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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  پاريس - حميد محوی

  ٢٠١۶ نومبر ٠۶

  » ًايران را کامال تخريب خواھم کرد« : کلينتن ھيلری
  و 

   امنيت ملی ايرانمسألۀ
  )م مؤثر و ضرورت خروج ايران از دين اسالستراتيژی(

  

  
: درون دولت سايه «مبر از روزنامه نگار استراليائی جان پيلجر زير عنوان  نو١ر پيوست با مقاله ای که روز د

ترجمه و منتشر کردم، مطالبی » ًايران را کامال تخريب خواھم کرد : کلينتن ھيلری. ( و ترامپکلينتنجنگ، تبليغات، 

ً به نقل آورده بود نوشته بودم که احتماال به دليل وضعيت جانبی کلينتن ھيلریدر واکنش به جمله ای که جان پيلجر از 

آن از نظرھا پنھان مانده است، به ھمين علت در اينجا ھمان پی نوشت را با تصحيحاتی چند به شکل مقاله ای مستقل 

 خسارات عميقی به در طول تاريخ) مثل حملۀ مغول(نظريۀ مرکزی اين است که حملۀ اسالم به ايران . منتشر می کنم

اين . پيکرۀ جامعۀ ايران وارد آورده و دست کم يکی از موانع اصلی برای تحقق پيشرفت و تحول در ايران بوده است

ارنست رنان . واقعيت گرچه شناخته شده است ولی ھنوز ھمۀ ابعاد و مباحث مرتبط به آن مورد بررسی قرار نگرفته

ی به اين اندازه عميق جراحت برنداشته که وقتی جزم انديشی بر ساختار ھرگز آزاد«می گويد » اسالم و علم«در 

 سال پيش با ١۴٠٠و اين وضعيت ھولناک برای ايران در » .اجتماعی سايه انداخته و بر زندگی مدنی غالب شده است

رو ھستند، تھديد ه امروز ايرانيان با پيامدھای تاريخی چنين خسارتی روب. حملۀ ھولناک اسالم به ايران وقوع پيوست

عليه جامعۀ ايران تنھا از خارج حضورش را اعالم نمی کند بلکه فساد و خرد گريزی که در بنياديھای دين اسالم موج 
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می زند و در اتحاد با طبقۀ خوک ھای کثيف يعنی نظام سرمايه داری ليبرال به مثابه دشمن نوع بشر ھستی جامعۀ 

ن گامی که امروز بايد برای امنيت ملی عملی گردد بيرون راندن آخوندھا و فارغ نخستي. خطر انداخته استه ايران را ب

و فقط نظام جامعه گرا، خارج از .  ھای مذھبی از ساختارھای کشور و به ويژه ارتش ايران استهالتحصيالن حوز

معۀ ايران بال و پر بدھد، نگرانی برای سود سرمايه به نفع اقليتی ناچيز می تواند به تمام پتانسيل سازنده و خالق جا

  . واز جمله در مقابل چشم طماع امپرياليست جھانی و طبقۀ سرمايه دار بين المللی به عنصر بازدارنده تبديل کند

ھمۀ مقاالتی را که به نام گاھنامۀ ھنر ومبارزه منتشر کرده ام، به يک بيان کلی می توانيم به مثابه تالشی پی گير برای 

ً رسانه تلقی کنيم، ولی برخی مقاالت مستقيما به موضوع دروغ رسانه مربوط می شود، مقالۀ حاضر مبارزه عليه دروغ

نوشتۀ جان پيلجر که نخستين مقاله ای ست که من از اين روزنامه نگار ترجمه کرده ام در گروه مقاله ھائی جای می 

  .ًگيرد که مستقيما به موضوع دروغ رسانه مربوط می شود

 در زمينۀ تبليغات و يادآوری نام ادوارد برنيز و ترفندی که او برای عادی سازی سيگار کشيدن زنان بررسی فن آوری

به روشنی به ما نشان می دھد که تا چه اندازه می توانيم، بی آن که ... و رھائی زنان» مشعل آزادی«به نام : به کار برد 

ن ييه ھا و تبليغات باشيم، و تا کجا قدرتھای حاکم می توانند تعبدانيم، و بی آن که تصميم گرفته باشيم، تحت تأثير رسان

می توانيم از خودمان بپرسيم که اگر اين فن ). مذھبی حتا(کنندۀ افکار و رفتار و به ھمين گونه اعتقادات ما باشند 

 اھداف ضد آوريھا، دانش عوامفريبی، روش ھای تحريف واقعيت و امکانات مربوط به آن در اختيار گروھی خاص با

اجتماعی  قرار بگيرد، سرنوشت ما چه خواھد شد؟ در واقع بھتر است بگويم تکليف يا وظيفۀ ما در مقابل خودمان و 

