
  خاورميانه بزرگ امريکا
  به ايران کوچک ختم خواهد شد؟

 
 در راس اخبار ايران و جهان زمذاکرات مربوط به فعاليت های اتمی ايران، در هفته گذشته ني

ه و يا برسيد و امريکا صرفنظر از اين که اين مذاکرات به چه نتيجه ای رسيد. قرار داشت
اتمی ايران به سازمان ملل بشود يا نشود؟ آنچه که سرانجام موفق به ارجاع پرونده فعاليت های 

در فضای سياسی کنونی ايران ضرورت دارد به آن توجه شود، ديدگاه های به ظاهر رقابتی 
اين . جناح های درون طيف راست جمهوری اسالمی نسبت به اين مسئله در روزهای گذشته است

 خورده و عمدتا در محافل نظامی و شبه ديدگاه ها که با کارزار انتخاباتی رياست جمهوری گروه
نظامی نيز عنوان می شود و در روزنامه های انعکاس می يابد، اگر کنترل نشود و اگر دقيقا 

در آن .  ساله با عراق بيانجامد8بازشناخته نشود، می تواند به فاجعه ای عظيم تر از فاجعه جنگ 
سالمی برای قبضه قدرت و غلبه بر فاجعه نيز، نبرد داخلی در حاکميت چندگانه جمهوری ا

يکديگر نقشی مستقيم داشت و در اين فاجعه نيز همين انگيزه ريشه واقعی موضع گيری های 
يعنی آنها که خواب و خيال برقراری يک جمهوری نظامی در ايران را دارند تا از . اتمی است

برای مل بخشيده و سپس اين طريق دولت و حاکميتی متمرکز و به غايت سرکوبگر را استقرار کا
انرژی "بقای خويش به پای ميز معامله و زدوبند و امتياز بخشی با امريکا بروند، امروز مدافع 

کسانی که اعتنائی به توليد ملی، صنعت ملی، نفت ملی و حتی استقالل ملی . شده اند"  اتمی–ملی 
م انرژی اتمی را بعنوان کشور ندارند، يکباره ملی گرا تر از هر ملی گرای دوآتشه ای، پرچ

  .پرچم ملی برافراشته اند و زير آن سينه می زنند
مواضع برخی فرماندهان سپاه و پياده نظام تبليغاتی آنها در روزنامه های کيهان و جمهوری 

 امنيتی -مواضعی که نظامی. اسالمی و سيمای جمهوری اسالمی، از اين ريشه آب می خورد
 دنبال می کند، اما اين بازی و نتايج آن می  بعنوان يک هدفکردن کامل جمهوری اسالمی را

  .تواند خطرناک تر و فاجعه بار تر از آن هدفی از آب در آيد که آقايان نظامی در سر دارند
 اگر -دراين بازی خطرناک يا بايد دست های پرقدرت امريکا و اسرائيل را ديد و يا منتظر بود

يج آن و يا در طول ادامه اين بازی بيشترين بهره را در جهت  از نتا-مستقيم دست نداشته باشند
 ساله ايران و عراق، نه از 8کافی است پرونده سراپا فاجعه جنگ . اهداف استراتژيک خود ببرند

روی اسناد محرمانه ای که دراختيار ما نيست، بلکه از روی روزنامه های همان دوران و همان 
همين مرور می توان به ماهيت پرونده نوگشوده و درحال شکل گيری جنگ با . زمان مرور شود

طلبی، بسيج سازی و سان ديدن از رژه آن و يا اعالم آمادگی جنگی فرماندهان بسيج و سپاه و 
  .امام جمعه های فربه شده در بيداد غارتگری حکومتی پی برد

بغدادی بود که اکنون فرماندهان  ساله با عراق، که شعار اساسی آن فتح همين کربال و 8جنگ 
سپاه يکبار ديگر خود را دايرمدار آن احساس کرده اند، تنها يک هزار ميليارد دالر خسارت و 
بيش از يک ميليون کشته و مجروح ومعلول و چند ميليون آواره و فراری از شهرهای جنگ زده 

ده ايران را به گونه ای ديگر را روی دست ايران نگذاشت، بلکه يک انقالب را که می رفت تا آين
اين بار، اين حادثه جوئی که هدف از آن، مشابه همان جنگ فرسايشی . ورق بزند بلعيد

می رود تا نه ) نبردقدرت در حاکميت و هوس فرماندهان سپاه برای تشکيل حکومت نظامی(است
اسيسات اقتصادی تنها استقالل، که حتی بخش هائی از ميهن ما را همراه با نابودی مهم ترين ت



تغيير نام جزاير و شهرهای جنوبی کشور، همراه با نامگذاری خليج فارس به . کشور برباد دهد
  !خليج عربی مقدمه ايست بر اين خيانت نامه

هر دليل و بهانه ای برای . حزب توده ايران، بزرگترين قربانی سياسی ادامه جنگ با عراق است
.  واقعيت که اسناد و نشانه های آن موجود است رنگ می بازديورش به آن بيآورند، در مقابل اين

بر سر حزب ما، با امريکا و انگلستان معامله کردند، تا حمايت آنها را در جنگ با عراق جلب 
کنند و آنها که در امريکا و انگلستان سکان را دراختيار داشتند و جنگ را سازمان داده و 

 که از کسانی که اين خيانت را حاضرند در جمهوری اسالمی خواهان ادامه آن بودند، می دانستند
  .بکنند، بيش از اينها می توانند امتياز بگيرند و ديديم که گرفتند

آن پرونده را بايد ورق زد، تا دانست امروز امريکا و اسرائيل چگونه با حاکميت به مراتب 
ی اتمی می کنند و استراتژی ضعيف تر، آلوده تر، بی پايگاه تر از سالهای جنگ با عراق باز

  .را که می تواند به ايران کوچک ختم شود پيش می برند" خاورميانه بزرگ"
مصاحبه بسيار تاريخی و مستند زنده ياد نورالدين کيانوری، درباره جنگ و دليل يورش به حزب 

بايد . کرده ايما به اين دليل انتخاب توده ايران و نقش پيام آوران امريکا را در لباس خبرنگاران ر
  ! گذشته را خواند، تا امروز را بتوان درک کرد و فردا را پيش بينی


