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  حميد محوی

  ٢٠١٧ جون ١۴
  

  !فوق العاده ! فوق العاده 
   ميليارد دالر تروريستھا را تأمين مالی کرده است ؟٣١جمھوری اسالمی ايران تا بيش از 

  ی ھواپيمائی ايران با بوئينگ و ارباسبه قراردادھای شرکتھا

  !بگوئيم نه 

  
ر و ي دو گزارش دربارۀ معامالت شرکتھای ھواپيمائی ايران ا٢٠١٧ جون ١٠ و ٢٠١٧ مه ٢سايت اسپوتنيک در 

 شما را به خواندن اين دو گزارش دعوت می ءابتدا. شرکت ھواپيمائی آسمان با ھواپيما سازی بوئينگ منتشر کرده است

پس در اين نوشته، مطالب اين دو مقاله به ويژه در تالقی با فاجعۀ ملی در حملۀ تروريستی مشترک اياالت متحدۀ س. کنم

. و سازمان مجاھدين خلق ضد ايران عليه ملت ايران مورد بررسی و تحليل قرار گرفته است) داعش(، عربستان امريکا

حجم . رنگ نمايش داده ايم، مراکز توجھات ما خواھند بودجمالتی را که ما در متن گزارشات اسپوتنيک  به شکل پر 

 شده با بوئينگ و به ھمين ءاز ديدگاه اين نوشته، قراردادھای امضا. معامالت ايران با بوئينگ، پيامدھای اجتماعی آن

يست، زيرا و بی گمان چنين تعبيری از حقيقت به دور ن. گونه ارباس بيشتر به پشتيبانی مالی از تروريستھا شباھت دارد

، آقای علی خامنه ای نيز داعش را محصول اياالت متحده ]»اسالمی«ِايران [نشان به آن نشان که حتا رھبر عالی مقام 

و به اندازۀ کافی می دانيم که نيروھای ويژۀ کشورھای عضو . برای بی ثبات سازی منطقۀ خاورميانه تعبير کرده است

تأمين مالی و تجھيز اسالمگرايان، با پشتيبانی وسيع ديپلماتيک و رسانه ھای ناتو تا چه اندازه در آموزش نظامی، 

  .، دخالت داشته اندامريکاھمگانی در اروپا و 

  

   :٢٠١٧ مه ٢گزارش 

 داشته و نخستين فروند آن در سال آينده به ئی فروند ھواپيما به ايران اير پيشرفت ھا٨٠ فروش ۀشرکت بوئينگ در زمين

 به . به ايران پس از انقالب اسالمی خواھد بودامريکاه می شود و اين نخستين صادرات ھواپيما از ايران تحويل داد
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 اين ۀ عمومی ساالنجلسۀگزارش اسپوتنيک به نقل از ايسنا، دنيس مويلنبرگ، مديرعامل بوئينگ روز دوشنبه در 

ھم است که در ھر مرحله از فرآيند فروش ای م شرکت ھواپيماسازی به خبرنگاران اطالع داد که اين موضوع به اندازه

  .با دولت ھمکاری نزديکی داريم

و يک قرارداد جداگانه ديگر با شرکت ی بوئينگ با ايران اير دالر ميليارد ١۶.۶بر اساس خبرھای بلومبرگ، قرارداد 

 وی از يک سو وعده .زير سؤال می برد را امريکا، رئيس جمھور ترمپ آسمان، شعارھای انتخاباتی دونالد ئیھواپيما

 را با امريکاای در قبال ايران خواھد داشت و از سوی ديگر، قول داده بود صادرات  داده بود رويکرد سخت گيرانه

 بوئينگ است، تحت قراردادی به ئیايرباس که رقيب اروپا.  بخش توليد، تقويت کندحمايت از ھزاران موقعيت شغلی

ه ايران پس از امضای قراردادھای فروش ھواپيما ب. ا به ايران را آغاز کرده است، تحويل ھواپيمدالر ميليارد ١٩ارزش 

دورنمای فروش ھواپيما به ايران ھمچنان محافظه . ھای بين المللی،  امکان پذير شد ی و برچيده شده تحريمئ توافق ھسته

