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 Political سياسی

  
   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٢ جوالی ٢٠

 

  ادامۀ تجھيز اتمی صھيونيسم با ياری امپرياليسم
 

ار جنگی است، معذلک دارای دولت صھيونيستی اسرائيل يک رژيم تجاوزکار، اشغالگر، نژادپرست و جنايتک

  . کسب کرده است" ھوادار حقوق بشر"صدھا بمب اتمی است، که آنھا را به ياری دول 

کدام  رژيم صھيونيستی اسرائيل به ھيچ. بيشتر است" مسلمان بنيادگرا"تعداد بمبھای اتمی اسرائيل از تعداد ممالک 

نباشد، تن در نمی دھد و با قلدری و سينه سپر کردن به از مصوبات و قطعنامه ھای سازمان ملل متحد که به نفعش 

ه تنھا ياری می کنند نبه وی " ھوادار حقوق بشر" تکيه می دھد و رجز می خواند و معذلک دول امريکاامپرياليست 

  .ثر دھدؤرا گسترش م تا به بمب اتمی مجھز شود، بلکه شيوه ھای استفاده از آن

 تارانده، ميليونھا نفر را سرکوب آنھا فلسطينی را از سرزمينھای اباء اجدادی دولت صھيونيستی اسرائيل ميليونھا

 بدن فلسطينی ھا به تجارت پرسود پيوند اعضاء بدن یکرده و از تمام حقوق انسانی محروم کرده است و با اعضا

  .  ندارند ابائی،چند سرۀاز ياری به اين ديو افسار گسيخت" ھوادار حقوق بشر"مشغول است و معذلک دول 

می شنود از خويش می پرسد، " ھواداری از حقوق بشر"کار به جائی رسيده است که وقتی کسی سخنانی در مورد 

  . ديگری برای نابودی انسانھا، توسط امپرياليسم و صھيونيسم در پيش استۀچه دسيس

  .ر نا برابۀبر اين ھمه رياکاری چه می توان کرد، جز افشاءگری و آنھم در يک مبارز

شوی مغزی را در دست دارند، به جعل اخبار  و رسانه ھای گروھی امپرياليستی و صھيونيستی که انحصار شست

  . در مورد بمب اتمی موھومی ايران مشغولند، ولی در مورد صدھا بمب اتمی واقعی اسرائيل سکوت کرده اند

مند ه  کمک به کشورھائی است که عالقی وئی که مدعی نظارت بر فعاليتھای ھسته ئسازمان جھانی انرژی ھسته 

به دستيابی به اين فنآوری ھستند، سفری به اسرائيل برای کنترل فعاليتھای اتمی اش نمی کند و بھانه اش اين است، 

استدالل عجيبی . که اسرائيل خالف اکثريت ممالک جھان قرارداد منع گسترش سالحھای اتمی را امضاء نکرده است

 نمی گذارند، مجازند ند و آنھا که به تمايل عمومی وقعرارداد را امضاء کرده اند بايد مجازات شوآنھا که اين ق. است

  .تا بمب اتمی بسازند
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 ھيروشيما و ناکازاکی به نابودی صدھا ھزار نفر و امروزه به ۀدارا بودن بمب اتمی که پرتابش می تواند مانند فاجع

توان با اتکاء به يک امضاء و يا خودداری از آن ک امر حقوقی نيست که ب ينجامد،ابودی ميليونھا انسان پر تالش بين

اگر امپرياليستھا و صھيونيستھا کوچکترين تمايلی در اين عرصه داشتند، می توانستند با بسيج . از اين امر گذشت

 و احترام به اين افکار عمومی و فشارھای مالی و تحريمھای اقتصادی ھم اسرائيل و ھم پاکستان و ھند را به امضاء

  .قراردادھا مجبور سازند

 جنوبی و برزيل و وريایسيسات اتمی کأ به روی خود نمی آورد، که در تی اساساً ئسازمان جھانی انرژی ھسته 

تو گوئی سازمان . فعاليتھائی صورت می گيرد که شبھه برانگيزند و گاه و گداری به بيرون درز می کنند... آرژانتين

سازمان جھانی انرژی اتمی . ی ايران خلق کرده اندئسيسات ھسته أی را تنھا برای نظارت بر تئته جھانی انرژی ھس

