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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ اپريل ٢٠
  

 ی حکومت اسالمی ايران به پايان خواھد رسيد؟اتومآيا بحران 
 

  مطرح استسؤال در لوزان سوئيس، اين ١+۵پس از توافق نمايندگان حکومت اسالمی ايران با نمايندگان گروه 

  ی حکومت اسالمی ايران به پايان خواھد رسيد؟ اتومکه باالخره در چند ماه آينده بحران 

س ي در لوزان سوئالمان، پنج کشور دارای حق وتو در شورای امنيت سازمان ملل متحد و ٢٠١۵ اپريل ٢شنبه  نجپ

ی به ايران و مانع اتومانرژی آميز از  ھدف آن دادن امکان استفاده صلح بر سر مواردی با ايران توافق کردند که

 ميان ايران و ئیی نھااتومھا عليه ايران تنھا پس از توافق  تحريم. ی توسط اين کشور بوداتومشدن از ساختن بمب 

  . استجون ٣٠مھلت رسيدن به اين توافق .  و اجرای مفاد اين توافق توسط ايران لغو خواھد شد١+۵گروه 

ک، نه يک به توافق، بلکه بر سر يک اعالميه مشترک توافق کردند که سر  ي١+۵حکومت اسالمی ايران و گروه 

کدام از طرفين به لحاظ حقوقی و   صورت گيرد بنابراين، ھيچجون - ]سرطان[تيتر توافقی که قرار است در تير ماه

ر می رسد مقامات آن ھم در حالی که به نظ. ھا خود تفسير کنند و نقض نمايند توانند آن را به نفع سياست سياسی می

ايرانی، اميتازات زيادی به طرف مقابل داده اند از اين رو، خامنه ای پس از مدتی سکوت، اعالم کرد که نه موافق 

  .  ندارد»شادی و تبريک« که که اين توافق تأکيدو نه مخالف اين توافق اخير لوزان است و 

 خواھد شد، سازی در ايران محدود نتشر شد؛ غنی م١+۵ی ايران و ئ انيه مشترک پايانی مذاکرات ھستهطبق بي

زيک و فناوری تبديل خواھد شد، تحريم جديدی وضع نخواھد شد و تعداد سانتريفوژھای فردو به مرکز تحقيق ف

 . ھزار کاھش خواھد يافت۶ ھزار به ١٩ايران برای يک دھه از 

حکومت اسالمی ايران و کشورھای عضو به گزارش خبرگزاری حکومتی مھر ، در اين متن منتشر شده آمده است 

ر برنامه  عناصر مندرج د  در چارچوبالمان، انگليس و امريکا متشکل از چين، روسيه، فرانسه، ١+۵گروه 

 و متعاقب فرايند طوالنی مذاکراتی پيچيده و طوالنی در ابعاد فنی، حقوقی و ٢٠١٣مبر  نو٢۴اقدام مشترک مورخ 

ل ھای الزم جھت نيل به برنامه جامع اقدام مشترک در شھر لوزان سويس دست ح ای از راه سياسی، به مجموعه

  .يافتند

 در خصوص برنامه غنی سازی ايران   به دست آمده ، دوره زمانی برنامه جامع اقدام مشترک حل بر اساس راه

شده  ليد مواد غنی ماشين سانتريفيوژ در نظنز به تو۵٠٠٠  در طول اين مدت، تعداد بيش از.  ساله خواھد بود١٠

ھا جھت  ھای مرتبط با آن ھای اضافه بر اين تعداد و زيرساخت  ماشين . درصد ادامه خواھند داد٣/۶٧در سطح 
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آوری و تحت نظارت آژانس نگھداری خواھد  بينند جمع  که در طول اين زمان آسيب میئیھا جايگزينی با ماشين

 و يا  ای شده خود را برای توليد مجتمع سوخت ھسته  مواد غنیچنين ايران قادر خواھد بود ذخاير موجود ھم. شد

 .المللی در قبال خريد اورانيوم اختصاص دھد ھا به بازارھای بين صادرات آن

 پيشرفته تبديل  زيکی و فئ تحقيقات ھستهی فردو به مرکز ئ تأسيسات ھستهھای بدست آمده  حل بر اساس راه

ھا در فردو حفظ و نگھداری خواھند شد که  يفيوژ و تمامی زيرساخت آن ماشين سانتر١٠٠٠بيش از . خواھد شد

ات فردو با ھمکاری برخی از تأسيسچنين نيمی از  ھم. از اين ميان دو آبشار سانتريفيوژ در چرخش خواھند بود

ھای پايدار که مصارف مھمی در صنعت،  ای و توليد ايزوتوپ به انجام تحقيقات پيشرفته ھسته١+۵کشورھای 

  .کند اختصاص پيدا می کشاورزی و پزشکی دارد، 

موجود؛ راکتور تحقيقاتی اراک آب سنگين باقی خواھد ماند و با انجام بازطراحی ارتقاء يافته و  ھای حل مطابق راه

 راکتور اراک به ميزان ئیدر باز طراحی راکتور ضمن کاھش ميزان توليدی پلوتونيوم، کارآ. روزآمد خواھد شد

بندی مشخص و در   برنامه زمان بازطراحی راکتور اراک در چارچوب يک.  افزايش پيدا خواھد کردقابل توجھی

المللی مشترک تحت مديريت ايران آغاز و پس از آن بالفاصله ساخت آن شروع و در چارچوب  قالب يک پروژه بين

المللی سوخت راکتور از   بينتوليد سوخت رآکتور اراک و اعطای گواھی. بندی تکميل خواھد شد يک برنامه زمان

از طرف ديگر، کارخانه توليد آب سنگين نيز مانند قبل به کار . المللی خواھد بود ھای بين جمله موارد اين ھمکاری

  .خود ادامه خواھد داد

 نموده و ءايران در جھت شفافيت و اعتماد سازی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت موقت اجرا

جمھور و مجلس شورای  س ئيه فرآيند تصويب اين پروتکل طبق يک جدول زمانی در چارچوب اختيارات ردر ادام

  . به تصويب خواھد رسيد اسالمی

ھای شورای   شدن برنامه جامع اقدام مشترک، تمامی قطعنامهئیآمده، پس از اجرا  به دست ھای حل  براساس راه

ھای   از جمله تحريمامريکاجانبه  دی و مالی چندجانبه اروپا و يکھای اقتصا امنيت لغو خواھد شد و ھمه تحريم

ھای مختلف از جمله نفت، گاز،  ھا در حوزه گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آن مالی، بانکی، بيمه، سرمايه

ھا عليه اشخاص حقيقی و حقوقی، سازمان ھا،  چنين تحريم ھم. پتروشيمی و خودور سازی فورا لغو خواھند شد

ات مالی و مؤسسی ايران از جمله؛ بانک مرکزی، ساير ئ ھای مرتبط ھسته خصوصی تحت تحريمادھای دولتی و نھ

جانبه فورا برداشته خواھند   حکومت اسالمی، کشتيرانی نفت به طور ھمهئیبانکی، سوئيفت، کشتيرانی و ھواپيما

ی خودداری ئ جديد در موضوع ھستهھای  ع تحريم متعھد ھستند از وض١+۵چنين کشورھای عضو گروه  ھم .شد

  .نمايند

ھای   در حوزه ساخت نيروگاه١+۵ی با حکومت اسالمی ايران، از جمله با اعضای ئ المللی ھسته ھای بين ھمکاری

ای و  ای، پزشکی و کشاورزی ھسته ھای پايدار، ايمنی ھسته ای، ايزوتوپ ی، راکتور تحقيقاتی، گداخت ھستهئ ھسته

بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک، دسترسی ايران به بازار جھانی، . ارتقاء پيدا خواھند کردپذير و  امکان... 

