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  ٢٠١۵ جوالی ٢٢

  بمباران يمن به وسيلۀ عربستان و يمن با بمب ھای نوترونی

  
  : سرمقاله 

 جوالی ١۵ که برای نخستين بار آن را در  استونسان رنوآرمتن حاضر ترجمۀ سخنرانی روزنامه نگار فرانسوی 

شرح مفصلی است از بخش :  منتشر کردم ) ١(» ويژۀ کاربرد سالح ھای اورانيوم ضعيف شده« در وبالگ ٢٠١٢

توافقات «اين متن را به دليل مسائلی که پيرامون .  در جنگ ھای معاصرامريکاکوچکی از جنايات جنگی اياالت متحدۀ 

خاصه به . خود واداشته در اين جا به ھمان شکل اوليه دوباره منتشر می کنمه  افکار عمومی را بامروز»  با ايران١+۵

  ).به داليل مشکالتی که پيش آمد(اين علت که فعاليت ھايم در وب سايت بالگفا متوقف کرده ام 
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با «:  نوشته شده۵ند در ب) به ترجمۀ خبرگزاری فارسی ( جوالی شورای امنيت در سازمان ملل متحد ١۴در قطعنامۀ 

ی نخواھد ئ بال توليد و يا داشتن سالح ھسته دن که تحت ھيچ شرايطی به استقبال از تصريح ايران در برجام مبنی بر اين

  »بود

 و حتی اگر ابر قدرت ھا با بمب ھای  می باشدوبه اين معنا که حتی اگر ايران در تھديد ضربت ات» تحت ھيچ شرايطی«

گاه و پادگان نظامی و مدرسه و رھا بنشينند، و در حالی که با بمب ھايشان شيرخوامذاکره ور ميز می در جيبشان دوات

گو  و می را ھم زمان با ھم ھدف بگيرند ولی از ايران بخواھند که تنھا گفتوخانه و بونکر و مزرعۀ ذرت و مرکز ات

و حتی ... ندازدی به راه بيئباران ھسته  و حتی اگر اسرائيل در مجاورت ايران در يمن بم کنندۀ صلح طلب باشد

ی عليه شھروندان غير نظامی ئمی جھان در مجاورت ايران بمب ھسته وو حتی وقتی که يکی از قدرت ھای ات...اگرھا

و در دورانی که تمام ابر قدرت ھا در ... به کار برد، يعنی ھمان کشوری که ايران را به کشتار جمعی تھديد کرده است

 برای دالر ميليارد ١٣ و حتی وقتی که ھند فقير مجبور می شود  ی شان ھستندئاسيون سالح ھای ھسته حال مدرنيز

را به شکل حذف » توافقات«ئی امريکا و حتی وقتی که برخی مقامات  می اختصاص دھدو فروند زيردريائی ات۶ساخت 

ايران بايد صلح ... ان دشمن به حساب بيايدو به قول جان کری ايران ھمچن...طرح حملۀ نظامی به ايران تعريف نکنند

  . زور بگيری از اين روشنتر فکر نمی کنم برايشان ممکن بوده باشد. طلب باقی بماند

  
  انفجار بمب نوترونی اسرائيل در يمن

اگر ايران جان سالم به در برد يک «: پل کرگ رابرتز در پايان مقالۀ اخيرش جملۀ بسيار معنی داری نوشته است 

  . »جزه خواھد بودمع

رد پای جنگ ھای معاصر را در روزمره نيز می . جنگ ھای معاصر از جنس بازار آزاد جھانی و نظام ليبرالی ھستند

جنگ ھای ...جو کنيم، به عنوان مثال، وقتی قھوه جوش ناگھان از کار می افتد، و المپی می سوزد و توانيم جست

 جھان صنعت مھندسين و طراحان ماھر کارخانه ھا را به تروريست .معاصر از جنس روزمره در دوران ما ھستند

تمام اجناسی که ما در بازار . و مدعی می شوند که برای رشد اقتصادی ضروری است) تخريب سازنده(تبديل کرده 

ن ييعًبرای پاسخگوئی به نيازھايمان خريداری می کنيم، سازندگانش از پيش عمر مفيد و تقريبا ساعت مرگش را نيز ت

