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  علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١١ نومبر ١٢

 

  ايران در ھفته ای که گذشت
  

  راني مردم ای آن برامي و عواقب وخی اتمی کل آژانس انرژريگزارش مد

 ی ئ پرونده ھستهافت،ي ی انتشار علنی اتمی انرژیالملل ني کل آژانس بريته که گزارش مد ھفنيشنبه ا  روز سهاز

 نيتر  از مھمیسران و مقامات تعداد.  جھان قرار گرفتیھا  در صدر اخبار و گزارشات رسانهی اسالمیجمھور

 مطرح شده لي مساليو تحل ري با تفسیالملل ني بیھا  کردند و رسانهیريگ  گزارش موضعني جھان در قبال ایکشورھا

  . آن پرداختندجي آژانس، به عواقب و نتاديدر گزارش جد

 ی آژانس در مورد اھداف نظامتر ی اظھار نظر قطعسازد، ی مزي متمانيشي را از گزارشات پدي که گزارش جدچه آن

 یھا و راه یاسيت س به مالحظاء بناني از اشي که پی و شواھدليدال. ست ی ئ  ھستهیساز ی از غنی اسالمیجمھور

 ی و برخامريکا اني که تضاد میطيله مسکوت مانده بود، اکنون در شراأ حل و فصل مسی براکيپلماتي د حل

 گزارش تماماً به ی ئ  صفحه١٢ مهيضم. شوند ی می است، علنيافته دي تشدی اسالمی با جمھوریئ اروپایھا قدرت

  . استافتهي اختصاص لي مسانيانعکاس ھم

 الزم ی ھمکارراني که ائیجا از آن: " گزارش آمده است۵٢ در بند مه،ي ضمني ارائه شده در ایھا  به فاکت استنادبا

 موثق درباره فقدان ناني اطمست،ي آژانس قادر نکند، ی نمء را اجرای و از جمله پروتکل الحاقآورد یرا به عمل نم

 مقاصد ی براراني در ای ئ  کند که مواد ھستهیبند و جمع را فراھم راني اعالم نشده در ای ئ  ھستهیھا تيمواد و فعال

 یھا ی نگرانران،ي ایئ   برنامه ھستهی احتمالیآژانس در رابطه با ابعاد نظام: "ديگو ی م۵٣بند ."  استزيآم صلح

 ني که اافتي است، آژانس درارشي که در اختیعي اطالعات وسۀ و موشکافانقي دقیابيبعد از ارز.  داردیجد

 ۀ را در ارتباط با توسعئیھا تي فعالراني از آن است که ای اطالعات حاکنيا.  در مجموع معتبر ھستندات،اطالع

 ني، ا٢٠٠٣ سال اني از پاشي که پدھد ی نشان منيچن  اطالعات ھمنيا.  انجام داده استیئ   ھستهیادوات انفجار

  ."چنان ادامه داشته باشد  ممکن است ھمھا تي فعالني از ای شده، انجام شده و برخمي تنظۀ برنامکي تحت ھا، تيفعال
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 به شود، ی خواسته مراني داده شد، از اصي که در سطور فوق تشخئیھا ینظر به نگران: " اعالم شده است۵۴ بند در

 گزارش مهي که در ضماش ی ئ برنامه ھستهی احتمالی روشنگرانه نسبت به ابعاد نظامحاتيمنظور فراھم کردن توض

  ." با آژانس شودیکار قرار گرفتند، بدون تعامل وارد گفت و گو و ھمئیسامورد شنا

 ی حکام و شورایآور شورا  الزامیھا قطعنامه" خواسته شده است که ی اسالمی، از جمھور۵۶ باالخره در بند و

  . درآوردقي را به حالت تعلیساز ی غنتي و فعالءرا اجرا" تيامن

 مربوط به پرونده لي مساري بر سیخي تارست ا یبخش اول، مرور. شده است مي به سه بخش تقسزي گزارش نۀميضم

 یريگ جهي قسمت، نتنيدر ا.  آنی و ابعاد نظامتي پرونده و ماھنيمنازعات بر سر ا. ی اسالمی جمھوری ئ ھسته

