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 ،"اپوزیسیون همسو"شکست محور : ای وین توافق هسته

 تهران" دلواپسان"، و تل آویو

 سهیمی محمد

دلواپسان" برنامه" مخالفان و بشردوستانه، اصطالح به حمایت و تحریم طرفدار اپوزیسیون تهران،

ایبهسودکشورهستهشدهاند،قادرنیستندایننکتهسادهکهتوافق"گرافوقملی"ایکهبهناگهانهسته

باورکنند استرا یاداحمدشاملو. سختترینکاریاددادنچیزیبه"،(قریببهمضمون)بهقولزنده

 ".استکهبراییادنگرفتنآنپولدریافتکردهاستکسی

 مقدمه

پنج--۵+۱هایایبیندولتآقایحسنروحانیوکشورماهمذاکراتفشردههسته۰۲سرانجامپساز

آوریل۵۱ایبیندوطرفدرموافقتنامهجامعهسته--عضودائمیشورایامنیتسازمانمللوآلمان

رسید۰۲۵۱ درشهروینبهامضا برایبرنامههستههایمهمیاینموافقتنامهمحدودیت. ایایرانرا

 تحتنظارتشدی۵۲برایمدتدستکم را برنامه و گرفته، نظر در آژانسبینسال المللیانرژیدتر

دادهسته ایقرارخواهد تحریم. کهنقضغیردرمقابل، ایران، هایکمرشکناقتصادیغرببرضّد

تدریجلغوخواهندشد به ایرانبودند قانونیوفاحشحقوقبشریمردم ششروزبعدشورایامنیت.

رادر۰۰۲۵قطعنامهجدیدلغوکردوبهاتفاقآراخودبرضّدایرانراهایقبلیسازمانمللنیزقطعنامه

کهدرواقعاصولاجرایتوافقنامهرا منشورسازمانمللبهتصویبرساند چهارچوبفصلهفتم

میدهد قرار حمایت مورد قطعنامه. اجرای که میشود دریادآوری که ملل سازمان امنیت شورای های

 . استاندبرایتمامیاعضایسازمانمللالزامیچهارچوبفصلهفتممنشوربهتصویبرسیده

 را توافقنامه کامل اینجامتن بخوانیددر تعهداتهسته. مربوطبه ضمیمه میباشدایایران اینجا ودر ،

ضمیمهمربوطبهلغوتحریم دراینجاها هایهایبیندوطرفبرایراکتوراریتوافقنامهدربارههمک.

مشترکدوکمیسیون طرحتشکیل.دراینجامطالعهکنیدایبرایتولیدبرقوموضوعاتدیگرراهسته

بازدیدازمراکزنظامیایران،درطرفبرایحلوفصلاختالفاتاحتمالی آینده،بخصوصدرباره

یکلیستنیزاز.اینجاتوصیفشدهاستاجرائیکردنتوافقنامهدرچگونگی.اینجاتوصیفشدهاست

 .نیزدراینجااستکهموردتحریمقرارگرفتهبودندهاواشخاصحقیقیاموالتوقیفشدهایرانوشرکت

.صفحهمیباشند۵۱۱هایآنجمعاًکّلمتنتوافقوضمیمه

  ای هللا خامنه شکست بزرگ برای آیت

بهنظرایممکننبود،ولیهللاخامنهوتوافقباآنبدونرضایتآیت۵+۱ایباهرچندکهمذاکراتهسته

هللانژادراآیتاحمدیمحمود آقای.ایشاناستهایداخلیبرایسیاستنگارندهاینتوافقشکستبزرگی

آقایایسیاستمعتدلاگرآقایخامنهایوسردارانتندروسپاهبرمردمایرانتحمیلکردند،ولیخامنه

http://www.un.org/en/sc/inc/pages/pdf/pow/RES2231E.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/iran_joint-comprehensive-plan-of-action_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_1_nuclear_related_commitments_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_2_sanctions_related_commitments_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_3_civil_nuclear_cooperation_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_4_joint_commission_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_4_joint_commission_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_5_implementation_plan_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/iran_agreement/annex_1_attachements_en.pdf
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هسته برنامه باره در غرببهانهخاتمیرا میداد، هستهایادامه پرونده بهایبرایفرستادن ایایران

نداشتشورایامنیتسازمانملل،کهاقدامیغیرقانونی بود، مردمتحریم. هایشورایامنیتبرضّد

برا را الزم مراحل شورا که چرا هستند، قانونی کامالغیر نیز طیایران تحریم اعمال نکردی این.

موضوع نگارنده را ها سال در مفصل بسیار انگلیسی یکمقاله و۰۲۲۲در داد، قرار بحث مورد

.نیزآنراتائیدنمودندالمللبسیاریازکارشناسانحقوقبینخوشبختانهبعدازآنمقاله

زمانیکهایشاندر.المللینشدنژاددرسطحبینآقایاحمدیایهیچگاهمانعازگردنکشیآقایخامنهولی

تهدید آقایاوج پرداخت، دادن شعار به اسرائیل ضّد بر ایران ضّد بر دولتپرزیدنتبوشپسر های

ایسکوتکردندخامنه آقایاحمدیزمانی. واقعکه باره کنفرانسدر انکارنژاد قابل غیر تاریخیو ه

کهزمانی.ایبازهمسکوتکردندبرگزارکرد،آقایخامنه۰۲۲۲هولوکاسترادرتهراندرپاییزسال

کردکهقطعنامهآقایاحمدی ای"هایشورایامنیتنژادادعا پاره مانند"کاغذ لمپن"بیشنیستند،ویا

ایبازهمسکوتآقایخامنه"صادرکنیدتاقطعنامهدانشماپرشود،قطعنامهآنقدر"گفت"پرولتاریا

کهبهگمانایشانآقایاحمدی اینبود بود چیزیکهبرایایشانمهم تنها که فرمانبرکردند،چرا نژاد

نداشت وجود دیگر حاکمیتدوگانه و بود ایشان بهانه. عوامل این وتمامی آمریکا برای را هایالزم

ایازنظامیبودنایایران،کههیچنشانهبرضّدبرنامههستهیلفراهمکردندتایکاتحادجهانیاسرائ

که--ایمتوجهاشتباهخودشدندآقایخامنهزمانی.آنوجودندارد،وهمچنینمردمایرانتشکیلدهند

ایجدادراهخودراازآقایخامنهنژاکهآقایاحمدی--آنراتصدیقنکردندالبتههیچگاهدرانظارعمومی

نگارندهدریکسریمقاالتمفصل.حتیدرآنزماننیزدربارهآنموضوعسکوتکردندکرد،ولی

اینجا]انگلیسی اینجا،اینجا، اینجا،اینجا، اینجاو، آقای[ که پسازتولدجنبشسبزاینطورتحلیلنمود

ازحامیاحمدی نزمانتحلیلنگارندهموردخودجداخواهدکرد،واگرچهدرآاصلینژادراهخودرا

.هاصحتآنتحلیلاثباتشدانتقادبسیاریقرارگرفت،بعد

آقایاحمدی به بیجا اعتماد یکدستکردنحاکمیت، اینخیالخام بر دولتایشانبیبنا که لیاقتنژاد

دورهدومریاستتریندولتایراندرچنددههگذشتهاستوتحمیلایشاندرترین،فاسدترین،ومختنق

ایازاصالحطلبانوآقایخاتمی،وجنبشسبزورهبرانعالیقدرجمهوریبهمردم،نفرتآقایخامنه

رهنورد،وآقایمهدیکروبی،وقدرت آن،مهندسمیرحسینموسوی،همسرایشانخانمدکترزهرا

ایرانبازیجوجهانیدرایجادخودرامهمترازمصالحومنافعکشورقراردادننقشمهمی برضّد

وبازگشت--اگربتوانبدانسیاستگفت--نژادایآقایاحمدیدرنتیجه،شکستسیاستهسته.کردند

ایآقایخامنهایشان،یعنیاصلیبرایحامیایمعتدلدولتآقایخاتمیشکستبزرگیبهسیاستهسته

 .نیزمیباشد

اجازهدهیددربارهخودتوافقایهایمخالفتوافقهستههاوشخصیتروهگقبلازپرداختنبهواکنش

 .مقالهموجودهستنددیافمانندهمیشهلینکبهتمامیمنابعاستفادهشدهدرنسخهپی .بهبحثبپردازیم

 مراحل پنجگانه اجرای توافق

http://www.payvand.com/news/07/dec/1044.html
http://brill-law.com/iran-nuclear---102010---web.html
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2010/06/fissures-in-the-regime.html
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2010/09/ahmadinejad-khamenei-rift-deepens.html
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2010/09/hojjatiyeh-mesbahiyeh-and-ahmadinejad.html
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2010/12/extra-ahmadinejad-fires-foreign-minister-appoints-salehi-as-interim.html
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2010/12/ramin-is-ousted-rahimi-to-be-prosecuted.html
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/05/opinion-ahmadinejad-khamenei-rift-deepens-to-an-abyss.html
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 استتوافقویندارایپنجمرحلهساختارواجرای

 .ایدرویناعالمشد،روزیکهتوافقهسته۰۲۵۱جوالی۵۱،روز اعالم: مرحله اول

روزبعدازتصویبتوافقتوسطشورایامنیتسازمانملل،روزیکه۰۲،روز قبول: مرحله دوم

 .دوطرفمراحلاجرایتعهداتخودراآغازمیکنند

،روزیکهاتحادیهاروپاوسازمانمللبیشترتحریماتمربوطبهاجرا[ آغاز]روز : مرحله سوم

.وبانکهاومٔوسساتمالی[نفتوگاز]درزمینهانرژیایرالغوخواهندکرد،بخصوصبرنامههسته

راکهتحتتحریمرامتوقفکرده،تعدادیازاشخاصحقیقیآمریکانیزاجرایتحریماتانرژیومالی

باحکمریاستجمهوریخودتحریم هایرٔوسایهستندازلیستتحریمخارجکرده،وپرزیدنتاوباما

برایخواهدبود،ولی۰۲۵۱دسامبر۵۱روزاحتماالاین. ایرانرالغوخواهدکردجمهورآمریکابرضّد

ایبایدبهشورایحّکامآژانساعالمکندالمللیانرژیهستهاجرائیشدنآقاییوکیاامانومدیرآژانسبین

 .کهایرانبهسواالتکنونیآژانسپاسخقانعکنندهدادهاست

ایایرانازحالتکنونیبهیکپروندهروزیکهآغازعبورپروندههسته،روز عبور: مرحله چهارم

کندکهبرنامهروزروزیاستکهیامدیرآژانساعالممیاین.عادی،ماننددیگراعضایآژانساست

هادربارهماندهتحریمدراینروزباقی.ایایرانمسالمتآمیزاست،ویاهشتسالازروزقبولهسته

هایبالیستیکلغوخواهندشدشکمو لغوتمامیتحریم. نیزلوایحمربوطبه ایهایهستهدولتآمریکا

 .آمریکارابهکنگرهتقدیمخواهدکرد

شورایامنیتیکقطعنامه.،روزیکهپروندهایرانکامالعادیشدهاستروز پایانی: مرحله پنجم

برچیدهخواهندشدکند،وتمامیتحریممبنیبرپایانمدتتوافقنامهصادرمی ها سالاز۵۱اینروز.

 .روزقبولاست

 مواضع پیشین و تعهدات دوطرف در توافق وین

هایازهموطنانخارجازکشوردربارهامتیازآوریللوزان،برخی۰مطابقمعمول،مانندتفاهمنامه

مانندمقالهپیشیننگارنده بنابراین،.اندهایزیادیرامطرحنمودهدادهشدهتوسطجمهوریاسالمیادعا

ماهپیشباآنچهکهخودرا۰۲،مقایسهمواضعدوطرفقبلازآغازمذاکراتدردربارهتفاهمنامهلوزان

نشانخواهددادبداندرتوافقنامهوینمتعهدکرده هارا . اندبخوبیمیزانصحتوسقماینگونهادعا

 .سیتوافقنامهمیباشندتمامینکاتموردبحثبرمبنایمتنانگلی

 مگاواتی آب سنگین اراک ۰۴راکتور 

آمادهایمکهطراحیآنراتغییردهیمتاپلوتونیومکمتریتولیداست،ولیاینیکراکتورتحقیقاتی: ایران

 .کنیمکهزبالهسوختیراکتورراپردازشدوبارهبرایجداسازیپلوتونیومازآننکنیمکند،وتضمینمی

http://www.shearman.com/~/media/Files/NewsInsights/Publications/2015/07/Looking-Forward-to-Lifting-of-Sanctions-Against-Iran-IP-071515.pdf
http://www.ois-iran.com/2015/farwardin-1394/ois-iran-7092-Muhammad_Sahimi-tawafighe_siyasiye_Lausanne.htm
http://www.ois-iran.com/2015/farwardin-1394/ois-iran-7092-Muhammad_Sahimi-tawafighe_siyasiye_Lausanne.htm
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 .راکتوراراکبایدبایکراکتورآبسبکباظرفیتکمترجایگزینشود:غرب

راکتوراراک: وینتوافق  بود،،آنمغزه یافتتا طورکهجمهوریاسالمیپیشنهادکرده تغییرخواهد

۵۱ایرانبرای .وزبالهبهخارجفرستادهخواهدشد[درصدطرحاولیه۵۲]پلوتونیومکمتریتولیدکند

دربارهآنتحقیقخواهدکرد،ونهتاسیساتپردازشدوبارهزبالهسوختیبرپاخواهدکرد،نهنهسال

 .راکتورآبسنگینخواهدساخت

 تاسیسات غنی سازی فردو

المللیانرژیتحتنظارتآژانسبینهزارسانتریفیوژاست،تاسیسات،کهاکنوندارایحدودسه: ایران

 .امهخواهددادایبکارخودادهسته

 .ودرنهایتویرانشودتاسیساتبایدتعطیل: غرب

هابرایجداسازیباقیماندهسانتریفیوژ بخشیاز  سانتریوژازفردوخارجمیشودو۵۰۲۲: وین توافق

فردوبهیکمرکز.ایبرایپژوهشومصارفپژشکیمورداستفادهقرارمیگیرندهایهستهایزوتوپ

اورانیومغنیشدهدرفردونگهدارینخواهدشد .تبدیلمیشودتحقیقاتی سال۵۱هابرایاینمحدودیت.

