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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

٢شمارۀ   

نوشتۀ دکتر  در واقع مقالۀ اخير. گوھای ايران و امپرياليست ھا اختصاص دارد و  به وضعيت گفت٢شمارۀ  :سرمقاله 

طالعات جھانی سازی، موجب شد  در مرکز م٢٠١۵  جوالی ٩» ی با ايرانئتوافق ھسته «پل کرگ رابرتز زير عنوان 

البته در مقالۀ اخير پل کرگ رابرتز مطلب تازه ای ديده نمی شود ولی تازگی آن در . که اين شماره راه اندازی شود

عالوه بر اين اھميت تحليل پل کرگ رابرتز . تطبيق با تحليل ھای گذشته  و در رابطه با روند واقعيات امروز می باشد

د نظرياتی بود که پيش از اين در ئيًه پس از خواندن مقاله اش فورا به ترجمۀ آن اقدام کردم، تأًبرای من، شخصا، ک

 بيشتر واکنش ،ی ايران مطرح کرده بودم و البته نوشته ھای من در مورد اين موضوع خاصئرابطه با موضوع ھسته 

ًن دائما منتشر می کردند و ھمچنان به اين به تحليل ھائی بود که اپوزيسيون ھای پنتاگونی در سر تا سر رسانه ھايشا

 نوشته بودم منتشر ٢٠١۵ اپريل ٣در اينجا من تنھا آخرين مقاله ام را که . حرفۀ شريف خيانت و حماقت ادامه می دھند

 در ٢٠١۵ جوالیکه در » روسيه از آب گل آلود ماھی گرفت«به عالوه آخرين ھفته نامۀ تی يری ميسان . خواھم کرد

» ايران، تخريب ضروری«در پايان يادآوری می کنم که دوستانی که ھنوز کتاب . ر نيز منتشر خواھد شدشبکۀ ولت

اين کتاب را از اينجا می توانيد به رايگان . ندازندنگاھی به آن بينوشتۀ ژان ميشل ورنوشه را نخوانده اند، بد نيست 

  html.13_post-blog/2013/10/fr.blogspot.2persianbooks://http :دانلود کنيد

  ٢٠١۵ جوالی ١٢ / حميد محوی/ پاريس/گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  :فھرست 

  نوشتۀ دکتر پل کرگ رابرتز. ی با ايرانئتوافق ھسته ) ١

  نوشتۀ حميد محوی. تخصصان ھسته ای ايرانی ايران و احتمال خطر ترور مئھسته  دربارۀ مذاکرات )٢

  روسيه از آب گل آلود ماھی گرفت) ٣

ی با ايرانئتوافق ھسته   
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اين موضوع را محافظه کاران روی . ی ايران نبوده استئگاه برنامۀ انرژی ھسته  لۀ واشنگتن با ايران ھرگز و ھيچأمس

اورانيوم غنی شده پوششی بوده برای غنی سازی % ۵ ی ايران بائپشت بام ھا جار زدند که برنامۀ انرژی ھسته 

ی نظامی اش را استتار کند، اين تبليغات در واقع پوششی بود برای استتار برنامۀ اصلی ئتا برنامۀ ھسته % ٩۵اورانيوم 

 .واشنگتن و مخالفتش عليه ايران

، اايران ھمانند عراق، سوريه، ليبي. استلۀ ايران در واقع استقالل ايران ءامريکا، مساز ديدگاه دکترين تسلط جويانۀ 

  . شمالی؛ روسيه و چين خدمتکار واشنگتن نيستوريای، کوبا، کارجنتاينونزوئال، اکوادور، بوليوی، برزيل، 

واشنگتن تنھا به سادگی قادر نيست حقيقت را اعتراف کند و بگويد که ايران در فھرست کشورھای ھدف گرفته شدۀ او 

بر اين اساس، واشنگتن بر آن شد تا تصويری شيطانی . روی نکرده استامريکا پيشور از خواست می باشد زيرا اين ک

ايران به گسترش سالح ھسته در راستای اجرای چنين طرحی، .  و اروپا منعکس سازدامريکااز ايران در اذھان مردم 

می بدھد تا عليه اسرائيل، اروپا و والح اتی متھم شد و عالوه بر اين ادعا کردند که ايران می خواھد به تروريست ھا سئ

  .اياالت متحده به کار برده شود

ش را در مجاورت مرز روسيه مستقر کرد، به مسکو دروغ گفت و ادعا کرد که  اراکتی ھای ضد راکتوقتی واشنگتن 

ر واقع وجود خارجی که د(ی ايران مستقر شده است ئ ھای قاره پيمای ھسته راکت ھای رھگير برای مقابله با راکتاين 

  ).نداشت

ی ايران در حال حاضر به قدمت چندين سال است و با وجود اين که ئتبليغات واشنگتن در مورد تھديد سالح ھای ھسته 

 آژانس اطالعاتی اياالت متحده گزارشاتی منتشر کرده و نوشته اند که ايران ده سال پيش ١۶اطالعات ملی در پيوند با 

تبليغات واشنگتنی در عين حال از پشتيبانی ھای رسانه ھای غربی . ی قطع نظر کرده استئاز توليد سالح ھسته 

ی گزارش کرده بودند که ھيچ انحرافی در ئبرخوردار بوده و با وجود اين که بازرسان آژانس بين المللی انرژی ھسته 