  ديگران چه خواھد بود؟

جغرافيای سياسی را در بالگفا فيلتر کرد، ولی برای مثال /که وزارت ارشاد اسالمی گاھنامۀ ھنر و مبارزه با وجود اين

روشن است که حاکميت . ُه بر اين امر است که در برد کوتاه مانعی برای فعاليتھای من نمی تواند باشدنوشتۀ حاضر گوا

 سال پيش تا کنون و تحميق و ارعاب توده ھا فقط با زور شمشير و عموام فريبی ممکن ١۴٠٠دين اسالم در ايران از 

 که به داليل خاصی و از جمله به اين دليل که  و حفظ ايران به مثابه جامعه ای بسته و چشم و گوش بسته شده است

نظم جامعۀ اسالمی را مختل » افکار انحرافی«و  به اين بھانه که افرادی ممکن است با » مردم قدرت تشخيص ندارند«

در نتيجه فيلتر کردن سايت ھا و ممنوعيت ھای مختلف . سازند، ھمواره حکومت سانسور و سرکوب را برقرار کرده اند

، سرکوب کارگران، برجامچای، )يعنی چيزی که محدوديت بردار نيست(ی برای محدود کردن آزادی بيان و دائم

جای شناخت از طريق تزريق آخوند به ه سياست تسليم و معامالت خصوصی، تالش برای حاکميت شبه شناخت ب

جزئی از ضمانت نامۀ تداوم ...  مسجد در ايران٧٠٠٠٠ساختارھای کشور به بھای کم آوردن آخوند برای ادارۀ بيش از 

با نتايج اسفناک اجتماعی در ھمۀ زمينه ھا، يعنی خارج از . ايدئولوژی ھای ارتجاعی و مخرب از ديدگاه اجتماعی ست

 برای حج عمره، با شکاف طبقاتی عميق، عقب ماندگی فنی در سطح توده ھا ٧۴٧قطار و ھتل دو لوکس و جمبوجت 

 برای برداشت محصوالتشان مانند گندم محکوم به استفاده از داس ھستند، بزھکاريھای ًخصوصا کشاورزانی که امروز

که البته در کيش اسالم ھيچ حساب و کتابی برای الغای بزھکاريھای اجتماعی وجود ندارد و ) شيرينی خوران(مالی 

زھکاران بيشتر پول و ثروت می فرمايند که حتا به ب» هللا«خداوند اسالم خودش مشوق بزھکاری ست، در سورۀ بقره 

در اين دنيای پائينی ھمه چيز . می دھد که بيشتر مرتکب گناه شوند تا در آن دنيا به مجازات بيشتر محکومشان کند

چون ... ممنوع است ولی اشکال ندارد، امور  زمينی اھميت ندارد، در ھر صورت گناھکاران را بايد به خدا واگذار کرد

اب پس بدھند، و آنانی که محروميت را پذيرفتند و ممنوعيت ھا را رعايت کردند، در آن دنيا تمام که در آن دنيا بايد حس

در گرمای تن حوريان بھشتی که فقط برای شما آفريده شده اند و اندازۀ شما ... کارھای ممنوع برايشان آزاد خواھد بود
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شيم که بخواھد جلو بزھکاری را بگيرد، زيرا خدای اسالم در نتيجه از دستگاه دين اسالم نبايد انتظار داشته با... ھستند

، دالر ميليون يورو يا ۶٠ًاخيرا خدا شرکت توتال فرانسوی را مأمور کرده بود که . خودش يک پا مشوق بزھکاری ست

ما  ميليون شيرينی ھم خودش بگيرد، در حالی که ١۵٠نمی دانم، به يکی از نمايندگان خودش در زمين شيرينی بدھد و 

بندگان بيچاره که نمايندۀ ھيچ آسمانی نيستيم بايد به بيسکويت سوپر مارشه بسنده کنيم، در حالی که طبقۀ حاکم مثل 

که توان و شناخت و تمايلی برای فرآوری و توليد  الشخور روی منابع طبيعی نشسته و فقط ھم منابع طبيعی خام چون

  .ندارد

د سالۀ اسالم در ايران با صچھارجامعه ای بسته در حکومت و نفوذ ھزار و به باور من حفظ جامعۀ ايران به مثابه 

طور مشخص مذھب ه موضوع تبليغات و دروغ رسانه در پيوند تنگاتنگ می باشد، به سخن ديگر دستگاه دين اسالم و ب

يه جای آن دارد که  و بر اين پا شيعه در ايران را می توانيم به مثابه يک دستگاه تبليغاتی تمام عيار مفروض شويم