در حقيقت به ابزار دست تبليغات امپرياليستھا و به سازمان جاسوسی آن ھا تبديل شده است، وگرنه چگونه ممکن 

ی خويش ھمواره به  فنی است و نه سياسی، در گزارشھاۀاست، سازمانی که فقط وظيفه اش يک وظيف

 سياسی بپردازد؟ وگرنه چگونه ممکن است که دبيرکل اين سازمان نظير البرادعی، بعد ۀموضعگيريھای جانبداران

از مذاکره با ايران برای دادن گزارش و دلجوئی از اسرائيل به آن کشور سفر کند و با کسانی که قرار داد منع 

د و مرتب تصميمات سازمان ملل را به زير پا می گذارند، در مورد ی را امضاء نکرده انءگسترش سالحھای ھسته 

ی در ايران صحبت کند تا آنھا نگرانی نداشته باشند؟ چه کسی چنين حق ويژه ای را ئسطح پيشرفت فنآوری ھسته 

  !.برای صھيونيستھای اسرائيلی در جھان قائل شده است؟ يَھَُوه يا حضرت موسی؟

 منع گسترش ۀی با ايران صھيونيستھای اسرائيل که خود به معاھدئمذاکره ھسته  ھر ۀمضحک است که در آستان

ممالک . را امضاء نکرده اند، برای روند مذاکره با ايران شرط و شروط می گذارند سالحھای اتمی تن در نداده و آن

ات و نتايج قابل ايران نخست نظر يک کشور خاطی و گردنکش را در مورد مسير مذاکرۀ امپرياليستی طرف مذاکر

اين وضعيت که صھيونيستھا حق دارند نتايج مذاکره را از قبل . قبول و مطلوب برای آنھا پرس و جو می کنند

امپرياليسم و صھيونيسم . بپذيرند يا نپذيرند به امری کامال طبيعی در جھان و در افکار عمومی بدل شده است

 هللاصھيونيسم به آيت . شوی مغزی مشغولند و  و به شستن ارزشھا را در جھان رقم زده اندييمعيارھای تع

  .صھيونيسم بدل شده که سايرين مقلدان وی ھستند

 مجلسش، حق ندارد تسليحات نظامی، چه برسد به ۀ است، به موجب قانون مصوب١+۵لمان که جزء دول ادولت 

 خاور ميانه در ۀتشنج تر از منطقما می پرسيم، منطقه ای م. تسليحات اتمی، به مناطق بحرانی و متشنج صادر کند

لمان ھم به ترکيه که به سرکوب ا" بشر دوست"و معذلک دولت . جھان وجود دارد؟ روشن است که پاسخ منفی است

، با نقض منشور "بشر دوست"ئيد و رضايت ممالک پرمدعا و أدفعه با ت کردھا مشغول است، و ھر چند وقت يک

عراق تجاوز می کند، اسلحه می فروشد، و ھم به دولت عربستان سعودی که  خودۀملل متحد، به حريم کشور ھمساي

برای ياد آوری خوب است بدانيم که دولت ترکيه دولت . در بنيادگرائی و ارتجاعی بودن در کل جھان بی ھمتاست

اتو ترکيه عضو پيمان ن. متجاوزی است که بخشی از کشور قبرس را اشغال کرده است و از آنجا خارج نمی شود

کس معترض اين  ببينيد ھيچ.  اشغال قبرس استۀ ھمکاری با آنھا، حمايت از ادامۀحمايت ناتو از ترکيه و ادام. است

  .  خودسری، نقض حقوق ملل، تجاوز و اشغالگری نيست

 عربی، کويت و ۀ خليج فارس از تجھيزات نظامی ممالک امپرياليستی که به عربستان، امارات متحدۀھم اکنون منطق

  . عمان فروخته اند پر است
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تحويل اين زيردريائی ھا توسط دولت . اسرائيل فروخته اند چندين زيردريائی اتمی استبه در ميان تسليحاتی که 

کس صدای اعتراضش  و معذلک ھيچ. لمان صورت گرفته استالمان به اسرائيل با نقض آشکار مصوبات مجلس ا

آخر . لمانی بود که به اين امر معترض شد و صدايش را خفه کردندامشھور تنھا گونتر گراس نويسنده . بلند نمی شود

 تکثرگرا انتخاب شده و بايد به مصوبات خودش ۀاين چگونه مجلسی است که ظاھرا از نمايندگان ملت در يک جامع

