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 حملۀ اتمی ایاالت متحده بھ ایران تا دو سال دیگر

  

بـرای نخسـتین بـار نیست کھ نشـریات و مـقامـات رسـانـھ ای و سیاسی جـھان غـرب امـپریالیستی ایران را 

بھ حملۀ اتمی تھدید می کنند.  

روز 13 ژوئـن 2017 شـش روز پـس از حـملۀ تـروریستی بـھ مـردم ایران تـوسـط پیاده نـظام نـاتـو، سـایت 

انـترنتی اسـپوتنیک مـقالـھ ای منتشـر کرد زیر عـنوان «دونـالـد تـرامـپ طی دو سـال آینده روی ایران بـمب اتـم خـواھـد 

انـداخـت»، « ایران از نـظر اقـتصادی، نـظامی و سیاسی در مـنگنھ قـرار دارد» و بـھ نـقل از «ایندیپندنـت» روزنـامۀ 



صـبح بـریتانیائی چـاپ لـندن نـوشـت کھ «اگـر دونـالـد تـرامـپ بـمب اتمی روی ایران بیانـدازد، فـقط چـند ھـمسایۀ ایران 

ممکن اسـت مـژه بـر ھـم بـزنـند و خیلی ھـا در سکوت بـرای او دسـت خـواھـند زد. ایران دوسـتی نـدارد.». بـھ بـاور 

نـویسندۀ مـقالـھ در ایندپـندنـت : «نـظریات تـرامـپ در زمینۀ تسـلیحات ھسـتھ ای بیش از ھـر چیز بـاعـث نـگرانی ام می 

شـود»، و جـملۀ تـرامـپ را یادآور می شـود : «تسـلیحات ھسـتھ ای چـھ فـایده ای دارد اگـر از آن اسـتفاده نـشود؟ دسـتان 

کوچک ھم می توانند تکمۀ بزگ قرمز را فشار بدھد» 

سـپس اسـپوتنیک می گـوید : « مـردم در غـرب، گـاھی اوقـات فـرامـوش می کنند کھ ایران بـا وجـود آنکھ 

یک کشور اسـالمی سـت، امـا کشور عـربی نیست. ایران یک کشور«آریایی» (پـارس) اسـت. انـزجـار اعـراب-فـارس 

ھـا بـھ قـبل از اسـالم می رسـد. اعـراب مـصر سـتمگری ھـای شـاھـان ایران بـاسـتان را بـھ یاد دارنـد کھ اینک  تقسیم 

بـندی دینی- شیعھ-سنی نیز بـھ آن اضـافـھ شـده اسـت. اگـر تـرامـپ در صـدد اسـتفاده از سـالح ھسـتھ ای بـرای از بین 

بــردن امکانــات ھســتھ ای ایران بــرآید، چــھ زمــانی اینکار را انــجام خــواھــد داد؟ بســتگی بــھ شــرایط دارد. بــھ 

نظرخبرنگار ایندپندنت، تا دو سال دیگر بمب اتمی ترامپ بر سر ایران خواھد افتاد.» 

گـمانـھ زنی نـویسندۀ مـقالـھ در ایندیپندنـت دربـارۀ واکنش ھـمسایگان ایران و مـردم جـھان در صـورتی کھ 

ایاالت متحـده علیھ ایران دسـت بـھ حـمۀ اتمی بـزنـد، بـھ ضـمانـت دروغ رسـانـھ ھـای غـربی و شسـتشوی مـغزی مـلتھای 

غـربی و فـرادسـتِی ایدئـولـوژی و سـنت اسـتعمار، امـپریالیسم، نـژاد پـرسـتی و طـبقاتی از دیر بـاز بین تـوده ھـای 



کشورھـای اسـتعمارگـر و امـپریالیستی بـا تحـریف دائمی رویدادھـای جـھان و خـاصـھ بـھ ضـمانـت سیاسـت سیاه نـمائی 

کشورھــای مســلمان و یا کشورھــائی کھ بــھ دلیل مــنابــع طبیعی شــان ھــدف کمپانی ھــای غــربی و کشورھــای 

 ً امـپریالیستی قـرار می گیرنـد... می تـوانـد تـا حـدود زیادی صحیح بـاشـد. دسـت کم اذھـان عـمومی غـرب، و طبیعتا

افکار عمومی کشورھای عربی برای بمباران اتمی ایران، بھ قول نویسندۀ ایندنپندنت «مژه بر ھم نخواھند زد». 

