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  ٢٠١٨ اکتوبر ١٧

  ھنر جنگ

 ن رزمی حشرات پنتاگوطعۀق
  )روزنامۀ کمونيست ايتاليائی( يفستو المان

  ٢٠١٨بر و اکت٩مرکز پژوھش جھانی سازی 

تراريخته به مزارع  گروه حشرات با انتقال ويروس ھای

کشورھای ھدف گيری شده حمله می کنند و توليدات غذائی 

 تخيلی -اين سناريو به ھيچ عنوان علمی: می برند  را از بين

علمی پيشرفته در  نيست بلکه يکی از طرح ھای پژوھش

(آژانس پنتاگون را تشکيل می دھد  ِDarpa   آژانس پروژه

 .)ھای تحقيقاتی پيشرفتۀ دفاعی

يک دانشگاه فرانسوی  ی والمانپنج دانشمند از دو دانشگاه 

 ءاين طرح را افشا  در يکی از ارزنده ترين مجالت علمی

بر، اين دانشمندان طرح واکت ۵در سرمقالۀ ). ١(کرده اند

ی در آژانس پروژه ھای تحقيقاتی پيشرفتۀ دفاعی پژوھش

ًرا قويا زير سؤال » ]ناتو[حشرات ھمپيمان «عنوان  زير

يعنی طرح حفاظت از : اصلی از اين طرح ھمانی باشد که آژانس اعالم کرده است   و بعيد می دانند که ھدفمی برند

تغيير کروموزومی در  ات حامل ويروس تراريخته که در مقابل با عوامل آفت زا، با کاربست حشرامريکادر  کشاورزی

  .چنين قابليتی خيلی محدود به نظر می رسد اين پنج دانشمند بر اين باورند که. گياھان به وجود می آورد

اين طرح ھدف گستره تری برای توسعۀ عوامل آفت زا و حامالن «برده اند که  ئی پی عکس چنين ادعاهدر وادی علم ب

بيو جنگ  سامانۀ نوين« يعنی ايجاد » طور مشخص ھدف اصلی آن کاربست نظامی سته گيری می کند و ب آن را پی

 به ١٩٧۵ه در سال افزارھای بيولوژيک را ک در حالی که توليد اين نوع جنگ افزارھا منشور مربوط به جنگ. »افزار
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گرچه اين منشور . تصويب رسيد نقض می کند

 که امريکاکاغذ باقی ماند به ويژه از سوی  روی

 .نتابيد ھيچ گاه بازرسی آزمايشگاه ھايش را بر

که  طور مشخص توضيح داده انده پنج دانشمند ب

سادگی برای ايجاد نوع جديدی از جنگ ب«

يعنی  افزارھای بيولوژيک کافی خواھد بود،

ًجنگ افزاری که قويا قابل انتقال به انواع 

با   وتوليدات کشاورزی حساس خواھد بود

  .حشرات به عنوان حامل انتقال می يابد

سناريوی حمله به مزارع مواد 

و کشورھای روسيه، چين  غذائی

ديگر به وسيلۀ گروه حشرات 

که ويروس آفت زای ) ربات(

را منتقل می کنند يک  ترايخته

. داستان علمی تخيلی نيست

آژانس پروژه ھای   Darpaبرنامۀ ِ

برد ردفاعی در کا تحقيقاتی پيشرفتۀ

جنگی منزوی نيست، بلکه 

 حریبآزمايشگاه تحقيقاتی نيروی 

به پھپاد بيولوژيک تحقيق  اه سنت لوئيز در واشنگتن سفارش داده است که برای تبديل ملخ به دانشگامريکامتحدۀ  اياالت

 .کند

انتقال دھندۀ بسيار کوچک روی دوش حشره، ھدايت کنندۀ عمليات در زمين  با کارگزاری يک الکترود در حافظه و يک

زمان می توانند  ابليت بويائی دارند و ھماين حشرات ق. آنچه که آنتن ھای ملخ دريافت می کند مطلع شود می تواند از

