   ميافزايد ، به اين احتمال ر مناطق امن جنوب ترآيه ونواحي مرزي عراق برخوردارندآه از تشكيالتي د

 
موضوع حمايت . تشكيل ميدهند عراق بوده اند آارت فشار احتمالي عراق را آه زماني در” اخوان”و ” قياديها”درمورد سوريه 

سازماني . دارند نيز از اين تراز است و آمتر از آن نيستآن از از احزاب اسالمي تندرو و تكفيري بنا به توصيفي آه سوريه ايها
 دو هفته پيش از اين مورد   را دمشق در عملياتشان سفارت آمريكاز اين سازمانها است آه در يكي ازنام دارد يكي ا آه جندالشام 

 .  قرار داد هدف 
 

رسد تهديد طالباني موضوع  ، به نظر مي عراق، بازيگر بزرگ در  آه منتقدانش به آن مي نگرنداما در مورد تهران آنطور
 هشدار داده بود آه چند وقت پيش رئيس جمهور عراق به ايراني ها.  ناراحت آننده اي براي آساني است آه منافعي در آن دارند

.  تأييد شداي مطلب اعالم نشده . بود گرفته  دو آشور صورت  بين نكنند و تماسهاي سياسي زيادي اخيرا دخالت آشورشدرامور
.  سازمان اپوزيسيون مسلح مجاهدين خلق ندارند قويتراز آارتيخشمگين آنند  را عراقيها بخواهند تهرانبدترشود و اگر اوضاع 

 . » ؟  رو ميكنند  را  آارتشان  االن آه چرا اين عكس العمل براي عراقيان بنظر نمي رسد آه سخت باشد ولي سوال اين است 
 

 ٨٥/مهر /٥  تلويزيون الجزيره
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ٨٤ مهر ٢٧  ،داشت هفته ديدگاه  ياد، "چرخ پنجم"بخشی از
 

 ،  تمامی " جنگ آزاديبخش  نوين" تژیآنان سالها بود که با گزينش استرا . مجاهدين اما استراتژی ديگری را دنبال می کردند
در " بسط"اين استراتژی در تقابل با استراتژی. بودند منطقه ای گذاشته "  ژئوپليتيکیضرورتهای"تخم مرغهای خود را درسبد 

نی جهانی و کنو تعادل قوایبراين است که در" بسط"در استراتژی اعتقاد محوری. می يابد  معنیبر ايران درون رژيم حاکم 
 در چارچوب مرزهای خودی به معنی مرگ تدريجی و اسالمی جمهوریمنطقه ای محصول پايان جنگ سرد محصور ماندن 

اين  . بسط  و گسترش  در خارج  از مرزهای  جغرافيايی  ست" حفظ  نظام"بنابراين الزمه . آن است در نهايت نابودی  کامل 
 مناسبات آن با جهان نموده  و "زی بحران"و  " زا بحران"رژيم يک  اسالمی را عمال  تبديل به  جمهوریاستراتژی رژيم

 .  تقابل  مداوم  تبيين  می کند خارج  را  در يک 
 

نشده ای  جبهه اعالم راه به شکل گيری  ت  در درازمد منطقه ای  و بويژه درسطح عملکرد مادی اين استراتژی در جهان خارج
و متمايل  به   ای  قلمداد کرده منطقه "تهديد"  را به مثابه  جمهوری اسالمیرژيم  به  درجاتیيک  می برد که اعضای آن هر

 اين اعتبار به  .زاديبخششان می گردندآ وارتش" ايران مجاهدين خلق"و قدرتمند آن يعنی متشکل  آلترناتيو"فرصت" زا حمايت
 !می کند عمل " بسط"ی جواب  دارد  که  آن استراتژ تا  موقعی  "نوينجنگ آزاديبخش " استراتژی

 
تضادهای  حول  تب تضاد ها درکادرهردوی اين استراتژی ها نه فقط حول تضادهای ملی که دراساسبهتر سلسله مرابه عبارت 
هم که حول يک تضاد منطقه ای  تشکيل دهنده  دو جبهه متخاصمی  نزديکی  اجزاء معيار دوری  و . استشکل گرفته منطقه ای 