  .ھای تجاری، مالی، دانش فنی و انرژی نيز فراھم خواھد شد عرصه

ی ايران اعالم کرد که تا مدتی ئ کننده ھسته ئيس، تيم مذاکره در لوزان سو١+۵بر اساس توافق ايران و گروه 

  . خواھد کردءاجرا» داوطلبانه«ی را ئ  ھسته ی پيمان منع گسترش سالحاقپروتکل الح
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س جمھور پيشين ايران، ئيی، راتومی که در دولت محمد خئ  ھسته  گسترش سالحبر پايه پروتکل الحاقی پيمان منع

م امضاء شد، اما به تصويب مجلس شورای اسالمی نرسيد، بازرسان آژانس مجاز خواھند شد ھر زمانی که الز

 .ی ايران بازرسی کنندئ تأسيسات ھستهدانند از  می

ھای اعالم شده از  از سوی ديگر تعدادی از منتقدان توافق حاصل شده در مذاکرات لوزان نيز اعالم کردند که متن

  . درباره اين توافقات متفاوت بوده استامريکاسوی ايران و 

ئيلی اعالم کرد که متن اعالم شده از سوی وزارت خارجه از جمله خبرگزاری فارس در يادداشتی به قلم ياسر جبرا

با متن » ھای تفاھم شده برای رسيدن به برنامه جامع اقدام مشترک  حل ای از مجموع راه خالصه«ايران درباره 

 .دارد» کننده  نگرانئیھا تفاوت« در ھمين باره امريکامنتشر شده در سايت رسمی وزارت خارجه 

 سال در فردو ١۵ايران موافقت کرده است برای « تصريح شده که امريکار متن وزارت خارجه به گفته جبرائيلی، د

اين درحالی است که در متن » .سازی نيز در اين سايت انجام ندھد سازی نکرده و تحقيق و توسعه مرتبط با غنی غنی

 پيشرفته تبديل خواھد فزيکی و ا ای فردو به مرکز تحقيقات ھسته ات ھستهتأسيس«: وزارت خارجه ايران آمده است

 ».شد

ات نظنز، تبديل سايت فردو به مرکز تحقيقاتی، بازطراحی تأسيسسازی محدود اورانيوم تنھا در  پذيرفتن غنی

المللی رآکتور آب سنگين اراک، انتقال سانتريفيوژھای غيرفعال ايران به انبار، کاھش ذخيره اورانيوم و البته  بين

 .ی از جمله تعھدات ايران بر اساس توافق لوزان اعالم شداتومالمللی انرژی  ننظارت مرتب آژانس بي

س ئيزمان با انتقاد از نتيجه مذاکرات لوزان برخی از نمايندگان مجلس ايران نيز از اظھارات باراک اوباما، ر ھم

 .، انتقاد کردندامريکاجمھوری 

نتقاد از اظھارات باراک اوباما و، به گفته او، تفاوت گوی کميسيون امنيت مجلس شورای ايران با ا از جمله سخن

خواھانه کاخ  کارانه و باج مجلس نسبت به اظھارات طلب«: محتوای بيانيه کاخ سفيد با بيانيه مطبوعاتی لوزان افزود

 ».گيری خواھد کرد سفيد موضع

ای بيانيه کاخ سفيد در ادعاھای اوباما و محتو«: به گزارش خبرگزاری مھر، حسين نقوی حسينی اضافه کرد

کرد؛ از جمله پرداختن به  ھای زيادی را ايجاد می ای ايران دارای مسائلی بود که شائبه خصوص مسائل ھسته

ای مثل تروريسم، صنعت دفاعی و موشکی ايران و اتھام تھديد امنيتی ايران برای کشورھای  موضوعات غيرھسته

 ».منطقه و رژيم صھيونيستی

کننده بايد نسبت مذاکرات با اين  کند که تيم مذاکره  را ايجاد میئیھا اين اظھارنظرھا شائبه«: او تصريح کرد

 ».گيری کند اظھارات را روشن کرده و شفاف موضع

گرفته در لوزان، خطاب به مردم  توصيف کردن تفاھم صورت» تاريخی«، با امريکاجمھوری  س ئيبارک اوباما، ر

اندازی را  ن توافق چشميم و ايساس منافع مشترک خود با شما تعامل داشته باشم بر ايخواھ می«ايران گفت که 

 ».کند ھا ارائه می ميبرای رفع تحر

به عنوان حکومتی که : چنان پابرجاست ھای واشينگتن در مورد ايران ھم  کرد که نگرانیتأکيداو در عين حال 

، مانند امريکاپيمانان و دوستان  خاورميانه دارد و ھمثباتی   در بیئیھا کند، دست چنان از تروريسم حمايت می ھم

 .کند اسرائيل را تھديد می
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بايد اين موضوع روشن «: سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس شورای ايران در بخش ديگری از سخنان خود گفت

ابد و يا طرف غربی به ئيھای ديگر ادامه م ھا و فشارھا به بھانه ، آيا تھديدھا، تحريمئیشود که در صورت توافق نھا

  »تعھدات خود پايبند خواھد بود؟

ھای ديگر ادامه پيدا کند، توافق  ھا به بھانه ای، تحريم اگر قرار باشد بعد از توافق ھسته«: نقوی حسينی اضافه کرد

 ».نتيجه خواھد بود بی

ای اقتصادی و مالی مرتبط با ھ  در لوزان، اتحاديه اروپا اعمال تحريم١+۵بر اساس توافق ايران و کشورھای گروه 

ھای مالی و اقتصادی ثانويه مرتبط با  ه خواھد داد و اياالت متحده نيز اجرای تحريماتومای ايران را خ برنامه ھسته

ی اتومالمللی انرژی  ای ايران به نحوی که توسط آژانس بين زمان با اجرای تعھدات عمده ھسته ای را، ھم ھسته

 .ف خواھد کرد شود، متوقئیآزما راستی

ھا مجددا   کرد که اگر تھران بر اساس تفاھم عمل نکند، تحريمتأکيد، امريکادر ھمين زمينه جان کری، وزير خارجه 

 .اعمال خواھد شد

تنھا ساعاتی پس از تفاھم . شد در حالی که تاکنون برخی از اين توافقات خط قرمز حکومت اسالمی محسوب می

ای، و نمايندگان  هللا علی خامنه س، تعدادی از نزديکان آيتئينی لوزان سوھای جھا ی ايران با قدرتاتوم

تر  از جمله يک عضو کميسيون امنيت مجلس دستاورد غرب را بيش. گرای مجلس از اين توافق انتقاد کردند اصول

  .از ايران دانست

اند در  ای ھستند که گفته پور چھار نماينده  اسماعيل کوثری و منصور حقيقت، حسين نقوی حسينی،ئیحميد رسا

  .خطوط قرمز رھبر و نظام ناديده گرفته شده است» لوزان«بيانيه 

سازی در  ممنوعيت غنی «،» کابری راکتور اراکتغيير «،»ھا باقی ماندن تحريم «،شدن توافق» ای دو مرحله«

ھا   آن.اند مذکور عنوان شدهپنج خط قرمز ناديده گرفته شده رھبر در بيانيه »  ھزار سو١٩٠نرسيدن به «و » فردو

 . قرار گرفته بودتأکيدای مورد  ھا از سوی علی خامنه گويند اين پنج مورد بار می

خبرگزاری رسمی بسيج نيز با انتشار يادداشتی به حسن روحانی و اکبر ھاشمی رفسنجانی حمله کرده و بيانيه 

خبرگزاری به روحانی ھشدار داده اگر بخواھد  اين .ارزيابی کرده است» برد - برد«را پايان شعار » لوزان«

 .ھا را دور بزند مرتکب اشتباه بزرگی خواھد شد  آن،اند در اختيار وی گذاشته» امانت«براساس قدرتی که مردم به 

ايم و  اسب زين شده را داده«ای در روزنامه کيھان، در سخنان کوتاھی گفت که  حسين شريعتمداری، نماينده خامنه