  .کند  را بر آشفته میامريکائیکاران 

ھای تروريستی مورد استفاده قرار  ری برای اھداف نظامی يا حمايت از گروه اين گروه مدعی ھستند ھواپيماھای مسافرب

ی داد و مارکو روبيو، أ سال گذشته به بلوکه کردن فاينانس فروش ھواپيما به ايران رامريکامجلس . خواھند گرفت

.  شده اندترمپ ۀمداخل که ھر دو جمھوريخواه ھستند، خواستار امريکا مجلس ۀ و پيتر روسکام، نمايندامريکائیسناتور 

 ءمشتريان بوئينگ منتظر مدل ارتقا. بخشد  بوئينگ را رونق می٧٧٧قرارداد فروش ھواپيما به ايران اير، فروش مدل 

 دارد که ٧٧٧ سفارش برای نسل کنونی ١٢۴بوئينگ . شود  وارد بازار می٢٠٢٠ ھستند که در سال ٧٧٧ ۀيافت

 توليد اين مدل در ۀ فروندی که ايران اير سفارش داده است، ادام١۵. استبزرگترين ھواپيمای دو موتوره اين شرکت 

اين شرکت . ما در حال گذراندن فرآيند دريافت مجوز ھستيم: مويلنبرگ گفت. کند  را تضمين می٢٠١٩ و ٢٠١٨سال 

ی ايران اير  که از سوئیاگر ھواپيماھا: مديرعامل بوئينگ خاطرنشان کرد. سرگرم کار روی ساختار  فاينانس است

 درصد از توليد بوئينگ در دو سال آينده قطعی ٩٠سفارش داده شده است، به فھرست سفارشھا اضافه شود، فروش 

  .دھد ريسک کاھش توليد و اخراج احتمالی کارگران را کاھش میاست و اين موضوع 

/201705022459627/iran/com.sputniknews.ir://https 

  

   :٢٠١٧ جون ١٠گزارش 

نگ را ئي بين دو شرکت آسمان اير و بو٧٣٧نگ ئي فروند ھواپيمای بو۶٠ خريد ۀنگ و آسمان اير، تفاھم نامئيشرکت بو

ران در يجتماعی اامروز با حضور وزير تعاون کار و رفاه ا لنا، يک به نقل از ايبه گزارش اسپوتن. اندند رسءبه امضا

ران از شرکت ي ای فروند از سو۶٠د ي خرئینگ و آسمان، قرارداد نھاي بوئی خود با مقامات رسمی شرکت ھاجلسۀ

 آسمان تحويل ئی به تدريج به شرکت ھواپيما٢٠٢٢ن قرارداد، اين ھواپيماھا از سال ي بر اساس ا. شدءنگ امضايبوئ

ان ذکر است، ھواپيمای يشا . تحويل شرکت آسمان خواھد شد٧٣٧بوئينگ  فروند ١٠ تا ۵ در ھمان سال اول،  شود و 

   . کيلومتر پرواز کند۴۵٠٠ تواند بيش از یما مين ھواپيا.  نفره است١٣٠ يک ھواپيمای مسافری ٧٣٧بوئينگ 

/201706102579429/world/com.sputniknews.ir://https 

  

  :بررسی و تحليل 

 ١۶۶٠٠٠٠٠٠٠٠ر و آسمان با شرکت ھواپيما سازی بوئينگ يشرکتھای ھواپيمائی ايران احجم مجموع دو قرارداد  : ١

 مسافر، حاصل جمع ١٣٠ با ٧٣٧ برای ھر فروند بوئينگ دالر ١٠٠٠٠٠٠٠٠ًو از قرار  تقريبا ) ريبا ايران ا (دالر
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 ١٩حال اگر قرارداد خريد ارباس از اروپا را نيز حساب کنيد، بايد .  می رسددالر ميليون ۶٠٠د و  ميليار٢٢ھردو به 

پشتيبانان (اگر حسابم درست باشد، حاصل جمع خريدھای ايران از کشورھای ناتو . ميليارد ديگر به مبلغ باال اضافه کنيم

بی گمان به اين حجم از معامالت . افزايش می يابد دالر ميليون ۶٠٠ ميليارد و ٣١به ) اصلی داعش و اسالمگرايان

