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جنگ عراق را بايد بعنوان يك نقطهء عطف مهٌمي در سياستهاي خارجي ايران و نيز در تغيير افكار 
قبل از شروع جنگ عراق در دو سال پيش يكي از روشنفكران و . عمومي مردم ايران دانست

در اين .  عبدي دست به نظرخواهي از افكار عمومي در ايران زدروزنامه نگاران ايراني بنام آقاي
نظرخواهي او از مردم ايران سوال نموده بود، آه آيا مردم ايران خواهان بهبودي روابط ايران با 

 در صد از مردم ايران خواهان بهبودي 75بر طبق اين سنجش افكار عمومي . آمريكا هستند يا نه
در آنزمان آقاي عبدي بعلت دست يازيدن به اين . آمريكا بودندروابط سياسي و اقتصادي با 

نظرخواهي از طرف رژيم ايران دستگير گرديد و اينك مدت دو سال است آه وي در حبس به سر 
بر طبق نتايج اين نظرخواهي و شواهد و قرائن ديگر در اينكه اآثريت مردم ايران خواهان . مي برد

 . و هستند، شٌكي نيستبهبودي روابط با آمريكا بودند 
 

قبل از حملهء آمريكا به عراق بسياري از مردم ايران و نيز طيفي از روشنفكران داخل و خارج 
آنان چنين مي انديشيدند آه با حمله آمريكا به ايران . آشور آمريكا را ناجي خود مي پنداشتند

 آمريكا را به ايران تنها راه مردم ايران از دست جنايات رژيم اسالمي ايران رهائي يافته و حملهء
اينك بعد از گذشت دو سال از آغاز هجوم آمريكائيها به . نجات از دست رژيم آخوندي مي دانستند

شكست سياسي آمريكا در . عراق واقعيات و چهرهء آريه اين جنگ خود را بعيان نشان مي دهد
 اين جنگ و آشكار شدن عراق، مشكالت و معضالت جنگ و مخالفت افكار عمومي مردم جهان با

تصاوير شكنجه و شكنجه گران زندان ابوقريب تاثير بسزائي در افكار عمومي مردم جهان و نيز 
اينك اگر چه مردم ايران همانند دو سال قبل . مردم ايران نسبت به آمريكائيها بر جاي گذاشت

 به مرزهاي آشور را خواهان بهبودي روابط سياسي با آمريكا هستند، دخالت و يا حملهء آمريكا
 .مردود مي شمارند

 
تنها گروهي آه از حملهء آمريكا به ايران حمايت مي آند، به نظر من، گروه سلطنت طلبان و 

آنها هستند آه از دخالت نظامي آمريكا و آزادي ايران توسط آمريكا . مشروطه خواهان مي باشند
 حٌل براي به قدرت رسيدن مجدد خود در خواب مي بينند، زيرا آه اين حمله را تنها شانس و راه

جه مشروطه (اما اآثريت مردم ايران دست رد به سينه هر دو رژيم سلطنت طلب . ايران مي دانند
 . و آخوندي مي زند) خواه و چه غير مشروطه خواه

 
تصاوير شكنجه و چهرهء عريان خشونت اشغالگران در عراق و زندان ابوقريب به مردم ايران مي 

 آه از توهٌمات خويش مبني بر نقش منجي گرايانهء آمريكا و نقش مثبت سازمانهاي جهاني آموزد
اينك براي مردم جهان و ايران بوضوح اثبات گرديده است آه آمريكا براي نفت و . دست بردارند

سياستهاي استراتژيك خود مبني بر دست يافتن به ذخائر انرژي در منطقه، جلوگيري از رشد و 
آمريكا خواستار .  قدرت ديگر و دور داشتن چين از اين ذخائر به عراق حمله آرده استوجود ابر

تاسيس ابرقدرت ديگر را مي بايست در نطفه . حاآميت مطلقه و يكه تاز خويش بر جهان است
در همان آعاز جنگ عراق بسياري از دولتها و سازمانهاي مخفي و بويژه آمريكائيها مي . خفه آرد

 .   صدام داراي سالحهاي آشتار جمعي نيستدانستند آه 
 

دو . از طرف ديگر مردم جهان و ايران شاهد يك بام و دو هوا در سياستهاي جهاني غرب هستند
دهها سال است آه . مثال بارز در اين زمينه يكي اسرائيل است و ديگري آرهء شمالي
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 و قتل عامهاي مردم فلسطين آشورهاي غربي و بويژه آمريكا در سكوت و تائيد نظاره گر شكنجه
حتي يك تصميم جٌدي و محكوميت قاطعانه از طرف . به دست نظاميان اسرائيل نشسته اند

