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  حمايت شورای امنيت ملل متحد
  !١+۵ی حکومت اسالمی ايران و گروه ئ  از توافق ھسته

١ 
 

  مقدمه

ھای لفظی بين سران حکومت  نامه گروه پنج به عالوه يک حمايت کرد اما درگيری قشورای امنيت سازمان ملل، از تواف

 امريکابه عالوه اين توافق با مخالفت برخی از گرايشات درون حاکميت . چنان ادامه دارد ل ھمئي و اسراامريکااسالمی، 

 و امريکابه منافع مردم ايران، وجه ربطی  ھا، به ھيچ ھا و درگيری اين کشمکش. رو شده است و حکومت اسالمی روبه

به عالوه سازش . گيرد ھا صورت می داری حاکميت ل و غيره ندارند و به طور کلی در جھت منافع سرمايهئياسرا

ھا و توافقات از کنفرانس گوادلوپ شروع شده و پس از  اين سازش.  نيز تازگی نداردامريکاحکومت اسالمی ايران و 

 و ھم امريکاتر شده به طوری که ھم حاکميت   و متحدانش اين ارتباط سيتماتيکيکاامراشغال نظامی عراق توسط 

شان تا به  حکومت اسالمی ايران، در توافقی نوشته يا ننوشته يک فرقه شيعه را در عراق به قدرت رساندند و اين ارتباط

ھا ھزار  ھا، به کشتار ده اين سالبه ھمين دليل، جنگ و خونريزی و تروريسم داخلی عراق در . امروز ھم ادامه دارد

  .ھای اين کشور منجر شده است انسان و نابودی مدنيت و زيرساخت

ھای اخيرش  رانی ای، رھبر حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی ايران، در يکی از سخن با اين وجود سيدعلی خامنه

در » ن نظاممسؤوالدر ديدار رمضانی با «ای  امنههللا خ آيت.  در دولت سابق اقرار کرده استامريکابه آغاز مذاکره با 

 کوتاھی از روند مذاکره  تاريخچه«نامه وين، به عنوان  ، يعنی حدود سه ھفته پيش از انعقاد توافق١٣٩۴ تيرماه ۴تاريخ 

  :، گفته است»ھا امريکائیبا 

 به تھران برای درخواست مذاکره ھا مربوط به زمان دولت قبل است و به فرستادن واسطه امريکائیموضوع مذاکره با «

س ئيدر آن زمان، يک نفر از محترمين منطقه به عنوان واسطه به ديدار ما آمد و به صراحت گفت ر. شود مربوط می

ھا  امريکائیھا برای مذاکره را مطرح کند  امريکائی از او خواھش کرده که به تھران بيايد و درخواست امريکاجمھور  

ی را حل و فصل کنيم و ئ  ھستهۀمسألی، ئ شناخت ايران به عنوان قدرت ھستهخواھيم ضمن  بودند میبه اين واسطه گفته 

ھايشان اطمينانی نداريم، اما با  ھا و حرف امريکائی ماه برداريم البته ما به آن واسطه گفتيم به ۶ھا را ظرف  تحريم

  ».ان کنيم و مذاکرات شروع شد را يک بار ديگر امتحمسألهاصرار آن واسطه، قبول کرديم که اين 
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نژاد از  موريت خارجی توسط محمود احمدیأچنين منوچھر متکی، وزير امور خارجه پيشين ايران که در حين م ھم

  .ای انتقاد کرده است  به طور کم سابقه١+۵ با گروه اتومیوزارت عزل شد، از رفتار مقام ھای کشورش در مذاکرات 

اش منتشر کرده بود، رفتار  سايت رسمی در وب» یئ نھادھای ناپخته در مذاکرات ھستهپيش«متکی در يادداشتی با عنوان 

با توجه به شرايط عراق و مصر و حتی ترکيه در پی « محل مذاکرات را مورد انتقاد قرار داده و گفته تعيينايران در 

 در خارج از ١+۵ھای کشورمان با  اش در مسائل منطقه به ويژه سوريه، اساسا برگزاری نشست مواضع مداخله جويانه

 ».کننده منفعت خاصی برای ما ندارد کشورھای مذاکره

 بود اما پس از تنش در روابط ايران و ترکيه بر سر حکومت بشار اسد در مذاکراتاستانبول ھم سه دور ميزبان 

 .سوريه، ايران خواستار ميزبانی بغداد، پايتخت عراق شد

از مدتی قبل، طرف ايرانی در حالی کشور عراق را «زبانی به عراق انتقاد کرده و گفته بود متکی به تندی از پيشنھاد مي

 پيشنھاد داد که مشخص نيست با چه تحليلی کشوری که ھنوز از استانداردھای ١+۵به عنوان محل مذاکرات ايران و 