يعنی می توانند : يميائی در ھوا را تشخيص دھند کانواع مواد 

مھمات و مراکز ديگر را برای حملۀ ھوائی يا موشکی  انبار

  .شناسائی کنند

اول روزنامۀ علمی  سناريوھای نگران کننده تری از صفحۀ

آژانس   Darpaبرنامۀ ِ: به قلم پنج دانشمند به گوش می رسد 

دفاعی نخستين برنامه برای  پروژه ھای تحقيقاتی پيشرفتۀ

گسترش ويروسھای تراريخته جھت انتشار در محيط زيست 

می تواند نه فقط محصوالت کشاورزی بلکه  است که

ديگر، ميان  به سخن. ارگانيسم ھای ديگر را نيز آلوده کند

  .انسانھا نيز می توانند ھدف آنھا باشند مورد حمله قرار می دھد،ساخت و سازھائی که ويروس آلوده از طريق حشرات 
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 ئی و ازمايشگاه ھای ديگر در کوران جنگ سرد پژوھشھائی در زمنيۀ باکتريھا،امريکا می دانيم که در آزمايشگاه ھای

. در کشور دشمن دامن بزنند می توانند به بيماری ھمه گير) شپش، مگس، کنه(ويروسھا و انتقال آنھا از طريق حشرات 

) به مرگ سياه شھرت داشتکه در سده ھای ميانه (شود  بين آنھا باکتری يرسينيا پستيس که موجب طاعون خيارکی می

 . استو ويروس ابوال، ھمه گير و کشنده

توانند آن را  امکان ايجاد عوامل بيماری زای جديد وجود دارد و حشرات نيز می با فن آوريھائی که امروز وجود دارد،

  .در مقابله با چنين رويدادی مردم آن کشوری که ھدف گرفته شده بی دفاع ھستند منتقل کنند، در حالی که

روايت شده که با گروه عظيم حشرات، مگس و ملخ به ارادۀ قدسی خداوند روی  که در داستان کتاب مقدس» زخمھائی«

پيغمبران به ما نمی  عيت رااين واق. ًآيد، امروز واقعا می تواند به ارادۀ انسان روی سر جھان فرود آيد مصر فرود می

  . به ما اطالع داده اندگويند بلکه تعدادی از دانشمندانی که ھنوز انسان باقی مانده اند

  

  :پاورقی 

1) Science 

The Pentagon Wants to Make an Army of Virus-Spreading Insects. Scientists Are Concerned. 

https://www.livescience.com/63765-darpa-insect-allies-or-biological-weapon.html 

  

 :اصلی  لينک متن

https://www.mondialisation.ca/larmee-dinsectes-du-pentagone/5628300 

  

  :پی نوشت مترجم 

  

  تآوری نيس مانيفستاسيون زامبی ھا در خيابانھای اروپا پديدۀ شگفت
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و فرادست مدارانۀ آنگلوساکسونھا تغييری  آنچه در اين گزارش می بينيم، به ما می گويد که در سياستھای امپرياليستی

مردم با ايجاد قحطی ھمواره يکی از راھکارھای آنان بوده و امروز فقط   و خاصه کشتار جمعی توده ھایروی نداده

ھای تراريخته به مزارع  ريب مواد غذائی از طريق انتقال ويروسمدرنيزاسيون ابزارکارھائی ھستيم که برای تخ شاھد

و ابزار انتقال آنھا ھر دو جزء اين نوآوريھای جھان  ويروس ھای جديد. و حتا به خود انسانھا در نظر گرفته شده است

 ارۀ آنھا حرفلمھای زامبی را ببينيم و درباب بھتر است که به شکل جدی تری فحس با اين. سرمايه داری غرب ھستند

نوشتۀ ماکسيم کولومب » زامبی خرده فلسفۀ«برای اشراف بيشتر به چنين موضوعی، من به زودی ترجمۀ کتاب . بزنيم

خوانندگانم تقديم خواھم کرد تا ببينيم که خود غربی ھا چگونه دربارۀ  استاد تاريخ ھنر در دانشگاه ھای فرانسه را به

بازنمائی زامبی ابزار  چگونه نگرانی ھای دوران ما را از ديدگاه خودشان باتراريخته حرف می زنند و  ويروس ھای

شايد علت اين طيب خاطر نزد ما . نظر نمی رسيمه نگران ب در حالی که ما ايرانی ھا از اين بابت ھا چندان. می کنند

نوين برايش پيامک می فرستيم، استفاده از رسانه ھای   بوده که امروز با ھزاران سالۀ آن کسی ايرانيان به دليل انتظار