لب از " مشورای مصلحت نظا" مجريه نظارت داشته باشد، ولی نمايندگانش بنا بر مصلحت ۀاحترام گذارده و بر قو

 ۀلب باز نمی کنند؟ لحظاتی در سياست فرا می رسد که پرده ھای تئاتر پارلمانتاريسم به خوبی باال می روند و منظر

 زير دريائی اتمی که به اسرائيل داده شده است از زمره ألۀبرخورد به مس. چرک و خون از پس آنھا پيداست

  .آنھاست

لمان برای تجاوز به ايران اه ای را امضاء نکرده است و معذلک دولت اسرائيل قرار داد منع گسترش سالحھای ھست

 زير دريائی اتمی می دھد، که امکان پرتاب موشکھای ٧ تا ٣و ايجاد تشنج در منطقه به آنھا، آنھم نه يکی، بلکه 

 تنھا مصوبات لمان نهادولت .  کيلومتر را دارا می باشند٢۵٠٠ کيلومتر و در شرايطی تا ١۵٠٠ ۀتا فاصل" ھوشمند"

دام از اين  مجلس خود را زيرپا می گذارد و نشان می دھد که وقتی پای منافع سياسی در ميان است، ھيچک

ارزشی ندارند، بلکه قراردادھای جھانی را نيز به زير پا می گذارد و برای آنھا تره " دلداری ھای کتبی"مصوبات و 

ئيد ساير ممالک امپرياليستی و صھيونيستھا نيز ألمان مورد تاسط اين نقض قراردادھای جھانی تو. ھم خورد نمی کند

 فقدان صداقت می آورند، ۀکس به اين نقض قرار داد اعتراضی ندارد و خالف فشاری که به ايران به بھان ھيچ. ستا

 است حقيقت اين. تکيه نمی کند" راست آزمائی و اعتماد سازی"لمان برای شرکت در مذاکرات به روند ادر مورد 

 اين ۀولی آنجا که پای ايران به ميان می آيد ھم.  خودش را نمی بردۀکه اعتماد نيز يک امر طبقاتی است، چاقو دست

ممالکی که قراردادھای جھانی را بی شرمانه نقض کرده اند با مصوبات غيرقانونی در شورای امنيت که محصول 

آيا . بات استعماری تن در دھد و به آن احترام بگذاردزورگوئی است از دولت ايران می خواھند که به اين مصو

  احساس تھوع به شما از اين ھمه رياکاری، دروغگوئی، فريبکاری و بی شرمی زشت دست نمی دھد؟

. لمانھا چنين استدالل می کنند که برای دادن چنين وعده ھائی به دولت اسرائيل در محذوريت اخالقی قرار داشته اندا

زيرا در جنگ اول خليج، صدام حسين اسرائيل را با موشکھای اسکاد خود مورد ھدف قرار داد و در آنجا خساراتی 

ئی ھا امريکائيد ألمانھا و تاای سمی خردل بود که با دست دولت صدام حسين در آن روزھا دارای گازھ. بار آورده ب

 وجدان ھيچ. ساخته شده بود و خالف پيمانھا و تعھدات جھانی، در جنگ از آن عليه سربازان ايران استفاده کردند

عکس در اخبار به دروغ می گفتند که ھر دو طرف از گازھای ه ب. ی معذب نشدئحرفه " بشر دوستان"کدام از اين 

راه افتادند و با ه در آن زمان صھيونيستھا ب. می در جنگ استفاده می کنند تا افکار عمومی خود را فريب دھندس

را که صدام حسين " ھولوکاستی"لمان تقاضای ماسکھای ضد گاز کردند، تا جلوی ااز " ننه من غريبم"فريادھای 

وجود نيامد، بلکه ه البته ھلوکاستی در اسرائيل ب. دوجود آورد و مجددا يھوديھا را گاز کش کند، بگيره می خواست ب

لمانھا، در آن تاريخ با ا ۀاسرائيلی ھا به ادعای رسان. وجود آمده  عکس، ھولوکاست در عراق با دست اسرائيل به ب

لمان، اگاز، "لمانھا تماس می گيرند و تھديد می کنند که اگر آنھا زير دريائی در اختيارشان قرار ندھند، ترجيع بند ا

