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  و آمریکاستیزی ایران ستیزی
در عالم انسانی، . نیست" کاربرد"چیزی جز " معنا"مطابق فلسفھ ی ویتگنشتاین متأخر، : طرح مسألھ

ھیچ یک از آن معانی، ذاتی . بھ معانی گوناگون بھ کار برده می شود -و دیگر اصطالحات -ایدئولوژی
فاده می کند، باید بگوید کھ آن واژه را بھ چھ بدین ترتیب، وقتی فردی از اصطالحی است. واژگان نیستند

  .برد خود را ھم بازگو کندردر عین حال، باید موجھ بودن کا. معنایی بھ کار می برد

 ، یھودستیزی اسالم ستیزی، ، ایران ستیزی ، آمریکا ستیزی،اسرائیل ستیزی: بھ اصطالحات زیر بنگرید
   ؟بھ کار می روندنایی چھ معبھ این مفاھیم . چپ ستیزی، لیبرال ستیزی

  :کاربران باید -یکم

اگر مخالفت با سیاست خارجی دولت آمریکا، . دنیک بام و دو ھوایی نباش  "ستیز"تعریف در  -الف
  .آمریکاستیزی است،مخالفت با سیاست خارجی دولت ایران ھم ایران ستیزی است

رھنگ، ستیز با آن دولت،جامعھ، آئین و نقد یک دولت، جامعھ،آئین و ف. نقد را از ستیز تفکیک نمایند -ب
  .فرھنگ نیست

ستیز  .دولت و جامعھ،حتی در بھترین دموکراسی ھا، یکسان نیستند. را از جامعھ تفکیک نماینددولت  -پ
  .با ھژمونی یک دولت، لزومًا بھ معنای ستیز با مردم آن کشور نیست

خصوصًا  - ممکن است دولتی کھ در داخل. تفکیک کننداش رجی دولت را از سیاست داخلی سیاست خا -ت
گر، اشغال گر، دموکراتیک عمل می کند، در سطح روابط بین الملل استعمار -نسبت بھ شھروندان خود

ستیز با استعمارگری، اشغال گری، تجاوز نظامی و یک بام و دو ھوایی . متجاوز یا دبل استاندارد باشد
  .بودن، ستیز با یک کشور و یک دین نیست

نمی توان مدعی شد کھ چپ ستیزی، لیبرال ستیزی و دین . ئین و ایدئولوژی را از کشور تفکیک نمایدآ -ث
آیا ستیز با یک کشور اما . ستیزی بھ طور قطع بھ نابودی پیروان ایدئولوژی ھا و ادیان منتھی خواھد شد

  لزومًا بھ معنای نابودی آن کشور و مردمش نیست؟

با توجھ بھ آن چھ در بند یکم گفتھ شد، چھ معنای موجھی از این : ستیزی آمریکا،اسرائیل و ایران -دوم
  اصطالحات می توان ارائھ کرد؟

  .مسائل و مشکالت جھان است بخش مھمی ازمسئول  - ...آمریکا یا اسرائیل یا ایران و-کشور یاد شده -الف

  .این کشور باید نابود شود تا مسائل و مشکالت حل و رفع شوند -ب
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فروکاستن تفاوت ھای پیچیده بھ تصویری یک  -کلیشھ سازی از راهستیزگران ھمیشھ : و دیگری ما -سوم
ھمھ ی تفاوت ھا، شواھد و قرائن مبطل را ؛ ساده سازی اغراق آمیز. طرح خود را پیش می برند -بعدی

در  "ما". استیا ایدئولوژیک بھ دنبال پاکسازی و نابودی " دوگانھ انگاری کلیشھ ای"نادیده گرفتھ و با 
 -دوستبی فرھنگ، -بافرھنگنامتمدن،  -متمدن. در سویھ ی بد قرار می گیرد "دیگری"سویھ ی خوب و 

  .برخی از دوگانھ انکاری ھای کلیشھ ای ھستند، حیوان -انسان اھریمن و -فاسد، پاک -شمن، بی گناهد

د نابود سازند؟ از طریق سرخ پوستان صاحبان آمریکا را استعمارگران اروپایی چگونھ می توانستن
در آغاز، تمام جھان آمریکا :"جان الک گفتھ بود .بھ شمار آوردنشان" نامتمدن"از آنھا و " انسانیت زدایی"

را پشت سر نھاده  - "دوران کودکی بشر"-یعنی تمام جھان مراحلی چون مراحل آغازین کشف آمریکا". بود
در  کودکان، احمق ھا، بی سوادھا"ستان را باید با سرخ پو: دستور العمل الک صریح و شفاف بود. است

