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 پیشگفتار

 
خوانندگان این کتاب توجھ  کنند کھ تالشھای سیاسی و مبارزه جویانھ خودم را کھ بیش از پنجاه سال 

معرفی کرده ام. زیرا نھ تنھا کارھای پژوھشی، بلکھ نیز بطورمستند دراینجا باختصار ،است ادامھ دارند
تجارب سیا سی ومشاھدات عینی ام در کشورھای مختلف جھان ، بمن می اموزند کھ با صراحت مناسبات 

جھان، فریب ریاکاری ھا  درایران و درناھنجار کنونی ایران و جھان را بیان کنم و امیدوارم کھ نسل جوان 
قدرتھای بزرگ جھان " را نخورند. ین شدهتزئ مافیائی  مناسبا ت"و  

جھانی بھ کدام مسیر سوق داده شده اند  و چرا دنیا بھ دو بخش : غارتگران،و ستم تحوالت ،ببینیم  حال
تقسیم شده است؟  ،دیدگان  

در جریان جنگ جھانی دوم، حکومتھای آمریکا، انگلستان ، فرانسھ از یکطرف، واتحاد جماھیر  
استالین) از طرف دیگر، مدعی شدند کھ مخالف فاشیسم ھیتلر(در آلمان)، موسولینیشوروی ( برھبری   

( در ایتالیا) ،و در ژاپن ھستند؛ و پس از  جنگ جھانی دوم، خودشان  را نیروھای دمکرات و آزادیبخش 
 نامید ند. اما ، می بینیم کھ استالین پس از تصرف سراسر اروپای شرقی ، حاضر نشد بھ سیطره جوئی

نظامی خود در اروپای شرقی خاتمھ دھد و با زور سرنیزه و استقرار ترور و اختناق ، در صدد برامد کھ 
 " کمونیسم " را بھ مردم اروپای شرقی تحمیل کند.

کمونیسم چماقدارانھ،و ریاکارانھ کھ  با ایجاد حزب "مسلمانان کمونیست" در روسیھ -می بینیم کھ  
شرقی با ترور و اختناق حکومت میکردند ، و ھمچنین تحت لوای رقابت  بقدرت رسیده بود، ودراروپای

با امپریالیسم غرب ، در افغانستان ، یمن جنوبی ، اتیوپی ، صومالی  ... از طریق کودتا وتوطئھ گری، 
نھایتاً  فروپاشید. -میخواستند باصطالح در جوامع عقب ما نده " مناسبات کمونیستی " برقرار کنند  

دارک نشان میدھند کھ پس ازجنگ جھانی دوم، وینستون چرچیل (ازانگلستان)، با روزولت (از اسناد وم
امریکا)، وبا استا لین( از شوروی) چندین بار مالقات داشتند، اما درباره پایمال شدن حقوق دمکراتیک 

ھ و نو مردم اروپای شرقی نھ تنھا سکوت کردند، بلکھ در صدد بر امدند کھ بھ سیاست تجاوزکاران
آمریکای التین ادامھ دھند. درحقیقت ، در "تقسیم حلوا" جھانی  –آسیا  -استعماری خودشان در آفریقا

شرکت کردند وھر دو قدرت جھانی، استقالل ، آزادی و حقوق دمکراتیک  مردم ستمدیده جھان را پایمال 
 کردند.

دمکراتیک)  -باصطالح بورژوا غرب (دول پس از مدتی، رقابت بین شوروی ( باصطالح کمونیستی) و 
درگرفت، وھرکدام با توطئھ گری و کودتا و ترور و اختناق در صدد گسترش نفوذ خود در جھان برآمدند 

 کھ بھ " جنگ سرد" معروف شد.

در اینجا ھمچنین باید یاد آور شد کھ ببھانھ مبارزه با ھیتلر،سراسر آلمان را بمباران کردند و بمردم 
ند و جنایات بیشماری در آلمان  مرتکب شدند. از ھمھ مھمتر، دولت آمریکا ببھانھ عادی نیزرحم نکرد

مبارزه با فاشیسم در ژاپن، در ھیروشیما بمب اتم پرتاب کرد و فاجعھ انسانی بزرگی بوجود آورد، اما 
بھ ، پس از مدتی فقط " یک اشتباه " نامیدند. و بعنوان قدرت نوین جھانی، این سیاست جنایتکارانھ را
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بھانھ مبارزه با کمونیسم، در ویتنام از بمب ھای شیمیائی استفاده کردند و در بسیاری از کشورھای 
جھان، بمنظور سیطره جوئی سیاسی و اقتصادی خود ، مخالفین خود را تحت لوای مبارزه با کمونیسم، 

 قتل عام میکردند.

در جھان مرتکب   -بعنوان قدرتمداران نظم نوین جھانی –جنایاتی کھ دولت آمریکا ، انگلستان و فرانسھ  
 شدند، نشان میدھند کھ بمرور " فاشیسم نوینی" در جھان شکل گرفتھ است کھ بھ آنھا خواھیم پرداخت.

 در اینجا نکات مشترک و تفاوتھای" فاشیسم کالسیک "و " فاشیسم نو"را توضیح میدھم:

سیاسی یک ایدئولوژی نژادپرستانھ در آلمان ، ایتالیا و  –کالسیک، براساس مبانی فکری  فاشیسم -1
ژاپن و اسپانیا  شکل گرفتھ بود و بوسیلھ نظام سیاسی تک حزبی ھدایت می شد. در فاشیسم کالسیک 

 ھمھ مناسبات نژاد پرستانھ، خیلی باز و شفاف بیان می شدند و بھ آن عمل میکردند.

با حمایت نی و حزبی عمل میکنند،اما دو حزب فرمایشی در فاشیسم نو، تحت پوشش دمکراسی پارلما -2
،با اسامی مختلف فعالیت میکنند کھ از نظر برنامھ سیاسی تفاوت چندانی با مالی سرمایھ داران بزرگ

ھمدیگر ندارند؛ زیرا این احزاب، بوسیلھ قدرتمداران مالی، سیاسی و دالالن آنھا( البی ھای) این کشور 
قدرتمدارا ن سرمایھ . رانحصار خود درآورندتا قدرت سیاسی و مالی جھان را دھا، سازماندھی میشوند 

منا سبات وشیوه کار" مافیائی" را د دنیا حکمفرما کرده اند واز طریق رسانھ ھای قدرتمند خود داری ،
فاشیستی  –فرھنگی مافیائی –اداری  –کوشش میکنند کھ مردم را " تحمیق " کنند و مناسبا ت سیاسی 

ان را  " مطلوب مردم جھان " جلوه دھند.خودش  

اسناد تاریخی نشان میدھند کھ پس از جنگ جھانی دوم تاکنون ، بطور عمده  دو حزب  در کشورھا ی 
آمریکا ، انگلستان و فرانسھ قدرت سیاسی را در اختیار خود گرفتھ اند.  در انگلستا ن و فرانسھ، حتی 

در مناسبات غارتگرانھ و جنایتکارانھ در سھ قاره شرکت بنام "حزب کارگر" و " حزب سوسیالیست" 
میکنند. این احزاب بعلت در انحصار گرفتن قدرت تبلیغاتی، کوشش میکنند کھ با "شتشوی مغزی" 

مردم،  سیاستھای خود را توجیھ کنند و با توسل بانواع روشھای ریاکارانھ، از مشارکت نیروی ترقیخواه 
ند . در قدرت سیاسی،جلوگیری میکن  

و فاشیستی خودشان را بطور عمده در کشورھای  مداران فاشیسم نو ، سیاست نژادپرستانھقدرت -3
و انسانھای این کشورھا را بعنوان " انسان ھای درجھ  ،افریقا، آسیا و آمریکای التین متمرکز کرده اند 

ایمال کنند. از طریق کودتا دوم" محسوب میکنند و بخودشان اجازه میدھند  کھ استقالل  این کشورھا را پ
و یا حملھ نظامی و یا حمایت دیکتاتورھا ی دست نشانده خود،کوشش میکنند کھ منابع اقتصادی این 

 ،  ادیانانھای تروریستی بوجود می آورند وکشورھا را غارت کنند و برای تضمین منافع خود حتی سازم
غارت داشتھ بھانھ ای برای دخالت نظامی وکشتار وند تا و ملیتھای مختلف را بجان ھم می انداز ،اقوام 
 باشند.

 با توجھ بھ آنچھ کھ ھم اکنون در جھان میگذرد، دنیا بھ دوبخش عمده تقسیم شده است:

 1- قدرتھای غارتگر وجنایتکار؛

 2-ملل تحت ستم.



6 
 

اینجا دوباره انتشار ودر کھ ھنوز بھ  آن اعتقاد دارم ،مقالھ ای قبال نوشتھ بودم چند سال قبل دراینباره 
 میدھم تا دیدگاه خودم را روشنتر بیان کرده باشم.

 
 و نقش قدرتمداران مرتجع در مناسبات جھانی» دو دنیا«تقسیم جھان بھ 

 
راه رشد سرمایھ داری و روند صنعتی شدن کشورھای اروپا و نیاز آنھا بھ مواد خام و نیروی ارزان 

سطی بھ سیاست استعمارگرانھ و غارت منابع طبیعی کشورھای کارموجب شد کھ این کشورھا در قرون و
در راس آنھا انگلستان و فرانسھ  –در حال رشد و عقب مانده روی بیاورند. کشورھای استعمار گر اروپا 

با برخورداری از تکنولوژی پیشرفتھ نظامی و تدابیر سازماندھی و حیلھ گری ھای سیاسی، بسیاری  –
قا و آمریکای التین را بھ تصرف خود در آوردند و نفوذ خود را برھمھ امور آن از کشورھای آسیا، آفری

جوامع از نظر سیاسی، اداری، اقتصادی و فرھنگی گسترش دادند و حتی در برخی کشورھا زبان 
انگلیسی، فرانسوی، اسپانیائی یا پرتغالی رابھ عنوان زبان رسمی کشورھای مستعمره بھ مردم آن 

دند، کھ بھ مرور زمان ھویت ملی و فرھنگی کشورھای مستعمره را بطور بنیادی در کشورھا تحمیل کر
 معرض نابودی قرار داد.

 
دخالت ھای عریان استعمارگران در شئون زندگی مردم کشورھای سھ قاره، موجب شکل گیری جنبش 

با ایجاد و مردم بسیاری از این کشورھا موفق شدند  ،گردید در برخی کشورھا ھای آزادیبخش ملی
ھمبستگی ملی و شرکت متحدانھ در مبارزه، بطور نسبی بھ آزادی و استقالل دست یابند. اما از آنجائی 

کھ مردم این کشورھا در مناسبات اقتصادی بستھ و مناسبات سیاسی و اجتماعی عقب مانده بسر می 
ای ملی و برخاستھ از بردند، دول استعمارگر قدرتمند بھ ترفندھای مختلف بھ سرنگون ساختن حکومتھ

اراده مردم در کشورھای سھ قاره مبادرت ورزیدند و بعضا عناصر مزدور و دست نشانده خودرا بھ 
قدرت رساندند تا نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را ھمچنان در این کشورھا حفظ کنند. بھ این ترتیب، 

را در سھ قاره برقرار » نویناستعمار «و بھ عبارت دیگر» غیر مستقیم«استعمار گران سیطره جوئی 
 کردند.

 
دسترسی بھ تکنولوژی ارتباط گیری و شکل گیری ھمبستگی نسبی جنبش ھای سھ قاره، گرچھ بھ مرور 

موجب بیداری بخشی از مردم آسیا، آفریقا و آمریکای التین گردید، اما شکست و ناکامی ھای جنبش 
تمرکز قدرت مالی، صنعتی و نظامی در دست  ھای سھ قاره و جھانی ترشدن مناسبات سرمایھ داری و

تر شدن ( پلوریزاسیون) ھر چھ بیشتر مناسبات » قطبی«شرکتھا و محافل کشورھای صنعتی، موجب 
 جھانی و بین المللی شد.

