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   ی ايران،ئلۀ ھسته أمس

  ؟موضوع بحث و جدل بين اياالت متحده و اسرائيل 

  

  دخبر داغ صفحۀ اول رسانه ھا تبديل شبه  دوباره ،ی ايران پس از دو رويدادئموضوع برنامۀ ھسته 

   

ی ايران منتشر کرد که مبتنی بود بر ين گزارشاتی دربارۀ فعاليت ھسته ، روزنامۀ بريتانيائی گاردفبروری ٢٤

ً ھم زمان، مخالفان ايرانی . افشاگری ھای سرويس ھای اطالعاتی اسرائيل و آفريقای جنوبی يعنی : مترجم (تقريبا

به شکل مخفيانه در يک سايت زير زمينی، و با وجود اعالم کردند که تھران ) گروه ضد ايرانی مجاھدين خلق ايران

  )١. ( ميانجی گر بين المللی، در حال ساخت سالح اتمی است٦گو با  و گفت

در اين مدت اخير، از اين گونه افشاگری ھا و جنجال ھای اطالعاتی کم اتفاق نمی افتد و حتی می توانيم بگوئيم که 

ولی در مورد گزارشات اخير، بايد به انتخاب زمان . يل شده استتبد) نرم(» سنجه « به امری عادی به مفھوم 

  . اين اطالعات توجه داشته باشيم— افشا گری —انتشار 

که توسط روزنامه منتشر شد در تضاد با چندين بيانيۀ نخست ) موساد(داده ھای سّری آژانس اطالعاتی اسرائيل 

ش ی بود ايران به نقطۀ حساسی رسيده و بی درنگ بمب اتمی اوزير اسرائيل بنيامين نتانياھو قرار می گيرد که مدع
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 وقتی بنيامين نتانياھو در سازمان ملل متحد در سخنرانی جنجالی اش اعالم کرد که ٢٠١٢در سال . را خواھد ساخت

  .ايران ظرف يک سال آينده بمب اتمی خواھد ساخت، سرويس مخفی خودش با او موافق نبود

گرچه ايران اورانيوم غنی شدۀ « : گزارش مخفی موساد را در آن دوران يادآور می شويم در اينجا گزيده ای از 

به اندازۀ کافی در اختيار دارد، يعنی مقداری که برای ساخت چندين بمب کافی خواھد بود، و بخشی از آن را % ٥

ايران .  بيشتر آماده نيستنظر می رسد که ايران ھنوز برای غنی کردن با درسده غنی کرده اند، ولی ب% ٢٠نيز تا 

ی برای دو رآکتور پژوھشی در تھران استفاده می کند، در نتيجه ئرانيوم را برای توليد سوخت ھسته بخشی از اين او

  ».غنی سازی افزايش پيدا نکرده است% ٢٠مقدار اورانيوم با ميزان 

پس، ايرانی ھا س.  بمب اتمی کفايت کندغنی شود تا برای شارژ% ٩٠پيش از ھمه بايد دانست که اورانيوم بايد تا 

را کاھش دادند به اورانيوم ضعيف شده تبديل کردند تا به عنوان سوخت برای رآکتورھايشان استفاده % ٢٠اورانيوم 

  .»طرح حرکت مشترک «  بود، يعنی در ٢٠١٣و در سال يکنند، يعنی موردی که مطابق توافقات ژن

چرا اطالعات : سش باقی می ماند رولی يک پ. ارش مطرح شده کامالً صحيح استتمام مواردی که در اين گز

ً به اين علت که روز ٢٠١٥ روریبمرتبط به دو سال پيش تنھا امروز در پايان ماه ف  ٣ منتشر شده است ؟ مطمئنا

گو  و ران و گفتی ايئ سخنرانی کند و قصد دارد برنامۀ ھسته امريکا، بنيامين نتانياھو می خواھد در کنگرۀ چمار

ً مورد انتقاد قرار دھدئلۀ ھسته أن المللی با ايران را در مورد مسھای ميانجی گران بي نخست وزير اسرائيل . ی قويا

ی ايران ئلۀ ھسته أضای توافقات آينده در مورد حل مسقول داده است تا تمام امکانات خود را برای جلوگيری از ام

  .به کار ببندد

روسيه، اياالت  (١+٥قدرت سياسی خود را برای امضای توافق کلی و مشخص بين گروه دولت اوباما که تمام 

با ايران به کار بست، بيم دارد که سخنرانی رھبر اسرائيل در کنگره ) المانمتحده، چين، بريتانيا، فرانسه به عالوۀ 

  .رو سازده  را با شکست روب١+٥گوھای مشکل آميز و حساس کنونی بين تھران و  و گفت

. »می تواند اشتباه باشد «  جان کری اعالم کرد که موضع گيری نخست وزير اسرائيل امريکار امور خارجۀ وزي

 که  خيلی بيشتر در امنيت به سر می برد،» طرح حرکت مشترک«اسرائيل در حال حاضر از دوران امضای «

