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   برای غربروياروئی: علم و فرھنگ در ايران

  

ملت ايران از اين حرکات ھراسی . با اسلحه ايران را نشانه گرفته ايدمی خواھيد مذاکره کنيد ولی ] ئی ھاامريکا[شما «

  )آيت هللا علی خامنه ای(» .نخواھد داشت

   

جو بايدن معاون رئيس . تبديل می شود) ١+۵اياالت متحده و (بار ديگر به آماجی برای کشورھای غربی  ايران يک

 اظھار داشت که بروری ف۴روز دوشنبه ) استی فرانسهروزنامۀ دست ر(» فيگارو« در مصاحبه ای با امريکاجمھور 

. »ی مورد بحث، بسته خواھد شدئپنجرۀ ديپلماسی  در مذاکرات مرتبط به برنامۀ ھسته «به ايران اخطار کرده است که 

جوی راه حل  و آنچه به ما مرتبط می باشد، ما ھمچنان در راستای جست. توپ در زمين ايران است«و اضافه کرد که 

ولی پنجرۀ ديپلماتيک بسته می . ی ايران تالش می کنيمئپلماتيک برای مسائل جامعۀ بين الملل در مورد برنامۀ ھسته دي

او از دسترسی ايران به سالح اتمی جلوگيری خواھد :  روشن بوده است رئيس جمھور اوباما در اين مورد کامالً ...شود

 ».و تضمين آن ھر آنچه را که ضروری باشد انجام خواھيم  دادو ما برای اين که چنين واقعه ای روی ندھد . کرد

، نزديک  به دوھزار بازرسی از سوی آژانس بين المللی ١٩٧٧ی، از سال ئبايد دانست که در مورد برنامۀ ھسته 

انه ھا با اين وجود، تمام رس. ی انجام گرفته و ھيچ يک اثری از آثار ساخت بمب اتمی را نشان نداده استئانرژی ھسته 
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ی دست يافته ئبه گونه ای گزارشاتشان را منتشر می کنند که گوئی چنين واقعه ای روی داده و ايران به سالح ھسته 

  .است

: ، رئيس جمھور ايران احمدی نژاد اعالم کرد که ايران با موفقيت اورانيوم را غنی ساخته است ٢٠٠۶ اپريل ١١

  ».ی پيوسته استئھای دارندۀ انرژی ھسته  اعالم می کنم که ايران به جمع کشوررسماً «

واليت فقيه ايران، آيت هللا علی خامنه . اورانيوم با استفاد ه از چندين ھزار سانتريفوژ  تا سه و نيم درصد غنی شده بود

، براساس گزارش سايت انترنتی او، در حالی که ايران در محاصرۀ اقتصادی واشينگتن به سر بروری ف٧ای پنجشنبه 

  .ی ايران را نپذيرفتئرد، پيشنھاد اياالت متحد ه برای آغاز مذاکرات دو جانبه دربارۀ برنامۀ ھسته می ب

، جو بايدن به تھران دررابطه با مذاکرات امريکامعاون رئيس جمھور » پيشھاد جدی«اياالت متحده، چند روز پس از 

) المان+ ده، فرانسه، انگلستان، روسيه، چين و اياالت متح (١+۵ی در چھار چوب گروه ئ ھسته ألۀمستقيم دربارۀ مس

 و ايران ١+۵پس از چندين ماه توقف، . د کرد که مجازاتھای جديدی عليه ايران در نظر گرفته استئيروز چھار شنبه تأ

  ).١( در قزاقزستان دوباره آغاز کنندبروری ف٢۶به توافق رسيدند که مذاکرات را از 

  

   دو وزن، دو معيار اندازه گيری

در مذاکرات « مذاکره کنندۀ ايرانی سعيد جليلی ديروز اظھار داشت که ايران از حقوق خود قطع نظر نخواھد کرد و 

ی به عنوان موضوع مورد بحث از تعھدات بين المللی اش پا فراتر ئآينده با قدرت ھای بزرگ دربارۀ برنامۀ ھسته 

  ».نخواھد گذاشت

 ٢۶ قاطعانۀ ايران در مرحله ای مطرح می گردد که سعيد جليلی بايد روز اين يادآوری در مورد موضعگيری بسيار