 ی ئ  ھسته در برنامهی احتمالی ابعاد نظامز را اشليتحل" آژانس ،ی اسالمی جمھوری که به رغم عدم ھمکارشود یم

 بخش نيدر ا.  استافتهيھا اختصاص   اعتبار آنیابي آژانس و ارزیبخش دوم به منابع اطالعات." دي بھبود بخشرانيا

 عضو ی متعدد با کشورھایھا  نشستقي که از طرشود ی ھزار صفحه اشاره مکي بالغ بر ئیبه سند مطالعات ادعا

 مھم تي شخصکي سند، مصاحبه با افراد مختلف و از جمله ني ادئي کشور در تأ١٠ از اطالعات یساز  روشنیبرا

 خود را از اطالعات ليدر بخش سوم، آژانس تحل. شود ی زده مدئي بر آن مھر تأ،ی ئ  ھستهني تأمی مخفۀدر شبک

  .دھد ی ارائه می اسالمی جمھوری ئ ھستهتي فعالیموجود در ارتباط با جنبه نظام

 در ی ئ  ھستهتي مھم، فعالی زمانۀ دورکي عضو، الاقل در یطالعات کشورھا اساس اه بخش آمده است که بني ادر

 ني در داخل ایراني ارشد ایھا تي شده برخوردار بوده است که شخصتيري مدی ئ ساختار برنامهکي از رانيا

 ۀني در زمی انجام گرفته، از جمله اقداماتت اقدامایگزارش با استناد به برخ. اند  حضور داشتهیساختاِر فرماندھ

 اتاقک خرج موشک ی بازمھندس،یمي سی انفجاریھا یپروژه نمک سبز، مواد منفجره با قدرت باال، از جمله چاشن

 ساختن د،ي فلوراباتي از ترکومي اورانافتي در بازشرفتي پ،ی پوششیھا  شرکتقي از طرھزاتي تجدي، خر٣شھاب 

  :رديگ ی مجهي نتانه،ي مخفزاتيتجھ

 در ی کارشناس خارجکي آغازگر مواد منفجره توسط ستمي سۀ که توسعني از ای دارد حاکیو قیھا  آژانس نشانه

 هي روسیئ  از دانشمندان ھستهیکي منظور آژانس - بوده است راني که در ا٢٠٠٢ تا حدود ١٩٩۶ یھا فاصله سال

 ی توسعه احتمال ازی قویھا نشانه "شاتي آزماگري انفجارات بزرگ و دی برای محفظه پوششکي ساختن -است 

  ." استحاتيتسل

 ن،ي از اشي که تا پست ی از گزارشاتزي کل آژانس، متماري مدري که گزارش اخستي ندهي گزارش پوشني نگاه به ابا

 مهي گزارش کنار نھاده شود، ضمکيپلماتياگر زبان د.  ارائه داده بود ی اسالمی جمھوریئ آژانس از پرونده ھسته

به عبارت . ست یئ ران در حال ساخت سالح ھستهي ای اسالمی که جمھورکند یم م اعالحي صریگزارش به زبان

 شده است که راه ھر مي تنظی گزارش به نحونيلذا ا.  شده استمي و تنظهي عراق تھۀ پروندهي شبیئ  پروندهگر،يد

 ان مورد بحث و گفت ھمه در سطح جھني که استي نليدل ی برو نياز ا.  را باز کندی اسالمیگونه برخورد با جمھور

  . استختهي برانگزي را نیدي شدیھا  و واکنشهگو قرار گرفتو 

 داً ي شدیھا یريگ  آن آگاھند، موضعجي از ھمه به نتاشي که بی اسالمی گزارش مقامات جمھورني ای پدر

 را در رأس آژانس یکس: " و گفتدي نامیارياخت ی کل آژانس را آدم بري مدنژاد، یاحمد. اند  اتخاذ کردهیا نانهيخشمگ

او گفت که ."  که آن را به نام گزارش منتشر کنددھند ی مو ندارد و چھار تا کاغذ به ایارياند که از خود اخت قرار داده

