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   حميد محوی:برگردان از

 ٢٠١٢ اکتوبر ١٧

  :بر وخبر غافلگيرکنندۀ ماه اکت

 اسرائيل و اياالت متحده خود را برای حمله به ايران آماده می کنند

  

اظھار داشت که اياالت متحده و اسرائيل مذاکراتشان را پيرامون ) ١(»فورين پليسی«در مجلۀ يکی از منابع آگاه 

 گذاشته شود آغاز کرده ءی ايران که قرار است به زودی به اجرائبه مراکز ھسته » جراحی کننده«موضوع حملۀ 

 .اند

امون شايعۀ مرتبط به برنامۀ سالح پس ازماه ھا فشار از سوی مقامات اسرائيلی برای مداخلۀ اياالت متحده، پير

فورين «ی توسط ايرانيان، يکی از منابع آگاه که مايل نبود ھويتش آشکار شود، به ديويد راتکوف در مجلۀ ئھسته 

که در حال حاضر ھر دو : گفت )  آن غالبا امور خارجه و اقتصاد استیمجله ای که موضوع مرکز(» پليسی

  .رای حمله به ايران خيلی نزديک شده اندکشور ھم پيمان به توافق مشترک ب

 از طريق آسمان و با  مشخص نشده، ولی بر اساس اظھارات اين منبع آگاه، حمله مطمئناً اگر چه طرح حمله کامالً 

به طول خواھد انجاميد و به دو سه روز » چند ساعت«استفاده از پھپاد و بمب افکن صورت خواھد گرفت و تنھا 

  ).٢(خواھد داشتعمليات بيشتر نياز ن

تارھائی که اين منبع آگاه اضافه می کند که اگر چه اياالت متحده موافقت قطعی خود را برای حمله به ساخ

 ی ھستند، ھنوز اعالم نکرده است، ولی قطعاً ئنون به اجرای طرح ساخت سالح ھسته متخصصان علمی ايران مظ

  .ضروری خواھد بودبرای تخريب مؤثر اين ساختارھا، مداخلۀ اياالت متحده 
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ی ايران، به ئبرای نفوذ در مراکز ھسته «: بر منتشر کرد و اکت٨به گفتۀ راتکوف در مقاله ای که روز دو شنبه 

عنوان مثال، مرکز فردو، به مھمات سنگر نياز دارد و اين نياز در حدی است که نيروی ھوائی اسرائيل قادر به 

ه عھدۀ اياالت متحده خواھد بود که به تنھائی و يا در ھمآھنگی با اسرائيل بی گمان چنين مأموريتی ب. انجام آن نيست

  ».و ديگر ھم پيمانانش عمل کند

ی برای استفاده در ئ اسرائيل از مدتھا پيش مدعی شده بود که متخصصان ايرانی در حال غنی سازی مواد ھسته 

. ی صلح آميز تأکيد داشته استئروی برنامۀ ھسته ی ھستند، در حالی که بيانيه ھای ايران دائما ئکالھک ھای ھسته 

 حساسی رسيده، و به ھمين علت نتانياھو پا فشاری می کند که اياالت ۀخصومت بين اسرائيل و ھمسايه اش به نقط

را برای ايران تعيين کند و پيش از آن که دير شود، به اين کشور » خط قرمزی که نبايد از آن عبور کرد«متحده 

ماه گذشته، رئيس جمھور بارک اوباما به زنگ خطرھائی که اسرائيل در مورد باال گرفتن تھديد .  بدھداولتيماتوم

يد کرد که نگرانی ھای مرتبط به مخاطراتی که ايران  بود توجھی نشان نداد، اگر چه تأئی به صدا درآودهئھسته 

ر اسرائيل را نديده گرفت که دائما روی ی می تواند به وجود بياورد آگاه است، ولی ھياھوھای نخست وزيئھسته 

  .مداخلۀ نظامی اياالت متحده پافشاری می کرد

 عمومی سازمان ملل متحد، رئيس جمھور اوباما با تأکيد بيشتری اعالم داشت که اگر ايران جلسۀچند روز بعد در 