 .خواهندبود

 تعداد سانتریفیوژ ها

سانتریفیوژکنونیکهدرحالتولیداورانیومغنیشدههستندبکارخودادامهخواهندداد،و۰۱۲۲: ایران

 .دههزارسانتریفیوژساختهشدهدرفرصتمناسبنصبخواهندشد

.باشد"برنامهغنیسازیسمبولیک"بهمنظورداشتنیکسانتریفیوژ۱۲۲حدودایرانبایدفقط: غرب

 .هابایدنابودشوندباقیماندهسانتریفیوژ

درسانتریفیوژ۵۲۱۱و غنیسازیبراینطنزدرسانتریفیوژفعال ۱۲۲۲ایراندارای: وینتوافق 

.رابهتدریجافزایشدهدسالخواهدبود،وازسالیازدهمقادرخواهدبودکهتعدادآنها۵۲برایفردو

سالاولسطحغنیسازیاورانیوم۵۱برای .هاتحتنظارتآژانسانبارخواهندشدباقیماندهسانتریفیوژ

دولتآقایخاتمیقبول۰۲۲۱تا۰۲۲۲هایدرپیشنهادخودبهاروپادرسال .درصدخواهدبود۲۶۲۲

 .باشد۲۲۲۲هاکردهبودکهتعدادسانتریفیوژ

 های پیشرفته تحقیقات در باره سانتریفیوژ

 .تحقیقاتبایدادامهیابند:ایران

 .تحقیقاتبایدکامالمتوقفشوند:غرب

،ای۱-ارهایایسالاولایرانقادرخواهدبودکهتحقیقاتبررویسانتریفیژ۵۲برای: وینتوافق 

ای۱-ار ای۲-ار، دهد۱-ارو ادامه را . پیشرفته بسیار اسانتریفیوژ ار از ۱-ی تر جلو نسل دو

http://www.nytimes.com/2015/04/07/world/middleeast/israel-iran-nuclear-deal.html
http://www.timesofisrael.com/deal-may-let-iran-keep-centrifuges-at-fortified-site/
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در.میباشدم،۰-یاراترینسانتریفیوژیکهدرحالحاضردرایرانمشغولبکاراست،یعنیپیشرفته

هایغنیسازیهاینهمودهمآزمایشدرسال.هایمکانیکیانجامخواهندشدهشتسالاولفقطآزمایش

 .سانتریفیوژانجامخواهندشد۲۲باحداکثر

 مدت توافق

 .هفتسال: ایران

 ."دورقمی"مدت[درمراحلمیانیمذاکرات]سال؛۰۱[درابتدایمذاکرات]: غرب

سالبرایسانتریفیوژ: وینتوافق  برایبرخیهایفعالده پانزده ، و سال۰۱دیگرازمحدودیتها،

 .برایبازرسیها

 سطح غنی سازی

پنجدرصدبرایسوختراکتورسه: ایران هایبعدیآبسبکبوشهروراکتورتا درصد۵۰۶۲۱.

 .تهران،کهبعدازآنمتوقفخواهدشدبرایتامینسوختراکتورتحقیقاتی

 .سانتریفیوژ،وهیچگونهغنیسازیدرسطحباالتر۱۲۲درصددر۱-۲غنیسازیدرسطح : غرب

درصدرامتوقف۵۰۶۲۱جمهوریاسالمیپسازتوافقموقتژنوغنیسازیدرسطح:وینتوافق 

سالاولسطحغنیسازیاورانیوم۵۱برای[.حتیبیشترازسوختراکتورتهرانذخیرهشدهبود]کرد

 .درصدخواهدبود۲۶۲۲

 میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران

 .هایسوختیتبدیلخواهدشدخواهدماندوبهصفحاتومیلهذخیرهدرایرانباقی: ایران

 .تمامیذخیرهبایدبهخارجفرستادهشود:غرب

ازدرهربرهه: وینتوافق  تا درسطح۲۲۲زمانایرانمیتواند اورانیومغنیشده متوسط کیلوگرم

باشد۲۶۲۲ داشته درصد میله. به برایتبدیل خارجارسالشوندمابقیباید درهایسوختیبه یا و ،

واورانیوم، حقیقتایرانصادرکنندهاورانیومغنیشدهخواهدبوددر.المللیبهفروشروندهایبینبازار

سال۵۱مدتزمانمحدودیت.دالرفروشخواهدرفت۰۱۲۲تا۰۲۲۲غنیشدهایراندرحدودکیلویی

 .خواهدبود

 پادمان ۱.۳  کّد اصالحی

  قبلازآوردنمواد۵۰۲۱بخشاجرایپادمان۲۶۵برطبقکّد کهدستکمششماه بود ایرانمتعهد ،

ازوجودآنمرکزآگاهکندایبهیکمرکزجدیدهستههسته ای،آژانسرا بههمیندلیلساختمخفی.
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برطبقاعالمیه.ایوجودنداشتمرکزنطنزومراکزدیگرغیرقانونینبود،چراکهدرآنهاموادهسته

رابهاجرادرآوردکهبرطبقآنایران۲۶۵ایرانمتعهدشدکهکّداصالحشده۰۲۲۲سعدآباددراکتبر

ملزمبودبهمحضتصمیمگیریدربارهساختیکمرکزجدیدآژانسراازتصمیمخودمطّلعکردهو

لبیبهبطورداوط۰۲۲۲راتاماهمارسایرانکّداصالحی.بداناجازهبازدیدازآنرادرمدتساختدهد

گذاشت اجرا مارس. ایایرانبهشورایایرانبهآژانساطالعدادکهاگرپروندههسته۰۲۲۲درماه

اصالحی اجرایداوطلبیکّد شود، اجراامنیتسازمانمللفرستاده اولیه فقطکّد و شد متوقفخواهد

،بعدازفرستادهشدنپرونده۰۲۲۲رادرماهمارسبههمیندلیلایراناجرایکّداصالحی.خواهدشد

 .ایرانبهشورایامنیتمتوقفکرد

 بعدازلغوتمامیتحریمهااجرایکّداصالحی:ایران

 ازروزبعدازامضاقرارداداجرایکّداصالحی:غرب

 .نظرغربتأمینشد:توافق وین

 پروتکل الحاقی

بازرسی: ایران و شد، خواهند داده اجازه بیشتر تحریمهای لغو از پس آخر مرحله در بهپروتکل ها

برایمدتدوسال۰۲۲۲-۰۲۲۲هایپروتکلرادرسالجمهوریاسالمی.تصویبمجلسخواهدرسید

  .ونیمبطورداوطلبیاجراکردهبود

 .اجراکندایرانبایدپروتکلراتصویبو: غرب

وپسازتائیدصلحآمیزبودنبرنامهغنی، بهاجراخواهدگذاشتداوطلبیایرانپروتکلرا:وینتوافق 

بهتصویبمجلسخواهدرساند ایرانالزامیبهتصویب.سازیایرانآنرا درهشتسالاولقرارداد

 .پروتکلتوسطمجلسندارد

 ای هستهای و غیر  بازدید از مراکز هسته  چگونگی

 .مانندگذشته:ایران

 .کهآژانستقاضاکند"جأهرهرلحظهودر:"غرب

توافق وین بازدیدها: است، .نخواهدبود "جأهرهرلحظهودر" همانطورکهدرزیرشرحدادهشده

کارشناسانجامکارها۵۱۲تا۵۲۲بین.هاازمراکزخواهدبودهاونمونهبرداریولبازدیدئمسسناژآ

ایرانفقطبهکارشناسانیاجازهبازدیدوکارخواهددادکهباکشورآنهاروابط.رابرعهدهخواهندداشت

کنند بازدید ایران از بود نخواهند امریکأییقادر کانادأییو اینکارشناسان بر بنا و .دیپلماتیکدارد،

آژانسبهتمامیمراکزیکهدرآنهاموادووسائل.واهندرفتهابکارخترینتکنولوژیدربازدیدمدرن

دسترسی داشت، خواهند وجود آینده در یا و دارند، غنیسازیوجود به داشتمربوط خواهد مبنای.

معادناورانیومایرانبرای.ایرانباآژانسوپروتکلالحاقیخواهندبود۵۰۲۱هاپادمانقانونیبازدید

 .سالتحتنظارتبیشترآژانسخواهندبود۰۲هابرایزتولیدسانتریفیوژسالومراک۰۱

http://mondediplo.com/2015/03/08iran-nuclear
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 ای و نظامی مکانیزم بازدید از مراکز غیر هسته

 .بازدیدازمراکزنظامیممنوعمیباشد:ایران

 .بازدیدشوند"هرلحظه،هرجأ"ازمراکزنظامیموردسٔوظنبایدبرطبقاصلبرخی:غرب

که هادلبخواهیوازهرجٔانخواهدبود،وداراییکمکانیسمتعیینشدهنیزمیباشدبازدید:توافق وین

بود اینچنینخواهد می"صفر"درروز. یکمرکزمشکوکبهآژانسازایرانتقاضا درباره که کند

ای،چهنظامیوچهغیرنظامی،توضیحدهدفعالیتهسته چهاردهماگربینروز. توضیحهایاولتا

 نبود،آژانستقاضایخودبرایبازدیدازآنمرکزرا ذکردالیلواسنادخود"ایرانقانعکننده به"با

ایرانتسلیمخواهدکرد پایانروزچهاردهمایرانوآژانسدربارهچگونگی. بازدیدوگستردگیآنتا

اگردرپایان.ازدیدبرطرفخواهندشدهایآژانسازطرقدیگربدونبتوافقخواهندکرد،ویانگرانی

هایپانزدهموبیستویکماختالفبهیککمیسیونمشترکروزچهاردهمتوافقحاصلنشود،بینروز

کشور ایران، از اعضایآن رئیسسیاستخارجی۵+۱هاتکه نماینده و بود، خواهند اروپا اتحادیه

یون،پنجرأییابیشتر،بایدبهاجرادرآید،وتاروزنظراکثریتاعضایکمیس.ارجاعدادهخواهدشد

بنابراینایران،چینوروسیهقادر.اجرایتصمیمبهدوطرفابالغخواهدشدبیستویکمچگونگی

بین.نخواهندبودکهبانظرآژانسمخالفتکنند،مگرآنکهدستکمیککشورغربینیزباآنهاهمراهشود

اگردرآغازروزبیستو.موبیستوچهارمایرانبایدتصمیمرابهاجراگذاردهایبیستویکروز

پنجمایرانهنوزازاجرایتصمیمکمیسیونمشترک،هرچهکهباشد،سرباززند،موضوعبهشورای

د،ٔامایرانهنوزازاجرایتصمیمسرباززناگردرپایانروزسی.امنیتسازمانمللفرستادهخواهدشد

تحریم شورا رأیدوباره احتیاجبه بدون و بطورخودکار ملل وتوی]هایسازمان برایجلوگیریاز

 .بهاجرادرخواهدآمد[روسیهوچین

 بازدید از مجموعه نظامی پارچین

ازمواردمهماصطکاکبینجمهوریاسالمیوآژانس،مجموعهنظامیپارچیندرجنوبشرقیکی

درآنجاآزمایشهاییبامواد۰۲۲۲آژانسادعاکردکهایراندرحدودسال۰۲۲۱درسال.تهراناست

هسته استانفجاریغیر داده انجام باال بسیار توان با ای وا. انفجاراتبرایآغاز ایکنشزنجیرهاین

هستههسته انفجار به منجر که استای الزم میشوند ای بطور. را الحاقی پروتکل ایران زمان آن در

ازپارچیندیدن۰۲۲۱درفوریهونوامبردرنتیجهتیمکارشناسانآژانس.داوطلبیبهاجراگذاشتهبود

.هایخاکیوهوائیبرداشتندهایمشکوککهخودتقاضایبازدیدکردهبودندنمونهازساختمانکردهو

هادیدهایباتوانباالدرنمونهایویاموادمنفجرهغیرهستهپسازآنآژانساعالمکردکهموادهسته

شد بسته پارچین پرونده و است، نشده ولی. گزارشآقایآمانو جنجالی"در " این۰۲۵۵نوامبر خود

کرد، زنده دوباره ازپارچینراوازآنزمانموضوعرا بازدید استکهاجازه ایرانفشارآورده به

 .ایراناینتقاضاراتاماهپیشقبولنکردهبودداشتهباشد،ولی

کهایرانبهایرانوآژانستوافقکردند.درهفتهقبلازاعالمتوافقوینآقایآمانوبهایرانسفرکرد

بر.ایایرانتاپایانماهسپتامبرپاسخدهدهگذشتهبرنامههستههایباقیماندهآژانسدربارتمامیپرسش

 .طبقگزارشمنابعآژانسیکبازدیدازپارچیننیزانجامخواهدشد

http://www.nti.org/facilities/264/
http://www-tc.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/images/IAEA_Iran_8Nov2011.pdf
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/11/opinion-the-iaea-report-on-irans-nuclear-program-alarming-or-hyped.html
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-director-generals-statement-and-road-map-clarification-past-present-outstanding-issues-regarding-irans-nuclear-program
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 های بالیستیک ایران موشک

