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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

  
  حميد محوی

 ٢٠١۴ اگست ٢۶

  

  :يادداشت پورتال

از آنجائی که آن نوشته را از طريق . نگاشته بودند» مزارعی« ضميمۀ ارسال ترجمۀ آقای » محوی« اين تبصره را ھمکار گرامی ما آقای 

 نخواستيم تبصره را به شکل ضميمه به نشر برسانم، بلکه بنا بر اھميت ھر دو بحث ھريک را منفردانه منتشر ديگر نيز در اختيار داشتيم،

» محوی« ناگفته نماند که انتخاب عنوان برای يادداشت آقای . نموديم، اميد ابتکار ويراستاران پورتال مورد قبول ايشان نيز قرار بگيرد

  :ازپورتال است

  

  ]ات دايمی رفيق مزارعیابراز سپاس از زحم[
  

با سپاس از زحمات دائمی رفيق احمد مزارعی که خارج از طيف اپوزيسيون ھای خائن و مزدور فعاليت دارد، 

 موضوع ترور دانشمندان ايرانی و عراقی توسط موساد و ۀخيلی سريع و مختصر يادآوری چند نکته را در رابط

پروندۀ ويدئوئی در يوتوب،   تعداد دانشمندان عراقی بر اساس تعداد در موردءابتدا. اياالت متحده ضروری می دانم

ی نبوده اند، بين آنھا پزشک و ئ نفر بوده و ھمۀ آنھا نيز دانشمند يا متخصص انرژی ھسته ٥٠٠کمی بيشتر از 

 تخصصان ايرانی به قتل رسيده توسطم و تادانبه ھمين گونه به اس. نويسندۀ روشنفکر و غيره نيز بوده اند

 تن از تکنسين ھای ارتش نيروی زمينی ٥) اگر خاطره ام به من خيانت نکرده باشد(ناتو قتل /اياالت متحده/موساد

 را نيز بايد به فھرست قربانيان استعمار در ايران استعمار زده بيفزائيم که گويا ھنگام تعمير يکی از ايستگاه  ايران

 .ھای برق در کردستان مورد حمله قرار می گيرند

از ديدگاه من، و با توجه به تحليل ھائی که تا کنون مطالعه کرده ام و نوشته ام، به اين نتيجه رسيده ام که تمرکز 

می منحصر نيست وبه قتل رسيده، اشتباه است، زيرا ھدف اصلی اين ترورھا به انرژی ات» میودانشمندان ات«روی 

ی در ايران تمرکز کرده اند ولی ھدف اصلی کليت ديگری چه ظاھراً روی توليد انرژھربلکه اگر امپرياليست ھا 

  ).در تمام زمينه ھا(است که ما آن را نيروھای مولد می ناميم 

 در اين ترورھا دخالت داشته است و به ھمين علت ی مطمئناً ئبازديدھای ديدبانان آژانس بين المللی انرژی ھسته 

می ايران يک پوشش وئی نشان می دھد که بازديد از مراکز ات و اين خود به تنھا حاال در پی بقيۀ اسامی ھستند

  .رياکارانه و جنايتکارانه بيشتر نبوده است
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با توجه به چنين وضعيتی است که بايد اميدھا و لبخندھای گروه مذاکره کنندۀ دولت جديد رئيس جمھور حسن 

  .روحانی را در چشم انداز ببينيم

مقام ( که شايد با تمام تصادفات اتومبيل در ايران - ارھای ھدف گيری شده برای شناخت عامل و يا عوامل اين کشت

در طيف نيروھای انتظامی عليه مواد مخدر که تعدادشان ساالنه فراتر از تمام تلفات » ءشھدا«و تمام ) اّول در جھان

حقيقت الزاماً در کشف شايد که . مريکا طی جنگ عليه عراق است، فکر می کنم که بايد از تخيالتمان ياری بجوئيما

  .پيگيری واقعيت عينی قابل حصول نباشد و ما بايد آن را به کمک تخيالتمان بازسازی کنيم

 و برای اين که کمی ھم آب به آسياب نظرپرداز ايرانی صادق زيبا —در تمام اين موارد، : تخيل ما چه می گويد 

  .»مقصر خود ما ھستيم «—کالم ريخته باشيم 

 شدۀ ايران در بانک ھای خارجی با تبانی و قيفر پول توال ميليارد د١٥٠وان باور نمی کنم که من به ھيچ عن

  . ھمکاری خود جمھوری اسالمی ايران انجام نگرفته باشد

. يک کشتی نفت کش عازم اروپا را به لنگرگاه بازگردانددر واکنش به اعالم مجازات ھا، ايران ) ؟(چند ماه پيش 