منافع     انها  که ماهيتمی گيرند  نه شرايط  کنونی ، شکل  و عراق  در گذشته و مبارزه با  بنياد گرايی  در نگ  ايران جمثال 
 .    می باشد مشترکشان

١ 



 و  مراه  با سوريه به  روسيههايران  ارتجاع  حاکم  بر  که در حاليکه  در اين  پروسه اصال  جای تعجب نيستبه اين ترتيب 
 و آمريکا  نزديک   عربستان  سعودی ، اردن نقطه مقابل آن  يعنی  مجاهدين هم  به می شود ، نزوئال  نزديکوچين کمونيست و 

سو  رژيم  بدرستی  تشخيص  از يک . مل می کند عهرچند در ابعاد هنوز ميکرو ، درعراق عين اين روند دارد هم اکنون  .گردد
  پرداختن  به  معضل  ايران  عراق  رابطه  مستقيمی  با  طوالنی تر شدن  زمانجاد و  دامن زدن  به  بحران درداده  است  که اي

  درعراق  و تالش  آن  در جهت  دخالتهای  رژيم ايران شدن بر ميزان سوی  ديگر افزودهاما  از.   اياالت متحده  دارد سویاز 
، اجبارا  بطرف  مجاهدين   ، صرفنظر از ماهيت  آن در عراق  سر کار بيايدهر دولتی  را که  گذاری  بر تحوالت  عراق ،تاثير

را  بمثابه  خششان  آزاديبهمانگونه  که  تا کنون توانسته اند ، ارتشموفق شوند  البته  به شرطی که مجاهدين . خواهد  کردمتمايل
 .نگاه  دارند به هرقيمت بر سرپا "  پارامترقدرت"يک 

 
و بين المللی عمل کننده  در حول  و  داخلی  و تضادهای  ايران کنونی شرايط  به تحليلی که راجع  ، جدای ازهر خالصه کنم

عمل  مشخص سياسی ، چاره ای جز استفاده   صحنه   پهنه  تئوريک   و  ورود  بهخروج  ازباشيم ، به محض آن  داشته حوش 
روشنفکری صرف با دنيای  فاوت دنيای ت. ايران وجود ندارد تحول  بنيادی درابزارهای فعال موجود در راستای  يک از 

چند  که  تهديد تضاد ها  هر و  ورود  به  قلب عاج  تنزه طلبی  برج  نزول  از  يعنی .است انقالبيگری درست  درهمين نقطه 
  یيرونميان دو نهايی  نظامیدرگيری را مردم ايران  نوينانقالب  سرنوشت .باشد کمين آلودگی نيز درهر کنار و برزنی در

   ضرورتهای. می کند تعيين " ارتش آزاديبخش ملی ايران"ارتجاع  و "  سپاه  پاسداران"جدی  صحنه سياسی ايران يعنی 
   .عمل  می کند   منطقه ای  در اين  راستا ژئوپليتيکی
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 .  در آار نباشد  تغيير رژيمآه  ، بشرطى ست آمريكا  با همه چيزى   ى مذاآره درباره ايران آماده:  نژاد  احمدى

 
طرح تغيير رژيم را کنار دولت آمريکا  اگر:  گفت با روزنامه آمريکايی واشنگتن پست وگمى ايران در گفتجمهور اسال رئيس"

نژاد در پاسخ  ، احمدی هاى فرانسه و ايسنا  به گزارش خبرگزارى . کند چيز مذاکره   تهران حاضر است در مورد همه بگذارد
 گفتگوما عالقمند به  : برای ايران دارد يا خير گفت  را  نفع بيشتری مريکا اينکه آيا بهبود روابط ايران با آ به سوالی در مورد

ما در حال حاضر با بسياری از کشورها  : وی افزود. مقابله است گو بسيار بهتر از تهديد و و  ما معتقديم که گفت.  با همه هستيم
 و شانس  کند نمی درست را ايجاد ما دولت آمريکا شرايط ام که آمريکا استثنا نيست، ا نيز گفته ازاين من پيش.  کنيم گفتگو می

