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 [3]مذاکرات بحران یا بحران مذاکرات 

 

 مقدمه

، یکـی از 3+3ای بین ایـران و  مذاکرات هسته

از جنگ ویتنام ترین مناقشات جهانی پس  مهم

سال گذشته، شاید، هـی  اختالفـی  13در . است

شمال، در  شورهای  با ک نوب  شور ج یک ک بین 

ست بوده ا جه ن مورد تو حد  ین  صًا در . ا مخصو

حل آن سیزده سال گذشته که دو طرف در صدد 

ترین  اند یکی از مهم به شکل دیپلماتیک بوده

در . انگیزترین، مسائل جهان بوده است و بحث

کشـور حـق وتـو در  3مسئله نـه تنهـا این 

شده ستقیم  یر م یت درگ که  شورای امن ند  ا

ة مجموعه کشورهای اروپایی و کشورهای منطق

خاورمیانه ـ مستقیم و غیرمستقیم ـ 

 .و درگیر آن هستند گذار’تأثیر

با  لی،  نگ تحمی پس از ج یز،  یران، ن ا

ی خارجی  سازترین مناقشه ترین و سرنوشت مهم

می جه  شدب خود موا هه. ا ین مواج خود از ا  ،

پیآمدهای انقالب عمیق، مردمی و مدنی سال 

و  کننـدهبوده و برای دو طرف تعیین  3137
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.  خواهد بودساز ـ مثبت یا منفی ـ  آینده

تــر  اهمیــت موضــوع بــه حــدی اســت کــه کــم

شه سال مناق که در  هان  ست در ج های  ای ا

سانه ندازه آن، ر به ا یر،  قین،  ها، اخ محق

ر و دولتمردان منطقه و شمال و های فک اتاق

مردم ایران را به خود مشغول کرده باشد و 

یران مردم ا مورد  شت و  ؛در  ندگی و معی ز

قــرار داده  هــا را تحــت تــأثیر آینــدآ آن

اگر بگوییم که برای ما ایرانیان، . باشد

هایی،  نابودی و ر ندگی،  مرگ و ز ضوع  مو

انقــالب هــم ... مانــدگی و پیشــرفت و  عقــ 

شد، می عین با که  ست، بل فه نی یت  گزا واقع

م ملموس هاکنون برای مردم عادی  است که هم

 .و قابل درک شده است

، ی پـس از انقـالب سال گذشـته 12اگر در 

گذاری حوالت و تأثیر ین  ت به ا بوط  های مر

یت  عادی عین مردم  عه و  برای جام ضیه،  ق

شت سال گذ ند  شت در چ برای ندا بًا  ه، تقری

م سطح آ به  مق  گان از ع مههم مردم  ده و ه ی 

ــر ــود درگی ــره خ ــدگی روزم ــا زن  آن را ب

ند می هانی دوم و . بین نگ ج مان ج و از ز

اشغال ایران توسط متفقین، ایران و مردم 

بوده طر ن ید و خ مورد تهد نین  ند آن چ . ا

مه فان برنا سته ی برای مخال یران در  ه ای ا

سرمایه یز  هان ن با ج بر روی  داری زگذاری 
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کم یران  ست ا یر ا قط. نظ مورد،  ف یک  در 

ــک  ــاختن ی ــدافزار"س ــ  در "ب ــرای تخری ب

قدرتمند  ای ایران، دو دولت آالت هسته ماشین

سال  ند  یون دالر و چ صد میل ند  نه چ با هزی

ای  ترور دانشمندان هسته. اند وقت صرف کرده

نه صرف هزی سنگین و  برای روشهای  های و  ی 

های متنوع علیه ایران نیز، حکایت از  شیوه

طــرب بــرای کشــورهای غــرب و اهمیــت ایــن 

 .ای آن دارد مخالفان منطقه

توانست بـا  سال پیش که می 13این نوزاد 

همکاری و تعامل متقابل غرب ـ ایران به 

شده،  شناخته  قررات  چارچوب م سادگی و در 

برای دو  غولی  به  مروزه  شود، ا صل  حل و ف

مورد  خود را  طرف  که دو  شده  بدیل  طرف ت

می ید  ند تهد هم. بین ین م ین  ا که ا ست  نی

چقــدر درســت و منطقــی و  "احســاس تهدیــد"

ه آن به بواقعی است ولی این مهم است که 

شود و لذا  عنوان یک تهدید جدی، نگاه می

ند صل کن حل و ف که آن را  ند  در . سعی دار

آن هم  حل و فصلیک سال و چند ماه گذشته، 

ی  ی عطف و مرحله تر شده و هم به نقطه جدی

گویــا، . شــده اســت تعیــین کننــده نزدیــک

لت گر  مه سیده و دی یان ر به پا مان  ها و ز

کی از دو  چاره طرف ی هر دو  که  ست  ای نی

 :انتخاب کنندمسیر را 
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طرف و  کاری دو  سازش و هم مل و  یا تعا

تنش سمت  به  کت  صومت و  حر یا خ یی و  زدا

دشمنی و جنگ و تخری  و چند ده سال کشت و 

ق  شتار و ع قه ک که در منط یزی  ندگی، چ  ی ما

است که  سال 47. غری  نهما نه بعید است و

سرائیل،  ید ا شور آپارتا شکیل ک با ت غرب 

چنین شرایطی را برای مسلمانان منطقه خلق 

گر ایران را هم بخواهند به اکرده است و 

که کانون  ند  بدیل کن تنش ت شنج و  ید ت جد

هــا بــه کمتــر از آن راضــی  گروهــی از آن

می ق  ن حران و ع ندگی و  شوند، ب یزی  خونما ر

در مقطــع . منطقــه دو چنــدان خواهــد شــد

کنونی، اتفاق میمون، جلوس دو طرف در دور 

رات، دو سیزده ماه مذاک. میز مذاکره است

ـ را بیش از  امریکاطرف اصلی ـ ایران و 

فهم . پیش به فهم یکدیگر نزدیک کرده است

هم لین و م کدیگر، او می ترین ی له  شد  مرح با

ست مده ا ست آ به د به  از. که  له  ین مرح ا

عد اراده هان ب قوی و ج نی ای  سیع و  بی ای و

خاب  هی انت تا را ست  تاریخی الزم ا شی  نگر

، در "درایت"کند که قضاوت آیندگان را به 

 "امنیــت"و  "منــافع"؛ "مصــالح"چهــارچوب 

ملی، داشته باشد و نه خطایی استراتژیک و 

زورگویی . های انباشته ملی نابودی سرمایه

پانصدساله دارد ی  غرب سابقهطلبی  و هژمونی
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و استعمار آن در شرق  امریکاکه با تسخیر 

ند  هر چ مه دارد،  نان ادا شده و همچ شروع 

نگ ک و ر عوض  باس  توای آن، رده ل لی مح و

ست مان ا شناخت. ه یت و  ما، درا شور  ، در ک

لی عده ع ید  القا شد با کرده با شد  با ر تا 

هــای  طلبــی مهارناپــذیر، روش ایــن هژمــونی

 .مهارپذیر، اتخاذ کند

ی   یا در تخر که آ ست  ین ا صلی ا سؤال ا

سودان،  سوریه،  بی،  عراق، لی ستان،  افغان

سالوی و  من، یوگ شورها ... ی ین ک مان ا حاک

 اند؟ تقصیر نداشته

طوری رفتار کنند که  اند توانسته آیا نمی

ـــون" ـــ  هژم ـــا طل ـــان"و  "ه و  "زورگوی

از ایــن رفتــار غــرب را  "ریــزان برنامــه"

 ارند؟بازد

نوشتار اخیر، در این مقطع حساس تاریخی 

ظیم ظور تن بدین من یران،  خدای  ا که  شده 

ست"ناکرده  ست"و  "سازان سیا  "کاران سیا

پند "نکنند و به استراتژیک،  ایران خطای

، "شرایط منطقه"، "موقعیت جهانی"، "تاریخ

لی" صالح م هان  "م مر ج چون ع شند،  بیاندی

طــوالنی اســت و ایــران مــا در آینــده هــم 

ساز شود و  تواند مبدع و مبتکر و تاریخ می

لی عده ع هی،  القا سنت ال یک  بق  بر ط و 

 .زورگویان هم عمر ابدی ندارند
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 :های زیر این نوشته شامل قسمت

ــات،  -3 ــا،  تحریم -1مفروض ــأله -1ه ی  مس

ــته ــران،  هس ــر -0ای ای ــروا از بح ان و خ

 .باشد حل، می راه

 :مفروضات ـ اول

ــال  شــروع مــذاکرات هســته -3 ــک س ای در ی

هم تا  شته،  تا همین گذ نون و  مریجا  اک  ا

یت ستای امن بت و در را یابی  مث لی ارز م

 ،"فــق جــامعاتو"حتــی اگــر بــه . شــود می

ــد ــی از  .نیانجام ــذاکرات خیل ــالل م در خ

 .ها برای دو طرف روشن شده است واقعیت

ــدگی  -1 ــذاکرات، پیچی ــن م ــدگی ای پیچی

ل تخاصم، قطع رابطه، تخری  سا 13 انباشته

بط و یران و  روا غات ا کاتبلی یه  امری عل

 13بار شدن نکه تل این انتظار. یکدیگراست

سال مشکالت را بتوان به سادگی و به سرعت 

 پایان داد، نادرست و ـ حتی چند ساله ـ

ک در استراتژیمگر یک چرخش . غیر عملی است

شود حادث  طرف،  ست . دو  قع دو به وا یران  ا

کا کاشود و  امری به  امری ستی را  ین دو ا

حدت  جاد و با ای یران  یا ا پذیرد و  قین ب ی

تغییر به نفع مصالح ملی، شرایط را  ،ملی

هد کاو  .د ید ،امری شرایط جد کرد  ،در  روی

 .خود را نسبت به ایران تغییر دهد
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صـل ولی ا است ای ضروری مذاکرات هسته -1

که دارد  وجود مسائل دیگری هم. تسقضیه نی

 استراتژی ـاستراتژیناشی از تقابل دو 

ســال  13در  ـ و جمهــوری اســالمی امریکــا

در  اســتراتژیرویکــرد دو .باشــد گذشــته می

اسرائیل، هژمونی  ـمسئله اعراب  ؛مورد

قه سیه و منط با رو طه  ئی از ... ای، راب جز

 ی سی ای سابقه ی هسته اگرچه مسئله. آن است

سال مـذاکره دارد و  31سال کار دو طرف و 

یده می سیار پیچ سته  ب یران توان ید و ا نما

سئله  صورت م به  بزرگآن را  شورهای  در  ک

به تقابـل  ،درآورد ولی اصل قضیه 3+3شکل 

س مان دو ا میی ژتاتره ین  هک گردد بر در ا

ته  نونی را یاف مود ک مانی ن طع ز به مق و 

 .استرسیده کننده  عیینمرحله ت

ه سال گذشته ایـران سـعی کـرد 13در  -0

ست ضیه را  ا کا دور زدنبا که ق حل  امری

ند و  کاک کرد امری نه هسعی  گری  بها های دی

حمله  ـ برای ایران بتراشد و با تهاجم

ئله ایران را فیصله مس ـ نظامی در مواردی

مالً  لی ع هد و کان پذیرد که ام تا این شد  ن

مــذاکرات یــک ســال گذشــته نشــان داد کــه 

توبرآ  ته  ندربزرگ در  بدون  .ستامریکاچغ

 [1].قضیه حل شدنی نیست امریکا

ی  طرفداران حملـه ـ امریکاطلبان  جنگ -3
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مخالف حل دیپلماتیک قضیه هستند  ـ نظامی

حریم سترش ت تداوم و گ که بر ید   بل ها تأک

کنند  و در روند مذاکرات کارشکنی میدارند

شود و  فراهم  ظامی  له ن برای حم شرایط  تا 

تــر شــود و  در ضــمن ایــران هــر روز ضــعیف

کننده  تعیینهای داخلی هم به مرحله  واکنش

سند یک . بر حل دیپلمات فدار  که طر ما  اوبا

شد ضیه میق طوالنی در  ،با مری  ست ع کن ا مم

 .قدرت نداشته باشد

اسـرائیل،  ـ امریکاای  دان منطقهحمت -4

به  ـ ...عربستان، ترکیه، قطر، امارات

س احسایا خوشی از ایران ندارند،  دالیلی دل

با ایران  و یا برخورد منافع. کنند ترس می

نفــوذ ایــران در بحــرین، عــراق، . دارنــد

سوریه، نان،  من  لب سطین و ی یدی  رافل تهد

یا تهدید خود بالقوه در مورد هژمونی خود 

بــا توافــق مخالفنــد و حتــی  و بیننــد می

مذاکرات  ند  ستقیمًا در رو میم ی   ند  تخر کن

 .بست برسانند تا آن را به بن

اگر چـه " دولت اسالمی"داعش و تشکیل  -7

شیانه،  کرد وح ین روی یدار با ا مری پا ع

آفرین مهمی است که  بحراننخواهد داشت ولی 

یران  یه ا تًا عل مک ( شیعه)ذا به ک ست و  ا

بعضی کشورها سعی دارد که تقابل در منطقه 

شیعه، تبدیل  ـ را به تقابل تاریخی سنی



 01/ مذاکرات بحران یا بحران مذاکرات 

به هر حال، زمینه بسیار مهمی برای . کند

ی  ی آینده خطرناکی بر علیه های سیاسی بازی

 [1.]استمنطق خاورمیانه 

 ،ه، ایــران صــدماتســال گذشــت 13در  -3

ها  فع بسیار زیادی از تحریمنلطمات و عدم 

توسط مسووالن،  این صدماتنفی . داشته است

 نفــی واقعیــت ملمــوس و قابــل محاســبه را

ند؟  نمی مد ارزی، صدها ک یارد دالر درآ میل

، فرار ـ فرار مغزها ـ چند میلیون مهاجر

قر، سرمایه شد ف لی، ر ید م کاهش تول  ها، 

ساد، تب به یض اگعف می از آن  خش مه چه ب ر

ـــ   ـــدیریت، تخری ـــعف م ـــویمدیریت، ض س

که ...ها مدیریت هم  شی  لی بخ ست و بوط ا مر

به تحریم ست  ظه ا بل مالح . گردد ها برمی قا

ساده سه  کره مقای یران،  بین ا نوبی،  ای  ج

ــارات مت ــه، ام ــترکی ــیح ــق ... ده عرب عم

کـه  .دهـد ساله را نشـان می 13ماندگی  عق 

هــا عامــل آن  مهــا و تحــری ترکیــ  مــدیریت

 .هستند

ای مربوط بـه  های هسته سال فعالیت 13 -3

های ســنگینی را  نــیم هزینــهاوراســازی  غنی

ل کرده که آمار دقیقی از آن در دست یتحم

ست شکننده. نی طه  به نق کار را  مروز  ی  و ا

ست شانده ا نونی ک سته. ک هم در  برق ه ای، 

بــرای ایــران  ،اکنــونهــم  و زمــان شــاه
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ست و ا صادی نی نداردیتوج صالً اقت در . ه 

ستعماری حی ا شاه طر مان  ستای ز  و در را

ری اسالمی هم بهر وبود و جمه شاه  اندارمی

 امریکای  دلیلی به دام آن افتاده و توطئه

 .ه استنقش داشت ماجرا هم در این

ـــران -32 ـــونای ـــی از  ،هم اکن در خیل

ها؛ بــه لحــات اقتصــادی، سیاســی،  زمینــه

ــاری،  ــتغال، بیک ــی، اش ــاعی، اخالق اجتم

لی، م همبستگی ،اداری، ارتشای ـ فسادمالی

ی هشدار و  در مرحله... سرمایه اجتماعی و

ط توان  رخ قالب و  سته ان که شای قرار دارد 

 .ملی آن نیست

ی  ذات یک ابرقدرت بـالقوهایران بال -33

ــه ــ منطق ــروی . تای اس ــی، نی ــائر طبیع ذخ

اقلیمی،  ،تنوعکاستراتژیانسانی، موقعیت 

این ادّعا را ... ،یتمدن ـ ی تاریخی سابقه

کــه ایــران یــک ابرقــدرت  کننــد تأییــد می

قه ند  منط ندای قدرتم شد می توا ین . با ا

عل  موارد بالف لی از  بالقوه در خی توان 

ست شده ا قه و . ن فوذ در منط خش ن قط در ب ف

ــعه ــش توس ــایی از   ی بخ ــنه ــامی ص ایع نظ

هایی  شتنایم و البته با  هایی داشته پیشرفت

ش قدرتکه در یک ابر یدار  بالقوه أن  پا

 .باشد نمی

جمهوری اسالمی برای در حاکمیت غال   -31
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خود اقدامات متعددی انجام  جناب پایداری

در  .ل و چه در خاراخچه در دا ،داده است

سازمان لی  نزوی و تعطی حذف و م خل   های دا

های منفرد  کردن شخصیت کملکو حتی سیاسی و

بی هر  و  کردن  نده  بیآی نده یبرای آ رقی

ســالمی در ولــی از درون جمهــوری ا .مملکــت

نسبتًا متفـاوت  هایی جریان3131و  3133، 3174

. اند با جریان رسمی و غال  خودنمایی کرده

و  33، ســـبزها در 74طلبـــان در  اصـــالب

هـا از طریـق  این جریان. 31 در یوناعتدال

 ـ به قدرت رسیدند" استصوابی ـدموکراسی "

توانسـتند بـه قـدرت  و یـا میـ  31و74در 

و  اصـالحات را نگذاشـتند. 3133ند، در برس

ســت، منشــای اصــالب جــدی نخــودش هــم نتوا

یق.شود که عم سترده سبزها  ترین  ترین و گ

نام  ند،  صالحی بود نبش ا نه"ج ندو  "فت گرفت

ن آنها را گرفت و مدا... ازداشتسرکوب و ب

درگیر وارد قدرت شدند، 31که دراعتدالیون 

هســتند و در چــالش جــدی، یــا توفیــق یــا 

پیش . شدن،گیر زمین چه  تدالیون  برای اع

د آمد، هنوز معلوم نیست ولی سرنوشت هخوا

ه محکم گر ،ای این جریان با مذاکرات هسته

ست بل .خورده ا جود  جدی هایی تقا با آن و

 .دارد

ــالمی،  -31 ــوری اس ــ  در جمه ــان غال جری
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و  3130آخرین ابتکار مؤثر خود را در سال 

ــه ــد در ادام ــاربرد و  3133ی آن در  بع بک

تــوان آن را الگــوی  الگــوی جدیــدی کــه می

. به عرصه آورد نامید "چینی ـ پوپولیستی"

نات  خورد و امکا ست  بدجوری شک گو  ین ال ا

جمهوری اسالمی را نابود کرد و نزدیک بود 

انگیز و  غمکه بازی با غرب را به پایان 

همین  ی به واسطه .برساندنابودکننده آن، 

ــدالیوان  ــه اعت ــود ک ــامی ب ــت و ناک شکس

کامالً  کردی  شدند و در روی ته  بت  پذیرف مث

نامیـــده شـــد و  «النـــاس حق»رأی مـــردم 

کاندیـــداهای تأییـــد شـــده استصـــوابی، 

شدند و از نظامیان خواسته « الحقوق مساوی»

لت  بات دخا ند انتخا یر رو که در تغی شد 

ی سیاسی جامعه،  در عرصه این اقدام .نکنند

ست ید می دوراد بود و ام می  یق  مه فت تعم ر

ند یدا ک ضا.پ لی ف قق برای  و کارات تح ابت

بدتر  هر روز  هور،  ئیس جم حدی  میر تا  شود 

له  حانی گ قای رو عددی آ موارد مت که در 

تذکر می ند و  هد و می ک خود  گرفتاری د هایی 

 .کند ای می را رسانه

ریاست جمهوری روحانی با چند توفیق  -30

 :مسئله مهم پیوند خورده است

و  3+3ای بـا  مـذاکرات هسـته ـ الـف

ــئله تحریم ــنج مس ــا و تش ــی در  ه زدای
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 منطقه و جهان

د وفاق ملی، رفع حصر و ایجا ـ ب

و ... آزادی زندانیان سیاسی، فرهنگی

ود آقای روحانی تبدیل فضای به قول خ

ـ امنیتی به فضای فرهنگی  سنگین

 .سیاسی

ایجاد رونق نسبی اقتصادی و  ـ ا

وکار و  کاهش تورم و بهبود فضای کس 

 .یشت مردمعبه عبارتی بهتر کردن م

سته مذاکرات ه که  بالتبع  از آنجائی ای و 

 ـمرگ "رود که مسئله  ها، می آن تحریم

جمهوری اسالمی و مردم ایران شود،  "زندگی

می سعی  شتار  ین نو ین دو  در ا به ا کنیم 

 :بپردازیم

 [4]ها تحریم ی تنیدهکالف درهم  ـ دوم

ــان  31از  ــانروز ـ  3133آب  ـ گیری گروگ

کاهای  تحریم یران  امری یه ا غازبر عل  آ

ــده ــق  ش ــترده و تعمی ــدریج گس ــه بت اند ک

 هـای چندجانبـه تحریم 1224اند و از  یافته

پا ضافه  ارو به آن ا هم  یت  شورای امن و 

به  شده تا  له مراند  سیدهکح . ایم نونی ر

 امریکاها  این تحریم اصلی گیر مبتکر و پی

جانبــه و  اســت کــه در مراحــل اولیــه یــک

جامعه  ـ اع جهانیتدریج به سمت اجم هب
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.  پیش رفته است ـ اروپا و شورای امنیت

می صیل ،کنیم سعی  به تف سبتًا  نوع و  ؛ن

ین تحریم ستره ا نیم  گ شخص ک تدا م ها را اب

توفیق مذاکرات و انداز  تا بعدًا بتوان چشم

 .تعلیق یا لغو آنها را بهتر دید

 ها مراحل مختلف تحریم

ــــوا اول تحریم -3 ــــا  م (: 3333-3373)ه

ست در واکنش به امریکاهای یک جانبه  یمتحر

ـــان ـــدو گیری  گروگ ـــع ض و  ییامریکامواض

 جمهوری اسالمی و حمایت ایران ضداسرائیلی

 .ای های مبارز منطقه گروهاز 

ــوا دوم تحریم -1 ــا  م ــه (: 1224-3333)ه ک

یک هم  طرف  باز  به و از  کاجان ستند امری  ه

تضعیف حکومت ایران و هدف اصلی  ؛به منظور

ها  لوگیری  صنایعآن یران و ج گاز ا فت و  ن

سته لو ی ه به تکنو یران  سی ا ای و  از دستر

در ایــن مرحلــه . اند موشــکی عنــوان شــده

هایی که  از اهرم مجازات برای شرکت امریکا

ــه ــن زمین ــران در ای ــا ای ــه  ب ها معامل

کرده می ستفاده  ند، ا به   کرد ها را  و آن

 .نمود ها ترغی  می حمایت از تحریم

ـــوم -1 ـــوا س ـــا  تحریم م (: 1232-1224)ه

المللی به  های هدفمند چندجانبه بین مجازات

ق ید و تو ظور تحد سته فعالیت فمن ای  های ه

 .اند ایران بوده
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(: تـاکنون 1232)هـا  موا چهارم تحریم -0

 و های وسیع شدیدترین تحریم ؛در این مرحله

نگ یک ،هماه به و  با  چندجان مراه  به ه جان

مه یه جری بر عل سنگینی  با  های  که  سانی  ک

کاری کرده یران هم یا می ا ند و  ند و  ا کن

 .، اعمال شده استاند زدهها را دور  تحریم

 ها انواع تحریم

 امریکـافرمان اجرایی ریاست جمهوری  -3

که مستقل از کنگره بوده و ریاست جمهوری 

 .کند وتواند آنها را مستقالً لغ می

کـه بایـد  امریکـا  های کنگـره تحریم -1

ره لغو شوند ولی رئیس جمهور در توسط کنگ

تواند بطور موقت آنها را تعلیق   شرایطی می

 .کند

کشـور  17های جامعه اروپا کـه  تحریم -1

شترکاً  مال کرده م ها را اع غو  آن ند و ل ا

کشـور احتیـاا  17آنها هم به اجماع ایـن 

 .دارد

ملـل  های شورای امنیت سـازمان تحریم -0

و با توجه که باید توسط خود شورای امنیت 

 .لغو شوندکشور،  3به حق وتوی 

 امریکاهای یک جانبه  تحریم

تحریم واردات نفت خام  3373نوامبر 31 -3

 از ایران

ـــوامبر  30 -1 ـــردن  3373ن ـــدود ک  31مس
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 امریکاهای ایران در  دالر داراییمیلیارد 

ممنوعیت صادرات کاال به  3332آوریل  7 -1

حد یران و م مالیا سبات  شدید منا  با ودیت 

 ایران

ممنوعیت تمـام واردات  3332آوریل  37 -0

از سفر  امریکااز ایران و منع شهروندان 

به ایران و انجام معامالت اقتصادی با این 

طبــق توافــق الجزایــر بایــد ایــن  .کشــور

 3333 انویه 11در  لذاشدند  ها لغو می تحریم

غو  یی ل مان اجرا ین فر جددًا در شد ا لی م و

و پس از انفجار محـل اقامـت  3330 انویه 

که  دبرقرار ش روتبیدر  امریکاتفنگداران 

ندگان  لی، نمای موارد قب بر  کاعالوه   امری

المللــی مو ــف بــه رأی  های بین در ســازمان

صاص  یه اخت شدند و  وامدادن عل یران  به ا

که مصرف  کاالهاییهمچنین ممنوعیت صادرات 

 مصــرف عــادی و مصــرف). دو گانــه دارنــد

 (.های کشتار جمعی سالب درساخت

قانون  امریکاکنگره  3334در ماه اوت  -3

سلی صادرات ت نع  به  یاتحم یدکی  لوازم  و 

 .ایران را تصوی  کرد

ــا ــد م ــس از رهاشــدن گروگان هچن ــای  پ ه

مخفیانه با  امریکادر لبنان دولت  امریکا

یران از تحریم به ا سلحه  طی  فروش ا ها تخ

را به دنبال " گیتایران " ماجرای کرد که،
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 تحوالت مهّمی در داخل ایران منجربه داشت و

 .گردید

حکم اجرایـی ممنوعیـت  3337اکتبر  13 -4

 .صادر شد ،واردات از ایران

قانون منع  امریکاکنگره  3331در سال  -7

عراق را تصوی   ـ اتی ایرانحگسترش تسلی

یران  به ا سالب  نوع  هر  فروش  که  هم کرد 

 .وع شدممن

نیروگاه بوشهر بین ساخت با قرارداد  -3

تـــون ن، کلی3333ایـــران و روســـیه در 

 .های ایران را تشدید کرد مجازات

تون اعالم وضعیت نکلی 3333مارس  33در  -3

کرد فوق شور  یان دو ک بط م عاده در روا . ال

مان سط  ،از آن ز صوبه تو ین م ساله ا هر 

 .، تمدید شده استامریکاروسای جمهور

بـا  مـراوداتممنوعیت  3333مارس  33 -32

ــاز و  ــت، گ ــنایع نف ــورد ص ــران در م ای

 .پتروشیمی

با  مراوداتممنوعیت برخی  3333می  4 -33

 .ها ایران و گسترش تحریم

 مـراوداتممنوعیت برخی  3337اوت  33 -31

یران ب .با ا با  می  صاقال  دیش از ده در

یی به عنوان محصول امریکامحتوای کاالهای 

 .شوند یی شناخته میامریکا

 31337و  33333، 31233احکــام اجرایــی  -31
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قانون  عدًا در  یران"ب یت از آزادی ا " حما

ن شـدند کـه دیگـر رئـیس ومد 1224در سال 

 .توانــد آنهــا را تغییــر دهــد جمهــور نمی

  هکمک ب" حمایت از آزادی ایران"منظور از 

و در واقع  جمهوری اسالمی است" براندازان"

سمت  به  کت  یران"حر کردن ا با " ! )آزاد 

 (33توجه به بند 

ـ  ، قانون تحـریم ایـران3334اوت  4 -30

بی  سال به تلی لی در  سید و گره ر صوی  کن

 ابه علـت توافـق لیبـی بـبخش لیبی  1220

ها شامل فروش  این تحریم. لغو شد، امریکا

ــرمایه ــزین، س ــت و گذاری د بن ــنعت نف ر ص

مه تأمین بی شیمی،  یران نفتکش پترو  های ا

 .شود می

قـانون  امریکـاکنگـره  1222در سال  -33

اتی ایران را تصوی  کرد حمنع گسترش تسلی

ج  آن به مو شرکت تحریم ،که  یه  های  ها عل

سالب مه  یر در برنا شتار  خارجی درگ های ک

شک عی و مو یران جم ستیک ا مال  ،های بال اع

 .شود می

هــای  ییاســداد دارن، ا1223   وئــن 13 -34

ات حتسلی دهنده گسترشهای  نهادها و سازمان

سازمان  ؛کشتار جمعی و حامیان آنها، شامل

انــر ی اتمــی ایــران، تعــداد زیــادی از 

سالمی  بانک قالب ا سداران ان سپاه پا ها و 
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ظامی ) یروی ن یک ن شامل  بار  لین  برای او

 .(شود می

ــه  -37 ــه کشــور  1224 انوی ــت س فعالی

به شکست  کننده با ایران، یی مذاکرهاروپا

سازی را از سر  شد، ایران غنی تهیمنکامل 

نس بین فت و آ ا می گر نر ی ات لی ا  ،المل

 .موضوع را به شورای امنیت ارجاع داد

قانون حمایت " امریکاکنگره  1224در  -33

ــران ــوی  و (IFSA" )از آزادی در ای  را تص

مالی مک  صوی  یبه اپوز ک یران را ت سیون ا

سی"کرد و  یت از دموکرا ست  "حما به سیا

سمی و نی  ر کاعل شد امری بدیل  جه  .ت با تو

 .31به بند 

ـــه  -33 ـــور 1224در  انوی ـــاون ام ، مع

، امریکاداری  تروریسم و اطالعات ملی خزانه

برای  هانی را  قدام ج یک ا یران  مورد ا در 

فشار بر بخش خصوصی در جهان، برای محدود 

ران را آغـــاز یـــکـــردن تجـــارت بـــا ا

ی دانش.کرد سابق دارا یر  فری وز آن را  یجع

نامیده و « گیر شطرنج یک بازی جدی و نفس»

ترین  این تهاجمی»: یی گفتامریکایک مقام 

ستقیم به  و م فق  که مو ست  قدامی ا ترین ا

و بــه نتیجــه خواهــد . ایم شــروع آن شــده

های  د که به جریمههمین اقدامات بو« .رسید

ــنگین ــرکت بانک س ــا و ش ــایی،  ه های اروپ
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نی یران که ...  اپ مالی و  مراودهبا ا

 .اند، منجر شد تجاری داشته

ــه 1227در  -12 ــاداری  وزارت خزان  امریک

سیاه   بانک ست  یران را در لی صلی ا های ا

له برای دنبا کاروی از  قرار داد و  ، امری

 امریکادلیل . بر سایر کشورها، فشار آورد

حزب به  پول  قال  سط  انت ماس تو نان و ح هللا لب

 .ها بود بانکاین 

ــوالی  33 -13 ــوال  1227ج ــدن ام ــدود ش مس

دهنده در عراق را  افرادی که اقدامات ثبات

 .کنند تهدید می

، قانون جامع تحـریم، 1232اول جوالی  -11

 (.CISADA)پاسخگویی و محرومیت ایران 

ــزین1232 -11 ــروش بن ــوخت  ،، ف ــروش س ف

یران  به ا سوختی  صوالت  گر مح ما و دی هواپی

شد و بانک نوع  یران  مم با ا که  خارجی  های 

مراودات مالی دارند در لیست سیاه دسترسی 

برای .قرار گرفتند امریکابه سیستم مالی 

به تحریم یان دادن  قوق  پا به ح بوط  های مر

بشــر، ایــران بایــد بــدون قیدوشــرط همــه 

زندانیان سیاسی را آزاد کند، یک تحقیق و 

تفحــص شــفاف در مــورد کشــتار و دســتگیری 

، به را آغاز کند (3133) 1223معترضان سال 

ستم  یک سی هد و  یان د شر پا قوق ب قض ح ن

 .قضایی مستقل ایجاد کند
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مسدود کردن امـوال  1232سپتامبر  13 -10

از جملــه )هشــت نفــر از مقامــات ایــران 

محمـــــــــــــدعلی جعفـــــــــــــری، 

کــه در نقــض ...( ،حیدرمصلحی،سعیدمرتضــوی

 .اند حقوق بشر دست داشته

مسدود کـردن دارایـی  1232آوریل  13 -13

ــ ــراد و نهاده ــم)ا اف ــدس و قاس ــپاه ق  س

 (.سلیمانی

ـــوامبر  3 -14 ـــس 1233ن ـــزارش آ ان ، گ

عاد  بین که در آن اب می  نر ی ات لی ا المل

ای ایــران  احتمــالی نظــامی برنامــه هســته

 .شده بود یحتشر

ــی  -17 ــم اجرای ــی  11حک ــال 1233م ، اعم

هــای مــالی مصــوب در قــانون تحــریم  تحریم

 .کند ایران را اجرایی می

، فهرست افـراد مـورد 1233نوامبر 13 -13

صنعت  یر در  شخاص درگ شمول ا هت  حریم، ج ت

 .انر ی و پتروشیمی ایران، اعالم شد

 ، اعـالم اینکـه بانـک1233نوامبر 13 -13

نوان یم به ع یران  کزی ا سات »ی از کر موس

 .است« شوئی پول

، اوبامــا قــانون 1233دســامبر  13 -12

را امضـای  (NDII)« 1231اختیار دفاع ملی »

قانون. کرد ین  ساس ا خارجی  بانک ،برا های 

فت از  به ن بوط  مالی مر عامالت  جام م از ان
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 .شدند مرکزی ایران، منع می طریق بانک

سداد امـوال دولـت ن، ا1231فوریه  3 -13

الــزام )ایــران و مؤسســات مــالی ایــران 

 .(امریکامؤسسات مالی 

تحریم هر خریدار جدید  1231جوالی  12 -11

 .محصوالت انر ی ایران

کــاهش »، تصــری  قــانون 1231اوت  32 -11

یر ید ا سوریهتهد شر  قوق ب سط « ان و ح تو

گره، نوع کن یر را مم موارد ز قانون  این 

هرگونــه کمــک بــه ارتقــای ســطح : کنــد می

تی  صنایع نف سترش  برای گ یران  ندی ا توانم

یران) خارا ا خل و  یران (در دا به ا مک  ، ک

قل  پاالیش  وبرای ن فت  خام، ن فت  قال ن انت

ی شرکت ملی اخدمات تضمینی، بیمه برشده، 

و شـرکت نفـتکش ایـران ( NIC)نفت ایـران 

(NITC)های  بــدهی تســهیل و خریــد و یــا

رسانی مالی به  ممنوعیت خدمات پیام.ایران

هـــای ایرانـــی و ممنوعیـــت تحصـــیل  بانک

شتهدا یران در ر شجویان ا بوط ن به  های مر

سته لوم ه نر ی، ع س ا سته یای، مهند ای در  ه

شگاه کاهای  دان مدهای  .امری سال در آ ار

 .نفتی ایران به این کشور، ممنوع شد

قـانون آزادی و »تصوی  قـانون  1231 -10

سلی سترش ت نع گ یرانحم قانون « اتی ا ین  ا

سازی و  تمامی صنعت انر ی، کشتیرانی، کشتی
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موسسات "مدیریت بندری ایران را به عنوان 

. در لیست سیاه قرار داد" اتحگسترش تسلی

نی لزات گرانهمچ قال ف نوع  ن انت ها را مم ب

یران  که ا به نتکرد  ند  طال جوا فت،  ای ن

دریافت کند و رادیو و تلویزیون ایران هم 

 .شامل تحریم گردید

با  تحریم نگ  به و هماه ند جان کاهای چ  امری

 توسط اروپا

، موضــع مشــترک شــورای 1227 انویــه  11 -3

اروپا در مورد اقدامات محدودکننده نسبت 

 .ایرانبه 

، اصالحیه موضـع مشـترک 1227آوریل  11 -1

شورای اروپا در رابطه با اقدامات محدود 

یران  یه ا نده عل سلی)کن حریم ت اتی و حت

این مصوبه ( ممنوعیت ارائه وام به ایران

ی و تکمیل ربارها توسط شورای اروپا بازنگ

سیاه  ست  به لی یدی  فراد جد نام ا شد و 

 .اضافه شد

انون شورای اروپا کـه ق 1232جوالی  14 -1

فت  صنعت ن برای  یا وام  یزات و  تأمین تجه

ایران و مراودات مالی با افراد و موسسات 

نوع می سیاه را مم ست  جود در لی ند مو . ک

بیش از ده هزار یورو را ملزم به  انتقال

یورو را  هزار  هل  بیش از چ لغ  عالم و مب ا

جازه می س  ا به ک لزم  ید و  م ید و تمد نما
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دهــای امضــای شــده قبــل از تجدیــد قراردا

بازرسی . کند تصوی  این قانون را ممنوع می

له یران،  محمو به ا یران و  شکوک از ا های م

 .شود الزامی می

شورای اروپا عالوه بـر  1233آوریل  31 -0

گذاشتن نام افراد متهم به نقض حقوق بشر 

تجهیزات کنترل اطالعاتی و  ،در لیست سیاه

فن شنود و  یابی و  ستفاده آوری قا رد بل ا

حریم  شمول ت سرکوبگرانه را م هداف  برای ا

 .کرد

ــوامبر  -3 ــزارش ن ــس از گ ــس  1233پ آ ان

عاد  بین مورد اب می در  نر ی ات لی ا المل

سته ظامی ه مالی ن یا  احت یران بریتان ای ا

از جمله با  ـ مناسبات مالی با ایران

پس از . را قطع کرد ـ بانک مرکزی ایران

توسط ر تهران این بود که سفارت انگلیس د

 .اشغال شدبه راحتی و بدون مانع، ای عده

ــامبر  -4 ــا 1233اول دس ــه اروپ ، اتحادی

 .فهرست موسسات مورد تحریم را گسترش داد

ــه  11 -7 ــا در 1231 انوی ــواری اروپ ، ش

یران  فت از ا تدریجی واردات ن کاهش  مورد 

 .به توافق رسید

، شـــواری اروپـــا از 1231مـــارس  11 -3

سیستم خدمات پیام مالی  دسترسی ایران به

جلوگیری کرد در نتیجه انجمن جهانی برای 
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، (Swiftـ  سـوئیفت)المللی  انتقال مالی بین

مامی بانک خود  ت شبکه  یران را از  های ا

 .خارا کرد

، باز هم شورای اروپـا 1231اکتبر  33 -3

که شامل . ها را افزایش و گسترش داد تحریم

یران گاز از ا  ،یتنصادرات گرا ،واردات 

محصوالت نیمه تمام شده فلزی و تجهیزات و 

به  آوری کشتی فن پن، . دش یران میاسازی   ا

ندنو کره سترالیا، زال نوبی، ا نادا،  ،ج کا

ــم  ــرو  ه ــوئیس و ن ــهس ــن تحریم ب ــا  ای ه

 .پیوستند

 های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم

شکست مذاکره بـا به دنبال  1224در فوریه 

عدم موافقت ایران به سه کشور اروپایی و 

ــق برنامه ــده  غنی تعلی ــس پرون ــازی، آ ان س

ین  ستاد و ا یت فر شورای امن به  یران را  ا

مه مرور قطعنا به  صوی   شورا  یر را ت های ز

 :کرد

کــه از  1224 وئیــه  3434913قطعنامــه  -3

یران می نس  ا بات آ ا به مطال که  ست  خوا

ــی  ــرده و ط ــین ک ــای  روز فعالیت 12تمک ه

 .سازی خود را متوقف کند غنی

ــه  -1 ــامبر 17، 3717قطعنام ــه  1224دس ک

ای به  واد و فنون هستهمبراساس آن ارائه 

سفرهای بین یران و  بوط  ا فراد مر لی ا المل
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سته مه ه نع و  به برنا یران م شکی ا ای و مو

فراد و م دارایی ین ا بوط ؤهای ا سات مر س

یف می گز. شود توق به  غو آن  نس ل ارش آ ا

مامی فعالیت که ت شده  کول  سته مو ای  های ه

ند ید ک یران را تأی شجویان . ا صیل دان تح

ش با ر سته هتمرتبط  نوع  های ه یز مم ای را ن

 .کند می

ــه  -1 ــار  10، 3707قطعنام ــن  ،1227م ای

مه  ست تحریمقطعنا سترش داد و  فهر ها را گ

جز  به  یران  به ا مالی  مک  نه وام و ک هرگو

وســـعه و اهـــداف ت همـــوارد مربـــوط بـــ

سان ستانه ان سلی .دو نی حصادرات ت اتی ایرا

 .را ممنوع کرد

، فهرســت 1223مــارس  1، 3321قطعنامـه  -0

شرکت فراد و  سترش  سیاه ا نی را گ های ایرا

ضو  شورهای ع سی را مو ف داد و ک به بازر

 .کرد کاالهای مشکوک ایرانی

ــه  -3 ــن  3، 3313قطعنام ــن 1232 وئ ، ای

یران  به ا عارف را  سالب مت فروش  مه  قطعنا

فهرســت افــراد و موسســات مــورد  وممنــوع 

سترش  حریم را گ سافرتدادت یت م ها  ، ممنوع

لزام آور  شت، ا صیه دا شکل تو قبالً  که  را 

یار . کرد ضو اخت شورهای ع که  دادبه ک

ند،  سی کن نی را بازر له ایرا نه محمو هرگو

ی ایران را در صنعت اورانیم و گذار یهسرما
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ها مربوط به آن را در سایر کشورها  فعالیت

از جمله ـ ، ارائه خدمات مالی ممنوع کرد

مشکوک به شرکت  یبه مؤسسات ایران ـ بیمه

سته در فعالیت شعبه های ه جاد  های  ای و ای

ید بانک نوع  جد خارا را مم نی در  های ایرا

گزارش  ،امهدر مورد اجرای این قطعن. کرد

سال  که در  بود  شده  ضروری  ضو  شورهای ع ک

ـــال  13، 1233 ـــد و س ـــد  02، 1231درص درص

کشورهای عضو سازمان ملل در رابط با این 

 .اند مصوبه، گزارش داده

 ها عمال و دور زدن تحریما  

کا صد امری مال تحریماِ " ددر یران " ها ع و ا

صد ست" دورزدن" ددر بوده ا ها  کدامیک . آن

موفق بوده است؟ برای پاسخ به این سوال، 

اند را  ابتدا باید آنچه دو طرف عمل کرده

یاوریم  یل و ار وب به تحل ین زسپس  یابی ا

 .بپردازیم تقابلیدورویکرد 

ها، اقدام به  تحریم اجرایبرای  امریکا

ــال مجازات ــخت و  اعم ــای س ــنگینه ــه  س ب

 :کردها  یمکنندگان تحر نقض

های  برخـی از شـرکت 1233در ماه می  -

ئال، امــارات متحــده عربــی، وونــز

سرائیل و ناکو، ا جارت ... مو که در ت

یران با ا فت  حریم  ،ن قانون ت قض  ن

را کــرده بودنــد مــورد ( ISA)ایــران 
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 .قرار گرفتند امریکاتحریم 

