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 ای ایران مروری بر نظرات دکتر احمد شیرزاد در باره برنامه هسته

 محمد سهیمی

 مقدمه

پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان  -- ۱+۵با پیشرفت در مذاکرات بین جمهوری اسالمی و گروه 

ای ایران و سرنوشت مذاکرات همچنان با شدت تمام ادامه  بحث در باره برنامه هسته --ملل بعالوه آلمان 

های معتبر به زبان انگلیسی شاهد مقاالتی جدید در باره این  ای نیست که در وبسایت روزی و هفته. دارد

فراطی و همچنین البی و حامیان اسرائیل در آمریکا و اروپا، به جناح جنگ طلب راست ا. موضوع نباشیم

های اقتصادی جدید  ، همچنان بر طبل اعمال تحریموبسایت العربیه  همراه بلند گوی عربستان سعودی، یعنی

و اغراق در باره " ای، ایران مجهز به سالح هسته"بر ضّد ایران، وحشت پراکنی در باره پدیده خیالی 

، از گروه راستگرای مقاله آقای مارک دبویتزبعنوان مثال، به . کوبند می ای ایران هسته برنامهوسعت 

نشنال ، که هر دو در وبسایت پاسخ نگارنده به آن، و بنیاد دفاع از دموکراسی ها  طرفدار اسرائیل، یعنی

در انتشار   ای طوالنی سابقهدر روزنامه تلگراف لندن، که  این مقاله رانتشر شدند بنگرید، و یا م اینترست

ها برای  ای ایران دارد، مطالعه کنید تا گوشه کوچکی از تبلیغات و کوشش دروغ درباره برنامه هسته

 . را ببینید ۱+۵ای بین ایران و  جلوگیری از توافق هسته

. ای ایران که در داخل کشور در جریان است میباشد هدف این مقاله پرداختن به بحث در باره برنامه هسته

های تهران، از  و افزایش احتمال توافق جامع بین دو طرف، تندرو ۱+۵با پیشرفت مذاکرات بین ایران و 

های راست  ها و وبسایت نامهنژاد گرفته، تا بسیاری از سرداران سپاه، روز طرفداران آقای محمود احمدی

آنها " معنوی"در مجلس که رهبر " پایداری  جبهه"، و نمایندگان رجٔا نیوزو  قبیل کیهانافراطی از 

مصباح یزدی میباشد، حمالت خودرا به دولت آقای حسن   ی آقای محمد تقیروحانی تندرو و ارتجاع

های جدیدی را  ها و دروغ اند، و روزی نیست که ادعا دیپلماتیک ایشان بشدت افزایش داده  روحانی و تیم

 . مطرح نکنند

نیز به جای حمله به افراطی ها، حمالت  خارج از کشوردر" اپوزیسیون همسو" همزمان با این تحوالت،

 که به دنبال توافق هسته ای با آمریکا شخصیتیروحانی افزایش داده، یعنی به  آقایخود را به 

نئوکان ها و افراطی ترین نیروهای  ،عربستان سعودی ،به اندازه اسرائیل" اپوزیسیون همسو."است

آنان آینده و حیات .روابط ایران و آمریکا است رکاهش تنش دجمهوری اسالمی، نگران توافق هسته ای و 

و تجاوز نظامی احتمالی اسرائیل به ایران  تنش بین ایران و آمریکا، ،تداوم تحریم های کمرشکندرخود را 

 نظامی و تهدید هایبشرتداوم تحریم های ناقض حقوق  مخالف" مستقل  واقعی اپوزیسیون"اما . می بینند

غیر دموکراتیک و  نظام به مخالفت خود با تنها  نهحتی در شرایط بهبود روابط ایران و آمریکا، و  ،است

چرا  ،فعالیت های خود را گسترده تر خواهد کرد بلکه ،ناقض حقوق بشر جمهوری اسالمی ادامه خوهد داد

 .ایران کاهش یافته است  که در تحت آن شرایط خطر برای امنیت ملی

مشارکت   از اصالح طلبان و عضو جبهه  این مقاله مواضع دکتر احمد شیرزاد، یکی  موضوع اصلی  ولی 

های ایشان موجب شد که حمالت شدیدی به  صحبت. مطرح کردند ایران است که اخیرا در یک میزگرد در

" شادی"در عین حال مواضع ایشان باعث . اصالح طلبان از طرف راست افراطی در ایران صورت گیرد

http://english.alarabiya.net/
http://www.commentarymagazine.com/2014/11/26/do-americans-favor-appeasing-iran-nuclear-talks/
http://nationalinterest.org/feature/congress-the-last-line-defense-the-iran-talks-11845
http://www.defenddemocracy.org/about-fdd/team-overview/dubowitz-mark/
http://nationalinterest.org/feature/us-iran-hawks-try-sabotage-nuclear-deal-11920
http://nationalinterest.org/
http://nationalinterest.org/
http://nationalinterest.org/
http://nationalinterest.org/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/11270170/Iran-is-still-the-Wests-enemy-even-if-it-is-fighting-Isil.html
http://www.antiwar.com/orig/sahimi.php?articleid=14265
http://www.rajanews.com/detail.asp?id=214108
http://www.rajanews.com/detail.asp?id=214187
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های  با راست افراطی، نئوکان ها، و البی اسرائیل در آمریکا، و همچنین شخصیت" همسو"اپوزیسیون 

این گروه ضمن اینکه مواضع فقط . ای ایران مخالفند، گردد ا برنامه هستهدیگری در خارج از ایران که ب

بودن " صحیح"را به تمامی اصالح طلبان نسبت و تعمیم میدهند، ادعای   یک شخصیت اصالح طلب داخلی

ظاهراً مواضعی اتخاذ کرده است که همسو با آنها   مواضع خودرا را دارند، چون فقط یک شخصیت داخلی

 .میباشد

 نکته مهم را میبایست گوشزد کرد پنج ، بل از پرداختن به موضوع اصلیق

که در آن یک شخصیت شناخته شده اصالح طلب مخالفت خودرا با  ایراناول، برگزاری یک میزگرد در 

های دیگری از قبیل برگزاری مراسم شانزدهم  کند، و همچنین نشانه ای به صراحت اعالم می برنامه هسته

شدیدی شد، و آغاز  حمالت دانشجو، در اغلب دانشگاهای کشور که در آنها به راست افراطیآذر، روز 

  هللا سحابی آغاز به انتشار کرد، ولی نشریه ایّکه به همت زنده یاد مهندس عزت" ،ایران فردا"انتشار مجدد 

با اهمیت فضای سیاسی   حاکی از بهبود محدود ولی  آقای محمد خاتمی توقیف شد، همگیدر زمان دولت 

 . در ایران میباشند
 آقایمی توان ارائه کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به دوران  دیگرنشانه  در حقیقت چندین

و نوع کتب منتشر شده به  بعنوان مثال، تعداد. است بهتر شده واضح  بطور محدود ولیاحمدی نژاد  محمود

  کتابی در ایران اخیرا منتشر شده است که در آن با آقایان رضا براهنی و علی. شدت افزایش یافته است

که به سناتور لیندسی گراهام آمریکا نامه نوشت و در آن تقاضای حمله نظامی به   همان کسی]میر فطروس 

از رضا شاه بسیار   است، و جالب است که هر سه ، و دکتر عباس میالنی مصاحبه شده[ایران را کرد

خانه سینما دوباره بازگشأیی شده است، انجمن صنفی روزنامه نگاران در حال . اند تعریف و تمجید کرده

رهبر شریف جنبش سبز، آقایان مهندس میر حسین موسوی و مهدی کروبی   احیا است، و بحث در باره سه

