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ووصفواا ااالتفاقق بالصفقة االسيیئة جًداا  

أأميیركيیونن: ااإلتفاقق االنووويي يیتيیح إليیراانن تمويیل ااإلررهھھھابب  
دد أأسامة مهھديي  

•   
صوررةة مركبة لليینداا شافيیز وواايیفانن ساشا شبيیهھانن  

•   
كيین بالكويیل  
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ووصف ثالثة خبرااء سيیاسيیيین ووأأكادديیميیونن أأميیركيیونن ااالتفاقق االنووويي بيین إإيیراانن وومجموعة االخمسة ززاائد ووااحد بالسيیئ جداا 

ووحذرروواا من أأنهھ يیتيیح لنظامم ططهھراانن ااألمواالل لتمويیل ااالررهھھھابب في منطقة االشرقق ااالووسط ووتوقعواا مماررسة ططهھراانن للغش في  
لنووويیة.تنفيیذ ااالتفاقق من ااجل االحصولل على االقنبلة اا  

: نظم االمجلس االوططني للمقاوومة ااإليیراانيیة مؤتمًراا صحافيیًا عبر شبکة ااالنترنت ووشارركت فيیهھ "إإيیالفف" حيیث أأشارر االخبرااء لندنن
إإلى أأنهّھ ما كانن على االمفوضيین االدووليیيین ااالضطراارر للمفاصلة بيین ااالختيیارر بيین االحربب مع االنظامم ااإليیرااني ااوو منحهھ تناززالتت ال 

لحد من مشرووعاتهھ االنووويیة في مقابل ووضع حد للعقوباتت.مبررر لهھا في صفقة ل  
ووشدددوواا على اانن االخيیارر ااألفضل إلددااررةة االرئيیس ااالميیركي باررااكك أأووباما ووحلفائهھا هھھھو ددعم االشعب ااإليیرااني وومقاوومتهھ االمنظمة 

إلحدااثث تغيیيیر في االنظامم.  

تمويیل ااالررهھھھابب  
فيیر االواليیاتت االمتحدةة في لجنة ااألمم االمتحدةة لحقوقق ااإلنسانن إإلى ووأأشارر االسفيیر كيین بالكويیل ررئيیس بلديیة سيینسيیناتي االسابقة ووس

أأنهّھ "سيیكونن هھھھناكك سباقق نووويي في االشرقق ااألووسط" في حالل حصولل االنظامم في إإيیراانن على قنبلة نووويیة.  

ووشددد على اانن نظامم ططهھراانن لم يیتفاووضض بحسن نيیة فقد نقض کل ما ووعد بهھ.. محذرًراا من اانن منح نظامم ططهھراانن االمواارردد االتي 
تساعدهه على ددعم ااالجهھزةة ااالمنيیة ووااالستمراارر في اانتهھاکاتت حقوقق ااإلنسانن سوفف يیسمح لهھ باستمراارر هھھھيیمنتهھ في االشرقق ااألووسط   

ووتمويیل ااإلررهھھھابب. ووقالل "عليینا موااصلة االعقوباتت االتي إإضطرتت االنظامم النن يیجثو على رركبتيیهھ".  

سيیئة جًداا  
يیت ااالبيیض لالتصالل االجماهھھھيیريي إإلى "أأنن االسبب االوحيید اانن ااررغم نظامم وومن جهھتهھا أأشاررتت ليینداا شافيیز االمديیرةة االسابقة في االب

ططهھراانن على االمجيء إإلى ططاوولة االمفاووضاتت هھھھو ووضعهھ االحرجج نتيیجة اانهھيیارر ااالقتصادد ااإليیرااني وواالمشاكل االخطيیرةة االتي يیعاني  
منهھا. ووقالت "ما لديینا ااآلنن هھھھو صفقة سيیئة جداا".  

رااعي االرئيیس لالررهھھھابب ووسوفف يیستخدمم االمواارردد االمقدمة إإليیهھ كجزء من صفقة مع ووااكدتت شافيیز اانن االنظامم في إإيیراانن هھھھو "اال
االمجتمع االدوولي لتمويیل ااإلررهھھھابب في االشرقق ااألووسط".  

ووشدددتت على اانن ااالتفاقق االنووويي قد جعل هھھھذاا االعالم في خطوررةة ااستثنائيیة وولذلك فإنهھ من االمهھم للغايیة أأنن يیقولل االكونغرسس ال 
ااالميیرکيیة". موضحة اانهھ قد تم إإررسالل ااالتفاقق االنووويي ااإليیرااني إإلى االكونغرسس ااالميیركي يیومم ااالحد لرئيیس لواليیاتت االمتحدةة 

يیوما التخاذذ قراارر بالمواافقة أأوو برفض االصفقة. 60االماضي حيیث لديیهھ   

ن أأنن ووأأشاررتت االخبيیرةة ااالميیركيیة قائلة اانن "هھھھذهه ليیست قضيیة حزبيیة .. هھھھذهه مسألة ذذااتت أأهھھھميیة خطيیرةة على االعالم". ووحذررتت م
ططهھراانن ستماررسس االغش في تنفيیذ ااالتفاقق االنووويي.. مشيیرةة إإلى االكشوفاتت االماضيیة بشأنن االنشاطط االنووويي ااإليیرااني االسريي االتي 

أأكدتت ااستمرااررهھھھا في االسعي للحصولل على االقنبلة االنووويیة.  