. انجام نمي گيرد) آه به حق از طرف مردم ايران عروسك آمريكا ناميده مي شود(سازمان ملل 
 خود در منطقه مي رژيم اسرائيل با تكيه بر حمايتهاي آمريكا و غرب و نيز پشتوانهء سالح اتمي

سكوت و حمايت غرب از اعمال اشغالگرانهء اسرائيل و وحشي گريها و خونخواريهاي اين . تازد
 . رژيم را مردم ايران و منطقه تحقيري براي خود مي دانند

غرب و جهانيان وجود سالح اتمي در   اگر چه مدتها است آه براي . مثال دوم آرهء شمالي است
اثبات گرديده است، اگر چه آرهء شمالي براي امنيت منطقه و جهان بسيار آرهء شمالي بارز و 

خطرناآتر از عراق محسوب مي گردد، ما شاهد آنيم آه به عراق حمله نظامي مي شود اما آرهء 
اين دو نمونه تنها دو مثال از امثال بيشمار براي . شمالي به پاي ميز مذاآره دعوت مي گردد

واي غرب در ارتباط و رفتار خود با آشورهاي غيرصنعتي و درحال رشد سياستهاي يك بام و دو ه
 .است، رفتاري اهانت آميز آه به تحقير ملتها منجر مي گردد

 
تمامي اين يك بام و دو هواها را مردم ايران مشاهده مي آند و به حق بدين نتيجه مي رسد آه 

ر مي بود، مورد تهاجم آمريكا واقع نمي اگر عراق نيز به مانند آرهء شمالي از سالح اتمي برخوردا
اگر آشور ايران نيز داراي سالح اتمي باشد مورد حمله و اشغال اشغالگران غربي و ”گرديد و 

در نهايت تاسف بايد بگويم آه اين اظهارات واقعيات را بيان مي دارد، “ .آمريكائي واقع نمي گردد
ساني هنوز هم با قانون جنگل زندگي مي يعني در قرن بيست و يكم جامعهء ان. واقعيات سخت

 .آند
 

سالح اتمي در ابتدا از طرف آمريكا توليد گرديد و براي نخستين بار نيز از طرف آمريكائيها مورد 
تقريبا تمامي آشورهاي صنعتي و بسياري از آشورهاي منطقه مانند . استفاده قرار گرفت

 اآثريت مردم ايران دليلي بر اين يك بام و دو .پاآستان و هند و اسرئيل از اين سالح برخوردارند
اآثريت بزرگي از مردم ايران . اگر داشتن سالح اتمي بد است براي همه بد است. هوا نمي بينند

آنها خود را مورد تهديد آشورهاي منطقه و بخصوص اسرائيل . سالح اتمي را حق خود مي داند
 .   مي بينند

 
نت اشغالگران در عراق و زندان ابوقريب به مردم ايران مي تصاوير شكنجه و چهرهء عريان خشو

آموزد آه از توهٌمات خويش مبني بر نقش منجي گرايانهء آمريكا و نقش مثبت سازمانهاي جهاني 
اينك براي مردم جهان و ايران بوضوح اثبات گرديده است آه آمريكا براي نفت و . دست بردارند

ست يافتن به ذخائر انرژي در منطقه، جلوگيري از رشد و سياستهاي استراتژيك خود مبني بر د
 . وجود ابر قدرت ديگر و دور داشتن چين از اين ذخائر به عراق حمله آرده است

 
اما هنوز تعداد . ايران خويش را از در معرض تهديدات اسرائيل و سالح اتمي او احساس مي آند

حملهء نظامي آمريكا را به ايران تنها راه رهائي قليلي از مردم و روشنفكران ايراني وجود دارند آه 
از سلطهء رژيم اسالمي مي دانند و بدين دليل داشتن سالح اتمي را در ايران وسيله اي براي 

رهائي ”و “ منجي گرايان آمريكائي”استحكام رژيم اسالمي مي دانند، وسيله اي آه حملهء 
اگر چه من به شخصا مخالف سرسخت . زدرا از دست مرتجعين اسالمي به خطر مي اندا“ ايران

سالح اتمي در سراسر جهان هستم اما متاسفانه بايد با در نظر گرفتن واقعيات تلخ حاضر گفت، 
يعني . آه سالح اتمي در ايران معضلي است آه اما مي تواند از معضالت جٌدي تر جلوگيري نمايد

ه اين آشور بسيار آاهش يافته و در نتيجه اگر ايران مجهز به سالح اتمي گردد خطر تجاوز آمريكا ب
 .         خودبخود از پديد آمدن فجايع زيست محيطي ناشي از جنگ جلوگيري مي گردد