جریمــه  امریکــاهــای زیــر را  بانک -

ـــت ـــرده اس ـــک : ک ـــوییس  USBبان س

 ABN، بانک هلنـدی (لیون دالریکصدمی)

 TSBـ بانـک لویـد ،(میلیـون دالر 32)

، بانـک (میلیـون دالر 132)بریتانیا 

Credit Suisse (341 ــون دالر ــک  ،(میلی بان

ــارکلی  ــایی ب ــون  133)بریتانی میلی

میلیــون IMG (433بانــک هلنــدی  ،(دالر

 4/3)یشـی بوسبانک  اپنـی میت ،(دالر

 Standardبانـک انگلیسـی  ،(میلیون دالر

Chartered Bank (470 میلیون دالر ) و بانـک

و ( میلیـارد دالر 31/3) HSDCانگلیسی 

شرکت...  قدامات  ین ا های  ها و بانک ا

دنیا را بسیار محتاط کرد که حتی در 

هم یران  با ا جاز  عامالت م قدام  ،م ا

بًا  نکنند و چون قوانین تحریم ها مرت

یر می فزایش  تغی حدودیت را ا ند و م کن

ند می ست در  ،ده کن ا له مم یک معام

شــروع فرآینــد مجــاز باشــد ولــی در 

 .میانه یا پایان آن غیرمجاز گردد

یوار تحریم فوذ در د برای ن یران  ها  ا

دستش خالی نبوده و از امکاناتی برخوردار 

المللی معتقدند  کارشناسان بین: بوده است

و هم در پاک   دن تحریمزدر دور »که ایران 
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یکــی از  «ار تواناســتکــردن ردپــایش بســی

حران  گروه ب به  یران  یه ا مات بلندپا مقا

که بین ست  ته ا لی گف هه »: المل سه د پس از 

موقعیتی  نون در  ما اک حریم  یر ت ندگی ز ز

که می ستیم  خدمات  ه نه  ین زمی توانیم در ا

شاوره نیم و ت م یه ک نش جای ارا یات و دا رب

خود را در اختیار کشورهایی قرار دهیم که 

هم   دلیل این حرف «بهی هستنددر شرایط مشا

ایــن اســت کــه بــازار ایــران از کاالهــای 

 .یی انباشته استامریکا

یران چ نه تحریمگا به  ها را دور می و زند؟

 :های زیر روش

شتی - پرچم ک یر  بت  تغی خود و ث های 

م ستهای قانونی که سی آنها در محدوده

یک مقام سازمان . ضعیفی دارند یقوقح

ته فه بحران گبا گرو مصاحبهملل در 

تـا  1223امبر تاست که در فاصـله سـپ

ــه ــتیرانی  1231فوری ــوط کش ــرکت خط ش

ــرکت ــران و ش ــالمی ای ــوری اس های  جمه

بار، نام و پرچم  373وابسته دست کم 

 300و یا جزئیـات اطالعـات مـالکیتی 

 .اند کشتی خود را عوض کرده

ستگاه - نداختن د کار ا یاب  از  های رد

شتی شت ک فی نگهدا برای مخ کات ها  ن حر

 ها، کشتی
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یدات  - با تول تی  صوالت نف ختن مح آمی

 .کشورهای دیگر

ــزا - ــی اف ــادرات برخ ــد و ص یش تولی

شکافی مومحصوالت نفتی که کمتر مورد 

 هستند،

اســتفاده از انبارهــای دور بــرای  -

 های نفتی، مخفی کردن محموله

ال کشتی به کشتی نفت در میان نتقا -

 اقیانوس

چه تحریمو که اگر ست  ین ا یت ا به  اقع ها 

شده  عالم  کاهدف  اهری و ا طع »که  امری ق

اند  نرسیده ،است «ای ایران های هسته فعالیت

بل از  تا ق لی  یرتو موارد ز نو در  فق    وا

 :اند بوده مؤثر

فروش نفت و محصوالت پتروشـیمی را  -3

 ل کرده،مخت

سیستم بانکی ایـران را از شـبکه  -1

 دا ساخته،بانکی جهانی ج

کشــور را مجبــور بــه معــامالت  -1

 بازده کرده، کم

باعث اخـتالل در واردات کاالهـایی  -0

 با مصرف دوگانه شده،

و حتی ورود مواد غذایی و دارویی  -3

 .را هم دچار مشکل جدی کرده است

دانش حو مت امریکای این روند  در ادامه
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بال تحریم که  به دن ند  یدی بود عالً های جد  ف

اند ولی از دستور  با توافق  نو معلق شده

ها عبارتند  این تحریم. اند کار خارا نشده

 :از

ــامی  -3 ــل تم ــریم کام ــارت و تح تج

غــذا و  بــه اســتثنای)گذاری  ســرمایه

 (دارو

المللــی صــادرات نفــت  تحــریم بین -1

مانند آنچه برای صدام در یک دوره )

 (ده ساله پیش آمد

ی فربرساممنوعیت کلیه پروازهای م -1

 .و باری به ایران و از ایران

ی مسووالن جمهوری  ممنوعیت سفر همه -0

 .اسالمی به سایر کشورها

اخـــراا نماینـــدگان ایـــران از  -3

 .المللی های بین سازمان

 های مختلف ها در زمینه آثار تحریم

ته کرد،  نک جه  به آن تو ید  که با سی  ی اسا

ــک ــدیریت ؛تفکی ــعف م ــو ،ض ــدیریت،  یس م

سادمالی یران از ااد ـ ف ری در ا

توان  این کار مشکلی است و نمی .هاست تحریم

توان گفت  ولی می. ی کردآن را به راحتی کمّ 

سیال  سالم و  قوی،  مدیریت  یک  گر  که ا

هــا بســیار کمتــر  داشــتیم، آثــار تحریم می

سترده. بود می ستقل و گ های م ش کار  یی پژوه
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 ـالزم است تا تأثیر مدیریت، فسادمالی 

ــا را روی  تحریم اداری و ــع"ه ــدم نف و  "ع

سـال  13در اقتصـادی  "های مسـتقیم خسارت"

غرب . کرده و از هم تفکیک کندکشف  ،گذشته

کرو م شته ان تحریمبت عا دا ند اد . اند ها چ

ها هوشمند بوده و متوجه  یکی اینکه تحریم

این ادعا  .حاکمیت ایران هستند و نه مردم

ست  نه نادر یا ناآگاها نه  ستآگاها به و  ا

همــین دلیــل ایــران دوســتان واپوزیســیون 

هــا مخالفــت  طلــ  مرتبــًا بــا تحریم اصــالب

ر آینده به آن خواهیم واند که در سط کرده

خت حریم. پردا گر ت عای دی ندگان  اد ین  ،کن ا

خواهیم ایران  ها می بوده است که با تحریم

نیموارا  شر ک قوق ب یت ح به رعا ین . دار  ا

کنندگان  میادعا هم بسیار ضعیف است و تحر

کم سیار  هم ب خش  ین ب جه بوده در ا ند و  تو ا

س  را نداده های منا ند به آن ب که . ا بل

 ،ای برنامه هسته کنندگان برعکس هدف تحریم

طه یران  ی حی ماعی ا سی و اجت صادی، سیا اقت

ست ین  .بوده ا به ا شتار  ین نو ما در ا

 :پردازیم ها می زمینه

حریم سته ها تأثیر ت مه ه شکی ای و  بر برنا مو

 ایران

ها  واقعیت این است که ایران علیرغم تحریم

هایی  ای و نظامی پیشرفت های هسته در زمینه
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سال گذشته کـم و  13این پشرفت در  داشته،

معهذا در مواردی . ادامه داشته است ،بیش

ــو ــی از م ــه بعض ــاا ب ــران احتی د و اای

تکنولو ی از خارا داشته و طبیعی است که 

ن حریم رو قا دت به ال نت له را  ین دو مقو ا

 .داخل مشکل کرده باشد

ــر ــه دیگ ــای نرم تخری  ؛نکت ــزاری و  ه اف

سته سخت حدهای ه ظامی  افزاری در وا ای و ن

. های تحریم دیده شده است بوده که در سال

با  یژه  های و ند آلیا  هایی مان ورود کاال

باال یت  یاف ،کیف شرفته  کربن، پمپ ال های پی

خالی ید  یز از اق... تول که  یمالن ستند  ه

دسترسی به آنها در بازار جهانی مشکل شده 

اراک  آب سنگینتجهیزات رآکتورتأمین .است

حدودیت ین م با ا تاده  هم  تأخیر اف به  ها 

 .است

ات نظامی غرب در حآنچه کارشناسان تسلی

ی موشکی ایران  تحقیق و توسعهی  رابطهمورد 

در این بوده که ،اند ها بیان کرده با تحریم

های سوخت  سیستمی  در تهیهوربرد، های د موشک

هــای  م، تنگســتن و نمکآلــومنیجامــد، پودر

اختالل ایجاد شده و جایگزین  ،اکسیدکننده

ی این  با همه. اند آنها کیفیت کمتری داشته

پیشرفت داشته یی ها ایران در زمینه ،مشکالت

های  سـاخت میلـه ،درصد 12سازی  است که غنی
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وگــاه تکمیــل نیر ،ســوخت رآکتــور تهــران

شات  شهر، آزمای سط بو تاه و متو شکی کو مو

قت ب با د ماهواره، از برد  تاب  شتر و پر ی

ند آن جمله صالحی. ا تر  قای دک قول آ  ،از 

ریاست سازمان انر ی اتمی ایران، هم آمده 

که ست  ندتر می»: ا ما را ک ما  کار  ند ا ک

 «.مانع آن نخواهد شد

حریم ثار ت یران ه آ نرژی ا صنایع ا فت، )ا در  ن

 ...(زگا

+ نفت ـ بزرگترین منابع انر ی ایران صاح 

این بخش مهمترین . باشد در جهان می ـ گاز

ایران . ها بوده است ترین هدف تحریم و اصلی

سعه شیمی  برای تو گاز و پترو فت و  خش ن ی ب

خارجی  شرفته  لو ی پی به تکنو یاا  خود احت

در ســال هــای  مملکــت آدارد و بــرای ادار

 32به درآمد نفت که اگر دقیق شویم  گذشته

 ،درصـد ارز مـورد نیـاز 32جه و ددرصد بو

و ید آ مستقیم و غیرمستقیم از بخش نفت می

یک  تحریم شدند و  سوار  یاز  مین ن بر ه ها 

 :گانه را اعمال کردند استرا ی سه

 گذاری جلوگیری از سرمایه: اول استراتژی

سط  یران تو حریم ا قانون ت کرد در  ین روی ا

بــا هــدف . مــنعکس بــود 3334، در یکــاامر

گذاری در صنایع نفت و  سرمایه جلوگیری از

سب  مخ گاز جه  شد و تکه در نتی کردن ر ل 
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فظ توانایی شد ح خش  ین ب قاط .های ا ی عدر م

ــران می ــا  ای ــایی را ب ــت قرارداده تواس

 ENI،توتــال)های بــزرگ نفتــی جهــان  شــرکت

ید ...( و ضعف د لت  به ع که  ند  قد ک منع

 ،لــذا. آنهــا را از دســت دادک اســتراتژی

ین  مد ا ستراتژیپیا بود ا سترده  سیار گ . ب

ید  فت، سرعت تول یدانن سالخورده  در م های 

ریق گاز بطوری زبه دلیل عدم ت. کاهش یافت

که جبران این امر، به قول وزیر نفت وقت، 

سرمایه صدمیلیارد دالر  یک  به سی گذاری در 

ست ،ساله دورآ ده یاز ا گروه  .ن قول  به 

شـرکت خـارجی فعـال در بخـش  01از بحران،

شـرکت تـا  17 ،1223انر ی ایـران در سـال 

از عرصه کار کنار کشیدند و  1231ستپامبر 

 .گذاری از دست رفت میلیارد دالر سرمایه 42

رویکرد به شرق هم نتوانست آن را جبران 

جه  سداران تو سپاه پا به  چار  به نا ند و  ک

قراردادهای  ،1233وئیه طوری که تا   شد به

میلیـارد دالر  13االنبیـای بـه  نفتی خـاتم

چیزی که وزیر نفت کنونی از پیشرفت . رسید

 امریکاآ انس اطالعاتی . آن اصالً راضی نیست

ب که  حالی  که در  کرد  عالم  سوم ا یش از دو 

منــابع گــاز طبیعــی ایــران دســت نخــورده 

صادرات ایران فقط یک درصد از کل  ،مانده

 .دهد جهانی گاز را تشکیل میتجارت 
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یل قیب فت در آن دورهه دل باالی ن  ،مت 

علیــرغم کــاهش تولیــد و یــا عــدم  نایــرا

ید فزایش تول عد  ،ا شت و ب جدی ندا شکل  م

کا کردن امری یاتی  به عمل ست  ستراتژی، د  ا

 .زد ،دوم

 جلوگیری از پرداخت پول نفت: دوم استراتژی

یا یل ازد فت و  دبه دل ضای ن بر تقا ضه  عر

ــکل ــدی  مش ــدهای ج ــول و تهدی ــال پ انتق

قریبًا همه واردکنندگان عمده نفت ،تامریکا

ایران، واردات خود را یا متوقف کردند و 

 .یا کاهش دادند

 پولجلوگیری از نقل و انتقال : سوم استراتژی

ای برای  اتحادیه اروپا ارایه خدمات بیمه

 بخش. های نفت ایران را ممنوع کرد محموله

ــتیران ــری و کش ــنعت تراب ــازی  کشتی ی و ص س

هم به اروپا  امریکا. ایران را تحریم کرد

بر یران را  فت ا مل ن مالً ح ست و ع  ایپیو

ناکی تبدیل رهای حمل و نقل به کار خط شرکت

 .کرد

 جنوبی  اپن و کرهـ کنندگان عمده  مصرف

یران  ـ خود از ا ید  کاهش خر به  بور  مج

ــدند ــت از روزی . ش ــادارت نف ــذا ص  3/1ل

که بشـبه یک میلیون  1233در بشکه میلیون 

 .کاهش یافت 1231در  انویه 

مسوولین ایران، تحریم نفت را غیرممکن 
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یک  می که  فت  قت ن یر و تی وز ستند و ح دان

بود گر  ،سپاهی  که ا فت  فتگ یران را  ن ا

دالر  132 ای بشــکهتحــریم کننــد، نفــت بــه 

ولی پس از آغاز سال . افزایش خواهد یافت

 یدرصد02ها باعث  مقبول کردند که تحری 1231

درصدی انتقال درآمدها به  03کاهش فروش و 

اچار برای فروش نایران به . کشور شده است

ک به بخش خصوصی روآورد که پدیده بابنفت 

ـــت ـــایج آن اس ـــی از نت ـــانی، یک . زنج

سترده به  ،فسادگ کت و  پول ممل یل  یف و م ح

ش یزی را در بردا شأن  در که تشکلی آبرور

 .ایران نبود

 ها تصادی تحریمآثار اق

ای عملی  آقای محموداحمدی نژاد هی  برنامه

وزیــر . هــا نداشــت و مــؤثر بــرای تحــریم

صادی او نش ،اقت فت داوود دا فری گ در »: جع

ــه  ــبت ب ــوبی نس ــع خ ــی  موض ــن ه دوران م

حریم با  ت فراد  ضور ا یا ح شته و  های گذ

هی  به و  مه تجر نه برنا نده  گو برای آی ای 

شت جود ندا مدی «.و قای اح مه آ های  نژاد نا

ــاددان ــداردهنده اقتص ــا را ن هش ــنیده اه ش

های اقتصادی عمومًا محرمانه  شاخص. گرفت می

می شته  گه دا نه .شد ن سام هزی آور  های سر

لت هر ،دو پائین ب هره ه،نرخ  پائین ب  ،وری 

ئهار بی وام ا شمی های  به نورچ ظه  ها و  مالح



 مذاکرات بحران یا بحران مذاکرات/  11

اقتصاد را در سراشیبی سقوط  ،بدون توجیه

 1223واردات کـه در سـال . قرار داده بود

 1233میلیارد دالر بود در سـال  13، (3130)

میلیارد دالر و واردات کـاالی  41به ( 3132)

گی ننقـدی .میلیارد دالر رسید 12قاچاق به 

هـزار  133ان بـه مهزار میلیارد تو 72از 

 .میلیارد تومان در آن دوره افزایش یافت

مت حا فزایش قی صل از ا مد حا های  لمدرآ

ن صورت  با ر یا به  ستی و  کردی پوپولی روی

پول نقد به همه داده شد و سهم تولید از 

مدها ین درآ ید ،ا حذف گرد بًا   ،لذا. تقری

رنگ کند و بخش  توانست تحریم را کمنتولید 

سطه  کاالی وا خام و  مواد  تأمین  ید از  تول

ــد ــروم ش ــارس  .مح ــک "،1231روز اول م بان

سالمی  نال  "ورنا ترین کا که مهم بی  در د

سبات  بود، منا یران  به ا فت  پول ن قال  انت

یک هفته . مالی خود را با ایران قطع کرد

عد؛ مالی را  ،"سویفت" ب قال  قل و انت ن

 .قطع کرد ،برای موسسات تحریم شده ایران

اکنون  های نفت در خارا بلوکه شد که هم پول

. شـود مـی دمیلیارد دالر هم بـرآور 312تا 

کی  نی در می سووالن ایرا به  ای صاحبهاز م

که بود  ته  حران گف ست »: گروه ب لوم نی مع

نی  مود بهم یان مح کزی)م نک مر ئیس با و ( ر

معــاون امــور تروریســم و )دیویــد کــوهن 
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نه مالی وزارت خزا عات  کاداری  اطال ( امری

ر صدمه زده تکدامیک به اقتصاد ایران بیش

یف بانک مرکزی ضععملکرد  ،این بیان «.است

وپاچه به سوی  مردم دست. داشت ا بیان میر

درصـد ارزش  32خرید دالر و طـال رفتـه و   

بل  ند  دالرخود را در مقا های قدرتم و ارز

درصد  02به  3131تورم در سال . از دست داد

سید لس . ر قات مج کز تحقی گزارش مر بق  ط

تـا  1233شورای اسالمی، در فاصـله اکتبـر 

صـد کـاهش و در 02تولید داخلی  ،1231اکتبر

ــاری  ــزایش  14بیک ــد اف ــتدرص ــای . یاف به

یه صرفی و پا های م ین  کاال بق ا بر ط ای، 

. داشته استدرصد افزایش  331و  37گزارش، 

آسیا رفت و تجارت به سمت گیری تجارت  جهت

بـه  1221میلیارد دالر در سال 1با چین از 

تجـارت . رسـید 1233میلیارد دالر در سال 00

شابهی  شد م هم ر ند  شتبا ه صوالت . دا مح

یی و اروپــایی از طریــق ترکیــه و امریکــا

ته  مارات و الب گران باا سیار  مت ب تر  قی

می یران  هی ا سال . شد را جه در  سری بود ک

هرچنـد بخشـی از آن . دیدرصد رس02به  3131

ـــران  ـــدن ارز، جب ـــران ش ـــق گ از طری

درصــد اقتصــاد هــم کــه مالیــات 43.شــد مــی

می چاره ،داد ن طرب لذا  قف  جز تو های  ای 

نژاد که  احمدی .عمرانی و رشد بیکاری نبود
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کاغــذپاره »المللــی را  هــای بــین قطعنامــه

« اثر بی»و « ناچیز»و « مسخره»و « ارزش بی

ت می به  شد  بور  ند، مج حریمأخوا ها  ثیر ت

ضای کابی ند، اع قرار ک نین  هنا هم چ ی او 

هرچنــد هــدف او، انحــراف افکــار  .کردنــد

« شیطنت غرب»عمومی از سویمدیریت دولت به 

صادی  مدیریت اقت جانی  لی الری لی ع بود و

ست  به سیا لت را  بین»دو شبیه « هودی را ت

ی درصد مشکالت اقتصادی را به سـو 32کرد و 

درصد آن را مربوط به تحـریم  12مدیریت و 

هماهنگ  که معموالً ـ ها  امام جمعه. دانست

الریجانی  گفتار آقای ـ کنند با هم عمل می

ند ید کرد مهم.را تأی با ه هذا  سوی  ع ین  ی ا

یر  مدیریت لس وز که مج سید  ستور ر ها، د

رشد اقتصادی !او را استیضاب نکند یدارای

چند سال منفی شد که در اوا خود به نزدیک 

 .دوران رکود تورمی. درصد رسید4منفی 

 ها آثار سیاسی تحریم

بی ح غر فدار ت که  ،یمرهای طر شتند  ید دا ام

مومی شود و ها سب  گسترش نارضایتی ع تحریم

ای خود  های هسته ایران مجبور شود که سیاست

با هد واال  یر د تودهی را تغی یزش  ای  ک خ

شد هد  برو خوا یر . رو ند، وز یپ هامو فیل

یکی از آنها بود که گفته  ،دفاع بریتانیا

می» :بود که  یزی  ها چ یم را  تن ند ر  توا
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ای کند،  نشینی در زمینه هسته دار به عق وا

یا  شاهده و  طم ساس خ ست راح یاتی ا گر . ح ا

سطح فشار اقتصادی به جایی برسد که منجر 

ت تهدیدکننده ر یم و اعتراض در البه اختال

بان ش خیا هران ب قت آن د آنوهای ت کن  و ها مم

یک مقام  «.های خود را عوض کنند است سیاست

کا کهامری بود  ته  هم گف شاید »: یی  یم  ر 

ـــرای  ـــنگینی ب ـــای س ـــد به ـــر باش حاض

ای بپردازد، اما پرسش  های هسته بلندپروازی

حاضر  یردم ایران تا چه زمانماینجاست که 

 «.به پرداخت هزینه خواند بود

پیش ین  که ا ست  ضح ا نی وا بی بی ها  های غر

قدرت  کی  یل؛ ی به دو دل مد  ست درنیا در

وب تــأمین ارزی دولــت و دیگــری نســبتًا خــ

و  .حکومت و مردم 3133و  3133جنبش  ی تجربه

؛ پیامــدهای بهــار عربــی در از آن گذشــته

لوبی  جه مط که نتی قه  سلمان منط شورهای م ک

خاصه در مصر، لیبی،  ،به بار نیاورده بود

لذا تمایل به خیزش جدیدی ... یمن و سوریه

یر شتادر ا جود ندا ین ا پیش.ن و نی ا  مربی

به بود  ندهان  شده  کی از فرما که ی طوری 

فرض ما این است که اعتراضات »: سپاه گفت

تهران  تر دور از ست در شهرهای کوچکممکن ا

پذیری  مشکالت معیشتی و آسی . اتفاق بیفتد

می که  ست  عواملی ا کارگر از  قه  ند  طب توا



 مذاکرات بحران یا بحران مذاکرات/  18

ند ضی را بز کت اعترا قه حر ما در .جر ما  ا

 «.زمینه برخورد با آن تجارب کافی داریم

ذا، حتی پس از انتخاب آقای روحانی همع

فضــای سیاســی بســته بــاقی مانــد و  ،هــم

یت ها را  فعال بل تنگنا ثل ق هم م مدنی  های 

می به  ند تجر شده  ،کن شی  صر گشای ند مخت هرچ

صالً  لی ا می و ظه ن بل مالح شد قا یران در . با ا

بین شری  سطح  قوق ب فل ح لی و در محا المل

ها  شود و تحت فشار رسانه همچنان محکوم می

ــز ــک در می ــارهای دیپلماتی ــًا فش  و احیان

می شد مذاکرات  یزی . با شر چ قوق ب یت ح رعا

برای طوالنی نیست که ایران بتواند آن را 

 .نادیده بگیردمدت، 

 ؟ها صدمه دیدند چه کسانی از این تحریم

مان ب ه شد، غر ته  که گف عا  یطور  ها اد

حریم می که ت ند  شمند"ها  کرد ستند و " هو ه

چیزی که . مردم را هدف قرار نخواهند داد

خالف آن مالً  شد ع بت  بی. ثا نی  پیشها  غر بی

صدمه زدن "و بلکه امید داشتند که  کردند 

به مردم ایران به امید یک خیزش اجتماعی 

و این مردم بودند که صدمه دیدندو ." است

افــراد و اقشــار . خیــزش هــم پــیش نیامــد

ها جان سالم به  وابسته به حکومت از تحریم

ها،  در بردند و حتی بخشی از شرایط تحریم

ندسو هم برد فراوان  مان. د  که در  ه هایی 
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مخالف توافق هستند، مزایا و  ،دولت کنونی

یزه مردم  انگ لی  ند و هم دار صادی  های اقت

عادی چنین امکانی نداشتند و ندارند و با 

ز چندنرخی و گران رکاهش ارزش پول ملی و ا

بیشــترین صــدمه را  ،شــدن کاالهــای مصــرفی

 مّلی نبه همین دلیل بود که رهبرا. دیدند

طور  و فعــاالن حقــوق بشــر بــهســیون یاپوز

ــا تحریم ــته ب ــد پیوس ــت کردن ــا مخالف . ه

پرداخت  ، های بانکی و کاهش ارزش  محدودیت

قیم  شجویان م ندگی دان نه ز شهریه و هزی

بسیاری مجبور به ترک . خارا را مشکل کرد

شتر  نان بی شور ز خل ک شدند و در دا صیل  تح

مر کار داز  ند و  صدمه دید خود را از ان 

 .دست دادند

بیشترین صدمه به بیمارانی وارد شد که 

خاص  های  کم)دارو ماری  سرطان،  خونی، بی

ــد، ام ــه واردات ( اس.قن ــتگی ب ــه وابس ک

اگرچــه .داشــتند، مــورد نیــاز آنهــا بــود

کا پایی ییامری که  ها و ارو ند  ته بود ها گف

شوند  ها شامل دارو و مواد غذایی نمی تحریم

بــه انتقــال پــول و ولــی مشــکالت مربــوط 

سبروکر یدا نه  هی پیچ شورها و دام ین ک ا

حدودیت ین  م که ا بود  نان  مالی آنچ های 

مرضـــیه . کـــرد اســـتثنا را خنثـــی مـــی

ست مان و جوحیدد شت در قت بهدا یر و ردی، وز
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شکی موزش پز ساالنه  ،آ یران  که ا بود  ته  گف

داروهـای  ه،میلیارد دالر داروهای ویژ 3/1

یی وارد  بات دارو ند و  میمدرن و ترکی ک

تحریم نبودن داروی ایران یک دورغ بزرگ "

ست هم ." ا موفیلی  عه ه کهنمدیر جام شت  : و

ترین و  شرمانه از ضعیف گیری بی این گروگان»

سی  بل آ سط  قا یران تو عه ا فراد جام ترین ا

قوق  یت از ح عای حما که اد ست  شورهایی ا ک

ند شر دار می .ب تأخیر  ند روز  تی چ ند  ح توا

یت لله خونریزی و معلوپیامدهای جدی از جم

مدیر بنیاد  ،فاطمه هاشمی« .به جا بگذارد

ماری مه بی خاص در نا به  های  یر ای  کل دب

شت حد نو لل مت چه دارو در »: سازمان م اگر

حریم ست ت ته لی قرار نگرف شده  مال   ،های اع

عدم امکان انتقال وجوه  ،ات تحریمعبتاما 

آمیز  از طریق سیستم بانکی و نیز فضای رع 

جدی  فها یا توق شده که باعث دشواری ایجاد

در مبادالت تجاری با ایران شده است، سایه 

ســنگین خــود را بــربخش بهداشــت و درمــان 

هایی که در  انداخته و در نتیجه ورود دارو

می ید ن یران تول یه  ا مواد اول یز  شوند و ن

 «.دارو دچار وقفه شده

 1231یک واردکننده دارو در پایـان سـال 

با صاحبه  خود را  در م شکالت  حران م گروه ب

 :چنین توصیف کرده است
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نی ا» ندگان ایرا شتر واردکن نون از بی ک

های اعتباری  نامهترکیه تقاضا" هالک"بانک 

ند می کا. کن مل  امری نگ را تح نال ت ین کا ا

اما مشکل اینجاست که این بانک به . کند می

طوالنی  مان  مدت ز ضا و  بودن تقا باال  لت  ع

ــوی  اع ــرای تص ــارالزم ب ــازکردن  ،تب از ب

ساب خودداری می های ح ید  ند جد به . ک شکل  م

قبـــل از ایـــن . شـــود جـــاختم نمی همـــین

درصـد مبلـغ  1ها، ما باید معادل  محدودیت

ــاب  ــد در حس ــورت نق ــه ص ــار را ب اعتب

کل  می عادل  ها م نون آن ما اک شتیم، ا گذا

اعتبار و یا حتی بیشتر از آن را به علت 

یــک «.دکننــ عــدم تعــادل ارزی مطالبــه می

ی اروپائی یای یک شرکت دارو نماینده منطقه

ش حران م گروه ب با  صاحبه  ت وارد الکدر م

نین  یران را چ به ا پا  کردن دارو از ارو

مــا اجــازه نــداریم »: توصــیف کــرده اســت

. تولیدات خود را به بندرعباس ارسال کنیم

مقصدنهایی را باید دوبی اعالم کنیم و از 

ایــران آنجــا کاالهــا بایــد دوبــاره بــه 

بعــد بایــد در امــارات . فرســتاده شــوند

اطمینــان بــدهیم کــه محصــوالت مــا مــورد 

ندارد نه  ستفاده دوگا صله . ا ین فا در ا

. باید محصوالت خود را در دبی انبار کنیم

درصد خرا اضافی  32تا  02راحل باعث ماین 
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 «.شود می

با  جایگزین کردن داروهای چینی و هندی

هم به لحات  ،ییامریکاداروهای اروپایی و 

هم  سازی و  جات دارو سیون در کارخان فرموال

ای نبــوده و  کارســاده ،بــه لحــات کیفیــت

سال شکالت در  ین م ستقیمًا ا به  م شته  های گذ

 .بیماران ایرانی منتقل شده است

ها به  ی دیگری که مستقیمًا تحریم در حیطه

یدکی  عات  حریم قط مه زد، ت یران لط مردم ا

فرو سافربری،  های م های هواپیما ش هواپیما

که  بود  یران  های ا یر هواپیما ید و تعم جد

تون اعمال شد و سوانح هوایی ناز زمان کلی

یادی  یان ز جان ایران شد و  سب   یادی را  ز

 .را گرفت

سط  یران تو به ا خارا  پول از  قال  انت

شد و  خانواده طع  سابها ق هم  های ح ها  آن

ید سدود گرد مور . م برای ا پول  سال  تی ار ح

ر مقیم توسط ایرانیان خیّ  خیریه به ایران

 .خارا، با مشکل روبرو شد

ــن  ــ  ای ــاق، متعاق ــبکه قاچ ــاد و ش فس

هم  تحریم که  فت  سترش یا یران گ ها در ا

خالق  هم ا کرد و  ی   لی را تخر صاد م اقت

شبکه قاچاق به . اجتماعی را هدف قرار داد

ایران  هتدریج به بخش مهمی از اقتصاد سای

مسوول تا  تبدیل شد که حجم آنها را چندین



 11/ مذاکرات بحران یا بحران مذاکرات 

کـه حتـی موجـ   میلیارد دالر هم گفتنـد13

این شبکه قاچاق پای . شگفتی رهبری هم شد

ســپاه پاســداران را هــم پــیش کشــید کــه 

« چی ان قاچاقبرادر»نژاد از آنها به  احمدی

ــرد ــام ب ــایگی دو. ن ــراق و  همس ــور ع کش

افغانستان که غرق در فساد هستند، سرایت 

 .کرداین پدیده شوم را به ایران تسهیل 

یــک : هــا دو دیــدگاه متفــاوت در مــورد تحریم

 پرهزینه ی چرخه

 دیدگاه غرب ـ اول

یدگاه در  که دو د ست  شده ا شخص  مروز م ا

 :غرب در رابطه با انقالب ایران وجود دارد

یدگاه جنگ کی د بان،  ی ضایع  احبانصطل

دانی حبا مت امریکامالی،  ـ نفتی ـ نظامی

در بریتانیاست که درصدد سرنگونی جمهوری 

ستند هم ه نوز  بوده و ه سالمی  گروه . ا ین  ا

هدف تحریم ین  با ا سال  ،ها را  مان  از ه

ــه اوالً ، 3137 ــد ک ــال کردن ــوان  ـ اعم ت

اجتمــاعی ایــران را  ، سیاســی ، اقتصــادی

 ،عتراض مردمیتحلیل برند و اگر شورش و ا

نظــام جمهــوری اســالمی را همچــون شــوروی 

یاً ،سرنگون نکرد صدام ، -ثان عراق  ند   مان

ظامی له ن ند ،با حم مام کن در . کار را ت

چند مرحله هم به این طرب نزدیک شدند و 

مردم  کار  مدتًا ابت که ع لی  به دالی نا  ب
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، ...(3174،3131در انتخابـات )ایران بـود 

شدند فق ن گروه در .مو ین  کااا سیار  ،مری ب

 ـ های سیاسی قدرتمند هستند و با اهرم

تبلیغاتی وسیعی که دارند  ـ اقتصادی

ها جنگ راه  اند ده تاکنون در جهان توانسته

هــا نفــر را کشــته و  اندازنــد و میلیونیب

هــا میلیــون نفــر را بــه فقــر و فاقــه  ده

شانده تاتور را ده .اند ک سال  صدها دیک ها 

کرده یل  سوم تحم هان  مردم ج ند  بر  تی  .ا ح

کوشش کرد که  3131موقعی که خاتمی در سال 

 ـ حل کند، بوش پسر امریکامسائل را با 

مخالفت کرد  ـ که وابسته به این گروه بود

نامید تا شرایط " محور شرارت"و ایران را 

ا آنه. را برای حمله به ایران آماده کند

ساخت ی  زیر شورهای  تخر را، " یاغی"های ک

صنایع  برای  کاری  هه  شایش جب جارت و گ ت

و غرب  امریکامالی  ـ نفتیـ نظامی 

ـــد می ـــدتًا .دانن ـــرب عم ـــروه دوم در غ گ

 امریکاجانبه  که از دخالت یک ـ ها اروپایی

در عراق ناراضی ـ به کمک بریتانیا  ـ

هستند، با سرنگونی جمهوری اسالمی مخالفند 

ــات و ــل و مماش ــدد تعام ــه و درص ی  رابط

باشند و در مواردی هم از شروع  اقتصادی می

 3+3ایـن گـروه در . اند جنگ جلوگیری کرده

چین)چون دانی حهم مت سیه و  ند( رو . دار
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مخــالف  ،تردیــدی نیســت کــه هــر دو گــروه

و آن . ای هستند دسترسی ایران به سالب هسته

داف خــود انــد تــا بــه اهــ را اهرمــی کرده

ی که روسیه و مخصوصًا چین از منافع. سندبر

ین تحریم به  ها برده ا جومی  قام ن ند، ار ا

جمهوری اسالمی به دلیل ماشین . دهد دست می

خود ضعیف  سی  صاً  ، دیپلما سی  مخصو دیپلما

بیشــترین  ،نژاد ، احمــدی،مبتذلســتیلیپوپو

گروه اول برای  تدارک را  مک و  فراهم  ،ک

ید .کرد شور آپارتا ین ک سرائیل ا قه  ا منط

سال گذشته منشای جنگ و دشمنی و  72که در 

بدبختی  قر و  بوده در خونریزی و ف قه  منط

نه ست، بها نگ ا گروه ج ین  ست ا ل   ای در د ط

امنیت »کنند که  باشد که مرتبًا بیان می می

 «.اسرائیل در خطر است

 دیدگاه رهبران ایران ـ دوم

عنوان ای به  لة هستهأمس»هایی چون  گزاره

ش برای بیپوش یران  ی  مت ا کردن حکو بات  ث

آنجا که غرب با موجودیت »و یا از « .است

جمهــوری اســالمی مشــکل دارد، ایــران چــه 

نه چه  ند و  کاری ک هد  ،هم عن خوا مورد ل

پذیرش توافق و نه مقابله با »و یا  «.بود

که می ،آن ست  هری ا سالمی  ز هوری ا ند جم توا

ندازد پا بیا ته«.را از  ین گف یا ا های  و 

هایی که جمهوری اسالمی  چالش»: یح رهبریصر
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به با آن رو مروز  یزر ا ست چ ست و یدی نی . جد

ایــن نــه یــک تحلیــل بلکــه یــک واقعیــت 

ست مان...ا شتی فتکشن یز در ما های  ها و ک

زمانی بود . گرفتند خلیج فارس هدف قرار می

گاه نفتی اصلی ما در جزیزه رکه عراق بند

ادث را ما این حو. کرد خارک را بمباران می

ها  ما همه این .ایم به چشم خود شاهد بوده

ایم و این فشارها برای ما  را تجربه کرده

تارنمای رسمی رهبری ) «.چیز جدیدی نیستند

در جای دیگری رهبری موضوع ( 1231 وئیه  10

باز می شتر  ند را بی لت »: ک که ع صور  ین ت ا

یا  ست و  خاذ سیا ستکبار ات هه ا شمنی جب د

ست، صی ا صمیمات خا ست ت لط ا مه ... غ لت ه ع

فشارها موضع مستقل و عدم تسلیم در مقابل 

ـــت ـــک اس ـــتم هژمونی ـــه... سیس ـــم  ب رغ

... تر شده است مهوری اسالمی قوی،جها تحریم

هـای  سـال گذشـته ایـران بـا تحریم 11طی 

یادی  صادی ز ظامی و اقت تی، ن سی، امنی سیا

ین  یران ا لت ا ما م ست، ا بوده ا برو  رو

به واسطه مقاومتش فشارها را خنثی کرده و 

ملت ایران هرگز  ...تر هم شده است حتی قوی

ین  شد و ا هد  سلیم نخوا شار ت بر ف در برا

در دیدار با )« .دشمن را خشمگین کرده است

کنندگان در ششمین همایش ملی نخبگان  شرکت

و یـا (1231اکتبـر 1سـایت رهبـری  جـوان وب
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که  ست"این یران ا فع ا به ن مان  یا " ز و 

هد ی" یران غرب درخوا با ا لدری  که ق فت  ا

اگر به نتیجه نرسند، رخوت به  .ثمر است بی

به می حریم تدریج غل ند و ت تدریج  ک به  ها 

یل می ند تحل یه ".رو ین نظر فداران ا  ،طر

حریم دو یداری اولت صدق و پا تر م  ،ت دک

له غرب مقاب پس از  ی  فت  باالی ن مت  با قی

در دوران  امریکا ـ توسط عربستان ،انقالب

ــگ، در  ــا  3331جن ــد ارزی  3337ت ــه درآم ک

ــران از  ــه  13ای ــاهش  4ب ــارد دالر ک میلی

یداری و بی مت و پا یل مقاو فت، دل ثری  یا ا

ند ها می تحریم ین تحلیل. دان غرب  در ا ها، 

رب یا استکبار یکپارچه غ. تفکیک نشده است

عالوه بر آن از متحدان واقعی . شود دیده می

سالمی در ج هوری ا لت میجم در . شود هان، غف

گاه ین ن که ا فت  خواهیم گ نده  هاتی آی  ازج

نابودی و ا بودناک  خطر سوی  به  یران را 

ان خود را برای این دیدگاه ایر با. برد می

. کند در منطقه آماده می درگیری دراز مدت

ظر می ست به ن که سیا سد  صاد  ر لی اقت های ک

رهبــری  .مقــاومتی هــم در ایــن راستاســت

ر یک اقتصاد مقاومتی کشور به د»: گوید می

هــد، امــا همزمــان د رشــد خــود ادامــه مــی

سی  کم می آ گر . شود پذیری آن  بارت دی به ع

شمن  ئه د سطه توط به وا ید  ما نبا صاد  اقت
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ند به صدمه ببی جدی  با )« .طور  یدار  در د

 13فنی  و های علمی محققین و مسئولین شرکت

 .(تارنمای رهبری 1231 وئیه 

ــدگاه غربی ــه دی ــ ن ا در مــورد ایــران ه

ان نلعا یکپارچه است و در جهان کنونی مطلق

 منطقًاًً گاه رهبران جمهوری اسالمی  و نه دید

جناحی اکنون به جز رهبری و  هم. درست است

یی و از  سووالن اجرا سایر م شان  یروان ای پ

غرب  شت را از  ین بردا هم ا شته  سووالن گذ م

رفت  در سطور آینده پیشنهاد برون. ندندار

خواهیم داد ولی این امر  ین بحران رااز ا

ضیه دهسمحرزا طرف ق که دو  بر ت  سال  ی اها 

اند و تبلیغ  گذاری کرده اهداف خود سرمایه

یدگاه یر د ین راه و تغی شت از ا ها  و بازگ

 ،ای ایران های هسته پیشرفت. مشکلی است رکا

ست شده ا مام  سیارگران ت قام  .ب ما از ار

نه یق هزی برها  دق ش خ بانداریم و   اید 

بر هم خ هیچکس  ست،  بوده ا که   شرایطی 

ید از  که خر ست  شن ا لی رو شد و شته با ندا

آنهم  ،چنین کاالهایی بازار سیاه و قاچاق 

و  یهای جاسوســـ  از چشـــم دســـتگاهبـــدور 

.  بسیار گران تمام شده است ،غرب یضدجاسوس

نه تنها را ها  از طرف دیگر غرب هم تحریم

ــــر  ــــا ان ــــته یب ــــه  هس ــــا ای ک ب

دخالت در "و  "های دوربرد موشک"،"تروریسم"
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پیوند داده و بسیار " حقوق بشر" ،"منطقه

ست کرده ا یده  ضیه را پیچ با . ق ما  اوبا

زحمــت فــراوان و هوشــیاری زیــاد اجمــاعی 

خواهد آن را از  نمی امریکاتشکیل داده که 

تواند در  دست بدهد و ایران به سادگی نمی

ند جاد ک شکاف ای شته. آن  ین گذ خش  از ا ب

می  شده  از تحریممه صوی   گره ت سط کن ها تو

خواهــان و در  یکــه االن در اختیــار جمهــور

طلبــان اســت و بــه ســادگی لغــو  واقــع جنگ

ــده  نمی ــی پیچی ــوند و بروکراس ــاش  امریک

حزب  می نافع دو  بین م تی  یران راح ند ا توا

کا یرد امری گان بگ غو تحریم. به گرو ها  ل

پا  عه ارو سط جام ساده همتو ستای ن کار  . ی

قول یک به . کشور باید به اجماع برسند 17

پایی قام ارو صاحبه م حران درم گروه ب : با 

های اتحادیه اروپا  این فرض که لغو تحریم»

