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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ جوالی ٢۵
 

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

٢  
  می و امريکاادامه درگيری لفظی بين مقامات حکومت اسال

ھای جھانی، گزينه نظامی در برابر ايران  دست آمده ميان ايران و قدرت ی به ئ است، توافق ھسته امريکا گفته وزير دفاع 

چنان از کاربرد  کسانی ھم«کرده و گفت که » تأسف«کند، وزير خارجه ايران در اين باره ابراز  را نيز حفظ می

  ».گويند آميز خود سخن می يابی به مقاصد توھمغيرقانونی و نامشروع زور برای دست

 تير در مصاحبه با خبرگزاری ايرنا، افزود، ٢٩محمد جواد ظريف، وزير خارجه حکومت اسالمی ايران، دوشنبه 

 الزم ئیھوده بر حفظ يک گزينه از پيش ناکارآمد دارند، فاقد ظرفيت و توانا زنند و اصرار بی ھا که دم از زور می آن«

 ».برد و تثبيت ديپلماسی ھستند يريت، پيشبرای مد

 تير، در بدو ورود به ٢٨شنبه شب،   يکامريکاشود که اشتون کارتر، وزير دفاع  سخنان ظريف پس از آن بيان می

 .است اسرائيل گفت، توافق به دست آمده در مذاکرات وين، گزينه نظامی عليه ايران را از بين نبرده

ات اين تأسيسھا از   تير، گفته بود با اجرای توافق با ايران و بازرسی٢٧د نيز شنبه گوی کاخ سفي جاش ارنست، سخن

 .تری برای حمله در دست خواھيم داشت کشور، در صورت نياز به اقدام نظامی، اطالعات بيش

فت  گامريکا تير خطاب به اعضای دمکرات کنگره ٢۴، روز امريکاجمھوری  س ئياز سوی ديگر، جو بايدن، معاون ر

 . با ايران نيست که گزينه نظامی عليه تھران را منتفی کنداتومیھيچ موردی در توافق 

تواند قوای نظامی ايران را منھدم   اگر اراده کند، میامريکاباراک اوباما نيز ھفته گذشته به نيويورک تايمز گفته بود، 

 .کند

اما برای دادن اطمينان به امنيت اسرائيل راھی اين ، که از سوی اوبامريکادر اين ميان، اشتون کارتر، وزير دفاع 

نرال موشه جاش،   تير با ديدار با ھمتای اسرائيلی٢٩است، ديدارھای خود را با مقامات اسرائيل دوشنبه  کشور شده 

  .است، آغاز کرد با ايران به دست آمده » توافقی خوب«يعلون با گفتن اين که 

آويو، ضمن ابراز امتنان  لون در اين ديدار در محل وزارت دفاع اسرائيل در تل يعجنرالبه گزارش راديو اسرائيل، 

ی اعالم شده با ئ ، به وجود اختالفات عمده ميان دو کشور، از جمله بر سر توافق ھستهامريکاھای  کشورش از ياری

 .ايران، اذعان کرد
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 .ناميد» ناپذير صخره استوار، با صالبت و تزلزل « با اسرائيل را مانند يکامريکاپيمانی  اما کارتر در اين ديدار، ھم

ی با ايران ئ  نظر اسرائيل در مورد توافق ھستهتغييراست، برای  در ھمين حال، به گزارش منابع پنتاگون، کارتر گفته 

 .تالش نخواھد کرد

ی با ايران را ئافق ھستھ تير با نتانياھو، که تو٣٠شنبه   تير يا بامداد سه٢٩قرار است اشتون کارتر اواخر دوشنبه 

 .ناميده، ديدار کند» اشتباھی در ابعاد تاريخی«

، ضمن فراخواندن کنگره به رد توافق به دست آمده با امريکاھای   با رسانهئیھا  تير در مصاحبه٢٨شنبه  نتانياھو يک

 . اسرائيل را راضی نخواھد کردامريکاايران، اين را نيز گفت که ھيچ غرامتی از سوی 

خطرات «ھای جھانی،  دست آمده ميان ايران و قدرته  باتومیاند که به خاطر توافق  ھای اسرائيلی، مدعی شده ممقا

 .است تر شده برای اسرائيل بيش» امنيتی

 اما در عين حال، .شود تر می است به خاطر اين توافق، اسرائيل و دنيا امن اين در حالی است که بارک اوباما، گفته 

، به سه ميليارد و ھفتصد ٢٠١٧ھای نظامی به اسرائيل را در يک دوره ده ساله؛ از سال  ر دارد کمک در نظامريکا

 نيز مطرح دالر در ھر سال افزايش دھد اما احتمال افزايش آن تا حداکثر چھار ميليارد و پانصد ميليون دالرميليون 

 .است شده

ھای تسليحاتی  ه از درخواست اين کشور برای دريافت کمکاز سوی ديگر، در حالی که وزير دفاع اسرائيل جمعه گذشت

 را برای بھبود امنيت اسرائيل اعالم امريکا او نيز ھفته قبل آمادگی امريکائی سخن گفت و ھمتای امريکاتر از  بيش

دادن « طرحی برای امريکا تير به نقل از منابع پنتاگون، نوشت که ٢٨شنبه  کرد، خبرگزاری آسوشيتدپرس يک

 کارتر بعد از اسرائيل به عربستان و احتماال به اردن نيز سفر . با ايران ندارداتومیبه اسرائيل بابت توافق » متغرا

 .کند می

دانم که  اما می: ای گفت کرد، درباه سخنان خامنه می  که با شبکه العربيه مصاحبهامريکاچنين وزير امور خارجه  ھم

آيند، اگر اين سياست است بسيار نگران کننده و  م عمل به گونه ديگری درمیشوند در مقا اغلب اظھاراتی که بيان می

  .ساز است مشکل 

مرگ بر «و » مرگ بر اسرائيل«آيت هللا خامنه ای، رھبر انقالب اسالمی، در روز عيد فطر با اشاره به شعارھای 

يم حرکت ملت را بايد از اين ھای عظ گيری جھت: ملت ايران در روز جھانی قدرس خاطرنشان کرد و گفت» امريکا

 .کنند ھا را تکرار می ھا آن انه در داخل نيز برخی کج فھممتأسفشعارھا درک کرد نه از زبان مغرض بيگانگان که 

ھای نامبارک و سيه کار، ماه مبارک  انه دستمتأسف: ای در خطبه دوم نماز با اشاره به حوادث ناگوار منطقه، گفتن خامنه

ھای منطقه در يمن، بحرين، فلسطين و سوريه، تلخ و سخت دشوار کردند که اين  ياری از ملترمضان را برای بس

 .مسائل برای مردم ايران مھم است

حمايت از دولت تروريستی و کودک کش صھيونيسم و تروريست خواندن « در امريکاھای  او با انتقاد شديد از سياست

 در منطقه صد و ھشتاد درجه اختالف دارد بنابراين امريکاھای ما و  استسي: افزودند» هللا لبنان مجاھدان فداکار حزب

 .ھا گفتگو و مذاکره کرد چگونه می توان با آن

 به امريکاای واکنش نشان داد و خواستار امکان دسترسی   نيز به اين سخنان خامنهامريکاگوی وزارت خارجه  سخن

  .ای و نظامی ايران شد هبرنامه ھست» امکانات، افراد و اطالعات«ليستی از 

ابتدای سخنانش گفت که اياالت متحده بنا ندارد در فضای عمومی با ايران مذاکره کند و قصد ندارد به » ماری ھارف«

 که در طی فرآيندی مشخص،   با ايران توافق کردهامريکا:  او در در ادامه گفت.ھر اظھار نظر رھبر ايران پاسخ دھد
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ات تأسيسای ايران بررسی شود که اين شامل امکان دسترسی به افراد، اطالعات و  امه ھستهابعاد نظامی احتمالی برن

 .است

ھای الزم برای دسترسی   کرد که اياالت متحده پيش از اين ھم به طور روشن اعالم کرده که اگر به تضمينتأکيدھارف 

 .مضاء نخواھد کرد را ائیای ايران دست پيدا نکند، توافق نھا ھای ھسته به ابعاد فعاليت

 