  . چگونگی گسترش فن آوری و تأثيرات دستگاه تبليغ مذھبی را به پرسش بگيريم

با آگاھی به اين امر که علت وجودی و ابتکار عمل من در گاھنامۀ ھنر و مبارزه افشای طرح ھای امپرياليستی و 

النتيست و ليبرال بلکه نوکر آتالنتيستھا که طبل اپوزيسيون ھای ايرانی نه آت: مبارزه عليه اپوزيسيون ھای پنتاگونی بود 

از دورانی .  ادامه می دھند!!تبليغاتی آنان را به شکل تکراری به صدا در می آوردند و ھنوز ھم به ھمين حرفۀ شريف

که اين نوکران امپرياليسم برای سربازان ناتو در عراق ھورا می کشيدند و ادعا می کردند که به زودی عراق به 

ئی به تمدن بزرگی دست خواھد امريکاکراسی و شکوفائی دست خواھد يافت، افغانستان نيز با حضور نيروھای دمو

امروز ھمۀ اين دروغھا بر مال شده است، با وجود اين رسانه ھای ...  نيز از مرگ نجات پيدا خواھد کردايافت و ليبي

برای افشای اين دروغ رسانه .  روال گذشته ادامه می دھندآتالنتيست و اپوزيسيون ھای ايرانی پنتاگونی مزدور خائن به

در نتيجه فيلتر ... ًھا  و انجام چنين امر مھمی، من گزارشات و تحليل ھای سايت ھای آلترناتيو را دائما ترجمه کرده ام

يران معنای تازه کردن اين گاھنامه از سوی دستگاه دين اسالم و حاکميت استعمار زده و نظام سرمايه داری وابسته در ا

کند، که در عين حال نه تنھا چھرۀ واقعی حاکميت دين ساالر ايران را در تبانی با امپرياليسم جھانی و  ای پيدا می

اپوزيسيون ھای مزدور خائن به ما نشان می دھد بلکه برای ما يادآور يکی از مشکالت بزرگ جامعۀ ايران و يا يکی از 

پرسش اين . يعنی بسته ماندن جامعۀ ايران: جتماعی فرھنگی کشورمان نيز می باشد داليل عقب ماندگی و اضمحالل ا

  است که چگونه می توانيم از اين سد تاريخی که موجب اضمحالل جامعۀ ايرانی شده عبور کنيم؟

 مذھبی و و اگر به موضوع جامعۀ بستۀ ايران باز گرديم، می توانيم از خودمان بپرسيم که اعتقادات مذھبی و رفتارھای

يا ھر آنچه به جامعۀ طبقاتی و عادی سازی تروريسم روزمرۀ نظام سرمايه داری مربوط می باشد، از کدام فن آوری ھا 

در ايران نائل آمده است؟ من حدس می زنم که ھر اندازه در » امت اسالمی«و چه امکاناتی استفاده کرده که به تشکل 

ولی من به انسانھا معتقد ھستم، به ايرانيھائی که ضرب . ی دست خواھيم يافتاين زمينه پيش برويم به پرسشھای عميقتر

که حاکميت دين ساالر ھزار يعنی ھمان چيزی » تا لب گور دانش بجوی«المثل معروفی را اختراع کردند که می گويد 

آنان )   يه دارانملت سرما: در واقع يک ملت (د ساله، و امروز با خصوصی سازيھای شرکتھای چند مليتی صو چھار

جوئی بازداشته، ولی اين ملت با چنين ضرب المثلی ثابت کرده است که می داند که دانش نامحدود  و را از چنين جست

است، و عمر انسان برای دستيابی به آن کافی نيست، انسان و جھان پيرامون پيچيده و بغرنج است، و عالوه براين 

 دانش و شناخت کنونی خودش عبور کند و به فراتر از خود راه يابد بی آن که در ھمواره بايد از خودش يعنی از ذخيرۀ

يعنی اجتناب از سقوطی که ايدئولوژی ھای ارتجاعی، خردگريز، . احساس اقيانوسی و مقوالت راز و مدارانه سقوط کند

ن به اين علت بوده که يک عده در ايران اسالم باوران معتقدند که بی آبی در ايرا(طبقاتی و گناھکار و بيگناه باور 
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جای راه انداختن دستۀ سينی ه فقط کافی می بود در کانادا ب...معصيت کرده اند و خدا ھمه را محکوم به بی آبی کرده

اين ... حتا دستگاه ھای تصفيۀ آب زبالۀ منازل منفرد روستائی. زنی به تشکيالت تصفيۀ آب اين کشور سری بزنند

ًھمواره برای حفظ وضعيت موجود که الزاما به نفع طبقۀ حاکم می باشد، حرکت فردی ...) يدموضع را در يوتوب بگرد

  . و اجتماعی به سوی شناخت را به بھانۀ توھين به مقدسات محکوم کرده اند

  