 .دردستورکارمذاکراتنیستند:ایران

بایدبخشیازمذاکراتباشندموشک: غرب فروشچنینموشکهاییبه نامعلومتحریمبرایمدتی.ها

 .لغونخواهدشدایران

کمترازاگرآژانسدرمدتی.خواهندماندهایسازمانمللبرایمدتهشتسالباقیتحریم: وینتوافق 

البتهباید.هایموشکیدرزمانگزارشلغوخواهندشدسالصلحآمیزبودنبرنامهراتائیدکند،تحریم۱

 جمهوری ایران، موشکی تحریم علیرغم عراق، با جنگ پایان زمان از که داشت بهتوجه اسالمی

هایپیشرفتهداشتهاست،کهآنهاکماکانوعلیرغمتحریمدربارهتولیدموشکهایبسیارمهمیپیشرفت

 .ادامهخواهندداشت

 ای های غیر هسته تحریم خرید و فروش سالح

 .هایاقتصادیلغوشوندبایدهمزمانباتحریم:ایران

 .نخواهندشدهالغونامعلومتحریمبرایمدتی:غرب

سالصلحآمیزبودن۱کمترازاگرآژانسدرمدتی.ساللغوخواهندشد۱هابعدازتحریم:توافق وین

 .هادرزمانگزارشلغوخواهندشدبرنامهراتائیدکند،تحریم

 المللی تحقیقات تبدیل فردو به یک مرکز بین

بهیکمرکزگزارشمفصلیدربارهتبدیلفردوجهان،ترینمجالتعلمیازمعتبرمجلهساینس،یکی

دهاستکهتحقیقاتخوددربارهبرطبقتوافقوینایرانقبولکر.المللیتحقیقاتمنتشرکردهاستبین

غنیسازیرامحدودبهطریقسانتریفیوژکند،وتحقیقدربارهغنیسازیبااستفادهازلیزررابرای

نیست،چراکهاصوالغنیسازیلیزریبرایکاربردعملیالبتهاینامتیازمهمی.سالانجامندهد۵۲

سالبررویفلز۵۲ایرانبهغربقبولعدمتحقیقبرایتییکامتیازمهمتحقیقا.قابلاستفادهنیست

ایمورداستفادههایغیرهستهاست،وهمچنیندرسالحاینفلزدارایمصارفصنعتی.اورانیوممیباشد

اگرچهبشدتسّمیاستقرارمی گیرد، میولی. کهکارشناسانآمریکا بود ایرانقادرخواهد که گویند

 .حآزمایشگاهیراادامهدهدتحقیقاتدرسط

ایمورداستفادههایهستهسانتریفیوژبرایتولیدایزوتوپ۲۱۱سانتریفیوژباقیماندهدرفردو۵۲۱۱از

گرفت خواهند قرار کرده. دیدن فردو از گذشته هفته چند در روسی ازکارشناسان بخشی و اند

ناسپسیکنوتر.آمادهخواهندکرد۵۰۵--یدیومهایفعالدرفردورابرایتولیدعنصرایرسانتریفیوژ

هایگامابکارتولیدشودکهدردوربین۵۰۰--بهایریدیومتولیدشدهدراراکاضافهخواهدشدتاایریدیوم

قادراستنقصدرونی رفتکه شناساییکندخواهند درونیساختارفلزاترا برطبقگزارشمجله.

کوچکدرفردونصبیکشتابدهندهخطیامریکائیدرحالبرسیوساینس،پژوهشگرانایرانی

دراوائلسال.مورداستفادهقرارخواهدگرفتایواخترشناسیهستندکهبرایتحقیقاتدرفیزیکهسته

http://www.reuters.com/article/2014/04/08/us-iran-nuclear-missiles-idUSBREA370TB20140408
http://news.sciencemag.org/policy/2015/07/iran-nuclear-deal-holds-goodies-scientists
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انجام۰۲۵۲ برای خودرا پیشنهادات که کرد خواهد دعوت جهان سطح در پژوهشگران از ایران

غربدرتوافقوینهمچنینبهایرانقول.دیگردرفردوبهایرانتسلیمکنندهایمشترکتحقیقاتیپروژه

تحقیقاتراکتوردادهاست،وایرانقادرخواهدبوددر(فیوژن)ایهمکاریدربارهتحقیقاتجوشهسته

بین گرماپژوهشی ترمونوکریل)ایهستهالمللی باشد( داشته شرکتفعال امریکائی. کارشناسان گفته  به

اینپروژه در که میباشد اینزمینه بهترینپژوهشگرانومهندسیندر زیادیاز هاایراندارایتعداد

 .ادهقرارخواهندگرفتمورداستف

 ای قول کمک غرب به ایران برای محافظت از تاسیسات هسته

۵۲بند.توافقاست۵۲،بند۲کمموردتوجهقرارگرفتهاستدرضمیمههایتوافقکهخیلیازبندیکی

:کنداعالممی

اجرای،هایدیگرودرصورتلزوماحتماالکشور،۵+۱هایکشور" ایراندرباره با هستندتا آماده

 .میشودهمکاریدربارهموردزیرپیشبینی.ایهمکاریکنندهسته[تاسیسات]اصولامنیت

هایکوتاهمدتبرایتقویتتوانائیهایآموزشیودورههمکاریبهصورتبرگزاریکالس:۵۲۶۵بند

ایوسیستمها،وهمدیداتامنیتیبهتاسیساتهستهایرانبرایجلوگیری،محافظتاز،وواکنشبهته

 .ایچنینتوانائیبخشیبرایمحافظتموثروقابلدوامازتاسیساتهسته

هایکوتاهمدتبرایتقویتتوانائیایرانهمکاریازطریقآموزشدادنوبرگزاریدوره:۵۲۶۰بند

  ."ازجملهخرابکاریای،برایمحافظت،وواکنشمصربهتهیدتامنیتیهسته

ایایراننمودند،بهیادداشتهباشیمکهآمریکاواسرائیلدرگذشتهاقدامبهخرابکاریدرتاسیساتهسته

تروردانشمندانوکارمندان،بمبگذاری،وویروسکامپیوتریاستاکسنتازطریقازجملهخرابکاری

برانگیختهاست.ایمهمبرنامههسته بعنوانمثال، . اینبندازتوافقخشمالبیوطرفداراناسرائیلرا

 .راببینیداینجا،واینجا،اینجا،اینجا

 ؟ نقض حاکمیت ملی

تهرانمبنیبراینکه"دلواپسان"دراپوزیسیونخارجازکشوروهمچنینهایبرخیبهنظرنگارنده،ادعا

بیحاکمیتملی اینمکانیزمنقضخواهدشد اساساستایرانبا زیکدرحالحاضراگرآژانسا.

کشورعضوکهپروتکلالحاقیرابهاجراگذاشتهاستتقاضایبازدیدازیکمرکزمشکوک،چهنظامی

نماید،انکشورملزمبهاجرایبالفاصلهآنمیباشد،ودرغیراینصورتشورای وچهغیرنظامی،را

مکان طبق بر حالیکه در فرستاد، امنیتخواهد شورای به را آژانسپرونده حقحّکام ایران وین یسم

اعتراض،حقارجایآنبهکمیسیونمشترک،وحتیحقاعتراضدرشورایامنیتراخواهدداشت،و

 .اساساستراقانعکندکهتقاضایآژانسبی۵+۱هایدرواقعاینفرصتراخواهدداشتکهکشور

کهآیا اعالمکنندآنگروهازنیروهایاپوزیسیونکهپشتشعارهاینقضحاکمیتملیمخفیشدهاندباید

پسهر ایناست، اگرنظربهاصطالحاستقاللطلبها معناینفیاستقاللاست؟ پروتکلالحاقیبه

پذیرفته الحاقیرا پروتکل داراستقاللکشورش،کشوریکه خدشه استرا  .کرده تاریخ جوالی۲تا

https://en.wikipedia.org/wiki/ITER
https://en.wikipedia.org/wiki/ITER
https://en.wikipedia.org/wiki/ITER
http://www.nytimes.com/2012/06/01/world/middleeast/obama-ordered-wave-of-cyberattacks-against-iran.html
http://www.nytimes.com/2012/06/01/world/middleeast/obama-ordered-wave-of-cyberattacks-against-iran.html
http://www.haaretz.com/beta/1.534728
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2012/01/timeline-a-long-covert-conflict.html
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2012/01/timeline-a-long-covert-conflict.html
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2012/01/timeline-a-long-covert-conflict.html
http://irantruth.org/obama-agrees-to-be-bodyguard-for-irans-nuclear-program/
http://irantruth.org/obama-agrees-to-be-bodyguard-for-irans-nuclear-program/
http://www.jewishpress.com/indepth/iran/deal-would-help-iran-defend-nuclear-facilities-against-sabotage/2015/07/22/
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/198164#.VcJJqPlViko
http://www.freerepublic.com/focus/news/3313996/posts
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کشور۵۰۲،کهازاینتعدادبودهاست۵۱۲اندتعدادکشورهأییکهپروتکلالحاقیراامضاکرده۰۲۵۱

مشغولاشکتمساحریختنهستنددرحالیمدعیانتازهظهورحاکمیتملی.  درحالاجرایآنهستند

کهبهتوافقوینرأیهایدموکراتاعالمکردهاستترینسناتورازبانفوذیکیکهسناتورچاکشومر،

ذکرکرده"درهرلحظهودرهرجأ"ازدالیلمهمآنراعدمقبولبازرسیخالفخواهدداد،ویکیم

 .است

کندکهشرحمذاکراتوکوششوسرسختیدیپلماتهایدعوتمینگارندههمچنینازخوانندگانگرامی

 از را امتیازات اقل حد کردن واگذار و امتیازات حداکثر گرفتن برای رایتایران رابین خانم ،زبان

.کنندمطالعهاینجادرامریکائیمشهورنگارروزنامه

   های دوگانه غرب و مدعیان جدید حاکمیت ملی معیار

محدودیت ازطرفایرانبرایمدتشکینیستکه هایسالخارجازمعاهده۵۲-۵۱هایقبولشده

،بایدولی.اندایهستندوبرایرانباتوجهبهشرایطحاضرتحمیلشدههایهستهالمللیدربارهبرنامهبین

پرسید ازخود کشورهاییاینمحدودیتها: وچهکشوریویا آمریکا اند؟ برایرانتحمیلکرده را

اگررژیمجمهوری.شاعتراضکرد؟آمریکاومتحدانورهاییویاکشبایدبهچهکشوری.شمتحدان

راسیاستمستقلخوداسالمیحاکمبرایراننبودوایرانداراییکحکومتکامالدمکراتیکبود،ولی

برایرانتحمیلمیکرد(بخاطراسرائیل)رادنبالمیکرد،غربهمچناناینمحدودیتها بنابراین،.

ایبودند،کهتاقبلازتوافقوینبهشّدتمخالفبرنامههستهجدیدنقضحاکمیتملیاعتراضمدعیان

بهجمهوریاسالمی،ومیریزند،بایدبهغربباشد،نهوحاکمیتملیان حاالاشکتمساحبرایولی

غرباستکهبههایدوگانهاینمعیار.بودنتهرانتفاوتیدراینمسالهایجادنمیکنددیکتاتوریمذهبی

ایرانتحمیلمیشود به.کشورهاییمانند بهدیگرانزورگویانی باید کهسیاستهایسلطهگرانشانرا

تحمیلمیکننداعتراضکرد،نهتحتسلطهایکهبرایدوریازجنگمجبوربهپذیرشتحمیلهاشده

کشور .است از خارج میاگراپوزیسیون تصور استو کشور استقالل اجراینگران قبول با که کند

 دربرابرزورگویاندفاعنمیکند؟نقضخواهدشد،چراازحاکمیتملیپروتکلالحاقیحاکمیتملی

 جنوبی، کره استکه آژانسگزارشداده گذشته  تایواندر مصر صورتمخفیهمگیو حالبه در

خودبسیارایبودند،بخصوصکرهجنوبیکهدربرنامهمخفیآزمایشوتحقیقبرایساختسالحهسته

،ولیبود۵۰۲۲ایدردههدارایبرنامهسالحهستهعالوهبراینکهکرهجنوبی .همپیشرفتکردهبود

ادهاز،وبااستفپلوتونیومتولیدکردهبودمقدارکمیمتوقفکرد،اینکشورمخفیانه۵۰۲۱ظاهراًآنرادر

درسطحلیزر برسی.درصدغنیسازیکردهبود۲۲اورانیومرا کرد،۰۲۲۱درسال آژانساینهارا

کردهاست،وهیچمجازاتیبرایاینکهقولکرهجنوبیرابرایتوقفآزمایشاتقبولاعالمکردولی

.کشوردرنظرنگرفتهشد

بعدازکشفآنهیچمجازاتیبرایآن،ولیایبوددارایبرنامهمحرمانهساختسالحهستهتایواننیز

.درنظرگرفتهنشد

باتوجهبهاینکهمصردارایراکتور.پلوتونیومدرمصرکشفکردکمیآژانسمقدار۰۲۱درنوامبر

کهاینکشفراجدیبگیردآژانسمایلنبودولی.اینیست،اینکشفدارایمعنایبخصوصیبودهسته

.اتحادمصربااسرائیلوآمریکا:کهدلیلآنکامالسیاسیبود

https://www.iaea.org/safeguards/safeguards-legal-framework/additional-protocol/status-of-additional-protocol
http://www.cnn.com/2015/08/06/politics/chuck-schumer-oppose-iran-nuclear-deal/
http://www.newyorker.com/magazine/2015/07/27/tehrans-promise
http://fas.org/nuke/guide/taiwan/nuke/
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/rok/
http://www.nti.org/gsn/article/south-korea-admits-to-1982-plutonium-extraction-says-revelation-will-not-damage-north-korea-dialogue/
http://www.sfgate.com/politics/article/South-Korea-experimented-with-highly-enriched-2728185.php
https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-board-concludes-consideration-safeguards-south-korea
http://www.nytimes.com/1997/12/20/world/how-a-spy-left-taiwan-in-the-cold.html
http://www.nbcnews.com/id/6415476/ns/world_news/t/plutonium-traces-found-egypt-nuke-facility/#.VcPF0_lVikp
http://carnegieendowment.org/2009/06/02/iaea-reports-on-egypt-reluctantly
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آیاغربدربارهاین.هابهشورایامنیتسازمانمللفرستادهشد،کهبایدمیشد؟خیرآیاپروندهاینکشور