 ».ايم ه تحويل گرفتهافسار پار

ای را بيانيه  نام توافق دو مرحله«:  فروردين، تصريح کرد١۴به گزارش خبرگزاری فارس، او بامداد روز جمعه 

 ».مطبوعاتی گذاشتيم

ای  ای، رھبر حکومت اسالمی، مخالفت خود را با دو مرحله هللا علی خامنه تر آيت اين اتفاق در حالی است که پيش

 . اعالم کرده بود١+۵ای ميان ايران و گروه  لی ھستهشدن توافق احتما

 ۵ -١٣٩۴ فروردين ١۶شنبه  سرانجام محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه حکومت اسالمی ايران، امروز يک

ی لوزان، در کميسيون امنيت ملی و اتوم، به منظور ادای برخی توضيحات در خصوص تفاھم ٢٠١۵ اپريل

  .سياست خارجی مجلس حاضر شد
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ترين جلسات در  سابقه شنبه، يکی از بی ھای خبری داخل ايران، جلسه روز يک بر پايه گزارشات برخی رسانه

دوران مجلس نھم بود که در آن نه تنھا اکثر نمايندگان حاضر بودند بلکه اين جلسه به درگيری لفظی ميان وزير 

 .امور خارجه و نمايندگان انجاميد

به سرعت » نيروھای حفاظتی« برای دقايقی به شدت به تشنج کشيده شد اما جلسه کميسيون امنيت ملی مجلس

 .را از کميسيون به خارج ھدايت نمودند» خبرنگاران و افراد ديگر حاضر در جلسه«

گری اکثريت  ھای لفظی قصد ترک جلسه را داشت، با ميانجی محمدجواد ظريف ھم که پس از شدت گرفتن درگيری

 .جواد کريمی قدوسی را محکوم نمودند به جلسه بازگشتنمايندگان که اظھارات 

در اين جلسه : ، يکی از نمايندگان عضو کميسيون امنيت ملی مجلس گفته است»تابناک« اينترنتی دستگاهبه گزارش 

مطرح کرد و » نطنز«و » فردو« را در رابطه با ئیھا بعد از تبادل نظرات مختلف، جواد کريمی قدوسی بحث

ه رھبر جمھوری اسالمی در يک جلسه خصوصی در خصوص اقدامات وزارت امور خارجه و عنوان داشت ک

 .شخص وزير امور خارجه تذکر داده است

گونه  د و با اينئيگو شما دروغ می: محمد جواد ظريف نيز در واکنش به سخنان جواد کريمی قدوسی گفته است

 . ھرگز رھبر به من تذکر ندادندزنيد در آن جلسه ھا به رھبر جمھوری اسالمی تھمت می حرف

ت نمايندگان را شنيدم و در جلسه سؤاال: باشگاه خبرنگاران جوان نيز به نقل از وزير امور خارجه اعالم کرد

 .غيرعلنی بعدی تالش خواھم کرد در حد توان پاسخ دھم

ی لوزان اتومبه تفاھم ، در واکنشی ديرھنگام ١٣٩۴ فروردين ٢٠شنبه ای روز پنج هللا علی خامنه آيتسرانجام 

   .و او در حال حاضر نه موافق است و نه مخالف» گيری نيست  برای موضعئیجا«اعالم کرد که 

 ١+۵ی ايران با گروه اتومای حتی درباره به سرانجام رسيدن مذاکرات  به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، خامنه

آن چه تاکنون «ای،  به گفته علی خامنه» .معنی است تبريک بی«نيز ابراز ترديد کرده و گفت که در حال حاضر 

  ».کند، نه حتی اين که مذاکرات تا به آخر برسد انجام شده نه اصل توافق و محتوای آن را تضمين می

 برای ئیجا«ای در توضيح اين که چرا تاکنون به اين تفاھم واکنشی نشان نداده است نيز گفت که  خامنه

 ».آوری نيست ھنوز کاری انجام نشده و چيز الزام«و » گيری وجود نداشته موضع

بين نبوده   خوشامريکا کرد که ھرگز به مذاکره با تأکيدشنبه خود با مداحان بار ديگر  خامنه ای در ديدار روز پنج

 ».بين نبودم، با اين مذاکرات موردی موافقت کردم با اين که خوش«:  او گفت.است

ممکن است بگويند آقا «ر اين که توافق نکردن بھتر از توافق بد است اشاره کرد که  بتأکيدای، بار ديگر با   خامنه

آيد؛ چه اشکالی دارد؟  تر زمان نداريم؛ خب، حاال سه ماه بشود چھار ماه، آسمان که به زمين نمی ما سه ماه بيش

  ».ھا در يک برھه ديگری ھفت ماه زمان را عقب انداختند کما اين که آن

ای حکومت اسالمی ايران، با اشاره به اين گفته  کننده ھسته  عباس عراقچی، عضو ارشد تيم مذاکرهدر ھمين روز،

سخت، پيچيده و «، را کاری جون در مدت زمان سه ماه آينده، تا پايان ماه ١+۵ای رسيدن به توافق با گروه  ھ خامن

  .دانست» دقيق

 منتشر شد، بانک ١٣٩۴ فروردين ١٩ - ٢٠١۵ اپريل ٨طبق اطالعيه رسمی اتحاديه اروپا، که روز چھارشنبه 

 ٨اند و از ادامه تحريم  ھای اروپا شده رانی وابسته به آن بار ديگر مشمول تحريم  شرکت کشتی٣٢تجارت ايران و 

  . فوری ھستندئیھا دارای قابليت اجرا تحريم. رانی ديگر صرف نظر شده است شرکت کشتی
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دھنده   نشان١+۵ی در لوزان ميان ايران و گروه اتومک ھفته پس از انجام توافق اين اقدام اتحاديه اروپا، تنھا ي

 . استئیی نھااتومھا تا حصول توافق  خواست اروپا برای اعمال فشار بر ايران از طريق تحريم

ت ايران از دول«گويد که اين بانک  ھا عليه بانک تجارت ايران می اتحاديه اروپا در استدالل خود برای تجديد تحريم

  ».کند ھای گازی و نفتی حمايت قابل توجھی می بوسيله عرضه منابع و خدمات مالی برای گسترش پروژه

شوند که در مالکيت خطوط کشتيرانی حکومت اسالمی  ھا می رانی به دليل آن مشمول تحريم ھای کشتی شرکت

 . مقرر شده بود ھا پيش از اين در مورد آن ھستند که تحريم

رانی اخطار داده بود که قصد دارد  ھای کشتی تر به وکيل شرکت برگزاری رويترز، اتحاديه اروپا پيشبه گزارش خ

 .ھا کند ھا را وارد فھرست تحريم بار ديگر اين شرکت

يابی به چارچوب توافق  با وجود حس شادی که پس از دست: روزنامه واشنگتن پست نوشته بود پيش از اين نيز،

 .ده، اوباما اکنون نگران آينده استدر کاخ سفيد ايجاد ش

اند که  ھای بزرگی در چارچوب توافق وجود دارد و ھنوز جزئيات زيادی باقی مانده شکاف: اين روزنامه نوشت

 . شده است، اطمينان ندارندئی ھنوز درمورد اين که توافق حقيقتا نھاامريکائیبايد روشن شوند و مقامات 

اوباما به فرمولی . ا کنگره ھم مانند ھميشه برای دولت اوباما مانند کابوس استبه نوشته واشنگتن پست، تعامل ب

ناپذيری خود را به نتانياھو نشان دھند و در عين حال به  نياز دارد که به نمايندگان کنگره اجازه دھد انعطاف

 .توافقی که بسياری معتقدند توافق خوبی است آسيبی نرسانند

 در حال پيوستن به امريکاھای  دموکرات: ی رويترز در گزارشی از واشنگتن نوشتست که خبرگزار اين در حالی

ھا عليه حکومت اسالمی  دھد کاھش تحريم ای ھستند که به کنگره امکان می خواھان در حمايت از اليحه جمھوری