تبدیل شده است که راست افراطی را به موضع تدافعی   وعی ملیو خانم دکتر زهرا رهنورد به موض

های  جنتی، بخاطر سیاست  در عین حال، راست افراطی به شدت به وزیر ارشاد، آقای علی. انداخته است

  .و مسائل دیگر کند، ای خود حمله می و رسانه  فرهنگی

همانطور که آقای صادق الریجانی، رئیس قوه ها نیز به شدت افزایش یافته، چرا که  البته تعداد اعدام

هیچ چیز عوض نشده "قضائیه اظهار کرد، راست افراطی تالش دارد ثابت کند که با انتخاب آقای روحانی 

از ابتدای انقالب تا کنون هم دولت هیچگونه کنترلی بر این قوه نداشته، و در حال حاضر نیز آقای ." است

انتقادی که به شخص آقای روحانی بدرستی وارد . کند ای اطاعت محض می منهخا  هللا علی الریجانی از آیت

ها با صدای  خود جمهوری اسالمی، به این اعدام  است این است که، ایشان باید بعنوان مجری قانون اساسی

ونسی ی  بلند اعتراض کنند، که تا بحال اینکار را انجام نداده اند، هر چند که مشاور ارشد ایشان آقای علی

افزایش   ولی". ، و ما به آنها اعتراض داریم[برای حمله به دولت  یعنی]ها سیاسی است  این اعدام"گفتند، 

ها خود ورشکستگی راست افراطی را هر چه بیشتر آشکار کرده است، بطوری که به موضع  شدید اعدام

د در صد اعدام شدگان قاچاق چیان کند که بیشتر از نو المللی اعالم می های بین تدافعی افتاده، در همایش

خواهد کرد که قوانین را در   کند که مجلس سعی مواد مخدر هستند، و آقای محمد جواد الریجانی اعالم می

 .باره این موضوع تغییر دهد

وضعیت حقوق بشر در  " ادعای آن شخصیت شناخته شده حقوق بشر که به عقیده نگارنده،بنا بر این، 

از  ایشانالبته . نیست  ادعای درستی "احمدی نژاد هم بدتر شده است آقای روحانی از دوراندوران آقای 

https://fa-ir.facebook.com/iranefarda.magazine
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باعث   ادعاییراست پیوسته است و بنا بر این چنین  جناحزمان خروج خود از ایران آهسته آهسته به 

اگر  .اتخاذ کرده اندایشان این موضعی حقوق بشری نیست، بلکه موضعی سیاسی است که  .تعجب نیست

شد، دیگر گزارش های  تبدیل فرد با تغییر جایگاه از مدافع حقوق بشر به فعال سیاسی، آنهم از نوع خاص،

 .با واقعیت تطابق نخواهد داشت لزومااو 

و دارای درجه دکتری از دانشگاه  استاد فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهاندوم، مواضع دکتر شیرزاد، که 

از این مواضع را در   ایشان برخی. ای میباشند، جدید نیستند شریف در تهران در زمینه فیزیک هسته

کشور   های گذشته، چه در زمان دولت آقای خاتمی زمانیکه مذاکرات بین جمهوری اسالمی و سه سال

مایندگی دولت پرزیدنت جرج بوش پسر را بعهده داشتند، انگلیس، آلمان و فرانسه که ن  اتحادیه اروپا، یعنی

بعنوان مثال، ایشان در سال . نژاد، هم اتخاذ کرده بودند در جریان بود، و چه در زمان دولت آقای احمدی

از مواضع اخیر خودرا مطرح کرده   برخی الیائیمصاحبه با یک روزنامه ایت، در یک ۶۰۰۲، ۵۸۳۱

، زمانیکه ایشان نطق پیش از دستور خود در مجلس ششم، در ۶۰۰۸، ۵۸۳۶قبل از آن، در سال . بودند

ای، و همچنین انتقاد شدید و بحق از  مخالفت با برنامه هستهنماینده مردم اصفهان بودند، مواضعی را در 

از طرف راست افراطی به ایشان  موجب حمالت شدیدینقض حقوق بشر در ایران، مطرح کرده بودند که 

 .و دیگر اصالح طلبان شد

" ناموسی"ای در ایران حالت یک موضوع  که برنامه هسته این سخن دکتر شیرزادسوم، از نظر نگارنده 

اینان قدرت سیاسی و کسب " ناموس"برای راست افراطی در ایران را دارد، کامال صحیح میباشد، منتها 

های کمر شکن  نترل اقتصاد و استفاده از بازار سیاه که نتیجه تحریمای از طریق ک های افسانه ثروت

اقتصادی آمریکا و متحدان آنها است، میباشد که راست افراطی نگران از دست دادن هردو در صورت 

بدو دلیل مختلف، راست افراطی در ایران و راست افراطی . میباشد ۱+۵ای بین ایران و  توافق هسته

راست افراطی داخل کشور برای : ای خاتمه یابد از کشور مایل نیستند که بحران هسته اپوزیسیون در خارج

از دست ندادن قدرت سیاسی و اقتصادی خود، و راست افراطی خارج از کشور برای توجیه ادامه تحریم 

. ریکاهای نظامی، و جلوگیری از بهبود، و یا دستکم کاهش تشنج در روابط ایران و آم ها، حمایت از تهدید

 .از این دیدگاه، اتحادی نانوشته بین این گروه وجود دارد

، که نتایج آن در ماه سپتامبر منتشر شد، و توسط دانشگاه تهران و یک نظر سنجی در ماه جوالیچهارم، 

ای ایران  را در باره تفکر مردم در باره برنامه هسته  دانشگاه مریلند بطور مشترک انجام شد، نکات مهمی

درصد مردم از دادن تضمین توسط ایران برای عدم تولید  ۹۷بر طبق این نظر سنجی . کند آشکار می

ای  المللی انرژی هسته های بیشتر توسط آژانس بین درصد از بازدید ۲۶ای حمایت میکنند؛  ستههای ه سالح

های  خواهد نیمی از سانتریفیوژ درصد مردم از موضع آمریکا که از ایران می ۹۰از ایران حمایت میکنند؛ 

رد حمایت نمیکنند، درصد میباشند به کنار بگذا ۸--۱خودرا که در حال تولید اورانیوم غنی شده در سطح 

یک نظر سنجی دیگر . درصد حمایت میکنند ۸--۱در صد از محدود کردن سطح غنی سازی در حد  ۱۹و 

، نتایج انجام شددر مهر ماه و تحوالت اجتماعی دانشگاه تهران   های افکار عمومی که توسط مرکز پژوهش

برای پیشرفت  ای ایران را درصد مردم برنامه هسته ۷۵بر طبق این نظر سنجی، . را نشان میدهد  مشابهی

ای کامال آشنا  های هسته سالح گسترشدر صد مردم با معاهده منع  ۱۳کشور بسیار با اهمیت میدانند؛ 

درصد مردم باور دارند که  ۹۹، و [درصد است ۸۰تا  ۶۰این درصد در میان مردم آمریکا بین ]هستند 

در صد مردم از امتیاز  ۹۰در عین حال، . ای برای فشار به ایران است ای ایران فقط بهانه برنامه هسته

های  در صد آنها باور دارند که تحریم ۳۰ای حمایت میکنند، و  دادن بیشتر به غرب برای حل مساله هسته