.کشورحتیدرشورایحکامآژانسمحکومشدند؟خیرآیااینسه.انداخت؟خیرکشورسروصداراهسه

خیر شد؟ تحمیل اقتصادی تحریم آنها به آیا معیار. غرب زیرا دارد،چرا؟ دوگانه آنها های به باید و

نقضچرااپوزیسیونخارجازکشورکهمعتقداستبااجرایپروتکلالحاقیحاکمیتملی.اعتراضکرد

هاایاسرائیل،پنجزیردریأییآنکهمجهزبهاینموشککالهکهسته۰۲۲--۱۲خواهدشد،یکباربه

 ترینسالح،آنهمباپولمالیاتیمامردمدرآمریکااعتراضنمیکند؟هستند،وتسلیحانکشوربهمدرن

همانهاییملیاینجاستکهاکثریتقریببهاتفاقمدعیانجدیدنقضحاکمیتدیگر نکتهمضحک

گذشتهبدانمعنیهایملیهستندکهچندسالپیشمعتقدبودندکهدرجهانکنونیدیگراستقاللومرز

نداردمفهومی گرافوقملی"حالناگهانولی. وبرایاستقاللوحاکمیتملیشده" اشکتمساحاند،

 .همهچیزدراینانیافتمیشود،مگرعرقملی.میریزند

 جنجال برای هیچ

مبنیبراینکهاندجنجالیبرپاکردهالبیاسرائیلدرآمریکاوحامیانآن،وجناحراستافراطیآمریکا

هایامتیازاستکهآژانستهپیشازاعالمتوافقنامهوینبهایندلیلپنهانیتوافقایرانباآژانسدرهف

.کهآمریکاومتحدانمایلنیستنداسرائیلودیگرمخالفانتوافقازآنآگاهشوندزیادیبهایراندادهاست

درشهادتآقایجانکریوزیرخارجهآمریکادرسنایآمریکابدینموضوعاشارهشدوحمالتشدیدی

بدنبالکهاعتراضدموکراتهابهآقایکریانجامشدهایجنگطلبجمهوریخواهسناتورتوسط را

آقایرابرتکورکر،سناتور .نیزبودندداشت،چراکهحمالتبهآقایکریبسیارتوهینآمیزوشخصی

خارجی روابط کمیته رئیس و جمهوریخواه آمریکا، گفتسنای کری آقای ایرانبه توسط ایشان که

چاپیده" شدند" . سناتور ریش، جیم جمهوریسناتور آیداهو گفتخواه کری آقای به ایشان "فریب"که

. خوردند

خارجازکشورکهدرواقعمتحدعملیایرانی"اپوزیسیون"دروبرخیتهران "ایدلواپسانهسته"

مبنیبر،درجهتدقیقابرعکسالبیاسرائیلوعربستانسعودیهستندنیزبدینادعادامنزدندولی

 .هایزیادیاعطاکردهاستاینکهدولتآقایروحانیامتیاز

جومنفی ایجاد اینمخالفانوجنگطلبانفقطبدنبالکارشکنیو توافقصرفنظرازاینکه برضّد

اینهافرصتهرکاریرادارند،جز.هستند،تمامیآنهاازعدمدانشدراینگونهمسائلرنجنیزمیبرند

ایرانبخشیاز.مطالعهوتحقیقکهنیازمندتخصصاست اجرایپادمانایرانقرارداداخیرآژانسبا

است گسترشسالح. پیمانعدم کننده امضٔا آژانسو انپیهایهستهپادمانهرکشورعضو ،تیای،

،وفقطدرصورتیقابلانتشاراستکهدوطرفرضایتاستبینآنکشوروآژانسمحرمانهقراردادی

.دهند در که آژانس، و ایران پادمان مثال، است۵۰۲۱بعنوان نشده منتشر هرگز رسید، امضا ،به

هایجنبیبیندوطرفدربنابراین،هرگونهتوافق.پادمانآمریکاباآژانسمنتشرشدهاستدرحالیکه

قبول درآنجاراگفتگوآقایآمانودعوتسنایآمریکابرای.بارهچگونیاجرایپادماننیزسّریاست

تنهاسنایآمریکاقدرتقانونیبرایاحضارآقایآمانوراندارد،بلکهایشانازاختیاراتنه ولی ،کرد

تهراننیزبرخوردارنیستند مفادتوافقآژانسبا آن،  قانونیبرایصحبتدرباره مگراینکهایرانبا

http://www.bloombergview.com/articles/2015-07-24/congress-alarmed-by-iran-pact-s-secret-understandings
http://www.thetower.org/2271-secret-iaea-iran-agreements-called-favorable-to-tehran-u-s-choosing-not-to-read-them/
http://www.thetower.org/2271-secret-iaea-iran-agreements-called-favorable-to-tehran-u-s-choosing-not-to-read-them/
http://www.thetower.org/2271-secret-iaea-iran-agreements-called-favorable-to-tehran-u-s-choosing-not-to-read-them/
http://www.huffingtonpost.com/entry/ted-cruz-john-kerry-moniz_55b90ea5e4b0074ba5a7219e
http://www.timesofisrael.com/democrats-republicans-spar-on-iranian-nuke-deal/
http://www.politico.com/story/2015/07/john-kerry-iran-deal-congress-bob-corker-120532.html
http://www.politico.com/story/2015/07/john-kerry-iran-deal-congress-bob-corker-120532.html
http://cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/energy-secretary-secret-side-deals-iran-agreement-are-standard
http://www.state.gov/t/isn/5209.htm
http://www.politico.com/story/2015/07/top-un-nuclear-inspector-to-brief-senators-on-iran-deal-120886.html
http://www.politico.com/story/2015/07/top-un-nuclear-inspector-to-brief-senators-on-iran-deal-120886.html
http://www.politico.com/story/2015/07/top-un-nuclear-inspector-to-brief-senators-on-iran-deal-120886.html
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زمانیکهآقایجانکریدرسنایآمریکادربارهتوافقوینصحبتکردند،سناتورهایجنگ .موافقتکند

کهمتنتوافقراایشانپاسخدادطلبآمریکاازایشانراجعبهتوافقآژانسباایرانپرسشنمودند،ولی

 . ،چونمحرمانهمیباشدندیدهاست

 توافق خوب یا بد؟

نیویورکتایمز گمانروزنامه حامیبه یککه بازیتساوی"اسرائیلاستتوافقوینتقریبا برای"

بود دوطرف مهمی. امتیازات ولیایران داد، غرب مهمیبه کردامتیازات دریافت نیز از. بسیاری

برنامههستهکارشناسانحقوقبین مساله کهالمللیکهدرباره نیزمعتقدند ایایرانصاحبنظرهستند

بر وین استتوافق خوب بسیار ایران ای ببینید. را اینجا مثال توسط. بعنوان توافق با شدید مخالفت

هاحامیانآندرمیانجمهوریخواهان،راستافراطیآمریکاونئوکاناسرائیل،البیآندرآمریکا،و

نگارندهمعتقداستکه،باتوجهبهشرایط.نیزبهتریندلیلبرایقابلقبولبودنتوافقبرایایراناست

 . خودتصمیمبگیرندخوانندگانگرامی.،توافقوینقابلقبولاستکنونی

 وینهای مخالفین به توافق  واکنش

واند،بهتراستبهتوصیفواکنشمخالفانایرانیحالکهاصولوتعهداتدوطرفکامالشرحدادهشده

"دلواپسان"نقش.تهراناحتیاجیبهتوصیفندارد"دلواپسان"البتهمخالفت.توافقبپردازیمغیرایرانی

دست"،ازبحران،ووحشتازای،سودسرشارآنها،چهاقتصادیوچهسیاسیدرایجادبحرانهسته

 .دوسالآیندهکامالآشکارهستنددریکی"دادنهمهچیز

  محور شرارت واقعی

درکنگرهآمریکا،پرزیدنتجرجدبلیوبوشوجود۰۲۲۰ژانویه۰۰دریکسخنرانیجنگطلبانهدر

.بودندتخیلیرااعالمکردکهاعضایآنعراق،جمهوریاسالمی،وکرهشمالی"محورشیطانی"یک

واقعیشرارتنوشتکهمحورنگارندهدریکمقالهانگلیسیحدودیکماهبعدازآنسخنرانیرسوا،

،راست(ومتحدانامریکائیوغیرامریکائیآن)متشکلازاپوزیسیونجنگطلبایرانخارجازکشور

ایرانهستند خواهانجنگبا که بنیادگرایانتهرانهستند و افراطیاسرائیل، که. توضیحداد نگارنده

وراستافراطیاسرائیلخواهانسرنگونیجمهوریاسالمیازطریقطلبایرانیاپوزیسیونجنگ

مداخلهآمریکادرایراناست،وبنیادگرایانتهراننیزخواهانیکجنگمحدودباآمریکابرایتحکیم

زمانگذشت.ایرانمیباشندهایقدرتخودوتشدیداختناقدرکشوربهبهانهتهدیدبرایامنیتملیپایه

 .تحلیلونظرنگارندهراثابتکرددرستی

مواضعراستافراطیاسرائیلبهرهبریآقایبنیامیننتانیاهوآنقدرروشناستکهاحتیاجیبهتوضیح

دادنتوافقسختمشغولتالشبرایشکستالبیاسرائیلومتحدانآندرآمریکادرحالحاضر.ندارد

هستند آمریکا کنگره در ، دستکم کردمیلیوندالر۵۲۲و خواهد  برایاینهدفهزینه اینراه،. در

مقالهخوبآقایجیمزکاردن .کندمجاهدیننیزباآنهاهمکاریمیوجاسوسفرقهخائنمطابقمعمول،

 .دراینمطالعهکنیدرادربارهکوششالبیاسرائیلبرایشکستتوافقوینرا

http://www.breitbart.com/video/2015/07/28/kerry-we-dont-have-access-to-the-actual-agreement-on-iran-side-deals/
http://www.breitbart.com/video/2015/07/28/kerry-we-dont-have-access-to-the-actual-agreement-on-iran-side-deals/
http://www.breitbart.com/video/2015/07/28/kerry-we-dont-have-access-to-the-actual-agreement-on-iran-side-deals/
http://www.breitbart.com/video/2015/07/28/kerry-we-dont-have-access-to-the-actual-agreement-on-iran-side-deals/
http://www.nytimes.com/interactive/2015/07/14/world/middleeast/iran-nuclear-deal-who-got-what-they-wanted.html
http://www.nytimes.com/interactive/2015/07/14/world/middleeast/iran-nuclear-deal-who-got-what-they-wanted.html
http://opiniojuris.org/2015/07/15/guest-post-the-joint-comprehensive-plan-of-action-regarding-irans-nuclear-program/#more-31925
http://millercenter.org/president/speeches/speech-4540
https://groups.google.com/forum/#!topic/soc.culture.iranian/lEg2rlXBNIk
http://www.mintpressnews.com/the-israel-lobby-50m-campaign-against-iran-nuclear-deal/207807/
http://www.unz.com/article/israels-100-million-gamble/
http://www.lobelog.com/anti-iran-deal-aipac-spin-off-relies-on-iranian-ex-terrorist-group/
http://www.thenation.com/article/inside-the-effort-to-kill-the-iran-deal/?utm_medium=email&utm_campaign=Nation%20Daily%2020150731&utm_source=Sailthru&utm_term=daily
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 تهران هسته"همانبنیادگرایان مذاکرات ایدلواپسان مذاکراتهستند" توقف برای کاری هیچ از که

ادعاهسته ازدروغگفتنتا اساسدریغنکردندهایبیایوشکستآن، کهدرزمان"دلواپسان"این.

