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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
   پاريس- حميد محوی 

  ٢٠١٧ جون ١٨
  

  ديگر سال دو تا ايران به متحده اياالت میوات حملۀ

 

 
 میوات حملۀ به را ايران امپرياليستی غرب جھان سياسی و یئ رسانه مقامات و نشريات که نيست بار نخستين برای

  .کنند می تھديد

 سپوتنيک انترنتی سايت ناتو، نظام پياده توسط ايران مردم به تروريستی حملۀ از پس روز شش ٢٠١٧ جون ١٣ روز

 نظر از ايران « ،»انداخت خواھد موات بمب ايران روی آينده سال دو طی ترمپ دونالد« عنوان زير کرد منتشر ای مقاله

 نوشت لندن چاپ بريتانيائی صبح روزنامۀ »اينديپندنت« از نقل به و »دارد قرار منگنه در سياسی و نظامی اقتصادی،

 در ھا خيلی و بزنند ھم بر مژه است ممکن ايران ھمسايۀ چند فقط بيندازد، ايران روی میوات بمب ترمپ دونالد اگر« که

 زمينۀ در ترمپ نظريات« : ايندپندنت در مقاله نويسندۀ باور به .».ندارد دوستی ايران .زد خواھند دست او یبرا سکوت
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 یئ ھسته تسليحات» : شود می يادآور را مپتر جملۀ و ،»شود می ام نگرانی باعث چيز ھر از بيش یئ ھسته تسليحات

 »بدھد فشار را قرمز بزگ تکمۀ توانند می ھم کوچک دستان نشود؟ استفاده آن از اگر دارد ای فايده چه

 اسالمی کشور يک که آن وجود با ايران که کنند می فراموش اوقات گاھی غرب، در مردم « : گويد می سپوتنيک سپس

 می اسالم از قبل به ھا فارس-اعراب انزجار .است )پارس( »آريايی«کشور يک ايران .نيست عربی کشور اما ست،

 آن به نيز سنی-شيعه -دينی بندی تقسيم اينک که دارند ياد به را باستان ايران شاھان ھای گریستم مصر اعراب .رسد

 چه برآيد، ايران یئ ھسته امکانات بردن بين از برای یئ ھسته سالح از استفاده صدد در مپتر اگر .است شده اضافه

 مپتر میوات بمب ديگر سال دو تا ايندپندنت، ارنظرخبرنگ به .دارد شرايط به بستگی داد؟ خواھد انجام را اينکار زمانی

 ».افتاد خواھد ايران سر بر

 عليه متحده اياالت که صورتی در جھان مردم و ايران ھمسايگان واکنش دربارۀ اينديپندنت در مقاله نويسندۀ زنی گمانه

 ِفرادستی و غربی ھایملت مغزی شوی و شست و غربی ھای رسانه دروغ ضمانت به بزند، میوات حمۀ به دست ايران

 و استعمارگر کشورھای ھای توده بين باز دير از طبقاتی و پرستی نژاد امپرياليسم، استعمار، سنت و ايدئولوژی

 يا و مسلمان کشورھای نمائی سياه سياست ضمانت به خاصه و جھان رويدادھای دائمی تحريف با امپرياليستی

 تا تواند می ...گيرند می قرار امپرياليستی کشورھای و غربی ھای کمپانی ھدف شان طبيعی منابع دليل به که کشورھائی

 میوات بمباران برای عربی کشورھای عمومی افکارً طبيعتا و غرب، عمومی اذھان کم دست .باشد صحيح زيادی حدود

 .»زد نخواھند ھم بر مژه« ايندنپندنت نويسندۀ قول به ايران،

 
 کامرون مقاومت جنبش مبارزان بدن از سر سرنيزه با ١٩٥٦-١٩٧١ استقالل جنگ طی فرانسه استعمارگر ارتش وقتی

 امروز مثلً دقيقا دھند، می انجام »مفيدی کار« نظاميانشان که کردند می فکرً حتما فرانسه مردم ديدگاه از کرد می جدا

 امنيت در آنھا تا ھستند تروريسم عليه مبارزه حال در افغانستان و خاورميانه در يا فريقاا در نظاميانشان کنند می فکر که

 عکسھای گونه اين انتشار شھامت غربی پيشرفتۀ و متمدن اصطالح به کشورھای امروز گمان بی .کنند زندگی آسايش و