 ».کرات پيشنھاد شودالزم امنيتی برای چنين اقداماتی برخوردار نيست بايد به عنوان محل انجام مذا

 شد، اما علی مذاکراتپس از يک دور ميزبانی بغداد، اواخر بھار سال جاری خورشيدی مسکو پايتخت روسيه ميزبان 

ھای  اکبر صالحی وزير خارجه ايران اعالم کرد که جمھوری اسالمی خواھان ميزبانی قاھره، پايتخت مصر است و مقام

 .اند مصری ھم از آن استقبال کرده

 کوتاھی، بر اساس خبر خبرگزاری ۀبه فاصل«نوچھر متکی در اين يادداشت گفته بود که پس از اعالم اين موضوع و م

و به نقل از يک مقام ارشد دولت اين کشور اعالم می شود که مصر ھنوز درباره ميزبانی ) الشرق االوسط( رسمی مصر

 ».است تصميمی نگرفته ١+۵ی ايران و ئ  بعدی مذاکرات ھستهجلسۀ

يد آن است که در ديپلماسی نبايد ؤاين مطلب دگربار و به روشنی م«وزير خارجه سابق دولت اسالمی ايران گفته بود که 

 ».مئيبه جايگاه کشور چوب حراج بزنيم و پيشھادھای کارشناسی نشده و غير ھماھنگ با طرف مذاکره خود را اعالم نما

تنھا محدود به برداشته شدن » نرمش قھرمانانه«، در چارچوب سياست امريکا  مستقيم باۀبنابراين، روشن است که مذاکر

گزينه نظامی از روی ميز و بازگرداندن ارزھای بلوکه شده نبوده است و اين گام مھم، با ھدف برقراری روابط 

 . برداشته شده استامريکاديپلماتيک با 

  

  قطعنامه شورای امنيت

شده بين ايران و   حاصلئیای از توافق نھا  تير، با صدور قطعنامه٢٩ز دوشنبه شورای امنيت سازمان ملل متحد، رو

 عضو شورای امنيت از اين توافق اعالم ١۵ به گزارش خبرگزاری رويترز، تمامی . اعالم حمايت کرد١+۵گروه 

 به ١+۵ی گروه کشورھايابی جمھوری اسالمی ايران و   اين اعالم حمايت، شش روز پس از دست.اند حمايت کرده

  .ی صورت گرفتئ توافق ھسته

ور ھا، ايران به ط ای که روز دوشنبه از سوی شورای امنيت صادر شده در ازای برچيده شدن تحريم بنا بر قطعنامه

 .ی خود مواجه خواھد بودئ درازمدت با مھار برنامه ھسته

المللی   از آژانس بينتأئيدز اين مدت، با دريافت  روز نيازی به اقدام ندارند و پس ا٩٠ھای جھانی تا   توافق، قدرتۀبر پاي

 .ھا عليه ايران شوند ، بايد آماده برچيدن تحريماتومیانرژی 

ھای جھانی، از شورای امنيت سازمان ملل   در وين ميان ايران و قدرت]سرطان[ تير٢٣در توافق اعالم شده روز 

 . پيشين شورای امنيت لغو کندۀاساس ھفت قطعنامھای تنبيھی عليه ايران را بر  درخواست شده بود که تحريم
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 تمامی مفاد .است المللی برقرار شده در ده سال اخير عليه ايران بوده  ھای بين ھای شورای امنيت اساس تحريم قطعنامه

ھا در صورت نقض   سال اعتبار خواھند داشت که اين امر از جمله شامل موضوع بازگشت تحريم١٠قطعنامه جديد تا 

 .شود دات ھم میتعھ

  

  موضع نماينده امريکا در سازمان ملل متحد

در حال  . بود  در سازمان ملل به شورای امنيت ارائه شدهامريکا ۀنويس اين قطعنامه از سوی سامانتا پاور، نمايند پيش

 کشور اسپانيا، ١٠) پنج عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل( ، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چينامريکاحاضر عالوه بر 

نگاھی به . يلی، نيجريه، آنگوال، چاد، نيوزيلند، مالزی و اردن نيز اعضای غيردايم اين شورا ھستندچليتوانی، ونزوئال، 

 با ١+۵ گروه اتومی توافق تأئيد جديد شورای امنيت سازمان ملل متحد در حمايت و ۀداد که قطعنام اين ترکيب، نشان می

 .بينی خيلی زود تحقق يافت  به تصويب خواھد رسيد؛ اين پيشء اتفاق آراحکومت اسالمی ايران، به

 اتومیالمللی انرژی   که آژانس بين در بندی از اين قطعنامه آمده است که ھيچ تحريمی عليه ايران لغو نخواھد شد مگر آن

