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  تحريم يا فرصت طالئی برای ايران
  پيرامون موضوع تحريم بين المللی ايران "ايرج سيف"نقدی بر مصاحبۀ مجلۀ ھفته با 

  

 

در » تحريم ھا و تأثيرات آن بر مردم ايران« برگزار کرد که تحت عنوان "ايراج سيف" ھفته مصاحبه ای با اخيرا مجلۀ

در اين جا بر آن ھستم تا محتوای اين مصاحبه را با گزارشات و نظريات ديگری که در اين ). ١(يوتوب نيز منتشر شد

  . قرار دھم در تالقی با يکديگر،زمينه و از جمله برخی ديدگاه ھای خودم

بی گمان می توانيم با موضع گيری و ايرج سيف در مخالفتش با تحريم ھا ھمراه شويم و يا وقتی که تحريم عليه ايران را 

 گری در روياروئی با آن را مطرح می ءبه عنوان تحريف و نقض قوانين بين المللی معرفی می کند و ضرورت افشا

. ه در خارج از کشور به سر می برند، می توانيم مطمئنا با او موافق باشيمسازد،  خصوصا برای بخشی از ايرانيانی ک

در آينده بايد ببينيم که جنبش مقاومت ايرانيان در خارج از کشور به شکلی در خواھد آمد و از عھدۀ چه کارھائی بر 

 برای تحليل حقيقت جويانه،  افشاگری و تالش پی گيرخواھد آمد، من فکر می کنم که دست کم يکی از نتايج آن، مطمئناً 

دست کم، می تواند بی اعتباری اپوزيسيون ھای ايرانی را که در خدمت اھداف امپرياليسم جھانی ھستند، و در عين حال 

بارزترين بخش از طبقۀ بورژوازی وابسته و معامله گر را تشکيل می دھند، در رابطه با موضوع تحريمھا و حتی در 

 و بايد اضافه کنم که يکی از نظريات قديمی من ھمواره پافشاری روی مبارزه عليه اين نوع .موارد ديگر آشکار سازد
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اپوزيسيون ھا بوده، و بر اين باور ھستم که تمام آنھائی که خواھان پيشرفت و استقالل و آزادی و قدرت قانونمدار برای 

 کنند، و به عنوان ءيسيون ھای پنتاگونی را افشاايران ھستند، آنھائی که خواھان چنين تحوالتی ھستند می بايستی اپوز

 دمنتقد و يا کنشگر اجتماعی و فرھنگی و يا به عنوان طرفدران  تاريخ سازان اصلی که توده ھای مردم باشند، می باي

صفوف خودشان را قاطعانه از آنھا تفکيک کنند، اين موضوعی است که خوشبختانه در صفوف کمونيست ھای ايرانی 

اقتصاد بدون سياست کور است، سوسياليسم «مقالۀ .  تحليل ھائی در اين زمينه منتشر می کنندشده بوده و دائماً شناخته 

، ارگان حزب کار ايران، از ھمين نوع ٢٠١٢مبر ، دس١۵٣نتشر شده در توفان شمارۀ م» خود مستقر نمی شوده خود ب

البته .  به دستم رسيد و راه گم کرده ھا می باشد که اخيراً تالش ھای حقيقت جويانه و پدافندی در روياروئی با مزدوران

جمھوری «سوء تعبير نشود من طرفدار يا عضو اين حزب نيستم و حتی در برخی موارد يعنی مشخصا روی موضوع 

در (ولی چنين رويکردی برای انحرافات موجود بين اپوزيسيون ھای ايرانی . با اين حزب مخالف ھستم» ھای ايران

از سوی اين نوع روشنفکران متعھد، تنھا به اين معنا است که در مکتب ملت مبارز ) پ افراطی و راه سّومی ھاطيف چ

خوبی آموخته اند و در چنين کارزارھائی نيز از فرھنگ مردم ايران الھام می گيرند، و حرف ه ايران  درسھايشان را ب

زيرا اگر جز اين می بود، امروز، . ر مشق خود قرار داده اندآنھا را تکرار می کنند و آرمان و خواست ھای آنھا را س

  .ايران نيز اساسا وجود خارجی نمی داشت

  

  در باب بھانۀ تحريم ھا

ايرج سيف برای اين اھداف سه وجه قابل تفکيک در .  يکی از موضوعات مطروحه، به اھداف تحريم ھا باز می گردد

  .»م شده، اھداف اعالم نشده و پيامدھای اجتناب ناپذيراھداف اعال«:  از ندنظر می گيرد که عبارت ا