  .ندينش ی سر سوزن عقب نمکي ی اسالمیجمھور
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 یافض: "خواند و افزود" یکامالً سفارش" مجلس، گزارش را ی خارجاستي و سی ملتي امنونيسي کمیسخنگو

ھا به دنبال   که آندھد ی شده است، نشان مدي که از شب گذشته به دنبال انتشار گزارش آمانو تشدیا  و رسانهیروان

 زي نی و روانیئ  رسانهیھا ی گونه فضاسازني و اميدھ یما به راه خود ادامه م.  ھستندی و خبریئ  رسانهیفضاساز

  ." باشدرگذاريوالن آن تأثؤ و مسراني ملت اۀ بر ارادتواند ینم

 انتشار ی در پ،ی نظامداتي تھدألۀ ارتش، به مسی افسریھا  دانشگاهاني خود در مراسم دانشجوی در سخنرانیا خامنه

 را با قدرت کامل پاسخ خواھد داد و ھر ديھر گونه تجاوز و حتا تھد "ی اسالمیجمھور:  گزارش پرداخت و گفتنيا

 مسلح یروھاي محکم نیھا یلي سافتي آماده دردي باد، خطور کناش هلي به مخی اسالمیکس فکر تجاوز به جمھور

  ."باشد

 آن شده ري آژانس درگري با انتشار گزارش اخی اسالمی که جمھورست ا ی بازتاب خطر،یا  خامنهیريگ  موضعنيا

رجه وزارت امور خا. اند شدار دادهو در مورد آن اظھار نظر کرده و ھزي نني و چهي که حتا روسیخطر. است

 ني ای محتوای را از افشاهي روسی و نگراند انتشار دایا هيانيشنبه بالفاصله پس از انتشار گزارش، ب  روز سههيروس

 ی که انتشار گزارش به منبعني از اهي که روسديگو ی منيچن  ھمهياني بنيا.  اعالم نمودی افکار عمومیگزارش برا

 خطر ني که اکند ی اشاره مهي روسهيانيب. رد و سردرگم شده است شده، به شدت دلسليھا تبد  بر تنششي افزایبرا

.  خود استفاده کنندیھا  از آن در جھت طرحخواھند ی که مردي قرار گئیھا وجود دارد که گزارش مورد استفاده آن

 ھشدار داد و ی اسالمی جمھورهي علی نسبت به اقدام نظامهي امور خارجه روسري معاون وززيروز چھارشنبه ن

 داشته ی جھان در پتي امنی براینيب شي قابل پري عواقب سخت و غتواند ی مراني اهي علیھر نوع اقدام نظام: "افزود

 ی شورامي اساس تصمه باي دفاع از خود باشد و ی مجاز است که برایطي تنھا در شرای توان نظامیريکارگ به. باشد

 خصوص اتخاذ نکرده است و ني در ایريگ مي تصمچي ھتي امنیشورا.  سازمان ملل متحد صورت گرفته باشدتيامن

  ."مينيب ی ھم نمندهي در آیمي تصمني اتخاذ چنیبرا ی قابل قبوللي دلچيما ھ

 ميتوان یما فعالً نم:  چه خواھد بود، گفتی احتمالۀ مسکو نسبت به حملیريگ  سؤال که موضعني اما در پاسخ به ایو

  .ميله نشان دھأ مسني به ایواکنش

" یريپذ انعطاف"و " صداقت" خواست ی اسالمی که از جمھورني ضمن ازي نني وزارت امور خارجه چیگوسخن

  . دفاع نمودراني ایئ  ھستهألۀ حل مسی برازيآم  ابزار مسالمتیريکارگ از خود نشان دھد، از به

 را ی نظامداتي گزارش تھد از انتشارشي تا پلي اسرائمي رژژهي و به وامريکا که دولت ی مخالف در حالۀ در جبھاما

 ی نظامۀھا عجالتاً به ھدف خود که ھمانا پروژ آن. اند  خود قرار داده بودند، اکنون ظاھراً سکوت کردهغاتيدر تبل