ان برای دستيابی به سالح اتمی در پی ساخت سالح اتمی باشد، اياالت متحده کاری را که بايد، برای جلوگيری از اير

انجام خواھد داد، و اضافه کرد که ھر گونه تالش ايران برای دستيابی به چنين سالحی، تھديدی خواھد بود برای 

  »...حذف اسرائيل، و به خطر انداختن امنيت دولت ھای خليج فارس و ثبات اقتصادی جھان

لمی که از است به فنيز منتشر کرده است، مرتبط )  تو دیروسيا(» روسيۀ امروز« بر اساس گزارشی که روزنامۀ 

مراکز ايرانی تھيه شده و توسط يکی از نزديکان رئيس جمھور احمدی نژاد، که گويا به غرب گريخته، و آن را به 

مريکا تحويل داده است، بر اين اساس سرانجام اياالت متحده در شرايطی قرار می گيرد که می تواند ااطالعات 

  .م پافشاری ھای اسرائيل شود و به ايران حمله کندتسلي

 گذاشته شده باشد، منبع آگاه ما می گويد که حملۀ نظامی بايد بی ءاگر شايعه حقيقت داشته باشد، و طرح حمله به اجرا

  .دی ايران را سالھا به عقب بازگردانئطرح ھسته ) يعنی بدون تلفات انسانی(بر جای بگذارد ) ٤(آنکه خسارت جانبی

نتيجۀ نھائی احتماال می تواند خيلی به نفع اياالت متحده تمام شود، به ويژه برای منافعی که در منطقه دارد، يعنی 

اگر اياالت متحد آتش جنگ را عليه ايران به پا کند، . منافعی که کشور را ھميشه وارد مناقشات مختلف کرده است

به باور منبع آگاه .  رابطه با سرمايه گذاری ھای آينده در منطقهنتايج دراز مدتی در منطقه خواھد داشت، خاصه در

ما در اين اينجا، حملۀ نظامی به ايران، به عامل تحوالتی در منطقه تبديل خواھد شد و عراق و سوريه و لبنان را 

. خواھد کردنجات خواھد داد، و روند صلح را دوباره فعال خواھد ساخت و در عين حال امنيت خليج فارس را تأمين 

حملۀ نظامی به ايران در عين حال پيغام صريحی خواھد بود برای چين و روسيه، و پدرخواندگی اياالت متحده را 

  .برای دھه ھای آينده در منطقه تضمين خواھد کرد

اگر چه . اگر اسرائيل به تنھائی و بدون کمک مستقيم اياالت متحده به ايران حمله کند، الزاما در امنيت نخواھد بود

رئيس جمھور اوباما به عنوان وکيل مدافع راه حل صلح آميز بين ايران و اسرائيل پيش قدم شده است، ولی افسران 

ايرانی اعالم کرده اند که در صورتی که اياالت متحده و ھم پيمانانش دست به حمله بزنند، برای پاسخگوئی به آنھا 

  .ھيچ مشکلی نخواھند داشت
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در صورت «يزاده از سپاه پاسداران انقالب در ماه گذشته به روزنامه نگاران اعالم کرد که ژنرال امير علی حاج

در «و اضافه کرد که » مريکائی در منطقه وارد جنگ خواھد شداحملۀ نظامی، کشورش مستقيما با تمام پايگاه ھای 

  )٥(».کا می باشدمريامنطقه کشور بی طرفی وجود ندارد و برای ما اين پايگاه ھای معادل سرزمين 

  

  :پی نوشت مترجم 

Foreign Policy١ (  

) لم سقوط شاھين سياهبر اساس داستان ف(حملۀ دو سه روزه يا دو سه ساعته بد نيست بدانيم که در مورد ادعای ) ٢

 در سومالی وقتی جنگ داخلی به قحطی و گرسنگی در بين مردم دامن زده بود، نيروھای ژنرال ١٩٩٣بر واکت

  .  عيديد به نيروھای سازمان ملل متحد حمله بردندمحمد فرح

و رنجرھا تشکيل شده بود، برای DeltaForce مريکائی ھا يک واحد از نيروھای ويژۀ خود را که از نيروھای دلتاا

