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 :پیشگفتار

اسالمی، رهبـری و قـانون    و تخریب؛ نظام جمهوری  این نوشتار در صدد تضعیفـ   اول
هـای داخلـی و    سازی ایـران، از تهدیـد   اساسی نیست بلکه، هدف آن کوششی جهت مصون

اگر در مـواردی   .دغدغه نویسنده، امنیت ملی، مصالح ملی و منافع ملی است .خارجی است
 .باشد تأثیرگذاری بیشتر می منظورتند و گزنده است، به  ها اعتراض نقد و و ها واقعیتبیان 

، منتفی شدن حملـه نظـامی امریکـا بـه     11علیرغم، انتخابات امیدوارکننده خرداد  ـ  دوم
اسـالمی و   ، نـابودی جمهـوری  ایـران  ؛ هنوز تهدیـد بـه تخریـب   5+2سوریه و توافق ژنو با 

همانطور که یکبار رهبـری هـم   . ستانشده  منتفی ،"تغییر رژیم "سرنگونی حاکمیت آن و 
شناسـی   آسیب. بینی کند تواند آینده را پیش منطقه انبار باروت است و کسی نمی: گفته است

رصدکردن  ،شتاب تحوالت. باشد ها، ضرورت حیاتی این مرحله از تاریخ مملکت می تهدید
وظیفـه هـر ایرانـی     شناسی برای حفظ کیان مملکت، آسیب. سازد دائمی آنها را ضروری می

برانـدازی  »، «تهدیدکننده امنیـت ملـی  » ،«تشویش اذهان عمومی»ناحق به؛ است حتی اگر به 
و از هجـوم   یـت در دادگـاه  زندان و محکومو تهدید به « اخطار»، «تبلیغ علیه نظام»، «قانونی

بر حـق و نـاحق    ارزیابی. ؛ خبر دهندمتعهدبه اپوزیسیون قانونی و  2071دیگری مانند سال 
 .را باید به جای دیگری واگذار کرد

ای شـده اسـت کـه عواقـب و      کننـده  سوم ـ ایران با توافق ژنو، وارد مرحله بسیار تعیین 
، تأسـی  اسـرائیو و نتـاین جنـگ اول     2057پیامدهای این مرحله ممکن است از انقـالب  

هـای ملـی، مسـتقو و    لذا ضرورت حساسیت تمامی نیرو. جهانی در منطقه هم، کمتر نباشد
گذر از این مرحله ما را بر سر یک دوراهـی  . طلبد مسلمان و غیرمسلمان ایرانی را به جد می

ی  ی دستآوردهای ملی یکصد ساله و استعدادهای بالقوه دهد؛ تخریب و نابودی همه قرار می
 .ی، پیشرفت، رفاه و آرامش مملکت و یا حرکت پایدار در مسیر توسعه
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این توافق، مخالفت با آن در ایران و امریکا بروز شدید داشـته اسـت و    چهارم ـ پ  از 
ایـن  . خـامو  هسـتند  ( فرانسه، چین و روسیه آلمان، انگلی ،)این توافق کشور دیگر  پنن

طلبان امریکایی اصالتاً و نیابتـاً   جنگ. حکایت از عمق تنش و چالش بین ایران و امریکاست
جنگ و تخریب کشـورها  . کنند، منطق آنها معلوم است میبا آن مخالفت ( از طرف اسرائیو)

خیز آنها ـ یک تجارت پرسود است ولی مخالفـان ایرانـی ایـن توافـق       ـ مخصوصاً نوع نفت
گیرنـد کـه در آنهـا از مافیاهـای اقتصـادی ـ داللـی ـ نظـامی تـا            طیف وسیعی را دربر مـی 

حـق ـ   "و طرفـداران جبهـه    و معتقدان ایـدئولوژیک  کنونی خواران در فضای بلبشوی رانت
 .گیرد را دربر میبدون دغدغه مصالح و منافع ملی  "باطو

پنجم ـ ضرورت پرداختن جدی به تهدید مخالفان خارجی و داخلی این توافـق، بسـیار    
ما در این نوشته، سه سناریو طراحی شده توسط غرب که در نهایت بـا منـافع،    .حیاتی است

در مقابو آنهـا،  . رند، شناسایی کرده و به تفصیو آورده ایممصالح و امنیت ملی همخوانی ندا
سعی شده سناریوی بدیلی را ارائه دهیم که در راسـتای قـانون اساسـی و توسـعه جـامع و      

 .پایدار کشور می باشد
آقای روحانی، در دوران تبلیغات انتخابات و مدت کوتاه ریاست جمهـوری؛ نشـان داده   

بدیو ارائه شـده در ایـن   . فهمند و می دانندی حو ها را ماند که مشکالت و تا حدودی راه 
نوشته می تواند، درصورت حمایت همه جانبه حاکمیت و مردم، ورای از توافـق هسـته ای،   

 .توسط دولت آقای روحانی به تحقق نزدیک شود
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 مقدمات

توفیق مقدماتی ایران در دیپلماسی خارجی، در مدت کوتاه خدمت دولت جدیـد   ـ  اول
 5+2ای ای بـا کشـوره    هسـته مقـدماتی  آمریکا به سوریه و توافـق   به جلوگیری از حمله که 

حـداقو   - توانند باشند که سایه جنگ را ی شروع دست آوردهای مهمی می ، نقطهمنجر شد
 .از منطقه و ایران دور کرده است –بطور موقت 

اند که ایران در جـایگزین کـردن خلـع     گران غربی، تأیید کرده مسووالن روسیه و تحلیو
آن کشور، نقش جدی داشته و  ی آمریکا و یا غرب به سالح شیمیایی سوریه، به جای حمله

این کشـور، و تخریـب بیشـتر     به تا عمالً جلوی حمله کرده از نفوذ خود در سوریه استفاده
. ای داشـت  ی خـود بـه آن اشـاره    آقای روحانی هم در گـزار  صـد روزه  . سوریه را بگیرد

ما، هم با هوشیاریی تصمیم حمله به سوریه را به کنگره واگذار کرد و مالیـات دهنـدگان    با او
ب حمله بـه  ی، نمایندگان خود را از تصوmail-Eو  SMSآمریکا، فرصت یافتند تا با تلفن ، 

 .سوریه، برحذر دارند
ای ایـران   های هسـته  گویند که تبلیغ روی فعالیت روشنفکران مستقو آمریکا و غرب می

ست بـرای حملـه بـه    ای ا وزیر راستگرای اسرائیو، بهانه طلبان آمریکا و نخست توسط جنگ
جلب افکار  راه جلوگیری از حمله به ایران، دیپلماسی عاقالنه و. ایران و تخریب این کشور

بـان غربـی   لط توافق اخیر، حداقو، در این مقطع، جنگ. طلب جهان است عمومی مردم صلح
مجل  نمایندگان آمریکا هـم   وزیر اسرائیو و فشارهای انیت نخستبعص. سالح کرد را خلع
 .باما، در این چارچوب قابو تحلیو استبه او

آمریکـا و اسـرائیو تأثیرگـذار    خواهد توانست برافکار مردم  ،ایران اگر درست عمو کند
طلبـان را   تا در انتخابات آینده این دو کشور، مردم آنها برای مدتی هم که شده جنـگ . باشد

 .به حاشیه برانندو سایه جنگ را از منطقه، دور کنند
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حمایت و پشتیبانی رهبری از این دو اقدام، تعیین کننده و نشـان از تغییـر متبتـی     ـ دوم
شروع و تا این مرحله در سیاست خـارجی تـداوم    11انتخابات خرداد  ازقبو  دهد که از می
 .دارد

تکمیـو   -کـه خواهـد آمـد    -های دیگری اگر این سیاست ادامه داشته باشد و با سیاست
ی  قـالب در مسـیر توسـعه   نتوان امید داشت که ایران برای اولـین بـار و پـ  از ا    گردد؛ می

سـال مـردم    هـا  ارگیرد و رنن و زحمت و تنش دهاجتماعی، قر - اقتصادی -متوازن سیاسی 
 .کاهش یابد

و درآمـدهای نجـومی   ایـم   سال گذشـته آرامـش نداشـته    01ر واقعیت این است که ما د
میلیارد دالر آن در هشت سال گذشته بوده، نیروی انسـانی   253میلیارد دالر که 2153ارزی، 
ها عامو متبتـی کـه بـالقوه در     دهی مملکت و  های مادی و معنوی توسعه کرده، زمینه تحصیو

ی  چیزی که تلویحـاً در گـزار  صـد روزه   . اند ایران وجود دارد، عمالً و اکتراً به هدر رفته
اجتمـاعی در   -های سیاسـی  ها، تشنن عامو اصلی این ناکامی. جمهوری هم آمده بود ریاست

 ، بین نبـریم توسـعه  از را ها  تا در روابط داخلی و خارجی تنش .داخو و با خارج بوده است
 .سراب خواهد بود

. باشـد  ب  نمـی  و قبول آتش 512نامه عای کمتر از قبول قط قابو توجه آنکه توافق هسته
بلکه جام شهدی بود کـه   ،نامه برخالف قول مشهور جام زهر نبودعهمچنان که قبول آن قط

ترین لحظه به کام مردم ایران ریخته شد، این توافق هم جام شهد دیگری اسـت   در خطرناک
 .تواند جلوگیری کند که از نوشاندن زهرهای مهلک در آینده به مردم ایران، می

را بـه جـام زهـر تشـبیه کردنـد در       512قبول قطنامه  2017اهلل خمینی در سال  اگر آیت
آنهـا   نشـدنی  هدافی بود که بعضی از فرماندهان نظـامی و حتـی سیاسـی بـه تحقـق     مقابو ا

ی  امیدوار بودند که پ  از آزادسازی خرمشهر و خروج نیروهای صـدام از ایـران بـا ادامـه    
 واقعی و ورای از توان اقتصادی، نظـامی و آن اهداف غیر. آن اهداف برسند جنگ بتوانند به

و ناهمخوان با استراتژی غرب در منطقه عبارت بودنـد از  ن جهاو افکار عمومی مردم  ایران
تسخیر بصره، سقوط حکومت صدام، تشکیو جمهوری اسـالمی در عـراق و حتـی تسـخیر     

ی جنگ را به صـالح خـود ندانسـت، بـا دادن      موقعی که آمریکا ادامه !قدس از طریق کربال
که جزایر مجنون وفـاو را  اطالعات نظامی و تجهیزات ویژه به صدام، صدام را قادر ساخت 

 .پ  گیرد و از تسخیر بصره جلوگیری کند
انـد بـر ایـن امـر گـواهی       های اخیـر منتشـر شـده    ای که پ  از سالها در ماه اسناد محرمانه
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زدن سکوهای نفتـی ایـران، اراده   و وقتی آمریکا با سرنگونی هواپیمای مسافربری [ 2.]دهند می
سـرنگونی   پـ  از و چه بسا کـه   شدصدام در جنگ  که کمک کار ان دادآشکاری از خود نش

داوم تـ ی پرواز ممنوع را داشت و حتی اگر جنـگ   بری قصد ایجاد یک منطقه هواپیمایی مسافر
و جـداکردن   -مانند شمال عراق پ  از حمله عراق به کویـت  -ی آزاد کرد، یک منطقه پیدا می

ی آقــای هاشــمی و  وزانــهخــاطرات ر. گرفــت زســتان از ایــران در دســتور کــار قــرار مــیخو
 .دد ایشان، حکایت از این دارد که بهترین کار را امام کرده استعهای مت مصاحبه

ی جنـگ را   و مسـووالن، ادامـه    از طرف دیگر، مشکالت فراوان مادی و معنوی جامعـه 
ی جنگ در آن مقطـع تخریـب و تضـعیف جامعـه را بـه دنبـال        ادامه. غیرممکن ساخته بود
اسالمی هم پیش رود و چه بسا کـه ایـران    توانست تا سرنگونی جمهوری داشت که حتی می

 .بود دنامه جام شهعلذا قبول قط. را هم دچار فروپاشی سازد
 -ی بعضـی از مسـووالن   ارهای غیرمسـووالنه عای هم علیرغم تمامی ش در مناقشه هسته
بـر ایـن امـر کـه      داشته و دارنـد تمامی مدارک و شواهد حکایت  -نژاد خاصه آقای احمدی

هستند تـا  بوده و هنوز هم فرصتی برای حمله به ایران  اسرائیو، مترصد -بان آمریکالط جنگ
اسـالمی   سرنگونی جمهوری تاحتی  ای العمو ایران از تخریب مراکز هسته با توجه به عک 

، مـداری  از طرف دیگر مجموعه شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حکومـت . را پی گیرند
های گذشته را غیـرممکن سـاخته    هم ادامه سیاست ی اجتماعی های گسترده اخالقی وآسیب

در کمـین   ،لذا، این توافق هم جام شهدی بود که در این مقطـع از زهرهـای مهلـک   [ 1.]بود
هـای بـزرت تسـلیم     های آقای روحانی که قدرت گویی البته اغراق .جلوگیری کرد ،این مردم

ا باید به حساب مصرف آنهـا در داخـو و شـگرد تبلیغـاتی ایشـان      ارادة مردم ایران شدند ر
 .های مادی این توافق کجاست داند که زمینه دانست و الّا ایشان به خوبی می

المللـی و   آنچه در این توافق آمده است، ضمن اینکه در چارچوب مقررات بـین  ـ  سوم
NPT افع و امنیـت ملـی و   باشد، همانطور که گفته شد، در جهـت دفـاع از مصـالح، منـ     می

 .شود جلوگیری از تهدید و تخریب مملکت هم ارزیابی می
منافع ملی، اعداد و ارقام اختصاص یافته یا بر باد رفته و یا عدم نفعی است که در ایران 

ایـن اعـداد و ارقـام    ند ا از بین رفته –به ویژه در هشت سال گذشته  -با عملکردهای گذشته
یقاتی و کارشناسان مستقو، و حتی در مواردی توسـط مسـووالن   های تحق مرتباً توسط گروه

 [.0.]اند بیان شده ،زیربط
 موقعیـت  قدرت، باستانی، بـا نزلت و حیتیت یک کشور بالذات ابرشأن و ممصالح ملی، 
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و دارای تمدن ایران است که باید وقار و وزن خود را در جهان کنـونی  ویژه ژئواستراتژیک 
آرامـش مـردم و امنیـت     ،امنیت ملی، حفظ تمامیت ارضی. فظ کندهای آینده ح و برای نسو

 .شهروندان در داخو و خارج کشور و پایداری نظام سیاسی است
ه به دولت وقـت آمریکـا داده بـود کـه     حالصایران ده سال پیش چنین پیشنهادی برای م

زیـر   ی نظامی و تخریب و نـابودی  طلبان حاکم در آمریکا در آن مقطع که قصد حمله جنگ
های ایران را داشتند تا ایران را چون افغانستان و عراق و لیبی و سوریه به فالکـت و   ساخت

حال چه شده است که [ 1.]نامیدند« محورشرارت»نابودی بکشانند، آنرا رد کردند و ایران را 
در این موقعیت آمریکا این مذاکره و توافق را پذیرفته است؟ این موقعیت را مردم ایـران در  
 .انتخاب روحانی و مردم آمریکا در مخالفت با جنگ جدیدی در خاورمیانه، فـراهم کردنـد  

گردانـی آن، و   ها پیش و در دولت قبلی و بدون ابتکار و صحنه ی این توافق از ماه زمینه پیش
 .از طریق مذاکرات غیرعلنی، فراهم شده بود

کنـد،   ه این توافق تبلیـغ مـی  طلبان آمریکا کشوری بر علی امروز، عالوه بر جنگ ـ  چهارم
 73تن یـک رآکتـور   که خود غاصب بوده و طبق ارزیابی کارشناسان غربی بـا داشـ   ،اسرائیو

کالهـک   133تـا 153توانسـته بـین    سـاخته اسـت،    2113که در دهـ    نمگاواتی آب سنگی
ــدا هســته ــد کن ــا وزن سیصــدتن،    ی تولی ــدروژنی ب ــا بمــب هی ــا از آنه ــه حــداقو دو ت ک
از تشــکیو  و (http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapons_and_Israel)باشــند مــی

ها مصوبه  کند و ده ی خاورمیانه جلوگیری می ای منطقه المللی خلع سالح هسته کنفران  بین
عمومی سازمان ملو متحد را زیـر پاگذاشـته و بـه هـی       ی شواری امنیت و مجمع نامهعو قط

از  .بشر در مورد مردم مظلوم فلسطین پـای بنـد نیسـت    قوقالمللی و ح ینیک از مقررات ب
دانش در منطقـه اتفـاق   حـ زمان تشکیو این کشور حدود ده جنگ خانمانسوز توسط او و مت

میلیـارد دالر صـرف    صـدها کشورهای ایـن منطقـه   . اند ا باز تولید کردهرافتاده و مرتباً تنش 
ی این کشورها، هزاران میلیارد دالر  سعهو به دلیو عدم تواند  کردههای پیشرفته  خرید سالح

 .اند عدم نفع داشته
آقـای خـاتمی توسـط آمریکـا       رد پیشـنهاد دولـت   از در ده سال گذشته و پـ   ـ  پنجم

نبوده اسـت،  « علمی -فنی -حقوقی»ای  ای ایران، پرونده ی هسته شود که پرونده مشخص می
ز دو طرف بر آتش این پرونده بنزین بوده و ا« نظامی -استراتژیک -سیاسی»ای  بلکه پرونده

و کننـده   نماینـدگان مـذاکره  در مـواردی  نژاد و  از طرف ایران، احمدی. شده است می ریخته 
هـای شـورای    نامـه عقطبـا   .ان آمریکا و دولـت اسـرائیو  طلب جنگاز آن طرف  وبرندگان  نفع
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ه بتـدرین  ی کـ یهـا  دیـدهای تجـاری و تحـریم   حامنیت و تحوالت ضدایرانی در منطقـه و ت 
، در واقـع بـرای   «امنیت اسرائیو در خطر است»یه غیرمنطقی که جگسترده شدند و با این تو

ی  لبته لحن و شعارهای هشت سال گذشـته بـه قـول روزنامـه    ا. تهدید امنیت ملی ایران بود
را « بیشترین خدمت در پنجاه سال گذشته به مظلومیت اسرائیو»؛ «هاآرتز»،  معروف اسرائیلی

نـژاد   در این شکی نیست کـه احمـدی  . (21فیاض زاهد، اعتماد ملی ویژه نوروز )ستکرده ا
بیشترین خدمات را به ائتالف نیروهای ضدایرانی  ،با هر ماهیتی و با هر هدفی که آمده باشد
دهد که ائتالف نیروهـای   مناقشات سوریه نشان می .و تقویت و تشکو آنها انجام داده است

ضد بشار اسد، سوریه را خاک ریز ما قبو حمله به ایران و تخریب این مملکـت تشـخیص   
که در ایـن   -پنتاگون انحتی کارشناسو روسیه و زیرکی اوباما  -دادند که با هوشیاری ایران

 .د نرسیدندفعالً، به مقصو -ندمرحله آماده جنگ جدیدی در منطقه نبود
 بعضی از بعدی، های روشنگر انتشار گزار  صد روزه آقای روحانی و مصاحبه ـ  ششم

بـه جـا مانـده از دولـت قبلـی و عمـق       « ارث»وزرای ایشان، به درستی بخش محدودی از 
مجموعه بیانات . کند اخالقی، جامعه را بیان می -اجتماعی -سیاسی -های اقتصادی گرفتاری

شناسـد و   هـا را مـی   بحـران  -دهد که این دولت اوالً د روز نشان میهیأت دولت در این ص
ولی آنچه تاکنون کمتر بدان پرداخته شد یکی . های خود پای بندی دارد هنوز به وعده -ثانیاً

مبـارزه بـا فسـاد    راهکـاری بـرای   و دیگری عـدم   شوندگانآزادی زندانیان سیاسی و حصر
 [5]باشد  اداری در مملکت می -الیگسترده م

گیر، شکننده و پرتالطم آقای روحانی با خارج در داخو کشور  عالوه بر مشکالت وقت
هـای   توانند، برنامـه  الذکر، اگر به درستی با آنها برخورد نشود، می هم دو مشکو اساسی فوق

ی سیاسـی کـه یکـی از شـعارهای اصـلی       توسـعه . آقای روحانی را با شکسـت روبروکننـد  
رعایت حقـوق بشـر،    ،قیدتیع ـ ست بر آزادی زندانیان سیاسیشتمو اروحانی بوده است م

هـای خـارجی را بـا     که اگر حو نشود، توفیق سیاست... های صنفی و مدنی و  وآزادی تشک
محکومیت اخیر ایران در مجمع عمومی سازمان ملو، بـه عنـوان   . مشکو روبرو خواهد کرد

مان ایران تصور نکنند که نقض حقوقی بشر، یک هشدار جدی در بطن خود داشت که حاک
ای حو شد، حقوق بشر فرامو  خواهد شد، بلکه اهرمـی قـوی و مـورد     اگر موضوع هسته

اعضای کنگـره آمریکـا هـم    . قبول افکار عمومی جهان برای فشار بیشتر بر ایران خواهد بود
تروریسـم،   ؛ای سـته های تصویب شـده، عـالوه بـر انـرژی ه     اند که تحریم به صراحت گفته

اداری گسترده ایران کـه   ـ  فساد مالی. گیرد بشر و اغتشا  در منطقه را هم در بر می حقوق



 توافق ژنو؛ مصالح، منافع و امنیت ملی/  01

عامو دومی اسـت  [ 1]به قول دو نفر از اعضای هیأت حاکمه مبارزه با آن غیرممکن هست 
یربط و کارشناسان از ذهای  اجماع عمومی نهاد. تواند هر دولتی را به شکست بکشاند که می

مافیاهای منتفع از این درآمد کـه  . بیست میلیارد دالر کاالی قاچاق استرقم واردات سالیانه 
شود، احتماالً چند برابر هم خواهد شد، به سـادگی دسـت    وقتی در داخو تبدیو به ریال می

ا  را  نـژاد در آخـر دوره   ثمر احمدی های بی دست و پا زدن. دارند از سر هی  دولتی بر نمی
طبیعـی  . بنامـد  "یچبرادران قاچـاق "عضی از حامیان خود را به خاطر آوریم که مجبور شد ب

 ،داشت و نه برنامه و استراتژی کـارآ  یت جدینژاد در مبارزه با قاچاق نه ن است که احمدی
 .ولی آقای روحانی که آگاه و مصمم به حو مشکالت است، باید بطور جدی به آن بپردازد

ها و نهادهای مـدنی آزاد، مقـدور    رسانه اداری، فقط و فقط با لشگر -مبارزه با فسادمالی
سران سه قوه را مسوول مبارزه با فساد کردند  ،سال گذشته که رهبری 21و در . خواهد شد

در دو سال اول ریاست جمهوری آقای خاتمی که مطبوعات نسـبتاً آزاد  . جواب نداده است
نژاد که بـا   ت احمدیهای فساد، بهبودی نسبی نشان دادند ولی بعداً و در دول بودند شاخص

ی رونـد   مطالعـه . اداری وسـیعاً، گسـتر  پیـدا کـرد     -د، فساد مـالی مآ تبلیغ مبارزه با فساد
دهـد کـه چگونـه     ص مجل  در بیست سـال گذشـته نشـان مـی    حهای تحقیق وتف گزار 

بانـدهای فسـاد از آنچنـان    . واهمه و طلبکارانه، فساد جاری و ساری اسـت  وقیحانه، علناً بی
ی قـوی هـم داشـته     بـالفرض کـه اراده   -قضائیه دارند که دولت، مجل  و قوهرخوقدرتی بر

های آزاد و افکـارعمومی بـه    باید رسانه. به تنهایی قادر به مبارزه با آن نخواهند بود ـ  باشند
نـژاد نشـان    های آقایان هاشمی، خاتمی و احمدی تجربه دولت. دینیابکمک نهادهای رسمی 

. اقتصادی و سیاسی اگر توأم نباشد و یکی موکول به تحقق دیگـری شـود  ی  داده که توسعه
 .حاال پ  از این مقدمات به اصو مطلب بپردازیم. توفیق حاصو نخواهد شد

 بده وبستان قرارداد ژنوفرآیند مذاکرات تا 

دست آمد، به گفتیم که در این قرار داد که متعاقب توافق بر سر سوریه انجام شد، آنچه 
 .ها و مهمتر از آن، دور کردن شبح شوم جنگ از منطقه بود ر لغو بعضی از تحریمعالوه ب

توانست سوریه را نابودتر از آنچه هست کند و یا به قـول کسـینجر تجزیـه     این شبح می
 .کند و بعداً به ایران هم سرایت نماید

 :عبارتند از توافق شده استنامه به صراحت  آنچه در این توافق
یا رقیق کردن آن تا و های سوخت  میلهاز طریق تبدیو آن به درصد  13م حذف اورانی -
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 .درصد 5 حد
 .ایران در شرایط فعلی فعال هاینتریفوژسا توقف کمیت و کیفیت -
 .ای ایران برای جلوگیری از هر انحرافی ها و کنترل تحوالت هسته تشدید بازرسی -
هـای عملـی ایـران     نیازمنـدی  منطبـق بـر  سازی آینده با توافق دو طرف و  برنامه غنی -

هـای عملـی    را نیازمندی( گستره سطح و)محو و ذخایر آن  ،سازی ظرفیت غنی. خواهد بود
 .تعیین خواهد کردایران 
های شورای امنیت سازمان ملو با هدف قانع شدن نهایی دبیرکـو   به قطعنامه پرداختن -

 .(های شورای امنیت مهاقطعنیعنی پذیرفتن قانونی بودن )سازمان ملو متحد 
 .آمیز است ای ایران صلح ی هسته اثبات اینکه برنامه -
 .توقف عملیات رآکتور آب سنگین اراک -

آنچه ایران گرفته به مراتب بیشتر از آن چیـزی اسـت    ،«ستاندهـ  داده»لیست به با توجه 
ایـران و   "تخریـب خـالق  "؛ طلبان غرب توجه کنیم کـه قصـد   اگر به اهداف جنگ. که داده

خدماتی جامعه را داشتند و هنـوز هـم    ـ  سیاسی ـ  اقتصادی ـ  های نظامی نابودی زیرساخت
ای در بهتـرین حالـت و بـا توجـه بـه منـابع عظـیم         دارند و اگر قبول کنیم کـه بـرق هسـته   

 محیطی، نیست و اگـر  زیست ـ  هیدروکربوری ضروری نیست و در بدترین حالت؛ اقتصادی
ای اتفـاق افتـاده بگـذریم،     سی سال گذشته و بهردلیو در زمینه هسـته از آنچه در  ًۀـمسامح
بستان، عظیم بوده و در راستای منافع، مصـالح و امنیـت ملـی     ـآورد ایران در این بده   دست
کاخ سفید بارها اعالم کرده است کـه نماینـدگان مخـالف توافـق ژنـو در کنگـره       [ 7].است

  .پنهان نکنندرا و اهداف خود  "کنیم ایران جنگ"امریکا صریحاً بگویند که با 
 :آوردهای این توافق عبارتند از دست

ایـران و  ... های نظامی، اقتصادی، سیاسی، خـدماتی  جلوگیری از تخریب زیرساخت -2
 .ها هزار میلیارددالر زیان ده
 ها نفر مردم این مملکت جلوگیری از کشتار صدها هزار و شاید میلیون -1
 ب و نابودی منابع و مخازن فرهنگی و تمدن باستانی ایرانجلوگیری از تخری -0
 ها نفر در داخو و به خارج کشور جلوگیری از مهاجرت میلیون -1
 ها سال ی مملکت برای ده جلوگیری از به تأخیر انداختن توسعه -5
بـه  ...( سیاسی، اقتصادی، فرهنگـی )ی شئون مملکتی  جلوگیری از وابسته کردن کلیه -1

 تاً امریکاغرب و عمد
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 جلوگیری از تخریب و نابودی همین اخالق و بنیادهای مذهبی جامعه -7
 جلوگیری از نابودی امنیت کنونی جامعه -2
ماننـد عـراق، سـوریه، لیبـی،     )ی ایـران   جلوگیری از جنگ داخلـی و حتـی تجزیـه    -1

 ...(افغانستان
23- ... 

 -ا با کو غرب یـا بـا آمریکـا   ممکن است کسانی در ایران از درگیری نظامی با آمریکا ی
انداز چنین درگیـری   اسرائیو استقبال کنند و فکر کنند که از آن منتفع خواهند شد ولی چشم

تحمو بـرای مـردم خواهـد بـود کـه بایـد خـود را در         ای آنقدر وحشتناک و غیرقابو نظامی
کتـاب، زمسـتانی   ). بیننـد  ای ببینند که در آن مردم عراق، سوریه و لیبی و افغانستان مـی  آیینه

سیاه از بهار بغداد، نوشته نویسنده و یکی از همکاران به تفصیو پیامدهای حمله به عراق را 
سـال  ده شود که آمریکا با چه تحلیلی و پ  از اینکه  حال این سوال مطرح می( کند بیان می

دو اعتمـادی   پیش دست رد بر سینه ایران گذاشت، آماده انجام این توافـق شـده اسـت؟ بـی    
سـال   01و هـم در ایـن    ـ  2001از کودتـای   ـ  ی تـاریخی دارد  طرف به یکدیگر هم سابقه
جواب منفی بو  پسر به درخواست دولـت خـاتمی و مخالفـت    . مرتباً، بازتولید شده است

برزیـو و مخالفـت مسـووالن جمهـوری      ـ  ایـران  ـ  پیشنهاد مشـترک؛ ترکیـه   دولت اوباما با
هایی از عدم اعتماد به یکـدیگر و واگرایـی در    در ژنو به نمونهاسالمی با توافق آقای جلیلی 

در یک سال گذشته چه اتفاقی افتاده که بین دو طرف همگرایی . بوده استهمین چند سال 
ایجاد شده است؟ اگر به اخبار رسمی و غیررسمی مربوط به مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم 

 انهای فکر آمریکا  هـزار  جه کنیم که در اتاقهم تکیه نکنیم و اگر تو محافو و منافع خبری
سـازان   کننـد و مرتبـاً بـرای سیاسـت     جانبه مـی  متخصص روی پروژه ایران کار تحقیقی همه

کنند تا تصمیم درست درباره ایران بگیرند، آن وقت باید به دنبال  آمریکا اطالعات فراهم می
. شـود  سه سناریو مطـرح مـی   برای پاسخ به این سوال فرض. سوال باشیماین پاسخی برای 

 :از این سناریوها عبارتند

 انتخاب ایران به عنوان متحد استراتژیک آمریکا در منطقه : سناریوی اول

 :ات زیر استوار استاین سناریو بر مفروض
الدن  وع بنتنها و پیروان م تکفیری ،القاعدهرا آمریکا فعالً خطر اصلی درجهان اسالم  -2
 .اسالمی شیعی جمهوریداند و نه اسالم  می
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 .تاکنون موفق نبوده طرح ژاندارمی ترکیه از طرف ناتو -1
ای  قـدرت منطقـه  ایران بالذات یک ابر. را ندارد هی  کشوری در منطقه پتاسیو ایران -0

 :است این پتاسیو عبارت است از
 ی متوسط فعال، جمعیت و نیروی انسانی متخصص و طبقه -
 کربوری و غیر آنمنابع خدادادی عظیم هیدرو -
 ی یکصد ساله پارلمان و قانون اساسی، دمکراتیک و تجربه شرایط نیمه -
 در ایران، گرایی گی و بنیاد ضعف القاعده -
 ژیک ویژه،تاموقعیت ژئواستر -
 ،غنیتمدن کهن و فرهنگ  -
 صنعتی نسبتاً قابو قبول، های ساختزیر -
آمریکاست یکی از منابع صـدور نیروهـای   ژیک تستراا دحعربستان علیرغم اینکه مت -1

بـه اهـداف    ،حـداقو  ،منشـا ایـن نیروهاسـت و آمریکـا    گـری   بیوها تفکر .باشد القاعده می
 .عربستان مشکوک است

 مصـر  ، عربستان،ایران ،ترکیه ؛توان در بین پنن کشور یک تعادل طرفدار غرب را می -5
چیزی شبیه زمان . مریکا و غرب باشندآحد ی متتجاائیو، ایجاد کرد تا هر کشور به دراسر و

 .شاه
 دهـ منطقه بکاتنش اسرائیو را باید وادار کرد تا طرح دو دولت را عملیاتی کند و از  -1

اخیـراً، کـری در کنفـران  امنیـت      .اسـت  روی اسرائیو به ایـن منظـور   کریو  مابا فشار او
تری بـرای عـدم مشـروعیت    های بیش روز به روز کمپین»: المللی در مونیخ هشدار داد که بین

هـایی از تحـریم    حـرف . انـد  مردم به این موضوع بسیار حساس شده. افتد اسرائیو به راه می
این (. VOA ،21/22/11)« کند؟ ها وضعیت را برای ما بهتر می آیا این. اسرائیو در میان است

 .اظهارنظر خشم مسووالن اسرائیو را به همراه داشت
متمرکـز   ــ  عمدتا چـین  ـیش از پیش به سمت اقیانوس آرام  بآمریکا توجه خود را  -7

 .در خاورمیانه و نیروهایش بکاهد تنشکند و باید از 
 .در منطقه را ندارد جدیدیتوان گشودن جبهه  ،مقطعاین  ماشین نظامی آمریکا در -2

ی  در این سناریو ایران با جذب سـرمایه و تکنولـوژی غـرب خواهـد توانسـت توسـعه      
یکـایی انجـام دهـد، بـا     سم آمرلیرایبسازی نئول د را در چارچوب الگوی جهانیاقتصادی خو