 

وقتی ارتــش اســتعمارگــر فــرانــسھ طی جــنگ اســتقالل 1971-1956  بــا ســرنیزه ســر از بــدن مــبارزان جــنبش 
مـقاومـت کامـرون جـدا می کرد از دیدگـاه مـردم فـرانـسھ حـتماً فکر می کردنـد کھ نـظامیانـشان «کار مفیدی» انـجام می 

دھـند، دقیقاً مـثل امـروز کھ فکر می کنند نـظامیانـشان در آفـریقا یا در خـاورمیانـھ و افـغانسـتان در حـال مـبارزه علیھ 
تــروریسم ھســتند تــا آنــھا در امنیت و آســایش زنــدگی کنند. بی گــمان امــروز کشورھــای بــھ اصــطالح مــتمدن و 

پیشرفتۀ غربی شھامت انتشار این گونھ عکسھای یادگاری از سفرھای «توریستی» بھ آفریقا را ندارند.  

ولی ھمین کشورھـای مـتمدن ھمین جـنایات را بـھ شکل نیابتی در دومین دھۀ قـرن بیست و یکم در لیبی، عـراق و 
سوریھ مرتکب شدند. بی آنکھ افغانستان را بحساب بیاوریم کھ بھ ملک خصوصی آمریکا و اروپا تبدیل شده.   
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این تـصویر یکی از مـبارزان «ارتـش آزاد سـوریھ» اسـت کھ مـردم فـرانـسھ مـثل مـردم آمـریکا و انگلیس و جـز 
اینھا بـھ تبعیت از رھـبرانـشان می خـواسـتند بـجای بـشار اسـد بـنشانـند تـا بـرایشان گـوشـت بـریان کبابی کند. آیا چنین 
مـلتھائی بـرای جـامعۀ بشـری خـطرنـاک نیستند؟ بـا این مـلتھای نـازیست و نـئو نـازیست و فـاشیست چـھ بـاید کرد ؟ 
طبیعی سـت کھ این مـلتھا بـرای قـتل عـام اتمی ایران «مـژه بـر ھـم نـخواھـند زد». روزنـامـھ نـگارانی کھ از این 
دژخیمان و بیماران روانی در رسـانـھ ھـای غـربی پشـتیبانی می کردنـد و این جـانـوران وحشی را فـرشـتۀ نـجات 
بـخش بشـریت مـعرفی می کردنـد، پـس از کشتار صـدھـا جـوان فـرانـسوی در پـاریس بـدسـت دوسـتان دولـت نـژاد 
پـرسـت و امـپریالیست فـرانـسھ، این روزنـامـھ نـگاران ھـنوز بـھ فـعالیت حـرفـھ ای خـود ادامـھ می دھـند و ھیچ نشـریھ 

ای بھ دلیل تبلیغ برای جنایت علیھ بشریت توقیف و محاکمھ نشده است. 

  

طی بحـران ھسـتھ ای ایران، دیدیم کھ حـتا روسیھ مـوشکھای دفـاع ضـد ھـوائی اس 300 را سـالـھا بـا 

نـقض قـرارداد بـھ ایران تـحویل نـداد، گـرچـھ این سـالح صـرفـاً بـھ دفـاع ھـوائی اخـتصاص دارد. و فـقط اخیراً، یعنی در 

وضعیتی کھ تـقریباً از دور خـارج شـده آن را بـھ ایران تـحویل داد. الـبتھ اس 300 تـا سـالـھا کاربـرد خـواھـد داشـت و 

مـؤثـر نیز خـواھـد بـود، ولی ھمیشھ بـاید پـرسید در مـقابـل کدام تھـدید ؟ تھـدیدھـای جـدیدتـر و مـسابقۀ تسـلیحاتی بین ابـر 