  ی حکومت اسالمی ايران و مذاکراتئ ھای ھسته نگاھی به روند فعاليت

 المان، امريکاھای معتبر غربی از   در ايران توسط شاه بنيان گذاشته شد و خيلی زود پای شرکتاتومیسازمان انرژی 

ب کوتاه بود و نتوانست به صورت موثر ای در ايران قبل از انقال اما عمر تکنولوژی ھسته. و فرانسه به ايران باز شد

 شروع ١٩٧۴در سال ) که در اصل دو رآکتور بود(  بوشھراتومیھرچند کار ساختمان رآکتور . خودش را تثبيت کند

 کشوری بود که ازھمان آغاز ۵١ايران يکی از .  به امضاء رسيد١٩٧۶ھای تکنولوژيک از سال  شده، قرارداد ھمکاری

  .تی، را امضاء کرده بود پی ای، ان توليد و تکثير تسليحات ھستهپيمان معروف به منع 

هللا  ، ظاھرا آيت۵٧پس از سرنگونی حکومت پھلوی، و استقرار حکومت اسالمی با  سرکوب خونين دستاوردھا انقالب 

تنھا رآکتور . ای درآمد ای شاه نداشت و ھمه چيز در بوشھر به صورت متروکه ای به پيگيری برنامه ھسته خمينی عالقه

تر جنبه تجربی و دانشگاھی داشت به کار  پنج مگاواتی آزمايشی انتھای خيابان اميرآباد تھران به فعاليت خود که بيش

 .خود ادامه داد

 اتومیای برای ساخت تسليحات  ، ظاھرا برنامه١٣۵٧حکومت اسالمی ايران، در مقطعی در دوران پس از انقالب 

  . کاره رھا شده بود  بوشھر نيز يک دوھر نيمهاتومیيروگاه نداشته و حتی ادامه ساخت ن

بينيم که روال کم و   حکومت اسالمی ايران با گروه پنج به عالوه يک، میاتومیاما با نگاھی به روند تاکنونی مذاکرات 

کاری از يک طرف فشار بر حکومت اسالمی ايران و از طرف ديگر، باز کردن مسير ھم. بيش مشابھی طی کرده است

گونه که تا قبل از دور دوم رياست  ھمان. اند  بازيگران جديدی به اين تاريخچه اضافه شدهئیھا اما در دوره. بوده است

 فقط به نحوی غيرمستقيم در مذاکرات شرکت داشت، ولی بعد از روی کار آمدن اوباما، او به امريکاجمھوری اوباما، 

نژاد در جريان بود اکنون   و احمدیاتومیچنين مذاکراتی که در دوره خ ھم. بازيگر اصلی در صحنه مذاکرات تبديل شد

  .در دوره روحانی، به يک توافق منجر شده است

.  پيدا کردتغييرای  ھای ھسته با طوالنی شدن جنگ ايران و عراق، تا حدودی نظر خمينی و اطرافيان او نسبت به فعاليت

 حکومت پھلوی، به عنوان اتومی، فکر و سياست پيگيری برنامه )١٩٨٨-١٩٨٠( در طول جنگ ھشت ساله با عراق

اما بازيگران اصلی سياست جھانی، حاضر به . مورد توجه سران حکومت اسالمی قرار گرفت» قدرت«يک عامل 

، يک عامل بازدارنده در امريکائیھای  گيری ديپلمات ظاھرا ماجرای گروگان. ھمکاری با حکومت اسالمی نبودند

، نام حکومت اسالمی ايران، به ليست ١٩٨۴ ژانويه ١٩تا اين که از . المللی حکومت اسالمی ايران بود نروابط بي

ای با  ھای ناشی از آن، ھيچ کشوری حاضر نبود در مورد فعاليت ھسته ھای حامی تروريسم افزوده شد و با تحريم دولت

 .حکومت اسالمی ايران ھمکاری کند

 را در اختيار حکومت اسالمی ئیالگو» عبدالقادرخان«، شبکه دانشمند پاکستانی ١٩٨٠شود اواخر دھه  اما گفته می

 .شدند ايران قرار داد که بعدھا اولين سانتريفيوژھا از روی آن الگو ساخته 

 با حکومت آرژانتين امضاء کرد، رآکتور آزمايشگاھی پنج مگاواتی ١٩٨٧حکومت اسالمی ايران، قراردادی در سال 

 ٢٠تر از  کرد برای کار با سوخت کم  درصد کار می٩٣در واقع با سوخت اورانيوم با غلظت بسيار باالی تھران که 
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. يافت  خاتمه ١٩٩٣اما ظاھرا اين اقدامات چندان پيشرفتی نداشت و پس از شش سال در . شد درصد تبديل و بازسازی 

 . ژانتين داد کيلوگرم خود آر١١۵در واقع اولين محموله سوخت را ھم به ميزان 

ای حکومت اسالمی ايران، در نتيجه مصوبه قانونی توسط کنگره  ھای ھسته ھای مھم در ارتباط با فعاليت اولين تحريم

  . کند چنين عراق ممنوع اعالم می گردد که انتقال تکنولوژی را به ايران و ھم ، برمی١٩٩٢ در سال امريکا

ھا تعھد  کردند که بر اساس آن روس  امضاء دالر ميليون ٨٠٠ به مبلغ ، ايران و روسيه قراردادی را١٩٩۵در ژانويه 

 بوشھر را که در جنگ ايران و عراق، چند بار توسط نيروی اتومینمودند طی يک دوره چھار ساله يکی از دو رآکتور 

ی آن را به راه ی به تکنولوژی روسالمان عراق بمباران شده بود بازسازی و با تبديل تکنولوژی سازنده اصلی ئیھوا

 تکميل شد، ولی اين ٢٠١٠رسيد و در سال  اما اين قرارداد، سر انجام به جای چھار سال در پانزده سال به ثمر . بيندازند

  .مانده است  و از فعاليت باز ئیھا رآکتور ھنوز در مقاطع مختلف دچار نقص

ای تصويب و از حکومت اسالمی   قطعنامه (IAEA)ای المللی انرژی ھسته ، ھيئت حکام آژانس بين٢٠٠٣در سپتامبر 

به عقيده البرادعی، مديرکل آژانس انرژی . سازی را به حالت تعليق درآورد ايران خواست که ھرگونه فعاليت و غنی

ات خود را به تأسيسای، حکومت اسالمی ايران از تعھدات خود نسبت به پيمان عدول کرد و اجازه بازديد از کليه  ھسته

 .ان نداداين سازم

 اکتبر ٢١الملل در  ھای بزرگ جھانی، با ھدف کاھش نگرانی جامعه بين اولين مذاکره حکومت اسالمی ايران با قدرت

حکومت اسالمی ايران، با ھدف جلوگيری از رای شورای امنيت .  انجام گرفتاتومی و در زمان دولت محمد خ٢٠٠٣

در پی اين مذاکرات . آغاز کرد )EU-3 موسوم به گروه( المان فرانسه و سازمان ملل، مذاکراتی را با نمايندگان بريتانيا،

به حالت تعليق «سازی را  ھای تبديل اورانيوم و غنی کرد که موقتا کليه فعاليت بود که حکومت اسالمی ايران موافقت 

 .ا فراھم کندو عالوه بر آن، با امضای پروتکل الحاقی اجازه بازديدھای اتفاقی و سرزده آژانس ر» درآورد

کليه «: کرد ايران پذيرفته است ھنوز سه ھفته بيش تر اين مذاکرات نگذشته بود که البرادعی مديرکل آژانس اعالم 

 ».ای خود را به روشنی تحت کنترل آژانس قرار بدھد ھای ھسته فعاليت

 ٢٠٠۴ جون بار البرادعی در اما روابط بين آژانس و حکومت اسالمی ايران، بار ديگر دچار تسدد شد و برای دومين

برداری کرده و به توليد قطعات  بھره» حالت تعليق«اعالم کرد که حکومت اسالمی ايران، از ابھامات موجود در مفھوم 

 . قابل استفاده در سانتريفيوژھا پرداخته است

 در  ای سانتريفيوژھا راھای اجز داد حکومت اسالمی ايران، طرح آژانس در اين مقطع اطالعاتی کسب کرد که نشان می

 در آن مسألهايران اين . وارد کرده است» واسطه خارجی« به طور مخفيانه از طريق يک ١٩٩٠ و ١٩٨٠دو دھه 