م سان هاز ه ست آ ست نی ست، در برای . تر ا

ه تالش زیادی شد و به همین لبه این ق صعود

ترتی  پایین آمدن از آن هم کاری پرزحمت 

 «.اهد بودبرای اتحادیه اروپا خو

شته ین گذ که  شرکت ،از ا یران  ازهایی  ا

صله گرفته بازار  فا به  ها  شت آن ند، بازگ ا

بود هد  شکل خوا یران م صنعت  .ا صًا در  مخصو

خیلــی از . تر اســت کــار مشــکل  نفــت ایــن

خــام  هایی کــه از ایــران نفــت پاالیشــگاه



 مذاکرات بحران یا بحران مذاکرات/  11

شین می یزات و ما ند، تجه خود را  خرید آالت 

خــام  بــا نفتتغییــر داده و آن را مناســ  

اند و بازگشت به  ق دادهیها تطب سایر کشور

 ،وضع قبلی برای آنها پرهزینه خواهد بود

شباع  فت ا بازار ن که  شرایطی  صًا در  مخصو

هــای شــورای امنیــت هــم خــود  تحریم. اســت

های  خالصه اینکه تحریم. داستان دیگری دارد

المللی  ها کشور و چندین نهاد بین ایران ده

را درگیر ... بشری، سیاسیحقوق  ،اقتصادی

یه ست و ال یده و ال کرده ا های  رنتبیهای پیچ

یدنظرهای  بدون تجد که  می دارد  پرپی  و خ

پــذیر  امکان خــروا ازآن جــدی در دو طــرف،

 .نیست

 سال تحریم ایران 53گیری از  بندی و نتیجه جمع

ها و رشد  واقعیت این است که رشد تحریم -3

ست شرفت د ستهاپی ی وردهای ه همای ا هت  ران  ج

ند بوده گر تحریم. ا بارت دی یران  به ع ها ا

ای خود  های هسته را وادار به توقف فعالیت

کرده ند ن گر تحریم. ا هدف  ا ین  با ا ها 

هــای  از فعالیت  انــد کــه ایــران دســت بوده

 .اند ای خود بکشد، ناموفق بوده هسته

ــده تحریم -1 ــه پدی ــا ب ــا  ه ــتقل ب ای مس

نامیزم د خی نی  سیم درو بدیل و مکان ود ت

قع تحریم. شده صالحه در  در وا نوعی م ها 

... ، جامعه اروپا،  اپـن، هنـد، 3+3بین 
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ست هم . بوده ا ندروهاکه  هان  ت که خوا

روها را که  های پرهزینه و هم میانه مجازات

ند ضی ک ستند، را نگ ه یز از ج هان پره .  خوا

حریم قع ت گروه ها،  در وا ظر دو  ند ن بر آی

 .هستند

ــد گروه مدر دوران تحری -1 ــا رش هــای  ه

چاق و دالل بازار قا یایی و  نهای م ماف وع ت

چ ستگاه ساب هکه  سط د مواردی تو های  در 

اند، بــر  شــده جاسوســی غــرب هــم هــدایت می

نه فزایش هزی یران ا جدی ت ،های ا گذار  أثیر

نه بوده بر هزی عالوه  مواردی  ند و در  های  ا

های تکنولو یک هم همراه آنها  مالی، تخری 

افــزاری و  کــه از طریــق نــرم .بــوده اســت

 .اند شده افزاری اعمال می سخت

نه شـرایط حقـوق  ،ها در دوران تحریم -0

که  چه  نه آن شده و  تر  یران به شر در ا ب

 ،نامند می "دخالت ایران در منطقه"ها  غربی

" مجوزی"ها خود  بلکه این تحریم .کمتر شده

اند برای ادامه رفتارهای گذشته داخلی  شده

صوصًا در داخل و مخ. و خارجی جمهوری اسالمی

 .تضییع حقوق مردم و نقض حقوق بشر

ها هم خـود کمتـر  آثار انسانی تحریم -3

در عراق اگر . از نتایج مخرب جنگ نیستند

هـزار کـودک از کمبـود  322در دوران جنگ 

دود یک میلیون نفر حرو و خوراک کودک و دا
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و راز سالمندان و زنان از فقر و کمبود دا

در ایــران آمــاری نیســت کــه . تلــف شــدند

با مرگ ها چه تعداد از بیماران را  تحریم

هــا چقــدر در  و ایــن تحریمروبــرو ســاختند

و فساد  کاری و مهاجرت و اعتیادبیایجاد 

ــاق ــروی  و قاچ ــ  نی ــع تخری گری و در واق

شتها قش دا سانی ن شته ن ین گذ  ،اند و از ا

جاد  یت را در ای ست حاکم حریم د عیضت و  تب

حمایت از طرفداران خود و تشدید محرومیت 

ید و ت خودحو تهد به  ستگان  ید غیرواب  ،د

 .باز گذاشته است

ی  تحریم را مرحلـه ،طل  غرب جنگ جناب -4

یر  نگ و تغی برای ج مادگی  برای آ یه  اول

چیزی که در عراق، . ددان ر یم در ایران می

( تبــدیل آن بــه دو کشــور)لیبــی، ســودان 

سابق، سالیوگ ست... وی  شده ا جام  با . ان

سی، اً تدریج ها تحریم صادی، سیا توان اقت  ،

ــاتی ــاعی، تبلیغ ــدف را ... اجتم ــور ه کش

ستهلک می له نکن م کارایی حم عدی د و  را ب

 .دهند افزایش می

هــا  و ده امریکــای دولتــی  چنــدین اداره

کر" تاق ف ب" ا شور مرت ین ک ثرات  اً در ا ا

تحریم را روی بخش انر ی، اقتصاد، سیاست، 

کنند  ایران رصد می... بشر و  جامعه، حقوق

ست با سیا نی را  و  صدها ایرا ما،  لط  های غ
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چه به شکل محقق و . اند هم به خدمت گرفته

سوس شکل جا به  عداد  .چه  ید از ت بدون ترد

و کارشناســــان زیــــادی از کارمنــــدان 

هم  خانه سفارت یران  شورها در ا سایر ک های 

کنند تا فقدان سفارت خود  خدمات دریافت می

 .در ایران را، جبران کنند

 ـ ییامریکاطلبان تأثیرگذار  جنگ

طلبان  و جنگ ـ نئوکانها و حامیان اسرائیل

که  ند  هم معتقد سرائیلی  ها »ا یران تن ا

سمت  کند که هزینه حرکت به زمانی توقف می

ای از هزینه عدم انجام این کار  سالب هسته

شد شتر با یم . بی یت ر  ید موجود ها تهد تن

بررسی  در. «کند یتواند این هدف را عمل می

و هیأت " های فکر اتاق"دقیق و جامع نظرات 

وبی برای قصد نهایی خدالیل  ،امریکاحاکمه 

وجود دارد که حتی  ،تهاجم نظامی به ایران

سخنرانی رسمی، ایران را اوباما هم در یک 

سته باران ه به بم ید  کرد  تهد آن را . ای 

ساب آورد، به ح لوف  قط ب ید ف که نبا یزی  چ

 .کنند بعضی از مسووالن ما فکر می

 [3]ای در ایران انرژی  هسته ـ سوم

 مفروضات

توسط شاه  3131ای که در سال  برق هسته -3

بنیاد گذاشته شد، یک طرب استعماری و در 
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ــارچ ــدپروازیوچ ــرب و بلن ــافع غ های  ب من

شاه قصد ساختن بم  . بود ،ارگونه شاهبیم

ــته ــارچوب  هس ــه در چ ــت ک ــایف ای داش و 

ای   اندارمی منطقه و همکاری کشورهای هسته

س سان  ائیلرغرب و ا ظر کارشنا بدون ن و 

 [4.]معنا داشت ایرانی و منافع ملی،

، غــرب نــه تنهــا از 3137بــا انقــالب  -1

ما کاری در ات که هم شهر  گاه اول بو م نیرو

درصد پیشرفت داشت امتناع کرد که  32حدود 

جلوی همکاری سایر کشورها با ایران را هم 

گرفت و در نتیجه ایران را به بازار سیاه 

غرب . مخفی سوق داد و قاچاق و مخفی و نیمه

کرد و در این  های ایران را رصد می فعالیت

فروشــی و آلــوده  فرآینــد از تخریــ ، گران

 [7.]کرد ساختن اطالعات هم، کوتاهی نمی

ــته -1 ــرق هس ــای در ا ب ــادی ی ران اقتص

ای برای امـور  ولی تحقیقات هسته[ 3.]نیست

کشاورزی،  ـ درمان و تشخیص ـ پزشکی

؛ حیاتی است و ایران ...ی وتصنعتی، خدما

ید شکل با به آن  به  سترده  . پردازدبگ

ای،  فتــوای رهبــری در تحــریم ســالب هســته

ــته فعالیت ــای هس ــدار  ه ــران را از م ای ای

و آن را . ک خارا کرداستراتژیـ امنیتی

 [3.]ای اقتصادی ساخته است هلمقو

بـه  3142ای ایران از  های هسته فعالیت -0
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ــد ــرد  بع ــرفت و رویک ــازار پیش آن در ب

ها، موج  ایجاد  غیررسمی و بعضی از فعالیت

سازمان که  ست  شده ا سکی  سی  مستم های جاسو

 1221اعـالم کننـد کـه ایـران تـا  اامریک

ای بوده و حاال باید  سالب هسته د ساختدرصد

 [32.]اش را گزارش کند های گذشته فعالیت

ایران بـرای مصـارف  NPTطبق مقررات  -3

و  3سازی  حق غنی( تحقیقاتی یا صنعتی)خود 

ــد 12 ــتر درص ــی بیش ــن را  و حت دارد و ای

یت ظر آ   فعال یر ن نس بیندر ز لی،  ا المل

ــ ــت امالً ک ــانونی اس ــروز . ق ــاام و  امریک

ایـران  "آزمـایی راسـتی"، 3+3متحدانش در 

 .ها قرار داده است گروگان لغو تحریم ،را

هــا، ایــران توانســته  علیــرغم تحریم -4

ــعه ــته توس ــو ی هس ــورد  ی تکنول ای را در م

زرد، ساخت  سوخت، کیک ساخت میله ،سازی غنی

مورد یسانتریف یق در  قدیمی و تحق و های 

نهن یدتر آن مو برد های جد پیش ب غرب . ،  در 

بالقوه  یران  که ا جود دارد  شت و ین بردا ا

 02مانند حـدود ،ای قادر به ساخت سالب هسته

امری که در . باشد می ،کشور دیگر در جهان

ی ندارد ولی نباید به ساخت سالب عجهان من

شود جر  غرب . من یدگاه در  به لذا، دو د

 :است وجود آمده

ــد  -7 ــران بای ــه ای ــا ک ــدگاه اوبام دی
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که  هد  نان بد بالقوه از اطمی توان  ین  ا

سته سالب ه ساخت  هد  برای  ستفاده نخوا ای ا

آزمایی و زمان  کرد و این احتیاا به راستی

هــا هــم بایــد  طــوالنی دارد و لــذا تحریم

، بــا توجــه بــه در درازمــدتتــدریج و  هبــ

 .داقت ایران، لغو یا تعلیق شوندانکشاف ص

و اسـرائیل  امریکاطلبان  یدگاه جنگد -3

ید  یران با که ا ند  گویی معتقد با زور که 

نات بالف مامی امکا ستهعت بالقوه ه ای  ل و 

ند  یا اوراق ک نابود و  ند )خود را  مان

برآیند این دو دیدگاه در مذاکرات  .(لیبی

با ایران، بروز و  هور یافته  3+3ای  هسته

ست کرده ا یده  شکل و پیچ کار را م  به. و 

اع قنــهــای آقــای کــری در مــورد ا فعالیت

مورد تو سرائیل در  ستان و ا با اعرب فق 

 .ایران باید توجه کرد

ــونی جنگ -3 ــرایط کن ــرب  در ش ــان غ طلب

گری در  می نگ دی شروع ج به  قادر  که  ند  دان

ها و  منطقه نیستند ولی باید شرایط تحریم

مذاکرات را طوری پیش ببرند که این امکان 

طــرف  ازو  ســازند نمکــمرا بــرای آینــده 

کرات  حزب دم ما و  گر؛ اوبا کادی  و امری

چین و  پن و  پایی،  ا شورهای ارو ثر ک اک

س صالحهیرو بال م به دن ضیه ه  سته ی ق ای  ی ه

س یران ه بازی . تندا ید  نه با یران چگو ا
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 :کند

 [00] 3105توافق ژنو، نوامبر 

 1231تردیدی نیست که توافق  نو در نوامبر 

تاریخی در حول  طه ت بط ا یک نق ران و یرا

 4تمدیـد  .امریکـابـا مخصوصـًا . غرب است

از ماهه آن تاکنون  ماهه و تمدید مجدد هفت

سرعت شدید و  له ت غرب  گیری مقاب خونین  ی 

ران، جلوگیری کرده و تنش یبا ا( امریکا)

ــه ــودن  منطق ــد ب ــاهش داده و مفی ای را ک

هرچند تمدید جدید  .مذاکره را عیان ساخته

طرف  خود ضع دو  بودن موا یت از دور  حکا

مه  ما در ادا ست و  شایند نی که خو دارد 

خت خواهیم پردا به آن  ل   هم . مط باز  گر  ا

مذاکرات تمدیـد شـود  1233اول جوالی از پس 

مذاکرات  یت  شانس موفق جدی  کاهش  نی  به مع

ینده مذاکره همراه با اگر در آ.خواهد بود

  طلبان آنچه جنگ ـ باشد تشدید تحریم ها 

کا یک  می امری نوان  به ع که از آن  ند  گوی

ستفاده هرم ا ست ندرت هب شود ا کن ا   ،مم

ط کم شدت رخ ها ه به .ر با سی، تن حال دیپلما ر

در این  ،هذاعم. راه برای حل مناقشه است

ید گو تهد ست  گفت ته ا یران نهف برای ا هایی 

که در جای دیگر مفصل به آن پرداخته شده 

 [31.]است
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 .ی توافق ژنو مورد ادامهها در  نظرات غربی

 طلبان نظر جنگ ـ اول

وی علمی ترئیس انستی 1230در سوم دسامبر 

که مخصـوص رصـد ( ISIS)المللی امنیت  و بین

سته حوالت ه شده و  کردن ت سیس  یران تأ ای ا

ست  طی ا سیار افرا ضدایرانی ب یک  ئیس آن  ر

ـــل  ـــک تحلی ـــفحه 11در ی دوران [ 31]ای ص

 12مـذاکرات  آزمایی ایران را در این راست

ای است  سال پیشنهاد کرده که بدون شک تله

ب ناک در  یران،  هخطر نداختن ا ته دام ا الب

های شورای امنیت و محدود  یمبدون لغو تحر

های  همراه با رصدکردن، تمامی فعالیت کردن

که نویسنده این گزارش  .حتی نظامی ایران

ئیس  ستیتوی فوقر قد  ان ست، معت هم ه لذکر  ا

یران که ا ست  سته فعالیت ا فی ه ای  های مخ

دارد و در گذشــته بــه دنبــال ســاخت ســالب 

کند  ای بوده است و به کسانی اشاره می هسته

سالکه  ته و  در  یران گریخ شته از ا های گذ

او که به ناچار . اند اطالعاتی به غرب داده

ــر  ــران ام ــرای ای ــعه را ب ــق و توس تحقی

پذیرفتــه ولــی بــر محــدود کــردن تعــداد 

ــانتریفیو ها ــد دارد س ــذیرش . تأکی او پ

ی مــپروتکــل الحــاقی را بــرای ایــران حت

سی می تی بازر ند وح فوق آن ت دا بفها را   عر

 3222تــا 0222 داشــتن او بــه زحمــت.کنــد می
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 3222ا یـــ( IR-1)ســـانتریفیو  نســـل یـــک 

برای ایران، را ( IR-2m) 1سانتریفیو  نسل 

دانــد مشــروط بــر اینکــه ذخیــره  مجــاز می

درصد، بسیار کـم  3/1اورانیم غنی شده تا 

او مازاد سانتریفیو  بر این تعداد . باشد

او زمان دسترسی . خواهد را، نابود شده می

را یـک ( Breakout Time)ای  ایران به سالب هسته

 که اگر ایران تصمیم. گیرد سال در نظر می

سته سالب ه ساخت  شت به  صت ای دا غرب فر  ،

شد عکس شته با مل دا های .الع حریم کاال او ت

ــی ــرار م ــان برق ــاس را همچن ــد و   حس خواه

یاف ند ال نه مان ظور دوگا با من هایی   کاال

یــزات تجه والوهــا، ،هــای خــالی کــربن، پمپ

را جزی این  کامپیوتری، مواد خام و غیره

 .کند ی حساس ذکر می کاالها

از  IAEAکامـل سـواالت  ناو بر روشن شـد

هــای گذشــته  طــرف ایــران در مــورد فعالیت

که  ید دارد  مورد »تأک عات در  بدون اطال

سته ظامی ه های ن شته کار یران در گذ  ،ای ا

رویم و کی با  نخواهیم دانست که به کجا می

او بازدید از پارچین را «.کند کی صحبت می

متخصصــان  ادانــد و مصــاحبه بــ ضــروری می

کند،  ای ایران که نام آنها را ذکر می هسته

ت داند و عـدم موافقـ ضروری میIAEAاز طرف 

کــار را حمــل بــر ســوینیت نبــا ایایــران 
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 .کند می ،ایران

از این رخالصه این که تقاضاهای دور و د

مذاکره یأت  با ه ستقیمًا  که م قا  نده و  آ کن

بان  جنگ کاطل قدر  امری ست، آن ماس ا در ت

یادآور که  ست  لیظ ا شدید و غ یک  طوالنی و 

چا ید میقرارداد ترکمان شد ی جد او در . با

 . فوذ استنیذ امریکاگیری  دستگاه تصمیم

 دوم ـ طرفدارن تعامل با ایران

گــروه متعــادلی کــه رســالت خــود را در 

لوگیری از » هانزدوج ند،  می «خود در ج دا

 International Crisis)« المللـی بحـران گـروه بین»

Group) بسیار سیسـتماتیک و نسـبتًا  ؛باشد می

ــه ــته بیطرفان ــئله هس ــران و  روی مس ای ای

کار می نه  ت خاورمیا ند و  مورد ک حال در  ا 

[ 30.]ران چندین گزارش منتشر کرده اسـتیا

پیشـــنهادات ایـــن گـــروه در جدیـــدترین 

 :آن عبارتند از[ 33]تحقیقات

یــک کانــال ســاکت  امریکــاایــران و  -3

به راه سیدن  تا ر یک،  جاد  ،حل دیپلمات ای

 .کنند

 طـور بـه 3+3اعضای جامعه اروپا در  -1

گره سیت کن تا حسا ند  شش کن ید کو  موازی با

 .و اعراب و اسرائیل را کاهش دهند امریکا

ابتــدا بایــد بــر یــک توافــق جــامع  -1

ــند ــز باش ــه  ،متمرک ــرداختن ب ــل از پ قب
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 .جزئیات

از تصوی  هـر تحریمـی  امریکاکنگره  -0

را تحـت تـأثیر  3+3که مـذاکرات و وحـدت 

بــه جــای آن . قــرار دهــد، خــودداری کنــد

هایی کار کنند  و کنگره روی مصوبهاوباما 

صوی  که  ید ت مذاکرات با ست  صورت شک در 

مالً . شوند نی ع شدیدیع صورت  تحریم ت ها در 

 .شکست مذاکرات

سازی و کوتاه   رفیت باالی غنی امریکا -3

را قبـول ( Breakout time)بودن زمان ساخت بم  

کرد هد  حدودیت غنی. نخوا یران م سازی و  ا

. خاموشی سانتریفیو ها را نخواهد پذیرفت

ین  ید توازن ا یران تول که ا بود  هد  خوا

صنعتی را برای یک دهه یا بیشتر به تعویق 

ــوخت  ــأمین س ــمین ت ــوض تض ــدازد در ع ان

 .های خود را بگیرد نیروگاه

های  ی برنامـه انعطاف روی توسـعه 3+3 -4

مــی و کیفــی ایــران در مراحــل بعــدی را کّ 

 .داشته باشند

برای جلوگیری از کوتاهی زمان سـاخت  -7

باید شـدیدًا  IAEA، (Breakout time)ای  هسته بم 

 .ایران را کنترل کند

روی یک نقشه راه توافق  3+3ایران و  -3

طول هر .کنند که شامل سه فاز خواهد بود

ی ابـر IAEAشود کـه  تعیینفاز باید طوری 
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در مورد تحقیق یکی :دو امر مهم الزم دارد

که دو تا سـه سـال ( PMD)کشتار جمعی  بسال

قت می هد و د و جهخوا سیم نتی گری تر گیری  ی

 .سال زمان الزم دارد 7تا 3تر که  وسیع

ــاز اول تحریم -3 ــه  در ف ــوط ب ــای مرب ه

در فاز .ای تعلیق خواهند شد و نه لغو هسته

ل حریم را عم ضی از ت غو بع ید ل  یدوم با

یه تحریم ند و بق سوم  کن فاز  یان  ها در پا

سال بعـد از  32تا  3متوقف خواهند شد که 

 .خواهد بود تکمیل فاز دوم

شود که دوره زمانی پیشنهادی و  مالحظه می

 30بینی این گروه تحقیقاتی هم حـداقل  پیش

سال طول خواهد کشید تـا  33سال و حداکثر 

 [34.]شرایط به حالت عادی باز گردد

 ؟یط از دید یک نگاه ملی چگونه استشرا

 ها فرض پیش

ی قانون اساس که مربـوط بـه  بخش عمده -3

مردم قوق  لی ،ح نافع م لی و  ،م صالح م م

مل عشود، تعطیل شده و به آن  امنیت ملی می

عـدم جرم سیاسـی و  تعریفعدم [ 37.]شود نمی

قـانون اساسـی،  343منصفه اصل هیأت تشکیل 

ــژه  ــاه وی ــالب و دادگ ــاه انق ــود دادگ وج

ــت ــترده ،روحانی ــض گس ــر  نق ــوق بش در ی حق

 ـ امنیتی"فضای جامعه را  ؛جمهوری اسالمی

عاتی نه" اطال ین بها با ا خالف  ،کرده و  هر 
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 مقــانونی را مــأموران اطالعــاتی انجــا

ــد می ــجویان، . دهن ــرک دانش ــوچکترین تح ک

نان عاالن کارگران، ز عال، ف سی و ف ...  سیا

ترین کار غیرقانونی  شنود رایج. شود رصد می

است که حتی به دفتر آقای مطهری نماینده 

خاتمیجم شمی و  یان ها تر آقا راه  لس و دف

پیدا کرده ولی جاسوسان اسرائیل با فراغ 

شن ،بال ترور  ،در روز رو شمندان را  دان

ند و  می ستگاهک عاتی نظاره های د ند اطال !  گر

میلیـارد دالر کـاالی قاچـاق  13 تا 12 یسال

ساد  وارد می خدر و ف مواد م یت  شود، ترانز

 بیداد... و اداری، رشوه ـ گسترده مالی

ــتگاه می ــد و دس ــم های اط کن ــاز ه ــاتی ب الع

ظاره ستندگر  ن ین . ه یای ا گانگی گو ین دو ا

ی برای ا که  ست  ستگاه نا ضا د فظ ف  یها ح

ها، ارحج  طالعاتی و رصد داخلیـ ای تامنی

 .است

ها  ی زمینـه های جامعـه در همـه بحران -1

ــوس  ــیف ملم ــرار و توص ــورد اق ــوده و م ب

 [33.]باشند می مسؤولین

هـایی د رکوشش و تقالی مسووالن در مور -1

تاکنون  های حاکمیت، ، با شیوهها از بحران

 [33.]جواب نداده و عمالً به شکست انجامید

ی جهـانی یـا بـر علیـه  ی جامعه عمده -0

کنند و یا از آن سویاستفاده  ایران عمل می
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کننــــد و یــــا از آن قطــــع امیــــد  می

 [12.]اند کرده

حاکمیت قادر نیست از تمامی امکانات  -3

 [13.]ه استفاده کندمادی و معنوی جامع

مداری همراه شده است بـا  ی حکومت شیوه -4

تشکیل باندهایی که عمالً جلوی توسعه را سد 

و فقط اهداف گروهی برای آنها [ 11]اند کرده

 .اولویت دارد

ــعه،  -7 ــگ، توس ــاد، فرهن ــت، اقتص سیاس

یدگاهی  گان د خالق گرو فاه و ا لو ی، ر تکنو

که با است و آرمانی اعتقادی ـ ک استراتژی

 [11]واقعیت جامعه و جهان فاصله دارد

داران جهـانی  دشمنی گروهی از سرمایه -3

یت  لی حاکم ست و حرز ا سالمی م هوری ا با جم

داری  این گروه را از کل سرمایه نتوانسته

 .جهانی تفکیک کند

ــده -3 ــه  ی عم ــان ک ــومی جه ــار عم افک

 ـ القاعده باید طرفدار انقالب باشند علی

ب ایران زده شده از انقال ـمخصوصًا در غرب 

ــی  ــالب را منف ــتند و انق ــالف آن هس و مخ

 .کنند ارزیابی می

 وقوع یک انفجارانقالب؛ 

یـک انفجـار  ،3137تردیدی نیست که انقالب 

بود فه  بر منط حاکم  شرایط  ذه  از م. در 

شای ان گر من صفویه دی بوده دوران  قالب ن
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ست یک . ا که  شیدند  شاه کو تاتورک و رضا آ

هبی کـــه در عـــین حـــال حکومـــت غیرمـــذ

ترل ند کن جاد کن شد، ای مذه  با نده  . کن

کرد شتری  شرفت بی تاتورک پی سمی . آ خط ر

یه  کرد ترک عوض  هم  ست را  به د یه را  ترک

سپرد یان  سال .نظام حزاب  در  یر ا های اخ

اسالمی با زحمت توانستند، نظامیان را به 

دموکراسی ها برگردانند و یکنوع  سربازخانه

کنند و هنوز به میل یا به بند ایجاد  نیم

ــاتورک ــار آت ــدرن  اجب ــه م ــدر ترکی را پ

ند می ح. نام ین  تا ا که  شاه  لی رضا هم  دو

ساله با قـدرت  34پیش نرفت و در یک دوره 

دیکتاتوری کرد، پس از سقوط و حذف او از 

مومی آن  سک ع شعائر و منا سالم و  مت؛ ا حکو

جدد  یات م برآورد و ح سرکوب  سر از دوران 

و  11ضا شـاه پـس از کودتـای محمدر .یافت

با پیچیدگی و  01بعدًا پس از سرکوب خرداد 

ــدرش ــتری از پ ــیاری بیش ــرد  ،هوش ــعی ک س

کند، ولی  اسالم واقعی را پیشه ییزدا اسالم

تا  02یک روحانی که در سال . فایده بود بی

ی محمدرضـا  هتینرانه با مظاهر مدرمقتد 01

وابستگی  ،ها یعنی رأی دادن خانم ـ شاهی

 ،اصــالحات ارضــی ،ئیلاو اســر امریکــاه بــ

سیقی و سال ـ ... مو بود در  کرده  فت  مخال

ــه  3137 ــر علی ــه ب ــد ک ــی ش ــر انقالب رهب
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شاهی و  شبه ضا  شاهی و محمدر سم رضا مدرنی

ستگی و به اب بود غرب،او  کرده  یام  . ق

ـ  37ماه  تا بهمن 34ماه  دیـ دوران انقالب 

در عین حال که دوران اعتراض به حقوق از 

ست مدرن و  د کردی  بود، روی مردم  ته  رف

مدن شت یت قی،  ،آرام .دا شونت، اخال بدون خ

آمیز، بدون منافع فردی  تممسالدموکراتیک، 

بود... و تداوم  هم  قالب در  قع ان و در وا

ی شدن نفت و ایجاد اهداف مشروطه، جنبش مل

بودکرایک دم مدرن  ین .سی  قالب و ا ؛ ان

ان را روشنفکران غرب را جذب و حاکمان آن

چی  دمرد قالب  ین ان توی ا که از  ساخت 

ــردم می ــد؟ م ــد آم ــه  درخواه ــتند ک دانس

خواهنــد و رهبــری  دیکتــاتوری شــاه را نمی

ـــد و  ـــه بودن ـــی را پذیرفت ـــام خمین ام

راهــی جــز پــذیرش آن  مــردد، روشــنفکران

شته  لی ندا ین  نمیو که از درون ا ستند  دان

دیکتاتوری و ضدآمیز  مسالمت ،انقالب مردمی

ستبد یزی  اهر ضدا چه چ ستعمار  اد و ضدا

فقط مستبدان منطقه از آن خیلی . خواهد شد

ها  شورهای آن ست در ک کن ا که مم سیدند  تر

غرب و  ،هم چون  شود و  کرار  قالب ت ین ان ا

شور ین ک بر ا قع  شرق آن مو تی  سلط هح ا م

هت  قه را در ج مان منط یر حاک ند و تغی بود

خود نمی نافع  ند م یاط ر ،دید ست  ااحت از د
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 ،دیپلماســی و طبــق آداب مشــروط. ندادنــد

لی  شناختند و سمیت  به ر یران را  قالب ا ان

رصــدکردن،  دزیرکانــه و هوشــیارانه درصــد

. برآمدند ،های آینده این انقالب العمل عکس

سفارت  سخیر  کات خالف  امری سمی  عرفکه  ر

ربی و ضدشرقی و غجهانی بود و شعارهای ضد

از این تصور  ،تبلیغات بر علیه شرق و غرب

آمد که مولود جدیدی در  هبران انقالب برمیر

که  شده  لد  هان متو ه میج هان را خوا د ج

ند گون ک سرما. دگر یر از  یزی غ داری و  هیچ

سیم شرق .مارک یه  ،پیش از  غرب آن را عل

گان خود می ست گرو نًا آن را  دان هم عل گیری 

و  به جز عراق ـ بقیه منطقه.داد نشان می

ی حکومت غرب بود، لذا  در حیطه ـ سوریه

به عکس قالب و  غرب  ین ان یه ا بر عل مل  الع

اشــتباه . آن برآمــد یآمــدهای احتمــال پــی

ک دیگری که شرق کرد و آن اشغال استراتژی

بر بود،  ستان  فراهم اافغان کانی  غرب ام ی 

علیه شرق و انقالب ایران توامًا بر کرد که 

ق با شر ی غرب مقابله. ست به توطئه بزندد

ا بآنی و علنی شروع شد و مقابله  ،ستقیمم

یده یران، پیچ قالب ا با  ،ان ستقیم و  غیرم

این مبارزه از فعال . رفت پیش می ،احتیاط

اسالم متحجر . مقدور شد ،کردن اسالم متحجر

تشابه با غرب  ـ سم بودیاز یک طرف ضدکمون
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و از طرف دیگر مشترکانی صوری با اسالم ـ 

کار . داشتـ نقالب تشابه با اـ در ایران 

کشوری مسلمان توسط . بسیار مشکل شده بود

مورد تهاجم قرار " ضد خدا"یک حکومت الئیک 

بود ته  یک . گرف گر  طرف دی قالب "و از  ان

در کشور همسایه آن و مستقیمًا بر  "اسالمی

بر ینسکی مشاور . علیه غرب، محقق شده بود

که  بود  شته  به او نو کارتر،  لی  یت م امن

ولی « .ن را ویتنام شوروی کنیمافغانستا»

خ ین سدان هم نمی او دوشاید  شروع ا که  ت 

با  ند  جام امریکافرآی سعه و فر لی تو ست و

بین غرب و  رسمیآن چه خواهد شد؟ اتحادی 

کشورهای اسالمی منطقه که از انقالب ایران 

عربستان، پاکستان، مصر،  ـ ترسیده بودن

و  ـ اسرائیل ـ و متحدغربـ ... امارات

نانوشته بین آن کشورها و ایران بر علیه 

ــت ــکل گرف ــوروی ش ــاجم ش ــرادران ". ته ب

هد فر "مجا صد ن ند  شاید چ طع  که در آن مق

ند،  ند و نبود سر برآورد هان  مام ج از ت

شدند ستان  نی. عازم افغان شورهای غ  پول ک

مدیریت غرب و  ،اسالمی، سازماندهی پاکستان

دادند دست هم  به های خدماتی ایران، دست کمک

ممکــن را و مبــارزه علیــه تهــاجم شــوروی 

طول . ساختند سال  حدود ده  ند  ین فرآی ا

نشینی کرد و  د، عق رکشید، شوروی شکست خو
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از و پاکستان سرمستی غرب . بعد فروپاشید

قدام  با ا شد  مراه  سم ه بر کمونی یروزی  پ

 ـبرای تشکیل حکومتی در افغانستان 

می، که در میان حتی کشورهای اسال ـ طالبان

جرأت  ستان  مارات و پاک ستان، ا قط عرب ف

عی  سند و طبی سمیت بشنا به ر ند آن را  کرد

توانست به  بود که غرب، چنین کشوری را نمی

ــد ــمیت بشناس ــد .رس ــدتمدن، ض ــی ض رهبران

ست یت اد به غا سالمی  با ا شریت  وردهای ب

" امارات اسالمی"ر و با ادعای تشکیل جمتح

گی ین ویژ با ا له و  ین مرح نه در ا  ها 

توانست مورد حمایت غرب باشد و نه مورد  می

از دل آن ده سال مبارزه بر  .حمایت ایران

در نهایت، انگیزه مبارزه با  ،شوروی علیه

پس . غرب هم در این فرآیند شکل گرفته بود

ست ستان از شک قداماتی  ،شوروی در افغان ا

بر ،"مجاهدین"این توسط تروریستی و محدود 

ها  های آن خانه سفارتدر ه کشورهای غربی لیع

شورهای لهشان  و ک لی حم بود و شده  جام  ی  ان

بـا  ـ امریکـابه  1223تروریستی سپتامبر 

ست سم و د جام  هر مکانی که ان ندرکارانی  ا

"  ها جنگ تمدن"ی عطف شروع  نقطه ـ شده باشد

این  .جنگ تمدن غرب با تمدن اسالمی. بود

گر  خود ا کرد  یت و عمل غرب در ماه نگ  ج

تحجر اسالمی داشت،  ه تروریسم و علی اهری 
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قه  سالمی منط شورهای ا یه ک خود عل در ذات 

های جدیدی بود و طبیعی  بود و تحقق برنامه

کز آن که در مر که  ،بود  شد  هدف با یران  ا

و در عین حال در  وارث یک انقالب پرانگیزه

سی مدرن، دمخود قانون اسا یک و  هم  کرات

انقالبــی کــه بــه قــول کیســینجر از . بــود

شورها" سایر ک به  یروس آن  ید " سرایت و با

هم طرف دیگر، خود آن  و از شد جلوگیری می

ها  شد تا انگیزه به شکست و فالکت کشیده می

از بــین  در مســلمانان، بــرای انقــالب هــم

بی.برود نم تداوم  عراق، ع یران و  نگ ا ی ج

به منط غرب  پیش اقپای  باز ب زه را  یش 

از استراتژی غرب رحله مکرده بود ولی این 

 :داشت تری وسعت و عمق بسیار وسیع

ــالمی - ــورهای اس ــمی در کش ــوذ رس  ؛نف

سوریه،  سودان،  بی،  عراق، لی ستان،  افغان

در عربســتان و . ایــت ایــرانهیمــن و در ن

 .محقق شده بود ،ها قبالً این نفوذ نشین شیخ

ی  ایجــاد ســکوی پرتــاب بــرای مقابلــه -

 .آینده با روسیه و بعد چین

 ای اسرائیل یت هژمونی منطقهبتث -

تضعیف کشورهای اسالمی از طریق ترسیم  -

ید و تف های جد شورهای مرز به ک ها  یک آن ک

 .ی مذه  و قومیت مطیع و بر پایه کوچک و

تصاح  کامل مدیریت انر ی در کشورهای  -



 80/ مذاکرات بحران یا بحران مذاکرات 

 .خیز اسالمی خاورمیانه نفت

 سال پـس 30سال پس از انقالب و  14امروز 

سـال پـس  31اشغال نظامی افغانستان و  از

عراق و  شغال  سال از ا ند  یری از پس چ درگ

شرایط به ... و در سوریه و لیبی و سومالی

 :این گونه است

ــا -3 ــه  امریک ــامی منطق ــًا در تم تقریب

در افغانستان و لیبی . پایگاه نظامی دارد

ــور دارد و  ــوذ و حض ــم نف ــراق ه ــو ع م ه

ریکا با این و آم ناتوامنیتی قراردادهای 

تقابل روسیه با . رو به گسترش است کشورها

ه رو رسد ک غرب شروع شده است و به نظر می

جنگ سرد جدیدی در شرف وقوع . به رشد باشد

 .است

ر بــه اشــکال مختلــف در جــاســالم متح -1

عراق و  شورهای  شده و در ک سترده  قه گ منط

سوریه حکومت دارد و در پاکستان و لیبی و 

یه و سسوریه و  یری ... ومالی و نیجر درگ

. رداهای این کشورها د جدی نظامی با حکومت

می ید  یران را تهد که  ا صد دارد  ند و ق ک

 نهادینهشیعه را در منطقه  ـ درگیری سنی

جدی یر  یران را درگ ند و ا ند ک ین فرآی  ا

چیزی که غرب و کشورهای سنی منطقه . نماید

می ستقبال  تا  هم از آن ا ند  بات "کن اث

ند سنن و  "کن هل ت یه ا یران عل قالب ا که ان
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شیعه یل  ست تحم ست .گری ا که در  هائی تروری

هـزار  هـا چندصدنفر بودند حاال به ده 3373

سیده فر ر عراق و  ن شی از  ها بخ نه تن ند  ا

کرده صاح   سایر  سوریه را ت که در  ند  ا

 .استطور جدی فّعال  کشورها هم به

عربسـتان،  ؛کشورهای قدرتمند منطقـه -1

یه شیخترک شین  ،  نوب ن لیج های ج فارس،  خ

یه  نًا عل یا عل ستان  تی پاک سرائیل، ح ا

کنند یا در خفا درصدد تضعیف  ایران عمل می

یران و د مییگرا یران  با ا غرب  شند ری  . با

طلبان غرب  ی مشترک آنها با جنگ این، نقطه

پر از  "نداسنو"و  "لیکس ویکی"اسناد . است

 بــرای تقابــل بــا ایــران، ایــن مســتندات

 .تندهس

طقـه بـا نطلبان غرب و کشورهای م جنگ -0

 ،ای ایــران ی هســته سویاســتفاده از مســئله

ــران را  ــا ای ــه ب ــوع مناقش ــرین موض بهت

ای از دالیل منطقی و  با مجموعهاند و  یافته

ای هستند تا  غیرمنطقی درصدد یافتن بهانه

مله غرب و حی غرب یا با  ایران را با حمله

سرائیل و حمایت کشورهای منطقه به تسلیم ا

. کامل یا نابودی جمهوری اسالمی، بکشانند

 ـ 3331همچون سال  ـ توطئه کاهش قیمت نفت

نه که در آن  نمو ست  یی ا ین همگرا ای از ا

مقطع با هدف ضربه اقتصادی و قبول صلح با 
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عــراق انجــام شــد و حــاال بــا هــدف ضــربه 

صادی  یران اقت ق به ا شینی در و ع سئله  ن م

 .شود انجام می ،ای هسته

هـای گذشـته  در داخل ایـران در سـال -3

 در پیوند با بخشی از نظامیان روحانیونی

ته قانون  قدرت گرف شکار  بانقض آ که  ند  ا

و مخالفــت آشــکار بــا دمکراســی و  یاساســ

پلورالسیم اسالمی و پلورالسیم ملی، شرایط 

ــرای  ــمرا ب ــرب و  تخاص ــن غ ــیش از ای ب

 .سازند میفراهم  ،با ایران ،همسایگان

اقتصادی، اجتماعی،  ،های سیاسی بحران -4

ــی ــه در ... اخالق ــت کســال ح 3ایــران ک وم

مدی حل  اح به مرا ته  نده یاف شد فزای نژاد ر

اند که در صفحات قبل  ای رسیده کننده تعیین

تر، مهاز همه م. ه آنها پرداخته شده استب

ــودی،  ــودی و غیرخ ــه خ ــه ب ــیم جامع تقس

ستت شکننده عه ا حران جام خش ب از . رین ب

بگــذریم و بــه  رشــعارهای تبلیغــاتی اگــ

به  گر  تی ا نیم و ح گاه ک عه ن یت جام واقع

دقیـق  31کنندگان در انتخابـات  آمار شرکت

عه که جام فت  خواهیم یا حداقل،  ،شویم، در

ستود بی ا خش ع. قط سط  دهمب شر متو ای از ق

شــهری از شــرایط ناراضــی هســتند و مشــکل 

 ،دارند و امکان زیست سالم عیشت و آرامشم

عه تی جام کم ح ستایی و  هم  ی رو سواد را 
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 .کاری باید کرد. استناراضی کرده 

ای، ایــران  در سیاســت خــارجی منطقــه -7

توانسته نفوذی برای خود دست و پا کند و 

به  چه  شکل " یعشی هالل"آن ست را  عروف ا م

سر  به  حران  قه در ب ین منط چون ا هد و  د

تواند در حل بحران آن به  برد، ایران می می

تی  قه و ح مان منط کاحاک ند ،امری مک ک . ک

که دو طرف بهم اعتماد پیدا  مشروط به این

خاصم خارا شوند با تت لکنند و از این حا

کی یران نزدی هم ا سیه  یدا  یهای چین و رو پ

دتًا متکی به منافع مادی مکرده است که ع

ک استراتژیاتحاد . این دو کشور، بوده است

له، با ا ین مرح تا ا شور  ققین دو ک  تح

ولی . رسد نیافته است و بعید هم به نظر می

هر حال امکانی است که در معادالت جهانی  هب

ون تحریک غرب، از توان با هوشیاری و بد می

قه قدرتی منط برد و ابر هره  یران ای  آن ب ا

 .را تثبیت نمود

 و امنیت ملی قدرت

طه قدرت لی راب ب م یک  ستقیم و ارگان ا ی م

لی دارد یت م چه . امن قوی قدرتهر لی  تر  م

بود هد  شتر خوا لی، بی یت م شد امن در . با

یف  بر روی تعر حث  جا ب لی قدرت"این " م

ــت ــدگاه.اس ــود دارد دی ــی وج ــای مختلف . ه

سداران سپاه پا نده  یر  ،فرما جواب وز در 
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ای  خارجه که موفقیت نسبی در مذاکرات هسته