برای راه اندازی دور تازه ای از مذاکرات ) بزرگترين شھر قفقازستان و پايتخت پيشين آن] (آلما آتی[ در بروریف

  .ی ايران با نمايندگان بزرگترين قدرتھای جھان مالقات کندئپيرامون پروندۀ ھسته 

از مالقات پيشين در مسکو ) الماناياالت متحده، روسيه، چين، فرانسه، انگلستان و  (١+۵ ايران و گروه مذاکرات بين

 قطعنامۀ شورای امنيت در ۶ی ايران با ئبرنامۀ ھسته (...)  در وضعيت رکود کامل به سر می برد٢٠١٢ جونطی 

 مجازاتھای اعالم شده، با ٢٠١٠ که از سال چھار قطعنامه ھمراه با مجازات بود،ھر سازمان ملل متحد محکوم شد و 

  .محاصرۀ اقتصادی و نفتی توسط غربی ھا شدت بيشتری پيدا کرد

 گسترش – منع –ايران به تمام تعھدات خود در چھار چوب پيمان نامۀ «: به نقل از سعيد جليلی نوشت ) ٢(آژانس ايسنا

مردم ايران نمی پذيرند که با (...) خود برخوردار گردد ی عمل کرده است و بايد از تمام حقوق ئ ھسته – سالح ھای –

  ».آنھا مثل بقيۀ مردم جھان رفتار نشود

در چھارچوب خردمندانۀ ستراتژی مرتبط به انرژی، فراسوی انرژی فسيلی، انرژی ھيدروليک گسترش يافته بی آن که 

د را فراموش کنيم، ايران دارای معادن سامانه ھای توليد انرژی خورشيدی و توربين ھای توليد انرژی از توان با

  .ی برنامه ريزی کرده استئاورانيوم است و در راستای ساخت مراکز توليد انرژی ھسته 

.  مگاوات الکتريسيته است٢٠٠٠٠ی جديد شامل طرحی می گردد که قادر به ايجاد قدرتی معادل ئساخت مراکز ھسته 

به ھمين علت، اجرای چنين طرحی به غنی . نمايند سال آينده ايحاد ١۵مقامات در نظر دارند که چنين مراکزی را طی 

.  برابر تسريع گردد۵ تا ٣سانتريفوژھا اجازه می دھد که فرآيند غنی سازی اورانيوم . سازی اورانيوم نيازمند است

تاب افزايش می متخصان ايرانی بر اين باور ھستند که برای پاسخگوئی به چنين نيازی، در حالی که مصرف انرژی باش

  .ی نيازمند خواھد بودئ مرکز ھسته ٢٠يابد، کشورشان به 
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 در صد در سال ٨طور متوسط ه به دليل افزايش جمعيت و افزايش روند گسترش صنعت، مصرف انرژی در ايران ب

ی تجارتی در خاورميانه را در شھر بوشھر به ھمکاری ئ، ايران نخستين مرکز ھسته ٢٠١١سال . افزايش دارد

  )٣(متخصصان روسی راه اندازی کرد

 ايران برورید کرد که در اوايل فئي منتشر شد، تأبروری ف٢١گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی، که پنجشنبه 

، آژانس مشاھده کرد که ايران ٢٠١٣ بروری ف۶«. استقرار سانتريفوژھای مدرنتری را در مرکز نطنز آغاز کرده است

  . » ام در نطنز را آغاز کرده است٢ی آر استقرار سانتريفوژھای ا

اسرائيل که پيمان نامۀ منع سالح ھای .  مستقر می شود١برای نخستين بار است که سانتريفوژھای پيشرفته تر از ای آر

ی را امضا نکرده و دارای انبار بمب ھای اتمی می باشد راھکاری را که غربی ھا بايد  برای تخريب ايران در ئھسته 

ھرگز تا اين اندازه به ساخت سالح اتمی نزديک نبوده «اسرائيل اعالم می کند که ايران . رند ديکته می کندپيش بگي

ی را در وضعيت وخيمی ئسرويس ھای نخست وزير، بنيامين نتانياھو گزارش آژانس بين المللی انرژی ھسته . »است