، حکومت اسالمی ايران اقرارکرد که اين واسطه ھمان شبکه توزيع ٢٠٠٧زمان انکار کرد اما بعدھا و در سال 

  .پاکستانی بوده است» عبدالقادرخان«

 ادامه داد و سرانجام قرارداد پاريس را در  EU-3 المللی، به مذاکرات با اسالمی ايران، در برابر فشارھای بينحکومت 

سازی به طور موقت ادامه  تعليق عمليات تبديل و غنی:  امضاء شد و بر اساس آن توافق گرديد که٢٠٠۴ نوامبر ١۵

تر   مفھومی وسيع سازی ھای غنی ات در اين قرارداد فعاليتداشته باشد با اين تفاوت که به منظور جلوگيری از ابھام

ترين اصل قرارداد پاريس اين بود که  مھم. اندازی سانتريفيوژھا را ھم در بربگيرد يافته ساخت، نصب، آزمايش و راه

  . را با جديت و پيگيرانه ادامه دھد تا به يک راه حل ديپلماتيک برسد   EU-3ايران پذيرفت مذاکره با

، اقدام به مصادره اموال و ٢٠٠۵ جون، با امضای حکمی حکومتی در ماه امريکاس جمھور ئيج بوش، رجر

 ايران نيز به اتومیھای مرتبط با توليد تسليحات دارای قدرت کشتار وسيع نمود و در نتيجه نام سازمان انرژی  مالکيت

 .ر گرفتعنوان يکی از ھشت واحد مرتبط در ليست ضميمه اين دستورالعمل قرا
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کرد  پيشنھاد يک قرارداد درازمدت را داد که ايران را متعھد می EU-3 متعاقب اين اقدام بوش، در ماه اوت ھمان سال،

 سال متوقف کند و در مقابل تضمين ١٠ رابه مدت اتومیھای توليد سوخت  سازی اورانيوم و ديگر تکنولوژی غنی

عالوه بر آن به حکومت اسالمی ايران، وعده . آوری شود  آن جمعکرد که سوخت الزم به ايران تحويل و ضايعات می

اما حکومت اسالمی ايران، . ھای سياسی و امنيتی منطقه مشارکت داشته باشد ھای ای از ھمکاری داده شد که در مجموعه

 و الماننيا، شدن مذاکرات با بريتا ات اصفھان، موجب متوقفتأسيسبا آغاز عمليات توليد اورانيوم ھگزافلورايد در 

 . فرانسه شد

 عضو در برابر رای ممتنع يک عضو، ٢٢ای را عليه ايران با حمايت  آژانس ھم در نشست سپتامبر ھمان سال، قطعنامه

  .شد ھايش متھم  آميز بودن فعاليت  در اثبات صلحئیدر اين قطعنامه، ايران به عدم توانا. به تصويب رساند

، پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل امريکا لفظی بين ايران و ، در بحبوحه جنگ٢٠٠۶ جوندر ماه 

 که عضو شورای امنيت نيست ولی در عرصه اقتصادی المانبه عالوه ) ، انگليس، روسيه، چين و فرانسهامريکا( متحد

اين . امه بدھندالمللی دارد تصميم گرفتند به مذاکرات با حکومت اسالمی ايران اد و سياسی جايگاه مھمی در سطح بين

شوند پيشنھاد درازمدتی را به  شناخته می )P5+ 1( مند جھانی، که به نام گروه پنج به عالوه يک ھای قدرت دولت

 کشوری، مخابرات ئی را در زمينه ھواپيمائیھا ھای درازمدت و مساعدت کنندگان ارائه کردند، از جمله ھمکاری مذاکره

 آب سبک را نيز به اتومی و عالوه بر آن، پيشنھاد ساخت مشترک رآکتورھای ھا به ايران وعده دادند و ساير بخش

 .حکومت اسالمی ايران دادند

 جوالیاما حکومت اسالمی ايران، اين پيشنھادات را نپذيرفت، به طوری که شورای امنيت سازمان ملل در پايان ماه 

ه حکومت اسالمی ايران، يا در مدت يک ماه کليه ، خواھان آن شد ک١+۵ ھمان سال، مداخله و با حمايت از پيشنھاد 

 .ھای سازمان ملل باشد  خود را متوقف کند و گرنه منتظر تحريماتومیسازی و توليد سوخت  ھای غنی فعاليت

از اين تاريخ به بعد، در بابطه با محاصره اقتصادی، پای شورای امنيت نيز به فعاليت ھيا ھسته ای حکومت اسالمی 

تا اين که در ماه دسامبر ھمان سال، شورای امنيت سازمان ملل قطعنامه دومی را تصويب کرد و انتقال . شدايران کشيده 

کرد و منابع مالی واحدھا و  ای کاربرد داشته باشند به ايران ممنوع  ی و ھستهراکتھرگونه مواد را که در تکنولوژی 

 .مسدود نمودانگيزايران مرتبط بودند  افرادی را که با برنامه مجادله

، شورای امنيت قطعنامه سومی را تصويب و صادرات تسليحاتی ايران را )٢٠٠٧مارس ( تر از سه ماه ای کم در فاصله

 .به خارج ممنوع و ليست واحدھا و افراد تحريم شده را نيز گسترش داد

پس از سه دور مذاکره بر يک ای و ايران  المللی انرژی ھسته  و اوت ھمان سال، مقامات آژانس بينجوالیطی دو ماه 

ت سؤاالای خود روشنگری کند و به  ھای ھسته توافق کردند که حکومت اسالمی ايران درباره فعاليت» طرح کاری«

 . معوقه آژانس جواب دھد

در چارچوب ھمين طرح کار البرادعی بود که حکومت اسالمی ايران، اقرار کرد ازشبکه توزيع دانشمند پاکستانی 

  .ھای تکنولوژيکی دريافت کرده است  خان کمکعبدالقادر

داد  الملل را تشکيل می تی که نگرانی اصلی جامعه بينسؤاال به ئیگو اما نمايندگان حکومت اسالمی ايران، از پاسخ

 آزمايشی يا تبديل اورانيوم برای اتومیت که آيا ايران در گذشته، اقدام به انفجار سؤاالاز جمله اين . خودداری کردند

الملل اھميت   ديگری که برای جامعه بينسؤالکاربردھای نظامی ولو در حد آزمايشگاھی و کوچک کرده است يا خير؟ 

 يا اتومی است که در ساخت ماشه انفجاری ئی يا کوشش برای توليد ابزارھائیدارد کسب اطالع در مورد ميزان توانا

ھای باليستيک ھم بخشی از مسائل  راکترو، مورد  يناز ا. ھای باليستيک است راکتتوليد کالھک برای نصب در 

 .دھد مرتبط به مذاکرات را تشکيل می
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ای و حکومت اسالمی  المللی انرژی ھسته  کشمکش شورای امنيت، آژانس بين٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ھای  در فاصله سال

يران، اعالم کرد که اولين ، حکومت اسالمی ا٢٠٠٩سرانجام در اوايل فوريه . ايران، به يک جنجال تبليغاتی تبديل شد

المللی تقويت شد که بين  در نتيجه اين ظن در عرصه بين. ماھواره خود را با موفقيت به فضا پرتاب کرده است

ای ايران ارتباط وجود دارد و قصد ايران از طوالتی و   ايران از يک طرف و برنامه ھستهئیی و فضاراکتتکنولوژی 

 .اش است اتومیت تکميل آزمايشات نظامی و توليد بمب کردن مذاکرات، در حقيق فرسايشی

داد و اعالم کرد که  ھای خود را در قبال ايران مورد تجديد نظر قرار   باراک اوباما، سياست٢٠٠٩در ماه آوريل 

نژاد برای بار دوم  ، محمود احمدی٢٠٠٩ جون در  . مشارکت مستقيم خواھد داشت١+۵   از آن پس در مذاکراتامريکا

در . ای، به رياست جمھوری رسيد در ميان اعتراضات و تخلف آشکار در انتخابات و با دخالت و حمايت مستقيم خامنهو 

 ايران منتشر شده بود دولت اتومیھای  ای که در غرب در مورد فعاليت سازی اخبار محرمانه ماه سپتامبر، برای خنثی