قـدرتـھا مـوجـب شـد کھ روسیھ اس 300 را ارتـقا دھـد و اس 400 را سـاخـت و سـپس اس 500، و این رونـد ادامـھ 

دارد. در حـالی کھ امـروز ھـمھ می دانیم کھ کل داسـتان تحـریم و بحـران اتمی چیز بیشتری بجـز یک بـھانـھ و تـوطـئھ 
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بـرای تضمین فـرادسـتی ایاالت متحـده در جـھان نـبوده و نیست. ولی روسیھ بـا آگـاھی بـھ چنین تـوطـئھ ای ارسـال اس 

300 را حدود 7 سال بھ تأخیر انداخت.  

تـا کنون، فـراسـوی ھمۀ نشـریات و تحـلیل گـران اپـوزیسیون خـائـن و مـزدور پـنتاگـونی- ایرانی در خـارج 

از کشور، در تحـلیل ھـای مـتعدد نـشان دادیم کھ مـوضـوع اصلی نـگرانی کشورھـای امـپرپـالیستی بـھ رھـبری ایاالت 

متحـدۀ آمـریکا «بـمب اتمی» ایران نیست، بلکۀ بـازۀ زمـانی سـت کھ ایران احـتماالً می تـوانـد بـھ امکان و تـوانـائی 

سـاخـت بـمب اتمی (فـرضی) نـائـل بیاید، و سـرانـجام نتیجھ گـرفتیم کھ «بـمب اتمی ایران» صـرفـاً یک بـھانـھ اسـت، و 

ھـدف اصلی کھ در مگسک کشورھـای امـپریالیستی دیده می شـود :  رشـد نیروھـای مـولـد و اسـتقالل و تـمامیت 

ارضی ایران اسـت. و احـتماالً بـرای رفـع نـگرانی از این بـابـت بـوده کھ دسـتگاه دین اسـالم و بـورژوازی ایران بیش 

از 31 میلیارد دالر سرمایھ ھای ایران را برای خرید ھواپیماھای بوئینگ و ارباس اختصاص داده است.  

پـرسـشھا مـتعدنـد، اگـر مـقامـات ایرانی از خـرید اس 400 امـتناع کرده انـد، و اگـر چنین گـذشـتی از خـرید 

این سـالح دفـاعی پیشرفـتھ تـر بـھ دلیل تـمایالت اسـتقالل طـلبانۀ ارتـش ایران بـوده (کھ الـبتھ چنین رویکردی از دیدگـاه 

مـن کامـالً مـوجـھ اسـت) چـگونـھ ممکن اسـت بـتوانیم وابسـتگی ایران بـھ اروپـا و آمـریکا را در زمینۀ ھـواپیماھـای 

مـسافـر بـری بـپذیریم ؟ و آن ھـم بـھ بـھای وارد آوردن ضـربـھ بـھ رونـد رشـد نیروھـای مـولـد ایران. بـا آگـاھی بـھ این امـر 

کھ خـصومـت علیھ رشـد نیروھـای مـولـد و شـناخـت از عملکردھـای حـاکمیت دین سـاالر از آغـاز تـا امـروز بـوده، بـا 

این حساب کھ جلوگیری از آن بھ ضروریات فرادستی ھای استعمار و امپریالیسم جھانی نیز تبدیل شده است. 

تھیدات اتمی، مـثل حـاکمیت دین سـاالر، در حـالی کھ بسیج رشـد نیروھـای مـولـد ایران، بـھ ویژه از دیدگـاه 

فـرھنگی بـرای پـاسـخگوئی بـھ تھـدیدات، تـروریسم و ھـر گـونـھ مشکل اجـتماعی دیگری از اھمیت انکار نـاپـذیری 

بـرخـوردار اسـت. زیرا این نیروھـای مـولـد ھسـتند کھ می تـوانـند احـتماالً پـاسـخ تھـدیدات را تـدارک ببینند، و یا 

پاسخگوی مشکالت متعدد اجتماعی باشند. 