د که اوباما ھا ھمچنين در حال نزديک شدن به تشکيل يک اکثريت ضد وتو ھستن آن. ايران را تصويب يا رد کند

 . مذاکرات شودئیگويد می تواند باعث تضعيف مرحله حساس نھا می

ای با حکومت اسالمی ايران را  ای، توافق ھسته  طی بيانيهامريکاس مجلس نمايندگان ئياز سوی ديگر جان بينر ر

 .تھديدی برای صلح و امنيت جھان خوانده است

طلبانه درازمدت در منطقه و در حقيقت در کل    يک چشم داشت جاهرژيم ايران ھمواره: وی در اين بيانيه گفته است

المللی تا   به بازرسان بينئیگو ھای مکرر از پاسخ پس از طفره رفتن. جھان برای صدور انقالب خود داشته است

 .ناپذير است  المللی خدشه ھای بازرسان بين  يهتأئيدھا و  اين تاريخ، کسی نبايد اين توھم را داشته باشد که بازرسی

ی ميان ايران ئ ھسته» تفاھم«از سوی ديگر بنيامين نتانياھو، نخست وزير اسرائيل، ضمن ابراز ناخشنودی عميق از 

 . اضطراری برگزار کردجلسۀ خود ۀھای جھانی، روز جمعه، چھاردھم فروردين، با کابين و قدرت

سای ؤ وزيران مرتبط با امور امنيتی، رۀجلسھای داخل اسرائيل، نتانياھو در اين  بر اساس گزارش رسانه

 .س ستاد ارتش اين کشور را در جريان ديدگاه خود در ارتباط با اين توافق قرار دادئيھای اطالعاتی و ر سازمان

س جمھور ئينی با بارک اوباما، رولفي تئیوگو  فروردين، نيز در گفت١٣شنبه در آخرين ساعات روز پنجنتانياھو 

 ».اندازد حيات و بقای اسرائيل را سخت به خطر می« که اين توافق ، به او گفتامريکا

 امريکاس جمھوری ئينی که از سوی اوباما با نتانياھو صورت گرفت، نخست وزير اسرائيل به رولفيدر تماس ت

بخشد؛  ی ايران مشروعيت داده؛ اقتصاد ايران را بھبود میئ به برنامه ھسته«فق به دست آمده گفته که توا

 ».دھد وزگری و حمايت ايران از تروريسم را در خاورميانه و ورای آن افزايش میتجا
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نی با نتانياھو به او گفت که با ولفيوگوی ت  در گفتامريکاس جمھوری ئيالمللی، ر ھای بين بر اساس گزارش رسانه

سوی ايران کم نشده  از حمايت ايران از تروريسم و تھديد اسرائيل از امريکااز نگرانی «وجود توافق لوزان 

 ».است

جايگزين توافق با ايران، نشان دادن قاطعيت در برابر اين «بنيامين نتانياھو نيز به اوباما پاسخ داده است که 

 ». نيز اين روند بايد ادامه يابدئیکشور و افزايش فشارھا بر آن بوده و تا رسيدن به توافق نھا

بردی اسرائيل نيز در واکنش به اين توافق گفت که دولت اسرائيل آن يووال اشتاينيتز، وزير اطالعات و امور راھ

 که قرار است تا سه ماه ديگر ئیدھد تا توافق نھا داند و لذا به فشارھای خود ادامه می می» به دور از واقعيت«را 

 .امضاء شود به اين بدی نباشد

ل، نيز که قدرتمندترين البی اسرائيل در  و اسرائيامريکا، کميته روابط عمومی »ايپک«از سوی ديگر سازمان 

ايران را کشوری در آستانه مبدل شدن به «باره گفت که توافق لوزان  شود در بيانيه خود در اين  محسوب میامريکا

  ».گذارد ی باقی میاتوميک قدرت 

 کرده و او را به گزارش اسپا، خبرگزاری عربستان سعودی، باراک اوباما به ملک سلمان، پادشاه عربستان تلفن

 و ئیيابی به يک توافق نھا بنابر گزارش اسپا، ملک سلمان برای دست. در جريان توافق با ايران قرار داده است

  .آور که به امنيت و ثبات منطقه و جھان کمک کند، اظھار اميدواری کرده است الزام

کند، چرا که با اين  اورميانه کمک میگويد نتيجه مذاکرات لوزان به بھبود امنيت در خ وزارت خارجه روسيه می

  .تری در منطقه ايفا کند تواند نقش فعاالنه توافق تھران می

ی اتومجھان ھرگز تا اين حد به يک توافق برای جلوگيری از دسترسی ايران به بمب : المانآنگال مرکل صدراعظم 

 .نزديک نبوده است

 در نيايد، تحريم ھا ءشدار داد در صورتی که توافق به اجراس جمھوری فرانسه در بيانيه ای ھئيفرانسوا اوالند ر

  .عليه ايران دو باره وضع خواھد شد

 .کند  با ايران به ثبات خاورميانه کمک میھسته ئیتوافق : دبيرکل سازمان ملل متحد

ھند ات ساخت سانتريفوژھا نيز دسترسی خواتأسيسھا حتی به  بازرس: مريگا گفته استا ۀجان کری وزير خارج

توافق بر ...  به تعھدات خود در زمينه امنيت اسرائيل و کشورھای حوزه خليج فارس پايبند استامريکا... داشت

سوخت مصرف شده در رآکتور اراک تا ... مبنای تعھدات نخواھد بود، بلکه بر مبنای مدارک و شواھد خواھد بود

ھا  بازرس... سازد نده رآکتور آب سنگين ديگری نمی سال آي١۵شود و ايران تا  آخر عمر آن به خارج فرستاده می

 .ات ساخت سانتريفوژھا نيز دسترسی خواھند داشتتأسيسحتی به 

ای از حاصل شدن تفاھم سياسی ميان ايران و کشورھای عضو  ی، با انتشار بيانيهاتومآژانس بين المللی انژی 

ای ايران را برای اين نھاد  ھای ھسته سی به سايتاين تفاھم زمينه دستر. استقبال کرد گروه پنج به عالوه يک 

  .سازد المللی فراھم می بين

ی در اين بيانيه با اشاره به پشيبانی اتومالمللی انرژی  به گزارش خبرگزاری رويترز يوکيا آمانو مديرکل آژانس بين

 نقش ئیه توافق نھاشورای حکام آژانس، نوشته است، آژانس آمادگی آن را دارد که در صورت رسيدن طرفين ب

  .اش ايفا کند ای  برنامه ھسته ھای ايران در  اقدامئیخود را در جھت راستی آزما
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ھای پشت پرده، به  گويا بده و بستان. رسد اين بحران به اين سادگی پايان نخواھد يافت بدين ترتيب، اکنون به نظر می

 به عالوه اين که ھر دو حکومت در درون .چنان ادامه دارد ، ھمامريکائیخصوص بين مقامات ايرانی و 

  .اند که خواھان پايان دادن به اين بحران و کشمکش نيستند شان با گرايشاتی مواجه حاکميت

ھا به طور  ھای غيرانسانی که سازمان ملل و دولت بحرانی که عامل اصلی آن حکومت اسالمی ايران است و تحريم

ترين ضرر و زيانش به دوش اکثريت مردم ايران، به ويژه  کنون بيشاند تا جانبه عليه ايران اعالم کرده يک

کند و ھر  چرا که تورم و گرانی و بيکاری و فقر در جامعه ما غوغا می. مزدبگيران و محرومان جامعه افتاده است

 سال ١٢که حکومت اسالمی ايران در اين در حالی . برد تری را در قعر فقر و گرسنگی می ھای بيش روز خانواده

ھای جامعه ايران را که بايد برای رفاه، خدمات عمومی، اشتغال، بھداشت و درمان   از ثروتدالرگذشته، ميلياردھا 