  . متوقف ساختن نيروھای ژنرال عيديد گسيل کردند

خبر می آورد که اعضای  کار می کرد،ی که برای اياالت متحده ئماليا يک رابط و خبر چين سو١٩٩٣بر واکت ٣

  . شورشيان در حاشيۀ بازار بکارا اجتماع کرده اند

در اين عمليات نيروھای دلتا می بايستی رھبران .  می گذارندءنيروھای ويژه طرح حمله با ھليکوپتر را به اجرا

   .ر شده بودمأموريت کشف رھبران شورشيان به عھدۀ رنجرھا واگذا. شورشيان را دستگير می کردند

 و شورشيان ژنرال عيديد در يک ضد  ساعت کشيد١۵ انجامد، به  طوله  دقيقه ب٣٠ولی عملياتی که می بايستی 

مريکائی ھا به ا برای ١٩٩٣بر و اکت۴ و ٣ نبرد مگاديشو در .حمله دو ھليکوپتر شاھين سياه را سرنگون کردند

  .مل صدھا کشته و زخمی شدند زخمی تمام شد و شورشيان نيز متح٧٣ کشته و ١٩بھای 

  

يم که چنين محاسباتی که از عمليات دو ساعته و دو سه روزه عليه ئتوانيم بگودر نتيجه با مراجعه به تاريخ، می 

ايران حرف می زند، در واقع به رسانه ھائی تکيه دارد که وجه مشخصۀ آنھا اختالل در عملکرد زبان و در نتيجه 

طراحان حملۀ دو سه ساعته و دو سه روزه که با نازل جلوه دادن ارقام قيد شده . اشدانکشاف پسيکوز جمعی می ب

می خواھند نتايج اسفناک عظيم آن را به پشت صحنه موکول کنند، به ھيچ عنوان از احتمال گسترش جنگ ناآگاه 

 و بر اساس ادعای حسن نصرهللا اسرائيل حتی با پشتيبانی تمام ناتو و اياالت متحده نيز در امان نخواھد ماند،. نيستند

در لبنان، پس از دريافت موشک ھای مدرن و دقيق ساخت ايران، که بايد آن را جدی بگيريم، پيشبينی ھای دولت 

 نفر قربانی اسرائيلی را در واقع به بيش از دو ميليون نفر، و آواره ۵٠٠اسرائيل را کامال اشتباه دانسته، و احتمال 

 ارتش ايران را بايد به جنگیچنين قدرت پاسخی با قطع نظر از قدرت . ئيل افزايش می دھدشدن تمام اھالی اسرا

با اين وجود اين محاسبات تنھا در يک صورت ممکن است صحيح . عنوان عامل بازدارندۀ قطعی به حساب بياوريم
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ی به چگونگی چنين حال اندک. باشد، و آن ھم اين است که جمھوری اسالمی ضربه را تحمل کند و پاسخ نگويد

در صورتی که جمھوری اسالمی به حملۀ دو سه ساعته واکنشی نشان ندھد، اياالت متحده به : احتمالی بپردازيم 

اھداف اصلی خود يعنی تسلط بر منطقۀ خاورميانه و منابع انرژتيک آن دسترسی پيدا نخواھد کرد، زيرا تمام داستان 

سناريوی حملۀ دو سه ساعته با حساب عدم واکنش جمھوری اسالمی، به . ی ايران افسانه ای بيش نيستئبمب ھسته 

اياالت متحده پس از بمباران و خاموشی جمھوری اسالمی، اعالم خواھد کرد که اھداف : اين شکل خواھد بود که 

ته و دو بمباران شده به شکل قطعی از بين نرفته اند و مراکز ديگری را باز ھم با ھمان حساب و کتاب دو سه ساع

سه روزه بايد بمباران کند، ولی مجبور است چند تا از مراکز رادار و غيره و صد البته مراکز ستراتژيک مانند 

کودکستان و شيرخوارگاه و دانشکاه و بيمارستان را نيز بمباران کند، که البته بمباران اين گونه اھداف ستراتژيک از 