 تجھيزات غنی سازی اورانيوم برای ساخت بمب اتمی ارزيابی کردند و اعالم داشتند که ايران ھرگز تا اين اندازه به

گزارش نشان می دھد که ايران با شتاب به سوی خط قرمزی که نخست وزير در گفتمانش در . نزديک نبوده است

  . نزديک می شود،سازمان ملل متحد ترسيم کرده بود

م، قصه ھای ھزار و يک شب، شبکۀ آب از ديدگاه سھم ميراث فرھنگی بشريت، ما گسترش الفبا و نوشتار، جادۀ ابريش

ل متيليک، کشف حرسانی، بازی شطرنج، نخستين تھويۀ مطبوع، نخستين تشريح جراحی انسان با ابن سينا، کشف الک

صفر در کنار نينوا، بخشی بزرگی از جبر و ھندسه، لوگاريتم با خوارزمی، و سامانۀ نظامی که توسط داريوش اول 

  .توسط رمی ھا کپی برداری شد را به فارس ھا مديون ھستيم سال بعد ۵٠٠ايجاد شد و 

 درصد بود، در حالی ۵٠ميزان سواد آموزی، پيش از انقالب اسالمی، کمتر از «) : ۴(رئيس جمھور ايران اعالم کرد 

 نفر، و ١٧۶٠٠٠ تعداد دانشجويان ١٩٧٩در سال «و عالوه براين »  درصد است٨۶که به يمن انقالب، در حال حاضر 

، ١٩٧٩سال .  نفر بوده است٣۵٧٢٠٠٠ تعداد دانشجويان ٢٠٠٨ نفر رسيده و در سال ٢١۶۵٠٠٠ به ٢٠٠۴در سال 

 بوده است ٢٠٠٠٠ تعداد مقاالت علمی منتشره ٢٠٠٨ی منتشر شده، در حالی که سال ئ مقاله در مجالت حرفه ٣٩٨تنھا 

  .»)٢٠٠۴ مقاله در سال ٣٨۵۵(

توليد ناخالص داخلی برای . ، دومين اقتصاد منطقه است٢٠٠۵ر در سال اليليارد د م۵٧٠با توليد ناخالص ملی معادل 

و پس از روسيه دومين ذخيرۀ گاز . ايران چھارمين توليد کنندۀ نفت در جھان است. ر استال ٨۴٠٠ھر نفر بالغ بر 

  .طبيعی جھان را در اختيار دارد و ششمين توليد کنندۀ گاز در جھان است

ھواپيمای . يران يک قدرت تکنولوژيک است، و دورادور ماھرترين کشور بين کشورھای مسلمان استدر روزگار ما، ا

 ً روز يکشنبه نخستين پرواز آزمايشی با حضور وزير دفاع و .  توسط مھندسين ايرانی ساخته می شودجنگی که تماما

نام » صاعقه« و دومين ھواپيما »آذرخش«اين ھواپيمای جنگی . مقامات عالی رتبۀ نظامی در اصفھان انجام گرفت

  )۶). (۵(دارد

ھمزمان، ارسال ماھوارۀ غير نظامی ايران قرار دادن آن روی مدار زمين می تواند به دليل تنش مناسبات سياسی ايران 

ھمين کارشناس بر اين باور . ، به گفتۀ يکی از کارشناسان، قدرت ھای فضائی را به نظامی سازی فضا بکشاندامريکاو 

  .ئی ما ايجاد کرده استامريکا که ارسال موفقيت آميز موشک حامل نگرانی ھائی را برای ھمکاران است

 ايران اعالم کرد که يک پھپاد تجسسی خارجی ھنگام رزم آيش ٢٠١٢ بروری ف٢٣بنگاه خبری رسمی ايرنا، شنبه 

در گذشته، . کشوری تعلق داشته استايرنا مشخص نکرده است که اين پھپاد به چه . نيروھای ايرانی سرنگون شده است

مبر دس ۴با اين وجود رويداد يکشنبه . ئی را رھگيری کرده استامريکاايران چندين بار اعالم کرده بود  که پھپادھای 
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بر اين اساس می توانيم نتيجه بگيريم که .  در ابعاد و برد جغرافيای سياسی به شکل فوری و عميقی تأثير گذاشت٢٠١١