لۀ اتمی ايران ، از ديدگاه اياالت متحده و اروپا قابل توجيه بوده، و با أدر رابطه با مس] ظاھراً [تحريم ھا به قطع يقين 

 می گويد که ولی  مشخص مردم را زير فشار می گذارد، ايرج سيف و به طور کامالً ءعلم به اين امر که تحريم ھا ابتدا

دولت ) ھدف اجتناب ناپذير( چنين است که با فشار به روی مردم -  يعنی اھداف اعالم شدۀ آنھا –قصد تحريم کننده ھا 

  .ايران را از برنامۀ اتمی خود منصرف سازد

 بپردازيم ولی من فکر می کنم که برای ھر چه بيشتر روشن شدن موضوع تحريم ھا، بايد به اصل و اساس بھانۀ آن نيز

از روی آن ) »لۀ اتمی و حرفھا يا خطاھای احمدی نژادأمس«(به اختصار و اشارۀ سريع که در توضيحات ايرج سيف 

تحليل ھای متعددی از پژوھشگرانی مانند ميشل شوسودوسکی و تی يری ميسان و بسياری ديگر که ما .  عبور می کند

رزه منتشر کرده ايم، نشان داده است که موضوع اتمی ايران بھانه ای بيش  تحليل ھای آنھا را در گاھنامۀ ھنر و مبادائماً 

با اين وجود ما بايد . نيست و آن چه بيش از ھمه موجب نگرانی تحريم کننده ھا می باشد، استقالل و قدرت ايران است

  .ه بپردازيم به محتوای اين بھانه ای که منجر به تحريم ايران از سوی اياالت متحده و اروپا شدمشخصاً 

ی صلح آميز محدود می شود، و اگر ئ به توليد انرژی ھسته اياالت متحده به خوبی می داند که برنامۀ اتمی ايران صرفاً 

بايد به » اتمی ايران«ولی برای درک عميق موضوع . ھم چنين برنامه ای داشته است سال ھا پيش رھا کرده است

اين جزئيات را برای ما توضيح داده است، ) ٣و٢(ميشل شوسودوسکی. نيمجزئيات ستراتژی نوين ايالت متحده رجوع ک

  .  از ديدگاه ستراتژی نوين اياالت متحده، چگونه تعريف شده است» اتمی ايران«و به دقت نشان می دھد که موضوع 

ف می کند که ی برای اھداف نظامی را به طور مشخص بر اين اساس تعريئستراتژی نوين اياالت متحده، برنامۀ ھسته 

 در صورتی که تصميم - در چه بازۀ زمانی –به عنوان مثال ايران از ديدگاه فنی و رشد نيروھای مولد در چه مدتی 

 ی نظامی ھم نداشتهئ اگر ايران برنامۀ ھسته ای دست يابد؟ به اين معنا که حتئ می تواند به ساخت سالح ھسته –بگيرد 

به اين معنا که ايران نبايد به حدی از رشد و آگاھی . ن و خطرناک تلقی می شودنوظباشد، برای آنھا ايران ھمچنان م
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  به ساخت سالح اتمی - که حد و حدود آن را نيز پنتاگون تعيين می کند –فنی برسد که بتواند در بازۀ زمانی مشخصی 

از سوی امپراتوری به تعبير (...) بوددر نتيجه تحريم و سپس جنگ احتمالی عليه ايران که الزاما اتمی خواھد . نائل بيايد

 برای ساخت بمب اتمی اقدام کند و به نتيجه يک بازۀ زمانی فرضی بازمی گردد، که ايران طی آن می تواند احتماالً 

در اينجا به روشنی می بينيم که آنچه پيش از ھمه آماج تحريمات و تھديدات امپراتوری اياالت متحده قرار گرفته، . برسد

ً ی ايران برای اھداف نظامی نيست، بلکه مشخصاً ئھسته ۀ برنام   نيروھای مولد ايران و رشد توليدات داخلی و نھايتا

 از کلمۀ به ھمين علت نيز ھست که رسانه ھای امپرياليستی با وقاحت تمام بعضاً . استقالل ايران را ھدف گرفته است

به اين معنا که گوئی جمھوری اسالمی گويا . فاده می کننددر رابطه با نقشۀ اتمی جمھوری اسالمی است» سانکتوآريزه«

و غير قابل » معبد مقدس«کردن ايران، يعنی در پی تبديل کردن ايران به » سانکتوآريزه«نظامی در پی - با برنامۀ اتمی

ند برای آن باشد و آنھا نتوانبه عبارت ديگر گوئی ھر آنگاه کشوری و ملتی بخواھد مستقل . دسترسی ساختن آن می باشد