فضـا بـرای    ،2022پ  از انتخابـات  ی او،  خواهانه و افکار عدالت موسوی حذف میرحسین
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افـراد و احـزاب طرفـدار نئولیبرالیسـم     ی اقتصـادی  بـا پشـتیبانی     انجام این الگوی توسـعه 
 -آزادی و سرکوب فعاالن واقعی آزادی های سیاسـی در نبود  .اقتصادی، مقدور خواهد شد

 -حقـوق بشـری   -سیاسـی  -مدنی از یک طرف و طرفداران توسعه همـه جانبـه، اقتصـادی   
یکـی نیروهـای   . اجتماعی و کارشناسان ملی از طرف دیگر؛ دو نیرو توانسـتند فعـال باشـند   
ته بـه بـن بسـت     عدالت خواه پوپولیستی که بدون برنامه و قدرتمدارانه در هشت سال گذش

رسیدند و دیگری طرفـداران  بـازار  آزاد هسـتند کـه بازاریـان سـنتی و طرفـداران مکتـب         
هـای اقتصـادی و    زیرسـاخت ایـن نیـروی اخیـر، مـی توانـد      .  شیکاگو را در بر می گیرنـد 

نقطه مشترک ایـن دو نیـرو فـوق     .کندروبناهای فکری؛ نزدیکی به غرب را بهتر ساماندهی 
 .مدنی است -جدی آنها به آزادی های همه جانبه سیاسی الذکر عدم توجه

های ایران در ایجـاد یـک هـالل     بلندپروازیطرفداران این سناریو در غرب معتقدند که، 
نتـاین   و د بـود نقابو کنترل خواه.... بحرین و ،فلسطین ،سوریه ،شیعی و متحدانش در لبنان

 های حمایت از این سـناریو قـانع کـرد   اسالمی را بر رهبری جمهوری ،اکنون ها تا هم تحریم
غام در این اق هم قابو ادعرو افغانستان  ،پاکستان ،اردن ،فارس کشورهای عربی خلین. است

 .د بودنسناریو خواه
ی متوسـط ایـران تحقـق خواهـد      رونق اقتصادی و رشدی که با همکاری غرب و طبقه

و تجـاری   ،بـورژوازی صـنعتی  . های انقالبی را در خود خواهد بلعید و آرمان عارهاش یافت
 درگری را خنتـی و   ـ قاچاقداللی   ـ  مافیایی ـ  مالی خواهد توانست بورژوازی فعلی نظامی

ــد  ــک نظر. خــود مســتحیو کن ــه در در ی ــنجی ک ــزار و211کشــور و از  11س ــر  111ه نف
تریت ژورنال آمریکا به آن اشاره کرده نفوذ ساو روزنامه وال  است شونده انجام شده پرسش
 اردن، مصـر، و )سـی در جامعـه ایـران در مقایسـه بـا کشـورهای عربـی        اهای دموکر ارز 

نظیـر رومـانی،   )و اروپـای شـرقی   ( کره جنوبی، تایلنـد، مـالزی و هنـد   )و آسیایی ( اکشرم
توان به روزنامه  یو میبرای تایید این سنار[ 2.]بیشتر و بهتر است( ناکرایاسلواکی، روسیه و 

ژی تسـترا ا: ونیست فرانسه اشاره داشـت کـه نوشـته بـود    مکنیته ارگان مطبوعاتی حزب اوما
ه نوشـته اسـت کـه آمریکـا چرخشـی      تمانیبازگرداندن ثبات به منطقه است اوجدید آمریکا 

ـ  واشنگتن ،پیدا کردهتر نسبت به پرونده اتمی ایران  پراگماتیک یش دریافته که مسئله اصلی ب
ایست کـه در گـرداب خطرنـاکی قـرار      ثباتی در منطقه ای ایران باشد بی از آنکه مسئله هسته

 [1.]گرفته و پر از مشکو است
رتبه ناتو نوشته است که دولت آمریکا  هم از قول یک افسر عالی« الرأی»روزنامه کویتی 
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ایران که باعث نگرانی ای  آمیز بودن برنامه هسته تصمیم گرفته است با اطمینان یافتن از صلح
دسـت از دشـمنی و جنـگ بـا ایـران       ؛پیمانانش شده است آمریکا و بیشتر از آن نگرانی هم

در ارتبـاط   فعشتر در منطقه که با منا و به مسائو مهم... بردارد و با این کشور همکاری کند
 .است بپردازد
نیروهـای آمریکـا در کـره    شید در مناطق حضور به ناتو افزوده که خوررت عالی این افسر

هـای   از آب دور از و افسـر وکارمنـد  آمریکا حدود نـیم میلیـون سـرب    ؛کند زمین غروب نمی
ایـن  . دنـ ده ها یک سوم نیروهای مسـلح آمریکـا را تشـکیو مـی     ای خود دارد که این منطقه

 هسـتند و  رهواپیمـابر مسـتق   نـاو پایگاه نظامی خارج از آمریکـا و در یـازده    215نیروها در 
مأموریت این نیروها تضمین امنیت . کنند میلیارد دالر به خزانه آمریکا تحمیو می153ساالنه 

هایی که ممکن است  درگیری. ها در جهان است منابع نفت و جلوگیری از گستر  درگیری
همین افسر ناتو اضافه کـرده کـه بـیش از ده پایگـاه     . به جا گذارد ءوس بر منافع آمریکا تاثیر

در عمان، امـارات، قطـر، بحـرین، کویـت، ترکیـه، آذربایجـان،       )یکا اطراف ایران نظامی آمر
توانـد   نیروها مـی  این با  حذف حالت آماده. هستندفعال ( ترکمنستان، پاکستان و افغانستان

تومـاس فریـدمن در   [ 23.]د دالر هزینـه را داشـته باشـد   کاهش نیرو و کاهش یکصـدمیلیار 
منـافع مـا فقـط در محـدود     »: نوشت کـه ( 2011آبان  12) 1320نوامبر  21نیویورک تایمز، 

ساله میان ایاالت  01های اتمی ایران نیست بلکه در خاتمه دادن به جنگ سرد  کردن قابلیت
متحده و ایران است که به منافع ما و نیز به منافع دوستان عرب و اسرائیلی ما آسیب رسانده 

کنـیم   رائیو برای توقف تـوافقی کـه فکـر مـی    های اعراب و اس بنابراین علیرغم تال . است
منـافع فعلـی امریکـا، توافـق     . اصـرار کنـیم  « خـود »برای ما و آنها مفید است، باید بر منافع 

ای موقت و متقاعدکننده با ایران اسـت کـه راهـی بـرای بررسـی مسـائو دیگـر میـان          هسته
 (.11همن ، دی و ب20انداز شماره  نقو از چشم)« .گشاید واشنگتن و تهران می

یـا  »: ی دیگری در نیویورک تایمز به صراحت گفتـه اسـت کـه    توماس فریدمن در مقاله
مـانع  [ اسرائیو و اعراب]نباید اجازه دهیم که آنها ... »و « باید با ایران مذاکره کنیم یا بجنگیم

 (پیشین)« .توافق شوند
المللـی و   بـین هـای   چاک هیگو، وزیر دفاع امریکا، در سخنرانی خود در مرکـز بررسـی  

بـر قـدرت نظـامی     ،؛ ضمن تأکید بر دیپلماسی(11آبان  21) 1320نوامبر  5استراتژیک، در 
باید تال  خود را از طریق ائتالفـی از منـافع مشـترک    ... »: گوید کند و می تأکید می ،امریکا

ایـاالت متحـده بعـد از یـک دهـه جنـگ پرهزینـه و        ... همچون سازمان ناتو، افزایش دهیم
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نیروهای نظامی ایاالت متحده بـه  ... برانگیز، در حال تعریف نقش خود در جهان است بحث
نیروهـای نظـامی   ... مانـد  عنوان ابزار ضروری قدرت و سیاست خـارجی امریکـا بـاقی مـی    

حـو   همواره باید به عنوان یک گزینه مطرح باشد، اما این گزینه باید بـه عنـوان آخـرین راه   
اید از نیروهای نظامی به عنوان مؤلفـه پشـتیبان اسـتراتژی جـامع     ایاالت متحده ب. ارائه شود

نهادهای نظـامی  ... جهت حفاظت و پیشرفت منافع امریکا در قرن بیست و یکم استفاده کند
م نیروهـای نظـامی مـا    وما باید تغییر شکو دهند تا در مورد ظرفیت، قابلیت و آمادگی مـدا 

 (پیشین)« اطمینان ایجاد کند
الملو دانشگاه بوستون، در  ، نظامی سابق امریکا و استاد تاریخ و روابط بیناندرو باسوی 

به حاکمـان امریکـایی توصـیه    ( 11آذر  21) 1320دسامبر  7ای در واشنگتن پست در  مقاله
ن کند چرا که ذخـایر  یها تمک ایاالت متحده دیگر الزم نیست به نظرات سعودی»: کند که می

... شـد  یار بیشتر از مقداری است که چند سال پیش تصور میبسنفت و گاز امریکای شمالی 
همـانطور کـه   ... زمان آن رسیده که پیمان ایاالت متحده ـ عربستان مورد بازبینی قرار گیـرد  

سـازی در کرانـه بـاختری نادیـده      اسرائیو اعتراضات امریکـا را در مـورد گسـتر  شـهرک    
هـای اسـرائیو، سیاسـت     شـود کـه اعتـراض    گیرد، ایاالت متحده نیز باید مانع از این امر می

 (پیشین)« .خارجی آمریکا را در مورد ایران تعیین کند
المللی مطالعات راهبردی لندن و مرکـز سیاسـت    فرانسوا هیزبورت، رئی  انستیتوی بین

ای در  صلح و جنگ هسـته »: گوید می "ها؟ ایران، انتخاب سالح"امنیت ژنو، در کتاب خود، 
ای دسترسـی   اگر ایران به سالح هسته. ای ایران بستگی دارد بلندپروازی هستهآینده به جهان 

پیدا کند، بمب داشتن به یک قاعده و نـه اسـتتنا در خاورمیانـه و در سـطح جهـانی تبـدیو       
برعک ، اگر ایـران از برنامـه   . دورنمای آن دیر یا زود، جنگ اتمی خواهد بود. خواهد شد

هـای اتمـی    ه خاکی ما بخـت نجـات از گسـتر  سـالح    پوشی کند، کر ای خود چشم هسته
کتاب بلژیک و بمب، لوک باریه، عضو حزب سبز اروپا، : نقو از) «گیر را خواهد داشت همه

 (www.gooyanewsانور میرستاری : برگردان
 :مشکالت این سناریو عبارتند از

علیـه  بـر  جمهـوری اسـالمی،    ساله انقالب و مسـووالن  01حذف یا تغییر شعارهای  -
 آمریکا
 .اند آمریکایی قوام گرفتهضدنظامی که با ادبیات  ـ امنیتی ـ تغییر ساختارهای فرهنگی -
ــت و    - ــدار حاکمی ــدئولوژیک طرف ــدان ای ــردن بخــش معتق ــانع ک ــای  پولیســتپوق ه
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 .آمریکاییضد
 .های متعاقب آن روسیه و ادغام در نظام آمریکایی و تنش چرخش از چین و -
 .کشور های قضایی بین دو فصو پرونده حو و -
و مشکو آمریکا در  ...ترکیه و عربستان ،اسرائیو مقاومت سایر کشورهای این سناریو؛ -

 .دانحقانع کردن این مت
 آمریکا در رابطه با ایران هژمونیمقاومت کشورهای اروپایی برای  -

 ای در منطقه و یک بازار مناسب برای غرب ایجاد یک رقابت هسته: سناریوی دوم

ای ایـران شـفاف شـده و حتـی      هـای هسـته   در این سناریو، پ  از توافق اخیر، فعالیت
بـرای سـاخت سـالح     -مانند حدود چهو کشور دیگـر در جهـان   -های بالقوه ایران توانایی
 .کند ع آمریکا و غرب در اسرائیو نمیفخطری متوجه منا ای؟ هسته

ـ یـک رق  توانند می ـ  و روسیه حتی چین ـ  کشورهای غربی بسـیار پرسـود را بـرای     تاب
و حتی بطـور غیررسـمی بـرای سـالح      ،ای های هسته تکنولوژی ،ای های هسته ایجاد نیروگاه

این رقابت از عمان . بین کشورهای ثروتمند منطقه، به وجود آورند ـای در دراز مدت   هسته
زدیـک  ران خیلـی ن ایـ در ایـن سـناریو آمریکـا بـه      .تا مصر و ترکیه را در بر خواهد گرفت

 ،اسـرائیو  ،ندان کنـونی خـود عربسـتا   حـ تبرای م. تخاصم هم نخواهد داشتنخواهد شد و 
ای ایجاد خواهـد کـرد و رقابـت بـین ایـن       حفاظتی سالح هسته یک چتر... اماراتو ترکیه 

ای هم بازاری بهتـر   فرو  سالح پیشرفته کالسیک و غیر هسته. کشورها تشدید خواهد شد
 .ای را خواهد داشت سالح هسته هژمونیاسرائیو همچنان . کرداز هم اکنون پیدا خواهد 

، غرب، سعی کرد که این رقابـت را در منطقـه ایجـاد    2170پ  از گران شدن نفت در 
هـا   او بـا سـرعت ده  . دار شده بود کـه در ایـن دام افتـاد    خیز پول شاه اولین کشور نفت .کند

فرآوری ها،  این نیروگاهمین سوخت أتای،  تههس های نامه، برای ایجاد نیروگاه قرارداد و تفاهم
با کشورهای غربی امضاء کرد و صدها نفـر از   ،رانایای و آموز  جوانان  پسماندهای هسته

شرفته غرب فرسـتاده  یهای پ ای به دانشگاه تحصیو علوم هستهبرای بهترین دانشجویان ایران 
موارد که با وقـوع انقـالب ایـن    شدند و قراردادهایی با این دانشگاها بسته شد و در بعضی 

دانشجویان حتی فرستاده هم نشده بودند، پول پرداخت شده از بین رفت و بعـد از انقـالب   
 .ندارنداز این قرادادها اطالع دقیقی مسووالن نشد و شاید هم  یر قضیهگسی پیکم ه

ای در  محیطی برای تولید برق هسته زیستـ ه اقتصادی  یجانگیز است که هی  تو شگفت
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اعتماد که مغز علمـی و مجـری قدرتمنـد ایـن      نشده است و آقای دکتر اکبر زمان شاه، ارائه
های مفصو  بوده است در هی  کدام از مصاحبه ،گیر شاه پشتوانه مداوم و پی البته با ها، پروژه

ای بـه   اشـاره  ؛اسـالمی  ای در جمهـوری  های دائمی خود از برق هسته خود و در تمامی دفاع
 [22.]اند زیست محیطی این طرح عظیم نکردهـ اقتصادی  هتوجی

گیرنـده و حـامی ایـن طـرح      کر و تصمیمتتنها شاه مبکند که  آقای دکتر اعتماد تأیید می
نـه  اند و  بوده های دولتی نه از آن مطلع وزیر، وزارت نیرو، و سایر سازمان بوده است نخست
 !توجیه شده بودند

هـم در کتـاب مفصـو خـود کـه در آن       ـ  جمهـوری  ریاسـت  ـ  روحانی حسن آقای دکتر
های سـعدآباد   نامه و توافق ئیکشور اروپا سه ی مذاکره با اطالعات ارزشمندی در مورد نحوه

دیده  بروکراتیکی  عدیده اسالمی و مشکالت گیری در جمهوری تصمیم ی شیوهو پاری  و 
[. 21]انـد   دهای ارائـه نـدا   سـته محیطی درباره بـرق ه  زیست ـ  ه اقتصادیتوجی؛ هی  شود می

!! کننـد  شاه و موسسـه اسـتنفورد اشـاره مـی     زمان "دهشجام نتوجیه ا"به روحانی فقط گذرا 
، تهیه نشـده بـود و هـدف    ایران امنیت ملی -ورد از موضع منافع ملیفگزار  موسسه استن

سـاز بـرای کشـورهای غربـی، در      اصلی آن همان طور که گفته شد، ایجاد یک رقابت پـول 
یافته نفت به غرب، پ  از  هدف بازگشت بخش مهمی از درآمد افزایش باکشورهای منطقه 

یـت منـافع   کارشناسـی و رعا  این تصمیم شاه ایران، البته بدون کـار . بود ،2170جنگ اکتبر 
ـ    بین یـک ژانـدارم مـورد وثـوق غـرب برمـی      ، از شخصیت خـودبرتر ملی قـول   هآیـد کـه ب

گـی  زد های پیچیده و مدرن آمریکـایی، ذوق  نگاران آمریکایی، به هنگام خرید سالح روزنامه
ای را  ای و سـالح هسـته   او انـرژی هسـته   .خرد بازی می آورد که اسباب یاد میه کودکی را ب

در آن . خواست و نه برای حو یک مشـکو و نیـاز ملـی    ه مین در منطقبرای پرستیز و پزداد
های زیـادی در   پیشرفت اسرائیو. ای بودند مقطع، هندوستان و پاکستان به دنبال سالح هسته

امیـد غـرب بـه    . ای داشـت  کرده بـود و چنـدین کالهـک هسـته    فرانسه  به کمک این زمینه
، برای غـرب، بـود کـه انقـالب     کشاندن سایر کشورهای پولدار منطقه به این رقابت پرسود

البته باید توجـه داشـت کـه مجموعـه شـرایط درونـی جامعـه و         .ض کردوع را فضا ،ایران
ای  طلبـی منطقـه   موقعیت استتنایی ژئواستراتژیک ایران، هر حکومتی را بـه سـمت هژمـونی   

 .دهد و شاه هم از این رویکرد استفاده کرد سوق می
ناپـذیری   وصـف کـار   پشـت و شـتاب   ،که با عجلهشاه آنچنان عاشق این طرح شده بود 

به یک موسسه آمریکایی، انستیتوی مطالعاتی استنفورد، واگذار  را مطالعات انجام پذیریی آن
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بود که ایران اگـر بخواهـد    هد و آن موسسه، بدون مطالعات علمی قابو دفاع، پیشنهاد کردکر
ای تولید کند و شاه  برق هسته هزار مگاوات 10،2111قدرت بزرت منطقه شود باید تا سال 
اسـت کـه بـدون     انگیـز  اجرا شود و شگفت ،بینی شده دستور داد که این طرح در زمان پیش
گفته بود که هر سال یک رآکتور باید افتتاح تی سآلی هایدآنکه تعداد رآکتورها مشخص شود، 

 2177سـال  نفـر در   211بـه  ( 2050) 2171نفـر در سـال    17ای از  دانشمندان هسـته . شود
 2175میلیـون دالر در   2/03افزایش یافت و بودجه سازمان انـرژی اتمـی ایـران از   ( 2051)
میلیـارد   22 معـادل )میلیـارد دالر   0 یش ازبو به  2171میلیارد دالر در سال  0/2به ( 2051)

 [20. ]افزایش یافت( 2051) 2177، در سال(1321دالر سال
، هـر کـدام بـه    Kraft Werk Unionکت آلمـانی  داد ساخت اولین رآکتورها بـا شـر   قرار
میلیـارد دالر   12معـادل )میلیـارد دالر   0/1مگاوات بـا آب سـبک بـه مبلـغ،      211،2ظرفیت 

کامـو   2122شروع و قرار بود که در سال  2175بسته شد و کار ساخت آنها در ( 1321سال
داشـت   زله قرارمحو ساخت این رآکتورها در بوشهر انتخاب شد که روی کمربند زل. شوند

، یـک وام  2175برای تهیـه سـوخت در سـال   . مانده بود های اقتصادی آن عقب زیرساخت و
ــرای  Eurodifکنسرســیوم  بــه -2177میلیــون دالر در ســال223و  -یــک میلیــارد دالری ب

که چهو درصـد آن متعلـق    Sofidifشرکت . فرانسه، اختصاص یافتدر سازی اورانیم،  غنی
درصـد   15ایـن شـرکت    .تشـکیو شـد   ،آن متعلق به فرانسـه بـود  به ایران و شصت درصد 

را بــه دســت آورد کــه عمــالً ایــران صــاحب ده درصــد کنسرســیوم   Eurodifکنسرســیوم 
تـن اورانـیم    133بـرای خریـد   یمیلیون دالر 733 ایران یک قرارداد. سازی اورانیم شد غنی

نامیبـا را بـه    RTZدن اورانـیم  عـ درصد سهام م 25کیک زرد با آفریقای جنوبی امضا کرد و 
 [21].دست به کشف اورانیم در داخو و خارج ایران زد ،بر اینعالوه . دست آورد

مگـاوات بـا شـرکت فرانسـوی      133قرارداد ساخت دو نیروگـاه بـه ظرفیـت هـر کـدام     
Frmatom  بسته شد ،به مبلغ دومیلیارد دالر هر کدامبرای ایجاد در دارخوین. 

میلیـارد دالر را در ایـران   21نیروگاه دیگر بـه مبلـغ    2ه حاضر است فرانسه اعالم کرد ک
نیم با آمریکا موافقت کـرد  وشاه با ایجاد یک واحد بازفرآوری پلوت( 2051) 2172در . بسازد

ـ       نیم بـه آمریکـا حمـو شـود و     وتا بازمانده سـوخت رآکتورهـای ایـران بـرای بازیـابی پلوت
بعد از این توافـق بـود کـه آقـای کـارتر، بـه       . شودتر رصد  ای ایران دقیق های هسته فعالیت
 [.25.]ای در ایران اجازه داد های آمریکایی برای ساخت نیروگاه هسته شرکت

اً بـه ایـن   ای بود و یکبـار هـم علنـ    تردیدی نیست، که شاه به دنبال ساخت سالح هسته
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. (ریخ ایرانـی بهرنگ رجبی، تـا ) موند گفته بودهدف خود اقرار کرد و به روزنامه معروف لو
 ده برداشته شـد کـه شـاه بـا همکـاری     پر "گو"یا پروژه  "شکوفه"پ  از انقالب از پروژه 

ای، با توانایی شلیک موشک سـطح بـه    ، به دنبال ساخت سالح هسته2177 اسرائیو در سال
مخفـی  آن را در این پروژه کـه از آمریکـا هـم    ( دانشنامه آزاد -پدیا ویکی) بوده استسطح 

شـده اسـت تـا آن را     در اسرائیو روی تجهیزات آمریکایی، مونتاژ کاری می ندبودنگهداشته 
میلیـون   123 در طی یک سال، ایران مبلغو در این پروژه . برای اهداف مورد نظر آماده کنند

و اسـرائیو هـم در آن سـال یـک      بـود دالر حاصو از فرو  نفت را به آن اختصـاص داده  
. منتشـر نشـد   خبـری بعد از انقالب از سرنوشت این پـروژه،  . میلیارد دالر هزینه کرده است

او  یبینـ  و خـودبزرت 2170درآمد فراوان نفت پـ  از  ،ی شاه در منطقهماین هدف، با ژاندار
 .های شاه تعبیر نشدند ، این خواب2057با انقالب ایران در سال . سازگاری دارد
هایی که  یدشمن هایران و خاصای  های هسته ی فعالیت ساله گذشته در زمینه 01تحوالت 

سال گذشته در منطقه ایجاد شده است از یک طـرف و تحـوالتی کـه در منطقـه بـین       2در 
ای  تواند رقابت هسـته  دیگر، می  فارس اتفاق افتاده از طرف آمریکا و کشورهای حاشیه خلین

 .بین ایران و کشورهای منطقه را فراهم سازد
، وضعیت کشورهای کـه  1320 نوامبر درWorld Nuclear Association مرکز تحقیقات 

در جـدول زیـر   . ای شدن هستند را اعـالم کـرد   هسته ددص در خاورمیانه و شمال آفریقا در
 .اطالعات مربوط به این کشورها آمده است
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 *+اي فعال، در حال ساخت و طراحی شدن در خاورمیانه و شمال آفريقا لیست نیروگاهاي هسته

 میلیارددالر:واحدپول  مگاوات: د نیروواح  تن:واحدوزن

 كشور
 نیروگاه
 فعال

درحال 
 ساخت

مبلغ 
 قرارداد

 پیمانكار
سال 

 اندازي راه
 طراحی شده

مبلغ 
 بینی پیش

سال 
 اندازي راه

 پیمانكار
ذخیره 
 اورانیم

 - ترکیه
1233 

 واحد 1
 روسیه 13

-1322 

1312 
1133 

 واحد 1
 7133 ژاپن 1310 11

 - - - - 13333 - - - +13 5 و 125 ایران

 امارات
 متحدعربی

- 
5133  

 واحد 1
 کره جنوبی 13

تا  1327
1313 

333/21 - - - - 

عربستان 
 یدوعس

- - - - - 
22333 

 واحد 21
23 1301 - - 

 - - - - 7133 - - - - - قطر

 - - - -  کویت
1333 

 واحد 1
- 1311 - - 

 2/1 2133 و 753 - - - - - اردن
تا  1313
1315 

 روسیه
و  333/213
333/51* 

 - - - - - مصر
1333 

 واحد 5
 - روسیه - 13

 - - - - - - - - - 73 ×و  5 اسرائیو

 **333/53 - - 21/2 2333 - 133 - - - - - تون 

 333/11 - - - - - - - - 2 و 25 الجزایر

 - - - - - راکشم
1333  

 واحد 1
- 1313 - 113++ 

 - - 1303 -     - - سودان

 مگاوات 21153جمع 
 

*+ World Nuclear Association 

 تاسففاورانیم همراه * 
نیم براي وبه كمك فرانسه ساخته شد و منبع تولید پلوت0961اسرائیل كه در دهه  سنگین رآكتور آب ×

 .اي اسرائیل بوده است كالهك هسته 111تا111ساخت 
 سنگین رآكتور تحقیقاتی آب+ 

 اتسفهمراه با فاورانیم ** 
 .باشد ات میسففتولید سالیانه اورانیم كه همراه ++ 

 
ای هستند  تهبه دنبال برق هس ،به جز اسرائیو ،شود که اکتر کشورهای منطقه مالحظه می
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ای بـوده اسـت    باشد و اسرائیو که به دنبال سالح هسته می 1332بعد از و اکتراً طراحی آنها 
ـ    ،سنگین مگاواتی آب 73 تاکنون با یک رآکتور 2113 از اوایو دهه م ینوتوانسـته آنقـدر پلوت

 .ای بسازد کالهک هسته 133 تا 153این دوره  تولید کند که در
کـردن   صنعتی و شـیرین  ،یگای را برای نیازهای خان کشورهای عربی، عموماً برق هسته

گونه تمایو گسـترده   ای که مطرح شده این است که آیا این سوال جدی. کنند آب، مطرح می
محیطی است؟ و یا یـک   تزیس ـ  ای به دنبال یک تحلیو اقتصادی کشورها به برق هسته این

ای ایران و تبلیغات غـرب بـه آن    های هسته که پ  از فعالیت. ی و نظامی استگرایش امنیت
ی  ؟ جالب است که هیچکدام از این کشورها به جز ایـران و اسـرائیو تجربـه   اند روی آورده

و حتـی بـرای مطالعـات    . ای و بـومی کـردن آن ندارنـد    ی هسـته ژرتوجهی در مورد ان قابو
ها و مذاکره با فروشـندگان تکنولـوژی و    نیروگاه  یبای پذیری و انتخاب تکنولوژی و جا انجام
بـه ایـن منظـور پرداخـت      نگفتیو مبالغ ه های خارجی استفاده کرده ز شرکتسازان ا ماشین

ای در مـورد تکنولـوژی    کوچکترین تجربه تاًدمدهد که این کشورها ع این نشان می .کنند می
حـال  . ای و حتی استفاده پزشکی و تحقیقاتی از این تکنولـوژی ندارنـد   برق هسته ،ای هسته

ی ایـن انتخـاب و ایـن شـوق و ذوق بـه      دشود که با چه رویکر این سوال مجدداً مطرح می
ای دارنـد   ساخت سـالح هسـته   قصدمعموالً کسانی که ! شود؟ ای انجام می سمت برق هسته

در رآکتورهـای   .ای مجاز و قـانونی اسـت   برق هسته .ای است برق هستهتولید شروع کار با 
ای فنـی بـر   دانـش باشد ولی کسـب   درصد مجاز می 5سازی الزم است که تا آب سبک غنی

ای الزم اسـت،   که بـرای سـالح هسـته   را درصد  13سازی تا درصد امکان غنی 5 سازی غنی
شود  استفاده می ـ  سازی بدون غنی ـ  از اورانیم خام سنگین در رآکتورهای آب. کند میفراهم 

سـازی آن از   خـالص  ولـوژی تکنشود کـه اگـر کسـی     نیم تولید میولی فلز رادیواکتیو پلوتو
بـرای   واال. ماننـد اسـرائیو   ،ای بسازد تواند سالح هسته باقیمانده سوخت را داشته باشد، می

و کشور مطالعه شـود   هر محیطی و اولویت باید جنبه اقتصادی و زیست ،ای تولید برق هسته
 :به این سه سوال باید پاسخ داد کهدر این مورد؛ . ه داشته باشدتوجی
 ای در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اقتصادی است؟ آیا برق هسته -2
رها بـرق  علمـی ایـن کشـو    ـ  فنـی  ـ  های اقتصـادی  می زیرساختتوجه به تما آیا با -1
 محیطی است؟ ای در این کشورها زیست هسته
 ـ  به ویژه برای شـیرین کـردن آب   ـ  آیا اولویت این کشورها برای تولید انرژی برق -0

 ای است؟ برق هسته
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 !؟ای درخاورمیانه و شمال آفریقا اقتصادی بودن برق هسته

 (Global Energy Network Inistitute)موسسه شبکه انرژی جهانی 

باشد تحقیقات وسیعی تحت عنـوان پتانسـیو    می www.geni.orgکه آدرس اینترنتی آن 
ای انجام داده  ی انرژی هسته شمال آفریقا در مقایسه با توسعهانرژی تجدیدپذیر خاورمیانه و

 :به طور فشرده ارائه دهیم ،جاکنیم که این تحقیق ارزشمند را در این ما سعی می. است
شمال و منطقه خاورمیانه  ،[21] "انداز انرژی جهان چشم"طبق سناریوی ارائه شد در -2

 5/2بایسـت   انرژی می این مقدار برای فراهم کردن 1303 تا 1331 آفریقا در فاصله سالهای
دالر که در ایـن  میلیارد  51 یعنی سالی ؛گذرای کند سرمایه( میلیارد دالر2533)تریلیون دالر 

... میلیارد دالر 113میلیارد دالر و ایران حدود  023ی عربستان حدود رگذا بینی، سرمایه پیش
 .باشد می

منـابع   طریـق در این دوره اکسیدکربن تولید شده برای تامین ایـن مقـدار انـرژی از     -1
میلیـون تـن    715،1به  1330میلیون تن در سال  017،2فسیلی، دو برابر خواهد شد یعنی از 

 .افزایش خواهد یافت 1303در سال 
 :پذير منطقه هاي تجديد انرژي -1

، (Biomass)ضـایعات حیـاتی    ،بادی ،خورشیدی ؛پذیر تجدید های در این منطقه انرژی
 .آبی، قابو دسترسی هستندو  ـ جزومد ـ ها زمین گرمایی، انرژی اقیانوس

ي خاورمیانذه و شذمال    تجديدپذذير در منطقذه  پتانسیل تولید الكتريسته از منابع  -1
 :آفريقا

هزار تـراوات در   103 از منابع تجدیدپذیر، منطقه برای تولید الکتریسته ی ظرفیت بالقوه
تقاضـای منطقـه   . باشـد  تراوات معادل یـک میلیـون مگـاوات مـی     هر .است (Twh/y) سال 

چهـار هـزار و در سـال     معـادل  1333پا روی هـم در سـال   وار خاورمیانه و شمال آفریقا و
از منـابع  یعنـی ظرفیـت بـالقوه    [ 27]معادل هشت هزار تراوات بـوده و خواهـد بـود    1353

 1353هشتاد برابر نیاز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و اروپـا در سـال    ؛منطقهتجدیدپذیر 
ای کـه در یـک دقیقـه     برای روشن شدن مطلب باید اضافه کرد که خورشید انرژی. باشد می

سال نیـاز کنـونی    17برای کند  آنچه در یک روز تولید می و سال کند برای نیاز یک تولید می
 [.22.]کند ، کفایت میزمین کره

، خاورمیانـه هـر سـال    یدوعپارتمان مهندسی برق دانشگاه پادشاه سدی   بر طبق محاسبه
ــر متر 5دارد کــه معــادل ســاعت آفتــاب  533،0 تــا 333،0بــین  مربــع در روز کیلــووات ب

http://www.geni.org/
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 و انـرژی  مگاژول در مترمربـع  10/21در ایران، تابش متوسط خورشید معادل  [21.]باشد می
 [13.]استمگاوات  1533باد در ایران معادل 

فیـت بـرق   ررابـر ظ ب 5/1معنی این محاسبات این است که فقط انرژی باد ایران معـادل  
 .میلیارد مگـاژول اسـت   333،01ود تابد حد و انرژی خورشید که به ایران می نیروگاه بوشهر

 .یعنی قدرت انرژی خورشیدی رسیده به ایران معادل قدرت هزار نیروگاه بوشهر است
 ي تولید برق خورشیدي در خاورمیانه هزينه -1

