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  نگاھی مختصر به سخنرانی رئيس جمھور حسن روحانی
  نقدی در باب سرنوشت مدرنيزاسيون انرژی در ايران

  

  
  

قطعنامه ھای غلط گذشته را « سخنرانی حسن روحانی زير عنوان ٢۵/٠۶/١٣٩۴اری کار ايران، در گزارش خبرگز

منتشر شده است، در اينجا به فراز زيرين در  »  ۵+١مدرنيزه کردن راکتور اراک با ھمکاری دو عضو /ملغی کرديم

  :اين سخنرانی بسنده کنيم 

آنھا : ديم تا راکتور آب سنگين اراک بماند، خاطرنشان کرد ھا مذاکره کر که ھفته کيد بر اينأرئيس جمھور با ت« 

ھا   آب سنگين را به کار نبريد اما بعد از ماهۀگفتند کلم گفتند راکتور آب سنگين برای ما قابل قبول نيست و حتی می می

تور آب سنگين که نوع راک  مگاواتی اراک را و ھم اين۴٠مذاکره در نھايت ھم آب سنگين را پذيرفتند و ھم راکتور 

  .». ايران بتواند اين راکتور را مدرنيزه کند۵+١باشد و توسط خودشان يعنی به کمک دو کشور گروه 

خرج داده و نام کشورھائی را که تا ديروز خواھان ه  رئيس جمھور روحانی اندکی تسامح بهالبته در متن منتشر شد

کستانی بودند و امروز می خواھند رآکتور آب سنگين اراک ی تا مراکز دانشگاھی و مراکز کودئبمباران مراکز ھسته 

  به زبان نياورده، و نمی دانيم اين دو کشور کدامين ھستند ؟... را مدرنيزه کنند

ًاخيرا طی يک گزارش به نوشته و ارسال احمد مزارعی، موضوع خيانت فرانسوی ھا به عراق در مورد بمباران مرکز 

ی عراق کار می ئدر واقع فرانسوی ھائی که در مرکز ھسته . دآوری ھائی شده بودی عراق توسط اسرائيل يائھسته 

  .کردند، مخفيانه دستگاھی کار گذاشته بودند تا رديابی محل توسط رادار ھواپيما امکان پذير شود
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 دور نگھداشته ی ايرانئً اکيدا بايد از مراکز ھسته ۵+١در نتيجه با چنين پيشينۀ تاريخی، دست کم يکی ازاين کشورھای 

 و انگليس ھم به ھمين گونه نمی امريکاروشن است که . نباشد» دو کشور«شود و اميدوار باشيم که فرانسه يکی از آن 

» دو کشور مدرنيزه کار«در صورتی که يکی از اين سه کشور به . باشند» دوکشور مدرنيزه کار«توانند و نبايد عضو 

ی ايران ئًما يک مأمور سازمان سيا شناسائی کنيم که ھدفش تخريب مراکز ھسته تعلق داشته باشد، روحانی را بايد حت

 و فرانسه مناسبات بسيار نزديکی با تروريسم امريکا نبايد فراموش کنيم که اين سه کشور، به ويژه ًةخاص. خواھد بود

بيش از پيش برای حيات » يشم نوينجادۀ ابر«اسالمی دارند و اين پيوندھای دوستانه با جھان اسالم و القاعده با گسترش 

در نتيجه چين و . امپرياليست ھا به شکل مبرم تری مطرح خواھد بود و در نتيجه برای ايرانی ھا نيز بايد معنی دار باشد

  . المان+ روسيه باقی می مانند 

نيزه کنند، در اين به گمان من، اگر چين و روسيه آن دو کشوری باشند که قرار است رآکتور آب سنگين اراک را مدر

 المانًولی کشور دوم حتما بايد ) به طريق اولی روسيه) (؟(پس چين يا روسيه ...  با آن مخالفت می کرد۵+١صورت 

می و فروند زير دريائی ات۶ً نمی توانم بگويم که مثل فرانسوی ھا عمل خواھند کرد، ولی اخيرا الماندر مورد . باشد

حاال اين که فروخته اند يا کادو داده اند، ... تا امروز چھار فروند آن تحويل داده شدهبرای اسرائيل سفارش گرفتند که 

البته دستگاه دين اسالم در ايران ھميشه عليه ... در غير اين صورت روحانی را بايد مأمور سيا بدانيم). ؟...(نمی دانم 

از سخنرانی . ميت و نفی زندگی و ضد بشربھ: طور کلی عملکرد دين در ھمه جا يکسان است ه ايران عمل کرده و ب

روحانی می توانيم به عمق خصلت کالھبردار و رياکار دين اسالم پی ببريم، که تحقير بين المللی ايران را به عنوان 

  .پيروزی به شرط چاقو و مدرنيزاسيون جلوه داده است

  .وشت انرژی در کشور ايران ھدايت می کندًولی موضوع مدرنيزاسيون رآکتور آب سنگين اراک، ما را مستقيما به سرن

روشن است که دستگاه : معراج (جالب است بدانيم و خبرگزارس فارسی به نقل از معاون بازرگانی ھواپيمائی معراج 