بازرگانی بايد مخارج جانبی ديگری را نيز اضافه کنيم که متأسفانه محاسبۀ اين بخش از مخارج از دايرۀ اطالعاتی ما 

  .خارج است

ان را بايد نظر می رسد که اين معامالت در زمينۀ خريد توليدات بوئينگ از سوی ايره ب: گنجشک به جای قناری  : ٢

به مثابه رفع تحريم از ايران يا بخشی از آن درک کنيم، و گوئی به » اسالمی«به زبان آنگلوساکسونھا و مقامات ايران 

در حالی که با توجه به اولويتھای .  به مثابه ھويج برای ايران تلقی کنيمداين داد و ستد را می باي» چماق و ھويج«زبان 

. ار شمردن ملت ايرانوجز خه مله برای تسريع و تشويق مسافرتھای ھوائی، چيزی نيست باجتماعی ايران اين حجم معا

 اين معامالت برای خريد ھواپيما تنھا طبقۀ مرفه و راھيان حج عمره را خشنود هسرعت يعنی قدرت و ثروت، در نتيج

به اکثريت فقير ايران، وارث نفت و گاز کند، آن ھم طبقۀ مرفھی که نه تنھا چيزی توليد نمی کند بلکه فقط با بی اعتنائی 

خامی ست که به رايگان و به مقدار محدود در طبيعت وجود دارد، و تنھا کاری که انجام می دھد اين است که کاربر 

وليت و فن آوری مکانيک در سطح عوض کردن چرخھای ھواپيما ؤتوليدات کشورھای سازندۀ غربی و حداکثر اگر مس

 - ھمدان- در حالی که خطوط راه آھن ايران، برای مثال خط آھن تھران. ای اميدواری خواھد داشترا به عھده بگيرد، ج

سنندج ھنوز پس از ھزار و يک سال نوری به فرجام خود نرسيده و اغلب خطوط راه آھن ايران نيز تک خطی ست و 

 اين امکان وجود می داشت که در دالرد  ميليار٣١با . يکی از تصادفات اخير راه آھن نيز بی ارتباط با اين موضوع نبود

راه آھن ايران برای کاربران بيشتر و با سرعت کمتر و به نفع انسجام بيشتر کشور، بی ھيچ وابستگی تکنولوژيک به 

  . اياالت متحده يا اروپا، انقالب ايجاد کنند

 خانۀ اجتماعی برای ١٢٠٠٠٠م  يعنی دست کدالر ميليارد ٣١.  يعنی خيلی چيزھا برای ايرانياندالر ميليارد ٣١

ً باز ھم يعنی تقريبا دو برابر قيمت ستون فقرات نوين دالر ميليارد ٣١.  خانوادۀ شھری و روستائی ايران١٢٠٠٠٠

، بيش از دالر ميليارد ٣١ارتش نيروی ھوائی ايران می توانست با . ٣۵ اف ٧٢ يا ٧۴ارتش نيروی ھوائی اسرائيل با 

 ساعته ناتو را که خليج فارس و افغانستان را به ۴٨ًيه خريداری و فورا با يک فرصت  از روس۵٠ سوخوی تی ٣٠٠

البته شايد اندکی ... شکل غير قانونی و جنايتکارانه با ھمکاری داعش و طالبان و القاعده اشغال کرده اند، اخراج کند

 اندکی کم بياورد، ولی امريکاعتی  شايد برای مقابله با غول صن۵٠ سوخوی تی ٣٠٠نظر رسد زيرا ه اغراق آميز ب

  . را در ھمين راستا تأويل کنيمدالر ميليارد ٣١ًتقريبا می توانيم 

است و چنين » موقعيت شغلی در بخش توليد«ئی ھا از بابت امريکا مه می بينيم، نگرانی ٢ھمان گونه که در گزارش 

 را تسکين امريکاربستان سعودی نيست، می تواند اقتصاد معامالتی از جمله با ايران که البته قابل مقايسه با خريدھای ع

با يادآوری اين موضوع که گويا پيش از اين بازرگانان ايرانی اتومبيل سازی کرايسلر را نيز از ورشکستگی . ببخشد