را موج  افزایش امنیت ملی، دانسته بود، 

واکنش نشان داد و پیشرفت نظامی ایران را 

جال  است . باعث افزایش امنیت ملی دانست

می ست  هر دو در شی از  که  لی بخ ند و گوی

ی مستقیمی با  گویند که رابطه واقعیت را می

ها  ندهی آن حت فرما هاد ت بین . داردن در 

صان  ستراتژیمتخص هانی  ا یف  برایهای ج تعر

ماعی ق اجپایدار، تواف و امنیت ملی قدرت

که  جود دارد  لی قدرتو یه  دارای م چهارپا

 :استی زیراساس

مشارکت عمـومی از طریـق دموکراسـی،  -3

مدنی،  ،های سیاسی رعایت حقوق بشر، آزادی

م که یگ هسندیکایی و ه ساس  ین اح کردن ا ر 

شری خود را  شور  یک ک مردم  مامی  ک در ت

ندت شور بدان یران . حوالت ک صل در ا ین ا ا

 خــودی و"عمــال اصــل اِ هــم  .وجــود نــدارد

خودی ص"و  "غیر سی است هم " ابیودموکرا و 

ی و هم صنف ـ مدنی ـ سرکوب فعاالن سیاسی

درجه با ایـن  332حصر و زندان شهروندان؛ 

یش بـ لاین اصـ 3133از . اصل مغایرت دارد

چه  ست و هر یده ا صدمه د پیش  یاناز   آقا

شمی خاتمی وسرف ها ید  نجانی،  حانی تأک رو

ند  خش قدرتم فت ب سد مخال با  ند  بر آن دار

حکومت غال  توانسته  .شوند حکومت روبرو می
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یا  سته  ند و نخوا نزوی ک قد را م مردم منت

یدا  مومی پ شارکت ع برای م هی  سته را نتوان

 .کند

 .انتفاع عمـومی از امکانـات جامعـه -1

ایــن اصــل هــم در جمهــوری اســالمی رعایــت 

 هل همه باید شغل داشتدر این اص. شود نمی

باشند و از امکانات مالی و خدماتی جامعه 

 ـ خودی"اعمال اصل . برخوردار باشند

در بخش " استصوابی دموکراسی"و  "غیرخودی

طبیعی جامعه  استفاده از مواه اقتصادی و 

یت از  به حاکم سته  خش واب که ب شده  عث  با

های عظیم استفاده کنند که در نتیجه  رانت

شود بخش قابل  می... قر، بیکاریموج  رشد ف

ــه ــ مالحظ ــت و  های از جامع ــت زیس از امنی

موزش  شت و آ لوب، بهدا شت مط حروم و معی م

توجهی از جامعه در زیر  هستند و بخش قابل

 .برند سر میخط فقر ب

 ـ ارتبـاط بـا افکـار عمـومی جهـان -1

 امریکامخصوصًا افکارعمومی مردم اروپا و 

ــ ــات  ـ ــم، ارتباط ــنعت توریس ــق ص از طری

فرهنگی، هنری، تجاری، صنعتی، تکنولو یک 

ــان ... و ــا حاکم ــاط ب ــتقل از ارتب و مس

شورها سالمی یدر ا. ک هوری ا هم جم خش  ن ب

ست و  کرده ا مل  ضعیف ع ست و  بوده ا فق ن مو

ــالقوه ــات ب ــته امکان ــت را  نتوانس ی مملک
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 .ل کندعبالف

ـــوع ـــت و ممن ـــردن؛  بازداش ـــروا ک الخ

هنرمنــــدان، نویســــندگان، سیاســــیون، 

مه شرکت آن روزنا لوگیری از  گاران و ج ها  ن

ـ حتی آقای  المللی های بین در کنفرانس

ها ـ و جلوگیری  خاتمی مبتکر گفتگوی تمدن

های  های ایرانی به فستیوال از ارسال فیلم

سرمایه بین عدم  لی و  صنعت  المل گذاری در 

بارزه سم و م ست توری ندهای د مو ی با با آ ز 

ست له توری بی، از آن حم ند های غر مالً . ا  ع

طلبان غربی، خواسته  حکومت با جنگ بخشی از

 .کند می نانوشته یا ناخواسته، همکاری

در ایـن بخـش . نظـامی نیـرویتقویت  -0

های محسوس داشته و تا حدودی  ایران پیشرفت

ــت ــگ دس ــد از جن ــته در بع وردهایی اتوانس

موشــکی و داشــته باشــد، مخصوصــًا در بخــش 

مانند  ـ تأکید محض بر این بخش .تدافعی

اشتباه  ـ کنند آنچه فرماندهان سپاه می

شوروی نشان داد  فروپاشی .ک استاستراتژی

. که تقویت بخش نظامی الزم ولی کافی نیست

حتی آقای پوتین با تمامی امکانات نظامی 

ا هار علنًا رال فدروسیه در سخنرانی مجمع 

ط ست رخ ت .کرده ا بیو گف که غر ست  ها  ه ا

ــیه» ــرای روس ــالوی را ب ــناریوی یوگس « س

 یـاد شـده اگر سه اصـل اولـی [10.]دارند
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سالب  برای داشتن توان ق یابد، حتی میتحق

سته به ای  ه جه  که باتو تا این شارآورد  ف

یــایران درایــن مــورد از  توانــایی بالقوه

افکار عمومی جهان برای خلع سالب هسته ای 

... تان و هنــد و اسرائیل،پاکستان،قزاقســ

امروز به این دلیل مسالة . کمک جدی گرفت

سته شده  ه ما  برای  نده  یران تهدیدکن ای ا

صل سه ا که در آن  ست  بوده ،ا فق ن یم و  مو ا

کننــدگان غربــی بــه خــوبی از آن  مــذاکره

الذکر باید متوازن  چهار اصل فوق. ندعمطل

اگــر چنــدین هــزار کالهــک  رشــد کننــد واال

ــته ــاره هس ــاهم ای ق ــیم،  پیم ــته باش داش

بود  چنانکه شوروی. پذیر خواهیم بود آسی 

ی بسته  بعد از این هم جامعه. و فروپاشید

ندهای  با با مراه  سیه ه تاتوری رو و دیک

نت یائی را ختالف خوار  ماف قر و ا سترش ف و گ

ید  بل تهد ست در مقا هد توان قاتی، نخوا طب

ی شوروی فرو  چرا جامعه. غرب، مقاومت کند

س ظام  شید و ن کاداری  رمایهپا فرو امری یی 

ــن ــید؟ کارشناس ــتراتژی انپاش ــانی اس ک جه

اند که هرچه جامعه مدنی در  ا هارنظر کرده

ــوری  ــویکش ــام  ق ــداری نظ ــد، پای تر باش

ستبیشتر شوری  .ا مدنی در ک عه  چه جام و هر

علیرغم  ـ مانند شوروی سابق ـ ضعیف باشد

شن رتنسا سم خ یناپ ،بیحزالی ستا  .دار ا
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که ج ست  سال ا عهسیصد سرمایه ام غرب  ی  داری 

بًا  به سته مرت مدنی توان عه  شتن جام لت دا ع

شورهای  هد و ک یق د شرایط تطب با  خود را 

اند و صدمات  ، سقوط کردهدیکتاتوری انقالبی

 .انــد زیــادی بــه مملکــت خــود وارد کــرده

موفقیــت هنــد هــم در ایــن راســتا تحلیــل 

 .شود می

 ارزیابی غلط از دولت اوباما

وجود دارد که  یمملکتی، تحلیلدر مسوولین 

کا یران  امری به ا جدی  یاا  قه احت در منط

ای  مـــا بایـــد روی توافـــق هســـته. دارد

مجبور  امریکاها را باال ببریم تا  خواسته

شود امتیازات بیشتری به ما بدهد و امنیت 

کند و ایران را به عنوان  نایران را تضمی

میت ســای بــه ر منطقــه کشــور قدرتمنــدیــک 

سد می. بشنا یل  ین تحل خال ا بر  که  ید  ف گو

 امریکادوران آقای خاتمی که احتمال حمله 

یران  فت میبه ا همر مال  ،  ین احت نون ا اک

ــع  ــه در آن مقط ــدارد و دوم اینک ــود ن وج

ایران کوتاه آمد ولی آقای بوش نپذیرفت و 

ید شرارت نام یران را محور یل . ا ین تحل ا

 :چند ایراد جدی دارد

امر داخلی است و  امنیت ایران یک ـ اوالً 

ایران اگر شرایط داخلی  .خارجی مرنه یک ا

فراهم  ـ چنانکه در سطور گذشته آمد ـ را
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کند، امنیت ملی آن ارتقای خواهد یافت و 

به  یاجی  کااحت شت امری هد دا در آن . نخوا

ناچار خواهد شد که امنیت و  امریکاشرایط 

ای ایران را بپذیرد و با  ابرقدرتی منطقه

 .مل کندایران تعا

 یدرست است که در شرایط فعلـ  ثانیاً 

قادر به جنگ دیگری در منطقه نیست  امریکا

بود هد  بل دوام نخوا شرایط قا ین  لی ا . و

قادر به جنگ دیگری نیست ولی  امریکااگر 

تخریــ  تــوان و قــادر بــه تــداوم تحــریم 

باشد،  اجتماعی ایران که میـ اقتصادی 

شروع خواهد جنگ " مناس "ت در شرایط قو آن

 .شد

دولت آقای اوباما دائمی نیست،  ـ ثالثاً 

دو سال دیگر به پایان خواهد رسید و حتی 

اگر خانم کلینتون از حزب دمکرات هم رئیس 

جمهور شود، موضع وی را نسبت به منطقه و 

سیاست  ،از این گذشته. ایران نخواهد داشت

کاخارجی  می امری شرایط  شد تابع  گر با  و ا

نگ بان  ج کااطل قدرت  مری هوری  حزب جم در 

حریم ند و ت یدا کن یی پ لی  اجرا توان م ها 

له  برای حم شرایط  ند و  ضعیف ک یران را ت ا

 .آماده شد، حتمًا حمله خواهند کرد

ملی، مستقل  مصالح ملی و منافع ـ رابعاً 

ای  اگر برق هسته. ستامریکاز شرایط فعلی ا
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لی  نافع م ستای م ست و در را صادی نی اقت

 کنیم؟ پافشاریرا باید روی آن باشد، چ نمی

 نفع ایران را افزایش دهیم؟ و مرتبًا عدم

 کنیم؟ های آینده فکر نمی چرا به فرصت

 سال حکومت جمهوری اسالمی 53ی  تعمق در تجربه

یران در  سالمی ا قالب ا که ان ست  یدی نی ترد

ای ارزشمند بـرای تمـام  سال تجربه 17این 

ــا  ــرای م ــر ب ــه مهمت ــان و از هم جهانی

یان شد می ،ایران قالب در  .با ین ان تأثیر ا

مقابل  رهای داخلی و خارجی د جهان و واکنش

یره ،آن بی ذخ ندرز  ای  به و ا یر از تجر نظ

اگر اغراق نباشد بیش از چندین قرن . است

 .برای ما ایرانیان پند واندرز داشته است

مه که ه ست  عی ا لی و  طبی های داخ ی نیرو

قالب عدی ان حوالت ب قش  خارجی در ت یران ن ا

. انــد ولــی نقــش حکومــت استثناســت داشــته

مت کومتی حکو هر ح کز و  ،ها،  یل تمر به دل

امکانات مملکت در دست او، هم قدرت  تجمیع

او قابل  تای دارد و هم مسوولی العاده فوق

ی غیرحکــومتی لــمقایســه بــا نیروهــای داخ

مــا در اینجــا تحــوالت مهــم دوران . ســتین

آوریم،  وار می انقالب و پس از آن را فهرست

پنــدها و انــدرزهای متــراکم ایــن تحلیــل 

حوالت یه ،ت خارا  از حط شته  ین نو کار ا ی 

این تحوالت به ترتی  تاریخ عبارتند . است
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 :از

ت منطقـه مـسرنگونی قدرتمندترین حکو -3

ــدترین  ــتیبانی قدرتمن ــت و پش ــه حمای ک

 را هم داشت با( غرب بلوک)های جهانی  دولت

شر سالمت یو مد م یز،  سند و آم هان پ نی، ج

ــونت ــاری از خش ــید -1 .ع ــدرت رس ــه ق  نب

روحانیت و انحصاری کردن این قدرت و حذف 

 -1 .اکثر نیروهای موثر در پیروزی انقـالب

حذف اولین رئیس جمهور که با رأی اکثریت 

هشـت سـال جنـگ  -0 .به قدرت رسـیده بـود

سوز با عراق خاصه تداوم آن پس از  خانمان

ق  شهر و ع خاک  فتح خرم عراق از  شینی  ن

ک اسـتراتژیاز دست دادن مناطق  -3 .ایران

شرق نون،  صره و فاو، جزایرمج با ... ب که 

رشادت و شهادت رزمندگان به دست  ،فداکاری

 -4 [13]آمده بود، در مدت بسـیار کوتـاهی

ــت ــت جنای ــا و خیان ــه  ه ــازمانی ک ــای س ه

هــای  گــذاران آن از بهتــرین انســان بنیــان

ن را برای بهروزی و دوران خود بودند و آ

نجــات مــردم ایــران تشــکیل داده بودنــد 

هــای  اعــدام -7 (.ســازمان مجاهــدین خلــق)

فراوان بدون رعایت موازین حقوقی شناخته 

شده جهانی و حتی کسانی که دوران محکومیت 

بایست آزاد شوند  آنها تمام شده بود و می

 -3 (و حتـی بعـد 3147تـا  3142از خرداد )
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سفات  کاتسخیر گان امری تداوم گرو یری  و  گ

ه سیاسی، حقـوقی جیروز، بدون تو 000برای 

فای دولت موقـت کـه عاست -3 .کاستراتژیو 

ست صیت نخ یر آن از شخ مورد  وز مؤمن و  های 

ــود ــالب ب ــر انق ــاد رهب ــای  -32 .اعتم امض

در گیری که  بیانیه الجزایر و ختم گروگان

 13از کودتــای  امریکــا مــتن آن بیانیــه؛

حمله به کـوی  -33 .رئه شدهم تب 11مرداد 

خرداد  13و  3173تیر  33دانشگاه تهران در 

علیرغم تجاوز به خانه دانشجویان، و  3133

نانت یحکومم گاه آ شده در داد شکیل   .های ت

 نکهریـزک و کشـتانگیـز  نفـرتی  واقعه -31

شکنجه  یر  ندانیان در ز کا می، )ز شتی،  به

ترورهای سیاسی داخلی و  -31 ...(یعقوب بنی

هــای  قتــل -30 ...(، میکونــوس) یخــارج

ــزنج ــده رهی ــامی ای و پدی ــعید ام  -33 .ی س

بازجویی از زن سعید امامی و سناریوسازی 

ابسته نشان دادن این پرو ه به ودر مورد 

هللا منتظـری از قـائم  حذف آیت -34 .ها خارجی

 .مقامی رهبری و حمله به بیت و حصرایشان

 "و خالصهچند بار در ا"کسی که امام خمینی 

 -33 .هـا پدیده لبـاس شخصـی -37 .شده بود

سالمی هوری ا حزب جم جار  شهادت  .انف به 

ست  جار نخ تی و انف سوولین مملک سیدن م ر

و طبـق آمـاردو  -33 .وزیری در همان سـال
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ط سازمان سهزار نفرتو 37ترور بیش از  طرف

از اعضا  هزارنفر 12مجاهدین خلق و اعدام 

 .هــای انقــالب در دادگــاه هــای آن و ســمپات

ــه ــده مقابل ــوی : ی پدی ــوریـ رج  -12 .الج

تخابات نا ،برکشیدن او ،نژاد ی احمدی پدیده

 -13 .و وقایع بعـد از آن 33انتخابات  ،30

یان موسوی، کروبی و خانم رهنورد آقا حصر

 -11 .پدیده حصر در جمهـوری اسـالمی و اصالً 

بازداشت  -11. 33 کشتار تظاهرکنندگان سال

ن، معلمــان، ارگکــار ،ویانگســترده دانشــج

عاالن قدانان، ف گاران، حقو سی و  خبرن سیا

 .بشری و مسووالن قبلی جمهوری اسالمی حقوق

میثـاقی کـه )نقض گسترده حقـوق بشـر  -10

و  .(جمهوری اسالمی آن را امضای کرده است

ــرا ــدد ای ــت متع ــازمانمحکومی های  ن در س

تــرور دانشــمندان توســط  -13. المللــی بین

زیت نترا -14 .ئیلی در تهراناسرا جاسوسان

سنتی و  های  سترش اعتیاد خدر و گ مواد م

ـــنعتی ـــالیانه  -17 .ص ـــا  12ورود س  13ت

 -13 .میلیارد دالر کاالی قاچـاق بـه کشـور

نده به پرو سیدگی  سادمالی و  نوع ر های ف

ــادمالی ــدن فس ــه ش  -13 .اداریـ  نهادین

سته نده ه صمیم ،ای پرو شیوه  نوع ت یری و  گ

ای در  و برق هسـته 3142سال ی آن از  توسعه

عدم انتشـار خیلـی از اسـناد  -12 .ایران
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شاه ع ،دوران  نت امدا بط ها، خیا  ها، روا

ــاه...و ــت ش ــران حکوم ــدها و  -13 .س درآم

عـدم  -11. سـاله 14های شـفاف ایـن  هزینه

انتشار لیست ثروتمندترین افراد جامعه و 

 .ها ثروت مسووالن در قبل و بعد از مسوولیت

ــد -11 ــی؛  هپدی ــداداد، باب ــانی،  کخ زنج

و منـزوی ونفـی د طـر -10.  ...،دآفریـ هم

لی ؤسمکردن  یت)والن قب قای  آ شمی، آ هللا ها

یت  ...(خاتمی شی از حاکم سط بخ کت تو  ممل

ســازی،  ، پرونــدهعهوغ، شــایرگســترش د -13

عــدم پیشــرفت  -14 ...ت وســتبلیغــات نادر

میلیـارد  3122اقتصادی و توسعه، علیـرغم 

ی اختیــارات  توســعه -17 .درآمــد ارزیدالر 

سال ساس در  قانون ا بازنگری  بری در   ره

مکانیسم سـر بـرآوردن نهادهـای  -13. 3134

ورود  -13 .های اخیـر کی در سالنبا ـ مالی

جلـوگیری  -02.نظامیان به اقتصاد و سیاست

یت ا سازمانحزاز فعال سی و  اب و  های سیا

 -03 .3142اوایـل دهـه  از تعطیلی آنها در

 فرادی صدور احکام ا دستگاه قضایی و نحوه

گاه سی در داد سط  سیا خاص و تو ضاتهای   ق

و " نظــارت استصــوابی"ضــرورت  -01 .ویــژه

تبــدیل قــانون اساســی دمکراتیــک جمهــوری 

به  سالمی  صوابی»ا سی است حذف « دموکرا و 

در  مثبــت خیلــی از نیــرو در تأثیرگــذاری
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هـا  فرار مغزها و فرار سرمایه -01 .مملکت

 -00 .مملکتی (.I.Q)ضری  هوشی متوسطکاهش  و

شهرها  سترش ابر صفهان، )گ شهد، ا هران، م ت

در آنها مشکل  نتا حدی که زیست...( شیراز

هزار روسـتا 11)شده است و تخلیه روستاها 

و سئواالتی کـه هیچگـاه  -03 (.هزار 33از 

شده؛ سخ داده ن ها پا نوز ده به آن چرا ه

 -04هسـتند؟سـواد  میلیون نفر در ایران بی

آیا  ،میلیون نفر332طرب افزایش جمعیت به 

ظور  شکرهسیا"به من یت " ی ل یا رعا ست  ا

س قانون اسا بق  ها ط شأن آن لت و و  یمنز

هم سالمی  ست ،موازین ا مین  ؟مدنظر ا یا ه آ

ن و أتــوانیم باشــ میلیــون نفــر را مــی 32

آیــا  -07 منزلــت اســالمی اداره کنــیم؟

ــاومتی" ــاد مق ــونی " اقتص ــرایط کن در ش

 -03 پذیر است؟ چرا مطرب شـده اسـت؟ انجام

بــا  "حفــظ نظــام"تــوان تضــاد  آیــا نمــی

را به سازگاری حفظ نظام  "های اسالمی ارزش"

آیـا  -03 تبدیل کـرد؟اسالمی، های  با ارزش

در جمهوری اسالمی " توقف زمان"فرآیندهای 

ستن  ندها در ب ین فرآی ست؟ ا بوده ا فق  مو

سی کردن اپوزی ندانی  سی، ز ضای سیا ون، ف

سایت کردن  تر  یت   فیل جازی و پاراز های م

ستادن روی ک قدغن نالافر یونی،   های تلویز

کــردن ویــدئو، مــاهواره، سانســور کتــاب، 
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 .شود دیده می.... سانسور فیلم،

سال گذشته در  14الذکر در  های فوق پدیده

تاده فاق اف سالمی ات هوری ا شرایط  جم ند و  ا

قم زده ما ر برای  نونی را  ند ک  با دو. ا

می کرد  کرد روی گاه  ها ن به آن یک . توان 

آنها را منفی دید  ةرویکرد آن است که هم

مت  ید حکو تی  گرانو از د مر مثب هی  ا که 

ست ها نی ی. در آن گر ا کرد دی ستروی که  ن ا

از این وقایع که برای ملت بسیار پرهزینه 

بوده برای  هم  یریم و  ندرز بگ ند، پندوا ا

سل بهیهای آ ن ب نده تجر تراکم  جا ای م ه 

ما وز ی آنها مثل امر آینده گذاریم که اقالً 

شود یدگاه. ن ین د که  ؛از ا نیم  فرض ک گر  ا

مان ست و حاک قایع  د ین و ندرکاران ا از ا

ضع  یت"مو سن ن یا " ح شکل معرف"و  در " یتم

جام  طا"حال ان چرا  بوده" سعی و خ ند،  ا

نده اندرز و پند یتوانیم از آنها برای آن

فکران، گیـــریم؟ جامعـــه، مـــردم، روشـــن

ندگان نه... رزم ین  هزی برای ا سنگینی  های 

ته قایع پرداخ قرن و برای  که  ند  ها در  ا

خواهند " تاریخ جمهوری اسالمی"ی  زیرمجموعه

 .ماند و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت

در  در فضای دمکراتیک گفتن ، سخنحاکمان

طرفه  تابند و عمومًا یک مورد آنها را برنمی

ــی ــخن م ــرا س ــد و نظ ــدان و گوین ت منتق
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ها،  رسانه. دهند اپوزیسیون را بازتاب نمی

عمومــًا، از طــرب و بیــان آنهــا، ممنــوع 

ند شده سیان . ا شی و ن سب  فرامو شیوه  ین  ا

ی  مانند یک غده ،نخواهد شد، بلکه همچنان

زایی  به رشد و ابهام کمونت لکین در حارچ

ــد داد ــه خواهن ــود ادام ــواقعی  .خ و در م

شد و چه بسا با شاخ و ند آفرین خواه بحران

 .های بیش از واقعیت برگ

ــ  ــا ســکوت و تبلیغــات و برچس هــا  زدن ب

می قایع  ن ین و با ا یینتوان  نده و  تع کن

تأثیرگــذار برخــورد کــرد و آنهــا را بــه 

شکافی دفراموشی سپرد، آنها را باید کالب

ـــن  ـــود و از دل ای ـــل نم ـــرد و تحلی ک

کالبدشکافی و تحلیل به آشتی ملی و وحدت 

های الی زخم  این استخوانبا واال . رسیدملی 

نظامی هیچکدام  ـ و تحمیل شرایط امنیتی

 13د و همچون حل نخواهد شاز مشکالت جامعه 

سال گذشته جامعه در حالت انتقال، صبر و 

به سر ... سامانی و بانتظار، تردید و نا

به  هم  خارجی را  ید  گر تهد برد و ا هد  خوا

پیش خواهد  آن اضافه کنیم، معلوم نیست چه

ف بودند که به عروهای م خیلی از تمدن. آمد

مان نایی حاک عدم توا یل  خود  دل یق  در تطب

قوانین . اند ابود شدهبا جامعه و جهان، ن

ن جامعه تغییرناپذیر هستند، این ما سنو 
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قوانین و  کردن  حات  با ل ید  که با ستیم  ه

 .خود را تغییر دهیم الهی، ننس

 ؟اسالمی است جمهوری روی هایی پیش چه راه

 ـ ای مسأله هسته ـ ها تحریم" ؛ثلثم

ها  گفته شد دادهبه ایجاز"های داخلی بحران

یت صل و واقع سخت و  سیار  ستند ب   و های م

سوال این است که چه . ناپذیر هستند انعطاف

هایی پیش روی جمهوری اسالمی وجود دارد  راه

صمیم و  شای ت خود من عال،  ضع ف که از مو

نباشـد،  "گـر واکنش"اقدام باشد و تابع و 

گیرنده بوده و غـرب  و تصمیم "گر کنش"بلکه 

کنش  به وا قالب را  واداردرا  شمنان ان و د

با توجه به آنچه گفته شد، چند .ل کندعمنف

 :باشد راه پیش روی ما می

 تداوم وضع موجود ـ اول

و آ انــس  3+3بــا  تی مــذاکرا ادامــه

می،  بین نر ی ات لی ا که دو المل بدون این

نشــینی کننــد و  طــرف از مواضــع خــود عقــ 

سازی  مذاکرات و آزاد مان  ید ز نًا تمد احیا

شور خارجی ک های  ناچیزی از ارز خش  در  .ب

شرایط ین  پس ،ا شرفت و  خواهیم  پی فت ن ر

ایران زمان از . چیزی حل نخواهد شد. داشت

دست خواهد داد و غرب چیزی از دست نخواهد 

داشته است، مانند توقف  یوردهایاداد، دست

، مصرف اورانیم دساخت سانتریفیو های جدی
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ــد و 12 ــی  ...درص ــران مبلغ ــل ای در مقاب

ــته  ــت داش ــود را دریاف ــدود از ارز خ مح

ایــن شــرایط تــا مــدتی محــدود [ 14.]اســت

طلبان  ولی جنگادامه داشته باشد تواند  می

که کنگره را در دست دارند، ممکن  امریکا

ست تحریم یدی  ا صوی  های جد یران ت یه ا عل

ــا را ــت اوبام ــه مقاوم ــد و در نتیج  ،کنن

 .محدود کنند

به  نگ را  شروع ج ست  کن ا لت، مم ین حا ا

لی را ب توان م لی  ندازد و تدریج تأخیر ا

مستهلک خواهد کرد و صبر و انتظار مردم و 

مت، ناام ستگی را حاکی ضایتی و خ یدی، نار

طلبان  و این مطلوب جنگ. شد دنبال خواهد به

کا ستامری ین. یی ا عراق ده  ا دوران، در 

توانست در این مدت  صدام می. سال طول کشید

نداد که  هد  جام د کار ان لی  سالب . خی او 

کشتارجمعی را نابود کرد ولی فضای سیاسی 

اپوزیســون را دعــوت بــه . را بــاز نکــرد

عراق را  نکرد، مسئله کردهای شمالهمکاری 

ــرد ــل نک ــد، ح ــراق متح ــارچوب ع . در چ

خودخواهی، دیکتاتوری، امیدواهی، عدم درک 

شه کای  شرایط و نق ین امری به ا عراق را   ،

 .روز انداخت

 توافق در یک روند زمانی طوالنی ـ دوم

فق،  ین توا کادر ا مان  امری ضای ز تقا
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بر طوالنی  سبتًا  ستی"ی ان مایی را یران  "آز ا

 یسال و بخش 32تا  12چیزی حدود  .را دارد

حریم کرد از ت ند  لق خواه تا . ها را مع

های آ آنس تحقق یابد، پیشرفتی در  درخواست

تی  شد، ح ید نبا سانتریفیو های جد ساخت 

هـم ( درصد 3/1یا )درصد  3ذخیره اورانیم 

و شورای  امریکاهای کنگره  کم شود، تحریم

ک ند  یری نخواه یت، تغی ست امن کن ا رد، مم

حریم ضی از ت حریم بع گره و ت های  های کن

اوبامــا،  بــا اختیــارات ریاســت جمهــوری،

ها همچنان باالی  شمشیر تحریم. تعلیق شوند

شرایط عادی نخواهد . سر ایران خواهد بود

های  برخورد با ایران وابسته به گزارش. شد

در . یی خواهد بودامریکاآ انس و مقامات 

سائل د ند، م ین رو گری ا شد؛ می هد  طرب خوا

های دوربرد، حقوق بشر، مسائل منطقه  موشک

کننده و  خسته روند یکایران درگیر .و غیره

شد ننامتعیّ  هد  طع . خوا نه، از ق ین گزی ا

البته مبلغ  ،خطرتر مذاکره بهتر است و کم

هــای بلوکــه شــده  لوبیشــتری از پــ نســبتاً 

یران یز  ،ا مه چ لی ه شد و ند  آزاد خواه

بودپاناموقتی و  ند  می. یدار خواه توان  ن

بینی کرد که در نهایت چه خواهد شد؛  پیش

سابقه سلی ی   یک م تی حت قه و ح اتی در منط

سته لو ی ه قال تکنو با انت مراه  به  ه ای 
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های متعارف، در حجم  کشورهای منطقه و سالب

خواهند  امریکاطلبان  جنگ مزدبسیار زیاد، 

لی .بود حوالت داخ به ت جه  با تو ست  کن ا مم

تــوان  کــه نمــی امریکــاایــران و داخلــی 

یران و  پیش شکالت ا کرد، م نی  کابی حل  امری

 امریکاک استراتژید حیا ایران به مت.شود

یل شود و یا در میانه راه، روابط قطع دتب

ها تشدید گردد و یا در  شود و مجددًا تحریم

 .ش آیدنهایت درگیری نظامی پی

 قطع مذاکرات ـ سوم

در ایــن . تــرین سناریوســت ایــن خطرنــاک

طور  ها تشدید خواهند شد، همان حالت، تحریم

.  که در سطور گذشته این نوشتار آمده است

حدو شار و م یاد دف سیار ز یران ب یت روی ا

دست به کار  ،طلبان دو طرف خواهد شد، جنگ

، امریکاطلبان  خواهند شد و در نهایت جنگ

ند  غاز خواه یران آ با ا ظامی را  یری ن درگ

اینکه در چـه زمـانی جنـگ شـروع [ 17.]کرد

بینی کرد به خیلی  توان پیش خواهد شد، نمی

تشــدید  ،ولــی. از عوامــل بســتگی دارد

ها و فشار بیشتر به اقتصاد و مردم  تحریم

و ما به سمت درگیری نظامی  وارد خواهد شد

سال  چیزی که در عراق ده .پیش خواهد برد

 .طول کشید
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 استفاده از توان ملی و رعایت حقوق مردم

الذکر در راستای  هیچکدام از سه حالت فوق

ست لی نی یت م صالح و امن نافع، م چه . م آن

تاکنون پیش آمده است یک دلیل اصلی دارد 

پرو ه فداران  که طر سته و آن این ای از  ی ه

اند و حقوق مردم  توان ملی استفاده نکرده

ی قدرتمندی در  جبهه .اند مودهاعات ننمررا 

 .اند نداده خواهان غربی، سامان مقابل زیاده

 دادن دخالتو توان ملی یعنی همسوکردن 

در  .مستقیم تمامی مردم در یک تصمیم مهم

مام مان ا گان ،ز سفارت  گرو یری  کاگ و  امری

شباهت هر دو  نگ  سته ج سئله ه با م ای  هایی 

شتند نونی دا ند.ک شده بود طوالنی  و  هر دو 

کردند و  آفرینی می در عین حال مستقالً بحران

ی مستقیمی با امنیت  اتفاقًا هر دو، رابطه

امروز هم چنین . ملی و حقوق مردم داشتند

ست طع. ا مام در آن مق گان ،ا سئله گرو ها  م

 که را به مجلس واگذار کردند و مجلس اول

قع  سبتًا در وا ندهو ن مردم  نمای مامی  ی ت

گیری دیر انجام شد  میمایران بود هرچند تص

روز به طول کشید ولی تصـمیم  000و مسئله 

مد یرون آ لس ب نگ. از درون مج مورد ج  ؛در 

ماعی شرایط اجت بر  قوف  پس از و مام،   ،ا

گی و سی، فرهن صادی، سیا با ... اقت عه  جام

م مردم ایران کا هرا ب" شهدجام "یت قاطع
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بر خالف آنچه . پذیرفتریخت و قطعنامه را 

مروز  نا می باج یغ  ست تبل یان  را ند، پا ک

به جنگ در راستای امنیت ملی بود و  نداد

می جام  تر ان گر دیر چه  ا بود  لوم ن شد، مع

آمد که فقط  ناپذیری سرما می ی جبرانهابال

جزایر مجنون و شرق بصره و  ،پس گرفتن فاو

شمه سافربری چ مای م کردن هواپی ای  ساقط 

بود یا  حدود از آن بال شرایط . م هم  مروز  ا

نــه شخصــیت . تــر اســت مراتــ  بحرانــی بــه

ی مثل امام وجود دارد ونه وحدت کاریزمای

مان ند آن ز لی، مان های  .م شتباه عملکرد ا

بدین زیادی ما را به اینجا رسانده و این 

استفاده . معنی نیست که راه حل وجودندارد

حل  قدرتاز  مردم راه  قوق  یت ح لی و رعا م

 .است

 بعضی نکات ضروری

ونیم گذشته  ی یک سال ردهفشمذاکرات  - اول

شان  سقط ن بل از آن در م مذاکرات ق تی  و ح

غرب  خورد  بری بر هدایت و ره که  ست  داده ا

بــه عهــده دارد و  امریکــابــا ایــران را 

کا ست امری شت  هتوان بد ه کرد  با عمل ست  ا

مدی ساله یه  ی اح بر عل هانی  ماع ج نژاد اج

حریم ستردگی ت ند و گ جاد ک یران ای ها را  ا

جا ب مهبه این با جری ساند و  ج ر ومی، های ن

حریم ردو"از  گاه" ها زدن ت سط بن های  تو
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و ضمنًا رهبری خود در  .غربی جلوگیری کند

 .مذاکرات را تثبیت کند

اند  بارها کارشناسان گفته و نوشته -دوم

ای بیش نیست  ای بهانه که مسئله انر ی هسته

داند که اوال ایران به دنبال  می امریکاو 

سته باا سالب ه ست و  سالب ی نی هم  گر  لفرض ا

سته ستفاده از آن  ه صد ا شد، ق شته با ای دا

کــه امــروز بــه  -را بــر علیــه اســرائیل

ن وچـ. نخواهد داشـت _ ای تبدیل شده بهانه

در  امریکا پس .نه ممکن است و نه کارساز

ی بال تع به دن له  ین مرح هایی ا یف ن ین تکل

ست یران ا کا. با ا مامی  امری یل ت به دال

نه حوالت خاورمیا سالم،  -ت هان ا قع ج در وا

گیری  میمی تص در مرحلهـ ... چین، روسیه و 

جدیــد اســت کــه ایــران را  اســتراتژییــک 

می مامی ن یرد و ت یده بگ ند ناد یأت   توا ه

 –حتی بـا نظـرات مختلـف  -امریکای  حاکمه

ی فدار تع ضعیت طر کاین و یران  امری با ا

ستند کدا. ه هر  ته  خودالب حل  با راه   ،م 

ها باید حل  ییامریکامسأله ایران از موضع 

مه . شود یات حاک نه؟ ه کاچگو هم  امری با 

ند ختالف دار له .ا شروب  در مقا فق "ی م توا

 :بینی شده بود سه سناریو پیش "...  نو 

شود  امریکاایران متحد استراتژیک  -لفا

صل  حل و ف صمات  شات و تخا مامی مناق و ت
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با ایران  -ب .زمان شاه شوند، چیزی شبیه

رفتار کنند و در منطقه؛  "دار و مریز کج"

سامان  سلیحاتی،  فروش ت سترده  سابقات گ م

قه را شورهای منط مامی ک که ت ند  یر  ده درگ

ند و  مدهکن خش ع به ای از  ب فت را  مد ن درآ

سناریوی جنگ، شبیه  -اغرب بازگردانند و 

یوگســالوی ســابق، حمــالت هــوایی و تخریــ  

 .های ایران زیرساخت

در شرایط کنونی؛ توان یک  امریکا -سوم

ــه ــترده در منطق ــگ گس ــه را ری خاو جن میان

گیری به آغاز جنگ دیگری  ندارد و تا تصمیم

نی  ین مع به ا لی  شود و سپری  ید  مان با ز

گری در  نگ دی که ج ست  فی نی نه منت خاورمیا

ست ش. ا حال رگکن قه در  عددی در منط ان مت

عش، یه، دا ستند؛ ترک یت ه ستان،  فعال عرب

منتظر  امریکاکه باید .... قطر، اسرائیل 

جه ها و نتی کرد آن شگ عمل شدکن ها با . ری آن

کا نون در  امری هم اک ها  ضی از آن با بع

یران  یه ا بر عل فت  مت ن سیه و کاهش قی رو

می کاری  یرا هم تا ا ند  بک پیش ن را  یش از 

هم  قبال  که  یزی  هد، چ قرار د شار  حت ف ت

اتفاق افتاد  این 3331سابقه داشت در سال 

و اقتصاد جنگی ایران را دچار مشکالت جدی 

 333کرد که در نهایت بـه پـذیرش قطنامـه 

 .انجامید
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هارم قام -چ خی از م که بر حالی  های  در 

صیت شد و شخ موثر  ار یان )های  چون آقا هم

ناطق  خاتمی،  سنجانی،  حانی، رف شمی، رو ها

دانند  شرایط کشور را خطیر می...( نوری و

شدارهای  میو ه ست  جدی  تی ریا ند و ح ده

رخی کند، ب م را پیشنهاد میجمهوری رفراندو

ساده شکل  به  سووالن  نه از م عوام  انگارا و 

نه ما فربیا عای ه با ای اد یروزی  وردی و پ

ــا ــی امریک ــرب م ــه  را مط ــی ب ــد و حت کنن

شرایط خط ین  جه ا که متو سوزانی  ند دل یرا

ضایی  نگا سی و ق ند سیا مات ت ها و اتها

 .زنند می

و پیامـدهای  3133پس از انتخابات  -پنجم

 –انشقاق ملـی و قضـیه خـودی  ؛بعد از آن

ند  هر چ ست و  شده ا شدید  مال ت خودی ع یر  غ

فات  کاهش اختال سعی در  حانی  قای رو لت آ دو

ترین مسئله آن که  ای دارد ولی در عمل ریشه

فعــاالن سیاســی، عقیــدتی،  یحصــر و زنــدان

سانه س و... ای  ر شر ا قوق ب یت ح پا رعا ت، 

 .برجاست و حتی تشدید هم شده است

شم گان -ش به گرو مه تجر یری و ادا نگ  گ ی ج

پس از آزادی خرمشهر جلوی چشمان ماست که 

لی نافع م ضرر م به  مورد  هر دو   تأخیر در 

تداوم . شد و توان ملی را کاهش داد تمام

گان یری گرو کا ؛گ یک  امری صدام نزد به  را 
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افتاد کرد و توطئه حمله به ایران اتفاق 

شهر پس از آزادی خرم نگ  مه ج هم  ؛و ادا

به  سارتی  هم خ پیش آورد و  یادی  ی  ز تخر

د دریافت یایران پرداخت نشد، چیزی که ام

. خســارت در آن مقطــع بســیار زیــاد بــود

مه جو ادا ضع مو سته دی و ی ه نان توج ه ای همچ

ندارد و باید هر چه زودتر برای آن فکری 

 .کرد

فتم س -ه که ب قاومتی  صاد م یراقت  -یار د

مطرب شده اسـت بـا شـرایط ـ سال  13شاید 

حریم سترده، ت نونی؛ فسادگ یر،  ک های فراگ

فـــرار مغزهـــا و  ،ی بحـــران زده جامعـــه

ین  سرمایه به ا گر  شکل دی هزاران م ها و 

شکالت  لوی م که ج بود  هد  قادر نخوا زودی 

ــادی ــرد و  -اقتص ــران را بگی ــاعی ای اجتم

[ 13]. های خطرناک دیگری پیش نیایـد بحران

ها  دانیم که یکی از دالیل گسترش تحریم می

که عمدتًا علیه مردم ایران بوده به امید 

های شهری و حتی سرنگونی ر یم طراحی  شورش

حکومت ممکن است برای جلوگیری از .اند شده

ضایتی ظاهر نار سال ت ند  مردم، مان  های های 

م و امنیتـی کـردن سرکوب مـرد به 33و  33

عه د شتر جام نبی بست بز که  یزی  یش از د، چ

حاکمیت را تشدید خواهد ـ پیش فاصله مردم 

دهند که طرحی برای  بعضی هم هشدار می. کرد
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مدنی، در  -فعاالن سیاسی ی گستردهبازداشت 

تا شرایط سرکوب را تشدید  !!دست تهیه است

 .کنند

 -هــای غلــط جنــاب نظــامی تحلیــل -هشــتم

 :امنیتی

لف ظامی -ا ناب ن که -ج ند  تی معتقد   امنی

کا قه امری یران  در منط به ا تاده و  یر اف گ

نیــاز دارد تــا بــه او کمــک کنــد کــه از 

رها ... گرفتاری سوریه، عراق، افغانستان

در عراق،  امریکاولی برعکس، اهداف . شود

ته قق یاف بًا تح ستان تقری بی و افغان  .لی

منابع این کشورها را در اختیار گرفته و 

ــاه ــای  پایگ ــرار داده ــامی و ق ــای نظ ه

س بتراتژیا خود را  ضای  نیا اک  شورها ام ک

شت. کرده عش ک هور دا س با   شتار م مانان وک

زهر طرف که شود [ 13]هم که مطلوب آنهاست 

ست غرب ا سود  به  شته  کا. ک یاران  امری

می حدی  ش مت شده با سلیم  که ت هد  که نخوا د 

د ممکن است  اندارم منطقه ناگر تسلیم شو

 .دنهم بشو

شرق در دوران  -ب به  گاه  مدین نژاد  اح

یک  ست  کن ا نون مم هم اک لی  خورد و ست  شک

فق  ستراتژیتوا طرب ا چین م سیه و  با رو ک 

شود چین به دنبال چنین توافقی نیست ولی 

کم که دارد  سیه  سرد  رو نگ  یک ج کم وارد 
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می ید  کارت  جد با  هد  ست بخوا کن ا شود، مم