ایسابقهغارتکردند،اختناقرابطوربیهامیلیاردثروتکشوررانژادصددولتآقایمحموداحمدی

درکشورنهادینهکردند،نگرانتوافقافزایشدادند،وفساد،چهاقتصادیوچهاخالقی واجتماعیرا

هایتندصوال،شعارا.ایبودندکهدرنتیجهآندستکممنافععظیماقتصادیخودراازدستمیدادندهسته

احمدی اآقای حامیان و نژاد همان که دلواپسان"و، تاریخی" واقعه نفی اسرائیل، باره در هستند،

ستیزشرکت-هایشناختهشدهیهودهولوکاست،وبرگزاریکنفرانسدربارهآندرتهرانکهدرآنچهره

بهبطورغیرقانونیایایرانرابهانهالزمرادادکهپروندههستهداشتندبهاسرائیلودولتآقایبوش

دولتآقای.برضّدایرانصادرکنندهایغیرقانونیقطعنامهشورایامنیتسازمانمللبردهودرآنجا

ایایرانبهتوافقبرسد،ونکتهمهممحدودکردنبرنامههستهمحمدخاتمیمایلبودکهباغربدرباره

اینهایتوافقوینبود،ولیهایموردقبولآندولتبسیارشدیدترازمحدودیتایناستکهمحدودیت

نگارنده.دولتآقایبوشبودکهباسیاستجنگطلبانهخوددربارهایرانمانعازتوافقدرآنزمانشد

 .توضیحدادهاست،وبنابرایننیازیبهتکرارآنهانیستقالهدرگذشتهدریکمعاترااینموضو

گروه این سوم شاخه همسو"ها اپوزیسیون بود" کشور از خارج در ایران برخی. اعضای ایناز

"تحقیقاتی"وهایتحصیلیباخروجازکشورومهاجرتبهآمریکاازانواعواقسامبورس"اپوزیسیون"

انستیتوواشنگتنبرایسیاستخاور،ند برایدموکراسییاموقوفهملی) درمٔوسساتراستگرایآمریکا

هایهاومراکزوبرنامهبرخوردارشدند،انواعواقسامبودجههارابرایتاسیسوبسایت...( نزدیک،

تحقیقاتی" بدنام" مالقات به کردند، دریافت میانه خاور و ایران باره طلبانهدر جنگ و ترینترین

درلیبی بهاصطالحبشردوستانه ازمداخله منجربهحمایتکردند،سیاستمدارانآمریکائیرفتند، که

شدهاست،فرمانهمانمداخلهرابرایسوریهنیزصادرکردند،وازآمریکابهمردمایراننابودیلیبی

هایکمرشکناقتصادیراتحملکنندکهرژیمدرتهرانسرنگونشود،درحالیکهفرماندادندکهتحریم

.راحتبودندخوددرآمریکامشغولزندگی

برضّدمردمایرانکمرشکنتحریمهایدرجنوبکالیفرنیاازیککالجدرجهسهمدرسحقالتدریسی

مردمایرانهزینهتحریمهایکمرشکنرابپردازندتابهآزادیکهفرمانصادرمیکردو،حمایتمیکرد

در۵۲۰۱مرداد۵۱اوبامادرسخنرانیپرزیدنتحتی.راببینید"مردمدوستی"و"میهندوستی" .برسند

پرزیدنت."رندیگینمنظردررارانیامردمهستند،هامیتحردیتشدخواهانکهیکسان:"گفتنگتنیواش

هایکمرشکنراونیستوبهمیندلیلتحریماوبامادرستمیگوید،درداینها،دردمردمایراننبود

.درداینهابیدردیناشیازخوشنشینیودفاعتمامعیارازاسرائیلونئوکانهابود.تجویزمیکردند

.میگفتندبایدکلنگآمریکارابهایرانزد

اینگروهباصدوریکبیان کهاستفادهنظامیخیالیایرانازنفربهدروغادعاکردند۵۱۱امضایهبا

کند،کهدقیقاهمانراتهدیدمیایبهمرحلهتعیینکنندهرسیدهاستوصلحوامنیتجهانیدانشهسته

.فصلهفتمنشورسازمانمللبودکهمداخلهنظامیدرچنینکشوریراقابلقبولمیکرد۱۵زبانبند

سخنگویاینگروههمچنینبهدروغبهو بیانیهنویسبرایاعتباربخشیدنبهبیانیهجنگطلبانهخود،

http://www.payvand.com/news/07/dec/1044.html
http://brill-law.com/iran-nuclear---102010---web.html
http://melimazhabi.com/maghalat/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D9%91/
http://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2015/08/05/text-obama-gives-a-speech-about-the-iran-nuclear-deal/
http://www.qlineorientalist.com/IranRises/antiwarantinuclear/
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پشتیبانیروزنامهراستافراطیوالاستریتژورنالگفتکهاصالحطلبانسرشناستهرانازبیانیه

.اند،هماناصالحطلبانیکههرروزموردحملهاعضایهمینگروهقرارمیگیرندکرده

از نظر نگارنده این کار بسیار . سخنمیگوید"کالبدشکافی پروژه هسته ای"حاالاز همانبیانیهنویس

وپوزشخواهیازمردمایرانشکافیدروغهاییکهساختندوترویجکردند کالبدولی، ای میباشد ارزنده

دروغ برایآن از بخشی باید نیز دارند .باشنداینکار ها بخاطر حتما هایکمرشکنآقایان تحریم که

همچون جراحی سرطان"اقتصادیرا کالبد .ضروریقلمدادمیکردند" بنام حقایقراشکافی حاالهم

گویندنمی بار: دولتآقایخاتمیحاضربودمحدودیتهمانطورکهنگارنده نوشتهوگفتهاست، هایها

ایندولتایپایاندهد،ولیبیشتریازتوافقوینراقبولکندتابهبحرانساختگیدربارهبرنامههسته

غمیکرد،بودکهبرایاتحادباآنتبلی"همسویی"ایدئولوگ جنگطلبپرزیدنتبوش،هماندولتیکه

کرد رّد پیشنهادآقایخاتمیرا براینمسئولیتبخشبسیارمهمی. هایکمرشکنازعواقبتحریمبنا

بود دولتجنگطلب آن با اقتصادی نه. نکته کری،این آقای استکه حقیقتی بلکه نگارنده، ادعای

ب وزیرخارجهوقتبریتانیا وآقایًجکاسترا بیانکردندپرزیدنتاوباما، روشنیتمام ا تمامیمنابع.

 .نگارندهوجوددارندمستنداینهادرمقاالتقبلی

ازحمله،شود"همسو"درهمانزمانمینوشتکهاپوزیسیونبایدبادولتبوش"همسویی"ایدئولوگ 

"مکانیکی"وبهاپوزیسیوناخطارمیکردکهبهطور،نظامیبهافغانستانوعراقولیبیحمایتکرد

بگیرند درس آنان های خشونت از و نکنند، رد را سوریه های تروریست های خشونت ایدئولوگ.

همسویی" " همراه دوستبه را خود که استاد دانشگاه پرینستون"جنگطلبش کرد،" می  معرفی

از .ساالنهفقطنیممیلیوندالرازدولتکانادادریافتمیکندهستندکه"زرد"نویسندگانثابتآنوبسایت

کند،دروغفقطبرایمخالفینمی"معرفی"پروفسوربازنشسته"نظراینهاودوستدیگرشانکهخودرا

 آنهامذموماست

و[اینجا،واینجا،اینجا،اینجا]همبهزبانانگلیسینگارندهمفصل های درنقدنیز اینهااینمنابعمستند

بهزبانفارسی اینجا]هم اینجا، اینجا، واینجا، اینجا، دارند[ برایننیازیبهتکرارآنهاوجود وبنا ،

درنقدبیانیهاینگروهواقعاًخواندنی"ستونپنجمپسامدرن"مقالهتاریخیدکترحمیددباشیبهنام.نیست

دریکمقالهمفصلانگلیسی .وفراموشنکردنیاست خود عنواننگارنده یا"با دخالتبشردوستانه

بهنقدآنبیانیهجنگطلبانهپرداختکهاکثریتبزرگامضاکنندگانآنازتجاوز"؟تجاوزعریاننظامی

. حمایتکردهبودندنظامیبهلیبی

کنندگانآناز دیگریکی انستیتوواشنگتنبرایسیاستخاورنزدیک،کهبازویمدتیدر بیانیهامضا

،مدیرتحقیقاتپاتریککالسونکارمیکردورفیقحماموگرمابهالبیاسرائیل،آیپک،استتحقیقاتی

کالسونبارها.ایدربرابرایرانداشتهاستکههمیشهمواضعبسیارتندوجنگطلبانه بوددرانستیتو،

باکشورماراتوصیهکردهایایران،ویاآغازجنگبرایحملهبهزیربنایهستهراهایمختلفیروش

 انگلیسی مفصل مقاله دو در نگارنده اینجا]استکه اینجاو است[ داده پاسخ ایشان عزیز.به همکار

پاتریککالسونکهمدعیبوداستفادهنظامیایرانازانرژیهستهایبهمرحلهتعیینکنندهایرسیدهکه

http://www.payvand.com/news/06/sep/1074.html
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2010/03/different-shades-of-green.html
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/11/opinion-humanitarian-intervention-or-naked-military-aggression.html
http://www.payvand.com/news/13/feb/1112.html
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/09/166680.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/08/164738.php
http://www.imenews.com/articles_show.php?gid=152
file:///C:/Users/Akbar/Downloads/اپوزیسیون%20و%20جعل%20تاریخ%20معاصر
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=59837
http://www.rahesabz.net/story/45552/
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/11/opinion-humanitarian-intervention-or-naked-military-aggression.html
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/11/opinion-humanitarian-intervention-or-naked-military-aggression.html
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/11/opinion-humanitarian-intervention-or-naked-military-aggression.html
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/11/opinion-humanitarian-intervention-or-naked-military-aggression.html
https://www.washingtoninstitute.org/experts/view/clawson-patrick
https://www.youtube.com/watch?v=fsvDWZTVP3E&feature=youtu.be
http://www.payvand.com/news/04/dec/1186.html
http://original.antiwar.com/muhammad-sahimi/2012/10/29/israel-lobby-calls-for-an-iranian-pearl-harbor/
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لحوامنیتجهانیرابخطرانداخته،بعداًبهدادگاهیرفتوشهادتدادکهسپاهپاسدارانمسئولحملهص

وگفتکهطیچندهفتهرادرتلویزیونآمریکاگزارشدادباافتخاراینو،سپتامبربوده۵۵تروریستی

حداقلچندسالازآندروغپردازیخطرناک.آیندهباافشایاینموضوعجنجالیجهانیبرپاخواهدشد

.گذشتوهیچخبرینشد

  ، حزب دمکرات، و ایران البی اسرائیل  کارمند ایرانی

،یاوینپ،بازویتحقیقاتالبیانستیتوواشنگتنبرایسیاستخاورنزدیکهمانطورکهدرباالذکرشد،

تاسیسشد۵۰۱۱آیپکاست،کهدرسالجناحافراطیاسرائیل،یعنی ،ایندیکمارتینبنیانگذارآن.

 که بود اسرائیل، در آمریکا سابق سفیر تحقیقاتآیپکو گروه زمان آن معاون با"میخواستانستیتو

راچهکسی"اعتبار"تحقیقاتبااعتبارنیزانجامدهد،کهالبتهذکرنکردکهولی"،سرائیلدوستانهباشدا

می بیطرفتعیین کارشناسان یا اسرائیل، سیاسی دستگاه کند، کلینتون. بیل دولتپرزیدنت ایندیکدر

هایاقتصادیبرضّدعراقشدبودکهمنجربهتحریم۵۰۰۲ایرانوعراقدردهه"مهاردوگانه"طراح

 دستکم، سفسازمانمللبرطبقگزارشسازمانیونیکه به۱۲۲،۲۲۲، کودکونوجوانعراقیرا

تریندشمناعرابدرنده"فلسطینیدانشگاهکلمبیاوینپرا-،استادامریکأییرشیدخالیدی.هالکترساند

درآمریکاومهمترینوسیلهتبلیغصهیونیستومسلمانان نامیدهاست"ها البیدرکتابمعروفخود،.

البیازهستهاصلیقسمتی"استیونوالتوجانمرشایمروینپرا۵۲۲و۵۲۱درصفحات،اسرائیل

هایمترقیآمریکابیندازیم،خواهیمدیدبهنشریاتووبسایتاگرنگاهی.نامیدهاند"اسرائیلدرآمریکا

.کهازوینپبدونهیچاستثنأئیبعنوانبخشیازالبیاسرائیلنامبردهمیشود

شده،وچهکنگرهآمریکاآنراقبولکندوچهرّد،اجراخواهدشد،ودرنتیجهحالکهتوافقویناعالم

وسایهجنگازایراندورخواهدشد،برخیتحریم ازهایاقتصادیلغوشده ازآقایانیکهدرگذشته

منتشرتحریم مشترک مقاالت جنگطلبان با و میکردند حمایت ایران مردم ضّد بر شکن کمر های

کههمگیمیکردن بهدنبالتطهیرخودهستند،ومواضعخودرا یاد، انکارکرده، یا هستندرا ثبتشده

قم،کهحالخودرابعنوانازاینهاطلبهسابقیکی.تحریفمیکنند،ویاتفسیردیگریازآنهاارائهمیدهند

وسالهاستدر[باکدامآموزشدانشگاهی؟باکدامپژوهش؟]کندمیمعرفی"شیعهمتخصصالهیات"

 .وینپمشغولکاراست،میباشد

ارشدوینپومخالفازاعضای،یکیجیمزجفریالبیاسرائیلبههمراهدرماهآوریل،کارمندایرانی

ایدرنیویورکتایمزمقالهسرسختایران،وسنرجگاپتایکهکارشناسمسائلترکیهدروینپهستند،

آلماننازیمقای با درآنایرانرا که منتشرکردند کرده --سه همانادعایبیکه بنیامیناساسدقیقا

ایتاریخساختگیبرایایرانساختند،وادعاکردندکهایرانحتیبعدازتوافقهسته--نتانیاهومیباشد

سالپیشبدنبالآنبودهاست،دستبرنخواهدداشت،کهدقیقا۱۲۲ازمقاصدتوسعهطلبانهخود،کهاز

ومقاالتاینکارمندالبیاسرائیلهمچنیندارایگزارش .استایهمانادعایمخالفینتوافقهسته ها

 .[اینجا،وینجا،ااینجابعنوانمثال]مشترکزیادیباآقایکالسنجنگطلباست

http://news.gooya.com/politics/archives/2014/01/173528.php
http://www.washingtoninstitute.org/
http://www.brookings.edu/experts/indykm
http://www.washingtonpost.com/archive/politics/1989/03/24/mideast-institutes-experts-and-ideas-ascendant/c8e06800-ab0b-4db6-8bed-4dfffefda641/
http://www.washingtonpost.com/archive/politics/1989/03/24/mideast-institutes-experts-and-ideas-ascendant/c8e06800-ab0b-4db6-8bed-4dfffefda641/
https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/1994-03-01/illogic-dual-containment
http://www.nytimes.com/1995/12/01/world/iraq-sanctions-kill-children-un-reports.html
http://www.columbia.edu/cu/mesaas/faculty/directory/khalidi.html
http://www.martinkramer.org/sandbox/2004/01/dr-rashid-and-mr-khalidi/
http://www.martinkramer.org/sandbox/2004/01/dr-rashid-and-mr-khalidi/
http://www.amazon.com/Israel-Lobby-U-S-Foreign-Policy/dp/0374531501
http://www.amazon.com/Israel-Lobby-U-S-Foreign-Policy/dp/0374531501
http://www.amazon.com/Israel-Lobby-U-S-Foreign-Policy/dp/0374531501
http://www.amazon.com/Israel-Lobby-U-S-Foreign-Policy/dp/0374531501
https://www.washingtoninstitute.org/experts/view/james-jeffrey
http://www.nytimes.com/2015/04/27/opinion/iran-wont-give-up-on-its-revolution.html
http://www.haaretz.com/beta/netanyahu-it-s-1938-and-iran-is-germany-ahmadinejad-is-preparing-another-holocaust-1.205137
http://www.jpost.com/Israel-News/Yaalon-to-German-defense-minister-Iran-intervening-negatively-in-every-regional-conflict-402739
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iran-confident-as-sanctions-tighten
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iranian-reactions-to-the-nuclear-framework
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/what-difference-would-an-iran-deal-make
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اززماناعالمتوافقوین،کارمندالبیاسرائیلسختمشغولتالشاستکهچهرهدیگریازخودولی