  .شد بر باد داده است و آموزش پرورش اختصاص داده می

س جمھوری روسيه، ئي پوتين رران، توسطي به حکومت اسالمی ا٣٠٠ل اسيت تحويلغو ممنوعدر چنين شرايطی، 

  . و حکومت اسالمی تبديل شده استامريکابه يک کشمکش جديد بين روسيه و اسرائيل و 

ت يران، ممنوعيی ااتومد که توافق مقدماتی لوزان بر سر برنامه يگو ه میير امور خارجه روسيسرگی الوروف، وز

  .کرده است» ریرضرويغ«ران را ي به ا٣٠٠ اسئیھای دفاع ضدھوا ستميل سيتحو

ه امضاء شد اما مسکو در يران و روسيان اي م٢٠٠٨ در سال ٣٠٠ اسئیھای دفاع ضدھوا ستميد سيقرارداد خر

ت سازمان ملل متحد که فروش تکنولوژی و يھای شورای امن  را به دنبال قطعنامه ستمين سيل اي، تحو٢٠١٠سال 

 .کرد، متوقف کرد ران ممنوع میيزات موشکی به ايتجھ

 اکنون نيز مخالفت .ران مخالفت کرده بودنديستم به اين سيل دادن ايل به شدت با تحوي و اسرائامريکا آن ھنگام در

» کامال دفاعی«ستم يک سي ٣٠٠ونی گفت که اسيزيه تلويانيک بيتدپرس، الوروف در يبه گزارش آسوش. اند کرده

ل را به خطر ي کشوری، به خصوص اسرائچيت ھيتواند با اھداف تھاجمی به کار رود و امن نمی«است که 

 ».اندازد نمی

 نفت ايران معاون در برابر توليدات روسی ئی روسيه اعالم کرده که طرح مبادله کاال وزيرخارجهاز سوی ديگر، 

اما مقامات . شروع شده، قرار است غالت و تجھيزات ساختمانی روسی در ازای نفت ايران تحويل داده شود

 .ان، پيش از اين چنين طرحی را تکذيب کرده بودندحکومت اسالمی اير

، ٢٠١۵ اپريل ١٣به گزارش رويترز روز دوشنبه .  پاياپای کاال در برابر نفت با ايران را آغاز کرد روسيه مبادله

 روسيه اعالم کرد که روسيه در برابر نفت ايران، غالت و  به نقل از سرگئی ربابکوف، معاون وزير خارجه

 .کند تمانی به ايران ارسال میتجھيزات ساخ

 پاياپای با ايران به  او از اين مبادله. ريابکوف در ديدار با سناتورھای مجلس سنای روسيه اين خبر را اعالم کرد

ھای   کرد که اين اقدام روسيه تحريمتأکيدچنين   معاون وزير خارجه روسيه، ھم.ياد کرد» اتفاقی مھم«عنوان 

 .اند، در اختيار ايران قرار نخواھد داد  را که مشمول تحريمئیکند و روسيه کاالھا را نقض نمیالمللی عليه ايران  بين

  

  یئ خطرات انرژی ھسته

چه  آميز داشته باشد آن آميز و غيرصلح ی صلحاتومجدا از اين که چه کسی حق دارد و يا ندارد تا دسترسی به انرژی 

  .محيطی توليد و نگھداری انرژی ھسته است و زيستکه بيش از ھمه حائز اھميت است خطرات انسانی 
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ھای ناشی از منابع  گويند که ما ھر روزه در معرض مقادير اندکی از تشعشع ی میاتومدانشمندان و کارشاسان 

ھای الکترونيکی مثل مايکروفر و  دستگاه( و منابع مصنوع) عناصر موجود در خاک يا پرتوھای خورشيدی( طبيعی

 .گيريم قرار می) ھای اشعه ايکس ھای تشخيصی و درمانی پزشکی مثل دستگاه ات و روشتلويزيون، تجھيز

بينی در پی دارد، به خصوص  آميز نيز خطرات غيرقابل پيش ای برای مصارف صلح حتی استفاده از انرژی ھسته

 مربوطه ای از چارچوب کنترل شده خارج شود و اصول ايمنی و حفاظتی زمانی که به کارگيری انرژی ھسته

ناپذيری برای سالمت انسان و محيط  کاری در اين خصوص، عوارض جبران ھرگونه کوتاھی و اھمال. رعايت نشود

ديده  ای اتفاقی يا عمدی، نشت مواد راديواکتيو از رآکتورھای آسيب يک انفجار ھسته. زيست به ھمراه خواھد داشت

سازی سوخت و زباله  ز آلودگی راديواکتيو در حين حمل، ذخيرهای، برو ھا يا مراکز فناوری ھسته يا فرسوده نيروگاه

ھای راديواکتيو  اتومتشعشعات ساطع شده از ھسته . باری دارند شدن محيط و افراد درگير عواقب فاجعه ی و آلودهاتوم

در يک تواند  چنين حوادثی می.  برای انسان و محيط زيست در پی داردئیای، خطرھا يا انفجار کنترل نشده ھسته

 . شود، روی دھد ای يا ھر مکانی که در آن، مواد راديواکتيو استفاده يا ذخيره و حمل می نيروگاه ھسته

زمانی که ماده راديواکتيو به شکل گرد يا مايع در تماس با پوست، مو يا لباس قرار گيرد آلودگی از نوع خارجی 

وردن يا آشاميدن، زخم باز يا با جذب پوستی وارد بدن در آلودگی داخلی، ماده راديواکتيو از طريق تنفس، خ. است

کنند در حالی که انواع ديگر از  ھای مختلف رسوب می برخی از اين مواد در بدن باقی مانده و در اندام. شود می

  . شوند طريق عرق، ادرار يا مدفوع دفع می

ی ئ وسعت سوانح ھستهتوان  ، به سختی میھا يا صنايع ھا و اعمال سانسور بر رسانه کاری دولت با توجه به پنھان

تاکنون ھيچ موردی از .  متوجه شد که چنين وقايعی روی داده است کرد، يا حتی برخی مواقع، اصالً تعيينرا 

ای به انفجار محفظه ھگزافلورايد اورانيوم  اولين سانحه ھسته. ای روی نداده است ھای ھسته انفجار تصادفی سالح

ثبت شده است که با مرگ دو نفر و جراحت سه نفر ) ١٩۴۴دوم سپتامبر ( امريکاک ريج در آزمايشگاه ملی او

مرکز چاک  NRX  در رآکتور١٩۵٢ دسامبر ١٢ای در  نخستين فاجعه خطرناک ھسته. ديگر ھمراه بود

يری گ واحد اندازه( ن رآکتور، ھزاران کوریھسته ئيدر اثر فروگدازش . کانادا روی داد )  Chalk River(ريور

ھای کم عمقی که   متر مکعب آب آلوده به کانال٣٨٠٠سفر شد و اتوماز محصوالت راديواکتيو وارد ) راديواکتيويته

 در ١٩٨۶ اپريل ٢۶ای، در  بدترين حادثه در تاريخ انرژی ھسته. از رودخانه اتاوا چندان دور نبودند، وارد شد

ای در يکی از رآکتورھای اين مرکز  فروگدازش ھسته. ادف اوکراين روی دئيای چرنوبيل در نزديکی ک مرکز ھسته

ابری .  نفر از ساکنان محل ھمراه را در پی داشت٣١درپی شد که مرگ  سوزی و انفجارھای پی موجب بروز آتش

. از مواد راديواکتيو قسمت بزرگی از اروپا، از غرب شوروی گرفته تا اروپای شرقی و اسکانديناوی را پوشاند

 ھزار نفر نواحی بارش راديواکتيو در ٨٠٠ار نفر فورا مناطق اطراف چرنوبيل و نزديک به  ھز١٣۵حدود 

 ھزار کيلومتر مربع برای مدتی نامعلوم از ١٠منطقه ای به وسعت . اوکراين، بالروس و روسيه را ترک کردند