 که توليد امربا آگاھی به اين . در حالی که برخی دھقانان ايرانی گندمھايشان را ھنوز با داس درو می کنند. نجات داده اند

البته خيلی . ژيک داشته باشدييک کيلو گرم گندم گاھی می تواند معادل يک اسکادران ھواپيمای جنگی ارزش سترات

 صاحب خانه ٢٠٠٨ ميليون کارتن خواب که تا پيش از کالھبرداری بانکی سال ۵ يا ۴ئی ھا با امريکاخوب است که 

ِر ميليونی کلشی گردباد کاترينا، از بيکاری نجات پيدا کنند، ولی در ايران ده ھا به عالوه بی خانمان شده ھا(...) بودند 
تحصيل کرده و يا ديپلمۀ بيکار وجود دارد که فقط می توانند نه در راه خدا بلکه در راه هللا و برای انسجام جامعۀ 

. بنجل شرقی و غربی بميرندِاسالمی و ايران اسالمی در سالخ خانه ھای جھان صنعت مرگ، زير آتش سالح ھای 
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 دالر ميليارد ٣١پرسش اين است که سھم نيروھای مولد ايران از اين . کالھبرداری اسالمی و آنگلوساکسون اينجاست

ًکدام است ؟ در ھر صورت بايد حتما مسلمان باشيم تا باور کنيم که شرکت بوئينگ نگران نيروھای مولد ايران نيز بوده 

  .است

آيا ايرانيان می توانند بپذيرند که اين حجم عظيم از سرمايه ھايشان به تأمين مالی  :تروريستھاتأمين مالی  : ٣

تروريستھائی اختصاص يابد که به ايران حمله کرده اند و ھموطنانشان را به رايگان به قتل رسانده اند ؟ آيا با توجه به 

وانند بپذيرند که اين آدمکشھا با سرمايه ھای قربانيان  در ايران رويداد، آيا می ت٢٠١٧ جون ٧چنين رويدادی که روز 

  از ورشکستگی نجات يابند ؟

 فروش اسلحه در د به عربستان و قرارداترمپدر اينجا از طرح مسائل جزئی که ھمه می دانيم، مثل ھمزمانی سفر 

 جزئياتی مانند مشارکت سازمان  و آل سعود، و تھديدھای عربستان عليه ايران و ياامريکا بين دالرد ھا ميليارد صسطح 

ئی و اروپائی امريکاًمجاھدين خلق در حملۀ تروريستی به ملت ايران که دائما در حومۀ پاريس با مقامات عالی رتبۀ 

ولی . در اين نوشته صرفنظر می کنيم... تأمين مالی می شوندگردھمآئی تشکيل می دھند و از سوی پنتاگون و رياض 

روی خطوط مرزی ايران .  محدود نمی شود٢٠١٧ جون ٧بايد يادآوری کنيم که اين حملۀ تروريستی تازگی ندارد، و به 

ی توانيم آگاھی به اين امر که م. دست ھمين تروريستھا کشته می شونده  سرباز و مرزبان ايرانی ب٣٠٠٠ساالنه بيش از 

ژی ايدئولوژيک دين ساالر اسالمی در ايران را مقصر اصلی در اين تلفات عظيم و غيرقابل قبول برای يک يسترات

کشور متمدن بدانيم، زيرا اين مرزبانان از جان گذشته با مقدماتی ترين و ناچيز ترين امکانات به مأموريت ھای روزمره 

ل می شوند، و اين کارگران ايرانی نيستند که برای منافع سرمايه داران ل و ديدبانی مرزھای ايران گسيوبرای کنتر

ماليات نمی گيريم و با ارباس ) ع(و ما بايد خشنود باشيم که شھيد داده ايم، از امام رضا. تلفات می دھند» ايران اسالمی«

 کشوری ضامن اجرائی  به حج عمره می رويم، برای مجازات توھين به مقدسات و مقامات مذھبی و٧٣٧و بوئينگ 

ولی پسر حاج آقا . داريم و در ميدان عمومی کارگران ايرانی را برای اعتراض به وضعيت معيشتی شان شالق می زنيم

می گويند مخلوط ترفند . بھشتی زاده با اتومبيل کرايسلر پشت راه بندان ھای طوالنی سيگار را با دود گازوئيل می بلعد