بهکهمتعلق"توانا"،رادیوفردا،وموسسهسیبیایشانکهمرتبتوسطصدایآمریکا،بی.ارائهدهد

ایرانی میباشدآقاینئوکان ایشان همسر عطریو  که)اکبر گفته آهی آقای به سیاسیشهریار فعال ،

پرداختمیکندآن دربرنامهپرگارتمامبودجهسلطنتطلب، دولتآمریکا اگرچهبرطبقصفحه، را

(موردبحثقرارخواهندگرفتآنگوناگونهستندکهدریکمقالهدرآیندهخودوبسایتتوانامنابعمالی

 یک بعنوان کارشناس"، میمعرفی" ادعا حال میشوند، برده باال و است دمکرات که نه]کند

نیست[جمهوریخواه وابسته حزبی هیچ وینپبه اصوال و راستافراطی]، از حمایتشدید بجز البته

دراینکهایشان.کخودراتطهیرمیدهندهایمضحایشانظاهراًتصورمیکنندکهبااینادعا![.اسرائیل

تکلیفوینپنیزباآنچهکهدرباالشرحدادهشدکامال.ماهرترهستندشکینیستازگربهمرتضیعلی

 .داردحالببینیمادعایدموکراتبودنایشان،حتیبهشرطصحتچهمعنی.روشناست

هایمسلحبهپرزیدنتبوشبرایاستفادهازنیروکهالیحهحملهبهعراقوصدوراجازهکنگرهزمانی

عراق آمریکا سناتوردموکراتبهآنرأیمثبتدادند۰۰بهرأیگذشتهشد،۰۲۲۰دراکتبر برضّد

در[.پرزیدنتاوباما،سناتورآنزمان،برضّدالیحهرأیداد،خانمهیالریکلینتوندرحمایتازآن]

دموکراتبهالیحهرأیمثبتدادند۱۰مجلسنمایندگان نماینده سناتورجولیبرمندموکراتونامزد.

ازازمهمترینحامیانحملهبهعراق،ودرعینحالیکییکی۰۲۲۲یاستجمهوریدرسالمعاونتر

بیلکلینتوندموکراتبودکهتحریمکاملاقتصادیبر.ایایرانبودترینمخالفانبرنامههستهسرسخت

وکراتبود،بردمکندکهاگرکسیکارمندالبیاسرائیلتصورمی.برقرارکرد۵۰۰۱ضّدایرانرادر

طرفداریازجنگویامخالفتباآنتابع.نخیراینطورنیست.ضّدطرفداریازجنگواکسینهشدهاست

.خواهبودنداشتنادعایدموکراتویاجمهوریونگاهشخصبهمسائلجهاناست،نهاصولعقیدتی
شیعهمتخصص الهیات " پای" شناساستکه اسالم منبر"آنقدر نیکفرآقای" رضا محمد "فیلسوف"،

، است"الهیات شکنجه"اسالمکهایشانادعاکنندمینشیندوبااومصاحبههمدالنهمیکندتاستیز،اسالم

هایابوغریبدرعراق،گوانتانامودرزنداننظیرآنچهکهدر"،الهیاتشکنجهلیبرالی"دربارهولی

دراروپایشرقیکوبا،پایگاهبگرامدرافغانستان،زندان هایهایرژیم،وزندانهایسیاهسازمانسیا

مرحومپروفسوربزرگترینمستشرقانغربیکه.سکوتمیکنند متحدغرب،نظیرمصراتفاقافتادهاست

اینجماعتولی،  شانرانقدمیکرد،چنینادعاییدربارهاسالمنکردهاندادواردسعیدنگاهنژادپرستانه

نگارندههرچهجستجوکردنتوانست.وبهیکدیگرنانهمقرضمیدهندجعلیساخته"الهیاتاسالمی"

فرانسهدریکمجلهیاوبسایتمعتبردربارهفلسفهبهانگلیسی،آلمانی،ویا"فیلسوفان"یکمقالهازاین

 .حالچرااینآقایانفیلسوفهستنددستکمبراینگارندهروشننیست  .بیابد

شکست بزرگ محور متحد

طرفدارانتحریم،وهمچنینطرفدارانجنگباایرانبرایمحورمتحدشکستبسیاربزرگیتوافقوین

درآمریکا،ازجملهمحافظهکاراننوین،عربستانسعودی،اسرائیل،والبی.است هاوطرفدارانآنها

کهازتمامی"اپوزیسیونهمسو."خواهانجنگباایرانهستند،جنگیکهخودمایلنیستندآنراانجامدهند

https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_Resolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_Resolution
http://news.gooya.com/politics/archives/2014/12/190109.php
https://www.middleeastmonitor.com/articles/inquiry/20037-iran-deal-a-defeat-for-the-israel-lobby
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یانآنهادرآمریکاحمایتکردهاست،وهرانتقادیازخودرابااتهاممضحکومواضعاسرائیلوحام

دادهاست،امیدواربودکهآمریکاومتحداندرسوریهنیزدست"پاسخ"منتقدین"ستیزی-آمریکا"پایهبی

ارسماًازبرخیازبیحیاترینآنه.بهدخالتبهاصطالحبشردوستانهزنند،وبعدبهسراغایرانروند

حملهنظامیبهایراندفاعکردندونوشتندکهمدللیبیرادرایرانپیادهکنیدوفرقینمیکندکهمردم

دلواپسان"تکلیف!!!ایرانبهدستجمهوریاسالمیکشتهشوندیابهدستنظامیانآمریکاییواروپایی

 .نیزکهروشناست"تهران

 وینبودن توافق " ترکمن چای دوم"

به.استایتوسطمخالفینبرنامههسته نامیدنتوافقوین"ترکمنچایدوم"هاترینادعاازمضحکیکی

کندکهزمانیکههنوزدرایرانبرایاثباتاعتبارخودیادآوریمیعنوانمثال،آنروزنامهنگاریکه

حالکهدرغرباستهموغمخودراصرفحملهبهآنهاولیبوددوستوهمکاراصالحطلبانبود،

 .هابکارمیبردروزاین"بّرنده"کند،اینلقبرامانندشمشیرمی

اعضای.اندشده"گرافوقملی"مقیماروپاراداریمکهبهناگهان"تفنگدارسه"بعدازاینجناب،گروه

 خود سیاراتبدورخورشید مانند ایشانمیاینگروه که هرچه و تکرارمیگردند، کلمه به کلمه گویند

رشتهمربوطدیگراست،نههایمهندسیایورشتههستهمهندسینه یکیازآنهارشتهتحصیلی.میکنند

حتییکمقالهبهزبانانگلیسیویافرانسهایاست،نهپژوهشیایشانانرژی،بهخصوصانرژیهسته

رامیشناسدوآنهاحتیاعدادوبزرگیدریکمجلهویاوبسایتمعتبردربارهاینموضوعدارد،ونه

ایداشتهمیلیارددالرهزینهمستقیمبرنامههسته۲۲۲کندکهجمهوریاسالمیخوردنادعامیمانندآب

همیشه۰۲۵۲ایشانتاقبلازتوافقموقتژنودرنوامبر.،کهالبتهبخاطرعدمعمیقدانشاستاست

نیست مذاکره احتیاجیبه میگفتکه هسته. برنامه تمام بطوجمهوریاسالمیباید داوطلبیبرایرا ر

درهمانشبولی.چیند،کهالبتهاینکار،همانندآنچهکهمرحوممعمرقذافیانجامداد،تسلیممحضمیبود

نمودکهایرانتسلیمکاملشدهاست،وایندر"مقالهای"اعالمتوافقوینباعجله منتشرکردوادعا

"تسلیم"کهبهپرزیدنتاوباماحملهمیکننددائماًفقطجمهوریاسالمی،استکهدشمنانایران،نهحالی

کامالسیاهبسازند،چهرهایوشدیدترینحمالترانیزبهکشورماانجاممیدهندتاازآنایرانشدهاست

در بهتفصیلموردبحثقراردادیکمقالهانگلیسیاخیرکهنگارندهآنرا آنعجله. همینجنابکهبا

مقاله" می" متهّم حاالدیگرانرا مطالعهکدرمحکومیتتوافقوینمنتشرکرد، را متنقرارداد که ند

 .اند،گویاایشاننسخهویژهتوافقوینراحتیقبلازاعالمآندریافتکردهومطالعهکردهبودنکرده
رهبر"ویادستکمیک"رهبرملی"خوددارایتوهّمنیزمیباشد،وخودرابصورتیکاینجنابدرباره

بیندمی"اپوزیسیون کردهدرمقاالتایشان. ادعا بارها قبلازمن]هموطن،هیچکس"اندکهخود این[

برایتونگفته وعدمآگاهیکهالبتهاشتباهمحضاستوناشی"حقایقرا اینجانببه"،ویا،ازتوهّم

مقالهبا.ایدربارهخودبکارمیبردهللاخامنهکههمانلحنیاستکهآیت"هایخودادامهخواهمداد،تالش

کندکهایشانادعامی.اپوزیسیونبود"رهبر"عجلهایشاندرشباعالمتوافقویننیزهمانندبیانیهیک

داشت" اتکٔا بهمردم باید ولی." یکرهبراپوزیسیونکهدرایرانصحیحاست، اینصحبترا اوال،

http://thehill.com/blogs/pundits-blog/international/238840-obama-capitulates-to-iran-then-dissembles-and-declares
http://www.nationalreview.com/article/420707/iran-nuclear-deal-obama-sanctions-inspections-capitulates
http://www.nationalreview.com/article/420707/iran-nuclear-deal-obama-sanctions-inspections-capitulates
http://www.nationalreview.com/article/420707/iran-nuclear-deal-obama-sanctions-inspections-capitulates
http://original.antiwar.com/muhammad-sahimi/2015/07/03/demonizing-iran-to-prevent-the-nuclear-agreement/
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س،لندن،نیویورک،واشنگتنوکسانیکهدرپاریکندودرکنارمردماستبایدمطرحکند،نهمیزندگی

اتکٔابر"خودتوهّمدارند،وثانیا،اولینشرط"جایگاه"و"رهبریت"میکنندودربارهلوسانجلسزندگی

صادقبودنباآنهاست،وکسانیکهمواضعیشبیهاسرائیل،عربستانسعودی،وراستافراطی"مردم

 .دآمریکادارندنمیتوانندبامردمصادقباشن

ایبود،بهناگهانفوقملیایوانرژیهستهتفنگداردیگراینگروهنیزکهمخالفسرسختبرنامههسته

می وادعا شده گرا تهرانتحتقیمومتغربدرامده کهکهرژیم ایشاندرآن--کند همانغربیکه

 .وتمامیحقوقکشوررابرباددادهاست--دارندراحتیزندگی

کند،امنیتیکهمیهاسالاستدرامنیتکاملدرغربزندگیکهدهاینگروهاست"خورشید"نوبتبعد

است، میولیبهاوبخاطرمقامسابقایشاندرایرانبهایشاندادهشده کندکهایرانتسلیمکاملادعا

فراهممی همانغربیکهبرایایشانامنیترا است، ازپیشازانقالبگرفتارایشان. کندغربشده

اصطالحبیایننوشت،اگرمنتقدانرا!"؟اقتصاد توحیدی"کهایشانزمانی .توهمخودبزرگبینیبود

 .مینوشت"انرژی هسته ای توحیدی"درباره هماحتماالحالمعنارابهسخرهنگرفتهبودند،

درعینحالبرایایهستند،ولیبرنامههستهجالباستکهاینجنابانوامثالآنهامخالفسرسخت

توسطیکاگرچنینبحثی.میدانندمیریزندوآنرانقضحاکمیتملی"اشک"هایتوافقوینمحدودیت

قابلبحثاست،ولیبرنامههستهحامی کسانیکهتوصیهمیکردندکهایرانازایمطرحشود،آنادعا

اسحقوقبین درباره بودنویاتفادهصلحآمیزازتکنولوژیهستهالمللیخود ای،صرفنظرازمفید

بسته حقیقت این بر خودرا چشم و بگذرد مملکت، برای آن بینبودن جنگل در که روابطاند قانون

اند،اگرکشوریازحقوققانونیالمللیکهآمریکاومتحدانآنبرایکشورهایینظیرایرانساختهبین

ترکمنچای"رموقتگذشتدیگرقادربهبازیابیآننخواهدبود،حالصحبتازتسلیم،خودحتیبطو

اینگونهمواضعنشانازماکیاولیسمسیاسیوعدمصداقتبامردمداردکهگفتن.  وامثالآنمیکنند"دوم

برایرسیدنبههدفقابلقبولمیداند بنیاد . وانجامهرچیزیرا با گرایانتهرانپسفرقاینگروه

 چیست؟

 یروشنفکر نایعدمعملکرد 

بدیندیگریچندروزقبلازاعالمتوافقدرمقالهسیاسیتحلیلگر  بافتتا بهم ایآسمانوریسمانرا

 آمریکا مذاکرات شکست صورت در که برسد باید]نتیجه ولی[ کند، سرنگون را اسالمی جمهوری

بالفاصلهبعدازاعالمتوافقبهایننتیجهرسیدکهجمهوریاسالمیبطرفترکیهوپاکستانشدندیگری

بود خواهد منطقه در آمریکا عامل و میرود از. نشان فقطچندروز از بعد شدید تغییرموضع اینچنین