 ۀ برنام، است تا با استناد به آنی کافئی سند به تنھانيا. اند افتهي دست ست ا یئ  ھستهیھا  تي در فعالی اسالمیجمھور

 در پشت پرده مشغول مذاکرات ئی اروپایھا قدرت.  کنندمي در ھر شکل آن تنظ،ی اسالمی جمھورهي خود را علیآت

گو با  و  فرانسه روز چھارشنبه در گفتۀ امور خارجريوز.  ھستندھا مي تحردي تشدی جھان برایھا  قدرتگريبا د

 یئ  ھستهۀ بر سر پروندیريگ ميصم تی سازمان ملل براتي امنی جلسه شورالي فرانسه خواستار تشکیالملل ني بويراد

 یھا مي تحری که انتشار داد، خواستار برقراریا هيانيوزارت امور خارجه فرانسه در ب.  شدی اسالمیجمھور

 ی قاطع براکردي و روکيپلماتي و دیاسي سفشار دي، از تشدالمان ۀ وزارت امور خارجیسخنگو.  شدسابقه یب

 فشار و دي تشدی خود را برای آمادگزي نسيدولت انگل.  آورداني سخن به مانري ایئ  با خطر برنامه ھستهئیارويرو

 مشترک با دولت فرانسه خواھان هياني اعالم نمود و در بی اسالمی جمھورهي علتر شي بیھا مياعمال تحر

  .شد" تازه سخت و یھا مجازات"
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 شواھد یمبنا" زد، آن را بر دئيھر تأ کل آژانس مري بر گزارش مدزي اروپا نهي اتحادی خارجاستي سسي رئیسخنگو

  ."کند ی مدي را به شدت تشدراني ایئ  برنامه ھستهتي موجود درباره ماھینگران"اعالم نمود که " منسجم و معتبر

 متمرکز شده است، اما با توجه به مخالفت ھا  مي تحردي تشدألۀ مسی بر روھا یريگ  اکنون ظاھراً تمام موضعگرچه

 از ی محدودۀري به داتواند ی صرفاً مدي جدیھا مي تحرتي در نھات،ي امنی در شورادي جدیھا مير در مورد تحهيروس

 ی که توسط شورائیھا  حتا آنن،يشي پیھا ميتحر. ستي نمي تحره،يمعھذا اصل قض.  جھان منحصر گرددیکشورھا

 داشته ینينش تن آن به عقب واداشی برای اسالمی در جھت فشار بر جمھوریزي ناچري شده است، تأثبي تصوتيامن

 جوانب ی افشای از فشار بر آژانس برای اسالمی جمھوری رودررویھا  که ھدف قدرترسد یبه نظر نم. است

دولت . ست ی اقدام موقتکي صرفاً ھا مي تحرنيا.  باشدتر شي بیھا مي تحر،ی اسالمی جمھوریئ  پرونده ھستهینظام

البته .  استندهي در آی نظامیھا یري درگی براطي و آماده کردن شرایازس نهيشان زم  ھدفلي اسرائمي و رژامريکا

 ۀ لحظی و نظامیاسي سۀ از جنبکه ست ا یطي نمود، چرا که وابسته به شرانيي آن تعی را برایني زمان معتوان ینم

 و امريکادولت  اني سال گذشته نشان داده است، اختالفات منيگونه که تجربه چند ھمان. شود ی داده مصيمناسب تشخ

. دي خواھد کشی نظامیري کار به درگی ندارد و باالخره روزکيپلماتي دی راه حلی اسالمی با جمھورلي اسرائميرژ

 یھا  دولتی برخاناً ي و احلي اسرائ،امريکا در دست یھي بھانه و توجۀ در واقع به منزلنس، کل آژاري مدديگزارش جد

.  استفاده کنندی نظامیري درگی سازمان ملل براتي امنی شورابي به تصوازي که بتوانند از آن بدون نست  ائیاروپا

 به زبان اي و کند ی مدي آن را تھدتي که موجودی به عنوان خطرتواند ی ملي اسرائمي گزارش، رژنيبا استناد به ھم