ولی آنچه را که اقتصاددانان سرمايه داری و ليبرال درک نمی کنند و يا نمی خواھند و يا نمی توانند درک کنند . کرده اند

منابع زمين محدود است ولی حرص و آز يک عدۀ اندک البته می تواند . ن نامحدود نيستاين است که منابع کرۀ زمي

  .ًتا اين که زمين واقعا منفجر شود... نامحدود باشد

 کردند، عملی يا سوريه، عراق و افغانستان امثل آنچه در ليبي» ھرج و مرج سازنده«يا » تخريب سازنده«سياست 

تخريب «نامش ھست . ت که تاريخ مصرف آن را برنامه ريزی کرده اندھمرنگ و ھمجنس ھمين محصوالتی اس

  .ھمان سياست است. »سازنده
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الوه بر اين سر تا سر رسانه ھای جھان، حتی آن بخشی که به رسانه ھای حاکم تعلق دارد، انباشته است از گزارشاتی ع

تجارت جھانی برای آيندۀ جھان و حيات که طی آن روزنامه نگاران و متخصصان از روند ليبرالی در جھان صنعت و 

کرۀ زمين و ساکنانش اظھار نگرانی کرده اند، با قطع نظر از موضوع اختالف طبقاتی و فاصلۀ بسيار عميق بين بخش 

و » تخريب سازنده«يا » ھرج و مرج سازنده«می بينيم که سياست ...فقير ساکنان کرۀ زمين و بخش ثروتمند کرۀ زمين

به زباله دانی جھان صنعت، در برخی موارد به تخريب بی ) فريقااونه تنھا (فريقا ا و تبديل کردن محصوالت بی دوام

نظام سرمايه دار دشمن نوع بشر، «در نتيجه شعار . بازگشت و ترميم ناپذير کرۀ زمين و محيط زيست انجاميده است

فراموشی ه ھمان شعارھائی که برخی بيعنی » !کارگران جھان متحد شويد«و شعار » درود بر برزگر متحد کارگر

ادل قطعه ای در موزۀ اشياء باستانی تعبير می کنند، عقيرآميز به آن نگاه می کنند، و يا آن را محسپرده اند و يا به ديدۀ ت

پديده ای تازه که باز بينی و بازخوانی الگوی جامعۀ ديگری را برای ما ضروری می . تازگی بی مانندی پيدا می کند

  . آنچه مسلم است اين است که جامعۀ جھانی کنونی قابل زيست به مفھوم واقعی کلمه نيست. سازد

ھمۀ اين . از سوی ديگر انترنت انباشته است از منابعی که از افزايش جمعيت و مشکل جمعيت در جھان حرف می زند

با آگاھی به اين واقعيت که آب ... تندنيازمند ھس... ميلياردھا آدم به آموزش و بھداشت، خانه، آزادی بيان و مسکن و 

.  انگلستان و استراليا روی قطب جنوب ادعای مالکيت کردند٢٠٠٩ می ١٣شيرين در جھان حجم ثابتی دارد که البته 

 ميليارد تن ذغال سنگ باز مانده از دوران ھای اوليه ۵٠٠ درصد از ذخيرۀ تمام آب شيرين جھان به انضمام ٧۵يعنی 

و فراموش ... البته در قطب جنوب ثروت ھای طبيعی دست نخوردۀ سرشاری انباشت شده .  کشيدندرا يک نفس باال

می انگلستان واز جمله به زير دريائی ھای ات... نکنيم که چنين ادعائی برای مالکيت قطب جنوب، پس از جنگ مالوين

. می قرار دھدويار باال مورد اصابت ات کليومتری با دقت بس۵۵٠٠تکيه دارد که می تواند اھداف خودش را از فاصلۀ 

  . در حالی که ايران ھنوز دوچرخه را در اشکال توليد جھانی سومی و استعماری می سازد

    
  را به کجا منتقل می کند؟ غرب ليبرال با شعارھای شاخدار آشغال ھايش

ً می خواستم قويا يادآوری کنم که  با ايران نبود و نيست، تنھا١+۵البته ھدف من در اينجا نقد و بررسی توافقات 

  .ًژی غرب از زبان روزنامه نگاران واقعا صادق از طيف پيشگام غرب  کدام استيسترات
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