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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
 با سالم

  .می خدمت شما ارسال ميگرددوسه بيانيه در مورد توافق ات

  با سپاس

  علی صدارت: فرستنده

   ٢٠١۵٠اپريل ١٠

 

  ھموطنان عزيز

نيز دادن   ۵٧ان بزرگ بعد از انقالب برای حل سومين بحر جمھوری اسالمی شد رژيم ھمانطور که پيش بينی می 

در . ی ترجيح دادئ سياست ويرانگرھسته ۀھزينه ھای بسيار باال را بر تسليم شدن به مردم و گفتن حقايق در بار

صورت يک ه  ب]سرطان[توافقی که با جزئيات مھم بين ايران و قدرتھای خارجی صورت گرفت که در تيرماه

  :شد ايران پذيرفته است کهقرارداد بين المللی ثبت خواھد 

  . خود را از بين ببردۀ اورانيومھای غنی شدۀـ ميزان عظيمی از ذخير

  . درصد غنی نکند و اين کار تنھا در نطنز صورت گيرد۴ـ اورانيوم را باالتر از 

  .نشود ـ از فردو برای غنی سازی ديگراستفاده

  .کارغنی سازی ادامه دھنده  فعلی ب٢٠٠٠٠ سانتريفوز نسل اول از ۵٠٠٠ـ تنھا حدود 

 سال تحت ٢۵مدت ه  در مواردی ب ی ايرانئفعاليتھای ھسته .  کندء را اجرا٣٫١ـ پروتکل الحاقی و کد اصالحی 

  .نھم ايران حق ندارد از پروتکل الحاقی خارج شودآنظر قرار می گيرند و بعد از 

 ساله و ١۵ ساله و ١٠ست يافته که بنابر مورد، می طرف مقابل به مھار کردن ايران دوھای ات فعاليت  ۀ در زمين-

  . ساله و دائمی خواھد بود٢۵ ساله و ٢٠
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تدريج معلق ه ی بئتدريج برداشته می شوند و تحريمھای امريکاه در عوض تحريمھای سازمان ملل از تيرماه ب   -

  .قی می ماند باليستکی است باراکتھایی که مربوط به ئتحريمھا -  .خواھد شد

در روز اول : " ايرانی به مردم رسانده، به اين شکل کهۀت مذاکره کنندأ خالف اطالع دروغی که ھي  مقابل طرف-

  :شوند بلکه ھمه تحريمھا برداشته نمی" تحريمھای اقتصادی برداشته می شودۀ اجرای توافق ھم

  .   و تروريسم و تجاوز به حقوق بشر برجا می مانندراکتی ۀتحريمھای مربوط به برنام 

  .آيند شوند بلکه به حال تعليق در می تحريمھای وضع شده از طرف سازمان ملل متحد لغو نمی

.  غنی سازی نبود مرحله به حال تعليق در می ومرحله بهواتۀ بر طبق اين توافقنامه فقط تحريمھای مربوط به برنام

 تثبت خود استفاده کرده است و با اينعنوان يک ابزار برای ه ی بئرژيم جمھوری اسالمی از آغاز از سياست ھسته 

که راه مناسب برای پايان دادن به بحران وجود داشت، ترجيح داد که بحران را طوالنی کرده و درپايان بعد از ھدر 

ی توافقی را که طبق آن دولت ايران در امر ئايران با دادن امتيازھادادن صدھا ميليارد ھزينه از اموال شما مردم 

  . کردء امضا،قيموميت دول خارجی قرار می ی زير ئھسته 

ه  حمله نظامی به ايران، حداقل برای مدتی، بۀکه ساي از اين. ما از آغاز مخالف راه حل نظامی و تحريمھا بوديم 

اميدواريم اين توافق برای مردم مجال و فضائی را .  و برخی از اين تحريمھا برداشته شود خرسنديم کنار می رود

جاد کند، بدين سان اکنون که مردم نگران حمله نظامی نيستند در باز يابی حق حاکيمت خود کوشا تر برای عمل اي

ھت ھدر دادن جوليت نسبت به سرنوشت خود عمل کنند و نظام جمھوری اسالمی را به ؤباشند وبا احساس مس