همـان طـور کـه قـبال [ 12]ایران بازی کند 

می سیه  شد، رو ته  که  گف سد  سالوی تر بالی یوگ

 .را ممکن است سر آن بیاورند

 :نظامی ایران قدرتاغراق در  -ا

سال گذشته، بخـش  13یست که در تردیدی ن

ته  صنایع سعه یاف شد و تو یران ر ظامی ا ن

که عمدتًا  -نظامی ما قدرتقاسه ولی م. است

نظامی غرب که عمدتًا  قدرتبا  -ی استتدافع

ت دور از واقعیــ -تهــاجی و پیشــرفته اســت

 .است

سان  هم کارشنا به و  با تجر یان  هم نظام

دانند که این مقایسه  مسائل نظامی جهان می

 ،و خدای نا کرده عمل بر پایه این برداشت

استفاده از این . بسیار خطرناک خواهد بود

ید  ست مف کن ا مومی مم صه ع غات در عر تبلی

لی  شود و لی  یت م قای امن عت ارت شد و با با

به اقدام نظامی  ی این تحلیل دست بر پایه

زدن یــا شــرایط را بــرای درگیــری نظــامی 

س خوردی احسا کردن، بر غراق  یفراهم  و ا

امنیتی است که این  -ی نظامیهاآمیز نیرو

.  کنند ل سیاسی هم دخالت میروزها در مسائ

و شاید قصد دارند سکان اقتدار ایران را 

 !به دست گیرندکامالً 

ــومی  -د ــای عم ــت از فض ــابی نادرس ارزی
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 :قهمنط

نطقه مها در کشورهای  متأسفانه نظرسنجی

کرده یر  یران تغی مورد ا تار . در  حال رف

قه  شورهای منط غرب و ک غات  یا تبلی یران  ا

در شرایط کنونی . کند موثر بوده فرقی نمی

بجز شیعیان چند  -افکار عمومی مردم منطقه

ی حسن نیتی  با همه. علیه ایران است -کشور

حانی دارد،  قای رو سته که آ نوز نتوان ه

روابط ما را با عربستان، قطر، امارات و 

 .ین بازسازی کندربح

 :دست کم گرفتن عواق  جنگ -ه

می ظر  عه  به ن ست مناز یان را که جر سد  ر

یران  ق  و نگ و عوا سئله ج یران م جوی ا

زندگی مرفه . کنند کننده آنرا ساده فرض می

و امـــن کســـانی کـــه از غـــم بیکـــاری، 

اری، خرا روزانه نان نشینی، بیم فقر،اجاره

شت می... و گو نج ن صورت  ر یز در  ند و ن بر

وقوع جنگ امکان زیادی برای حفا ت از خود 

شان را ا ند، ای ساده دار شهروند  یک  ز درک 

از جنگ و عواق  ویرانگر و  بومو این مرز 

اش و خطری که  وحشتناک آن بر زندگی روزمره

ــاده ــات س ــهای روز حی ــانواده و  ن ی او و خ

.  سازد کند، دور می داش را تهدید میخویشاون

دارند و یا کسانی که از رانت نفتی بر خور

ثروت کاال  چاق  ست  با قا به د بادآورده  های 
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ستای  آورده هم در را نگ را  ماالً ج ند و احت ا

بینند با نگاه یک فرد ملی  منافع خود می

خوبی درک  به  که  یی  ید گرا لد و تول مو

بالیی بر کند که حمالت نظامی و جنگ چه  می

سرمایه ثروت و  ساخت سر  یر  لی وز های  های م

شدت وحدت این  کند و اقتصادی کشور وارد می

می تی  مالت ح حل  ح شور را از مرا ند ک توا

ی توسعه صنعتی به مرحله کشاورزی و  اولیه

به شرایط افغانستان، لیبی، )پیشا صنعتی 

برگرداند، متفاوت ( سوریه، عراق توجه شود

 [13. ]است

 :برداشت نادرست از اسالمی گرایی -و

غه  ست منار که را گری  شتباه دی شت ا بردا

یی  سالم گرا غراق در ا یران دارد، ا جوی ا

که در ایران آن  "ربیبهار ع". منطقه است

سالمی"را  یداری ا ند "ب خود . نامید صول  مح

ست یدان آورده ا به م خوان . را  صر، ا در م

سیار ا کرد ب با عمل سلمین  قه ایلم و  فر

را  نظامیــانخــواهی خــود کودتــای  تیــتمام

تا ده غان آورد و  سی و ها  ارم سال دموکرا

ی ساالری را در ا یق مردم  به تعو شور  ن ک

عراق و افغانستان در اشغال [ 11. ]انداخت

لتسامریکا شان از  ت و دو کاهای نا  امری و 

کنند که حضور نظامی  تو خواهش و تمنا می

هللا  نصرت. خود را گسترش دهند و تمدید کنند
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ــ ــفیر پیش ــک س ــران در اتاجی ردن از ین ای

. گوید تجربه کشورهای اسالمی منطقه سخن می

[11] 

قــبالً از توطئــه غــرب و اســرائیل بــرای 

ستان  شد و کرد ته  سخن گف سالمی  شورهای ا ک

یاد  مال ز به احت عش  فع دا پس از د عراق 

کرد و از هما هد  ستقالل خوا نون  عالم ا اک

نا به اعالم ب .کند اسرائیل از آن دفاع می

سانه ها، تاب ر تون در ک هیالری کلین خانم 

عش در روز  لت دا عالم دو خود از ا خاطرات 

ــط  3/7/1231 ــناختن آن توس ــمیت ش ــه رس و ب

پا و  کاارو هم گ سخن می امری ید و از ب و

امـروز . [10]کند می خوردن این توافق تعج 

به  جدی  تی  ما اهمی که اوبا ست  شهود ا م

نه نمی حوالت خاورمیا هد، ت ظار  د صبر و انت

 تری تردههای گسـ توطئـه [13]پیشه کرده است

ست به لذا دل ب. در راه ه یداری »ستن  ب

وضعی آشفته دارد، بیهوده که دیگر « اسالمی

ست یل می. ا که اوا هم  سوریه  ستیم  در  توان

دخالت مثبت کنیم و وحدتی بین اپوزیسیون 

 بشار اسد ـ حزب بعث ـ ایجاد کنیم،و ملی 

ــه  ــوریه ب ــم و س ــت دادی ــان را از دس زم

ای تبــدیل شــده و بشــار اســد تــا  ویرانــه

مردم خود را با ارتش و نه نیروی توانست 

 [14]انتظامی و پلیس به مسلسل بست
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 حل چیست؟ راه

 مقدمه

ظر می هی جنگ به ن که گرو سد  ل  در  ر ط

«  مالی ـ نظامی ـ نفتی»که قدرت  امریکا

گروه  سرائیل و  مراه ا به ه ند  می دار عظی

عه لی مناز ین طل  داخ ضای  ک ا هم در ف ها 

سته سی ب یران  ی سیا شدها ند  ند،  قدرتم به ا

مه» یا « ه شند می« هی »و  بان  جنگ. اندی طل

ــا ــتان، امریک ــل افغانس ــران را مث یی، ای

. خواهنــد می... عــراق، لیبــی، یوگســالوی و

از بین بردن تمامی  باانی تخری  شده ایر

سال گذشته با زحمت  32هایی که در  زیرساخت

و رنج این مردم، فراهم شده، همراه با به 

به قدرت دست گرفتن مدیریت انر ی ایران و 

ساندن  یعر شانده و مط ست ن کامالً د تی  . دول

ــه ــه  منازع ــد ک ــی، آرزو دارن جویان ایران

ایران را اسرائیل را نابود کنند و پرچم 

جویان  منازعه. بر فراز کاخ سفید نص  کنند

که از  حانی  عادل رو لت مت تی دو لی ح داخ

هایی  طریق دموکراسی استصوابی و با تضمین

دادند، بـه  31که رهبری قبل از انتخابات 

هم نمی ست، را  سیده ا هر  قدرت ر ند و  خواه

ــکنی و بحران ــار او کارش ــازی  روز در ک س

ند می ج. کن لع و م نده  رب مذاکرهتیم مط کن

ای که بارها مورد تأیید رهبری قرار  هسته
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گرفته را هم، قصد دارند فلج کنند و جلوی 

ند جاد کن سد ای شان  ها . کار شرایط تن ین  ا

ـــام و جناب ـــه نظ ـــت  ب ـــای درون حاکمی ه

به . گردد برنمی نک  سئله ای صورت م که  بل

ــران» ــیده« ای ــج کش ــن و رن ــت که اش  و مل

ی از حملــه هــای عمیقــ گــردد کــه زخم برمی

غوالن و ای عراب و م سکندر و ا یان و لا خان

کاری غرب،عراق  تن داردباهم بر . بر  سخن 

سر  بر  چه  صم  ین تخا که در ا ست  ین ا سر ا

مد هد آ مردم آن خوا یران و  سر . ا بر  سخن 

فظ  یت »ح لی و امن نافع م یت، م قای، هو ب

لی نی وطن« م هر ایرا مروز  که ا ست  ست  ا دو

ت ند و  سوولیت ک ساس م ید اح کان با حد ام ا 

 .ی پیش روی جلوگیری کند از فاجعه

خارا  سیون  عدودی از اپوزی خش م جز ب به 

نشین که بازگشت به قدرت را به هر قیمتی ـ 

ساخت نابودی زیر لو  صادی،  و ظامی، اقت های ن

قر و  لی، ف سیون داخ سرکوب اپوزی خدماتی، 

مان و خود ... مرارت مرد شانی  پس پی ـ در 

قدان و اپوزیسیون ی منت اند، همه پنهان کرده

یل  شور و خ خارا ک خل و  مذهبی در دا لی و  م

نگ هشت به ج که تجر شهروندانی  ظیم  ی  ساله ع

ی خویش حفظ  بار و فقرزا را در حافظه مرارت

اند و اخبار کشورهای منطقه را دنبال  کرده

.  کنند، از هرگونه جنگ و خشونت بیزارند می
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خواسته قری  به اتفاق مردم ایران؛ صلح، 

چیزی . باشد دی، عدالت، رفاه و منزلت میآزا

های تحقـق  فرصت بارها، سال گذشته 13که در 

دانند  این مردم می .آنها از بین رفته است

قه  که غربی ین منط ماع از ا حریص و ط های 

ــی نخوا چشم ــی پوش ــت داخل ــرد و راس ــد ک هن

عه غه جو مناز یز دغد قای  ن قدرت و ب فظ  اش ح

ست سیطره جه وطن. اش ه نی نتی ستان ایرا ی  دو

غرب و  با  بل  کاتقا سرزمینی  امری را در 

دانند، اما با عرق ملی قدرتمندی  سوخته می

گی و  هان واداد جود دارد خوا ها و که در آن

طلـ  خـارجی و  سـازش در برابـر جریــان جنگ

ستند ها نی لی آن حدان داخ ها. مت که خوا ن بل

در دنیای نابرابر . با غرب هستند« تعامل»

ــونی می ــد  کن ــارچوب قواع ــم در چ ــوان ه ت

کردی  بین ضع و عمل هم مو کرد و  مل  لی ع المل

به بی سبت  قادی ن جود در  عدالتی انت های مو

المللی داشت و هم از نظم مستقر  روابط بین

الگوی . به نفع منافع ملی خویش بهره گرفت

تــوأم بــا  یاد دکتــر مصــدق، رفتــار زنــده

مه مالزی برنا مان  چین ریزی حاک چرخش  در  و 

هه ندین د یر و چ نه... ی اخ ین  نمو هایی از ا

ستند کرد ه سلطه. روی با  له  ست  مقاب طلبی را

سرکردگی  به  هانی  کاج یک  امری ید در  را با

نه شری و  مواز قوق ب سی، ح صادی، سیا ی اقت
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فرهنگــی شکســت داد و نــه در چــارچوب یــک 

لذا، با این مقدمه . منازعه نابرابر نظامی

در و در شرایط کنونی، جمهوری اسالمی باید 

ملی و جذب و  قدرتدرصدد تقویت  ؛مدت دراز

تا  ید  هان برآ مردم ج مومی  کار ع ل  اف ج

له ین مقاب ند در ا یروز  بتوا نابرابر، پ ی 

 :از طریق. شود

ای به مردم  اول ـ واگذاری مسأله هسته

ند یق رفرا شخص از طر ضوع م با مو ق بر"وم 

در جامعه و جهان چنین جا افتاده  "ای هسته

گیری در این مورد فقط با رهبری  که تصمیم

ست یران ا سیار . ا سک ب بری ری برای ره ین  ا

بزرگی در بردارد، حتی اگر چنین هم نباشد 

طور جا افتاده و هر اتفاقی که در  ولی این

به دوره  بری و  ساب ره به ح تد  نده بیاف آی

.  ظور خواهد داشتتاریخی حکومت ایشان، من

ند و  ندوم بگذار به رفرا گر آن را  لی ا و

ضرر آن  فع و  مردم ن برای  خالف  فق و م موا

که  ظری  هر ن مردم  عد  ند و ب ضیح ده را تو

بدهنـــد، مســـوولیت آینـــده آن را هـــم، 

عده،  علی بری از القا پذیرفت و ره ند  خواه

شد ند  برا خواه سوولیت م ین، . م بر ا عالوه 

کرد دمکرات یک روی مل  ین ع عین ا یک و در 

حال احترام به مردم وبه قانون اساسی است 

و نظام را از خودکامگی و دیکتاتوری مبرا 
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ی اینها افکار  خواهد ساخت و عالوه بر همه

به  یل  سمپات و متما هان را  مردم ج مومی  ع

هم  سئله م یک م که در  کرد  هد  یران خوا ا

ی دمکراتیک عمل کرده و نظر  ملی، به شیوه

شد یا  ستمردم را جو که . ه ا بر این شروط  م

که توسط رهبری بر آن  3131قواعد انتخابات 

هر »و « الناس است رأی مردم حق»: تأکید شد

که  شورش را  ندارد ک بول  هم ق ظام را  کس ن

ند شرکت ک بات  پس در انتخا ست دارد  «  دو

ی  .مرعی گردد... و ی آن،مّل نمونه موفق مّل

 .می باشد 3137شدن نفت و انقالب 

نظارت استصوابی و فراهم دوم ـ لغو 

بات  کردن پیش گزاری انتخا برای بر نه  زمی

رعایت حقوق بشر  ،آزاد، برای مجلس آینده

برای  سی  ضایی و دموکرا عدالت ق جرای  و ا

هــای فکــری، سیاســی، قــومی،  تمــامی گرایش

ناگون،  قات گو صنوف و طب کارگران،  نان،  ز

ضمین آزادی برای  ت ماعی  سی و اجت های سیا

ج  که مو گان  ستگی  هم توان و همب یت و  تقو

یت  سازی و تقو لی و اعتماد شتی م لی، آ م

با اجرای . ی ملت ـ دولت، خواهد شد رابطه

ند،  ین ب لی فوق قدرتا فزایش  م عاده ا ال

خواهد یافت و در نتیجه امنیت ملی بهبود 

 .یابد می

رفع حصر از رهبران جنبش سبز و سوم ـ 
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ئات مات، افترا طع اتها ها و ... ق یه آن عل

دی تمامی زندانیان سیاسی، فکری، قومی آزا

و ملی کردن دستگاه تبلیغاتی دولتی ... و

سی در  ظرات کارشنا مامی ن ستفاده از ت و ا

 .ها آزادی رسانه. ها تمامی زمینه

زدا  چهارم ـ اتخاذ سیاست و رویکرد تشنج

در جهــان و در منطقــه و ممانعــت از رشــد 

کردن تضادهای شیعه ـ سنی و جایگزین 

ی حقوقی ـ سیاسی ـ حقوق بشری در شعارها

شعارهای  جای  به  قه  هان و منط سائل ج م

احساسی، بلندپروازانه، تخاصمی و ادعاهای 

مامی  هده ت به ع مًا  که عمو شدنی  جام ن ان

 .مردم جهان است و نه مردم ایران

در  امریکا پنجم ـ حل مسئله رابطه با

، نه تسلیم و سازش و «تعامل ملی»چارچوب 

با استفاده از تمامی . نازعهنه تقابل و م

خارا  خل و  یان دا سی ایران توان کارشنا

 .کشور

یت  بر حما عالوه  موارد،  ین  جرای ا با ا

بری،  یت و ره یران از حاکم مردم ا مامی  ت

، افکار عمومی «بزرگترین امپراطوری جهان»

مردم جهان، هم طرفدار ایران و حاکمیت آن 

ایرانیان مقیم خارا، اکثرًا، . خواهند شد

ی کشور سهیم  به کشور بازگشته و در توسعه

ــد ــد ش ــی  . خواهن ــرایطی، ه ــین ش در چن
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نه هم نمی دیوا شور  ای،  ین ک ترض ا ند مع توا

سعه،  یت، تو یران وارد دوران امن شود و ا

 .عدالت و رفاه خواهد شد

 دلواپسانسخنی با 

 حکومتی سانترالیسم

به هر حال تبلیغاتی که در جامعه و جهان 

سط تی تو ستان  شده و ح یروان و دو بریپ  ره

ــم ــرار می ه ــریحًا تک ــًا و تص ــود،  تلویح ش

یف  یران تعر مه ا یأت حاک سمی در ه سانترالی

مه که ه صمیم شده  بری  گیری ی ت سط ره ها، تو

جام می سووالن  ان ها و م مامی نهاد شود و ت

حداقل،  قت، و  جازه و مواف بدون ا تی  مملک

فت  شانعدم مخال صمیمی نمیای د و نگیر ، ت

دانسته یا ندانسته، . دنده انجام نمیکاری 

مه ست، ه یا نادر ست  گردن  در به  چیز را 

تا از خود سل  مسوولیت . اندازند رهبری می

صت یا فر ند و  خود را  کن یای  طلبانه مزا

ند ضمین کن ند .ت ندی  هرچ های قدرتم نهاد

ستند بری ه ظر ره یر ن ستقیمًا ز ند. م  ؛مان

قوه قضاییه، صدا و سیما، نیروهای نظامی 

ــای  ــان، نیروه ــورای نگهب ــامی، ش و انتظ

اطالعاتی و امنیتی، نهادهای ثروتمند مالی 

ـ صنعتی و از این گذشته به لحات اعتقادی 

کنند که مسووالن نظام بدون  چنین وانمود می
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صمیمی نمی یه، ت یت فق ند اذن وال ین . گیر ا

برداشت، مسوولیت دنیوی و اخروی رهبری را 

تاریخ و ضاوت  یاد و ق سیار ز ندگان را  ب آی

کرد هد  یل خوا سهمیگن و ثق سیار   اهرًا .ب

ــائل  ــامی مس ــم در تم ــری ه ــخص رهب ورود ش

...  ک واستراتژیاقتصادی، فرهنگی، سیاسی، 

که ممکن است از موضع اختیارات ایشان در 

قــانون اساســی هــم حتــی باشــد، بــه ایــن 

من می شت، دا ند بردا سم در  .ز ین سانترالی ا

چه  نونی اگر هان ک تا ج با کارموق لی  ست و آ

ایرت غــدموکراســی و کــاربرد عقــل جمعــی م

لس،  .دارد صمیمات مج که ت شود  قرار  گر  ا

صدا و  ضاییه،  قوه ق لی،  یت م شورای امن

های اطالعاتی  سیما، شورای نگهبان و دستگاه

تی  قت ... و امنی بری و مواف ظر ره به ن

مل و  کار ع مالً ابت بد، ع یت یا شان عین ای

تشــکل در اســتعداد آن نهادهــا و افــراد م

ها از بین خواهد رفت و بالموضوع خواهد  آن

 .شد و با فعال شدن خرد جمعی مغایرت دارد

 های کالن هزینه

کالن، می گاه  یک ن نوان  توان از  به ع

خواست که در مورد اطالعات جدول  دلواپسان

یل  مقذ ین  تع گر ا که ا ند  یق کن و تحق

نه چه هزی شد،  صحیح با عات  سنگینی  اطال ی 

ــران  ــردم ای ــن م ــت  14در ای ــال پرداخ س
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و می توان از این آقایان خواست  اند کرده

هم  عداد  قام و ا ین ار یادلواپس ا که آ

این هزینه ها را می توان در جدول هستند؟

 :زیر خالصه کرد

 

درآمد حاصل از صادرات و ارزش دالری  -3

 33مصرف داخلی نفت خام و گاز از 

،براساس 1223به قیمت ثابت دالر  31تا

آماری تراز  داده های

 ؛میلیون دالر[17]انر ی

 

 

 
صادرات  دوره

نفت و 

 گاز

صادرات 

پتروشی

 می

صادرات 

سایر 

 کاالها

انرژی 

دالری 

مصرف 

داخلی 

نفت و 

 گاز

 جمع کل

3921793 31تا33

37 

34904

4 

31397

31 

3922297

43 

1914091

33 
 31تا30

دوره 

نژ احمدی

 اد

0479713 33933

2 

41923
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3349033 3934392

33 

            

         
= 51/5% 
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خسارت جنگ تحمیلی به گفته آقای -1

 هاشمی رفسنجانی 

میلیارد  3222

 دالر

فرار مغزها ، حداقل یک میلیون -1

نفر که هرکدام یک میلیون دالر 

از  –با استانداردهای جهانی 

 *ارزش دارند –جمله بانک جهانی 

میلیارد  3222

 دالر

عدم نفع از فعالیتهای اقتصادی -0

سالم بدلیل سوی مدیریت 

ا،تحریم ها ه
**
 ...و 

میلیارد  3222

 دالر

 فرار سرمایه های بخش خصوصی-3

 
 ؟

  

هزار طرب عمرانی ناتمام با  4-03

هزار میلیارد تومان  022نیاز به 

اعتبار و خسارت این طرب های نا 

هزار  41، 3133تا  3133تمام از 

     ]17 [   تومان بوده استمیلیارد 

 ؟

تخری  محیط زیست، نابودی -7

منابع آب، جنگل ها، مراتع، 

صدها میلیارد متر مکع  خاک 

هزار روستا،  11زراعی، تخلیه 

خشک شدن دریاچه ها و تاالب ها 

 به علت مدیریت ضعیف 

 ؟

 

 .این کمترین تخمین است* 
 10تا  4فقط در بخش نفت و گاز تأخیر فازهای * *

های نفت و کاهش برداشت و  و عدم تزریق گاز به چاه

نوبی و گازهایی ی نفتی پارس ج برداشت قطر از الیه

یر واحدهای پتروشیمی و گران سوزند و تأخ که می
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ها به دلیل افزایش قیمت فروشندگان  شدن این طرب

 322حدود در ده سال گذشته، تکنولو ی و تجهیزات 

 .یلیارد دالر خواهد بودم

 

 نیت مردم و بقای نظامعقال

حل  نکته دیگر این که آنچه به عنوان راه

گفته شد، نه تنها جمهوری اسالمی را تهدید 

عقالنیتی . کند کند بلکه آن را تحکیم می نمی

ها در مردم، بطور عام، شکل  که در این سال

گرفتــه اســت و تجــاربی کــه از کشــورهای 

اند، دیگر هیچکس ـ به جز  همسایه آموخته

ـ به فکر انقالب و  خارا نشینای معدود  عده

ست ظام نی ندازی ن صدد . برا مه در که ه بل

شتی و مل و آ جاد تعا ظام  ای با ن مدلی  ه

 دلواپسان همباشند و با این اقدامات،  می

ستحکم  یدار و م ظام را پا خود و ن یت  موقع

ملــی را ارتقــای  قــدرتد ســاخت و نــخواه

را طلبان خارجی و داخلی  جنگ. د دادنخواه

نزوی خواه ضاوتی نم هم ق ندگان  کرد و آی د 

شما مورد  بت در شت مث ند دا یت  .خواه عقالن

، مخصوصـًا در 3133مردم؛ در تظاهرات سـال 

میلیون نفر،  1پیمایی  خرداد و راه 13روز 

 ،لیبی ،نشان داد که این مردم، مردم مصر

عراق و سوریه ستان،  ستند افغان به . نی

تخاصم با حاکمیت اعتقادی ندارند ولی از 

وقتی مردم نتیجه . گذرند حقوق خود هم نمی
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ــد و آن ــات را دیدن ــا را  انتخاب ــس و "ه خ

آمیز  نامیدند، واکنش مدنی، مسالمت" خاشاک

با سازگار  شان  و  خود ن سی از  قانون اسا

ــد ــد، . دادن ــونت را دیدن ــه خش ــی ک وقت

ق  برای مو ع ند و  شینی کرد نده، ن یت آی قع

کمـی  و عقالنیـت فرصت  ;این. منتظر ماندند

سرمایه ین  ست، ا که  نی ست  شمندی ا ی ارز

تظاهرات . حاکمیت باید از آن استفاده کند

جشن پیروزی آقای روحانی هم از این همین 

 . مقوله است

 طلبان نگرانی فرصت

ای که با نظارت استصوابی و نزدیکی  عده

، نگران حذف اند به رهبری به قدرت رسیده

خود از قدرت هستند و به همین دلیل منافع 

ملی و امنیت ملی ترجیح  خود را بر منافع

از موضع رهبری، نباید  در حالیکه .دهند می

فرقی کند که چه کسانی به مجلس و دولت و 

که در ...  ست  ین ا هم ا ند، م یدا کن راه پ

قانون شند و  چارچوب  سیده با قدرت ر به 

دلواپسان باید بپذیرند  .قانونی عمل کنند

مردم  که مام  بر ت قانون، ره بق  بری برط ره

بری  گروه ره ین  که ا ستند در حالی یران ه ا

لق"را  لک ط می "م سعی  خود  مالً  ند و ع دان

رهبری را با اپوزیسیون خود به کنند که  می

شانند به ک صم  غراق. تخا سی و ا گویی  چاپلو
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نایی آن مورد توا که در  بیش از آن  های  ها 

ــری ــت و  رهب ــظ موقعی ــورد حف ــد در م باش

 .ـ قدرت، استجویی از امکانات مالی  بهره

که ید بدانند سان با ست  دلواپ بری ا ین ره ا

که باید ارتفاع بگیرد و خود را رهبر همه 

ند سال. بدا شکالت  در  ین روش م شته ا های گذ

فزوده  ضالت ا بر مع ساخته و  یان  خود را ع

ی سع". توان آزمود ، روش دیگر را هم میاست

طا مون "و خ مین در آز برای ه شری  را  های ب

اند که هر وقت روشی جواب نداد،  مطرب کرده

می عوض  کار  آن را  به  گری  ند و روش دی کن

امنیتی ـ نظامی کردن  روش گذشته. برند می

جامعه و تنگ کردن حیطه خودی ـ غیرخودی و 

ضین و  کردن معتر ندان و آواره  سرکوب و ز

ی و حتی قوانین منتقدین و نقض قانون اساس

بوده  ستعادی  با. ا ست  ریک  شده د که  هم 

از . آشــتی بــه ســوی معترضــین دراز کنیــد

 . سوی آینده کنیم ها بگذریم و روبه گذشته

 حقوق بشر

ها بر حقوق بشر، مغایر  خارجی مگر تأکید

.  ترسیم با اسالم است که این همه از آن می

گیرند ولی مگر  ها بهانه می درست است که آن

کنیم؟ خودمان که  رعایت حقوق بشر را میما 

باید به دقت  .کنیم کار می که چهدانیم  می

ها، بدون  حل مشکالت با خارجی توجه کردکه
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رفتــار حــل مشــکالت داخلــی، کــاری شــبیه 

جاری  شاهان قا ها پاد لوی  با او په که  ست 

روس و انگلیس خود را تنظیم های  خانه سفارت

و سرکوب را کردند و در داخل دیکتاتوری  می

چــرا از کشــورهای . پیشــه ســاخته بودنــد

گیــریم کــه  پیشــرفته دمکراتیــک یــاد نمــی

می راه کار  به  هایی  که اول در  کار ند  بر

می حدت  به و خل  خارجی دا با  سپس  سند،  ها  ر

می قدام  گو و ا له و گفت . شوند وارد معام

شتباه  ین ا هم در ا حانی  قای رو لت آ دو

،  3+3ای بـا  حل مسئله هسـته. افتاده است

نهایی  بدون حل مشکالت داخلی یا به نتیجه

یادی  یازات ز ید امت یا با سید و  هد ر نخوا

 به توافق 3+3اگر هم با . داد و تحقیر شد

و تفاهم نرسیم، تحریم و جنگ و نابودی را 

شت خواهیم دا پیش  صراحت  .در  به  بری  ره

که  ند  ته ا سلول "گف شکنجه  نوع  بدترین 

نرا ب هرروز آ ست و  فرادی ا ید ده روز ان ا

ند سبه کن عدالت " محا یوان  که د و در حالی

،ســلول انفــرادی را 3131اداری در ســال 

مل  بدان ع سفانه  قانون دانسته،متا برخالف 

ــود ــی ش ــت هللا . نم ــی آی ــورد حت ــن م در ای

یت هللا  یت هللا بیات،آ شاهرودی،آیت هللا منتظری،آ

بودن ... صانعی  حرام  توا داده و بر هم ف

ید فرادی تاک گوش  سلول ان لی  ند و کرده ا
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سپاه  عات  عات و اطال یان وزارت اطال بازجو

 !بدهکار این احکام قانونی و شرعی نیست

 نفوذ در منطقه

یران در  که ا فوذی  شیعی"ن یدا  "هالل  پ

یق لی، عم فاهم م پس از ت ست،  تر و  کرده ا

ها هم  این روش رابه آن. تر خواهد شد قوی

 راها  توان توصیه کرد و استحکام ملی آن می

مود هم یت ن گر در . تقو که ا ترس از این

داخل فضای دمکراتیک و تفاهم ایجاد کنیم، 

ای را از دســت خــواهیم داد،  نفــوذ منطقــه

نفــوذ ایــران در کشــورهای  .بیهــوده اســت

ست با سیا فت  شه در مخال گر ری قه ا های  منط

مود  ید ن هم با جابی آن  مر ای غرب دارد، ا

شد شته با توان. دا ید ب هم با یران  یم در ا

عه هان  یک جام قه و ج به منط بول  بل ق ی قا

نیم فی ک سی، . معر فاه، دموکرا شرفت، ر پی

بشر و پلورالیسم مذهبی و ملی  توسعه، حقوق

فقط با . را هم باید در دست داشته باشیم

توان فضای  رویکرد، اطالعاتی ـ نظامی نمی

 .منطقه را تحت تأثیر قرار داد

 طرد و نفی دیگران

، 33پس از انتخابات  ری با هوشمندی،بره

قدرت  فت  سنجانی را در با شمی رف قای ها آ

حفظ کردند، علیرغم اینکه اطرافیان ایشان 

کردند  به شدت برعلیه آقای هاشمی اقدام می



 019/ مذاکرات بحران یا بحران مذاکرات 

ــل ــذف کام ــد ح ــان  و قص ــام ایش را از نظ

شتند که چرا . دا ند  می گذار سان ن دلواپ

خاتمی،  آقایان رهبری همین روش را در حفظ

نوری  خانم رهنورد، ناطق میرحسین، کروبی،

کنند؟ چرا این دایره را بازتر  اجرا... و 

 ملی افزایش یابد؟ قدرتکنند تا  نمی

مالِی رهبری باعث  امنیتی ی محدودیت حیطه

شود که اطالعات ناقص و حتی اشتباه به  می

بری  شأن ره به  که  عاتی  ند، اطال شان بده ای

کـه  3177سـال  در. ات زیادی زده اسـتلطم

تل یره ق بری  های زنج تاد، ره فاق اف ای ات

علنًا گفتند که این کار توسط عوامل خارجی 

شده جام  بازجوییان سر  ،  شیانه هم های وح

ته  ین گف بات ا ستای اث مامی در را سعید ا

که بعدًا معلوم شد که  رهبری بود در حالی

شه قدام ری ین ا شته ا نی دا یا در . ی درو و 

ها  بیکه بازداشت وسیع ملی ـ مذه 3173سال 

اتفاق افتاد، رهبری در دانشگاه امیرکبیر 

ها برانداز قانونی هستند و  گفتند که این

کم م ست و ح حارب ا قانونی م نداز  حارب برا

ست لوم ا ضی از . هم مع که بع فر را  صت ن ش

ــری آن ــدیمی رهب ــتان ق ــا از دوس و از  ه

نونینم سی جام ع ماه عهسیا ند،  ها در  بود

تــرین  ســلول انفــرادی و تحــت غیرانســانی

وزارت اطالعــات هــا قــرار دادنــد  بــازجویی
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بود  هام  ین ات خالف ا گاه م تی داد عد ح و ب

را نپذیرفت و برای " براندازی قانونی"هم 

، مجبور شدند اتهاماتی "حفظ آبروی نظام"

مومی"چون  هان ع شویش اذ به "، "ت توهین 

را مالک قرار دهند و همه را ... و "رهبری

لی از  ند و کوم کن ندان مح که به ز آنجایی

دانستند که این احکام  المانه است آن  می

، طبـق 3131کردنـد تـا در سـال را اجرا ن

شدند مان  مرور ز شامل  مان  .قانون،  از ه

هــای  ، فشــار بــرای مصــاحبه3142ســال 

قرار  یان  کار بازجو ستور  یونی در د تلویز

اوا آن، . گرفت و بعدًا این روش تشدید شد

سر  بازجویی از هم به  بوط  سعید فیلم مر

هوری  یون جم چه از تلویز که گر بود  مامی  ا

های اینترنتی  اسالمی پخش نشد ولی در شبکه

های طرفدار  و موج  نفرت انسان پخش گردید

بازجویان . بشر و دموکراسی قرار گرفت حقوق

ها را که در آن  صدها مورد از این مصاحبه

ــهدا،  ــانواده ش ــردم و خ ــری و م از رهب

می ن عذرخواهی  خش کرد ثر . دشد، پ عدًا اک ب

کنندگان شرایط فشار بازجویان  این مصاحبه

کرده یان  صاحبه را ب ند و از آن  برای م ا

عمالً این شیوه به ضد . مصاحبه تبری جستند

شد بدیل  قض  خود ت بات ن جه آن اث و نتی

.  ها بود بشر و شکنجه و فشار در زندان حقوق
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، اجرا هم این شیوه 3133حتی بعد از وقایع

ست بازخورد جامعه را از این معلوم نی. شد

کنند ولی  گزارش می به رهبریشیوه چگونه 

و شــود، نفــرت  آنچــه در جامعــه گفتــه مــی

که تمامی  هاست و این اشمئزاز از این شیوه

صاحبه ید و از روی ها  م شکنجه و تهد با 

ست بار ا فراد از . اج ین ا ثر ا چون اک و 

ی  دانشجویان، روشنفکران و نویسندگان طبقه

سط  طهمتو ستند، راب صی  ه بریی شخ با  ره را 

گروه ین  ست ها ا هم زده ا شیوه . به  ین  ا

. کردکارایی نداشته و باید آن را متوقف 

بدبینی به دوستان نهضت آزادی و ملی ـ 

های اطالعاتی  صحیح نیست و دستگاه ها مذهبی

ــرفته 14در  ــا پیش ــته ب ــال گذش ــرین  س ت

لو ی کرده و  تکنو صد  فراد را ر ین ا ها ا

اند که فقط در  سازی کرده ها پرونده آنبرای 

نفـر بـه ایـن  02، حدود 3133پس از وقایع 

یا از  شدند و  کوم  شت و مح مات بازدا اتها

. فرار کردند ازکشور های طوالنی، ترس زندان

جه ها نتی ین  تن کردن ا نزوی  کار م ین  ی ا

شور از  عه و ک کردن جام حروم  فراد و م ا

ا بوده ه نظرات کارشناسی ملی و ضداجنبی آن

ست مدی. ا بری از اح یت ره یا حما نژاد و  و 

به  مه زدن  ج  لط ید از او، مو مه تأی آن ه

چــه رهبــری در مــورد  ویــا آن. رهبــری شــد
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و " پیشرفت علمی کشور"، "ها دورزدن تحریم"

گفتند، بعدًا مشخص شد که این اطالعات ... 

بوده لط  حدود . غ قات در م ین اتفا شه ا ری

نال که ر بودن کا ست  باط هایی ا بری ارت ه

 .دارند

 خشونت قانونی

جهت کنتـرل و مقابلـه بـا ، 3173در سال 

صالحات بری ا قانونی" ره شونت  طرب  "خ را م

چه در عمل اتفاق افتاد، خشونت  آن. کردید

های زیادی از  گروه! بود ولی قانونی نبود

ــــارگران،  ــــجویان، ک ــــیون، دانش سیاس

نگاران، فعاالن مدنی، حقوقدانان و  روزنامه

برای آن...  شدند،  ندانی  شونت ز ها  با خ

نده ند پرو برای  سازی کرد شن  کامی خ و اح

با ضرب ها  ای در زندان عده. ها صادر شد آن

بازجویــان، جــان خــود را از دســت  و شــتم

امنیتی  "موفقیت"دادند و فضای جامعه با 

ها،  فعالیت همه به جز خودی. شد ـ نظامی

شد یل  شد. تعط حل ن عه  شکالت جام لی، م .  و

تر شد و به اینجا منتهی  ها پیچیده بحران

 .رسیده است امروز ی شکننده شد که به نقطه

 مبارزه با فساد مالی ـ اداری

اداری با فساد مالی ـ  قطعًا رهبری

خالف  ستندم می ه نج  سترش آن ر ید  و از گ بر

می کومتی ن ستگاه ح چرا د لی  با آن  و ند  توا
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عاد چرا اب ند؟  بارزه ک ساد در دوران  م ف

؟ چون است شده تر و حجیم تر گسترده اخیر

با  بارزه  خودی"اوالً م یت " ها غیر در اولو

عدی  له ب ساد در مرح با ف بارزه  ست و م ا

قــرار دارد و ثانیــًا، مبــارزه بــا فســاد 

شکیالت  یق ت صرًا از طر بدون منح کومتی و  ح

 شودها، انجام می کار فرهنگی و کمک رسانه

حـــال عمومـــًا محرمانـــه و در  و در عـــین

به گاهداد هی  تجر نی و  موزی و  های غیرعل آ

 .شود فساد، دیده نمیرشد فرهنگ ضد

کومتی ستگاه ح بوه د شگر ان بارزه  یک ل م

لشــگر  .اســته بــا فســاد را از دســت داد

کار قوه قضائیه  توانند کمک ها که می رسانه

قات شند و تحقی شف و  با قدماتی ک بارزه م م

شند شته با هده دا به ع ساد را  یزی . با ف چ

سوم  که در یک مر شرفته دمکرات یای پی دن

ها قدرتمندترین  در آن کشورها رسانه. است

قانون با  بارزه  هاد م ستند در  ن یزی ه گر

خش و  حالی مل پ خود عا لی،  سانه م که ر

ی دروغ و افترا و تبلیغ چاپلوسی و  اشاعه

 . نقض قانون است

 حصر و زندان

کاران  یاران و هم که  ست  سال ا هار  چ

 د و رسانه ملی نا کرده را حصررهبری  قدیمی

هــر تهمــت و و ســایر رســانه هــای راســت ،
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زند بدون  ها می محابا به آن افترایی را بی

هــا حــق دفــاع از خــود داشــته  اینکــه آن

و  رضاشاهشهید مدرس توسط حصر  اگر.باشند

شاه ضا  سط محمدر صدق تو صر م صر  ح با ح را 

ــرکارخانم  ــی و س ــوی و کروب ــان موس آقای

ــورد ــت و رهن ــر آی ــه هللا حص ــری مقایس  منتظ

بر آن . کنیم،بسیار عبرت آموز خواهد بود

سالم در  مان و ا به ز گاه  سی آ هد سیا مجت

بر که  فت  مان ر شاه، ه مان رضا صدق در ز  م

سر  بر ،اودوران پ یزان  و ین عز مان ا ، ه

در حصر و تبعید شهید مدرس  !رود رفت و می

هم در  فوذی  که ن قم  جف و  جع ن مامی مرا ت

ــکوت ــتند س ــاه داش ــی  رضاش ــد و حت کردن

گذار حوزه قم ـ آقای حائری یزدی ـ  بنیان

بی تی جانبدارا کامالً  فاوت و ح صر را ت نه ح

و اقــدامی علیــه ایــن  لــم ! تأییــد کــرد

سـال در  3رضاشاهی ننمودنـد و آن مجاهـد 

ساندند و  شهادت ر به  تا او را  بود  صر  ح

اصالً جامعه مطلع نشد ولی امروز حصر این 

 .ار جهــان اســتبزرگــواران در صــدر اخبــ

ای رسیده است  تکنولو ی ارتباطات به مرحله

می مه که ن کرد، ه فی  یزی را مخ ی  توان چ

مت قدامات حکو ست ا ید دنیا عرض د .  ها در م

که  کنیمهای فراوان خارجی نگاه  به رسانه

تحوالت گذشته و حال ایران را دقیقًا  مرتباً 
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می صد  هان  ر مردم ج طالع  به ا ند و آن را  کن

شبیخون "این روش را  رهبری اگر. رسانند می

گی له ننام می "فرهن یزی د، راه مقاب آن چ

مه سیما و روزنا که صداو ست  هان در  نی ی کی

ته ند پیش گرف غات . ا یت تبلی ت و کیف کمّی

. ها نیست حکومت ایران قابل مقایسه با آن

یتچون  مورد ملّ  قدرتاز  حاکم ین  ی در ا

می ستفاده ن ند ا سانه. ک خارجی ر سی  های  فار

کــه  کننــد زبــان را ایرانیــانی اداره مــی

کرده هاجرت  بار، م مدتًا از روی اج ند ع . ا

های  توانستند رسانه ها در داخل نمی آیا آن

ند؟  خوب اداره کن یت  با کیف ما را  و خود 

 با تبلیغات خارجی مقابله نمایند؟

 شروع جنگ

و اسرائیل و  امریکاهاست که جنگ با  مدت

قه شورهای منط ضی از ک ست بع شده ا .  شروع 

هم نگ،  ین ج به ا نون، جن سی،  اک های جاسو

افـــزاری و  هـــای نـــرم ســـایبری، تخریـــ 

و در . دارد... افـــزاری، تـــرور و  ســـخت

و لبنــان، جنــگ  کشــورهای عــراق و ســوریه

اگر خدای ناکرده، به .نیابتی جریان دارد

مام نگ ت یار یک ج سترش یا ع هم گ ظامی  بد، ن

و . خواهد بود ی حکومت این شیوهی  به عهده

هده به ع یان آن را  مین اطراف بریی  ه  ره

نداخت ند ا مروز آن. خواه غات ا ها  به تبلی
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 .نباید نگاه کرد