  ًايران را کامال تخريب خواھم کرد: ھيلری کلينتن 

 به مثابه غايت تمام رؤياھا و در پی آن ايرانيان خارج کاامريچرا ايرانيان ساکن کشور پنتاگونی و طرفداران امپرياليسم 

گاه به اين گونه تھديداتی که ھستی ايران را ھدف گرفته  از کشور که مصرف کنندۀ ھمين ناتوی فرھنگی ھستند ھيچ

 واکنش نشان نمی دھند؟ و ھمين امر برای ايرانيان بايد به مثابه ھشداری مھم مطرح باشد و بيش از پيش به خطر

زيرا خطر اين اپوزيسيون ھا . بزرگی که از سوی اپوزيسيون ھای ايرانی پنتاگونی ليبرال تھديدشان می کند آگاه شوند

که نزديکيھای بی شماری با القاعده و پياده نظام ناتو دارند و با چھرۀ انقالبی خودشان را نشان می دھند، کمتر از 

از سوی ديگر نگرانی دين ساالران سرمايه دار ھمگام با .  ن نيستدستگاه دين اسالم و جمھوری اسالمی برای ايرا

سرمايه داران جھان وطنی ايران متوجه امنيت مردم ايران نيست، اگر چنين می بود از سالھا پيش مثل امروز در روسيه 

انيم که دست کم خوبی می ده برای مردم روسيه، تمرين دفاع مدنی برای مردم ايران تدارک می ديد، زيرا امروز ھمه ب

 و در سراسر ءئی ھا و در پی آن پيمان آتالنتيک شمالی، ناتو در تمام جنگھا ابتداامريکااز دوران جنگ دوم جھانی، 

طول جنگھائی که به پا کرده اند غير نظاميان و خاصه کودکستانھا، شيرخوارگاه ھا، بيمارستانھا، دانشگاھھا را ھدف 

 در جنگ عليه عراق يکی از اصول(اريای ماھر يا متخصصين را به قتل رسانده اند قرار داده اند و از جمله پرولت

 يک عراق در زمينه ھای مختلف علمی و از جمله در زمينۀ ه متخصص درج۵٠٠ق بشر غربی اين بود که بيش از حقو

رای کشتارھای مردم را ب» خسارت جانبی«امروز در رسانه ھای غربی و آتالنتيست واژۀ ). پزشکی را به قتل رساندند

من فکر می کنم که . کار می برنده ست با غرب سرمايه دار و امپرياليستی ستراتيژیغير نظامی که جزء جدائی ناپذير 

 به اندازه ای تحريف شده و به اندازه ای نگران سبد سوپرمارشۀ خودشان ھستند که حتا اگر امريکاذھنيت مردم اروپا و 

ذھنيت، ادبيات، فرھنگ عمومی مردم در .  فرقی نمی کرد، نيز استفاده می کردندءم و حيااز واژه ھای عريان و بی شر

کشورھای استعمارگر و امپرياليستی تحت تأثير نظام استعماری و ايدئولوژی طبقۀ حاکم است ھمين که دولتھايشان به 

ًدر واقع منافع حتما نامشروع سرمايه (آنان اطمينان می دھند که قويتر ھستند و می توانند برای حفظ شيوۀ زندگی شان 

بزنند کافی ست که دروغھای تکراری را به جای واقعيت بپذيرند، در واقع واقعيت ) جنايتی(دست به ھر کاری ) داران

را واپس بزنند تا ھمچنان به تمدن خودشان باور داشته باشند که برتر از ديگران ھستند، و برای ژان ميشل و ماری 

دستانی که سر می برند را آزاديخواھان دموکراتيک و آنان را ه ميت خاصی ندارد که جھاد طلبان و چاقو بدوپون نيز اھ

اھميتی نيز ندارد که گاھی قربانی ھمين دوستان جھاد طلبشان شوند، . از اين چشم پزشک سوری بشار اسد بھتر بدانند

 بورژوازی خائن فرانسه از اين اعمال تروريستی در ھر صورت واقعيت ھر چه ھست اھميتی ندارد، مھم اين است که

در ). ؟( البته اگر خودشان در منشأ حمالت تروريستی نبوده باشند - برای تحکيم و ثبات منافع خودش بھره برداری کند

دھا ھزار عرب ليبيائی، عراقی و سوری يا صئی ھا يا فرانسوی ھا کشتار امريکاھر صورت، از ديدگاه من برای 

ی ھای مالی و سومالی ھيچ اھميت خاصی ندارد که بخواھند با جمله پردازی و کار بست نيک واژگان توجيه فريقائا

  .کنند
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ولی در مورد طرح تخريب ايران، برخی از روزنامه نگاران غربی و آنگلو ساکسون مثل جان پيلجر نگران تر از خود 