هزینه تولید برق خورشیدی در خاورمیانه در مقایسه با آمریکا کمتر است بطوری که هر 
شـود و در آمریکـا    سنت آمریکایی تمام مـی  5عربی  هت ساعت برق در امارات متحداکیلوو
 .سنت 53تا  15بین 

 مشاغل ايجاد شده با برق خورشیدي -6
میلیون مگاوات سـاعت بـرق    1ای که در آمریکا انجام شده است برای تولید   در مطالعه
 .هزار شغو با کیفیت عالی ایجاد خواهد شدیکصد و پنجاه  1325 در سال تولیدی ساالنه،

بینـی   پـیش  1313د بـرای سـال   عـدا شود و ایـن ت  رقم هم اکنون در آلمان ایجاد می این
مصر توصیه کرده است که  رایببانک جهانی  [12.]دبهزار نفر، افزایش یا033شود که به  می

ــرژی ــد اســتفاده از ان ــ هــای تجدی ــذیر از مهــاجرت داخل وگیری و فقــر را کــاهش لــج یپ
 [11.]دهد می

 رژي خورشیدياستفاده كنونی از ان -1
 درشـود   ار خانه از طریق انرژِی خورشـیدی تـأمین مـی   گرم هشتصد هز در اسرائیو آب

یش از نصف انرژی مـورد نیـاز   ب 1353بینی شده است که در سال  امارات متحده عربی پیش
صـد آن از خورشـید تـأمین خواهـد     دیدپذیر خواهـد بـود کـه بیشـترین در    آن از منابع تج

بـرای پارکومترهـا، راهنمـای شـناورها،       انرژی خورشیدی در اماراتهم اکنون از [ 10.]شد
هم اکنون در دبی برای خنک کـردن یـک مجتمـع یکصـد      .شود ها، استفاده می گرم هتو آب

در هتو دیگری . شود که هزینه را به یک سوم کاهش داده است آپارتمانی مسطح استفاده می
ایـران هـم از انـرژی خورشـیدی بـرای       در .شـود  در دبی از انرژی خورشیدی استفاده مـی 

اسـتفاده  آب در روستاهای دورافتاده  یها و برای پمپها های عمومی و خیابان روشنایی پارک
 .شود ، اردن، مصر و الجزایر هم در حد محدودی استفاده می اکشدر کشورهای مر .شود می

تواند کشـورهای خاورمیانـه را   بدارد که  را خالصه اینکه، انرِژی خورشیدی این پتانسیو
اگر یک واحـد تولیـد   . قرن به داشتن انرژی الکتریکی پایدار و تمیز مجهز کند هزارانبرای 
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بـرق تمـام منطقـه را تـأمین      .ایجاد شود"ی ناصر دریاچه"انرژی خورشیدی به اندازه سطح 
 [11.]خواهد کرد

 منطقه خاورمیانه دراي  هسته هاي برق چالشنگاهی به  -8
و بایـد بـه   . شـود  ه، اسـتخراج مـی  یـ رجاورانیم از معادن کانادا، استرالیا، روسـیه، نی  2-2

 .خاورمیانه حمو گردد
ـ     درصد اورانیم شـکافت  7/3اورانیم طبیعی دارای  2-1 سـوخت   یارپـذیر اسـت کـه ب

سازی  واحد غنی21هم اکنون در سراسر جهان  .درصد غنی شود 5تا 5/0 بیننیروگاهی باید 
سـازی بـزرت دارنـد، دارنـدگان سـالح       معموالً کشورهایی که واحدهای غنـی  .وجود دارد

 .ای هم هستند هسته
اورانیم غنی شده باید به اکسـید اورانـیم تبـدیو شـود و بـه      : ی سوخت تولید میله 2-0

واحد برای ایـن   11در جهان . های سوخت قرار گیرد فشرده گردد و در میله ،صورت قرص
 .کار موجود است

کند، آب را گـرم کـرده و تـوربینی را     رژی مینای، در رآکتور، تولید ا نش هستهواک 2-1
 ی هیش از یکصـد مـاد  ب ؛ماند من در آنچه باقی میضدر . چرخاند تا تولید الکتریسته کند می

 15 عمـر،  ترین و پایدارترین آنهاست بـا نیمـه   شود که پلوتونیم سمی رادیواکتیو نیز تولید می
 .شود ای تبدیو می پلوتونیم است که به سالح هستههمین . هزار سال

شـود،   سوخت مصرف شده پلوتونیم بازیابی می  مانده میله از باقی: بازیابی پلوتونیم 2-5
مـاده سـوخت    ایـن بـاقی   .پلوتونیم در جهان ذخیره شده استهزار کیلوگرم  103هم اکنون 

 .شود تخلیصجا پلوتونیم آن باید به کارخانجات بازیابی پلوتونیم، حمو شوند و در آن
باید مدفون گردند و هنوز یک تکنولـوژی قابـو قبـول بـرای      :ه ضايعاتماند باقی 2-1

انـرژِی  »سـوئدی   بـه قـول محققـین   [ 15.]نیامده اسـت  این ضایعات به دست رخط دفن بی
طوری که طـرح دفـع    به [11]«.جات از دست ضایعات آن را داردای، بیشترین هزینه ن هسته
 23تا  13بین  2122، که در US YUCCA MOUNTAINهای هسته در آمریکا به نام،  زباله

میلیـارد دالر، افـزایش یافتـه     0/1بـه   1332میلیون دالر بوده است و به تعویق افتاده بود در 
 [17.]است
ی خـود،   ترین دشمنان، در کمین مردم منطقه ای، خطرناک های هسته نیروگاه: ایمنی 2-7
 رمانند سونامی ژاپن د)ا بیرونی ی( یوبمانند انفجار رآکتور چرنو)دف درونی هر تصا. هستند

این دو فاجعه آنقدر بزرت بودند که شـوروی  . آفرینند ناپذیر می ای جبران ، فاجعه(فوکوشیما
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هـا اتفـاق    ولـی تـاکنون ده  . م جهان مخفـی کننـد  مردسابق و ژاپن نتوانسته آنها را از چشم 
زیست در این نیروگاها، در آمریکا و اروپا پیش  دد و تخریب محیطعمحدود با کشتارهای مت

برای اطـالع از آنهـا بـه    . اند اند و به عرصه عمومی نشت نکرده ای نشده آمده است که رسانه
 عضـو  "صالح ابـراهیم "این جا شاید مناسب باشد که گفته آقای  .مراجعه فرمائید[ 12]منبع 

 [:11.]المللی انرژی اتمی را بیاوریم نمایندگی سابق مصر در سازمان بین

نگرانی من اين است كه چگونه اين صنعت پیچیده را با يك جامعه بدون نظذم، ماننذد   
ما حتی . دهد ايع مشكالت را نشان میصنتجربه ما در خیلی از . جور كنیم و مصر، جفت
 .توانیم اداره كنیم آهن را نمی سیستم راه

 :ي و گازيا هستهي نیروگاه  ي هزينه مقايسه -9
برابـر بـرق حاصـو از گـاز طبیعـی تمـام        23تـا   1ای بـین   در شرایط کنونی برق هسته

 033 وات در ایـران ی هر کیلواز جمله در حالی که برق حاصو از گاز طبیعی به ازا. شود می
 [03.]دالر هزینه داشته است 0333تا  1533دالر هزینه داشت، برق نیروگاه بوشهر بین 

 ئیزه کردن ایرانلیبیا: ومسناریوی س

قـذافی در سـال   . تکرار رفتار غرب با لیبی مورد نظـر اسـت  و در این سناریو، بازسازی 
مصالحه بـا   ددصدر .ر حمله به لیبی را جدی دیدخط و پ  از حمله آمریکا به عراق، 1330

اپیمای در مذاکراتی که انجام داد، خسارت هنگفت قربانیان انفجار هو. آمدو غرب برآمریکا 
 Pan Am آلمان که باعث کشـتن چنـد صـد نفـر     در ی اسکاتلند و انفجار دیسکوته بدر الکر

سپ  کلیه مدارک مربوط به سالح کشتار جمعـی، و از جملـه   . را پرداخت کردشده بودند 
ایـران و کـره    و عبدالقدیرخان پاکستانی با لیبی ای و ارتباط اطالعات مربوط به سالح هسته

اطالعـاتی   هـا، ششصـدهزار سـند    نشینی عالوه بر این عقب. به آمریکا، تحویو داد را شمالی
یر کشـورها را  سـا  یهای اطالعات سروی  و اطالعاتی لیبی - مبادله شده بین سروی  امنیتی

ورها، بـدون اطـالع آنهـا، خیانـت     ر کشـ و عمـالً بـه اعتمـاد سـای     هم به آمریکا تحویو داد
 .(culturallogic.blogspot.com)کرد

، داده و ضدامپریالیسـتی هـای جـدی    قذافی که حدود چهو سال شعار انقالبی و ژسـت 
 از جملـه در  -کی و انقالبی در کشورهای مختلفیهای چر گرفته بود و از خیلی از سازمان

ن و منزلت خـود را در داخـو   شأنشینی،  حمایت کرده بود؛ با این عقب -کشورهای اروپایی
قذافی، چند سال بعد از به قدرت رسیدن، . اهداف خود را وانهاد کشور از دست داد و تمام
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شـکنجه،  . خود در کتاب سبز، شیوه دیکتـاتوری را پیشـه خـود سـاخت     یها علیرغم وعده
او را به یک رهبر منفور در بخش متوسط جامعه  ضینکشتار، حب  و ترور ناراضیان و معار

 ته خویش هم کـه معتقـد بـود ریشـه در    خاو حتی از سوسیالسیم خودسا. درآورده بود ،لبیی
مرزهای لیبـی بـرای   . رالسیم آمریکایی را پذیرفتیبنظر کرد و اقتصاد نئول اسالم دارد، صرف

 «بخشـیده »آمریکـا  طـرف  کرد که از  او فکر می. شد ارن و تاجران غربی باززگ د سرمایهوور
مواضـع گذشـته او را   گیری از  های غربی، قصد انتقامکه رهبران کشور در حالی. خواهد شد

در آمریکا سـرنگونی حاکمـان آنهـا     1332پ  از  که بود داشتند و لیبی جزء هفت کشوری
 Wesley Clark, 5 -عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سومالی، سـودان و ایـران  ) تصویب شده بود

March 2007,CNN  و کیسینجر درGlobal Reasearch) .  قذافی راه مقابله با این توطئه بـر
دولـت را  ـ   سـت یـک وحـدت ملـت    تواننخواسـت ون  .فهمیدنعلیه کشور  را ندانست و 

هـای جاسوسـی    هوقتی اعتراضات محدودی در شهرها شـروع شـد و دسـتگا    .تحقق بخشد
غرب با فریـب روسـیه و چـین در    . ات دامن زدند و دخالت کردندضغربی هم به این اعترا

ی هوایی توسط ناتو شروع  حملهیب کرد و بعد وای قابو تفسیر، تص مهقطعنا ،منیتشورای ا
بعد هم، کسانی مانند مرحوم چاوز رئی  جمهور ونزوئال که خواستند بین اپوزیسـیون   .شد
طـور جـدی    ها نگذاشتند و مانع شدند و تصمیم خود را بـه  افی تفاهم ایجاد کنند غربیذو ق

بمبـاران هـوایی لیبـی حـدود هشتصـد میلیـارد دالر بـه        . کردندبرای سرنگونی او عملیاتی 
های نظامی، صنعتی و خدماتی این کشور، خسارت وارد کردند و قذافی را هم به  زیرساخت
سـاخت   ؛تا او نتواند در دادگاه. ها کشتند ای در جلوی دوربین زکننده و وحشیانهئشکو مشم

ی به یک کشـوری بـدون حکومـت مرکـزی     امروز لیب. ت خود با آمریکا را علنی کندپاخو 
تبدیو شده و بخشی از آن کشور طرفدار استقالل است و طرفـداران القاعـده و بنیادگرایـان    

 Independent 3)کشـور ناپدیـدار تبـدیو شـده اسـت     دو بسیار فعـال هسـتند و عمـالً بـه     

September, 2013) .و یسـتی و ضدصهیونیسـتی   لایپرمبینید که چگونه یـک کشـور ضدا   می
 (PoweredByExpertColumn.com)حتی با خدمات خوب اجتماعی و اقتصادی بـه مـردم   

ولی دیکتاتور و ضددمکراتیک، این چنین ویران شد و این بهترین هدیـه بـه اسـرائیو بـود،     
در ایـن  . سـوریه در حـال انجـام اسـت     درچیزی که قبالً در عراق انجام شـده بـود و االن   

های کهنـه را بـا    ها و پرونده مذاکره مرتباً درخواست زسناریو، پ  از کشاندن کشورها به می
. کننـد  دهنـد و بـاز مـی    ها در رفتار با مردم خود، گستر  می استفاده از ضعف این حکومت

شـود و   مـی  مطـرح د شـدند، مرتبـاً ادعـای جدیـ    « مذاکرهزمی»درگیر این رهبران، موقعی که 
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گـام   بـه  مجبور است گـام  ،ها شناخته شده کننده جهان سومی که ضعف او برای غربی مذاکره
کره، دار شود و از طریـق ایـن مـذا    شه دن و منزلت ملی او خأی کند، تا جایی که شننشی عقب

 .در داخو کشور خود، ضعیف شود و از چشم مردم خود بیافتد
اصـم و  تخ به دلیو سال گذشته 05ئو زیادی دارد، در اسالمی هم با غرب مسا جمهوری

آمیـز، حـو    تممسـال  نـد این دو، صدها پرونده ساخته شده است که باید در یک رو دشمنی
بـدون  اشتباه است اگر فکر کنـیم کـه   . اال جنگ و درگیری خونین پیش خواهد آمد شوند و

ـ  .ای را بسـت  توان پرونده هسـته  ها فقط می باز کردن این پرونده ا آنچـه بعضـی از جنـاج    ی
اند که فقط مسائو اقتصادی و خـارجی را حـو    کنند روحانی را آورده ح میرراست ایران مط
های هر دو  این غیر ممکن است پرونده !کاری نداشته باشد... ها، حقوق بشر کند و به آزادی

قبـو از  ی این نوشتار خواهد آمد کـه ایـران    در ادامه. وفصو شوند طرف باید گشوده و حو
هـا را   در اینجا بخشی از این پرونده. ی خود را تقویت کند ها، باید جبهه گشودن این پرونده

و هـا   ایـران هـم، از آمریکـایی    .کنیم؛ ایران هم دست او خالی نیسـت  از دو طرف مطرح می
 :است طلبکاراصالً غرب، 

 :از جانب ایران( غربو )اتهامات آمریکا 

کردن صدمات و خسارات فراون به اقتصـاد   ردواانی دوم و هال ایران در جنگ جغاش -
 .ملی

زاسیون انقالب یتدمکرارضاشاه به کمک انگلی  و مسدود کردن روند  2111ای تکود -
 .مشروطه

 .دخالت آمریکا و انگلی  در کودتا بر علیه دولت ملی و قانونی دکتر مصدق -
 .سال 15حمایت از دیکتاتوری شاه به مدت  -
 ایران مردمنظامی با شاه و بر علیه منافع  -ی روابط اقتصادیبرقرار -
 .11 حمایت از سرکوبی خرداد -
از جملـه   .در زمان شاه ایـران  ههای اجرا شد دخالت مستقیم و غیرمستقیم در سیاست -

 .میالدی 2113اجرای طرح کندی در دهه 
عمـان و  ه و در ژاندارم کردن ایران در منطقه و دخالت ایـران در کشـورهای همسـای    -

 .ی مردم ایران ام با هزینهنجنگ ویتحتی در 
 .اجتماعی -ی اقتصادی صرف درآمد نفتی در تسلیح شاه و جلوگیری از توسعه -
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 .مشارکت در سرکوب مردم ایران از طریق همکاری با ساواک -
 های ایران پ  از انقالب دارایی توقیف اموال و -
در دوران جنـگ   آن کشـور، و تجهیـز و تسـلیح   حمایت از عـراق   تشویق به حمله و -

 تحمیلی و نادیده گرفتن حمالت شیمیایی عراق علیه ایران 
وان ای این اتهامات، با تقریب نزدیک به حقیقت، مسلم هستند و اسناد و مدارک فر همه

 13مذاکره جدی و در راستای حو مشـکالت  ز کند و در یک می منتشر شده آنها را تأیید می
 .توان آنها را به اعداد و ارقام تبدیو کرد میساله، 

 :(امریکا)از طرف غرب  اتهامات ایران

 روز کارمندان سفارت 111 تسخیر سفارت آمریکا و نگهداری -
هـای   خیلی از ایـن ادعاهـا در دادگـاه    .سرائیو، لبناناده در شکشتارهای انجام و  ترور -

در مـواردی امـوال    .رد دالر محکوم شـده اسـت  ها میلیا اند و ایران به ده آمریکا حکم گرفته
به دلیـو   ـ  و اموال بنیاد مستعضفان وهای تاریخی در دانشگاه شیکاگ مانند لوح ـ  مسلم ایران

 .اند توقیف شدههای امریکا،  احکام دادگاه
بعضی از این اتهامات به دادگاه کشـیده شـده و حکـم     .ترورهای انجام شده در اروپا -

 .اند و ایران را مجرم شناخته( نند دادگاه میکونوسما)صادر شده است 
 .و اتهام حمایت از تروریسم اهلل و حماس حمایت ایران از حزب -
 .خاورمیانه حتخریب در روند صل -
 .عدم رعایت حقوق بشر و سرکوب اپوزیسیون -

هـا  ند و غـرب و آمریکـا از آ  نحـو و فصـو شـو    مـذاکره  اتهامات باید در میـز  این همه
 .همانطور که ما هم نباید بگذریم. گذشت نخواهد
تواند  می ـ  ی این نوشتار خواهد آمد که در ادامه ـی مردمی   با هوشیاری و پشتوانه ایران
باید طوری رفتار کند که طرف غربـی هـم تقصـیرات    . مذاکره از منافع ملی دفاع کند در میز

. ن که ایران هـم بایـد ایـن کـار را بکنـد     اهای آن را تقبو کند، همچن خود را بپذیرد و هزینه
های جدی است که هـر وقـت    گذاشتن این پرونده به معنی باز تنالی زخم گذاش استخوان

در آن موقع ایران در موضع ضعف باشد، االن ایـران پـ  از   چه بسا شود و  مطرحتواند  می
تا بتواند از عهده  موضع نسبتاً خوبی دارد این موضع را باید تقویت کند 11 انتخابات خرداد

 .این مذاکره برآید درتوفیق 
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توانـد   قدم است ولی در عین حال شروع فرآیندی است که مـی  نیتوافق ژنو، اگرچه اول
ی تهدیـد   طهحیو یا ایران را برای همیشه از . الذکر را عملیاتی کند سناریوی فوقه یکی از س

مـذاکره، همچنـان    چون ترک میـز . دمذاکره را ترک کن تواند میز ایران نمی. غرب خارج کند
اسرائیلی را کلید خواهد  - طلبان آمریکائی که آقای هاشمی رفسنجانی هم گفته، طرح جنگ

هـا عـوض    در آمریکـا دولـت  . اسرائیلی را بایـد جـدی گرفـت    - طلبان آمریکائی جنگ. زد
ننـد و  خود دفاع ک حزبیتوانند از مواضع  شوند و تا حدودی در دوران حکومت خود می می

پسـر   طلـب دوران بـو    نفـر جنـگ   21که  همچنان. اهداف پ  ذهن خود را اجرایی کنند
سازی، افکار عمومی مردم آمریکا را برای حملـه بـه عـراق     توانستند با دروغ، شایعه، پرونده

نفـر از   7، بـو  پسـر و   1330تـا   1332هـای   به عنـوان متـال در فاصـله سـال    . آماده کنند
و  یشـر لتز، آری فیامسفلد، کالین پاول، پو ولفـوو رچنی، رای ، )ید مسووالن ارشد کاخ سف

اند تا زمینه حمله به عراق  بار، دروغ گفته و به صدام اتهام زده 105جمعاً ( کالن اسکات مک
هـای تبلیغـات    ها با ارائه شـیوه  بعضی از این دروغ  .(یلپانی و رفیعی، پیشین) را فراهم کنند
ها در مورد سالح کشـتار   این اتهام. اننده مردم آمریکا همراه بودندکننده و ترس بسیار تحریک

 [.02]بوده است... جمعی، ارتباط با القاعده، خرید اورانیوم از آفریقا و

 اسرائیلی ـ طلبان آمریکایی جنگ

. اسـت  انیگرای اسرائیو، از توافق ژنو عصب وزیر راست هو، نخستادانیم که نتانی همه می
او امروز . هم کنترل کافی بر محتوای سخنانش ندارد ،های تلویزیونی بطوری که در مصاحبه

خـواه،   ی، حـزب جمهـوری  تپـار  ی تـی ها، اعضا نانئوک)طلب آمریکا  جنگ جناحسخنگویی 
را هم به عهده گرفتـه   (امریکا مالی ـ  نفتیـ ایع نظامی  صنان میحی، حایهای مس صهیونیست

ای ایـران   هـای هسـته   سازی فعالیـت  طلبان، مصالحه با ایران و شفاف گهدف این جن. است
های اقتصادی، نظـامی، سیاسـی، صـنعتی،     تخریب کامو زیرساخت ؛نیست، بلکه هدف آنها

را بـه عنـوان    ـ  خیز مخصوصاً کشورهای نفت ـ  آنها تخریب کشورها. ایران است... خدماتی
بـه ایـن منظـور طراحـی      ،«قتخریب خـال »و  «دکتربن شوک». بینند یک تجارت پرسود می

 [01.]اند شده
جمهـور   ی آمریکایی که قبالً مشاور اقتصـادی رئـی    آقای استیگلیتز، اقتصاددان برجسته

وجـدان شـد و از نهادهـای     عذابارشد بانک جهانی بوده و بعداً دچار  کلینتون و کارشناس
هـای اقتصـادی و سیاسـی     هتوطئ داری فاصله گرفت و چند کتاب در مورد اقتصادی سرمایه
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دهنـدگان   کند کـه مالیـات   یک محاسبه دقیق اثبات می در ؛ه تحریر درآوردتبه رش هااین نهاد
هزینـه جنـگ عـراق و افغانسـتان را     ( میلیـارد دالر  هزار 5)دالر  تریلون 5آمریکایی تاکنون 

ع یناصـ  صـاحبان آمریکا خـرج شـده و بـه جیـب      پول در ده اینمع .[00]اند پرداخت کرده
هـای   ونیستیو صه «پارتی تی» یها، اعضا ئوکاننیعنی  ؛مالی، قدرتمند آمریکا -نفتی -نظامی

عــالوه بــر آن مــدارک و اســناد زیــادی منتشــر شــده اســت کــه در . مســیحی رفتــه اســت
ای در  ردهسـت گ فساد« نفت در برابر غذا»ی  های انجام شده در عراق و حتی برنامه پیمانکاری

نقطه شروع ایـن   ،دروغ. های وقت آمریکا انجام شده است به وسیله دولتو  ولتمردانبین د
غ روای ایـران د  در مورد سـالح هسـته   2123داند که از اوایو دهه  نتانیاهو، می ؛هاست توطئه

 «.شـود  ای مسلح می ایران به زودی به سالح هسته»داده که  او مرتباً و مکرراً شعار. گوید می
او، . غ گفتـه اسـت  واً درداو در این سی سال عام که اند ف پذیرفتهطر های بی ی انسان و همه
یران و حتی تجزیه آن را هـدف  افقط و فقط تخریب کامو  ،ا  و دوستان آمریکایی حزبش

مـردم   رتا یـک کشـور طرفـدا   ... چیزی شبیه عراق، لیبی، سوریه، سودان، مصر. اند داده قرار
 .حذف شود ،ی تأثیرگذاری جهان مظلوم فلسطین، از صفحه

 زنند و آنقدر عجلـه دارنـد کـه در سـپتامبر     له می طلبان، برای حمله به ایران له این جنگ
اند که اول به ایران حمله کنند یـا بـه    و پ  از حمله به آمریکا، چند روز بحث داشته 1332

اکنون در قـدرت اجرایـی آمریکـا نیسـتند و      اگرچه هم ؛(پیشین-Wesley Clark) افغانستان
تابنـد ولـی    دهندگان آمریکایی، حمله به کشور دیگری را برنمـی  ه و مالیاتجریشرایط قوه م

 .اند و در اولین فرصت ممکن دست به کار خواهند شد دست از اهداف خود برنداشته
به غـرب و عمـدتاً بـه آمریکـا      2022و  2072و انقالب خیلی از ایرانیان مهاجر پ  از 

ن زنـدگی و یـا بـدون    نـد و ندانسته از روی اجبار بـرای گذرا  دانسته ،مستقیم و غیرمستقیم
 ،کنند کار میهای فکر آمریکا را که روی ایران  هزار نفر فعال در اتاق 5بخشی از  ؛معذوریت
 2022تا بعـد از وقـایع    2072های  های اطالعاتی ایران در بین سال سازمان. دهند تشکیو می

هـای اطالعـاتی و    اند اینکه این نقـش دسـتگاه   شتهآنها به مهاجرت نقش دا در ایجاد شرایط
ی ایـن افـراد بـه     دهمـ دانیم ولی عمـالً بخـش ع   نمی ،شود رویکردی تحلیو میامنیتی با چه 

مخالفـان  یـا  طلـب و   الحصـ ، مخالفان ادر شمایو. اند اسالمی تبدیو شده مخالفان جمهوری
ضـایی، اطالعـاتی، امنیتـی    هـای ق  و زندان و تهدید و تحدید دستگاه حصر حب  و. برانداز

 سـنتز های فکر آنها از طـرف دیگـر،    ی غرب و اتاق ایران از یک طرف و آغو  باز جامعه
 .اند کنونی را به دست داده
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کننـد و   قض حقوق بشر در ایران انتقاد مـی نسیون مهاجر، به حق، از یبخشی از این اپوز
 انـد کـه   کوشش نکـرده اطالعاتی ایران،  ـ  امنیتی های دستگاهالحات هستند ولی صن اهاخوا

بشـر و طرفـداران جنـگ و حملـه نظـامی و       طلبان منتقد نقـض حقـوق   تفکیکی بین اصالح
پیش نیاید، در آینده ممکـن   ها اگر تغییر در سیاست. اسالمی، قائو شوند براندازی جمهوری

طلبـان   نـگ ی ج نشین به کیسه طلبان منتقد خارج است شرایطی پیش آید که زحمات اصالح
 .برانداز، سرازیر شود

های آمریکا مخالف حمله به ایران هسـتند، معلـوم    نکته دیگر این است که اگر دمکرات
ی محدود آمریکا به عـراق و   وریم که حملهابیاد بی. نیست که این مخالفت ادامه داشته باشد

رنگونی و در زمـان بـو  سـ   . یب شدوسرنگونی صدام حسین در زمان کلینتون انجام و تص
 [01.]رایی گردیدجصدام ا

طلـب آمریکـا و    هـای جنـگ   شکست بخورد، جناح« روحانی -اوباما»دلیلی، ابتکار  ره اگر به
 .ی نظامی و تخریب ایران را عملیاتی خواهند کرد ایران طرح خود را پیش خواهند برد و حمله

 انی مخالف توافق ژنورای گرایان رادیکال اصول

. گرای حاکمیـت نبـود  ررو و اقتـدا تنـد  حجنـا روشن است که آقای روحانی، کاندیدای 
ی فرهنگـی و سیاسـی    و کابینـه به سمت کـارگزاران   ی اقتصادی تمایو بیشتر ایشان و کابینه

سـال گذشـته    21کـه در   تنـدرو  جنـاح راسـت  است و این مطلوب طلبان  متمایو به اصالح
 ،لــذا، پــ  از انتخابــات خــرداد .نیســت ،انتقــاد کــردهو خــاتمی مرتبــاً بــه آقــای هاشــمی 

، جناح نژاد و وزیرانش انجام دادند آنچه احمدی. های جناحی شروع شده است العمو عک 
ای قـ ولـی در مقابـو عملکـرد آ    ؛العملـی نشـان نـداد    عک  یا سکوت کرد و یا علناً راست

را در دسـتور کـار   ... یضـاح و و است« کـارت زرد » و کند ا  بسیار انتقاد می روحانی و کابینه
 .قرار دادند

العمو جناح مخالف توافق ژنو  جناحی هم بگذریم باید عک  اتحال اگر از این اختالف
ابتدا، مواضـع  . ها را ارزیابی کنیم قوت و ضعف این مخالفت بررسی و را و مذاکره با آمریکا

 :پردازیم آن میو تحلیو  نقد هآوریم و سپ  ب را می جریان های مختلف این جناح
 [05:]گفت که اله حزب، رئی  شورای هماهنگی كرم هللحسین اآقاي  -
 .ی در ایران استندمهدف طراحان رابطه با آمریکا نافرمانی  -
دوستانش این است که در کشور شاهد دو دستگی بین مـردم شـود کـه    و طرح اوباما  -
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 .ثباتی در کشور دامن خواهد زد این مسئله به بی
سال مقاومت ملت ایران در مقابو عدم  01ما با انجام مکالمه تلفنی تنها موفق شد اوبا -

 .واگذاری مساله را به چالش کشد
در جمع گروهـی از دانشـجویان دانشـگاه     11 آذر 21شنبه  سه روز فرمانده كل سپاه -

کننده در ایـن سـند و مـذاکرات از خطـوط      مذاکره تیمکه  ضمن بیان این مطلبامام صادق 
هـای بیشـتری    ای چیـز  اریم در مذاکرات هسـته وامید»: عبور نکرده است ولی گفت کهقرمز 

ریف در جمع دانشجویان دانشگاه تهران که گفته بـود  ظ دکتر و در مورد سخن« نداده باشیم
ایشـان در مسـائو   »: گفت .تواند سیستم دفاعی ایران را از کار بیندازد آمریکا با یک بمب می

 «.اند و به هی  وجه این دید درست نیست ای نداشته تجربهنظامی و امنیتی 
های، ما باید به رژیم صهیونیستی برسـد و   موشک»: باز از فرمانده سپاه نقل شده كه -

 ای و پرونده هستها« .رسد های موجود دو هزار کیلومتری هم به رژیم صهیونیستی می موشک
 [01.]توصیف کرد« ز شعارهای انقالبای برای فشار به مردم در جهت جدایی ا بهانه» را

توافقنامـه ژنـو   »در صفحه اول خود نوشـت   11آذر  1در شماره شنبه  «دي 9»نشريه  -
سازی  نه تحریمی برداشته شد نه غنی»تیترهای فرعی این شماره عبارت بودند از  .«جام زهر

و  «خـالی کـرد؟   دستان ایران را ،برداری داخلی  چطور تعجیو ظریف برای بهره»، «شد تتبیت
 «.حق خودمان را به خودمان فروختند»، «ردندردند و بازی را بُآنچه از ما بُ»

ریـزی   ، گفتگوی تلفنی روحـانی و اوبامـا را برنامـه   یدر سخنان الريجانی ادومحمدج -
 «ته فکـری بازنشسـ »را  اسـالمی وی  روزنامـه جمهـوری  . ها نامیـد  شده از سوی صهیونیست

. کنـد  هبایـد دلیـو اقامـ    آمیـز  و تـوهین  سخیفاین سخن بسیار  هگویندکید کرد أخواند و ت
 ایشـان  براون انگلیسی و کنار گذاشـتن  اسالمی به مذاکره الریجانی با نیک ی جمهوری مقاله

بـه  »: نویسـد  کنـد و مـی   مـی   نژاد هـم اشـاره   ساله از احمدی 2از وزارت خارجه و حمایت 
ــ  از یــک تــال  همــه جانبــه از ناحیــه تحرکــات مشــکوک ایــن روزهــا، کــه نشــان از آغ

خرداد برای گـرفتن انتقـام از دکتـر روحـانی و حامیـان وی       11خوردگان انتخابات  شکست
 [07]«.دنعاقبت نیافت دارد، توجه نمایند و به این دام خطرناک و بی

امـروز خطـی در    «!باشـید  بیـدار »: خاتمی، گفت کـه  ، احمدجمعه موقت تهران ماما -
خواهـد   ایـن خـط مـی   . و میانه وسط آن در داخو اسـت  ،سرخط در خارججریان است که 

 ...ها وادادگان سیاسی هستند نفرت از آمریکا و استکبار را از جان مردم بگیرند که این
مراقب ... شود روز بر نفرت مردم ایران به آنان افزوده می ها پیام بدهند روزبه به آمریکایی
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کو حقـوق  شـ اگر این مسئله حو شـد فـردا م  ... نیست ای موضوع اصلی مسئله هسته !باشید
طـور کـه مـرد حـق دارد      کنوانسیون آن تأکید دارد همان  اندازند که یکی از مفاد بشر راه می

 [02.]چهار زن بگیرد، زن هم حق داشته باشد چهار مرد برای خود اختیار کند
عـاملی   به مـدیر  «سازمان هنری اوج» .برای تخریب مذاکرت نصب بنرهايی تبلیغاتی -

چیـزی کـه    -اند شهر نصب کردهاسر طراحی کرده و در سر رااحسان محمدحسنی، بنرهایی 
در یکی از این تصـاویر،  »: سایت تابناک نوشت ـ  گی با شهرداری ممکن نیستنبدون هماه

پرفسـوری   شلوار نظامی مقابـو شخصـی بـا ریـش     و مذاکره شخصی با کت یک سوی میز
در تصویر دیگر دستی بـرای گـرفتن   . مستقیمی به مذاکرات اخیر داردنشسته و ظاهراً اشاره 