 . گذاشته استء را به اجرائی کند که ايران تعھدات توافق نھاتأئيدگزارشی به شورای امنيت ارسال نمايد و در آن 

شود با   حکومت اسالمی ايران مربوط میراکتیھای   اين قطعنامه که به فعاليتۀيکی ديگر از بندھای بيانيه ضميم

  .رو شده است  مخالفت شديد فرمانده سپاه پاسداران ايران و بعضی نمايندگان مجلس اين کشور روبه

 بالستيکی که راکتھایاز ھر فعاليت مرتبط «ه شده که تا ھشت سال ديگر در اين بند، از حکومت اسالمی ايران، خواست

ھای بالستيک  راکت که با استفاده از تکنولوژی ئیھا راکتاند، از جمله پرتاب   طراحی شدهاتومیبا قابليت حمل سالح 

 .خودداری کند» اند ساخته شده

 اعضای تأئيدليستيک و سالح سنگين را به ايران، با  باراکت شورای امنيت، اجازه تحويل فناوری ۀھرچند که قطعنام

 .، اعالم کرده که چنين امری را وتو خواھد کردامريکادھد اما  شورای امنيت می

 باليستيک برای ھشت سال و محدوديت سالح سنگين برای پنج سال باقی خواھد راکت فناوری ۀھا در زمين محدوديت

 .گذارد ھای متعارف عليه ايران را نيز برای پنج سال باقی می قطعنامه شورای امنيت تحريم سالح. ماند

 از سوی ئیھای سازمان ملل، در صورت نقض تعھدات توافق نھا دھد که تحريم اين قطعنامه در عين حال اجازه می

 . به حالت قبلی خود برگردد  سال پيش رو،١٠ايران طی 

ھا  ای در اين ارتباط نشود، تحريم گيری برای قطعنامه یأبه راز سوی ديگر، در چنين حالتی، اگر شورای امنيت موفق 

ھای دارای حق  يک از قدرت شود تا ھيچ اين رويه، باعث می. خودی به حالت قبلی باز خواھند گشت  به صورت خودبه

 .ھا جلوگيری کنند وتو، از جمله روسيه و چين، نتوانند از بازگشت تحريم

زمان ملل پس از تصويب اين قطعنامه، در جلسه شورای امنيت، با اشاره به ھفتادمين  در ساامريکاسامانتا پاور سفير 

 تأکيدھای اخير گرفته شده، بر اھميت قدرت ديپلماسی  ھای دھه  که از جنگئیھا  سازمان ملل و درستأسيسسالگرد 

  .کرد

 دوباره آن از سوی باراک اوباما، ، و نقل قولامريکاس جمھور ئياو با اشاره به گفته جان اف کندی، سی و پنجمين ر

 ».د ھرگز از روی ترس مذاکره نکنيم اما ھرگز از مذاکره نترسيمئيبيا«گفت 

می وفريقا بر اھميت حل بحران اتا در سازمان ملل، با اشاره به جنگ و خونريزی در خاورميانه و شمال امريکاسفير 

 ايران به معنای ناديده گرفتن اتومیوفصل مناقشه  افزود که حل او در عين حال . کردتأکيدايران با توسل به دموکراسی 

 .نيست» تروريسم«يا اقدامات ايران در حمايت از به گفته او » کارنامه حقوق بشری تھران«
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ان، امير حکمتی و کشيش سعيد ئي زندانی، جيسون رضاامريکائیچنين از ايران خواست که شھروندان  سامانتا پاور، ھم

 .زاد کند و پيگير وضعيت رابرت لوينسون مفقود شده نيز باشدعابدينی را آ

  

  موضع سفير ايران در سازمان ملل متحد

» اساس و مضحک بی«ھا را  ران در سازمان ملل متحد، با رد اتھامات خانم پاور، آنينده اياما غالمعلی خوشرو، نما

نه را برای يور در منطقه ما حمله و زمکشوری که به دو کش«: ت گفتي خوشرو خطاب به شورای امن.ف کرديتوص

 ».ن اتھاماتی را به کشور من وارد کنديست که چنيتی نيسم فراھم کرده، در موقعي و ترورئیرشد افراط گرا

وگوھا بر  گفت» العاده تجربه فوق«دواری کرد تا از يز ابراز اميه در سازمان ملل متحد نينده روسين، نمايتالی چورکيو

 .ز استفاده شوديالملل ن نيگر اختالفات در سطح جامعه بيران، برای حل و فصل دي ااتومیسر پرونده 

 حکومت اسالمی و گروه اتومیدر حالی که شورای امنيت سازمان ملل، با صدور قطعنامه ای حمايت خود از توافق 

 ٢٠ -  ١٣٩۴ تير ٢٩ه  ايران قطعنامه روز دوشنباتومی عباس عراقچی، عضو ارشد تيم مذاکره  را اعالم کرد و١+۵