 دربارۀ ايران چه نقشه ای داشته و کلينتن ھيلرینظر می رسند و فراموش نکرده اند تا يادآور شوند که ه ايرانی ھا ب

  .روزنامه ھای معتبری مثل واشنگتن پست انباشته از تھديد به قطع نسل ايرانيان است. دارد

سالم و حکومت دين ساالر و ولی نکته ای که می خواھم توجه شما را به آن جلب کنم، اين است که گرچه دستگاه دين ا

يعنی جنگ عليه » محارب با خدا«ًخطر انداختن امنيت ملی و غالبا به جرم ه سرمايه دار در ايران خيلی ھا را به جرم ب

می بينيم که در غالب موارد جمھوری اسالمی امنيت ملی را با امور قدسی (خدا متھم می کند و به جزا می رساند 

ولی از )  امر نيز يکی از راھکارھای تبليغاتی برای بسته نگھداشتن جامعۀ ايران استخودش گره می زند و ھمين

ديدگاه من حاکميت دين اسالم در ايران در رابطه با عناصری که امنيت ملی ايران را تھديد می کند، متھم رديف اول 

  .است

ماتريکس (و بسته بودن جامعۀ ايران به سخن ديگر، بحث ما دربارۀ دروغ رسانه، تبليغات و ھدايت افکار عمومی، 

ً ھا که می خواھند ايران را کامال تخريب کنند، در نقطۀ کلينتن ھيلری، با توجه به تھديدات واقعی از سوی )اسالمی

مفصلی با ضروريات امنيت ملی به تأمالت بيشتری نيازمند ھستيم، و بايد يک سری مسائل را در رابطه با يکديگر 

  .دھيممورد بررسی قرار 

والن و ؤبسياری از فرھيختگان ايران و جھان، اسالم را اگر نه به شکل يگانه بلکه دست کم به مثابه يکی از مس) ١

ارنست رنان و علی : در اينجا فقط به دو نويسنده اشاره خواھم کرد . (داليل عقب ماندگی جوامع اسالمی دانسته اند

  ... دشتی

که از نظر » شيعه گری«ده ای مثل احمد کسروی در ايران پيدا می شود و با کتاب و توجه داشته باشيم که وقتی نويسن

ِمحتوا حاوی تفکر چندان عميقی نيست و به سادگی خرافات را به نفع بھدينی به نقد کشيده به شھرت می رسد، مفھومش 
علت شھرت چنين .  استاين است که اين نظريات پيش از او به شکل محلول در خود جامعۀ ھم عصر او وجود داشته

و خاصه در جامعه ای که شمشير . نويسندگانی نيز در ھمين امر است، زيرا ما آنچه را که می دانيم بازشناسی می کنيم

مخوف اسالم بر جامعه سايه انداخته و خطر مرگ فرھيختگان و ھوشياران را تھديد می کند، بيشتر شھامت اين نوع 

برای (چون که موضوع تنھا به چيزی که ما ميدانيم منحصر نيست . ھرت می رساندنويسندگان است که آنان را به ش

بلکه مسائل از راه رسانه ھای ھمگانی بايد وجھۀ ) »ما اينھا را می دانيم«آنانی که در پاسخ به ھر نوشته ای می گويند 

عالوه بر اين ھميشه يک عده . ار می کنيماجتماعی پيدا کند، پس دانستن کافی نيست، بايد ببينيم که با دانسته ھايمان چه ک

  .خاصه نسل ھای جديد ھستند که برای نخستين بار با نام احمد کسروی و آثار و زندگينامۀ او آشنا می شوند

بی گمان روشن است که نويسندگان نيز می توانند سھم خودشان را داشته باشند، ولی تمام نوشته ھا ھمواره با معرفت 

 بر ء در پيوند تنگاتنگ می باشد، و اگر حرف تازه و يا کشف و اختراع تازه ای ھست، ابتداشناسی ھم عصر خود

  .  داشته استءذخيرۀ فرھنگی موجود اتکا

اکنون بايد ببينيم و بدانيم که چه چيزی در اين دين وجود دارد که برای مثال، خالف دين مسيحيت در جوامع مسيحی، 

و ھمين موضوع يکی از ھمان موضوعاتی که مورد بررسی قرار نگرفته و در (ت مانع پيشرفت جوامع اسالمی شده اس

ًعين حال نقطۀ ضعف و سقوط اپوزيسيون ھائی ست که ظاھرا جمھوری اسالمی را به باد انتقاد می گيرند، چون که 

 باشيم و چنين اظھار تنفر از بزھکاريھای حريف کافی نيست و در مقابله با وضعيت موجود ما بايد به شناخت مجھز