ولی مانليو دينوچی در گزارش ! زامبی ھا به ما ربطی ندارد . نظر می رسده ذھن ما ب و حملۀ زامبی ھا خيلی دور از

شگردھای  به زودی تدارک يک کتاب راھنما برای آموزش. به ما ھشدار می دھد که در اشتباه ھستيم باال

زامبی . کشورھا ضروری خواھد بود مندان به امنيت ملی در ھمۀه  برای عالقدر سرزمين زامبی ھا» سورويواليستی«

  ...پنتاگون پشت ميله ھای فوالدی تلوتلو می خورند ًھا در راه ھستند ولی فعال در آزمايشگاه ھای

دريافتيم که چگونه امپراتوری  به قلم استاد محمد قلی مجد» ١٩١٩-١٩١٧قحطی بزرگ «پيش از اين در کتاب 

خود در ايران دست به جنايت جنگی زد و با ايجاد  ّساکسون طی جنگ اول جھانی برای حفظ و گسترش نفوذآنگلو

به ايران و مسدود کردن مناسبات ايران با جھان خارج و تخريب اقتصاد ايران  قحطی و جلوگيری از ورود مواد غذائی

. فاجعه شرکت داشت ز در توسعه بخشيدن به اينگرچه احمد شاه ني. کشتاری به وسعت نيمی از جمعيت ايران شد موجب

طبقۀ حاکم که ھميشه به ايران و ايرانيان خيانت کرده  در آن روزگار مانند امروز که اھالی ممتاز دستگاه دين اسالم و

ًدائما روی داده و اساسا اين نوع انتقال ثروت بخشی جدا يعنی روندی که(به فکر خروج ثروت از کشور ھستند،   اند ئی ً

کار خود  ، احمد شاه نيز با گمانه زنی دربارۀ پايان)با غرب است] استعمار زده = اسالم زده [  ناپذير از مناسبات ايران

ًکمتر از نرخ رايج بفروشد و کامال  به فکر جمع آوری ثروت و خروج از کشور بود و حاضر نبود ذخيرۀ گندم دربار را

  .دادً عکس قيمتھايش را دائما افزايش می هب

خود ه آدمھايشان مقامات اول کشور را ب سياستھای استعماری آنگلو صھيونيسم در عصر پھلوی نيز در ايران که

محصوالت کشاورزی ايران را از بين ببرند و يا با کاشت برخی  اختصاص داده بودند، تالشھای بسياری کردند که

بوده  گويا در گذشته ايران يکی از توليد کنندگان گردو در جھان. ور سازندررا تا قرنھا نابا درختھا زمين ھای ايران

صھيونيستھا موفق شدند با توطئه نسل  ولی) مقام نخست در جھان را دارا می باشد... امروز در توليد انار و زعفران(

را به قيمتھای بی سابقه و باور نکردنی از ھدف بود که چوب گردو   و به ھميندرختھای گردوی ايران را منقرض کنند

انترنتی  الزم به يادآوری ست که من اين اطالعات را در گشت و گذارھای(خريداری می کردند  صاحبان درخت گردو

  .)جز حافظۀ خودم در اختيار ندارمه بر حسب اتفاق کشف کردم و در حال حاضر مرجعی ب

ًامپرياليستھائی که طبيعتا جنگ طلب ھستند، ھميشه از مواد  يم اين است کهنتيجه ای که از اين گزارشات می توانيم بگير

روزنامۀ  جنگی استفاده کرده اند و امروز نيز با توجه به گزارشات مانليو دينوچی سر دبير غذائی به عنوان ابزار

ت کم در اين رويکرد که ھايش دس کمونيستی ايتاليا می بينيم که نظام سرمايه داری و استعماری برای تضمين فرادستی
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روی نداده و فقط نوع جنگ افزارھايش را بھينه سازی و  عبارت است از کشتار جمعی مردم با ايجاد قحطی تغييری

  .مدرنيزه کرده است

از بيلدربرگ مشھور ھستند، برای ) تخيلی( که ھنوز منتشر نکرده ام، واندربيلمورگھا که شبکه ای» زامبی«در رمان 

جای تسليم به جنبش جھانی که کمونيستھا نيز جزئی از آنان ه گرفته بود ب ان عظيمی که گريبانشان رارھائی از بحر