و در تصویر سومی که بیشـتر در سـطح    هدستی دیگر دراز شد که به دست شیطان تعبیر شد
 [01]«.نشسته است رهمذاک وحشی پای میز شود، مردی به همراه سگ پایتخت دیده می

دولـت  »: دولت دهم، هـم گفتـه  ، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در رامینمحمدعلی  -
آرا را از  تواننـد نقـش رزم   صفوی در ایران نمرده است و آنهـا نمـی   به آمریکا بفهماند نواب

 [13]«.کسی مطالبه کنند
ای اخیـر در واقـع شـگردی     توافق هسته: ، امام جمعه مشهد، گفتهالمهدي اله علم آيت -

جمهـور دردآور بـود،    گـزار  رئـی   آنچه در  ...حذر باشیم شیطانی است که باید از آن بر
بگویـد   کـه  حرف مجری بود که انتظار داشتیم از یک صهیونیست بشـنویم نـه یـک ایرانـی    

 [12]«جامعه خسته ایرانی به آرامش رسیده است»
نبرد حق و باطـو  »: ایشان گفت که: اند ها متأسف شده هم از رفع تحریم آقاي مصباح -
ایـن مسـاله را   . ادامه خواهد داشـت ( عن)عصر ولیه وجود داشته و تا ظهور حضرت رهموا

غالباً اهداف متوسط از روی جهو یا غفلـت  . کنند اثبات می ما هم تاریخ و هم منابع وحیانی
فکری شود  طجای تأسف دارد که جامعه ما اینگونه دچار انحطا. شود نهایی تلقی می هدف

معیشـت باشـد و از ضـروریات     ها و توسعه نـان و  که باالترین خدمت به مردم، رفع تحریم
  [11]«.دندینی و فطری خود غافو شو

سـفارت انگلـی  را    22اگـر دانشـجویان قبـو از فتنـه     »: هم گفـت  آقاي علیرضا قزوه
امام جمعه مشهد هـم در  (. 11دی  20جرس )« داد کردند، قطعاً این فتنه رخ نمی تسخیر می

اد سکوالریسم در ایران معرفی کـرد  همایش وحدت حوزه و دانشگاه، امیرکبیر را عامو ایج
 (.11آذر  11ها  رسانه)« ها دانشگاه را برای مقابله با حوزه درست کردند انگلیسی»: و گفت

هـا بلکـه    ، جانشین فرمانده سپاه گفته است که راه ما نه از مسیر توافقنامهحسین سالمی
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ـ  (. 11دی  27هـا   رسانه)گذرد  از مسیر جهاد و مقاومت می ت روحـانی هـم در   تهدیـد دول
 .ادبیات این جناح کم نیست

گفتـه   "دیروز، امروز، فـردا "، نماینده مجل  و استاد دانشگاه؛ در برنامه آقاي حداد عادل
 (.11ماه  دی 5نسیم )آفریند  دی دیگر می 1ای در مسیر فتنه باشند، ملت  اگر عده: است که

که اگر دولـت چتـری بـرای    ، نماینده دیگری از مجل  هم گفته است پور منصور حقیقت
 (.11دی  21ها  رسانه)شوند  ها وارد عمو می اظهارات برخی افراد باشد، باز هم لباس شخصی

باشد گفته که دولـت در مقابـو    می "دی 1"نامه  هم که مدیر مسوول هفته حمید رسايی
نامه ژنو دست غـرب در حـوزه حقـوق بشـر را بـاز خواهـد کـرد         فشار غرب واداده، توافق

 (.11ماه  دی 25دیگربان به نقو از خبرگزاری فارس )
تحلیـو   چهـار هایی خطابی بـود،   عالوه بر آنچه که بدون تحلیو و عمدتاً به شکو گزاره

 :عبارتند از ها این تحلیو. فق ژنو، منتشر شده استانسبتاً مفصو هم در مورد تو
ان انقـالب اسـالمی و   مـ دفتـر مطالعـات گفت  »صفحه، توسـط   232نقدی مفصو در  -2
حقیقـت   -نقد و بررسی متن توافقنامـه ژنـو  »تحت عنوان  «گروه گفتمان استکبار ستیزیکار

ــو از ر ــاؤتوافــق ژن ــا ت ــا شــمارگان  «یــتعواق ی ــالی، منتشــر 1333ب شــده اســت  و دیجیت
(parsbook.org) [ اسـت  21درست آن آیه ]شود  سوره انفال شروع می 27 این تحلیو با آیه

مگـر   -و هر ک  در آن هنگام به آنها پشت کنـد ». ی این آیه به این شرح آمده است ترجمه
ـ برای گیری از میدان  آنکه هدفش کنار از )قصـد پیوسـتن بـه گروهـی      هحمله مجدد، و یا ب

به غضب خدا گرفتار خواهد شد، و جایگاه او جهـنم،  ( چنین کسی) ـ  ه باشدبود( مجاهدان
نسـبتاً منصـفانه اسـت بـا واقعیـت تـا        و توصـیف آن از توافـق،   «!و چه بد جایگاهی است

 ا خالصـه ای از ابتدما . زاست و مشکو آن خطرناکگیری  حدودی هماهنگی دارد ولی نتیجه
حلیـو خـواهیم   تآوریم و سپ  قضاوت نویسـندگان نوشـته را    نقد آنها را به توافق ژنو می

 :کرد
برنامـه  »المللی است در حالیکـه آن را   داد بینرماهیت آنچه در ژنو اتفاق افتاد یک قرا -

 .اند تا مجل  امکان دخالت نداشته باشد گذاشته «اقدام مشترک
ولـی حریـف بـا     هسازی به رسمیت شناخته شـد  یکنندگان معتقدند که حق غن مذاکره -

 .کند آن را رد می صراحت
 .لین ایرانیئومواضع مسئولین غربی بیشتر با متن مذاکرات و توافق منطبق است تا مس -
 .ها نیاز به توافق نهایی داریم ها تعلیق شده و برای حذف تمام تحریم درصد تحریم 5 -
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مان بـود در مرحلـه اول از دسـت     ای و پیشرفت ابزارهای فشار خود را که مواد هسته -
 .ایم داده

در این مرحله که نیازی به آن نیسـت را  سازی  سازی، جلوی غنی نیاز عملی برای غنی -
 .گیرد می

سـازی را بـرای هـی  کشـوری بـه رسـمیت        حق غنـی  NPTآمریکا با تفسیر خود از  -
 .شناسد نمی

( Dismantling)ی برچیـدن  اای بر مقدمه این توافق: روز پ  از توافق گفته ککری ی -
 .سازی ایران است زیرساخت غنی

تـرین جوانـان ایـن     ای بخشی از غرور ملی ایرانیان است کـه خـون پـاک    برنامه هسته -
 .کشور به پای آن ریخته شده است

احتیاطی محض  های پذیرفته شده حقیقتاً سخاوتمندانه و در مواردی توأم با بی نظارت -
 .است
 .شود ات فنی برنامه پر میئیهای اطالعاتی طرف غربی درباره جز ءخال -
 .ای و حقوق بشری ممکن است به میان کشیده شود های منطقه در توافق جامع بحث -
بوده که ایـران بـا   « درصدی 13ذخائر اورانیم»ترین ابزار چانه زنی در مذاکرات  اصلی -

 .موافقت کرده ـ تبدیو به میله سوخت یا رقیق کردن ـ حذف آن
درصد نیاز دارد که تعطیلـی همـه    21برخی رآکتورهای موجود در کشور به سوخت  -

چنین رآکتوری در ایران وجـود نـدارد و در جـای    . ]درصد پذیرفته شد 13 تا 5سطوح بین 
 ![دانیم؟ این از کجا آمده نمی. دیگر این نوشته هم به دو رآکتور بوشهر و تهران اشاره شده

هـم   «حمایت ایـران از تروریسـم  »و  «حقوق بشر»ها نفتی و بانکی آمریکا؛  مدر تحری -
ای  های مربـوط بـه هسـته    در حالی که در این توافق فقط به تعلیق تحریم .مطرح شده است

 .تصریح شده
های شورای امنیت توسـط ایـران کـه خواسـتار      قانونی بودن قطعنامه تلویحیپذیر   -

 .م استوور اراک و بازفرآوری اورانیدرصد، رآکت 5سازی  تعلیق غنی
 ...یالنه محقق نخواهد شدلرسیدن به فاز نهایی جز با تسلیم تام و کرنش ذ -

لذا برای بر هم زدن آن اگر دلیلی مطابق مفاد این توافق نداشته باشیم الجرم بایـد خـود   
 .ده نماییمه تاریخی با نظام استکباری جهانی و در رأس آن شیطان بزرت آماهرا برای مواج

کـرد، تـوان    روزه بـروز  00 روزه و 11های نظامی ایران کـه در جنـگ    دیدن ظرفیت -
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ای و سـوخت   علمی و فنی ایران را تقویت کرد ولی اکنون با نابود کردن همه ذخـائر هسـته  
ای نـداریم و   شود که یقیناً امکان دستیابی به سالح هسـته  درصد طرف مقابو مطمئن می 13

 .شد دای ما رصد خواه ی تأسیسات هسته همه. کند ما را درک مینیز نقطه آسیب 
 .ایع موشکی ما را هم رصد خواهند کردصن -
هــای گذشــته  زده، مخـرب هســتند و در سـال  ربازدیـدها، مخصوصــاً بازدیـدهای ســ   -
 .اند ای ایران وارد کرده های بسیاری به تأسیسات هسته آسیب
آمیـز و دارای قابلیـت بـرای     لغـات ابهـام  بنـدی و   متن دچار ابهامـات مختلـف زمـان    -

 .نماید های بعدی فراهم می های گوناگون است و این راه را برای سوءاستفاده برداشت
بینـی   جمهور به رهبری، پ  از توافق ژنـو؛ حکایـت از همـان خـو      متن نامه رئی  -

البتـه  بینی به غرب کـه   همیشگی ایشان به غرب دارد و پاسخ رهبری حکایت از عدم خو 
 .این با واقعیت تطبیق دارد

فرد دیگری که در مورد توافق ژنو تحلیو داده است، آقـای حیـدر مصـلحی، وزیـر      -1
از وزارت حذف کند و او تا آخر  را وانژاد قادر نشد  نژاد است که احمدی اطالعات احمدی

 .باشـد  می «سپاه فقیه در مشاور ویژه نماینده ولی»اکنون هم  نژاد وزیر بوده و هم دوره احمدی
 .نو سخن گفته استژدو سخنرانی در مورد توافق  روی، پ  از توافق ژنو د
ــذرمیکــی در حــوزه عل ــه چی ــع  [ 10]ی ــم دی در جم ــه مناســبت روز نه و دیگــری ب

 [.11]بسیجیان
 :شود اول مطالب زیر مطرح می رانیدر سخن

 .تر بودند های دوران جنگ خیلی سخت تحریم -
 .شود مشکو حو می ،دالرهای صادراتی را بیاورد داخوبخش خصوصی اگر  -
 .جلوگیری از پیشرفت تغییر هویت و ؛دشمن در جنگ نرم دو هدف دارد -
 .، نخواهند رفتما سازی وجه هم زیر بار حق غنی به هی  -
ای را بـرای   ما حق دسترسی به انرژی هسته»: گوید اوباما در تلفن به آقای روحانی می -

 «.ریماالمللی قبول د های سازمان ملو و قوانین بین  نامهعر قالب ضوابط و قطمردم ایران د
توانید بازسـازی کنیـد، ولـی در     که از کار افتاد می سانتریفیوژیدر شش ماهه اول هر  -

های ما  تا از سانتریفیوژ 53یعنی چه؟ تقریباً روزی  .ریداشش ماهه دوم دیگر چنین حقی ند
 سازی کنی؟ از شش ماه دوم دیگر سانتریفیوژی داری که غنی دبع.... شوند می فجرمن

ای است ولی آنها به اروپـا   منطقهما فرو  . اند گذاشته ما سر  در مورد پتروشیمی کاله -
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 .اند اجازه خرید داده
 .اصال ًطراحی شده بود که فرانسه بیاید و یک مرتبه بازی را به هم بزند -
گویـد بـه جـای خـوبی      نماینده انگلی  می... ارائه دادیممان را  ی، وقتی طرحتدر آلما -
نماینده آمریکـا کاغـذی بـرای     «شرمن»همان جا  .م و کار را تمام کنیمیادامه بده. ایم رسیده

 «زنی؟ ای که حرف می شو تو چه کاره خفه»: نویسد که نماینده انگلی  می
کـه افکارمـان را بـه کـدام     کند  آمریکا دارد ما را مدیریت می. ما دشمن آمریکا هستیم -

... آن وقت با کمـال تأسـف بعضـی از افـراد مـا در داخـو حواسشـان نیسـت        ... سمت ببرد
 .را جمع کنیم "مرت بر آمریکا"گویند شعار  می

 :شوند موضوع می هها االن وارد س آمریکایی -
گوینـد ایـران حقـوق بشـر را      کنند می در مورد بحث حقوق بشر تحریم تصویب می -2
 .کند ت نمیرعای

 .کنند ها را از این طریق تحمیو می گویند ایران حامی تروریسم است و تحریم می -1
روزه  11روزه، جنـگ   00جنـگ  . کنند گویند ایران در منطقه اغتشا  درست می می -0

 .امروزه سوریه و مباحتی از این دست
عقـب بنشـیند    نشـیند،  ا  بروید عقب مـی  به سینه. گ استکوتاه بیاییم متو قضیه س -
ای به توافق رسـیدید، بعـد از آن    حاال رفتید در مورد هسته. تان، تعارف ندارد آید به سینه می

خواهیـد چکـار کنیـد؟ مباحـث      تروریسـم را مـی   خواهید چه کار کنیـد؟  حقوق بشر را می
او دشـمن اسـت و بایـد    . خواهید چه کار کنید؟ باید محکم مقابلش بایسـتی  ای را می منطقه
 .که تو هم دشمن او هستی بفهمد

 :گوید که قبالً نگفته بود دوم هم ایشان نکته جدیدی می رانیدر سخن
توانـد   ایران می :اند زاده کرده و گفته ها در این توافقنامه روغن ریخته را نذر امام غربی -

اروپا صادر کند در حالی که مـا آن را در منطقـه بـه فـرو       هتولیدات پتروشیمی خود را ب
 .رسانیم  می

های دشمن مدیریت بر روی ماست و موسسـات آمریکـایی بـه ایـن نتیجـه       یکی از برنامه -
 .ع کردوو باید اول از ایران شرر ه علیه آمریکا باید از منطقه جمع شود و از اینناند که کی رسیده
در مـورد  . فرد دیگری که توافق ژنو را تحلیو کرده آقای حسین شریعتمداری اسـت  -0
ژنـو، آقـای شـریعتمداری زیـاد نوشـته اسـت و مـا فقـط بـه یـک نمونـه آن اشـاره             توافق 

 [:15]کنیم می
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گویـد؛   طرف آمریکایی مـی . سازی در داخو بوده است ما حق غنی  خط قرمز ده سال -
 .نامه نیامده است در توافق

اقـدامات  »هـا و  «محـدودیت »موکـول بـه    سازی برای کشـورمان مشـروط و   حق غنی -
طبق معاهـده  »نیامده بنابراین واژه  NPTها در معاهده  این محدودیت. شده است« ساز شفاف
NPT»  نچه در معاهده مزبور بر آن تصریح شده، همخوانی نداردآبا. 
موکول شده که واژه کشدار و  ،طرف مقابو "اطمینان حصول"به  ،"سازی شفاف"قید  -

 .اثر کند سازی ایران را، بی تواند تمامی اقدامات شفاف می گیری است و غیر قابو اندازه
 .دردنک مستند می NPT 1سازی ایران را به ماده باید حق غنی -
سازی در خاک ایـران   های عملی باید باشد که حق غنی سازی، منطبق بر نیازمندی غنی -

 .را خانم شرمن گفته نخواهیم داد
 .یما ی شورای امنیت را پذیرفتهها حی قانونی بودن قطنامهیبطور تلو -
 .مفهوم کشدار و بدون مرز است "قانع شدن"واژه  -
دست حریف را برای مطالبات فراتـر از پادمـان و پروتکـو     "ساز اقدامات شفاف"آیا  -

 الحاقی باز نگذاشته؟
انتظار . بردارد Additional Stepsنهایی از ایران خواسته شده  در فاصله گام اول و گام -
 .توافقنامه ساکت است! هایی دیگری از ایران دارند؟ گام چه

 .تعطیلی رآکتور آب سنگین آمده -
پژوهـی و   ، توسط مرکز آینده«0کالبدشکافی ژنو »کتاب دیگری که منتشر شده است  -1

این کتاب هم مانند سایر ناقدان، سـعی کـرده   . است 2011مطالعات راهبردی تابان، زمستان 
 .الذکر توضیح دهد و نگرانی خود را بیان کند، چیزی شبیه موارد فوقکه توافق ژنو را، 
عباسی، رئی  سابق انـرژی اتمـی، هـم     تحلیو نسبتاً مفصو، فریدون چهارعالوه بر آن 

 (:13/1/11 کیهان. )است  صادق گفته نامه را نقد کرده و در دانشگاه امام این توافق
 .ام در معرض ترور بوده 71از سال  -
 ای ما باید خالی بچرخد یا پر؟ های هسته اند که سانتریفیوژ جمهور مطرح نکرده رئی  -
کار هولوکاسـت بسـتگی دارد و یـا    نا به ایها به خاطر سانتریفیوژها است و  آیا تحریم -

 .های دیگری دارد آمریکا با ما علتهای  دشمنی
ده نبـوغ  ای مـا را شـروع کـر    سال گذشـته خرابکـاری در صـنعت هسـته     5دشمن از  -

شد البته ما شاهد بودیم که بازرسـان آژانـ     ی باعث عدم موفقیت آنان می دانشمندان هسته
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 .ود یا خیرر آمدند تا ببینند کارها برای خرابکاری خوب پیش می به ایران می
 .ای ما پیشرفت کند خواهد صنعت هسته داخو نمی درجریانی  -
مـانع  ... دنـ خواه انـد و مـی   مـا شـده   ای ها متوجه بومی شدن تکنولـوژی هسـته   غربی -

 .پیشرفت ما شوند
ای ما را اعالم نخواهد کرد مگر ما در مـذاکرات   آژان  کمتر از ده سال شفافیت هسته -

ای  مسـئله هسـته   بگویـد کـه   دست برتری داشته باشیم تا این گروه به آژانـ   5+2با گروه 
 .ایران را نادیده بگیرید

هـایی را بـر سـرکار     آدم. دادنـد  ای را نمـی  تولید سوخت هستهای در داخو اجازه  عده -
 .ای را بگیرند آورده بودند که جلوی سوخت هسته

ای در دولت گذشته حـو   گذاشت مسئله هسته جریانی در داخو وجود داشت که نمی -
ای  به دنبال حو مسئله هسـته شود و البته غرب نیز منتظر انتخابات ایران بود به همین خاطر 

 .دنبو
به خاطر بحران اقتصادی احتمال انشعاب اروپا از آمریکا وجـود داشـت امـا بـا ایـن       -

 .توافق ما آن دو را به هم پیوند دادیم و شاید کمی عجله کردیم
 .مردم نباید فکر کنند تنها راه رفع تحریم، مذاکره است -
را بـه آنـان    ، تنها یک دهـم از امتیـازات ژنـو   1ی تجلیلی در مذاکرات آلما اگر سعید -
 .جمهور بود داد االن رئی  می

. ، درست اسـت هآمدبه منظور توصیف توافق ژنو  ها موارد زیادی از آنچه در این تحلیو
ولـی  . ندکننده هم نیست در ضمن تعیین وکننده ایران به آن توجه داشته  هیأت مذاکرهاحتماالً 

. اند اند و اصالً به آن توجه نکرده به چند سوال پاسخ نداده ها و نقدها تحلیوهیچکدام از این 
توصیف  از توافق تا حدودی درست است ولی مسئله اصلی چیز دیگری است که اصالً بـه  

 :این سواالت عبارتند از! ها توجه نشده است آن در این تحلیو
این، یک غرور  غرور ملی شده است، آیا آقایانای به گفته این  های هسته اگر فعالیت -2

 ملی درست یا کاذب است؟
 آب سبک م که برای رآکتورهای آب سبک است و تنها رآکتوروسازی اورانی آیا غنی -1

چـه ضـرورتی    در بوشهر که خوراک آن توسط روسیه تأمین خواهد شد، در ایـن مقطـع   ما
 دارد؟
ولیـد بـرق   ، و تریفیوژتسـان  هـزار عـدد   50بـا   سازی در سطح صنعتی، آیا اصالً غنی -0
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 ای در ایران اقتصادی است؟ هسته
 ءکننده، مجبور به امضای این قرار شده باشند؟ و اگر امضـا  بالفرض که هیأت مذاکره -1
 افتاد؟ کردند، چه اتفاقی می نمی

 ها در مورد آنچه که وزیر سابق اطالعات در مورد سه مورد؛ حقـوق بشـر،   اگر غربی -5
یـد، حسـاس باشـند و مطـرح کننـد، مگـر اسـالم و        گو ای مـی  اغتشا  منطقـه  تروریسم و
و قصـد اغتشـا  در   ! و موافـق تروریسـم؟  ! اسالمی مخالف حقوق بشر اسـت؟  جمهوری

و ایـن اتهامـات را وارد    !گویی آقای وزیر سابق، حـرف آنهـا را قبـول دارد   ! منطقه را دارد؟
 !داند؟ می

دارد و به تروریسـم   رایش از پیش حقوق بشر بایران ثابت کند که قصد رعایت  اگر -1
حمـاس را تروریسـت   الـه و   حـزب و اصـالً  )بعد نخواهد کـرد،    کمک نکرده و یا از این به

 !و قصد اغتشا  در منطقه هم ندارد، آنها چه حرفی برای گفتن خواهند داشت .(داند نمی
 اجتمـاعی نگذاشـته و   انـد، تـأثیر   هایی که در راه بوده های کنونی و تحریم آیا تحریم -7

د و نخواهنـد  نـ کن اسالمی را تهدید نمی  نخواهد گذاشت؟و اقتدار ملی و حاکمیت جمهوری
 ؟کرد

 ای اقتصادی، رابطه ـ  سیاسی ـ  اجتماعی سامانیآیا این همه فساد و فقر و اعتیاد و ناب -2
 اند و ندارند؟ الملو، نداشته ای و روابط بین های انرژی هسته م و سیاستوسازی اورانی غنی با

های داخلی و خـارجی   ای با گرفتاری ساله او رابطه هشت نژاد و عملکرد آیا احمدی -1
 نداشته؟
در دستور کـار   سوریهآیا حمله نظامی به ایران به مانند عراق، افغانستان، لیبی و یا  -23
 ؟طلبان غرب نیست جنگ

 05 ی آیا رهبری که به لحاظ قانون اساسی و نفوذ تشـکیالتی و مـذهبی و تجربـه    -22
و  کننـد  را رصـد مـی  ای و جهـانی   مـداری تمـامی تحـوالت داخلـی، منطقـه      ساله حکومت

 ؟اند گیرنده نبوده ثر و تصمیمؤنامه، م ولیت هم دارند، در این توافقئمس
 بینند؟ ی تحوالت جامعه را نمی نامه، پیوستگی همه چرا تمامی مخالفان این توافق -21
 ست بخورد چه اتفاقی خواهد افتاد؟اگر به هر دلیلی، توافق ژنو، شک -20

بینند یا چشم بر  شود که منتقدان این توافق، گویا اصالً شرایط جامعه را نمی مالحظه می
های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اخالقی جامعه کـه مسـتقیماً از    بحران. اند روی آنها بسته

ها اظهر مـن   آنها با تحریمی مستقیم  شوند و رابطه بیکاری و فقر و اختالف طبقاتی ناشی می
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الشم  است و پ  از اینکه اوباما موفق شد، اجماع جهـانی بـر علیـه ایـران، ایجـاد کنـد،       
هایی چون بابک زنجـانی و ضـراب و    ها بیش از پیش تأثیرگذار شدند و ظهور پدیده تحریم

جـه  شـویی و عملیـات قاچـاق و غیـره، نتی     لطمه شدید به شأن و منزلت ایران به اتهام پـول 
این منتقدان در توصیف توافق موفق هستند ولی به پیآمـدهای  . ها هستند بالفصو این تحریم

هـا از موضـع منـافع ملـی،      به همین دلیو، این مخالفـت . ی وضع قبلی، توجهی ندارند ادامه
ریم، مصالح ملی و امنیت ملی نیست، بلکه از موضع منافع گروهی است که در شـرایط تحـ  

 .شوند ع میای از آن منتف عده

 به تخریب در توافق ژنو مقامات نظاماعتراض بعضی از 

توافق ژنو کم نیست، بطوری که بعضی از رجال سیاسی به این  توفیق ظاهراً، مخالفت با
فونیک  چین  خبری الریجانی در مصاحبه با شبکه آقای علی. اند ها، اعتراض کرده مخالفت

ای بـه   دهند مـذاکرات هسـته   هستند که اجازه نمیای خرابکار  همیشه یک عده»گفته بود که 
رفسـنجانی   هاشـمی [ 11.]او از دیپلماسی دولت هاشمی هم دفاع کرده اسـت  «.نتیجه برسد

در چند سال گذشته همه مردم چشیدند و دیدند که چـه  »: هم در دیدار با دانشجویان گفت
بـا  .... ده بـودیم بسـت تحـریم و جنـگ گرفتـار شـ      بالیی بر سر جامعه آمده است و در بـن 

مردم متوجـه شـدند بایـد    ... خرداد و توافق ژنو تهدیدها علیه کشور کمتر شده 11انتخابات 
... توانست بـدتر از جنـگ سـابق باشـد، بایسـتند      سوزی که می جنگ خانمان ردر مقابو خط

توانـد مشـکالت را حـو     کنند جنگ تنها چیزی است که مـی  افراطیون در دو طرف فکر می
هـای   کـرد، برخـی از جریـان    اسالمی از توافق ژنو حمایت نمی ر رهبری جمهوریاگ... کند

بـه خصـوص بعـد از بازگشـت آنـان از      ... گرفتنـد  کنندگان را مـی  داخلی جلوی تیم مذاکره
نچای مقایسه کننـد  اداد ترکمرها که سعی داشتند توافقنامه را با قرا مذاکرات نیز با آن جنجال

بـه موقـع رهبـری نبـود ایـن افراطیـون بـه دولـت و تـیم           اگر حمایت و تشکر و همراهـی 
 [17]«.رساندند ای آسیب می کننده هسته مذاکره

 ارزیابی سه سناریوی غرب برای ایران

. گفتیم که در چرخش غرب به سرگردگی آمریکا، سه سـناریو، قابـو تشـخیص هسـتند    
حـد مقـدور بـه آنهـا     وجود دارد که تـا   مستنداتی برای هر کدام از این سناریوها؛ شواهد و

بـه ایـن سـوال بایـد     . شود و در ادبیات کارشناسان و سیاستمداران غربی دیده می. اشاره شد
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پاسخ داد که هر کدام از این سناریوها در رابطه با منافع، مصالح و امنیت ملی، چگونـه بایـد   
توانـد   دیده شوند؟ سوال دوم این است که آیا ایران سناریوی دیگری، مستقو از غرب، نمی
سـخن   ،طراحی کند؟ ما به سوال اول در اینجا خواهیم پرداخت و بـه سـوال دوم در پایـان   

 .خواهیم گفت
در "بزرگتـر  بـرادر "استراتژیک آمریکا یا  در سناریوی اول، انتخاب ایران به عنوان متحد

ای آمریکا؛ هدف آمریکا مستحیو کردن کامو ایران در نظـم جهـان    ی متحدان منطقه خانواده
در ایـن سـناریو،    .چیزی شبیه زمـان شـاه  . آمریکایی است "سازی جهانی"داری و یا  سرمایه

بـه داخـو سـرازیر     ـ  با توجه به نیاز و استقبال موجود ایران ـ  سرمایه و تکنولوژی خارجی
رالسیم غـرب را خواهـد پـذیرفت و در بهتـرین     یاسالمی، اقتصاد نئول خواهد شد، جمهوری

و در بدترین حالت شبیه مصر حسنی مبارک خواهد شد، البتـه بـا    حالت چیزی شبیه ترکیه
 .هایی که وجود دارد و وجود خواهد داشت تمام تفاوت
جدی خواهند داشت  حساسیتروی حقوق بشر و دموکراسی  بیشتراروپا  و کمترآمریکا، 
هـای   تضاد حاکمیت با جریان. ی انسانی و عدالت اجتماعی هم توجه نخواهند کرد و به توسعه

خواه دمکرات در داخـو، ادامـه خواهـد داشـت و سـرکوب و بسـتن فضـای         سیاسی استقالل
قـانون اساسـی    ،در این طرح، انقالب. تداوم خواهد یافت ـ  همچون ترکیه و یا مصر ـ  سیاسی
. هـای اجتمـاعی بیشـتر خواهنـد شـد      رنـگ و آزادی  رنگ و بـی  آرام کم های آنها، آرام مانو آر

ی  طبقـه  رانـده و  زای بـومی بـه حاشـیه    ی درون  دولت، توسـعه  ـ  وحدت ملت ،استقالل ملی
در این سناریو؛ امنیـت منطقـه بـه    . جدیدی که طرفدار غرب باشد، شکو جدی خواهد گرفت

ایـران ـ عـراق ـ     ترکیه یا  ـ  مصرـ   ا ایرانیترکیه،  ـ  عربستان ـ  ا ایرانترکیه، ی ـ  ترکیبی از ایران
راً به ایران واگذار خواهد شد و آمریکا، آنچنـان کـه   صحنترکیب دیگری و یا حتی مترکیه و یا 

. گویند؛ متوجه اقیانوس آرام و کنترل چین، هند و روسیه خواهـد شـد   بعضی از کارشناسان می
اجرایی کردن دو دولت در سـرزمین فلسـطین تشـدید شـده تـا منطقـه       فشار بر اسرائیو برای 

 .پیدا کند "نسبیآرامش "
 :در این سناریو موارد زیر، حداقو در ایران چالش جدی خواهد داشت

. نبوده و هنوز هم نیستند ایران  ال انقالب رکیه اردوغان، ایدهنه مصر مبارک و نه ت ـ  اول
 .طلبند تر از این میپتانسیو ذاتی ایران و مردمش، بیش

بـه سـمت   « موازنـه »چرخش آمریکا به اقیانوس آرام یا به تصریح دستگاه اوبامـا   ـ  دوم
حتـی   ـ  یک استراتژی جدید نظـامی  متضمن، تغییری در استراتژی آمریکاست که [12]آسیا
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 .خواهـد بـود   ـ  همچون اسرائیو و عربسـتان  ،ربغای برای ایران متحد  تجویز سالح هسته
صـفحه شـطرنن   »کی در کتـاب  نسـ برژی. شود بینی می آن بسیار گسترده و عمیق پیشآمد  پی

غربـی آن را بـرای    متحـدان نوشته استراتژی درازمدت آمریکـا و   2117خود که در  «بزرت
در ایـن   «ناتو در نهایـت بـه آسـیا خواهـد رسـید     »، طوری تعریف کرده است که "سیاااور"

بـه  هایشان و با آمریکا حو نخواهد شـد و بـا توجـه     های منطقه با دولت تضاد ملت ؛وسناری
این تضادها تشدید شده تا شور  و  ،گری که برخواسته ری و القاعدهگ موج قدرتمند سلفی

تحقق یابد و یا به کشـورهای وابسـته و مفلـوکی چـون پاکسـتان تبـدیو        ،انقالبات دیگری
 .شوند

در ایـن سـناریو    ؛ای در منطقـه  هسـته  ـ  تسـلیحاتی در سناریوی دوم، ایجاد یک رقابت 
درصدد تشدید تخاصم هـم بـا ایـران    . یک اتحاد استراتژیک با ایران نیست دآمریکا در صد

اسـرائیو،   ؛برای متحدان جـدی خـود  . ز رفتار خواهد کردیدار و مر با ایران کن. نخواهد بود
ای ایجاد خواهد کرد تا امنیت کامو آنها  سالح هسته چتریک .... عربستان، امارات، بحرین و

طور گسترده و با توجه به تـوان   ای را به تکنولوژی هسته[. 11]را در مقابو ایران تضمین کند
 -ای ای و حتی تولید سـالح هسـته   تولید برق هسته. مالی کشورهای منطقه خواهند فروخت

تـاکنون  . گیـرد تواند در دستور کار قـرار   می -کنترل شده مانند پاکستان و اسرائیو محدود و
اند کـه   امضا شده... قراردادهایی بین کشورهای غربی و ترکیه و عربستان و امارات و اردن و

ای در منطقـه،   هژمـونی سـالح هسـته   . ای مـوردنظر اسـت   تولید برق هسـته  ،در این مرحله
سـرد پرهزینـه و   یک تعادل هراسناک و یـک جنـگ   . همچنان در دست اسرائیو خواهد بود

ی  عمـده پـول نفـت را صـرف توسـعه     . بین کشورهای منطقه ایجـاد خواهـد شـد    ،هولناک
 -ای خواهند کرد و قهراً از توسـعه اقتصـادی   های متعارف پیشرفته و تکنولوژی هسته سالح

ی کشـورها رابطـه    آمریکا همچون یک امپراطور با همه. سیاسی، بازخواهند ماند -اجتماعی
یش از ایـران  بـ دان کنونی آن، حمق، گستردگی و صمیمیت این رابطه، با متع .خواهد داشت

 .خواهد بود
دولت کشورهای منطقه، همچنان زنده و فعال خواهد مانـد   ـ  در این سناریو تضاد ملت