ين تکليف کنند، و بر آن مسلط شوند، قانون بين المللی نقض شده است و گوئی اگر ايران به بمب اتمی دسترسی پيدا تعي

خواھد شد و در اين صورت امپراتوری نمی تواند به راحتی به اين کشور تجاوز کند و تخريب » سانکتوآريزه«کند 

می کنند برايشان ناممکن می گردد و می بينيم که در برخی مصاحبات با کشور و قطع نسل مردمی که در آنجا زندگی 

جای آن که ه رسانه ھای بين المللی، رئيس جمھور ايران، محمود احمدی نژاد نيز در دام اين بازی زبانی می افتد، و ب

 نتيجه می بينيم که در. »مگر بمب اتمی شوروی را از فروپاشی نجات داد؟« کند، می گويد ءنيّت امپراتوری را افشا

امپراتوری و رسانه ھايش با زبان بی زبانی خودشان ايران را تشويق می کنند که چنانچه می خواھد مستقل باشد و از 

اياالت متحده و اروپا بارھا نشان داده اند که به ھيچ قانونی . حمالت احتمالی ما در امان بماند بايد بمب اتمی داشته باشد

ندازند، در صورتی که با ملت بی دفاعی سروکار داشته بيمحض اين که چشم طمع به ملک و مال شما ه پايبند نيستند و ب

را باب روز » خطر ايران برای جھان« خواھند گذاشت و اسطورۀ ء شان را به اجراۀباشند حتما طرح ھای تجاوزکاران

از سوی ) چماق قفقازی(ی موشک بوالوا در رابطه با نزاعی که در سوريه به پا شده، پرتاب آزمايش. خواھند کرد

  .روسيه نشان داد که غرب امپرياليستی تا چه اندازه آداب معاشرت بين المللی را رعايت می کند

 امپراتوری اياالت متحده در تمام -دۀ ر دست پرو–به ھمين علت نيز شگفت آور نيست که اپوزيسيون ھای ايرانی مدافع 

و در بررسی آثاری که ) ۴(ما بارھا در تحليل ميان فرھنکی ايران. نگی عقيم باشندعرصه ھای سياسی، اجتماعی، فرھ

به عنوان فرھنگ آلترناتيو در خارج از کشور به ما تحميل کردند، از سينما تا رمان، و رسانه ھا، نشان داديم که تا چه 

 مولد اختناق ھستند و در رأس مسائل اندازه ضد فرھنگی و ضد ھنری و در نتيجه عقيم بوده اند، از اختناق برآمده و

شرايط توليد آثار ميان فرھنکی ايران در طيف ھای مختلف . بنيادی نيز ھيچ اختالف نظری با پوزيسيون ندارند

جز ه اپوزيسيون ايران در خارج از کشور، و حتی خصوصا سينمائی که از ايران صادر شده، تحت ھيچ شرايطی ب

اياالت (چون که جامعۀ به اصطالح بين الملل . و توطئه عليه ھنر ممکن نبوده استقانونی سازی اختناق و سرکوب 

نمی توانست و نمی تواند از جريان ) متحده و اروپا و کشورھای وابسته به آنھا مانند عربستان سعودی و قطر و غيره

 مثل خود يعنی مشخصاً ( باشد ھائی دفاع کند که متناسب با رشد نيروھای مولد ايران و مشوق خالقيت در سطح عمومی 

در نتيجه می بينيم که يکی از خصوصيات تمام ).  مثل طبقۀ بورژوازی وابسته و معامله گرجمھوری اسالمی و مشخصاً 

آثار فرھنگی و ھنری که مورد حمايت پنتاگون يا اروپا قرار گرفته است، در واقع ھمان خصوصيات بورژوازی وابسته 

 ساختن فعاليت ھنری و فرھنگی به تعدادی از افراد که تعدادشان از انگشتان يک دست نبايد منحصر: و معامله گر است 

تجاوز کند، و ھمين امر به بھای سرکوب عمومی، و حتی با تھديد به قطع نسل و به شکلی که ايرج سيف می گويد 

  .يک ملت انجام گرفته است» مجازات عمومی«
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 نوين امپرياليسم اياالت متحده در رابطه با ايران به موضوع منع گسترش براين اساس می بينيم که طرح ستراتژيک

  - فرھنگ  و ھنر – نيروھای مولد و توان تکنولوژيک و استقالل ايران سالح ھای اتمی محدود نمی شود بلکه مشخصاً 

ز توليد انرژی ھسته را ھدف گرفته است و خيال خامی خواھد بود که اگر ما تصور کنيم که با تعطيل کردن تمام مراک