ولی نه . جھان اين رمان مربوط است به پسا پايان. انتخاب کردند و سرانجام بشريت را از بين بردند بودند، جنگ را

ويروس استفاده کردند ولی در اثر يک گردباد  شواندر بيلمورگھا در جنگ از شيوه ھای متنوع و از جمله پخ. ًکامال

ًشد و متعاقبا پناھگاه ھای خودشان نيز مورد حملۀ ويروس ھای  ل مناطق ويروسی از دستشان خارجوعظيم کنتر

سرخ ايران،   ھوابرد ارتشطعۀقملل متحد نوين، از آرمان يگانه بازمانده از پايگاه پنجم  .تراريخته قرار گرفت

ملل متحد نوين بزرگ شده ھمين پايگاه ھای  ، خلبان و متخصص نبرد با ربات و پھپاد و از دوران کودکی درمکانيسين

رسانی به مناطق بحران زده بر آن است تا در پسا فروپاشی جھان  آرمان يگانه بازمانده از پايگاه پنجم ويژۀ کمک  .بود

. پناه دھد ملل متحد نوينمدرن و عظيم خود يعنی باراندازھای نجات دھد و در دژ سوپر  بازماندگان را بيابد و

بودند و از يگانه پايگاھشان روی کرۀ ماه  واندربيلمورگھا ھنوز اميدشان را برای تسخير اين پايگاه مھم از دست نداده

حرانی در کار نيست، جنگ ولی ديگر ب. به سوی اين پايگاه ھدايت می کردند ھنوز دست به توطئه می زنند و زامبيھا را

و شھرھای خالی از  جز زامبی ھا و تعدادی بازماندۀ بی پناه با سالح ھای اسقاطیه رسيده زيرا ديگر چيزی ب به پايان

در اين دوران، عشق راز و رمز اصلی . دارد ولی زندگی با داستانھای عاشقانه اش ادامه. سکنه باقی نمانده است

ملل متحد نوين و شيوۀ نگھداری دراز مدت آنھا فوق العاده ذخيرۀ غذائی  .نظر می رسده ببازماندگان برای بقای بشريت 

واندربيلمورگھا گرچه   مھندسی ارتش سرخ بين المللی خيلی روی دفاع غير عامل کار کرده بودند، زيراطعاتق ...است

ت برق آسا با نتايج فوری عادت داشتند، حمال حمالتشات را به شکل دراز مدت از پيش طرح ريزی می کردند ولی به

  .دفاع غير عامل: ولی با مانع برخوردند 

ژی فرادست مدارانۀ غرب است، و يسترات جزء جدائی ناپذير... ايجاد قحطی، تخريب اقتصاد دولتھای مستقل، محاصره

نه آتش خود را در نخستين حرکت خصما» متمدن و بشر دوست غرب«خالف ھمۀ دعاوی حقوق بشری می بينيم که 

 از اواخر جنگ دوم جھانی در ھمه جا ھمين سياست را به امريکااياالت متحدۀ . کند روی مردم غير نظامی متمرکز می

 امريکاکشی در تاريخ  بی گمان سابقۀ نسل. گذاشته و کشتار مردم غير نظامی نخستين ھدف متفقين بوده و ھست ءاجرا

 در زمينۀ بيو امريکا حریبآزمايشگاه ھای نيروی   پژوھش ھای علمی.قديمی تر از جنگ اول و دوم جھانی ست

در حالی که باال بردن دقت بمبھا و . در پی کشتار جمعی مردم غير نظامی ست تروريسم يا جنگ بيولوژيک ھمچنان

 دوران شده از حملۀ جراحی. نقطه زن به بھانه و با شعار جلوگيری از خسارات جانبی انجام گرفته است موشکھای

در افغانستان به مشکل بزرگی برای جراحی  با اين تفاوت که دست کم.  عليه عراق و افغانستان رايج شدامريکا جاوزت

بمباران نمی يافتند، به ھمين علت بايد به جراحی چوپانان افغان و بز و  رو شدند و آن ھم اين بود که ھدفی برایه روب

علت که در شناسائی  تی ناتو و شرکتھای خصوصی مانند بالک واتر به اينمأموران اطالعا. بسنده می کردند گوسفندان

ًعنوان تروريست خطرناک معرفی می کردند که متعاقبا  تروريستھا ناکام می ماندند، چوپانان از ھمه جا بی خبر را به