نويس اين  است، فرمانده سپاه پاسداران گفته، مواردی از پيش خوانده » منحصر به فرد« شورای امنيت را ٢٠١۵ جوالی

 ».اعتبار ندارد«و » گاه مورد پذيرش نخواھد بود ھيچ«قطعنامه 

در پی اين «: شواری امنيت گفتغالمعلی خوشرو، سفير ايران در سازمان ملل در سخنانی بعد از تصويب قطعنامه در 

مان در منطقه خليج فارس و کل منطقه تجديد  تحول عمده در منطقه، ما فراخوان خود را خطاب به ھمسايگان و دوستان

اکنون زمان ... جواری و برادری است ھا بر مبنای احترام متقابل، اصول حسن ھم کنيم که ايران آماده تعامل با ھمه آن می

ھا قرار دارد، شروع  س آنأ در رئیگرا  ھای مشترک را که افراط دشواریکه ھمکاری عليه خطيرتری آن فرا رسيده 

  ».کنيم

 

  ايران اسالمی حکومت مقامات و سران موضع

ھای نظامی  توانمندی«: ای اعالم کرد  شورای امنيت، در بيانيه٢٢٣١حکومت اسالمی ايران، پس از تصويب قطعنامه 

ھای  سالحاين تجھيزات برای قابليت حمل .  برای دفاع مشروع ھستندًای بالستيک، منحصراھ راکتايران از جمله 

  ».باشند ھای آن می اند و بنابراين، خارج از حيطه يا صالحيت قطعنامه شورای امنيت و پيوست ی طراحی نشدهئ ھسته

در اين . تکل الحاقی اظھار خواھد نمودمنطبق بر پرو«ھای خود را  چنين آمده است که ايران فعاليت در اين بيانيه، ھم

ات نظامی وجود نداشته و نخواھد داشت، تأسيسی در ھيچ يک از ئ گونه فعاليت ھسته ا که ھرگز ھيچج چارچوب و از آن

 ».اتی موضوع درخواست بازرسی نخواھند بودتأسيسجمھوری اسالمی ايران اطمينان دارد چنين 

ھای شورای امنيت سازمان ملل   در صورتی که آثار لغو تحريم« :است آمده نايرا اسالمی دولت بيانيه از بخشیدر 

 و اياالت متحده به وسيله تداوم اعمال يا ئیی اتحاديه اروپائ ساز مرتبط با ھسته امات محدوديتھا يا اقد متحد، يا تحريم

 برقرار بودند، مخدوش ء روز اجرا که قبل ازئیھا سان يا مشابه تحريم  ھم ھای جديد با ماھيت و گستره تحميل تحريم

، )معروف به برنامه جامع اقدام مشترک( »برجام«گردد، جمھوری اسالمی ايران اختيار خواھد داشت تعھدات خود وفق 

ی يا ديگر داليل وضع ئ  جديدی بنا به داليل مرتبط ھستهھای را مورد تجديد نظر قرار دھد؛ فارغ از اين که چنين تحريم

 . که مسائل در طی يک دوره زمانی کوتاه و معقول اصالح گردندشوند، مگر اين

ما در مورد «: گويد پردازد و می رانی روز عيد فطر خود، به سوريه می ای در بخش ديگری از سخن هللا خامنه آيت

گير،   کشورھا معتقديم تصميم عراق، در مورد سوريه، در مورد يمن، در مورد بحرين، در مورد لبنان، در مورد ھمه

ھا؛  ھای آن کشورھايند؛ از بيرون، نه ما و نه غير ما حق نداريم تصميم بگيريم نسبت به سرنوشت ملت خود ملت
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دولتی که شعارش، ھدفش «: کند او اما تنھا چند ثانيه بعد، تصريح می» .اين اعتقاد ما است. خودشان بايد تصميم بگيرند

ی در ما ھيچ نفع خاص شخصي. مغتنم است، اين دولت برای دنيای اسالم ھا است ّو نيتش ايستادگی در مقابل صھيونيست

جور در  سوريه يا در عراق نداريم؛ ما به فکر دنيای اسالميم، ما به فکر امت اسالمی ھستيم؛ مواضع ما با استکبار اين

  ».مقابل ھم قرار دارد

ھا برده ھستند؛ دست به دزدی و غارت اموال  سانست که در آن، زنان و کودکان حقی ندارند؛ ان یئ، دنيا»دنيای اسالم«

زنند و يا سرشان را از  ھا را دار می عام انسان اندازند؛ در مالء زنند، جنگ و خونريزی و ترور راه می عمومی می

 ئیدنيا. آورند؛ شکنجه و اعدام و تجاوز به زندانيان عموميت دارد برند و چشم درمی کنند؛ دست و پا می شان جدا می تن

