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  !راني ای اتمی ھاتيمعامالت آشکار و نھان بر سر فعال
   
  

 حکومت ني رو، سران انياز ا. است ی اندهي فزایاسي و سی اقتصادی دچار بحران ھاقاي عمران،ي ای اسالمحکومت

ن می نژاد، به ھر سازش و معامله ای و احمدی خامنه ایس ھمه علأو در ر رای ت ا بلکه ب د ت رون رفت از ی دھن  ب

 راني مردم اتي که اکثریدر حال.  کنندداي پيی حکومت در حال اضمحالل شان، راه حل ھای موجود و بقایبحران ھا

اعتصاب .  شوندی متوسل میکي آن به ھر تاکتی برکناری خواھند و برای را نمیمت جان حکونياعالم کرده اند که ا

تان، ی نفر از مردم شھرھاونيلي مني چندرياخ اکي از آن تاکتیکي کردس ق و شکوھمندی ھ ه سران و ی موف ود ک  ب

  . کردمهي را سراسیالممقامات حکومت اس

ه تيضع کشور را آرام و موقع که وني ای برا،ی حکومت اسالمی ھانيسي و تئورسران د ب  دولت را مناسب نشان دھ

دان ی الوقوع در تھران، طرح انتقال اجباربي مداوم زلزله قرغيتبل.  شوندی متوسل میھر ترفند ا و کارمن  شرکت ھ

ان، تعطدتري حجاب و حمله شدتي رعای طرح ھاگر،يو دانشگاه ھا از تھران به نقاط د ه زن ران یلي ب  کالن شھر تھ

 اتي از جناژهي ھا جامعه و به وتي از واقعی انحراف افکار عمومی ترفندھا براني از جمله ارهي کنفرانس و غليدلبه 

زار،یطي شرانيدر چن.  استیحکومت اسالم ه برگ روه ی از جمل ا تبل١۵ نشست گ ه ب ران ک اتي در تھ  و عي وسغ

  . ترفندھاستني از ایکي برگزار شد، ادي زی ھانهيھز

   

نبه ني و دومیس ه از عصر روز ش ور[بھشتي ارد٢۶ نشست گروه پانزده ک ا ١٣٨٩ ]ث ر ب ه ٢٠١٠ ی م١۵ براب ، ب

ا،ی وزارت امور خارجه حکومت اسالمی تھران آغاز شد، به گفته سخن گویزبانيم ا ی قرار بود راھکار ھ ه ب  مقابل

د»  جھانیبحران اقتصاد« رار دھ ار ق ان پرست، در نيرام. را در دستور ک زارلي دالگريد خصوص مھم  ی برگ

ه ای اسالمیجمھور«اجالس گروه پانزده گفته  ط عادالن ا رواب سته شدن ی در صدد است ت ان، در جھت شك  در جھ

  . برقرار کند» انحصار چند كشور خاص

ه مرمتعھدي در حال توسعه عضو گروه غی از کشور ھای پانزده، در اصطالح به مجموعه اگروه ه ی ھا گفت  شود ک

ه ا.  خود را آغاز کردتي فعال،یالديشتاد ماواخر دھه ھ وزده عضو دارد؛ انيالبت ون ن م اکن روه ھ وان راني گ ه عن  ب

  .  آن در آمدتي به عضو١٣٧٩ کشور در سال نيھجدھم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 تر دولت ھا در سطح شي آن کرده بود، بکيپلماتي دتي اھمراموني پیاري بسغاتي تبلراني اجالس گروه پانزده که ادر

د، ر.  خود شرکت نکردندیاسيس مقام نيباالتر شار اس ا ب يحت  در ی حکومت اسالمی متحد اصله،ي جمھور سورسي

رایلي مذکور حاضر شود، تمااجالس در ھماني که قرار بود به عنوان کشور مزي عرب نی کشورھاانيم  حضور ی ب

  . اجالس نشان نداد و در آن شرکت نکردنيدر ا

ر داراي٧  در تھران با حضور١۵ وزيران گروه اجالس تاده ٢ و ی وزير خارجه، يک وزي ر، يک فرس اون وزي  مع

ران ١۵ گروه ی مھر، در اجالس وزرای حکومتیبه گزارش خبرگزار.  سفير در تھران برگزار شد۵ويژه و   در تھ

زیج ر خارجه ون سوئال، ال پريس وزير خارجه سريالنکا، نيکوالس مادورو مورس وزي راد مدل ر خارجه ی م  وزي

ر یسيم باراش مومبر گگنلالجزاير،  ل، مديکه نيانگ  وزي  وزير خارجه زيمبابوه، سلسو آموريم وزير خارجه برزي

  . شرکت کردندی مالزی وزير دارايیخارجه سنگال و داتوک محمد حنازله احمد حسين

دونزی چنين روزالن ايشارجنھم ر خارجه ان د العراب،ی معاون وزي ه مصر و اوسوالی محم ر خارج اون وزي دو  مع

  . بودند١۵ از ديگر مھمانان اجالس گروه ی جمھور شيليسيآلوارد نماينده ويژه ر

فير فراس و و س د در ژن دگان در ی ھن ر شرکت کنن ران از ديگ ه در تھ فير نيجري راه س ه ھم ران ب و و تھ ا در ژن  کني

  . اجالس تھران شرکت کردند

ن کشور در نماينده اردار اي راه ک ه ھم و ب ين در ژن ده در  دائم آرژانت ز از ديگر شخصيت ھاي شرکت کنن ران ني تھ

  .اجالس تھران بودند

ل، .  از اين کشور در اجالس تھران حضور داشتی مکزيک نيز به نمايندگسفير ين، برزي زارش، آرژانت بنا بر اين گ

را،یشيل دونزي، اي د، ان الز ونزوئال، جامائيکا، مکزيک، الجزاير، مصر، کنيا، نيجريه، سنگال، زيمبابوه، ھن  ین، م

  . دھندی اين گروه را تشکيل میو سريالنکا اعضا

. رياست اين گروه را عھده دار شد) کوبا( و در حاشيه اجالس سران جنبش عدم تعھد در ھاوانا ٢٠٠۶ در سال ايران

روه  اريخ ١۵سيزدھمين اجالس سران گ پتامبر ١۴ در ت زار شد٢٠٠۶ س ا برگ ا پايتخت کوب اردھمين .  در ھاوان چھ

  .دي ارديبھشت در تھران برگزار گرد٢۶ شنبه ١۵ سران گروه اجالس

ه سی به گزارش ايسنا، منوچھر متکبنا نبه در افتتاحي ه عصر ش روه ی ک ران گ ين اجالس وزي ران ١۵ و دوم  در تھ

 ی اين اجالس در چنين شرايطیبرگزار:  اجالس وزيران عضو اين گروه افزودی گفت با اشاره به برگزاریسخن م

ن افزايد، از یانه اجالس سران بر اھميت و حساسيت کار ما مو در آست ن اي ران اي ه اجالس وزي سته است ک  رو شاي

روه ی رفع تنگناھا، ھمکاریگروه برا ردن گ دتر ک رای و توسعه و تقويت ھمکار١۵ و کارآم ا ب ان ی ھ  تحقق آرم