 . بر اقتصاد ایران داشته استکمر شکن غرب تأثیر نامطلوبی 

http://shirzad.iut.ac.ir/fa
http://www.radiofarda.com/content/article/278844.html
http://www.radiofarda.com/archive/news/20031124/143/143.html?id=358521
http://www.radiofarda.com/content/article/363147.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930926000952
https://www.umdrightnow.umd.edu/news/iranian-public-ready-make-nuclear-deal-finds-some-demands-unacceptable
http://www.asriran.com/fa/news/373563/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7
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پنجم، نگارنده خود از حامیان جنبش سبز و رهبران گرانقدر آن، آقایان موسوی و کروبی، و خانم دکتر 

از نظر نگارنده جنبش سبز و ]رهنورد میباشد، و متحد استراتژیک جنبش سبز اصالح طلبان هستند 

بنا بر هدف این [. ف مشترکی را دنبال کننداصالح طلبان یکسان نیستند، حتی اگر در حال حاضر اهدا

اشتباهات ایشان   برخی و تصحیح دکتر شیرزاد و یا اصالح طلبان نیست، بلکه توضیح   انتقاد ازمقاله 

تاً  عمد  های شجاعانه، ولی میباشد، بخصوص همانطور که قبال ذکر شد، راست افراطی در ایران از صحبت

 .کند استفاده کرده و به جنبش سبز و اصالح طلبان حمله میاشتباه، دکتر شیرزاد سٔو 

های ایشان که  فقط آن بخش از صحبت  ولی. پردازیم مواضع دکتر شیرزاد می  با این مقدمه به بررسی

قرار میگیرند، چرا که دکتر   و تاریخی موضوع هستند مورد بر رسی  های علمی دارای اشتباه در باره جنبه

ای داشته  د، و حق ایشان است، که هر موضع سیاسی که مایلند در باره برنامه هستهشیرزاد آزاد هستن

در ." ای مخالفانی داشته باشد اشکالی ندارد در داخل ایران صنعت هسته"، همانطور که خود گفتند. باشند

تنها این موضوع اشکالی ندارد، بلکه بسیار مفید و الزم هم هست، چرا که به   نگارنده، نهواقع، از نظر 

 .ددر باره این موضوع بسیار مهم کمک نیز خواهد کر  یک بحث ملی

 درصد ۰۲غنی سازی در سطح 

 : در صد چنین گفتند ۶۰دکتر شیرزاد در باره غنی سازی اورانیوم در سطح 

خواهد؟ اگر  در صد را برای چه می ۰۲سال پیش تا کنون این است که ایران اورانیوم  ۰۲سوال من از "

های خاص نظامی استفاده کنیم که ما اکنون زیردریایی  در صد را در زیردریایی ۰۲قرار است اورانیوم 

 اگر[ و]درصد به عنوان سوخت داشته باشند را نداریم،  ۰۲هایی که قابلیت استفاده از اورانیوم 

های در صد  های ما با اورانیوم در صد در نیروگاه استفاده کنیم، نیروگاه ۰۲میخواهیم از اورانیوم 

در صد تولید کرد، در حالیکه هیچ جائی برای بهره برداری  ۰۲ایران اورانیوم . کمتر کار میکنند[ غنای]

د توسط ایران فقط برای میز درص ۰۲من بر این عقیده هستم که تولید اورانیوم . از آنرا نداشت و ندارد

  ".مذاکره است و جای دیگری نمیتقون از آن بهره برداری کرد

 :این صحبت دکتر شیرزاد به چندین دلیل عجیب است

اصوال در آن زمان حتی . در صد مطرح نبود ۶۰در باره تولید اورانیوم به غنای   سال پیش بحثی ۵۰اول، 

 چگونه ایشان ده سال پیش این سوال را مطرح کردند؟. یک سانتریفیوژ در ایران در حال چرخش نبود

 ۵۷۲۹کند و از سال  تولید می  و تحقیقاتی  تهران که ایزوتوپ برای مصارف پزشکی  دوم، راکتور تحقیقاتی

که تقریبا همه ] کند درصد استفادده می ۵۷.۹۱با غنای خت اورانیوم در ایران مشغول کار بوده است از سو

المللی برای نوع اورانیوم  در صد مینامند، در حالیکه این اختالف ظاهراً کوچک از لحاظ زبان بین ۶۰آنرا 

در حقیقت، زمانیکه راکتور تهران را آمریکا به ایران داد، سوخت آن اورانیوم [. غنی شده بسیار مهم است

نیز به ایران  کیلو گرم از آنرا ۱.۱۵ که آمریکا ای بود،  در سطح بمب هسته  در صد، یعنی ۷۱با غنای 

که سوخت اولیه راکتور در حال اتمام بود، و آمریکا از تحویل سوخت   ، زمانی۷۸۹۱در   ولی. تحویل داد

جدید کرد و از آن زمان   بیشتر سرباز زد، دولت آرژانتین هسته راکتور تهران را بازسازی و طراحی

 .میباشد در صد ۵۷.۹۱سوخت راکتور تهران اورانیوم 

http://news.gooya.com/politics/archives/2014/12/190541.php
http://www.isisnucleariran.org/static/444/
http://www.aucegypt.edu/GAPP/CairoReview/Pages/articleDetails.aspx?aid=390
http://www.nti.org/facilities/182/
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ترین  و مخرب لیاقت ترین، مختنق ترین،   نژاد، که نگارنده آنرا بی سوم، حتی دولت آقای محمود احمدی

در ماه جون . در صد را نداشت ۵۷.۹۱دولت در تاریخ معاصر ایران میداند، قصد تولید اورانیوم با غنای 

سوختی آن در حال اتمام  ذخیره برای راکتور تهران کرد چون ایران از آژانس تقاضای سوخت، ۶۰۰۷

، به ، ایران و آژانس۶۰۰۷در ماه اکتبر  .آژانس بر خالف تعهدات خود از این کار سر باز زد  بود، ولی

نمایندگی از طرف غرب، توافق مقدماتی در وین امضا کردند که بر طبق آن ایران قبول کرد که بخشی از 

 ۵۷.۹۱در صد را به خارج بفرستد و در برابر سوخت  ۱--۸ذخیره اورانیوم غنی شده خود در سطح 

در خاک ایران و چون جمهوری اسالمی اصرار بر تبادل   درصد برای راکتور تهران تحویل بگیرد، ولی

همین جا باید ذکر شود که آقای میر حسین موسوی هم با . نشد  یکباره داشت، توافق عملی  در چند نوبت، نه

 ای را با برزیل و ترکیه امضا کرد وافق نامهت جمهوری اسالمی ۶۰۵۰  در ماه مه. این توافق مخالف بودند

که بر طبق آن قبول کرد که اورانیوم غنی شده خود بر طبق قرار داد وین را به ترکیه بفرستد تا در قبال آن 

در نتیجه جمهوری اسالمی . اینهم مورد قبول آمریکا واقع نشد  ولیسوخت راکتور تهران را دریافت کند، 

دکتر مجید در صد کند، که آنطور که گفته میشود زنده یاد  ۵۷.۹۱مجبور شد خود اقدام به تولید اورانیوم 

. کرد  های ایران را طراحی تولید آن توسط سانتریفیوژ[ سابق  ملی]  ، استاد دانشگاه شهید بهشتیشهریاری

ترور شد که به احتمال قوی توسط موساد اسرائیل و خودفروختگان  ۶۰۵۰نوامبر سال  ۶۷ایشان در 

 .ایران انجام شد  داخلی

 :دکتر شیرزاد همچنین گفتند

را برای راکتور تهران میخواهیم، باید بدانیم که [ در صد ۰۷.۹۱با غنای ]گوییم که اورانیوم  اگر ما می"