ای که مورد  ھای فوردو نزديک شھر قم و در محوطه ر اعماق کوهای اطالع داد که د نژاد به آژانس انرژی ھسته احمدی

سازی اورانيوم کرده  ای برای غنی ات زيرزمينی حفاظت شدهتأسيسحفاظت سپاه پاسداران قرار دارد اقدام به ساخت 

اسوسی تھيه دھاد که از منابع ج اياالت متحده، بريتانيا و فرانسه ھم اطالعات ديگری را در اختيار آژانس قرار . است

 .ھا را مخفی نگه داشته بود شده و حکومت اسالمی ايران، آن

کشيدن از  ، پيشنھاد داد در مقابل دست٢٠٠٩ در اکتبر امريکادر ادامه سياست اوباما با سران حکومت اسالمی ايران، 

اين پيشنھاد با .  کندأمينتات ايران را تأسيسن مورد نياز در اغلب ئيای، سوخت و اورانيوم با غلظت پا تکنولوژی ھسته

 .پيشنھاد متقابل حکومت اسالمی ايران، سبب شد که ھر دو پيشنھاد کنار گذاشته شود و فراموش گردد

، مذاکرات پنج به عالوه يک با ايران در استانبول ترکيه بدون نتيجه خاتمه يافت و باالترين مقام ديپلماسی ٢٠١١سال 

 .کرد وگوھا ابراز نااميدی  يج گفتَاروپا، کاترين اشتون، نسبت به نتا

 کرد که به تأکيد، )البی نزديک به اسرائيل( گذاری ايپک رانی در کنفرانس سياست ، اوباما در يک سخن٢٠٠١در ماه مه 

اما شش ھفته بعد از آن سرگئی الوروف وزير . چون گذشته متعھد است  ھماتومیيابی ايران به سالح  ممانعت از دست

ھدف از .  ايران داداتومیروسيه برای مذاکره و حل و فصل معضل » گام به گام«سيه خبر از رھيافت امور خارجه رو

 اعتماد جامعه تأمينھا و  اين طرح کاھش گام به گام، تحريم در برابر اقدامات گام به گام ايران در جھت کاھش نگرانی

 .الملل است بين

ای به سرپرست تيم مذاکرات ايران، سعيد جليلی،  ، نامه٢٠١١ اکتبر در ادامه ھمين رھيافت کاترين اشتون نيز در ماه

اما دو ھفته بعد . الملل را برطرف کند فرستاد و از او خواست که وارد بحث اعتمادسازی جدی شده و نگرانی جامعه بين

 بوده است منتشر  نظامیاتومی درگير توسعه برنامه ٢٠٠٣ھای جديدی در مورد اين که ايران حتی بعد از سال  گزارش

ھای خارجی طرف معامله با بانک  پس از آن، دولت اوباما مجوزی را از کنگره گرفت که به دولت اجازه داد بانک. شد

 .مرکزی ايران را مورد تحريم قرار دھد

ری که  سانتريفيوژھای فعال است که بر اساس تعبي ای ايران در زمينه تعداد ھای ھسته ، سال افزايش فعاليت٢٠١٢سال 

الملل نشانه تمايل ايران   دارد ممنوع نشده اما بر اساس برداشت جامعه بيناتومیايران از معاھده منع گسترش تسليحات 

 .ای نظامی است به توليد و افزايش ظرفيت ھسته

آغاز مذاکرات توسط آژانس . انجام شد  پنج به عالوه يک  ترين مذاکرات بين ايران و ، بيش٢٠١٢در طول سال 

زمان ايران با نمايندگان پنج به عالوه يک نيز به مذاکره روی   تقريبا ھم ای صورت گرفت ولی المللی انرژی ھسته بين

 .آوردند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

نژاد از پيشنھاد برای مذاکره  رسيد دولت احمدی به نظر می. شد ھا و مذاکرات در استانبول، بغداد و مسکو دنبال  مالقات

استراتژی . شود ای حال نمی کند که در ھر حال نتيجه ای ديگری را دنبال می و منطقهدر بغداد و ترکيه اھداف سياسی 

ھای ايران را چه از نظر  کنندگان اين بود که از طرفی پيشرفت نژاد از طريق جليلی سرپرست تيم مذاکره دولت احمدی

مند به مذاکرات و  ، خود را عالقهافزايش کيفی و کمی اورانيوم غليظ شده به اطالع جھانيان برسانند و از طرف ديگر

ھای  در عمل ھيچ يک از طرفين کوتاه نيامدند و با وجود ژست. رسيدن به يک راه حل قابل قبول طرفين نشان بدھند

در نتيجه تھديدھا و . ھای متعددی که بين جليلی و اشتون صورت گرفت مذاکرات پيشرفتی نداشت ديپلماتيک و مالقات

 . نه تنھا کاھش نيافت، بلکه افزايش نيز پيدا کردھا عليه ايران تحريم

 اتومیدر ماه سپتامبر، بنيامين نتانياھو نخست وزير اسرائيل در مجمع عمومی سازمان ملل خط قرمز خود را در مورد 

در نوامبر ھمان سال . شود شد که ايران دارد به خط قرمز توليد بمب نزديک می کند و مدعی  شدن ايران ترسيم می

 سانتريفيوژ در مجتمع مخفی فوردو و تعدادی ديگر در نطنز نصب کرده اما ميزان ٢٨٠٠داد که ايران  انس اطالع آژ

 .شده افزايش نداشته است توليد اورانيوم غنی

، بار ديگر کشورھای پنج به عالوه يک و حکومت اسالمی ايران، در آلماتی قزاقستان گردھم ٢٠١٣در ماه آوريل 

حق  «ئیکننده حکومت اسالمی ايران، سعيد جليلی، پيشنھادی را ارائه کرد و شناسا تيم مذاکرهسرپرست . آمدند

 . کردتعيينايران را جزئی از شرايط ادامه مذاکره » سازی غنی

سند «ای به منظور تدوين  المللی انرژی ھسته ، مذاکراتی که از دو سال پيش بين ايران و آژانس بين٢٠١٣در ماه مه 

 . خورد و بدون نتيجه ماند بست  شروع شده بود به بن» ختاریرھيافت سا

، حسن روحانی به رياست جمھوری اسالمی ايران رسيد و چند روز پس از ادای سوگند در ماه اوت ٢٠١٣ جون ١۴

لملل ا ھای جامعه بين تری نشان بدھد تا نگرانی اعالم کرد که ايران آماده است مذاکرات را از سر بگيرد و شفافيت بيش

 .برطرف شود

 سپتامبر در حاشيه اجالس عمومی سازمان ملل متحد، وزرای خارجه پنج به عالوه يک با ظريف وزير خارجه ٢۶

اين اولين باری بود که دو . روز بعد اوباما، تلفنی با روحانی تماس گرفت و به گفتگو پرداختند. کردند ايران مالقات 

  . تلفنی صحبت کردند سال اخير با ھم٣۵س جمھور در طول ئير

، حکومت اسالمی ايران و پنج به عالوه يک دو بار ديگر در ژنو و وين مالقات و مذاکرات چند ٢٠١٣تا پايان سال 

، در وين است که طرح موسوم ٢٠١٣ نوامبر ١١ای دارشتند و در فاصله اين مذاکرات، به خصوص در مذاکرات  روزه

 نوامبر، ١٠ تا ٧روزھای .  ماھه عملی شود گردد طی يک دوره شش  میگيرد و مقرر شکل می» اقدام مشترک«به 

، جان کری، شخصا در مذاکراتی که در سطح وزرای امور امريکاوزير امور خارجه . دروه حساس مذاکرات است

 ٢٠١٣ اگرچه اولين دور مذاکرات ايران با پنج به عالوه يک در ھفته دوم نوامبر. کند خارجه انجام شد حضور پيدا می

 .رسيده، طرفين پذيرفتند که دو ھفته پس از آن مذاکرات را از سربگيرند بست  در ژنو، در آخرين لحظات به بن

 تقريبا بدون توقف به فشاراز طريق تحريم ادامه داد و با ھر مصوبه امريکاداری  در اين ميان کنگره و وزارت خزانه