که حکومت اسالمی ايران، شيوخ عربستان و کشورھای منطقه، داعش، القاعده، بوکوحرام، طالبان، جبھه النصره، 

وغان دس جمھور آن ارئيل، دولت حزب عدالت و توسعه اسالمی و رئيھای اسرا هللا لبنان، حماس فلسطين، خاخام حزب

ھا ھرگونه آزادی و برابر و عدالت اجتماعی و مدنيت  آن. اند دهشان به جوامع بشری تحميل کر المللی با حاميان بين... و

 .اند را از بين برده

سايت  وب.  ھم نشده استتأئيدای، متن توافق خيانت نبوده، اما  ای، نوشته است که از نظر خامنه سايت خامنه چنين وب ھم

تيغ انتقاد خود را به نحوی به « پرداخته که یئ  ھستهمذاکراتای در يادداشتی به انتقاد از برخی مخالفان  دفتر خامنه

نويسنده اما بالفاصله اضافه » ھا آماده نشده است بندی جز با خيانت آن  متن جمعئیاند که گو کننده برده سمت تيم مذاکره

 نتيجه تأئيدکننده را مترادف  ز اين ابراز تشکر رھبر معظم انقالب از زحمات تيم مذاکرهيبرخی ن«کرده است که 

  ».دانند که اين نگاه ھم اشتباه است مذاکرات می

 اين روزنامه، در سرمقاله سه مسؤوله روزنامه کيھان و مديرمؤسسفقيه در  زمان حسين شريعتمداری، نماينده ولی ھم

 ايشان بر ضرورت بررسی دقيق متن تأکيدبعد از بيانات رھبر معظم انقالب و «: ، کيھان نوشت١٣٩۴ر ي ت٣٠شنبه 

 ايشان بر ضرورت بررسی دقيق متن آن ضرورتی تأکيدين، معلوم شد که اگر با توافق يادشده، موافقت داشتند، توافق و

 ».نداشت

برای تصويب اين متن، « کرده است که تأکيدای دو بار  ، خامنه١+۵در حقيقت پس از توافق ميان ايران و اعضای گروه 

چنين از به کار بردن  او ھم» .بايد اين مسير را طی کند و خواھد کردای وجود دارد که  شده بينی ِيک مسير قانونی پيش

در حالی که اعضای دولت و حاميان روحانی از آن، با . ناميده است» متن«، خودداری کرده و آن را »توافق«واژه 

 .کنند عنوان توافق ياد می

ن مسير بايد از طريق شورای عالی امنيت ای، مسير قانونی مورد نظر خود را مشخص نکرده است که آيا اي اما خامنه

 .ملی و يا مجلس شورای اسالمی طی خواھد شد

ام دولت الز«، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، گفت که براساس قانون »حسين نقوی حسينی«اما 

منيت ملی و مجلس شورای شورای عالی ا«زمان به  ی بايد به شکل ھمئ ، متن توافق ھسته»یئ به حفظ دستاوردھای ھسته

فرستاده شود تا در کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس مورد بررسى قرار گيرد و سپس به صحن » اسالمی

 .علنی برود

در مراجع » برجام«مطلع نيستيم و » برجام«با توجه به اين که ما ھنوز از محتوای کامل «: حسينی، گفته است نقوی

» برجام«حداکثر حدود سه ھفته بررسی … توان قضاوت صريحی در مورد توافق کرد نمیقانونی بررسی نشده است، 

 ».در مجلس به طول خواھد انجاميد

جعفری در نماز عيدفطر، . اند ی را به زبان آوردهئ خود درباره توافق ھسته» ئیھا نگرانی«فرمانده سپاه پاسداران نيز 

 ».ن دولتی صحبت کردهمسؤوالق با ھای خود از متن تواف درباره نگرانی«گفته که 
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، »نامه وجود دارد نويس قطع پيش«و » بندی مذکرات جمع« درباره ئیھا که نگرانی محمدعلی جعفری، با اشاره به اين 

کردم و به خصوص در قطعنامه،  ھا را می ھمين صحبت «اتومیس سازمان انرژی ئياکبر صالحی، ر گفت که با علی

  ».دواريم به فضل خدا برطرف شودنگرانی وجود دارد که امي

نويس قطعنامه  س اداره سياسی سپاه پاسداران، با اشاره به پيشئي راد، رئیدو روز پيش از سخنان جعفری، رسول سنا

  ».زنی نيست قابل چانه«ھای باليستيک  راکت گفته بود که توان نظامی ايران از جمله دسترسی به امريکا

 ايران، اتومیشود که به گفته عباس عراقچی، عضو ارشد تيم مذاکره  ، در حالی بيان میھای اين فرماندھان نظامی گفته