ل اجرای عملی مان، توصيه ھای ملت ھایھا دء و قاب ا در ی را جمع بن رده ت ورد بررس ک رار یاجالس سران م  ق

رد س از . گي سنا، پ زارش اي ه گ خنرانب ضور یس دون ح د و ب ار ش تور ک ست وارد دس الس، نش ن اج ه اي  افتتاحي

  .افتيخبرنگاران ادامه 

ران ه ھمس ه بھان ت، ب ست پاني حکوم تي نش راتخ شور را ب رانس را از بلي روز تعط۵ ی ک ل کنف د و مح  مي کردن

ران ی مرکزی ھااباني بان و کنترل را در خدهي دی ھامي تیردند و در سطح گسترده ا اعالم نکیاعتراضات مردم  تھ

ستقی در برنامه ھامايصدا و س. مستقر کردند ف، م ستقي و غمي مختل شوميرم ردم را ت ه سفر قي م ه شمال ۵ ب  روزه ب

  . کردرانيا
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زاری اھداف سران حکومت اسالمگري داز روه ی در برگ اتي فعالهي، توج١۵ نشست گ ه در ی اتمی ھ ود ک  شان ب

ه ای از مواضع قبلیني نشست با عقب نشني اهيحاش ا برزی شان، با عجله تفاھم نامه سه جانب  سرھم هي و ترکلي را ب

  .رندي سازمان ملل را بگتي امنی شورای ھامي کردند تا جلو تحریبند

ا، حکومت اسالممي از تحریدي دور جدبي تر شدن تصوی، ھم زمان با جد١٣٨٩ بھشتي ارد٢٨ دوشنبه روز  ی ھ

ورد نی غنوميمبادله اوران» تفاھم نامه« ا سوخت م ده ب راازي ش ور پژوھشکي ی ب ا برزی راکت ه هي و ترکلي را ب  ب

ر امانتیحکومت اسالم«امضاء رساند که براساس آن  ران ب ذار  اي م غن١٢٠٠ یگ وم ک وگرم اوراني  شده در ی کيل

  ».ترکيه موافقت کرد

هي که صبح دوشنبه در تھران امضاء شد، نتی نامه اتفاھم ذاکره ا١٨ ج ران می ساعت م ل در تھ ه شب قب ود ک  اني ب

د هي امور خارجه ترکريبالفاصله پس از امضاء تفاھم نامه، وز.  انجام شدیلي و برزی اهي ترک،یرانيمسئوالن ا  احم

  .ستي نیازي نراني امي به تحرگريداوود اوغلو اعالم کرد که د

ه امضاء وزراهي و ترکلي برزران،ي ای مشترک دولت ھاهياني از بیشبراساس بخ ه ب  دهي خارجه سه کشور رسی ک

 را هي به ترکنيي شده با درصد پای غنومي اورانلوگرمي ک١٢٠٠ موافقت خود را با ارسال راني ایاست حکومت اسالم

ا در ی می اتمی انرژی المللنينس ب و آژانسه فراه،ي روسکا،ي شامل آمرني و منتظر پاسخ مثبت گروه ورفتهيپذ  ماند ت

ران و یجزئيات بيش تر تبادل سوخت از طريق توافق نامه کتب«صورت نظر مثبت آن ھا  ين اي وط ب ات مرب  و ترتيب

  .  شودنييتع» گروه وين

شترک، حکومت اسالمهياني بني از ایگري بخش ددر ا ی م د شده ت ان« متعھ ه یاز زم د خود را ب ن تعھ روه وي ه گ  ک

د ه اعالم نماي ن بياني ه ا«و » شرايط و مفاد اي اره جزئیپس از  توافق نام روه واتي درب ا گ راني آن ب ه امانت ی ب  ب

ردی، آمادگ) کيلوگرم١٢٠٠( کم یگذاشتن مواد با غنا د ک ان خواھ اه بي روه «در عوض » . خود را در طول يک م گ

ق  ه در طول يک سال  وين نيز مطابق ھمين تواف وگر١٢٠نام ات کيل ور تحقيق از راکت ورد ني واد م ه یم م ران را ب  تھ

  ».دھد  یايران تحويل م

رای حکومت اسالمیاز آمادگ« ترکيه، لي برزني ھم چنه،ياني بني ادر ران ب داوم گفتگوی اي شورھا  ت ا ک ا ب  ۵+ ١ یھ

ل حول نگران  یف کما ه و برزي ا  یالسابق در ھر مکان از جمله در ترکي ایھ ر مبن دای مشترک ب ته جمع تعھ  یت دس

  .  استقبال کرده اند»یبراساس مشترکات دو بسته پيشنھاد

ا راني شده ای غنومي اورانی که موجودهي شده به ترکی غنومي اورانلوگرمي ک١٢٠٠ شود در قبال ارسال ی گفته ماما  ت

م درازي امتکي ،ی حکومت اسالمیاواخر تابستان گذشته است، مقام ھا تي ھ د  و برزاف رده ان هي پذهي ترک ولي ک  رفت

ه جی حرکتیا تبادل سوخت ھسته «اند که  ازنده، رو ب و س رای نقطه شروعل ان ملت ی ھمکاری ب ا است  مي و » ھ

ز ھسته یھا  در زمينه فعاليت ی بايد به تعامل مثبت و ھمکاریچنين حرکت« ه یا  صلح آمي دايت شود و از ھرگون  ھ

ران تحت یا  که به حقوق و تعھدات ھسته یتھديدآميزھا   اعم از اقدامات، رفتار و يا بيانيه یتقابل ه مNPT اي  ی لطم

  » . جايگزين آن ھا شودیا  ھسته ی اجتناب گردد و ھمکارندز 

   

ژاد ری رھبر، محمود احمدی خامنه ای هللا علتي از جمله آ،ی باشد سران و مقامات حکومت اسالمادماني اگر ي ن  سي

ر والی و علی ملتي امنی عالی شورای مقام ھاني چن مجلس و ھمسيي ریجاني الریجمھور، عل شاور یتي اکب ه م  ک

 فقط در یمبادله سوخت ھسته ا« خود را یرسم به صراحت موضع شي ھست تا چند روز پزي الملل رھبر ننيامور ب

ز نظامرانيمبادله سوخت در داخل ا«:  گذشته گفته بودند کهزيي کردند، حتا در پای عنوان م»رانيا » . است خط قرم
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شر،ي تفاھم نامه اخن،يبنابرا ات حکومت اسالمیني عقب ن  شان در ی قبلیاسي از مواضع سی آشکار سران و مقام

  . استی اھسته ی ھاتيمورد فعال

ل آنيمشاور ب« با عنوان یتي اکبر والی توافق، علني از اشي ھفته پدو ه اتي المل زار»ی هللا خامن ه خبرگ  ی رسمی ب

ان در خارج ای سوخت ھسته ادكنندهي تولی كشورھایخبر«: دولت، گفته بود ادل سوخت آن  ی اصرار مران،ي بر تب

ه سوخت را بستي سوء ظن است؛ چه اصرارختنيكنند كه سبب برانگ ه مبادل د؛ اورانروني ك اومي ببرن ا غن  ٢٠ ی ب