 ھزار ٣٠٠لفات را تا آمار رسمی، ميزان ت. توان تعداد دقيق تلفات را مشخص کرد به سختی می. سکنه خالی شد

کشورھای روسيه، بالروس و .  ھزار نفر باشد۴٠٠کند ولی بسياری معتقدند که اين تعداد قريب  نفر اعالم می

ھنوز عوارض طوالنی . اند ھای بھداشتی شده ھا و مراقبت ھای سنگينی برای رفع آلودگی اوکراين متحمل ھزينه

ی نيز حوادث اتومھای  ئیھا و زيردريا آکتورھای ناوبری، کشتیبرای ر. مدت اين فاجعه کامال روشن نشده است

در يکی از اين حوادث، به . مشابھی روی داده که با آلوده شدن خدمه و محيط و بعضا تلفات ھمراه بوده است

 سه نفر ١٩۶٠ شوروی در سال ئیدنبال خراب شدن خنک کننده رآکتور و نشت مواد راديواکتيو در يک زيردريا
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ھا، موجب  ھای الزم و اھمال کاری در بسياری موارد نداشتن آگاھی. ھای پرتوتابی دچار شدند  به جراحتاز خدمه

، يک تبعه مکزيک دستگاه راديوتراپ ١٩٨٣به عنوان نمونه، در سال . بروز حوادث و گاھی فجايعی شده است

 در ھنگام انتقال، مقداری از مواد بدين ترتيب،. مستعملی را اوراق کرد، بدون آن که از خطرھای آن آگاه باشد

 ۶٠در اوراق فروشی نيز . روی کف کاميون و جاده منتھی به محل فروش قطعات اوراقی ريخت) ۶٠ - کبالت(

وی کاميون خود را دو ماه در داخل شھر پارک کرد و موجب . کارگر شاغل و اکثر آھن آالت موجود آلوده شدند

 ھزار تن فوالد ۵ آالت آلوده به يک کارخانه ذوب آھن، موجب آلوده شدن انتقال آھن.  نفر ديگر شد٢٠٠آلودگی 

 امريکامقداری از اين وسايل به . توليدی شد که قرار بود در ساخت تجھيزات آشپزخانه و ساختمان استفاده شوند

 مجھز به آلودگی مزبور به طور تصادفی و در جريان تحويل تجھيزات ساختمانی به يک مرکز. و کانادا صادر شد

 و شوروی سابق در جريان امريکاای  ھای ھسته ھای سالح البته آزمايش.  کشف شدامريکاسنجش پرتوتابشی در 

را نيز نبايد فراموش کرد که عالوه بر اثرات زيست محيطی نامطلوب، در مواردی، با مسموميت » جنگ سرد«

نظير فاجعه مرگ ماھيگيران ژاپنی به ( .ر داشتندشد که در آن نزديکی حضو  ھمراه میئیھا پرتوتابی و مرگ انسان

  )١٩۵۴ در اقيانوس آرام در سال امريکادنبال بارش راديواکتيو ناشی از انفجار بمب آزمايشی 

ای شھر ھای ھيروشيما و ناکازاکی ژاپن توسط  ی در جنگ، بمباران ھستهاتومھای  تنھا مورد به کارگيری سالح

 ھزار نفر ١٠٠بود که نتيجه آن تخريب اين دو شھر و مرگ ) ١٩۴۵ آگوست ٩  و۶( در جنگ دوم جھانی امريکا

  .از ساکنان در ھنگام انفجار و بسياری ديگر بعد از آن بود

بعد از بمباران ھيروشيما و ناکازاکی، يک درصد از کسانی که از انفجار اوليه زنده مانده بودند در اثر دريافت 

  .نی عمده بعد از حادثه چرنوبيل نيز ھمين موضوع بوده استنگرا. تشعشعات بيمار شده و مردند

 «»رم«، ساالنه، به طور متوسط، يک سوم امريکائیزنند که ھر يک از شھروندان  دانشمندان تخمين می

(rem)واحدی برای سنجش ميزان تشعشعی است که يک شخص دريافت می کند» رم«. کند تشعشع دريافت می (.

عمدا پرتو ھای ايکس (  درصد بقيه از منابع غيرطبيعی٢٠س ناشی از منابع طبيعی و  درصد موارد تما٨٠حدود 

   .است) پزشکی

عوارض . ھای جسمی و ژنتيکی ھمراه باشد ھای يونيزان ممکن است با آسيب قرار گرفتن در معرض تشعشع

س، از اثرھای خفيفی نوع تشعشع، منبع تماس و طول مدت تما. پرتوتابی ممکن است تا چندين سال پنھان بماند

  . کند  میتغييرات شديدی مثل سرطان و مرگ تأثيرنظير قرمزی پوست تا 

 است که به طور طبيعی تکثير ئی تشعشعات يونيزان در روند تقسيم سلول ھاتأثيربسياری از عالئم بيماری نتيجه 

شع، بيماری حادتر شده و با افزايش ميزان دريافت تشع). نظير سلول ھای پوششی لوله گوارش( سريعی دارند

 عالئم اوليه. تواند موجب بروز سرطان شود تماس طوالنی مدت با تشعشعات می. شود تر می احتمال مرگ نيز بيش

ARS  شامل تھوع، استفراغ و اسھال است که در عرض چند دقيقه تا چند روزپس از تماس ظاھر شده و به مدت

کند ولی دوباره  از آن شخص برای مدت کوتاھی احساس سالمت میپس . ابدئيچند دقيقه تا چندين روز ادامه م

ممکن است آسيب . شود ، خستگی، تب، تھوع و استفراغ، اسھال و حتی کما میئیاشتھا بيمار شده و دچار بی

در اثر تخريب مغز . ، ريزش مو، خونريزی، التھاب دھان و گلو نيز روی دھد)تورم، سرخی و خارش( پوستی

روند بھبودی در نجات يافتگان از .  عفونت و خونريزی داخلی ھمراه است احتمال مرگ وجود دارداستخوان که با

  .کشد چند ھفته تا دو سال طول می
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  ھای اقتصادی ايران ی و تحريماتومھای  ھای سرسام آور فعاليت ھرينه

ی که اتومھای  ی ادامه برنامهھای واقع ھزينه. ی نيز بسيار باالستاتومھای  عالوه بر اين خطرات ھولناک، ھزينه

ھای توسعه گاز، کاھش   مستقيم آن است تنھا با احتساب متوقف ماندن طرحمسؤولحاکميت اسالمی ايران 

 دالر ميليارد ٢٠٠ھای تجارت خارجی و کاھش رشد توليد اقتصادی به ساالنه  صادرات نفت خام و افزايش ھزينه

  . رسد می

 ٣۶٠ توليد ناخالص ملی ايران را در حدود -محل کنگره-ای در کاپيتول ھيل ه طی جلسامريکاداری  معاون خزانه

 در صد بيش از ارزش توليد ناخالص ملی ۵٠ھای ساالنه ايران  با اين حساب ميزان زيان.  برآورد کرددالرميليارد 

  .است

صد اعالم کرد که رقم  در ٢۵ھا بر رشد منفی اقتصادی ايران را   تحريمتأثير، امريکاداری  س خزانهئيکوھن ر

 ميليون جمعيت ساکن ايران ھر ٧۵ به بيش از دالر ميليارد ٢٠٠با سر شکن کردن . ای است کارانه بسيار محافظه

اين رقم به قيمت روز ساالنه بيش از ھفت . پردازد ھا می  بابت تحمل تحريمدالر ٢۵٠٠ايرانی غير مستقيم ساالنه 

ن ثروتی است که حکومت اسالمی ھر سال از کيسه مردم کسر و در کوره اي. ميليون و پانصد ھزار تومان است

ساالنه » ھا ھدفمند کردن يارانه«سوزاند در حالی که پرداختی دولت به مردم به عنوان صدقه و با نام  ھا می تحريم