ظريۀ عدم واکنش از سوی جمھوری اسالمی ايران بی اساس خواھد در نتيجۀ ن. مھارتھای شناخته شدۀ غرب است

 . در ھمان دقيقۀ اول به حمله پاسخ خواھد گفتبود و قطعا با آگاھی به چنين موضوعی، اجباراً 

ميشل شوسودوسکی طی مقاله ای، بر اين باور بود که اياالت متحده می خواھد از اسرائيل در جنگ عليه ايران به 

به درستی به ياد نمی آورم که . ستفاده کند، و به اسرائيل ھشدار می داد که با ايران وارد جنگ نشودعنوان ابزار ا

و تنھا نقشی که دارد ھمين است که سکوئی باشد برای » اسرائيل برای غرب بار زيادی است«در کجا خواندم که 

رای اين سکو جايگزينی پيدا شود، علت عمليات چپاول منابع منطقه و جلوگيری از اتحاد اعراب، در نتيجه اگر ب

بار ديگر  وجودی اسرائيل نيز برای غرب منتفی خواھد شد،  وشايد ھم که سرنوشت قوم اسرائيل ھمين است که يک

در کوره ھای آدمسوزی بسوزد، و نبايد فراموش کنيم کوره ھای آدمسوزی که نازيھا بر پا کرده بودند، پدر جد 

با اين تفاوت که اگر تا ديروز کشورھای مسلمان ھميشه برای يھودی ھا .  جت ھستندموشک ھای امروزی و موتور

جايگاه امنی بوده که از دست مسيحيان غرب بگريزند، امروز ممکن است، که به شکل ديگری، يعنی در جنگی که 

پيغمبرانۀ من اين است البته نظريۀ . غرب به پا می کند، در آتش موشکھای حسن نصرهللا از بين بروند و آواره شوند

 در وضعيت جنگ تمام عيار مطرح می شود، – که مطمئنا ريشۀ اقتصادی دارد –که اگر چه  جنگ ھای مذھبی 

ولی بعيد به نظر می رسد که چنين جنگی در گير شود، و اگر قرار بر اين باشد يکی از دو طرف قطع نسل شود، 

من خيلی به روضه خوانی ھا و سخنرانی ھای . نخواھد دادپس چنين جنگی روی . بازار مذھب تعطيل خواھد شد

نظريه پردازان آخر زمانی شيعه گوش کرده ام و بيش از پيش می بينم که تا چه اندازه مسلمانان برای يھوديان با 

 تمام شماتتھائی که به اين قوم روا می دارند، حتی به شکل منفی برای آنھا تبليغ می کنند، و حتی حسن عباسی در

پس بگيريم، را يکی از سخنرانی ھايش مدعی شد که اينھا پيغمبران ما را از ما دزديده اند و ما بايد پيغمبرانمان 

يعنی مسلمان ھا در برخی موارد مدعی موسی به عنوان پيغمبر خودشان ھستند، و عالوه بر اين با اندکی موشکافی 

جوی اين قوم برای رسيدن به سرزمين موعود  و ه در جستدر بيانيه ھا و سخنرانی ھا می بينيم که تا چه انداز

يعنی به شکل خاصی و مشخصا در اشکال واپس زده وضعيت جغرافيائی نامطمئن قوم . کنجکاوی به خرج می دھند

وجه تناقض آميز نيز در ھمين جا نھفته است که از يک سو اسرائيل را به . اسرائيل را به رسميت می شناسند

.  يھود را برای سرزمين موعود بازشناسی می کنندجوھای دائمی قوم و نمی شناسند، و از سوی ديگر جسترسميت 

با اين وجود مسلمانان شيعه کار خودشان را مشکلتر می دانند زيرا اگر يھوديان در پی سرزمين موعود ھستند، ولی 

ن در اتحاد با يکديگر عمل می کند که اين دروغ در اين جا زمان و مکا. آنھا در انتظار زمان موعود به سر می برند

  . را سر پا نگھدارد– يعنی خدا –شاخدار را 
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در ھر صورت، طرح جنگ دو سه ساعته عليه ايران ھيچ پايه و اساس عينی ندارد، کافی است که به صحنۀ جنگ 