ای  سخنان خود دخالت شورای امنيت در برنامه هسته نژاد در بخش ديگری از  احمدی. برد   می گفتگوهای سازنده را از بين
 های ما  سايت ها و دوربين کنيم  المللی انرژی اتمی فعاليت می ما در چارچوب آژانس بين   : خوانده و گفت ايران را غير قانونی

   . "منشتر نکرده است ای در ايران آژانس هيچ گزارشی دال بر وجود برنامه تسليحات هسته. کنند را کنترل می
 

 ٨٥/مهر / ٢                                                          
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 ١٣٨٣ آذر ١٨ "شم اندازچ" بخشی از
 
  !باشنديران آبستن  تحوال تی است که شايد  بسيار خونين ا
 

با     درست با  مسائل ايران ايجاب می کند که  برای  مقابلهپيچيدگی  روند  تغييرات سياسی چه در ابعاد جهانی و چه  در رابطه
ه کنونی  را  شناخت  و متناسب با  قانونمنديهای  در ايران ،  ويژگی های  مرحل" پروسه  تغيير"جدی  دری و مداخله  آتتحوالت

سياسی  از سويی  و  ناآگاهی  و   حضور رنگارنگ  کوتوله های  و  نگاهی  به  صحنه سياسی ايران .آن  راه  گشود حاکم  بر 
. می دهد  به اين شناخت را  بيش از هر زمان  ديگری در مقابل ما  قرار ی  ديگر ، ضرورت مسلح  شدنسوانجماد  فکری  از 

 به صدا  درآورد ، بارها  و را" چهارمجنگ جهانی "ر که شيپور آغاز  سپتامبيازدهم" فوندامنتاليستی گلوباليستی ـ"پس ازطرح 
  رژيم  استراتژيکتعيين تکليفبا  ضرورت  در رابطه " جناح  بازها"طرح رب  مصاحبه هايمچه در ها  و نوشته ، چه در  بارها

  جمهوری  بحث اساسی نه دررفتن و يا ماندنکهتاکيد کرده بودم و داشته  اشارهخاورميانه بزرگ سياسيايران درچارچوب طرح
 ! ست "نبرد آلترناتيوها "کنونی ما  بی ترديد نبرد   :اينکه  باشد  و بايستی جريان داشته آن جانشين  سياسی  سرکه بر میاسال

 
جمهوری " ،  بدون شک خود رژيم  ) يعنی طرح  تعويض رژيم ( ون  يک  تحليل  بيرون  آورده ام من از دربر آنچه که 

در همين  !  از من و امثال  من  بسا  بيشتر است" تش ارتباطا" و هم " اطالعاتش " رژيمی  که هم !  نيز آگاه است "  اسالمی
  ذيقمت"  ارتباطات " عراق  با  ی  دو سال  گذشته  و مذاکرات  رژيم  در  لندن  و  ژنو  و نيز  تالشهای  گسترده  يکرابطه 

تعويض   آنها  نقشه ای  برای   از  آمريکا  مبنی  بر  اينکه تضمينگرفتن   : آن انگليسيش  ،  تنها  يک  محور اساسی  داشت  و
  .گرديددر آينده هم  نخواهد گرفتن  آن  نشد  و  يچگاه  موفق  به هتضمينی  که .  ته  باشند ، بود  آينده  نداش  دررژيم
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 ١٣٨٥،  نيمه دوم شهريور ١٧٧شماره " جهان امروز"، برگرفته از مقاله رفيق بهرام رحمانی 
 

، اعالم نمودند حمالت  اند آوری آرده قيقات خود جمعهای مختلف آمريكا با اشاره به شواهدی آه در تح  نفر از اساتيد دانشگاه٧٥
 . خيز بوده است   توجيه اشغال ديگر آشورهای نفت  برای  آاخ سفيد  توطئه،  به نيويورك و واشنگتن٢٠٠١ سپتامبر ١١