چندینناممختلفدرحمایتازشخصداردفکریآشفتگی ،بخصوصاینکهاینشخصدرگذشتهبا

.شودیداردکهیکتحلیلگرمورداحتراممعرفحالسعینوشت،ولیفرقهخائنمجاهدینمقالهمی

تواندونبایدهویّتنمیهمانطورکهنگارندهبارهادرمقاالتخودگوشزدکردهاست،اپوزیسیونواقعی

تعریفکند،وتمامتالشآنبراینباشدکهموضعی"مادربرابرجمهوریاسالمی"خودرابصورت

هرکشوری،مستقلاز.مخالفدربرابرحاکمیتدرایرانداشتهباشدبدوناینکهبهعواقبآنفکرکند
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میباشدکهبرطبقتعریفمستقلازنوعنظامنوعنظامسیاسیحاکمبرآن،دارایمصالحومنافعملی

.اندیشدمتأسفانهدرحالحاضربخشیازاپوزیسیونخارجازکشورچنیننمیحاکمبرآنهستند،ولی

خوانندگانگرامی به مینگارنده توصیه که وعمیقآقایاکبرگنجیکند بسیارگویا اینمقاله درباره

 .موضوعرامطالعهکنند

رایمنتشدربارهبرنامههستهدربارهعملکردروشنفکرانایرانیگزارشمفصلیوبسایترادیوزمانه

همانادعاهایایدئولوژیکیاستکهآقایمحمدرضاکرد کهاگربهتیتروتمهایآننگاهکنید،دقیقا

زمانهنیکفر رادیو مدیر است ، کرده درولی.طرح نظراتشان انهأییکه تمامی استثنٔا دو یا یکو با ،

هایکمرگزارشمطرحشدمتعلقبهیکطیفخاصسیاسیبودندواکثریتعظیمآنهاطرفدارتحریم

تفکروعملکرد:بنابراین،سوالایناست.شکنبرضّدمردمایرانودخالتبهاصطالحبشردوستانه

ایدرحالپایانسودمردمایرانبودهاست،کهحالکهبحرانساختگیهستهایناشخاصتاچهحدبه

 شود؟یافتناست،ازهماناشخاصنظرخواهی

مواضعیمانند،کندمعرفیمیکهخودراچپوسوسیالیست ومصاحبهشدگانیکیازهماننویسندگان

گفتکهجمهوریاسالمیبمبتلویزیونآمریکابرنامهافقدرمناظرهاسرائیلگرفتوافراطی راست

نداشتهراایهستهبمبایرانآقایگنجیدرپاسخاوگفتندکهآری.رابرایقدرتمیخواهدایهسته

۲۲۲-ورهبراناسرائیلخودایهستههزاربمبهفتحدودبرانآمریکابرایقدرتمیخواهد،اماره

میرفتار رابرایعشقبازیمیخواهندوبااینبمبهامانندمعشوقهشانخودایهستهبمب ۱۲۲

اینگونه .کنند بهعقیده است هموطنان ظاهراً بمبهایکهجمهوریاسالمیآماده نداردهستهبا ایکه

ایهایهستهبقیهکشوروچین،روسیه،اسرائیل،ومدرنیتهرانابودکند،امارهبرانآمریکاتمدنبشری

 حدود  ۵۲۲۲۲با بمب شوندخود ایهستههزار می همبستر ها خوانندگان .شب به نگارنده

 .تماشاکنند حتمااینمناظرهجالبراکه کندمی پیشنهاد گرامی

نظامسیاسی۵۰۱۱ایدرازآغازتولیدسالحهسته بهآنبعنوانوسیله-نگاه ایبرایاقتصادیآمریکا

،بلکهبرایاخطاربهبرایتسلیمکردنژاپننهبمبارانهیروشیماوناگاساکی.تسلطبرجهانبودهاست

وادارکردنرژیم.هنقشکلیدیرادرشکستنازیسموفاشیسمبازیکردهبودارتشسرخشورویبودک

ایخودبرایسرنگونکردنآنهادرمرحلهبعدهایینظیررژیممرحوممعمرقذافیبهتسلیمبرنامههسته

بود گرامی. خوانندگان به مینگارنده پیشنهاد کتاب که تراژدی"کند و پیروزی پرامتئوسامریکأیی،

آنرامطالعهکنندتاازنگاه۰۱و۰۱،وبخصوصفصول[ایآمریکاپدربمبهسته"]رابرتآپنهایمر

هوریاسالمی،کهمیتواندکامالکهتنفرازجمزمانی.ایآگاهشوندرهبرانآمریکادربارهسالحهسته

گیری موضع به باشد، شده جمه"توجیه مقابل در اسالمیوما ری ملیمنتهی" مصالح و کشورشود

 . کندهممواضعراستافراطیاسرائیلوآمریکاراقبولمیمسوسیالیسمدعیفراموشگردند،حتی

جنایات .میگردندایهستهدرسوراخسوزندنبالبمب ولی فیلرادربرابرچشمخودنمیبینند اینان

ادعامیکنندکهاسالمقراراستتمدنغربومدرنیتهرا ولینازیسموفاشیسمسکوالررانمیبینند

شورویواروپاقیشرقیسابقعشق اینکمونیستهایسابقکهبهرژیمهایتوتالیتراتحاد .نابودکند

زندگیمیکنندمیورزیدند،حاالدر نمیبینندکهحتی،آمریکا کهمدافعحملهفرانسیسفوکویامااما

لنینیستبودندهمکارانوحامیاننئوکانجرجدبلیوبوشگروهی"افغانستانوعراقبود،گفتنظامیبه

ت بهسودخود نهدولتکهواقعیترا درعراقنابودسازیدولتبود، فسیروتعبیرمیکردند،کارما

تاریخبهپایانکهباسقوطشورویادعاکردکهوکسی، حداقلاینپرچمدارلیبرالدموکراسی".سازی

http://www.radiozamaneh.com/230095
http://www.radiozamaneh.com/228922
https://www.youtube.com/watch?v=BQGWD1revzQ&feature=youtu.be&app=desktop
http://www.thenation.com/article/why-the-us-really-bombed-hiroshima/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=THURSDAY%20DAILY%20Nation%20Daily%2020150806&utm_term=daily
http://www.amazon.com/American-Prometheus-Triumph-Tragedy-Oppenheimer/dp/0375726268
http://www.amazon.com/American-Prometheus-Triumph-Tragedy-Oppenheimer/dp/0375726268
http://www.amazon.com/American-Prometheus-Triumph-Tragedy-Oppenheimer/dp/0375726268
http://www.amazon.com/American-Prometheus-Triumph-Tragedy-Oppenheimer/dp/0375726268
https://fukuyama.stanford.edu/
http://www.spiegel.de/international/interview-with-ex-neocon-francis-fukuyama-a-model-democracy-is-not-emerging-in-iraq-a-407315.html
http://www.amazon.com/The-End-History-Last-Man/dp/0743284550
http://www.amazon.com/The-End-History-Last-Man/dp/0743284550
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تاایناندازهانصافداردکهجنایاتدولتآمریکادرعراقوافغانستانراببیند،امااینمدعیان ،رسیده

 .سوسیالیسمازفرطاسالمستیزیبرچشمانخودچشمبندزدهاندتاواقعیتهارانبینند

یرکفنشور نایعدم ایدئولوژیک توهمات

 :بخوردخلقهللامیدهندبدینقراراستتوهماتایدئولوژیکاینگروههاکهآنرابهنامروشنفکری

ولیبمبهسته باشند، داشته متحدانشان دولتهایغربیو اگر مخالفانایخوباست، استاگر بد

 .هژمونیغربداشتهباشند

ولیبداستاگرمخالفیننیروگاههایهسته اگردولتهایغربیومتحدانشانداشتهباشند، ایخوبند

 .هباشندتسلطغربداشت

وجنگبراهانداختندرخاورمیانهوشمالافریقاخوباستاگرآمریکا دخالتدرامورکشورهایدیگر

 .دیگرانانجامدهند ومتحدانشانجامدهند،ولیبداستاگر

سالحهاینظامیدفاعیبرایغربومتحدانشخوباست،امامخالفانغربنبایدداشتهباشندتاحمله

 .آنهاسهلشودبه

خوبوموجهاست،اما-بخصوصلیبرالیسم-جنایاتوخشونتهایپیروانهمهادیانوایدئولوژیها

 از نظر این. جنایاتوخشونتهایپیرواناسالمخیلیخیلیبداستوکلتمدنبشریرانابودمیکند

 .مسلماناندرحالبهآتشکشیدنمدرنیتههستندجماعت

همکاریباالبیاسرائیلوبنیادهایدستراستیآمریکاییوگرفتنمیلیونهادالرازآنهاخوباست،

 .بداستومزدوریجمهوریاسالمیاستبرایآنهاامامخالفتبانوکری

کهبهانهحملهنظامیبهایراندرست  خوباستتوسطجمهوریاسالمیتازمانی ایساختنبمبهسته

 .ایآمریکاواسرائیل،آمریکاستیزیواسرائیلستیزیاستاپرسشدربارهسالحهایهستهشود،ام

 کنگره آمریکا برای خرید

بودنخریدقابلو،ایباایراننمایشقدرتیککشوربیگانهدرآمریکاتهّوعآورتریننتیجهتوافقهسته

استاسرائیلالبیتوسطآمریکاکنگره بخصوص،کنگرهنمایندگانوهاسناتورگرفتنسبقتنمایش.

ازیکدیگربرایابرازوفاداری،دارندراآیندهسالجمهوریریاستانتخاباتدرشرکتقصدانهأییکه

حقیقتنیمهو،هااغراق،هادروغو،اسرائیلمردمتمامینه،خودبهمنافعجناحراستافراطیاسرائیل

سرسختحامیهمیشهکه،تایمزیورکنیوروزنامهسردبیرانحتی.استآورچندشبراستیآنهاگویی

ازاینکهنمایندگانوسناتورهایاوتدومودرسرمقالهینموضوعبهخشمآمدهااز،استبودهاسرائیل

کناردر،اوباماپرزیدنتیعنی"،فرماندهکّلقوایآمریکا"جمهوریخواهبهجایقرارگرفتندرکنار

 .کردندانتقادبشدتاندایستادهنتانیاهو

http://www.huffingtonpost.com/jeff-faux/why-republicans-oppose-th_b_7905218.html
http://www.nytimes.com/2015/08/02/opinion/sunday/republican-hypocrisy-on-iran.html
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تاریخکلّدرتوافقاینضدّبرحمالتشدت،خودنوشتخیراانگلیسیمقالهیکدرنگارندهکههمانطور

ترینسرسختازیکیکه،راکمونیستچینباروابطنیکسونریچاردپرزیدنت.استسابقهبیآمریکا

نیچندااعتراضبدانوگرفتسراز،بودمجهزنیزایهستهسالحبهوبودزمانآندرآمریکادشمنان

نشد . دادهشکستمفتضحانهراآمریکاکهکشوریهمان،ویتنامپرزیدنتبیلکلینتونروابطسیاسیبا

درایهستههایموشککاهشتوافقنامهریگانرانالدپرزیدنت.نشداعتراضیبدانوگرفتسراز،بود

هما،شورویبارااروپا آنرا که کشوری ابلیس"ن امپراطوری بود" اعتراضو،کردامضا،نامیده

آنالبیواسرائیلفقطآندلیلو،استسابقهبیایرانضدّبرحمالتشدتعوضدر.نشدبدانچندانی

انتخاباتیلیستکمکهایمالیبهاستکافی.کنندخریداریراآمریکاکنگرهقادرندکهاستآمریکادر

 .برسیدنتیجهاینبهتاکنیدنگاهی،ایپکیعنی،درآمریکااسرائیلالبیجناحراست

 ای و نگاه مغرضانه به خاور میانه توافق هسته

شتیبانیپآنازظاهراًکهآنانازبخشیحتیو،آندستهازهموطنانکهازتوافقوینبهخشمآمدهاند

هایدرامدتمامیاسالمیجمهوریکهگویندمیبالفاصلهتوافقبارهدرخودعقیدهابرازازبعد،میکنند

.میکنندقلمدادمیانهخاورهایبدبختیتمامیمسولآنراو،کردخواهدهزینهمیانهخاوردررااضافی

واقعیت،اندمقالهاخیرخودبخوبیاثباتکردهدرگنجیآقایکهادعااینبودناساسبیازنظرصرف

عربستان،ترکیه.استمیانهخاوراصلیبازیگرپنجازبازیگریکفقطاسالمیجمهوریکهاستاین

 .هستندصحنهاینبازیگراندیگرآمریکاو،اسرائیل،سعودی

اولنقشلیبیبمباراندرو،رااشغالکردکشوردوآنوکردحملهعراقوافغانستانبهکهبودآمریکا

 .استمنطقهدرداعشافرینشاصلیعاملعراقبهآمریکاهجوم.داشتعهدهبهرا

ساکنانتمامیآندرکهیکپارچهکشوریک،نیستفلسطینیمستقلکشورتشکیلقبولبهحاضراسرائیل

 .داردهمکاریسوریهدرالقاعدهشاخهنصرتباجبههحالو،پذیردنمینیزرادارندمساویحقوق

مردم،کردحمایتآننظامیفاشیستیرژیمومصرکودتایاز،داشتشرکتلیبیبمباراندرعربستان

شیعهبینسکتاریستیجنگیکبهتبدیلراسوریهدردموکراسیبرایمبارزه،نمودسرکوبرابحرین

 .دفاعیمنراموردحمالتوحشیانهخودقراردادهاستوازماهمارسبیرحمانهمردمبی،کردسنّیو

 .همیشهازگروههایتروریستیدرسوریهحمایتکردهاستترکیه

از اینگروه ایرانیانازجنایاتاینکشورهاصرفنظرمیکنند؟نظاموالیتفقیهدرایرانیکچرا

اکنوندرعراقوسوریهنیزحضورداردحکومتدیکتاتوریمذهبی استوهم بستنبرولی. چشم

دانستندیگرمنطقهوجمهوریاسالمیراتنهامقصراوضاعکنونیاینهمهجنایاتچهاربازیگراصلی

برایتهدیدبزرگترینبرپوشیچشمبلکه،انصافیونشانهعدمصداقتسیاسیاستتنهانهایتبینه

عربمتحدانوعربستانحمایتبامنطقهجهادیسنّیهایگروهیعنی،ایراندرحالحاضریملامنیت

 .استناحیهآندرآن

 میشود بطور مسالمت آمیز خارج" فصل هفت"اولین کشوری که از دام 

http://original.antiwar.com/muhammad-sahimi/2015/07/28/those-who-want-war-with-iran-should-explicitly-declare-it/
http://maplight.org/us-congress/interest/J5100/view/all
http://maplight.org/us-congress/interest/J5100/view/all
http://original.antiwar.com/akbar_ganji/2015/07/07/iran-deal-good-for-regional-peace/
http://www.jpost.com/Middle-East/Report-Israel-treating-al-Qaida-fighters-wounded-in-Syria-civil-war-393862
http://www.nationaljournal.com/defense/why-is-turkey-harboring-terrorists-20140206
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هایشورایامنیتاجرایقطعنامه.المللیاستدربارهصلحوامنیتبینفصلهفتمنشورسازمانملل