 .تر از پانصد ھزار تومان است کم

ای عليه  ھای ھسته  نظام تحريمتغييرا در مورد ھ ، اولويتامريکاداری  وزارت خزانه به عالوه بر اساس اطالعيه

ھا بعد   تحريم  نخواھد کرد و بر خالف ادعای حسن روحانی و طرفداران دولت او، کليهتغييرحکومت اسالمی، فورا 

اش، تعليق يا  ای  ھسته  رفتار حکومت اسالمی در ارتباط با برنامهتغييرھای بازرسی و اثبات  از بررسی گزارش

  .واھد شدبرداشته خ

اند تا منبع ديگری غير  ای ھزينه کرده ات ھستهتأسيس برای دالر  حکومت پھلوی و حکومت اسالمی ايران ميلياردھا

  . انرژی داشته باشد اما اين پروژه پس از نيم قرن به سرانجام نرسيده استتأميناز نفت برای 

. ی ايران بسيج کنداتومھای  ی را عليه سياستنژاد، توانست جامعه جھان  در دوران رياست جھموری احمدیامريکا

 ١٠٠، تنھا در سه سال گذشته حداقل ساالنه امريکاگرفته، ھمراھی جامعه جھانی با  بر اساس برآوردھای صورت

  . زيان به ايران تحميل کرده استدالرميليارد 

يابی به   بود که با دست دنبال آنی در حکومت پھلوی، به اتومس سازمان انرژی ئيايران که به گفته اکبر اعتماد، ر

ھای گذشته بخش زيادی از  النسلی بکاھد در سال ی از مصرف نفت به عنوان يک سرمايه بيناتومانرژی 

 .ی ھزينه کرده استاتومدرآمدھای نفتی خود را برای توسعه پروژه 

 شروع به توليد برق کند ١٩٨١ريزی اوليه در نظر داشت تا سال  ايران بر اساس برنامه«: اکبر اعتماد گفته است

اما پس از نيم قرن ظرفيت نيروگاه بوشھر » . ھزار مگاوات برساند١٢ تا ١٠ توليد برق را به ١٩٩۴و در سال 

  . مگاوات اعالم شده است١٠٠٠

. ی خود را در قراردادی با روسيه آغاز کرداتوم، به صورت علنی برنامه ١٩٩۴حکومت اسالمی ايران در سال 

گاه به تعھدات خود پايبند  برداری برساند، ھيچ ی بوشھر را در پنج سال به بھرهاتوم تعھد کرده بود نيروگاه روسيه که

 را برای تحقيق و تفحص از  ای که دو سال پيش نمايندگان مجلس تصميم گرفتند کميسيون ويژه به گونه. نماند

سخنگوی اين . سه مجلس به نتيجه نرسيدئيات ری بوشھر تشکيل بدھند که با مخالفت ھياتومھای نيروگاه  ھزينه

  .کميته، ھزينه تمام شده رآکتور بوشھر را پنج برابر يک رآکتور مشابه اعالم کرد
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 تأمين نيز برای دالر ميليون ۵٢چنين  ھم.  ميليون تومان اعالم شده است٢٠٠مبلغ اين قرارداد يک ميليارد و 

ن حکومت اسالمی، نيروگاه بوشھر با ھشت سال مسؤوالبر اعالم بنا . ھزينه سوخت نيروگاه در نظر گرفته شد

برداری رسيد، اين نيروگاه دو سال پيش به صورت رسمی به شبکه برق ايران   به بھره٢٠٠٨تاخير در سال 

  .برداری از آن به يازده سال برسد پيوست تا تاخيز در بھره

سازی کند و  دو تن اورانيوم غنی«ته توانسته است به اقرار يکی از نمايندگان مجلس، ايران در ھشت سال گذش

گوی نياز يک سال نيروگاه  برداری برسد، پس از ھفت سال تنھا پاسخ چه کل ظرفيت مرکز نطنز به بھره چنان

  ».بوشھر خواھد بود

شود و با   میتأمين سال آينده توسط کشور روسيه ١٠سوخت نيروگاه بوشھر تا «: زاده گفته است زھره طيب

ھای آتی، اساسا نيروگاھی وجود  بر بودن ساخت نيروگاه جديد در طی سال جه به امکانات مالی کشور و زمانتو

 درصد موجود ھم به دليل ۵ندارد که به توليد سوخت نياز داشته باشد، بنابراين داشتن مجوز توليد صنعتی زير 

  ».ماند عدم نياز بالاستفاده می

ام و در مرحله آزمايشی است با توجه به اين توافقنامه عمال اتومحال حاضر نات اراک در تأسيس«: او گفته است

تکميل آن نامقدور است ھرچند در صورت تکميل در مرحله تحقيقاتی خواھد ماند، بنابراين برای کشور صرف 

  ».برداری صنعتی ندارد امری غيرعقالئی است ھزينه در مورد تجھيزاتی که امکان بھره

ی به ھدف اتومھا، ايران در پروژه  گذاری رغم سرمايه دھد که علی ينده مجلس به خوبی نشان میاظھارات اين نما

برداری رسيده، در  سھم نيروگاه بوشھر که پس از يازده سال تاخير به بھره.  شده نرسيده استتعييناز پيش 

  .تر از سه درصد اعالم شده است  برق ايران ھم کمتأمين

 سال ٣٠دھد که اگر نيروگاه بوشھر تا  برآوردھای کارشناسان نشان می«: گويد ره میمھران مصطفوی در اين با

  ».ای که برای ساخت آن شده را جبران کند تواند ھزينه ديگر ھم با ھمين تجھيزات کار کند، نمی

ھترين حالت تنھا رآکتور اين نيروگاه در ب. سھم نيروگاه بوشھر در توليد برق کمتر از دو درصد است«: گويد او می

ضمن .  سال از عمر اين رآکتور گذشته است١۵برداری حداقل   سال دارد و از زمان آغاز تا بھره۴٠عمری معادل 

  ».ھای گذشته دچار فرسايش شده است اين که ھشتاد درصد سايت بوشھر قبل از انقالب بنا شده و در سال

ساخت يک نيروگاه از « :  گفته بود٩٠يز در سال ی بوشھر ناتومحسن غفوری فرد عضو کميته تحقيق از نيروگاه 

  ».ی بوشھر استاتومتر از تکميل نيروگاه  صفر مقرون به صرفه

چرا که خلوص . پروژه غنی سازی و اکتشاف اورانيوم در ايران ھم غيرفنی و غير اقتصادی است«به گفته او 

در حالی که برای راکتور . بر است  ھزينهتر از نيم درصد است و غنی سازی آن اورانيوم کشف شده در ايران کم

  ».ی سوخت چند ساله را تھيه کرددالرتوان با ھزينه چند ميليون  تحقيقاتی تھران می

 سوخت نيروگاه خودکفا باشيم، اين ميزان تأمينخواھيم در  حتی اگر فرض را بر اين بگذاريم که می«: افزايد او می

 رآکتور داشته ١٠از نظر اقتصادی يک کشور بايد حداقل . فه نيستھزينه برای تنھا يک رآکتور مقرون به صر

سازی  غنی در حالی که در ايران نيروگاه اراک با اورانيوم غير. سازی در داخل مقرون به صرفه باشد باشد تا غنی

ھد که د ھا نشان می ھمه اين.  سوخت نيروگاه بوشھر ھم تا ده سال بر عھده روسيه استتأمينکند و  شده کار می

  ». بدون توجيه فنی ھزينه کرده استدالرايران در يک دام خود ساخته افتاده و ميلياردھا 
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جنگ جنگ تا «چون   ھمئیھای کشور را با شعارھا  از ثروتدالرحکومت اسالمی قبل از اين نيز ميلياردھا 

جنگ ھشت ساله که با پافشاری تر از ھمه در اين  مھم. بر باد داده بود» گذرد راه قدس از کربال می«، »پيروزی