  .ندارند را فريقاا به »توريستی« سفرھای از يادگاری
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 سوريه و عراق ،اليبي در يکم و بيست قرن دھۀ دومين در نيابتی شکل به را جنايات ھمين متمدن کشورھای ھمين ولی

  .شده تبديل اروپا و مريکاا خصوصی ملک به که بياوريم حسابه ب را افغانستان که آن بی .شدند مرتکب

 
 id?php.article/french/lb.com.almanar.archive://http=107109 .٢٠١٣ ريلاپ ١٥ المنار آرشيو

 به اينھا جز و انگليس و مريکاا مردم مثل فرانسه مردم که است »سوريه آزاد ارتش« مبارزان از يکی تصوير اين

 برای ملتھائی چنين آيا .کند کبابی بريان گوشت برايشان تا بنشانند اسد بشار جایه ب خواستند می رانشانرھب از تبعيت

 ملتھا اين که ست طبيعی ؟ کرد بايد چه فاشيست و نازيست نئو و نازيست ملتھای اين با نيستند؟ خطرناک بشری جامعۀ

 رسانه در روانی بيماران و دژخيمان اين از که نگارانی مهروزنا .»زد نخواھند ھم بر مژه« ايران میوات عام قتل برای

 کشتار از پس کردند، می معرفی بشريت بخش نجات فرشتۀ را وحشی جانوران اين و کردند می پشتيبانی غربی ھای

 به ھنوز نگاران روزنامه اين فرانسه، امپرياليست و پرست نژاد دولت دوستان دسته ب پاريس در فرانسوی جوان صدھا

 نشده محاکمه و توقيف بشريت عليه جنايت برای تبليغ دليل به ای نشريه ھيچ و دھند می ادامه خود یئ حرفه فعاليت

 .است
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 ايران به قرارداد نقض با سالھا را 300 اس ھوائی ضد دفاع موشکھای روسيه حتا که ديديم ايران، یئ ھسته بحران طی

 دور از ًتقريبا که وضعيتی در يعنی ًاخيرا، فقط و .دارد اختصاص ھوائی دفاع به ًصرفا سالح اين گرچه نداد، تحويل

 ھميشه ولی بود، خواھد نيز مؤثر و داشت خواھد کاربرد سالھا تا 300 اس البته .داد تحويل ايران به را آن شده خارج

 را 300 اس روسيه که شد وجبم قدرتھا ابر بين تسليحاتی مسابقۀ و جديدتر تھديدھای ؟ تھديد کدام مقابل در پرسيد بايد

 کل که دانيم می ھمه امروز که حالی در .دارد ادامه روند اين و ،500 اس سپس و ساخت را 400 اس و دھد ءارتقا

 جھان در متحده اياالت فرادستی تضمين برای توطئه و بھانه يک جزه ب بيشتری چيز میوات بحران و تحريم داستان

  .انداخت تأخير به سال ٧ حدود را 300 اس ارسال ای توطئه چنين به گاھیآ با روسيه ولی .نيست و نبوده

 تحليل در کشور، از خارج در ايرانی -پنتاگونی مزدور و خائن اپوزيسيون گران تحليل و نشريات ھمۀ فراسوی کنون، تا

 »میوات بمب« مريکاا متحدۀ اياالت رھبری به امپرپاليستی کشورھای نگرانی اصلی موضوع که داديم نشان متعدد ھای

 بيايد، نائل )فرضی( میوات بمب ساخت توانائی و امکان به تواند میً احتماال ايران که ست زمانی بازۀ بلکۀ نيست، ايران

 کشورھای مگسک در که اصلی ھدف و است، بھانه يک ًصرفا »ايران میوات بمب« که گرفتيم نتيجه سرانجام و

 از نگرانی رفع برای ًاحتماال و .است ايران ارضی تماميت و استقالل و مولد يروھاین رشد : شود می ديده امپرياليستی

 خريد برای را ايران ھای سرمايه رالد ميليارد ٣١ از بيش ايران بورژوازی و اسالم دين دستگاه که بوده بابت اين

  .است داده اختصاص رباسيا و بوئينگ ھواپيماھای

 دفاعی سالح اين خريد از گذشتی چنين اگر و اند، کرده امتناع 400 اس خريد از رانیاي مقامات اگر ند،دامتعد پرسشھا

 )است موجه ًکامال من ديدگاه از رويکردی چنين البته که( بوده ايران ارتش طلبانۀ استقالل تمايالت دليل به تر پيشرفته