عقب سرمایھ داری،و و ظاھراً مخالف» سوسیالیستی«فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی بھ اصطالح 
شرایط نوینی در سطح جھان بوجود  ،رابر مناسبات سرمایھ دارینشینی جمھوری توده ای چین درب

آورد، بطوریکھ کشورھای بزرگ ثروتمند وپیشرفتھ صنعتی بھ رھبری ایاالت متحده آمریکا توانستند 
 را بوجود آورده و یکھ تاز میدان شوند.» نظم نوین جھانی«

و یا تحت عنوان کاذب » ه با تروریسممبارز«با شکل گیری نظم نوین جھانی، ھم اکنون آمریکا تحت نام 
 رده است.حمایت از دمکراسی، نیروھای نظامی خود را در تمام نقاط استراتژیک جھان مستقر ک

احزاب سوسیال دمکرات اروپا، کھ زمانی در درون مناسبات سرمایھ داری از دمکراسی و برخی اکنون 
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پیروی می کنند و یا دربرابر آن سکوت اختیار عدالت اجتماعی جانبداری می کردند، ازسیاست آمریکا 
 کرده اند.

 
 

بھ گونھ ای گسترش یافتھ است کھ امروز کشور اسرائیل بھ بازوی » نظم نوین جھانی«فاجعھ 
ایدئولوژیک و نظامی جھان سرمایھ داری در منطقھ خاورمیانھ بدل شده است. مردم اسرائیل زمانی خود 

دھای تجاوزکارانھ سرمایھ داری جھانی) بودند و بالقوه می بایستی علیھ از قربانیان فاشیسم (یکی از نما
ھرگونھ تبعیض بھ مبارزه خود ادامھ میدادند. اما متاسفانھ مشاھده میکنیم کھ برخی از رھبران دولت 

اسرائیل بی چون و چرا از سیاستھای تجاوزکارانھ پیروی می کنند. آنچھ کھ امروز در نوار غزه میگذرد، 
 زه علیھ تروریسم نیست، بلکھ قتل عام مردم فلسطین و سیاستی نژاد پرستانھ است.مبار

 
اسرائیل و عضو حزب کارگر، کھ قاعدتا می سابق  حتی آقای باراک، وزیر دفاع در نظم نوین جھانی، 

ن ریبایست از ارزش ھا ی سوسیال دمکراسی جانبداری کند، در قتل عام مردم فلسطین از دست راستی ت
و اقدام صلح دوستانھ اسحاق رابین، کھ  " باراک". آیا میتوان عملکرد بوداب اسرائیل سبقت گرفتھ احز

در حالیکھ ھردو ،منجر بھ ترور او توسط افراطیون یھودی شد، را در یک ردیف قرار داد ویکی دانست 
 متعلق بھ یک حزب ھستند؟

دست راستی و کوتھ بین اسرائیلی، برای  پژوھش ھای تاریخی و اسناد و مدارک نشان میدھند کھ محافل
اینکھ یاسر عرفات و سازمان آزادیبخش فلسطین را تضعیف کنند، سازمان حماس را بوجود آوردند تا 

این گروه ارتجاعی را دربرابر یاسر عرفات علم کنند وبطور تاکتیکی از دشمنی آنان نسبت بھمدیگر سود 
ریان دارد نتیجھ ھمان سیاستھای ارتجاعی تاکتیکی است کھ ببرند. جنگ و خونریزی کھ امروز در غزه ج

 سابقاٌ اتخاذ کرده بودند.
 

اسناد و مدارک و پژوھش ھای تاریخی ھمچنین نشان میدھند کھ در شکل گیری جمعیت اخوان المسلمین 
 در مصر و سایر کشورھای عربی، انگلستان و اسرائیل نقش برجستھ ای ایفا کرده بودند.

سناد و مدارک نشان میدھند کھ محافل بخصوصی در آمریکا برای ایجاد القائده در افغانستان و و باالخره ا
 بن "میلیونھا دالر خرج کرده و با 'ھاتربیت وسازماندھی اسالمیستھای افراطی درآن کشورپاکستان و

 بطور ھمھ جانبھ ھمکاری کردند.،و سایر جنایتکاران تروریست  "الدن
شیلی و اندونزی و براه انداختن جنگھای مذھبی و قبیلھ ای در آفریقا و سایر نقاط  آیا کودتا در ایران،

 بخاطر دمکراسی خواھی بوده اند؟… جھان توسط آمریکا، انگلستان، فرانسھ، پرتغال و
 

 سھ قاره):» ( دنیای دوم«شرایط ناھنجار مردم 
و آمریکای التین) در فقر وفالکت و  اکثر قریب باتفاق مردم کشورھای فقیر وعقب مانده (آسیا، آفریقا

 استقرارچنین یلھ ای وستیزه جوئیھای مذھبی، ھمآوارگی زندگی میکنند؛ وجنگ ھای فرقھ ای وقب
حکومتھای دیکتاتوری و فاسد در این کشورھا موجب شده اند کھ ھمھ مناسبات اجتماعی و انسانی در 

ھای ایدئولوژیکی افراطی و ضد دمکراتیک بھره این سھ قاره فرو بپاشند. از این شرایط ھمیشھ سازمان
 برداری میکردند و میکنند.

 
فقر و گرسنگی و خفقان در سھ قاره موجب شد ه اند کھ میلیونھا نفر از مردم آسیا، آفریقا و آمریکای 
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اق فالتین بطور قانونی و غیر قانونی بھ اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا مھاجرت کنند. اکثریت قریب بات
این مھاجرین در مشاغلی نظیر نظافتچی شھرھا و منازل با در آمد پائین امرار معاش میکنند تا خانواده 
ھای خود را از فقر و فالکت نجات دھند. وسازمانھای افراطی، با استفاده از ناامیدی و استیصال مردم 

 بھ مردم این» روی نجات بخشنی«آواره و ستمدیده کوشش میکنند کھ خود را بعنوان قدرت آلترناتیو و 
 کشورھا معرفی کنند.

پس از فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی، جریانھای افراطی اسالمی ( خصوصاً پس از بھ قدرت رسیدن 
، ترناسیونال کمونیستیخمینی) خودرا ناجی مردم ستمدیده جھان معرفی کردند. این جریان ، بھ تقلید از ان

و برای تحقق اھداف خود ایجاد شبکھ ھای  اعالم کرد"اسالمی حکومت جھانی "ایجاد ھدف خود را
 »صدور انقالب اسالمی«تروریستی و تخریبگرانھ علیھ آمریکا، اروپا و کشور اسرائیل را تحت عنوان 

 .در برنامھ عمل خود گنجانید و مطرح ساخت
 

طالبان در افغانستان و می ایران و ھمچنین گروه الفکری و ساختار قدرت در جمھوری اسبررسی مبانی 
د کھ این جریانھا از باورھای مذھبی مردم نپاکستان، حماس در فلسطین، و حزب هللا در لبنان نشان میدھ

و از اسالم بعنوان ایدئولوژی کسب قدرت استفاده میکنند تا مردم تھیدست، آواره و نا امید این کشورھا 
کھ از افکار و فرھنگ واپسگرائی برخوردارند، فاقد راه را گرد اھداف خود سازماندھی کنند. و از آنجائی 

حل ھای مدرن اجتماعی برای حال و آینده ھستند، و از این رو بھ تخریب و تروریسم متوسل میشوند و 
فقط مردم را بھ شورشگری کور تشویق میکنند تا بھ این ترتیب امنیت مردم کشور خود و جھان را بھ 

 مخاطره اندازند.
 

تمداران قدرتمند کشورھای غنی و پیشرفتھ، و در راس آنھا ایاالت متحده آمریکا، بجای اینکھ اکثر سیاس
تحلیل واقع بینانھ ای از شرایط ناھنجار کنونی جھان ارائھ بدھند و چشم اندازسیاسی و بر نامھ عمل 

ی و حصول مرحلھ ای و دراز مدتی از نظر اقتصادی، سیاسی و فرھنگی بھ منظور ایجاد رفورم اجتماع
تنش زدائی در کشورھای فقیر ارائھ بدھند، و برای دمکراتیزه کردن مناسبات سیاسی و اجتماعی و برای 

ن کشورھا یاری رسانند، از ایشورھا بھ مردم و نیروھای دمکرات بازسازی اقتصادی و اجتماعی این ک
تفاده میکنند. آنان ھرگاه با دیکتاتورھا و حکومتھای فاسد این کشورھا بھ عنوان ابزارھای تاکتیکی اس

حتی ازنیروھای ارتجاعی حمایت میکنند و » تاکتیکی«مشکلی روبرو میشوند، برای بھره برداری ھای 
تا سیطره جوئی و قدرت ورزند ، بھ دخالت نظامی مبادرت می یا برای پاسخ بھ مشکالت جھانی

فاسدی کھ در چند سال اخیر در عراق، جھانشمول خود را بھ نمایش بگذارند. حکومتھای دست نشانده و 
بر این مدعا ھستند. ھمچنین  ی بارزی،آمریکا بقدرت رسیدند، نمونھ ھا افغانستان و پاکستان با حمایت

ست کرد و سیاایفا » کمر بند سبز«نقشی کھ آمریکا در بھ قدرت رسانیدن خمینی در ایران بعنوان ایجاد 
 یکی دیگر از این نمونھ ھاست.، ای شیعھ در عراق اتخاذ کردھقدرت رسانیدن گروھابلھانھ ای کھ در ب

د کھ سیاست خارجی آمریکا درباره کشورھای سھ قاره بطور نتجربیات چند دھھ اخیر نشان می دھ
اساسی نادرست بوده است. نداشتن چشم اندازی برای حل بحران ھای جھانی موجب شده است کھ اکثر 

می متوسل شوند. از این طریق بسیاری از نیروھای انسانی کشور سیاستمداران آمریکا بھ دخالت نظا
 خود و سایر ملل را نابود میکنند و از نظر مالی نیز ھزینھ ھای سنگینی را متحمل میشوند.

 
ارزیابی سیاست خارجی آمریکا و مداخالت نظامی این کشور و ھم پیمانانش در امور سایر ملل، نھ تنھا 

م آمریکا در بر نداشتھ، و ازبحرانھای جھانی نکاستھ، بلکھ بھ نا رضایتی و دست آورد مثبتی برای مرد
 رسانده است.، یاری نیز  یسم در جھاننفرت مردم در بسیاری از کشورھا و گسترش ترور
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و انجمن ھای  مردم سراسر جھان امروز با بحران اقتصادی شدیدی روبرو ھستند. کارشناسان اقتصادی
یلیون نفر ازمردم آسیا و آفریقا وآمریکای التین با گرسنگی ب چندکھ ینی میکنند پیش ب مدافع حقوق بشر،

ومرگ روبرو خواھند شد. تحت اثر دکترین نظم نوین جھانی و سیاست ھای غارتگرانھ و ابلھانھ ای کھ 
در جھان از طریق قدرتمداران کشورھای ٍثروتمند و پیشرفتھ صنعتی و دیکتاتورھا و جنایتکاران بومی 

در کشورھای سھ قاره جریان دارد، مردم تھیدست کشورھای سھ قاره بطور مضاعف مورد تبعیض 
واستثمار قرار گرفتھ اند، بطوری کھ در شرایط کنونی فقط افراطیون ارتجاعی از این شرایط بھره 

یسم و رویا از طریق توسل بھ ترو» امپریالیسم«برداری میکنند. این شرایط را با شعار و ناسزاگویی بھ 
 شورشھای کور نمی توان تغییر داد.

 راھکارھا:
بسیاری از کشورھای آسیا و آفریقا و آمریکای التین دارای ذخایر و منابع مالی ھستند و از نیروی 

 انسانی بزرگی نیز برخوردارند. مردم این کشورھا اکنون نیاز بھ آن دارند کھ ابتدا:
 فتھ برای استقرار دمکراسی در میھن خود گام بردارند؛با ایجاد ھمبستگی ملی، بطور سازمان یا -1
ضروریست کھ حکومتھای ملی و دمکرات برخاستھ از جنبش ھای آزادیخواھانھ مردم سھ قاره،  -2

 باھمدیگر ھم پیمان شوند؛
با ھمبستگی و درایت سازمان یافتھ جنبش ھای ملی و دمکراسی خواھی مردم سھ قاره، قدرتمداران  -3

مناسبات کھ شرفتھ وصنعتی جھان ودر راس آنھا ایاالت متحده آمریکا مجبور خواھند شد کشورھای پی
بین المللی خود را براساس منافع مشترک و احترام متقابل تنظیم کنند. آنھا مجبور خواھند شد بجای 

ھ بپیشرفتھ را برای یاری رساندن  جنگ افروزی و ایجاد نفرت متقابل، نیرو ھای انسانی و تکنولوژی
مدرنیزه کردن مناسبات اقتصادی و اجتماعی بکار اندازند. رفورمھای اقتصادی و سیاسی در و ھمد یگر،

جھان، موجب میگردند کھ از یکطرف دولتھا و شرکتھای بزرگ سرمایھ داری منفعتی از این مشارکت 
دست یابند. داشتھ باشند، و از طرف دیگر مردم کشورھای سھ قاره بھ رفاه و آسایش نسبی بیشتری 

درنتیجھ مردم سراسر جھان بطرز مسالمت آمیز و با دوستی باھمدیگر ارتباط داشتھ باشند تا بھ این 
 منزوی شوند. ، جریانھای افراطی وتروریست،ترتیب 
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: کھ نوشتھ است انتشار میدھم در اینجا سند رسمی  یکی از سازمانھا مدافع حقوق بشر را 
زندگی  و پنجاه سنت"، دالر ، با حدود "دوروزمره بطور ،قریب سھ بلیون نفر،درسراسرجھان 

 میکنند!!!
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 فصل اول
 

لی گی و فعالیت ھای سیاسی حسن ماساشرح مختصری درباره زند  
 

گیالن متولد شده است . –تالش  –در ماسال  1936در تاریخ  نھم فوریھ   

عالقمند شد و از پشتیبانان مصدق و طرفداران مصدق در زمان حکومت دکتر مصدق بھ مسائل سیاسی 
 محسوب میشود.