 
،  ماس کينتو. ورزندچنان اصرار می سپتامبر، هم١١د مربوط به حوادث مقامات کاخ سفيد برای مخفی نگه داشتن برخی اسنا

های اطالعاتی اين های محرمانه سازمان رئيس کميسيون ويژه تحقيقات يازدهم سپتامبر، کاخ سفيد را به علت ارائه ندادن گزارش
، يک سيستم آنترل دفاع هوايی دارد آه در شهرهای بزرگ هميشه  آمريکا .کشور درباره حادثه مزبور سرزنش کرده است

شود و در از مسير خود خارج شود و حرآات مشكوآی داشته باشد بالفاصله مجبور به فرود میفعال است و هر هواپيمايی آه 
 سپتامبر آن سال يك ساعت و نيم پس از اصابت اولين هواپيما ١١اين سيستم روز . نمايد صورت عدم همكاری آن را ساقط می

مريكا، اين که چند فروند هواپيمای مسافری در مسير همچنين با توجه به امكانات گسترده جاسوسی و امنيت پروازی آ. فعال شد
 . ، پذيرفتنی نيست هوايی غيرمجاز آمريکا پرواز آنند و ردگيری نشوند

 
 سپتامبر معرفی ١١ها را به عنوان عوامل حمالت های آمريكايی آن  عرب زبانی آه مقام١٩يك از  ، اسامی هيچ عالوه براين

 ٢٣همچنين . ها نيز در محل حوادث شناسايی نشده استيك از آناپيماها قيد نشده و جسد هيچان هو، در فهرست مسافر اند آرده
مدتی پس از حادثه يازده سپتامبر با هواپيمای مسافربری کوچکی که معموال در اجاره کاخ سفيد است  الدن   بن نفر از نزديکان

 سابقا ، گذاری کرده بودند که جرج بوشسرمايه» کاراليل«ت ، در شرک الدنزيرا خانواده بن. به عربستان سعودی منتقل شدند
-مقر اصلی کاراليل در واشنگتن، در خيابان پنسيلوانيا، در سر راه کاخ سفيد و کنگره آمريکا و نزديک وزارت.  مالی بودمشاو
 . گذاری بود از يک شرکت سرمايهمهمترفدرال قرار دارد و چيزی بسيار های های اصلی آژانسخانه

 
 ) اريک لوران:   نويسنده ، هااز کتاب جنگ بوش ( 

 

اند،  آوری آرده های مختلف آمريكا با اشاره به شواهدی آه در تحقيقات خود جمع  نفر از اساتيد دانشگاه٧٥در چنين شرايطی، 
   نفت شغال ديگر آشورهای برای توجيه ا  آاخ سفيد  ، توطئه  به نيويورك و واشنگتن٢٠٠١ سپتامبر ١١اعالم نمودند حمالت 

به گزارش پايگاه اينترنتی فارس به نقل از روزنامه انگليسی ديلی ميل، هفتاد و پنج استاد دانشگاه آمريكا معتقدند  .خيز بوده است
طلبان  ساز حمالت نظامی اين آشور به عراق و افغانستان بود، در واقع توسط جنگ آه زمينه٢٠٠١ سپتامبر سال ١١حمالت 

به عقيده اين اساتيد، حمالت به نيويورك و واشنگتن اقدامی داخلی بود آه برای توجيه حمله . لی اين آشور رهبری شده استداخ
 .خيز انجام شد و اشغال آشورهای نفت

 
 هزار نفر ٣ای در پنجمين سالگرد اين حمالت آه منجر به آشته شدن حدود  به گزارش روزنامه ديلی ميل، طرح چنين نظريه

عتقدند ماند،   سپتامبر ناميده١١ياب  البته اين اساتيد دانشگاه آه خود را روشنفكران حقيقت. ، باعث خشم مردم آمريكا شده استشد
 به ترين توطئه تاريخ رااند واقعا غيرقابل انكار بوده و نقطه بزرگ ها در تحقيقات خود به دست آوردهها و شواهدی آه آن واقعيت