 جمھوری اسالمی بار  رژيم ومراقب باشند تا   ھا و نيز سوزاندن فرصتھا مورد باز خواست قرار دھند سرمايه

  .ديگر ايران را دچار بحران تازه ای نکند

ھوشيار باشيم که نظام حاکم و ولی فقيه آن، ھردو برای حفظ و اعمال استبداد، نيازمند بحران سازی و ايجاد فضای  

 ايجاد روابط و از تبليغاتی ھستند تا با توسل به اين وسائل از گشايش فضای آزاد در داخل جامعه پرھيز کنند 

  .با کشورھای خارجی سر باز بزنند مسالمت آميز 

ی جمھوری اسالمی را جنايتی عليه ملت ايران می دانيم وھمچنان در افشای اين سياستھا خود را ئما سياست ھسته  

  .ول می دانيمؤمس

ن را مخدوش کرده از نظر ھمبستگی ملی جمھوريخواھان ايران توافق اخير راه حل نيست و حقوق ملی مردم ايرا

  .له راه حل ممکن می گردد که حاکميت کشوربا مردم ايران باشدأ معتقديم تنھا زمانی برای اين مسما. است

  ھمبستگی ملی جمھوريخواھان ايران

  ٢٠١۵ اپريل ٨ -  ١٣٩۴ ]حمل[ فروردين١٩چھارشنبه  

  

 لوزان» تفاھم نامۀ«بيانيۀ مجمع اسالمی ايرانيان در رابطه با 

 

  ھموطنان عزيز

و دو رکن   نيز بودند از ھم تفکيک ناپذير ٥٧استقالل و آزادی که از اصول راھنمای انقالب مردم ايران در سال 

را با اين دو اصل اما، در طول حيات نظام واليت فقيه که موجوديت خود . اصلی در ھر نظام مردمساالر ھستند

رغم شعارھای ظاھری، تاکنون  علی. ی جمھور مردم و حاکميت ملی آغاز کرده است نقض شده اندأکودتا عليه ر
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   سياست حاکم بر نظام واليت فقيه بر مبنای ستيز با درون و سازش با بيرون که ناقض آزادی و استقالل است

نگھداشتن مردم از کم و کيف بحران و در نھايت اطالع   آن، بیۀبحران سازی، اصرار بر ادام.استوار بوده است 

  .  است ھای بارز اين نظام خبری عموم مردم از کم و کيف آن از مشخصه ختم آن در تسليم، باز در بی

.  بحران سازی نظام واليت فقيه است که به تسليم می انجامدۀ اين سومين تجرب  ساله٨بعد ازگروگان گيری و جنگ  

شد رژيم جمھوری اسالمی، برای حل بحران خود ساخته، بيراھه تحميل پرداخت   میھمانطور که پيش بينی

. ھای بيگانه را تا آخر رفت به مردم ايران، نسل امروز و نسلھای آينده، و امتياز دھی به قدرت ھای بسيار باال  ھزينه

 که زيستن در آزادی و  متسليم شدن به خواست مرد به خطر انداختن استقالل کشور را بر شفافيت در درون و 

توافقی که بين ايران و قدرتھای خارجی در . استقالل ھمراه با برخورداری از عدالت اجتماعی است، ترجيح داد

المللی  صورت يک قرارداد بينه  آينده ب]سرطان[لوزان صورت گرفت و مواد آن آشکار شد و بناست در تيرماه

  : در اين توافق، ايران پذيرفته است که .است  نقض کردهدرآيد، حاکميت ملی مردم ايران را کامالً 

  . درصد را نخواھد داشت۴ سال اجازه غنی کردن اورانيوم باالی ١۵ ـ ايران تا ١

 متر زير زمين است تبديل به يک ١٣٠مرکز فردو که . کلی متوقف می شوده  ـ غنی سازی اورانيوم در فردو ب٢

  .مرکز تحقيقاتی خواھد شد

  . از نطنز مرکز ديگری برای غنی سازی ايجاد نمی شود ـ به غير٣

 کيلوگرم آن ٣٠٠ سال، ايران تنھا حق دارد ١۵مدت  برای   کيلو اورانيوم غنی شده در ايران، ٨٠٠٠حدود   ـ از ۴