  .را اھلی ساخته اند» حيوان«انی مھندسين اير

 کمترين چيزی که دربارۀ آن می ،جرج استانچی به سھم خود، از آخرين گزارش صندوق بين المللی پول حرف می زند

به . خوبی انجام گرفته استه م اين است که گزارش او حاکی از اين امر است که در ايران ادارۀ امور بئيتوانيم بگو

مجبوريم «.  ابليس نمائی شده است درک کنيمنی چنين اعترافی را در مورد کشوری که دائماً راحتی می توانيم سنگي

نه تنھا به يمن بھای بين المللی نفت و گاز، بلکه به دليل حرکت ھمگام رشد . بپذيزيم که اين کشور رشد دائمی داشته است

 نفع بخش مھمی از صنايع بسيار متنوع شده، به که بايد تأثيرات موتور سريع گسترش اعتبار به. فزايندۀ بخش کشاورزی

برای بھينه سازی توليداتشان، و رقابتی سازی و . را نيز به آن اضافه کنيم)٧(ويژه در بخش شرکتھای کوچک و متوسط 

  )٨.(»تسھيل ايجاد اقدامات جديد

ويد، فراسوی چنين نتايج ماھرانه ای آنچه را که بايد در گزارش صندوق بين جرج استانچی در ادامۀ مطالبش می گ«

 است که خود کارشناسان را به شگفتی واداشته، و مرتبط است به یالمللی پول مد نظر قرار دھيم، مشاھدۀ موفقيت بزرگ

برای بھای انرژی و ، کمکھای مالی ٢٠١٠مبر طی دس. ايران استبازسازی عميقی که در حال متحول ساختن اقتصاد 

طی اين . محصوالت نفتی، الکتريسيته، و گندم، به ويژه افزايش زيادی پيدا کرد.(...) محصوالت کشاورزی حذف شد

دوران گذار و موقتی، مقدار صرفه جوئی شده بين خانواده ھا در اشکال کمک ھای نقدی تقسيم شد که به شکل آزاد می 

عال سازی طرح مدرنيزاسيون در زمينۀ اقتصاد انرژی و امور اداری عمومی توانست مورد استفادۀ شرکتھا برای ف

  )٩(».برای تأمين مالی مدرنيزاسيون آن قرار گرفت

  

  امريکامناسبات ايران و 

من به عنوان «: و ايران، فرانکلن المب با واقعگرائی خاصی می نويسد امريکادر مقاله ای پيرامون سوء تفاھمات 

ولی .  کشور سفر کرده ام٧٠فرانس ھای بين المللی بی شماری شرکت داشته ام و به بيش از نر کئی، دامريکاديدبان 

ھيچ گاه جامعه ای مانند جمھوری اسالمی ايران نديده ام که تا اين اندازه پيچيده، متحول، انرژيک، ماھر و غنی از ايده 

  . آليستھای خون گرمی  باشد که به نيازمندان ياری می رسانند

ئی امريکانظر می رسد زيرا پی می بريم که ايرانی ھا و ه  به ايران در اين دوران پر مشکل، تجربۀ پر تالطمی بسفر

 آری، حتی آن مواردی که به اعتقادات –ديگر نيازمند ھستند و تا چه اندازه منافع مشترکی دارند  ھا چه اندازه به يک

 ۶٠٠٠٠ را ترميم کنند و به دورانی بازگردند که نناسباتشا م که ھر دو ملت بايد فوراً –مذھبی مربوط می شود 

 در –ئی در ايران سرگرم کار و زندگی بودند امريکادانشجوی ايرانی در اياالت متحده تحصيل می کردند و ھزاران 

 فھم نبوده  ھيچ کشوری برای اياالت متحده به اندازۀ ايران غير قابلاحتماالً . (...) ھمآھنگی کامل و برای منافع ھمگان

ر شکل می دھد، حتی بخشھائی ييو چنين وضعيتی احتماال به سياست ابليس نمائی بازمی گردد که ھمه چيز را تغ. است

  )١٠(» . (...)از گفتمان احمدی نژاد دربارۀ اسرائيل و اياالت متحده

 سازمان صھيونيستی در ۵٢  و اسرائيل می باشد ھمراه باامريکاخانم روبين که داوطلب قديمی کميتۀ روابط عمومی 