بـا تـوجـھ بـھ تھـدیدات آشکار اتمی از سـوی دشـمنان ایران، بـھ بـاور مـن، نخسـتین و مـھمترین تـحولی کھ 

سیر تـحولی نیروھـای مـولـد را بـاید ھـدایت کند و بـدان تـحقق بـبخشند، تـحول در اسـتراتـژی دین اسـالم در ایران اسـت. 

بـھ این مـعنا کھ ھـر چـھ زودتـر بـاید فـرھـنگ صـفر قـربـانی انـسانی جـایگزین شـھادت و مـدد غیبی شـود. بـا گـزارشـات 

پـراکنده ای کھ مـن در انـترنـت بـخوانـدن آنـھا نـائـل آمـده ام، خـوشـبختانـھ بـا وجـود حـاکمیت ایدئـولـوژی اسـالمی،  این 

رونـد بـرای جـلوگیری از قـربـانی انـسانی در ایران شـروع شـده اسـت. بـھ سـخن دیگر بھـترین کارھـائی کھ جـمھور 

اسـالمی و دسـتگاه دین اسـالم انـجام می دھـد و یا اجـباراً بـھ آن تـن داده اسـت علیھ خـودش و بـھ نـفع ارتـقاء فـرھنگی 

ملت ایران بھ کار بستھ خواھد.  



در اینجا انـدکی از مـوضـوع مـرکزی خـارج می شـوم، یعنی گـمانـھ زنی ایندپـندنـت دربـارۀ  حـملۀ اتمی بـھ 

ایران تــا دو ســال دیگر، و تــوجــھ داشــتھ بــاشیم کھ اصــطالح «تغییر رژیم» یک مســئلۀ امــپریالیستی ســت بــرای 

جـایگزین کردن یک رژیم وابسـتھ بـجای رژیم مسـتقل. و بـھ این دلیل کھ گـویا دسـتگاه دین اسـالم در ایران بـھ انـدازۀ 

کافی بـرای رشـد نیروھـای مـولـد مخـرب نـبوده و بـھ انـدازۀ کافی بـھ نیازھـای «جـامعۀ بین الـملل» پـاسـخ نـگفتھ و کفر 

ورزیده و حکم ارتـداد شـامـل حـالـش شـده اسـت، و در نتیجھ بـاید «رژیم تغییر» کند، در این راسـتا و بـھ این عـلت کھ 

احـتماالً بـا سـالحـھای کالسیک نمی تـوانـند نیروھـای دفـاعی ایران را بـھ سـادگی مـتقاعـد کنند، «جـامعۀ بین الـملل» 

احـتماالً می تـوانـد بـرای دسـتیابی بـھ اھـدافـش راه کار اتمی را بـرگـزیند و ایران ممکن اسـت قـطع نسـل شـود. در نتیجھ 

بـرای مـا ایرانیان کھ خـواھـان اسـتقالل و پیشرفـت کشورمـان ھسـتیم، چنین تغییر رژیمی بـھ ھیچ عـنوان نمی تـوانـد 

قابل قبول باشد، بلکھ ھدف ما تغییر اساسی و بنیادی فرھنگی و اجتماعی و تحول در مناسبات تولیدی ست.  

تـا وقتی کھ یک قـایق مـوتـوری کشورھـای عـضو نـاتـو در خـاورمیانـھ پـرسـھ می زنـد مـا امنیت و آسـایش 

نخواھیم داشت و دائماً باید با تھدیدات تروریستی و اتمی مقابلھ کنیم.  

در این بـزنـگاه ھـای تـاریخی سـت کھ نیروھـای پیشگام ایران می تـوانـند نـشان دھـند کھ در مـقابـل چنین 

تھـدیدی از عھـدۀ چـھ کاری بـر می آیند. چـگونـھ می خـواھـند بـا حـملۀ اتمی مـقابـلھ کنند. مـا دو سـال وقـت داریم. شـمارۀ 

معکوس شروع شده است.  

حمید محوی 

پاریس، 17 ژوئن 2017 

  