و از نظر حقوقی ...  و فصل ھفتم منشور سازمان ملل نيست۴١تحت ماده «کليات قطعنامه روز دوشنبه شورای امنيت 

 ».آور نخواھد بود الزام

خواھد تا  شورای امنيت در اين قطعنامه از ايران می«: به گزارش خبرگزاری صدا و سيما او درعين حال اضافه کرد

 ».ای نداريم گونه برنامه ای را دارند انجام ندھد که ما در اين زمينه ھيچ ی که طراحی حمل کالھک ھستهراکتھای  فعاليت

  شورای امنيت که آخرين قطعنامه صادر شده عليه ايران است،١٩٢٩ قطعنامه ٩به گفته عراقچی، بر اساس بند 

 ».متوسل به زور شوند«داد تا کشورھا عليه ايران  و اجازه می» به طور کامل ممنوع بود«ی ايران راکتھای  فعاليت

 .است» سابقه در تاريخ اين شورا منحصر به فرد و بی« کرد که قطعنامه روز دوشنبه شورای امنيت تأکيدچنين  او، ھم

ای است، ضمن انتشار  وگوھای ھسته ترين منتقدان گفت اصلیسايت نزديک به جبھه پايداری نيز که  رجانيوز، وب

يدی از نقاط کل) ا دائميطوالنی مدت (ران در ازای چشم پوشیيا«: ، نوشته است» صفحه٧ در ئیخالصه توافق نھا«

رش يپذ(ت و استقالل خوديو به خطر انداختن امن) ن، بازفراوریيق و توسعه، آب سنگيسازی، تحق غنی(یئ صنعت ھسته

ه يسازمان ملل، اتحاد(ھا ميتنھا موفق به لغو بخشی از تحر) ۵+١ت يموميھای گسترده آژانس و ق ھا و بازرسی ظارتن

 شده امريکاه اروپا و يھای اتحاد ميگری از تحريق بخش ديو تعل) س جمھورئي رئیھای اجرا اروپا و تعدادی از فرمان

ن حقوق خود، متقابال بخشی از حقوق خود را يتر  از مھمپوشی از برخی ران در عوض چشميگر ايبه عبارت د. است

 ».چه که گرفته حق خود بوده است چه که داده حق خود بوده و ھم آن عنی ھم آنيافت کرده است يدر

 استفاده اتومیافزار  توان در ساخت جنگ راکتور اراک ايران از نوع آب سنگين است و از پلوتونيوم توليدشده در آن می

  .ی ايران بوده استئ صلی مورد مناقشه در برنامه ھستهمين دليل اين راکتور يکی از مسائل ابه ھ. کرد

المللی بازطراحی شود، به طوری  بر اساس توافق لوزان، قرار شد که راکتور آب سنگين اراک با ھمکاری مشترک بين

رت نخواھد گرفت و سوخت مصرف شده به فرايند بازفرآوری صو. که پلوتونيوم با قابليت تسليحاتی در آن توليد نگردد

گويد ايران در وين قبول کرد که راکتور اراک بازطراحی شود تا در آن  کاخ سفيد می. خارج از ايران منتقل شود

چنين سوخت مصرفی تا زمانی که راکتور فعال  ھم. ی کاربرد دارد به دست نيايدئ پلوتونيوم که در ساخت بمب ھسته

چنين اجازه ساخت راکتورھای آب سنگين ديگر يا جمع آوری آب  ايران ھم. ن منتقل خواھد شداست به خارج از ايرا

 . سال آينده را نخواھد داشت١۵سنگين در ظرف 

 اعالم شده ايران را به طور مستمر زير نظر خواھند گرفت و اتومی، مراکز اتومیالمللی انرژی  بازرسان آژانس بين

چنين  حکومت اسالمی ايران، ھم. ی به طور مخفيانه برای توليد بمب استفاده نشودئ هتأئيد خواھند کرد که مواد ھست

 .دھد اتی که آژانس مشکوک بداند را میتأسيس کند که اجازه بازرسی از ھر ءپذيرفته است که پروتکل الحاقی را اجرا

ی، برای بازديد از مراکز نظامی ئ وانب نظامی احتمالی برنامه ھستهتواند در راستای تحقيقات در مورد ج آژانس، می

اما بنا بر برنامه جامع اقدام مشترک، تضمينی برای دسترسی به مراکز نظامی ايران وجود ندارد . ايران درخواست بدھد

 . رسيدگی خواھد کردمسألهدر اين صورت، يک ھيات داوری به . تواند درخواست آژانس را رد کند و ايران می
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جا  از آن«: اند س جمھور و رئيس مجلس اين کشور نوشتهئيای به ر س اسالمی ايران ھم در نامهنماينده مجل ١۴چنين  ھم