 تيجه خسارات جانبی کهدر ن. ھای ناتو قرار بگيرد و به اين ترتيب پاداش می گرفتند مورد حملۀ پھپادھا و يا شکاری

تواند امپرياليسم غرب است که می  ژیيستراتًدائما در رسانه ھای آتالنتيست جار می زنند، در واقع جزء جدائی ناپذير 

با طيب خاطر اين سياست را  راحتی ومردم اروپا و غرب نيز بافکار عمومی   نجامدبه نسل کشی علنی و عينی بي

ھمکاری مردم کشورھای غربی با سياستھای . می کنند  نگرانیزارديگر برای خودشان ابپذيرفته اند، گرچه از سوی 
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استعمار يا امپراتوری استعماری   اوج روند رای مثال،ب. سابقۀ تاريخی دارد امپرياليستی يک موضوع جدی ست و

 در زمينی به وسعت انجاميد، ١٩٣١در سال ) Exposition Coloniale(فرانسه به برگزاری نمايشگاه استعماری 

 ميليون ٣۴ماه  ۶و طی » آينده در مستعمرات است«  ھکتار در حومۀ پاريس به جوانان فرانسوی می آموخت که١١٠

نمايشگاه گروھی از فرانسوی ھا در مخالفت با اين روند  نفر از اين نمايشگاه بازديد کردند، درحالی که ھم زمان با ھمين

 بر.  ھزار نفر از آن بازديد کردند۵راه انداختند ولی طی ھمين مدت فقط ه کلونی را ب ضدو افشای انحرافات نمايشگاه 

در اين مورد، گمانه زنی  البته. امروز نيز اين معادله کمابيش در ھمين حد است(...) ِاساس گمانه زنی شخصی من 

  . کننده تر استروزنامه نگار تجسسی مانند آندره ويچک از اين ھم نا اميد

ايدئولوژی دستگاه دين اسالم به عنوان  ًاضافه کنم که شخصا و با شناختی که از وضعيت رژيم حاکم بر ايران وبايد 

ژی يستراتدانم که مدافعان خوبی برای ايران باشند به ويژه اگر به نوع  عوامل و عناصر استعمار در ايران دارم بعيد می

 حشره طعۀق روشن است که در مقابل.  بھتر درک خواھيم کردنشان دھيم، يعنی شھادت، اين موضوع را ايران توجه

شھادت ھيچ گاه برای امنيت ملی  در ھر صورت. ھای رباتيک حامل ويروس ھای رزمی از شھادت کاری ساخته نيست

شھادت يعنی . [روحانيت و طبقۀ حاکم رونق بخشيده است ھيچ کشوری در ھيچ دوره ای کارآمد نبوده و فقط به بازار

ھائی ست که ايران را مجبور کرد حث بول ھمان ؤشھادت مس]. شھادت يعنی پايان تمدن[ دوباره می گويم] ن تمدنپايا

  .امپرياليستھا سپرد امنيت ملی خود قطع نظر کند و خواھی و نخواھی حتا مديريت درآمدھايش را نيز به از

آخوند ايرانی که جزء مقامات درجۀ يک  اين. دمًاخيرا در يک ويدئو قطعه ای از سخنرانی رفسنجانی در مجلس را دي

مخارج نيروھای دفاعی خيلی «و معتقد بود که  نظامی ايران تبليغ می کرد برای حذف ارتش و نيروھای کشور ما بوده،

   .»و بھتر است از داشتن ارتش صرفنظر کنيم زياد است

و با ھمۀ طرح ھای ويرانگر برای  اورميانهژيک در منطقۀ خيستراتدر حالی که می دانيم کشوری با منابع سوخت 

ًقابل نفوذتر که ھمواره و الزاما با جنگ و خون ريزی دائمی  تجزيۀ کشورھای مستقل به کشورھای کوچکتر و در نتيجه

و امروز می بينيم که کشورھای . توانست دچار شود ینيروی نظامی به چه سرنوشتی م بدون... ھمراه خواھد بود

  .  ھستند ويژه ايران تا چه اندازه طعمۀ تروريسمخاورميانه و به

اعضای مھم دستگاه دين و حکومت و  توجه داشته باشيم که رفسنجانی فقط يک آخوند منزوی نيست بلکه يکی از