 ۵با  (ا که نيروی نظامی ليبي و يا در سوريه فکر کنيم که تا چه اندازه طول کشيده است، و با اين حسابادر ليبي

عالوه بر اين بسياری از منتقدان . قابل مقايسه با ايران و امکانات ارتش ايران نيست) ميليون جمعيت و ھزاران قبيله

در نتيجه چنان که اين . ستراتژی اعالم کرده اند که جنگ عليه ايران به معنای آغاز جنگ جھانی سّوم خواھد بود

 . روزه فراتر خواھد رفت٣٣از جنگ دو سه روزه و حتی  شد، جنگ جھانی سّوم نظريه صحت داشته با

مريکا انظر می رسد، اين است که حملۀ نظامی اسرائيل و ه ولی آن چه بيش از ھمه برای ايرانيان حائز اھميت ب

 شھروندان  مقدم بر ھمه) ٣(پيش از ھمه بر اساس اصول جنگی تقريبا قديمی که ونسان رينوآر توضيح داده است

و اگر چه ايرانيان به موضوع دفاع . غير نظامی را ھدف می گيرد و آنھا ھستند که بيش از ھمه تلفات خواھند داد

ز با وجود بمب ھای اورانيوم ضعيف شده سپری وجود و آگاھی دارند، ولی تصور نمی کنم امرغير عامل کامالً 

مريکا قطعا غير نظاميان، مردم عادی و کودکستان ھا ا و فرانسه و اسرائيل. داشته باشد که بتواند آنھا را حفاظت کند

ی ديگر عراق و افغانستان و جاھاچنان که در . و دبستان ھا و مراکز بھداشتی و اينگونه اماکن را ھدف می گيرند

مکش و بزھکار  انباشته از افراد آد- به عنوان مثال -و اساسا لژيون خارجی فرانسه . دست به چنين جناياتی زده اند

ايرانی ھا ھيچ چاره ای ندارند مگر اين که روی . است که برای فرار از مجازات به ارتش فرانسه خدمت می کنند

 .ساخت و سازھا و عناصر بازدارنده تکيه کنند

  اسرار و رسوائی سالح ھای اورانيوم ضعيف شده. ونسان رينوآر)٣

می گفتند جنگ ارتش عليه ارتش، مناسب نيست، خيلی طول می متفقين طی جنگ دوم جھانی چه کردند؟ متفقين  «

لمان را بمباران می المان؟ ا. کشد و خيلی از سربازان ما کشته خواھند شد، در نتيجه چنين راه حلی مناسب نيست

يم کرد تمام کارخانه ھا و راه ھای ارتباطی، و شھرھا را نيز ويران خواھ. لمان را از کار می اندازيمااقتصاد . کنيم

  . تا روحيۀ مردم کامال تضعيف شود

کشوری که راه ارتباطاتی ندارد، توليد ندارد، و مردم ھم روحيۀ شان را از دست داده اند، چون که بی خانمان شده 

به اين شکل بود که متفقين پيروز . اند و مرگ نزديکانشان را ديده اند، کشوری است که ديگر توان جنگيدن ندارد

 جنگ نوين  متفقين گفتند، نه نه،. و غيره بی اساس است» ...آخرين نبرد«...م اين داستان ھای قھرمانیشدند، و تما

 ء به اجراجاپانو اوج اين نظريه در . جنگ نوين تخريب کشور است و نه تخريب ارتش کشور. چيز ديگری است

چھار سال طول می کشد تا تمام جزاير  گفتند که می توانيم به زانو درآوريمش ولی سه جاپاندر مورد . گذاشت شد

تسليم نمی شويد؟ بمب دوم را ھم پرتاب می کنيم، . [پس تصميم گرفتند بمب اتمی را پرتاب کنند...را تسخير کنيم، 

 ...]روی سر زن و بچه

لمان يعنی ھمين، يعنی ا و جنگ عليه جاپانجنگ عليه . برای حفاظت از جان سربازان غير نظاميان را می کشند

سربازان برای رژه خوب ھستند، در نتيجه بايد زن و بچۀ . نمی خواھيم نظاميان ما کشته شوند. کشتار غير نظاميان