أأووباما خلق خيیارًراا ززاائفًا  
ي جامعة بالتيیمورر فقد أأشارر إإلى أأنن االنظامم في إإيیراانن ااما االبرووفيیسورر إإيیفانن ساشا شيیهھانن مديیر االمفاووضاتت ووااددااررةة ااألززماتت ف 

"يیشکل تحديیا أأمنيیا.. ووإإنن ططهھراانن هھھھي االمصدرر االرئيیس للفوضى في االمنطقة فهھي االرااعي االرئيیس لنظامم االقاتل بشارر ااألسد ". 



د تناززلت االواليیاتت ووقالل "إإنن االنظامم ااإليیرااني يیقودد حاليیا ددوولة ضعيیفة ووهھھھشة ووليیس في ووضع يیمكنهھ االطلب لتقديیم تناززالتت وولكن ق
االمتحدةة لهھ أأكثر من االالززمم".  

ووااضافف اانن "ما نرااهه في هھھھذهه ااالتفاقيیة هھھھو تناززلل بعد تناززلل بعد تناززلل ووما سيیكونن لديینا هھھھو شرقق أأووسط أأكثر خطوررةة". ووقالل  
"إإنن ااالتفاقق االذيي توصل االيیهھ أأووباما ال يیمنع االنظامم ااإليیرااني من اامتالكك االقدررةة على صنع أأسلحة نووويیة".  

كد االبرووفيیسورر شيیهھانن يیقولل اانهھ "مذهھھھولل" النن ااالتفاقق االنووويي لم يیشر إإلى "أأيي ززمانن ااوو مكانن" للوصولل إإلى االموااقع ااإليیراانيیة وواا
من قبل مفتشي ااألسلحة االتابعيین لألمم االمتحدةة كجزء من االصفقة. ووأأشارر إإلى أأنن االمجتمع االدوولي يیعرفف عن موااقع نووويیة سريیة 

بل االمجلس االوططني للمقاوومة.في ططهھراانن بحسب ما كشف عنهھ من ق  

ووأأضافف أأنن االرئيیس ااألميیركي باررااكك أأووباما "خلق خيیارراا ززاائفا : إإما االحربب أأوو تناززالتت للنظامم ااإليیرااني". ووكبديیل لهھذاا االوضع 
أأشارر إإلى أأنهّھ من االضروورريي االعمل في نهھايیة االمطافف وومن االدااخل من خاللل االمعاررضة االمنظمة إلحدااثث تغيیيیر للنظامم كخيیارر 

ووقالل "ال يینبغي أأنن تكونن مناقشة ااالتفاقق االنووويي منفصلة عن االمناقشاتت في ووقت ووااحد عن اانتهھاكاتت االنظامم لحقوقق  ثالث".
ااإلنسانن ووررعايیة ااإلررهھھھابب".  

ووخاططب االرئيیس ااالميیركي قائال "سيید أأووباما ال تتجاهھھھل تطلعاتت االشعب ااإليیرااني من أأجل االحريیة ووحقوقق ااإلنسانن.. يیجب عليینا 
ى االشعب ااإليیرااني وواالمقاوومة االمنظمة.. تغيیيیر االنظامم من االدااخل هھھھو ااالحتمالل ".أأنن نمد أأيیديینا إإل  

االتف على قرااررااتت مجلس ااالمن  
أأما ززعيیمة االمعاررضة ااإليیراانيیة مريیم ررجويي فقد شدددتت على اانن ااالتفاقق االنووويي االذيي تم االتوصل االيیهھ ااألسبوعع االماضي بيین 

على ستة قرااررااتت لمجلس ااالمن االدوولي "لن تغلق االطريیق على ماللي إإيیراانن في االقوىى االعالميیة وواالنظامم ااإليیرااني في صفقة تلتف 
االخدااعع وواالحصولل على االقنبلة االنووويیة".  

ووأأضافت ررجويي أأنهھ من خاللل االترااجع عن خطوططهھ االحمرااء فإنن االمرشد ااالعلى علي خامنئي قد شربب من "كأسس االسم 
ملهھ. ووااووضحت اانن االمجلس االوططني للمقاوومة ااإليیراانيیة االذيي تترأأسهھ االنووويي" االذيي من شأنهھ أأنن يیحطم هھھھيیمنتهھ وويیقوضض االنظامم بأك

وواالذيي ااددىى إإلى تحقيیق من قبل االوكالة االدووليیة للطاقة  2002كانن أأوولل من كشف االموااقع االنووويیة االسريیة للنظامم ااإليیرااني في عامم 
االذرريیة.  

يي بيین إإيیراانن وواالدوولل االكبرىى. ووبموجب االقراارر٬، ووكانن مجلس ااألمن االدوولي قد وواافق ااالثنيین االماضي باإلجماعع على ااالتفاقق االنووو
فإنهھ يیمكن إإعاددةة فرضض االعقوباتت االدووليیة مجددداا إإذذاا اانتهھكت إإيیراانن ااالتفاقق٬، خاللل االعقد االمقبل.  

تتضمن عقوباتت على إإيیراانن٬،  2006ووبحسب نص االقراارر سيیتم ووقف االعمل تدرريیجيیا بسبعة قرااررااتت صاددررةة عن االمجلس منذ عامم 
تفاقق حرفيیا. ووصوتت ااألعضاء االخمسة عشر بالمواافقة على االقراارر االذيي يیقضي بإلزاامم كافة ااألططراافف بشرطط ااحتراامم إإيیراانن ااال

االموقعة على ااتفاقق فيیيینا بالعمل على تنفيیذهه كامال. ووبموجب االقراارر فإنهھ يیمكن إإعاددةة فرضض االعقوباتت االدووليیة مجددداا إإذذاا اانتهھكت 
إإيیراانن ااالتفاقق خاللل االعقد االمقبل.   
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