،  ها و گزارشات مختلف های سراسر آمريكا مشغول به تدريس هستند، با انتشار مقاله  اساتيد آه در دانشگاهاين. آند هم متصل می
پروفسور استيون جونز، استاد . اند  تاآنون را قابل باور آرده٢٠٠١بسياری از نظريات توطئه مطرح شده در اينترنت از سال 

 :گويد ی از اعضای اين گروه میهای ايالت اوتاوا، و يك فيزيك در يكی از دانشگاه
 
 » . اند ربا و چند نفر ديگر در غارهای افغانستان به تنهايی اين حمالت را اجرا آرده  هواپيما ١٩آنيم آه اين  ما باور نمی «
 

 قرار است آاران آمريكا در گروهی با نام پروژه قرن جديد آمريكا آه  اين اساتيد دانشگاه آمريكا معتقدند تعدادی از نومحافظه
ای برای حمله به  سيطره اين آشور را بر جهان تضمين آند، حمالت به مرآز تجارت جهانی و پنتاگون را به عنوان بهانه

های دوقلو با برخورد دو هواپيمای  به گفته پروفسور جونز، امكان نداشت برج. اند افغانستان، عراق و بعدها ايران مطرح آرده
به گفته وی سوختن سوخت هواپيماهای جت دمای آافی برای ذوب آردن فوالد را  .ديديم فرو بريزندمسافربری به اين شكلی آه 

. ها استهای آنترل شده برای فروريختن آن ها ديده شد نيز نشانه انفجار آند و دود سفيدی آه در اطراف اين ساختمان تامين نمی
تحقيقات گسترده اين نظريه توطئه را رد آرد اما اين اساتيد  سپتامبر، پس از ١١آميسيون تحقيقات آنگره درباره حمالت 

ها بر اثر مواد ا نشان داد آنه بررسی ساختار اين ساختمان. دانشگاه به دنبال قانع آردن آنگره برای بازگشايی اين پرونده هستند
 .اند  آرده  سقوط  و سپس ، ضعيف شده  شده است  فوالدها  آه منجر به ذوب شدن زا  آتش
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 ١٣٨٤ تيرماه ٢٧   :  ديدگاههفته يادداشت  ، "  چهارمجنگ"  از بخشی

 
نقل از منابع  خوشنامتر به نيويورک آنهم ای  لندن و انفجارهمتاسفم که نمی توانم تفسيررسانه های خوشنام غربی را دررابطه با 

بوده  " القاعده  " ٢٠٠١ سپتامبر ١١باور نمی کنم  که خالق .  ر کنم باو،  انگليسی از خودشان يعنی مقامات  دولتی آمريکايی ـ
تامبر  سپ١١مشابه ر عملياتی  می داند  که  داز دور هم  دستی بر آتش مبارزه مسلحانه داشته باشد ، بخوبی هر آنکس که  .است 

 تمام تمامی عمليات همزمان  صد  در صد  و تام  و  امکان موفقيت مطلقااست ، تفسير که تنها درکادر جنگ چريک شهری قابل 
عمليات نظامی درشهربدليل  يک احتمال موفقيت !  کنی چاقوی  خيار پوست ز تيغ موکت  بری و  اآنهم  با استفاده.  ندارد وجود

اين احتمال  در صورت  انجام  .  وجود دارند ،همواره پنجاه ـ پنجاه  استو يا تيم عمل کنندهی که مستقل از فرد هايپارامتروجود 
عمليات  موفقيت همزمان تقليل می يابد و به همين ترتيب با افزايش تعداد عمليات همزمان ، به همان ميزان  احتمال دو عمليات 

 .  مذکورکاهش می يابد 
٣ 



ترين  گردانندگان  اقتصاد دنيا هست ،  بزرگکه  محل استقرار"   تجارت  جهانیمرکز" ه  نمی توانم  باور  کنم  که  درمتاسفم  ک
نفر از عادی ، حتی خون از دماغ  يک آدمهای  کامال پايه  و  جهانگرد  و  و منشی  دون نفر کارگر رستورانصدها  غير ازبه 