 . ايران مورد تحريم قرار گرفتاتومیی يا راکتگنگره واحد جديدتری در ارتباط با برنامه 

عالوه بر . ، حکومت اسالمی ايران به آژانس اجازه داد تا از رآکتور آب سنگين اراک بازديد کند٢٠١٣در ماه آخر سال 

اين طی چند نشست با پنج به عالوه يک و يا مقامات آژانس باالخره به توافقی رسيدند و نھايتا متن يک قرارداد تحت 

 .ن قرارداد ھمکاری تدوين کردندعنوا

نامه  موافقت« که با آژانس صورت گرفت حکومت اسالمی ايران، در طول ماه ژانويه به آن چه ئیھا به موازات توافق

 :نام گرفته رسيد که اجرای آن از بيستم ژانويه عمال آغاز شده و به طور خالصه عبارتند از» برای اقدام مشترک
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  درصد٢٠ی در سطح ساز  متوقف ساختن غنی-

  شروع به رقيق کردن و خنثی کردن اورانيومی که قبال تا سطح بيست درصد غنی شده است-

  متوقف کردن کارھا در رآکتور آب سنگين اراک-

 .ريزی از مراکز مورد توافق طرفين بازبينی منظم به عمل آورد  اجازه به آژانس که با برنامه-

 ايران بحث و اتومیھای آژانس در خصوص برنامه   کردند تا در مورد نگرانی فوريه ايران و آژانس ديدار٩در 

تری صورت بگيرد تا استفاده  واير اقدام بيش وگو کنند و توافق شد که در مورد چاشنی انفجاری موسوم به بريج گفت

 .احتمالی يا عدم استفاده ايران از اين وسيله برای منظورھای نظامی معلوم شود

ھای فوريه، مارس، و آوريل  سالمی ايران و گروه کشورھای پنج به عالوه يک مذاکرات متعددی در ماهبين حکومت ا

 حکومت اسالمی ايران با گروه پنج به عالوه ٢٠١۴ ماه مه ١٣سال جاری در شھر وين انجام شد و سرانجام از تاريخ 

 .نامه اجمالی برداشت نويس توافق يک قدم اول را برای مکتوب کردن پيش

 ٢۵مانده که ايران بايد تا قبل از   ماه مه، آژانس اعالم کرد پنج مورد ديگر از اقدامات باقی ٢١يک ھفته پس از آن در 

 .شود ھا ابعاد نظامی اقدامات گذشته ايران را شامل می دو مورد از اين فعاليت. اوت انجام بدھد

 ايران و رسيدن به يک اتومیبست  ظور خاتمه دادن به بن جاری در ژنو آغاز شد به منجوالیمذاکراتی که از روز دوم 

 نظر و کسب اعتماد جامعه تأميننامه اقدام مشترک انجام شد که طی آن به طور خالصه ايران نسبت به   توافقئیسند نھا

نسبت به الملل  اش اقدام عملی خواھد کرد و در مقابل جامعه بين ای الملل در مورد غيرنظامی بودن برنامه ھسته بين

 .ھای اقتصادی و برقراری روابط سياسی و اقتصادی عادی با ايران گام خواھد برداشت برداشت تحريم

 

   تاريخی وقايع پسا تحريمۀتجرب

سرھنگ . ھا قرار داد امريکائیايش را در اختيار   امضاء کرد و پرونده ھستهامريکاای با  ، توافقنامهاحکومت وقت ليبي

ای زير فشارھای متعدد ديپلماتيک قرار   به خاطر اصرار بر ادامه برنامه ھستهاور سابق ليبي، ديکتات»معمر قذافی«

 و ملت اين اھا را عليه ليبي ھا و مجازات ای از تحريم اش مجموعه  و متحدان غربیامريکاگرفت و به خاطر آن دولت 

  .کشور تحميل کردند

 در ليست کشورھای او اسم ليبي. ھای شديد اقتصادی قرار گرفتند ريم ھمانند مردم عراق و ايران، تحت فشار تحامردم ليبي

 .حامی اقدامات تروريستی قرار گرفت

 و نقض حاکميت اين کشور با توجيھات مختلف دست ئی، ھمواره به نقض حريم ھواامريکا ئیھواپيماھا و نيروی ھوا

خواستند در  ھا در نھايت می آن.  آن حضور داشتھا اماکنی ھدف قرار دادند که سرھنگ قذافی در زدند به طوری که آن

 . خود، او را ترور کنندئیيکی از حمالت ھوا

 ميالدی، سالی که مذاکرات به ٢٠٠١ آغاز شد و تا سال ا ميالدی، سالی که فشارھا عليه مردم ليبي١٩٧٩از سال 

ھای زندگی در   بود که تمام عرصهھای شديد بين المللی  زير بار تحريماصورت رسمی ميان دو کشور شروع شد، ليبي

 . قرار داده بودتأثيراين کشور را تحت 

 ٢٠٠٣ با کشورھای غرب شروع شد، سپس در سال ا ميالدی اولين جلسات مقدماتی برای مذاکره ليبي٢٠٠١در سال 

 .تر شد  و غرب شکل ديگری به خود گرفت و جدیا به عراق مذاکرات ليبيامريکاميالدی بعد از حمله 

را بر عھده بگيرد، اين حادثه در » پان آمريکن«يت حمله به ھواپيماھای متعلق به شرکت مسؤولافی پذيرفت که قذ

او تصميم گرفت که به قربانيان اين حمله غرامت پرداخت . شناخته شد» الکربی«عرصه بين المللی تحت عنوان حادثه 
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در . ھا شود امريکائی وارد مذاکره با اتحميلی عليه ليبيھای  کند و از طرف ديگر تصميم گرفت، برای لغو تمام تحريم

 .ای چشم پوشی کند آميز ھسته  نيز به طور کلی از حق خود در زمينه داشتن برنامه مسالمتامقابل ليبي

 امريکاھا موافقت کرد، از جمله اين شروط و درخواست   قذافی با ھمه آنامريکابا وجود حجم زياد شروط و درخواست 

 امريکا و به کشوری که اای خود را تخريب کرده و آن را به خارج از خاک ليبي ات ھستهتأسيس تمام اليبي: د کهاين بو

 به صورت نامحدود اجازه بازرسی از تمام اتومیالمللی انرژی  کند، منتقل کند و اين که بازرسان آژانس بين مشخص می

 .کردن را داشته باشندای مربوط به غنی سازی، توليد و صنعتی  ات ھستهتأسيس

ايش زير فشارھای شديد بود، سرانجام مجبور شد تا اطالعات مربوط به چگونگی دستيابی   که به خاطر برنامه ھستهاليبي

 از طرف خود اھای غربی قرار دھد، عالوه بر اين ليبي ای خود را در اختيار طرف ات انرژی ھستهتأسيسبه تجھيزات و 

 در زمينه نابودی تروريسم در خاک اين کشور و گروه تروريستی امريکاری کامل با اعالم کرد که آماده ھمکا

 .و عناصر آن را دارد» القاعده«

ھا عليه اين کشور لغو شد، ولی در عين  ، چند مورد از تحريمامريکاھای  بعد از موافقت با تمامی شروط و درخواست

ھای  ھا برای لغو تحريم ل به شدت به تالشئي در اسراامريکات ھای اطالعاتی سازمان سيا و سفير وق س سرويسئيحال ر

 . اعتراض و اتھامات متعددی را عليه نظام اين کشور مطرح کردنداليبي

ای  ھای ھسته  پيمان منع گسترش سالحا به ھم، ليبيامريکا و ا ميالدی يعنی يک سال پس از نزديکی ليبي٢٠٠۴در سال 

 و انگليسی برای ورود به خاک اين امريکائیای خود را به روی بازرسان  ھای ھسته ھای نيروگاه را امضاء کرد و درب

 .ايش باز کرد ھای ھسته ات، تجھيزات و سالحتأسيسکشور و تخريب 

 ااند، برای ھمگان معلوم شد که اين سفرھای مکرر به ليبي  در آن زمان منتشر کردهابا استناد به اطالعاتی که منابع ليبي

کند، باعث  المللی را مشخص می ھای بين  خود شکل روابط اين کشور با کشورھای جھان، نھادھا و سازمانکه به نوبه