.  بزندی اسالمیجمھور یئ  ھستهساتي تأسهي علی اقدام نظامکي در دفاع از خود، دست به یتر، به عنوان اقدام موجه

.  است وارد عمل خواھد شدلي که متحد اسرائامريکا انجام دھد، دولت ی واکنش نظامی اسالمیچه جمھور اگر چنان

 ی پایطي شرانيتحت چن.  اعالم کرده استامريکا خود را در ھر اقدام مشترک با ی آمادگشيشاپي ھم پسيدولت انگل

 دي که با انتشار گزارش جدمينيب ی منيبنابرا. شود ی میريالخره ناتو وارد درگ و باشود ی مدهي به وسط کشزيفرانسه ن

 خطر ھر ني پس، انياز ا.  استده شلي تبدراني مردم ای برای خطر جدکي به ی نظامیريآژانس، تا چه حد درگ

 خطر را دست کم ني ادي نباراني کارگر و زحمتکش مردم ایھا توده.  قرار گرفته استراني سر مردم ایلحظه بر باال

 به خاطر امريکا و لي اسرائ،ی اسالمی جمھوری ارتجاعیھا مي اجازه دھند که رژدي نباراني مردم ایھا توده. رنديبگ

.  نخواھد داشتی در پیا جهيھا نت  آنی برایراني را برافروزند که جز کشتار و وی خود، جنگۀطلبان اھداف توسعه

 اي ردي دربگی که جنگی وقتکنند، ی مئیسرا اوهيکه اکنون در مورد جنگ،  ی اسالمی جمھوری و نظامیاسيسران س

 تجاوزکاران اني حامی جھان نشان داده شده است، به اردوی از کشورھایگونه که در برخ  ھماناي روند، یدر م

 و شود یابود مشان ن خانه و کاشانه. دھند ی توده مردم ھستند که جان خود را از دست منيا. وندنديپ ی مستياليامپر

  .رود یھا بر باد م  تالش کار و زحمت آنیھا ثمره سال

 ۀاني ماجراجویھا استي خالص شدن از شر سیبرا. رندي فاجعه را بگی از ھم اکنون جلودي باراني مردم ایھا توده

 ست،يالي امپریھا  قدرتگري و دامريکا ل،ي اسرائمي از دست رژیا  گرفتن ھر گونه بھانهی برا،ی اسالمیجمھور

 با رند،ي نگی خطر را جدراني مردم ایھا هاگر تود.  ندارندی اسالمی جمھوری جز سرنگونی راھرانيمردم ا

 ی جمھوری سرنگونیبرا.  و عراق روبرو خواھند شدراني ایھا  دولتۀ سال٨تر از جنگ   بزرگیعي و فجابيمصا

  ديزي به پا خیاسالم
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  ئی دستگاه قضاسي و رئنژاد ی احمدۀمجادل

 الاقل مي ھستند که ھر تالش سران رژنحليھا روبروست چنان ژرف و ال  با آنی اسالمی که جمھورئیھا بحران

 مي رژی درونیھا یبند  از دستهکيچرا که ھر . کند ی نقش بر آب مزي را نی کنترل و مھار اختالفات درونیبرا

 قرار دھد و نقش یگري دۀ بر عھدیاسيو س ی اجتماع،ی اقتصادیھا   وخامت اواضاع را در عرصهکند یتالش م

 الاقل در یا تمام تالش خامنه. شوند ی مدي و تشددھند ی رخ موستهيلذا اختالفات پ. ديھا انکار نما  بحراننيخود را در ا

 دي و تھدحتينه پند و نص. ھا با شکست روبرو شده است  اختالفات و شکافني غلبه بر ای براري دو سال اخنيا

اند   دادهلي سران سه قوه مدام جلسه تشکراً ياخ.  رنگارنگ سازش و اختالفیھا تأي ھلي و نه تشکاستده کارساز بو

  . نداشته استی در پیا جهي نتزي ننياما ا.  دھندفي بتوانند تضادھا و اختالفات خود را تخفديتا شا