برای گزارشی مستند از نسل "(نظر ورزی ناتوان اند یک ردیف قرار داد چرا کھ در تفکر انتزاعی و
تاریخ آمریکا، از ھاوارد زین، :کشی سرخ پوستان توسط کریستف کلمپ، بنگرید بھ فصل  اول کتاب 

  ).7 -35عالمھ، صص ، ترجمھ ی مانی صالحی  2001تا  1492

منشور کمپانی سلطنتی  .بھ بردگی گرفتھ نمی شدنددر آمریکا سیاه پوستان اگر انسان بھ شمار می رفتند، 
قلمداد می کرد،  -کاال یا شیء - "شاتل"برده را  -مسئول سامان دادن بھ تجارت برده ی انگلیسی ھا -افریقا

حکومت استعماری  -نی ھند شرقی کار کردسال در کپا 35کھ  -حتی جان استیورات میل. نھ شخص
سطوح "خواندن مردم آن کشور توجیھ می کرد و اگر آن بربرھا را بھ " بربرگونھ"بریتانیا بر ھند را با 

  ".بھ اندازه ی ھر حکومت دیگری مشروع می بود"دھد،" باالتر تعالی

و بمباران اتمی ھیروشیما  1945 بمباران ژاپن با بمب ھای آتشزا در بھار و تابستان"جان راولز بھ شدت 
، ص قانون مردمانجان راولز، (بھ شمار آورده است" خطاھای عظیم"را بھ نقد گرفتھ و " و ناگازاکی

ص ، قانون مردمان "(آماج ھمگی آن ھا در درجھ ی نخست جمعیت ھای غیرنظامی بود:"می گوید). 152
). 147ص ، قانون مردمان "(توجیھی نداشت"، "خطای بسیار عظیم"می گوید آمریکا برای این ). 142

مسبب این "راولز ھمھ ی دالیل رھبران آمریکا را شکست خورده بھ شمار آورده و بھ دنبال آن است تا 
  :می نویسد. را برمال سازد" شکست

باید با آن ھا بھ منزلھ ی خواند و گفت کھ  وحشیزمانی ژاپنی ھا را ] رئیس جمھور آمریکا[ترومن"
؛ با وجود این، اکنون چقدر احمقانھ بھ نظر می رسد کھ آلمانی ھا و ژاپنی وحشی برخورد کرد موجوداتی

  ).148، ص قانون مردمان"( ھا را کًال بربر و وحشی بدانیم

برای رسیدن بھ این . ایران ستیزان بھ دنبال نابودی ایران ھستند: ایران ستیزی و ایران ستیزان - چھارم
ھدف اصلی آنان تجزیھ ی ایران است و اینک آن را بھ . ایران می سازند ھدف، تصویری اھریمنی از

  ". ایران باید تجزیھ شود: "دستورالعمل روشن است. صراحت یا بھ طور ضمنی بیان می کنند

  :با مدعیات زیرچگونھ؟ 
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  .ایران در حال ساختن بمب اتمی است -الف

  .شده است "جنایت علیھ بشریت"ایران مرتکب  -ب

  .شده است "جنایت جنگی"ن مرتکب ایرا -پ

  .است "دولت یاغی"دولت ایران،  -ت

  .ایران صلح و امنیت جھان را بھ خطر انداختھ است -ث

  .ایران باید مورد تحریم ھای فلج کننده قرار گیرد -ج

  .اعالم شود "منطقھ ی پرواز ممنوع"مناطقی از ایران باید  -چ

  .داردراھی جز تھاجم نظامی بھ ایران وجود ن -ح

  .بھترین راه حل برای جھان و منطقھ، تجزیھ ی ایران است -خ

  .دولت ھای غربی باید اپوزیسیون ھمسوی با خود را مورد پشتیبانی مالی و تسلیحاتی قرار دھند -د

پیش از این بارھا توضیح . تمامی این نکات در رسانھ ھای مشھور انتشار یافتھ و مستندات آن موجود است
تجزیھ ی ایران نیز . تھاجم نظامی بھ ایران بھ احتمال زیاد بھ تجزیھ ی ایران منتھی خواھد شدداده ایم کھ 

سوریھ در . عملی بھ شدت خونین خواھد بود کھ طی آن میلیون ھا تن کشتھ، زخمی و آواره خواھند شد
ستیزی آنان بدون  اما ایران ستیزان بھ گونھ ای سخن می گویند کھ گویی ایران. برابر چشمان ما قرار دارد

  .ھزینھ است

آیا یک اسرائیلی می تواند این سخنان را درباره ی اسرائیل بیان کند؟ اگر  :ایران ستیزی افتخارآمیز -پنجم
 "دخالت بشردوستانھ"جان راولز یکی از مدافعان  بیان کند، مردم و دولت اسرائیل با او چھ خواھند کرد؟