طبقۀ حاکم در اينجا يعنی (چنين نظريه ای را مطرح می کند  ئولوژی اسالمی و طبقۀ حاکم در ايران است کهايد

توليد ھم نيستند بلکه دشمن آشتی ناپذير توليد، ضد توليد، کار،  يعنی مخالف – توليدی ه گر ضدبورژوازی معامل

 و شناخت ھستند و دستگاه دين اسالم در واقع بلند گوی ايدئولوژيک آنان است و يکی خالقيت، تمدن، آموزش

ز اين داستان می توانيم نتيجه بگيريم ا). دانند یخصوصياتشان نيز اين است که بوئينگ و حج عمره را از واجبات دين م

ًو بی دليل نيست که اخيرا به . ًدر ايران رايج و تقريبا ھمه شمول است که چنين تمايالتی کمابيش در وادی دين اسالم

او وزير «کرده بودند که فراموش نکند که  به شکل کنايه آميزی يادآوری  ايران آقای جواد ظريف وزير امور خارجۀ

 امريکابه اين معنا که حاکمان ايران بيشتر نگران منافع . »امريکا  ايران است و نه وزير امور خارجۀامورخارجۀ

  .ھستند

متأسفانه راه ديگری . » تخريب متقابلامکان  «با آگاھی از اين امر که امنيت ملی واقعی و واقعگرا در دوران ما يعنی 

 ايگاه امنيت ملی و دفاع به برجام و گرفتاريھائی مانند گرفتاريھایدر ج» متقابل امکان تخريب« خارج از . وجود ندارد

که دستگاه دين اسالم و بورژوازی  بينيم یولی م... ايران برای دريافت درآمدھايش از طريق فروش نفت می انجامد
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، برای رفع درخواست رفسنجانی برای تعطيل کردن ارتش ايران دالل در ايران در پی چه کاری بوده و سالھا بعد از

  . تن می دھد» برجام«به » جامعۀ بين الملل«با » تعامل «  خطر و به شکلی که می گويند

قطبی شدن جھان معلوم نبود چه بالی ديگری سر ايران فرود  و جريان چند – امريکابا  بدون تضادھای چين و روسيه

 خودش اجازه دھد که ايران را پس ازه  بامريکاکه چرا ايران بايد در وضعيتی باشد که  له اينجاستأمی آمد ؟ ولی مس

برنامۀ جامع مشترک تدارک نمی  ھائی بکشاند ؟ و چرا برای روسيه و يا چينذاکره ممی به پای چنين وتھديد به جنگ ات

وضعيت نيروھای مولد ايران در  ًکنيم که تقريبا بخش مھمی از مفاد برجام به  بيند ؟ بد نيست اين نکته را نيز يادآوری

دفاع ملی برای ايران و ايرانيان برای دراز مدت در ممنوعيت  ی مربوط نمی شود، بلکه امرئۀ توليد انرژی ھسته عرص

ملی  اين، در ھمين تنگنای مناسبات ايران با جھان خارج نيروھای مولد ايران در عرصۀ دفاع با وجود(به سر می برد 

ھواپيمای از دور خرج شده را به نام  توليد کنند و ھم زمان اين را ۵برای نخستين بار موفق شدند موتور ھواپيمای اف 

رويداد برای آنانی که به صنعت ھوائی آشنائی دارند يک گام بزرگ  کوثر به ھواپيمای نسل چھارم ارتقاء بدھند و اين

توافق نامه و  ای با آن پس از امضامريکابرجام و رويدادھای پيرامون آن از جمله مخالفت ). شود برای ايران تلقی می

 را بازنمائی می کند و يک سياست کلی امريکا باز گشت تحريم ھا در وضعيت شديدتر، موضع امپرياليستھا به رھبری

را در ليست سياه   ايران١٩٩٠ويژۀ اقدام مالی ياد کنيم که از سال  گروه  FATF برای نمونه، می توانيم از فاتف. ست

. برای سرمايه گذاری خطری نداشته باشند گروه ويژه شناسائی کشورھائی ست کهکار اين . خود به ثبت رسانده است

 امريکا تأسيس شده زير نفوذ ١٩٨٩در سال  G7 کشورھای عضو نظر می رسد که اين گروھی که به ابتکاره بعيد ب