جوهر اهداف آمریکـا، در  . و این کشورها از توسعه و آرامش پایدار، برخوردار نخواهند شد
عراق، افغانسـتان،  . ت استوشعار ظاهری از نیت باطنی متفا. تمنطقه، ایجاد دمکراسی نیس

اب، حـز قانون اساسی، انتخابـات، آزادی ا  -اند به ظاهر دارای نهادهای دمکراتیک شده ؛لیبی
گرایی و رقابت خشن  قبیله ؛ولی در عمو. اند روی کاغذ به وجود آمده ـ... و ها آزادی رسانه
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ــاری   و کشــت ــورها ج ــن کش ــتار در ای ــاعی،    و وکش ــاه اجتم ــد رف ــت و از بع ــاری اس س
 .اند نظامی و اجتماعی، نابود شدههای اقتصادی،  زیرساخت

در سناریوی سوم، لیبیائیزه کردن ایران، مذاکراتی طوالنی ادامه پیدا خواهد کرد و مرتبـاً  
اهـرم تهدیـد و   . سـاله گذشـته، روی میـز قـرار خواهنـد گرفـت       05های  پرونده ؛و تدریجاً

 ایران بـا شـرایط داخلـی خـود، مجبـور     . باقی خواهد ماند "روی میز"امی مرتباً ی نظ حمله
آمریکـا و غـرب، از   . نشـینی کنـد   شد به قراردادهای دیگری تن دهد و مرتباً، عقـب  خواهد

اسلحه دموکراسی و حقوق بشر و آنهم تحت فشار نهادهای مستقو غرب و ایرانیان مسـتقو  
برداری خواهد کرد و ایران هم به ناچار تا حدی به  هرهخارج کشور، در مذاکرات به خوبی ب

ی متوسط ایران با حکومت زنده مانده و حـو   ولی تضاد عمیق طبقه[ 53.]آن تن خواهد داد
نشینی محدود و میلیمتری حاکمیـت   عمق فاجعه آنجاست که مردم همین عقب. نخواهد شد

بـا   "تعامـو "ایـن   .اساسـی  قـانون نه اجـرای  ! را هم از ابتکار غرب به حساب خواهند آورد
ن و منزلت حاکمیت را در بین مردم، به دنبـال خواهـد   أش غرب، نارضایتی مردم و تضعیف

در  ـ  شتییحتی صنفی و مع ـ  که نارضایتی "مرحله مناسب"در این سناریو، در یک . داشت
 .داخو بروز کند، دخالت فیزیکی غرب شروع خواهد شد

سالمی، وارد عمـو خواهـد شـد تـا بـه کمـک غـرب بـه         ا اپوزیسیون برانداز جمهوری
در این سناریو، چه پیش خواهد آمد، فقط خدا . اصطالح حکومتی دمکراتیک، تشکیو دهند

ما فقط با عراق و افغانسـتان و   ،از عمق و گستردگی آن با توجه به شرایط ایران مطلع است
 تـوان از عملیـاتی شـدن، سـه     مـی  چگونـه !! تـوانیم قیـاس کنـیم؟            لیبی و سوریه و مصر می

مردم این سرزمین را از ایـن پـی  خطرنـاک     را والذکر جلوگیری کرد و ایران  سناریوی فوق
 .تاریخی عبور داد؟ تصمیمی مستقو از خارج و سازگار با قانون اساسی

 قانون اساسی ـ ملی گانه؛ های سهسناریوبدیل  :سناریوی چهارم

لت و حاکمیت نیستند و در عین حال با قانون اساسی و سناریو، به نفع ملک و م هر سه
کنندگان در این شـرایط در برخـورد غـرب،     ممکن است مذاکره. حقوق مردم مغایرت دارند

خندان و جذاب یکـی از   ی نیت، مشاهده کنند ولی در پ  این چهره نوعی جذابیت و حسن
 .خواهد شد الذکر، نهفته است که پ  از گذشت زمان ظاهر سناریوی فوق سه

سـاخته   فکری اساسی نکند و راه تحقق سناریوهای پیش اگر حاکمیت ایران، از هم اکنون
چـون در رونـد   . ، روزی دچار آنهـا خواهـد شـد کـه دیـر شـده باشـد       د ننمایدغرب را س
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تـوان،   چگونـه مـی  . مذاکرات، مجبور به قبول یکی از آنها یـا ترکیبـی از آنهـا خواهـد شـد     
و عملیاتی کرد که در عین حال منـافع، مصـالح و امنیـت ملـی را      سناریوی دیگری طراحی

افقت داشـته باشـد و   ردولت، م ـ  اساسی و وحدت ملت با حقوق مردم در قانون ،تأمین کند
پذیر و با شعارهای حقوق بشری و  المللی و عرف سیاست جهانی انجام به لحاظ حقوق بین

 زای ی درون قالل همـه جانبـه، توسـعه   هت داشته باشد؟ استبخواهی غرب هم مشا دمکراسی
اجتمـاعی تـأمین آمـوز  و     ـ  بومی، دمکراسی و رعایت حقـوق بشـر، عـدالت اقتصـادی    

بهداشت و درمان و مسکن، مواردی هستند که در قانون اساسی صـراحت غیرقابـو تفسـیر    
شت ی ه تر مشکالت عدیده اند و از همه مهم سال گذشته تحقق نیافته 05دارند که عمالً در 

اند؛ شرایط را برای حاکمیت شکننده ساخته کـه سـناریوهای    سال گذشته مزید بر علت شده
 .توانند عملیاتی شوند الذکر غرب، می طراحی شده فوق

روحـانی، در دوران تبلیغـات انتخابـاتی، بـه تمـام مسـائو و مشـکالت مملکـت         آقای 
حو این هر چند ممکن است . داند می ،حو همه آنها را، حداقو ان کرد که راهذعپرداخت و ا
حـو همـه    طبیعی است کـه راه . جمهور نباشند ولیت رئی ئدر حیطه قدرت و مسمشکالت، 

رئـی     .جمهـور  اسالمی است و نـه تنهـا رئـی     مشکالت در توان کو حاکمیت جمهوری
 .جمهور هم حق دارد که آنها را بیان کند

هم به سرنوشـت خـاتمی دچـار    را  روحانیاین باشد که  مسلطژی حاکمیت  اگر استرات
کنند و فقط آشتی با غرب و نجات اقتصاد ورشکسته را به عهـده ایشـان گذاشـته باشـند و     
همچنان بخواهند فضای داخو را بسته، کنترل شده همراه با تهدید و تحدید فعاالن سیاسی، 

 مطبوعاتی و حصـر رهبـران جنـبش سـبز، ادامـه دهنـد؛ حتمـًا و مطمئنـًا، از عهـده          ی،فصن
حال بـه  . برنخواهند آمد و باید به یکی از سه سناریوی طراحی شده توسط غرب، تن دهند

روحانی و امید مـردم همـان خواهـد آمـد کـه بـر        های آقای رضا یا به اجبار و بر سر وعده
 .آمد ،توسعه سیاسی وی و خاتمی و لوایح دوقلو های آقای وعده

تشدید شده روزهـای اخیـر    تحمالو  "جنبش سبز مرد"تبلیغ جناحی از حاکمیت که 
، تمهیداتی است کـه اوالً روحـانی را بـه شکسـت و فلـن شـدن       [52]به رهبران این جنبش

های رأی از طرف آقایان پذیرفته نیسـت،   بکشانند و ثانیاً نشان دهند که شکست در صندوق
هـا   رسـانه ایـم و   همـه دیـده   .کننده اسـت  گرایی تعیین توان توفیق یافت و اراده می "زور"با 

انـد،   روحـانی رأی داده  به آقای 11 اند که آن بخش از مردم ایران که در خرداد گزار  داده
 لحن و ادبیات و محتوای تبلیغات آقای ،و خاتمی از ایشان  عالوه بر حمایت آقایان هاشمی
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ــ   انـد  روحانی بوده که در راستای جنبش سبز ارزیابی شده و آن بخش هم کـه رأی نـداده  
بـه دلیـو ناامیـدی آنهـا از تـداوم اصـالحات بـوده اسـت و در بیشـتر           ـ  میلیون 25حدود 

 فظریـ  آقای روحانی، در استقبال از های جشن پیروزی آقای اجتماعات انتخاباتی، در شب
ایـن  و . به طرفداری از جـنش سـبز بـود    هاشعار ؛ها در فرودگاه و شانزدهم آذر در دانشگاه

. ی متوسـط دارد  کرده ی و قانونی در قشر تحصیونآمیز مد نشان از عمق این جنبش مسالمت
اکو، مشـروطیت،  نبـ های، ت میرحسین گفت ریشه در جنبش رجنبش سبز همانطور که یک با

دارد که هنوز که هنوز اسـت، اهـداف آنهـا تحقـق      57و انقالب  11 ملی شدن نفت، خرداد
آدم را یـاد، تبلیغـات    ،مردمـی کـردن ایـن جنـبش     تبلیغات اقتدارگرایان و ملکوک. اند نیافته

 .اندازد می 51، قیام مردم تبریز در بهمن 11د خردا 25حاکمیت گذشته در مورد قیام 
اولـین عامـو رویکـرد؛    . شـد  11 روحـانی، در انتخابـات   دو عامو، باعث پیروزی آقای

هـای   تینـگ یهـای سـخنرانی ایشـان در م    فـیلم . طلبانه ایشان به مسائو مملکتـی بـود   اصالح
د کـه  نده های مطبوعاتی موجودند که نشان می های تلویزیونی و مصاحبه خاباتی و مناظرهانت

 -طلبانه ها دستورالعمو اصالح های جامعه را شناخته بود و برای حو آن روحانی بحران آقای
 .داد می -گرایانه کارانه و اصول و نه محافظه

داننـد کـه ایـن دو نفـر از      همـه مـی  . دوم حمایت آقایان هاشمی و خاتمی از ایشان بود
طرفداران جدی جنبش سبز بودند و هستند و به عبـارت دیگـر از مـدافعان و حامیـان ایـن      

را،  11روحـانی کـه انتخابـات     جنبش بودند و چون آن بخش از قشر متوسط حـامی آقـای  
لـذا بـا غلـیظ کـردن     . ی جنبش سبز بـه ایشـان رأی دادنـد    کردند، در ادامه سالم ارزیابی می

توان جنبش  ، نمی"المعارف فتنه دایره"دی امسال در تلویزیون و چاپ  1آبان و  20یغات تبل
لـذا،  . سبز را میراند، باید تجمع سیصد نفری میـدان فلسـطین و قهـر سـخنران را هـم دیـد      

توان جنبش سبز، رهبران آن، زندانیان و شهدای این جنـبش را حـذف کـرد یـا نادیـده       نمی
جنبش سبز را دفن کرد و فاتحه خواند و از منافع، مصالح و امنیـت  اندیشانه،  گرفت و توهم
هـای جنـاح راسـت و     روحانی که در مجلـ  و رسـانه   تقابو با دولت آقای .ملی، دفاع کرد

نی تقابو بـا تـداوم جنـبش سـبز     ع، اتفاقاً به یک مهشروع شد... ها و نهادها و محافو سازمان
بز را به خدمت تحقق منافع، مصالح و امنیت ملـی  باید این پتانسیو عظیم جنبش س. باشد می

ی تلخ، یک نزاع درونی بوده است و  مذاکره با غرب، نشان داد که آن واقعه گرفت و در میز
ی ملت ایران در راستای دفاع از منافع، مصالح و  اکنون با تفاهم طرفین، التیام یافته و همه هم

ـ   بینـی  ها، خودبزرت د خود محوریامروز بای .باشد امنیت ملی پایدار، متحد می هـا،   دیهـا، ق 
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هـای سـخت و شـکننده را     بایـد واقعیـت  . ی فردی و جمعی، کنار گذاشته شـوند ...ها غرور
و در میزگردهـایی  . زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز آزاد شـوند  ؛نخست باید. پذیرفت

ی  تجربـه  .ق یابـد ها شسته و وحدت ملـی تحقـ   تلویزیونی و یک فضای آزاد و همدل، کینه
هندوستان را باید دید و نـه تجربـه شـوروی اسـتالین و برژنـف،       اکش،مرآفریقای جنوبی، 

ماندال و گاندی از اهداف سوسیالیستی خـود گذشـتند   . پت، زیمبابویه موگابه را کامبوج پول
ت سـ پت خواستند بـه زور مـردم را سوسیالی   تا وحدت ملی را ایجاد کنند ولی موگابه و پول

پ  از این مرحله خواهد بود که مـذاکره بـا    .ند و کشورهای خود را به این روز انداختندکن
غرب بـه رهبـری آمریکـا، در فضـای دیگـری انجـام خواهـد شـد، تمـامی کارشناسـان و           

شناسی خواهد شد  نظران به کمک خواهند آمد و منافع و مصالح و امنیت ملی آسیب صاحب
کننـده،   هـا خواهنـد فهمیـد کـه تـیم مـذاکره       د و غربیها طراحی خواهند ش و بهترین رو 

بـا اسـتفاده   . میلیون ایرانی متحد هستند و یک پشتوانه عظیم ملی را همراه دارند 75نماینده 
هـای   آنهـا همیشـه حلقـه   . هـا ایسـتاد   خواهی غربـی  توان جلوی زیاده از کارشناسی ملی، می

 .کننـد  استفاده می ها کنند و از آن های کشورهای عقب مانده را شناسایی می ضعیف حکومت
موسوی و کروبی و رهنـورد از طـرف    بغو کردن وزیر خارجه فرانسه از یک طرف و حصر

 ،ها به کشور مـا بـاز شـد    های فراوانی در تاریخ پانصد ساله ایران که پای غربی نمونه ؛دیگر
قاجاریـه تـا    ةسـفرای روس و انگلـی  دور   اتـ عبـاس   از برادران شرلی در دوره شـاه . دارد

ام دو در مقابو؛ تبعید مالصدرا، اع ...های اشرافی و پرخرج اردشیر زاهدی در آمریکا مهمانی
و مصـدق   حب  و تبعید و شهادت مدرس و حب  و حصـر  و قائم مقام و امیرکبیر، حصر
 .شوند می رانگیزی هستند که هنوز دارند تکرا های غم کشتارهای زمان شاه، نمونه

ام دزنند و بدون محاکمه و حق دفاع، حکم اع ون مدرک و سند، اتهام میاگر کسانی، بد
ریزنـد و   کوبند و بـر آتـش تفرقـه بنـزین مـی      کنند و همچنان بر طبو اختالف می صادر می

م شـرایط کنـونی   ومصمم هستند که از آرامش و وحدت ملی جلوگیری کنند و خواستار تدا
 .ی دارندفتشکو معرمافعی دارند یا هستند، باید قبول کنیم که در این اوضاع من

میلیـارد دالر کـاالی    13 والن حکومتی، حکایت از ساالنهئآمارهای ارائه شده توسط مس
ی مدنی، قانونمنـد و   در یک جامعه. مخدر، دارد قاچاق و چندین میلیارد دالر ترانزیت مواد

وارد کـرد و از بـازار    -آن هم با ایـن حجـم   -توان کاالی قاچاق های آزاد، نمی آرام با رسانه
ها و مدارک منتشـر   عک . این کاالها را فروخت ،ها به چند برابر آشفته و تحت تأثیر تحریم

و  تـاجر "خـواران   کـه بعضـی از رانـت    ،کننـد  روشـن مـی   2022های سال  شده در درگیری
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ی بابـک   پدیـده . انـد  زده و جوانان و مردم عادی معترض را کتک می دانشجویان "گر صنعت
گونـه   ی بالفصـو ایـن   نتیجـه ... ، جزایـری و تسمرتضوی، خداداد؛ رفیق دو سعیدجانی، زن

اسالمی آمـده اسـت تـا     گوید که به کمک دولت جمهوری زنجانی درست می. شرایط است
در ایـن  ! «زنـیم  ها را دور می تحریم»: اند ها بار نگفته والن دهئمگر مس. ها را دور بزنند تحریم

شـکنان   فقط قـانون . ها، طبیعی است هویت شدن بی فساد و پولدار داری، رشد شیوه حکومت
مرتضوی، تحویو جامعـه بدهنـد تـا در یـک دوره مطبوعـات را       توانند، سعید و قلدران می

 ،و در دوره دیگر ملک و پـول  متّهم به قتو زندانیان شودع کند و در یک دوره دیگر موق قلع
آقایـان بـا    .و پـا  کنـد  بخشد و ریخـت  بو . ومیو کنند کارگران زحمتکش جامعه را حیف

 ـ  از دوران ریاست جمهـوری آقـای هاشـمی    .اند کنند و علت را رها کرده معلول مبارزه می
گـردد و همچنـان ایـن     شود و محاکمه می می تعقیباقتصادی  فسدمرتباً م ـ  سال 11حدود 

به طریق  22ه شمناق تا !شود بروز، همچون بهمنی غلطان بزرگتر می روز پدیده تداوم دارد و
هر مذاکره و هر ارتباطی با خارج به ضـرر  . نشود وی و دمکراتیک و عادالنه؛ حو و فصنمد

 ات سـال قشفصو منا و موفقیت مقدماتی کنونی را باید با حو و ملت ایران تمام خواهد شد
 ءو وحدت ملی، تحکیم بخشید و ارتباط و مذاکره با غرب را به نفع امنیت ملـی، ارتقـا   22

نـژاد برعلیـه غـرب و     د آقای احمـدی تنکه علیرغم زبان  داد آیا به این سوال نباید پاسخ داد
غرب از جنبش سبز حمایـت نکـرد؟ آمریکـا و غـرب،      ای، چرا اسرائیو و تکنولوژی هسته

. های ملی و مستقو، حمایت نکـرده اسـت   هیچگاه، در تاریخ تسلط خود بر جهان از جنبش
هـای ملـی یونـان و اسـپانیا و      از جنبش. حیو و خنتی ساخته استتبلکه آن را سرکوب، مس

 مـه و وقـوام نکر  ایتالیا در جنگ جهانی دوم گفته تا جنبش ملی شـدن نفـت و سـوکارنو و   
جنـبش ملـی و مسـتقو در کشـورهای آسـیا و آفریقـا و        خـرده جنبش و  ها دهعبدالناصر و 

کره با غرب پشتوانه ملـی خـود را   این حاکمیت ایران است که باید در مذا. آمریکای جنوبی
 .تقویت کند تا بتواند از منافع، مصالح و امنیت ملی ایران دفاع کند

صفحه کـه در سـایت ایشـان     22روحانی در گزار  اقتصادی صد روزه خود در  آقای
 :مسائو مهمی را بیان کردند و عمده آنها عبارت بودند از است قابو دسترسی

 .باشد اقتصاد، فرهنگ و سیاست، قائو به اعتماد به مردم میدولت در هر سه عرصه  -
 .نقش دولت شکستن انحصارات و گشودن فضای رقابتی است -
 .قائو به تعامو سازنده با دنیا هستیم -
 و مسـیر دوران گذار در اقتصاد کشور از پایان جنگ تحمیلی تاکنون بـه درازا کشـیده    -
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 .عدم وفاق چرخیده است خطا و مدار سعی و خطا در آن بیشتر بر
نگاه کارشناسی به مسائو و اجتناب از اتحـاد رویکردهـای هیجـانی و     تاکید دولت بر -

 .تبلیغاتی است
شـت فقیرتـرین فقـرا و گسـتر      یرسالت اصلی خود را کاهش فقر و بهبود وضع مع -

 .دانیم عدالت اجتماعی می
 .کار است توانمند شدن مردم در دستور -
 .سب و کار برای توسعه فعالیت اقتصادی بخش خصوصیاصالح فضای ک -

این اهداف بسیار علمی و اصولی و نیاز مرحله کنونی است، ولی تـا وفـاق ملـی ایجـاد     
این اهداف را کـم و زیـاد، در دولـت آقایـان     . نشود، هیچکدام از آنها تحقق نخواهند یافت

ساله،  01 اند؟ ما در این نیافته ایم ولی چرا تحقق ژاد هم شنیده ن خاتمی و احمدی رفسنجانی،
ری یـ گرهـا، د  هشت سـال جنـگ تحمیلـی، تـرور و اعـدام     . ایم مناقشه داشته و وسیعاً دائماً

و انحـراف عامـو اصـلی عـدم موفقیـت مـا        22گر، مناقشه انتخابـات   طلب و اصول اصالح
هـا، امنیـت    رسـانه تا اندیشه و تفکـر و  . برای یک بار باید به این مناقشات پایان داد. اند بوده

سیاسـی حاصـو نشـود، ثبـات      تا ثبـات . کرد نداشته باشند، سرمایه احساس امنیت نخواهد
خواهـد کـه    حاکمیت در این مقطع، اگر مـی . گذاری و اقتصادی حاصو نخواهد شد سرمایه
و به تـدرین مناقشـات ایـن     22های اعالم شده آقای روحانی تحقق یابد، باید مناقشه  برنامه

شهری مـا شـرایط مناسـبی     ی متوسط جامعه اقشار بلوغ فکری .را حو و فصو کندساله  01
از خود نشان دادند و بـه سـمت    22 ه تهران در سالصخا آنچه مردم شهرهای بزرت،. دارد

خـون تبـدیو    خشونت با حاکمیت نرفتند و ایـران را همچـون سـوریه بـه میـدان کشـتار و      
مخالفـان   اگـر . ی ایـران دارد  مـدنی جامعـه  حکایت از فرهیختگـی و فهـم و درک    نکردند،

نظـامی و تهدیـد و زنـدان و کشـتار      ــ  د که با ایجاد فضـای امنیتـی  نسعی دار وحدت ملی
، نشـان داد کـه   11تظاهرات پ  از انتخابـات   .دنکن د، اشتباه مینخیابانی جامعه را کنترل کن

از ایـن موقعیـت    .آمیز و تعامـو مـدنی بـا حکومـت دارد     جامعه شهری ما رویکرد مسالمت
حکومت باید استفاده کند و خود هم به فضای مدنی، گفتگوی انتقـادی و تعامـو بـا مـردم     

 .روی آورد
خشـونت  و درگیـری  که فضای  هایی در دو طرف مناقشه وجود دارند ها و گروه سازمان

یی طلبـان آمریکـا   هایی که با جنـگ  ها و گروه در اپوزیسیون؛ سازمان. اند را پیشه خود ساخته
کننـد و در درون حکومـت    اسالمی را تبلیغ می ی جمهوریزبراندا کنند و مرتباً همکاری می
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 ی کننـد ولـی عصـاره    سالح خود تهدید می هم هستند کسانی که مرتب مردم را با قدرت و
 حنجـره مشـیری اسـت کـه از     خوی مردم شعر زیبای فریدون روحیه و وجه غالب خلق و

 :رسد مسیحای استاد شجریان به گو  می
 "نگت را زمین بگذارفت"

 آقـای  .گیـرد  کـار اپوزیسـیون و حاکمیـت قـرار     این روحیه و این شعار باید در دستور
روحانی در حد توان و قدرت خود باید به تقویت این روحیه و عملیـاتی کـردن ایـن ایـده     

شـود، مشـروط بـه آنکـه      ت دیده میکالم و عمو دول خوشبختانه آثاری از آن در.کمک کند
توانـد تبلیغـات     فقط رهبری مـی .روحانی دراین زمینه کمک کند رهبری نظام به دولت آقای

مهار کند و جامعه را بـه سـمت    آفرین داخلی را های خشونت طلبان و رادیکال مخرب جنگ
پیروزی  این تفاهم توسط رهبری و این. سوق دهد ...همبستگی ملی آشتی ملی، تفاهم ملی،

روحـانی   شهروندی آقـای  چیزی که در منشور. واقعی به نام وی در تاریخ ثبت خواهد شد
خالصه کالم آن است که مسائو اقتصادی و روابط خارجی که نظام مصـمم  . هم آمده است

حو پایـداری   راه ...حو آنهاست بدون روحیه تفاهم، تعامو، گفتگوی انتقادی در داخو و در
یت، شعور، فرهیختگی ایرانیان به ترس مردم و کارایی تهدید و سرکوب مدن. نخواهد داشت

بـا  اسـالمی   ، یعنـی جمهـوری  2013هـای   درگیـری  ایـن مردم،چـه در   .حاکمان تعبیر نشود
هـای کردسـتان و تـرکمن صـحرا در اوائـو       طلب داخلی و چه دردرگیـری  های جنگ گروه

همراهـی نکردنـد و ایـن سـرمایه      ،با سـرکوب کـردن   ؛انقالب و چه در جریان جنبش سبز
و مـدنی  هم بدون خشـونت   57ماهیت خود انقالب . عظیمی است که در ایران وجود دارد

بینیم، اختالف ما با آنها در تجربه سیاسی و فهـم   می نآنچه در سوریه و لیبی و افغانستا. بود
 .و درک عنصر تاریخی توسعه مدنی است
و گهگاهی  "قانونی خشونت"،2013متقابو دهه های  در سالهای اخیر و پ  از خشونت

 شـهادت هالـه سـحابی، هـدی صـابر، سـتار      )هـا   فیزیکی در جنبش سبز در زندان خشونت
مردم بدان دست  شده ولیطرف مجریان قانون اعمال  متاسفانه از...( کاظمی و بهشتی، زهرا

 ؟خورد کردقرارداد ژنو چگونه باید بربا  ،پ  از اینکه حال باید دید .زنند نمی

 با قرارداد ژنو چگونه باید برخوردکرد؟

 فتواي رهربي

 ـکـری    چیزی که حتی آقای. است "ای حرام سالح هسته"اند که  داده فتوا رهبری مکرراً
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معنـی فتـوا ایـن اسـت کـه      . در دفاع از قرارداد ژنو به آن اشاره کـرد  ـ  وزیر خارجه آمریکا
 ،آمیـز و غیرنظـامی   قط و فقط برای استفاده صلحای دیگر؛ ف سازی و یا هر تکنیک هسته غنی

نظـامی   در قرارداد ژنو هم شرایط بسیار روشنی که ایران برای اثبـات غیـر  . حق مسلم ماست
برنامـه  " در مـذاکرات آینـده هـم   . آمـده اسـت   ،ای باید انجام دهـد  های هسته بودن فعالیت

هـای   منطبـق بـر نیازمنـدی   " اًباید با توافق دو طرف مشخص و ثانیـ  ایران؛ اوالً "سازی غنی
 .باشد "لی ایرانمع

 ای ایران های هسته شرایط فعلی فعالیت

در شرایط فعلی، سوخت نیروگاه بوشهر برای مدت ده سال توسط روسیه تضمین شـده  
آژانـ  بـر ایـن فرآینـد     . و ضایعات سوخت هم برای فرآوری، باید به روسیه منتقـو شـود  

 تسـ یبم وخواهدکرد، نیروگاه تحقیقاتی امیرآبـاد کـه اورانیـ   نظارت سفت وسختی را اعمال 
د صـ ت درسـ یب UF6 کند برای حدود ده سال سوخت دارد و یا با تبـدیو  مصرف می درصد

سـازی وجـود    پ  ضرورتی بـرای غنـی  . ی سوخت، سوخت خواهد داشت موجود به میله
 .ساخت نیروگاه جدیدی هم، هنوز قطعی نشده است. ندارد

، قـرارداد سـاخت نیروگـاه    5+2بـا   ونیه کنـ شـ فصو مناق پ  از حو وه کبالفرض هم 
ال ضـایعات بـه خـارج را تضـمین     قـ تنسـوخت آن و ا  5+2ا یقطعی شود؟ آژان   یجدید

سازی به ما بدهند، نیاز به آن تا ده سال آینده وجـود   خواهد کرد و یا بالفرض که اجازه غنی
توافق قرار خواهـد گرفـت، حفـظ چنـد     لذا آنچه در مذاکرات بعدی، مورد . داشت نخواهد
وژها از فعالیت خواهـد  ییفنتروژ برای اهداف تحقیقاتی و خارج کردن سایر ساییفترهزار سان

یک گفتگوی ملی برای ضرورت تولید  وبنابراین شرایط بسیار مناسبی پیش آمده است . بود
 .ای، فراهم شده است برق هسته

 ست؟ای برای ایران اقتصادی ا آیا برق هسته

ای داشته اسـت و   تکنولوژی هستهبومی کردن در خوشبختانه ایران دستاوردهای خوبی 
با عنایت ویژه به فتوای رهبری و قراداد اخیر در ژنـو، وقـت آن رسـیده کـه یـک       اکنون هم

صـنعتی ایـران    ـ  ی علمـی   ای در سـاختار توسـعه   هسته برقمورد  صنعتی در ـ  بحث علمی
 :آنچه مسلم است اینکه. صورت گیرد

آژانـ ، دارد و   آمیـز را تحـت نظـر    م برای استفاده صـلح وسازی اورانی ایران حق غنی -
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 ایـن درصـد را هـم بـرای     13سـازی تـا    غنیتواند مجوز  در آینده برای امر تحقیق میحتی 
 .است NPTمخالفت کشور امریکا، خالف  .حاصو کندمنظور 
هـا بایـد گسـتر  یابـد و تولیـد       ای در تشخیص و درمان بیماری انرژی هسته کاربرد -

 .بومی شود
 .باید گستر  یابد.. .ای در تحقیقات صنعتی، کشاورزی و کاربرد انرژی هسته -
 .ای در امر خدمات صنعتی باید گستر  یابد کاربرد انرژی هسته -
- ... 