  یران صدق می کند یا بر اسرائیل؟ بھ معیارھای او بنگرید کھ بر ا. است

اسرائیل را دولتی اشغالگر  -از جملھ دولت آمریکا -سازمان ملل. راولز استیکی از معیارھای  اشغالگری
در  242از جملھ قطعنامھ ی  - بھ شمار می آورند کھ مطابق قطعنامھ ھای شورای امنیت سازمان ملل

باید از سرزمین ھای اشغالی خارج  -1980در  465و قطعنامھ ی  1973در  338و قطعنامھ ی  1967
بھ دلیل  -یا خواھد گفت -آیا یک اسرائیلی تاکنون گفتھ است .شده و آن را بھ فلسطینیان تحویل دھد

  اشغالگربودن کشورمن، دولت ھای قدرتمند جھان باید اسرائیل را بمباران یا اشغال کنند؟

شده " جنایات جنگی"مرتکب در غزه ، اسرائیل " شورای حقوق بشر سازمان ملل"مطابق مصوبھ ی 
آیا یک اسرائیلی تاکنون گفتھ است کھ بھ دلیل ارتکاب جنایات جنگی توسط دولت ما، باید بھ اسرائیل  .است

  حملھ ی نظامی کرد؟ 
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، شھرک سازی اسرائیل در مناطق اشغالی را 1980شورای امنیت سازمان ملل در سال  465قطعنامھ ی 
بھ شمار آورده است کھ باید بھ سرعت از آن خودداری " امدانھ ی معاھده ی چھارم ژنونقض ع"مصداق 

شھرک سازی  -کھ اسرائیل ھم عضو آن است -معاھده ی چھارم ژنو. کرده و شھرک ھا جمع آوری شوند
اخیرًا کھ دولت اسرائیل پروژه ی جدید شھرک . بھ شمار آورده است" جنایت جنگی"در مناطق اشغالی را 

عضو شورای امنیت سازمان ملل محکوم گردید،  14ازی در مناطق اشغالی را اعالم کرد و توسط س
وزارت امورخارجھ ی انگلیس این عمل را مصداق نقض معاھده ی چھارم ژنو بھ شمار آورد و تایمز 

بھ استناد  آیا یک اسرائیلی. اسرائیل نوشت کھ بریتانیا اسرائیل را بھ ارتکاب جنایت جنگی متھم کرده است
تاکنون گفتھ  -از جملھ دولت آمریکا -بھ این شواھد و قرائن مورد تأیید سازمان ملل و دولت ھای غربی

  است کھ باید بھ اسرائیل حملھ شود یا اسرائیل باید تجزیھ شود؟

ایران نھ تنھا بھ ھیچ کشوری تاکنون حملھ نکرده و ھیچ کشوری را اشغال نکرده است، بلکھ مطابق 
ھیچ گاه شورای امنیت یا شورای . مھ ی شورای امنیت مورد تجاوز نظامی عراق قرار گرفتھ استقطعنا

  .حقوق بشر سازمان ملل ایران را بھ ارتکاب جنایات جنگی محکوم نساختھ اند

در کنفرانس بازنگری . بمب اتمی است و در عین حال عضو ان پی تی نیست 200 -300اسرائیل دارای 
در " منع تسلیحات ھستھ ای در خاورمیانھ"در نیویورک تصویب شد کھ کنفرانس  2010تی در سال .پی.ان

اما بھ دلیل مخالفت اسرائیل، دولت آمریکا آن . شود برگزار - فنالند پایتخت -ھلسینکیدر  2012دسامبر 
ای موافق پاکسازی خاورمیانھ از سالح ھ -جز اسرائیل -ھمھ ی دولت ھای منطقھ. کنفرانس را لغو کرد

باید بھ اسرائیل  یاغی گریآیا ھیچ اسرائیلی یا غیر اسرائیلی تاکنون گفتھ است بھ دلیل این . ھستھ ای اند
  حملھ ی نظامی صورت گیرد؟

حداکثر ادعای نتانیاھو در نقاشی کودکانھ . حتی دولت اسرائیل مدعی نیست کھ ایران دارای بمب اتمی است
درصدی اورانیوم  20ایران در حال غنی سازی : او گفت اش در مجمع عمومی سازمان ملل چھ بود؟

 بھ دستیابی بھ ایران": کل مدعای نتانیاھو این بود .خط قرمز ماست "با درصد باالغنی سازی " ،است
دستیابی بھ "نزدیک شدن بھ . "است نزدیک ای ھستھ سالح ساخت برای الزمی  شده غنی اورانیوم

بھ ھمین دلیل، این  .مدعایی دیگر" ساخت سالح ھستھ ای"است،  یک مدعا" اورانیوم غنی شده ی الزم
 9/8/91در  -وزیر دفاع اسرائیل -اھود باراک .از سوی دولت آمریکا رد شدبھ صراحت تمام " خط قرمز"