تصویبرسیده درچهارچوبفصلهفتبه برایکشورسازمانمللکه الزامیاند هایعضوسازمان

هایزیادیبرضّدبسیاریازکشورها،ازجملهایران،درچهارچوبفصلرایامنیتقطعنامهشو.است

است کرده هفتصادر قطعنامه. از میتوان نمونه بعنوان های ۵۰۱۱]۱۱شماره و[ فلسطین باره در

 اسرائیل، ۵۰۱۲]۱۲شماره شمالی[ کره حمله درباره جنوبی، کره به ۵۰۲۲]۰۲۰شماره ۰۱۲و[

۲۲۱شماره،برضّدلیبی[۰۲۵۵]۵۰۲۲،[زیمبابوهکنونی]برضّدرودزیایجنوبیآنزمان[۵۰۲۱]

دربارههیچیکازاین.هانامبردبرضّدعراق،وبسیاریدیگرازکشور[۵۰۰۵]۲۱۲و[۵۰۰۲]

تنهااستثنٔاایرانمیباشد،کهاینخودپیروزیمهمی.هاقطعنامهبدونجنگوخونریزیلغونشدندکشور

ازدامازآنناشی،وکشورما،بدونخونریزی،جنگ،وویرانیبرایمردمایراناستکهکشورشان

 .هایمربوطبهآنرهاخواهندشدفصلهفتوقطعنامه

 به مذاکره داد؟  چرا جمهوری اسالمی تن

آنبرایتوجیهسیاستوتفکرمخربخود،البیاسرائیلوعربستانوحامیانآنها،ازجملهبخشایرانی

برضّدمردمایرانتنهادلیلبهپایمیزهایکمرشکناقتصادیغیرقانونیاندکهتحریمادعاکردههمیشه

وبهمیندلیلاگرتحریم آمدنجمهوریاسالمیاست، مذاکره سختترشوند، ایرانامتیازاتمهمتریها

 قذافی آقای رژیم همانند سرانجام و داد تسلیم"خواهد شد" خواهد . نگارنده نظر تسلیم"از جمهوری"

برنامههسته وآقایکریدرصحبتاسالمیدرباره بیشنیست، درسنایایفقطیکرویا هایخود

ایهایتهرانبهبرنامههستهنگارندهمعتقداستکهچوننگاهتندرو.بهاینموضوعاشارهکردآمریکا

اییکانتخابرنامههستهازنوعبرچیدنتمامب"تسلیم"،است،علمی-اقتصادیایدئولوژیک،ونهنگاهی

 .غیرقابلقبولاستوهرگزاتفاقنخواهدافتاد

غرباست،ولیشکینیستکهاوضاعوخیماقتصادییکی بدوازدالیلمذاکرهجمهوریاسالمیبا

هایاقتصادیمهمیکهتحریماول،دولتآقایخاتمیدرزمانی.دلیلتنهاویاحتیمهمتریندلیلنیست

محدودیتوجود که بود آماده نیز بود وسیع بسیار اروپا با روابطاقتصادیایران هایبسیارنداشتو

اینسیاستجنگ.ای،کهحتیمحدودترازتوافقوینمیبود،قبولکندوسیعیرادربارهبرنامههسته

را،وهزینهسنگینیطلبانهدولتپرزیدنتبوشوآقایدیکچینیبودکهمذاکرهباایرانراقبولنکرد

ایوبخشیآقایخامنهاویعنیاصلینژادوحامیتهرانکههوادارانآقایاحمدی"دلواپسان"باهمکاری

کهدائماًایرانوفقطایرانرامسول"اپوزیسیونهمسو"بنابراین.ازسپاه،بهمردمایرانتحمیلکرد

 .گویدیایمیداندفقطدروغمبحرانساختگیهسته

اسرائیلرضیایراننهاوتمامیتدوم،بهنظرنگارنده،درحالحاضرمهمترینتهدیدبرایامنیتملی

هایجهادیسنّیتروریستی،بخصوصداعش،کهمستقیموآمریکاومتحدانآن،بلکهگروهاست،ونه

تنهادرعراقداعشنه.میباشندغیرمستقیمتوسطعربستانومتحدانعربآندرمنطقهحمایتمیشوند،

نیزبلکهحتیبهافغانستانایراندارند،حضورنیرومنددارد،برایامنیتملیوسوریه،کهاهمیتحیاتی

است کرده نفوذ آن نفوذ نگران کارشناسان و میباشند، آسیایمرکزینیز می.در نظر دستکمبه رسد

http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.shtml
http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.shtml
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Chap%20VII%20SRES%2054.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Chap%20VII%20SRES%2083.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Chap%20VII%20SRES%20232.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/ChapVII%20SRES%20253.pdf
http://www.un.org/press/en/2011/sc10200.doc.htm
http://fas.org/news/un/iraq/sres/sres0678.htm
http://www.un.org/Depts/unmovic/documents/687.pdf
http://www.huffingtonpost.com/entry/obama-iran-sanctions_55a8099fe4b0c5f0322cba80
http://www.jpost.com/Middle-East/Iran/WATCH-LIVE-Kerry-testifies-before-Senate-ctee-as-Congress-starts-review-of-Iran-deal-409974
http://www.newsmax.com/Newsfront/UN-United-Nations-Afghanistan/2015/03/16/id/630495/
http://www.bjreview.com/world/txt/2015-03/02/content_671523.htm
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پی اهمیتاینخطر به نیز ایران حاکمیتدر تندروبخشیاز بخشیاز گرچه است، هایتهرانبرده

نگاهی داخلیداعشی مسائل داعشیهستندبه نوع از شیعه واقع در و دارند ایران نگارنده. عقیده به

آمریکاو .ایبودازدالیلمهممذاکراتهستهتشخیصاینخطروتصمیمحاکمیتبرایمقابلهباآنیکی

 . غربنیزبخوبیبدینخطرواقفند

 نگارنده مقالههمانطورکه در سیاسینوشت۰۲۵۱ایدرژانویه دستگاه نیز-اقتصادی-، نظامیآمریکا

ایمایلاستبررویچینومنطقهاقیانوسآراممتمرکزشود،وبنابراینبامحدودکردنبرنامههسته

شود،جمهوریاسالمی،کهمیتواندبههمکاریدربارهسوریهوعراقنیزمنتهیایرانوکاهشتنشبا

اززمانانتشارآنمقالهکهفشردهآنبهزبانانگلیسینیز.قادرخواهدبودکهبههدفخوددستیابد

 .نیزقرارگرفتهاستموردتائیدکارشناسانغربیمنتشرشدهاست،تحلیلنگارندهدربارهاینموضوع

 ایران  تاثیر بر اوضاع داخلی

هاوبهبودشرایطاقتصادیتغییراتمثبتیدراوضاعسیاسینگارندهمعتقداستکهدرصورتلغوتحریم

ایرانبهوقوعخواهدپیوستداخلی امنیتملیکهسایهجنگوتهدیدخارجیتازمانی. ایرانبرضّد

نه دارند، حقوقبشوجود به احترام و سیاسی بهبودیاوضاع امیدیبه حقیقتتنها در بلکه نیست، ر

ازتهدیدبرایاستحکاماختناقوسرکوببیشتراستفادهخواهندکردتندرو ها اینموضوعآنقدربدیهی.

حملهتروریستیبهآمریکایدمکراتیک،قدرتمندتریننیروی.استکهنبایداحتیاجیبهبحثداشتهباشد

درسپتامبر امنیتینمودونیروبهشدتجواینکشور۰۲۲۵نظامیجهان، هایجنگطلبازآنرا

برایپیشبردمقاصدخوداستفادهنمودند،چهرسدبهایرانکههمیشهازیکنظامسیاسیدیکتاتوریرنج

بهشّدتنگرانانتخاباتمجلسومجلسخبرگان"دلواپسان"هایتندروودرعینحال،نیرو.بردهاست

هاهایمعتدل،ودیگرمخالفینتندروآگاههستندکهاصالحطلبان،نیرودراسفندماههستند،چونبخوبی

 .ایسودخواهندبردازموفقیتمذاکراتهسته

بادورشدنسایهجنگازایرانفعاالنسیاسیخارجازکشورمیبایستصدایاعتراضخودبهاختناق

وازمبارزاتمردمدرداخلایران،وسیاسیدرایرانونقضحقوقبشررارساترونیرومندترکرده،

 .ازتالشدشمنانایراندرخارج،حمایتکنندنه

 کالم پایانی

یکبحرانایایایرانبرایکشور،بحرانهستهصرفنظرازسودمندبودنویانبودنبرنامههسته

اگر.هایتندروتهران،واشنگتن،وتلآویوخلقشدبیننیروبودکهبااتحادضمنیدروغینوساختگی

ایبرایتوسعهبرنامههسته۵۰۱۲ههایباایراندردالمللیانرژیهستهآمریکامانعازکمکآژانسبین

معامله"اگردولتجنگطلبپرزیدنتبوشپیشنهاد.شددرایرانبرپانمیشد،تاسیساتمخفیایراننمی

راقبولکردهبود،ویاباعثشکستمذاکراتبینایرانو۰۲۲۲دولتآقایخاتمیدرماهمه"بزرگ

نژادواگرآقایاحمدی.آمدشد،بحرانساختگیبوجودنمینمی۰۲۲۱تا۰۲۲۲هایاتحادیهاروپادرسال

اصلی خامنهحامیان آقای تاریخیاو، واقعه و اسرائیل باره در دادن شعار به سپاه سرداران و ای

بهانه نمیپرداختند، هستههولوکاست پرونده قانونی غیر فرستادن برای امنیتای شورای به ایران ای

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/12/172087.php
http://www.algemeiner.com/2015/04/16/us-iranian-nuclear-deal-in-the-asian-pivot-it%E2%80%99s-complicated/
http://www.amazon.com/Manufactured-Crisis-Untold-Story-Nuclear/dp/1935982338
http://www.amazon.com/Manufactured-Crisis-Untold-Story-Nuclear/dp/1935982338
http://www.amazon.com/Manufactured-Crisis-Untold-Story-Nuclear/dp/1935982338
http://www.amazon.com/Manufactured-Crisis-Untold-Story-Nuclear/dp/1935982338
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آنبرایرانتحمیلکردندکهقربانیاناصلیتمامیاینهاهزینهبسیارسنگینی.وجودنداشتسازمانملل

 .مردمایرانبودند

هایاقتصادیصرفنظرازاینکهتوافقوینسایهجنگراازایراندورخواهدکردومهمترینتحریم

.نرابرایایرانمفیدخواهیمیافتازهرزاویهئیکهبهتوافقبدونغرضبنگریم،آ برچیدهخواهندشد،

برایمردمدر۵۲-۵۱ایهستیم،محدودکردنآنبرایاگرمخالفبرنامههسته سالآیندهفرصتیرا

داخلکشوربوجودخواهدآوردکهدربارهتمامیجوانبآنبیشترفکرکنند،بااینامیدکهبهبوداوضاع

توسعههمهجانبهاگرحامی.برایاینموضوعپدیدآوردفرصتیرابراییکبحثدرسطحملیداخلی

واگرخواهانیک،کندایکشوررابرایآیندهحفظمیایهستیم،توافقوینزیربنایهستهبرنامههسته

.ایمحدودبرایتحقیقوتوسعههستیم،توافقویندقیقاآنرابهوجودخواهدآوردبرنامههسته

تهران،اپوزیسیونطرفدارتحریموحمایتبهاصطالحبشردوستانه،ومخالفانبرنامه"دلواپسان"ولی

ایبهسودکشورشدهاند،قادرنیستندایننکتهسادهکهتوافقهسته"گرافوقملی"ایکهبهناگهانهسته

باورکنند استرا یاداحمدشاملو. دادنچیزیبهسختترینکاریاد"،(قریببهمضمون)بهقولزنده

 ".استکهبراییادنگرفتنآنپولدریافتکردهاستکسی

 

هادربارهایرانوهاوتحلیلکندکهبرایدریافتآخرینخبردعوتمینگارندهازخوانندگانگرامی

هایخاورمیانهاخبارایرانوگزارشبقیهخاورمیانه،همبهفارسیوهمبهانگلیسی،ازوبسایتاو،

 .کننددراینجاتماشارااوهایتلویزیونیهاودیگربرنامهومصاحبه بازدیدکنند،
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