کیلو گرم  ۰۱۲نیاز است، اما ما در حال حاضر بیش از [ درصد ۰۷.۹۱]کیلو گرم اورانیوم  ۰۱۲حداکثر 

 ".ای است داریم که نقطه حساسی برای رسیدن به یک بمب هسته

 :این سخن دکتر شیرزاد هم به چند دلیل بسیار عجیب است

درصد نیست، بعد اذعان  ۵۷.۹۱گویند که هیچ احتیاجی برای اورانیوم با غنای  اول، ایشان در آغاز می

 بالخره، کدام درست است؟. تهران باشد  رند که ممکن است برای راکتور تحقیقاتیدا

درصد است تحت نظارت آژانس است که تا گرم  ۵۷.۹۱دوم، هر آنچه که ذخیره ایران برای اورانیوم 

ین های آژانس را مطالعه کنند، مانند آخر است دکتر شیرزاد گزارش  کافی. آخر آنرا نیز اندازه گیری میکنند

 .شد صادر ۶۰۵۵نوامبر  ۹که گزارش 

ای دیگر  درصد خودرا را با مواد هسته ۵۷.۹۱سوم، بر طبق توافق ژنو ایران میبایست ذخیره اورانیوم 

غیر ممکن،   مخلوط میکرد بطوریکه امکان غنی سازی آن به درجات غنای باالتر بسیار سخت، اگر نه

 .عمل کرده است مبنی بر آن است که ایران به این تعهد خود آخرین گزارش آژانس. باشد

 اراک  راکتور تحقیقاتی

 :چنین گفتند اراک  راکتور تحقیقاتیدکتر شیرزاد در باره 

http://www.armscontrol.org/factsheets/Iran_Nuclear_Proposals
https://www.armscontrol.org/act/2009_11/Iran
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2010/05/nuke-deal.html
http://www.thenational.ae/news/world/us-rejects-iran-nuclear-deal-brokered-by-turkey-and-brazil-and-sets-up-new-sanctions
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.iaea.org/sites/default/files/gov2014-58.pdf
http://www.iaea.org/sites/default/files/gov2014-58.pdf
http://www.rajanews.com/detail.asp?id=214032
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از آن در   و انفجار ناشی ۴ذوب هسته مرکزی راکتور شماره ]راکتور اراک بسیار مضر است و حادثه "

 از این دست راکتور ها[ در چرنوبیل در اوکراین ۰۷۹۱آوریل  ۰۱در ]چرنوبیل [ زمان یک آزمایش در

گوید که آب سنگین این نیروگاه را با آب سبک عوض کنید و  را در خود داشت، و حاال طرف غربی می

 ".این برای ما بهتر است

 :ندارنددکتر شیرزاد به چندین نکته توجه 

، مخفف کلمات روسی م ک آ  از نوع ار بیراکتور چرنوبیل . نیست از نوع چرنوبیلراکتور اراک  اول، 

این راکتور برای . بود که توسط شوروی ساخته شده بود" توان باالراکتور از نوع کانال با "  آن به معنی

آب سنگین از نوع   ای خود از گرافیت استفاده میکرد، و برای خنک کردن از آب، نه کنترل واکنش هسته

 .راکتور اراک

 دارای توجیه  ای که توسط جمهوری اسالمی ساخته شده فقط یکی دوم، اگر از میان تمامی تاسیسات هسته

راکتور از نوع آب . کامل باشد، این همان راکتور اراک است، که جایگزین راکتور تهران خواهد بود

آید و برپایی کارخانه تولید آن در اراک نقض  ای بشمار نمی سنگین است، چون آب سنگین ماده هسته

سازی اورانیوم  تعهدات ایران بشمار نمیرود، سوخت آن اورانیوم طبیعی است، بنا بر این حتی اگر غنی

 .در ایران کامال متوقف شود، باز راکتور اراک قادر خواهد بود که بکار خود ادامه دهد

این چنین راکتوری احتیاج به سوخت از   ولی. سوم، البته اگر راکتور اراک از نوع آب سبک بود، بهتر بود

دارای برنامه   ز شد، ایران نهآغا ۵۷۷۰که طراحی راکتور در دهه   زمانی. نوع اورانیوم غنی شده دارد

رسد که هدف  بنا بر این بنظر می. غنی سازی بود، و حتی روشن بود که قادر باشد آنرا در ایران برپا کند

 .از ساختن راکتور آب سنگین دقیقا در نظر گرفتن این نکات باشد

و مشغول تولید است، و چهارم، حال که راکتور طراحی شده، کارخانه تولید آب سنگین برای آن برپا شده 

تنها کاری است مشکل، بلکه هزینه   راکتور هم در حال تکمیل شدن است، تبدیل آن به راکتور آب سبک نه

پول برای این تبدیل قرار است که از کجا تامین شود؟ غرب که . را هم در بر خواهد داشت  بسیار سنگینی

سنگین در اراک، که در صورت تبدیل راکتور آب هزینه برپایی کارخانه آب . حاضر نیست آنرا بپردازد

بهترین  و یا چه کشوری خواهد پرداخت؟  سنگین به آب سبک، دیگر بدان احتیاجی نخواهد بود را چه کسی

های مشروع غرب را در نظر بگیرد، همان   را تحمیل نکند، و هم نگرانی  راه حل که هم هزینه سنگینی

یوم کمتری تولید کند، و جمهوری اسالمی تاسیسات پردازش دوباره اصالح راکتور است بطوریکه پلوتون

های  بر طبق گزارش. ای در ایران بر پا نکند تا قادر نباشد پلوتونیوم را از بقیه زباله جدا کند زباله هسته

 مطرح کرده است، و در باره آن ۱+۵دیپلماتیک ایران در مذاکرات خود با گروه   معتبر این پیشنهاد را تیم

 .نیز توافق شده است

 اقتصادی بودن غنی سازی اورانیوم

 :دکتر شیرزاد در باره جنبه اقتصادی غنی سازی اورانیوم در ایران چنین گفتند

ای در  صنعت هسته. هزینه دارد  متری ده برابر قیمت جهانی ۰۲۲استخراج اورانیوم در ایران از عمق "

ای مواد اولیه نداریم، مجموع ذخأیر  ما در صنعت هسته. ، بومی و اقتصادی ندارد ایران یک ریشه علمی

http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_Nuclear_Power_Plant
http://en.wikipedia.org/wiki/RBMK
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سال نیروگاه بوشهر را  ۱بندر عباس کفاف سوخت نهایتا [ در معدن گچین در]یزد و [ سقند در]ما در 

 ".میدهد

 :با یک روزنامه ایتالیأیی همین ادعا را مطرح کرده بودند ۶۰۰۲د در مصاحبه خود در سال دکتر شیرزا

دالر برای ایران خرج دارد، در حالیکه در  ۰۰۲استخراج هر کیلو اورانیوم ناخالص از معادن یزد "

های شیمیایی  که از تبدیل سنگ طبیعی اورانیوم با واکنش] بهای یک کیلو کیک زرد   های جهانی بازار

 ".دالر است ۰۲بیش از   اندکی[ تولید میشود

 :به این نکات باید توجه کرد  های دکتر شیرزاد مشخص نیست، ولی منبع صحبت

در کانادا، بعنوان مثال، عمق معدن . های دیگر کمتر از ایران نیست اورانیوم در کشور اول، عمق معادن

در استرالیا عمق . در حدود ششصد متر استمک آرتور ریور، که بزرگترین معدن اورانیوم دنیا است 

متری در  ۸۰۰بنا بر این به چه دلیل هزینه استخراج از عمق . حدود پانصد تا ششصد متر میباشدمعادن 