 ١٨٩"، تھران از ٢٠١٢تابستان سال در : گفتدر مصاحبھ ی با روزنامھ ی دیلی تلگراف انگلیس 
ھای سوخت مورد  را بھ میلھ "درصد ٣٨"کھ انبار کرده بود،  "درصدی ٢٠کیلوگرم اورانیوم با غنای 

 سالح تولید برای تالش از موقت طور بھ ایران ، بنابرایندیل کرده استاستفاده در رآکتور تحقیقاتی تب
  .است کشیده دست ای ھستھ

اعالن کردند کھ - وران ریاست جمھوری جرج بوشد -  2007ھفده نھاد اطالعاتی و امنیتی آمریکا در سال 
و  2011در سال  .بھ بعد ھیچ گونھ فعالیت نظامی در زمینھ ی ھستھ ای نداشتھ است 2003ایران از سال 

سخنگوی شورای در مرداد ماه سال جاری، . را تأیید کرد 2007دولت اوباما مجددًا گزارش سال  2012
ای است و  دستیابی بھ سالح ھستھی جمھوری اسالمی نھ در آستانھ  گفتامنیت ملی کاخ سفید بھ رویترز 
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در مناظره ھای انتخابات ریاست جمھوری میان معاون . نھ تاکنون تصمیمی در این باره گرفتھ است
  : گفتب بھ او درباره ی پروژه ی ھستھ ای ایران، بایدن خطا - ناپل رای -و معاون رامنی -جوبایدن - اوباما

منابع نظامی و اطالعاتی اسرائیل و آمریکا کامًال با یکدیگر توافق دارند کھ ایران فاصلھ ی بسیار زیادی با 
ایران نھ تنھا بھ حجم . یچ اختالف نظری میان ما وجود ندارددر این باره ھ. ساخت سالح ھستھ ای دارد

. درصد نیازمند است، بلکھ نیازمند تسلیحات استفاده ی از آن است 20زیادی اورانیوم غنی شده ی باالی 
اینک آنھا فاقد چنین تسلیحاتی ھستند و اگر بخواھند ساختن چنین تسلیحاتی را آغاز کنند،ما و اسرائیلی 

  بنابراین ھیاھو بھ راه انداختن در این مورد برای چیست؟. اھیم شدھا آگاه خو

مدعیات کاذبی می سازند و دستور کار سیاسی ای را دنبال ایران ستیزان بھ شواھد و قرائن کاری ندارند، 
اگر نیست، توجیھ و تشویق تحریم ھای فلج . پیامد منطقی آن استنابودی ایران و ایرانیان می کنند کھ 

اگر کردستان،  تھاجم نظامی،اپوزیسیون سازی دولت ھای بیگانھ و تجزیھ ی ایران چھ معنایی دارد؟ کننده،
خوزستان، ترکمن صحرا، بلوچستان، آذربایجان، گیالن و رشت، بھ کشورھای مستقل تبدیل شوند،دیگر 

جوامع کامًال  باال رفتن چند درصد تورم زندگی مردم فقیر و طبقھ ی متوسط. ایرانی وجود نخواھد داشت
جھان سومی ھیچ صدمھ  "نابود کردن کل اقتصاد یک کشور"آیا . توسعھ یافتھ را دچار اضطرار می سازد

 18کھ از  م ھادور جدید تحری .نابودی اقتصاد ایران است ھدف تحریم ھا ؟ای بھ مردم آن کشور نمی زند
بھمن ماه آغاز می شود،ھمین تعداد محدود خریداران نفت ایران را ھم مجبور می سازد کھ ھیچ ارزی بھ 

  .برسانند" نفت در برابر غذا"ایران ندھند و تقریبًا ایران را بھ وضعیت 

م بھ آزادی و گذار از رژیم استبداد دینی جمھوری اسالمی بھ نظام دموکراتیک ملتزمسألھ ی ی ما،مسألھ 
یعنی رژیمی کھ حقوق ھمھ ی اقلیت ھای قومی و جنسی و مذھبی را بھ رسمیت می  -است حقوق بشر

 ،ایران و ایرانیان بھ دموکراسی، حقوق بشر، کثرت گرایی، آزادی .نھ نابودی ایران و ایرانیان -شناسد
کھ نابودی ایران و ایرانیان را  نیازمند ھستند، نھ ایران ستیزانیو صلح جدایی نھاد دین از نھاد دولت 

: رادیکال ترین شعارھای جوانان ایران زمین در دوران جنبش سبز بھ قرار زیر بود  .تجویز می کنند
  ". جمھوری ایرانی"،"نھ غزه، نھ لبنان، جانم فدای ایران"،"مرگ بر دیکتاتور"
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