  ).دست آوريمه ب» امريکاصدای «شناختی را نمی توانيم از 
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 که ممکن است تا سه ماه ديگر وارد کاخ سفيد شود، و به رياست کلينتن ھيلریاگر واقعيت دارد که برخی مثل ) ٢

دارد که اين جمھوری کشوری برسد که نيرومندترين قدرت نظامی تاريخ بشريت را در اختيار دارد، و اگر واقعيت 

 زيبا روی در عين حال ھيوالی خطرناکی نيز ھست، و اگر واقعيت دارد که اين غول صنعتی می خواھد ايران ھيلری

با کدام نيرو می . را تخريب کند، پس موضوع امنيت ملی برای ما بيش از ھر زمان ديگری می تواند مطرح باشد

  ئی؟امريکا ٢٢ئی عليه اف امريکا ١۴تا اف   يا سی چھل ۴خواھيم جان سالم بدر ببريم؟ با اف 

اين غول صنعتی، به شکل شگفت آوری، دست کم از پايان دوران جنگ دوم جھانی، تا جائی که من می دانم، و با قطع 

طی . (نظر از جنگ سرد، با ھمۀ قدرتش فقط به کشورھای ضعيف و فاقد نيروی نظامی بازدارنده حمله کرده است

 بيشتر امريکای بود که از پيش در مقابله با ارتش سرخ از پا درآمده بود و المان به امريکاحملۀ جنگ دوم جھانی نيز 

ً و غير نظاميان را بمباران می کرد و با رعايت حفظ برخی کارخانه ھا و ورودش به جنگ صرفا برای المانشھرھای 

نھائی ھستند که پيش از اين در گاھنامۀ ھنر و منابع من بيشترھما... جلوگيری از گسترش کمونيسم در اروپای غربی بود

در نتيجه يکی از داليل حمله به کشورھا را می توانيم . ، عراق، سومالیاويتنام، افغانستان، ليبي) مبارزه منتشر کرده ام 

ی نظامی و  ھميشه با تمام نيروھاامريکاًمضافا بر اين که اياالت متحدۀ . به دليل نبود امکانات دفاعی آنان تلقی کنيم

ھا می نشيند و ھدفش فرمانروائی بر ھمۀ جھان است و اين کار را نيز با نيروی مذاکره جنگ افزارھايش به پای ميز 

خواھند  ئی ھا با روشھای اسالمی اختالف نظر اساسی ندارند، چون که میامريکادر اين زمينه، . نظامی انجام می دھد

  . جای قناری بفروشنده عقاب سر سفيد را به زور و حقه بازی ب

  پرسش ما به سادگی اين است که تقصير جمھوری اسالمی در ايران چيست؟

ه طور خالصه، عقب ماندگی ايران که دست کم بخشی از آن متوجه حاکميت دين اسالم و دين ساالری ست، و به ب) ٣

تأثير اعتقادات مذھبی بيشتر به جای امنيت ملی بر پايۀ خردمندانه و فن آوری، نيروھای نظامی ايران بيشتر تحت 

است، و » جانم فدای رھبر«عالوه بر اين تمام نيروھای نظامی ايران شعارشان .  دارندءنيروی ايمان و مدد غيبی اتکا

جمھوری اسالمی فارغ . طور کلی در انحراف عميقی در رابطه با امنيت ملی به سر می برنده به ھمين علت ب

جای ه را در تمام رگ و پی کشور تزريق کرده است، يعنی ساخت و ساز کشور ما بالتحصيالن حوزه ھای مذھبی 

به ھمين علت خالف ھمۀ تبليغات نظامی با سالح ھای از دور خارج . شناخت و علم به شبه شناخت و شبه علم تکيه دارد

ُشده ولی ملبس به علم و کتل و تصاوير رھبران مذھبی که نه تنھا ھيبت سالح ھا را خن َ ثی می کند بلکه نقش امنيت ملی َ

  . طوری که يکی از بدترکيب ترين ارتشھای جھان ھمين ارتش کنونی ايران استه را نيز به انحراف می کشاند، ب

عالوه بر اين . اين موضوع را به روشنی می توانيم در رژه ھای ساالنه ببينيم و با رژۀ کشورھای ديگر مقايسه کنيم

می به مثابه يکی از فعاليتھا و ضروريات اجتماعی به حساب می آيد ولی در رژۀ ھای گرچه ارتش و نيروھای نظا

جو کنيم، خود  و ساالنۀ ايران، در ھر صورت در ويدئوھائی که در يوتوب در رابطه با چنين مراسمی می توانيم جست

شود، و با تحليل ھمين موضوع مردم ايران حضور ندارند، و تماشاچيان به ھمان جايگاه مقامات عالی رتبه خالصه می 