شان م اصرارنيا. رندي بگلي درصد تحو۵ اي ۵/٣ ی با غناومي و اوراناورندي برانيدرصد را به ا ا ن ه ی آن ھ د ك  دھ

  » . خارج كنندراني را از دست اهي سرماني خواھند ای پشت آن است و میبيفر

رده في توص»انيرانيحاصل خون دل ا« شده را ی غنومي اورانني ھم چنران،ي ای مشاور رھبر حکومت اسالمنيا  ک

ا بگذاری غرباري در اخت شده است،ی سازی را كه با خون دل غنراني شده در ایمواد غن«: و گفته بود ئن مي ھ  مطم

  » . كه آن ھا به قول خود عمل كنندميستين

 موضوع طرف ايال كه آؤ سني، در پاسخ به ا» باشدراني در ادي بایتبادل سوخت ھسته ا« کرده بود که ديکأ ت،یتيوال

د،  دارند؟ ای روابط درستهيآن ھا مگر با ترك«:  است، گفته بودی منتفزي نهيثالث مثل ترك د بكنن گر بخواھند نقض عھ

  » . كند تا به تعھدات خود عمل كنندبور تواند آن ھا را مجی نمهي كنند و تركینقض عھد م

ا ال دني اب المميدي ح ت اس ات حکوم ران و مقام ا س ه تنھ نبه ن ه روز دوش ا نگران،ی ک ردي از دور جدی ب  و مي تح

ه ترکی غنومي ارسال اورانگر،ي دی از سوی سو و اعتراضات مردمکي از ی المللني بیفشارھا  را هي شده خود ب

د،يپذ روه ورفتن تقبال گ د در صورت اس د ش ا متعھ ه حت ا و پس از نني بلک ان يیھ ا آن ق ب دن تواف وگرمي ک١٢٠٠ ش  ل

رای سوخت ھسته الوي ک١٢٠ سال کي ی منتقل کند و در عوض طهي ماھه به ترککي شده خود را ی غنومياوران  ی ب

  . کندافتيھران در تیراکتور پژوھش

   

ه وجود آورده استاني را در میدي اختالفات جد،ی حکومت اسالمی ھسته ایني عقب نش دار دولت ب ات طرف .  مقام

 دي جناح حاکم است، با انتقاد شدی از چھره ھازي مجلس که خود نی مرکز پژوھش ھاسيي ری نمونه، احمد توکلیبرا

  » . نه تبادل سوختد،ي نامراني ایا  سوخت ھسته انتقال هياني بدي را باهيناي بنيا«:  منتشر شده، گفته استهيانياز ب

سته هي و ترکلي برزران،ي اهياني کرد که بدي تاک،یتوکل ه سوخت ھ ا ا «یا  در خصوص مبادل ا، انيت   کي را راني ج

 هيو به خاک ترک خارج کند شي خود را از تسلط خوی درصد۵/٣ ومي اورانلوي ک١٢٠٠ سازد که کل  یطرفه متعھد م

  » . بسپاردی تعھدچي ھی غربیرمدعامنتقل کرده و تحت سلطه آن کشور قرار دھد بدون آن که طرف پ

هي است و در نتهي شبکيپلماتي تر به تعارفات دشيب  هيانيب«:  افزودهياني بني ضمن مخالفت با ایو ا اج ا اني ت  راني ج

  » .دھد  ی ادامه مذاکرات از دست می را براشي اھرم خونيتر  یخودش را متعھد کرده است و با کمال تعجب قو

ا ی اند مصالح مل دهي تبادل سوخت نامهياني که آن را بهياني بنيا« که ني براديکأ مجلس با تی مرکز پژوھش ھاسيير  م

دمتياگر قرار باشد بن بست به ھر ق«:  کردحي، تصر» کند ی نمنيرا تام ا چن را اساس رني شکسته شود، چ  یا سال ب

روه وم؟ي موفق شدومي اورانیت صنعدي و به تولمي کردیستادگي حق مسلم ملت ایفاياست ر گ  درصد ٢٠ ومي اورانني اگ

ه در غدي قرار داد و تھدی ساز ی ھر نوع غنیلي را توقف و تعطليرا نداد و شرط تحو  مي صورت تحرني اري کرد ک

  » کرد؟مي چه خواھميکن ی اعمال مديجد

تن وزن ترکهي شده به ترکی غنومي ارسال اورانیق برا توافني ھم چناو، اال رف اھش وزن حکومت هي را باعث ب  و ک

دفي توص،یئ  در معادالت منطقه رانيا ود احم ته محم ه توافق روز گذش ا رجب ی کرد و به صراحت گفت ک ژاد ب  ن
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دیده ھسته ا در پرونین المللي بی از اثر گذاشتن فشارھای نشانه الواي اردوغان و لوال داسبيط ژاد ی بر دولت احم  ن

  . است

اجراني ھم چن،یتوکل ه م ادل سوخت ھسته ی خبر داده است که خود و ھم فکرانش قصد دارند تا با ورود مجلس ب  تب

  .  ھمراه کنندیگري دی نژاد را با شرط ھای مورد توافق احمدهياني بیا

   

ل ١٣٨٩ بھشتي ارد٢٧ فارس، دوشنبه ی حکومتخبرگزارى الن ومسؤ«:  نوشت یاز يک كارشناس حکومت، به نق

ه يكى از اھداف اصلى  جمھورى اسالمى در گسترش مناسبات با كشور برزيل اين واقعيت را بايد در نظر بگيرند ك

ين  صادى، سياسى و ب ط اقت سترش رواب ل در گ ى، برخوردارى از جاي برزي اھىالملل هگ ر در چان ى و كسب   بھت  زن

  ». است ىيت متحده و كشورھاى ثروتمند اروپاامتيازات بيش تر از اياال

   

 از تبادل سوخت ،یبر اساس منافع مل« اعالم کردند که ی اهياني با انتشار ب،»ی مذھب- یمل «ی از چھره ھای جمعاما

  » .کنند  ی متي حمای ا ھسته

ار، حسهياني بني ادر ي رضا ر،یعي رفني که به امضاء محمد بسته نگ انی تق،ی طوسسي  ،یعزت هللا سحاب ،ی رحم

دیجاني رضا عل،ی اعظم طالقان،یني شاه حسنيحس ام ال ارني و نظ ه ادهي رسی قھ اره ب ا اش ه ني ب  از یبخش مھم« ک

ه بحران »  کنند ی می خط فقر مطلق زندگري از آن زی و بخش قابل توجھی خط فقر نسبري زرانيمردم ا اره ب و با اش

  . معضل نام برده شده استکي به عنوان ی ھسته ا موجود در کشور  از بحرانیاسي و سیاقتصاد

ته استني در الىي است، در تحلکي موسوى، نزدنيرحسيکه به م» کلمه «نترنتىي اگاهيپا اق «:  باره نوش بررسى اتف

رل شرا  را جدى هي فرضني اريھاى چند روز اخ  راى کنت ه دولت ب رد ک ر ک ته طيت ام خواس ه تم ى ب ھاى غرب   داخل

  ». اى تن داده است  انرژى ھستهنهي در زمشيخالف شعارھا

ه ا  سههياني شنبه در سرمقاله خود از ب  روز سهزين» جمھورى اسالمى «روزنامه اره لي و برزهي ترکران،ي جانب  درب