 تهدید ایران

.  امــروز اســالم مــورد تهدیــد جــدی نیســت

ــان  ــالم حاکم ــش و اس ــرد داع ــرغم عملک علی

ستان و  چالش... پاک ین  سالم از ا ها در  ا

سال گذشته، زیـاد داشـته و هـر بـار  3022

دوباره سر  ی مؤثر اسالم واقعی در یک باریکه

ست نده ا خود را نمایا مروز . برآورده و  ا

ست یران ا جه ا ید متو جدی . تهد ید  ین تهد ا

ئه که توط صًا  ست، مخصو شورهای  ا یه ک ها عل

ی  داعش وسیله. منطقه و ترسیم مجدد مرزهاست

بود هد  ئه خوا ین توط جام ا مر. ان فظ ا وز ح

فه مردمش و ی یران و  صلی  ا یتی ا ست حاکم .  ا

گاه  بی ن سودان و لی سوریه و  عراق و  به 

پاره کردن این  کنید که اقدامات برای تکه

روند که کشورهای  کشورها در جریان است و می

تقسیم " مذه "و " قومیت"بر پایه منطقه را 

کنند تا هم هژمونی اسرائیل را تضمین کنند 

را تسهیل  ده کشورهای منطقهکنترل آینو هم 

د که امکان ناقدامی نکن دلواپسان. نمایند

ـ میسر شود  امریکاها ـ  اجرای توطئه غربی

 .وسو ببرند و ایران را به این سمت

که قانون در " خشونت قانونی"چرا به جای 

"  رأفت قانونی"حذف شده است، از آن 

استفاده نکنیم که در آن قانون با دقت و 
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اجرا شود و درضمن رأفت هم اصل وسواس 

های اپوزیسیون،  اینکه فقط پرونده. باشد

به چند شعبه ... فعّاالن مدنی، کارگری و 

شوند، و آن  در محاکم قضایی فرستاده می

قضات بدون رعایت قانون، احکام خشن صادر 

کنند، تاکنون در راستای وحدت ملی  می

اند و این فعاالن سیاسی ـ  کارایی نداشته

 .اند اند و متنبه نگردیده دنی ارشاد نشدهم

 تفاهم قومی ـ مذهبی

حانی  قای رو لت آ سط دو مین تو یک ز دادن 

ادای نماز برای  به برادران تسنن زاهدان

قدر آن عت، چ یک و  جما مت نزد به حکو ها را 

کرد بان  یت. مهر س   اگرحاکم نی منا یک زمی

هــا  در تهــران بــرای ایجــاد مســجد بــه آن

بزرگترین  باولین تفاهم د تا ادهاختصاص 

نــه اینکــه . اقلیــت مــذهبی فــراهم شــود

 [13] .ها در تهران پلم  شود نمازخانه آن

بری ست ره یران ه مردم ا مام  بر ت د؛ نره

سنی و شیعه، درویش و بهایی، اسماعیلیه و 

زیدیان، مارکسیست و مسیحی و یهودی باید 

بریبا  شته  ره قی دا سی عمی ند احسا پیو

برعلیه هر کدام از حاکمیت  مواضع. باشند

یه  بری برعل یت ره کرد ب یا عمل فرق و  ین  ا

ها، در تضاد آشکار با اصل وحدت  این گروه

 .ملی است
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 اقتصاد نظامی

اقتصــاد تقریبــًا کــامالً  اخیــر در دوران

و طبیعـی اسـت کـه [ 13]نظامی شـده اسـت 

می که  لی  صلی  بور وازی م مل ا ند عا توا

ن فرآیند یا باشد در ای "اقتصاد مقاومتی"

سته  سوم و واب ست دوم و  به د یا  شده  حذف 

کرد هد  کار خوا یان،  گر . به نظام هم ا آن 

اگــر  حاکمیــت .باشــد "خــودی"ی  در حیطــه

ه می مت خوا خارجی د مقاو بل  لی را در مقا م

ه فزایش د جود داردا هدفی و نین  که چ . د، 

عــه مــدنی را بایــد بــور وازی ملــی و جام

ه سترش د م. دگ لی، عا مت بور وازی م ل مقاو

خارجی  و نفوذ اقتصادی در مقابل تبلیغات

 . اقتصاد نظامی چنین توانی ندارد. است

 های جمعیتی سیاست

ست صمم ه یت م که حاکم ست  شده ا عالم  که  ا

د میلیون نفر برسان 332یران را به جمعیت ا

های  کومتیو نهاد ستا  ح ین را فورًا در ا

س  را  یای منا قوانین و مزا ند و  کت کرد حر

ند فراهم کرد یدمثل  شد تول سؤال . برای ر

اجتماعی این است که آیا شرایط اقتصادی ـ 

د که وضع معیشت و زیست ان را ارزیابی کرده

میلیــون بهتــر  32میلیــون از ایــن  332آن 

تیم، آموزش، بهداشت، شود؟ ما که قادر نیس

یـون را در میل 32همـین  درمان و غذا و آب
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ف تنش  حریم و  شرایط ت ین  نیم، ا راهم ک

میلیـون را  332آن  چگونه خـواهیم توانسـت

طبیعی است که جمعیـت هـر [ 02] مدیریت کنیم؟

شور  لی آن ک یت م ستیژ و امن با پر شوری  ک

؛ کیفیــت ی مســتقیم دارد ولــی اصــل رابطــه

ست شور ه هر ک مردم  ندگی  لی . ز های فع آمار

کنند،  صیف میشرایط را بسیار نازل و بد تو

سخگوی آن  که پا بود  خواهیم  قادر  نه  چگو

 !رشد جمعیت باشیم؟

فقط بحران آب که توسط آقای دکتر عیسی 

ست حران زی شده و ب یان  تری ب که  کالن طی  محی

و  توسط سرکار خانم دکتر ابتکار بیان شده

ته قرار گرف هم  بری  ید ره مورد تای یرًا   اخ

قی انداز این رشد جمعیت را تحق واقعًا چشم

و  وحدت ملی ایجاد کنیمنماید؟ بلی اگر  می

از تمامی توان کارشناسی ایرانیان ـ داخل 

یابی به  دستـ بهره گیریم و امکان  و خارا

های پیشرفته فراهم شود، آن وقت  تکنولو ی

توان  در یک فضای علمی ـ دموکراتیک می

تصمیم گرفت که افزایش جمعیت چگونه ممکن 

خواهد شد؟ نه در این شرایط که کارشناسان 

 ! درونی حکومتی هم با آن مخالف هستند

به  نا  عه ب پایین جام شار  که اق بالفرض 

یت بر حما یه  مذهبی و تک ید  تی  تقل های دول

آیا فکر کاهش از این برنامه حمایت کنند 
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 اید؟ همتوسط کشور را کرد ضری  هوشی

 داری سقوط سرمایه

می  ظر  که  به ن سد  یتر هی درحاکم ، گرو

و نظــام  امریکــاد کــه نــقــاد داراعت

ست سرمایه نابودی ا سقوط و  حال  .  داری در 

است " پلید"داری  تردیدی ندارم که سرمایه

و حتمًا از بین خواهد رفت و جای آن چیزی 

کــه بــا سرشــت و ذات انســان  خواهــد آمــد

کــه  چنــان. همــاهنگی بهتــری داشــته باشــد

سرمایه هم مین  نون از دل ه سیال "داری  اک سو

سی سکاند" دمکرا که یا برآورده  سر  ناوی 

آل بشر  است ولی هنوز ایده تر بسیار انسانی

ست سقوط  .نی ین زودی  به ا سرمایه داری 

شید هد ک طول خوا هد کرد، ما . نخوا یا  آ

یم ا سته ا فی توان نرا معر جایگزین آ گوی  ل

 کنیم؟

 اتحاد نظامیان و روحانیت

ما خاطر دار ندگانخوان حت که نبه  د 

اواخر دوران محمدرضاشاه که امکان حفظ او 

بود،  کن ن غرب مم کابرای  صرار  ییامری ها ا

تش که ار شتند  سی  دا قدرت سیا حد  ید مت با

وحدت ارتش با بختیار حمایت اول از . باشد

 وحدت ارتش ـ روحانیونکردند و بعد هم  می

می صیه  ند را تو ین . کرد با ا هم  هایزر را 

ستادند یران فر به ا کا. هدف  به  ییامری ها 
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که  شورهایی  که در ک ند  ته بود به آموخ تجر

یان  شد، نظام شده با نه ن سی نهادی دمکرا

ستند یدار ه ند پا حزب قدرتم ها  ین . تن ا

صر و  یه، م ستان، ترک مورد پاک ئوری در  ت

، آســیایی و آفریقــاییخیلــی از کشــورهای 

یاده ست  شد پ شورها را در د ترل آن ک و کن

 .داشتند

، دمکراسی جمهوری اسالمیدر دوران حکومت 

نهادینه نشد ولی اتحاد بین سپاه و بخشی 

سؤال این است که . از روحانیت تحقق یافت

حاد  ین ات یران ا نده ا یا در آی بًا آ مرت

ها  بازتولید خواهد شد و سرکوب و محدودیت

سی ادا قت دمکرا هی  و فت و  هد یا مه خوا

قالب و  هدف ان یا  شد؟ آ هد  نه نخوا نهادی

ظر  به ن ید  بود؟ بع ین  سی ا قانون اسا

خطر  تا دیر نشده باید برای این. رسد می

ن دمکراسی دبرای نهادینه ش. کردجدی فکری 

ست و  یان از سیا ست نظام کردن د تاه  و کو

 .بکنیماقتصاد، فکری 

زان ملک و ملت، ، دلسواز قبل از انقالب

یت شریعتی، آ تر  له دک قانی،  از جم هللا طال

اند که راه  امام خمینی بارها تکرار کرده

ــانیون ــین روح ــاد ب ــران اتح ــات ای و  نج

چی شد که بعد از انقالب، . روشنفکران است

حذف و فعالیت روشنفکران به کلی از قدرت 
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نوز  ند و ه قرار گرفت ی   مورد تعق شدند و 

که  یمکن دارد؟ فکر نمی هم این روند ادامه

ست ست د کن ا شه مم با اندی موزی  های  های مر

حذف  شند؟  کار زده با ین  به ا ست  سمومی د م

روشنفکران، حذف اقشار میانی جامعه را که 

معمــوالً اداره کننــده مملکــت هســتند، بــه 

ال دارد و این یعنی محروم شدن مملکت بدن

در مصر اتفاقی که  .از قشر وسیع کارشناس

تاد،  سمی اف یت ر با روحان یان  حدت نظام و

سیسی به راحتی توانست با وحدت با . بود

برعلیه دولت قانونی مرسی مفتی اعظم مصر 

ی این  نطفه حاکمیتآیا. کودتای نظامی کند

ایــران بــا ایــن  ی  کودتاهــا را در آینــده

ســال  32د کــرد؟ در وحــدت، فــراهم نخواهــ

گذشته، بارها شاهد کودتای نظامیان در دو 

ایم و  پاکستان و سوریه بوده ؛ همسایه کشور

باشد و  پاکستان هنوز گرفتار این روند می

یه  گر ترک شود و ا ها  سته از آن ر نتوان

سال گذشته داشته به دلیـل  33پیشرفتی در 

ست بوده ا ست  یان از سیا کردن نظام . دور 

رهبری باید به این قضیه به طور جدی فکر 

میان کنند که آینده ایران را به دست نظا

و روحانیــت رســمی ندهنــد و بــرای ایــران 

حکومت . نخوردسرنوشتی همچون پاکستان رقم 

مچون هند تا باید در دست کل مردم باشد، ه
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که  باید توجه داشت. از آینده مطمئن بود

می ساد  خود ف به  خود  صًا  قدرت  آورد، مخصو

ـــالب ـــل اول انق ـــد از نس ـــال . بع از جم

ی عضو عبدالناصر ناسیونالیست ضد امریکای

به  بارک  سنی م عد ُح سادات و ب هد،  عدم تع

و قــذافی . و در نهایــت سیســی وجــود آمــد

فدار  تاتور  طر به دیک ست  بی سوسیالی انقال

سرمایه ظام  که  داری و آدم ن شد  بدیل  شی ت ک

نه  که  ته   ین روز انداخ به ا بی را  لی

تمامی اقدامات  بلکه و حکومت متمرکز دارد

قذافی هم از بین رفت و  خودطلبانه  عدالت

حاکم  گروه یایی در آن  ست ماف های تروری

 . اند شده

در " قدرت ـ نفت ـ روحانیت"وحدت 

یت  به ماه تی  شورهای نف ستگی " قدرت"ک ب

بود و " قدرت ـ نفت"در زمان شاه . دارد

. دیدیم که جامعه و مردم را به کجا کشاند

کرد می  قدرت را مرد صدق  چون م ید هم . با

وکراتیک ـ و نه تخابات دمقدرت با ان

استصوابی ـ در دست مردم باشد تا نظامیان 

ی  و نفت در خدمت امنیت و استقالل و توسعه

قرار  کت  خدمت ممل یت در  ند و روحان گیر

بخش اسالم برای جلوگیری  انکشاف مبانی حیات

ــانگی  ــ( Alienation)از خودبیگ ــان باش . دانس

عی دارد ضمینی قط مردم، ت کل  به  ماد  . اعت
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ماد ا هایی عت یتبه تن بدون  به ال ها، 

ست ضمین ا قد ت فرین و فا ید، خطرآ به . ترد

قدرت، بدون . ی بشری باید اهمیت داد تجربه

 ی سیصدسال غرب ، فسادآور است و تجربهمردم

 .دهد سال ایران این را نشان می 1322و 

 ی تاریخی آمریکائیان سابقه

 132آمریکا کشوری است کـه در عمـر حـدود

سال آنرا درحـال جنـگ بـوده  111ساله خود 

ست کا. ا که  ییامری ستند  جدادی ه ها وارث ا

فر  یون ن صد میل نابودی یک شتار و  با ک

پوست ـ به تخمین نوآم چامسکی ـ و  سرخ

ـ کمترین تخمین ـ این سی میلیون  حداقالً 

شور  کرده ارک پا  ند بر سترالیا و . ا در ا

ــار را  ــین ک ــان، هم ــا بومی ــدهم ب نیوزلن

که جنگ جهانی به پایـان  3303از . اند کرده

سید و  کار تاکنون  امری شد  تر  قدرت بر ابر

ی نظـامی،  کشـور مداخلـه 331رحمی در  با بی

مت ست و حکو کرده ا عاتی  تی و اطال های  امنی

ــن ــرده و خش ــین ب ــی را از ب ــرین  مردم ت

شورها مردم آن ک بر  ها را   حاکم دیکتاتور

شروع شده  امریکاسقوط و نزول . کرده است

ها  این فرآیند ده. است و نه به این زودی

زه و تا عجله نکنیم. سال طول خواهد کشید

فرآیند را به کمک تمام مردم جهان ـ  این

در . ـ باید پیش برد امریکااز جمله مردم 
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با  بارزه  له م ین مرح کاا گی، امری ، فرهن

.  و سیاسی استاخالقی، حقوق بشری، اقتصادی 

 امریکاتوان با  نژادی نمی با ادبیات احمدی

صدق،  ندی، م یات گا با ادب کرد،  بارزه  م

خــاتمی، آن هــم در دراز نلســون مانــدال و 

اگــر  .تــوان ایــن کــار را کــرد مــدت، مــی

ــواهیم ــارس را بخ ــوه ن ــن می ــیم ای ، بچین

ی خواهد بود و تمام مردم ایران مطمئنًا سمّ 

 .را، مسموم خواهد کرد

بـه مشـروب [ 03]کار تحقیقاتی دیگری در 

تی  طرب یران ح یه ا کا برعل ظامی امری های ن

جا  در این. ام ای را نوشته های هسته نابمبار

که بعضی از  کنم فقط به یک نکته اشاره می

اند که  کرده کارشناسان امریکایی پیشنهاد

 درای  امریکا با هشدار قبلی یک بم  هسته

تا ا ند  جر ک یران منف حد کویر ا یان  یران

ــه آن ــپس ب ــد و س ــ  آن را ببینن ــا  تخری ه

یان] ست از [ ایران گر د که ا ند  عالم کن ا

سته سالب ه ید  م  دوم را  تول ید، ب ای برندار

چیزی . در مناطق دیگری دریافت خواهید کرد

یک به  که  ید  یران را تهد هم ا ما  بار اوبا

نفـر  07نامـه اخیـر  .ای کرد بمباران هسته

یران و  بران ا به ره کا  سناتورهای امری از 

قض  نده ن ما درآی با اوبا فق  که توا ید  تهد

خواهد شد،اگرچه خالف عرف سیاست امریکاست 
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.  ی تکراری امریکاست شیوه" نقض توافق"ولی 

امریکــا دردوران جنــگ تحمیلــی بــا صــدام 

ها  حریم  ست ت عراق را از لی کرد و  فق  توا

آن توافـق را  3333پـس از  خارا نمود ولـی

آماده  1221ی  بهم زد و شرایط را برای حمله

همین کار را امریکا با قذافی کرد و . کرد

که  ها،موقعی  حریم  فع ت فق و ر پس از توا

این . شرایط فراهم شد به لیبی حمله کردند

ـــا  ـــان امریک ـــگ طلب ـــه جن ـــه را ک نام

شته بان  ستاند،عمق آرزوی آنها نو که از ز

جوان شده  سناتور  شنیده  قبالًًً  کانزاس  ار

به  مذاکره  ست؛تغییر روش  یم"ا یر ر  "  تغی

معنی مخفی این نامه این است . ایران است

که،هر وقت جنگ طلبان امریکا تسلط اجرایی 

  –ماننــد زمــان بــوش پســر  –پیــدا کننــد 

نه  کا هزی برای امری ند  توافقی را هرچ هر

ــوقی  ــته  –حق ــی داش ــین الملل ــی و ب سیاس

پا شد،به آن  بودبا ند  ند نخواه به . ی ب و 

ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــت ک ــل اس ــین دلی هم

باید،همزمان و در این ده ساله که با غرب 

مل "به  مایی  –تعا ستی آز حریم  –را فع ت ر

ــا ــدالت " ه ــی و ع ــند،عمالً دموکراس ــی رس م

تا  ند  نه کن یران نهادی ماعی را در ا اجت

ــند کــه  ــا قــادر نباش جنــگ طلبــان امریک

شر را قوق ب سی و ح برای  دموکرا نه ای  بها
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 .  حمله به ایران قرار دهند

ته هوری  نک که جم ست  ین ا گر ا سی دی ی اسا

ست  سته ا سالمی توان حزب ا بان  نگ طل بین ج

جمهوری امریکا و متحدانشان در اسرائیل و 

یف  شکافی  ر کا  نونی امری های ک دموکرات

ایجاد کند،با رعایت حقوق بشر و دموکراسی 

ف را عمیق و حقوق بشر،سعی کند که این شکا

تر نماید که شاید بشودامریکا را وارد یک 

ی  حد مّل به  یت  که درنها کرد  گذار  دوران 

 .  خود بازگردد

 ای ایران و تعادل استراتژیک منطقه توان هسته

توان ثابت کرد که برق  با دالیل مستند می

سته ست ه صادی و زی یران اقت طی  ای در ا محی

سـال دارد از آن  42دنیـا، پـس از . نیست

به تصمیمات آلمان و  اپن . گیرد فاصله می

کرد قت  ید د مورد با ین  گر . در ا یران ا ا

بری  شهر را راه گاه بو مین نیرو ند ه بتوا

کند و هر طرب جدیدی  کند برای آن کفایت می

ست لی ا نافع م صالح و م با م غایر  ید . م با

به فکر استفاده از انر ی خورشیدی، بادی 

ظی نابع ع فت و م مراه ن های ه گاز و گاز م 

 .بود

ــو ی  ــترده از تکنول ــتفاده گس ــی اس ول

سته شخیص، در  ه مان و ت شت، در ای در بهدا

گی و  یراث فرهن خدمات، م شاورزی،  صنعت، ک
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ط  و  یک،  شیمی، فیز سترده در  قات گ تحقی

شود...  لی  یران، عم ید در ا که . با یزی  چ

سازی و  در مورد غنی. از آن غفلت شده است

ون تـــاکن ای، ایـــران هســـته ســـاخت بمـــ 

نایی نی  توا بین رفت که از  کرده  س   هایی ک

نایی  لو ی توا حدودی از تکنو تا  ست و  نی

ای برخوردار شده است و این  هسته ساخت بم 

کشور در جهان از آن  02حدود چیزی است که 

برخــوردار هســتند، البتــه بــدون اینکــه 

م  سته ب ساخت آن را  ه صد  یا ق سازند و  ای ب

 .داشته باشند

ــک  ــا، در ی ــور اوبام ــا حض ــه و ب جلس

ست یاهو، نخ با  نتان سرائیل  ست ا یر را وز

نایی"صراحت  م  "توا سته ساخت ب سط  ه ای تو

ایران را به رسمیت شناخت برخالف نتانیاهو 

مامی  نابودی ت به  قد  ناییکه معت های  توا

! ایران است مانند آنچه قذافی انجام داد

لذا ایران در منطقه پرآشوب خاورمیانه و 

که  ل و پاکستان؛ حق داردبا وجود اسرائی

سته سالب ه گران  شد و  ن شور با ین دو ک ای ا

. ای منطقــه بکوشــد بــرای خلــع ســالب هســته

توانایی  از ای غیر ی ساخت سالب هسته اراده

ساخت آن است و زیاده خواهی غرب ـ مخصوصًا 

به هر . آمریکا ـ هم مورد تردید نیست

هــای خــود را افــزایش  ای درخواســت بهانــه
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بود  "فجر"ی  پس از پرتاب ماهواره دهند می

جه کرد  که وزارت خار عالم  کا ا که ی آمری

های بالستیک ایران بخشی از  ی موشک برنامه"

سته گروه  مذاکرات ه شور و  ین ک یان ا ای م

و آن را تهدیــد علیــه منطقــه  ".اســت 3+3

ها ممکن است تمامی  خواهی این زیاده! نامید

قذافی  با  مذاکره  چون  شد و هم شته با ندا

شد شته با ید از . تداوم دا یران با لی ا و

استفاده کند و آن  3+3امکانات مذاکره با 

ای  طور که رهبری سالب هسته این است که همان

کرده حرام  نونی  را  شرایط ک ین در  ند و ا ا

امری مهم و در راستای امنیت ملی است ولی 

بایــد در ایــن شــرایط . کنــد یکفایــت نمــ

عالوه بر تأکید . اقدامات دیگری انجام شود

های  بشر و آزادی روی وحدت ملی، رعایت حقوق

ی مــدنی، کــه قــبالً بــه آن مفصــل  گســترده

ست؛  یل ا قدامات ذ شرط ا پیش  شد  ته  پرداخ

 :باید

سازی صنعتی را بـرای مـدت  ایران غنی -3

بــا ســانترفیو های  .ده ســال تعلیــق کنــد

 .ودی، امر تحقیقات را پیش ببردمعد

ــذیرد  -1 ــاقی را بپ ــل الح ــاپروتوک  ت

 .آ انس را، قانع سازد "آزمایی یراست"

آمیز و مجاز را  ای صلح تکنولو ی هسته -1

و  الذکر وسیعًا گسترش دهد های فوق در زمینه
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ای را به خدمت گیرد  ی کارشناسی هسته بدنه

 .ای را توسعه دهد و دانش عمومی هسته

با تصمیم رهبـری یـا بـا رفرانـدوم  -0

سئله سته م برق ه ند ی  شخص ک یا  .ای را م

حداقل شرایط را برای بیان نظرات مخالفین 

ای فراهم کند تا اطالعات بیشتری  برق هسته

ــران،  ــوم در ای ــدنی اورانی ــابع مع از من

ی تولیــد بــرق  ی اســتخراا، هزینــه هزینــه

ی راهبری و کنترل ایمنی آن  ای، هزینه هسته

عالم....  و شود، در  ا شته  حث گذا به ب و 

هم چین و م سیه،  پا، رو شرایط، ارو ین  تر  ا

مردم جهان از ایران از همه افکار عمومی 

 .حمایت خواهند کرد

فع  قه و ر حوالت منط به ت جه  با تو عدًا  ب

شنج ین ت سالب  ا لع  گر خ یدها و ا ها و تهد

می ستهه فت،  قق نیا قه تح توان  ای در منط

فظ  عادل "برای ح فاعیت لع   "د ستار خ خوا

سالب منطقه شد تا آن موقع با آنچه گفته 

ملی ایران افزایش خواهد یافت و  قدرتشد، 

شد هد  عوض خوا نونی  یت  شرایط ک و عقالن

ی ایران دفاع  تواند از حقوق حقه حاکمیت می

سـال حکومـت  3با اشتباهاتی کـه در . کند

مدی غات  اح شعار و تبلی با  مراه  نژاد، ه

است، این پیچیدگی حاصل آمده توخالی شده 

طرف  یک  سرائیل از  که ا ست  گویی"ا " زور
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و خواهان نابودی تمامی دستاوردهای  کند می

 تای ماست و گروه راس هستهعلمی ـ فنی 

یران  طی ا با افرا ظامی  یری ن فدار درگ طر

 .این دو دسته باید خلع سالب شوند. غرب

 منفی در منطقه  موازنه

قرارداد  بعضی از مسئولین، سخن از

استراتژیک ـ نظامی با روسیه را مطرب 

مقدمات این کار را هم در فروش . کنند می

و  ای، خرید سالب نفت، خرید نیروگاه هسته

این رویکرد، در این مقطع . دانند می... 

که ایران از یک طرف روابط آن با غرب به 

سامان مشخصی نرسیده و از طرف دیگر روسیه 

روند،  جدیدی می و غرب به سمت جنگ سرد

ایران اگر وحدت ملی را . خطرناک است

تواند  ، میبا پشتوانه مردمی ایجاد کند

و در " ی عدمی موازنه"همچون دورآ مدرس با 

تعادل خود " ی منفی موازنه"دوران مصدق با 

را به عنوان یک کشور مستقل قدرتمند حفظ 

اتحاد با روسیه و ورود به رقابت . کند

امکانات ملی را از قه، تسلیحاتی در منط

 13ی کشور باز خواهد داشت و همچون  توسعه

سال گذشته گرفتار شعارها و رفتاری ضد 

تواند،  ایران می. ی ملی خواهیم شد توسعه

ای، روابطی منطقی  ی هسته پس از حل مسئله

داشته ... با غرب، روسیه، چین، هند و 
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 .باشد و از موضع منافع ملی، تصمیم بگیرد

فداران تخاصم با غرب موفق شوند که اگر طر

ما را به سمت روسیه سوق دهند و درگیر 

جنگ سرد دیگری کنند، خطای بزرگی انجام 

خواهد شد که ممکن است حتی مطلوب غرب و 

ی  اسرائیل هم باشد و نفت منطقه ـ همه

ـ صرف سالب وتنش و سرکوب داخلی کشورها 

کشورهای منطقه خواهد شد و حتی در شرایطی 

که برای غرب مناس  باشد و روسیه هم 

ی  ی حمایت از ما نباشد ـ همچون حمله آماده

و های لیبی  آمریکا به عراق و درگیری

. ی نظامی هم بکنند ـ به ایران حمله سوریه

سینجر، ایران را سکوی پرتاب جنگ با یک

های  استراتژیست .روسیه و چین نامیده است

بعد از  نظام، این جنگ سرد را با جنگ سرد

جنگ جهانی دوم که بین شرق و غرب، شکل 

روسیه در شرایط . گرفت اشتباه نکنند

ی سابق وبرد و شور ای به سر می شکننده

ای آن نباید چشم  ی هسته دخانهابه زر. نیست

شرایط اقتصادی ـ اجتماعی، فساد . دوخت

گسترده و حکومت مافیایی آن را هم باید 

خود را  ایران، توان حفظ استقالل. دید

ملت را  دارد اگر بتواند وحدت دولت ـ

هالل "ایجاد کند و از کارت دوستانش در 

 . به درستی استفاده کند" شیعی
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 منطقه در آتش و خون

و عراق، نه  افغانستانی آمریکا به  حمله

بلکـــه . آرامـــش آورد و نـــه دموکراســـی

ند  عا دار که اد کرد  عال  هایی را ف و نیرو

.  باشند  ، عامل میدر ترور و کشتار و تخری

خروا نیروهای آمریکا از عراق،  هور داعش 

به  جددًا  کا م تا آمری شت  مراه دا به ه را 

ته  گردد الب باز  عراق  به  ستانش  مراه دو ه

چند پاره شده و سوریه، . با رویکردی جدید

یمن در . ای را گروهی در دست دارد هر پاره

بحرین، . اکش نیروها گرفتار استشتشنج و ک

ترکیه درصدد . آتش زیر خاکستر استهمچنان 

عربســتان، . بازســازی خالفــت گذشــته اســت

امارات و قطر با پول هنگفت خود، روی آتش 

 .ریزند منطقه بنزین می

کایی جدد  آمری سیم م صراحت از تر به  ها 

می سخن  قه  شورهای منط های ک ند مرز . گوی

یه هد  پا یت خوا مذه  و قوم سیم؛  ین تق ی ا

عراق و تاکنون در  حدودی  بود و  سوریه تا

اند و اسرائیل از   این طرب را پیاده کرده

تثبیت شود و  اش تا هژمونی کند ن حمایت میآ

ـــک ـــم کوچ ـــه ه ـــورهای منطق ـــر و  کش ت

 .گردند" الحلقوم راحت"

، که طرحی 3303پاکستان، از زمان تشکیل، 

برای مقابله با هندوستان  و استعماری بود
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ــد ــکیل ش ــوی ؛تش ــه س ــته و ب آرامش نداش

کراسی پایدار حرکت نکرده و باز در یک دمو

ای شده است  ی پیچیده، صاح  سالب هسته توطئه

باشد و  که عربستان هم در این سالب سهیم می

هک یل کال سته قراداد تحو صورت  های ه ای، در 

 . با عربستان امضا شده است ،لزوم

روسیه در اکراین درگیر با ناتو شده و 

را و چرب  ی لذیذ این لقمهناتو سعی دارد 

قول  به  هم  شاید  سیه درآورد و  نگ رو از چ

شدیک سیه با با رو نگ  شروع ج صر . سینجر،  م

با کودتای نظامیان، امید به دموکراسی را 

ته و  یق انداخ به تعو نامعلوم  مان  تا ز

ستان و  سیه و عرب کا، رو یت آمری مورد حما

شد می...  نه. با سرائیل، هزی ای  تاکنون، ا

ه حــال خــود، بــ بــرای ایــن تحــوالت مفیــد

ست ته ا یو. نپرداخ تا م ست  ظر ا های  همنت

منطقه در آتش و خون است و . بیشتری بچیند

سته  نوز توان که ه ست  شوری ا ها ک یران تن ا

برا  خود، م سرزمین  خون در  تش و  ین آ از ا

یر  هایش درگ ند در ورای مرز هر چ شد،  با

شد می یابتی. با نگ ن مده. ج شکل  ع ترین م

که این آرامش  ایران، شرایط داخلی آن است

های اقتصادی،  بحران. کند نسبی را تهدید می

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اخالقی، مذهبی و 

ها پرداخته  که مشروحًا در گذشته به آن... 
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 [03]شده است 

بین  یران در  قرار ا بّران  بری  گاز ان

هــای داخلــی و دیگــری  دارد؛ یکــی بحــران

ای و  ی هســـته مناقشـــات خـــارجی، مســـئله

ی عوام  المثل ساده ضرب. ای های منطقه درگیری

توان  با یک دست چند هندوانه نمی: "گوید می

شت یت". بردا شکالت  حاکم سائل و م ید م با

ــد ــل کنن ــی را ح ــوران و . داخل آزادی محص

تا ... ها و  زندانیان سیاسی، آزادی رسانه

شته  قوی دا ستی  خارجی، د شکالت  حل م در 

پیش خو چه  ست  لوم نی شند و اال مع هد با ا

مد می. آ پیش  حداقل  خوبی  یز  که چ نیم  دا

 .نخواهد آمد

 های علمیه دولتی کردن حوزه

یردر دوران  حوزه اخ یت  ثر روحان های  اک

شده تی  یه دول عدد  علم های مت ند و نهاد ا

شده شکیل  جه مذهبی ت ستقیمًا بود که م ند  ی  ا

های غیرمستقیم و  دولتی دارند و حتمًا کمک

این  .گیرد می ها تعلق غیر دولتی هم به آن

ــری  ــیم رهب ــده ، در تحک ــاحی از پدی جن

یت  ستقالل روحان لی در ا بوده و مؤثر  مًا  حت

قات و  حوزه هاد، تحقی ضر و ... ها، اجت م

تاریخ  ست در  بدعتی ا مالً  ست و ع ناک ا خطر

اختصاص چندین هزار میلیارد تومان . تشیع

یت  لت و ب طرف دو مذهبی از  های  به نهاد
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که مراجع مستقل رهبری، غیر از چیزی هست 

می طالب  به  لت  ند از دو جع . پرداز آن مرا

لی  ند و یار ندار سی را در اخت قدرت سیا

بری  سی را ره ند و در قدرت سیا ست دار د

ی علمیه و طالب و مراجع  طبیعی است که حوزه

ین  شد و ا ند  کومتی خواه مدتًا ح نده ع آی

چیزی است که شهید مطهری از قبل از انقالب 

ـــود ـــران ب ـــان از  و از آن نگ در آن زم

روحانیت نگران بود و حاال از " زدگی عوام"

 .روحانیت باید نگران بود" زدگی دولت"

 ایجاد سازمان مدیریت موازی

ظر  یر ن قوه ز سه  سی،  قانون اسا بق  ط

می کار  بری  ماهنگی آن ره ند و ه با  کن ها 

ولی رهبری در تمامی نهادهای . رهبری است

در . دارندی نمایندگی  رسمی و دولتی، شعبه

هـــا، در نیروهـــای مســـلح، در  دانشـــگاه

شکل گیری ... . ها و  ها، در شهرستان استان

قای  مان آ شته و در ز ها در گذ ین نهاد ا

ها هم  خمینی بوده است و شاید در تشکیل آن

قش نی ن قای خمی یت آ یه ب شته اول ند و  ندا ا

بوده نده ن شنهاد ده ند پی ماالً از  ا و احت

ــ ــرای هم ــت و ب ــن نی ــع حس اهنگی در موض

ین  سازمان نون ا لی اک بوده و تی  های دول

، نهادهای غیرضروری، پر هزینه ها نمایندگی

از طرف دیگر رقابت بین . اند زا شده و مشکل
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ندگی ین نمای تی و ا سای دول خود  رؤ هم  ها 

در بروکراسی مدرن، . اند مزید بر علت شده

ــؤولین،  ــدد مس ــب  تع ــاد و س ــدی، فس کن

 .است ییزا هزینه

هزاران نکته دیگر که سب  تطویل کالم و 

 :خالصه اینکه. خواهد شد

 عمـال دلواپسان کـاری کنندکـه رهبـری-3

و در این جهت  شوندرهبر تمام مردم ایران 

رهبری را رهبرخود   مردم هم د تانحرکت کن

 بدانند تا

د و نحرف تمام مردم ایـران را بشـنو -1

استفاده  انقالب ها برای اهداف از تجارب آن

 د و نکن

این کار فضـای جامعـه را بـاز  برای -1

 .دند و قانون اساسی را اجرا کننکن

والسالم و به 

 امید آن روز

  3131ماه  اسفند
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توافـق  نـو؛ »ی مشـروب نویسـنده؛  مقاله [3]

های  تحقق وعده: مصالح، منافع و امنیت ملی

در  3131، اسـفند «انتخاباتی آقـای روحـانی

 www.mhrafieefanood.comوبسایت نویسنده 

هایی در اوایل دولت آقای روحانی  بینی خوش [1]

 4بود که مذاکرات در سه مـاه یـا حـداکثر 

در خــالل . دماهــه بــه توافــق خواهــد رســی

ضیه کم یدگی ق که پیچ بود  شن  مذاکرات  کم رو

 .شد

های نویسـنده در ایـران فـردای  به مقاله [1]

مراجعـه  32انداز شماره  چشم، 4، 3های  شماره

 .کنید

، گـزارش «هـا ایران و تـارعنکبوت تحریم» [0]

المللی  بخش خاورمیانه، گروه بین 313شماره 

اطالعـات ( 3131 نبهمـ) 1231فوریه  13بحران، 

ها در این گزارش آمده  جامعی در مورد تحریم

 و. است

Iran Sanctions, Kenneth Katzman, Congressional Research Service, Jan. 

15, 2014, www.crs.gov 

[3] 
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 Ali Vaez and Karim Sadjadpour, Iran’s Nuclear Odyssey, Costالف ـ 

and Risk, Carnegie Endowment, for International Peace, 2013, 

Carnegie Endowment. Org/ pubs 

 Iran and The P5+1: Solving The Nuclear Rubik’s Cube, Middeب ـ 

East Report No. 152, 9 May 2014, International Crisis Group 

ا ـ ندای صلح و آزادی در شرایط خطیر ملی، 

 3134آذر  33شـورای فعـاالن ملـی ـ مـذهبی، 

 سایت ملی ـ مذهبی

 ,Iran Nuclear Talks: the Fog Recedes Middle East Briefing No. 43د ـ 

10 Dec 2014, International Crisis Group 

 ,Nexst Steps to Achieve a Comprehensive Deal, David Albrightهـ ـ 

President Institute for Science and International Security (ISIS), Dec. 