حالیکه هم هزینه نیروی کار در ایران بسیار پایین تر از کشور هایی آنهم در  ؟ایران بسیار بیشتر است

های تولیدی  و اجرای آنها که در غرب برای شرکت  مانند کانادا و استرالیا است، و هم قوانین محیط زیستی

ای را تحمیل  ندارند، و یا بسیار ضعیف هستند و هزینه  بسیار هزینه دارد در ایران یا وجود خارجی

 .ندنمیکن

همین دکتر شیرزاد . دالر است ۵۰۰بلکه حدود دالر،  ۶۰کیلویی   دوم، بهای کیک زرد در حال حاضر نه

ادعای خود در باره قیمت کیک زرد را حدود ده سال پیش نیز تکرار کرده بودند، در حالیکه هم قیمت 

در طول چند سال گذشته چند برابر شده است، و دلیل   های جهانی اورانیوم و هم بهای کیک زرد در بازار

 .در جهان بخصوص چین استای  های هسته آن افزایش تقاضا برای آن بخاطر ساختن تعداد زیادی راکتور

نیست؟ از طراحی راکتور اراک تا ساختن   ای در ایران بومی و علمی سوم، به چه دلیل صنعت هسته

به  بدالقدیر خان پاکستانیعای هستند که  های پیشرفته که بسیار کار آرا تر از نوع عقب افتاده سانتریفیوژ

در ایران انجام و ساخته میشوند، که خود بهترین دلیل برای بومی شدن دانش و   ، همگیفروخته بودایران 

ای، و  بسیاری از کارشسان نظامی، هسته لیل است کهدقیقا بهمین د. ای در ایران است تکنولوژی هسته

تنها نابودی آن در   ای در ایران کامال بومی شده است، نه سیاسی معتقد هستند که چون دانش و صنعت هسته

، بلکه جمهوری اسالمی را ترغیب خواهد کرد که حتما بدنبال ای ندارد های نظامی فایده توسط حملهایران 

 . ای باشد تولید سالح هسته

نگارنده . های دکتر شیرزاد نیستند نیوم در ایران اقتصادی نیست، دلیل آن ادعاچهارم، اگر غنی سازی اورا

دلیل آنرا کم بودن منابع طبیعی   هم معتقد است که غنی سازی اورانیوم در ایران اقتصادی نیست، ولی

زاد اشتباه حتی در اینباره هم دکتر شیر  ولی. دالیل دکتر شیرزاد  شناخته شده اورانیوم در ایران میداند، نه

تن است، در حالیکه کوچکترین رقم  ۵۵۰۰اند که ذخأیر اورانیوم ایران فقط حدود  ایشان بارها گفته. دارند

 --در عین حال، بسیاری از منابع معتبر  .البته هنوز بسیار کم است، که تن است ۵۵۰۰در باره این ذخأیر 

این مقدار  .تن برآورد میکنند ۸۰،۰۰۰ّکل ذخأیر بالقوه ایران را در حدود  -- اینجا، و اینجا، اینجا، اینجا

 .کند مگاواتی را تولید می ۵۰۰۰سال پنج راکتور  ۶۰ذخیره سوخت 

http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/Canada--Uranium/
http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/Appendices/Australia-s-Uranium-Mines/
http://trib.com/business/energy/yellowcake-roller-coaster-wyoming-uranium-miners-ride-rapid-rise-and/article_2a222156-ad7b-50df-89f2-fa53b490b8ed.html
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/pakistan/khan.htm
http://www.nytimes.com/2006/04/16/world/asia/16chron-khan.html?pagewanted=all
http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/219470-diplomacy-with-iran-is-the-only-good-option
http://www.nytimes.com/2013/02/24/world/middleeast/iran-says-it-has-found-new-uranium-deposits.html
http://web.mit.edu/ssp/publications/working_papers/wp_06-1.pdf
http://web.mit.edu/ssp/publications/working_papers/wp_06-1.pdf
https://books.google.com/books?id=Ea9FAAAAQBAJ&dq=Iran%27s+known+uranium+ore+reserves+is+estimated+to+be+about+30,000&source=gbs_navlinks_s
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/iran/mines.htm
http://www.wise-uranium.org/upasi.html
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اقتصادی نبودن برنامه غنی سازی را از جهت دیگری میتوان مورد بحث قرار داد، و آن هزینه برپایی آن 

اول، هزینه برپایی خود برنامه شامل تاسیسات، : توان بدو قسمت تقسیم کرد این هزینه را می. تا کنون است

أیکه برنامه بر مردم ایران بخاطر دوم، هزینه ه. های تحقیقات، و غیره خرید تکنولوژی، مواد اولیه، هزینه

در   حقیقت این است که رقم دقیقی. های کمر شکن اقتصادی آمریکا و متحدان آن تحمیل کرده است تحریم

میلیارد،  ۲-۱کارشناسان آنرا حدود چند میلیارد دالر، احتماال حدود   باره قسمت اول در دست نیست، ولی

د بحث قرار میگیرند، بخش عمده این قسمت از هزینه را غرب بر به دالئلی که مور  ولی .برآورد میکنند

 .ایران تحمیل کرد

. است و بستگی به نوع ارزیابی دارد در حد چند ده میلیارد دالرهزینه تحمیلی بسیار زیاد است، و احتماال 

کیست؟ به نظر نگارنده، این مسئولیت در درجه اول متوجه  تحمیلیمسول هزینه : سوال مهم این است  ولی

نژاد و دیگر حامیان  آقای احمدی دولت  ای و دولت مورد حمایت ایشان، یعنی خامنه  هللا  غرب، و بعد آیت

 .ا میباشده سرداران سپاه و تندرو  آن، یعنی

دلیل برای   غرب است؟ از نظر نگارنده دستکم سه تحمیلی هزینه سنگین  چرا به نظر نگارنده مسول اصلی

 :این مدعا وجود دارند

که جمهوری اسالمی تصمیم به برپایی غنی سازی اورانیوم در ایران را گرفت،   ، زمانی۵۷۳۸اول، در 

سازی آنرا نداشت، بلکه از آژانس تقاضای کمک کرد، و آژانس هم پس از   به هیچ عنوان قصد مخفی

یران این آمریکا بود که از کمک آژانس به ا. کارشناسی خود به ایران با آن موافقت کرد  فرستادن یک تیم

و هم  به فارسی، هم مقاالت متعدداینرا نگارنده در . جلوگیری کرد، و در نتیجه برنامه به زیر زمین رفت

به زیر زمین رفتن  .بطور کامل و با منابع معتبر شرح داده است، و نیازی به تکرار آن نیست به انگلیسی

 .برنامه غنی سازی اورانیوم هزینه برپایی آنرا به شدت افزایش داد

که بر به دولت پرزیدنت جرج بوش تسلیم کرد  پیشنهاد جامعیدولت آقای خاتمی  ۶۰۰۸  دوم، در ماه مه

را بسیار محدود میکرد، پروتکل الحاقی را که به آژانس اجازه میداد از  ای خود ایران برنامه هسته طبق آن

های مناسبی نیز برای حل دیگر اختالفات بین ایران و  هر جای ایران دیدن کند را اجرا میکرد، و راه حل

  اظهار کرد، ماه مه آخرین مقاله انگلیسی خود، همانطور که نگارنده در  ولی. آمریکا پیشنهاد کرده بود

، و تصور خود در عراق بودند" آسان"مست از پیروزی بود که آقایان بوش و دیک چینی   زمانی ۶۰۰۸

بر سر زبان مقامات و افسران   حرفی در آن زمان . زودی تهران را نیز تسخیر میکنند میکردند که به