ی نظامی حرف بزنيم، ئچون که نمی توانيم از تعطيل کردن مراکز ھسته . ی صلح آميز تھديدات به پايان خواھد رسيدئ

يم که اگر ئی ندارد و در ثانی می توانيم بگوجز در تبليغات امپرياليستی، وجود خارجه  چنين چيزی، بزيرا که اوالً 

 و مختصراً ...  محاسبات و تعابير محافل غربی حمله به ايران نيز ناممکن می شدوجود خارجی می داشت، بر اساس

 مطابق به خواست ی اش قطع نظر کرد و کامالً ئ در زمان معمر قذافی از برنامۀ ھسته ايادآوری می کنيم که کشور ليبي

مان ماندن اين کشور از جنگ امپرياليست ھا عمل نمود، ولی با اين وجود ديديم که چنين سازشکاری ھائی موجب در ا

  .  نشداتحميلی و تخريب و تجزيه و چپاول ذخيرۀ اقتصادی و منابع نفتی ليبي

 بر اساس ھمان بازۀ زمانی مفروض -  به عنوان ترفند و دروغ – در نتيجه داوری کشور ھای تحريم کننده ظاھراً 

زيرا که ممکن است داليل ...لۀ اتمی بدانيمأسا بر اساس اختالف نظر در مورد مالبته اگر فرض ر(صورت گرفته است 

).  بی اھميت تبديل کند، خواھيم ديدا به موضوعی ثانوی و حتديگری وجود داشته باشد که موضوع اتمی را اساساً 

روشن است که چنين موضوعی توجيه منطقی ندارد و تنھا می تواند معرف سياست قدرتمدارانۀ امپراتوری اياالت 

خلع سالح در پيوند تنگاتنگ با منع گسترش سالح ھای اتمی سوی ديگر بايد يادآوری کنيم که موضوع از . متحده باشد

گاه چنين موردی را مطرح نمی  واقع رسانه ھای حاکم در غرب ھيچ نيز مطرح می باشد، که دراتمی کشورھای دارنده

 در حال  عکس دائماً هن را خلع سالح کنند و بکنند و چنان که می بينيم کشورھای دارندۀ سالح اتمی خيال ندارند خودشا

ولی داشتن آن را برای کشورھا و مردمی که در تھديد سالح ھای . مدرنيزه کردن سسيستم ھای نظامی خودشان ھستند

در نتيجه ايران و يا ھر کشور ديگری که  برگۀ منع گسترش سالح ھای . کشتار جمعی به سر می برند، ممنوع می دانند

 کرده، وقتی طرف مقابل نمی خواھد به تمام مفاد قرارداد عمل کند، از ديدگاه قانونی آنھا نيز می توانند ءمضااتمی را ا

 بازخواست کنند و حتی از تعھدی که سپرده اند قطع نظر کنند، – از دارندۀ سالح اتمی –در مورد خلع سالح اتمی از او 

در عين حال ما نيز می توانيم تصور کنيم که به ھمين دليل . تچون که يک طرف قرارداد به تعھد خود عمل نکرده اس

برای کشورھای دارندۀ سالح اتمی، به دليل سرپيچی از اجرای قرارداد، تحريم ھائی را در نظر بگيريم، و از اين بدتر 

ه اند، تا آينده ای  کشورھائی را که از سالح اتمی تاکتيک و نسل برانداز استفاده کرداز شورای امنيت بخواھم که اساساً 

نامعلوم و يا تا زمانی مشخص از داشتن حتی ارتش متعارف نيز محروم شوند و اين کشورھا تحت نظارت سازمان ملل 

با آگاھی و يادآوری اين امر که آزمايش ھای اتمی و اتمی تاکتيک خساراتی به کرۀ زمين وارد ساخته . [متحد قرار گيرند

  )].تی مناطقی در خود اياالت متحدهح(است که بازگشت ناپذير است 

 که به ٨٠منطقۀ قديمی پرتاب آزمايشی بمب ھای اورانيوم ضعيف شده در سال ھای ) مريکاااياالت متحدۀ (در اينديانا 

  )٥(اعالم و برای ھميشه محکوم شده است» منطقۀ قربانی شدۀ ملی«عنوان 
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 ی در گراميتئسايت پرتاب اورانيوم ضعيف شده در مرکز مطالعات ھسته 

 شما مطمئناً .  در فردای پس از جنگ جھانی دوم تعيين کردندجاپانلمان نازی و ا يعنی تقريبا ھمان سرنوشتی که برای 

 عاقالن بر سفيه به من نگاه خواھيد کرد و پوزخند خواھيد زد  با نگاه-  از قوانين بين المللی –خاطر چنين تصوراتی ه ب