 » .بمب اتمی يعنی کشتار زن و بچه ھای دشمن. دشمن را کشت، با سالح ھای وحشتناک و جھنمی
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، البته نويسنده در اين مقاله به کار نبرده، و  داردخسارت جانبی اصطالحی است که به بازی زبانی پنتاگون تعلق)٤

ھمان اصطالحی بود که توسط » خسارات جانبی««. به کار برده است» قربانيان غير نظامی«مترجم آن را به جای 

يانی را که در عمليات نظامی کشته می شدند به اين  تا غير نظام ارگان ھای روابط عمومی پنتاگون رايج گرديد،
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ناميدند تا از طريق اين بازی زبانی در افکار عمومی غرب شکل و » خسارت جانبی«شکل تعريف کرده و آن را 

  ».شمايل قابل قبولی را بازتاب داده و با جلب توافق عمومی عمل خشونت بار خود را توجيه سازند

  :می کنيم به مقالۀ زير مراجعه کنيد برای اطالعات بيشتر توصيه 

  پشت پردۀ حرکات خوف ناک دولتی : خسارات جانبی . نوشتۀ گيوم دو روويل 
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افرادی مانند دکتر حسن عباسی نيز دائما به تھديد موشکی عليه ، اظھارات ژنرال امير علی حاجيزاده تازگی ندارد) ۵

ولی دست کم . مريکا و به ھمين گونه عليه اسرائيل، به عنوان عامل بازدارنده اشاره می کننداپايگاه ھای نظامی 

 نيز در ٢ بيکی از پايگاه ھای مھم اياالت متحده در ديه گو گارسيا در اقيانوس آرام واقع شده که تعدادی بمب افکن

 کيلومتری ايران است، در حالی در آخرين رزم آيش نظامی ايران برد ۴۶٠٠آنجا مستقر می باشد که در فاصلۀ 

 کيلومتر از برد اعالم شده برای ٧٠٠ تا ۶٠٠ کيلومتر اعالم شد، يعنی ناگھان حدود ١۴٠٠ تا ١٣٠٠ حدود ٣شھاب 

ولی چنين . عنوان امتناع از تنش در منطقه قلمداد کردند را نيز به ٣و اين کاھش برد شھاب .  آب رفت٣شھاب 

  . اين موضوع را نشان خواھيم دادکمی دورتر دقيقاً . محاسباتی برای کاھش تنش کامال اشتباه است

در ثانی برای اياالت متحده و يا اروپا ھيچ اھميتی ندارد که تمام منطقه به آتش کشيده شود، به شرط اين که غرب 

البته مختل ساختن جريان نفت است که . ه اش را با قھوۀ داغ بی ھيچ احساس ناامنی صرف کندھمچنان صبحان

  .ممکن است برايشان نگران کننده باشد

حمله به پايگاه ھای نظامی غرب امپرياليستی در منطقۀ . ولی اصل اين است که قدرت، قدرت را متوقف می سازد

متأسفانه تا زمانی که دولت ھای . ل بازدارندۀ کافی به حساب نمی آيدخليج فارس، از ديدگاه من به ھيچ عنوان عام

مريکا نيز اغربی احساس خطر نکنند، ھيچ شباھتی به آدم ھای صلح طلب و متمدن نخواھند داشت، و مردم اروپا و 

 دولت تحت تأثير رسانه ھای حاکم، و پسکوز جمعی و نفرت نژادی و ملی خاص کشورھای امپرياليستی، ھمچنان به

مريکا ما صلح طلبان ااز تمام . ھايشان برای قتل عام مردم جھان سوم و تخريب کشورھا چک سفيد خواھند داد

. مريکائی در داالس ھمبستگی داشته باشيماايرانی يعنی تمام مردم ايران تنھا بايد با گروه پنجاه نفره از صلح طلبان 

  .مريکای شمالیاپنجاه نفر صلح طلب از تمام قارۀ 

طرفدار صلح بودن خوب است، ولی شما نمی توانيد يک جانبه از صلح حرف بزنيد، در صورتی که غرب به شکل 