 به ھم آن و ؟ بپذيريم بری مسافر واپيماھایھ زمينۀ در را مريکاا و اروپا به ايران وابستگی بتوانيم است ممکن چگونه

 مولد نيروھای رشد عليه خصومت که امر اين به آگاھی با .ايران مولد نيروھای رشد روند به ضربه آوردن وارد بھای

 ضروريات به آن از جلوگيری که حساب اين با بوده، امروز تا آغاز از ساالر دين حاکميت عملکردھای از شناخت و

 .است شده تبديل نيز جھانی امپرياليسم و استعمار یھا فرادستی

 برای فرھنگی ديدگاه از ويژه به ايران، مولد نيروھای رشد بسيج که حالی در ساالر، دين حاکميت مثل می،وات تھيدات

 ناي زيرا .است برخوردار ناپذيری انکار اھميت از ديگری اجتماعی مشکل گونه ھر و تروريسم تھديدات، به پاسخگوئی

 اجتماعی متعدد مشکالت پاسخگوی يا و ببينند، تدارک را تھديدات پاسخ ًاحتماال توانند می که ھستند مولد نيروھای

 .باشند

 تحولی سير که تحولی مھمترين و نخستين من، باور به ايران، دشمنان سوی از میوات آشکار تھديدات به توجه با

 ھر که معنا اين به .است ايران در اسالم دين ژیيسترات در تحول ببخشند، تحقق بدان و کند ھدايت بايد را مولد نيروھای

 در من که ای پراکنده گزارشات با .شود غيبی مدد و شھادت جايگزين انسانی قربانی صفر فرھنگ بايد زودتر چه

 از جلوگيری رایب روند اين اسالمی، ايدئولوژی حاکميت وجود با خوشبختانه ام، آمده نائل آنھا خواندنه ب انترنت

 اسالم دين دستگاه و اسالمی یجمھور که کارھائی بھترين ديگر سخن به .است شده شروع ايران در انسانی قربانی

  .خواھد بسته کار به ايران ملت فرھنگی ارتقاء نفع به و خودش عليه است داده تن آن بهً اجبارا يا و دھد می انجام

 سال دو تا ايران به میوات حملۀ دربارۀ ايندپندنت زنی گمانه يعنی شوم، می خارج مرکزی موضوع از اندکی اينجا در

 رژيم يک کردن جايگزين برای ست امپرياليستی لۀأمس يک »رژيم تغيير« اصطالح که باشيم داشته توجه و ديگر،

 مولد نيروھای رشد برای یکاف اندازۀ به ايران در اسالم دين دستگاه گويا که دليل اين به و  مستقل رژيم جایه ب وابسته

 شده حالش شامل ارتداد حکم و ورزيده کفر و نگفته پاسخ »الملل بين جامعۀ« نيازھای به کافی اندازۀ به و نبوده مخرب
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 توانند نمی کالسيک سالحھای با ًاحتماال که علت اين به و راستا اين در کند، »تغيير رژيم« بايد نتيجه در و است،

 کار راه اھدافش به دستيابی برای تواند می ًاحتماال »الملل بين جامعۀ« کنند، متقاعد سادگی به را نايرا دفاعی نيروھای

 پيشرفت و استقالل خواھان که ايرانيان ما برای نتيجه در .شود نسل قطع است ممکن ايران و برگزيند را میوات

 بنيادی و اساسی تغيير ما ھدف بلکه باشد، ولقب قابل تواند نمی عنوان ھيچ به رژيمی تغيير چنين ھستيم، کشورمان

  .ست توليدی مناسبات در تحول و اجتماعی و فرھنگی

 و داشت نخواھيم آسايش و امنيت ما زند می پرسه خاورميانه در ناتو عضو کشورھای موتوری قايق يک که وقتی تا

  .کنيم مقابله میوات و تروريستی تھديدات با بايدً دائما

 چه عھدۀ از تھديدی چنين مقابل در که دھند نشان توانند می ايران پيشگام نيروھای که ست تاريخی ھای بزنگاه اين در

  .است شده شروع معکوس شمارۀ .داريم وقت سال دو ما .کنند مقابله میوات حملۀ با خواھند می چگونه .آيند می بر کاری

  پاريس

 مبارزه و ھنر گاھنامۀ

 ٢٠١٧ جون ١٧

 