ر ایران، اقتصادی است؟ قـبالً سـخن   ای د ولی االن سخن در این است که آیا برق هسته
در این مورد، خط قرمز بود ولی اکنون شرایط برای یک بحـث ملـی بـا اسـتفاده از تمـامی      

ایـن کـار بـه عهـده وزارت نیـرو و      . فراهم شـده اسـت   ـ  داخو و خارج ـ  کارشناسان ملی
وترمـال و  ئژ سازمان انرژی اتمی ایران است تا با عنایت به منابع هیدروکربوری، آفتاب، باد،

هـای اقتصـادی انـرژی     محیطـی و کمربنـد زلزلـه در ایـران و هزینـه      های زیست محدودیت
بنـدی و   و پـ  از جمـع   نـد ندامـن ز ایـن بحـث در یـک محـیط آزاد و آرام      بـه  ؛ای هسته
ها متخصص خارجی  ها متخصص ایران دوست و ده ده. کار قرار گیرد گیری در دستور نتیجه

 [51.]نیست "محیطی زیست ـ اقتصادی"ای در ایران  مستقو، اعتقاد دارند که برق هسته
ای چون، آلمـان و   های پیشرفتهرالعمو کشو فوکوشیما و عک  و و اخیراًیی چرنو واقعه
ای کـه در ایـن مـورد وجـود      بحث گسترده ای و استفاده از برق هستهکنار گذاشتن ژاپن به 

صنعتی و ضـروری   ـ  علمیاقتصادی ـ  چنین رویکری . است تأمودارد، بسیار قابو تعمق و 
 .است

 گیری نتیجه

 و گاهی غـرب  ـ  لی بین ایران و آمریکامو جنگ لفظی و ع تخاصمسال  05پ  از  -2
کـه پـ  از   ای ایـران،   هـای هسـته   و پ  از تمرکز ده سال تبلیغات غرب بر علیه فعالیت ـ

نژاد و عملکرد وی، امریکا موفـق شـد اجمـاعی جهـانی در شـورای       انتخابات آقای احمدی
ایران را در حصـر   ههای بسیار فلن کنند با تحریم .و اروپا بر علیه ایران به وجود آورد امنیت

ی شرایط کشور، تداوم خط و مشـی   با توجه به مجموعه. دی قرار دهداقتصادی و تهدید ج
در راسـتای منـافع    512ی با غرب همچـون قطعنامـه    گذشته غیرممکن شده بود و مصالحه

ایـن  . هم اکنون توافق ژنو، امضاء شده است. شود ملی، مصالح ملی و امنیت ملی ارزیابی می
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یک مسـیر آن  . تواند در دو مسیر حرکت کند یتوافق شبح جنگ را از ایران دور کرده ولی م
آن  ایسناریو بـر  هغرب خواهد بود که س و امریکاطلب  جنگهای مختلف  جناحبا طراحی 

و سـناریوی   نیسـتند مصالح و امنیـت ملـی ایـران     ،که هیچکدام در راستای منافع اند محتمو
 .اساسی استملی و در راستای قانون تواند به ابتکار ایران باشد که  چهارم می

از . از خشونت و تقابو و تضاد و درگیری و تجـاوز اسـت   در داخو، جامعه انباشته -1
تولیدکننده شیشه و فروشنده مواد مخدر و از فرو  اعضای بدن برای برآوردن نیاز مـادی،  

، از مرت زودرس مـردم بـه علـت آلـودگی     (نوع قانونی و غیرقانونی آن)فروشی زنان  از تن
هـای   زا، از گسـتر  ایـدز و زگیـو    هـای بیمـاری   بزرت و استفاده از بنـزین هوای شهرهای 

هـای زلزلـه، از فـرار مغزهـا، از فـرار       ضـابطه روی گسـو   وسـازهای بـی   تناسلی، از ساخت
های بانکی و تصاحب مال مردم توسط  ها، از اعتراف دروغ در زیر شکنجه، از معوقه سرمایه
پزشـکان، از دروغ گفـتن بـاالترین مقامـات      حکـومتی، از زیرمیـزی گـرفتن    خـواران  رانت

هـا، از شـنود    مملکتی، از جمعیت فراوان پیردختران و زنان بیـوه و مطلقـه، از سـقط جنـین    
شـیر خـوراکی، از   های شهروندان و نمایندگان، از ریختن ماده خطرنـاک وایـتک  در    تلفن

 133نـژاد بـه    مدیوجود مواد خطرناک در شیر مادران اصفهانی، از ضربه زدن اطالعات اح
از تجـاوز مافیـای زنـدان    آموز برای زنان جوان و بدون شوهر،  خبرنگار، از تبلیغ یک دانش

کارون به یک سرباز، از پرداخت میلیاردها تومان پـول بـه نشـریات خـودی، از رهـا بـودن       
نـژاد، از   احمـدی در دوران شدن شاخص فالکـت  هزاران بیمار روانی در تهران، از دو برابر 

لشکر بیکاران، از فرو  نفت توسـط نیـروی انتظـامی، از ورود گوشـت     ی  آیندهارسیدن فر
، از نبـود غـذای سـالم، از    ...آلوده به رادیواکتیو، از نابودی در شرف وقوع دریاچه ارومیـه و 

ی دروغ، از بهتان، از تیراندازی یک مداح به اتومبیـو یـک شـهروند، از فسـاد مـالی      اه اتهام
درصـد مـواد غـذایی، از     51مأموران مبارزه با فساد، از بیالن منفی برداشت آب، از واردات 

برداشت یک جانبه کشورهای همسایه از مخـازن مشـترک نفـت و گـاز، از انسـداد یکصـد       
جمهــور، از ســقوط  هــای خــارجی، از گریــه رئــی  نــکمیلیــارد دالر پــول مملکــت در با

درصـد   12ی محیط زیست، از اختالل روانـی   های مملکت، از تعطیلی هشت ساله شاخص
وکیـو   022ی علم بـا جامعـه، از بازداشـت کـردن و فرارانـدن       مردم، از گسسته شدن رابطه

ت و فیلتـر  خـواب، از پارازیـ   زنـان کـارتن   سـن دادگستری در چهار سال گذشته، از کاهش 
تـا هـزاران مشـکو    ... و از عدم امکان استفاده از ظرفیت فرو  نفت ها و اینترنت تلویزیون

گیر ما شده؛ حکایت از ایـن دارد کـه بایـد فکـری اساسـی       کوچک و بزرگی که امروز دامن
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 ؛و باید. این شرایط بسیار ناپدیدار است. برای تداوم حیات ایران و ایرانیان کرد
ای تقاضـا توبـه از ایـن     اینکه عده ،ش سبز و زندانیان سیاسی آزاد شوندرهبران جنب -0

ها را باید بـه   حقانیت. طلبی است عزیزان دارند، دور از انصاف، واقعیت و از موضع هژمونی
رسمیت شمرد و از آن گذشته این رهبران آنقدر درایت و تعهد دارند کـه مصـالح و منـافع    

توسعه . شود در یک بحث ملی این تعادل برقرار می. هندملی را بر هر چیز دیگری ترجیح د
شروع به اجـرا  ... ای، صنفی های مدنی رسانه سیاسی بطور جدی در دستور قرار گیرد، آزادی

تـاگون، بیشـتر کشـورهای    نی امریکـا، رهبـران پ   هـای قـوه مجریـه    اکنون دمکرات هم .شوند
ایـن وضـع   . ی در منطقه را ندارنـد اروپایی، تمایلی به جنگ با ایران و گشودن جبهه جدید

طلبـان غـرب، کـه جنـگ و تخریـب کشـورها ـ         ممکن است تداوم نداشته باشـد و جنـگ  
بینند، اگر بـه قـدرت    خیز ـ را در راستای منافع اقتصادی خود می  مخصوصاً کشورهای نفت

د ، شرایط را برای برخورای نداشته باشد کننده و توافق ژنو پیشرفت مشخص و تعیین برسند
ایران باید با عمو جدی، همه جانبه در داخو، آن شـرایط  . نظامی با ایران آماده خواهند کرد

 برای آن منظور باید؛ناپذیر کند و  را برگشت
شکافی  ای کالبد در یک سمینار ملی، موضوع ضرورت و منافع و مضرات برق هسته -1

ای شـفاف و   هسـته آمیـز   هـای صـلح   فعالیـت  و شـود  یگیـر  شود و سپ  برای آن تصـمیم 
چیـزی  )تر با مردم سخن بگویند  ای مفصو زادایی گردند و در این زمینه مسووالن هسته ابهام

 (.اند آقای دکتر صالحی شروع کرده
تأییـد و  ... قومیـت، اعتقـاد و   جنسیت، ،رعایت حقوق بشر، مستقو از مذهب و دین -5

ه قرن پیش، پـرچم دفـاع از   اسالم در چهارد .حقوق شهروندی رعایت شود اجرایی گردد و
حقوق بشر را بلند کرده است و قانون اساسی در فصو سوم خود موارد جـامعی از حقـوق   

اند و یا بسـیار کمرنـگ و    های گذشته یا اجرا نشده بشر را احصاء کرده که متأسفانه در سال
، اجرای یک قانون اساسـی مترقـی، در هـر کشـوری    . نصفه و نیمه به آن پرداخته شده است

 .تواند عالوه بر مردم خود آن کشور، افکار عمومی جهان را طرفدار و حامی خود سازد می
طلبـان مجبورنـد    ی نظامی به چنین کشوری غیرممکن خواهد بود و تمامی جنـگ  حمله

ی حملـه بـه هـر     زمینـه  یکی از پـیش . ی این کشور را به رسمیت بشناسد پایداری و توسعه
 ...(.مانند حمله به افغانستان، عراق، لیبی و)است کشوری، عدم رعایت حقوق بشر 

تواند؛ اوالً ـ وحدت ملـی    رح در فصو سوم قانونی اساسی میصایران با رعایت اصول م
و وحدت دولت ـ ملت را تحقق بخشد و ثانیاً ـ افکار عمومی مردم جهان را طرفـدار خـود     
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 .سازد
ـ در این شرایط مذاکرات ایران با غرب که بسیار طـوالنی هـم خواهـد بـود      -1 ه نفـع  ب

بـه حـو کلیـه مسـائو بـین ایـران و غـرب و        تواند  میو مصالح، منافع و امنیت ملی، انجام 
ایران  های مهمی برسد در آن صورتوردادست مطالبات دو طرف از هم، بیانجامد و ایران به

ی پایدار همه جانبه قـرار گیـرد و    عهن سال در راستای توسپ  از سی و پن خواهد توانست
 .ها سال زیاد کار کنیم و کم مصرف نمائیم به کشوری توسعه یافته تبدیو خواهیم شد اگر ده
آمیـز، خشـونت پرهیـز،     ایران در سی و پنن سال گذشته و پ  از انقالب مسـالمت  -7

وسعه، پیشرفت و آرامش جامعه از های زیادی را برای ت عمیق، مردمی و دینی خود؛ فرصت
اگر در این مقطع و با این فرصت اسـتتنایی  . دست داده و دیگر فرصت به پایان رسیده است

ی پایدار را به اجرا درآورد و همچنان در  در داخو و خارج، نتواند تهدیدها را دفع و توسعه
. ز دسـت بـرود  ها سـال ایـن فرصـت ا    گام گذارد؛ ممکن است برای ده« سعی و خطا»دور 

 .کننده و نامشخص را ندارد تخریب« شوک»ی ایران دیگر توان یک  جامعه
گران آنها نباید اشتباه رئی  جمهـور قبلـی را تکـرار     گرایان، مخصوصاً تحلیو اصول -2

امریکا با شیب نرمی در حال افـول   .کنند که غرب و امریکا در حال اضمحالل و افول است
تواند به کشورهایی مانند ایران حمله کند و آنهـا را   درت زیاد میاست ولی به راحتی و با ق

از  1353کننـد کـه امریکـا در     بینـی مـی   گرا، پـیش  گران استراتژیک واقع تحلیو. تخریب کند
آمریکـا پـ  از   ) نشـینی خواهـد کـرد    امپراطوری خواهد افتاد و به مرزهای ملی خود عقب

ی زیـادی   فاصـله  1353تا . (یان، انتشارات رسایمی بلورظجهانگشایی، امانوئو تد، ترجمه ع
آلیستی و تبلیغـات مـذهبی افراطـی     های ایده گرایان نباید دچار توهم و تحلیو است و اصول

طلبـان امریکـا بـه کشـورهای      شاید یکی از اهداف جنگ. شوند و ایران را به نابودی بکشند
مـا،  . به مرزهـای ملـی آن اسـت   نشینی  تر کردن فرآیند افول امریکا و عقب اسالمی، طوالنی

ی  اگر نظامیان در عرصـه . کشورهای اسالمی در حال توسعه، نباید به این فرآیند کمک کنیم
کننده را تقویت کنند، امری مطلوب است ولـی متـو آقـای     عمومی سعی کنند که تیم مذاکره

. بـود جنتی از آرزوی امام برای یک جنگ رودررو با امریکا، سخن گفتن خطرناک خواهـد  
 .تحلیو مشخص در شرایط مشخص ضروری است

ی سیاسـی   ما باید امنیت ملی خود را تقویـت کنـیم و ایـن فقـط از مسـیر؛ توسـعه       -1
جلب افکار )ی ارتباط با مردم جهان  اقتصادی، فنی، تکنولوژیک، توسعهی  جانبه، توسعه همه

وری نتوانسـته بـا   هـی  کشـ  . ی علوم و فنون نظامی است و در نهایت توسعه( عمومی جهان
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ی محض علوم و فنون نظامی ـ حتی شوروی سابق ـ امنیـت ملـی خـود را تقویـت        توسعه
 .کند

 





 
 
 
 
 
 

 منابع و توضیحات

 ازبـا اسـتفاده    که  "سیپال فارین"نشریه آمریکائی : از قول 11شهریور  1جرس، در [ 2]
خـود   2120نـوامبر   1در گـزار    "سـیا "که  داد، گزار   "سیا"اسناد منتشر شده 

. نوشته است که عراق گاز خردل و سارین بر علیه نیروهای ایران به کار بـرده اسـت  
العمو آمریکا در استفاده از سالح شیمیایی در سـوریه را در   پالسی که عک  و فارین

بـر   و کاربرد سالح شـیمیایی  2120در تناقض با سکوت آمریکا در سال  1320سال 
تـر، نهادهـای نظـامی و اطالعـاتی      اما یک نسو قبـو »: نویسد بینید می علیه ایران، می

آمریکا از حمالت شیمیایی مطلع بودند و هی  کاری در قبال آن نکردنـد کـه بسـیار    
 "سـیا "اد ناسـ بر طبـق  « .ای بود که تاکنون در سوریه رخ داده است بدتر از هر حمله

و نیروهـای او را   "ونعـ مل"را صدام حسـین   "جهوزارت خار"و  "سیا"در حالی که
، سازمان اطالعاتی ارتش آمریکا 2127 دانستند؟ در اواخر سال می "کش و قاتو آدم"
(DIA)  قصـد حملـه بـه بصـره را دارد و      2122گزارشی تهیه کرد که ایران در بهار

ر هـ »: احتمال پیروزی ایران زیاد است، ولی ریگان در حاشیه آن گزار  نوشت کـه 
و بعد از این اظهارنظر ریگـان اسـت کـه آمریکـا     « نیستقبول پیروزی ایرانیان قابو 

هـای   داده اسـت تـا نقشـه    ش نظامی ایران را به صدام مـی یی و آراکاطالعات لجستی
 www.informationclearinghouse. Info/ article. جنگــی ایــران را خنتــی کنــد

35973.htm 
 :را در اینجا می آوریم... بخشی از بحرانهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و [1]

 .1101و  1101هاي  موقعیت پیشرفت ايران در مطالعات انستیتوي لگاتوم در سال
بـی مسـتقو   زحموسسـه غیـر    یـک  (Legatum Inistitute)مطالعـاتی لگـاتوم   موسسـه  

http://www.informatiomcleurimghouse/
http://www.informatiomcleurimghouse/
http://www.informatiomcleurimghouse/
http://www.leg/
http://www.leg/
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درصد تولیـد ناخـالص    11کشور جهان را که  211تحقیقاتی است که حد پیشرفت 
در این موسسه هشت شاخص فرعـی  . کند بررسی میکنند، سالیانه  تولید می راجهان 

درمان، امنیـت و   و ، بهداشت مداری، آموز اقتصاد، کارآفرینی و فرصت، حکومت)
متغیر محاسبه شـده و   21، توسط (ماعیمصونیت فردی، آزادی فردی و سرمایه اجت

ر شـاخص  هـ شیوه محاسبه و متغیرهای . شود ی کلی هر کشور، تعیین می سپ  رتبه
 .کرد مشاهده www.prosperity.comدر توان  را می

ایران رتبه . مالحظه کرد 2توان در جدول شماره  رتبه ایران و چند کشور دیگر را می
تـرین مرتبـه    بوده است که پائین 232 و 231ترتیب به ، 1320 تا 1321های  در سال

سـال   5ایران با چند کشور دیگـر در   رتبه، 1در جدول شماره . در این کشورهاست
تعدادی از این کشـورها، ماننـد ایـران    . مقایسه شده است ،1320تا  1331گذشته از 

 ،عربـی، انـدونزی   متحـده  ویـت، امـارات  عربسـتان، ک )خیـز هسـتند    کشورهای نفت
عربسـتان، کویـت،   )تعدای از آنها مانند ایران کشـورهای اسـالمی هسـتند     .(ونزوئال
ای از ایـن   عـده ( عربی، انـدونزی، مغـرب، اردن، مـالزی و قزاقسـتان     همتحد امارات

ــد   ــرار دارن ــه ق ــه خاورمیان ــارات )کشــورها در منطق ــت، ام ــه، کوی  عربســتان، ترکی
انـد   ای از این کشـورها ماننـد ایـران انقـالب کـرده      عده( اردن، اسرائیو عربی، متحده

، ماننـد ایـران   2123وایو دهـه  ا ای از این کشورها تا عده .(اراگوئه، چینکویتنام، نی)
جنـوبی، فیلیپـین، مغـرب، اردن، شـیلی،      کـره )انـد   بـوده ( آمریکا)تحت نفوذ غرب 

، 1320 تـا  1331هـای   ی سـال  فاصـله شود که در  مالحظه می .(اندونزی، نیکاراگوئه
علـت ایـن امـر    . تر بوده است الذکر عقب افتاده ایران در هر گروه از کشورهای فوق

شـود؟ اقتصـاد نفتـی،     دهد که بر خالف آنچه گفته می چیست؟ این مقایسه نشان می
مانـدگی   آمریکا، عامو عقـب ی  گذشته، انقالب، حتی نفوذ  ی خاورمیانه اسالم، منطقه

 ؛مهمتـر داخلـی و   تشـنن ؛ چون جنگ و یهای بلکه در ایران فقط بحران. نیست ایران
 .ی ایران بوده است ماندگی و کاهش رتبه ضعف مدیریت کشور است که سبب عقب

جنـوبی،   عربـی، تایلنـد، کـره    چین، امارات متحـده  ؛هفت کشور 0 در جدول شماره
ی اقتصـادی   ل گذشته رتبـه سا 5اند در  تایوان، کویت و مالزی آمده است که توانسته

  ایـران بـا توجـه بـه وسـعت      .لگـاتوم، رشـد دهنـد    خود را در محاسبات انسـتیتوی 
بـالقوه در   ،صمتخصـ و نیروی   تمعیطبیعی، ج سرزمین، موقعیت جغرافیایی، منابع

http://www.prosperity/
http://www.prosperity/
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قـرار   12ولی در عمو در ردیف ( دکتر رشیدی)ردیف بیستمین اقتصاد جهان است 
 !دارد؟

 1101و 1101هاي لگاتوم در سال مطالعات انستیتوي: 0جدول شماره 

 ه شاخصيموقعیت ايران و مقايسه آن با كشورهاي مشابه در هشت پا
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 213 212 211 215 210 215 17 11 57 57 213 211 10 15 12 73 232 231 ایران

 212 200 203 217 11 10 55 52 21 12 53 11 51 55 73 71 27 21 ترکیه

 11 10 202 203 21 21 11 11 53 11 55 53 11 11 12 02 53 51 عربستان

 52 57 11 70 00 00 07 01 51 11 11 13 00 00 22 11 00 02 کویت

 11 52 11 51 22 13 12 11 7 7 02 03 13 21 21 10 11 07 جنوبی کره

امارات 

 متحده عربی
 12  20  11  01  01  05  11  51  12 

 
 :عبارتند از 1101كشورهاي همرديف ايران در سال 

 (019)نیجر،    ،مصر   ،بیازام   (میلیارد نفر 1/0جمعیت )هند،    رواندا،   بنگالدش،   ال،نپ   (010)ايران،
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 شاخص كلی بر پايه مطالعات موسسه لگاتوم، براي چند كشور شبیه ايران: 1 جدول شماره

 (سال گذشته 1) 1101تا  1119از 

 1101 1101 1100 1101 1119 كشور

 232 231 17 11 10 ایران

 27 21 75 23 23 ترکیه

 53 51 11 11 57 عربستان

 00 02 05 02 01 کویت

 11 17 11 17 11 جنوبی کره

 12 11 17 03 17 عربی  متحده امارات

 52 55 51 52 52 چین

 11 50 11 12 53 ویتنام

 11 17 11 11 12 فیلیپین

 11 10 73 73 25 اندونزی

 70 12 21 27 70 نیکاراگوئه

 21 70 72 11 11 مغرب

 22 77 15 71 75 اردن

 05 01 02 01 05 شیلی

 01 13 02 01 00 اسرائیو

 11 15 10 10 10 مالزی

 17 11 11 53 52 قزاقستان

 72 23 70 75 71 ونزوئال
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 موكشورهاي در حال توسعه كه طبق مطالعات انستیتوي لگات: 1جدول شماره

 اند خود را ارتقاء داده( شاخص فرعی)شاخص اقتصادي 

 1101 1119 كشور

 7 01 چین

 20 00 غربی متحده امارات

 21 17 تایلند

 21 11 جنوبی کره

 21 15 تایوان

 22 11 کویت

 2 22 مالزی

 
 بحران در آموزش عالی

انـد و تعـداد    هـای گذشـته، بسـیار گسـتر  یافتـه      ها به لحاظ کمی در سال دانشگاه
ولـی بـه لحـاظ کیفـی در     . شـوند  دانشجویان نزدیک به چهار میلیون نفر برآورد مـی 

هـا بـه شـدت کیفیـت      هشت سال گذشته لطمات زیادی به آن وارد شده و دانشـگاه 
انشـجویان تحصـیالت تکمیلـی،    دار کـردن بهتـرین د   ستاره. اند خود را از دست داده

بازنشسته و اخراج کردن اعضای هیأت علمـی مجـرب و معـروف و از همـه بـدتر      
استخدام سه هزار نفر اعضای هیأت علمی بدون رعایت قانون اسـتخدام و دور زدن  

هـای آینـده بـیش از     ها، شرایطی فراهم کرده که در سال های آموزشی دانشکده گروه
بستن فضای سیاسـی دانشـگاه هـا    . ا، تقلیو خواهند دادپیش کیفیت آموز  عالی ر
ی مـدنی را بـه حاشـیه رانـده و سـرخوردگی بهتـرین        هم، مهمترین بخـش جامعـه  

 .I.Qدانشجویان، مهاجرت و خروج آنها از کشور را بـه دنبـال داشـته، بطـوری کـه      
دکتر شـهرام یزدانـی، نشـریه پزشـکی     )متوسط در میان ایرانیان در حال کاهش است

و عمـدتاً   ISIالذکر، اصو کردن چاپ مقالـه در مجـالت    عالوه بر موارد فوق. (یدسپ
عمالً  ؛تولید علم نامیدن و تبلیغ کردنبدون توجه به نیازهای جامعه و به غلط آن را 

هـا،   ارتباط دانشگاه با جامعه را قطع کـرده و بـر خـالف فلسـفه وجـودی دانشـگاه      
. آینـد  مـی ارگانیک با جمعه ندارند به حسـاب   ای که ارتباط حاشیه یها نهاد دانشگاه

انتخاب مدیران خارج از دانشگاه در هشت سال گذشته، و در مـواردی از مسـووالن   
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اطالعاتی و امنیتی، بیشتر از گذشته فضای دانشگاه را امنیتی کرده، واقعیتی که رئی  
 .جمهور هم به آن اشاره داشت و به آن معترض بود

و گسـتردگی فسـادهای   نند فقر، بیکاری، مهاجرت به شهرها ماهای اجتماعی  بحران
مجـوزز  ( مانند تبلیغات ازدواج موقـت )در مواردی اخالقی به حدی رسیده است که 

یـک   ای از در زیـر شـمه  . نمـود  های گذشته بسیار بعید می اند که در سال صادر کرده
ای یکـی از  و فتـو ( عـه تم)« صیغه»های مجازی برای  فعالیت سایت ازدواج عجیب و

 .آوریم را میمراجع 
 ازدواج به شیوة افغانی

 "پشـت طـالب  "ای کـه در محلـه    ، به خانواده"غالم سخی"یک مرد افغانی، به نام 
کننـد،   ای مخروبه با هفت پسر و دختر و پـدری معتـاد، زنـدگی مـی     مشهد در خانه

ازدواج . کنـد  سـال دارد را خواسـتگاری مـی    21و دختر بزرت خانواده کـه   هعمراج
ایـن ازدواج باعـث مجـوز    . رسمی با افاغنه ممنوع ولی ازدواج شـرعی رایـن اسـت   

کند تـا دختـر  را    پدر تقاضای یک میلیون تومان پول می. شود اقامت افاغنه هم می
، موفق شـد کـه تخفیـف    "مواد"غالم سخی دفعه دوم با آوردن مقداری . "بفروشد"

در خانـه  . کنـد  مـالی محـو ایـن دو را عقـد مـی     . بگیرد به مبلغ هفتصد هزار تومان
بـه غـالم سـخی    ! دارد "هفت شوهر"شود که  ، این دختر مظلوم متوجه می"شوهر"

گوید که پول نداشتم، هفت نفر شدیم، هر کدام یکصد هـزار   کند، او می اعتراض می
برد،  دو بار به خانه پدر پناه می دختر، .ت را جلب کنمتومان گذاشتیم تارضایت پدر

ترسـید کـه غـالم     کند، پدر مـی  قبو از هر سخنی او را با کتک از خانه بیرون میپدر 
این زن که حاال حاملـه هـم شـده اسـت بـه مـأموری از       . سخی پولش را پ  گیرد

او  مراجعــه و از، UNHCRکمیســاریای عــالی ســازمان ملــو در امــور پناهنــدگان، 
کنـد،   الوکاله را خود تقبو مـی  این مأمور با تماس با یک وکیو، حق. طلبد استمداد می

چه بر سر او آمده است، کسـی  . نجات دهد "هفت شوهر"تا این قربانی را از دست 
 11مـاه   دی 25)های یک کارمند سـازمان ملـو در مشـهد     نقو از یادداشت. داند نمی

www.pyknet.net) 
 "ي شرعی ن يا صیغهفروشی بانوا تن"

انـد کـه بـا اسـتفاه از ایـن وسـیله        هایی در اینترنت ایجاد شده مدتی است که سایت
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کنند و  را تبلیغ می "مدت و صیغه ساعتی با ضوابط شرعی عقد کوتاه"ارتباط جمعی 
ــانوان ــن داوطلــب ب ــه طرفــداران ای ــط معرفــی مــی را ب ــه رواب ــد گون ــوای . نماین فت
ی شرعی بودن را در سایت  العظمی ناصر مکارم شیرازی هم به عنوان پشتوانه اله آیت

 .اند ارائه کرده
 زنان یائسه و زنان غیریائسه: اند در این شیوه، زنان را به دو دسته تقسیم کرده

توانند بـا یـک    دیتی ندارند و هر ساعت میزنان یائسه در رابطه جنسی طبیعی محدو
، "بـه خـاطر تعلـق نگرفتـه عـده     »مرد این رابطه را برقرار کنند ولی زنان غیریائسـه  

معاشـقه و مالعبـه و ارضـاء بـه صـورت الپـائی و       "در حد  "بدون هر نوع دخول"
هـا،   در ایـن سـایت  . دسـت بـه ایـن کـار بزننـد      "عنوان شغو"توانند به می "امتالهم

ها، مبلغ پرداختی، و با کد اعالم شده و نهادهای واسطه، این ارتباط  خانم مشخصات
هـا بـه طـرفین کـه از مقـررات سـایت        هشدارهای مدیران سایت .کنند را برقرار می

 .اند تخلف نکنند و مواردی که ضرورت بیان آن در اینجا نیست، آمده
بـا نیازهـای مـادی،     "شـغو "ی این نـوع   شود تا رابطه در اینجا چند سؤال مطرح می

 :عاطفی، جنسی و روانی دو طرف، طرح گردد
از آنجا که تمامی این بانوان، مبلـغ درخواسـتی سـاعتی، را بـه صـراحت اعـالم        -2

طبیعی اسـت کـه   . شود که نیاز اصلی این بانوان، مادی است می گیری کنند، نتیجه می
اینکه پ  از . باشد مینیاز عاطفی، جنسی و روانی، حداقو در اولین مالقات مطرح ن

ای طوالنی مدت و همراه با ارضاء نیازهـای عـاطفی، جنسـی و     اولین مالقات رابطه
هـا   تحقیقی هم انجام نشده یا این سـایت . معلوم نیست روانی هم مطرح باشد، اصالً 

 .شوند اصوالً وارد این مقوله نمی
یـک زن  . آنهـا نـادر اسـت   زنان یائسه، معموالً، نیاز جنسی یا ندارند یا بسیار در  -1

ها با او رابطـه جنسـی داشـته، همچنـان در      یائسه ممکن است با شوهر خود که سال
زمان یائسگی از این رابطه لذت ببرد و ارضاء شود ولی یک زن یائسه بـا یـک مـرد    

ای بـا یـک رابطـه دائمـی      اینکه چنـین رابطـه  . غریبه چنین احساسی نخواهد داشت
ـ بـا فرهنـگ     مردان بـه چنـین زنـانی   . ر نادر خواهد بودزناشوهری، تبدیو شد بسیا

 .کنند طلبی، نگاه می فعلی ما ـ فقط به دید ارضای جنسی فیزیکی و لذت تنوع
دخول انجام ندهند، مطمئناً  "تعلق نگرفته عُده"زنان غیریائسه که مجبورند برای  -0
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ان خواهنـد  ی فیزیکی برای ارضـاء مـرد   لذت جنسی نخواهند برد و فقط یک وسیله
 .های روحی و روانی این کار بود و حتماً با زخم

رسد که انگیزه اصلی زنان، در این رابطـه، مـادی اسـت و احتمـاالً از      به نظر می -1
 .روی نیاز و جبر

محلـه  . اله طالقـانی را کـه گفتـه بـود     آیا اوایو انقالب بهتر نبود که پیشنهاد آیت -5
 یشتی آن را ارتقاء دهید تا شرایط جامعه به سویجمشید را نبندید بلکه موازین بهدا

ی جمشـید ضـرورت خـود را از     و محله بتوانند ازدواج کنند انبرود که تمامی جوان
در آن صورت، ضرورت محله جمشید بـه دلیـو شـرایط تحمیلـی بـه       .دست بدهد
شدیم بـا ایجـاد    قابو توجیه بود و چون امروز مجبور نمی "عصر و حرج"جامعه و 
 .ت بروکراتیک و پرهزینه و توجیه شرعی، دست به اینکار بزنیمتشکیال

توانـد   اصو ازدواج موقت و با رضایت کامو طرفین، امـری مترقـی اسـت و مـی     -1
چیزی که در کشورهای غربی ـ بدون تقید آنها بـه   . زمینه ازدواج دائم هم باشد پیش

باشد و اکتراً هم بـه   نمیشود ولی در آن استیصال مادی زنان، اصو  اسالم ـ انجام می 
ی ما شرایط شکو بحـران گرفتـه    شود ولی در شرایط کنونی جامعه ازدواج منتهی می

 .است
 :آید های مربوط به ازدواج موقت در اینجا می ای از تبلیغات سایت یک نمونه

 (sighe8090.loxchat.com: ها آدرس یکی از این سایت)
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 در تهران، اصفهان، مشهد و سایر نقاط ایرانازدواج موقت با خانم بیوه و مطلقه 

 مشاهده مشخصات خانمهای یائسه جهت عقد کوتاه مدت و صیغه ساعتیـ  تهران

 2011آذر  10نوشته شده در تاریخ شنبه 
 نظر بدهید | توسط ایمان ابراهیمی

 مدت و صیغه ساعتی مشاهده مشخصات خانمهای یائسه جهت عقد کوتاهـ  تهران

 

 اند کنند گلچین شده ای که در تهران صیغه می خانمهای این مجموعه از بین خانمهای یائسه

 (در حد روابط متعارف)با خانمهای یائسه با دخول است صیغه 

************************************************* 

 

 (فعال A01) کد

 

 تهران: استان محو سکونت

برخـورد   سفیدپوست خو ـ   زند ساله می 05 قیافه و ظاهر بنده حدودا به افراد: توضیحات
ـ   بـاکالس  –مهربـان   پ ـ خوشتیـ   زیبا و خوشرو ـ  فیزیک متناسبـ   شادابـ   سیما خو 

 لطفا وقتی تلفنم سایلنت است از زنگ زدن زیاد و اس ام اس دادن مـداوم بپرهیزیـد ضـمناً   
برای تنظیم ـ   بزنید و تمیز باشید عطر قبو از آمدن حمام کنید، لطفاًـ   سر مهریه چونه نزنید

بگیرید، اگر بتـوانم بـرای همـان روز    صبح تماس  23ها ساعت  بغیر از جمعه زمان پذیر 
 به هی  وجه درخواست روابط نامتعارف زناشویی نفرمائیدـ  دهم وقت می

 273: قد

 11: وزن

 هزار تومان برای یکساعت 13: مهریه

 مطلقه: وضعیت تاهو

 (سمت غرب تهران) دارد: جا و مکان

 یائسه ـساله 53: سن

 دارد: کارت یائسگی و سالمت

 

 هزار تومان 13:هزینه معرفی
 

http://sighe4020.loxchat.com/post/7/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D8%B3%D9%87%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%B9%D9%82%D8%AF%20%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%AF%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C.htm
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 :اله العظمی مکارم شیرازی و فتوای ایشان در اینجا آمده است سوال از آیت

(sighe8090.loxchat.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که ظـاهراً بنـا بـه ادعـای مسـووالن ایـن       « تبلیغ صیغه»و « یابی صیغه»در این پدیده 
توجه بعضـی از جرایـد را هـم بـه خـود معطـوف       « برای رضای خداست»ها  سایت

خـود نوشـته   « جهت اطـالع »داشته، بطوری که روزنامه جمهوری اسالمی در ستون 
علیــرغم ممنوعیــت قــانونی ارســال »(: asemaniha90.com 10/22/11ســایت )

پیامک به دارندگان تلفن همراه بدون اجازة مالکان آنهـا، بـار دیگـر پیامـک سـایت      
یغه و عقد موقت به صورت انبوه به افـراد بسـیاری ارسـال شـده     برای ص« عاشقون»

ول؛ افراد را به ایجـاد ارتبـاط از کانـال عضـویت در     عاست که فردی با یک اسم مج
این سایت با اخذ سـی هـزار تومـان و پرداخـت الکترونیکـی      . کند سایت دعوت می

و مجرد را برای بانک سامان، موجبات آشنایی مردان و زنان اعم از زن و مرد متأهو 
 «.کند ایجاد ارتباط فراهم می

تـروین ماجراهـای جنسـی در    »ی جمهوری اسالمی با نقدی درسـت آن را   روزنامه
زایـی   سازی ازدواج به همراه عدم ایجاد بستر مناسب آن ماننـد اشـتغال   خالء فرهنگ

مـدت و درازمـدت بـه فرهنـگ مظلـوم       های بزرگی را در کوتاه برای جوانان، آسیب
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 «.کند های اساسی آن وارد می ی و ارز دین
شود امـا   چرا این سایت فیلتر نمی»: پرسد که روزنامه جمهوری اسالمی با تعجب می

ــایت  ــو، س ــی    در مقاب ــر م ــی فیلت ــی و پژوهش ــیار علم ــای بس ــوند؟ ه ــایت « ش س
asemani90.com بـوک و تـوییتر    نویسد کـه صـبح دیـروز در فـی      در ادامه می

در ایـن وبـالت   « مرکز رسمی ازدواج موقـت تهـران  »نوان وبالگی معرفی شده به ع
« این وبالت در ستاد ساماندهی وزارت ارشـاد ثبـت شـده اسـت    »عنوانی با مضمون 

این وبالت ضمن اینکه کـاربران را بـرای حفـظ اطالعـات آنهـا      . کند خودنمایی می
گویـد کـه    مدیر سایت ضمن توضیح شرایط سایت نکات مهمی می. سازد مطمئن می

: گویـد  او مـی . کنـیم  همخوانی دارد آن را در اینجا نقو می ن با تحلیو این نوشتارچو
ها مشکالت مالی و نیاز جنسی دارند، اما بیشتر به خاطر مسائو مالی با مـا   این خانم»

هرچند که برخی از آنها با وجود اینکه کارمند بوده و در سـن  »و « کنند همکاری می
ات و کمک به جوانان با ما همکـاری کـرده و بعضـاً    یائسگی هستند به خاطر اعتقاد

خبر از این  آنها فرزندان بزرگسال دارند که بی. قرار مالقات در منازل خودشان است
 «.موضوع هستند

اکتـراً  »: گویـد  کند و مـی  خواهی مردان به صراحت اشاره می مدیر این سایت به تنوع
درصد مـردان   73الی  13همین دلیو شوند به  ها فقط یکبار صیغه این مردان می خانم