شدت می ترسند، به اين کار تن در ه لمانھا که از اين لولوخورخوره با. را راه خواھند انداخت" يھودی، ھولوکاست

می دھند و زير دريائی ھا را در ابتداء يک جفت و سپس با يک عدد ديگر اضافی به اسرائيل صادر می کنند و 

لمان به حضرت عباس سوگند می اوز نمايندگان امپرياليست امر. عھده می گيرنده بخش مھمی از مخارج آن را نير ب

رات ساختمانی در اصل ييآنھا گويا نفھميده اند که تغ.  اين زيردريائی ھا خبری نداشته اندۀخورند که از نوع استفاد
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ی ھا لمانھا در نصب استوانه ھای پرتاب موشک در داخل زيردريائانقشه ھا که کارشناسان اسرائيلی در ھمکاری با 

خودی ه لمانھا خودشان را به کوچه علی چپ می زنند که تحويل زير دريائی با. انجام داده اند، استفاده نظامی دارد

ديگر می کنند بی خبر ۀ خود جرم نيست، زيرا ما از تجھيزاتی که اسرائيليھا روی آن می گذارند و از آن استفاد

لمان از تحويل کاالھای دو اولی ھمين امپرياليست . زير دريائی اتمیکاالھای ارسالی ما زيردريائی بوده و نه . بوديم

آنھا از ارسال چند کيلو داروی بيھوشی در موقع سزارين . منظوره به ايران حتی در حجم کم نيز خودداری می کند

و منظور استفاده بانوان به ايران جلوگرفتند، گويا که اين دارو می تواند مورد سوء استفاده قرار گيرد و از آن با د

 برای اجرای حکم اعدام با صندلی الکتريکی قبال به مجرم اين داروھا امريکادر : استداللشان نيز جالب بود. گردد

ما ايرانی ھا به اين گونه . پس اين داروھا در اجرای حکم اعدام نقش مقدماتی را ايفاء می کند. را تزريق می کنند

  . ھم بافتنه يسمان را باستدالل کردن می گوئيم آسمان و ر

 می نويسد، در پاسخ به پرسش لوتھار ٠۴/٠۶/٢٠١٢رخ ؤ م٢٣نشريه اشپيگل شماره . کار به اينجا ختم نمی شود

، از معاون ستاد فرماندھی ١٩٨٨لمان در سفرش به اسرائيل در سال ا جانشين وزير دفاع  Lothar Rühlروھل

ما آنھا را : "اين قايقھا چيست، وی می گويد" ف عملياتی و راھبردیھد"که  وقت، آقای ايھود باراک، مبنی بر اين

کيد أ عدن از جانب مصر و جنگ شش روزه اشاره کرد و تۀوی به بستن تنگ". برای امنيت ساحلی خود نياز داريم

  .نظر آقای روھل اين داليل قانع کننده بوده ب. کرد که بايد برای چنين مواقعی مجھز بود

لمان و يافتن راه ھای فرار حقوقی اختراع کند، مھم اھل چه دروغی برای فريب افکار عمومی مردم که آقای رو اين

درست .  اشاره و اعتراف می کند١٩٨٨نيست، مھم اين است که ايشان به داليل فروش اين زيردريائی ھا در سال 

ن مطرح نبود که اسرائيل نياز به  اتمی ايراألۀ مسپرسش اين است که در آن سال اساساً . ١٩٨٨خوانده ايد، سال 

جنگ افروزی اسرائيل . در آن سال کسی از بمب اتمی موھومی ايران سخن نمی راند. زيردريائی اتمی داشته باشد

 در منطقه امريکا امپرياليست ستراتيژيکتجھيز اسرائيل به بمب اتمی بخشی از سياست . از ھمان سالھا روشن بود

تجھيز اسرائيل به بمب اتمی که سالھا قبل از روی . دسترس رقيبان خود مصون نگھدارداست تا چاه ھای نفت را از 

 بود که اگر امريکاکار آمدن رژيم جمھوری اسالمی صورت گرفته است، با ھدف مھار کردن رقيب امپرياليست 

انوی اتمی  ثۀ نخست را وارد سازد، نتواند از دست ضربۀ تجاوز اتمی کند و ضربامريکات کند به خاک أجر

زيردريائی ھای اتمی، مجھز به موشکھای ھدايت شونده، که رديابی آنھا در اقيانوسھا آسان نيست، جان سالم بدر 