به همین دلیل ." به تهران میروند  مردان واقعی  ولیهمه میخواهند به بغداد بروند، : "آمریکائی افتاده بود

ای بین ایران و  بعد از آن در طول مذاکرات هسته. لت آقای بوش پیشنهاد دولت آقای خاتمی را رّد کرددو

انگلیس، فرانسه و آلمان، دولت آقای خاتمی، مذاکره کننده ارشد آن آقای روحانی،   کشور اروپأیی، یعنی  سه

هزار   را به سه های ایران پیشنهاد کردند که تعداد سانتریفیوژو دیپلمات ارشد آن دکتر محمد جواد ظریف، 

بطور داوطلبی  سال  ایران اینکار را برای نزدیک به سهکه ]محدود کنند، پروتکل الحاقی را اجرا کنند 

خواستند  های امنیتی می های دیگری را نیز پذیرفته بودند، و در قبال آن فقط تضمین محدودیت، و [انجام داد

دولت اروپأیی آنرا   بار دیگر دولت آقای بوش و در نتیجه سه  ، ولیکه به ایران حمله نظامی نشود

، آقای جان ۶۰۵۸نوامبر  ۶۵مطبوعاتی بعد از امضای قرار داد موقت ژنو در در کنفرانس . نپذیرفتند

از طرف دیگر، نگارنده معتقد است، و دالیل . به این پیشنهاد ایران اشاره کردکری وزیر خارجه آمریکا 

هجوم آمریکا به عراق " برنده"توضیح داده است، که مهمترین  در یک مقاله انگلیسیآنرا بطور مبسوط 

http://carnegieendowment.org/2013/04/02/iran-s-nuclear-odyssey-costs-and-risks
http://payvand.com/news/07/dec/1044.html
http://melimazhabi.com/maghalat/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D9%91/
http://www.aucegypt.edu/GAPP/CairoReview/Pages/articleDetails.aspx?aid=390
http://www.aucegypt.edu/GAPP/CairoReview/Pages/articleDetails.aspx?aid=390
http://kristof.blogs.nytimes.com/2007/04/28/irans-proposal-for-a-grand-bargain/?_r=0
http://www.nytimes.com/packages/pdf/opinion/20070429_iran-memo-red.pdf
http://www.nytimes.com/packages/pdf/opinion/20070429_iran-memo-red.pdf
http://www.nytimes.com/packages/pdf/opinion/20070429_iran-memo-red.pdf
http://www.nytimes.com/packages/pdf/opinion/20070429_iran-memo-red.pdf
http://nationalinterest.org/feature/us-iran-hawks-try-sabotage-nuclear-deal-11920
https://www.youtube.com/watch?v=XzrJwzYBUkU
http://www.nytimes.com/2003/03/18/opinion/things-to-come.html
http://www.armscontrol.org/act/2005_04/Iran_EU
http://fas.org/sgp/crs/nuke/R40094.pdf
http://www.payvand.com/news/05/sep/1070.html
http://www.payvand.com/news/05/sep/1070.html
http://www.state.gov/secretary/remarks/2014/11/234363.htm
http://muftah.org/u-s-invasion-of-iraq-strategic-consequences-for-iran/
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نژاد در عرصه سیاسی ایران بود که  های ایران بودند که نتیجه آن ظهور آقای احمدی تندرو ۶۰۰۸در سال 

 .هزینه سنگین تحمیلی بر مردم ایران هستند  داخلی  ای مسول اصلی راه آقای خامنهبهم

های آمریکا و متحدان آن بر ضّد مردم ایران غیر قانونی هستند، و هیچ اگر،  سوم، اصوال، تمامی تحریم

را در   ینیالمللی حق ندارد قوان هیچ کشوری از لحاظ قوانین بین. هم قابل قبول نیست  اما، شاید، و ولی

تنها مرجع قابل قبول در . های خود به دنیا تحمیل کند را در خارج از مرز پارلمان خود تصویب کند و آنها

گویند که  مدافعان دخالت به اصطالح بشر دوستانه همیشه می. اینباره شورای امنیت سازمان ملل است

صرف نظر از اینکه شورای امنیت . بودتوسط شورای امنیت به تصویب رسیده   حمالت پیمان ناتو به لیبی

فقط محافظت از مردم غیر نظامی را اجازه داده بود، اگر شورای امنیت مرجع چنین تصمیم گیری هایی 

مثل همیشه   ولی. های اقتصادی غیر قانونی آمریکا و متحدان آن نیز باید چنین باشد است، در مورد تحریم

 .ننددر اینباره سکوت میک" بشر دوستان"این 
اگر آمریکا مانع از همکاری . هزینه سنگین تحمیلی غرب است  همانطور که مالحظه میشود، عامل اصلی

اگر دولت آقای بوش پیشنهادات منطقی و . رفت شد، غنی سازی ایران به زیر زمین نمی آژانس با ایران نمی

ش محدود میشد، و اگر آمریکا به ای ایران ده سال پی پذیرفت، برنامه هسته معتدل دولت آقای خاتمی را می

های  المللی خود عمل میکرد، تحریم های بین المللی خود مبنی بر احترام به قوانین و قرار داد تعهدات بین

شّکی نیست که حکومت فقیهان جنایات بیشماری را در . غیر قانونی خود را به مردم ایران تحمیل نمیکرد

  رد بخصوص این آمریکا و متحدان آن میباشند که هزینه عظیمیدر این مو  ایران مرتکب شده است، ولی

سناتور مارک کرک،  .اند های امپریالیستی و هژمانیک خود بر مردم ایران تحمیل کرده را بخاطر سیاست

دلیل شرکت من "که،  صحبت معروف را کردکه آن   خواه از ایالت ایلینویز، همان کسی سناتور جمهوری

به صراحت  " در انتخابات این است که من خودرا وقف بقای اسرائیل در قرن بیست و یکم کرده ام،

که  بکشیمبیرون [ ایران]از کشوری [ مردم ایران]اشکالی ندارد که نان را از دهان مردمی " ،گوید می

است که هدف تحریم ها  بنا بر این واضح ".ستدولت آن مشغول طراحی برای حمله مستقیم به آمریکا ا

 .مجازات همه مردم ایران است

ها بر مردم ایران شخص آقای  تحمیل هزینه سنگین تحریم  مسول داخلی و تنهاواضح است که مهمترین 

لیاقت و شارالتان را در سال   نژاد بی ایشان بودند که با کمک سپاه و بسیج آقای احمدی. ای است خامنه

و   های ایشان، بخصوص در زمینه سیاست خارجی های قدرت به باال بردند؛ از سیاست از پله ۵۸۳۵

با وجودی که واضح بود تقلب در  ۵۸۳۳اظهارات ضّد اسرائیلی ایشان حمایت و دفاع کردند؛ در انتخابات 

نژاد را برای بار دوم  شائبه آن در مردم وجود داشت، آقای احمدی حداقلسطح وسیع انجام شده بود، و یا 

لیاقتی و کارنامه   نژاد و بی بر مردم تحمیل کردند، و هرگز در باره فساد عظیم و عمیق دولت آقای احمدی

هزار میلیرد تومانی کشف شده بود از   مفتضح اقتصادی ایشان اعتراض که نکردند هیچ، زمانیکه فساد سه

اینها . بوجود آوردن آن شرایط بودند  ، چرا که خود مسول اصلیندهند" کش"موضوع را استند که همه خو

ها  گروه ها و بود که بر کشور حاکم بود، و هنوز به مقدار زیادی هست، که به رسانه  جدا از اختناق عظیمی