های دیگر مرکز نیـز قـرار مالقـات گذاشـته و صـیغه یکـدیگر        کننده با خانم مراجعه
در حال حاضـر کـه بـا شـما     »گوید که  مدیر سایت از حجم کار خود می« .شوند می

هـا   ها تا مدت یکی از خانم»و « نفر آنالین در این سایت هستند 223کنم  صحبت می
 «.های دیگر نیز باید چند روز دیگر وقت داد و برای خانموقت ندارد 

 ساز در ايران هاي پول شغل
 شیشهماده مخدر تولید كردن  -الف

شود کـه نشـان از    های ایران منتشر می دهنده در رسانه های بسیار تکان گاهی گزار 
در جامعه دارد و فقـط در کشـورهای آمریکـای     "اقتصادی ـ اجتماعی "عمق بحران 

یکـی از آنهـا تولیـد    . دار و پیچیده دارد، سـابقه دارد  التین که باندهای مافیائی سابقه
در ایران است که تکنولوژی ساخت آن را، ایرانیـان فراگرفتـه و    "شیشه"مادة مخدر 

شـیمیایی، در  به دلیو ارزانی هزینه تولید و عدم کنترل در خرید و فـرو  ترکیبـات   
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صادر ...( مالزی، تایلند، سنگاپور، جنوب هند)شرق دور ایران تولید و به کشورهای 
 2011آبان  22چاپ شده و در  "تجارت فردا"گزار  تهیه شده در نشریه . کنند می

محورهای مهم این مصاحبه که با . در سایت ملی ـ مذهبی، آمده است  50135با کد 
 :برنگار حتی فداکاری هم کرده است عبارتند اززحمت فراوان تهیه شده و خ

های کرج، شهریار و ورامـین ایجـاد    تولیدکنندگان شیشه، واحد تولیدی را در باغ -2
دارنـد  ...( مانند قصابی، بنگاه فرو  اتومبیو)کنند و در تهران یک شغو پوششی  می

 .گویند می« دار آشپزخانه»و به آنها 
شـود و   ن از کردستان عراق، امارات و ترکیه وارد مـی مواد شیمیایی برای تولید آ -1

 .تر از کشورهای هدف در آسیاست خرید و فرو  آنها ساده و هزینه تولید ارزان
بیننـد و   ها در تایلند و ژاپن، مـی "دار آشپزخانه"آموز  تئوریک و عملی را این  -0

 .گردند پ  از یاد گرفتن برای تولید به ایران برمی
متری از ته یک کوچـه   13اند و کاری بلد نیستند از یک خانه  قیر بودههم  آنها ف -1
 .اند بست آمده بن
اآلن . پ  از لـو رفـتن بایـد آن را عـوض کنـیم     . کند رو  انتقال مرتباً تغییر می -5

هـای داخـو   "آدم"است کـه بـا اسـتفاده مسـتقیم از      "کیف ـ جن  "بهترین رو ، 
ها بیشـتر   های فرودگاه"گیت"از  "یف ـ جن  ک"هرچه این . شود می فرودگاه، انجام

 133هـا از  "کیـف ـ جـن    "قیمـت  : شود رد شود و گیر نیافتد، قیمت آن بیشتر می
هـا و   رو  دیگر که هنوز مطمئن است، بلعیـدن بسـته  . شود میلیون تومان شروع می
 .انبار کردن در معده است

معتـاد هـم    .ریاک استگرم شیشه، حکم اعدام دارد ولی قیمت آن ده برابر ت 03 -1
 .ما آلودة این کار هستیم و بازار هم تشنه جن . کند و به آن احتیاج دارد ترک نمی

میلیون تومان است که برای تولیدکننـده عمـده هـر     15هر کیلوی عمده فروشی  -7
 .تومان سود دارد نکیلو حدود دومیلیو

ها، هر یکصد میلیارد تومـان سـودی کـه از ایـن کـار       همه گنده. "جشن صدی" -2
در بـاغی   "جشن هفتصدی"گنده،  یک نفر کله. گیرند آید، یک جشن می دستشان می

 .نفر اعدام شدند 27در مهرشهر کرج گرفت که لو رفت و 
جـم آنالیـن در گـزار  دیگـری، بـا یـک تولیـد و         زاده ـ خبرنگار جام  مریم یوشی
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 :کند موارد بیشتری را بیان می "شیشه" کننده توزیع
گـاهی احسـاس عـذاب    . روم از کشور مـی گذارم  دیر یا زود این کار را کنار می -2

 .کنم وجدان می
هایی اسـت   منظور خانه. کردم های تیمی، شیشه پخش می مدتی با استفاده از خانه -1

هـا   فراری از شهرستان بیشتر آنها دختران. کنند فروشی می که در آنها زنان خیابانی تن
درآمدشـان بـه صـد هـزار تومـان هـم       . مرد ارتباط دارنـد  25-23در روز با . هستند
من برای کـار خـودم   . کنم ام جذب می من این دخترها را برای دایره امنیتی. رسد نمی

شـان   ا  را بـرای  خواستند مـن همـه   آنها پول، سرپناه و غذا می. کردم شان می تربیت
هـای جدیـد برایشـان اجـاره      خانـه . شدیم شدند، رفیق می دیونم میم. کردم می رجو
شان شیشه تعـارف کننـد و وقتـی معتـاد      های کارشان این بود که به مشتری. کردم می
بـا مردهـا کـار    . خود دخترها هم معتاد بودنـد . خریدند شدند از همانجا شیشه می می
 .شتمحوصله اسلحه کشیدن و بزن بزن و آدم کشتن ندا. کردم نمی
پـول  . کـردم  اجـاره مـی   هایی با اجاره باال و پول پیش کـم  برای تولید شیشه خانه -0

در همـان مـدت   . خانه طـرف خانـه نیایـد    پرداختم تا صاحب چند ماه را میی  اجاره
شـدم و   دست آخر متواری می. شد آنجا ماند کشیدمش که دیگر نمی کوتاه به گند می
. برابـر پـول پـیش را درآورده بـودم     53اه دستکم در آن چند م. کردم خانه را رها می

 .گیرد لوازمی که من برای کارم الزم دارم در یک جعبه موز جا می
در تهران، همه شهرهای شمالی، بویژه از رشت تا نور، مشـهد و کـیش مشـتری     -1

های  ستهبحمو به خارج از طریق بلعیدن . در خارج کشور هم مشتری دارم. ام داشته
. خورنـد  گـرم مـی   533ها تـا   بعضی. شود وسط افراد داوطلب انجام میگرمی ت 233

هـایی کـه عـازم تایلنـد بودنـد،       میلیون تومـان بـه جـوان    5بلیط رفت و برگشت و 
 .دادیم می
هیسـتامین بـه عنـوان     های شیشه از چاه بازکن چنته و آنتـی  بعضی از تولیدکننده -5

 .کنند ناخالصی، استفاده می
 .برند آیند با بلعیدن شیشه آن را به داخو زندان می به مرخصی میزندانیانی که  -1
اند جـای شیشـه را    شیوا، یاما و کروکودیو، مواد مخدر جدید هستند که نتوانسته -7

 .بگیرند
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تا  213میلیون سرمایه  23درگذشته با . التحصیو رشته کارگردانی تأتر هستم فارغ -2
کیلو تولیـد   13ای  سودم کمتر شده تازگی هفتهاآلن . بردم میلیون تومان سود می 203
. کشتنم به ایـن آسـانی نیسـت   . ای کشور هستم قاچاقچی حرفه 13من جزو . کنم می

فروشـی آن   خـرده . میلیون تومـان اسـت   21آخرین قیمتی که از شیشه دارم کیلویی 
 .هزار تومان است 03گرمی 

بـه  . ام مـن شـاهد بـوده   . دکنن کننده را دیوانه هم می زاست و مصرف شیشه توهم -1
 .کنم همین دلیو مصرف نمی

 داللی اعضاي بدن -ب
 15، منتشر کرده کـه در دوشـنبه   "دالل اعضای بدن"از یک  یروزنامه شرق، گزارش

در سایت ملی ـ مذهبی آمده است کـه اهـم مطالـب آن را در      51075با کد  11آذر 
 :آوریم اینجا می

 21تولیدکننده چرم بوده اما در سال . نسانی استساله و دیپلم علوم ا 01کامبیز،  -2
چـون  . هایش را بفروشد تا زنـدان نیفتـد   ورشکست شده و مجبور شده یکی از کلیه

. انـد  کرده ها مرتباً قیمت کلیه را باالتر پیشنهاد می ا  خاص بوده مشتری گروه خونی
 .رسد که کار پردرآمدی است به ذهنش می

 .کنـد  را بـه عنـوان شـغو جدیـد، انتخـاب مـی      « انسـان بازاریابی اعضای بـدن  » -1
. دارد ، برمیکهای نزدیک میدان ون های فرو  کلیه را از در یکی از بیمارستان آگهی

چـون در  . گیرد، مشکو آنها پیدا کردن خریدار بـوده اسـت   با فروشندگان تماس می
ی "حرمانـه م"بازار کار کرده، بلد بوده است که چگونه مشتری پیدا کند به فهرسـت  

 .کند ، دسترسی پیدا می"منتظر اهدای کلیه"افراد 
سـال  . گردنـد  ها معتاد هستند و خریدارها دنبال کلیه سالم مـی  فرو  معموالً کلیه -0

ا  را برای تأمین هزینه جراحی مادر  بـه مبلـغ شـش میلیـون      یک جوان کلیه 27
بـه خریـدار    میلیـون تومـان   2تومان در معـرض فـرو  گذاشـته بـود و آن را بـه      

 .شود سودی دومیلیونی نصیبش می. فروشد می
به فروشنده در ازای یک قـرارداد  . برای اینکه فروشنده و خریدار او را دور نزنند -1

 .پرداخته است پرداخت، می و تعهد به اینکه او را دور نزند، پیش
شـود و چنـد نفـر را     وارد خرید و فـرو  سـایر اعضـای بـدن مـی      13از سال  -5
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چنـد  . ها پرسه بزنند و برای او مشتری پیدا کننـد  کند تا در دم بیمارستان خدام میاست
از . کند تا راپـورت بیمـاران مـرت مغـزی را بـه او بدهنـد       نفر دیگر را استخدام می
 .ها هم یارگیری کرده است کادرهای درون بیمارستان

سـه میلیـون   به هر کارمند  ماهی دو میلیون تومان و به یک روانشـناس مـاهی    -1
 .ها، صحبت کند های مرت مغزی دهد که با خانواده تومان حقوق می

شـود و مرتبـاً    اکنون ماهی یکصد تا دویست میلیون تومان سود نصـیبش مـی   هم -7
میلیـون تومـان،    73تـا   15کلیه بـین  . شود فهرست خریداران و فروشندگان زیاد می

میلیـون   03میلیـون تومـان، کبـد     53تـا   21میلیون تومان، ریه  133تا  73قلب بین 
 .میلیون تومان قیمت فرو  اوست 15تومان و لوزالمعده 

حـق  . نفـر هسـتند   1شـرکتش   انکارمنـد . نفر بازاریـاب دارد  13در حال حاضر  -2
شـود کـه سـالمتی     میلیـون تومـان مـی    53مشاوره دکترهای متخصص ماهی حداقو 

یو هم دارد که مرتباً بـرای اینکـه   روانشناس و وک. ندنخریدار و فروشنده را تعیین ک
و ماهی چنـد ده میلیـون بـه    . کند مرتباً آنها را عوض می "قفو دهنشون بسته بماند"

 .میلیون تومان است 73های جاری او هم ماهانه  هزینه. پردازد آنها می
قلـب مـرت   یک »چند وقت پیش . دهد دار را ترجیح می اآلن فقط خریداران پول -1

میلیـون   253میلیون تومان خریدم و به یک پیرمرد پولدار به  73را  مغزی از اصفهان
 .برد ولی معموالً از هر عضوی ده میلیون تومان سود می« .تومان فروختم

میلیون تومان  13تازگی تا . های اخیر سرطان ریه زیاد شده و خریدار دارد سال -23
ر کـرده کـه اعضـا را    با شهرهای محروم هم ارتبـاط برقـرا  . هم خریدار داشته است

میلیـون   53میلیون تومان خریـده و بـه    03الم یک قلب را یاز ا. فروشند تر می ارزان
 .تومان فروخته است

هـای نابـاروری مشـتری پیـدا      از کلینیـک . ای هم طرفدار پیدا کرده رحم اجاره -22
بـه  میلیـون تومـان را    13میلیون تومان قیمت دارد که حدود  13تا  15کند و بین  می

 .کند پرداخت می( حامو رحم)خانم 
هایی که احساس  اند یا خانم برای افرادی که دچار سوختگی شده ؛پیوند پوست -21

میلیون تومـان و تـا    13کف قیمت . شود کنند، انجام می افتادگی و چین و چروک می
 .است رسیدهیکصد میلیون تومان هم 
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توانست یک نهاد کارآ ایجـاد   نمی... شود که آیا وزارت بهداشت این سؤال مطرح می
و  "خریـد "کند تا دهندگان و گیرندگان عضو از طریق آن نهاد عمـو کننـد و حتـی    

ی  اعضـاء هـم در مـوارد ضـروری روال قـانونی و در شـأن یـک جامعـه         "فرو "
 .اخالقی، داشته باشد

 يك گزاره هاي اخالقی ذ اجتماعی در بحران
هـای جامعـه در    افتـد، نشـان از گرفتـاری    جامعه اتفاق می های مختلف آنچه در الیه

هایی است که حاکی از ضعف اخالقـی، تبعـیض، ضـعف مـدیریت عمـومی       بحران
آوریـم تـا    ما در اینجا تعدادی از واقعیت را می. دارد... جامعه، رها شدگی موازین و

و کسانی کـه بـا توافـق ژنـو مخالفـت       هبود نشان دهیم که ادامه این وضع خطرناک
ی شـوم جنـگ،    هـا و سـایه   ی آن وضع و تداوم تحـریم  کنند، باید بدانند که ادامه می

اکنون، در جریان اسـت،   آنچه در سوریه، هم ؛ مانندبرد شرایط جامعه را به سویی می
 .ترسیدباید از آن که ای است  نمونه

 :91ماه  دي 00سايت عصر ايران  -0
یک زوج  131ود کریمی، مداح حکومتی، پ  از تصادف با یک اتومبیو پژوی محم

 .جوان، چند گلوله به اتومبیو شلیک کرد
ام تیرانـدازی کـردم، تـا اراذل فـرار      به خاطر دفاع از خـانواده : محمود کریمی -2-2

 .کنند
 (نت فارسی. دبی ـ العربیه: )جانشین فرمانده نیروی انتظامی -2-1
این مداح مجـوز  »، «مانند تیراندازی یک مداح به مردم نباید دامن بزنیمبه خبرهایی »

 «.حدود نیم میلیون نفر مجوز حمو سالح دارند. حمو سالح داشته
 :11ماه  دی 12خبرگزاری مهر و سایت پارسینه  -2-0
 حمایت خانه مداحان از آقای کریمی منتشر شد -
تهران از شـکایت خـود صـرفنظر    شاکی پرونده با حضور در دادسرای ناحیه یک  -

 .کرد
هشت سال است كه برنامه محیط زيسذت در ايذران تعطیذل    : معصومه ابتكار -1

 .محیطی هستند نفر در سطح کشور تحت آسیب مسائو زیست نمیلیو 15 .شده
های مجـازی   رسانه)ستاد مبارزه با مواد مخدر  قائم مقام دبیركل« طاها ظاهري» -1
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 (:11ماه  اول دی
 .دیپلم به باال هستند درصد معتادان ایران فوق 00 -
 .میلیارد دالر است 0سود سالیانه قاچاقچیان  -
 شوند هزار نفر به خاطر مواد مخدر روانه زندان می 10ساالنه  -
 هزار نفر زندانی محکوم در ارتباط با مواد مخدر داریم 232 -
را انگیزه « رخوشیس»درصد دختران دانشجوی پزشکی،  2/3درصد پسران و  7/1 -

 .اند اصلی مصرف مواد مخدر اعالم کرده
برنامه گفتگوی ویژه خبـری شـبکه   ) سخنگوي فراكسیون محیط زيست مجلس -1
 11دی  7 های مجازی رسانه(: سیما 1
 .میرند تهرانی بر اثر عوارض آلودگی هوا می 173روزانه  -
پلـه   13محیط زیسـت   نژاد جایگاه ایران در حفظ سال دولت احمدی 2در دوران  -

 .سقوط کرد
 :91ماه  دي 8هاي مجازي  رسانه -1
 .برابر شد 1ایدز در جهان دو برابر و در ایران  -
 .شود در ایران شایع می« زگیو تناسلی» -
 (:11ماه  ها اول دی رسانه) HSEبحران و دبیر كنفرانس ملی  -6
 .کنند میلیون مو  در تهران زندگی می 13 -
کنفـران  ملـی   "ارشد سازمان ملو در نشست خبـری   پیران مشاور دكتر پرويز -1

 (:11ماه  ها اول دی رسانه) "HSEمدیریت بحران و 
هـزار نفـر    233کیلومتری از دماوند تا هشتگرد داریم که اگر فعال شود  13گسلی  -

درصــد  23. هــای نوسـاز فروخواهنـد ریخـت    درصـد خانـه   15. جـان خواهنـد داد  
هـا سوسـک بـه سـطح      میلیون مو  و میلیون 73. خواهند شد ها تخریب بیمارستان

 .شهر و کنار مردم خواهند آمد
 .های بیش از شش طبقه را نداریم امکان اطفای حریف در ساختمان -
 (:2011دی  21 ها رسانه) (NSF) بنیاد علوم در امريكا -8
 .در فرار مغزها ایران رتبه دوم را در جهان دارد -
 .کنند و فیزیکدان ایرانی در امریکا زندگی میهزار مهندس  153 -
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 .کنند هزار ایرانی با مدارک علمی باال در امریکا زندگی می 273 -
 .کنند هزار از بهترین جوانان و مغزهای ایرانی ساالنه کشور را ترک می 253 -
هـا اول   رسانه)درمان و آموز  پزشکی  جديدترين آمارهاي وزارت بهداشت، -9

 (:11بهمن 
 .درصد مردم کشور اختالالت روانی دارند 12 -
حداقو سه هزار بیمار روانی در میـان مـردم   : طباطبائی رئی  اداره پزشکی قانونی -

 .کنند و امکان بستری شدن آنها نیست تهران زندگی می
 (:11بهمن  5ها  رسانه) اله مصطفی محقق داماد آيت -01

 زندان خالص شوم به قتل ناكرده اعتراف كردم تا از شكنجه در
ساعت پیش، یک انسانی بنا بر اعترافاتی که کرده بود، ممکن بود پای  12همین "

سال به قتلی  1چوبه دار کشته شود؛ او یک شاگرد تعویض روغنی بود که بعد از 
ساعت قبو از  12. اعتراف کرده بود و حکم اعدام هم برای او صادر شده بود

. کند شود و به این قتو اعتراف می ن دستگیر میاجرای حکم اعدام، متهمی در گیال
شود که چرا به این قتو اعتراف کردی؟  از این شاگرد تعویض روغنی سؤال می

زدند که با خودم گفتم من زیر این  قدر مرا کتک می پاسخ داد که مأموران آگاهی، آن
تا شکنجه کشته خواهم شد، پ  چه بهتر که اعتراف کنم و با اعدام کشته شوم 

وقتی از او پرسیده شد که چرا در دادگاه اعتراف کردی؟ پاسخ . تری بخورم کتک کم
دانستم که اگر در دادگاه اعتراف نکنم، به محض برگشت از دادگاه دوباره  داد می

 " .خورم کتک می
 :91بهمن  1نشريه قانون  -00
بـا دالری سـه    .میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارنـد  173هزار و  11 ؛نفر 270 -

 میلیون دالر 151میلیارد و  7شود  هزار تومان می
 .نفر باالی یکصد میلیارد تومان بدهی دارند 12 -

 :91بهمن  6ها  رسانه -01
نفر از پزشکان که بـرای   21اول نام و اول فامیو  "خانه ملت"رسانی  پایگاه اطالع -

 .د را فا  ساختگیرن میلیون تومان زیرمیزی می 13تا  03عمو جراحی بین 
وزیر بهداشت درمان و آموز  پزشکی قبالً به این پزشکان مختلـف هشـدار داده    -
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 (11روزنامه جمهوری اسالمی اول بهمن )بود 
 :91ماه  دي 8روزنامه دنیاي اقتصاد  -01

 .پیوندیم ها به نفع ماست به کمپین ضدتحریم نمی تحریم: های خصوصی بانک
 (:11آبان  21ها  رسانه) ناطق نوري در گرگان -01
 .کند گویند کشور را امام زمان اداره می ای دلقک می عده
 (:11ماه  دی 5پنجشنبه  BBC)عدالت اداری  آقاي منتظري، رئیس ديوان -01

 گفت رئی  جمهور سابق به مردم دروغ می
آذر  22هـا   رسانه)، رئی  دانشگاه مذاهب اسالمی، االسالم احمد مبلغی حجت -06
11:) 

در حال حاضر رابطه علم با نیازهای جامعه گسسته شده و دیگـر نـوآوری صـورت    
های علمیه به دلیو فقدان مدیریت علم، رابطه معقول، مطلـوب و   در حوزه. گیرد نمی

 .شود پاسخگویی بین علوم انسانی و نیازهای زمانه برقرار نمی
 (News.gooya.com 11آبان  10) تقوايی، كارگردان مشهور سینما -01

... به شـکو واژگـانی درآمـده   ... سانسور شکو بحرانی وحشتناک در ایران پیدا کرده
نامـه جدیـد دیـوان حـافظ را      طبق آئـین ... استفاده از نصف زبان فارسی ممنوع شده

 .ام خسته شده... نامه دهخدا را باید پاک کرد نصف لغت... توان چاپ کرد نمی
 (:11آبان  21خبرگزاری مهر )اجتماعی  ، کارشناس مسائودكتر مجید ابهري -08
 .در ایران داریم "پیر دختر"میلیون  1تا  1

 (:11ماه  دی 7) "صلح نیوز"سايت  -09
اتهـام آنهـا   . انـد  وکیو یا بازداشت شده یا از ایران گریخته 022در چهار سال گذشته 

امنیتـی   گران و قبول وکالت عناصر ضدانقالب و مجرمان همراهی و همنوایی با فتنه»
 «بوده
، معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشـارکت اجتمـاعی   رضا جهانگیري -11

 (:11آبان  21ایلنا )شهرداری تهران، 
 .سال کاهش یافته 22و  27سن زنان کارتن خواب به 

 (:دی 1نطق میان دستور به مناسبت )، نماینده مجل  علی مطهري -10
 .کرد ایان حصر و زندان را پیدا میحو پ قوه قضائیه اگر مستقو بود راه
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مهـر   12ایلنا، )، رئی  کمیسیون بهداشت و درمان مجل  حسینعلی شهرياري -11
دلیـو  . های آلوده را سـالم اعـالم کنـد    استاندارد را مجبور کردند برنن: گفت( 2011

هـا   بازنشستگی مدیر کو استاندارد تهران این بود که اطالعات درست در مورد بـرنن 
 .بودداده 

ها از کودها و سموم شیمیایی غیرمجاز استفاده  در تولید بسیاری از سبزیجات و میوه
( وایـتک  )کارخانجات شیر ما بـرای کـاهش میکروبـی شـیر از آب ژاول     . کنند می

هـای معـروف دارنـد، اطـالع رسـانی درسـتی        هـا مـارک   و این شیر اند کردهاستفاده 
 .اند نکرده

ای در ایـن   کننـده  فاده نکنید چرا که اطالعـات نگـران  کنم که سوسی  است توصیه می
 .زمینه دارم

 (:پایگاه خبری تحلیلی پارسینه) نژاد در آخرين جلسه هیأت دولت احمدي -11
( عـن )سازی برای ظهـور امـام عصـر    دولت از روز نخست، هی  مأموریتی جز زمینه

 .نداشت
 (:11تیر  11، دیگربان)به نقو از حسن نصراله  محمدتقی مصباح يزدي -11

 .جنگیدند ها می روزه با اسرائیلی 00مردانی با لباس سفید در جنگ 
دسـامبر   25، (CIA)، مأمور سابق سازمان اطالعات مرکزی امریکـا  رابرت بائر -11

1320: (www.farsi.alarabiya.net/fa/international/...) 
 .کردم ار مینژاد در تهران، در دفتر او ک در زمان شهرداری محمود احمدی

 (:11آذر  21ها  رسانه)، نماینده مجل  علی مطهري -16
 .شود تلفن همه نمایندگان شنود می

نژاد در همایش ائمه جمعه و جماعـات   ، وزیر اطالعات احمدیحیدر مصلحی -11
 (:12اسفند  21ها دوشنبه  رسانه)اصفهان 

 .ایرانی در داخو و خارج ضربه زدیمخبرنگار  133به 
 (:11ماه  دی 11رادیو فردا )، اقتصاددان و مشاور جامعه اروپا اد عماديمهرد -18
یکـی  . گذاشـت  هـا  نژاد تأثیر مهمی در اروپا برای اعمال تحریم سخنرانی احمدی ود
المللـی   ما مقید به مقررات بین» :که گفت خواندن مردم و دیگری "خ  و خاشاک"

و یک استاد دانشگاه که وابستگی امنیتـی هـم دارد    "و خواست جامعه جهانی نیستم
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 .ها تشدید شد ، تحریم1322لذا پ  از جوالی . سخن گفت "ترور مقدس"از 
 (:11ماه  دی 22وبسایت نویسنده ) زاد محمد نوري -19

عدد کاغذ مچاله شده بیرون کشید  13یبش حدود جدر ( ماهشهر)معلمی در سربندر 
: معلـم گفـت  « ...تلفـن . زن جوان هستم، شوهر ندارم»: که روی آنها نوشته شده بود

ایـن  . ا  آمـوز مـن اسـت یـا زن همسـایه      دهم ایـن زن یـا مـادر دانـش     احتمال می
امـروز هـم قـرار بـوده ایـن      . آورد آموز با نوشتن این متن خرج خود را درمـی  دانش
 .ندهای ایرانی توزیع ک های تانکرهای عراقی یا کامیون ها را بین راننده برگه
 (:11ماه  دی 20وبسایت نویسنده ـ ) زاد محمد نوري -11

 زندان کارون اهواز، و داستان نه جنگ و نه صلح
 :وکیلی به من گفت

کارون اهواز یک بند هست به نام بند نظام کـه در آن زنـدانیان سیاسـی و     در زندان
ای را  لهچند وقت پیش، سرباز هیجده سا ...دهند نظامی و کارکنان دولت را جای می

مافیای داخو زندان ... فرستند که بر و رویی نیز داشته به دلیو غیبت به این زندان می
... دهند ها و هم روزها به هم کرایه می کنند این سرباز را هم شب همدیگر را خبر می

داوطلـب پیگیـری   ... یک روز که پدر و مادر  برای یافتن او به اینجا آمـده بودنـد  
طبق آمار زندان، او یکی از زندانیان اینجا بود امـا کسـی از   . دموضعیت فرزندشان ش

های فراوان، بیست و چهار  من با پیگیری... حضور او و محو حضور او خبر نداشت
وقتی او را از زندان تحویو گرفتیم، آن  ...روز بعد توانستم نشانی از آن سرباز بگیرم

واز، توسط پزشـکان خـود زنـدان،    در زندان کارون اه... بودسرباز یک مرده مبهوت 
های اینجـا تـن را    آمار ایدزی. شود روزانه سیصد عدد کاندوم بین زندانیان توزیع می

 .آورد به لرزه درمی
 قابـو رؤیـت   youtubeمـداحی کـه فـیلم او در    : تخريب مساجد اهل سذنت  -10
تو مسجدی که اسمی از علی نیست به خدا باید از ریشه ویران »: است باشد گفته می
 (www.youtube.com/watch? v=Rcd4 Audjyeq)« بشه

 (:11شهریور  21سایت سهام نیوز ) يكی از معاونین وزارت ارشاد -11
دی یـک میلیـارد و هشتصـد میلیـون تومـان و       1حمید رسایی مدیر مسوول نشریه 

ی پنجره، نهصد میلیون تومـان از وزارت ارشـاد دریافـت     جلهعلیرضا زاکانی برای م
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 .اند کرده
 (:21/1/11ها  رسانه)اقتصادی مجل   نايب رئیس كمیسیون -11

های خـارج کشـور منتقـو     میلیارد تومان از منابع شرکت م  به حساب 723هزار و 
 .استنژاد، بازداشت شده  دوز، آخرین مدیرعامو احمدی اله پوستین نعمت. شده
 (1/23/11: پایگاه خبری آفتاب) دهنده از كمپ معتادان شفق روايت تكان -11
آقایی هست معـروف بـه    .دهد اجازه ورود می "ح"شوی دکتر  آنجا وقتی وارد می -
گیرد و خیلی راحت جواب آزمـایش اعتیـاد را    او گوشی و پول می "رضا موتوری"

 .کند منفی می
 .رود ل مردم باال میکند، از سر و کو شپش غوغا می -
 .کسی را آنجا دیدم که مقوا خرد کرد داخو سوپش که ته دلش را بگیرد -
 .استاندارد نیست "شفق"قبول داریم : معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر -

جهـانی بهداشـت پایگـاه خبـری انتخـاب       كلیشادي، مشاور ارشذد سذازمان   -11
 (:2011بهمن  1ها جمعه  رسانه)

ایـن مـادران در   . صفهانی دارای سرب، کادمیم، آرسنیک و جیـوه اسـت  شیر مادران ا
را در جنین بـه   CYP1A1آلودگی هوا جهش ژن . اند معرض هوای آلوده قرار گرفته

 .شود های قلبی و عروقی می دنبال دارد که منجر به سرطان، بیماری
جـود  درصد کودکـان و  13درصد مردان و  73درصد زنان،  13در  Dکمبود ویتامین 

باعـث  . گیـرد  صـورت نمـی   Dویتـامین  ( تولید)سنتز  ،دارد که به علت آلودگی هوا
 .شود می... ، پوکی استخوانMSهای دیابت،  بیماری

، رئی  اسبق دانشگاه تهران و رئی  دانشکده روانشناسی دكتر غالمعلی افروز -16
 (:11ماه  دی 11ها  رسانه)دانشگاه تهران 

هـای   مقیم کـانون ( سال 22گروه سنی زیر )بزهکاران اجتماعی درصد از  73بیش از 
ها، واماندگان تحصیلی از نظام رسمی تعلیم و تربیـت   اصالح و تربیت سازمان زندان

دچار ا فت یـا  ( دوره اول متوسطه)راهنمایی  بسیاری از آنها از دوره. باشند کشور می
 .اند واماندگی تحصیلی شده

موازی  :(11دی  10روزنامه فرهیختگان )عات خاتمی اطال علی يونسی، وزير -11
 .کاری برای امنیت کشور خطرناک است
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... ، مـدیر دفتـر سـالمت و جمعیـت وزارت بهداشـت     اسماعیل مطلذق محمد -18
 (:11بهمن  1ها  رسانه)
( مـورد  11و سـاعتی   125یعنی روزی )هزار سقط جنین غیرقانونی در سال  153 -

 .شود در کشور انجام می
هـزار   051زایی داریـم یعنـی جمعـاً     مردههزار  233هزار سقط جنین قانونی و  1 -

 .میرند جنین پیش از تولد، می
 1هـا   رسـانه )، رسـول خضـری،   عضو كمیسیون بهداشت و درمذان مجلذس   -19

 (:11ماه  بهمن
در صورت اعـالم   .بگیر مسووالن وزارت بهداشت را تهدید کردند پزشکان زیرمیزی
هـای خـود مسـوول نظـارت بـر درمـان وزارت        ن پزشکان بـا البـی  لیست اسامی ای

 .دنکن بهداشت را برکنار می
 (:11بهمن  1ها  رسانه) ...وزير بهداشت -11

مایه سرشکسـتگی اسـت کـه ایـران از صـادرکننده واکسـن باکیفیـت بـه کشـوری          
 .واردکننده تبدیو شده است

بهمـن   22هـا   رسـانه )سـاالری   در دوازدهمین کنگره حزب مردم فرشاد مؤمنی -10
11:) 
 .های آغازین آن بود شاخص فالکت در پایان کار دولت گذشته دو برابر ماه -
محیطـی حاصـو    هـای زیسـت   ها و فاجعه برد تا خسارت حداقو سه دهه زمان می -

 .شده از دفاع بد دولت گذشته از عدالت، جبران شود
 (:11بهمن  23ها  رسانه)وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ،علی ربیعی -11
 .باید نگران بیکاری ده میلیون نفری در آینده بود -
شود با مدرک لیسان  بیاید و بگوید دیپلم است تا  میچه شده که یک نفر مجبور  -

 .یک کاری به وی داده شود
و سـازمان تـأمین   سـعید مرتضـوی   و مطلع در مورد  دهدشتی، نماينده آبادان -11

 )        (:اجتماعی 
فروختند  شان را با واسطه به خودشان می های پتروشیمی محصول تولیدی هلدینگ -

 .زدند های درشتی به جیب می و پول
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 .کردند گویی می مبهم. اند های امنیتی در تأیید زنجانی وقت الزم را نداشته سیستم -
زنجـانی نگرفتـه و بانـک مرکـزی هـم      از بابـک   های الزم را وزارت نفت تضمین -

