
 

 

 است بمب به دستیابی درصدد اسالمی جمهوری

 

چندی پیش مقاله ای را به زبان انگلیسی به رشته تحریر درآورده بودم که ترجمه فارسی آن در پارس دیلی 

نیوز منتشر شده است. ترجمه کمی شتابزده بوده و توصیه می شود جهت دقت بیشتر به اصل مقاله مراجعه 

  شود.
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سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد امور اتمی جمهوری اسالمی اخیراً گفت که رژیم ایران موافقت خود در مورد از سرگیری 

مهوری اسالمی در اواخر این ماه را اعالم کرده است. در عین حال آژانس انرژی اتمی گفتگو در مورد برنامه هسته ای ج

و جامعه بین المللی به ویژه کشورهای اروپایی تالش های جدیدی را به منظور احیای مجدد روند مذاکرات به عمل آورده 

جمهوری اسالمی بودم بی شک دریافتم  اند. احمد هاشمی می گوید در مدت چهار سال و نیم که کارمند وزارت امور خارجه

که هدف رژیم ایران از شرکت در مذاکرات فقط یک تاکتیک اتالف وقت است. من که به ترکیه برای اخذ پناهندگی سیاسی 

گریخته بودم می دانستم که اولین ایرانی نیستم که تالش خواهم کرد تا جهان را از تصمیم تهران برای دستیابی به سالح 

 ر جمعی هشدار دهم.های کشتا

تقریباً یک دهه قبل بود که برای اولین بار سازمان مجاهدین خلق که یک گروه مخالف چپگرای در تبعید است فعالیت های 

مخفی اتمی انجام شده توسط رژیم را با ارایه محل دقیق برخی از تاسیسات و جاه طلبی های حکومت مذهبی اسالمی برای 

 ای افشا کرد.دستیابی به بمب های هسته 

پس از آن،جمهوری اسالمی در دهه ها دور از مذاکرات فقط به هدف متقاعد کردن سیاستمداران بی تجربه و صلحجویان 

دل نگران به اینکه ایران حقیقت را بیان می کند شرکت کرده است. در چنین شرایطی، تهران همواره بر این موضع تاکید 

تیک ثابت کند که ایران در پی استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح جویانه کرده که تالش می کند از طرق دیپلما

به منظور تامین تقاضای فزاینده داخلی برای انرژی با توجه به اتمام منابع فسیلی است. این موضوع در داخل کشور نیز 
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پولیستی با عوامفریبی چپگرایانه برنامه مورد بهره برداری قرار می گیرد به این ترتیب که تحرکات فزاینده ملی گرایی پو

 هسته ای را به عنوان موضوع اصلی غرور ملی مطرح می کنند.

اما دروغ دروغ است حتی اگر بی وقفه در اجالس های بین المللی و یا اینکه هر روز در رسانه های داخلی برای عامه 

ت عالی رتبه، سیاستمداران و مقامات رسمی خدمت مردم تکرار شود. من در وزارت امور خارجه به عنوان مترجم مقاما

کردم. من به دقت بیانیه ها و اعالنیه های رسمی را دنبال می کردم و در محافل داخلی که در آنها تعدادی از مقامات رده 

م می باالی ایران شرکت می کردند حاضر بودم. مقامات یاد شده در این جلسات بی پرده قصد خود برای اتمی شدن را اعال

 کردند. از جمله من شاهد موارد ذیل بوده ام.

 

 فرمانده سابق سپاه پاسداران: بمب مقدس اسالمی یک باید است

پس از سازماندهی جلسات متعددی در دفتر خود در دفتر مرکز مجمع تشخیص مصلحت، من به جلسه  ۲۰۰۵ در ماه آوریل

ای در منزل محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت و یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 

می دانشجویان و دانشگاهیان مدت جنگ ایران و عراق دعوت شدم. از من به عنوان یکی از اعضای موسس انجمن اسال

)انجمنی که پس از مدت کوتاهی در سال بعد منحل شد( به همراه روح اله سلگی دبیرکل این انجمن دعوت شده بودم. شایان 

 ذکر است که سلگی اکنون فرماندار آران و بیدگل در حوزه اصفهان است.