  ».او در اشتباه بود. نخست وزير اسرائيل با آن مخالفت می کرد

برای  فريقای جنوبی در روزنامۀ گاردين ا انتشار اطالعات سّری موساد و سرويس ھای اطالعاتی بعيد نيست که

  .خنثی کردن سخنرانی آيندۀ بنيامين نتانياھو در واشنگتن انجام گرفته باشد

نمايندگی اپوزيسيون ايرانی . پاسخ طرفداران نخست وزير به انتشار اين اطالعات خيلی فوری صورت گرفت

يعنی تشکيالتی که سازمان مجاھدين خلق ) ٢)(»مرکز ملی مقاومت ايران«يا (» شورای ملی مقاومت«  توسط 

ايران نقش اصلی را به عھده دارد، تصميم گرفت تا ثابت کند که تھران از سال ھا پيش جامعۀ بين الملل را گول زده 

می ايران مخفيانه به غنی سازی اورانيوم در  جمھوری اسال٢٠٠٨مخالفان ايرانی مدعی شده اند که از سال . است

سايت در عين حال در اين .  در حومۀ شمالی تھران که در اعماق زمين واقع شده ادامه داده است٣سايت لويزان 

  .انجام می گيردIR-4 و IR-2mی و توسعه به وسيلۀ سانتريفوژھای پيشرفته ئپژوھش ھای ھسته 

می ايران وبا اين وجود، گويا اين سازمان در جامعۀ ات. د نشده استئيون تأبيانيه ھای شورای ملی مقاومت تا کن

 در بارۀ —د شد ئي که بعداً تأ—اين سال ھای اخير اعضای آن چندين بيانيه منتشر کردند : دارای منابعی می باشد 

مان را روی زمان بی آن که وارد جزئيات اعالميه ھای اين مخالفان شويم، بايد توجھ. فعاليت ھای متنوع تھران

  .اتفاقی نبوده است) ابن الوقت(زيرا انتخاب وقت انتشار بيانيه برگزيده برای انتشار آن متمرکز سازيم، 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ی ممکن با ئرابکاری عليه تمام توافقات ھسته اين يکی از کارت ھای اصلی تبليغاتی، ھديه ای برای نتانياھو در خ

  .ايران بوده است

ی در عين حال ھديه ای است برای مخالفان ئ ھای اسرائيل عليه توافقات ھسته ن فعاليتاز سوی ديگر، باال گرفت

از .  نيستند١+٥رئيس جمھور روحانی در ايران که مانند طرفداران نخست وزير اسرائيل خواھان ھيچ توافقی با 

پيش کارت ھای ضد اين پس می توانيم منتظر باشيم که مخافان رؤسای جمھور ايران و اياالت متحده بيش از 

  .رياست جمھوری خود را در بازی ھای سياسی روی ميز بگذارند

لۀ ھسته ای ايران پيش از ھر موضوع ديگری به اختالف نظر در مناسبات بين دو مرد سياسی، بارک أبی گمان، مس

  .اوباما و بنيامين نتانياھو تبديل شده است

در مورد مناسبات اياالت متحده و اسرائيل، اختالفات شخصی رھبران کنونی پيوندھای عميق و تنگانگ دو دولتی 

  .که منافع مشترک بسياری در منطقه و در جھان دارند را مخدوش نخواھد ساخت

   

  کلينک متن اصلی در سايت اسپوتني

jDc6TCZB3ixzz#html.20150301/1014936796/analyse/com.sputniknews.fr://http  

   

  ه و مبارز به مقالۀ زير در گاھنامۀ ھنر دمراجعه شو: مترجم 

    پايان ناپذير پيرامون مخالفت امپرياليست ھا با استقالل انرژتيک ايران و گله سگ ھای خانه زادذاکراتم ) ١

٢ (le Centre national de la résistance iranienne )CNRI(  

   

   :مترجمپی نوشت 

 پايان ناپذير پيرامون ذاکراتم ۀ در مقالفبروری ٢٥نوشتۀ حاضر در گسترش مطالبی می کوشد که پيش از اين در 

  .مطرح کردم  مخالفت امپرياليست ھا با استقالل انرژتيک ايران و گله سگ ھای خانه زاد

تشار فکر می کنم يکی از مھمترين مطالبی که تحليل گر روسی مطرح کرده است، موضوع انتخاب زمان ان

  ...است، نام بی مسمائی برای سازمان مجاھدين خلق» شورای مقاومت ملی«از سوی » افشاگری«

تا چه » ...سازمان مجاھدين خلق « يا » شورای مقاومت ملی«در اينجا به روشنی می بينيم که اين به اصطالح 

ً مخالف اندازه به دستگاه تبليغاتی امپرياليستی و صھيونيستی تعلق دارد، تا اين که  بتواند به عنوان يک گروه واقعا

با اين وجود سياست ھای غرب امپرياليستی به ويژه از دوران جنگ ھای چريکی در . ايرانی را تشکيل دھد