ھا و نقاط   به بيرون درز پيدا کند و آن اطالعاتی جزئی مربوط به زير ساختاشد اطالعات مھم و محرمانه ليبي

 .استراتژيک و حساس اين کشور بود

پيام مشترک در « امضاء کرد که تحت عنوان ادی توافقنامه نظامی و امنيتی با ليبي ميال٢٠٠۶در مقابل انگليس در سال 

 در مقابل ھرگونه حمله اشناخته شد، به موجب اين توافقنامه انگليس بايد از ليبي» مورد صلح و امنيت ميان دو کشور

 .کرد خارجی حمايت و پشتيبانی می

 بر ھمکاری تأکيد نيت خود يادداشت تفاھم و ھمکاری اقتصادی با ھا نيز با ھدف اثبات حسن امريکائیاز سوی ديگر 

اما ھنوز پنج سال از امضای اين توافقنامه سپری نشده بود که با بال گرفتن اعتراضات مردم .  امضاء کردندانفتی با ليبي

گليس که زمانی متعھد در حالی که ان.  کردا به ھمراه انگليس، شروع به بمباران خاک ليبيامريکاعليه حکومت قذافی، 

 از اين کشور دفاع کند، تحت عنوان نيروھای ائتالف يا نيروھای ناتو اشده بود در مقابل ھرگونه حمله نظامی عليه ليبي

ن انگليسی در آن زمان موضع ديگر اتخاذ کرده و اعالم مسؤوال شرکت کرد، حتی فراتر از اين ادر حمله عليه ليبي

، نيروھای خود را در خاک ليبی باقی نگه خواھند داشت، حوادث بدين اھا در ليبي آرامیکردند که در صورت تداوم نا

 .شکل ادامه يافت تا اين که حکومت سرھنگ قذافی سرنگون شد

  .ھای مسلح تروريستی نظامی و اسالمی، به خصوص داعش تقسيم شده است اکنون کشور ليبی، بين گروه

لج فارس و حمله عراق به کويت که در آن زمان پايگاه و مقر نظاميان در مورد عراق نيز با شروع جنگ اول خي

 در خليج فارس بود اين حمله منجر به تيرگی روابط امريکاترين نقاط و مراکز استراتژيک   و يکی از مھمامريکائی

  .ل کندھای شديدی را عليه اين کشور اعما  و عراق شد و ھمين امر باعث شد، سازمان ملل متحد تحريمامريکا
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 در عراق شروع و ئیھای شيميا ھای جديدی را از سالح  فصلامريکا ميالدی يعنی حمله عراق به کويت، ١٩٩١از سال 

 و امريکا ميالدی صدام حسين شروع به ھمکاری با ١٩٩٨در سال . المللی را وارد عراق کند تالش کرد، بازرسان بين

المللی اجازه ورود به مراکز حساس در عراق را داد و اين  ان بين کرد و به بازرساتومیالمللی انرژی  سازمان بين

 ٨چنين دستوری در مورد اجازه بازرسان برای ورود به بيش از  ھم. ھا در آورد مراکز را تحت نظارت و کنترل آن

 آزادی پايگاه نظامی که به صورت مستقيم با پايگاه رياست جمھوری عراق در ارتباط بودند، را صادر کرد و قانون

 . حکومت در اين کشور به مرحله اجرا درآمدتغييرعراق به خاطر 

ھای مثبت در بيانيه صادر شده توسط بازرسان سازمان ملل متحد اعالم شد که عراق  ھا و گام با وجود تمام اين ھمکاری

مان با آن شروع جنگ ز  به عراق حمله نظامی کند و ھمامريکاھمکاری خوبی با بازرسان ندارد و اين امر باعث شد، 

 . را اعالم کرد١٩٩٨دوم خليج فارس در روزھای پايانی 

 ميالدی صدام حسين بار ديگر به بازرسان اجازه ورود به عراق را داد، ولی تصميم جنگ عليه ٢٠٠٢سپس در سال 

  .عراق در شورای امنيت و سازمان ملل متحد اتخاذ شده بود

 که در اختيار دارد، موافقت ئی شيميائیھا امنيت مبنی بر کنار گذاشتن سالحبا اين که صدام حسين با تصميم شورای 

ای به عراق حمله   ميالدی به صورت گسترده٢٠٠٣کرده بود و با وجود ھمکاری دولت عراق، جرج بوش پسر در سال 

 .کرد و توانست حکومت بعث عراق را سرنگون کند

ھا، انفجارھا و   از کشتارھا، خونريزیئیھا  لحظه و ھر روز شاھد حلقه، ھرااز آن زمان تا به امروز مردم عراق و ليبي

 بارھا اعالم کرده است که تصميم حمله به افغانستان و عراق را به خاطر امريکاعمليات تروريستی ھستند و دولت 

ر شرايط  مردم  اتخاذ کرده است، در حال حاضابه مردم عراق و افغانستان و ليبي» ھديه کردن صلح، امنيت و ثبات«

ھا روی صلح، امنيت و آرامش   و متحدانش به اين سه کشور آنامريکاای است که از زمان حمله  ھر يه کشور به گونه

 .اند را نديده

 و متحدانش و به طور کلی ھمه امريکاتوان به حاکميت  بنابراين تاريخ اثبات کرده است که بدون ترديد، نمی

ھا  ھا و تعھدات آن ع مدعی دموکراسی، نظامی، فاشيستی و اسالمی، تکيه و به وعدهداری از نو ھای سرمايه حکومت

 .اعتماد کرد

 

   ايرانۀشد ھای بلوکه ميزان دارائی

شده ايران در خارج کشور  ھای درونی حکومت اسالمی، بر سر مبالغ بلوکه در حال حاضر يک دعوای جديد بين جناح

ن مسؤوالھای بلوکه شده ايران در خارج از کشور از زبان  ئیی از ميزان داراھای متناقض در روزھای اخير، رقم. است

ترين اظھارات، غالمرضا مصباحی مقدم عضو کميسيون برنامه و  حکومتی ايران منتشر يا شنيده شده است، در تازه

ھای بانک مرکزی   ذخاير خارجی دارد که در حسابدالر ميليارد ١٣٠گويد ايران حدود  بودجه مجلس در اين باره می

 .در خارج از کشور ھستند

به گزارش خبرگزاری مھر، مصباحی مقدم تمامی مطالبات بانک مرکزی در خارج از کشور را درآمدھای نفتی خوانده 

 در  ً◌ گرای مجلس بعدا  البته اين نماينده اصول.اند ھای بلوکه شده در خارج از کشور تبديل شده که به صورت پول

 ذخاير خارجی بلوکه شده تنھا ارزھای دالر ميليارد ١٣٠رگزاری ايسنا تصحيح کرده که منظورش از وگو با خب گفت

 .شود خارجی نبوده و شامل ذخاير طالی ايران ھم می

گرا در مجلس ايران در صفحه   مھرداد بذرپاش يکی ديگر از نمايندگان اصول يک روز پيش از اين اظھارات،

 ميليارد ٢٩س بانک مرکزی ايران که گفته است ذخاير بلوکه شده در خارج ئيظھارات اخير راينستاگرام خود با مقايسه ا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

 است، اين پرسش را مطرح کرده که دالر ميليارد ١٨٠ است و اظھارات استاندار تھران که گفته است اين ذخاير دالر

  . کجا رفته استدالر ميليارد ١۵٢ظرف يک ماه 

ھای بلوکه شده ايران  ئیاند تا درباره رقم دقيق ميزان دارا از دولت خواسته گرايان  ھای اصول چنين برخی از سايت ھم

 .در خارج از کشور روشنگری کند

سازی عليه ايران وضع شده   و اتحاديه اروپا که برای توقف برنامه غنیامريکاھای اقتصادی سازمان ملل متحد،  تحريم

 ميالدی تا کنون، بيش از ٢٠١٢ھا از سال  شود که اين تحريم د میبرآور. به شدت به اقتصاد ايران ضربه زده است

بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک، ايران به بيش از .  به درآمدھای نفتی ايران زيان وارد کرده استدالر ميليون ١۶٠

حکومت اسالمی . اند دسترسی پيدا خواھد کرد ھای خارجی مسدود شده ھايش که در بانک ئی از دارادالر ميليارد ١٠٠