  . کرده استادي »نىينش عقب «اى به عنوان  مبادله سوخت ھسته 

ان سوخت تبادل«نامه تھران از   روزنامه با اشاره به مفاد توافق نيا ر اوران٢٠ ھم زم  مي سه و نومي درصد در براب

وان »راني اازيشود براساس ن  که مبادله مى ومىي اورانزاني منيي و تعرانيدرصد، انجام مبادله فقط در خاک ا ه عن  ب

ته ااديسه شرطى  ه نوش ه ني کرده است که ب ر روزنام ه رھب ه مبادل راى ھرگون ته ب  جمھورى اسالمى در سال گذش

  .اى اعالم کرده بود ھسته سوخت 

شده تي سه شرط رعاني از اکي چي تھران، ھروزي دهيانيسفانه در بأمت«:  جمھورى اسالمى، افزوده استروزنامه  ن

 از رد،ي بگلي تحوزىي خود را قبل از آن که چومي درصدى اوران۵/٣ سوخت  لوگرمي ک١٢٠٠ است رفتهي پذرانيو ا

ا نيا. ردي بگلي درصد غنى شده تحو٢٠ سوخت لوگرمي ک١٢٠ مقدار  سال بعدکي و ظرف ديکشور خارج نما ه تنھ  ن

  » .باشد  ھاى اعالم شده قبلى مى  نهي آشکار در ھمه زمنىي نش  عقبکي بلکه ست،ي ھاى مذکور ن  شرطتيرعا

 ني اراني درصد در داخل ا٢٠ سوخت دينژاد درباره تول  با اشاره به اظھارات محمود احمدى ني روزنامه، ھم چننيا

ري دراني در اومي درصدى اوران٢٠ سازى  پرسش را مطرح کرده است که در صورت غنى ه امضاء ازىي چه نگ  ب

  .نامه براى مبادله سوخت وجود دارد توافق 
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 امانت ی روز پس از امضاء تفاھم نامه تھران براکي تنھا بھشت،ي ارد٢٨ هي ترکري اردوغان، نخست وزبي طرجب

ه اکي در عرض راني کشور، اظھار داشت اگر انيشده در خاک ا  ی غنمويگذاشتن اوران د، ني ماه ب  توافق عمل نکن

  .تنھا خواھد ماند

ه شوراد،ي در مادربھشتي ارد٢٨شنبه   اردوغان، روز سه بي طرجب اره تي امنی ضمن حمله ب ل، درب ازمان مل  س

تنيا ق گف ر ا«:  تواف د برزرانياگ ادار نمان داتش وف ه تعھ امهي ترک ولي ب ته و از صحنه بی گ و برداش ه جل  روني ب

  ».خواھند رفت

شاور را،ي گارسوي مارکو آئورلبھشت،ي ارد٢٨شنبه   حال روز سه ني عدر ي م ورسي ه ل،ي برزی جمھ رد ک  اعالم ک

 لمان درباره برنامه ھستها به عالوه تي امنی شورایمي خواھان آن ھستند که به مذاکرات پنج عضو داهي و ترکليبرز

  . وندندي بپراني ایا 

لي مون، دبی روز پس از توافق تھران، بان گکي ل متحد نرک ازمان مل شان دادزي س ه آن واکنش ن سبت ب ارت.  ن  نيم

تني مون در ای بان گی سخن گو،یرکينس اره گف ليدب«:  ب د است ارک را  ی توافق مني معتق د ب  ی اعتمادسازیتوان

 و جامعه ی اتمی انرژی الملل نيتر با سازمان ب  گسترده ی باشد اگر با ھمکاریت گام مثبراني ای اتمی ھا درباره برنامه

  ».م شودأ تویجھان

ق ادر ورد تواف ولي و برزهي ترکران،ي واکنش به آن چه در تھران م رو، سخن گ ار وال ت، برن رار گرف  وزارت ی ق

ار د ه، ب ريخارج ا تگ ر اديکأ ب راه اعضاني ب ه ھم شورش ب ه ک ري دی ک ا ميتحر «تيمن ای شوراگ ازه را در ی ھ  ت

ور آب سنگیاز س ی ادامه غنراني ایله اتمأاصل مس«:  گفت»ميکن  ی آماده مورکيوين ز، ساخت رآکت  در ني در نطن

  ».اند پاسخ مانده   ی است که بی اتمی بازرسان آژانس انرژیھا  قم و پرسش تياراک، پنھان کردن سا

  ».یا  هي حاشی ا لهأ است، مسی اعتمادسازی برایتنھا حرکت... وميله اورانمباد«:  خطاب به خبرنگاران افزودوالرو،

ه ني اروپا، در عهي اتحادی خارجاستي سسيي اشتون، رني کاتری گوسخن رده است ک اره ک دم ھمکار« حال اش  یع

ر تصوشي که پيیھا  به قطعنامه یاحترام  ی و براني ای از سویجد ه دال»  شدهبي ت شارليرا از جمل  هي اتحادی پاف

  . تھران عنوان کرده استهي ھا عل مياروپا بر دور تازه تحر

شني اکا،ي اروپا و دولت امرهي شده، اتحادینغ ومي زمان با انتشار متن تفاھم نامه مبادله اورانھم  حکومت یني عقب ن

ورد ی ندانستند و خواستار رفع نگرانی را کافیله تبادل سوخت ھسته اأ در مسیاسالم اال نظاماھ« در م  یداف احتم

  .  شدند»ی ھسته ای ھاتي از فعالی اسالمیجمھور

ران ی اهياني در ببھشتي ارد٢٨ سفيد روز دوشنبه کاخ ه دولت اي رد ک ودن « اعالم ک ز ب د صحت صلح آمي وز باي ھن

  » . ھا روبرو شود  خود را ثابت کند و در غير اين صورت با عواقبش از جمله تحريمی اتمیھا فعاليت 

ه غن «ی اسالمی گفته شده جمھوره،ياني بني ادر ه ساخت بمب اتمی سازیھنوز ھم ب ه ممکن است ب وم ک  ی اوراني

  » .دھد  ی شود، ادامه میمنتھ

رداختن « در ی با اشاره به سوابق حکومت اسالمني ھم چنکا،يمرا دولت هياني بدر ه پ از ب داتش و ني نقض مکرر تعھ

ه نگران»  ايرانیه اتم در برنامیا  و پايه یبه مسائل اساس ایآمده است ک اي آمری ھ انک ه جھ ان در ی و جامع م چن  ھ

  .  استی خصوص باقنيا

ه م٢٠ اورانيوم تا سقف ی سازیھنوز به غن «ی شده که حکومت اسالمديکأ تد،ي کاخ سفهياني بدر د   ی درصد ادام دھ

ته فعالی شورای قبلی ھا که خالف قطعنامه ا خواس ه از آن ھ ق ی سازیيت غن امنيت است ک ه حالت تعلي  خود را ب

  » .درآورند
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ا وجود ی متي حمای حکومت اسالمی ھااستي تر از سشي ھم که پهي روسی جمھورسيي مدودف ریتريميد رد ب  ک

