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 Political  سياسی

  
  حميد محوی: ارسال و پيشگفتار از

  ٢٠١٧ جون ٢٠
  

  :پيشگفتار 

 ٢٠٠٩، سال ١٣٨٨ عقرب ٢۵در » ی رئيس جمھوراتومويار «شيری زير عنوان  .م.مقالۀ حاضر به قلم رفيق ا

 دربارۀ امريکامپ رئيس جمھور نشان می دھد که نظريات دونالد تر سال پيش از اين نوشته شده و ٨ًنی تقريبا يع

او اين مقاله را در پاسخ به مقالۀ . ی در ادامۀ نظريات رئيس جمھور پيشين واقع شده است ئاستفاده از سالح ھسته 

) ٢٠١٧جون ١٧ حميد محوی - گاھنامۀ ھنر و مبارزه(» ی اياالت متحده عليه ايران تا دو سال ديگراتومحملۀ «

  . فرستاده است

من متعجب از آنم که واقعيتھائی را که برخی «: ی به ايران گفت اتومگو دربارۀ احتمال حملۀ  و شيری در گفت. م.ا

ذھنی آنھا چيست، راز اين کور . از ما تحليلگران امروز می بينيم، دولتھا و اپوزيسيون آنھا ده سال بعد ھم نمی بينند

  .، پرسش بسيار ھوشمندانه ای که می تواند موضوع تأمالت آيندۀ ما باشد».من نمی دانم

که در » به قراردادھای شرکتھای ھواپيمائی ايران با بوئينگ و ارباس بگوئيم نه«در اينجا بايد يادآور شوم که مقالۀ 

جمھوری «: البته عنوان اصلی مقاله چنين است (تشر شد افغانستان آزاد، و سايت مشعل نيز منپورتالمجلۀ ھفته و 

ی شرکتھای ھواپيمائی به قراردادھا.  تروريستھا را تأمين مالی کرده استدالر ميليارد ٣١اسالمی ايران تا بيش از 

يمائی اين مقاله را در پيوست با يک پيغام الکترونيکی به شرکتھای ھواپ) ... »! ئينگ و ارباس بگوئيم نهايران با بو

حملۀ . ايران برای درخواست باطل نمودن قراردادھای خريد ھواپيماھای ارباس و بوئينگ ارسال کرده ام

ی عليه ملت ايران، مدارک و داليل قانونی برای توجيه نقض قرارداد و رفع اتومتروريستی و تداوم تھديدات 

  . دوليت از ايران در قبال خسارت ناشی از نقض قراردادھا خواھد بوؤمس

با آگاھی به اين امر که تا روزی که نيروھای ناتو از خاورميانه خارج نشده اند، تروريسم ھمواره ملت ايران و 

مردم اين منطقه از جھان را ھدف قرار خواھد داد، و عالوه بر داعش و طالبان و القاعده و اخوان المسلمين و 

ی ئتروريستی و تمدن ستيزی باالتر از تھديد با سالح ھسته خالصه جھان اسالم متحد نظام سرمايه داری کدام تھديد 

می تواند وجود داشته باشد ؟ که پيش از ھمه و پيش از نظاميانی که در سنگرھای زير زمينی در عمق بيش از 

.  متر پناه گرفته اند و کمترين خسارات را تحمل خواھند کرد، غير نظاميان را ھدف گرفته و تھديد می کند۵٠٠

سی شگفتی ست که مدافعان حقوق بشر ھيچ وقت احساس آرامش و امنيت مردم بی دفاع در مقابل تھديد جای ب

ًبا اين حساب که اخيرا عربستان . حساب نياورده انده ی را جزء حقوق بشر باتومی کشورھای مسلح به سالح اتوم

ی تاکتيک عليه يمن به ئبمب ھسته ) مًاخيرا، از قيد تاريخ دقيق وقوع آن در اينجا معذور(سعودی در سال گذشته 
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 به دالرد ھا ميليارد صتکبر کشورھای امپرياليستی و آنگلوساکسون قابل تحمل نيست، از يکسو . کار برد

شترسواران خرماخور عربستان اسلحه در وضعيت وابسته به مستشاران کشورھای سازنده می فروشند در حالی که 

گد و عليه کدام تھديد خودش را تا اين اندازه مسلح می کند ؟ به شترسواران معلوم ھم نيست با کی می خواھد بجن