3; 2014 

 Iranian Breakout Study Drastically Overestimates Time Toو ـ 

Nuclear Weapon, David Albright and Andrea Stricker, June 20; 2014 

 ;Critical Capability, D. Albright and C. Walrand, ISIS, July 30ز ـ 

2013 

ره در دوران جنگ سـرد، شـوروی، چـین، کـ [4]

ــه  ــز ب ــد را مجه ــدودی هن ــا ح ــمالی و ت ش

ای کرد و غرب؛  ای و سالب هسته تکنولو ی هسته

اسرائیل، پاکستان، آفریقای جنوبی و ایران 

مه سرائیل و  را در برنا که ا شت  خود دا ی 

پس  نوبی  قای ج شدند و آفری سلح  ستان، م پاک

از حذف آپارتاید، از برنامه دولت آن حذف 

مه شاه، برنا سقوط  با  سته شد و  یران  ه ای ا
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 .وارد مراحل دیگری شد

اغمـاض »های نویسنده تحت عنوان  به نوشته [7]

ــام ــا اغتن ــان « ی ــو و ت 33در آب ــق  ن واف

 www.mhrafieefanood.com .الذکر؛ مراجعه کنید فوق

ندای صـلح و آزادی در شـرایط خطیـر ملـی، [ 3]

در  3134آذر  3شــورای فعــاالن ملــی ـ مــذهبی 

www.mellimazhabi.org  وMohammad Elbaradei, The Age of Deception 

 Renewableو ( پیشـین) Iran’s Nuclear Odysseyو همچنـین 

Energy Potential of The Middle East, North Africa VS. The Nuclear 

Development Option, Geni, Global Energy Network Institute, 2007, 

www.Geni.org 

محسن رنانی، اقتصاد سیاسی مناقشه اتمـی  [3]

 www.renani.ir 31بهشت  ایران، اردی

 .های گذشته در سال IAEAهای متعدد  گزارش [32]

 از نویسنده، پیشین... توافق  نو [33]

 پیشین [31]

[31]David Albrightپیشین ، 

 پیشین [30]

[33]Iran Naclear Talks پیشین 

 المللی بحران، پیشین گزارشات گروه بین [34]

موسوی الری در کنگره حزب کار گفته اسـت  [37]

که  فت  سووالن گ به م کرد و  سی  ید برر که با

ــحبت  ــته ص ــال گذش ــت س ــد هش ــرا از مفاس چ

ند نمی شدن . کن نه  ست نهادی طر ا چه در خ آن

آذر  34پیـک نـت )رفتارهای غیرقانونی است 
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درصـد  32تـا  7محمد خاتمی گفتـه کـه (. 31

مردم  نام  به  ما  ند ا ماعی دار گاه اجت پای

درصـد رأی دارد،  33روحـانی . زننـد حرف می

(. 31آذر  4ها  رسـانه. )گذارند کار کند نمی

سرمقاله روزنامه جمهوری اسالمی در انتقاد 

هشت سال مملکت را شخم زدن : از ائمه جمعه

 (.13/0/31)و سکوت کردید 

: اشــاندر نمــاز عیــد فطــر کالــه عــرب  آیت

شور سال سی ک ضای سیا سفانه ف چار  متأ ست د ها

تواند عامل  انسداد شده و این فضای بسته می

موســوی و کروبــی از . فســادهای دیگــر شــود

. دلسوزان نظام هستند و باید رفع حصر شوند

صه یران در عر بروی ا لی  ی بین خاتمی آ المل

 (.7/3/31ها  رسانه)است 

و اعتقاد »مجلس تصوی  کرد : هللا بیگدلی رحمت

ــدم  ــه و ع ــت فقی ــه والی ــی ب ــزام عمل الت

سویپیشــینه کیفــری شــرط عضــویت در احــزاب 

شد می شود، ... با قانون  صوبه  ین م گر ا ا

ــام  ــات عظ ــون آی ــی چ ــد بزرگ ــع تقلی مراج

حوم  سانی، مر ید خرا ستانی، وح جواد سی شیخ 

توانند  نمی... هللا بهجت و تبریزی، مرحوم آیت

(. 1230جـوالی  34ها  رسانه)« حزب تشکیل دهند

فرهنــگ »دکتــر رضــا داوری در مصــاحبه بــا 

ر کـاش روشـنفک: 31شهریور  3شماره « امروز

سازد که  توانست تحقیق کند و روشن دینی می
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تواند  حکومت دینی در جهان کنونی چگونه می

های سیاسی  قوام یابد و نسبتش با بقیه نظام

شود و مخصوصًا بگوید که چه تحولی در  چه می

م به وجود آمده و مثالً چگونه بعضی جهان اسال

ها و کبائر گناهان، واج  و راهبر به  حرام

مت،  ثل دروغ، ته گر، م ضی دی شده و بع شت  به

 .یا مباب پیدا کردهشأن مستح  ... اختالس و

مخالفان وحدت »یونسی، وزیر اطالعات خاتمی؛ 

قوی  لی  شته خی سال گذ شت  سنی در ه شیعه و 

و نهادهــای  هــا اند و خیلــی در ارگــان شــده

فوذ کرده کومتی ن تی و ح ند دول یو )« .ا راد

هشـدارها و مراجعه کنید به  .(31/3/31فردا 

نی پیش برت بی موز در  های ع به »جزوه آ کری  ف

نوشته مهندس سحابی، احمد « حال ایران کنید

 3133 سـالاسفند در ... صدر حاا سیدجوادی و

سخنرانی رئیس جمهور . در سایت ملی ـ مذهبی

ـــاد در در  ـــمینار اقتص ـــاه  دی 30س و  31م

درخواست برگزاری رفراندوم در مورد مسائل 

تی هم مملک نیم ین نگرا مواردی از ا ها  ، 

 .هستند

آمارهای مهاجرت، فسـاد مـالی ـ اداری،  [33]

سط  کاهش متو شوه،  طالق، ر یاد،  کاری، اعت بی

IQ واردات و صادرات کاالهای قاچاق، کـاهش ،

ارد متعددی هستند مو... شدید اخالق عمومی،

ست کار نی مورد ان عداد . ندکه  شی، ت اسیدپا
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تعداد زندانیان ـ خاصه زندانیان سیاسی ـ 

ها، زنان و  خواب های دادگستری، کارتن پرونده

میلیــارد دالر  13تـا  12کودکـان خیابــانی، 

ــرای  ــی ب ــان جاسوس ــاق، داوطلب ــاالی قاچ ک

سرائیل  بها شور در  خانه سفارت که  های آن ک

ــه و ــان ترکی ــی آذربایج ــه م ــد مراجع ، کنن

ترا  پرونده مت و اف شاعه دروغ و ته سازی و ا

ها سایت مجازی، فحشا  توسط چند نشریه و ده

و ، «یابی صــیغه»های  و از همــه بــدتر شــرکت

به شجویان نخ شی دان ترا از  ی دوره خودک ی دک

وجوه بازی با سیانور  فقر و نداری و پارتی

شان می حران را ن عدد ب هد مت تی. د سوف  ح فیل

معروف نظام، آقای رضا داوری اردکانی، که 

تر وارد مب موالً کم سی میامع شوند در  حث سیا

له نوان  مقا حت ع به »ای ت یران  عه ا یا جام آ

ها  رســانه)« گردد؟ زودی بــه اعتــدال بــازمی

ــد می( 30/3/31 ــثالً  :گوی ــه م ــرایطی ک در ش

شور می سمی ک یون ر ماه  تلویز پنج  ید در  گو

یک سی و  سال،  چاق اول  ستگیر  هزار قا چی د

جا از ... اند شده جا و آن هر روز در این و 

ش پرده بردا شته  بزرگ و انبا سادهای  ته ف

یث شود و می می ما از ح ند  مواد  گوی صرف  م

ها و از حیث بازدهی  مخدر و تلفات در جاده

فهرست جهانی  رصد در مقام اول یا در... کم

باید نگران به خطر افتادن ... قرار داریم
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بودآر عادت ... مان  ساد  به ف ما   اهرًا 

ایم یا اصالً آن  ایم و به آن رضایت داده کرده

جز در هوای اعتماد و ... دهیم را تشخیص نمی

به  ماعی  ستگی اجت ستگی و همب ستی و پیو دو

مان نمی م آر قق آر یرا تح شید ز ن اتوان اندی

ساد را  جای ف صالب  که  ست  ین ا به ا سبوق  م

شد ته با با... گرف خالق  سمیناری  نوان ا ع

سائل  مه م یان ه شده و در آن از م شکیل  ت

کشور ... اند اخالقی صرفًا از حجاب بحث کرده

خلق ... به گروه خاصی از مردم تعلق ندارد

شکن از  نه ب هی   ند،  هال خدای مه ن سر ه سرا

برکن نه  هال و  ین ن ست . ا ضیلت ا تدال ف اع

ندگی  نه ز ظم عادال عین ن می و  مال آد یه ک ما

ای بــه حمیــد  هــری در نامــهعلــی مط ".اســت

بری  با ره یدار  که در د ست  شته ا حانی نو رو

لق و » شی از تم فن نا که تع ید  تی گفت جمال

چاپلوسی شما بسیای از حضار جلسه را متأذی 

 . (31تیر  11پیک نت )« ساخت

آقای حداد عادل که به رهبری نزدیک است در 

خــود در آبعلــی ـ طــرب  14/23/31ســخنرانی 

مدتی است که متوجه  رهبر" :والیت، گفته است

 (Entekhab.ir) ".اند خطر بزرگی برای انقالب شده

عالم  سالمی ا هوری ا گانی جم تاق بازر ئیس ا ر

کرد که ایران در مبادالت جهانی از آخر صف، 

در مورد صادرات بیهوده ": وی گفت. اول است
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نیم یف نک مان تعر بادالت . از خود ما در م

ت آن رسیده که وق. جهانی اصالً عددی نیستیم

صف جای و یت به  عیش، واقع نیم و ها را  ال ببی

ــیم ــالش کن ــود ت ــکالت موج ــل مش ــرای ح  ".ب

(www.pyknet.net ،33  ـــــاه ـــــحاق ( 31دی م اس

جمهــوری، از  جهــانگیری، معــاون اول ریاســت

طه شین راب ئیس پی یک ر کزی،  ی نزد نک مر با

نژاد  بهمنی، با بابک زنجانی و وزرای احمدی

برداشت و امروز پس از یک سال با او، پرده 

تواند  نمی بازداشت بابک زنجانی، کل حاکمیت

میلیارد دالر پول مردم را از او وصـول  7/1

 (13/32/31روزنامه ها . )کند

تری،  سی کالن که عی شاورزی،  سبق ک یر ا وز

سئله با م ست  طوالنی ا شاورزی  سالیان  ی ک

ایران درگیر است؛ ضمن انتقاد به آمارهای 

ــت ــط دول ــدی غل ــاحبه احم ــژاد در مص ــا   ن ب

تیـر  34های مجـازی  رسانه)ی قانون  روزنامه

 43که تولیدات کشـاورزی مـا : گوید می( 3131

تـن اعـالم  میلیون 333میلیون تن است و نه 

میلیون  02نژاد  احمدی. نژاد توسط احمدی شده

تن علوفه را هم جزی تولیدات کشاورزی حساب 

ــرده ــری در ! ک ــن 31آقــای کالنت  3131 بهم

: مجددًا هشدار داده است( های مجازی رسانه)

شت " شیان بردا سانیان و هخامن مان سا از ز

ا در  اضافه از منابع آبی کشور نداشتیم اّم
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های  میلیارد مترمکع  آب 312سال فقط  13این 

 73شیرین فسیلی صدها هزارسـاله کـه حـدود 

صد صرف  آب در بود را م نی  شیرین زیرزمی های 

میلیارد مترمکعـ  آن در  73کردیم که حدود 

ــت 3 ــوده اس ــته ب ــال گذش ــت را ...  س جمعی

یت  ین جمع که ا فل از این یم غا فزایش داد ا

ند ندگی ک باد ز شور آ یک ک ید در  بدون . با

ناب یت، م های جمع به نیاز جه  شور را تو ع ک

شتیم  تاراا گذ به  ها  فع نیاز ... برای ر

یه نی تخل ند یع ین رو مه ا یران از  ادا ی ا

تا برز  نوب ال شرق  ج های آزاد و از  دریا

شور  شرقی ک های  تا مرز گرس  به زودی ... زا

جای ایران مثل گاوخونی خشک خواهد شد   همه

ست...  گر سیا ین  ا نیم ا عوض نک مان را  های

. کنیم کشور را همراه نسل خودمان نابود می

با آب ما  که  می کاری  نی  نیم  های زیرزمی ک

سل نی ن عد، یع سل ب نی دزدی از ن نه  یع شی،  ک

کنیم بلکه تمام  تنها آب شیرین را تمام می

می بان  شور را بیا نیم ک برای . ک شته  سال گذ

میلیون نفر غذا وارد کردیم، فقط بـرای  00

کردیم و  تولیدمیلیون نفر در داخل غذا  11

نداریم  نایی  ین توا شار بیش از ا گر ف و ا

یران  سرزمین ا مرگ  شود،  حد وارد  بیش از 

 ".دخواهد افتاتر اتفاق  سریع

ای در سپاه، آقای علی  هللا خامنه ی آیت نماینده
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سم هه سعیدی، در مرا شت د که  گرامیدا جر  ی ف

 31هـا  رسـانه)در حرم معصومه برگـزار شـد 

اجازه ندهیم آمریکـا : "، گفت که(3131بهمن 

از شرایط امروزی ما سویاستفاده کند و این 

بی شع شرایط از  ل  ا گر  سخت طا ست و ا تر ا

تر مقاومت  باید بیش پیروز شویمخواهیم  می

نداریم  فی  مذاکره حر با  طه  نیم، در راب ک

دانیم دشمن تا اسالم را از بین نبرد  اما می

شید هد ک ست نخوا خود د قدامات  قای ." از ا آ

 3130سـال "دکتر رنانی اقتصاددان گفـت کـه 

است چون  "ی توسعه پایان حضور دولت در عرصه

 واهد داشتهای جدید نخ دولت پولی برای طرب

 (.3131دی  17شرق )

نه ست یک نمو حص  ندی م یق و تف شی تحق گزار

ستاد مبـارزه بـا قاچـاق "مجلس از عملکرد 

در  3133اردیبهشت  13که در  است "کاال و ارز

ست شده ا نده  سالمی خوا شورای ا لس  . صحن مج

سـال بعـد از فرمـان  32این گـزارش درسـت 

 شود برای مبارزه با قاچاق، بیان میرهبری 

در این گزارش آمده . آموز است و بسیار عبرت

میلیـارد 33تـا  33بین  3133است که در سال 

به چاق، جا کاالی قا ین  دالر  شده و از ا جا 

میلیون دالر کاال کشف شـده و  322فقط  ارقام

طبــق آمــار امــوال تملیکــی کــه توســط رأی 

به صدور رأی قطعی منتهی شده فقط  ها دادگاه
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ماحصل مبـارزه بـا "میلیون دالر بوده که  02

 .باشد می" قاچاق

طبق این گزارش؛ اثربخشی مبارزه با قاچاق 

رد و نـه در هزار بوده، و آن هم موارد خُ  1

کالن چاق  مده . قا صراحت آ به  گزارش  ین  در ا

که مبارزه از طریق انتظامی و نظامی مقدور 

ــادی و  ــای اقتص ــق ابزاره ــت و از طری نیس

این گزارش عواملی . باید عمل کرد بازرگانی

اکثر  نچند شغله بود"، "بیماری رشوه"چون 

و " ای موضــوع حاشــیه"، "رؤســای وقــت ســتاد

" مزیت نسبی کاالهای خارجی"، "ریسک پائینی"

عــدم "، "منــاطق آزاد و ویــژه اقتصــادی"، 

شور و  کل ک سی  عات، بازر ظارت وزارت اطال ن

یش از تعدد مبادی رسمی ب"، "دیوان محاسبات

، "ون امکانات و الزاماتواحد گمرکی بد 342

و  GPSترانزیت کـاال بـدون "، "فساد اداری"

خل کردن آن در دا سوب  مامی "، "ر بت ت عدم ث

اطاله "، "حوزه قضایی"، "شناورها در دریا

سی قض "، "دادر ئت و ن کام برا صدور اح ثرت  ک

دار نبـودن تمـامی  شناسنامه"، "آرای صادره

سکله لت "، "ها ا صورت دو به  نوز  سفانه ه متأ

ط عاد و  رجدی خ شور و اب به ک کاال  چاق  قا

." آثــار مخــرب آن را حــس نکــرده اســت

شورن" گانی ک ظام بازر کارایی ن عالم "ا ، ا

بین  رقمیقاچاق، شود که  مالحظه می. کرده است
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 13و  3133میلیـــار دالر درســـال  33تــا  33

، در چه حدی بـرای 3131میلیارد دالر در سال 

سئوالن  بیم تی  تاده  مملک پا اف پیش  یت و  اهم

ند ده گزارش، مان ین  ست، ا گر  ا گزارش دی ها 

هد  قق نخوا یری تح خورد و تغی ند  خاک خواه

ای کار در فقدان  بیماری اصلی و ریشه. یافت

هــا، احــزاب، ســندیکاهای  هــای رســانه آزادی

 .باشد ذینفع، می

ر و فسـاد و مبارزه با فق»مانند فرمان  [33]

بـاز در و  3131بهشـت  در اردیرهبری « تبعیض

برای مبارزه با قاچاق ارز و کـاال  3133سال 

یرًا و  قاومتی»اخ صاد م بدون ... و« اقت که 

دکتــر حســن . نتیجــه بــوده و خواهنــد بــود

سخنرانی نسبحا نوان خود ی در  حت ع قی "ت تل

... : گوید می "ما از توسعه به سامان نیست

جای  معلول به  هد علتها را  سببات  ف ها و م

ــرار داده ــم ق ــعه  نمی ای ــرای توس ــوان ب ت

مه مود  برنا کز پژوهش)ریزی ن لس  مر های مج

هـای  مرکز پژوهش (31آذر  30233شماره مسلسل 

 31733مجلس در گزارش خود به شـماره مسلسـل 

میلیـون نفـر  0/3»: نوشت که 31مورخ خرداد 

ــردان  ــود دارد، م ــرده وج ــر ازدواا نک دخت

یلیـون نفـر م 31، 31ازدواا نکرده در سـال 

بین سن بلوغ و ازدواا دختران ... اند بوده

در ... سال فاصله افتاده 33سال و پسران  33
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میلیـون دختـر  3میلیون پسر و  3، 3133سال 

وجـود ( سـال 13تـا  12بـین )آماده ازدواا 

میلیـون زن  4، حـدود 3133در سال ... داشته

میلیـــون زن بیـــوه وجـــود  3/3مطلقـــه و 

مشخص شـده کـه  3137سال در تحقیق ... داشته

دورآ ( دختر و پسـر)آموزان  درصد دانش 3/37

سطه همجنس ند متو که . گرا بود سپیگری  سن رو

 33سـال بـوده بـه  12باالی  3132و  3102دهه 

درصـد روسـپیان  33... سال به بـاال رسـیده

تهران با اطالع همسرانشان دست به روسپیگری 

نــژاد بــرای حــل  برکشــیدن احمــدی.زننــد می

ها بود ولی خود او و عملکردش به خلق  انبحر

 .های جدیدی انجامید بحران

رشد منفی اقصاد، تورم، رشد نقدینگی، مسکن 

، گسترش مهر، فساد گسترده مالی ـ اداری

ی بابک زنجانی و نابودی منابع  رشوه، پدیده

قه و  یی در منط شنج افزا لی، ت صل ... م حا

 .نژاد بود این برکشیدن احمدی

در مـورد اسـرائیل  امریکامصوبه کنگره  [12]

اســرائیل متحــد : کــه دو نکتــه مهــم داشــت

ستراتژی سالبامریکاک ا کاهای  ست و دوم   امری

.  تـــوان در اســـرائیل ذخیـــره کـــرد را می

ای  منظور حتمًا سالب هسـته( 30/3/31ها  رسانه)

سالب یره  چون ذخ ست،  مر  ا یک ا عارف  های مت

سابقه شد دار می عادی و  ی». با ته « رهذخ نک
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شداردهنده تی در  ه صرف آ برای م که  ست  ی ا

سرلشــگر فیروزآبــادی . منطقــه خواهــد بــود

اخیرًا خبری دیدم که عربستان به »: گوید می

سیه و  کارو به  امری شما  که  غام داده  پی

عراق را  ساب  عش ح تا دا ید  مک نکن عراق ک

بعد ما خودمان به شما برای نابودی . برسد

وز فقــط بحــث امــر... کنیم داعــش کمــک مــی

له  حث مقاب که ب ست، بل طرب نی ندگی م بازدار

های مغولی مطرب است که باید برای  با هجوم

 (13/0/31ایسنا )« آن آماده باشیم

ــه ــتمدار کهن ــینجر، سیاس ــری کیس کار و  هن

ل   جنگ کاط ید میامری یران » :گو با ا بل  تقا

مصاحبه با )« تر از مقابله با داعش است سخت

Global Research وبسایت خبری (. 37/4/31ها  هرسان

مروز» سیه ا یایی « رو یروی در که ن بر داد  خ

کا هز  امری یزری مج سالب ل به  فارس  لیج  در خ

ادهای دار و پهپ های توپ برای شکار قایق. شد

قـبالً اعـالم شـده ( 31آبان  13نت  پیک)ایران 

 .شلیک لیزری یک دالر هزینه دارد بود که هر

 Eric؛ امریکاکر های ف سه نفر از محققان اتاق

Edelman, Dennis Ross and Ray Takeyh  ــپتامبر  33در س

ــه 1230 ــ در مقال ــه یای تحلیل ــتند ک : نوش

جمهوری اسالمی یک ملت ـ دولت عادی نیست »

که سعی کنیم عالئق قانونی آن را درک کنیم، 

ید  ئه تول که توط ست  یدئولو یک ا یت ا یک هو
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ند می یران و ... ک کاا ها امری  یدر دو انت

جمهوری . طیف مخالف خاورمیانه قرار دارند

حدودیت یل م به دل سالمی  یدئولو یک و  ا های ا

. تواند متحد غرب باشد اپورتونیسم محض نمی

های تروریستی سنی  مخالفت مشترک آن با گروه

ها را  ید مال که تهد ند  کور ک ما را  ید  نبا

 «تحمل کنیم

کشورهای عربی عضو : روزنامه العرب نوشت که

همکــاری خلــیج فــارس معتقدنــد کــه شــورای 

ــه  ــژوهش و ادام ــران از پ ــورداری ای برخ

ثبانی در  ای سب  افزایش بی های هسته فعالیت

سته سلیحات ه بت ت شد و رقا هد  قه خوا ای  منط

ــت ــد داش ــال خواه ــه دنب ــل از . )را ب نق

 (31آذر  1دیپلماسی ایرانی 

BBC  در وبسایت خـود نوشـت  31آذر  1دوشنبه

 :که

اقدامی برای خاورمیانه وجود متأسفانه هی  

. ندارد که بتوان آن را سهل و ساده دانست

کاری که در این زمینه ارائه شود با  هر راه

ظه سختانه محاف فت سر کاکاران  مخال یی امری

ماد  یران اعت به ا که  شد  هد  برو خوا رو

های فشار از سوی اسرائیل،  ندارند و از البی

. رندگی کشورهای سنی عرب و ترکیه تأثیر می

حلی  به همین دلیل شاید دست یافتن به راه

سترده ظر  تر در کوتاه گ به ن یرممکن  مدت، غ
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 .برسد

نقل از دیپلماسی ایرانی )روزنامه االهرام 

 :نوشته است که( 31آذر  33

ــت  1223در ســال  - ــترین میــزان محبوبی بیش

 72ایران در بسیاری از کشورهای عرب میـان 

 72تـا  42بـه  1233در سال . درصد بود 32تا 

 .درصد کاهش یافت

؛ در پاسخ به ایـن سـؤال کـه 1230در سال  -

قه» بات منط صلح و ث به  یران  مک ا نه « ک چگو

ها،  ها، مصری درصد؛ اردنی 33تا  70بین است؟ 

 37. ها نظر منفی داشتند ها و اماراتی سعودی

 .هم نظر منفی داشتنددرصد عراقی 

ند  - بی معتقد شورهای عر قاطع ک یت  که اکثر

 .ای است ایران به دنبال سالب هسته

چی، مذاکره قای عراق سته آ شد ه نده ار ای  کن

شبکه  به  یران،  عالم»ا که« ال ست  ته ا : گف

بازگشت به پیش از توافق  نو یک سناریوی »

خــروا پرونــده ایــران از ... خطرنــاک اســت

ختالف  صلی ا موارد ا له  یت از جم شورای امن

یکی دو  بر سر... های مذاکره است میان طرف

موضوع، مدتی هست که مذاکرات تقریبًا متوقف 

کردن راه یدا  به پ فق  ما مو ست و  حل  شده ا

 «.ایم نشده

آبـان  32نقل از دیپلماسی ایرانی )الحیات 

گر جهـان  تحلیل سمعان ای از جورا مقاله( 31
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که شت  سته جایگزین»: عرب نو فق ه ای  های توا

ست شتناک ا سیار وح عش در ... ب یه دا نگ عل ج

طوالنی سوریه  طوالنی و در  ست عراق  ... تر ا

حتی با ادبیات دیپلماتیک نسبت وندی شرمن 

ایران از شبه ... دهد به بروز جنگ هشدار می

 «.کند جزیره تا بالد شام را آزادانه شنا می

در »: نوشته است که (wp.me/P2GDHh-Rk)احمد سیف 

در مالقاتی کـه بـین جـان  1230ماه سپتامبر 

و پادشاه عربستان  امریکاارجه کری وزیر خ

بازار  ستان  که عرب شد  فق  فت، توا جام گر ان

 «.جهانی نفت را با نفت ارزان اشباع کند

 13نقل از دیپلماسی ایرانی )نشریه النهار 

شــرط »: ای تحــت عنــوان ، در مقالــه(31آذر 

از « اعراب برای تحقق مذاکرات نهایی چیست

که شت  مارات نو لت ا فق »: قول دو ما توا

خواهیم که تأکید کند منطقه به  مستحکمی می

( های کشتار جمعی سالب)سمت رقابت تسلیحاتی 

فت هد ر سته. نخوا مه ه مارات برنا می  ا ای مه

صلح ما  شامل غنی دارد ا که  ست  سازی  آمیز ا

اینکــه در منطقــه  بــرایشــود  اورانــیم نمی

ــاد می ــاب ایج ــد ارع ــذاکرات . کن ــت م موفقی

سته لیج  ه بات در خ ید ث به ای با فارس را 

عنوان یک شرط محقق کند، بدون توجه به این 

ست و  کن نی هایی مم فق ن به توا سیدن  شرط، ر

ــکاف نمی ــالی از ش ــد خ ــا ها و چالش توان ی یه
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 «.باشد

شش  جه  شاور وزاری خار لر، م ید می آرون دیو

و از پژوهشـــگران ارشـــد  امریکـــادولـــت 

شکده  سون»اندی سی « وودرو ویل فارن پالی در 

( 31آذر  12اســـی ایرانـــی نقــل از دیپلم)

ید می فوذ »: گو حوزه ن یران  قالب ا بل از ان ق

قه. بود قدرت منط یک  نون  ما اک ست ا . ای ا

های مشابهی با چین و ویتنام  سیاست امریکا

داشت، اما هر دو کشور همچنان جوامعی تحت 

احتماالً در مورد ایران هم ... کنترل هستند

بود خواهیم  ست  مین سیا یر ه ست ... پیگ سیا

ای ایران که  نه کنترل برنامه هسته امریکا

بدبینان معتقدند که رئیس . خرید زمان است

بدون  سفید را  کاخ  ست  یدوار ا هور ام جم

له هی  حم ستور  یا  د ند  ترک ک یران  به ا ای 

ند ند بگوی قدانش بتوان که منت بل از این : ق

سید، م  ر به ب ما  شم  لو چ یران ج قط ... ا ف

هور آرز می ئیس جم برای ر نیم در توانیم  و ک

ای ایران چیزی بیش از ابتکار  پرونده هسته

یاورد ست ب به د با  کاصدای « کو در  امری

: از قول سازمان ملل اعالم کـرد کـه 33/3/31

ــض » ــراق، نق ــلیمانی در ع ــردار س ــور س حض

قابل یادآوری « .های شورای امنیت است تحریم

و اروپـا در  1227است که واشـنگتن در سـال 

و فرمانـده آن، سـردار ، سپاه قدس 1233سال 
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 .اند مانی، را حامی تروریسم اعالم کردهسلی

از قول عراقچی در جلسه  31آذر  33ایسنا در 

در  3+3»: ملی مجلس نوشت کهکمیسیون امنیت 

تی داده  خود تغییرا مز  طوط قر بات و خ مطال

ست طوالنی... ا مذاکرات  مان  چه ز شود  هر تر 

بد  مذاکرات مسقط... تر خواهد شد شرایط سخت

بود ته  سخنرانی  «.پیش رف هم در  بری  ره

ای داشتند که طرف  عمومی خود تلویحًا اشاره

 .کند مذاکره کننده، حرفش را عوض می

 ی جدیدی بنام  اسلحه ها اعالم کردند که رسانه

یایی » یروی در سی ن کاماهی جاسو در « امری

شده ته  خدمت گرف به  فارس  لیج  ین . خ روب »ا

شود و قابل  که دیده نمی (Ghost Swimmer)« شناور

ــت می ــرل نیس ــایر  کنت ــین و س ــد دورب توان

تجهیزات را حمل کند، به منطقه دشمن نفوذ 

ــرک کنش می ــد و تح ــزارش  کن ــمن را گ ــای دش ه

 .کند می

  Oded، ی طرفدار جنگ  و اسرائیل یک نویسنده

Yinon’s، اسـتراتژی»ای تحت عنوان؛  در مقاله 

ــه  ــرائیل در ده ــرب« 3332اس ــه ط ــت ک  نوش

ست که صهیونی ست  ین ا نه ا برای خاورمیا :  ها 

اواًل ـ اسرائیل قدرت برتر منطقه باشد و 

ثانیًا ـ کشورهای عرب کوچک شوند، برحس  

قومی و مذهبی و کشورهای عرب به ترتی  هدف 

بود ند  ها  .خواه یدی از مرز سیم جد نی تر یع
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 .در خاورمیانه

که  امریکای  ترس کشورهای اروپایی از کنگره

صو ست با ت به شک مذاکرات را  قوانینی،  ی  

ــاند، آن ــته بکش ــدام واداش ــه اق ــا را ب . ه

وزیر بریتانیا، به سناتورهای  کامرون، نخست

کا میامری فن  ند و از آن یی تل می ک هد  ها  خوا

یه  یدی برعل حریم جد مذاکرات، ت حین  که 

ـــد ـــوی  نکنن ـــران تص ـــه . ای وزرای خارج

شد  سئول ار سه و م مان و فران یا، آل بریتان

خارجی ست  مه سیا پا در نا یه ارو ای  اتحاد

به  شتر  جال بی ستار م نی، خوا شترک و عل م

شدند یران  با ا سی  ید  آن. دیپلما ها تأک

های سختی در راه است و  کردند که هنوز چالش

میان ایران و جامعه جهانی  های حساس تفاوت

شود طرف  ید بر شد . با مات ار هار دیپل ین چ ا

کرده شزد  پایی گو ن ارو صتی م"که  دا ا فر

ش که  یم  شودتاریخی دار کرار ن گز ت . اید هر

که نگاه جهان به ماست، باید تعهد  در حالی

تالش  تا  هیم  شان د سی ن به دیپلما خود را 

کنیم مسئله اتمی ایران را در مهلت تعیین 

ترین راه  این مطمئن. شده از میان برداریم

برای رسیدن به راه حلی فراگیر و ممتد است 

 .تر سازد ان و منطقه را امنتواند جه که می

دیوانگی این هشدارها، حکایت از احتمال  "

یی دارد که حتی اروپاییان امریکاطلبان  جنگ
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ست را کرده ا گران  شدت ن به  باراتی . هم  ع

فرصــت "، "تعهــد خــود بــه دیپلماســی"چــون 

ست"، "تاریخی به ما هان  گاه ج سیار  "ن ب

ــامطمئن از  ــال، ن ــین ح ــداردهنده و درع هش

نگ صمیم ج بان  ت کاطل ستامری خاب . یی ا انت

که  امریکاوزیر دفاع جدید  "اشتون کارتر"

یران  یه ا ظامی عل له ن جدی حم یان  از حام

ست یران ا به ا ضمنی  شدار  ست، ه او در . ا

کرده کـه آن را گزارشی منتشر  1223سپتامبر 

ــران" ــا ای ــگ ب ــه راه جن ــدنا "نقش . میدن

یه  پیش نگ عل حان ج گزارش را طرا ین  نویس ا

 1223آقـای کـارتر در . عراق نوشـته بودنـد

برای  شی  یت "گزار کز امن کامر ید یامری  "جد

نوشت که گزینه نظامی را جزی جدایی ناپذیر 

اســتراتژی متوقــف کــردن برنامــه تســلیحات 

ــته ــته هس ــران دانس ــود ای ای ــوب. )ب الگ،  ل

چین و روسـیه (. 31آذر  33دیپلماسی ایرانی 

ستند ما نی ست  طه. دو ما و از  از نق ضعف  ی 

ما سو با  غرب  شمنی  مید ستفاده  ند و  یا کن

ما  به  خود را  یت  کم کیف خدمات  ها و  کاال

نده در  می یین کن شی تع چین نق شند و  فرو

تخری  تولید صنعتی و کشاورزی ایران داشته 

ست ب. ا سیه  خوبی در رو به  یران  کارت ا ا 

می بازی  هان  ند  ج خود را ک مادی  نافع  و م

 .کند لحات می
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آقــای دکتــر  ریــف بــا  رافــت دیپلماتیــک 

که می ید  بل ": گو هم قا با  شار  مذاکره و ف

ـ و ولی اگر مجاز بود  " .جمع نیستند

درآینده شاید مجاز شود ـ که ابعاد فشارها 

ها، چه  ییامریکاشد که  را بشکافد، معلوم می

گفته بدون تردید به . اهدافی در سر دارند

دان  ، متفکر آلمانی حقوق"یورگن تودنهوفر"

مه سیحی و روزنا کرات م حزب دم ضو  گار و ع ، ن

کا تازه امری پا آش  می و ارو ند  ند  ای دار پز

طبـق گفتـه درسـت ( 1233 انویه  34آینده، )

ایــن متفکــر، اول بایــد تبلیــغ کننــد کــه 

مت ستند و حکو ست ه سلمانان تروری قوق ها  م ح

کنند و سالب کشتار جمعی  بشر را مراعات نمی

فراهم  ظامی  له ن برای حم شرایط  تا  ند  دار

می. شود ستی  به در های  او  که پهپاد ید  گو

فرین مرگ ته آ مل یاف شکل تکا باران "،  بم

است کـه برعلیـه  3312چرچیل در دهه  "پلیسی

شمال غ سودان و  من،  عراق، ی سطین،  بی فل ر

ــباط در امپ ــظ انض ــرای حف ــد، ب ــوری ارهن ط

گوید که  او درست می. رفت ر میانگلیس، به کا

با اف نگ  به غج یافتن  ست  برای د ستان  ان

نگ  سیا و ج کز آ ستراتژیک در مر ضوع  ئوا مو

در عراق برای نفت و چالش با ایران بر سر 

مدار" شور ترور به "ک تاد  یا مع که گو ست  ی ا

در و برای تسلط یافتن کامل مواد اتمی است 
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 .خاورمیانه است

سـازی  عـاری 1233ون قـان"نویس  متن کامل پیش

کرک ـ "که توسط " ای ایران از سالب هسته

ندز سنا و " من به  ئه  برای ارا سناتور  دو 

ندگان  لس نمای کامج شده و در  امری یه  ته

هم شده و  صوی   سنا ت بانکی  سیون  نون  کمی اک

تا  توی آن  به و ما  یدهای اوبا یل تهد به دل

  آن در سنا به تصوی(30فروردین  0)مارس  10

 (kirk)در سایت آقای کرک  افتاده است،تعویق 

 17نـویس  در ایـن پـیش. رسـی اسـتقابل دست

حریم صفحه سیعی از ت سیار و سترش ب های  ای گ

سؤول سافرتی م عدنی و م تی، م ین، مالی، نف

هــای خطرنــاکی اســت کــه  خــواب. آمــده اســت

این . اند یی برای ما دیدهامریکاطلبان  جنگ

و اگر  بانکی سنا تصوی  شدطرب در کمیسیون 

در سنا تصوی  شود به ترتی  در سال آینده، 

شـهریور،  34مـرداد،  31تیر،  33تیر،  3در 

هـای  تحـریم 3130آذر  34آبـان و  33مهر،  33

ــانونی  ــران ق ــه ای ــاکی برعلی ــیار خطرن بس

 .د شدنخواه

)www.banking.Senate.gov/Public/Index...( 

رئیس سابق اطالعـات نظـامی " عاموس یادلین"

ی  ای در روزنامـــه اســـرائیل، طـــی مقالـــه

: نوشت که( 1233 انویه  1" )رنوتآحا یدیعوت"

سالمی" لت ا می" دو ید ن سرائیل را تهد ند  ا ک

http://www.banking.senate.gov/Public/Index
http://www.banking.senate.gov/Public/Index
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ترین تهدید علیه اسرائیل،  تاکنون جدی... 

ای شدن ایران بوده است، بلکه در سال  هسته

میالدی سرائیل  نو  برای ا ید  مین تهد یز ه ن

ــان ــد کماک ــد مان ــاقی خواه ــل از . )ب نق

www.irannuc.ir" )ان طلبـ از جنگ" جان پیتر هانا

معاون " چنی دیک"آمریکا و مشاور امنیت ملی 

ــه ــر در مقال ــوش پس ــارن  ای در وب ب ــایت ف س

ــت  ــدید از سیاس ــاد ش ــمن انتق ــی، ض پالیس

مااوب میا یران  مورد ا که در  سد  قت : "نوی و

او ". تغییر ر یم در ایران فرا رسیده است

له ین مقا می در ا طوالنی  کا  ی  که آمری ید  گو

به یت تجر هار موفق توجهی در م بل  یز  ی قا آم

ندپروازی سته بل ند  های ه شورهایی مان ای ک

یران را دارد می. ا شاره  هه او ا به د ند  ی  ک

هـای  بـه برنامـهکه در آمریکای التـین  3332

در برزیل و آر انتین به ای  هستهساخت بم  

های غیرنظامی و  دلیل انتقال قدرت به حکومت

یم  سقوط ر  یل  به دل نوبی  قای ج در آفری

بالروس  ستان و  کراین، قزاق ید و در ا آپارتا

بـه  3333به دلیل فروپاشی شوروی و در سـال 

ی اسرائیل به رأکتور اتمی عراق  دلیل حمله

فــارس  ل بعــد در جنــگ نخســت خلــیجو ده ســا

سازی اورانیوم عراق برچیده شد  ی غنی برنامه

" الکبــار"أکتــور ی اســرائیل بــه ر و حملــه

افی موجـ  ذو تهدیـد جـدی قـ 1227سوریه در 

http://www.iranvnuc.ir/
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در " ر ملیاالبراتو"ای به  انتقال مواد هسته

که  دهد او ادامه می .ایالت تنسی آمریکا شد

نی بوش  ایرا که   پس از این یران را ها  ا

شرارت" حور  نی" م ید، غ یق  نام سازی را تعل

ایـران هنـوز قابـل  1221تجربه سال . کردند

: " نویسد که او در ادامه می. استفاده است

تاریخی ...  گوی  با ال کامالً  به  ین تجر ا

می شان  که ن قت دارد  یم مطاب هد ر  های  د

کن  صورتی مم ها در  کار تن تاتور و فریب دیک

ای خود را رها کنند  هاست دستور کارهای هست

که با یک محرک بسیار قدرتمند ـ تغییر 

له یم، حم شاری  ر  مال ف صرفًا اع یا  ظامی  ی ن

برای توسل به زور  مانند تهدید بسیار جدی

دهد ـ  که بقای ر یم را درمعرض خطر قرار می

ــه ــوند روب ــی." رو ش ــه م ــه  او ادام ــد ک ده

ایران را سر میز  1231ی  های فلج کننده تحریم

در  333او به قبول قطعنامـه . اکره آوردمذ

تهدیـدهای سیاسـی، "کنـد کـه  اشاره می 3333

افـزایش  3333اقتصادی و نظامی در طول سـال 

قای  بود و ب ته  سالمی یاف هوری ا ظام جم ن

او ." ایران را در معرض خطر قرار داده بود

تیر نهایی را سرنگونی هواپیمای مسافربری 

او به اوباما  انتقاد. داند می 132و کشتار 

این است که فشار روی ایران را کم کرده و 

طلبــان را قبــول نــدارد و در  راهبــرد جنــگ
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 1233در سـال "گوید کـه  پایان با قاطعیت می

 نقـل از" )گوید خواهیم دید چه کسی راست می

www.irannuc.ir/content/2471) 

جدید اوباما، اشتون کارتر، در  وزیر دفاع

ماد  س  رأی اعت برای ک کا  سنای آمری ست  نش

فت فوری و دو : "گ ید  نه، دو تهد در خاورمیا

واقعی برای ایالت متحده وجود دارد که  رخط

نشریه فارن ." داعش و دیگری ایران است ییک

پالیسی نوشت که اشتون کارتر برای جلوگیری 

سالب به  یران  مت ا ستیابی حکو سته از د ای،  ه

هره به ب قد  نوین  معت های  یری از ابزار گ

یک  شکل  به  ظامی  صادی و ن سی، اقت دیپلما

همواره گفته اسـت  1223پارچه است و از سال 

شی از  نوان بخ به ع ید  ظامی با قدام ن که ا

شود و  ته  ظر گرف به در ن مه جان ستراتژی ه ا

ی مجـــزا  نـــه در صـــورت یـــک گزینـــه

(www.radiofarda.com/articleprintview...) 