  .ن اين خدايان به سر آمده و ترفندھايشان نيز  ديگر کارائی گذشته را از دست داده استولی دورا! پرومته بوده است

 و شگردھای اين کشور نوشته امريکاًداستان واقعه کامال روشن است، ده ھا مقاله و کتاب در مورد مداخالت امپرياليسم 

شل کولن، فرانسوآ ژره، آندره شامی و و منتشر کرده ايم، ميشل شوسودوسکی، ژان ميشل ورنوشه، تی يری ميسان، مي

  . بسياری ديگر از تحليل گران دربارۀ اين واقعيت نوشته اند که اياالت متحده مخترع طالبان و القاعده و داعش بوده است

ًتقريبا کمتر از يک ھفته پيش از حملۀ تروريستی به ايران، اسپوتنيک گزارشی دربارۀ مشاھدات مقامات نظامی روسيه 

مقامات روسی تعدادی ھواپيمای بی نام و نشان را رھگيری کرده بودند که در حال : غانستان منتشر کرده بود در اف

اين موضوع را به نيروھای ناتو در افغانستان اطالع می . ل داعش بوده اندوپرتاب محموله ھائی در منطقۀ تحت کنتر

البته برای نخستين بار نيست که ناتو به . ی اطالعی می کنندئی ھا از وجود چنين ھواپيماھائی اظھار بامريکادھند، ولی 

  .رھبری اياالت متحده برای جھاد طلبان با چتر اسلحه و مھمات پرتاب می کند

در واقع به اعتبار تحليلگرانی که در باال نامشان را يادآور شدم، حمالت تروريستی به ايران، آشوب روی مرزھای 

 ۵٠٠در تخريب و تسخير کشور عراق، اولين کاری که انجام دادند اين بود که بيش از (ايران، قتل متخصصين ايرانی 

ايرانيان با بمب ھسته ، تحريم و تھديدھا، تا تھديد به کشتار جمعی )متخصص علمی درجۀ يک عراق را به قتل رساندند

بر تا کودکستان و شيرخوارگاه، به می تاکتيک، تخريب دانشگاه ھای معتوی، تخريب زيربناھا با استفاده از بمبھای اتئ

ًگلوله بستن مردم عادی تا قتل ندا آقا سلطان که احتماال در پاريس طرح ريزی شده بود، ھمۀ اين تاکتيکھای جنايتکارانه 
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بينم، ولی  در اينجا توضيح بيشتری را ضروری نمی. به مقدمات طرح جنگ اياالت متحده و ناتو عليه ايران تعلق دارد

 ميليارد ٣١سيم که با اين حساب چگونه ممکن است که شرکتھای ھواپيمائی ايران قراردادھائی به حجم بيش از بايد بپر

  رسانند ؟   میءئی و اروپائی به امضاامريکا با يک شرکت ھواپيماسازی دالر

 غربی را با حجم شما می توانيد در چشم انداز چنين تھديداتی، اين حجم از مبادالت بازرگانی ايران با تروريستھای

اين موضوع وقتی اھميت .  بوده استدالر ميليارد ٨ اخير برای خريد اسلحه از روسيه مقايسه کنيد که حدود  معامالت

خود را به ما نشان می دھد که می بينيم مرزبانان ايرانی تا حدود قابل توجھی از يکسو قربانی نبود امکانات و از سوی 

  ). ژی قربانی انسانی و شھادتييعنی سترات(تبار و ايدئولوژيک می شوند ژی بی اعيديگر قربانی سترات

ژی غلط و يسفبار وخامت خود را وقتی بيش از ھمه آشکار می کند که می بينيم، در راستای ھمان ستراتأاين وضعيت 

از ھزينۀ ساخت % ٢۵ًتمدن ستيز، و به بھای تضعيف امنيت واقعا ملی، نيروھای ستراتژيک نظامی مثل سپاه پاسداران 

 مسجد ٧٠٠٠٠چون که با آمارگيری ھای جديد، پی برده بودند که (ده ھا ھزار مسجد جديد را به عھده گرفته است 

  ).موجود در ايران به نيازھای عمومی مردم پاسخ نمی گويد و بايد مساجد بيشتری بسازند

  