 .ای ایشان بپردازند نژاد، از جمله سیاست هسته های آقای احمدی اجازه نداد که به نقد سیاست

 در برابر اقتصاد  امنیت ملی

همسایه جنوب . مستقل از هر نظام سیاسی حاکم بر ایران، شّکی نیست که ایران در منطقه خطرناکی است

های سنّی در  در عین حال، تندرو. ای است حدود یکصد کالهک هستهایران پاکستان است که دارای   شرقی

http://www.salon.com/2013/11/21/exclusive_gop_senator_unloads_in_private_call/
http://mondoweiss.net/2011/10/iran-hysteria-senator-mark-kirk-says-it%E2%80%99s-okay-to-take-food-from-the-mouths-of%E2%80%99-innocent-iranians
http://mondoweiss.net/2011/10/iran-hysteria-senator-mark-kirk-says-it%E2%80%99s-okay-to-take-food-from-the-mouths-of%E2%80%99-innocent-iranians
http://mondoweiss.net/2011/10/iran-hysteria-senator-mark-kirk-says-it%E2%80%99s-okay-to-take-food-from-the-mouths-of%E2%80%99-innocent-iranians
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/12/141209_l10_corruption_ar
http://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat
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بود   ای  ای اس  این .ای، و ارتش پاکستان دارای قدرت بسیار هستند  ای اس های جاسوسی پاکستان، سازمان

به قدرت   ۵۷۷۲در طالبان در افغانستانبود که   ای  ای اس  ، و با کمککه طالبان را خلق کرد

ها در پاکستان مخفیانه  اسامه بن الدن قادر نبود سال ای  ای اس  که بدون کمک بسیاری معتقدند .رسیدند

، یک گروه تروریست اسالمی پاکستان موسوم به لشکر طیبکه از گروه  ای است   ای اس  این. کند  زندگی

، عملیات تروریستی بسیاری در جنوب آسیا انجام داده است و تشکیل شد ۵۷۷۰که در سال کند  حمایت می

ای    ای اس. شبیه آنچه که داعش در نظر دارد، اعالم کرده است" کشور اسالمی،"هدف خودرا را تشکیل 

در پاکستان و  شبکه حقّانی، مثل های تروریستی ارتباطات نزدیک با بسیاری دیگر از گروههمچنین دارای 

، و اینجا، اینجا، اینجا، اینجا-- های دیگر و گزارش گزارش دیدبان حقوق بشربر طبق  .افغانستان است

 .های تندرو به قتل میرسند سال هاست که شیعیان در پاکستان توسط سنّی  -- اینجا

ترین  ثبات  از بی  های ویرانگر است، و یکی سال است درگیر جنگ ۸۲در شرق ایران افغانستان است که 

از مهمترین دشمنان ایران در آنجا قدرتمندند و از حمایت بسیاری از   طالبان، یکی. های جهان کشور

 .های جاسوسی پاکستان هم برخوردارند عناصر ارتش و سازمان

های تروریست سنّی  داعش و دیگر گروه  عنیایران، ی  در غرب ایران، بزرگترین خطر برای امنیت ملی

از مهمترین دشمنان ایران، و متحدان عرب خلیج   قرار دارند که مورد حمایت عربستان سعودی، یکی

گروه های تروریست داعشی با کمک عربستان سعودی و پاکستان هر روز در سیستان و . هستند فارس آن

میلیارد  ۹۲عربستان  .ند تا ایران را هم سوریه دیگری کنندبلوچستان در حال انجام عملیات تروریستی هست

ها میالرد دالر بعد از  کرده است، و دهخریداری  ۶۰۵۵و  ۶۰۰۵های  تنها از آمریکا بین سال دالر اسلحه

دالر بود که بعد از آمریکا، چین و  و هفت میلیاردشصت  ۶۰۵۸بودجه نظامی این کشور در سال . آن

میلیارد دالر تخمین زده میشود، که  ۵۳، در حالیکه بودجه نظامی ایران حدود مقام چهارم را داشتروسیه 

 .ئیل میباشدبرابر بودجه نظامی اسرا

 چهارمین خریداردارد،   ایرانی  جزیره  ، همان کشور مصنوعی که دندان طمع به سه امارات متحده عربی

این . را در جهان دارد میلیارد دالر مقام هفدهم ۵۲حدود اسلحه در جهان است، و بودجه نظامی آن با 

که یک [ نام کنونی شرکت آکادمی میباشد] شرکت بلک واتر، صاحب سابق اریک پرینسکشور آقای 

، را استخدام کرد تا یک مرتکب جنایت بسیاری شدو مزدور بود و در عراق " خصوصی"نیروی نظامی 

و آنها را  حمله کرده  هجزیر  به سهنیروی نظامی مزدور آموزش دهد که در صورت حمله آمریکا به ایران 

 .تصرف کند

 .های اروپأیی داد اسلحه به آمریکا و کشور میلیارد دالر ۶۸سفارش قطر  ۶۰۵۵تنها در سال 

 حدود شش میلیارد دالرمیلیون،  ۶.۲بودجه نظامی کویت، یک کشور بسیار کوچک با جمعیتی نزدیک به 

ها دالر اسلحه از غرب و روسیه از زمان پایان اشغال آن توسط  بود، به اضافه میلیارد ۶۰۵۶در سال 

های عرب خلیج فارس از جمله عربستان  در طول دو دهه گذشته کشور. ۵۷۷۵ارتش صدام حسین در سال 

بود، از ۰۲۷۲تا سال   میلیارد دالر آن ۵۶۸که اند،  میلیارد دالر اسلحه خریداری کرده ۶۰۰سعودی حدود 

 .اینگونه خرج هارا با ایران مقایسه کنید .۶۰۵۵تا  ۶۰۰۳های  فقط بین سالدالر  میلیارد ۹۲جمله 

http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/26-pakistan-influence-over-afghan-taliban-riedel
http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/26-pakistan-influence-over-afghan-taliban-riedel
http://en.wikipedia.org/wiki/Inter-Services_Intelligence
http://www.nytimes.com/2014/03/23/magazine/what-pakistan-knew-about-bin-laden.html
https://www.scribd.com/doc/70694522/Pakistan-Violence-Versus-Stability
http://satp.org/satporgtp/countries/india/states/jandk/terrorist_outfits/lashkar_e_toiba.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Lashkar-e-Taiba
http://en.wikipedia.org/wiki/Inter-Services_Intelligence
http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/MJ15Df01.html
http://www.hrw.org/news/2014/06/29/pakistan-rampant-killings-shia-extremists
http://warontherocks.com/2014/05/whos-killing-pakistans-shia-and-why/
http://warontherocks.com/2014/05/whos-killing-pakistans-shia-and-why/
http://thediplomat.com/2014/05/early-warning-signs-of-shia-genocide-in-pakistan/
http://thediplomat.com/2014/07/pakistans-shia-under-attack/
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/11/201211269131968565.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/864f1046-f6a7-11e3-b271-00144feabdc0.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/864f1046-f6a7-11e3-b271-00144feabdc0.html
http://cir.ca/news/saudi-arabia-military-purchases
http://cir.ca/news/saudi-arabia-military-purchases
http://cir.ca/news/saudi-arabia-military-purchases
http://www.scribd.com/doc/218353533/TRENDS-IN-WORLD-MILITARY-EXPENDITURE-2013
http://www.thenational.ae/news/uae-news/uae-becomes-fourth-biggest-arms-buyer
http://en.wikipedia.org/wiki/Union_Defence_Force_%28UAE%29
http://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2014/10/28/blackwater-founder-erik-prince-combative-secretive-and-expanding-in-africa/
http://www.amazon.com/Blackwater-Mercenary-Army-PM-Audio/dp/1604861010
http://www.nytimes.com/2014/10/23/us/blackwater-verdict.html
http://www.nytimes.com/2011/05/15/world/middleeast/15prince.html?pagewanted=all
http://www.reuters.com/article/2014/03/27/qatar-defence-idUSL5N0MO3VV20140327
http://militarybudget.org/kuwait/
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ffd73210-c4ef-11df-9134-00144feab49a.html
http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2013/12/03/US-Europeans-battle-for-big-Persian-Gulf-arms-deals/94101386092027/
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 و پنج زیردریأییای  کالهک هسته ۶۰۰تا  ۹۱که دستکم بین و بالخره اسرائیل را در خاور میانه داریم 