فدراسیون در  شکل گیری  1960برای ادامھ تحصیل بھ آلمان سفر کرد و از سال  1958در سال 
، ھمچنین در شکل گیری کنفدراسیون   محصلین و دانشجویان ایرانی در آلمان فدرال و برلین غربی

جھانی محصلین و دانشجویان ایران  شرکت جست . ابتدا بعنوان دبیر فدراسیون دانشجویان ایرانی در 
 آلمان غربی و سپس پنج بار بھ عنوان دبیر کنفد راسیون محصلین و دانشجویان ایران انتخاب شد.

در  1970در اروپا نقش فعالی ایفا کرد و تا سال  در تاسیس سازمانھای جبھھ ملی ایران 1961در سال 
 کادر رھبری این تشکیالت قرار داشت.

باتفاق عده ای  از یاران خود ، جبھھ ملی ایران در خاورمیانھ را بوجود آورد. و ھمزمان  1970در سال 
مونیستی " گروه اتحاد کمونیستی " را تشکیل دادند،  کھ این تشکیالت بعداً بنام سازمان " وحدت ک

 ایران " ادامھ فعالیت داد.

، فعالیتھای خود را در منطقھ خاورمیانھ و کشورھای ھمجوار ایران متمرکز ساخت و  1970از سال 
بطور اخص با سازمانھا و رھبران جنبش انقالبی فلسطین ، ظفار، یمن جنوبی، ھمکاری بعمل آورد و با 

پویان  و سازمان چریکھای فدائی خلق ایران  –د زاده گروھھای انقالبی ایران ، بطور اخص با گروه احم
 ھمکاری بعمل آورد . 

ھمزمان با بر گزاری "جشن دو ھزار و پانصد سالھ شاھنشاھی"  ، کوشش بعمل آورد کھ از طریق  
افغانستان وارد ایران شود و بھ مسعود احمد زاده  بپیوندد. اما پس ازدرگیری مسلحانھ درسیاھکل و در 

مسعود  و مجید احمد زاده  دستگیر شدند و برنامھ  ورود حسن ماسالی بداخل کشور بطور تھران ، 
 موقت ملغی گردید.

، ارتباط با سازمان چریکھای فدائی خلق دوباره برقرار گردید و از طرف گروه " اتحاد 1352در سال 
سھ تجانس " و اتحاد  مخفیانھ وارد ایران شد تا در " پرو 1353کمونیستی" ، منوچھر حامدی در سال 

 با سازمان چریکھای فدائی خلق  شرکت داشتھ باشد.

، ھنگام زمامداری  جمشید آموزگار ، حسن ماسالی مخفیانھ وارد ایران شد تا تشکیالت  1357در سال 
مستقل " سازمان وحدت کمونیستی " را در ایران سازماندھی کند و بمبارزات خود علیھ رژیم شاه ادامھ 

 دھد.
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از طرف مردم تالش نامزد 1358ل سااواخر علنی شد. در  1357از فروپاشی رژیم شاه، درسال پس 
با اکثریت آرا انتخاب شد. اما بعلت انتقاداتی کھ از  1359درسالنمایندگی در مجلس شورایملی گردید و

.سپس خمینی  رژیم خمینی بعمل آورده بود، ابتدا دستگیر شد ، اما با قید ضمانت بطور موقت آزاد گردید
بطور مخفیانھ فرمان قتل ایشان را صادر کرد و از طریق  آیت هللا الھوتی از توطئھ قتل خود باخبر گردید 

 و دوباره زندگی و فعالیات مخفیانھ خود را آغاز کرد.

با شادروان دکتر قاسملو ارتباط برقرار کرد و مخفیانھ  وارد کردستان شد و با حمایت  1359در سال  
در   1363قاسملو وحزب دمکرات کردستان ایران ، بمقاومت مسلحانھ و مبارزات خود تا سالدکتر 

 کردستان و گیالن ادامھ داد.

بطور مشروط عضو " شورایملی مقاومت ایران " شد اما  پس از یکسال ، بعلت اختالف  1961در سال 
 نظر  سیاسی و شیوه کار،   ارتباط با مجاھد ین را قطع کرد.

با دکتر شاپور بختیار مالقات کرد وسپس بھ فعالیت خود در چارچوب نھضت مقاومت ملی  1990 در سال
 ایران ادامھ داد. 

با مشارکت قریب  صد نفر از کادرھای سیاسی ،با گرایشھای گوناگون،" کنفرانس ملی"    1995در سال 
ل بھ فعالیتھای خود علیھ رژیم را در شھر اشتوتگارت ، آلمان بر گزار کرد و  این تشکیالت قریب سھ سا

 جمھوری اسالمی  ادامھ داد. 

حسن ماسالی تز دکتری خود را درباره " سیر تحول جنبش چپ و عوامل بحران مداوم آن " از انقالب 
مشروطھ تا  ھنگام بقدرت رسیدن خمینی ، نگاشتھ است. در این کار پژوھشی ، ضعف ھا و کمبودھای 

مورد ارزیابی قرار میدھد؛ و نشان میدھد کھ فرھنگ  و سیاست بازی ھای جنبش چپ و نیروھای ملی را 
" فرصت طلبانھ "  و بی برنامھ گی بسیاری از افراد ، گروھھا و احزاب سنتی ایران، در طول  تحوالت 
سیاسی مزبور،  از عوامل مھم شکست و ناکامی نیروھای سکوالر و انقالبی محسوب میشوند و چنین 

ت بازی ھا ی فرصت طلبانھ ، نقش بر جستھ ای در واپسگرائی اجتماعی در ایران فرھنگ  و سیاس
 داشتھ اند. 
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1966در ژوئن  دیدار با نمایندگان مجلس فیلیپین  
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  1358از حسن ماسالی در سال  استقبال بی نظیر مردم باصفا و درد مند تالش  
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1358-1359در سال پوسترھا(اعالن ھای) انتخاباتی حسنن ماسالی یکی از   

بعنوان نماینده  مردم تالش انتخاب شد.  حسن ماسالی در دور دوم انتخابات ، بااکثریت آرا
ده انتقاد بعمل آور، از استقرارحکومت ارتجاعی اسالمی  ،درجریان انتخاباتاما از آنجائیکھ 

ویک  ،و بطورمحرمانھ دستور قتل ماسالی را صادر کرد قرار گرفتخشم خمینی بود، مورد 
ھ ب وان نماینده مردم تالش،بعندور شاه بود) را ( کھ قبال مز"یونس عرفانی  "آخوند بنام

 مجلس فرستاد
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1359،ھنگام انتخابات مجلس در سال گفتگو با زحمتکشان و دامداران دردمند و کوه نشین تالش  

 

 
رژیم خمینی  پس از اعدامھا و جنایت خمینی در تالش آغاز مقاومت مسلحانھ علیھ  
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خمینی کھ قادر نشده بود مرا در جریان انتخابات تالش بقتل برساند، عده ای از خویشاوندان و دوستانم 
 راحلق آویز کردند و یا زیر شکنجھ کشتند

 
 

ادبیات آلمانی(رشتھ  جامعھ شناسی و،(رشتھ اصلی) وفلسفھ سیاسی" در رشتھ  " دکترا"مدرک تحصیلی 
در دانشگاه فرانکفورت، آلمان ھای فرعی )،  
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در یک بنیاد غیر انتفاعی ، بعنوان مربی بچھ ھا و جوانان بی سرپرست در آلمان ،مدرک کار  
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 فعالیت بعنوان مربی بچھ ھا و جوانان بی سرپرست در آلمان
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، آلمانی و انگلیسی جلد کتاب بھ زبانھای فارسیچندین ن تاکنو میرسانم کھ باطالع دوستان وعالقمندان
ندھی و مبارزات جزوات متعددی در رابطھ با فنون سازما ھمچنین ،ایران و جھان  درباره مسائل

 آن ، درباه ی سھ جلد (ام جتماعی، نگاشتھ و انتشار داده شکل گیری فرھنگ سیاسی و او  ،اجتماعی
میباشند.ھمچنین دوجلد از کتابھا، درباه "سیرتحول  ،قریب پنجاه سال مبارزه ام ،سیاسی خاطرات  

دانشگاه فرانکفورت بزبان  علوم سیاسی، درتز دکتری در -عوامل بحران مداوم ان "جنبش چپ و
بزبانھای انگلیسی، آلمانی و ، نیز اخیر ھایسھ جلد کتاب. –میباشند و ترجمھ ان بزبان فارسی  المانی،

. انتشار یافتھ انددرباه : بحران جھانی و عوامل آن، میباشند کھ بطورمستند ،فارسی،   

انتشار داده ام کھ درباه" بحران جھانی و عوامل ان "  ، دو کتاب بھ زبانھای آلمانی و انگلیسی اخیرا 
را توضیح داده ام. جھان "ل گیری" تنفر، تروریسم، و فاشیسم نو درشک عوامل،مستند درآنھا بطور  

 –تا ایرانیان را بزبان فارسی انتشار می دھم مربوط بھ بحران جھانی اھم مطا لب و مدارک ،اکنون 
از: سیاستھای جنگ طلبانھ و  نامطلوب کنونی جھان (  کھ عبارتاز شرایط  –خصوصا نسل جوان 

بطور مستند مطلع شوند. )، ،میباشندریسم و فاشیسم نو در جھانغارتگرانھ، شکل گیری نفرت و ترو  

بطور  ، چند نمونھ از سیاستھا ی تجاوزکارانھ و فاشیستی قدرتھای بزرگ را فارسی نیز کتاب دراین
 مستند ذکر میکنم.
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 فصل دوم
 دخالت نیروھای استعماری و تجاوزگر در ایران

س از جنگ پ بین خود تقسیم کردند؛ و را ، کشورایران قدرتھای بزرگ در جریان  جنگ جھانی دوم ، 
و حاضر نشد ه بود سیطره جوئی قدرتھای بزرگ ای بود  رضا شاه را کھ سیاستمدار با اراده جھانی دوم،

را بپذیرد، بھ جزیره موریس در آفریقا تبعید کردند. سپس فرزند او ، یعنی محمد رضا پھلوی را کھ 
بھ سلطنت رساندند.بعنوان عامل دست نشانده خود  عنصر بی اراده ای بود ،  

با استقرار دیکتاتوری و ترور واختناق  بھ مزدور بی اراده ای برای ، کوشش کرد کھ محمد رضا شاه  
در اینجا، بخشی از اسناد را کھ توسط آقای حبیب  . ستان و فرانسھ تبدیل شودلیکا، انگتامین منافع امر

وارد " جمع آوری کرده و انتشار داده بود، مالحظھ خواھید کرد.الجوردی ،در دانشگاه" ھار  

حبیب الجوردی در دانشگاه طبق اسناد ی کھ وزارت خارجھ آمریکا و انگلستان انتشار داده اند، و آقای 
کھ پس از تبعید رضا شاه توسط  می نویسند،آنھا را در یک کتاب مورد ارزیابی قرار داده اند، ھاروارد

الگر، محمد رضا شاه بھ سلطنت میرسد. اما از ھمان ابتدا با مقامات انگلستان و آمریکا نیروھای اشغ
برخالف –ھ دیکتاتوری کند"!!! باین ترتیب، تماس میگیرد و تقاضا میکند کھ بھ او " اجازه بدھند ک