خصوصی و امنيت ملی را به امنيت طبقاتی منحصر ه می توانيم نتيجه بگيريم طبقۀ حاکم تا چه اندازه امر عمومی را ب

  ).جز تسليم ندارده که در اصل سياستش در روياروئی با دشمنان ايران نام و نشانی ب(کرده است 

ھمان ضعف اساسی ايران است که تنھا به ) قربانی انسانی( شھادت اتيژیسترطور کلی بايد بدانيم که فرھنگ و ه ب

 نظامی خالصه نمی شود، بلکه در تمام فعاليتھا و افکار عمومی و ساختارھای  مذھب زدۀ و زلزله زدۀ کشور ستراتيژی

. ر استی و مرگ و ميرھای روزمرۀ کارگران در محل کائول ھمۀ سوانح حرفه ؤموج می زند و در عين حال مس

البته برای تداوم اعتقادات دينی مؤثر بوده ولی (گاه مؤثر نبوده است  عالوه بر اين حملۀ انتحاری يا پذيرش شھادت ھيچ
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عليه روميھا، گولھا لخت می ) فرانسوی ھای عھد باستان(در دوران جنگھای گولھا ). نه برای پيشرفت و دفاع از کشور

ناپذيری با اعتقاد راسخ به ورد و جادوھای راھبانشان به روميھا حمله می جنگيدند که سبک باشند و با شور وصف 

ولی روميھا به ھنر ھندسه در جنگ آشنائی داشتند و با تشکل اشکال مختلف و مانور سپر، حملۀ شورانگيز و . کردند

نيز با توجه به سالحھای در دوران ما . سرشار از جانفشانی و شھادت طلبی گولھا را به يأس و نااميدی تبديل می کردند

 شھادت باقی نمی ستراتيژیًی، واقعا جای بحثی برای ئو خاصه سالح ھای کشتار جمعی و ھسته » شوک و بھت«

 برای گروگان – بخوانيد –دروغ رسانۀ بزرگ (ولی مشکل اينجاست که اديان يکتا پرست برای تداوم حياتشان . گذارد

  .به شھيد نيازمندند) گرفتن مردم

 شھادت در عملکرد نظامی آن موضوعی مفرد و جدا از ديگر فعاليتھای اجتماعی واقع ستراتيژید تصور کنيم که نباي

در نتيجه ايران به تحول فرھنگی عميقی نيازمند است که يکی از پيامدھای آن می تواند در امنيت ملی بروز . شده است

ولی از ديدگاه من، جرم و خيانت جمھوری اسالمی ايران و . ودًکند و موجب پيشرفت و به عامل واقعا بازدارنده تبديل ش

دستگاه دين اسالم در اينجاست که با تحميل دين اسالم با ابزار زور و تھديد، تشويق شبه علم جلو ھر گونه پيشرفت 

ب اپوزيسيون و اختناقی که ايجاد کرده از جمله آب به آسيا» رأی خدا عليه رأی مردم«با تحميل . اساسی را گرفته است

خود جمھوری اسالمی نيز تسليم شده که اين راھکار نيز . ھای پنتاگونی می ريزد، و راه نفوذ آنان را ھموار می کند

 خواھان تخريب ايران است امريکا اھميت خاصی ندارد، چون که اياالت متحدۀ  امريکايعنی از تسليم به خدا  تا تسليم به 

  . و نه تسليم ايران

ت جمھوری اسالمی به امپرياليسم جھانی دست کمی از پياده نظام ناتو يعنی جھاد طلبان تکفيری و سلفی و البته خدما

جای علم ه و عالوه بر جلوگيری از پيشرفت و تحول، بسته نگھداشتن جامعۀ ايران، گسترش شبه علم ب. وھابی ندارد

ذھبی جلوه دادن جنگھای کنونی در خاورميانه، آب به با م... واقعی، جلوگيری از پيدايش رقيب جديد در منطقه و جھان،

ًکه بعدا نوبت خود ايران   برای تجزيۀ کشورھای عراق و سوريه می ريزد تا اينامريکاآسياب طرحھای اياالت متحدۀ 

ًاال احتم. ً تقريبا بی دفاع استامريکانتيجه اين است که ايران اسالمی در مقابل غول صنعتی و سرمايه داری . فرا رسد

حضور چين و روسيه که خودشان نيز در تھديد ھمين غول صنعتی و سرمايه داری ھستند، می تواند معادله را کمی 

ً دست به ارتکاب عمل بزند، مطمئنا اگر ايران را به سوريه و عراق تبديل کلينتن ھيلریولی در صورتی که . ر دھدييتغ

  .  کندنکند، خسارات گسترده ای می تواند به ايران وارد

ی در يوتوب نشان می دھد ئمتأسفانه راه حل کوتاه مدتی برای دفاع ايران وجود ندارد، در حال حاضر پرونده ھای ويدئو