ه آی پرسش مطرح منياکنون ا«:  کرد کهديکأ ت،ی روز دوشنبه حکومت اسالمینياستقبال از عقب نش  ني ااي شود ک

  ».ري خاي است ی کافيیتوافق نامه به تنھا

تاير «ی روسی بنا به گزارش خبرگزارني چنھم سني در حی کارشناسان روس،»ی نووس ه مري تف  ران،ي ااني معامل

 ی برای کم غناومي تن اوران١٢٠٠ صدور ی براراني کنند که موافقت ای نظر را عنوان مني تر اشي بلي و برزهيترک

  . استتي امنی شورای احتمالماتي از تحررانيکردن ا دور ی برایاسي سی مانورهي به ترکینگھدار

انیتوي انستی المللني بتي مرکز امنسيي، ر» آرباتوفیآلکس« صاد جھ ط بی اقت ه ی المللني و رواب تاير« ب  »ی نووس

ادي است که در جھت ایپلماسي مانور دکي نيا«: گفت اق مج د و پدتي امنی شورااني نف ل متح ازمان مل  آوردن دي س

وده و ا) راني ایله ھسته اأ حل مسیبرا (ديروزنه ام اديب هي زمج ه علستي ان دابراني اهي ک ه دي شدري ت ار گرفت ه ک  ب

  . به شکست منجر خواھد شدزي نلي مانند برزیلي تکمیانجي معامله با شرکت مني احتمال داد که باالخره ایو» .نشود

س ار ایآلک اتوف، رفت ا راني آرب رق« را ب ازار ش رد سهي مقا»یب ت آن رس ک ت وق اندهيو گف ه جھ ه جامع  ی است ک

  . شودمي متحمل تحردي در صورت انصراف از آن ھا بارانيد که ان کمي را تنظیطيشرا

اعی خارجاستي سی شوراسيي، ر» کاراگانوفیسرگ« ه را موفقني امضاء ازي نهي روسی و دف ق نام  ی بتي تواف

 اوال از امکان کايو آمر» ۵+١« گروه ،یاست که جامعه جھان بدان معننيا«: دي گوی شمرده، مراني ایپلماسي دديترد

د، ثانماتياعمال تحر شان مراني اا،ي بازمانده ان ه حمای ن د ک اني از الي و برزهي ترکتي دھ ه معن ادي ای کشور ب  ج

ه  ھستی کرد که بدنه انحصار کشورھاديکأ تیو» . را ندارندی سالح ھسته ادي است که امکان توليیائتالف کشورھا

  . در حال ترک برداشتن استیا

  

ه الزم ات حکومت اسالمیادآوري ب ه توافق ارچي ھی است ک ه اعتب داردی گون اکنون ارايز.  ن ت، اني ت ب غ حکوم ل

رده استی المللني بی خود با ارگان ھای المللنيتوافقات ب ا را نقض ک را.  و دولت ھ ق طرحیب ل طب ال، قب ه ی مث  ک

ه اه در مای محمد البرادعتيريحت مد تی اتمی انرژیالملل نيآژانس ب ود راني اکتبر سال گذشته ب رار ب رد، ق ه ک  ارائ

ه روسومي اورانرهي ذخرانيا د و در نھالي تحوهي خود را ب هي متي دھ ا ل ورد نی سوختیھ سه ازي م  خود را از فران

  .ردي بگليتحو

النآن سر باز ز رشي طرح از پذني با ای پس از موافقت اصول،ی و مقامات حکومت اسالمسران  ید، اما اکنون در ح

ا  مي تحربي متحده به تصواالتيس آن ھا اأ و در ری غربیکه کشورھا ازه علیھ سهي ت ران ب ده کي نزداري تھ د   ش ان

  .  طرح موافق استني با اشود و مبادله ی نگھدارهي در ترکومي که اورانی در صورتديگو  یم

داری البرادعیلي تکمشنھادي تر از قبول پشي پراني که استي در حالنيا ه متضمن نگھ ده ا  ی غنومي اورانی ک  رانيش

  . بود، سر باز زده بودهي ثالث مانند ترکیدر کشور

رد نخستين و، اعالم ک ه ژن ى، ب  بار در اول اكتبر سال قبل ايران پس از عزيمت سعيد جليلى، دبير شوراى امنيت مل

ا سوخت ٣.۵ كيلوگرم اوانيوم ١٢٠٠ارسال كه فرمول پيشنھادى محمد البرادعى را داير بر   در صد غنى شده خود ب

ه ت.  در صد غنى شده خواھد پذيرفت٢٠ رانپس از مراجعت جليلى ب ران از اجراى ھ اده، اي به س د محاس ام چن  و انج

  .مبادله سرباز زد
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رانأس ھيأ اكتبر كه سلطانيه بر خالف انتظار در ر٢٧ فاصله اول اكتبر تا در دگى اي دون ت نماين د و ب ن ش ازم وي  ع

ران  ات رسمى اي سيارى از مقام ران بازگشت، ب ه تھ ه سوخت، ب انجام ھر نوع مذاكره جدى با آژانس پيرامون مبادل

  . ميدندمخالفت خود را با اصل مبادله اعالم کرده و آن را فريب نا

يس مجلس شوراى در انى، ري ى الريج يس دوم و عل اھنر، نايب ري ه  آن روزھا، محمد رضا ب يش از بقي اسالمى، پ

  .والن حکومت اسالمى، مخالفت جدى خود را با اصل مبادله سوخت اعالم کردندؤسم

ز در عالء رژى مجلس ني سيون ان ى، عضو كمي اظم جالل ين ك م چن سيون خارجى، و ھ يس كمي  الدين بروجردى، ري

د س. مخالفت با طرح به اعالم نظرات خود پرداختند اه بع ادي فدحسنييك م سلح ،یروزآب تاد کل نيروھاى م يس س  ري

  .حکومت اسالمى نيز با انتقاد از طرح، آن را رد كرد

ام داد و ريخأ تی اندکبا  ميرحسين موسوى نيز به جمع منتقدان مبادله سوخت پيوست و آن را تاراج دارايى ھاى ملى ن

ى ساخت وق مل رفتن حق ده گ ه ندي تھم ب ه . دولت را م ز ب ژاد ني دى ن ود احم ا محم دان پيوست و متعاقب ه منتق ع بقي جم

  . از ھمه، مخالفت خود را با اجراى طرح اعالم داشت» پرروتر و رساتر«

تور ٢٠١٠ فوريه ٩ اكبر صالحى، رييس سازمان انرژى اتمى حدود چھار ماه بعد در على ه دس  اعالم داشت كه بنا ب

به منظور انجام غنى سازى .  كرده است درصد را آغاز٢٠محمود احمدى نژاد، ايران غنى سازى اورانيوم تا ميزان 

  .  را در نطنز به كار انداخته اندنتريفوژ سا١۶۴ شكل از ٨ - درصد ايران يك آبشار خاص موسوم به اس٢٠

ا غلظت ندي گوی مکارشناسان ده ب ى ش  درصد ٢٠ که محصول اين آبشار تاكنون در حدود شش كيلوگرم اورانيوم غن