صاد جهانی را نيز دردست دارند و دفتر کارشان هم  از اتفاق درهمان برجهای کذايی بوده  که از قضا سکان  اقتدانه  درشتهايی 
  القاعده سپتامبر و بدون ١١ن بدوبا اينهمه باور دارم  که  ! باشند  القاعده  خبردار شده توسطمگر آنکه  قبال ! ست نيامده  ااست 

"   چهارمجنگ جهانی"آغاز  نه برد  و!   های جهان متمدن  آنتنبروی مورد حمله واقع شدن اياالت متحده  را می شد ادعاینه 
 .  متصور بود 

 

 ١٣٨٤ تيرماه ٢٧ جنگ چهارم ،                                                                                            
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 ١٣٨٤مرداد  ١١" دوم  بخش !حکمتيست  به جدال تئوريک عالقه حزب  "ازی بخش

 
 " جنگ جهانی چهارم"، آغاز ٢٠٠١سپتامبر ١١

 
ين بحث من اا تم ؟ بهسچيزی بدنبال چه اينکه با طرح اين موضوع  . روشن  کنم ا می خواهم  رچيز  بحث يک پيش از ورود به

معادالت موجود شونده  پيچيده   روند همواره  تئوری فراگيری که در چارچوب آن می توان.پرداخته ام " تئوری " يکبه طرح
تهاجم  بی رويه   با کرد  و بی ارتباط با يکديگر را بهترفهم بظاهرحوادث و رويدادهای ميان  تناقضات و" بين المللسياست "در 
فرد ، آگاهی " مبنای" تئوری در کادر اين.  کرد توسط  شبکه عظيم  رسانه ای حاکم ، مقابله "  طالعات کاناليزه شدها"هدفدارو 

بدنبال " انقالب انفرماتيک"پديده با "  سيستم  حاکم"ه کآن چيزی درست عکس .  است اطالعات آن "شرط"  وعقل  و خرد
صدها کانال ماهواره ای ، .   می گيردما قرارشت رنگارنگ در اختياری ازاطالعاسيل! فکرش را بکنيد  ! آن استتحقق 

کنار آنها  شبکه ای  سازمانيافته  از تزريق  بی وقفه  در مداوم  و مستمر تبليغاتی  و انجريهزاران سايت اينترنتی ، يک 
 ..... سيستم  حاکم  و  تحليلهای  طراز   !  غلطاطالعات 

 
  اساسا راتحليلهای سياسيش مبنای عنصرآگاه ، ست که آيا درست است که  ا اينمی گردد ، مسئلهحث براما  تا آنجايی که به اين ب

  فرد و هيچبرای سقم  آن  و   صحتتشخيصامکان اطالعاتی  که  ی باشد ؟ مآن منبع " دولت آمريکا "اطالعاتی قراردهد که 
آيا  تاسف بار نيست  حزبی که  درعالم  پندار ، خود  را مدعی   . يا منابع بی طرفی وجود ندارد و نهاد مستقل  از دولت مذکور

وز  سپتامبر اعالميه  صادر  کند  و  پيش از اينکه  هن١١نيز می داند ، فقط  چند ساعت  پس از واقعه  ! رهبری انقالب توده ها 
انگاری که واژه ها ! (  " نسل کشی" به عنوان قلمداد کردن  مرگ  اسف انگيز چند صد نفرچيزی  مشخص شده  باشد ، ضمن 
 .   را  صادر می کند" اسالم سياسی"قضاوت حتما عادالنه ، حکم محکوميت از موضع  ،) بار و مفهوم خاص خود را ندارند 

 
  شود ؟  شما ثابت آن  عکس بی گناه  نيستند  مگر آنکه همه، ) غرب يعنی ( ه  عقيدتی  و سياسی  شما زادگاآخر مگر درهمين 
ه  است ، چه توجيهی بود سپتامبر ١١  کنم  دولت آمريکا عامل  جنايت  ثابت می خواهم   می کنيد کهمتهم آقای کمانگر که مرا