 ميليارد ١٥٠جائی بود، و ما می توانيم تصور کنيم که ھمين کار را می توانستند برای ه اين واکنش بسيار خوب و ب

 جنس مورد نياز را...توانست مدعی شود که پس از پرداخت پول در شرايط تحريم ايرانی می. ر بقيه انجام دھندالد

  .صادر خواھد کرد

ولی وقتی چنين کاری صورت نمی گيرد، و حتی پس از اين ھمه کشتارھای ھدف گيری شده، با لبخند مقابل قاتل 

شھروندان ايرانی که به پرولتاريای ماھر ايران تعلق داشته اند می نشينند و حتی به آنھا امتياز می دھند، در اين 

اينجا بايد يک عامل يا عوامل : ب و کتاب ديگری در کار باشد صورت تخيل می گويد که اين جا بايد حسا

 ايدئولوژی ۀبه عالو...در کار باشد که آدرس آن ھم طبقۀ اّول يعنی طبقۀ بورژوازی کمپرادور است» سيستميک«

ه از ديدگا.  دستگاه حکومتی دين اسالم در ايران که قدمت آن از جمھوری اسالمی ايرانی خيلی فراتر است اسالمی

  .ايدئولوژيک اسالم اصول گرا علم و آگاھی تنھا در صورتی ارزشمند است که بتواند آثار خدا را به ما نشان دھد

 نيمه وحشی  طنانوبه شکل ھذيان آميز می توانم بگويم که جمھوری اسالمی و دستگاه دين اسالم در ايران و ھم

ن خريده اند و منتظر امام زمان ھستند و يا در نسخۀ جاه من، ملت نيمه وحشی ايران، که زندگی در استعمار را ب

. تصحيح شدۀ اين اعتقاد اسطوره ای و بدوی به دنبال امام زمام می روند، تماماً در اين توطئه ھا شريک جرم ھستند

 ولی شھيد در واقع يعنی بی مقدار بودن —» شھيد «—و در تمام اين موارد اسفناک نيز رد پای خدا را ديده اند 

و » شھادت«بی مقدار و بی ارزش بودن کار انسانی زيرا اوج کار انسانی در ايدئولوژی اسالمی . ان آدميزادج

  .خالصه و منسجم و بسته می شود» ايمان«

مريکا را محکوم کنيم و بگوئيم که اينھا آدمھای آدمکشی ھستند، اله به ھيچ عنوان اخالقی نيست که ما اسرائيل و أمس

البته کار آنھا ھمين است، آنھا می خواھند بر جھان مسلط ...انجام داده اند، دانشمندان ما را کشته اندکار غير اخالقی 

له اينجاست که ما برای أمس. شوند، می خواھند کشور ما را تجزيه کنند و خيلی بالھا می خواھند سر ما بياورند

يمان استفاده می کنيم و به چه ھدفی؟ برای سود الح و يا زير ساختی برای خانه ھاصمقابله با زلزله از چه نوع م

تمايالت امپرياليسم نيز ھيچ تفاوتی با زلزله به عنوان ... معامالت ملکی و يا برای زندگی بيشتر برای سرمايه دار و

عامل مخرب طبيعی ندارد، اين تمايالت آن بخش از بھيميت نوع بشر است که ھنوز به تسلط فرھنگ بالنده در 

ين صورت پاسخ فرھنگی متناسبی را ضروری می ا يک سرشت طبيعی است، و در  سرشت آن کامالً نيامده و

ولی ما به زلزله لبخند . سازد، در ھمان حد که حملۀ موريانه ھا به قبائل ھم نوعانشان برای ربودن ذخيرۀ غذائی
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مريکا نيز در انتظار توفان اتھاجم تحويل می دھيم، خدا بزرگ است، خدا خواسته، ھر چه خدا بخواھد، در مقابله با 

کاترينا ھستيم که خدا دچارشان کند که دست از سر ما بردارند که ما در ماه محرم با خيال راحت برای امام حسين 

در حالی که می توانيم عالوه بر ايجاد رودخانۀ ...برای آمدن باران سفره بيندازيم...اشک بريزيم و سينه بزنيم

 در حدی که به تغيير آب و  ب، به کاھش ارتفاع رشته ھای کوه ھای مزاحم اطراف ايرانمصنوعی شمال به جنو

ولی . بايد در کار خدا دست ببريم و خدا را باز نشسته کنيم...ھوائی و افزايش نزوالت جوی بينجامد فکر کنيم

بورژوازی کمپرادور . ايدئولوژی بورژوازی کمپرادور در اطراف اين دنياھا ممکن نمی گردد+ ايدلوژی اسالمی 

  . ميز و روی ميز معامله می کنند از زير

  .پاريس. حميد محوی

  

 