   نوکرمنشی خود را دربرابر قدرتھای متجاوز بھ اثبات میرساند. ،-پدرش رضا شاه
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بھ دانشگاه ھاروارد(حبیب الجوردی):سند مربوط   
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الھام از مراجع قدرت خود، " سیستم دوحزبی فرمایشی" را در ایران  با محمدرضا شاه، پس از مدتی
شاه . تا مردم فریبی کند ورد ( حزب ملیون برھبری دکتر اقبال و حزب مردم برھبری علم )می آبوجود

باتفاق خواھرش اشرف پھلوی ،سرسپرده تمام عیار آمریکا وانگلستان شدندو از ھرنوع حرکت ملی و 
دکتر مصدق کھ یک فرد لیبرال،ملی گرا و آزاد اندیش بود آزادیخواھانھ ھراس داشتند. بھمین علت، از 

ین بار علیھ جنبش ھراس داشتند.نھایتا، برای اینکھ منافع انگلستان و آمریکا را تضمین کنند ،چند
آزادیخواھانھ واستقالل طلبا نھ مردم ایران توطئھ کردند کھ اسناد وفیلمھای مستند آنھا، توسط خود 

 قصد دارم "سیا"(سازمان جاسوسی آمریکا) انتشار یافتھ اند وھمھ آنھا را تھیھ و خریداری کرده ام .و
.دھمر ھموطنان و ھمرزمان قرار در اختیا از تحواالت سیا سی ایران وجھان فیلم مستندی نیز  

آمریکا و انگلستان با ھمکاری فعاالنھ اشرف پھلوی، شاه ،سرلشگر بازنشستھ زاھدی، آیت هللا کاشانی، 
بقائی ،شمس قنات آبادی، واوباشان و چاقوکشان مزدور بسرکردگی شعبان جعفری( معروف بھ بی مظفر

انجام  نھ مردم توطئھ گری کردند و باھا دیخواوجنبش آزامخ و تاجبخش) ،باشکال مختلف علیھ مصدق 
سپس ھمین قدرتھای غارتگر خارجی، شاه را مثل یک را سرنگون کردند؛  حکومت مصدقکودتا ، 

وبسراغ خمینی رفتند تا از یک فرد بیسواد و جنایکار  "موش مرده" با اردنگی از ایرا ن بیرون انداختند
را نھ تنھا در ایران، بلکھ درافغانستان، پاکستان، عراق ، فاشیستی  -"رھبر" بسازند وحکومت اسالمی

ند.ترکیھ،عربستان سعودی گسترش داد
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 دکتر مصدق در میان مردم وھمراه با یارانش
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مردم سراسر ایران از مصدق و جنبش ملی شدن صنعت نفت پشتیبانی کردند ،اما متاسفانھ احزاب سنتی 
 ایران فاقد چشم انداز و برنامھ برای مقابلھ با توطئھ ھای نیروھای ارتجاعی داخلی و خارجی بودند 
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لوتھا، نیروھای وفادار بھ شاه را شعبان جعفری معروف بھ" بی مخ" ھمراه با سایر چاقوکشان و الت و
 تشکیل میدادند
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 دکتر حسین فاطمی بدست جنایکاران رژیم شاه بقتل میرسد
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طراحی میکنند. را ترور و سرکوب  برنامھشاه و برادرش، دوشادوش شعبان جعفری حرکت میکنند و

تاجبخش" را کسب میکندی کھ در کودتا داشتھ، لقب " شعبان جعفری بعلت نقش فعال  

 

 
نیز در ارتباط با "فدائیان  ( معروف بھ شمس خالدار)آیت هللا کاشانی، مظفر بقائی، و شمس قنات آبادی

" و سازمانھای جاسوسی انگلستان و آمریکا، نقش فعالی در بقتل رساندن افشار طوس ( رئیس اسالم
نوان "پاداش"، مادر شاه ، با شمس خالدار ازدوج شھربانی تھران) ، و کودتا علیھ مصدق،ایفا کردند. و بع

 کرد.
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 فصل سوم 

 رژیم جھالت و جنایت خمینی

 تئوری" کمربند سبز" آمریکاو نقش واپسگرایانھ ی رھبران احزاب سنتی ایران

 

 
آمریکا، سازمان جاسوسی آمریکا گزارش میدھد کھ شاه بمرض سرطان دردرزمان حکومت جیمی کارتر

فرو خواھد در خاورمیانھ اقتصادی آمریکا  -نظامی -خون مبتال شده است و با مرگ او پایگاه سیاسی
ملی)  کارتر: برژینسکی( مشاور امورامنیتروی در ایران وجود دارد. مشاورپاشید، و خطر رخنھ شو

مقابلھ با نفوذ کمونیسم(شوروی)، با برپائی یک جنبش اسالمی،" کمربند سبز"  کھ برایپیشنھاد میکند 
در اطراف شوروی"بوجود بیاورند،اما وزیر خارجھ اش بنام "سایروس وانس " عقیده داشت کھ از 

باھمکای عربستان سعودی  برژینسکی کھ.از آنجائیکھ نیروھای لیبرال( مثل جبھھ ملی)، پشتیبانی کنند
"را در افغانستان و  " تئوری توطئھ گری اسالمی را بوجود آورده بود و طالبان در افغانستان وبن الدن،

سایروس وانس، پس از چند ،لذا،پاکستان تحقق بخشیده بود،نظریا تش مورد پسند کارتر قرار میگیرد
 سال بعنوان اعتراض از مقام خود استعفا میدھد.

کشورھای ، باھمکاری برخی محافل اسالمی ازتگزاسیزدی کھ در آقای دکترابراھیم شرایطی، چنیندر
"انجمن اسالمی و جلسات قرائت قرآن" برگزار کرده بود،باتفاق صادق قطب زاده و حسن حبیبیعربی،  

سن " ت با "سیا " و برخی محافل دیگر تماس برقرار میکنندوحتی کوشش میکنند کھ با" ژیسکارد
برقرار کنند وحمایت او را نیز جلب کنند.در نتیجھ، سران ھفت رئیس جمھور فرانسھ نیز ارتباط 
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جلسھ تشکیل میدھند ومشترکا ای التین، کجزیره " گوآت لوپ" در آمریر کشورآمریکا، و اروپا د 
و واکثرقریب باتفاق رسانھ ھای آمریکا، فرانسھ،  تصمیم میگیرند کھ از خمینی یک" رھبر" بسازند .

خمینی قرار میدھند تا بمردم وعده ھای دروغ بدھد. از آنجائیکھ خمینی یک فرد را دراختیار انگلستان 
 شودبیشعور و بیسواد بود، کمیسیونی بامشارکت ھمان آقایان نامبرده وچند نفردیگردر پاریس تشکیل می

وبدست خمینی میدادند کھ " بمردم  تا سخنرانی ھا و پاسخ بھ پرسش خبرنگاران را پیشاپیش تنظیم کنند
تحت  ، آب و نان ...مجانی بدھد( در اینبار رجوع شود بھ خاطرات دکتر ابراھیم یزدیآزادی وعده ھای

کھ بخشی از آن در مجلھ"ایران فردا" توسط مھندس عزت  عنوان " در پشت صحنھ انقالب در پاریس"
 هللا سحابی انتشار یافتھ است).

 

 
عبور از روی مین ھا در جبھھ ھای جنگ  عراق، از کودکان خردسال برای -جریان جنگ ایراندر

استفاده میکردند. بدن این کودکان،دراثر انفجار مین ھا،تکھ تکھ شده بھ ھوا پرتاب می شدند. تلویزیون 
فرانسھ این صحنھ ھا را در آنزمان پخش میکرد. 3کانال   
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،این جنایات را. رژیم خمینی تکھ تکھ می شدند،دراثر انفجار مین ھا ،بدن کودکان خرد سال   

 تحت لوای " شھادت طلبی" توجیھ میکرد
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ی(تصویر باال)و صادق خلخالی و دھھانفر از اطرافیان خمینی، از جنایتکاران نامدار رژیم در ھادی غفار

 اوایل حکومت خمینی بودند.
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 از جنایات رژیم خمینی :

مطبش بقتل رسید.عمل آورده بود در ر انتقادی کھ از رژیم خمینی بطدکتر سامی بخا  

.بطزر فجیعی در منزلشا ن بقتل رسیدند پروانھ اسکندری، داریوش فروھر و ھمسر مبارزش  

                                 
 

 
وین،اطریش  1989جوالی 13دکتر عبدالرحمن قاسملو و ھمراھانش در  

 توسط مزدوران رژیم خمینی بقتل رسیدند
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در رستوران "میکونوس"،1992سپتامبر 17در تاریخ دکتر شرفکندی باتفاق یارانش   

در برلین بقتل رسیدند   
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.اما، قاتل مزبور بالفاصلھدکتر عبدالرحمن قاسملو و ھمراھانش در وین،اطریش توسط مزدوران رژیم خمینی بقتل رسیدند  

،  خودمعامالت تجاری حفظ توسط دولت اطریش بھ ایران باز گردانده شد!!! عقیده دارم ، دولتھای ارتجاعی اروپا ، برای 
 حاضرند بسیاری از انسانھای کشورھای آسیا،آفریقا، آمریکای التین را قربانی کنند.
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،یار دکتر بختیاررا عبدالرحمن برومندرژیم خمینی ،

در پاریس بقتل رسا ند  1991آوریل 18 در  

 

 
بقتل حومھ پاریس  در،1991، در تاریخ نھم آگست  بوسیلھ مزدوران رژیم خمینیدکتر شاپور بختیار

 رسید

                                       
کھ باھمت و کاردانی فزرندان دردمندش( الدن و رویا برومند)  بنیاد عبدالرحمن برومند 

کھ توسط رژیم  قتل عام  زندانیان سیاسی و جنایات بیشماری اسناد سازماندھی شده است،
انتشار یافتھ اند. ، بطور مستند خمینی صورت گرفتھ اند  

http://www.iranrights.org/fa/memorial/browse/alpha             

http://www.iranrights.org/fa/memorial/browse/alpha
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در زیر شکنجھ  ،چندین نفر از دوستا ن و خویشاوندانم را بخاطر پشتیبانی از من در جریان انتخابات  

تاریخ حادثھ در کنارعکس آنھا ( اسامی و کشتند و تعدادی را در ماسال حلق آویز کردند وبقتل رساندند
 نوشتھ شده اند).
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شدم ودر سال  اپس از برکناری شاه،در اولین انتخابات مجلس شورایملی،از طرف مرم تالش کاندید

نتقاداتی کھ از رژیم خمینی بعمل انتخاب شدم.اما بخاطر ا بنمایندگی مردم تالش ،  با اکثریت آرا1359
ودم، خمینی یک آخوند را بمجلس فرستاد و محرمانھ دستور قتل مرا صادر کرد. بعلت روابط آورده ب

دوستانھ ای کھ با آیت هللا الھوتی داشتم،ایشان مرا از جریان توطئھ خمینی مطلع کردند و عکسھای دو 
ئھ بودند در اختیار من گذاشت. سپس با دکتر قاسملو نفراز مزدوران رژیم را کھ مامور اجرای این توط

تماس گرفتم و با حمایت ایشان بطور مخفیانھ وارد کردستان شدم وبا ھمکاری گروھی از مبارزان 
اسالمی  -گیالن،مازندران،ترکمن صحرا و کردستان، مبارزه و مقاومت مسلحانھ علیھ رژیم فاشیستی

 سازماندھی کردم . 
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  فصل چھارم

 تروریسم پروری و جنایت در افغانستان
 

 دست نشانده د، سپس شوروی  از طریق کودتا ، حکومت انگلستان بو ات مستمر مدتی جزوافغانستان 
تروریستی  ھایگروھ ھمکاری عربستان سعودی و بن الدن ،با سپس آمریکا  خود را بوجود آورد ؛

و جنگ و ستیزه جوئی  ھای قومی و مذھبی را دامن زدند،  ندبوجود آورددر این کشور طالبان القاعده و  

این کشور را ویران  نظیر حمید کرزای و دیگران...  یفاسدبقدرت رساندن عناصر مزدور و با  سپسو
را از میان برداشتند. مردم دردمند افغانستانکردند و مناسبات انساندوستانھ و دمکراسی خواھانھ   

آمریکا و متحدینش در این کشور مستقر ھستند وجنگ داخلی و ستیزه جوئی ھنوز نیروھای تجاوز گر 
ھای قومی و مذھبی ھر روز ادامھ دارند و دول غربی بسرگردگی آمریکا ، با بمباران کشور، بھ 

 سیاستھای تجاوزکارانھ  وجنایتکارانھ خود ادامھ میدھند.

