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   حميد محوی:يسندهنو
  ٢٠١٥ اپريل ٠٥

 

  ی ايرانئدربارۀ مذاکرات ھسته 
  ی ايرانئو احتمال خطر ترور متخصصان ھسته 

   

   

به دليل نبود  ست، و ی ايران در لوزان منتشر شده ائاز ديروز مقاالت متعددی پيرامون گفت و گو ھای ھسته  

 در ٢٠١٥ اپريل ٣آخرين مقاله به تاريخ . اعتماد به رسانه ھای ايرانی من اخبار را از طريق اسپوتنيک دنبال کردم

ی در ايران بود ئل فعاليت ھای ھسته و دقيقۀ صبح منتشر شد و حاکی از تصميم بی سابقۀ اوباما برای کنتر٤٠ و ٨

  . سانتريفوژ ادامه يابد١٩٠٠٠وز به جای  سانتريف٦٠٠٠که بايد با ظرفيت 

ل وتنھا نکتۀ مھمی که در اينجا می خواھم به آن اشاره کنم، اين است که از ديدگاه من، به اين شکلی که دربارۀ کنتر

می توانيم از آن بگيريم اين است که در آينده بايد منتظر  فعاليت ھای ھسته ای ايران نوشته اند، حداقل نتيجه ای که 

ی ئچنان که در گذشته نيز تعدادی از دانشمندان ھسته . ی باشيمئو کردن متخصصان علمی ايران در زمينۀ ھسته در

  .ايران را ترور کردند

بی گمان ھيچ محدوديتی در وضعيت ايستا و منزوی باقی نمی ماند و گسترش يابنده است، و چنان که پيش از اين 

  .جز منع رشد نيروی ھای مولد ايران، و سپس نفی استقالل ايران ندارده ی بنيز در تحليل ھايم نوشته ام، ھيچ مفھوم
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زيرا امپرياليست ھا تخريب . ھا به نتيجه نخواھد رسيدمذاکره و حتی بعد از آن اين است که   جون ٣٠پيشبينی من تا 

 تمام اين داستان نيز چيزی . نيز از ھم اکنون ھمين واقعيت را نشان می دھدمذاکراتنتايج . ايران را ھدف گرفته اند

  .تحقير ايرانيان. جز اعالم جنگ روانی به ايرانيانه نيست ب

برخی از دوستان به قدرت نظامی ايران اشاره کرده بودند، البته من نيز با آنھا موافق ھستم که اگر قدرت نظامی 

بودند، ولی من از اين پس بر اين خسارت بار برای چنين دشمنانی در کار نمی بود، تا کنون به ايران حمله کرده 

باور ھستم که دستگاه بھيمی دين اسالم در ايران و بورژوازی کمپرادور به اين نيروھا خيانت خواھد کرد و اجازه 

  .نخواھد داد که ايرانيان از کشورشان دفاع کنند

به نقل ) ١(» اسرائيل را تھديد می کندتوافق با ايران، «  دقيقه اسپوتنيک مقاله ای تحت عنوان ٢١ و ١٣در ساعت 

ی ايران به ئاز نتانياھو رھبر اسرائيل منتشر کرد، و فرازھای آن به روشنی نشان می دھد که گفت و گو ھای ھسته 

زيرا نتانياھو رھبر اسرائيل چنين : يک دليل ديگر و اين بار به دليل بسيار پر اھميت تری به توافق نخواھد رسيد 

 .فکر می کنم که ھمين يک مورد کافی باشد. ديدی برای اسرائيل می داندتوافقی را تھ

 

در . ھر چند که اوباما برای تضمين امنيت ملی اسرائيل در پی تقويت مناسبات اياالت متحده و اسرائيل برآمده باشد

 اسرائيل دائماً زير  با ايران ھر چه باشد، تحت تأثير باال و پائين شدن درجۀ امنيت٦ھر صورت توافقات کشورھای 

 سانتريفوژ و سپس تا ١٢٠٠ و سپس تا ٢٠٠٠ تا ٦٠٠٠، و از ٦٠٠٠ به ١٩٠٠٠عالمت سؤال خواھد رفت، و 

دولت ايران می . و تا محدود ساختن حجم ذخيرۀ فشنگ تفنگ ھای ارتش ايران ادامه خواھد يافت... صفر سانتريفوژ

ژی نوين روسيه يوضعی که والديمير پوتين بر اساس ستراتبايستی با شھامت جنگ را می پذيرفت، يعنی ھمان م

جای چنين موضعی که نه خواست آن را دارد و نه توان آن را، از اين پس بايد به سری جنگ ه ولی ب. اتخاذ کرد

مطمئناً دستگاه دين اسالم که از ھم اکنون . تا روزی که بمباران ھا آغاز شود. ھای خزنده و فرسايشی تن در دھد

رشان در خارج ساکن شده اند، در چنين چشم اندازی فعاليت الاری از اھالی اھل بيت رھبريت آن با ميليون ھا دبسي

می نامد می تواند شاخ و شانه » امت اسالم« و تنھا برای ملت ايران که از اين پس آنھا را به اختيار ... نمی کند

  . بکشند

   

  مقاالت مشابه در گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

   

 