برای کارھای تروريستی اسلحه می فرستند، در » داعش«ی می دھند، برای پياده نظامشان از جمله اتومسالح 

ھلوی از و از سوی ديگر بحرين را با کالھبرداری و توافق رژيم پ. حالی که مدعی مبارزه عليه تروريسم ھستند

ُ، و برد موشکھای کوتاه برد امريکاايران جدا می کنند تا تبديل شود به پايگاه نظامی   کيلومتر ٢٠٠٠از ديدگاه من (ُ

 جرم ۀبه مثابه بھان» ی ايراناتومبمب «که فاقد تکنولوژی برتر می باشد را پس از بھانۀ ) ُھنوز کوتاه برد است

  . ی تھديد می کنندئًھند، و دائما مردم ايران را با بمب ھسته تلقی کرده و به تحريمھايشان ادامه می د

 با امپرياليستھا دالر ميليارد ٣١در چنين چشم اندازی چگونه ممکن است که شرکتھای ھواپيمائی ايران تا بيش از 

 بايد باور  و حمل و نقل مسافربری ايران را به داعشی ھا وابسته کند؟ آيا که تروريستھای اصلی ھستند معامله کند

ند و با تروريستھای داعش ارتباطی نداشته اند  و به آنھا خدمتی نکرده اند؟ پس اکنيم که ارباس و بوئينگ بی تقصير

ًی باشند که می خواھند حتما به وسيلۀ اتومبچه شير خوره ھای ايرانی تقصير کار ھستند که بايد قربانی بمب 

فرو بريزند ؟ شرکتھای ھواپيمائی ايران بايد پاسخگوی اين مسائل ھواپيماھای ساخت بوئينگ روی سر ملت ايران 

اين قراردادھا خيانت به . و مشکالت باشند و ما برای آگاھی عمومی مردم ايران يک لحظه بی کار نخواھيم نشست

  .ايران و ھمکاری با تروريسم بين المللی ست و از ديدگاه ما نمی تواند معتبر باشد

م اين امکان وجود دارد که عليه اين قراردادھای ننگين ضد ايرانی و ضد بشری به شرکتھای برای ايرانيان دست ک

ھواپيمائی ايران ھشدار بدھند که دچار چه اشتباه بزرگی شده اند، و در صورتی که دليل و برھانھای ما را موجه 

من اعتراض . انی اعالن کننددانند، مخالفت خودشان را به ھر طريقی به شکل فردی و گروھی به مقامات اير می

  .خودم را به آدرسھای زير فرستاده ام که آدرس سايتھای شرکتھای ھواپيمائی ايران است
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  ٢٠١٧ جون ١٩/پاريس/گاھنامۀ ھنر و مبارزه/

 ارسال توسط گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  

  

  ويار اتومی رئيس جمھور
 شيری. م. ا

 در جريان سفر ھشت امريکايس جمھور ک اوباما، رئفارسی انگليس، بار. سی. بی. ی بیگزارش تلويزيون خبره ب

ــ سازمان ھمکاری اقتصادی » آپک« کشور عضو ٢١ آسيائی خود، که برای شرکت در اجالس سران ۀروز

 آماده است امريکا«:  اقيانوس آرام ــ به سنگاپور نيز سفر کرده است، در اين کشور گفتۀکشورھای آسيا و حوز
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وی، ھمچنين اين موضوع را . »ی خود استفاده کنداتومقدرت بازدارندگی  آسيا، از ۀبرای تأمين امنيت اين منطق

  ).٢٠٠٩مبر  نو١٤(»  شمالی نمی ترسدوريایی ايران و کاتوم از تسليحات امريکا«مورد تأکيد قرار داد که، 

ن کاخ ، حاکی از وفاداری اوباما به اين سنت ديريامريکا رئيس جمھور ۀاين اظھارات بسيار خطرناک و خيره سران

 را دموکراتھا آغاز کرده اند، جمھوريخواھان ادامه داده امريکا جنگھای استعماری اياالت متحده ۀسفيد است که ھم

دست می ه ًکاخ سفيد که متناوبا بين دموکراتھا و جمھوريخواھان دست ب. اند و دوباره دموکراتھا به پايان برده اند

 اخير که از حمله به يوگسالوی و ۀ گرفته تا جنگھای دو دھ١٩٤٨ در سال وريا کۀشود، از جنگھای شبه جزير