 سال پيش گره می زند، پيشا اسالم ٣٠٠٠دين اسالم در ايران ھمه چيز را با مفاھيم و زبان قرآن و اعتقادات قبايل عرب 

 نفر از ۴٠٠٠٠ّ شد و سپس در ھمان سال اول به ايران تحميل کردند، البته پس از بريدن سر ءسالم نيز احياکه با ا

که اين تھاجم خونبار ... نياکان ايرانی در اصطخر و تجاوز به زنان و دختران و کودکان و به بردگی کشيدن بازماندگان

اين ھمه از گروگان ھای ... ب محمدی تا امروز ادامه يافتهو دھشتناک و بھيمی اسالم با ھمان شيوه ھای سال اول نا

کس نمی دانست که نخستين گروگان ھای دين اسالم در ايران خود ايرانی ھا  ئی در ايران حرف زدند، ولی ھيچامريکا

ی و کوچک معاصر ئ سال و نه تنھا جمھوری اسالمی که در مقابل اسالم اصلی يک رويداد حاشيه ١۴٠٠ھستند، طی 

 فروند ٢در اين راستا «  ھواپيما به کشور تا دوسال ديگر ٢۵ورود «:  نوشته است ٢۵/٠۶/١٣٩۴به تاريخ ) ستا

 روز عمليات مداوم، نقاشی چھره يوزپلنگ ايرانی روی دماغه ھواپيما ٣ انتخاب شد و با ۶٠٠-٣٠٠ و ٣٢٠ايرباس 

  »انجام شد 

 فرھنگی بسيار درخشان ۀايران دارای سابق« عی شده است که در متن سخنرانی روحانی که در باال اشاره کردم، مد

نمونۀ خريد اير باس سابقۀ فرھنگی و علمی ايران و جايگاه ايران را در عصر حاضر به يمن اسالم علم » علمی است

 اند و پرور به روشنی توضيح می دھد، حاال معلوم نيست يوزپلنگ ايرانی را ايرانی ھا روی دماغۀ ھواپيما نقاشی کرده

  يا اين که خود ايرباس زحمت اين کار را به عھده گرفته است ؟ 

  

  چگونگی انرژی در ايران و مدرنيزاسيون

ايرانيان زير »  فرھنگی بسيار درخشان علمیۀسابق«در ھر صورت اين موضوع دو کشوری که قرار است با وجود 

نظر می رسد بلکه پيامد اين چنين تناقضی می تواند ه ی ايران را مدرنيزه کنند، نه تنھا تناقض آميزبئساخت ھای ھسته 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

گوئی شيخ روحانی می خواھد به ھر وسيله ای شده تحقير را به پای پيروزی . ماجرا را کمی مشکوک و آلوده سازد

  .برساند

ن دارد که ما به سرنوشت کلی انرژی در کشورمان در اينجا روحانی به ما قول مدرنيزاسيون می دھد، ولی جای آ

 مسجد در کشورکه قرار است آن را تا ده ھا ٧٠٠٠٠ نفر به حج عمره می روند، با ٨٠٠٠٠٠ساليانه بيش از . بينديشيم

 ھای ٢٢ژيک و برای مقابله با اف يًھزار فروند مسجد معراج پيما افزايش دھند و اتفاقا سپاه پاسداران نيز به داليل سترات

ئی بخشی از ھزينۀ جبران کاستی ھای ايران در زمينۀ امور مذھبی را به عھده دارد و بخشی از ھزينۀ ساخت امريکا

ساخت و سامان فرايض دينی از پنج نوبت نماز در روز تا زيارت امام رضا و حج . مساجد مدرن جديد را می پردازد

تا تمام گردھمآئی ھا در روزھای )...  عمرۀ خود را داردمداگويا سه نوع حج وجود دارد و ھر ک(عمره و حج تتمع  

 ١۴جمعه در مسجد و نماز جماعت، رعايت تقويم اسالمی، عاشورا، تاسوعا، شام غريبان، ضربت خوردن، شھادت 

معصوم ھر کدام مراسم خاص خود را دارد، و پس از ھر شھادتی يادآور می شوند که بر فالن روز بايد دوباره تدارک 

 بخوانيد برای مرگ و مرگ —مذھب، دستگاه دين تمام تار و پود ھستی جامعه را برای فرايض دينی ... ينند، بب

ھمه چيز در راه خدا، . ً برای آسمان بسيج می کند و تقريبا ھيچ برای انسان—) می گويم چرا مرگ مضاعف(مضاعف 

تمام اين فرايض دينی در تحليل نھائی به . انسانو ھمه چيز برای خدا و برای خواست خدا، و نه ھرگز برای خواست 

زيک به انرژی و حتی فروش انرژی به  دينی در ايران و قاچاقچيان متافتمام حيات انگلی دستگاه. انرژی نيازمند است

  .بستگی دارد» سابقۀ فرھنگی بسيار درخشان علمی«شکل نفت خام طبيعی بدون دخالت 

 ايران و به تبع آن نگرش دستگاه دين اسالم و سپس، طبقۀ بورژوازی نگرش رئيس جمھور جمھوری اسالمی در