  . ھا نفر نيز آواره شدند خمينی ادامه يافت صدھا ھزار نفر جان خود را از دست دادند و ميليون

. کند  برآورد میدالر ميليارد ٩٧سازمان ملل متحد، خسارت مستقيم وارد شده به ايران در جنگ ھشت ساله را 

 اداره کرده، اما برآوردھای کارشناسی دالر ميليارد ۵٢تنھا با ايران اعالم کرده که ھشت سال جنگ با عراق را 

  .دھد  نشان میدالر ميليارد ٧٠٠ھزينه تحميل شده به ايران برای جنگ را بيش از 

 برای دالر ميليارد ١١ برای ھدايت جنگ و دالر ميليارد ١١٢ تا ٩۴المللی، ايران  نھادھای بين بر اساس گزارش

ھزينه غيرمستقيم ناشی از کاھش درآمدھای نفتی و توليدات کشاورزی برای ايران نيز . واردات نظامی ھزينه کرد

 .است  برآورد شده دالر ميليارد ۶٢٧

ی بيش از خسارت اتومی، معتقد است که ھزينه تحميل شده به ايران در پروژه اتوممھران مصطفوی کارشناس 

.  به صورت مستقيم استدالر ميليارد ٧٠٠ تا ۶٠٠ند کن ای که کارشناسان برآورد می حداقل ھزينه«جنگ است؛ 

ھای غير مستقيمی مثل فرار مغزھا و عدم امکان استخراج در ميادين نفتی و گازی مشترک  در کنار اين بايد ھزينه

 ميليارد تومان ٢٠٠٠با اين شرايط ھزينه اين برنامه بيش از . و عدم فروش نفت و گاز را ھم در نظر بگيريم

  ».شود برآورد می

نامه ژنو  ھا کشمکش با جامعه جھانی، توافق ھا سرانجام پس از سال حکومت اسالمی ايران، در مقابل ھمه اين ھزينه

سران حکومت اسالمی ايران، در . سازی اورانيوم را به حالت تعليق درآورد بار ديگر غنی را پذيرفت و يک

 حيثيتی و البته امنيتی در مسألهی را به يک اتومبه انرژی يابی  ھای گذشته و به ويژه در يک دھه گذشته، دست سال

ی متھم اتومبرداری نظامی از انرژی  برابر غرب تبديل کرده و غرب نيز ھمواره ايران را به حرکت به سمت بھره

  .ساخته است

پرداختن به ھا از  ی را به يک پروژه محرمانه تبديل کرده و رسانهاتوم، حکومت اسالمی پروژه ئیدر اين رويارو

ای عليه  ی، جبھه تحريم گستردهاتومغرب نيز در سوی ديگر، با تبليغ نزديک شدن ايران به بمب . اند آن منع شده

  !کنند؟  ادعا می١+۵گونه است که مقامات حکومت اسالمی ايران و گروه  اما آيا واقعا اين. ايران شکل داده است

دانند که ايران  اما ھنوز ھم مردم نمی.  برسندئید که به يک توافق نھاان ، پذيرفته١+۵حکومت اسالمی ايران و گروه 

تسليم شدن «در حالی که حسن روحانی اين توافق را . در اين توافق چه به دست آورده و چه از دست داده است

به ای را  کننده ھسته داند، جريان سياسی مخالف او در ايران تيم مذاکره می» غرب و شرق در برابر ايران

  .کند متھم می» نشينی عقب«و » وادادگی«

ھای اقتصادی ضربه  چرا که تحريم. ای جز پذيرش توافقنامه ژنو نداشته است اما از نگاه کارشناسان نيز ايران چاره

گيری ميزان  اگر چه اندازه. شديدی به اقتصاد ايران، به ويژه به زيست و زندگی اکثريت مردم وارد کرده است

پذير نيست، اما برآوردھای  ھای اقتصادی غرب عليه ايران به صورت دقيق امکان ز تحريمخسارت ناشی ا

  .ھا زيان ديده است  از محل تحريمدالر ميليارد ١٠٠دھد که ايران حداقل ساالنه  ھای اطالعاتی نشان می سازمان

مد صادرات نفت ايران، از درآ. صادرات نفت ايران در دو سال گذشته به کمتر از يک ميليون بشکه در روز رسيد

کاھش صادرات نفت، به کاھش .  کاھش يافت٢٠١٢ در سال دالر ميليارد ۵٠تر از   در سال به کمدالر ميليارد ١١٠

  . ھای نفتی مشترک انجاميده است ماندگی ايران در ميدان گذاری در حوزه نفت و گاز و عقب سرمايه
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.  در سال استدالر ميليارد ٣٠ماندگی،  ه زيان ناشی از اين عقبمعاون وزير نفت دولت روحانی نيز اقرار کرده ک

گذاری   سرمايهدالر ميليارد ٣٠الدين جوادی، صنعت نفت ايران برای حفظ شرايط موجود به  چنين به گفته رکن ھم

  .در سال نياز دارد

ای که بر اساس  به گونه. المللی اقتصاد ايران را با کسری نقدينگی روبرو کرده است ھای بين درھمين حال تحريم

 درصد واحدھای اقتصادی ايران در سه سال گذشته با ۶٧ھای مجلس شورای اسالمی ايران  برآورد مرکز پژوھش

زمان با آن نرخ رشد  عالوه بر اين نرخ تورم نيز در ايران رشد کرده و ھم. اند  درصدی فعاليت کرده٣٠ظرفيت 

اند و تجارت خارجی ايران کاھش يافته  المللی ايران را ترک کرده ينگذاران ب سرمايه. اقتصادی منفی شده است

  .است

چھار تن از . ھای اقتصادی، ھزينه جانی نيز داشته است ی برای ايران، عالوه بر ھزينهاتوم مسألهدرگيری بر سر 

 اين پروژه در چنين يکی از متخصاصان ھم. اند ھای گذشته کشته شده ی ايران در سالاتوماندرکاران پروژه  دست

  .محل کار خود فوت کرده است

، ھمه امريکائی کرد که با وجود اين ھمه اظھارنظرھای متناقض مقامات ايرانی و تأکيدتوان  بندی می در جمع

کاری، در سطح کالن سياسی و اقتصادی سازش  ھا، در پشت درھای بسته و با مخفی دھد که آن شواھد نشان می

نيست که در اين ميان، حکومت اسالمی ايران از موضع ضعف، امتيازات زيادی به طرف البته ترديدی . اند کرده

بنابراين، طبيعی است که نبايد .  اطالع چندانی از اين توافقات ندارندامريکااما مردم ايران و حتی . مقابل داده است

جامعه، بايد به فکر اين توافقات شود به خصوص مزدبگيران و محرومان » معجزه«کسی در ايران، منتظر 

دھی خود و با مبارزه متحدانه و ھدفمند  ھا، تنھا با سازمان يعنی آن. ھای اساسی و طبقاتی خود باشند حل راه

داران و در راس ھمه از حکومت  توانند حق و حقوق خود را از حلقوم سرمايه  طبقاتی خود، می-سياسی 

ن قوای موجود به نفع خود، کل جامعه ايران را در جھت داری اسالمی بگيرند و با به ھم زدن تواز سرمايه

  .سرنگونی کليت حکومت اسالمی، بسيج نمايند

ی، خطرناک و به ضرر اتومھای  آميز، به ويژه سالح آميز و چه غيرصلح  ی چه صلحاتومتوليد و صدور انرژی 

ھا را وادار کنند که نه  ايد حکومترو، جامعه جھانی مترقی و پيشرو ب بشريت و به طور کلی کره زمين است از اين

  !وجه حق توليد و فروش آن را نيز نداشته باشند ی را از بين ببرند، بلکه به ھيچاتومھای  تنھا ھمه سالح

  ٢٠١۵ اپريل نوزدھم – ١٣٩۴ ]حمل[ام فروردين شنبه سی يک

 

  

  