 پاره کردن اين کشور آغاز کرد و امروز از افغانستان و عراق تا پاکستان، يمن و عربستان سعودی ادامه - تکه

  .دارد، ھميشه به اين سنت تجاوزکارانه پايبند بوده است

 بود که کانال تلويزيونی فوق امريکابی مباالتی خطرناک رئيس جمھور خاطر ھمين ه  بًنا گفته نماند که احتماال

 روی اين بخش از گفته ھای اوباما توقف نکردند و ھمين ًالذکر و ھمچنين خبرگزاريھای معتبر جھانی اصال

نيده گرفته  کارشناسان و تحليلگران مسائل بين المللی، ناشۀ ھمًفرمايشات اوباما در سنگاپور، نه تنھا از سوی تقريبا

 امپرياليسم را از ادبيات سياسی خارج ۀ مبارزه برای دموکراسی، کلمۀ آنھائی که، به بھانۀ، از طرف ھماشد، حت

اين دسته توجه ندارند که، مبارزه برای دموکراسی، جدای از مبارزه با . کرده اند نيز، مورد توجه قرار نگرفت

  . نمی تواند باشدامپرياليسم، چيزی جز بازی با کلمات و عبارات

عنوان چھل و چھارمين رئيس جمھور ه  سوم ماه اول سال جاری بۀ ھفتۀدر پايان» تغيير«ک اوباما که با شعار ارب

ويژه در سياست ه ات مثبت، بتغيير سوگند ياد کرد و در کاخ سفيد مستقر شد، طبيعی بود که توان انجام امريکا

 در ماھيت امپرياليستی اين کشور تغييرمفھوم ه  بامريکا در سياست غييرتزيرا، ھر گونه .  را نداردامريکاخارجی 

فراموش کردن .  روش شخصيتھا امکان پذير نيستتغييری ھم با تعويض ساکنان کاخ سفيد و يا تغييراست و چنين 

شتباه وقت منتـفی نيست، ا  امپرياليسم بر جھان، خطر گر گرفتن آتش جنگھا ھيچۀاين موضوع که در شرايط سلط

حساب می آيد که به وعده ھا و شعار ه بسيار بزرگ و خطرناک آن گروه از سياستمداران و تحليلگران مترقی ب

 لحن درسخنان، تغييراوباما دلخوش کرده و بدون توجه به سرشت طبقاتی امپرياليسم، ماھيت آن را با » تغيير«

ًکه ماھيت مطلقا ارتجاعی  ه از سياسيون، بدون ايناين دست.  می دانندتغييررفتارھا و روشھای شخصيتھا، قابل 

امپرياليسم را مورد توجه قرار دھند، کارگزاران اين نظام غيرانسانی را به نيک و بد، به مھربان و خشن تقسيم می 

ديدگاه سياسی . غايت ارتجاعی، غيرعقالنی و غيرمنطقی می رسنده کنند و بر اساس اين ديد غيرعلمی، به نتايج ب

آنھا با تقسيم سرمايه .  امپرياليستی آن مخالفتی نداردۀويژه، با مرحله  جماعت، با اصل نظام سرمايه داری، باين

که توھمات و ساخته ھای ذھنی شان  اين دوستان برای اين.  پشتيبانی می کنند“خوبان”داران به خوب و بد، از 

شان پنبه می چپانند تا، زحمت بازنگری به مواضع و فرو نريزد، چشمان خود را بر واقعيات می بندند و بر گوشھاي

      .نظرات خود را به خود ندھند

وی چيزی نبود جز اين که، ميدان » تغيير«ک اوباما گواه آن است که، شعار  رياست جمھوری بارۀ ده ماھۀدور

 به “دگرائی اسالمیبنيا”، از افغانستان تا پاکستان گسترش يافت و موضوع جنگ، از “ با تروريسمامريکاجنگ ”

گونه  ً، فعال ھيچ“ محسوستغيير”غير از اين دو .  عربستان و يمن تبديل شدۀجنگ بين شيعه و سنی در شبه جزير

  . مشاھده نمی شودامريکادر سياست » چنگال کابوسھای وحشتناک«چشم انداز خالصی از 

 ۀدگی زدن، ھميشه مھمترين شيوه و بھانخوابنما شدن، از ھيچ و پوچ، ديو و ھيوال ساختن و خود را به وحشتز