. تحویل خواهد گرفت ۶۰۵۹در سال ای دارد، و ششمین زیردریأیی را از آلمان  مجهز به سالح هسته

 .پوشیده نیست  سیهای اسرائیل بر ضّد ایران بر ک تهدید

های امریکأیی و انگلیسی بود، متحد نظامی غرب بود،  رژیم محمد رضا شاه که مجهز به مدرنترین سالح 

وطن   هر ایرانی. ای را داشت قصد تولید سالح هستهو از حمایت کامل نظامی و سیاسی آن برخوردار بود، 

ای، و حمایت  های مجهز به سالح هسته ثباتی و خطرناک بودن خاور میانه، وجود کشور  دوست به بی

ایران   های سنی تروریستی که بزرگترین خطر برای امنیت ملی های عرب خلیج فارس از گروه کشور

نظامی ایران را در   سهو اخیرا ]د های بلوچ که از پاکستان به ایران حمله میکنن هستند، از جمله تروریست

ایران   تحت چنین شرایطی، با توجه به عدم دسترسی به عقیده نگارنده،. ، آگاه است[سراوان به قتل رساندند

غنی سازی اورانیوم در ایران، علیرغم غیر اقتصادی بودن  محدودهای مدرن، وجود یک برنامه  به سالح

های  بر خالف ادعا. آن، بعنوان یک نیروی بازدارنده برای جلوگیری از حمله به ایران ضروری است

های ساالنه خود به کنگره بر این موضوع تاکید دارد  بخشی از ایرانیان، وزارت دفاع آمریکا در گزارش

های کشور  که برای دفاع از مرز یک استراتژی دفاعی استی اسالمی که استراتژی نظامی جمهور

 .طراحی شده است

موسوی و کروبی، و دروغ و  های ناجوانمردانه بر ضّد آقایان مهندس ها در ایران بازار حمله این روز

اند، بسیار  رسیده  های دربار که بخاطر خویشاوندی با این یا آن به جایگاهی ها و ملیجک افترا توسط تندرو

همانطور که نگارنده در یک مقاله   ولی. گرم است، و البته ایندو انسان شریف قادر به پاسخ گویی نیستند

از   ، میر حسین، میهن دوست شریف، پاک، و صادق کشور ما یکیچند سال پیش توضیح دادانگلیسی 

بود، چرا که بخوبی نسبت به  ۵۷۳۰ای ایران در اوائل دهه  مهمترین حامیان آغاز دوباره برنامه هسته

ایشان همیشه از . ای وسیع در آن کشور آگاه بود ایران، با وجود برنامه هسته  خطر عراق برای امنیت ملی

ای ایران دفاع کردند، و به همراه آقای روحانی از اولین مقامات کشور بودند که از تاسیسات  برنامه هسته

تی مخالف مبادله اورانیوم غنی شده ایران با سوخت برای میر حسین ح. غنی سازی نطنز دیدن کردند

 .راکتور تهران بودند

 : در عین حال ذکر یک نکته مهم در اینجا ضروری است 

 قرارداد دفاعی، و دو کشور دارای پایگاه نظامی است آمریکا در ژاپن. ژاپن متحد آمریکا و غرب است

ژاپن در عین حال کشور بسیار ثروتمندی است، و قادر است که آنچه که به آن نیاز دارد را از . دارند

ژاپن  با این وجود، بدلیل اینکه رهبران. ژاپن دارای منابع طبیعی اورانیوم نیز نیست. خارج خریداری کند

را " مدل ژاپن"ژاپن احساس خطر میکنند، مدل موسوم به   از ناحیه چین و کره شمالی برای امنیت ملی

، به جای آنکه آنرا از انجام میدهد ژاپن در خوددر این مدل ژاپن غنی سازی اورانیوم را . اند ابداع کرده

در عین حال،   ولی. ای خود سوخت الزم را تولید کند های هسته اروپا و یا آمریکا وارد کند، تا برای راکتور

، که نیز هست  ای در یک مدت بسیار کوتاه زمانی برای تولید سالح هستهژاپن مجهز به دانش و مواد الزم 

 .خود میباشد  به این ترتیپ دارای یک نیروی بازدارنده برای حفظ امنیت ملی

 کالم پایانی

http://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat
http://nationalinterest.org/feature/nukes-the-high-seas-israels-underwater-atomic-arsenal-11434
http://nationalinterest.org/feature/nukes-the-high-seas-israels-underwater-atomic-arsenal-11434
http://www.payvand.com/news/04/dec/1186.html
http://ir.voanews.com/content/iran-armed-rebel-sepah-murder/2577203.html
http://ir.voanews.com/content/iran-armed-rebel-sepah-murder/2577203.html
http://ir.voanews.com/content/iran-armed-rebel-sepah-murder/2577203.html
http://thinkprogress.org/security/2012/07/11/514813/pentagon-report-iran-force-diplomatic-solution/
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2010/02/the-political-evolution-of-mousavi.html
http://militarybases.com/japan/
http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Nuclear_Fuel_Limited
http://foreignpolicy.com/2014/06/26/if-japan-wanted-to-build-a-nuclear-bomb-itd-be-awesome-at-it/
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باید امیدوار باشیم که . که دکتر احمد شیرزاد در آن شرکت کردند واقعه میمونی است  مناظره و بحثی

آزاد است که هر نظری که مایل است راجع به این موضوع مهم   البته هر کسی. ها ادامه یابند بحثاینگونه 

  اوال مواضع ما باید بر اساس اطالعات صحیح باشد، و ثانیا مصلحت و امنیت ملی  ولی. داشته باشد  ملی

 .ایران در نظر گرفته شده باشند
سخنان دکتر شیرزاد از جنس  .امثال ایشان به وجد درنیایداز مواضع دکتر شیرزاد و " اپوزیسیون همسو"

شیرزادها از استقالل و تمامیت ارضی ایران دفاع . اهداف او با اهداف اینها تفاوت دارد. سخنان اینها نیست

تحریم های اقتصادی را هم به زیان مردم . کرده و مخالفت هر نوع دخالت خارجی در امور ایران هستند

ای را  دیپلماتیک ایران در مذاکرات هسته  دکتر شیرزاد گفتند که دست تیم .د و با آن مخالفندایران می دانن

 .مایل است این دست را قطع کند" همسو"میبوسند، در حالیکه اپوزیسیون 

 

برای   ؛مطالعه کنند در اینجا کند که بالگ انگلیسی هفتگی او را دعوت می  نگارنده از خوانندگان گرامی

ها در باره ایران و بقیه خاور میانه، هم به فارسی و هم به انگلیسی، از  ها و تحلیل دریافت آخرین خبر

های تلویزیونی  ها و دیگر برنامه و مصاحبه ازدید کنند،ب های خاور میانه اخبار ایران و گزارشوبسایت او، 

 .کنند در اینجا تماشارا  او
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