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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  حميد محوی

  ٢٠١٧ اگست ١۴
  

  مجلس متھم به خيانت عليه امنيت ملی

  

ۀ موشکی  برنامۀافزايش بودج« گزارشی زير عنوان ٢٠١٧ت گس ا١٣روز ) راشا تودی سابق(سايت اسپوتنيک 

گان مجلس  نمايند«: منتشر کرد و نوشت   iran/com.sputniknews.ir://https/201708132769022-» ايران

.. . عليه ايران را به تصويب رساندندامريکا رأی موافق کليات طرح مقابله با اقدامات و تحريم ھای جديد ٢۴٠ايران با 

  »... ھزار ميليارد لایر بودجه به نيروی قدس سپاه پاسداران شد١٠ نمايندگان دولت مکلف به اختصاص ۀبراساس مصوب

ئی، معادل قيمت يک امريکا دالر ٣٠۴,۴۶٩,۶١۴زار مليارد لایر برابر با  ھ١٠بی گمان اختصاص اين بودجه يعنی 

اختصاص ...  بدون ھزينه ھای جانبی باشد٢٢ فروند اف ٢حاال فرض کنيم که معادل قيمت . ئی ھم نيستامريکا ٢٢اف 

اه پاسداران چندی پيش اين بودجه به سپاه پاسداران مشکل امنيت ملی ايران را حل نمی کند، با آگاھی به اين امر که سپ

ًو از روی اين بودجه نيز احتماال . به عھده گرفته بودرا از مخارج ساخت مساجد مورد نياز ايران اسالمی  % ٢۵

  . بخشی را به ساخت مسجد اختصاص خواھد داد

ش اسالمی و ک اين سپاه است که يک بينستراتيژيعالوه بر اين نکته ای را که ما بايد روی آن پافشاری کنيم، بينش 

ًھمان گونه که اساسا دين اسالم برای گسترش تمدن و پيشرفت . ًطبيعتا برای امنيت ملی ايران سم مرگباری بوده و ھست

در حالی که با توجه به تھديدات معاصر عليه ايران، دست کم برای باال بردن توان دفاعی . سم مرگبار بوده و ھست

 ارتش ايران می کردند، يعنی حذف سپاه پاسداران ۀجه، سپاه پاسداران را ضميمجای افزايش بوده ايران بھتر می بود ب
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طور کلی ه  خطرناکترين دشمن ايرانيان و يا بۀ ارتش ايران که با وجود جمھوری اسالمی به مثابیبه نفع انسجام و ارتقا

برتری و . ردار است سال، از بينش مدرن و خردگرائی برخو١۴٠٠خطرناکترين عامل برای تمدن در ايران طی 

اعتبار ارتش کنونی ايران، دست کم در اين بينش نھفته است که قدرت نظامی را با شاخص نيروی ايمان و مدد غيبی 

نمايندگان مجلس در عين حال برای تضمين ھر چه بيشتر امنيت ملی، امکان فروپاشی و رژيم اسالمی و در . نمی سنجد

تا احتمال ممنوعيت دين اسالم در ايران در قانون اساسی، به دليلی خساراتی که  (عين حال فروپاشی دين اسالم درايران

را به مثابه سناريوی فاجعه بار بايد در نظر بگيرند و بر اساس چنين احتمالی اقداماتی را ) به جامعۀ ايرانی وارد آورده

بر » دموکراسی برای ايران«بدانند تا تمھيدات امپرياليستی موجب حاکميت اپوزيسيون ھای مستقر در غرب و جايز 

به ھمين دليل آزادی بيان و احزاب مردمی و مستقل و غير دينی، و خروج ايران از وضعيت تک حزبی از . ايران نشود

  . مؤثر تر خواھد بود خيلی امريکاموشکھای ناکارآمد سپاه در مقابله با سپر دفاعی 

گيری اسالمی در سطح توده ھای عظيم مردم ايران براستی می تواند برای گروگانالغای حکم ارتداد و پايان بخشيدن به 

 مجلس برای ساختن منارۀ مسجد نيست دالرليون ي م٣٠٠ باشد که امريکا برای ارتش امريکاايرانيان معادل بودجۀ خود 

 امريکا با اين حساب که اين بودجه در مدرنترين و پيشرفته ترين کشور جھان به ارتش  استدالر مليارد ١٠٠٠بلکه 

 . و ايران يکسان نيستامريکا از ديدگاه تأثير گذاری در دالرليون يبه اين معنا که تأثير بودجۀ يک م. اختصاص می يابد

نجامد، اپوزيسيون ھای مزدور در ايران بينگونی جمھوری اسالمی فتد، ھر اتفاقی که به سردر حال حاضر اگر اتفاقی بي

دست خواھند گرفت که ھزاران بار از خود جمھوری اسالمی و ه خائن که در خدمت امپرياليستھا ھستند اھرم کشور را ب

گرچه دستگاه دين اسالم و رژيم اسالمی در ايران خدمات . ندادستگاه دين اسالم سرمايه دار برای ايران خطرناکتر

. برای مثال تعبير مفھوم ومعنای جنگ در خاورميانه به جنگ بين مذاھب. ياالت متحده عرضه می کندشاياتی به ا

البته می دانيم و مثل روز و حتا در شب تاريک بر ھمگان آشکار است که اسالم  از روز اول به زور » ايران اسالمی«

 برای آتش زدن به ھيزم امريکاِواھی نخواھی طرح امروز  پای ثابت و خ...  ايرانيان تحميل شد، و اين اسالم زورکیرب

  .اختالفات مذھبی ست

 و نظام سرمايه داری جھانی اھداف ديگری را پی گيری می کنند، و حق با علی بود يا با عمر جزء امريکا در حالی که 

 امنيت یبرای ارتقا و آخرين نکته ای که نبايد فراموش کنيم اين است که اين مجلس که ...مشغوليات فکری شان نيست

ر بودجه به سپاه اختصاص داده است، در مقايسه با بودجه ای که برای خريد ارباس و دالليون ي م٣٠٠ملی چيزی شبيه 

 ٣١تقريبا بيش از : بوئينگ، يعنی به نفع دشمنان ايران در نظر گرفته بسيار ناچيز و حتا مسخره به نظر می رسد 

يک ھيپر سوپر خيلی ھزار ترليون ( لایر ١,٠١٨,١۶۴,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠و يعنی . اامريک برای اروپا و دالرليارد يم

 امنيت ملی ی برای ارتقادالرليون ي م٣٠٠ھزار مليارد لایر يعنی   ١٠برای دشمنان ايران، و فقط  )مليارد لایر١۶۴

  .با اين حساب من اين مجلس را به خيانت به امنيت ملی ايران متھم می دانم. ايران

  ٢٠١٧ت گس ا١٣/ پاريس/ویحميد مح

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 


