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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M آئينۀ ايران

 
  ميد محویح: برگردان از

  ٢٠١٣ نومبر ٣٠

  !مسألۀ ھسته ئی ايران، زمان حقيقت

                                                           

و به نتيجه رسيد به خودی خود يک يمبر در ژن نو٢۴ئی ايران که به تاريخ لۀ ھسته توافق بين المللی در رابطه با مسأ

  .رويداد سياسی است

  :به صحنه نگاه کنيم 

، وزير المانمی و اعضای دائمی شورای امنيت، و قدرت ات۵شخصی تمام وزرای امور خارجۀ، از يک سو حضور 

  .ين آشتونرتۀ اتحاديۀ اروپا کاامور خارج

  ايران: از سوی ديگر 

  .روی برگ کاغذ بی تعادلی بزرگی را مشاھده می کنيم

 جھانی يعنی به ٢١ بوده و ردۀ الرليارد د مي۵٠٠  تقريباً ٢٠١٢توليد ناخالص داخلی ساالنۀ ايران طی سال :  اقتصاد -

  . بوده استيدنميزان سو

   ميليون ايرانی٧۵ مقابل ۶ ميليارد نزد کشورھای ٢:  جمعيت -

ر ال ميليارد د١۵کمتر از اسرائيل و امارات عربی نزديک (ر برای ايران ال ميليارد د١٠ معادل ۀبودجۀ ساالن:  نظامی -

ر ال ميليارد د۶٢ر در سال، فرانسه ال ميليارد د۵٠بستان سعودی با بودجه ای معادل در سال برای ھريک و کمتر از عر

  .ر در سالال ميليارد د٧٠٠و اياالت متحدخ تقريبا 

 ماه که در ۶ يک توافق نامۀ موقتی به طول مطمئناً . با اين وجود مذاکره ای در کار است و راه حل و توافق نوشته شده

  .  گذاشته شده استء به اجرامی تواند ببيند که تا چه اندازه توافقات مشخصاً پايان آن ھر يک از طرفين 
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  !نخستين رويداد اينجاست 

، انگلستان و فرانسه به شکل جمعی متعھد شده اند که بخشی از دارائی ھای مسدود المانچين، اياالت متحده، روسيه، 

ر از کل دارائی ھای ايران که ال ميليارد د٨ تا ۶مبلغی معادل يعنی . شدۀ ايران در بانکھای مختلف خودشان را آزاد کنند

  . استدالر ميليارد ۵٠معادل 

زرا پذيرفته ئی صلح آميحق ايران را برای استفاده از انرژی ھسته ) اتحاديۀ اروپا (١+ ۶به شکل جمعی، کشورھای 

ی را پذيرفته اند ئنع گسترش سالح ھسته د کرده اند زيرا عضويت ايران بين کشورھائی که منشور مئياند، در واقع تأ

  .اين حق بين المللی را قائل می شود 

می و درصد ساخت بمب ات٢٠که با اين ( درصدی را متوقف کند ٢٠ايران متعھد شده است که غنی سازی اورانيوم 

صد برای  در۵ درصد و ٣،۵و می تواند به غنی سازی اورانيوم در سطح ) ممکن نيست و کاربرد بھداشتی دارد

  ).می خود را ايجاد کندوايران دارای يک مرکز اتمی است و می خواھد دومين مرکز ات(می ادامه دھد وسوخت مراکز ات

می را رعايت کرده ود کرده اند که ايران منشور منع گسترش سالح ھای اتئي قدرت جھانی تأ۶با امضای اين قرار داد، 

بمب «نين سالحی نيست و بر اين اساس به تبليغات وسيع جھانی مبنی بر می ندارد، و در پی ساخت چوسالح ات. است، 

می صلح آميز و نظامی و يا گذار از يکی به ديگری دامن زده بودند که وبه ابھامی که بين برنامۀ انرژی ات» ايرانی

 جمھوری اسالمی را می گريخته بوده و تبليغاتی که بيانيه ھایوگوئی از نظارت بازرسان آژانس بين المللی انرژی ات

  .می نيست دروغ می خواند، پايان بخشيدوکه خواھان ساخت سالح ات مبنی بر اين 

  

  . اعالم کردند که ايران دروغ نگفته است رسماً ١+۶کشورھای ! دومين رويداد مھم سياسی

 پاريس دچار مشکل بر مال شدن چنين حقيقتی، اعضای جبھۀ صھيونيست را در پايگاه ھايشان در تل آويو، واشينگتن و

ساخته و نشانی است از بازگشت ايران به جامعۀ بين المللی، يعنی بازگشتی که عھده دار شدن رياست جنبش کشورھای 