پریالیسم غرب، رقابت شوروی و ام بسیاری از پژوھشگران کنجکاوند ومطرح میکنند کھ در گذشتھ
موجب شده بود کھ مردم افغانستان قربانی شوند، حاال کھ مدتھا است شوروی فرو پاشیده، حضور 

 نیروھای نظامی کشورھای غرب چرا ادامھ دارد؟

انتشار  بزبان آلمانی، 2014نوامبر  –اکتبر   درشماره ویژه ای کھ در تاریخنشریھ " لوموند دیپلما تیک"
، مقالھ تحقیقی مفصلی درباره " منابع طبیعی و سرشار" افغانستان ،ھمرا با نقشھ مناطق ده استدا

 مختلف این کشور انتشار داده است، وادعا میکند کھ کشورھا ی غربی میخواھند بھ این ثروت زیر زمینی
. اما باید از دست یابند اما حضور "گروھھای تروریستی و فقدان امنیت" مانع بزرگی ایجاد کرد ھاست

 این پژوھشگران پرسید کھ این گروھھای تروریستی را چھ کسانی بوجود آوردند؟

در اینجا اسناد مربوط بھ تاریخچھ تروریست پروری آمریکا را ھمراه با سایر اسناد مربوط بھ افغانستان 
 را ، انتشار میدھم تا دریوزگی زمامداران مرتجع جھانی و منطقھ ای مشخص گردند.
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 نشریھ " لوموند دیپلوما تیک" بزبان آلمانی، درباره منابع سرشار زیر زمینی در افغانستان

)2014نوامبر -اکتبر(   
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با برھان الدین ربانی، یکی از رھبران  1983آقای ریگان بعنوان رئیس جمھور آمریکا ،درسال 

 اسالمیستھا افراطی، در کاخ سفید مالقات میکند، چرا؟

 

 
با آقای خالص ،یکی دیگر از اسالمیستھای افراطی مالقات  1983ریگان، در سال ھمین آقای 
 میکند،چرا؟

ارتباط با ھمچنین، آقای جورج بوش، نقش برجستھ ای در ھمکاری  با بن الدن، عربستان سعودی در 
  2001،وحادثھ انفجار برج  نیویورک در یازدھم سپتامبر افغانستان سیاست تروریست پروری در

 داشتند. حملھ بھ عراق ،و جریان جنگ ایران و عراق درنیز نقش فعالی آقایان بوش(پدر و پسر)تند.داش
افراد بی  مناسبات مافیائی حاکم در آمریکا،زمینھ را برای بقدرت رسیدن ورئیس جمھور شدن  ازاینکھ
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مربوط بمردم آمریکا است . اما سیاستھای جنایتکارانھ  فراھم میکند، "ئی" کابوبا بینش و منش  ،دانش
مورد رسیدگی "دادگاه جنائی مستقل بین المللی  "باید از طریق یک،آنھا در سایر کشورھا غارتگرانھ و

تکارا ن جنگ و علیھ بشریت، مجازات شوند. و بعنوان جنایقرار بگیرند  

داده اند، خانواده بوش روابط سیاسی ومالی براسا س اسناد و مدارکی کھ خود آمریکائی ھا انتشار 
گسترده ای با خانواده بن الدن، و پا دشاه عربستان سعودی داشتند و از این مناسبات برای ایجاد سازمان 

تروریستی اسالمی و نفوذ در افغانستان و پاکستان استفاده میکردند، بطوریکھ افراد وابستھ بھ بن الدن 
 بھ آمریکا سازمان " سیا" توسط ن شده یدون استفاده از گذرنامھ، با رمز تعیبدر اوایل کار، و طالبان، 

در چنین شرایطی، بن الدن و عناصر وابستھ بھ او، تصمیم میگیرند کھ برای کسب رفت و آمد میکردند. 
اعتبار در میان جنبش افراطی اسالمی، اولین ضربھ را بخود " شیطان بزرگ" وارد سازند. باین ترتیب 

، 2001ج نیویورک را در  یازدھم سپتامبرپنتاگون( وزارت دفاع آمریکا)' وبورامھ ریزی میکنند کھ برن
 (پدر)،. اما جورج بوش ھنوز نفھمیده بود کھ از کجا خورده است!!! روزنامھ ھا عکس بوشمنفجر کنند

کھ یک روزقبل از حادثھ تروریستی یازده سپتامبر، در ھتل ریتس نیویورک مالقات   را و برادر بن الد ن
داشتند، انتشار دادند. پس از حادثھ تروریستی، بوش دستور میدھد کھ تمام خانواده بن الدن را با ھواپیما 

سر در  بھ عربستان سعودی منتقل کنند، و برای اینکھ مردم آمریکا از تبھکاری وکثافتکاری ھای بوش
د و افتخار میکنم کھ آمریکائی ھستم" را در سراسر آمریکا پخش میکن شعار:" منآقای بوش   نیاورند،

بھ در و دیوار و در پشت اتو مبیل ھا می نویسند تا افکار عمومی مرم را منحرف سازند. می بینیم این 
ار دارند، ھنوز در امان ھستند کار، بخاطر قدرت مالی کھ در اختیتسیاستمداران حقھ باز، فاسد، و جنای

 ودر امور مختلف ، بطور پنھان و علنی دخالت میکنند.

در پائین عکس مالقات بوش با برادر بن الدن، یکروز قبل از حادثھ تروریستی ، در ھتل ریتس نیویورک 
 ، دیده میشود کھ بعدا انتشار یافت .
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مبر ، در ھتل " ریتس " با برادر بن الدن جورج بوش ، یکروز قبل از حاد ثھ ترویستی یازده سپتا

فرستاد تا در امان باشند.سعودی مالقات کرد و تمام اعضای خانواده بن الدن را با ھواپیما بھ عربستان   
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حمید کرزای مدتھا بعنوان خبرچین " سیا" در آمریکا مشغول فعالیت بود. پس از دخالت نظامی آمریکا 
ھ " شد، و باتفاق برادرش کھ سردستدر افغانستان، او بعنوان رئیس جمھور افغانستان "منصوب 

مناسبات فاسدی در افغانستا ن حکمفرما کرد.روزنامھ آمریکائی قاچاقچیان مواد مخدر بود،  

 NYT-International   2013آوریل  29در تاریخ  

موقع توقف در فرودگاه تھران از کھ او مرتب پول نقد از " سیا" دریافت میکند و  :درباره اش می نویسد
 احمدی نژاد نیز یک گونی پول نقد دریافت کرده است.
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زندگی میکنند و گروه، گروه پس از  اشغال نظامی آمریکا، مردم افغا نستان درشرایط غم انگیزی 
مھاجرت میکنند. برخی نشریات تصاویربرخی از این مھاجرین را چاپ کرده اندو نوشتھ اند کھ روزانھ 

 قریب پنج ھزار نفر تقا ضای گذرنامھ میکنند تا بخارج  مھاجرت کنند.

میکنند.بطرز نژاد پرستانھ رفتار  -از جملھ در ایرن –با پناھندگان و مھاجرین افغانستان   
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 فصل پنجم

  مذھبی، ،تروریسم و جنگھای قومی وز نظامی آمریکا درعراق،وگسترشتجا

         درمنطقھ خاورمیانھ                                    
 آمریکادخالتھای نظامی نده انگلیس بر سر کار بودند، پس از مدتی ،در عراق، ابتدا حکومتھای دست نشا

سپس . عراق گردید –جنگ ایران  ویرانی عراق وشکل گیری موجببوسیلھ  بوش(پدر و پسر)، 
کشتار مردم  ادامھ پیدا کرد.ھم اکنون بیش از پانزده سال است کھ این کشوردرقومی و مذھبی  جنگھای

بطورروزانھ ھمچنان دامھ دارند. عراق،  

 ،عد ه ای از مقامات خارجی ( مثل چنی، معاون قومیو مذ ھبی ھای زه جوئییبا دامن زدن بھ ست البتھ،
سودجوئی ھای مالی، بوش)و مزدوران داخلی آنان، میلیاردھا دالر سود بردند. دار و دستھ بوش  با 

ند( در اینباره رجوع شود بھ مردم این کشور را فراھم کردنابودی میلیونھا نفر از و عراق  ویرانی کشور
ه بوش ، دزدیھا و فساد مالی معاون بوش بنام " چنی" و ارتبا ط مربوط بھ خانواداسناد و مدارک 

محرمانھ  " رامسفلد" وزیر دفاع بوش با صدام حسین و فروش اسلحھ قریب چھل و دو کشور اروپا 
 کھ این مطالب را می نویسیم، 2016در سال  .ھم اکنون  وامریکا بطورمحرمانھ بھ خمینی و صدام )

ادامھ دارند.  ھمچنانروزانھ مردم عراق، ، و کشتارمناسبات ناھنجار  

ابتدا ، جور بوش (پدر) بھ عراق حملھ کرد، سپس پسرش سیاست جنایتکاران و غارتگرانھ را ادامھ داد   
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 نقش ویرانگرانھ جورج بوش ( پدر) و سپس پسرش کھ رئیس جمھور شد، در عراق
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فروش اسلحھ محرمانھ بھ رژیم خمینی،جنجال برانگیزشد ودرزمان ریاست جمھوری ریگان درآمریکا،   

بنام"ایران کنترا افیر" شھرت دارد.درارتباط بافروش اسلحھ، مالقات محرمانھ ای بین سازمانھای 
 سازمانجاسوسی آمریکا،اسرائیل، و نمایندگان جمھوری اسالمی در ژنو، سوئیس ،صورت گرفت.

 ، پاسداران و آخوندھا را بدام میھزطریق زنان فاحش"سیا"و"موساد"دریک ھتل درژنو(سویس)، ا
آمریکائی  –دستگاه فیلمبرداری مخفی کھ درھتل نصب کرده بودند،ازمناسبات اسالمی  طریقاندازند واز

علیھ اسلحھ خریداری کند و بھ جنگ  باید میکنند کھتھدید رژیم خمینی را مزبور فیلمبرداری میکنند و 
عاقبت خمینی اعالم میکند باعث میشوند کھ  ترک جنگ طلبانھ و نتا یج آن،سیاست مش ادامھ دھد.عراق 

( یک منبع ایرانی، این مدارک را پس ازجنگ در اختیار من گذاشت).کھ " جام زھر را نوشیده " است.  
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(وزیردفاع)" رامسفلد "جورج بوش باتفاق  

محسوب میشوند عراق -ازجنایتکاران جنگ ایران  

 

 

با ،عراق -ایران جنگ جریان در  "چنی"،معا ون بوش،آقای 
 39. 5،قریب  بنام " ھالیبورتون " ایجاد یک شرکت معامالتی

 منابع  بیشتر، بھ اطالعاتبرای  .سود جوئی کرده بود بیلیون دالر
.، رجوع کنیداند در زیر این مطلب درج شده کھ اینترتی   

 

 

 

 

http://readersupportednews.org/news-section2/308-12/16561-focus-cheneys-
halliburton-made-395-billion-on-iraq-war.html 

 

http://readersupportednews.org/news-section2/308-12/16561-focus-cheneys-halliburton-made-395-billion-on-iraq-war.html
http://readersupportednews.org/news-section2/308-12/16561-focus-cheneys-halliburton-made-395-billion-on-iraq-war.html
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درارتباط با جنگ و کشتار دولت آمریکا ( بوش)در عراق، یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی بھ 
جنایات جنگ در کوال لمپور، مالیزیا، تشکیل شد و بوش ،چنی، و شش نفر دیگر از کابینھ بوش را 

 بعنوان جنایتکاران جنگ محکوم کرد.              بھ منابع زیر رجوع کنید:

http://readerssupportednews.org/news-section2/374-bush-
administration/11420-war-tribunal-finds-bush-cheney-rumsfeld-guilty -of-
war-crimes/ 
 
War Tribunal Finds Bush, Cheney, Rumsfeld Guilty of War Crimes 
 
By Common Dreams, 14 May 12 
 
 
 
 
 

http://readerssupportednews.org/news-section2/374-bush-administration/11420-war-tribunal-finds-bush-cheney-rumsfeld-guilty%20-of-war-crimes/
http://readerssupportednews.org/news-section2/374-bush-administration/11420-war-tribunal-finds-bush-cheney-rumsfeld-guilty%20-of-war-crimes/
http://readerssupportednews.org/news-section2/374-bush-administration/11420-war-tribunal-finds-bush-cheney-rumsfeld-guilty%20-of-war-crimes/
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 فصل ششم

 جنایت و غارت در لیبی

 

مرتجعین انگلستان  و ،ک عنصرفاسد بنام" نیکوالی سرکوزی "ی فرانسھ برھبری دولت مرتجع 
کشور لیبی را بمباران  ،"ارزه با دیکتاتوریببھانھ " مب،  یکاامر با حمایت ، کامرون "داوید برھبری " 

و مردم بیشماری را بقتل رساندند.،ویران کردند  رااین کشور، وکردند   

برای مردم لیبی بھ ارمغان  تھاجم نظامی  آیا میخواستند دمکراسی را از طریق ؟واقعیت امر چھ بود 
  ببرند؟

وسیطره جوئی خود را  گاز لیبی را بغارت ببرنداین دول قصد داشتند منابع نفت و اینبود کھ ھمھواقعیت 
!!در قاره آفریقا گسترش دھند !  