ر مورد وضعیت کلی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از ما دعوت شده بود که با شرکت در این جلسه به تبادل نظرات د

که در آن محسن رضایی در حال آماده شدن برای کاندیداتوری در آن بود بپردازیم. منزل رضایی در مجتمع شهرک شهید 

دقایقی در حوالی جنگل های لویزان در شمال شرق تهران واقع شده است. منزل او در انتهای منطقه به شدت حفاظت شده 

ی قرار دارد که عمدتا محل اسکان افسران سپاه پاسداران و سایر مقامات رده باال است. هنگام ورود ما، رضایی در حال ا

مالقات با چند نفر از مقامات نظامی و سیاسی از جمله چند نفر از فرماندهان سپاه پاسداران بود. در این جلسه خصوصی 

دید از خاتمی رئیس جمهور اصالح طلب سابق به دلیل رهیافت مصالحه که در منزل او برگزار شد، او ضمن انتقاد ش

 جویانه او در برابر غرب به شدت از دستیابی به بمب های هسته ای برای اهداف بازدارندگی حمایت کرد.

است که برای مبارزه در برابر گردنکشی جهانی مورد نیاز است. او  «یک بمب اسالمی مقدس» از نظر او چنین سالحی

ضمن اشاره به اینکه حتی خمینی هم دستیابی به بمب اتمی را به منظور حفظ منافع اسالم در طی جنگ ایران و عراق تایید 

 کرد، ادامه داد که برای صیانت از اسالم همه چیز از جمله استفاده از سالح های کشتار جمعی شهروندان عادی مجاز است.

 

 بمب و شورای امنیت ملی ایران



، علی باقری معاون دبیرکل شورای امنیت ملی ایران با همتای هندی خود در میهمانی شام سفارت هند ۲۰۱۲ سال در اوایل

در تهران مالقات کرد. در حالی که به دلیل تاخیر در ترافیک ما منتظر ورود مقام هندی بودیم، من شنیدم که احمد سبحانی 

سوال کرد.  ۱+۵ ی در مورد آخرین نظرات رهبری در مورد مذاکراتمدیر اداره آمریکا و اروپای وزارت خارجه از باقر

باقری در پاسخ گفت که آیت هللا علی خامنه ای همچنان بر این باور متقاعد شده است که ما بایستی ضمن تسریع اقدامات و 

 افزایش تاسیسات مخفی قبل از اینکه دیر شده باشد به هدف خود دستابیم.

 

 کمک کره شمالی

، من در جلسه محرمانه ای حاضر بودم که در آن معاون بنیاد مستضعفان در حال مذاکره با سفیر ۲۰۱۲ در اوایل فوریه

 کره شمالی به منظور کسب فن آوری هسته ای برای ایران در مقابل کمک های مالی بود.

 

 تداوم تولید سالح های شیمیایی

بین مقامات ایران و بازرسان بین المللی سالح های شیمیایی را ترجمه  در زمانی که در وزارت امور خارجه بودم مالقات

کردم. طرف ایرانی مشتمل بر مقاماتی از وزارت امور خارجه، وزارت اطالعات، وزارت دفاع و وزارت صنایع بود. این 

الهه هلند مستقر است  مالقات با نمایندگان سازمان ناظر بر سالح های شیمیایی که هدف آن منع سالح های شیمیایی و در

انجام شد. من در تمام این مالقاتها از جمله جلسات معرفی قبل از بازرسی، بازدید از طرح های تولید مواد شیمیایی و 

جلسات پایانی شرکت داشتم. به همین علت من شاهد تولید انبوه سالح های شیمیایی در تاسیسات مختلفی از جمله پاکشوما، 

ک و به خصوص مجمتع شهید میثمی واقع در شهر کرج که هدف آن تولید مواد شیمیایی برای مصارف مجتمع پتروشیمی ارا

روزمره مانند مواد شوینده است بودم. اما در عین حال این تاسیسات سالح های شیمیایی برای سازمان صنایع دفاع که 

 وابسته به وزارت دفاع است، تولید می کردند.