که در ميان نظاميان ايران افراد و جريانھائی در پی کار بست تاکتيکھائی برای جلوگيری از قربانی انسانی ھستند، ولی 

به شکل قطعی گسترش نيافته و » امت اسالمی« شھادت برای حفظ ستراتيژیر و اين نظريه به دليل حاکميت دين ساال

نشانه ھای آن را در ميدان نبردھای سوريه و نوع جنگ افزارھا به ھمين گونه سوانح جانی برای کارگران در ايران می 

شھادت طلب تعلق دارد، زيرا و نبايد فراموش کنيم که شالق زدن کارگران ايرانی نيز به پيکرۀ ھمين ايدئولوژی . بينيم

شھادت وقتی ست که کار و انديشه و زندگی انسانھا بی ارزش می شود، و شھادت به کليد دستيابی به تمام پيروزيھا و 

در گذشته ھم کاری . ولی در جنگھای امروزی از شھادت کاری ساخته نيست. آرزومنديھای  امت مسلمان تبديل می شود

  . وی پا نگھداشتن دروغ شاخدارجز برای ره بر نمی آمد ب

ولی از ديدگاه من، برای ايجاد امنيت ملی بايد به اسالم بازی در ايران خاتمه دھيم و کشورمان را از جمع کشورھای 

ايران به تنفس احتياج دارد و چنين امری با وجود حاکميت اسالم، يعنی حاکميت دروغ شاخدار به . اسالمی خارج کنيم

ايرانيان حتا اگر می خواھند مسلمان باقی بمانند، بايد . وگان گرفتن يک ملت تمام عيار ممکن نيستزور و تھديد و گر
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اسالم از آغاز به زور و با قتل . در آزادی مسلمان باشند و از واقعيات تاريخی و دليل و منطق و شناخت بيم نداشته باشند

. ر نکرده استييفت، و امروز نيز چيزی در اين واقعه تغعام و تجاوز به مال و ناموس ايرانيان در ايران گسترش يا

جز از طريق زور و تھديد و تروريسم و گروگان گيری و تحميق تودھا و سرکوب فاعالن ه ًحاکميت اسالم اساسا ب

به ھمين علت قيام ملت ايران، مبارزۀ طبقاتی که می تواند در اشکال مقابلۀ . شناسنده در سطح ملتھا نا ممکن است

نمی تواند مبارزه عليه ) ارتش سرخ ايران برای دفاع از ميھن(امی عليه کشورھای ناتو عليه ايران سازماندھی شود نظ

ًمطمئنا اين مبارزه عليه حاکميت و حضور پر رنگ دين اسالم در ايران، بيشتر . دين اسالم را از برنامۀ خود حذف کند

 در توده ھا و به سخن ديگر مبارزه در اشکال فرھنگی مد نظر مبارزه ای خواھد بود برای کسب شناخت و گسترش آن

روی اين موضوع پافشاری کردم زيرا مبارزه عليه دين اسالم نمی تواند مثل مبارزه عليه ارتش ھای مھاجم . ھست

می از ودشمن در اشکال مسلحانه با سالح ھای کشنده صورت بگيرد، زيرا اعتقادات مذھبی را نمی توانيم حتا با بمب ات

برای مبارزه عليه اعقادات مذھبی به ويژه وقتی که به ضرورتھای مبارزه عليه آن پی می بريم و وقتی به . بين ببريم

ًشناخت، نقد مذھب و طبيعتا : گروگان گيری ملت و از بين بردن امنيت ملی می انجامد، يک سالح بيشتر وجود ندارد 

ًرچه دستگاه دين اسالم حتما و به دليل سرشت بنيادی اش با تروريسم گ. تالش برای گسترش فرھنگی در سطح توده ھا

  . کار برده به جنبش ضد امپرياليستی و جامعه گرای ايرانيان پاسخ خواھد گفته رايجی که در طول قرنھا ب

وری و فراموش نکنيم که اپوزيسيون ھای دموکراتيک و الئيک و حقوق بشری پنتاگونی نيز در صورتی که به مدد جمھ

 به قدرت برسند خسارتی کمتر از دستگاه دين اسالم در ايران به بار نخواھند آورد، و در اين امريکااسالمی ايران و 

موضوع مرکزی . خاطر محدوديت اين نوشته بوده ًنوشته اگر روی مبارزه عليه دين اسالم در ايران تأکيد داشتم صرفا ب

و عدالت اجتماعی جامعه گرا در راستای تأمين و تضمين امنيت ) ليد بنيادیتو(نياز ما به شناخت، آزادی، کار توليدی 

  .ملی بود، و چنين امری را نمی توانيم از خدمتگذاران امپرياليسم جھانی انتظار داشته باشيم
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