این اجعھ بزرگی درویرانی کشور لیبی فمردم، وھمچنین با دخالت نظامی و کشتارقدرتھای مافیائی جھان ،
 -ین گروه تروریست چندنیزھم اکنون وآواره شدند وید ند . میلوینھا نفر بقتل رسند کشور بوجود آورد

شرکت دارند. ،این کشور در جنگ داخلی اسالمی،   

 

 
لیبی -در حال سخنرانی در بنغازی،از عناصر فاسد و ارتجاعی فرانسھ  ،سرکوزی رئیس جمھور فرانسھ  
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  سرکوزیباتفاق  دیوید کامرون ، نخست وزیر بریتانیا ،از محافل ارتجاعی انگلستان،

 خوشحالند ھستند کھ نفت و گاز لیبی را بغارت میبرند
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معمر قذافی متھم بود کھ میخواھد مادام العمر رئیس جمھور باشد. اما او با الھام از عبدالناصر، یک 

شرایطی بوجود آورد کھ ھر لیبیائی صاحب  وو لیبی ویرانھ را از نو بنا کرد، ناسیونالیست عرب بود
مجانی تحصیل کنند. واز عمق ،تا پایان دانشگاه  ن فرزندان لیبیائی از کودکستامسکن بشود، 

، بھ تمام شھرھا آب آشامیدنی رساند، و بخشی از اطراف شھرھا کھ  صحرا،باحفاری  چاه و لولھ کشی
اما،.و خرم تبدیل نمود سبز ی کرد وبھ محیطشنزار بودند، با کمک مستشاران خارجی ، درختکار  

ظامی قدرتمداران آمریکا و اروپا، کشور لیبی بھ آتش کشیده شد و ویران گردید و جنگ ت نپس از حمال
 داخلی وتروریست پروری ھنوزدرآنجا ادامھ دارد.
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شدندطرز فجیعی در زیر شکنجھ کشتھ بسرھنگ قذافی و برخی از اعضای خانواده او نیز   
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 فصل ھفتم

را در جریان جنگ سوریھ ،عریان کرده است فاشیسم نوین جھانی، چھره  

 
 وبھ را بمباران کرده سوریھجنگ در سوریھ، ھمچنان ادامھ دارد و حکومتھا جنایتکار جھانی تمام کشور

آوارگان و پناھندگان این  باکرده اند ؛ و مردم این کشور را بقتل رسانده اند و حتی  ھ ای تبدیلویران
میکنند. کشور،بطرز نژاد پرستا نھ رفتار  

جھانی و متحدین منطقھ ای آنھا در خاورمیانھ، ادعا میکنند کھ  دول بزگ  غارتگر و جنا یتکارظاھرا 
!!!خواستار "دمکراسی" در سوریھ ھستند  

آیا پس از ویرانی کشور و کشتار اکثریت مردم، و رفتار فاشیستی با آوارگان، دمکراسی را برای کی 
؟وکجا میخواھند بھ ارمغان ببرند  

آیا عربستان سعودی، ترکیھ و سایر جنایتکاران منطقھ، بخاطر اعتقاد بھ دمکراسی و آزادی، در این 
 جنگ وجنایت شرکت میکنند؟

 نو سوریھ  ، بنام " تپھ ھا جوالن " یکی از عوامل مھم ای ل یواقعیت اینستکھ : مرز مشترک اسرائ
جنگ میباشد. دیگر اینکھ، نزاع ھای قدرت طلبی بین عربستان سعودی و حزب بعث در گذشتھ، عامل 

، حکومت ین چنھمشیعھ"در حال حاضر شده است.   -مھمی برای ستیزه جوئی مذھبی بین "سنی
فاشیستی ترکیھ برای سرکوب کردھا در شمال سوریھ، وبخا طر اینکھ پایگاه نظامی قدرتھای بزرگ 

دولت ترکیھ نیز فعاالنھ در این جنایت، شرکت میکند.گر، یعنی  " ناتو"  در ترکیھ میباشد، غارت  

البتھ اسناد و مدارک گوناگونی انتشار یافتھ اند کھ  رئیس جمھور فاشیست  ترکیھ و اعضای خانواده و 
نفت ھ، دوستان نزدیکش ، در جریان جنگ سوریھ و بحرانھا ی منطقھ، مشغول معامالت قاچاق اسلح

و حتی در پشت پرده با جریانھای مختلف تروریستی مثل " داعیش" و  ،و ھستند وغیره نیز بود ند
تا مخا لفین خودرا نابود کنند. ھمکاری میکنندنیز   " گرگھای خاکستری"ھمچنین با  

اسناد ومدارک نشان میدھند کھ سازمان تروریستی " گرگھای خاکستری " ، در جریان "جنگ سرد" 
ن شوروی و قدرتھای بزرگ غرب، باحمایت " سیا" در ترکیھ برا ی کشتن کمونیستھا و گروھای میا

در ترور بطور مخفیانھ  ،ترقیخواه ،سازماندھی شده بود. اکنون این گروه باحمایت سازمان امنیت ترکیھ
  کنید: مخالفین دولت ترکیھ ،نقش فعالی ایفا میکند. برای کسب اطالعات بیشتر بھ منبع زیر رجوع

https://consortiumnews.com/arcive/story33.html 

By Martin A. Lee 

کھ انتشار یافتھ اسالمی داعیش در اینجا چند عکس از مالقات خانواده "اردوغان "با رھبران تروریست 
  ، مالحظھ خواھید کرد.اند

https://consortiumnews.com/arcive/story33.html
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عربستان سعودی بزرگترین حامی گروھای تروریست اسالمی در جھان میباشد، و از دوستان نزدیک ھم 

.و جالب توجھ است کھ در برخی موارد با اسرائیل نیز، در پیمان آمریکا،انگلستان و فرانسھ نیز میبا شد
!!!توطئھ گری،ھمکاری میکند   
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ھنگام مالقات با تعدادی از رھبران و رابطین ،ترکیھآقای"بالل اردوغان"، پسررئیس جمھور  

شرکت داشتند. تروریستی  و روابط کھ در معامالت اقتصادی  " داعیش" دیده میشوند   

 

 

 

 
. 
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زنان   عربستان سعودی کشوری است کھ ھنوز قوانین ومقررات عصر حجر در آن حاکم ھستند وبا
بزرگترین حامی گروھای تروریستھای اسالمی است،و میکنند.. این کشور، بصورت بردگان جنسی  رفتار

در خاورمیانھ میباشد . پایگاه مھم آمریکا برای توطئھ گری  

 

 
باشمشیر سر زنان ومردان را  طبق مقررات عصر حجر اسالمی،جنایتکاران حاکم درعربستان سعودی،

 قطع میکنند
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  صل ھشتمف

 بحران فلسطین و اسرائیل
با توجھ بھ ستمی کھ بمردم یھود در زمان رژیم  ھیتلر وارد شده بود، مردم دمکرات جھان انتظار داشتند  

کھ در کشوراسرائیل، وسیع ترین مناسبات دمکراسی شکل بگیرد، اما بعلت دخالت نیروھای استعمارگر 
حکومت ارتجاعی و بزرگ  و گروھای صھیونیستی  در آمریکا، انگلستان و فرانسھ،  در اسرائیل یک 

نژادپرستانھ شکل گرفتھ است کھ روزمره بھ جنگ و جنایت  علیھ مردم فلسطین ادامھ میدھند و حتی 
سھ در خاورمیانھ تبدیل اسرائیل  بھ پایگاھی برای سیاستھای تجاوزکارانھ ی آمریکا، انگلستان و فران

با  1993،درسال  ام اسحق رابینارشجاع بندربطن این مناسبات واپسگرایانھ، یک سیاستمدشده است .
قرارداد صلح امضا کرد، اما بوسیلھ یک یھودی افراطی بقتل رسید و چندین سال است کھ ، عرفات یاسر

یک فرد نژاد پرست و جنایتکار بنام "نتان یاھو" با حمایت "البی ھای" صیھونیستی جھان، قدرت 
کھ یکی از اعضای کابینھ او بطور علنی سیاسی را در اسرائیل ، درانحصار خود گرفتھ است. بطوری

 اعالم کرده است کھ " فلسطینی ھا انسانھای درجھ دوم محسوب میشوند".

http://www.thtruthseeker.co.uk/?p=115468 
، انگلستان و فرانسھ را برای بمباران ھمچنین ، سالھا است کھ "نتان یاھو"تالش میکند حمایت آمریکا  

 ایران جلب کند. 

فاشیستی حاکم در ایران مخالف ھستیم ، اما حاضر بھ نابودی مردم و  –ما بطور بنیادی با رژیم اسالمی 
کشور خودمان نیستیم . و کوشش میکنیم کھ نھ تنھا این رژیم را براندازیم، بلکھ ھر نیروی تجاوزگر 

بخواھد مردم ومیھن ما را بمخاطره اندازد، آنھا را بسختی تنبیھ خواھیم کرد.وجنایتکار خارجی کھ   

ای شخصا، در دوران فعالیت سیاسی ام در منطقھ خاورمیانھ، با گروھھای مختلف فلسطین، و شخصیتھ
سیا سی آنھا نظیر احمد نمر( ابو علی ایاد، بنیانکذار الفتح ، یا سرعرفات، ابو جھاد( خلیل وزیر)،جورج 
حبش، ابویحیی، محمود ھمشھری، بسام ابو شریف و.... ھمکاری داشتم و از نزدیک از ناھنجاری ھای 

.دارم آنھا اطالع  

بطوریکھ کسب اطالع کرده ام، سازمان جاسوسی اسرائیل ( موساد) مجاز است کھ برای رخنھ در 
استفاده کند. بھمین دلیل ا و اروپا ککشورھای مختلف و عملیات تروریستی، از گذرنامھ ھای کشور آمری

نند. بطور نمونھ : ابو ا موفق شده اند برخی از رھبران جنبش فلسطین را در کشورھای دیگر بقتل برس
نماینده  در تونس بقتل رساندند. محمود ھمشھری 1988در سال  جھاد وچند نفر دیگر از رھبران الفتح را

بقتل  پاریسدر 1973نزدیکم بود، در سال از دوستان  جنبش آزادیبخش فلسطین در فرانسھ را  کھ
 رساندند.

از یکطرف مورد تھاجم نظامی نیروھای دست  در عراق،لبنان، اردن، مصر،... فلسطین آواره مردمسالھا 
بودند، و از طرف دیگر، قربانی سیاستھای ارتجاعی و سازشکارانھ برخی قرار گرفتھ راستی اسرائیل 

 ھمچنینسا بق اردن، تعداد کثیری از مردم فلسطین وک حسین پا د شاه طور مثال : ملدول عربی بودند .ب
بقتل رسا ند. خودم در کنفرانسی کھ از  1970در سپتامبر رابنیا نگذار الفتح( احمد نمر" ابو علی ایاد")،

http://www.thtruthseeker.co.uk/?p=115468
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طرف جنبش آزادیبخش فلسطین در پایتخت اردن، در ھمان سال برگزارشده بود، حضور داشتم. و بخاطر 
مجبور شدند  ، از جملھ مھمانان خارجی،نظامی پادشاه اردن، ھمھ شرکت کنندگان در کنفرانسحملھ 

فاجعھ ای کھ ملک حسین در ارتباط با فلسطینی ھا  آنکشور را ترک کنند.، وپنھان بطور اضطراری
 بوجود آورد، بنام " حادثھ سپتامبر سیا" شھرت دارد.