 و بعد از چند لحظه،  ديگر نگاه خواھيم کرد و من ھم به شما نگاه خواھم کرد و پوزخند خواھم زد و بعد ھر دو به يک

  .ھر دو از خنده منفجر خواھيم شد

ستراتژيک اياالت متحده ھيچ تفاوتی بين سالح ھای اتمی و غير اتمی  عالوه بر اين، بايد دانست که در طرح نوين 

 که استفاده از سالح اتمی توسط ارتش  بر اين، مضافاً )مراجعه شود به نوشته ھای ميشل شوسودوسکی( وجود ندارد

تر عملياتی ئار تيد رياست جمھوری نيز ندارد و فرماندھان نظامی بر اساس نيازی که دئاياالت متحده ديگر  نيازی به تأ

احساس می کنند، می توانند از جعبۀ ابزار پنتاگون يعنی جائی که از اين پس ھيچ تفاوتی بين سالح ھای اتمی و غير 

  .اتمی وجود ندارد برداشت کرده و عليه اھداف مورد نظرشان استفاده کنند

ی ايران يک بھانه ئيم که موضوع ھسته ئو بگ به شکل قطعی– تقريبا –در نتيجه با توجه به چنين چشم اندازی می توانيم 

بيشتر نيست و اين بھانه که خود آنھا نيز به بی اعتباری آن اعتراف کرده اند، اھداف ديگری را پی گيری می کند، يعنی 

 ھا  نمی توانند مطرح می کنند، چون که چيزی وجود دارد به نام افکار عمومی که البته آن را نيز از سالاھدافی که علناً 

 بر اين که مردمی که در کشورھای امپرياليستی زندگی مضافاً . پيش با ابليس نمائی کشورھای مسلمان، آماده کرده اند

می کنند، نه تنھا تحت تأثير رسانه ھای امپرياليستی ھستند بلکه واجد فرھنگ امپرياليستی، طبقاتی و نژاد پرستانه نيز 

نظر می رسد ه ای بی دفاع برای آنھا امری روزمره و حتی ضروری نيز بھستند، در نتيجه اعالن جنگ عليه کشورھ

 اعالم کنند، و نمی توانند بگويند که ما می خواھيم روی منابع نفت و گاز چرا که اھداف پنھانی خودشان را صراحتاً ... 

صرۀ چين و روسيه و تسلط بر نمی توانند بگويند ما برای محا. شما تسلط داشته باشيم و تمام کرۀ زمين به ما تعلق دارد

  .ھند به سرزمين شما نيازمند ھستيم، و استقالل و قدرت شما برای ما دست و پا گير است

، من فکر می کنم که حقيقت »اعالم شده، اعالم نشده و نتايج اجتناب ناپذير«: در مورد تحريم ھا با اھداف سه وجھی 

برای درک عميق مفھوم اين تحريم ھا، بايد به . ن مطرح کرديمباز ھم کمی دورتر از اين مطالبی است که تا کنو

نگاھی »  ای اورانيوم ضعيف شدهاسرار و رسوائی سالح ھ«سخنرانی روزنامه نگار فرانسوی ونسان رينوآر دربارۀ 

  :می گويد » جنگ صفر کشته«ندازيم، او در اين سخنرانی در مورد بي

ه مريکائی ھا می دانند در حال انجام چه کاری ھستند، می دانند که با با که، ولی سومين دليل، به گمان من، اين است...«

ولی چيزی که برای آنھا اھميت دارد، اين است که . کار بردن اورانيوم ضعيف شده به چنين نتايجی دامن زده می شود

نگ با صفر کشته يعنی اين ج. جنگی را بر پا کنند که ھيچ کشته ای ندھند، يعنی جنگ با صفر کشته، در جبھۀ خودشان
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زيرا، امروز نظريۀ نوينی مطرح کرده اند که مبنی بر آن جنگ می تواند خوب . کس کشته نشود که در جبھۀ آنھا ھيچ

باشد به اين شرط که ما ھيچ کشته ای ندھيم، در نتيجه کاربرد سالح اورانيوم ضعيف شده برای پاسخگوئی به چنين 

با اورانيوم ضعيف شده تمام تانک ھای دشمن را ظرف چند ساعت تخريب می . می رسدنظريه ای بسيار عالی به نظر 

  .کنيد

 »علت پيروزی سريع ما کاربرد اورانيوم ضعيف شده بود«: سرھنگ اريک داکسون 

به ياد می آورم که ھوای . تنھا گلوله ھای اورانيوم ضعيف شده دريافت کرديم« می گويد که مريکائی مشخصاً ايک افسر 