اياالت متحده ماه گذشته انتخاب چاچ ھاگل را برای وزارت دفاع محکوم کرد، زيرا او به نفع مناسبات احترام آميز 

نظريات ھاگل دربارۀ مجازات ايران و سوريه به مديريت اياالت متحده و ضرورت . متقابل با ايران حرف زده بود

قطعۀ زير . گو، از ديدگاه آنھا از جمله موارد نابخشودی بود و  روابط از طريق گفتاعتماد سازی مجدد و عادی سازی

  :بخشی از بيانات ھاگل را دربارۀ مناسبات بين ايران و اياالت متحده نشان می دھد 
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می کنيم رد ما نبايد برای مذاکره شرط قائل می شديم و تمام آلترناتيوھا را به نفع تنھا يک مورد که ما به ايران ديکته «

 از ضرورت بھبود سازی مناسبات بين دو کشور حرف می زنند، يا از با اياالت متحده، ايرانی ھا غالباً . (...) می کرديم

ايرانی ھا . آنھا دربارۀ چگونگی اقامتشان در ايران می پرسند و اگر به کمک يا اطالعاتی دربارۀ کشور نياز دارند

ئی ھا و با اين تفاوت که خالف بسياری از کشورھا، ھيچ تابوئی وجود امريکا که طبيعتا به ھمان اندازه باز ھستند

  )٩(».ندارد

. داليل بسياری وجود دارد برای آن که واشينگتن به سوی ايران دست دوستی دراز کند، نه تنھا در حرف بلکه در عمل«

تماس، .  و برای ھر دو جامعه مفيد خواھد بود آرزومند چنين مناسباتی ھستندئی ھا قوياً امريکاملت ايران و بسياری از 

و می توانيم اميدوار باشيم که . نجامدمناسبات ايران و اياالت متحده بيگوھای باز می تواند به گشايش  و مالقات و  گفت

ش ھر دوملت با اعمال فشار روی دولت ھايشان آنھا را متقاعد سازند که برای ايجاد پيوند دوستی گذشته ھا را فرامو

  )٩(».کرده و به سوی آينده بنگرند

 گذشته در روسيه منتشر شد توضيح داده است، اين جنوری ٢۶ھمان گونه که تی يری ميسان طی مقاله ای که به تاريخ 

موضوع به درک وضعيت اجتناب ناپذير ايران در طرح تقسيم خاورميانه مرتبط می باشد که کاخ سفيد و کرملين روی 

  .ی ايران را بازشناسی کندئاده ھای جديد اياالت متحده را سرانجام مجبور می سازد که نقش منطقه د«. آن کار می کنند

ی التين به ويژه از ونزوئال که مناسبات امريکابا اين وجود، واشينگتن می خواھد از تھران تضمين بگيرد که از 

ورد چه خواھد بود، ولی محمود احمدی نژاد نمی دانيم واکنش ايران در اين م. بسياری برقرار کرده است، خارج شود

 به آگاھی بارک اوباما رساند که تمام امکاناتش را به کار خواھد بست تا به او در دوری جستن از تل آويو ياری فوراً 

  )١٠(».رساند

شور چگونه ايران خود را در صحنۀ بين المللی مطرح ساخته است؟ توضيح اين امر را بايد در تداوم مقاومت اين ک

جو کنيم که دريافته است که جای شکوه و شکايتی وجود ندارد، و بايد با تکيه به سالح علم، توان و فن آوری  و جست

جلب احترام . جوی کيفيت و دوری جستن از عوام فريبی مبارزه کرد و خود به عنوان محصول آموزش و جست

غرب خواھان ايران پيشرفته نيست و تمام . گی داردموضوعی است که به پشتکار و عرق ريختن در کار و بيداری بست

ايران متعالی ترين الگوی يک کشور در حال . مانورھا به ھدف متوقف ساختن پيشرفت در اين کشور انجام گرفته است

تمدنی چندين ھزار ساله، دومين ذخيرۀ : توسعه و پيشرفت است و تمام امتيازات چنين وضعيتی را نيز در اختيار دارد 