ی می ئبه عبارت ديگر بازرسان آژانس بين المللی ھسته . ی نيافته اندئی ايران در راستای سالح ھسته ئبرنامۀ ھسته 

ًی ايران را محاسبه کنند و نتيجه گرفته اند که کامال منطبق بر قانون ئتوانند بدانند و اورانيوم غنی شده در برنامۀ ھسته 

  .ی بوده استئمنع گسترش سالح ھای ھسته 

ی ايران، واشنگتن ھمچنان ايران را به گسترش ئز وضعيت برنامۀ ھسته ولی با وجود تمام اين داده ھای اطالعاتی ا

  .ی متھم می داندئسالح ھسته 

ی ھميشه برای واشنگتن بھانه ای بوده تا نيت واقعی خود را پوشش دھد، که در واقع چيزی نيست ئساخت سالح ھسته 

ثل گذشته به جايگاه خدمتگذار ملت ھای غربی ر رژيم در تھران، چه از داخل و چه از خارج تا ايران را مييجز تغه ب

امپرياليست ھای غربی ھرگز آنھائی را که از نظام آنھا می گريزند و يا عصای قيوميت آنھا را نمی پذيرند . بازگرداند

  .فراموش نمی کند

 حملۀ نظامی به  و اروپا را برایامريکاايران را تبليغ و سازماندھی کرده تا افکار عمومی » میوتھديد ات«واشنگتن 

  .ايران آماده سازد

با نقاب زدن به نيت ھای اصلی در ساخت و پرداخت تمام عيار مشکالت، واشنگتن برای حل بحران از راه ديپلماتيک 

رو شد که مشکل را با توافقی ه درگير با مشکالتی ساختگی خودش، واشنگتن با روسيه روب. دروازۀ روسيه باز کرد

ی صورت ئه کار بسته شود و تضمين می کند که ھيچ غنی سازی اورانيوم در وادی سالح ھسته حل کرد که می تواند ب

  .نخواھد گرفت
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حزب . نئو محافظه کارانی که از اين موضوع عصبانی شده بودند تالش کردند که توافقات را تخريب و يا متوقف سازند

تی از رئيس ديوانۀ اسرائيل خواستند که از کنگرۀ ًجمھوری خواه در حال حاضر کامال به فرمان اسرائيل درآمده و ح

  .ی ايران را متوقف کنندئلۀ ھسته أی اوباما در مورد مسئاياالت متحده بخواھد تا توافقات ھسته 

جز ه ی ايران چيزی نبوده بئانحالل توافقات در اين مرحله در عين حال اعتراف آشکار به امر است که افسانۀ ھسته 

  . واشنگتن با استقالل ايرانپوششی برای مخالفت

به سوء قصد تقلبی زير پرچم دروغين در پی بی اعتبار  هيا با تکيکه اوباما صادق باشد، درگير با ديپلماسی روسيه، 

انع را اسرائيل البته می خواھد که واشنگتن تمام مو. سازی ايران باشد و به اين شکل توافقات را متوقف سازد، نمی دانم

ن فلسطين، اسرائيل می خواھد به عنوان دپس از دزدي. ش در خاورميانه از سر راه برداردپرياليستی ابرای گسترش ام

  .ھدف آينده اش جنوب لبنان را ضميمه کند

ی ايران به ھيچ عنوان عمق ماجرا نيست، که اين توافقات با موفقيت انجام بگيرد ئتوافقات ھسته  متا جائی که من می دان

و ھمانطور که در باال گفتم . ه شود ھيچ تأثيری روی مخالفت واشنگتن عليه ايران نخواھد داشتو يا به شکست کشيد

. ايران برای واشنگتن يک مانع به حساب می آيد. انگيزۀ مخالفت واشنگتن با ايران استقالل او از امپراتوری می باشد

 و اروپا امريکاھدف آماده سازی اذھان عمومی می ايران، برای واشنگتن تبليغات پوشالی به واختراع تقلبی تھديد ات

  . به ايران بودهبرای پذيرش حمل

ری ايجاد نمی کند و ايران مقام خود را به يي تغامريکاتوافقات به ھر نتيجه ای برسد، موفق يا ناموفق در اين طرح 

  .عنوان خطر بزرگ برای جھان حفظ خواھد کرد

ًکه مستقيما در تھديد واشنگتن به سر می برند ھميشه از ديدن ماجرای من ھميشه شگفت زده شده ام که دولت ھائی 

اصلی که در پشت پرده تحول می يابد عاجز ھستند و ھميشه تعريفی را که واشنگتن مطرح کرده به عنوان واقعيت می 

 اين وجود ايران ی ايران تنھا پوششی است برای طرح براندازی استقالل ايران، ولی بائماجرای ساختگی ھسته . پذيرند

و رسانه ھائی که واشنگتن و تبليغاتش را منعکس می کنند ھمين تعاريف و تبليغات پوشالی را به عنوان واقعيت مطرح 

  .می کنند

  .اگر ايران جان سالم به در برد، يک معجزۀ واقعی خواھد بود

Mondialisation.ca, 09 juillet 2015 

  حميد محوی: برگردان از

Paul Craig Roberts  

7 Juillet 2015 

Article original:  

The Nuclear Agreement With Iran 

:لينک متن مبدأ به زبان فرانسه   

http://www.mondialisation.ca/laccord-nucleaire-avec-liran/5461618 