  پروسه  قضايی درکدام  "اسالمی تروريستهای" جرم.  داشته ايدحيات بنيانگذارآن برای اين موضع گيری حزبتان آنهم در زمان 
  اجرايیچيزی  جز مامورين  واقع عالم که خود در( کا  آمرياگر حرف و ادعای دولتمی داديد ؟ شما اطالعيه که  شده بود ثابت

 برای  شما اينقدر   )دست  دارند ، نيست اقتصادی  را  درقدرت سياسی  و   افسار واقعیکهای " طبقه ويژه"منويات مطامع  و 
 بود ؟ عراق  چه  صيغه ای  سنديت  داشت ، ديگر مخالفتتان با  جنگ 

 
 ١١وقايع  نيستم  که  دولتهای آمريکا  و انگليس ، خود عامل    اينکردنثابت بدنبال  ادعای  شما ، اصال خالف نحال من بربا اي

مشخص   مجرم  را ف شما که پيشاپيشنه ، برخال!  که  دلم  نخواهد نه اين .   بوده اند  يا  نه٢٠٠٥ ژوييه ٧ و ٢٠٠١سپتامبر 
چرا که !  ن اتهام را ندارد يو يا رد ا  اثبات امکاناساسا ديگری در شرايط  کنونی  نه فقط  من که هيچکس ن ومکرده ايد ، 

داشتن به اسناد  و مدارک  و شواهد جمع آوری شده ايست  که  در اختيار هيچکس  دسترسی نياز به   اينکار در درجه اول برای
 تئوری جنگ "در   تعيين کننده نقش اينکه  درتحليل نهايی آنچه که  برای من ضمن  ! نيستجز همان دولتهای مربوطه  نبوده و 

 .است آن در ابعاد جهانی پی آمدهای  که   سپتامبر ١١   عامليندارد ،  نه "  چهارم
 

خنگويان  تی  را که توسط سالطاعالمن . عالمت سوآل برده ام بزير ، سپتامبر١١را در رابطه  با من تنها ادعاهای دولت آمريکا 
 شعور اجتماعی  تزريق  ، به" طبقه ويژه"ستم  رسانه ای متعلق به همان و توسط  سيآمريکايی ـ اسراييلی ،  رسمی و غيررسمی

ی گويم  اثبات من م!    قرار دهيد اطالعاتهمين   سياسيتان  را يلهای تحل مبنایشما ولی آزاديد که ! ندارم باورمی شود ،  
 آمريکادولت عکسهايشانرا که نفری هستند ١٩ه اند ، اينکه مسببان آن همان بودمليات انتحاری ر ، عمب سپتا١١عملياتاينکه 

  بوده  را ، بی اطالع فاجعه ای  چنين وقوعالصه اينکه دولت مربوطه از خ رسانه ای  به نمايش گذاشته و عظيمطريق شبکه از
دارک  و  منهادهای مستقل غير دولتی  به اطالعات واقعی ، اسناد  و  آزادانه  دسترسی که  امکان می دانم تنها زمانی ممکن

سازمان  سيا  و اف و نقل شده توسط  پنتاگون نصورت داستانهای ايدرغير. شواهد  موجود  و شاهدان واقعه  وجود داشته  باشد 
 .کنيد رفته  و  بازتوليد   را  دربست پذيمهمالت اين   ولی  مختاريد  که  تمامیشما .   ندارم بی آی  را باور

 
سابق ، شوروی از فروپاشی اتحاد  پس الفاصلهب سپتامبر و ١١سالها  پيش از" جنگ چهارم"من می گويم طرحهای  مربوط  به 

که  توسط   دو استراتژيسين  سندی به باور نمی کنيد يک نگاهی . شده است گذاشته به بحث " طبقه ويژه"تهيه و در ميان نخبگان
 ،  ١٩٩١  در دسامبر شوروی فروپاشی اتحاد بالفاصله  پس از، "ريچارد پرل" و "  پاول  ولفوويتز" يعنی  "جناح بازها"عمده 