  ايرانسوء استفادۀ رسانه ھای دستگاه دين اسالم از حملۀ تروريستی به 

گويندۀ ) bbs6WNFCL-G=v?watch/com.youtube.www://https(در يک ويدئوی منتشر شده در يوتوب 

ھمکاری «گزارش از عمليات اطالعاتی نيروھای امنيتی ايران برای کشف و دستگيری گروه ھای تروريستی، از 

طور کلی در رسانه ھای وابسته به ه الزم به يادآوری ست که ب. ياد می کند» مند به ايران اسالمیه ی عالقخانواده ھا

دستگاه دين اسالم در ايران پافشاری شگرفتی وجود دارد که فضای گفتمان خودشان را با نمادھا، زبان و فرھنگ 

  .واژگان ايدئولوژيک استيکی از اين » ِايران اسالمی«اسالمی تزئين کنند و به کار بستن 

ًدر حالی که معموال ھدف از عمليات تروريستی ايجاد وحشت در يک نقطۀ محدود با بازتاب در ابعاد ھمه گير است، 

در حالی که مردم جان . بگذارند» ايران اسالمی«ولی رسانه ھای جمھوری اسالمی ايران، سعی دارند آن را به حساب 

خطر افتاده جان مردم است، با وجود اين می بينيم که در اينجا نيز امنيت ه  چيزی که بخودشان را در خطر می بينند، و

به بيان ديگر، در اينجا نيز می بينيم که دستگاه دين اسالم حتا در . کنار زده شود» ايران اسالمی«عمومی بايد به بھای 

ديگری، با تازيانه و قدرت زبان به بند بحران تروريستی، بر آن است تا احساسات و واکنش مردم را مثل ھر مورد 

با » ايران اسالمی« و به اين معنا که مردم برای نگرانی از   تکليف کند، ھدايت کندتعيينماتريکس اسالمی بکشد، 

ًمأموران ھمکاری کرده اند و نه برای حفاظت از جان خودشان که مطمئنا از ديدگاه ايدئولوژی اسالمی در مقايسه با 

  . ارزش استاسالم فاقد

معنای ديگری نيز دارد، و آن ھم اين است که خانواده ھائی که » مند به ايران اسالمیه ھمکاری خانواده ھای عالق«

» ايران اسالمی«نيستند با مأموران امنيتی ھمکاری نکرده اند، و اين خانواده ھائی که به » ايران اسالمی«مند به ه عالق

  .يستھا ھمکاری می کنندًمند نيستند حتما با تروره عالق

بررسی اين موضوع بپردزايم، ژان لوک مالنشون کانديدای ناکام جبھۀ چپ رياست به خيلی با دقت و با حوصله بايد 

ليس وپ«، تروتسکيست، يکی از موضوعات قابل تأملی که مطرح کرده، اين واقعيت است که ٢٠١٧جمھوری سال 

در نتيجه بايد از خودمان بپرسيم که چرا مردم به . » را برقرار می کننداين مردم ھستند که نظم» «اصلی مردم ھستند

چنين کاری می پردازند ؟ روشن است که مردم فقط در نظم و رعايت قانون خردمندانه و امنيت است که می توانند به 
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ضوع امنيت عمومی را ولی می بينيم که دستگاه ھای تبليغاتی اسالم در ايران، مو. زندگی روزمرۀ خودشان ادامه دھند

  .تنزل می دھد» ايران اسالمی«به 

اين تمايل رسانه ھای دستگاه دين اسالم در عصر حاضر را بايد با نخستين روزھای حملۀ ارتش اسالم به ايران مقايسه 

لطۀ اسالم ًبه اين معنا که ايران حتما بايد زير س. و آن را با خواندن تاريخ اسالم در ايران به شکل ترکيبی درک کنيم

بر اساس تصميم يک عده مسلمان مؤمن که از فرامين و خواست الھی مطلع ھستند، يگانه . باشد، و بی اسالم، بی ايران

ست و ھر گونه قيام از نوع قيام بابک تا امروز » ايران اسالمی«شکل و ترکيب ممکن برای ايران در ابعاد ابدی ازلی 