 و تأئيدموسوم شده و مبنای قطعنامه شورای امنيت است، ھنوز در داخل کشور به » برجام«بندی وين که به  که متن جمع

 خصوص اين قطعنامه برای تصويب نرسيده، در صورت طی مراحل قانونی نيز حق ھرگونه تحفظ و شرط در

  ».جمھوری اسالمی ايران محفوظ خواھد بود

 

  موضع سران و مقامات امريکائی

 تير ماه را، با اسناد و ضمايم ٢٣ی ميان ايران و شش قدرت جھانی در ئ امريکا، متن توافق جامع ھستهوزارت خارجه 

  .آن به کنگره آن کشور فرستاده است

 روز فرصت خواھد داشت تا اين ۶٠ تير ماه، تا ٢٩نگره آن کشور، از روز دوشنبه گويد ک  میامريکاوزارت خارجه 

 . خود را در مورد آن اعالم کندئیتوافق و اسناد مربوط به آن را بررسی و نظر نھا

خواھان که صاحب اکثريت در مجلس نمايندگان و سنای کنگره اياالت متحده ھستند پيش از اين در موارد  عمده جمھوری

 . ايران اعالم کرده بودنداتومیاگون مخالفت خود را با مذاکرات و در نھايت توافق گون

 آن آغاز تأئيدای را برای کسب مخالفت بيشتر با اين توافق و جلوگيری از  ھای تازه زمان دولت اسرائيل نيز تالش ھم

 .کرده است

وگوی تلفنی تازه ميان جان کری، وزير خارجه   تير ماه با اشاره به گفت٢٨در عين حال روزنامه اسرائيلی ھاآرتص 

 .توصيف کرد» ای بسيار سخت مکالمه« و با بنيامين نتانياھو، نخست وزير اسرائيل،آن را امريکا

تواند از حق وتوی خود عليه آن   میامريکا جمھوری  سئي نکنند، رتأئيد توافق جامع را امريکاچه نمايندگان کنگره  چنان

  .استفاده کند

 در مخالفت با اين توافق دست پيدا کنند تا در آن صورت قدرت وتوی ءتوانند تالش کنند تا به دو سوم آرا ندگان مینماي

ی گروھی از نمايندگان أ، که به رءرسد رسيدن به دو سوم آرا ھرچند به نظر نمی. جمھوری را از او بگيرند رئيس

 .ھا کار آسانی باشد دمکرات نياز خواھد داشت، برای آن

 ٢۶، در خردادماه گذشته قانونی را به امضاء رساند که به کنگره اين کشور تا امريکاس جمھور ئيبارک اوباما، ر

  . يا رد کندتأئيد آن را ١+۵ ايران با گروه اتومیدھد پس از بررسی توافق  شھريورماه وقت می

ی منفی أھشدار داد که در صورت ر اتومیبا اين حال اوباما در نطق اختصاصی خود در روز اعالم رسمی توافق 

 .کنگره، با استفاده از اختيارات قانونی خود آن را وتو خواھد کرد

ھای   در واشينگتن که گرايش ليبرال و مخالف سياستامريکائی ، يک البی ديگر يھودی»جی استريت« در ھمين حال

 خواسته تا از اين توافق حمايت امريکا کنگره ی ايران دفاع کرده و ازئ، از توافق ھستھ»پک ای«نتانياھو دارد، خالف 

 .کند

، در تالشند  تا از اين زمان دو ماھه حداکثر امريکا بسياری از حاميان اسرائيل و دولت بنيامين نتانياھو در ًاما ظاھرا

 .نند راضی کاتومی را عليه توافق امريکائیاستفاده را کرده و تالش کنند تا شايد بتوانند اکثريت نمايندگان 

 بود، تظاھراتی اتومیدر ھمين راستا، شھر نيويورک روز چھارشنبه شاھد تظاھراتی بزرگ در ميدان تايمز عليه توافق 

 .را به دنبال داشت» ھزاران نفر«که به گفته برگزارکنندگانش حضور 

اه ھمراه بود توافق خو حاضران در اين تظاھرات که با سخنرانی چند نماينده جمھوری به گزارش خبرگزاری فرانسه، 

 .توصيف کرده و از کنگره خواستند آن را رد کند» تھديدی برای اسرائيل و امنيت جھان« را ١+۵ ايران با گروه اتومی
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 امريکاکار   نماينده محافظه۴٠ نيز با حدود  ،امريکادر ھمين روز، به گزارش رويترز، ران درمر، سفير اسرائيل در 

 .تداشته اس» ديداری محرمانه«

ھر کاری «ر اعضای کنگره يکه او و سا  نيز روز چھارشنبه اعالمامريکااالت متحده يندگان اي مجلس نمارئيسھمزمان 