وده است و. ب زايش غلظت اوراني ا اف ه غلظت ٢٠م ت افتن ب راى دست ي ان الزم ب ه داراى ٩٠ درصد، زم  درصد ك

  . دھدیمصرف نظامى است به نصف تقليل م

 در ٢٠ كيلوگرم اورانيوم غنى شده خود دريافت خواھد كرد سوخت ١٢٠٠ فرمول وين، آن چه ايران در قابل مطابق

  .صدى براى يك راكتور پنج مگاواتى آزمايشگاھى در تھران است

د .  سال قبل از سوى آمريكا در اختيار ايران قرار گرفته و عمر مفيد آن عمال پايان يافته است۴۵ ياد شده اكتورر تولي

ور أبه منظور ت. پاره اى از راديو ايزوتوپ ھاى دارويى از جمله محصوالت اين راكتور كھنه است مين سوخت راكت

ون دالر از ٢٠ كيلوگرم سوخت ٢٣ حدود ١٩٩٣ياد شده، ايران در سال  ى سه ميلي ه ارزش تقريب  درصد غنى شده ب

اد . آرژانتين خريدارى كرده است ور ي ه فعاليت راكت باقى مانده اين سوخت ھم چنان تا دو يا سه سال ديگر براى ادام

  .شده كافى است

  .ده است سال پيش از اين مرز عبور كر٢٠ سال است و راكتور تھران ٢۵ راكتورھاى اتمى در حدود ی واقععمر

ران ماينه ب افتى اي ه جاى مصرف سوخت دري ه ی ترتيب، نه ارزش اسمى و نه برابرى حجمى و ن دى ب د پايبن  توان

 سال ١۵به عالوه ايران براى دست يافتن به اين حجم اورانيوم، پنج سال در فاز توليد و . توافق ياد شده را توجيه كند

  .ر نطنز صرف وقت و عمال ميليارد ھا دالر ھزينه صرف كرده استتا رسيدن به مرحله توليد اورانيوم غنى شده د

   

ای وزراني، ماب٢٠٠٣ است که ھفت سال قبل در ماه اکتبر سال یادآوري به الزم  و يی خارجه سه کشور بزرگ اروپ

  . بوددهي در محل کاخ سعدآباد تھران به امضاء رسی حکومت اسالمی ملتي امنی شوراري دبیحسن روحان

زار) بھشتي ارد٢٧ (ینبه ھفته جار دوشروز ایپس از برگ ابی گفتگوھ ه م وال دا سني عجوالن ي رلواي ل ور سي  جمھ

ه جمع هي ترکري اردوغان نخست وزبي رجب طوستني و متعاقبا پران،ي دولت اسيي نژاد ری و محمود احمدليبرز  ب
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ه در صورت اجراديورز مبادرت در تھران ی ماده ا١٠ ی اهياني به انتشار بیحاضران، حکومت اسالم ی ک  شدن، ي

  . قرار داشتشي سال پ٧ سوق خواھد داد که ی و کم به ھمان نقطه اشي را براني ایبرنامه اتم

عدآباد در سال بموجب ه شورای، حکومت اسالم٢٠٠٣ موافقت نامه س اد قطعنام پتامبر ی مف اه س ه در م ام را ک  حک

اني با ارفت،يت پذ صادر شده بود بدون کم و کاسراني اهيھمان سال عل ه ج ه اجرای تفاوت که ب ن دادن ب ستقی ت  مي م

ا اجامعه ندگاني بده بستان با نماکي خود را در قالب رشيقطعنامه، پذ رار داد، ب ه در ازاء تمکني اروپا ق  ني ھدف ک

  . کندداي دست پزي نيیازھاي به امتی جامعه جھانینسبت به خواسته ھا

ران يی خارجه اروپاري سه وزتي مامورجهي و نتی اتمی انرژی المللنيس ب حکام آژانی از قطعنامه شوراھدف ه تھ  ب

داني و از می حکومت اسالمی کردن برنامه اتمیو روح موافقت نامه سعدآباد، خنث  راني شدن الي برداشتن خطر تب

  . بودی اتمی قدرت نظامکيبه 

ایار موافقت نامه سعدآباد، جامعه اروپا و غرب در قالب ھمکموجبه ب ه حمای ھ د ب دت، متعھ ه تي بلندم  از برنام

ه اافتني و دست دي گردراني ای اتمیرنظامي غیھا دني ب ذاکرات بع ه م ا راني ای ھدف را موکول ب ه اروپ  و جامع

 راني ااري در اختیشنھاداتي مجموعه پ٢٠٠۴ و بروکسل در سال سيجامعه اروپا پس از انجام مذاکرات پار. ساخت

ابی تجاری ھای شده، امضاء قرارداد ھمکاراديدر بسته . وان بسته اروپا معروف شدقرار داد که به عن  و راني اني م

رژکي به شرراني شدن الي تبد،ی درسازمان تجارت جھانراني شدن ارفتهي پذريجامعه اروپا، ھموار ساختن مس  ی ان

رق دي تولی براشرفتهي پیدن راکتورھا قرار دااري در اختران،ي نفت و گاز اعي در صنای گذارهيسرماجامعه اروپا،   ب

ودی و اتمی در مراکز علمراني ایکي تکنی و آموزش دادن کادر ھای سوخت اتمنيمأ و تیاتم ا منظور شده ب .  اروپ

ای میعالوه حکومت اسالمه ب ست از نت ارجي توان ه اتي امندر مشارکت ،یاسي سی ھای ھمک م چنی منطق  ني و ھ

  .گردد برخوردار زي نیتيضمانت امن

  : بودی و جامعه اروپا شامل چھاربند اصلی به جامعه جھانراني تعھد متقابل ا

انترراني اخيدر آن تار (ومي اورانی سازی داوطلبانه غنقي تعل-ا تگاه س ار در اختوژيفي ده دس اده ک  داشت و در اري آم

  ) شدی ملي دستگاه تشک١۶۴ بود که از وژھايفي آبشار سانترنيصدد نصب اول

اقیرا اج-٢ ل الح ام (ی پروتک شورھایتم ايی ک سترش سالح ھ ع گ ده من ه معاھ سته ای ک هي را پذی ھ اد رفت د مف  ان

  )  ساخته بودی قاعده خود را مستثنني از اخي تا آن تاررانيا.  اندرفتهي پذزي را نیپروتکل الحاق

زارش در نيا (راني ای اتمی ھاتي اسناد سوابق فعالی کامل حاوی گزارشمي تسل-٣ ا تنظ١٠٣٣ گ  و مي صفحه متعاقب

  .) شدميتسل

ان دولت ھشتم ی ھا تا حدودتي فعالنيا. راني در ای گذشته و روز اتمی ھاتي فعالنهي در زمی شفاف ساز-۴  در زم

  . مربوط به آن تن دادندی از خواسته ھای تا سال قبل به بخشزيانجام شد و دولت نھم و دھم ن

ا تبل١۵نشست سران گروه  مباحث چھاردھمين ني واقع مھم تردر ه ب اتي در تھران، ک سترده حکومت اسالمغ  و ی گ

ه بررس۵ یليبا تعط ا ب اتي فعالی روزه تھران برگزار شد تنھ اره جوراني ای اتمی ھ ورد محدود ني در ايی و چ  م