  .ج کننداتھاماتی که روی دوش ايران سنگينی می کند، ايران را از اين ليست سياه خار  و با توجه بهنباشد

که اعالم بی طرفی کرده بود اشغال شد و  اين در دوران جنگ اول جھانی، ايران با وجود! از تاريخ بايد درس بگيريم 

ايدئولوژی اسالمی که به شھادت و  امنيت ملی و حاکميت  فرھنگ دفاعی برای در نبود ارتش ملی و نبود ابزارکار و

 ءانشا« زيک با شعار و زبانزد رايج بخوانيد قاچاق متاف(است ز بيگانه دارد و با شناخت عينی نيءنيروی ايمان اتکا

محصولی زير  از آن روزگار تا امروز ايران با اقتصاد تک. ايران در اثر قحطی از بين رفتند نيمی از جمعيت) »هللا

اليش نيست، با يادآوری درآمدھای يگانه کا سلطۀ آنگلوساکسونھا و عناصر آنان باقی ماند، و حتا امروز صاحب اختيار

 گزارشاتی ًان را توقيف می کند، و حتا اخيراًغالبا واھی دارائی ھای اير ً دائما به بھانه ھایامريکااين موضوع که 

بر و اکت١۵به نقل از اسپوتنيک (» دھد نمی  حتی اجازه ورود دارو به کشور را «امريکاامر است که  حاکی از اين

٢٠١٨.(  

منتشر شده که مربوط است به » عصر قاجار عھد نامه ھای ايران در«شين بھار مقاله ای دربارۀ ًاخيرا در سايت ھمن

در اين مقاله آمده  id_text?php.article/net.hamneshinbahar.www://http=559 .١٨١٢عھد نامۀ مفصل 

، و کدام عامل بھتر »ضعف و توحش و بربريت نگاه داريم ايران را در حالت«  ھا بر اين باور بودند کهگليساست که ان

 معامله گر می تواند به عنوان عامل بازدارندۀ تمدن در ايران در اتحاد با خواست از دين اسالم و بورژوازی

  . در وين را تداعی می کند٢٠١۵رويکرد انگليس چيزھائی از عھدنامۀ برجام سال  ؟ اين آنگلوساکسونھا عمل کند

اندازی چنين آزمايشگاه ھائی به پای دادگاه ھای   را برای راهامريکاخام ترين و ساده لوحانه ترين خيال اين است که ما 

 ً فعال اين ايران است که به جرم مبارزهولی. متمدنانه جلوی بيو تروريسم را بگيريم بين المللی بکشانيم و با شيوه ھای

امپرياليستھا را تطميع نکرده و  عليه داعش در سوريه به تروريسم متھم شده و حتا تسليم به برجام نيز حرص و طمع

ھمانگونه که در باال اشاره کردم يک راه بيشتر وجود ندارد و . کنند برآنند تا فراتر از تحريم ھای گذشته عليه ايران عمل

دشمنی با بشريت،  نظام سرمايه داری و جامعۀ طبقاتی با خاصيتی که دارد يعنی. است» تخريب متقابل  امکان«ن ھم آ
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بشريت را از بين خواھد برد، ولی اين بار ھمه چيز  جای تسليم به قانون و سوسياليسم، جنگ را انتخاب خواھد کرد وه ب

 پيش درآمد چنين احتمالی ست و واقعيتی را ترسيم می کندکه فراسوی» ُپست اپو«لمھای ف ھاليوود با. از بين خواھد رفت

  .  ماستمی در آينده ای نامشخص از ديدگاه تاريخی در انتظاروبيوتروريسم و يا تروريسم ات

»Everything Is Possible « ئی امريکا ئی ھاست و روحيۀ ماجراجويانۀامريکاھمه چيز ممکن است، از شعارھای

فتد، اگر ھر چيزی ممکن است اتفاق بي پس.  می کند که بی گمان جذبۀ خاصی نيز دارد و فريبنده استھا را بازنمائی

  ؟انتخاب خطا در جعبۀ ابزار برای تخريب جھان و بشريت  پس چرا نه فروپاشی جھان در اثر يک اشتباه يا

  یحميد محو

  و مبارزهگاھنامۀ ھنر 

  )به بازماندگان پسا فروپاشی جھان تقديم می شود اين شماره(

  ٢٠١٨بر و اکت١۵ 

  

  

  

  

  

  

  