  

 

 

 

 

 

موقعیت 
جغرافیائی 

-فلسطین
-اسرائیل

 -اردن غربی
غزه، در 

 کنارمدیترانھ 
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 پیمان صلح بین یا سرعرفات ( رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین) و اسحق رابین

  1993( نخست وزیر اسرائیل)، درحضور کلینتون ( رئیس جمھور آمریکا) درسال  

عضو ھیئت اجرائی   بعنوان در ان موقع،  در ارتباط با پیمان صلح فلسطین واسرائیل، حسن ماسالی
ومسئول امور بین المللی نھضت مقاومت ملی ایران، نامھ ھای تبریک و پشتیبانی از پیمان صلح، برای 

ھردو طرف ارسال داشتند. در اینجا پاسخ دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز انتشار می یابد. مقا ما ت 
، اما متاسفانھ، اسحق ل دعوت کردنداسرائیل ازما سا لی و یاران اوبرای مالقات و گفتگو بھ اسرائی

رابین بوسیلھ یک بنیاد گرای یھودی بقتل رسید و بعدا ، دیدار با رئیس جمھور اسرائیل کھ در آنزمان 
  یک کلیمی ایرانی االصل بود، صورت گرفت.
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1993سپتامبر  29در تاریخ   تبریک حسن ماسالی،بھ نامھ  دفتر نخست وزیر اسرائیل پاسخ  
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 ،اسرائیل ایرانی تباربا رئیس جمھور شلیمدر اوردوسال پس از کشتھ شدن اسحق رابین ،حسن ماسالی 

واز پیمان  یمی ھای ایرانی تبار مالقات کردو با بسیاری از از کل،و کمیسیون روابط خارجی آنکشور 
، پشتیبانی بعمل آورد.صلح با فلسطینی ھا و تشکیل دو دولت مستقل   
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نگرش انتقادی یکی از سربازھای اسرائیلی را  2015ژانویھ  26نیویورک تایمز، در تاریخ نشریھ 
انتشار داده است 1967درباره جنگ و تجاوزات اسرائیل در سال   
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 فصل نھم

"اشیسم کالسیک " با " فاشیسم نوینمقایسھ " ف  
 نکات مشترک و تفاوتھای" فاشیسم کالسیک "و " فاشیسم نو":

سیاسی یک ایدئولوژی نژادپرستانھ در آلمان ، ایتالیا و  –کالسیک، براساس مبانی فکری  فاشیسم -1
ژاپن شکل گرفتھ بود و بوسیلھ نظام سیاسی تک حزبی ھدایت می شد. در فاشیسم کالسیک ھمھ مناسبات 

 خیلی باز و شفاف بیان می شدند و بھ آن عمل میکردند.

پارلمانی و حزبی عمل میکنند،اما دو حزب فرمایشی ،با در فاشیسم نو، تحت پوشش دمکراسی  -2
اسامی مختلف فعالیت میکنند کھ از نظر برنامھ سیاسی تفاوت چندانی با ھمدیگر ندارند؛ زیرا این احزاب، 

بوسیلھ قدرتمداران مالی و دالالن آنھا( البی ھای) این کشور ھا، سازماندھی میشوند تا قدرت سیاسی و 
انحصار خود قرار دھند.مالی جھان را در   

در اینجا ھمچنین باید یاد آور شد کھ ببھانھ مبارزه با ھیتلر،سراسر آلمان را بمباران کردند و بمردم 
عادی نیزرحم نکردند و جنایات بیشماری در آلمان  مرتکب شدند. از ھمھ مھمتر، دولت آمریکا ببھانھ 

تاب کرد و فاجعھ انسانی بزرگی بوجود آورد، اما مبارزه با فاشیسم در ژاپن، در ھیروشیما بمب اتم پر
بعنوان قدرت نوین جھانی، این سیاست جنایتکارانھ را فقط " یک اشتباه " نامیدند. اما ، پس از مدتی بھ 

بھانھ مبارزه با کمونیسم، در ویتنام از بمب ھای شیمیائی استفاده کردند و در بسیاری از کشورھای 
سیاسی و اقتصادی خود ، مخالفین خود را تحت لوای مبارزه با کمونیسم، جھان، بمنظور سیطره جوئی 

 قتل عام میکردند.

 پرتاب بمب اتم در

شیما، ژاپنھیرو  

 توسط آمریکا،نھ

 تنھا موجب ویرانی

 آن منطقھ شد،بلکھ

ھزاران نفر بقتل 
ھزارانرسیدند و   

 نفر در اثر اشعھ اتم،

 مادام العمر فلج شدند.
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استفاده از بمب ھای شیمیائی در جنگ ویتنام  فاجعھ بزرگی علیھ بشریت تلقی میگردد      
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در دوران " جنگ سرد" ، ابر قدرتھای غرب بسرکردگی آمریکا، بھ بھا نھ "مبارزه با کمونیسم "  و  *
سی مخالفت با سیاستھای " سوکارنو" ، از طریق " ژنرال سوھارتو" و با ھمکاری سازمان جاسو

قریب دو میلیون نفردر اندونزی بقتل رساندند . - 1966تا  1964بین سالھای -آمریکا( سیا)،   

، مطلع شدم کھ  1966فیلیپین ،در سال  -* ھنگام شرکت در یک سمینار بین المللی دانشجوئی در مانیال
اند و زنان این چند میلیون از مردھای کشور فیلیپین، در جریان جنگ  کره شمالی و جنوبی کشتھ شده 

کشور برای امرار معاش مجبور شدند بھ کشورھای مختلف جھان مھاجرت کنند. زیرا ، در جریان جنگ 
بین کره شمالی و کره جنوبی، دولت آمریکا  پایگاه نظامی خود را در فیلیپین مستقر کرد ه بود، و با 

را فریب داده و برای شرکت در ھمکاری حکومت دست نشانده خود در فیلیپین، مردم تھیدست این کشور 
 جنگ استخدام میکردند. 

پس از جنگ جھانی دوم، بمرور یک حکومت فاشیستی مذھبی در ترکیھ شکل گرفت، بطوریکھ  این  *
کشور بھ پایگاه نیروھای نظامی ابر قدرتھا ، ابتدا بنام " سنتو" ، سپس بنام " ناتو" تبدیل شده است.  

وریستی  ھمچنین در کشور ترکیھ ، با حمایت " سیا" و سایر سازمانھای جاسوسی غرب، یک گروه تر
بنام " گرگھای خاکستری " تشکیل شد کھ ھنوز با حمایت سازمان امنیت دولت ترکیھ بھ قتل و جنایت  

خود ادامھ میدھد. در حال حاضر، قربانیان این رژیم کردھا و روزنامھ نگاران  روشنفکر وسایر نیروھای 
 ترقیخواه ھستند. 

ھمکاری عربستان سعودی ، نقش برجستھ ای در ھمچنین باید یاد آور شد کھ سران دولت ترکیھ با   
 حمایت از سازمان تروریستی اسالمگرای " داعیش" در عراق و سوریھ داشتھ و دارند.

در کشور عربستان سعودی قوانین و مناسبات ارتجاعی عصر حجر حاکم میباشد؛ در این کشور زنان  *
قدرتمداران این کشور میتوانند صدھا زن را بعنوان برده ھا ی جنسی محسوب میشوند و ھر یک از 

بعنوان برده ھای جنسی خود، انتخاب کنند. رھبران این کشور روزمره افراد آزادیخواه و برابری طلب را 
با شمشیر گردن میزنند و نابود میکنند. رھبران این کشور در تمام مناسبات تروریست پروری و 

ر حال حاضر، عربستان سعودی بعنوان بھترین دوست و متحد جنایاتکارانھ شرکت داشتند و دارند .و د
کشورھای آمریکا ، انگلستان و فرانسھ محسوب میشود، چرا؟  برای اینکھ در جھان یکنوع فاشیسم نو 

 حکمفرما شده است !!!

* ھم اکنون در اکثر نقاط افریقا جنگ و خونریزی ادامھ دارد، ھم اکنون نیروھای نطامی انگلستان و 
سھ در این کشور مستقر ھستند تا بھ سیاستھای نواستعماری و غارتگرانھ خود در این قاره ادامھ فران

 دھند.

* کودتاھای نظامی و سیاستھای توطئھ گرانھ امریکا و انگلستان در بخش بزرگی از  آمریکای التین در 
 پنجاه سال اخیر، نمونھ ھای دیگری از" فاشیسم نوین  جھانی" محسوب میشود. 

سازمان جاسوسی آمریکا ("سیا") ، در پاکستان  کودتا ھای  نظامی مختلفی را سازماندھی کرده است   *
 کھ نھایتاً ،موجب گسترش تروریسم وجنگ داخلی دراین کشور شده است، وسالھا است کھ فساد

.ودیکتاتوری در این کشور حاکم میباشد  
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 فصل دھم

آمریکا جامعھدر ی ،فقر و فالکت ، تروریسم، و مناسبات مافیائ  
 

 سال است کھ مقیم آمریکا ھستم. در این مدت ضمن کار و فعالیتھای سیاسی و اجتماعی هقریب شانزد *
 اگون مالقات داشتتھ ام .تمسئولین وزارت خارجھ، وپنبا تعدادی از نمایندگان کنگره وسنا و با برخی از

از شرق تا غرب آمریکا سفر کرده ام و با  ھمچنین  در جلسات و کنفرانس ھای متعددی شرکت کرده ام.
 تعداد کثیری از مردم آمریکا تماس داشتھ ام و دوستان مھربان  زیادی نیز در میان مردم امریکا دارم.

 قدرت سیاسی و مناسبا ت خودم را درباره ساختار تجربھ زندگی و کارھای پژوھشی کھ انجام داده ام، نظر
زیر بیان میکنم: اجتماعی این کشور بشرح –سیاسی   

:و حزبی  ساختار قدرت سیاسی  -ا  

پس از جنگ جھانی دوم تاکنون، فقط دو حزب سیاسی ( حزب دمکرات و حزب جمھوریخواه) ضمن 
ھر کدام از این رقابت باھمدیگر،  قدرت سیاسی را بدست گرفتھ اند. البتھ مشاھده کرده ام کھ در درون 

حتی برخی از شخصیت ھای سیاسی ضمن تعلقات  .وجود دارند ز، باند بازیھای قدرت طلبانھ نیاحزاب
بنابراین، این احزاب فاقد " سختار تشکیالتی دمکراتیک حزبی ، سیاست ھای متضادی را دنبال کرده اند. 