غرب (...). ندازد و تمام کشور را تخريب کند  چپاول منابع آن، آدم کشی راه بيسّری وارد سوريه می شود تا برای

در عصر حاضر، به سختی . ه تأخير انداخته است روند رشد نيروھای مولد را در جھان سوم بسرمايه داری دائماً 

ی که آن را متحمل شده اند، تا چه اندازه سير تحولی شان به تأخير ئسبه کنيم که ھر جنگی برای ملت ھابتوانيم محا

اين حرفھا البته برای آنھائی است که با نگاه عاقالن بر سفيه با ما از دموکراسی و تمدن غرب حرف می . افتاده است

اين موضوع تنھا در . تمدن سرمايه داری يعنی جنايت عليه بشريت: در اين واقعيت ھيچ ترديدی وجود ندارد . دزنن

سطح کشوری مطرح نيست، بلکه ھر فردی که به طيف جھان سّوم و طبقات محروم تعلق داشته باشد چه در کشور 

امۀ شخصی اش از ناماليمات ديوارھای خودش و چه در منطقۀ جغرافيائی غرب، می تواند با مراجعه به زندگين

و حقوق بشر . سياسی، اجتماعی، اقتصادی، ملّی و نژادی در زندگی فردی اش در اين بازار مکاره برای شما بگويد

و سياست . نوش جان عبدالکريم الھيجی و شيرين عبادی، ما امروز از دوران استعمار يک قدم ھم جلوتر نرفته ايم

در طيف مردم جھان سّوم تنھا بخش کوچکی از جامعه را می بينيم که . متر تغيير نکرده استاستعماری نيز يک ميلي

نظر می رسد، زيرا که در جھان ه از رفاه نسبی و يا ثروت و آزادی برخوردار ھستند که غالبا خيلی موقتی نيز ب
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رکوب تا قتل عام بقيه سوم قدرت خيلی زود دست به دست می گردد، و روشن است که چنين وضعيتی به بھای س

  .تحقق پذير می گردد

ژنرال ھای ايرانی در عين حال ھميشه . آرزو داشتم که از صلح بگويم، ولی متأسفانه واقعيت عينی اجازه نمی دھد

  . فراموش می کنند که دولت ھای غربی ھمچنان حرف آخر را در اختيار دارند، و صاحب زمان ھستند

ه تمام جھان نشان داد که انسان دوستی و احترام به شرافت انسانی چگونه بايد ھمين يکی دو ماه پيش روسيه ب

تضمين گردد و چگونه می توان مؤدبانه کشورھائی مانند فرانسه را به سر مذاکره دعوت کرد که مثل آدمھای متمدن 

، تنھا »بوالوا«. ردرا پرتاب ک) چماق قفقازی(» بوالوا«روسيه آخرين محصول موشکی اش : گو بنشينند  و به گفت

البته .   در دوران معاصر است-  و عامل کاھش تنش -جلوه گاه انسانيت و ادب و شرافت انسانی و صلح دوستی  

چنين شيوه ای برای اظھار ادب، خاص شيوۀ توليد سرمايه داری در مرحلۀ امپرياليسم است و معموال نمی دانيم که 

پسيکوز : می که با چنين نيروھائی انطباق ھويتی دارند تمام می شود به چه بھائی برای کشورھای دارنده و مرد

و جايگاه قاتل و دزد سر گردنه و شايد افزايش سرطان و انواع و ...جمعی، و سير قھقرائی و اضمحالل شخصيتی

نم بگويم با اين ھمه جنايت آشکار، امروز من با شھامت کامل و اطمينان قطعی می توا. اقسام بيماری ھای ناشناخته

که از غرب چيزی به جز توقف انديشه و توقف عملکرد زبان و يک ماشين جنگی تبھکار و آدمکش چيز ديگری 

 بتواند جلوی اين ماشين تبھکار غرب امپرياليستی را بگيرد -  شايد –احتماال چند قطبی شدن جھان . باقی نمانده است

  .گی را نيز به محاکمۀ بين المللی بکشاندو اين نظام جنايتکار را پياده کند و جنايتکاران جن
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