 اما برای مدرنيزه کردن تکنولوژی نفتی .چنين خواھد توانست صادرات نفت را بدون محدوديت از سر بگيرد ايران، ھم

  . دارددالرھا ميليارد  نياز به ده

، اند ھا بلوکه شده ھای اخير به دليل تحريم ھا و ذخاير ارزی ايران در خارج از کشور که در سال ئیبحث ميزان دارا

 ١٣٠از . اند باره اعالم کرده ھای مختلفی را در اين دو طرف تاکنون رقم. گرايان است درگيری جديد ميان دولت و اصول

  . خرج شدن بخشی از اين منابعمسأله و حتی دالر ميليارد ٢٩ تا دالرميليارد 

 بود که ايران براساس اين توافق ای، گفته رانی خود پس از توافق ھسته ، در سخنامريکاجمھوری  باراک اوباما، رئيس

اما بالفاصله .  از منابع مالی بلوکه شده خود در غرب را بار ديگر در اختيار خواھد گرفتدالر ميليارد ١۵٠مبلغ 

 . اعالم کردنددالر ميليارد ٢٩ن دولتی نسبت به سخنان اوباما واکنش نشان دادند و ميزان کل اين مبلغ را حدود مسؤوال

جنوبی و امارات بلوکه شده و  کره ھا در ژاپن،  از اين پولدالر ميليارد ٢٣هللا سيف، رئيس کل بانک مرکزی،  به گفته ولی

، نيز  نيا، وزير اقتصاد اين مبلغ توسط علی طيب.  درآمد ناشی از فروش نفت نيز در کشور ھند استدالرشش ميليارد 

ت به اقتصاد ايران بازگردد، مبالغاتی شده است که واقعيت ھای ارزی که قرار اس ئیدر خصوص اعداد دارا«:  شدتأئيد

 ».شود، صحيح نيست ھا بيان می ھای بلوکه شده ايران که توسط برخی رسانه ئیی از دارادالر ميليارد ١٢٠عدد ... ندارد

از ايران بانک مرکزی در خارج » منابع بلوکه شده«علی کامياب، معاون بانک مرکزی، گفت که مجموع   زمان غالم ھم

چه کامياب  براساس آن.  خواھد بوددالر ميليارد ٢٩حدود » منابع قابل استفاده« است، اما ميزان دالر ميليارد ٨٩بيش از 

 ۶، منابع آزاد شده متعلق به دولت و حاصل از فروش نفت دالرارد يلي م٢٣اعالم کرده منابع آزاد شده بانک مرکزی 

رمجموعه نفت يھای ز گذاری در شرکت ، سپردهدالرارد يلي م۴/٢٢ھا   مالی پروژهينتأمن برای يقه چي، وثدالرارد يليم

 . استدالرارد يلي م٧/٣ و اوراق قرضه مسدود شده دالرارد يلي م١٠رانی يھای ا ، سپرده نزد بانکدالر ميليارد ٢۴/۵

برای . ی ديگر منتشر شده بودھای بلوکه شده ايران در کشورھا ھای گذشته اخبار مختلفی درباره ميزان پول طی سال

کاظم .  دانسته بوددالر ميليارد ٢٢ھای بلوکه شده در چين را  گوی دولت، تنھا ميزان پول مثال محمدباقر نوبخت، سخن

رضا  غالم.  عنوان کرده بوددالر ميليارد ۶٠ھای بلوکه شده را  ھای مجلس نيز مجموع پول جاللی، رئيس مرکز پژوھش

 ئیيح. ی بانک مرکزی در خارج از کشور داده بوددالر ميليارد ١٣٠ده مجلس، خبر از ذخيره مقدم، نماين مصباحی

در . ھای ايران بلوکه شده است  از پولدالر ميليارد ١٠٠اسحاق، رئيس اتاق بازرگانی تھران نيز گفته بود که حدود  آل

ھای ايران در خارج از   از پولدالريليارد  م١٨٠دار تھران خبر از بلوکه شدن  نھايت و حدود يک ماه پيش نيز استان

 .کشور خبر داده بود

ھای بلوکه شده با  پول«گرای مجلس، گفته بود که  الرضا ثروتی، از نمايندگان اصول ابتدای ھفته جاری موسی

» .کندھا را خرج  تواند اين پول ای که قبال صورت گرفته، ھزينه شده است و دولت نمی ھای صورت گرفته ريزی برنامه

به گفته بھمنی اين . نيز قرار گرفته بود  پيش از اين مورد اشاره محمود بھمنی، رئيس سابق بانک مرکزی،مسألهاين 
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افت کرده بود، در نتيجه اين يذخاير قبال توسط دولت به بانک مرکزی فروخته شده و معادل ريالی آن را از اين بانک در

 .ذخاير قابل خرج نيستند

 

  بندی جمع

ای، تنھا  س آن سيدعلی خامنهأ کرد که کليت حکومت اسالمی ايران، و در رتأکيدتوان به صراحت  بندی می معدر ج

شان  آفرينی و ترور، و شکنجه و اعدام نيست، بلکه ھنر بزرگ خواری، وحشت ھنرشان محدود به تجاوز، دزدی، رانت

 و امريکاھا در   اين نوع سناريوھا و کشمکش.پوشی حقايق و رياکاری است دروغ گفتن به مردم و تحريف و پرده

 ايران، از حکومت اتومینفع در مناقشه  دانند که ھمه طرفين درگير و ذی اما ھمگان می.  و نيز در جريان است اسرائيل

، ھمگی به دنبال منافع اقتصادی خود ھستند و ...ل، روسيه، چين وئي، اسراامريکااسالمی گرفته تا اتحاديه اروپا، 

داری و ھمه  چرا که ماھيت سيستم سرمايه.سوزد شان به حال و روزگار فالکت بار اکثريت مردم ايران نمی کدام دل چھي

طلب ھستند که  گر و استثمارگر و خشونت  تا ايران، از فرانسه تا عراق، ھمگی ستمامريکاداری از  ھای سرمايه حکومت

داری،  ی کردن گرايشات سوسياليستی و کمونيستی ضدسرمايهداری خود و سرکوب و منزو در راستای منافع سرمايه

چون القاعده، طالبان، بوکوحرام، داعش و يا حکومت شيعه عراق و ايران، سنی  ھای تروريستی اسالمی ھم حتا گروه

  .را تقويت کنند و به جان و زندگی کودکان، زنان، سالمندان و ھمه و ھمه بياندازند... عربستان و

 تأسيس ئی، اتحاديه اروپا و ايران، برای نظارت بر اجرای توافق نھا١+۵رک متشکل از نمايندگان گروه يک کميته مشت

اگر اين کميته نتواند مناقشه را حل و فصل کند موضوع به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع داده . خواھد شد

 .خواھد شد

زمان ملل متحد عليه اين کشور تا پنج سال آينده ادامه پيدا کند، ھای تسليحاتی سا چنين پذيرفته است که تحريم ايران، ھم

ای ايران ابزار اطمينان کند،  آميز برنامه ھسته  از ماھيت صلحاتومیگرچه اين احتمال وجود دارد که اگر آژانس 

ھای بالستيک  تراکھای سازمان ملل متحد عليه برنامه  تحريم. ھای تسليحاتی زودتر از موعد پنج سال لغو شوند تحريم

 . سال آينده به قوت خود باقی خواھند ماند٨ايران حداکثر تا 

 نکند که ايران به تعھداتش در تأئيد اتومیالمللی انرژی  گويند تا زمانی که آژانس بين ی میامريکابه عالوه مقامات 

خی تعھداتش عمل نکند، اگر ايران به بر. برنامه جامع اقدام مشترک عمل کرده است، تحريم برطرف نخواھند شد

تواند تا پنج سال  ھا می ھای سازمان ملل متحد به طور اتوماتيک عليه اين کشور وضع خواھند شد، و اين تحريم تحريم

  .بعد ھم تمديد شوند

 و عربستان و امريکابه اين ترتيب، ھنوز روشن نيست که نتيجه اين توافقات و روابط حکومت اسالمی ايران و 

ھای سوريه و عراق، و نقش حکومت اسالمی و  کجا منجر خواھد شد؟ جنگ داخلی و سرنوشت حکومتل، به ئياسرا