 
پيروزي جناح راست رژيم در انتخابات مجلس مشكل داخلي رژيم را حل نمود و باعث يكپارچه 

يران قاطعانه به حل مشكالت بعد از اين پيروزي است آه رژيم ا. شدن اين رژيم در داخل گرديد
خارجي خود مي پردازد و بنابر اين استحكام داخلي است آه رژيم ايران قاطعانه تر به داشتن 

براي روشنفكران و مردم ايران اين نكته مسلم و محرز است آه رژيم . سالح اتمي اصرار مي ورزد
رژيم . ز تنها به زمان نياز داردايران در داشتن سالح اتمي گام مي زند و موفقيت در اين زمينه ني

ايران دير يا زود به سالح اتمي دست خواهد يافت و همانطور آه گفته شد با تجارب تلخ جنگ 
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عراق اآثريت مردم ايران و حتي تمامي نيروهاي مبارز مترقي چپ آه از مخالفين سرسخت رژيم 
در . ان مي باشندارتجاعي اسالمي محسوب مي گردند، موافق داشتن سالح اتمي در اير

صورتيكه آمريكا و غرب به بهانهء خطر سالح اتمي به مرزهاي آشور حمله آنند، اآثريت مردم 
. ايران مخالف اين حمله بوده و تمامي نيروهاي مبارز چپ نيز با اين حمله مقابله خواهند نمود

ليسم اشغالگر آمريكا يعني در واقع نيروهاي مبارز چپ در آن واحد در دو جبهه، هم بر عليه امپريا
اما اآثريت مردم ايران و تمامي . و هم بر عليه نيروهاي مرتجع رژيم اسالمي، خواهند جنگيد

با تجاربي آه آمريكا از عراق دارد و نيز با . نيروهاي چپ حملهء آمريكا به ايران را واقعي نمي دانند
ان به هر بهانه اي نيز آه باشد توجه به اذهان و افكار عمومي جهاني خطر حملهء آمريكا به اير

 .واقعي نيست و اين را اآثريت افكار عمومي مردم ايران درك مي آند
 
 

 جمع بندي و چكيده 
 

با درسي آه آمريكا از جنگ عراق . خطر حملهء نظامي آمريكا به ايران واقعي نيست .1
ايران يك گرفته و با وجود افكار عمومي جهاني و نفرت جهانيان از جنگ عراق حمله به 

بخش بزرگي از آنچه آه در رسانه هاي آمريكائي و . خطر واقعي به نظر نمي رسد
غربي مي شنويم و مي خوانيم حاصل مبارزات و قيل و قال هاي انتخاباتي بوش مي 

دولتهاي اروپائي و اتحاديهء اروپا با ترساندن ايران از آمريكا تنها اهداف اقتصادي . باشد
سازمان ملل و سازمان جهاني صليب سرخ از طرف اآثريت . يدخود را دنبال مي نما

 .مردم ايران آلت دست و عروسكهاي آمريكا شناخته و جدي گرفته نمي شوند
زيرا آه دولت اسرائيل . اسرائيل از حمله به تاسيسات اتمي ايران اجتنباب خواهد ورزيد .2

 نيز مقابله به مثل مي داند آه در صورت بمباران تاسيسات اتمي ايران دولت اسالمي
اين نكته را مقامات . نموده و تاسيسات اتمي اين آشور را با موشكهاي خود خواهد زد

 .نظامي و وزارت خارجه ايران در روزهاي گذشته به صراحت اعالن آرده اند
در صورت حمله نظامي و تجاوز دولت آمريكا به ايران اآثريت مردم ايران و نيروهاي مبارز  .3

در اينصورت نيروهاي مبارز چپ .  برابر اين تجاوز ايستادگي خواهند آردمترقي چپ در
 .همزمان در دو جبهه بر عليه امپرياليسم و ارتجاع خواهند جنگيد

دولت ايران دير يا زود به سالح اتمي دست خواهد يافت و اين تنها به زمان بستگي  4.
ح اتمي بد است براي ملت ايران به حق بر اين عقيده است آه اگر داشتن سال. دارد

مواضع ايرانيان و نيروهاي مترقي . همه بد است و يك بام و دو هوا را تحمل نخواهد آرد
وجود سالح . و روشنفكران در اين رابطه به طور اتفاقي با مواضع رژيم مشابه است

اتمي در ايران مي تواند از جنگي جديد در منطقه و در نتيجه از فجايع زيست محيطي 
 .ر جهان جلوگيري نمايدديگري د

 
  
 

اين گزارش بر اساس استنباطاتي شخصي من از اخبار و گزارشات روزنامه هاي داخل و خارج 
آشور در اين سه هفتهء اخير، از تبادل نظر با محافل دانشجوئي داخل آشور و از نظرخواهي 

 .گروههاي روشنفكر و مبارز مترقي خارج از آشور استوار گرديده است
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