در حملۀ تروريستی . که سرشان بريده خواھد شد ًا به دين اسالم بگروند و يا اينمردم ايران بايد حتم. سرکوب خواھد شد

داعشی ھا ايرانيان را به : داعش منتشر کرده بود ۀ اخير، اسپوتنيک سايت روسی بخش فارسی، گزارشی از يک بياني

اسالم اوليه . ين خواھند برداسالم خودشان دعوت کرده بودند، و تھديد کرده اند که در غير اين صورت کافران را از ب

در واقع از ديدگاه عقيدتی بين اسالم داعش و اسالم نزد جمھوری اسالمی تفاوت . ًنيز دقيقا به ھمين شکل وارد ايران شد

چندانی وجود ندارد، زيرا بر اساس قانون اساسی ايران، مسلمان فطری و ملی ھر دو در صورتی که از دين برگردند، 

  . يعنی مسلمانی که از دين برگردد حکمش مرگ است. حالشان خواھد شدحکم ارتداد شامل 

من فکر می کنم که اين غارت اوليه را بايد در . حملۀ اسالم به ايران به ھدف غارت و تسلط بر ايران صورت گرفت

ه ايران در در حملۀ تروريستی اياالت متحده ب. يعنی حتا به مفھوم غارت يک رويداد. مفھوم گسترده تری درک کنيم

ً، می بينيم که دستگاه تبليغاتی اسالم در ايران، فورا اين رويداد را به صرف نمادينه بودن اھدافی که ٢٠١٧ جون ٧روز 

و واکنش مردم ايران را نيز به شکل واکنش فرمايشی به » ايران اسالمی«پياده نظام ناتو مشخص کرده بود، به نام 

در . زيرا می توانيم يک رويداد را نيز غارت کنيم. ً دقيقا مترادف غارت استحساب خودش به ثبت رساند، اين حرکت

  . حالی که اين حملۀ تروريتسی اگر به ھر کجای ديگر ايران اصابت می کرد، برای مردم تفاوتی نداشت

ان در ولی خودخواھی، يکه تازی و ظلم اسالم عليه مردم اير. در ھر دو صورت مردم خودشان را در خطر می ديدند

و نه » مند به ايران اسالمیه ھمکاری خانواده ھای عالق«ھمينجا آشکار می شود که سخنگويانش اعالم می کنند که 

به تأويل حاکميت اسالم در ايران، تنھا . مند به امنيت عمومی در ايرانه ھمکاری مردم ايران يا خانواده ھای عالق

  .گرانی می کنند قابل ذکر است، بقيه تروريست ھستنداظھار ن» ايران اسالمی«ھمکاری کسانی که برای 

، بيش از )جانی البغدای پنتاگونی(،  با ھزار منت و خواھش و تمنا در مقابل بی ميلی فروشنده ٧٣٧ تشنه لبان بوئينگ 

با ترفند  سرمايۀ اين مملکت را برده اند گذاشته اند کف دست تروريستھا، ولی خانواده ھای ايرانی را دالر ميليارد ٣١

! حمله شده» ايران اسالمی«گوئی به . معرفی می کنند» ايران اسالمی«زبان و ھزار تھديد قانونی با حکم ارتداد ھمکار 

ن اينجا به من که ماپس اينھا ھمکاران تروريستھا ھستند؟ يک مسل... ولی مردم ايران که نگران امنيت خودشان ھستند

 کی طرفدار تروريستھاست ؟ آنانی که نگران امنيتشان ھستند و يا آنانی که از اھل دوزخ زمينی ام جواب بدھد، اينجا

ئی ھا و به تروريست ھا باج می دھند که سريعتر بروند به حج عمره که امريکاذوق ھويج بوئينگ افتاده اند روی پای 

ّدھند و در رمز و راز سر ف بھمين تروريستھا اداره اش می کنند و به آنھا اجازه می دھند که ھفت بار دور کعبه طوا

چه آغوش ... نديشند و پی ببرند که ايران بايد اسالمی باشد ؟ ھمينطوری سر چھل ھزار نفر را در استخر بريدندخلقت بي

  .بازی برای اسالم ؟ تو بيا کز اول شب در صبح باز باشد

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٧ جون١٣