 .  تشار يافت ، بياندازيد ان" تايمزنيويورک "  از آن  در روزنامه صهيونيستی  بخشی١٩٩٢ مارس  ٨تهيه  شده  و در 
 

٤ 



اريک "، " لوييس  لی بی "همچون نا آشنايی چندان  نامهای  نه، از دو نفر فوق  غيرآن  به   امضا  کنندگان ه  درميانک سندی
اقعی  ورياست دفتر قدرت سمت " بوش جرج دبليو"اولی با تشکيل کابينه .  خورندبه چشم مینيز" زلمای خليل زاد"و " ادل مان

سومی هم که قاعدتا ميبايست  ! را خارجی او  را عهده دار می شود  و ديگری مشاورت سياست" ديک چينی"ی  يعندرکاخ سفيد
رنوشت افغانستان  همانی که س. کند ، نامی  آشنا  باشد را  دنبال  می منطقه اوضاع  و احوال  بطور ظاهری نيز کهکس برای هر

 .داده  بودند را  در دستهای او  قرار" کرزایحامد "تحت  اشغال  و مسئوليت 
 

هيئت به نخبگان " طراحی سياست دفاعی"به معنی   defense policy planningعنوان ه تحت در اين سند طبقه بندی شده  ک
و  و جايگاه  اياالت متحده  به مثابه  تنها ابرقدرت  و نقش" تک قطبیجهان "، بصراحت استراتژیآمريکا ارائه شده  بود حاکمه 

" قدرت نظامی توانکاه"يا    owerwhelming powerبهرز يعنی اتکاء  بی حد و م  تحقق اين استراتژی و ابزار آن شيوه های
مه  در مقد" !  شهر مسلط  برودندان مسلح ، برباالی تپه تا پادگانی "تصوير ابرقدرتی يگانه به مثابه. به تصوير کشيده شده است 

 قبلی   تهديدی  از نوع  تهديد  از ظهور يک رقيب جديد  که  قادر به ايجاد پيشگيری است از هدف اول عبارت " :است سند آمده 
 ." باشد شوروی  درهرنقطه از جهان

 
اکتيک محوری  تزين جايگکهاست " پيشگيری"ر همين مبنا تاکتيک ب" جنگ جهانی چهارم"ی در استراتژی تاکتيک محور

 هدفستراتژی بدون پياده کردن اين ا .بايد می گرديد " بازدارندگی "يعنی تاکتيک) موسوم به جنگ سرد" ( جنگ جهانی سوم"
 !نبود شدن اياالت متحده در ابعاد ماکرو اساسا امکان پذير قرار گرفته 

 
   ١٣٨٤  مرداد ١١ ،عالقه حزب حکمتيست  به جدال تئوريک                                                                                 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ١٣٨٣ديماه سوم  ،   "سايت طليعه"با مصاحبه  بخشی از 

 
در اين رابطه چه  .  خاتمی  است  و  موضوع  انتخابات رياست جمهوری در بهار آينده منطقا  بعد  از  بعدیمحور   س  ــ

  ارزيابی  می کنيد ؟نوشت اين  انتخابات را  چگونهرستحليلی  داريد  و 
 
ل ايجاد   روند  اخال اينمی تواند  دره ای  که  گزينتنها . به  سمت تکپايه  شدن پيش می رود "  اسالمیجمهوری "  ــ   رژيم ج

 آبروتر از آن است  نی  بیرابطه هم  رفسنجادر اين . در اين به اصطالح انتخابات می باشد "  رفسنجانی"حضور دوباره کند ، 
 اجازه  لی اساسابين الملو  که بشود  بر روی او حساب باز کرد  و هم  مصالح  نظام  با توجه  به مجموعه  شرايط  داخلی 

  می شودهمينقدر که  تا  حاال حضور امثال  خاتمی هم  تحمل  . خاتمی می دهدبعد از را به حاکميت   باالدر شکافکوچکترين 
 معظممقام " مقابل  در بی پايان اوشکرن و  مصالح نظام با" قام رياست جمهوریم" انطباق روزافزون يلی ندارد جزهيچ دل
 !   "رهبری

 