  .را ذخيره کند

 واحد ۵٠۶٠ سال فقط ١٠مدت ه  واحد آن فعال است ب٩٠٠٠ دستگاه سانتريفوژ نسل اول فعلی که ١٨۴٧٢ ـ از ۵ 

 سال پيش ھستند و کارکرد آنھا يک چھلم ۵٠اين سانتريفوژھا مدلھای بسيار قديمی مربوط به . آن فعال خواھد ماند

 نيروگاه بوشھر را ۀ درصد از سوخت ساالن٢.٥کارکرد سانتريفوژھای مدرن است و اين تعداد سانتريفوژ تنھا 

  .شود اقع، تعطيل میعبارت ديگر، غنی سازی، در وه ب. تواند توليد کند می

 سال تحت ٢٥مدت ه  در مواردی ب ی ايرانئ فعاليتھای ھسته.  کندء را اجرا٣.١پروتکل الحاقی و کد اصالحی  ـ ٦

بنابراين، . می توليد نکند، دائمی خواھد بودوکه بمب ات گيرند و بعد از آنھم، کنترل ايران برای اين کنترل قرار می

  .اقی خارج شودايران حق ندارد از پروتکل الح

در روز اول اجرای توافق ھمِه : " ايرانی به مردم داد که بنا بر آنۀت مذاکره کنندأخالف اطالع دروغی که ھي

شوند، در واقع،  ، ھمه تحريمھا نيز برداشته نميشوند و آنھا ھم که برداشته می"تحريمھای اقتصادی برداشته می شوند

  .آيند به حال تعليق در می

 سال صنعت غنی سازی خود را ١٠اند، ايران، تا  ای و دستياران او پذيرفته يب، در اصل، آقای خامنه بدين ترت  

تا   سال پيش استفاده کند که آنھا نيز ۵٠مجبور باشد تنھا از تعداد بسيار کمی سانتريفوژ مدل . ندازد از کار بيعمالً 

مين سوخت أ ضرورت غنی سازی برای تۀدربارکه شعارھا  نتيجه اين.  سال آينده ھمه اسقاط خواھند بود١٠

توانست ھم تعطيل عملی غنی سازی را قبول کند و ھم  اگر صحت داشتند رژيم نمی. راکتورھا دروغ بودند

دروغھای رژيم درباره بدين قسم توافق لوزان پرده از يکی از . را بپذيرد]  ساله٢۵تا نظارت [نظارتھای متفاوت 

  .برداشت " حق مسلم ما است" ه ک ی اش و اينئ سياست ھسته

آيا خود رژيم نمی توانست در ھمان آغاز، در تعامل با مردم،با تشکيل کنفرانسھای عمومی و بھره بردن از نظر  

منابع  با توجه به  کارشناسان داخلی و خارجی در شفافيت کامل تصميم بگيرد و غنی سازی را متوقف کند و 
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 به ھيچ وجه به صرفه ھم نيست،از آن دست بردارد؟ اما بنا بر ماھيت الً موجود در کشور که اصو اورانيوم 

ميخواندش "حق مسلم "استبدادی و مردم گريزی، اينکار را برای حفظ ظاھر و پوشش دادن به فريبی که طی سالھا 

در اثر نکرده و حال مجبور شده است زير فشار قدرتھای خارجی، ھم غنی سازی را متوقف کند و ھم تحريمھا که 

 برداشته نمی شوند و ھم خواندند کامالً   بحران بر قرار شده بودند و زمانی نيز آنھا را کاغذ پاره میۀاصرار بر ادام

  . حاکميت ملی را نقض می کند  قدرت جھانی در آوردن ايران ،٦ل وبا تحت کنتر 

 ،از توان ايران آنھم به سبب قرار زنھار که وقتی حاکميت ملی نقض و ايران در مھار قدرتھای خارجی در می آيد

 مشترک خليج فارس و خزر با ساير  گرفتن درموضع ضعف ،برای دفاع از حقوق ملی خصوصا در ميادين نفتی

  .کشورھا ، کاسته می گردد و حقوق ايران در مالکيت ميادين مشاع نفتی سلب می گردد

مله نظامی، نه تحريمھايی که مردم را نشانه بگيرند و نه می نه حوايم راه حل بحران ات ھمانطور که بارھا ھشدار داده