دیدگاه تنگ و صل  حاکمیت باعث شده کـه  [13]

نوی  مادی و مع سیع  نات و ند از امکا نتوا

حتی بخش نسبتًا دمکرات . استفاده کندایران 

و چـه پـس از  30تا  74حاکمیت، چه در دوره 

ی  گرا در این چاله ، از ترس حاکمیت مطلق3131

حصر و . اند ، گیرافتاده«خودی ـ غیرخودی»

ــدان دل ــد و پروندهزن ــوزان منتق ــازی و  س س

تبلیغات دروغ و تهمت و افترا؛ هر روز این 

http://www.irannuc.ir/content/2471
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مرز خود ـ غیرخودی و در حالت شدید آن 

را « نفوذی ـ انقالبی»، «جاسوس ـ انقالبی»

سیع یق و ست تر و عم کرده ا که . تر  شیوه  ین  ا

حذف  شد و  شروع  قت  لت مو ستعفای دو از ا

کرد اله منتظری آن را تکمیل  صدر و آیت بنی

نه تنها در درون نیروهای انقالب که در کل 

در  3147ه در سـال آنچـ. جامعه گسترش یافـت

هـزار زنـدانی  0ام حـدود ها به اعـد زندان

ست  ضر نی هیچکس حا هم  نوز  شد و ه هی  منت

مسوولیت آن را بپذیرد یا از آن دفاع کند، 

ل   جه غا که و شت  یت دا ین واقع شان از ا ن

کردن،  مت  یا»حکو کی  یا  حذف فیزی نی و  روا

صیتی ست« شخ شان ا قدان و دگراندی ین . منت ا

ــدود  ــت و  12روال ح ــیده اس ــول کش ــال ط س

ــار را می علی ــه ک ــده کارنام ــوان  القاع ت

 3133وقایع پـس از انتخابـات . ارزیابی کرد

قف و  صد تو شیوه ق ین  که ا شان داد  هم ن

هند و های  رهبران انقالب. آموزی ندارد عبرت

دشاه جوان مراکش، آفریقای جنوبی و حتی پا

خود را  شیوه عه  که جام ند  کار برد به  هایی 

از شر این بالی خودی ـ غیرخودی، نجات 

تأمین  شور را  شرفت ک سعه و پی ند و تو داد

ند سی، راه. کرد قانون اسا ین  پذیرش  حل ا

شتار  شت و ک که ک ست  سطایی ا قرون و شیوه 

، تعریف شده حاکمان حل تداوم زیست تنها راه
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یامبر ا. بود ین پ با ا له  برای مقاب سالم 

بــه میــدان آمــد و حــق شــهروندی را تفکــر 

ابیطال  اولین منشور حقوق  بن پذیرفت و علی

لذا، . بشر را در فرمان به مالک اشتر نوشت

گرا هی  خویشاوندی  این رفتار حاکمان مطلق

شیوه  یک  ندارد،  سی  قانون اسا سالم و  با ا

تاریخی منازعات جوامع اولیه بشری است که 

بشری هم از سیصد سال پیش آن را حتی تجربه 

ــا ــه انن آنه ــورهایی ک ــرات  در کش را دمک

در ایــن شــیوه . نــامیم، کنــار گذاشــتند می

سرمایه کرد؛  فرار می عمل ها  ند،  ها و مغز کن

شوند یا به زندان  نشین می متخصصان یا خانه

ها امکان بروز  ابتکارات و خالقیتد، نافت می

ـ که عمومًا شخصیت  گویان یابند و تملق نمی

دار  ضعیف و اطالعات کم دارند ـ میدان

شدید  می ی  را ت ند تخر هر روز رو شوند و 

سامان می عه را ناب ند و جام .  سازند تر می کن

سالمی را  شورای ا شم  لس اول و ش گر مج شما ا

با سایر مجالس ـ مخصوصًا مجالس هفتم و 

محتویات، هشتم ـ مقایسه کنید، ادبیات، 

صوبات، با سیم ید، ... ها و زر سی کن را برر

هد داد شان خوا تر ن خود را به شکل  ین م . ا

، دموکراســی نیســت، «دموکراســی استصــوابی»

امروز هی  . استانتصاب با  اهر دموکراتیک 

مجلس " انتخابات و ضرورتتواند  حکومتی نمی
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ولی . در کشور خود را نفی کند "شورای ملی

شکل شیوه  هم  فوذ  م قدرت و ن گیری، اداره، 

موقعی که مجلس ایران به . این مجالس است

شعبه هری؛  قای مط بری  قول آ یت ره ای از ب

قام رآمار و ا. است؛ باقی قضایا معلوم است

شه نیم، ری مرور ک هم  با  گر  تر  را ا یابی به

ارزی میلیـارد دالر، درآمـد  3122: خواهد شد

سال و اگر آن را مقایسـه  13مملکت در این 

ســرمایه جــذب میلیــارد دالر  320کنــیم بــا 

تا  3341از )سال  02خارجی در کره جنوبی در 

در ایــن . بـه واهمـه خــواهیم افتـاد( 1221

. قــبالً آمدنــد ،های اجتمــاعی معضــلنوشــتار 

تخریــ  محــیط زیســت از خشــک شــدن دریاچــه 

نده یه و زای هوای اروم تا   یزا سرطان رود 

تهران و شهرهای بزرگ از نابودی بخش مهمی 

ها و مراتع تا نابودی بخش مهمی از  از جنگل

شان گی، ن یراث فرهن یت،  م ین واقع دهنده ا

ی بشری پیش  تجربه. دموکراسی استصوابی، است

عملکرد استالین، صدام، قذافی، : چشم ماست

محمدرضاشاه، رضاشاه، ملک حسن، حسنی مبارک 

هزار حاکم در قرون متمادی؛ بشر  و هزاران

بنــدی رســاند کــه  را بــه ایــن جمع 33قــرن 

دموکراسی، حقوق شهروندی و بعد حقوق بشر، 

ـــندیکاها و  ـــ  و س ـــذاه  و مکات آزادی م

، ضرورت توسعه و پیشرفت و رفاه پلورآلیسم
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آیا مسووالن این طرز فکر . هر مملکتی است

نباید از خود بپرسند که چرا فعالیت تمامی 

قوق  شجویی، ح گی، دان سی، فرهن عاالن سیا ف

کارگری و شری  سالمت... ب یت م آمیز  که فعال

صد می می سواس ر قت و و به د ند،  شوند،  کن

گردنــد و بــرای آنهــا پرونــده  بازداشــت می

له ساخته می شت می به پ ندان  شود و  های ز

ولی جاسوسان اسرائیلی در  شوند فرستاده می

شن در خیابان ب روز رو هران  سهولت های ت ه 

ترور  می مت را  ین حکو شمندان ا ند دان توان

میلیـارد دالر  13تا  12چرا سالیانه ! کنند؟

کاالی قاچاق به سهولت و بدون مانع وارد و 

چرا هزاران نفر چون سعید ! شوند؟ توزیع می

جانی بک زن ضوی، با ساد ... مرت ختالس، ف به ا

ــط ــ  رواب ــالی، تخری ــغولند؟... م و ! مش

های اطالعـــاتی،  اهمـــأموران فعـــال دســـتگ

! تواننــد ســر از کــار آنهــا درآورنــد؟ نمی

ی قضــیه در نظــارت استصــوابی و عــدم  ریشــه

عدم آزادی رسانه عات و  ست آزادی اطال تا . ها

 خواهیم این روش را ادامه دهیم؟ کی می

ید چک و جد شور کو حده  ک مارات مت الوالده ا

 :عربی با سرلوحه قرار دادن هفت درس بزرگ

 یمان به ساختن و تالش واقعیا: هدفمندی -3

آنچه برای تجارت خوب است بـرای دهکـده  -1

 خوب است[ دبی]
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 ها  ها و داخلی تساهل با خارجی -1

 ستیز نبودن بیگانه -0

 موفقیت در ریسک است -3

تمرکز بر امـور مهـم و وانهـادن امـور  -4

 جزیی

 .مردم ما مهم هستند -7

شرفت مدت کوتاه به پی هایی  توانسته در این 

، شش میلیون و 1230برسد که در ماه سپتامبر 

فر  هزار ن صد  سافر شش بی م گاه د از فرود

در . پـرواز 130هـزار و  13با . جابجا شوند

میلیون توریست را جـذب کـرده  33سال گذشته 

میلیـون  12برای جـذب  1212است و برای سال 

میلیارد  32و سالی  ریزی شده است نفر برنامه

-Iranنقـل از ... )دالر به ایران صادرات دارد

Emrooz.net 14/12/14) .دبی جـای فرودگـاه  فرودگاه

امام خمینی را که برای این کار طراحی شده 

 .بود، گرفته است

های مجلس شورای  در یک پژوهش که مرکز پژوهش

نوان  حت ع سالمی، ت سرمایه "ا قش  سی ن برر

اجتمــاعی در بهبــود محــیط کســ  و کــار در 

 33/23/31در  30217با شـماره مسلسـل "ایران 

ته ست، یاف جام داده ا بل  ان سیار قا های ب

ها را  ما این داده. تأملی به دست آمده است

ین می در ا ئه  کرده و ارا صه  هیم جا خال . د

ه پایه بنیاد شده سرمایه اجتماعی که بر س
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کی  ست، ی سعها برای تو مل  ترین عوا ی  از مهم

ست عه ا ند . جام مًا عبارت یه عمو سه پا ین  ا

 :از

 الزامات اخالقی و هنجارهای اجتماعی -

 های اجتماعی به ویژه اعتماد و ارزش -

های اجتماعی به ویژه در  در شبکه تمشارک -

اگر کشوری  .های داوطلبانه نهادها و انجمن

الیی از دارای نظام اقتصادی کارا و سطح با

عنی است که یکپارچگی سیاسی باشد به این م

با  ماعی  سرمایه اجت شت  شور انبا در آن ک

ست ته ا قق یاف یت، تح گر . موفق بارت دی به ع

ــه ــاعی پای ــرمایه اجتم ــرای  س ی الزم را ب

ی سیاسی و اقتصادی  یابی جامعه به توسعه دست

 .آورد پایدار، فراهم می

یافت عدم انصراف بسیاری از شهروندان از در

های اکید  ها و درخواست رغم توصیه یارانه، به

روحانی و حتی کل حاکمیت، دلیل  دولت آقای

.  پایین بودن سرمایه اجتماعی در ایران است

پژوهش کز  پژوهش مر تایج  یل ن های  ما در ذ

آوریم تا مشخص شود  مجلس شورای اسالمی را می

حد  به  یران  ماعی در ا سرمایه اجت چرا  که 

پایین ناکی  ست خطر ست . ا ین ا گر ا ته دی نک

ین داده سال که، ا به  بوط  شته ها مر  های گذ

اکنون بدتر از زمان  ، شرایط هم و حتماً  است

 .پیمایش خواهد بود
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 0531اعتماد به مشاغل خاص سال *

 (دارای سه گزینه کم، متوسط و زیاد)درصد 

 میزان اعتماد

 مشاغل  
 زیاد کم

 3/11 3/13 قضات

 4/13 3/13 رانندگان تاکسی

 1 1/77 دارن بنگاه

 3/33 0/03 تجار و بازاریان

 3/30 1/12 نیروی انتظامی

 1/77 1/3 معلمان

 3/71 3/3 اساتید دانشگاه

مالحظه می شود که مردم پرسش شده به معلمان 

 . و اساتید دانشگاه بیشترین اعتماد را دارند
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اخالقی مثل ( مثبت)صفات خوب کنید رواا  فکر می

صداقت، راستگویی، گذشت و امانتداری بین 

مردم در پنج سال آینده بیشتر خواهد شد یا 

 کمتر؟

 0533سال *

 درصد نگرش

 7/33 بیشتر خواهد شد

 1/31 کمتر خواهد شد

 3 فرقی نخواهد کرد

 (0531)های اخالقی در جامعه  رواج خصوصیت*

درصد تأیید توسط 

 شوندگان پرسش

 درصد ویژگی اخالقی

رواا راستگویی و پرهیز از 

 دروغگویی

1/33 

رواا امانتداری و حفظ 

 اسرار و اموال دیگران

0/13 

رواا گذشت، فداکاری، عفو و 

 بخشش

0/14 

 3/33 رواا انصاف و رعایت عدالت

رواا درستکاری و پرهیز از 

 تقل 

3/34 

رواا صراحت بیان و شجاعت 

 گویی در حقیقت

13 

 

اخالقی مثل ( منفی)صفات بد کنید رواج  فکر می*

دورویی، تظاهر، تقلب و کالهبرداری بین مردم در 

 (0533)پنج سال آینده بیشتر خواهد شد یا کمتر؟ 

 درصد نگرش

 0/37 بیشتر خواهد شد

 0/7 کمتر خواهد شد

فرقی نخواهد 

 کرد

1/3 
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ارزیابی جمعیت نمونه از وضعیت اعتماد مردم به *

 (0535( )شهر تهران) سال آینده 01یکدیگر طی 

 درصد نگرش

 3/31 شود بهتر می

 42 شود بدتر می

 0/13 کند فرقی نمی

 3/3 دانم نمی
 وضعیت اعتماد اجتماعی در کشورهای منتخب*

 کشور
اغلب مردم قابل 

 اعتمادند

در برخورد با مردم 

 باید محتاط بود

 3/13 1/70 نرو 

 11 43 سوئد

 3/73 1/13 جنوبی کره

 7/74 1/11 هند

 7/07 1/31 چین

 3/37 3/01 اندونزی

 3/71 1/14 روسیه

 3/33 3/33 مصر

 0/33 4/32 ایران

 3/43 3/12 اردن
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بازی تا چه اندازه در  مسئله پارتی به نظر شما،*

 0531جامعه جدی و مهم است؟ سال 

 استان 18درصد میانگین  نگرش

زیاد و  زیاد، خیلی

 کامالً 

37 

 3 متوسط

 3 کم و اصالً  کم، خیلی
 

ای معتقدند در شرایط فعلی هر کس پول و  عده*

شما با . شود پارتی نداشته باشد، حقش پایمال می

 0531این نظر موافقید یا مخالف؟ سال 

 18درصد میانگین  نگرش

 استان

 1/31 مخالف

 3/7 مردد

 4/32 موافق

ارزیابی جمعیت نمونه آماری از وضعیت *

در کشور طی ... بازی و  اختالس، پارتی خواری، رشوه

 0535( شهر تهران)ده سال آینده 

بهتر  عنوان

 شود می

فرقی 

 کند نمی

بدتر 

 شود می

 دانم نمی

 1/3 3/43 3/31 0/3 درصد

 

در جامعه ما، قانون در مورد "ها معتقدند بعضی*

شما  "شود مسؤولین و مردم به یکسان اجرا می

 0533موافقید یا مخالف؟ سال 

 نگرش
 18درصد میانگینی 

 استان

کامالً مخالف و 

 مخالف
3/33 

 1/34 مردد

موافق و کامالً 

 موافق
1/13 
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درصد افراد بر این باور هستند که کـم،  41

صمیم صوالً در ت کم و ا لی  یری خی مور  گ های ا

 .محلی و شهری نقش ندارند

افـزایش "درصد بر این باور بودنـد کـه  44

زیاد و " اداره بهتر شهرنقش شهروندان در 

 .بسیار زیاد ضروری است

درصد مردم بر این باورند کـه در صـورت  33

گذاری در مسکن، حتی با وجود  امکان سرمایه

سود بیشتر به صورت اشتراکی، به صورت فردی 

 .کنند گذاری می سرمایه

ــدنی  3/72 ــاد م ــی  نه ــراد در ه ــد اف درص

من) نه و  انج من خا گی، انج می، فرهن های عل

مدرسه، اتحادیه صنفی، انجمن اسالمی، بسیج، 

شکل سجد، ت نای م ئت ام له، هی های  شورای مح

گی، کانون فرهن سی،  من سیا یه و  انج های خیر

 .کنند ، شرکت نمی(الحسنه های قرض صندوق

 

رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار، بانک *

 0513جهانی 

 1101 1101 1101 1100 سال

 331 300 302 302 رتبه کلی

تعداد 

 کشورها

331 331 333 333 

 

ار عادی است که در نظارت استصـوابی یبس[ 11]

و دیدگاه تنگ و باریک خودی ـ غیرخودی فقط 

عدودی می بور  عده م نال ع ین کا ند از ا توان
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خواص جزی  ند و  شوند و کن ضای . خودی  در ف

ها  ها آزادورها هستند و غیرخودی خودی ؛بسته

ی  حت تعق نزوی و ت قای . م کرد آ به عمل شما 

مرتضوی نگاه کنید که چگونه موقعی که به 

ــات و  ــاه مطبوع ــت در دادگ ــاا اس او احتی

سیخته و بی نان گ هران ع ستانی ت با  داد محا

مل می که  ع گویی  ند  یز»ک ند عز قالب « فرز ان

ا را قلع ه رحمی غیرخودی است که باید با بی

گونه عملکرد به او آنچنان  این. و قمع کند

دهد که دادگاه و قانون و تخلف را  مجوز می

ساب نمی شیزی ح مدیرعامل  به پ تی  ند و وق ک

می  صادی مرد های اقت ترین نهاد کی از مه ی

ــه  می ــوق ماهان ــود حق ــان  43ش ــون توم میلی

فت می فه می دریا سه خلی ند و از کی شد و  ک بخ

که مجلس شورای اسالمی در پاشد  ریزد و می می

تواند تخلفـات  ای فقط می صفحه 332یک گزارش 

ند صای ک شن . او را اح یز رو مه چ تازه ه

چه  نمی گاه او  ست در داد لوم نی شود و مع

ــت ــد گذش ــتهم . خواه ــل م ــدین قت او در چن

گردد و کسی عارض  راست راست میولی باشد،  می

سالی  او نمی سن و  کم  شجوی  یک دان لی  شود و

ی گر  یک مقا یا  شد و  شعار داده با له ک  ا

کافر حر یک  چون  شد، هم شته با ید نو بی با

امروز توسط ! محاکمه و محکوم به زندان شود

اند و به  کسانی که از این باندها خارا شده



 مذاکرات بحران یا بحران مذاکرات/  091

لی  رفتهخارا  ند، خی کرد ا سم عمل از مکانی

شده شای  ندها اف ین با یا می اند ا شوند،  و 

چون  ناوینی  حت ع له حزب»، «مداحان»ت ، «ا

ـــروان» ـــکل... و« ...پی ـــای  ش گیری نهاده

هــا،  خیریــه. گونــه اســت اقتصــادی هــم همین

سنه قرض مالی، بانک الح های  ...  ها، ها، نهاد

شکل می حت و روان  مردم  را جان  به  ند و  گیر

 گونه است نهادهای فرهنگی هم همین. افتند می

مقدس، حتی با اسامی صدها پوشش  تحت عنوان،

کنند  در آن النه می« ها خودی» گیرند و شکل می

فع می که . شوند و منت ست  عی ا باز طبی و 

نه این غه گو ها دغد فراد و نهاد نافع  ا ی م

لــی، مصــالح ملــی و حتــی امنیــت ملــی را م

ساب کردن ح پر  کر  به ف ند  بانکی  ندار های 

یت خویش  چون امن ستند و  تیه ند،  دول دار

شن  ها رو کرد آن قت عمل تا هیچو ست  کن ا مم

گ شود و ا شوند ن ید  خل تهد بالفرض در دا ر 

 را خواهند شد و عمری را در پنهانراهی خا

 .گذرانی خواهند گذراند با عیش و خوش

گر روزی صمیم ا شت  ت لت ه های دو ها و عملکرد

نژاد روشن و شفاف شود به  ساله آقای احمدی

چه  ندها  ین با که ا هد داد  شان خوا خوبی ن

ه ب .هایی داشته و دارند سابقه و چه ویژگی

شهدا در  فن  به د نیم  گاه ک نه ن نوان نمو ع

برخالف  نه  که چگو یزد  ماق  یر چخ یدان ام م
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مصوبه مقامات رسمی یزد توسط این باندها، 

می جام  شهدا . شود ان یل از  ظور تجل گر من ا

که راه ست  چرا  ا جود دارد،  هم و گری  های دی

ــانواده ــت  از خ ــزان، مراقب ــن عزی ــای ای ه

می شکالت آن ن ند و م حل  کن میها را  ند؟ ن  !کن

چـــرا، تجلیـــل از شـــهدا را در چـــارچوب 

هن قانون قانون  شکنی و د صدیان  به مت جی  ک

می جام  گی  ان یراث فرهن خود م شهدا،  ند؟  ده

هستند و نباید بخشی از میراث فرهنگی موج  

شود گی  یراث فرهن گری از م خش دی ی  ب . تخر

ــدری و  ــت و آن قل ــی اس ــیه سیاس ــه قض بلک

ش قانون ندان ن نگ و د به شکنی و چ ان دادن 

ست هم در  .قانون ا قانونی  سئوالن  کین م تم

قانون، آن به  ها  ین تجاوز جری ا تر  ها را 

 .کند می

ت، اقتصاد، فرهنـگ، های چون؛ سیاس مقوله[ 11]

ــه  ــالق ک ــاه و اخ ــو ی، رف ــعه، تکنول توس

باید هایی تجربی ـ کارشناسی هستند و  مقوله

پخته شوند، به بررسی و « های فکر اتاق»در 

ک ـ استراتژیسرعت تابع دیدگاه مسلط 

قادی می شرق، . شوند اعت به  گاه  ست ن سیا

سته نر ی ه به  ا مر  قاومتی، ا صاد م ای، اقت

ید،  یاد موال کر، ازد هی از من عروف و ن م

لی  خالفین م یرغم م سد عل شار ا یت از ب حما

های زنجیری و  او، ترور مخالفین مانند قتل
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ــ ــعه چین ــوی توس ــره، الگ ــم غی ی، پوپولیس

ــدی ــه و  احم ــازمان برنام ــالل س نژادی؛ انح

حالل ده جه، ان یر  بود صی، تغی شورای تخص ها 

الگوی کشت اطراف دریاچه ارومیه از انگور 

به سی ، سدسازی دوران آقای هاشمی و تداوم 

بعدی آن، بورسیه دادن به دانشجویان خودی 

شورهای  یه ک یغ عل قررات، تبل یت م بدون رعا

ی نور در سازمان ملل، تولید  همسایه، هاله

ــته ــر ی هس ــک دانش ان ــط ی ــوز در  ای توس آم

آشپزخانه، کاهش دستوری بهره بانکی، مسکن 

هر، شیدن م له  ک به لو تیلن  غرب و ا شرق و 

کز  بدون مر شیمی  حدهای پترو جاد وا برای ای

نافع  صادی و م یه اقت سی و توج کار کارشنا

که لی  حدها م ین وا صوالت ا ستای  مح در را

میصادرات  خام  فت  شد ن نزین با فایی ب ، خودک

ناطق  سترش م شیمی، گ حدهای پترو یق وا از طر

های علوم انسانی اسالمی،  آزاد، نوشتن کتاب

شجویان، دادن وام ستاره کردن دان های  دار 

ها،  ها، دور زدن تحریم هنگفت بانکی به خودی

صادرات نفت توسط بخش خصوصی، تسخیر سفارت 

ران هزار موارد روز و هزا 000برای  امریکا

یت  سی و اولو کار کارشنا بدون  که  گر  دی

 .اند منافع و مصالح ملی بیان و عمل شده

صمیمات  ین ت ضی از ا که در بع ست  یدی نی ترد

ممکن است حسن نیت هم بوده باشد ولی چون 
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ی سیاسی ـ  این تصمیمات در فضای بسته

اند،  گرفته شده "ها خودی"ی  مطبوعاتی و حلقه

می ـ کا لی را توان عل سی، م رشنا

انــد بــه خــدمت بگیرنــد و موجــ   نتوانســته

سـاله  13های بسـیار زیـادی در ایـن  خسارت

 .اند شده

 1230دسامبر  3آینده، [ 10]

گویـد کـه  هللا می سعید قاسمی، فرمانده حزب[ 13]

 12تـا  31؛ بـین 333 پس از قبـول قطعنامـه

هـایی کـه  درصد زمین 42یم و هزار اسیر داد

سا شت  طول ه بودیم، در  صرف درآورده  به ت ل 

 (های مجازی رسانه 31تیر  13. )از دست دادیم

بول  پس از ق سمی  قای قا ظور آ ماالً من احت

بول  نه ق ست و  سؤولین ا بین م مه در  قطعنا

سمی آن ته. ر به گف که  شمی ه این قای ها ای آ

ام فرماندهان سپاه را چرا امام دستور اعد

و  اه ای از آن اند و دادگاهی کردن عده داده

گام به هن که  ست  ست ا ین در یا ا ست  آ از د

ــتان  ــالً در خوزس ــدهان اص ــاو، فرمان دادن ف

کرمانشاه درصدد  دراند و در سمیناری  نبوده

 اند؟ بحث و گفتگو برای انتخابات مجلس بوده

عـراق، در هوشیار زیباری، وزیر خارجـه [ 14]

مه ایند با روزنا صاحبه  ندنت م قل از )پ ن

مطالـ  مهمـی گفتـه ( 33/0/31 امریکـاصدای 

من سه سال وقت صرف کردم و بارها و »: است
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سوریه  نگ در  که ج فتم  ها گ به آن ها  بار

شود،  ثباتی در عراق منتهی می سرانجام به بی

بریتانیا ، امریکا... ولی گوش شنوایی نبود

با  له  برای مقاب ستی  نوز سیا سه ه و فران

 رهبری اصلی نیروهای داعش... داعش ندارند

فه را به و حر با تجر تش  عراق  ار ( صدام)ای 

نخواهند گذاشت که نیروها  دهد که تشکیل می

... ی تعیــین شــده را آســان بگیرنــدها هــدف

ها  ایرانی... اند ها جذب ایده داعش شده سنی

تا دست به انجام  ها هستند ییامریکامنتظر 

ــد ــاری بزنن ــرد« ک ــد ک ــر ارش زمن، تحلیلگ

توافق با ایران »: گوید می امریکاراهبردی 

شته با نه دا ضمیمه محرما یک  ید  ... شدبا

یز چه م یران  شکی ا مه مو به برنا سته  ان واب

ای  سایت ایران هسته)« .ای است تسلیحات هسته

لئون پانتا، وزیر دفاع پیشـین ( 33/13/1230

. ت. و رایموند« از جنگ سی ساله»؛ امریکا

ــامی  ــای نظ ــرفرمانده نیروه ــو، س اودیرن

سـال  12نـگ خاورمیانـه را ، طـول جامریکا

 33نشــریه یونگــه ولــت ). تخمــین زده اســت

ـــــــر  ـــــــپتامبر ( 1230اکتب ، 1231در س

له نیویورک حت  تایمز مقا کرد، ت شر  ای منت

کشـور  30تواند به  کشور می 3چگونه »عنوان 

شود بدیل  شرقی « ت نوب  یای ج شه جغراف نق

له  به مقا ستان  یره عرب شبه جز نه و  مدیترا
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بود شده  من، سوری. منظم  بی، ی عراق، لی ه، 

عربستان ـ پس از سقوط حکومتی سلطنتی ـ 

های قومی و مذهبی را،  شد که گروه مشاهده می

المللی انر ی  آ انس بین. کرد از هم جدا می

آبـان  34) 1230نوامبر  7اتمی هم در گزارش 

، شرایط را برای طوالنی شدن مـذاکرات و (31

ــاده می ــیدن آن آم ــه نرس ــه نتیج ــدو  ب کن

 :نویسد می

مه» ند  قطعنا ساس ب بر ا یت  شورای امن های 

ست  لل ا سازمان م شور  فتم من یران ]ه نی ا یع

 7در [... اندازد امنیت جهانی را به خطر می

در ارتباط با دو اقدام عملی که  1230اکتبر 

 :ایران انجام داده است

آغاز انفجـار مـواد منفجـره بـا قـدرت  -3

ــاال و  ــاری ب ــه  -1انفج ــوط ب ــبات مرب محاس

نوترون  قال  قبالً انت شد که  قرار  فق، و  توا

اما  .در این دو مورد توضیح دهدکه ایران 

که  کرده  ئه ن ضیحاتی ارا نه تو یران هیچگو ا

هد ضیح د که تو سازد  قادر  نس را  بر ... آ ا

های شورای حکام و شورای امنیت  خالف قطعنامه

 های آب سنگین اراک ایران کار روی همه طرب

آ انس ... نیاورده استبه حال تعلیق در را،

مالی فعالیت جود احت گران و نان ن های  همچ

اعــالم نشــده اتمــی ایــران کــه مــرتبط بــا 

های  نهادهای سیاسی هستند، از جمله فعالیت
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ست شک، ا خرا مو ید  با تول یران ... مرتبط  ا

أخیر را بــه همــه بایــد دسترســی بــدون تــ

مورد  سایت سناد  فراد و ا یزات، ا ها، تجه

ایران اقدام ... فراهم کند ،آ انسدرخواست 

با آزمایش به فعالیت طه  های  هایی در راب

بنابر . تولید ماده انفجاری اتمی کرده است

ارزیابی آ انس، این اطالعات معتبر بودند؛ 

بـه دســت  1233اطالعـات بیشـتری از نــوامبر 

ایران پروتکل الحاقی را به ... ایم  آورده

ست شته ا جرا نگذا یران. ا که ا مانی   تا ز

ــل  همکاری ــرای پروتک ــه اج ــای الزم از جمل ه

الحاقی را با آ انس صورت ندهد، این نهاد 

قادر نیست در موضعی قرار گیرد که بتواند 

مواد و فعالیت صوص  بر در خ ضمینی معت های  ت

 «.ه کندئای در ایران ارا اعالم نشده هسته

عالیالدین بروجردی، رئیس کمیسیون خارجی [ 17]

نقل )لوموند گفته است مجلس، در گفتگو با 

ــی  ــی ایران ــران »(: 31آذر  0از دیپلماس ای

سته فق ه ند  بدون توا هداتش پایب به تع ای 

ها به دنبال رفع تدریجی  ییامریکا. ماند نمی

بول  تحریم بل ق ما غیرقا برای  ستند،  ها ه

سازی  اگر توافقی به دست نیاید، غنی... است

درصـدی، سـاخت سـانتریفیو های  12اورانیم 

ید شدجد هد  غاز خوا حدودیت، آ بدون م  ، ...

عش  یه دا بر عل غرب  ئتالف  ست« شو»ا ... ا
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کرده،  ستان دراز  به عرب ستی  ست دو یران د ا

 «.اند ها پاسخ مناس  نداده متأسفانه سعودی

را،  امریکااین تهدیدها، طرفداران جنگ در 

 .کند امیدوار می

سی از قول خبرگزاری ایرنا گزارش داد  بی بی

 محمدحسـن آصـفری( 3131مـاه  دی 17شنبه )که 

خارجی  ست  لی و سیا یت م سیون امن ضو کمی ع

درصـد کـه  42سـازی  مجلس نوشته که طرب غنی

ها  قبالً تهیه شده است در صورت ادامه تحریم

شود این طرب  مجلس تقدیم می رئیسهبه هیئت 

 .اند ا کردهنفر امض 123را 

یان  گروه " های خودی"در م سالمی،  هوری ا جم

ند سالقدرتم که از  جود دارد  پیش  ی و ها 

آنچه . باشند ای ایران می طرفدار تسلیح هسته

یان  گروه در ب ین  ست آزادی ا ج  ا جای تع

می شان  با  نظرات شکار  ضاد آ که در ت شد  با

سته سالب ه که  ست  بری ا ظرات ره حرام  ن ای را 

ند کرده هره! ا قای  چ کر آ ین تف شگاهی ا ی دان

تر  سگرخانی"دک مد ع ستاد "ابومح بط ، ا روا

سال  33الملل دانشگاه تهران است که از  بین

پیش مشوق صریح مسئوالن جمهوری اسالمی برای 

اخیرًا . ای بوده است حرکت به سمت سالب هسته

وی  3131در تیرمـاه " خط قرمز"در گردهمایی 

فت له را گ ین جم مد و ا یدان آ به م مالً  : ع

نی"...  ید  چی تدا با که اب ند  قد بود ها معت



 مذاکرات بحران یا بحران مذاکرات/  111

ای را تکمیل کرد و سپس پای میز  صنعت هسته

فت کا ر با آمری هم . مذاکره  ند  شور ه ک

کرد مل  طور ع کایی. همین جود  آمری با و ها 

با  کاری  حق هم شان  قانون کشور بق  که ط این

نیسـتند را ندارنـد،  NPTکشورهایی که عضو 

اند  هند را با هدف مهار چین استثنای کرده

 NPT...  پذیرفتنـــدای شـــدنش را  و هســـته

دارا و ندار تقسیم ی  ها را به دو دستهکشور

ند می قه. ک شورهایی در طب یدان ک ین م ی  در ا

گویند ما به سمت  آیند که می متوسط پدید می

سته سته میای  صنعت ه م  ه ما ب یم ا ای  رو

ی متوسـط را  جلوی این طبقـه NPT. سازیم نمی

راند  ی ندارها می را به طبقهها  گیرد و آن می

مورد ...  یران  تی ا سکوهای نف تی  جوم هوق

 NPTقرار گرفت، بهترین زمان برای خروا از 

سته... بود  خائن و واب یم  با  ر  لوی  ی په

این گرفتاری بـزرگ را در دامـن  NPTامضای 

توانستیم در همان  ما می .ملت ایران گذاشت

از  NPT، 32دوران جنگ با استفاده از مـاده 

ــوی ــارا ش ــان خ ــن پیم ــروز از ... م ای ام

چه برای دریا می  جارات ات هره  انف سازی ب

می ته  به گرف هم را  ین م سیه ا طور  شود و رو

این آقای عسگرخانی ..." دهد  جدی انجام می

: گفتـه اسـت 3134بهشـت  در میزگردی در اردی

اتم نوعی عشق، حرارت و انگیزه است و "... 
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طبق اصل؛ قدرتت را افزایش بده تا نجنگی و 

تو گر ن ستی،ا به شک کوم  گی، مح کر  انی بجن ف

یده می یک پد با  مواجهیم ی  کنم  ... شناخت 

جنگ را باید با عشق تعریق کرده و اتم را 

یز  ید، ... ن ست نیاور به د تم را  گر ا ا

می مه... شوید  نابود  شورای ]ها  قطعنا ی 

یت ساس، [ امن بر ا ستند  قوانینی ه عه  مجمو

ندگی شورهای بازدار که ک قی  به طری هار   و م

سالب  شورهای دارای  ند و ک ندار بمان ندار، 

سته ند  ه مه ده خود ادا سیر  به م گر ... ای  ا

برسـد  Bبه نقطـه  Aایران بخواهد از نقطه 

ــک  ــد و ی ــی کن ــد ط ــانی را بای ــع زم مقط

ها طوری تنظیم شده است که اجازه  قطعنامه

نقل ..." ) دهد این مرحله زمانی طی شود نمی

 ( 3131 بهمن 4از مقاله دکتر شیرزاد، 

 عالوه بر این استاد دانشگاه که به عنوان

یک استراتژیست سیاسی سخن شفاف گفته است، 

گــروه وســیع دیگــری در میــان جنــاب راســت 

که  جود دارد  یت و با حاکم فت  شش مخال در پو

نو" فق   حًا " توا فدار صا تیتلوی ریحًا، طر

و مقابله با غرب  NPTای، خروا از  سالب هسته

ال  سخنگوی فّع ستند،  گروه ه ین  یر ا و پیگ

آقای حسین شریعتمداری است که ارگان کیهان 

هم دارد بری را  ندگی ره شه . و نمای وی همی

سازی در دوران اصالحات، توافق  با تعلیق غنی
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نو و  خروا از ...   بًا  کرده و مرت فت  مخال

NPT دهد را شعار می. 

ضع  صرف که موا ظر از این شریعتن قای  مداری  آ

لی  ست و بری ا ضع ره با مو شکار  ضاد آ در ت

ین  هارنظر ا مبهم، آزادی ا  هم و  ته م نک

یان  سالب و آقا با  خالفین  ید م ید و تحد تهد

اینکه این گروه . ای است ای و برق هسته هسته

لذات  ند با ظری دار نین ن لی چ ست و شکلی نی م

جا وجود دارد که از طرب نظر مخالف  مشکل آن

لوگیری له می ج ید  شود و حم با تهد شدید  ی 

ماننــد نظــرات آقایــان  .باشــد همــراه مــی

لی،  گروه قب برخالف  که  شیرزاد  باکالم و  زی

این نظرات علمی و از روی منافع ملی بیان 

ند یران . شده بود قدرت ا ساخت  قای در  آ

جلیلی نیز مخالف توافق با غرب است و به 

نده شان پرو که ای نی  یل در دورا مین دل ی  ه

ای را به عهده داشتند، پیشرفتی حاصل  هسته

آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی . نشد

ــده ــم نماین ــی ه ــت و م ــری اس ــد  ی رهب توان

 تأثیرگــذار باشــد ایــن دیــدگاه در نهایــت

ست غرب ا با  ظامی  یری ن فدار درگ شکل . طر م

 NPTای و خـروا از  کار طرفداران سالب هسـته

داخل را  این است که شرایط جهان، منطقه و

بینند و الگوی  طور منسجم و ارگانیک نمی به

ستان  ند و پاک شمالی و ه شرایط را کره  با 
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می سه  یران، مقای یده ا یژه و پیچ که  و ند  کن

فارغ مع ست ال ته. ا که  نک ست  ین ا هام ا ی اب

مدار و مطیع رهبری  این آقایان خود را والیت

کنند و در این جناب هم هستند ولی  اعالم می

بی نین  فت  چ بری مخال ظرات ره با ن با  مها

 !شود ها نمی و کسی هم معترض آنکنند  می

در ایــران هــم، طــور کــه گفتــه شــد،  همــان

نگ شان می ج خود ن می از  بان، عالئ که  طل ند  ده

مذاکرات  طع  چه از ق ند آن شان دارد، مان ن

کر  تاق ف هی از ا که گرو فت  حانی گ قای رو آ

شده یاتی  تاق عمل چه در  وارد ا یا آن اند 

منتشـر  31آذر  1آبان و  17در « ام نیوزسه»

دولــت پنهــان ســازمان »شــد و از اقــدامات 

« اطالعات سپاه برای کودتای سرد علیه دولت

یا سخن آقای هاشمی رفسنجانی که . آمده است

خش » عه را پ قه در جام ئم تفر سیما عال صداو

آقای هاشمی در ( 31 ماه دی 33ایرنا )« کند می

مه  ندا»ادا لم و ز هت را از  ن بیدروغ،   ج

و یــا آقــای « .عوامــل تفرقــه عنــوان کــرد

:  روحانی در سخنرانی کنفرانس وحدت گفت که

های صدا و سیما شروع  وحدت اسالمی از سیاست»

مـاه  دی 37ای هم در روز  هللا خامنه آیت« شود می

که ند  شدار داد قم ه مردم  با  یدار  : در د

ها برای کشور مشکل ایجاد کرده اما  تحریم»

گر  ین ا ها را، ا شدن آن شته  شرط بردا شمن  د
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مانی  سی و آر سئله اسا فالن م که از  شته  گذا

دســت بــرداریم، غیــرت هــی  مســوولی قبــول 

 «کند نمی

در اواسط ماه دی همایشی در تهران برگزار 

نام  به  شهادت»شد  هاد و  سوتان ج که « پیشک

ــری  ــز جعف ــگر عزی ــی سرلش ــام کتب در آن پی

شد ئت  سپاه قرا کل  نده  یام در . فرما ین پ ا

که بود  مده  یین  ها و ماه سال»: آ های تع

الزم اســـت . رو داریـــم ای در پـــیش کننـــده

صحنه مه  شهادت در ه هاد و  سوتان ج ها  پیشک

 «.آماده باشند

، فرمانده «احمدرضا پوردستان»امیر سرتیپ 

گفته که  «ایرنا»نیروی زمینی ارتش هم به 

در چهــل کیلــومتری عمــق خــاک عــراق بــرای 

وزیر . ایم وریستی خط قرمز کشیدههای تر گروه

اطالعات هم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

های تروریستی سعی  خارجی مجلس گفته که گروه

حاری و  می نات انت کردن امکا با وارد  ند  کن

به ناامنی جاری  ند انف من بزن شاور . ها دا م

امنیت ملی افغانستان هم که به ایران آمده 

فت خواهیم دا»: بود گ جازه ن خاک ا که از  د 

در خبری هم « .ما تهدیدی متوجه ایران شود

فه ضور خلی به  از ح سخن  سرائیل  عش در ا ی دا

 .میان آمده است

هم در  قدی  ضا ن قای محمدر سیج، آ نده ب فرما
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ــه ــخنان کنای ــن  س ــان حس ــود از آقای آمیز خ

ــنجانی خوا ــمی رفس ــانی و هاش ــروح ــه س ته ک

بی  گر انقال که دی ند  تراف کن صادقانه اع

گفته که زمام امور به کسانی که  نیستند و

داده نخواهنـد  کننـد صفر اسکی روی آب می 13

که . شد کرده  صریح  هوری »وی ت مان جم آر

ــابودی ــا ن ــالمی تنه ــو  اس ــفید و مح ــاخ س ک

ست سرائیل ا تی و« .ا که حج ته  هم گف باز  ی 

ک چرا  نداریم  بارزه  لی م مت برای تعطی ه عظ

 درپی اسرائیل ی پیها ایران در منطقه و شکست

کاو  شان امری ست  ن بارزه ا ستی م دهنده در

 (31دی  34گویانیوز . دیگربان)

سمی،  سعید قا قای  هارنظر را آ ندترین ا  ت

ــزب ــده ح ــه فرمان ــه گفت ــت ک ــرده اس : هللا، ک

مذاکرات به نتیجه برسد باید فاتحه والیت »

تیـر  13های مجـازی  رسانه)« فقیه را خواند

31) 

عملی شـدن  در جای دیگری مفصالً به موانع[ 13]

ام؛ اقتصاد مقاومتی؛ امتناع یا  آن پرداخته

وبسـایت  3131اقبال، حسـین رفیعـی مهرمـاه 

 (www.mhrafieefanood.com)نویسنده 

نفـر در  37مالحظه کنید کـه بـا کشـتار [ 13]

فرانسه در دفتر یک مجله و یک فروشگاه چه 

ای برپا کردند و صدها هزار کشتار  شنگه الم

ی با چه خونسردی و تسامحی در کشورهای اسالم
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ــرو می ــود روب ــاق . ش ــه اتف ــه در فرانس آنچ

جنــگ »افتــاد، تحــرک بخشــیدن بیشــتر بــه 

 .است« ها تمدن

خود سازمان نـاتو  1230روسیه در دکترین [ 12]

کاو  مده امری نوان ع به ع ید  را  ترین تهد

کند و حتی استفاده  علیه امنیت خود تلقی می

سته سالب ه کرده  از  مداد  سیه قل حق رو ای را 

محمدفرهاد کلینی دیپلماسی ایرانی دوشنبه )

 (3131ماه  دی 3

ها گزارش دادنـد کـه  رسانه 31دی ماه  12در 

یک  ضای  ضمن ام سیه  یران و رو فاع ا وزرای د

مه صل ی ن توافقنا حل و ف بر  فاعی،  ظامی د

اختالفات میان دو کشور در رابطه با سامانه 

S-300 از قــول آقــای حســینی . تأکیــد کردنــد

که  ست  مده ا فاع، آ یر د قان، وز شرایط »ده

بین سائل  قه و م بر منط ضا  حاکم  لی اقت المل

های خود  و ایران با همکاری کند که روسیه می

«  .بر ثبات و امنیت جهانی تأثیر بگذارند

ته  هم گف سیه،  فاع رو یر د شویگو، وز سرگئی 

های دو کشور به یکدیگر نزدیک و  دیدگاه»که 

 «.در برخی موارد کامالً مشابه است

محمد یلپانی و حسـین رفیعـی؛ زمسـتانی [ 13]

 3سیاه از بهار بغـداد، کارنامـه عملکـرد 

هان  کاساله آزادیخوا چاپ  امری لیس،  و انگ

 ، انتشارات صمدیه3133اول 
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آقــای موســوی الری در کنگــره حــزب کــار [ 11]

: بـه درسـتی گفـت کـه( 31آذر  34ها  رسانه)

انگاری است که زندانی شدن محمد مرسی  ساده»

شد ئه  ئه  نو تبر صل توط قط حا بارک را ف م

المسلمین  اگر رفتار اخوان. دشمنان بدانیم

موجــ  نگرانــی ملــت مصــر نشــده بــود، آن 

فسنجانی، آقای هاشمی ر« داد اتفاقات رخ نمی

 .سخنی با این مضمون دارد

اله تاجیک در سایت دیپلماسـی  آقای نصرت[ 11]

تحلیلـی جـامع از  3131تیر  13ایرانی شنبه 

شمال  نه و  سالمی خاورمیا شورهای ا شرایط ک

دهد که اهم آن عبارت است  به دست می امریکا

 :از

، سزارین بـود 3334طرب سایکس ـ پیکو در  -3

چرچیـــل، از فروپاشـــی . و طبیعـــی نبـــود

شکل داد شورهایی را  مانی ک طوری عث . امپرا

در آن موقع انر ی منطقه، نقش کنونی را  -1

عمـر کوتـاه ـ یکصـد سـاله ـ  -1. نداشـت

سیم یرات  تق سرآمده، تغی به  پائی  بندی ارو

ی کنار هم قرار  مرزها، شکل کشورها و نقشه

 .گرفتن آنها در شرف تحول است

ری کلینتـون، نقـل از خاطرات خانم هـیال[ 10]

www.pyknet.net ،33  31مرداد 

اوباما، اهمیتـی »علی موسوی خلخالی در [ 13]

نه نمی شان خاورمیا هد به آتشف سی « د دیپلما
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 3131تیرماه  33ایرانی، 

رئـیس الملـل  مشاور بیناالسالم،  ن شیخیحس[ 14]

مز  شریه ر با ن صاحبه  سالمی، م شورای ا لس  مج

 (سوریهقبل از انتخابات )عبور 

کمیسیون اقتصاد کالن، اتـاق بازرگـانی، [ 17]

ماه  یران، تیر شاورزی ا عادن و ک صنایع، م

3131 

 31ماه  دی 17های مجازی شنبه  هرسان[ 13]

آقای احمـد خـرم، وزیـر راه و ترابـری [ 13]

دولت خاتمی، در مصاحبه با ایلنا گفته که 

های بزرگ کشور در دسـت  درصد پرو ه 32تا  72

ــتگاه ــا دس ــاکمیتی ه ــای )ی ح ــپاه و نهاده س

ظامی ست( ن کردن . ا ظامی  بال آن ن به دن و 

آهن و مسلط کردن این  فرودگاه، بنادر و راه

مور وزارت بر ا ها  نه نهاد سأله خا ساز  ها، م

شد هد  شهید . خوا ندر  سپاه در ب ضور  مین ح ه

بندر مشمول تحریم شود باعث شد این  ؛رجایی

سال صت و  توانیم از فر مدهای ها و  ها ن درآ

نیم ستفاده ک ندر ا ین ب شده . ا بدیل  سپاه ت

( 31دی  13نـت  پیک)به شرکت بزرگ خاورمیانه 

ــ ــدهللا عب ــدس عب ــرتیپ مهن ــده س داالهی فرمان

تلویزیـون  1االنبیای در شبکه  قرارگاه خاتم

 :اعالم کرد که

هزار میلیـارد  12قرارگاه  رفیت اجرای  -3

 .تومان کار پیمانکاری در سال را دارد
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چهارهزار پیمانکـار دسـت دوم بـا ایـن  -1

 .کنند قرارگاه کار می

هزار کـارگر و تکنسـین و مهنـدس در  313 -1

 .خدمت این قرارگاه هستند

آالت اسـتثنایی  این قرارگاه دارای ماشین -0

 (31ماه  دی 30نت  پیک. )است

رهبری با سخنرانی علنی خود در بجنـورد [ 02]

مالً  یت ع یاد جمع سئولیت ازد ندرم . ا پذیرفت

عواق  و پیامدهای این طرب ـ اگر موفق شود 

سئله سیار م ید  ـ ب که با بود  هد  در زا خوا

 .جای دیگری به آن پرداخت

سـایت  در وب" اغمـاض یـا اغتنـام"کتاب [ 03]

 www.mhrafieefanood.comنویسنده 

ایــران را بــه کجــا " :و منــایع پیشــین[ 01]

نامـه بـه "، "اقتصاد مقـاومتی"، "برند؟ می

..." توافق  نو "، "3131آقای روحانی مرداد 

 www.mhrafieefanood.comسایت نویسنده  در وب

http://www.mhrafieefanood.com/
http://www.mhrafieefanood.com/