دی بود و به دليل دود ناشی از آتش سوزی در چاه ھای نفت ديد خوبی نداشتيم، ولی ما با تجھيزاتمان می توانستيم با ب

تيراندازی ھای ما نيز خيلی دقيق و برای . وجود دود غليظی که فضا را تاريک کرده بود، ببينيم و جنگ را ھدايت کنيم

 ».عتماد به نفس زيادی به دست آوردندبه ھمين علت سربازان ما ا. دشمن مرگ آور بود

 صفر کشته، يعنی وقتی می گويند که ما سالح ھای مخرب و دھشتناک به کار   چنين تمايلی برای جنگ از نوعۀدر نتيج

 . می بريم، ھيچ اھميتی ندارد، مھم اين است که ما برندۀ جنگ صفر کشته باشيم، و دشمنمان را ويران کنيم

متفقين طی جنگ دوم جھانی .  از جنگ دوم جھانی منشأ گرفته است می آيد؟ اين نظريه مستقيماً ولی اين نظريه از کجا

چه کردند؟ متفقين می گفتند جنگ ارتش عليه ارتش، مناسب نيست، خيلی طول می کشد و خيلی از سربازان ما کشته 

. لمان را از کار می اندازيمااقتصاد .  کنيملمان را بمباران میالمان؟ ا. خواھند شد، در نتيجه چنين راه حلی مناسب نيست

  .  تضعيف شودتمام کارخانه ھا و راه ھای ارتباطی، و شھرھا را نيز ويران خواھيم کرد تا روحيۀ مردم کامالً 

کشوری که راه ارتباطاتی ندارد، توليد ندارد، و مردم ھم روحيۀ شان را از دست داده اند، چون که بی خانمان شده اند 

به اين شکل بود که متفقين پيروز شدند، و . نزديکانشان را ديده اند، کشوری است که ديگر توان جنگيدن نداردو مرگ 

 جنگ نوين چيز ديگری  متفقين گفتند،  نخير،. و غيره بی اساس است» ...آخرين نبرد«...تمام اين داستان ھای قھرمانی

در .  شده گذاشتء به اجراجاپانو اوج اين نظريه در . جنگ نوين تخريب کشور است و نه تخريب ارتش کشور. است

 گفتند که می توانيم به زانو درآوريمش ولی سه چھار سال طول می کشد تا تمام جزاير را تسخير کنيم، جاپانمورد 

تسليم نمی شويد؟ بمب دوم را ھم پرتاب می کنيم، روی سر زن و . [پس تصميم گرفتند بمب اتمی را پرتاب کنند...

 ...]هبچ

لمان يعنی ھمين، يعنی کشتار ا و جنگ عليه جاپانجنگ عليه . برای حفاظت از جان سربازان غير نظاميان را می کشند

بايد زن و بچۀ دشمن را سربازان برای رژه خوب ھستند، در نتيجه . نمی خواھيم نظاميان ما کشته شوند. غير نظاميان

 ....ی يعنی کشتار زن و بچه ھای دشمنبمب اتم. ، با سالح ھای وحشتناک و جھنمیکشت

البته با انگيزۀ . دموکراسی جنگ ابدی را اختراع کرده است. جنگ متوقف نمی شود، موضوع به ھمه مربوط می شود

 .صلح ابدی

 )۶ (»...جنگ ابدی برای صلح ابدی«حدود بيست سال پيش يک کتابی آمريکائی منتشر شد به نام 

ريم و اھداف سه گانه اش، البته تنھا می تواند به عنوان حاملی برای بحث ھای نظری در نتيجه تمام اين داستان تح

مطرح باشد، ولی اصل داستان اين است که جنگ شروع شده و ھدف اياالت متحده و اروپا کشتار مردم ايران، خسته 

  .کردن مردم برای تسلط بر ايران است

يک از کشورھائی که تا کنون مورد  ش طرح ھائی دارد و به ھيچالبته اين طرح آنھا است، ولی ايران ھم برای خود

از ديدگاه جغرافيائی می گويند که در دنيا سه کشور وجود دارد که تسخير آن .  شباھتی ندارد،تجاوز ناتو قرار گرفته

طرافش را آب يکی از اين کشورھا خود اياالت متحده است، و به اين دليل که ا. توسط نيروھای بيگانه خيلی مشکل است

فرا گرفته و به وسعت يک قاره است، دومی روسيه است به دليل آب و ھوای سرد و وسعت آن که يک ششم تمام کرۀ 
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از ديدگاه جمعيتی نيز ايران با بيش . زمين را در بر می گيرد، و سومين کشور ايران است، به دليل کوھستانی بودن آن