را. ماند ل، ب يس جمھور برزي يلوا ري وال دا س شرکت  یظاھرا رجب اردوغان نخست وزير ترکيه و لوييس ايناسيو ل

ه در حاش١۵در اجالس گروه  د ک ده بودن ران آم ه تھ ات دهي ب ا تعارف ه و ب ا عجل ه ھسته اکيپلماتي آن، ب اھم نام  ی تف

  .  را امضاء کردندیحکومت اسالم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

روه هي در حاشی تبادل سوخت ھسته اتي با محورلي و برزهي ترکران،ي سه جانبه انشست ران و ١۵ اجالس گ  در تھ

زایپشت درھا د بسته برگ د. ر ش ود احم ژاد، سعیمحم الی شوراري دبیلي جلدي ن وچھر متکی ملتي امنی ع  ی و من

  .ن نشست بودندي در اراني ای مذاکره کننده حکومت اسالمندگاني امور خارجه نماريوز

ه استیاردوغان، درباره سفر ناگھان ران گفت ه تھ و وز«:  خود ب ور خارجه طريصبح زود داوود اوغل  تماس ی ام

ول بهیتلفن ل قب ه آذربا.  استدهي رسی من اطالع داد که مذاکرات به سطح قاب ود ب رار ب انيمن ق روم ولج  مي تصی ب

رفتن نده،ي مرحله رسني به ایگرفتم حاال که بحث ھسته ا ا پس از گ ه آذرباراني الزم از اجيت اني ب ه ج  سفرم را ادام

  .ی دارند نه قطعی مشورتی شورا، نظر و راني امنيت ھستند و در ای شورای عضو غيردائمه،يبرزيل و ترک» .دھم

، به خبرنگاران ١٣٨٩ بھشتي ارد٢۴ روز جمعه هي ترکري اردوغان، نخست وزبي آلمان، رجب طوي گزارش رادبه

ران دد،يآ  یبه نظر م«: گفت ه تھ نبه من ب ري سفر روز دوش انگ ذ  امک امراي زست،ي نري پ ران گ  جھت ني در ای تھ

  » .برنداشته است

ود راني از اهي گفت که ترکاناردوغ دنيخود را در ا» عزم راسخ« خواسته ب ورد اعالم کن  هي ترکرينخست وز.  م

  ».مي رسانیاري روند ني به الي به ھمراه برزميما قصد داشت«: افزود

رد١۵ نشست سران گروه یاني نژاد در مراسم پای احمد،ی حکومت اسالمونيزي به گزارش تلوبنا  یبرخ«:  اعالم ک

ا گري کنند و انتظار دارند دی می سال قبل زندگ۶۵ ی ھنوز در فضاتي امنی دائم شورای اعضااز  دولت ھا و ملت ھ

وتي امنیشورا» «.تابع آنان باشند ر اساس ق ل متحد ب ازمان مل اعنيان س انی ارتج د و ی دوم عمل می جنگ جھ  کن

  ». و اعتبار خود را نزد ملت ھا از دست داده استيیکارآ

   

ران، کل از پس ه تھ ون،يامضاء توافق نام اي خارجه امرري وزنت ا چک رد ب ر سر پهي و روسني اعالم ک وشي ب  سي ن

  . انددهي به توافق رس،ی حکومت اسالمهي علیديقطعنامه جد

نبه روز وني کلبھشت،ي ارد٢٨ سه ش اي خارجه آمرري وزنت ا ک سکو و پکن در رابطه ب نگتن، م ه واش رد ک  اعالم ک

شان کا،ي خارجه آمرري حال وزنيدر ع.  انددهي به توافق رسراني در خصوص اتي امنیا شورديقطعنامه جد  خاطر ن

ا ھرچه سری تالش خود را مینمود که کشورش تمام د ت ر قطعنامعي کن ا ارانهي و سختگدي جده ت  راني در رابطه ب

  . شودبيتصو

ک، لي از قبنيت نوع سالح سنگ فروش ھشتي ممنوعتي کشورھا ضمن رعاد،ي قطعنامه جدسينو  شي اساس پبر  تان

ا ستمي س،ی زرھیخودروھا اي ھواپ،ی موشکی ھ ا ی و ھلماھ شتزي و نی جنگی کوپترھ ا ی ک ه ای نظامی ھ  ران،ي ب

ه مقصد ای خارجی ھا ی و کشتیراني ایھا  ی شده را در کشتیري مشکوک بارگیھا موظفند محموله   متوقف راني ب

  .کنند

ل (ورکيوياز ن فرانسه ی گزارش خبرگزاربه ام آمرکي، )مقر سازمان مل ايي مق نبه یک  بھشت،ي ارد٢٨ روز سه ش

ه شامل بازرسمي رژهي سازمان ملل علدي جدی ھامياعالم کرد که تحر ران از جمل ای از کشتی تھ  در مي رژني ای ھ

  . خواھد شدايدر

وشي که نخواست نامش فاش شود، گفته در پیکايي مقام آمرنيا ه اسي ن م شورایه کشورھا کی قطعنام  ی عضو دائ

  .  گنجانده شده استزي ناي تھران در درمي رژی ھای از کشتی بر سر آن توافق کرده اند، بازرستيامن
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 ی فقط به بازرسی آمده بود ولزي ن٢٠٠٨ مصوب مارس ١٨٠٣ در قطعنامه ی حکومت اسالمی ھای از کشتیبازرس

شتی کشورھا حق بازرسد،يداما در قطعنامه ج.  شدی ھا در بنادر محدود میکشت ای از ک  در ،ی حکومت اسالمی ھ

  . خواھند داشتزي را ناھايدر

 مشکوک از ی عضو سازمان ملل موظف خواھند بود تمام محموله ھای کشورھاد،ي قطعنامه جدبي صورت تصودر

  . کنندفي قرار داده و توقی مورد بازرساي را در درراني به مقصد اايمبدا 

ا علدي نوشت، دور جدیکايي به نقل از منابع آمرورک،يوي از نی در گزارشزيرس ن آسوشيتدپخبرگزارى  هي تحريم ھ

  .حکومت تھران، شديدتر و گزنده تر از دفعات قبل خواھند بود

م ر اساس اني چنھ و  شي پني ب شورسين ا  ک ود را از شرکت یھ ه اطالعات خ د ک ل موظفن ازمان مل ا  عضو س  یھ

ام شرکت قصد دور زدن تحرراني ايیاي نقل در و خطوط حمل ويی ھوایباربر   مي که احتمال دارد با عوض کردن ن

  . سازمان ملل قرار دھنداريھا را داشته باشند در اخت

شکرکلي مون، دب- ی از بان گسي نو شي پني ادر ا ت روه کارشناسکي لي سازمان ملل، خواسته شده است ب رای گ  ی ب

  . ارائه دھدتي امنیزارش خود را پس از سه ماه به شورا گني قطعنامه اولني اینظارت بر اجرا

 ی ھا  و شرکتمهي ب،ی بانکی ھا ستمي متحده ساالتي ارائه شده دولت ایا  صفحه   دهسينو  شي از پگري دیھا  بخش در

  .اند  ھدف قرار گرفته زي نیرانيا

   