راه حل نه در خوردن جام زھر تسليم، خواه يک دفعه و خواه جرعه ،جرعه که . تن دادن به چنين توافقھائی است

ملی و باز پس دادن  بلکه در رجوع به حاکميت   خواھد ماند می باشد  اثر آن بر پيکر ايران و جامعه آن باقینھايتاً 

  . حاکميت دزديده شده آنھا است

شوند،  ھای متعدد سلطه گران در داخل و خارج که منجر به نقض حاکميت ملی می ما ھمچنان به افشای سوءاستفاده

حل ديگری وجود داشت و ھمچنان  کنيم که برای حل اين بحران راه تکرار می. دھيم نزد افکار عمومی، ادامه می

سفانه بر أشود و مت ھايی که بھای آنرا بيشتر ،مردم می پردازندگرفته نمی گونه توافقھا جلوی ھزينه  با اين.وجود دارد

عالوه بر اينھا، توافق لوزان راه دخالت قدرتھای خارجی را در امور ايران باز  . آنھا افزوده نيز خواھد شد

  .گذارد می

به ھموطنان  . ق ملی ايرانيان را در نظر بگيرد ممکن نيستبدون حاکميت ملی امکان پيدا کردن راه حلی که حقو

بحران . می برای سرنوشت ما اھميت داردوکنيم که تا چه اندازه پيگيری مسائل مھمی چون سياست ات يادآوری می

 يکايک موارد آن به تصويب او رسيده  .است» رھبر « ای، در مقام می و توافق لوزان، ھردو، کار آقای خامنهوات

آويز و پوشش ستايش از کسی و مقامی نکنيم که   توافق لوزان را دست !بھوش باشيم. است ول اول آنؤاو مسو 

  .ھا است ھا و جنايت ريشه فسادھا و خيانت

ی و نحوه خاتمه دادن به آن، آخرين بحران و ماجراجويی نظام واليت مطلقه نيست ئ دھيم که بحران ھسته ھشدار می

است که نتيجه " امپراتوری ايران"بحران بس خطرناک و ويرانگر ديگر، ببر کاغذی بازسازی و نخواھد بود ، دام و

ھای خود بر  اين دام پر ھزينه در حال تنيدن رشته. ی می شودئھای منطقه  آن در گير کردن ايران در نا آرامی

  . اطراف ايران می باشد

  ١٣٩٤ ]حمل[ فروردين١٩/ مجامع اسالمی ايرانيان 
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 »اتومی«آقای ابو الحسن بنی صدر در بارۀ توافق بيانيۀ 

 

متن . است، برشمرده شدند گوھا به پايان رسند، ، مشخصات توافق که اينک واقعيت يافته و که گفت پيش از آن

س جمھوری و وزير خارجه امريکا، جا برای ترديد منتشره به زبان انگليسی و اظھارات آقايان اوباما و کری، رئي

شد دارد و رژيم واليت مطلقه فقيه عامل  تری از آنچه پيش بينی می گيرانه گذارد که توافق مشخصات سخت باقی نمی

  :در حقيقت. است تحميل چنين توافقی به کشور شده

ما، مجازاتھا را، بخشی از آنھا را، وضع پذيرد ا ھم بدين خاطر که تعھدھا را ايران می. توافق يک طرفه است. ١

می کنترل والمللی انرژی ات  و سازمان بين١+٥آورند و ھم بدين لحاظ که کشورھای  کنندگان به حال تعليق در می

  .  کننده اند و ايران کنترل شونده

يت ايران در آنچه به رعامھار . پذيرد زيرا ايران پرتکل الحاقی را نيز می.  تأسيسات اتمی ايران کامل است مھار. ٢

     .شود، دائمی است ی میئ قرارداد منع گسترش سالح ھسته

 ساله ٢٥ ساله و ٢٠ ساله و ١٥ ساله و ١٠شود، بنابر مورد،  ھای اتمی مربوط می مھار ايران در آنچه به فعاليت. ٣

  .و دائمی خواھد بود

در متن فارسی . آيند می، به حال تعليق در میوبرنامه اتھای مربوط به  بنابر متن انگليسی و فرانسوی، تنھا تحريم. ٤