ھای درونی حکومت  بندی سپاه قدس اين حکومت به فرماندھی پاسدار قاسم سليمانی به کجا خواھد رسيد؟ يا دعوای جناح

حقوقی   و محرومان جامعه چقدر اين ھمه بیتر از ھمه، جامعه ايران به ويژه کارگران اسالمی به کجا خواھد رسيد؟ مھم

الملل و   رفتار جامعه بينتغييرچه مسلم است  و سرکوب، فالکت و اعدام، تبعيض و استثمار را تحمل خواھند کرد؟ اما آن

 نسبت به امريکاس جمھور ئي صورت گرفته و در بسياری موارد شخص رامريکاحکومت اسالمی ايران به پرچمداری 

  .تری به خرج داده است المللی، تالش يبش  مخالف داخلی و بينتعديل نظرات

.  دارندئی اين توافقات ترديدھائی و جھان، در مورد نتايج نھاامريکا ايران،  با توجه به اين که ھنوز بخشی از سياست

 حکومت اسالمی،  نيز توافق باامريکادر . بينی نيست ھای حکومت اسالمی ايران، چندان قابل پيش رفتار سران و جناح

 .رو تبديل شده است به يک جدال مھم انتخابات رياست جمھوری پيش
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ھا در ايران در  ای از افزايش قابل توجه تعداد اعدام الملل، با انتشار بيانيه نھاد حقوق بشری عفو بيندر حالی که به عالوه 

داری غربی يکی پس از ديگری  سرمايهھای  ھای دولت نيمه اول سال جاری ميالدی خبر داده است مقامات و شرکت

کننده جامعه ايران، به خصوص از نيروی کار ارزان و خاموش   ميلوين مصرف٨٠شوند تا از بازار  راھی تھران می

  .سھم خود را ببرند

اند که نشان دھنده   نفر در ايران اعدام شده۶٩۴ ميالدی، ٢٠١۵ ماه نخست سال ۶اش گفته در  اين سازمان در بيانيه

ھا در ايران در  رود تعداد اعدام الملل گفته در صورت تداوم اين روند، انتظار می  عفو بين. نفر در ھر روز است٣اعدام 

 ٧۴٣ھا در سال گذشته در ايران را  الملل رقم اعدام  عفو بين.ای برسد پايان سال با عبور از رقم ھزار نفر به رکورد تازه

 .ھا در دنيا را دارد چين باالترين ميزان تعداد اعدام ايران پس از .نفر اعالم کرده بود

داری جھانی، بدون توجه به اين ھمه جنايات حکومت اسالمی،  ھای سرمايه ھا و شرکت اما سران و مقامات حکومت

 به ايران که در پی توافق المانپس از سفر ھيئت بزرگ تجاری . اند برای رفتن به تھران با ھمديگر مسابقه گذاشته

 مرداد راھی ١٣وزرای خارجه و توسعه اقتصادی ايتاليا روز   صورت گرفت، اين بار قرار است١+۵ای ايران و  تهھس

  .تھران شوند

 به تھران را سفارت ئی تير، نوشت که خبر سفر دو وزير ايتاليا٣١خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، روز چھارشنبه 

بر اين گزارش، پائولو جنتيلونی، وزير امور خارجه ايتاليا، در سفر به تھران با  بنا . است ايران در ايتاليا اعالم کرده

 جمھور گرفته تا ھمتای خود، محمدجواد ظريف، مالقات خواھد  سئيتمامی مقامات بلندپايه ايران، از حسن روحانی ر

 .سازی انجام سفری به عربستان سعودی است چنين در حال آماده وی ھم. کرد

کند، اعالم کرده که  دی، وزير توسعه اقتصادی ايتاليا، نيز که جنتيلونی را در سفر به تھران ھمراھی میفدريکا گوئي

 .ھای اقتصادی ايران مالقات کند ن وزارتخانهمسؤوالتصميم دارد با تمامی 

، )صنايع دفاع ايتاليا(  از جمله آنسالدو، فين مکانيکئیھای مھم ايتاليا  به تھران، نمايندگان شرکتئیدر سفر ھيئت ايتاليا

وزير توسعه اقتصادی اين کشور را ھمراھی خواھند ) ھای ايتاليا اتحاديه بانک( ، آبی)ھای ايتاليا شرکت بزرگراه( آناس

 .کرد

 ميليارد يورو، به يک و نيم ميليارد کاھش ٧ھای اخير مبادالت تجاری ميان دو کشور از بيش از  در حالی که در سال

 درصد ١٢٠ درصد و واردات آن کشور از ايران ٣٢اھه نخست سال جاری، صادرات ايتاليا به ايران م يافته، در سه

 .رشد داشته است

ی به سرپرستی زيگمار گابريل، المانشود که يک ھيئت بزرگ تجاری   پس از آن مخابره میئیخبر سفر ھيئت ايتاليا

 به تھران ١+۵ ايران و گروه اتومیوز پس از اعالم توافق  تير، و تنھا پنج ر٢٨شنبه  وزير اقتصاد اين کشور، روز يک

 .سفر کرد

ای افزايش تماس مقامات غربی با ايران را در پی داشته و در ھمين  ھای غربی به توافق ھسته يابی ايران و قدرت دست

تامبر سال س جمھوری اين کشور سپئيراستا، سباستين کورتز، وزير امور خارجه اتريش، روز شنبه خبر داد که ر

  .جاری به تھران سفر خواھد کرد

 است که ھفته آينده به دعوت ھمتای ايرانی  از سوی ديگر لوران فابيوس، وزير امور خارجه فرانسه، نيز اعالم کرده

  .، فابيوس ھيئتی تجاری با خود به تھران نخواھد بردالمانخود محمدجواد ظريف به ايران سفر خواھد کرد؛ برخالف 

 ٨٠حال اما يک ديپلمات ارشد فرانسوی گفته است که يک ھيئت تجاری فرانسوی شامل نمايندگان حدود در ھمين 

 .به تھران سفر خواھند کرد) دو ماه آينده( شرکت اين کشور در ماه سپتامبر
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 شرکت صنعتی بزرگ آن ١٠خبرگزاری صداوسيما روز چھارشنبه خبر داد که يک ھيئت تجاری ھند شامل نمايندگان 

 .شور با حضور در اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی تھران با فعاالن بخش خصوصی ايران ديدار کردک

  بنا بر اين گزارش، اين ھيئت تجاری که به سرپرستی آديا گوش، معاون کنفدراسيون صنعت ھندوستان، به ايران آمده

د، نساجی، برق و تجھيزات نيروگاھی، نفت و گاز و ھای جدي آالت، انرژی ھای مختلفی مانند توليد ماشين در حوزه

 .، لوازم خانگی و برنج فعاليت داردئیھای بخار، مواد شيميا ونقل، ماشين پتروشيمی، حمل

برد منافع  به عنوان رقابت و پيش» حقوق بشر«داری، از واژه  ھای سرمايه دھد که سران دولت ھا نشان می ھمين نمونه

ترين اھميتی به نقض حقوق بشر در ايران و در ديگر  کنند و عمال کم نظامی خود استفاده میاقتصادی و سياسی و حتی 

  . دھند نقاط جھان نمی

گونه تبليغات و  در چنين شرايطی، مردم آزاده ايران و در پيشاپيش ھمه جنبش کارگری کمونيستی ايران، نبايد به اين

ھا، اھميت دھند و  گران آن ھا و تحليل کار حکومت اسالمی و رسانه تھای جناي ھای جھانی و جناح ھای دولت پراکنی توھم

مدت و درازمدت خود، حرکت  ھای کوتاه بنابراين، اين جنبش بايد با طرح و برنامه. خوی بمانند در انتظار حوادث خودبه

دھی کرده  ان، سازمانداری اسالمی اير کند و يک مبارزه طبقاتی جدی و پيگير و مداومی را عليه کليت حکومت سرمايه

تنھا با سرنگونی اين حکومت است که جامعه ايران و حتی مردم منطقه نيز به آزادی و برابری و عدالت . و ھدايت کند

  !اجتماعی خواھند رسيد

  ٢٠١۵ جوالی بيست و سوم - ١٣٩۴ ]اسد[شنبه يکم مرداد پنج

 

 