کمپرادور ايران به موضوع مدرنيزاسيون، به طريق اولی يک نگرش جزئی و در نتيجه بيمارناک به موضوع 

 که من مدرنيزاسيون تا جائی که من می دانم و تا جائی. زيرا مدرنيزاسيون نمی تواند وارداتی باشد. مدرانيزاسيون است

گوھای ايران با  و آموخته ام يعنی گامی به پيش در راستای تسلط و شناخت انسان بر طبيعت، در حالی که تمام گفت

 حاکی از محدوديت ھای خاصی برای ايران است، حتی حق دفاع  ملی برای نيروھای نظامی ايران محدود شده ۵+١

ه موضوع دفاع ملی و موضوع نوع جنگ افزار بستگی به در حالی ک). به عنوان مثال محدوديت در برد موشک ھا(

تھديدات موجود دارد، ولی می بينيم که امنيت ملی ايران بايد بر طبق يک معاھدۀ بين المللی گلستانی عمل کند يعنی با 

امش اين جريان ن. واقعيت، شناخت، تسلط بر طبيعت و تسلط بر تھديدات عينی و تدارک پاسخ مناسب بايد متارکه کند

  .مدرنيزاسيون نيست

و عالوه بر اين مدرنيزاسيون ابزارھای توليد انرژی بايد محصول شناخت و کار انسان و در راستای تسلط انسان بر 

ولی در اينجا اتفاقی مبھم روی می دھد، زيرا ... طبيعت و تسلط انسان بر زندگی خودش به عنوان بخشی از طبيعت باشد

  .موضوع اصلی اينجاست. انحراف کشيده می شودمی بينيم که اين انرژی به 

ًمدرنيزاسيون انرژی ايران را به عھده گرفته اند، الزاما موجب مدرنيزاسيون » دو کشور ديگر«به ھمان شکلی که 

در اينجا می بينيم که موضوع مدرنيزاسيون رآکتور آب سنگين اراک به مشکل . جامعۀ ايران نمی شود و نخواھد شد

می کند، زيرا نه تنھا توسط ايرانی ھا انجام نمی گيرد و نه تنھا به ھدف مدرنيزاسيون جامعۀ ايران نيز خاصی برخورد 

نگرانی اصلی روی استقالل ... ی بوده ئ تمام نگرانی روی دست يابی ايرانيھا به تکنولوژی ھسته —[انجام نمی گيرد 

 + ۵+١ران بوده که حاال اين نيروھا در زندان ھای انرژتيک، روی استقالل ايران و روی ارتقاء نيروھای مولد اي

 بلکه بيشتر برای خارج ساختن سلطۀ ايرانيان بر توليد ] —جمھوری اسالمی يکی پس از ديگری دق مرگ می شوند

 انرژی ھا برای ارتقاء زندگی انسان ھا روی کرۀ خاکی به —ً خصوصا —ًمضافا بر اين که . انرژی انجام می گيرد

برای . سد، برای زندگی به مصرف نمی رسد، زيرا تمام فعاليت ھا به امور مذھبی گره خورده استمصرف نمی ر
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.  سعودی ھا به شکل مدرنتری بازسازی کردند٢٠٠۴برای پرتاب کردن ريگ به ابليسک ھا که در سال . خواست خدا

نحرف ساختن شناخت و تکنولوژی و و اين ھمه يعنی م. برای تسليم به موجودی تخيلی و موھومی به نام خدا يا هللا

جای زندگی در زمين با قول و قرار موھومی در جھان باال با جريان ابدی ازلی رود ه انرژی و سرکوب انسان، مرگ ب

  ...شير و عسل و آزادی ابدی و ازلی در انجام تمام اعمالی که در جھان خاکی ممنوع و حرام اعالم شده

له تنھا به وجه فنی أمس. نمی تواند به واقعيت بپيوندد سنگين اراک به اين سادگی ھا در نتيجه مدرنيزاسيون رآکتور آب

 چه کار می کنيم ؟ به کجا می ٣٢٠خالصه نمی شود، بلکه بايد بپرسيم که با انرژی توليد چه کار می کنيم ؟ با ايرباس 

  خواھيم پرواز کنيم و برای چه کاری و به چه ھدفی ؟

ز ھمانھائی خريداری می کند که کشور سوريه را تخريب کردند و صد ھا ھزار جوان را کشتند قدرت حاکم ايرباس را ا

 يک روز آوارگی ؟ من می توانم برای شما تعريف کنم که حتی يکشب در خيابان –و ميليون ھا نفر را آواره کردند 

 و عراق و افغانستان زير بمب و باران اماندن درقلب زادگاه حقوق بشر يعنی چی، چه رسد به بيابان ھای سوريه يا ليبي

. ی ايران قطع نظر نکرده اندئھمانھائی که با وجود تمام تبليغات اخير يک ثانيه از طرح بمباران ھسته ... سرب داغ

  ...هللاء خريده اند، زيارت قبول باشد انشا٣٢٠حاج آقا ايرباس 

  

  ٢٠١۵مبر  سپت١٧/پاريس /گاھنامۀ ھنر و مبارزه
  

  

  

  

  

 

 