که در   طرفه اين .بکار رفته است  شود  کلمه متوقف می که آقای ظريف قرائت کرد، برای پرھيز از اثر کلمه تعليق،

متنی که زودتر از ھمه، ايرنا منتشر کرد و ھدف از انتشار آن پرکردن ذھن ايرانيان از دروغ بود، لغو کليه 

  سان، اما بدين. است ھا قيد شده تحريم

  .مانند ھای مربوط به برنامه موشکی و تروريسم و تجاوز به حقوق بشر برجا می  تحريم-

ھرگاه ايران به تشخيص طرف . آيند می، مرحله به مرحله، به حال تعليق در میو تحريمھای مربوط به برنامه ات-

  .شوند خود به خود، برقرار میتوافق به تعھدھای خود عمل نکرد، تحريم ھا، 

  .آيند  می شود، به حال تعليق در ھای وضع شده توسط شورای امنيت نيز لغو نمی  تحريم-

 سال، تنھا ١٠ تا  در اين مرکز.  ايران تنھا يک مرکز غنی سازی اورانيوم خواھد داشت و آن مرکز نطنز است .٥

  . شد يعنی کمتر از آنچه پيش بينی می.  سانتريفوژ از نسل اول داشته باشد٥٠٦٠تواند  می

  و. تواند غنی کند درصد بيشتر نمی ٣.٦٧ اورانيوم را به ميزان -

  ايران حق ندارد بيش از سيصد کيلو اورانيوم غنی شده ذخيره کند-

  .شود برای اين کار به روسيه فرستاده می. شود  تن است به سوخت تبديل می١٠ اورانيوم غنی شده موجود که -

  .يار بايد بود که اين تعليق دائمی است يعنی ھمانند شمشير داموکلس بر سر ايران خواھد بودھش 

 سانتريفوژ در اين مرکز نگاه ١٠٠٠تواند  ايران تنھا می. شوند تأسيسات فردو از غنی سازی اورانيوم ممنوع می. ٦

  .گردد فردو مرکز تحقيقات فيزيک اتمی می. که اورانيوم غنی کند دارد بدون اين
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تا زمانی که اين کارخانه کار . کنند تا که نتوانند پلوتونيوم تھيه کند تأسيسات کارخانه آب سنگين اراک تغيير می. ٧

   . شود کند، به خارج از ايران انتقال داده می ماند و پلوتونيوم ناچيزی ھم که توليد می ل باقی میوکند تحت کنتر می

لحاظ اختالف در حد نايکسانی در موارد مھم ميان ه ھم ب. است مبھم است  رفتهزبانی که در تدوين توافق بکار . ٨

از . لحاظ محتوای سندی که نزد دو طرف معتبر استه سخنان آقای ظريف با سخنان آقايان اوباما و کری و ھم ب

  . تواند معنای دلخواه خود را به اين و آن بند سند بدھد رو، طرف قوی است که می اين

   

  :توافق بر موقعيت ايران در منطقه٭ اثر 

تواند از ھمسايگان خود در   قدرت جھانی است، چگونه می٥و » ابرقدرت«کشوری که تحت کنترل يک . ٩

بخواھد حق او را برمنابع مشاع نبرند و نخورند؟ در مرزھای شمالی )  منطقه نفت و گاز مشاع٨(مرزھای جنوبی 

   . ماند ی ايران گرفتار اين ناتوانی باقی م نيز

پيش از اين، دولت . است  ضد ايران واقعيت يافتههنام جلوگيری از نفوذ ايران بر يمن، اتحادی به ھم اکنون، ب. ١٠

افغانستان نيز . اينک در شرق ايران، پاکستان نيز بدان پيوسته است. سعودی و اسرائيل و مصر بودند که متحد بودند

ترتيب، ايران، در شرق و غرب و جنوب و بسا شمال خود، به  بدين. کند میگويد از تجاوز نظامی به يمن حمايت  می

  . است حال انزوا درآمده

نام » وریتتجديد امپرا«است که اينک   افتاده-» کمربند سبز«با توجه به اين واقعيت که ايران در تله . ١١

رتقدير، ايران به محاصره  ھ به.است، ديگر در موقعيتی نيست که بتواند خود را از جنگھا بيرون بکشد گرفته