 بر وفق مراد نيست، خيلی دور از مدينۀ فاضله، ھمان مشکالت مرتبط در ايران ھمه چيز کامالً . م انرژی نفت و گازمھ

  .به بزھکاری، بی عدالتی در جامعه رخنه کرده است

آيا ديگر کشورھای . واقعيت اين است، ما با کشوری سروکار داريم که با تکيه به ھوشمندی خاص خود پيش می رود

 می توانند آن را پی گيری کنند در رويکردی که به دانش تکيه دارد پيشرفت کنند و نه اين که  به سرنوشت مسلمان

  .محتوم متوقف شوند که اجبارا به بدبختی مردم می انجامد

Professeur Chems Eddine Chitour 

Ecole Polytechnique enp-edu.dz 

1. Le Guide suprême iranien rejette l’offre de dialogue Le Monde.fr 07.02.2013 

2. http://www.lexpressiondz.com/internationale/169569-l-iran-reitere-ses-droits-sur-le-

nucleaire.html 

3. http://french.ruvr.ru/2013_02_23/LIran-a-choisi-16-sites-pour-la-construction-des-

centrales-nucleaires/ 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

4. Farsnews – Le 1er vol de l´avion de combat, «la foudre», «made in Iran».05 août 2007 

5. Daniel Laurent. Et si l’Iran nous donnait des leçons en matière d’enseignement supérieur? 

Education/ Recherche, jeudi 28 août 2008. 

  برداشت کرده و از ۵ ای قيد شده در شمارۀ نظر می رسد که اطالعاتش را از مقالۀه شمس الدين شيتور ب:  مترجم . ۶

تاريخ عملياتی شدن اين ھواپيما ھا در ارتش ايران اطالعی نداشته است و اين دو ھواپيمای نام برده قديمی تر از سال 

عالوه بر اين بايد از ھواپيمای شکاری .  می باشد٣١٣امروز مدرنترين ھواپيمای جنگی ايران قاھر .  می باشد٢٠١١

نظر می رسد که تمام قطعات اين ھواپيماھا در ايران ه البته بعيد ب. در دو نسخۀ تک خدمه و دو خدمه نيز ياد کنيمشفق 

شايد ھمان تام کت قديمی ) و نه از  ديدگاه استقالل ملی(يدگاه فنی  بھترين ھواپيمای جنگی ايران ازد.ساخته شده باشد

م که ايران باشتاب در حال گسترش صنايع ھوا فضا ئيی می توانيم بگوطور کله البته ب.  ھای قديمی باشد١۴يعنی اف 

  ظرف ده تا بيست سال آينده ما می توانيم می باشد و به يمن تحريم ھا و تھديدات، اگر ھمين ريتم را ادامه دھد، احتماالً 

آگاھی به اين امر که ھمين با . شاھد نخستين ھواپيماھای جنگی واقعا ايرانی و قابل قبول در سطح بين المللی باشيم

به ھمين علت نيز ھست که ايران . ھواپيما ھا نيز از ھم اکنون قادر به انجام مأموريتھای خاص و محدود خودشان ھستند

  . برای ساخت انبوه ھواپيماھای ساخت داخل شتاب زده عمل نمی کند

شنھادات و برنامه ھای حزب کمونيست پشتيبانی از شرکت ھای کوچک ومتوسط ، از سالھا پيش جزء پي. مترجم .٧

.اين موضوع را از روی حافظه ام از يک مصاحبۀ تلويزيونی با  روبرت ھو يادآور شدم. فرانسه در فرانسه بود  

٨. Georges Stanechy IMF Country Report No. 11/241 – Islamic Republic of Iran: 2011 

Article IV Staff Report; August 2011 http://www.legrandsoir.info/iran-rapport-fmi-aout-

2011.html 

٩. Franklin LAMB http://www.legrandsoir.info/les-iraniens-et-l-amitie.html 

١٠. http://www.alterinfo.net/Obama-et-Poutine-vont-ils-se-partager-le-Proche-

Orient_a87127.htm 

- See more at: http://www.mondialisation.ca/science-et-culture-en-iran-un-defi-pour-

loccident/5324239#sthash.aVBVbFch.dpuf 
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