 برای سرنگونی قذافی، و سپس مداخلۀ نظامی در سوريه، بيشتر بر اافغانستان عليه شوروی و سپس جنگ عليه ليبي

را به عنوان اپوزيسيون ضد ) اخوان المسلمين و القاعده(ای تروريست اين اساس بوده است که گروه ھ

  .معرفی کنند...ديکتاتور

روشن است که از سياست ھای امپرياليستی و تجاوزکارانه نمی توانيم انتظار داشته باشيم که پيشگامان واقعی و يا 

، به عنوان مخالف يا اپوزيسيون در تشکيالت و جريان ھای مترقی را در رابطه با کشورھائی که ھدف گرفته اند

رسانه ھا معرفی کنند و يا مسائل و مشکالتی را که آنھا مطرح می کنند در صفحۀ اول و يا آخر نشرياتشان منتشر 

بلکه دار و دسته ھائی را به ميدان می آورند که خودشان تأمين مالی کرده اند و بر اساس نيازھای خودشان از . کنند

  .ی می کنندآنھا بھره بردار
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 اين مزدورانی که حاضر به خيانت به کشورشان شده اند، بر اين اساس است که ھمواره از غلباترفند تبليغاتی 

جانب در رسانه ھا حرف ه ضعف ھا و ارتجاع حاکم و آنچه در چشم انداز انتظارات عمومی می باشد با زبان حق ب

اواتی که سخن گوی تلويزيون شورای مقاومت مثل قالده به يقه اش رسانه ھائی که بودجۀ آن را تا کر(می زنند 

گاه نمی تواند تنھا روی ضعف حريف تکيه کند،  ولی نقد پيشگام ھيچ). آويزان کرده توسط پنتاگون تأمين شده است

. دضعف حريف به تنھائی حقانيت من را توجيه نمی کند، بلکه بايد بتواند چشم اندازھای واالتری را مطرح ساز

مسعود رجوی با سازمانش به عنوان خدمتگذار سياست ھای امپرياليستی ھرگز قادر به چنين اثری در زمينۀ نقد 

  .اجتماعی نيست

به » شورای ملی مقاومت«نکتۀ ديگری که در اينجا بايد توجه ما را جلب کند، ھمکاری اپوزيسيون ھای ديگر با 

سازمان مجاھدين « در ويکيپديا از ،ز ترکيب اين گروه ندارممن اطالع دقيقی ا. رھبری مسعود رجوی می باشد

کانون  « ،»ی فدائی خلق اقليتشاخۀ ھويت از چريک ھا«، »جمعيت دفاع از دموکراسی و استقالل ايران«، »خلق

نام برده شده است با تعدادی زير مجموعه ھای ديگر از » استادان دانشگاه ھا و مدارس عالی«، »توحيدی اصناف

تعداد ديگری مثل بنی صدر در اين شورا . که به ذخيرۀ انبار مھمات برای تجزيۀ ايران تعلق دارد(...)  ھا اقليت

  .شرکت داشته اند که از اين شورا جدا شده اند

طور کلی می توانيم بگوئيم نوعی تبانی ناگفته و اعتراف نکردنی با اين سازمان پنتاگونی وجود دارد، به ه ولی ب

طور کلی اپوزيسيون ه ب. ون نويسندگان در تبعيد، يا سايت رنگين کمان به مديريت فرھنگ قاسمیعنوان مثال کان

ھای ايرانی در خارج از کشور عادت ندارند به سياست ھای امپرياليستی غرب و پشتيبانی از گروه ھائی مانند 

ه باشيم که چنين سياست ھائی را محکوم کنند و يا خيلی کمتر می توانيم از آنھا انتظار داشت انتقاد کنند مجاھدين خلق 

و موضع اعتراضی اتخاذ کنند، علت اين تبانی شايد در اين نکته نھفته باشد که ھر دو از پنتاگون بودجه دريافت می 

بھانۀ ھر دو نيز ضعف ھا و ارتجاع مذھبی حاکم . کنند و ھر دو عليه منافع ملی ايران به کشورشان خيانت می کنند

 دو در تبانی با ھمان سياست مخرب امپرياليستی ھستند که ايران ويران شده و خسارات جانی ده ھا ھر. است

 مشتی اوباش بی پدر به کمک امپرياليسم جھانی و برای منافع نامشروع امپرياليست ھا  ميليونی را آرزو می کند، تا

ايرانی ھای واقعاً . خودشان می دھنده ت که بالبته و خوشبختانه قول خالفی اس. بر ويرانه ھای ايران حکومت کنند

  .اصيل اجازۀ چنين کاری را به آنھا نخواھند داد

و کشورھائی  در نتيجه پيشگامان ايران بيش از پيش بايد در افشای اين گروه ھای پنتاگون ساختۀ مضمحل و مبتذل 

ضد ايرانی، پس از اياالت متحده و  ھای بين کشورھای پشتيبان اين تروريست  . که از آنھا پشتيبانی می کنند بکوشند

  .اسرائيل، فرانسه از جايگاه ويژه ای برخوردار است
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