و مھمتر از ھمه اين است که . نظر می رسده  ميليونی ب٣٠ ميليونی و عراق ۵ ا ميليون نفر، کمی مشکلتر از ليبي٧٧از

بين تمام کشورھائی که در اين دو دھۀ اخير مورد تھاجم  تجاوز اياالت متحده و اروپا قرار گرفته، ايران تنھا کشوری 

انسوآ ژره ستراتژيست به گفتۀ فر. مريکا خودش را آماده کرده استا برای مقابله با ١٩٩٢است که از ھمان سال 

مريکا و اروپا اين است که نمی دانند ايران چه سالح ھائی در اختيار دارد، افرانسوی، يکی از مشکالت نظامی برای 

 بر اين که ايران سازندۀ اسلحه است ھر چند که ممکن است نسبت به معادل غربی آن از کيفيت نازلتری مضافاً 

عالوه بر اين چين و روسيه . گاه تمام سالح ھايش را به نمايش نمی گذارد ران ھيچبه ھمين علت نيز اي. برخوردار باشد

 اھداف اعالم ازبه داليل ستراتژيک برای امنيت خودشان و منافع خودشان از ايران پشتيبانی خواھند کرد، زيرا که يکی 

  .نشده، اتفاقا تنگ تر کردن محاصرۀ اين دو کشور است

  

  ی برای ايرانتحريم يا يک موقعيت طالئ

ی در جھان ھستند ئ، روی دوم سکه اين است که کشورھا اين تنھا ايران نيست که به فروش نفت يا گاز نيازمند استاوالً 

 متوقف شدن ادی و ازلی نيستند، و در نتيجه حتامر که چنين منابعی اباين که به نفت و گاز نيازمند ھستند و با آگاھی به 

ھمين حاال يک لولۀ گاز از ايران به سوی دريای مديترانه کشيده . گی به حساب نمی آيدفروش نفت و گاز مصيبت بزر

مطمئنا اين گاز را نمی خواھند به دريا بريزند و خصوصا در ساحل شمالی . شده که از عراق و سوريه عبور می کند

ز در قرن بيست و يکم نسبت به نفت  گويا که منابع انرژی گادريای مديترانه مشتريان زيادی در اروپا دارد، و اساساً 

در مورد تحريم بانکی نيز ايران جايگزين ھائی دارد، به عنوان مثال، به شکلی که ). ؟(اھميت بيشتری پيدا خواھد کرد 

  . در رسانه ھا منعکس شد، ايران با ھند مراوداتش را از طريق روپيه پول رايج ھند معامله می کند، يا بخشی از آن را

ولی تا اينجا با تمام مقاالتی که .  در جايگاھی نيستم که بتوانم اطالعات دقيق و جامعی در اين مورد عرضه کنمالبته من

عالوه بر اين . در زمينۀ مسائل ژئو ستراتژی خوانده ام، می توانم بگويم که روسيه و چين در کنار ايران خواھند بود

تواند  کشاورزی ايران می. ھاجم امپرياليست ھا قرار گرفته نداردايران ھيچ شباھتی به کشورھائی که تا کنون مورد ت

از ديدگاه من، . برای مردم ايران کافی باشد، با اين وجود از ديدگاه من، خطر اصلی برای مردم ايران تحريم ھا نيستند

 به قول –خطر اصلی از سوی . خطر اصلی، دشمن اصلی دشمن طبقاتی، طبقۀ بورژوازی وابسته و معامله گر است

زيرا ھمان گونه که از سوی . و احتکار کنندگان کاالھا بر مردم ايران اعمال می شود» حاجی بازاری ھا «-معروف 

 .ايرج سيف و ديگر منتقدان مطرح شده است، پاسخ اين تحريم، در تشويق توليدات داخلی و رشد نيروھای مولد می باشد

 طالئی نيز در رابطه به چنين راھکاری معنی پيدا می کند و اين فرصت. در اين موضوع ھيچ ابھامی وجود ندارد

جز ملت ايران، و آنھائی که خواھان پيشرفت جامعۀ ايران ھستند، با آن ه يک از طرفين دعوا، ب موضوعی است که ھيچ

 به شکلی که حتی  به شکل بنيادی عقيم است،عالوه بر اين، طبقۀ بورژوازی وابسته و معامله گر اساساً . موافقتی ندارند

اگر از روی اجبار نيز چيزھائی در اين زمينه زمزمه کند، قادر به انجام آن نيست، زيرا با توليد، خالقيت، آموزش 