 ی با حکومت اسالمی کالنی ھم قراردادھااريز.  ھستندلي و برزهي ترکی برنده توافق نامه تھران دولت ھاقتي حقدر

  . کسب کردندی ترشي بیاسي ستهيمنعقد کردند و ھم اتور

ه وی المللني شود در سطح بکي نزدی به حکومت اسالمی ھر حزب و سازمان و دولتگر،ي دی از سواما  در ژهي و ب

  .ردي گیود و در انزوا قرار م شی آلوده می حکومت اسالمانهي جانی ھااستي مردم جھان، به سینزد افکار عمم

اعھمان وم اجتم اريخ و عل تاد ت ال، اس و وي ارکو آنتون ه م ل و تحليلگر ی طور ک ارلوس برزي درال سائو ک شگاه ف  دان

داردی جنبه مثبت براچيرابطه با ايران، ھ«:  کرده استديکأ تی به درست،ی بين المللیسياس اع از صلح، .  برزيل ن دف

ا .  برزيل ملحوظ شده استی که در قانون اساساست ی خود دارد و يک الزام تاريخی و حقوق بشر جایدموکراس ام

تگير شدند و بعض.  در ايران وجود نداردیحقوق بشر و دموکراس ان دس ود، مخالف  از آن یانتخابات ايران مخدوش ب

ران یتيک و اقتصاددر عوض مايل بوديم رابطه ديپلما. برزيل در برابر اين اتفاقات سکوت کرد. ھا کشته شدند ا اي  ب

  » .لويت باشندو ما در ایبه نظر من اين اشتباه است زيرا اينھا نبايد برا. داشته باشيم

ا تيکيھيچ منفعت ژئوپول.  به برزيل نداردی شويم که ھيچ ربط تاريخی میما درگير مناقشه ا«:  کندی مديکأ تاو  و ي

ستدل.  بزرگ ما نيستی تجاری از شرکایان يک برزيل در آن  وجود ندارد، زيرا ايری برایاقتصاد ان م يچ برھ  یھ

ويز ايناسيو ی تواند داليل شخصی به ايران می نزديکیراتنھا دليل ممکن ب» «. تماس ما با ايران وجود نداردیبرا  ل

وريسيلوال داسيلوا ر ان دوره رياست جمھور.  کشور باشدی جمھ د ی م٢٠١١ خود در سال یاو پس از پاي  خواھ

ائو شودی بين المللی رتبه در سازمان ھاید يک مقام عالنامز ا ف ل ي ه م.  نظير سازمان مل يم آرزویھم ن ی دان  او اي

را.  دبيرکل سازمان ملل شودهاست ک افع شخصیبنابراين، او از سياست خارجه برزيل ب تفاده می من د ی خود اس  کن

ه خود اختصاص ی و کشورھایب غری کشورھایتا کارنامه اش را پربار نشان دھد و احتماال آرا ران را ب  دوست اي

اب. دھد زرگ ارزي اريخ ی میمن اين مسأله را يک تھديد ب را در ت نم زي ل ک ه يک ربرزي ته است ک ابقه نداش  يسي س

ان » «. استفاده کندی منافع شخصی کشور برایجمھور از ديپلماس نش مي ه ت ن است ک آنچه که ممکن است رخ دھد اي
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ين ا ه ب ران و جامع اکیلمللاي ه شواھد ح را ھم شديد شود زي ال تصويب تحريم ھای ت ا ی از احتم اال ب د، و احتم ً جدي

ن م.  شوندی ھم سرخورده مھا یبرزيل. حمايت چين، است اريخیاي د يک شکست ت رای توان ل ی ديپلماسی ب  برزي

  ». که سنت برترين بودن را با خود داردیباشد، کشور

ه قطع  ی سه قطعنامه تنبيھى تاکنوناعمال صادى، ب اير بخش ھاى اقت ه جز س از سوى شوراى امنيت سازمان ملل، ب

ران و وارد  از از اي ايى نفت و گ كامل سرمايه گذارى خارجى در صنايع نفت و گاز و خروج كليه شركت ھاى اروپ

رعالوه . آمدن ده ھا ميليارد دالر زيان در اين بخش انجاميده است صادني اب ه نخست  در ران،ي ای محاصره اقت وھل

  . ی اسالمتي کند تا منافع حکومت جنای مبي کارگران و مردم محروم را تخری و زندگستيز

ه ی حکومت اسالمی براه،ي و ترکلي برز،ی نامه سه جانبه حکومت اسالمتوافق  شکست کي بلکه ،یروزي پکي ن

 ران،ي اومي اورانلير سر تحو توافق بی که سران حکومت اسالمستي رو، دور از انتظار ننياز ا.  شودیمحسوب م

  . پا پس بکشندی حکومتی داخلی کشمکش ھامياز ب

 در شي و رقابت ھای حکومت اسالمی اتمی ھاتيله فعالأ و منافع طبقات محروم جامعه به مسی از موضع طبقاتاگر

الني چنمي بنگری و جھانیسطح منطقه ا ع اکثریتي فع ه نف ا ب ه تنھ ردم اتي ن ه مزدیعني ران،ي م ردم رانيبگ ھم  و م

روز.  استرانه کاتي و جنایرانساني غی بلکه تالشست،ي خواه نیمحروم و آزاد اي طبیانسان آگاه و متمدن ام  دي باعت

ادي خشونت، جنگ و تولض،ي ھرگونه تبعهيعل شتار جمعی سالح ھ ه وی ک سان باشدژهي و ب سان از ان تثمار ان .  اس

ايلي تاکنون م،یحکومت اسالم ه عراردھ اديصه تول دالر ب ر ای اتمی سالح ھ ه اگ الغ ني اختصاص داده است ک  مب

ومصهھنگفت به عر اه و خدمات عم ثال اشتغال اختصاص داده می رف ه و م ر و فالکت دي شد شای جامع  امروز فق

ه ای کاری و بیاقتصاد شور ب ودعي شکل فجني در سراسر ک ه ی شک ضروریب.  نب ارگر و ھم ه ک ه طبق  است ک

ارزه پ،ی غربشرفتهي پی کشورھاژهي مختلف جھان، به ویاه کشورھا خوی آزادیروھاين ا مب ا ريگي ب  خود، دولت ھ

ارهي و غيیايمي و شی اتمی سالح ھاري و تکثديرا وادار سازند نه تنھا دست از تول د، بلکه سالح ھ  موجود ی بردارن

  . نابود سازندزيرا ن

درت ران،ي ای حکومت اسالمی ھاهيپا ه ق ان آغاز ب الدنشيرس از ھم ساد م ا ف شتار، ،ی و غارتگری ب  سرکوب و ک

ااي و رريوحشت و ترور، شکنجه و اعدام و بر اساس تزو ده استء و دروغ بن ر ا.  ش ه نظر مدي اساس، بعنيب  ی ب

  . بگذارند به توافق نامه تھران گردن ،ی سران حکومت اسالمزي بار ننيرسد که ا

ویابي خود و دست ی برادني توافق و دبه درآوردن، زمان خر از،ی سران و مقامات حکومت اسالمیھدف اصل   به ت

 .است

 