  .است دشمنان درآمده

بنابر اين که سياست حکومت اوباما در منطقه اين باشد که تعادل قوای جديد در منطقه برقرار شود، رژيم . ١٢

  . تواند از اين موقعيت استفاده کند که روابط خويش را با امريکا بيشتر از عادی کند واليت فقيه تنھا وقتی می

 در سطح خاورميانه، دو –است  لمان نيز بر آنھا افزوده شدها اين بار – ھنگام، اعضای دائمی شورای امنيت تا اين

 که به جنگ عراق با ايران پايان ٥٩٨يکی تھيه کردن و به تصويب رساندن قطعنامه : اند ھمکاری موفق انجام داده

تواند بر سر   می١+٥اما ھمکاری کشورھای . زنده شددر ھردو مورد، ايران با. می با ايرانوداد و ديگری توافق ات

  .مسائل منطقه تجديد شود

   

  :حل ديگری وجود داشت؟ ٭ آيا راه

در پايان . بنابراين، خالی از فايده و پر زيان است. توافق بدين معنی است که تأسيسات اتمی وجود صوری دارند. ١٣

ای  تن دادن به آن بدين معنی است که آقای خامنه. ماند ل، جز تأسيسات مستھلک برجا نمیوھای کنتر دوره

شدند، تحريمھا لغو  در واقع، ھرگاه تأسيسات برچيده می. است که برچيدن آنھا رساندن زيان به حداقل است پذيرفته

است، تحميل  بھای سنگينی که به ايران تحميل شده. گرفت شدند و ايران تحت مھار شش قدرت جھانی قرار نمی می

  .کشم جام زھر پايان دادن به غلط کاری را سر می: کرد بگويد ای جرأت می  اگر آقای خامنهشد نمی

 قدرت، شفاف کردن فعاليتھای اتمی برای مردم ايران و ٥و » ابرقدرت« قوا با يک ۀحل خارج از رابط راه. ١٤

ھا تھيه  می برای نيروگاهومن سوخت ات«می و پايان دادن به بازی ومردم جھان و قطع يد سپاه از فعاليتھای ات

حل نياز  اين راه. و پرداختن به تحقيقات در باب اتم و تکنولوژی اتمی برای استفاده صلح آميز از آن بود» کنم می
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داشت به محترم شمردن حقوق شھروندی مردم ايران و بازشناسی حق مردم ايران در بازيافتن موقعيت خويش در 

  . زدائی را روش خويش در انقالبی بزرگ کردندمثابه مردمی که خشونت ه جھان، ب

در حقيقت، . است گويد و به فرياد که ھدف نخستين رژيم استفاده از انرژی اتمی برای توليد برق نبوده توافق می. ١٥

ای برای برآوردن نيازھای مردم کشور به برق وجود ندارد و در سال جاری، کمبود برق  اين واقعيت که برنامه

ھای  است از راه کاستن از اتالف نيرو بر اثر کھنگی کارخانه د شد و اين واقعيت که رژيم برآن نشدهمحسوس خواھ

توليد برق، بر ميزان برق بيفزايد، حاکی ازآنند که رژيم دروغ ساز و دروغگو، برای ھدفی غير عقالنی، صدھا 

ست که برای سالھای طوالنی بايد اين زيان را ا ر به کشور زيان رسانده و ايران را در موقعيتی قراردادهالميليارد د

  .تحمل کنند

بر عاقل است که آزموده را .  ساله و اينک بحران اتمی٨گروگان گيری و جنگ : و اين سومين تجربه است 

اما آيا مردم ايران، مردمی که کشورشان بيابان . کند شود و تجربه را تکرار می قدرتمدار جبار عاقل نمی. نيازمايد

ھای مرگبار و ويرانگر بمانند؟ زمان  گردد، ھمچنان بايد قربانی تجربه شان نيز غارت می ود و منابع زير زمينیش می

  وليت خويش در قبال نسلھای آينده قيام کنند؟ ؤمثابه شھروندان و مسه وليت خويش بؤاست که به مس آن ھنوز نشده

  !منزله ملت بھا دھيده و استقالل و آزادی خود بعنوان انسان ه به استقالل و آزادی خود ب!  ايرانيان   

  ١٣٩٤ ]حمل[ فروردين١٤
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