 ن و عامالی اسالمی در جمھوریساد مال بر سر پرونده فهئي قوه قضاسي و رئنژاد ی احمدۀ مجادلژهي ھفته به وني ادر

  . آن حاد شده بودیاصل

 به گردن ی خود را در بھبود اوضاع اقتصادی تالش نمود ناکامی تحول نظام بانکنيي طرح تبشي در ھمانژاد یاحمد

  : و گفتندازدي ببي رقیھا گروه

 یگذار هي سرماکنند ی که تالش منيا عالوه بر ري اخاناتي کردن اقتصاد کشور و دامن زدن به جریاسي با سیگروھ "

 ني با ایو." اند  را به حال خود رھا کردهري اخني را ناامن جلوه دھند، حتا مقصرور و کشرديدر کشور صورت نگ

 انيدر جر:  مورد حمله قرار داد و در ادامه افزودئی خود را در مجلس و ھم دستگاه قضایاظھار نظر ھم رقبا

 قرار گردي در معرض پی نظام اقتصادني فعالرند،ي قرار گگردي مورد پیه عامالن اصل کني ای به جارياختالس اخ

 دهي را نادري اختالس اخني مقصردينبا: "  گفتئی دستگاه قضای به فساد درونی ضمنۀ با اشارنژاد یاحمد. اند گرفته

 ھا ارانهي یسوم به ھدفمند طرح موی خود در اجرایھا ی حال به ناکامني در عیو." گرفت و به حال خود رھا کرد

  . نمودیمعرف" ھا ی غربنيچن  در داخل و ھمئیھا روهمخالفت گ"اشاره کرد و علت آن را 

 خود از اراتي با سلب اختی بانکستمي را در سی ھفته فساد مالني در ھمئی در جشنواره رجاگري بار دنژاد یاحمد

 یاري ی بانکستمي سراداتي رفع اۀنيکه دولت را در زم ني ای به جاھا یبرخ: " مرتبط دانست و گفتاني مجلسیسو

 زي نی سخنرانني در ایو."  انجام دھدی که مبادا دولت، اصالحاترندي را از دولت بگاراتيدھند، تالش کردند تا اخت

  .متھم کرد" ی و باندبازیباز استيس" رفت و آن را به هئي به سراغ قوه قضاگريبار د

:  بازداشت کرده مورد حمله قرار داد و گفتی قائم مقام بانک ملري را نظی افرادهئيقضا که قوه ني از انژاد یاحمد

ھا منتشر   بازداشت و اسم آنهئي قوه قضای از سوی که افرادی رخ داده، در حالیاصل تخلف، خارج از نظام بانک

  ."شان اعالم نشد شد، اما اتھام

او در . دي نمایگرء به افشادي را مورد حمله قرار دھد و تھدنژاد ی که احمددي رسهئي قوه قضاسي نوبت به رئسپس

  : گفتنژاد ی به اظھارات احمدی ضمنۀ با اشارئیوالن قضاؤجلسه مس

 بنده از تهالب. مي کنبي را تخرئی و دستگاه قضامي بلند کنئی طرف و آن طرف صداھاني که ما دائماً استي ندهيپسند "

 بلند شانيشان گذاشته شود حتماً صدا  ُدمی که پا روئیھا  آنم،ي را شروع کن کارني ای که وقتدانستم یروز اول م

 ء ضرورت اقتضای اما گر روزشود، ی نماني که به خاطر حفظ وحدت بی پر است از مطالبنهي سنيا." "شود یم

البته من . د خاص ھستنیھا ی مشغول طراحی بدانند چه کسانتا باز خواھم گفت مان في مردم شریھا را برا کرد، آن

 است که ني اشانيمنظور ا."  نبافندابس،ي رطب و ني از اشي که زبان در کام بکشند و بھا ني به اکنم یاخطار م

  . نزنداوهياش را ببندد و حرف   دھاننژاد یاحمد
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از تر  ش خراب را متھم کنند، وضعگريکدي حرف بزنند و گريکدي زبان با نياش با ا گانه  سهی که سران قوایميرژ

   داشته باشدري و تفسحي به توضازيآن است که ن