 .ری شوديران جلوگي با ااتومیتا از اجرای توافق » کنند می

ای گسترده دست   به ضدحملهاتومیھای مخالفان توافق  اثر کردن تالش اما مقامات بلندپايه در دولت اوباما نيز برای بی

ست واشينگتن پای در روزنامه   جان کری، وزير خارجه، و ارنست مونيز، وزير انرژی اياالت متحده، در مقاله.زدند

 تيرماه در وين، چنين نظر دادند که اين توافق نه تنھا بھترين ٢٣ده اند و در آن، با دفاع دوباره از توافق جامع رمنتشر ک

 .ی دست نيابدئ  برای آن است که تھران به سالح ھستهترين راه راه، که با دوام

داری در دولت اوباما، در جلساتی جداگانه با تمام  اين دو در ھمين روز چھارشنبه به اتفاق جک لو، وزير خزانه

 .ھا را در جريان جزئيات توافق با ايران قرار دادند  ديدار کرده و آنامريکانمايندگان مجلس و سنای 

ای علنی خواھد   که جلسهامريکاشنبه نيز با حضور در کميته روابط خارجی سنای   قرار است روز پنجاين سه وزير

 . اوباما و روحانی دفاع کننداتومیداشت از توافق 

که در فاز اول رفع » قاسم سليمانی« تير ماه به خبرنگاران گفته است ٢۵ امريکاچنين معاون سياسی وزارت خارجه  ھم

  .شود، شخص ديگری به جز فرمانده نيروی قدس است ھا در مورد او نيز برچيده می مھا، تحري تحريم

که ھمه به تعھدات خود  ھا از قاسم سليمانی، در فاز دوم برنامه اقدام مشترک، و در صورتی به گفته شرمن رفع تحريم

 .عمل کنند و در پی چند سال انجام خواھد شد

، به خبرنگاران گفته است سليمانی ھمچنان در فھرست اتومیيافته  ات فرجام در مذاکرامريکائیت أاين عضو ارشد ھي

اين فھرست جدا از فھرست . ماند اند، باقی می ھای اياالت متحده، که با اھداف ضد تروريستی اعمال شده جداگانه تحريم

 . تھران استاتومیھای مربوط به برنامه  تحريم

اشاره داشت، که وندی شرمن در توضيح ) سرلشکر قاسم سليمانی( »نیژنرال سليما«پرسش يکی از خبرنگاران به 

آيد، فرمانده نيروی قدس نيست، بلکه مدير يک  ھا از فھرست بيرون می قاسم سليمانی که در فاز اول رفع تحريم«: گفت

 ».معدن اورانيوم است

 .شود ھا خارج می  او از فھرست تحريم با اشاره به نام سليمانی، گفته بودندامريکائیھای  پيش از اين برخی رسانه

مرزی سپاه پاسداران  ھا عليه فرمانده شاخه برون  تير ماه گزارش داده بود تحريم٢۴که » سی بی ای«از جمله شبکه 

 .کنند گيری کاھش پيدا می ايران، به طور چشم

ھای  حده گفته بود، رفع تحريمدر ھمان زمان اين شبکه خبری به نقل از يک مقام بلندپايه وزارت خارجه اياالت مت

ھای اياالت متحده باقی  چنان در فھرست تحريم سليمانی به ھشت سال زمان نياز خواھد داشت و پس از آن نيز او ھم

 .ماند می

 امريکا، در فھرست تحريم ھای ١٣٩٠ھای اعتراضات در سوريه، در سال  قاسم سليمانی، از جمله به خاطر سرکوبی

ھای ايران در سرکوب  به کار بستن تاکتيک«چه   از دمشق به دليل آنامريکازمان وزارت خارجه در آن . قرار گرفت

 .گيرد ھای مسافرتی يا تجاری را در بر می ھا عليه سليمانی از جمله ممنوعيت  تحريم.ناميد، انتقاد کرده بود» معترضان

ً را، احتماال »ھای قاسم سليمانی در عراق انتشار عکس«ناظران سازمان ملل متحد   سال گذشته،]قوس[در آذر ماه

 .ناميده بودند المللی ھای بين  صورت ناقض تحريم شاھدی بر حضور فرمانده نيروی قدس در آن کشور و در آن

يا ھمان » دولت اسالمی«ھای گروه موسوم به ی آن تصاوير مربوط به عمليات نيروھای داوطلب عراق، عليه پيشرو

 .ددر آن کشور بو» داعش«
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ھای داوطلب شيعه يا رايزنی و ديدار با نيروھای کرد عراقی   در مورد نقش سليمانی در رھبری گروهئیھا گزارش

  .عليه دولت اسالمی، در حال جنگ ھستند اين نيروھا. منتشر شده است

 ادامه دارد


