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عارف عباسی

بعد از عراق ،لیبیا ،یمن و سوریه
نوبت ایران رسیده!
این که در ایران چه نوع نظامی در حکمروایی است و با ملت و تمام آزادی و حقوق مدنی اش چه ها می کند ،و
دولت ایران را جه نیات سوئی در مورد کشور ما در سر است ،به این بحث ارتباط نمی گیرد ،ولی بر حسب ایجابات
اصول عدالت اجتماعی جهانی ،و تأسی از حق مشروع آدمی برای آزاد زیستن و راه زندگی خود تعیین نمودن وبا
تحلیل حق بینانه و غیر جانب دارانۀ اوضاع و طرح ها و توطئه های اتسلط جویانۀ مالکین قدرت نظامی و سرمایه
بر بنیاد سانحات خون ریزی و آتش افروزی شانزده سال اخیر می توان نتیجه گرفت که ،امریکا باز برای تحقق
بخشیدن آرمان های دیرینۀ حکومت تروریستی اسرائیل ورفع خطرات احتمالی از دور و پیشش در صدد فروپاشی
ونابودی یک کشور دیگر اسالمی پا لچ کرده و برای یک تجاوز و حملۀ احتمالی بر ایران زمینه سازی نموده و بهانه
های جعلی می تراشد.
عین کاری که در حق عراق در سال  2003م نمود و با معلومات جعلی اتهاماتی بر عراق وارد و وزیر خارجۀ خود
” "Collin Powelرا با این استخبارات دروغین به مجمع عمومی ملل متحد فرستاده ،موصوف در کتابش از این
کرده اظهار پیشیمانی نمود ،و جهان را فریب داده و حملۀ خود را بر عراق توجیه کرد ،گرچه بعضی متحدین غربی،
به استثنی انگلستان ،با این تجاوز موافقت و همکاری نکردند.
زیرعنوان دموکاراتیک سازی شرق میانه ،افغانستان را تختۀ خیز قرار داده در واقعیت طرح تجاوز بر یک کشورشرق
میانه با همسایگی اسرائیل که بطور نسبی از هر لحاظ روبه پیشرفت بود ،یعنی عراق ریخت ،در حالی که در قرب
و جوار عراق به درجن های نظام های دکتاتوری مستبد مختنق با روابط حسنه با امریکا وجود داشت.
اگر منظور صدام حسین می بود امریکا امکانات و وسائل کافی برای از بین بردن وی و تغییر نظامش را بدون این
همه خون ریزی و نابودی و ودرهم ریختن شیرازۀ اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی عراق دراختیار داشت ،ولی هدف
اصلی درنابودی یک مهد تأریخی تمدن مشعشع اسالم بود ،ورنه چرا کتابخانه و موزیم بغداد که یکی از معتبر ترین
غنی ترین کتابخانه ها و موزیم های دنیا که آثار بس گرانبهای و بی همتای اسالمی در آن نگهداشته شده بود مورد
چپاول عساکر متجاوز امریکا قرار گیرد.
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هدف اصلی سرنگونی صدام حسین و نظامش نبود بلکه غایۀ واقعی آن بود که به بهانۀ آوردن دموکراسی خاک یک
بلد اسالمی را به توبره بکشند تا یک مدافع قوی حقوق مشروع مردم فلسطین و مانعی از سر راه اسرائیل برداشته
شود.
حاال بروید و درهم پاشیدگی  ،نفاق ،شقاق و تقریبا ً تجزیۀ عملی عراق را مشاهده کرده دموکراسی را توسط ذره بین
بیابید.
باید به صراحت گفت که مرا هیچ نوع خصومت ،تعصب و عداوت با دین و آئین کشوری نیست و من دوستان زیاد
یهودی دارم.
به همین منوال انهار خون در سوریه جاری است .فهمیده نمی شود که کی ،کی را می کشد و دلیل چیست؟ هر جانب
ذیدخل می کشد و ویران می کند .نظام دکتاتوری و مستبد وارث حافظ االسد خون خوار ،با تبانی قوای مدهش هوایی
و زمینی روسیه و نظام آخوندی ایران و ملیشه های حزب هللا مردم بی گناه را به نام مخالفین نظام قتل عام می کنند.
امریکا و متحدین تحت عنوان ستیز با داعش محالت مسکونی را بمباردمان می کنند و داعش مردم بی دفاع را سپر
قرار داده در معرض تجاوز چندین جناح قرار می دهند .قربانیان مردم سوریه اند .این حالت غم انگیز ،اسفناک به
حیث یک فاجعۀ عظیم انسانی که محشری است و جهنم دنیوی قلب هر انسان با احساس و با عاطفه را پاره نموده از
دیده به جای اشک خون می ریزد ،که چرا یک مظاهره و به پا خیزی جوانان و عدالت خواهان و اصالح طلبان
سوریه به چنین وضع گرائید و چرا این ملک معمور و مرفه دارای تأریخ کهن با دارایی ها و آثار معتبر قبل از اسالم
و بعد از اسالم به صحنۀ تمثیل قدرت طلبی ،جنگ های نیابتی و سلطه جویی و اهداف خاص امریکا ،روسیه ،ایران
و ممالک خلیج قرار گرفت.
امروز از سوریه به جز نام نشانی باقی نمانده و براساس آخرین آمار در حدود  ۵00000سوریایی کشته و بی حسابی
مجروح است و ملیونی آواره و دربدر و خاک بسر به حال رقت باری محتاج گرسنه پناه گزین اند.
بشاراالسد باالخره باالی توده های خاک و اجساد مردگان حکمروایی خواهد کرد.
اصالً اگر سالح اتومی برای بنی نوع بشر خطر بزرگ است چرا طی فیصله نامه ای بکلی در سطح جهانی محو
نمی شود .بازهم اگر قدرت های بزرگ آن را حق خود می دانند کدام قانون به هندوستان ،پاکستان و اسرائیل حق
داشتن سالح ذروی می دهد و ایران را از داشتن آن منع می کند .لعنت به این رسم یک بام و چندین هوا.
گمان نمی رود که آخند ها به این پیمانه نابخرد و کوتاه نظر باشند که سر خود با شاخ گاو بجنگانند ،امریکا ،در
حکومت اوباما ،با متحدین غربی ،روسیه و چین در مورد تحدیدات فعالیت های هستوی ایران به توافق رسیدند .ولی
حزب جمهوری خواه امریکا با ضدیت با اوباما و ایستاد شدن پهلوی اسرائیل "ناتن یاهو" صدراعظم اسرائیل را به
پارلمان خود دعوت و او ضمن بیانیۀ بطور علنی مخالفت حکومت خود را به این پیمان ابراز و جمهوری خواهان
به پا ایستاده برایش کف زدند.
ولی دونالد ترمپ با «پا» پیوندی که با اسرائیل دارد آرزوی اسرائیل را برآورده ساخته و امریکا را از این توافقنامه
بیرون نمود .ترمپ خالف تمام اصول پدران مؤسس و تهداب گزاران دموکراسی امریکا ،ومصوبه های بین المللی و
قوانین احترام به حق بشر و حمایت از داعیه های مشروع حق طلبی و عدالت خواهی بیت المقدس را بحیث پایتخت
اسرائیل برسمیت شناخت و بلندی های گوالن را الیملک پدر خود دانسته به اسرائیل بخشید و با قطع کمکهای بشری به
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فلسطین خودرا شریک جنایات ضد بشری اسرائیل ساخت و هر صدای مخالفت را تاپۀ