 نفوذ امپرياليسم در ۀاين تجھيزات اتمی در زمان خودش برای مبارزه با ايران نبود، برای گسترش و توسع. برد

ه جھيزات اتمی بر روی زيردريائی ھا، کاربرد ديروز خود را بت. منطقه و رقابت قدرتھای امپرياليستی بزرگ بود

  .از دست نخواھد داد" پيشگيری از جنگ" ايجاد ھراس متقابل و ۀھيچوجه از دست نداده است و در آينده نيز از جنب

 سمت  خوبی است تا امپرياليستھا منطقه را به انبار باروت بدل کنند و افکار و انظار را ازۀوضعيت کنونی بھان

در پس فريادھای خطر بمب اتمی موھومی ايران به . فجايعی که توسط اسرائيل صورت می گيرد منحرف نمايند

  . صھيونيسم ياری رسانند تا اھداف خويش را در فلسطين اشغالی تا حد مطلوب به پيش برد

 ولی بمب اتمی واقعی اسرائيل بمب اتمی موھومی ايران، در اسرائيل به ھزاران دليل نمی تواند کارآئی داشته باشد،

  . می تواند ايران را نابود کند

بمب اتمی موھومی ايران می تواند تمام فلسطين و اماکن مقدس مسلمانان را از بين ببرد، سوريه و لبنان راقربانی 

ئيل عليه کند، اردن را به خاک سياه بنشاند، برای عراق و مصر ايجاد اشکال کند، ولی استفاده از بمب اتمی اسرا

که ماشين دروغ و دغل سازی و جعل اخبار  وجود نمی آورد، به ويژه اينه ايران چنين فاجعه ای برای اسرائيل ب
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ايرانی که اسرائيل را نابود کند، خودش نمی تواند ديگر چه از نظر مادی و چه معنوی در . نيز در دست آنھاست

بمب اتمی ايران تنھا می تواند به زندگی . ن جائی داشته باشدِويژه مسلماناه ميان خلقھای جھان، خلقھای عرب و ب

حکومت ايران که در يکی از بحرانی ترين نقاط جھان، . ايران خاتمه دھد و نه به موجوديت صھيونيسم و امپرياليسم

رد که  تعقل داۀبيش از سی سال است که بر سر کار است آنقدر به اعتراف خود اسرائيليھا و غربيھا خردمندی و قو

  .به اين خطر خريدنھا نپردازد

بمب اتمی موھومی ايران و فشاری که از اين بابت به ايران وارد می کنند، تنھا نقض حقوق قانونی ايران نيست، 

آنھا در پی نظارت و تسلط بر منطقه ھستند و بمب اتمی موھومی ايران که خودشان از ھمه بھتر می دانند که اين 

ست آنھا اسلحه ای برای فشار بيشتر و مھار کردن رژيم جمھوری اسالمی است تا آنھا را بمب موھومی است، در د

و آنھا به تسليم بی چون . ندازند که برای منافع امپرياليسم مشکالتی در منطقه خلق نکنندی به جريان بيدر مجاري

 تا رياکاری جھانی خويش را برای بمب اتمی موھومی بھانه ای بيش نيست. چرای ايران در تمام زمينه ھا نياز دارند

 امن برای صدور بی مانع نفت نياز دارند، آنھا به سرکوب خلق ۀآنھا به منطق. فريب افکار عمومی ادامه دھند

 روسيه و ۀآنھا به تسلط اسرائيل بر منطقه نياز دارند، آنھا به پايگاه ايران برای محاصر. فلسطين و لبنان نياز دارند

اين نيازھاست که بمب اتمی موھومی ايران .  آن نياز دارندۀآنھا به بازار فروش ايران، به مواد اوليچين نياز دارند، 

اين حقوق ربطی به جمھوری . بر مردم ايران است که از حقوق مسلم کشور ايران حمايت کنند. را ھيوال می کند

ان بر سر کار بياد نبايد مانعی برای دفاع از ھر نوع حکومتی که در اير. اسالمی نداشته و در آينده نيز نخواھد داشت

 قدرتھای ۀبرای حفظ اين حقوق بايد رزميد و ھشيار بود که ايران به مستعمر.  مردم ايران ايجاد کندۀحقوق حق

  .   جھانی بدل نشود

*****  
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