
  امريکا، ايران را
  ناکازاکی دوم خواهد کرد؟

  ويشل گوي م-ته ياومان
  

 تا 1945 اوت 9او از . استش ي سال پ60 دردگوچی از بازماندگان بمباران اتمی ژاپن يترو ا
ران آرد ين بمب اتمی آه ناآازاآی را ويدوم"ر مبارزه می آند تا ي بطور خستگی ناپذبه امروز

 هزار بازماندگان فاجعه هسته ای است 50كی از ي یدگوچيا". باشدخ بشر ين بمب اتمی تاريخرآ
  .رنديم ینان مآ تن از 2000آه ساالنه 

 بحث بر شدندع اتمی يش وسيزماآك يموش ما و ناآازاآی يروشينكه مردم هشصت سال پس از آ
روز شنبه محمود احمدی نژاد در . غاز شده استران آيسترش سالح های هسته ای از اسر گ
وم جای يری غنی سازی اورانيد و شانتاژ به از سرگيتهد. ذ حكم خود سخنرانی آرديسم تنفمرا

ای  ون های پدرخوانده اش علی خامنهيپروآاسق يو مورد تشو همسومهمی در سخنان او داشت آه 
ی آه ين هاير تكنسي تصو.ل شديش آارخانه اصفهان تكمي گشاین سخنان با اقدام عمليادامه ا. است

ل هسته يری برنامه تبديو را باز می آنند با اعالم از سرگيو اآتيه راديای مملو از مواد اولبشكه ه
ن پس ي آه احتمال استفاده نظامی از ارده اعالم آفعالالمللی انرژی اتمی  نيآژانس ب.  همراه شدای
س ای در را ك به علی خامنهيك فوق محافظه آار نزديقرار دادن . برابر تهران باز است در

د نشان تازه ای از تند شدن مواضع يس جمهور جدييت ري، همچون ماهرانيای ا  هستهمذاکرات
  .ران استيحكومت ا

  یت ميحكاان و پاسداران يسلطه نظامشكارا از آران ي در ایس جمهوريي ریمبارزات انتخابات
از مردم ع ي وسیآه بخشاست طی ي در شرانيا. ابدينده گسترش می ي فزایبنحو اآنون آرد آه

وضع ناهنجاری . زه شدن واقعی جامعه هستنديران و از جمله زنان و جوانان خواهان دمكراتيا
ك يوجود . ران در آن فرو می رود هم در عرصه داخلی و هم خارجی نگرانی آور استيآه ا

 و رفاه آن بر دوش و ثروت زدي ریب خود ميمد نفتی را به جآسد آه بخش عمده دربورژوازی فا
جه يدن احمدی نژاد نتيل به قدرت رسياست جز تسهقرار گرفته رانی يها ا  ونيليفقر وحشتناك م

ج يكا بر منطقه خلين وضع همزمان است با فاجعه در عراق و تسلط امريا. گری نداشته استيد
 شكست كا در عراق از ي امریمداخله نظامان يقربانان ي پایشمار بهر روز آه می گذرد . فارس
 ،دی در منطقهي جدطعمهافتن ين روند و يدر ادامه ا. ت دارديحكای دستگاه بوش يف ادعااهدا
ران به يط مردم اين شراينكه در ايا. قرار گرفته استكا يدولت امره در خط مقدم يران همسايا

ه يكی با سوري همانطور آه نزد،ستيب نيان قدرت حساس باشند عجيستی مدعيوناليادعاهای ناس
 برای شرآت یپرسوداستراتژی واشنگتن اگر توانسته قراردادهای . دير دين مسي همد دريرا با

اورده است و تا به يبار نابد ، صلحی به يو بر نفت عراق تسلط  ی دست و پا آنديكايهای امر
 . استگسترش داده را در منطقهخطر بی ثباتی تنها امروز 

االت متحده يرفت آه ايتوان پذ یاری مدشو های اتمی به تيادآوری خاطره جنايهفته ن يدر ا
های نوسازی   همچنان به برنامهن آشورياگران بدهد آن هم زمانی آه يدرس خلع سالح اتمی به د
كا ين روزها شهردار ناآازاآی به مردم امريهم. ای خود ادمه می دهد و گسترش زرادخانه هسته



انبار آرده و همچنان به انجام  هزار سالح هسته ای را 10ادآوری آرد آه دولت آن آشور ي
ی يرو وقاحت و دو.  ادامه می دهداتوریينيهای اتمی م سالحهای مكرر و گسترش  شيآزما

كسو و بی عملی سازمان ملل متحد يمد نفتی خود از آران آه بر روی دريحكومت آنونی در ا
شانه های خوبی كا در سازمان ملل نينده امريحساب می آند و انتصاب جان بولتون بعنوان نما

 . شوند ی حل نظامی محسوب نم برابر راه ك دريپلماتيك راه حل ديبرای غلبه 
 