شبکھ ھای تبلیغاتی ،و شستشوی یجاد ا ھستند"، ھر فردی قدرت مالی قدرتمندی داشتھ باشد، میتواند با
قدرت را در انحصار خود نگھدارد.مغزی مردم ساده،   

در قدرت در این کشور برایم ھمیشھ این پرسش مطرح بوده کھ چرا یک حزب سومی نتوانستھ است
بررسی شرایط حاکم دراین کشور ؟ در جامعھ نقش انتقادی اثربخش داشتھ باشد سیاسی سھیم شود و یا  

مثل شبکھ  وار قدرت بوجود می آورد، نشان میدھند کھ سیاستھای انحصار گرانھ سرمایھ داری، انحص
.واگر کسانی بخواھند سیاست خود را پنھان و آشکار ، درھمھ امور رخنھ میکنند ، بطورھای مافیائی

کندی" و برادرش،  -اف -برخالف منافع " سرمایھ داری انحصارگر" اتخاذ کنند، بھ سرنوشت " جان
باب کندی دچار میشوند( آنھا تحت تاثیر مشاور خود بنام " والت روستو"  قرار گرفتھ بودند، وبابن باور 

راه حل نیست و لذا باید بھ جنگ ویتنام ، وسیاستھای نگ ، رسیده بودند کھ " برای مقابلھ باکمونیسم، ج
پیش ببرند و بھ  رفورمھای سیاسی و اقتصادی را،باید در جھان " جنگ طلبانھ خاتمھ بدھند.و

دیکتاتورھا، فشار بیاورن کھ بھ دمکراسی و حقوق شھروندی مردم احترا بگذارند). لذا، کندی اقدام بھ 
بھ کشورھای آفریقا، آسیا و آمریکای التین ، اعزام نمود و بھ تشکیل "گروھای صلح" نمود و   

" بعمل بیاورند وآزادیھا ی " اصال حات ارضیابستھ بھ آمریکا، نظیر شاه دستورداد کھ دیکتاتورھا ی و
دستورات آمریکا را باجرا در  1963تا  1960سیاسی را باجرا در آورند.شاه  مجبور شد بین سالھای 

یم اراضی، بھ جبھھ ملی و جنبش دانشجوئی ،اجازه فعالیت داد.آورد، و ضمن تقس  

اما این سیاست کندی، بھ ضرر کمپانی ھای اسلحھ سازی و موسسات جنگ طلب بود، لذا با صحنھ 
سازی، او را بقتل رساندند و برادرش کھ نامزد ریاست جمھوری شده بود، او را نیز بقتل رساندند. برخی 

آی)، درپشت پرده، در این ترورھا دست داشتھ است. -بی-اف( ھوور" رئیس کھ " داسناد نشان میدھن  
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ای  کنگره و سنا، متوجھ شدم کھ بسیاری از این سیاستمداران ھر دو ضضمن تماس با بسیاری از اع
چندانی در مبانی فکری و سیاست  دوران جنگ سرد بسر میبرند و تحولحزب، از نظر فکری ھنوز در 

خارجی آنھا روی نداده است. و اکثر قریب باتفاق نمایندگان مجلس ، از طریق ثروتمندان بزرگ و البی 
ھای قدرتمدار، حمایت میشوند. بنابراین ، شکل گیری یک حزب  سوم کھ بخواھد بھ خواستھای توده 

بلیغاتی  امکان پذیر نبوده است.ھای محروم جامعھ توجھ کند، بدون امکانات مالی و ت  

اعتقاد دارم کھ گسترش دمکراسی و تضمین رفاه اجتماعی ،فقط در یک جامعھ کثرت گرا( پلورالیستی) 
کھ چندین حزب بتوانند باھمدیگر رقابت کنند، امکانپذیر خواھد بود. بھمین دلیل، اشخاص مختلفی از قبیل  

کب میشوند، بخاطر انحصار قدرت خطا ھای بزرگی مرت اب و ادارات کھرئیس جمھور ، و رھبران احز
خطا کاران و  ھمان برخی ازسالھا است کھ اھده میکنیم کھ سیاسی و مالی، "مصونیت "دارند ومش

  دخالت میکنند. این کشور و در سیاستگذاری جھان، و قانونگذاری در امور اجرائی مجرمین ، ھنوز

کا ، افرادی مھربان و باتفاق مردم آمری کھ اکثریت قریبدگی در آمریکا بمن نشان داده است تجربھ زن
اجتماعی مانع از آن شده کھ بتوانند نقش سازمان یافتھ و  –ھستند، اما چند مشکل  سیاسی  آزاد اندیش

 خالقی در تحوالت سیاسی و اجتماعی آمریکا ایفا کنند. این مشکالت عبارتند از:

میلیون بی خانمان  25چھل میلیون ار مردم آمریکا زیر خط فقر بسر میبرند. و قریب  از بیش -الف
ھستند و حتی اطاقی برای زندگی روزمره ندارند و در خیابانھا و در متروھا میخوابند. و لذا از داشتن 

ھا نیستند.حزب سیاسی مورد عالقھ خود محروم ھستند و بعلت فقر مالی قادر بھ رقابت با میلیاردر   

سازماندھی وگسترش  در در نظام سرمایھ داری ، معموال طبقھ متوسط جامعھ باید نقش فعالی -ب
، افراد و اقشار سرمایھ داری ( مونوپل)، اما در آمریکا  بخاطر قدرتھای انحصاریدمکراسی ایفا کند

باید شبانھ روز تالش کنند تا قسط ھای ماھیانھ و  و ،تحلیل رفتھ اند ز بروزرو  آمریکا متوسط جامعھ
مالی،  ھایچندانی برای  مقابلھ با قدرت وقتمخارج زندگی روزمره خانواده خودشان را تامین کنند، لذا 

   رسانھ ھایاطر انحصار ( مونوپلیزه شدن) بخ البی ھا ئ" قدرت طلب ندارند. ھمچنین ،"تبلیغاتی ،و 
نمی د و از حقایق بدرستی باخبر میشون" شتشوی مغزی"  ، اکثریت مردم تبلیغاتی،قدرتمند خبری و

  خیلی ساده لوحانھ، شرایط  و مناسبات حاکم را می پذیرند.مردم،بسیاری از  و بھمین دلیلشوند،

دمکراتیک، دستگاه قضائی کشور باید مستقل باشد، اما می بینیم کھ" قضات دادگاه در یک کشور  -ج
جمھوریخواه) تعین  یاط  ریاست جمھوری ھر یک از این دو حزب( دمکرات وعالی آمریکا" توس

 میشوند.

 –1791سال کھ در -م قانون اساسی آمریکا ھنوز گروھھائی ھستند کھ با اتکا بھ یک ماده متمدر -د
 کاسبکارانھ، " کابوی منشانھ" و ده بود، بطور رسمی اسلحھ میفروشند . و در اثر این سیاستوضع ش
 .طبقندا نس وغیره، بقتل میرسد رمداردر خیابانھا، فروشگاھھا و را ز مردمتعداد بیشماری ا روزمره

ستر" گانگ"و  نژادپرستصد گروه مسلح  چند، ن غیرانتفاعی  ومدافع حقوق بشرگزارش یک سازما
 جمھورھا ورئیس اما تاکنون ھیچکدام ازمشغولند،  کھ بھ جنایت وغارت سراسر آمریکا وجود دارنددر

زیرا، تشکیالتی کھ اسلحھ فروشی جنایات را بگیرند. قادر نبوده اند جلوی این  ،دستگاه امنیتی این کشور
،تحت لوای حمایت از انتخابات مجلس، بسیاری از اعضای کنگره و سنا را با پول خود، تطمیع میکند

 کرده است.
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، اما آنھائی کھ پول و قدرت دارند  مالی حکمفرما است -اداری -سیاسی یکنوع فساد در سراسر آمریکا، 
. و مرگ میباشد و قدرت نداشتھ باشد محکوم بھ ذلت در امان ھستند، و ھرکسی پول  

در یک کشور کھ ادعای دمکراسی خواھی میکند، تمام نھادھا ی دولتی باید دارای ساختار دمکراتیک 
اما می بینیم کھ سازمان امنیت  باشند و کاری خالف مبانی حقوق بشر ودمکراسی خواھی انجام ندھند.

این کشور بنام " سیا" در ترور و جنایات بیشماری شرکت داشتھ است و ھنوز بھ سیاستھای 
 تجاوزکارانھ خود در جھان ادامھ میدھند.

کھ ھنوز نتوانستھ  اند آمریکا  در دولت و احزاب  حاکم بنا براین، این پرسش اساسی مطرح است: 
و ھنوز نتوانستھ اند رفاه اجتماعی میلیونھا نفر  ،تضمین کنند در کشور خودراو حقوق بشر  دمکراسی 

و ھنوز فساد مالی و  از آمریکائی ھا را کھ درفقر و فالکت  و بی خانمانی زندگی میکنند، تامین کنند،
بطور نظامی حملھ ور  ،بھ کشورھای آفریقا ، آسیا و آمریکای التینچرا اداری در آمریکا حکمفرمااست ،

آیا این یک   کنند!!! را تضمین مردم جھان میشوند و ادعا میکنند کھ میخواھند "دمکراسی و امنیت 
 ادعای دروغین نیست؟

 
طبق آماری کھ سازمان غیر انتفاعی  وپژوھشی فوق ارائھ داده است، در آمریکا چند صد گروه فاشیستی 

دمکشی ،غارت و فعالیتھای نژاد پرستانھ اشتغال دارند.بھ آ و گانگستری مسلح وجود دارند کھ  

بعنوان کاندیدای حزب  2016ازاینکھ یک فرد بی فرھنگ و نژاد پرست مثل " دانالد ترامپ" ، در سال 
جمھوریخواه آمریکا ، برای کسب مقام ریاست جمھوری میشود ،بیا نگر سقوط سیاسی و فرھنگی این 

 کشور میباشد
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ملل متحد و دخالتھای ابر قدرتھا :نقش سازمان   

در جھان بوجود آورده اند، شرم  با توجھ بھ شرایط رقت باری کھ قدرتھای بزرک استعمارگر و فاشیستی 
آور است کھ ھمین ابر قدرتھا، کوشش میکنند کھ سازمان ملل متحد را نیز بھ ابزار بی اراده ای برای 

کنند.  تبدیل ی خودتجاوزکارانھ و غارتگرانھ  اعمال سیاستھای  

و ھر کشور ،جھانی تلقی شود  نھاد دمکراسی خواھی و برابری طلبسازمان ملل متحد ،باید بعنوان یک 
باید از حقوق مساوی برخوردار باشد. اما سالھا است کھ ابر قدرتھا برای خودشان " حق وتو" قائل 

و ابزار دست نشاتنده خود  سیاسی ھستند و کوشش میکنند کھ سازمان ملل و نھادھای آنرا بھ بازیچھ
 تبدیل کنند. 

 
و  ستان، چندین بار باھمد یگر مالقات کردندلپس ازجنگ جھانی دوم،رھبران شوروی،آمریکا، انگ

درباره پیروزی بر فاشیسم تبلیغ کردند، اما مدتھا درباره سیاست نو استعماری وسیطره جویانھ خودشان 
سکوت کردند. پس از مدتی، رقابت بین قدرتھای "شرق"و " غرب" آغاز شد( کھ  بعنوان جنگ سرد 

فتھ رفتھ، معروف است) . و باین ترتیب ،کشورھای دیگر را مثل " حلوا" بین خود تقسم کردند. ر
وفاشیسم نوینی" درجھان شکل گرفت کھ ھم اکنون ،بصورت تجاوزات نظامی بھ  سیاست " نواستعماری
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سایر کشورھا،دخالت توطئھ گرانھ در امور سایر کشورھا از طریق کودتا ،حمایت از دیکتاتوری، و 
 تروریست پروری...  ھمچنان ادامھ دارند.

 
اشتندد شکل گیری استعمار وفاشیسم نوین در جھان استالین و چرچیل، نقش برجستھ ای در  
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 نتیجھ گیری
  و 

 چھ باید کرد؟
 

نباید تما شا گر این مناسبات باشند. با فحاشی وشعارھای  عقیده دارم ، مردم دردمند و آزاد اندیش جھان
 پند و اندرز بھ " ، وبا "عملکردھا و شورشگری ھای کور کورانھ"نیزبجائی نخواھیم رسید.توخالی

  " نیز ، روش ساده اندیشانھ ای است کھ تاکنون بجائی نرسیده است.گرنیروھای تجاوز

با ایجاد ھمستگی سازمان یافتھ  ھای ترقیخواه و آزادیش جھان،ملل تحت ستم و نیروضروریست کھ 
یافتھ ای،برای " توازن قوا" را بنفع خود تغییر دھند. اگر قدرت با درایت و سازمان جھان، سردرسرا

بھ یکھ تازی خود ادامھ  مقابلھ در سطح جھان ایجاد نکنیم، نیروھای ارتجاعی و فاشیستی مقاومت و
 خواھند داد. 

 بنابراین:

1-  احزاب و نھادھای ترقیخواه  جھان، باید  با ایجاد ھمبستگی  سازمان یافتھ در سراسر جھان ،         
غارتگرانھ و تروریسم پرورانھ ی ابر قدرتھا بمقاومت و مبارزه ، ھای جنگ طلبانھدربرابر سیاست

 بپردازند.

یک دادگاه مستقل بین المللی ، وھمآ ھنگی نھادھا ی مدافع حقوق بشر وصلح در جھان،  با ھمکاری -2
تشکیل گردد، تا سران دول و عناصری کھ در  جنایت علیھ بشریت تجاوزات نظامی و بمنظور رسیدگی بھ

 جنایات جنگ ، و جنایت علیھ بشریت شرکت داشتند، محاکمھ شوند.

برگزاری کنفرانس ھمبستگی سازمانھا و دول ترقیخواه جھان، بخواھیم کھ " حق وتو" در  با -3
   استقالل عمل کامل خود را بازیابند. ،سازمان ملل ملغی گردد و سازمان ملل و نھادھای وابستھ بھ آن

   

2016فوریھ  –حسن ماسالی   