  .  خاتمه دھد١٩٧٩غير متعھد تنھا می توانست به نفع اين کشور تمام شود و به حذف طوالنی مدت آن از سال 

 مصيبت بزرگی تلقی شد، يعنی از دست دادن ژاندارم اصلی امپرياليسم در ۀۀ پھلوی از ديدگاه غرب به مثابلسقوط سلس

اگر از مصيبت بارترين احتمالی که می توانست به وقوع بپيوندد اجتناب شده بود، به اين معنا که تصاحب . خاور ميانه

ب با رژيم جديد به از ايجاد جمھوری سوسياليستی در ايران جلوگيری کرده بود، ولی خصومت غر قدرت توسط مالھا 

  .شکل تمام و کمال باقی ماند زيرا به عصر پھلوی و پايگاه امپرياليستی با شديدترين فشارھا خاتمه داده بود

  

   سال غرب برای سرنگونی جمھوری اسالمی تمام تالش خود را به کار برد٣۵طی 

سپس .  سال از آن پشتيبانی کرد٨ طی غرب عراق را تشويق کرد که به ايران حمله کند و اين کشور را مسلح ساخت و

عليه ايران محاصرۀ اقتصادی به راه انداخت و سعی کرد به اشکال گوناگون در امور داخلی کشور مداخله کند و 

و عراق   ٢٠٠١را راه اندازی کرد، و عالوه بر ترکيه از طريق افغانستان سال » ی ايرانئھسته «سرانجام اردوی ضد 

غرب طی سال ھا ايران را به بمباران و تسخير نظامی تھديد . ا به محاصرۀ نظامی درآورد اين کشور ر٢٠٠٣سال 

  »!می نمی خواھيموما سالح ات« اعالم داشت که ر بی ھيچ ترسی به حقيقت تکيه کرد و دائماً کشوکرد، ولی اين 

   

  !حقيقت در جايگاه نيروی عظيم سياسی 
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باز دارد؟ ھمانگونه که سه کشور » میوسالح ات«گو را از ساخت چه عاملی می توانست ايران ماکياولی و دروغ

 نکردند و سالح اتمی در اختيار گرفتند، با اين ءاسرائيل و ھند و پاکستان منشور منع گسترش سالح ھای اتمی را امضا

  .ن بودپای تھديداتشاالفان ايران بودند که دروغشان ھمدروغگو مخ. وجود از جامعۀ بين الملل نيز حذف نشدند

  .و شکست خورديمبر در ژن نو٢۴ن و روسيه توافق کند و روز  شد با چيرجبھۀ دروغ، تھديد و تحريم مجبو

ھر چه پيش بيايد اکنون و رويدادھای احتمالی ديگر، يک برگ مھم به تاريخ معاصر ضميمه شده و مذاکرات آينده 

  .ی استدربارۀ راه خروج از بحران سوريه متأثر از اين رويداد تاريخ

   

  

   

  پی نوشت گاھنامۀ ھنر و مبارزه

ناتيو غرب به  منعکس ساختن محتوای رسانه ھای آلتر،الزم به يادآوری می دانم که طرح گاھنامۀ ھنر و مبارزه از آغاز

روئی با رسانه ھای نوکران امپرياليسم جھانی يعنی اپوزيسيون ھای ايرانی و ناتوی فرھنگی در زبان فارسی در رويا

  .  بود و ھستغرب

يا نظامی ندارد، ئی سپس بايد يادآور شوم که با توجه به بازشناسی عمومی و جھانی مبنی بر اين که ايران برنامۀ ھسته 

خاطر داشته ه امروز می توانيم با دقت بيشتری نقش اپوزيسيون ھای خود فروخته و بی وطن ايرانی در غرب را ب

  .باشيم

 اين موضوع را بايد مطرح کنيم و به ياد ءابتدا.  شکل ابھام آميزی به ھم گره می خوردلۀ ھمچنان بهدر اينجا چند مسأ

ی نبوده و نيست، با اين ئ مشکل غرب امپرياليستی در رابطه با ايران برنامۀ ھسته ء از ھمان ابتداداشته باشيم که اساساً 

  .رو می شويمه وجود در سانه ھا دائما ما با اين ھمين موضوع روب

 اين منشور را در چشم انداز کشورھائی که ی، دائماً ئه بر اين در رابطه با منشور منع گسترش سالح ھای ھسته عالو

می کشورھای دارنده مطلبی گفته ومی ھستند مطرح می کنند ولی به ندرت پيش می آيد که از خلع سالح اتوفاقد سالح ات

  . شود

  

  حميد محوی

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣مبر  نو٢٩

  وبالگ کوماگر

260Comaguer Bulletin n°   

  ٢٠١٣مبر  نو٢٨مرکز مطالعات جھانی سازی، 

 