زيرا، تاراج ثروتھای مستعمرات، منبع اصلی تمام .  برای لشکرکشی و مستعمره سازی کشورھا بوده استامريکا
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 جان مردم ۀًست و اين کشور علی الظاھر بسيار قدرتمند، اوالــ بدون مکيدن شيرامريکاقدرت نظامی و اقتصادی 

 بدون چاپ و صدور اسکناس بی پشتوانه که تمام فجايع اقتصادی و گرسنگی مردم جھان از ًديگر کشورھا و ثانيا ــ

 سال پيش، مرتب ٢٠سياستگزاران امپرياليسم که تا . آن است، حتی يک سال، توان سرپا ايستادن را نخواھد داشت

 بزرگ ۀر تشکيل خاورميانفکه ، ب»شبح«خود می پيچيدند، بعد از يکسره کردن کار اين ه از ھراس شبح کمونيسم ب

خون کشيدند و ه ، خاورميانه را ب“بنيادگرائی اسالمی” و “تروريسم اسالمی”افتادند و برای رھائی از کابوس 

که، تنظيم  عجيب اين. ی خود تأمين کننداتوم توان بازدارندگی یاتکاه امروز ھم خيال دارند امنيت آسيا را ب

ی اتومًی امنيتی را که احتماال بايد به نيروی تسليحات ا، يا معن“تغيير”دار کنندکان چنين بيانات رئيس جمھور طرف

که، اين بار کابوس تسليحات  و از آن عجيب تر اين!  تأمين شود، نمی فھمند و يا خود را به نفھمی می زنندامريکا

ًی روشن نيست اصال  شمالی که بر کسوريایی ايران، که ھنوز ھيچ نشانه ای از وجود آن در دست نيست و کاتوم

ًی دارد و يا صرفا برای امتيازگيری از باج خواھان بين المللی، بلوف می زند، خواب بزرگترين ئکالھک ھسته 

 توجه اين است که، ۀ بسيار ظريف و شايستۀنکت. ی جھان را بر آشفته استاتومقدرت اقتصادی و نظامی ــ 

 به افغانستان تاراج شده و گرسنه لشکر کشی می کند، “وريسمتر”بزرگترين قدرت جھان، يک روز برای مقابله با 

ديگر ه روز ديگر برای نابود کردن تسليحات کشتار جمعی موھوم، عراق را تحت اشغال خود در می آورد و ب

ه  پاکستان را ھدف حمالت ھوائی قرار می دھد، در عربستان و يمن، جنگ شيعه و سنی بۀروز، روستائيان گرسن

ی در اتومی دارد و باز ھم به ھوس استفاده از تسليحات اتومکه، بار ديگر ويار  ازد و امروز مثل اينراه می اند

  .آسيا افتاده است

ی اين کشور برای اتوم در مورد امکان استفاده از قدرت بازدارندگی تسليحات امريکااظھارات رئيس جمھور 

با بمباران  عنوان اولين کشور در تاريخه  که بامريکا اياالت متحده:  آسيا، نشان می دھدۀ منطق“تأمين امنيت”

کار برده ه ی را عليه بشر باتوم، سالح ١٩٤۵ت سال گسی شھرھای ھيروشيما و ناکازاکی ژاپن در ماه ااتوم

 چرا که، تاراج .خواھد آموخت» استادی«آموخته است و نه از ھيچ » گذشت روزگار«است، نه درسی از 

.  صاحبان امروزی اتازونی، سرزمين سرخپوستان است“ھدف مقدس”ھر وسيله ای، تنھا ثروتھای مردم جھان به 

له، رسيدن به ھمين ھدف است، حتی اگر به قيمت جان صدھا أ، مھمترين مسامريکااز نظر کارگزاران امپرياليسم 

اما، . له روشن استأستا اينجا، م.  زمين ھم تمام شودۀميليون انسان، آلوده و خالی از سکنه ساختن بخش اعظم کر

نظر می رسد که فقط با تکيه ه  نيروھای انساندوست، صلح طلب و عدالتخواه چيست؟ بۀ اين ميدان، وظيفۀدر ميان

  !بر خرد جمعی، می توان پاسخ دقيق اين سؤال را داد

  ١٣٨٨ عقرب ٢۵

  

  

 

 