امات دفاعی اطالعات اشتباهی را در اختیار بازرسان قرار می دادند. با چنین سابقه ای از تولید در جریان این مالقاتها مق

 سالح های مخرب به شکل سالح های شیمیایی؛ آیا کسی باور می کند که ایران قصد ندارد بمب اتمی تولید کند؟

 

 دور بیهوده دیگری از مذاکرات

مواجه شد زیرا ایران هرگز به طور جدی در مورد کنترل برنامه هسته ای با شکست  ۱+۵ همه جلسات قبلی بین ایران و

خود جدی نبوده است. پس از هفت سال، غرب و به خصوص هیات اجرایی اوباما هنوز هم امیدوارند که بتوانند از طریق 

رنامه را کند کرده باشد مذاکرات در این زمینه به پیشرفت هایی دست یابند. ممکن است تهران در کوتاه مدت فعالیت این ب



سیاست و راهبرد بلند مدت ایران »اما بی شک همانطور که یکبار محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران متذکر شد 

 «دستیابی به بمب مقدس اسالمی است.

دیپلماتیک  فقط یک مذاکره واقعی و هدفمند با دستور کار مشخص با آیت هللا ها، اعمال تحریم های هوشمندتر، انزوای

 همگانی ایران و حمایت واقعی از تقاضای مردم ایران تغییر واقعی را به ارمغان می آورد.

مقامات ایرانی با توسل به یکی از ایده های شناخته شده در فقه شیعه که به عنوان دروغ مصلحتی از آن یاد می شود کامالً 

 در مقاصد و برنامه های خود دروغ می گویند.

ر زمینه درک مبانی مذهبی دروغ های بزرگ سیاستمداران ایرانی )دروغ مصلحتی، تقیه و...( در مقابل مذاکره ملل آگاه د

کنندگان اروپایی وظیفه خود را انجام می دهند. هنگامی که وسعت این نیرنگ آشکار شود؛ دیگر پرسش این نیست که آیا 

ین است که چگونه و چه زمانی برنامه تولید تسلیحات هسته ای برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است یا خیر بلکه سوال ا

 عملی خواهد شد.

 

 اسراییل تایمز: * از: احمد هاشمی / در:
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در شهر قم متولد شد. او مدرک کارشناسی خود را در علوم سیاسی از دانشگاه تهران  ۱۹۷۷ احمد هاشمی در سال -۱

از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه فارغ التحصیل  گرفت و در مقطع کارشناسی ارشد در مطالعات آمریکا

به عنوان مترجم زبانهای انگلیسی، ترکی و بعضاً عربی به استخدام وزارت امور خارجه درآمد.  ۲۰۰۸ شد. در ژانویه

او به طور فعال در اعتراضات دمکراسی طلبانه جنبش سبز شرکت کرد.  ۲۰۰۹ به هنگام اوج جنبش اجتماعی در سال

او با روزنامه های  ۲۰۱۲ از کار خود اخراج شد. از اوایل ماه مه ۲۰۱۲ به همین دلیل و مسایل دیگری در ماه مه

نامه های غنی اصالح طلب نظیر شرق و اعتماد همکاری کرد. به اعتقاد او به دلیل اطالعات طبقه بندی شده در مورد بر

سازی رژیم به طور مستمر مورد تهدید، شکنجه روانی و محدودیت هایی قرار گرفت. او از ایران گریخت و اکنون در 

ترکیه در پی اخذ پناهندگی سیاسی است. وی هم اکنون به عنوان نویسنده و روزنامه نگاربا رسانه های فارسی زبان و 

 ه نقل از اسراییل تایمز است.(بین المللی همکاری می کند. )توضیحات ب

 

 ترجمه: پارسا آزاد//ایران در جهان
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