به ھمين علت مسائل و مشکالت فقھی و دينی و .  با فروپاشی خودش به عنوان طبقه مواجه می شودمؤثر، فوراً 

و تمام مشکالت . ی به مھمترين مسائل رسانه ھای حاکم تبديل می شودمبارزات درونی دين اسالم بين شيعه و سنت

گناه مذھبی نزد افراد تعبير و تعريف کنند، و برای برون رفت از  موجود را نيز می خواھند با دامن زدن به احساس

  . می خواھند نسخۀ پرھيزکاری و رعايت اصول و فروع دين بپيچند و حتماً مشکالت عينی نيز حتماً 

  .خاطر منافع ھمين طبقه استه ت طالئی نيز اگر از دست برود تنھا بفرص
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 به باور من، نه تنھا ھيچ مصيبتی به حساب نمی –ولی اگر ايران نتواند نفت خام و يا گاز بفروشد، به يک عبارت کلی 

 نسل ھای آينده منابع سر جای خودشان برای. آيد، بلکه حاوی يک فرصت طالئی برای اعتالی جامعۀ ايرانی نيز ھست

فروش نفت . ايران نيازمند است که از اقتصاد وابسته به مواد خام يعنی از دوران توحش فاصله بگيرد. باقی خواھند ماند

ما برای باز . خام و گاز طبيعی و معادن آھن و غيره به ھيچ عنوان موجب اعتالی جامعۀ ما نبوده و نيست و نخواھد بود

زمانی که ايرانيھا . ن و خانه ھای اجتماعی به منابع سنگ آھن خودمان نيازمند ھستيمسازی ايران و خطوط راه آھ

ای پاسخ گوئی به نيازھای توانستند نفت را از طريق گسترش صنايع پتروشيمی به محصول توليد شده و کاالئی بر

 جامعۀ ايرانی و حتی اعتالی د در اعتالینتبديل کنند، اين منابع طبيعی نيز می توان) و نه نيازھای سرمايه(جامعه 

خوشبختانه من تنھا فردی نيستم .  در سطح جھانی معنی دار باشداند افغانستان و عراق و غيره و حتھمسايگان ايران مان

  . که چنين چشم اندازی را ترسيم می کنم و بيشتر احساس می کنم که آن چه را که از فرھيختگان آموخته ام بازگو می کنم

 تحريم ھا موجب شد که ايرانيان ءابتدا.  تحريم ايران برای ايران و ايرانيان يک فرصت طالئی بزرگ استبه اعتقاد من

االن اگر اشتباه نگفته باشم گويا که ايران حدود . به ضعف ھای خودشان پی ببرند و وابستگی  اقتصاد کشور آشکار شود

ود آمده اند؟ در آمدھای ايران چگونه تقسيم شده است؟ آن اين قرض ھا چگونه به وج.  ميليارد قرض بين المللی دارد۴٠

که حتما بخش مھمی   بر اينچه روشن است اين است که يک عده در گردش چرخھای اقتصادی ثروتمند شده اند، مضافاً 

گويا ايرانی . از اين سرمايه ھا نيز به حسابھای خصوصی در غرب ريخته شده و  يا در دبی سرمايه گذاری شده است

ر از اليعنی صدھاميليارد د. ر در دبی سرمايه گذاری کرده و ورشکست شده اندالھای پولدار سالھا پيش  صدھا ميليارد د

ری که از ايران به ترکيه گريخت معلوم نشد که به چه سرنوشتی دچار شد؟ ولی قرض ال ميليارد د١٨. دست رفته است

ری که به ترکيه فرار کرده و دست دولت ترکيه افتاده، امروز الارد د ميلي١٨موضوع . باال آمده را مردم بايد بپردازند

  .ديگر فراموش شده است

  

  :پی نوشت 

  ثيرات آنھا بر مردم ايرانأتحريم ھا و ت )١

embedded_player=feature&cirERlkYYNA=v?watch/com.youtube.www://http  

   )دو بخش(ايران : در آستانۀ سومين جنگ جھانی، ھدف . ميشل شوسودوسکی) ٢

19/post/com.blogfa.mobarze-v-honar-g://http  

  )دو بخش(جنگ اتمی عليه ايران . ميشل شوسودوسکی)٣
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  ميان فرھنکی ايران)۴

/com.blogfa.interculturel.www://http  

۵(  

L’arme à l’uranium appauvri : 20 ans après, où en est-on ? par Joël Pénochet 

http://reineroro.kazeo.com/divers/armes-a-l-uranium-appauvri-20-ans-apres-ou-en-est-

on,a2120129.html 

  اسرار و رسوائی سالح ھای اورانيوم ضعيف شده) ۶
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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