ضد یهودیت یا Anti-Semitism

زد.
ترمپ با مشاورینی که دشمن علنی با اسالم دارند ایران را تحت فشار روزمره قرار داده و مجبورش می سازد که
برای دفاع از خود چون گنجشکی که پنجال خود جلو کارد می گیرد کاری کند که وسیله ساز تجاوز امریکا گردد.
اگرسوقیات کنونی امریکا در خلیج بچه ترسانی باشد باکی نیست ،ولی اگر ماجراجویی در قبال داشته باشد باید بداند
که شرائط دنیا از زمان تجاوز برعراق تغییر نموده و دیگر امریکا یکه تاز باقی نمانده ،اگر احیانا ً به اقدام نظامی
مبادرت ورزد روسیه و چین عقب ایران خواهند ایستاد و خطر یک برخورد نظامی بزرگ متصور بوده عواقب
ناگواری در قبال داشته و شاید وطن من و تو میدان جنگ دیگری قرار گیرد.
اما بعضی زمام داران ممالک اسالمی چون مصر و اردن و مراکش در مزدوری امریکا کمر بسته و هرنوع نهضت
آزادی خواهی را قلع و قمع نمودند و دموکراسی را به دار آویختند .و دارالخالفۀ اهل سعود ،و هم پیمانانش برای بقای
قدرت خود با پرداخت بلیون ها دالر در حلقۀ فتنۀ تفرقه اندازی امریکا شامل شده ضد ایران پهلوی اسرائیل ایستاده
اند.

من آینده ترکیه را هم در خطر می بینم.

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه
کنند ،می توانند با "کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
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