سیستم بانکی بابک زنجانی را تأیید کرده و سه وزیر و رئی  بانک مرکـزی هـم بـه    
 .اند نوعی رسماً ایشان را تأیید کرده

 (:11بهمن  21شنبه ایرنا، ) زنگنه، وزير نفت -11
 .میلیون دالر به وزارت نفت بدهکار است 223نیروی انتظامی 

 (:ها ماه، رسانه دهم بهمن) تهرانفرمانده پلیس  -11
 .نژاد برای تأمین کسری بودجه، نفت فروختیم به توصیه محمود احمدی -

 (:11بهمن  1ها  رسانه)، عبدالرضا رحمان فضلی وزير كشور -16
 .طور مستقیم با اعتیاد درگیر هستند میلیون ایرانی به 1 -
 .در دنیا استیش از هزار میلیارد دالر بگرد  مالی مواد مخدر  -
 .شیوع اعتیاد بین زنان دو برابر شده و به حدود ده درصد رسیده -
بیش از سیصد آشپزخانه تولید مواد مخدر در کشـور کشـف    از ابتدای سال جاری -

 .آوری شد هزار معتاد جمع 21شده و 
 (:91بهمن  1)ها  رسانه -11
 .شوند به آنها اضافه مینفر  213روزانه . میلیون بیوه و زنان مطلقه داریم 5/2 -
مشـخص   دو هزار زن خیابانی در تهران دستگیر شدند و در بررسـی وضـع آنهـا،    -

نفـر بقیـه از    2133شـوند و   هـا مـی   ها سوار اتومبیو آنها در خیاباننفر  133شده که 
 .گذارند طریق اینترنت قرار می

 .میلیون دختر ازدواج نکرده باالی سن بلوغ وجود دارد 5/1 -
بهمـن   2ها  رسانه)پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی  ياضی، رئیس بهزاد قره -18
11:) 
نژاد کشاورزی ایران را نابود کرد و باید پاسخگوی گوشت آلوده به  دولت احمدی -
این دولت ضربه زیادی به دانشـمندان و کشـاورزان ایرانـی وارد    . باشد "رادیواکتیو"

 .کرد
هـا   رسانه)کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجل  ، عضو کمیسیون علی ايرانپور -19
 (:11بهمن  2
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 .از اوکراین خبر داد "رادیواکتیو"های آلوده به  از واردات گوشت -
 (:11بهمن  2ها  رسانه)، امام جمعه مشهد الهدي احمد علم -11
 .باید با فساد گسترده دولت دهم برخورد جدی شود -

ده محیط زیست در همـایش محـیط   ، رئی  دانشکدكتر اصغر محمدي فاضل -10
 (:11بهمن  2ها  رسانه)، HSEزیست، بهداشت و ایمنی، 

 .ما چیزی به عنوان غذا و تغذیه سالم در کشور نداریم -
 .بندی شده استفاده نکنید توانید از آب بسته کنم تا جایی که می توصیه می -
 .شود غبار آلوده به اورانیم وارد ایران می -

 (:11بهمن  1)مشترک با نمایندگان  در نشست یس جمهورروحانی، رئ -11
ها وضعیت بسیار دشواری داریم اگر تعبیر کنم در مرز بحـرانیم،   در برخی از زمینه -

 .شاید اغراق نباشد
 .ایم در زمینه محیط زیست در شهرهای بزرت به بحران رسیده -
اگـر در  . اسـت متوسط مصرف سرانه انرژی در ایـران دو برابـر مصـرف جهـانی      -

برد، در ایران با  سال زمان می 15کشورهای دیگر برای دو برابر شدن مصرف انرژی 
 .شود سال، مصرف انرژی ما دو برابر می 21
در تهران طی ده ماهه امسال، صـدها نفـر بـه خـاطر آلـودگی هـوا در بیمارسـتان         -

اد زیـادی از  شاید صدها، عدد درستی نباشد و بلکـه هزارهـا و تعـد   . اند بستری شده
 .ها جان باختند مردم در سایه همین مسمومیت

 اگر منابع مشترک ما را همسایگان ببرند و ما تماشا کنیم، این وهن ملت نیست؟ -
 .شرایط بسیار دشوار مردم تا نزدیکی مرز بحران است... در زمینه سالمت -
ا منهـای  در بخش صنعت رشد مـ . ایم درصد داشته 2/5رشد منفی  در سال گذشته -

درصـد   07صنعت منهـای  گذاری در بخش صنعت و اشتغال در بخش  و سرمایه 11
 .بوده است

 .میلیون نفر بیمه درمانی نیستند 20تا  21گویند که  آماری که به ما ارائه شده می -
خلـین فـارس    [FOB]وب فـ های انرژی در کشور نسبت بـه   متوسط قیمت حامو -

 .یک هفتم است
 (:11بهمن  21انتخاب ) قاسم خزعلیاله ابوال آيت -11
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. لب به سیگار هم نزده است که نسبت مصرف مواد مخدر به او بدهنـد فرزند من  -
تهمـت و بهتـان    .او در سالمت کامو روحی و روانی است و این خبرها کذب است

 !!به کجا رسیده که حتی آیت اهلل خزعلی هم اعتراض می کند
 (:نامه نیوز)نامه به محمدجواد الریجانی  ، نماینده مجل ، درعلی مطهري -11
های کشـاورزی و دامـداری شـما بـرای      تکلیف فتنه مانند تکلیف بخشی از زمین -

 .مردم مشخص نیست و هنوز حکم آن اعالم نشده است
 (:11دی  25ها  رسانه)، مسوول قرارگاه عمار مهدي طائب -11
 .نژاد پدر همه را درآورد احمدی -
قهرمانانه مقام معظم رهبری دشمن را به مخمصه انداختـه اسـت و دشـمن    نرمش  -

کند، ضرر خواهـد کـرد و انشـاءاله پـ  از صـلح حدیبیـه،        به هر طرف حرکت می
 .المبین ملت ایران رقم خواهد خورد فتح
 (:11ماه  دی 10ها  رسانه)نوشت  روزنامه جمهوري اسالمی -16
کشور از یکی از مداحان مشهور تهران بخش فرهنگی یک واحد دانشگاهی شمال  -

میلیـون ریـال بـه     53مداح گفت قبو از هر چیز مبلغ ... کند دعوت میبرای مداحی 
سپ  بلیط دو سره هواپیما بفرستید و کلیـه مخـارج   . حساب بانکی من واریز نمائید
د ای نیز به عنوان همراهان با مـن خواهنـ   ضمناً عده. سفر و پذیرایی را نیز تقبو کنید

کننـدگان، دعـوت    دعـوت . آمد که مخارج پذیرایی و بلیط آنها را نیز باید تقبو کنیـد 
 .خود را پ  گرفتند

 (:11ماه  بهمن 20ها  رسانه)، وزیر دادگستری مصطفی پورمحمدي -11
ویژه اداره کو استان تهران، تعدادی از همکاران  در سازمان تعزیرات حکومتی به... -

بیش از ده نفر از آنهـا بازداشـت   ... انحراف و خطا آلوده شدندها به فساد،  در پرونده
 .شدند که این افراد از مدیران، روسای شعبه و مستشاران بودند

 (:2011بهمن  0الف، )ایران  مدير روابط عمومی اورژانس -18
میلیــون بــار بــرای اورژانــ  و  13بــیش از  11تــا  21هــای  فاصــله ســالفقــط در 

 کشور مزاحمت تلفنی ایجاد شده است 223نشانی و پلی   آتش
51- ... 

 :شود فقط به بخشی از آمارهای کالن و بسیار تعیین کننده اشاره می[ 0]
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ترین کارشناسان بخش کشاورزی، در مصاحبه بـا   ، یکی از مطلعكالنتري عیسی دكتر
 :گوید روزنامه قانون می

 .شور ضرر زده است، یک میلیارد دالر به ک2011گندم در سال  تأخیر در خريد -
میلیون متر مکعب در سال بود  در ابتدای انقالب زیر صد منفی برداشت آب بیالن -

اگر وضعیت اصـالح نشـود   . در حال حاضر به یازده میلیارد متر مکعب رسیده است
  منفـی  سال کار کنیم، بـیالن  25 تا 21اگر . شود سال دیگر کشور ارواح می 03ایران 

سـال دیگـر    15. تومان برای این کـار الزم اسـت   هزار میلیارد  دویست. شود از می تر
 از. شود و افراد باید مهاجرت کنند زاگرس غیرقابو سکونت می البرز و شرق جنوب

 .مانند میلیون نفر بالتکلیف می 15میلیون نفر  75
روغـن،   تن میلیون 1/2علوفه،  تن میلیون 0/1گندم،  تن میلیون 1/6سال گذشته  -
قرمـز وارد کشـور    گوشـت  هزار تـن  253شکر،  تن میلیون 1/2 برنن تن ونمیلی0/2

درصـد مـواد    11درصد مواد غذایی الزم برای کشور اسـت و فقـط    51شده و این 
 (2011تیر  27نت  نقو از پیک) .شود غذایی در داخو تولید می

 :اند کارشناسان اطالعات زیر را اعالم کرده در بخش نفت و گاز
که مـدت زیـادی در بخـش نفـت و گـاز کـار کـرده اسـت در          تركان  آقاي اكبر -

میلیارد دالر  11سال گذشته  هگوید که در س می 2011 مصاحبه با مهر در دوم خرداد
هر . گذاری شده، اما هی  فاز جدیدی به تولید نرسیده است جنوبی سرمایه در پارس

ی  طرح توسـعه  2021داد خر 15در . ماه زمان الزم دارد 05میلیارد دالر و  15/1فاز 
ماه از آن زمان گذشته،  01جنوبی امضاء شده در حالی که  هشت فاز پارس ماهه 05

 .درصد پیشرفت نرسیده است 15هی  فازی به 
گوید که ضرر هر روز تأخیر  جوادی، می الدین ، رکنمديرعامل شركت ملی نفت -

 ی پـارس  نیافته  توسعهفاز  21جنوبی، یکصد میلیون دالر است و  ی پارس در توسعه
میلیـون   05گذاری نیـاز دارد، یعنـی روزی حـدود     میلیارد دالر سرمایه 15جنوبی به 

گـذاری و یکصـد    میلیون دالر سـرمایه  05یعنی روزی . (2011آبان  0جرس )دالر، 
 .میلیون دالر درآمد

ریـق شـود کـه در    تزمکعب گاز باید به میادین نفتـی   روزانه دويست میلیون متر -
ریـق نشـدن حـدود یکصـد     تزبه دلیـو  . شود ال حاضر حدود نصف آن انجام میح



 توافق ژنو؛ مصالح، منافع و امنیت ملی/  88

شود و  میلیون متر مکعب گاز، روزانه حدود ششصد هزار بشکه نفت، استخراج نمی
نقو ) .شود میلیارد دالر زیان وارد می 11اگر هر بشکه نفت یکصد دالر باشد سالیانه 

 (212111: مطلب دک -2011دوشنبه دهم تیر ماه  خبراز سایت 
نوشته که قطر از الیه مشترک نفتـی  ( 2011 آبان 11) گزارشیدر اري مهر زخبرگ -

قـرارداد جدیـدی    !کند و ایران هی  هزار بشکه نفت برداشت می 515وبی نپارس ج
برای افـزایش سـه دسـتگاه دکـو جدیـد       "مرسک"ها با شرکت دانمارکی  که قطری

اند، به زودی تولید آنها از این الیه نفتی مشترک به هفتصد هـزار بشـکه    امضاء کرده
ایران ده سال پیش قراردادی برای تولید از ایـن الیـه مشـترک امضـاء     . خواهد رسید

 . اشته استکرده ولی پیشرفت محسوسی ند
میلیـارد    یش از ده هزارباعالم کرده که شرکت ملی گاز ایران با  معاون وزير نفت -

 (21/22/1320مهر نقو از ایران امروز ) .تومان ورشکسته شده است
التحصـیالن   ، در سـالن اجتماعـات باشـگاه نفـت کـه فـارغ      زنگنه، وزير نفت بیژن -

چنـد روز پـیش   »: گفـت ند داشت گرامی میو نام شهیدتندگویان را  دانشکده نفت یاد
وحانی گفتند که یکی از وزیران پیشین آمد پیش من و به من گفـت کـه مـن    ر آقای

آقـای  . رفتم امارات و خواهش کردم و یک مقدار پول از آنها گـرفتم و آوردم ایـران  
روحانی گفتند ایشان وقتی که رفتند من نشستم و گریه کردم که کشور مـا بـه کجـا    

ن پـول  اکه وزیر ما باید برود و از یک شیخ اماراتی خواهش کند که چهار قررسیده 
 «این عزت ماست؟. به ما بدهد برای امور جاری کشور

نوشت که بانک جهانی اعالم کـرده اسـت کـه در سـال      "بلومبرت" سنا از قوليا -
میلیارد متر مکعـب از گازهـای همـراه ایـران بـه ارز  هفـت        1/22میالدی  1322
 21شـنبه   ای مجـازی سـه  هـ  رسانه) .ارد و سیصد میلیون دالر سوخت شده استمیلی

 (2011آبان 
اعالم  1320 کشور را در سال 277المللی، شاخص فساد  بین سازي موسسه شفاف -

اسـت   15شاخص فساد در ایـران  . شود اعالم می 233ص بین صفر و خاین شا. کرد
 ین کشورهای جهانجزء بدتر. ام هستیم211کشور  277ی در بین نیع

(www.transparency. org/cpi) 

. پسـر داد  را به دولـت بـو   « بزرت معامله»آقای خاتمی پیشنهاد  1330 می در ماه[ 1]

http://www.transparency/
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ایران و آمریکا با احترام متقابو موافقت کرده بودند که موارد پیشنهادی از دو طـرف  
 :اهداف ايران عبارت بودند از. مذاکره قرار دهند را روی میز

 .نظر کند صرف ایرانآمریکا از تغییر نظام سیاسی  -
 .ها را لغو کند تمامی تحریم -
از درخواست پرداخت غرامت به ایران دفاع کند، ترکیه شمال عـراق را  : در عراق -

 و نجـف را بـه   اشتغال نکند، منافع ملی ایران، در عـراق و ارتبـاط ایـران بـا کـربال     
ین دسازمان مجاهـ . در عراق یک حکومت دمکراتیک تشکیو شود. رسمیت بشناسد

 .خلق و اعضای آن خلع سالح شوند
ای، شـیمیایی و بیوتکنولـوژی مـورد     آمیـز هسـته   دستیابی ایران به تکنولوژی صلح -

 .قبول واقع شود
 .یرفته شودمنافع قانونی امنیت در منطقه بر پایه ظرفیت دفاعی ایران پذ -
خلع سالح شوند  و تعقیب ـ  از جمله مجاهدین خلق ـ  های ضد ایرانی تروریست -

 .های حامی آنها در آمریکا و همچنین سازمان
 :اهداف آمريكا در اين گفتگو عبارت بودند از

شفافیت کامو در اینکه ایران در زمینه سالح کشـتار جمعـی   : سالح کشتار جمعی -
 .همکاری کامو کند و پروتکو الحاقی را بپذیرد IAEAبا . فعالیت نکند

در سـرزمین  ( در رأس آنهـا القاعـده  )اقدامات جدی بر علیه تروریسـم  : تروریسم -
 .همکاری کامو و مبادله اطالعات در این زمینه. ایران انجام شود

از نفوذ خود ایران برای پایداری نظام سیاسی و ایجاد نهادهای دمکراتیک و : عراق -
 .غیرمذهبی، همکاری کند حکومت

 :خاورمیانه -
( حماس، جهاد و غیره)های فلسطینی اپوزیسیون  توقف هر کمک مادی به گروه -2

ندان وبه این گروها فشـار آورد تـا اعمـال خشـن بـر علیـه شـهر        .از سرزمین ایران
 .، متوقف شود2117در درون مرزهای  ،غیرنظامی

 .ان سیاسی شوداهلل که منحصراً یک سازم فشار بر حزب -1
 .(دولـت  وتأیید د ـ  ابتکار عربستان سعودی)قبول پیشنهاد بیروت اتحادیه عرب  -0

ـ    ـ  طلبان آمریکا این پیشنهاد ایران، توسط جنگ ولتن به ویژه چنی معـاون بـو  و بُ
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تـوان در   را مـی  "بـزرت  معاملـه " مـتن اصـو  . پذیرفته نشد ـ  ملو سفیر او در سازمان
 :دتارنمای زیر مشاهده کر

www.nytimes.com/packages/pdf/opinion/20070429-Iran-memo-

expurgated.pdf 

کـه در مـورد    BBCاسترا وزیر خارجـه وقـت انگلـی  در مسـتند تلویزیـون       جک
خـش  پاز آن تلویزیـون   21/0/2011روز  21در ساعت و  تژاد تهیه شده بود احمدی

به دلیو ندادن پاسخ مناسـب بـه    ـ  نژاد را آمریکا سرکار آورد احمدی» :گردید، گفت
او  «.های آمریکـا و اسـرائیو بـود    و این مطلوب سیاست ـ  موسازی اورانی تعلیق غنی

بـا   و به کـرده قبالً هم گفته بود که برای جلوگیری از حمله آمریکا به ایـران، مصـاح  
 "ژنرال کالرک"علت عدم قبول پیشنهاد ایران را . والن ایرانی تماس داشته استئمس

های دوقلو در آمریکا، بـه   به برج 1332گفت که یک ژنرال در پنتاگون پ  از حمله 
آقای بو  تصمیم گرفته بود که در طول پنن سال به هفت کشور »او گفته است که 

این هفت کشور عبارتند از، عـراق، سـوریه،   . سرنگون کند حمله کند و رژیم آنها را
 ... ی ی در مقالــهمیهســ محمــد)« لبنــان، لیبــی، ســومالی، ســودان و در پایــان ایــران

 (www.mellimazhabi.com/? Maghalat=خاورمیانه 
اجتمـاعی و   زمان تـأمین تفحص مجلـ  شـورای اسـالمی از سـا    و گزار  تحقیق [ 5]

قضـائیه   مرتضوی که در سه مجل  گذشته هم به عنوان متهم بـه قـوه   عملکرد آقای
االت کنکـور و  ؤکاظمی، فرو  س قتو زهرا ؛های جنجالی معرفی شده بود و پرونده

کهریزک، را در کارنامه خود داشت و عمالً هنوز کیفری در مورد  ها و تجاوزات قتو
قضایی او کسی را قانع نکرده؛ گواه این بحـران فسـاد در ایـران    آنها ندیده و تعقیب 

 .است
ها پیش اعالم کردند که مبـارزه   کسانی بودند که ماه نمین آقایان احمدتوکی و سلیمی[ 1]

، نشـر  "توسـعه ایـران  "نویسنده در کتاب  .باشد با فساد در دستگاه دولتی مقدور نمی
پرداختـه و   2071تـا   2012های  صله سالبه فساد مالی ـ اداری در فا  2023صمدیه، 

، سعید مرتضوی و های در اینجا فقط به پرونده. بینی شرایط فعلی را کرده است پیش
 .شود ای می ها اشاره سازمان تأمین اجتماعی و بابک زنجانی وتحریم

ای مجل  شورای اسالمی در مورد عملکرد  صفحه 211در گزار  تحقیق و تفحص 

http://www.nytimes.com/packages/pdf/opinion/20070429-Iran-memo-expurgated.pdf
http://www.nytimes.com/packages/pdf/opinion/20070429-Iran-memo-expurgated.pdf
http://www.mellimazhabi.com/
http://www.mellimazhabi.com/
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مستندی وجود دارد که عمق و گستر  و وقاحت مدیران در  سعید مرتضوی موارد
ارتکاب به فساد مالی ـ اداری را و ضمناً نهادینه شدن فساد در دستگاه اداری و بدون 

ه پـانزده نفـر از نماینـدگان مجلـ  در سـ     . دهـد  ترس مدیران از کیفر را، نشان مـی 
و سـازمان و  ( تاشسـ )گذاری تأمین اجتماعی  بخش درمان، شرکت سرمایه ؛کارگروه
میلیـون   7/07اکنـون   این سازمان هم. اند های تابعه، روی این تحقیق کار کرده شرکت

نفر بیمه شده و مستمربگیر اصلی و تبعی و صدها شرکت، بیمارستان و مرکز درمانی 
 21هزار نفر آنها در بخش درمـانی و   15هزار کارمند که  11. را در تملک خود دارد

طبیعی است که فساد در چنین . ای و اداری، مشغول کارند ای بیمههزار نفر درواحده
توانـد   ای با بروکراسی فلن و فاقد نظارت عمومی، به راحتی می نهاد عظیم و گسترده

معهـذا، ایـن   . رنـگ شـود   رنگ و حتی بی های تشکیالتی آن مخفی و کم رنتبیدر ال
ریت منـابع و  نحـوه مـدی   -2: تحقیق و تفحص در شش محـور، انجـام شـده اسـت    

میـزان   -0ورشکستگی سازمان  رعدم مدیریت منابع با نرخ تورم و خط -1مصارف 
مشاوران، مدیرعامو و اعضای هیأت های غیرمتعارف به مدیران،  حق جلسه و پادا 

عـزل و   -5عدم رضایت جامعـه تحـت پوشـش از خـدمات ارائـه شـده        -1مدیره 
بررسـی   -1اغو فنـی و تخصصـی   های خارج از اصول و غالباً سیاسی در مشـ  نصب

 ...های مالی و معامالتی، مصوبات مجامع و نامه اجرای قوانین؛ تجارت، آئین
تحقیـق و تفحـص از    11/1/21مجلـ  هشـتم در    در در این گزار  آمده اسـت کـه  

سازمان تأمین اجتماعی در صحن علنی مجلـ  تصـویب شـد و پـ  از یکسـال کـه       
ها کـه   ای کارشکنی دلیو پاره»ی آماده شد به گزار  نهایی جهت قرائت در صحن علن

دالیو اصلی آن در فرازهای دیگری از تحقیق و تفحص اخیر به وضوح روشن خواهد 
در این گزار  آمده است که انتصـاب مـدیرعامو غیرقـانونی    « شد، به سرانجام نرسید

« زمانهـی  تغییـری در سـا   »بوده و علیرغم استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نشده و رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ابالغ انتصاب سعید مرتضـوی در  

و رأی دوم دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اساسنامه سازمان در مورخ  1/5/12
در این . ، نادیده گرفته شده و آقای مرتضوی همچنان به کار ادامه داده است15/23/12

 :نت در امانت به شرح زیر آمده استگزار  موارد فساد، تخلف و خیا
، بابک زنجانی بـدون  "سورنیت قشم"شرکت به  202قرارداد واگذاری انحصاری  -
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مصوبه هیأت امنای سازمان، نظر کارشناس دادگستری و مزایدة عمومی و مغایرت با 
ی  تخلفات متعاقـب ایـن معاملـه   . نامه معامالت آن ی سازمان و آئین مصوبات بودجه

 ...غیرقانونی در نحوة چک پرداختی و
های سازمان توسط هیـأت نظـارت بـر سـازمان رد      حساب 2011تا  2021از سال  -

 .اند شده
زادگـاه  )نفر در استان گـیالن   11نفر، بدون آزمون رقابتی؛ به شرح،  533استخدام  -

ر از نفـ  11نفر از سـوی   231، (زادگاه مدیرعامو)نفر در استان یزد  71، (وزیر وقت
 .نفر در استان مازندران 11اند و  نمایندگان مجل  شورای اسالمی معرفی شده

 :عبارت بودند از 11و شش ماهه اول  12مبالغ پرداخت شده در سال  -
 پانصد میلیون ریال کارت هدیه به آقای رحیمی، معاون اول رئی  جمهور -
 تعاونیک میلیارد ریال به آقای عباسی، سرپرست وقت وزارت  -
 االسالمی، معاون رئی  جمهور یک میلیارد ریال به آقای شیخ -
 نهمجدداً پانصد میلیون ریال به آقای عباسی سرپرست وزارت خا -
 پرداخت کارت هدیه به بیش از بیست نفر دیگر -
عدد ربع سکه و  23نیم سکه و  27سکه تمام بهار آزادی،  212تعداد  12در سال  -

نـیم سـکه بابـت انـواع      15آزادی و  سـکه تمـام بهـار    105، 11ماه اول سـال   5در 
 .ها و تقدیر و تجلیو اختصاص و اعطا شده مراسمات و همایش

الحسنه برای اعضای هیأت مـدیره و مـدیرعامو و در    وام قرض 11و  12در سال  -
 .بوده است هر سال، پانصد میلیون ریال

 7/2بـیش از   11اهـه اول سـال   م 5، بـیش از دو میلیـارد تومـان و در    12در سال  -
میلیارد تومان کارت هدیه به افراد داده شده و بیش از چهارصد میلیون تومان جهـت  

 .نوی  قانون تأمین اجتماعی، کارت هدیه پرداخت شده امور حقوقی از جمله پیش
نفر از پرسنو کـه در برگـزاری جشـن     213بیش از یکصد و سی میلیون تومان به  -

انـد و سیصـد میلیـون     ن سالگرد تأسی  سازمان همکاری داشـته یبزرگداشت شصتم
 .تومان به همین مناسبت کارت هدیه، پرداخت شده

نماینـده مجلـ ، کـارت هدیـه      07مبلغ یکصد و سی و سـه میلیـون تومـان بـه      -
 .پرداخت شد



 91/ توافق ژنو؛ مصالح، منافع و امنیت ملی 

صدها میلیون تومان بابت اجـاره سـالن همـایش، لبـاس پرسـنو حراسـت، چنـد         -
روزنامـه بابـت انعکـاس     1سیما، بـه   0پخش مراسم در شبکه  ضیافت افطار و شام،

جشن شصتمین سال و خرید دو هزار نسخه از یک کتاب بدون هرگونـه ارتبـاط بـا    
 .حوزة تأمین اجتماعی، برای جشن شصتمین سال تأسی  سازمان هزینه شده است

ان میلیون تومـ  21مرتضوی به یکی از شاکیان کهریزک : آقای محجوب اعالم کرد -
 .هدیه داده است

 .ده میلیون تومان به یداله شیرمردی، رئی  ستاد نماز جمعه، پرداخت شد -
میلیون ریال به هر کدام از دو متهم پرونده کهریزک، قاضـی حـداد و    53پرداخت  -

 .فر حیدری
مجلـ  مـدعی شـد کـه      13ای به ریاست کمیسیون اصو  سعید مرتضوی در نامه -

یـد سـازمان را   رورة پیشـین مجلـ  کـارت هدیـه و بـن خ     نفر از نمایندگان د 125
 (11/1/11رادیو فردا )اند  دریافت کرده

آنچه در مورد مرتضوی و سازمان تأمین اجتماعی، بـه عنـوان یـک نمونـه از فسـاد      
هـای دولتـی و    تـوان بـه تمـامی دسـتگاه     گسترده در دستگاه دولتی گفته شد را مـی 

انـد و بـه دادگـاه کشـانده      ای شـده  اکنون رسانهغیردولتی تعمیم داد و موارد زیادی ت
 .اند شده

ها، مخصوصـاً تحـریم    ی دیگری است که بر بستر تحریم پدیدة بابک زنجانی، نمونه
العمو دولتمردان ایران در مقابلـه بـا    عک  قبالً؛ .بخش نفت، امکان فساد یافته است

 .تجویز شده است، «ها دور زدن تحریم»ها به شکو  تحریم
توان آن را به چهار  ایم که می زمان تأسی  جمهوری اسالمی با تحریم روبرو بودهاز 

جانبه امریکا در  های یک تحریم( 2115-2171) ها  موج اول تحریم: دوره تقسیم کرد
گیری و مواضـع ضـدامریکایی ایـران و حمایـت ایـران از       واکنش به بحران گروگان

ها باز هم یکجانبه از طـرف امریکـا    تحریمموج دوم . های رادیکال منطقه بود سازمان
؛ هدف تضعیف ایران؛ هدف قرار دادن صنایع نفت و گـاز  (1331-2115)در فاصله 

هـایی   در ایـن مـوج مجـازات   . ای و موشکی بـود  های هسته آوری و جلوگیری از فن
ها  موج سوم تحریم. های مورد معامله ایران هم در دستور کار قرار گرفت برای طرف

 المللـی  های هدفمنـد چنـد جانبـه و بـین     ها و مجازات شامو تحریم( 1331-1323)
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هـای   المللی در فعالیـت  که نگرانی جامعه بینبود  (شورای امنیت سازمان ملو متحد)
ایـن سـه مـوج موفقیـت چنـدانی نداشـتند و ایـران        . کرد ای ایران را دنبال می هسته

هـا،   هـان و بـا دور زدن تحـریم   کماکان و کم و بیش به مبادالت اقتصادی خود با ج
ها که شدید، وسیع، یک جانبه و چند جانبه بودند از  موج چهارم تحریم. داد ادامه می
از این تاریخ به بعد در عرصه مـالی مناسـبات معمـول تجـاری     . شروع شدند 1323

ایران مختو شد، در صنعت نفت منابع درآمد ارزی مسـدود شـد، در صـنعت بیمـه،     
گیر  ها اقتصاد ایران را زمین تردید، تحریم بی. ول و کاال را نشانه گرفتندنقو و انتقال پ

توانـد بـه یـک     مـی »ها  خیلی از کارشناسان اعتقاد داشتند این گستردگی تحریم. کرد
ایران و تار عنکبوت )« .شور  عمومی تهدیدکننده حیات حکومت ایران منجر شود

متأسـفانه  (. 1320فوریـه   15ی بحران الملل گروه بین 202ها ـ گزار  شماره   تحریم
با این چهار مرحله، رژیم تحریمی عظیمی وضـع شـده و دورنمـای لغـو کامـو آن،      

کننده ایـران   چیزی که پ  از توافق ژنو مورد تأیید تیم مذاکره. باشد بسیار مشکو می
زده  هـا را دور مـی   ساله، به ناچـار تحـریم   01ایران که در تمام دوران . باشد می ،هم

وارد شرایط جدیدی شد کـه روابـط،   « ها دور زدن تحریم»است، پ  از این مرحله 
ای مانند بابـک زنجـانی و ضـراب در     لذا پدیده .طلبید شبکه و عوامو جدیدی را می

شوئی، در این مرحله وارد عمو شد تا ضمن قبول ریسک شـدیدتر،   ترکیه برای پول
مـا  »: ایـن مرحلـه بـود کـه گفـت     اوبامـا در  . داللی بیشتری را هـم بـه دسـت آورد   

ها بر اقتصاد  این تحریم. ایم اعمال کرده[ علیه ایران]های تاریخ را  ترین تحریم سخت
، 1320در دوم ژانویـه  ( ـ پیشین  1321نوامبر  21کاخ سفید، )« .گذارد ایران تأثیر می

لمـرو  های خارج از ق اوباما، قانون اختیارات دفاع ملی را امضاء کرد که شامو تحریم
رانی و ممنوعیـت صـدور    امریکا در مورد صنعت انرژی ایران، بیمه، ترابری و کشتی

هـای سـنگینی بـر نهادهـا و      امریکا جریمه .(پیشین. )شود فلزات گرانبها به ایران می
را بـیش   "ها دور زدن تحریم"کرد و این،  افرادی که تحریم را نقض کنند، اعمال می

بابـک زنجـانی، فرشـته نجـات دولتمـردان      . ه بـود پذیر کرد از پیش مشکو و ریسک
شود و طبیعی اسـت کـه او در ظـرف چنـد سـال       های تحریم می رنتبیگرفتار در ال

کمـی تجربـه، عـدم    . آوری کنـد  تواند یک ثروت چندین میلیارد دالری را، جمـع  می
ی او در ارضــای خــود  ظرفیــت او در تحمــو ثــروت بــادآورده، تبلیغــات گســترده
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ناپذیری او در تلکه کـردن دولتمـردان،    طلبی او و اشتهای سیری شهرتبینی و  بزرت
هـا، بـه    دور زدن تحریمتوانست مانند خیلی از دالالن  او را دچار زندان کرد و اال می

المللـی و   های خود از مافیاهای بین او ممکن است در این فعالیت. بگذرد "سالمت"
در . ه و غرب هم، استفاده کرده باشـد های اطالعاتی و امنیتی کشورهای منطق دستگاه

خواهی باشـند ولـی در نـوع کـار،      ها ممکن است مقصر در زیاده واقع، بابک زنجانی
هـا، غـرب    زدن تحریم توانند با دور کنند می تقصیر با مدیران دولتی است که فکر می

 .را دور بزنند و مسئله تقابو با غرب را ساده گرفته بودند
که مخالفت بـا  والن کشورهای منطقه ئهایی از نظرات کارشناس و مس نمونهدر اینجا [ 7]

 :آوریم می کنند، توافق ژنو را تشریح می
بـا ایـران یـا بایـد     »نویسـد کـه    ای در نیویورک تایمز می در مقاله فريدمن توماس -

ی شـرکت داشـته و شـیمون    بی ابوظیتاو که در کنفران  امن« یا بجنگیممذاکراه کنیم 
 ،ساله اسرائیو، پیام ویدئویی بـه آن کنفـران  فرسـتاده اسـت     13 ئی  جمهورپرز ر
کننـد و   ها و وزرای اسرائیو و البی اسرائیو روی کنگره کـار مـی   دیپلمات»: گوید می

فارس مـدام و بـه صـورت مسـتقیم بـه       در عین حال مقامات کشورهای عرب خلین
چقدر مخالف معامله پیشنهادی هستند که : فرستند که دولت اوباما پیام مشابهی را می

ای خـود   نشینی ایران از برنامه هسـته  زای عقباند تا در ا کری و بقیه آماده کرده جان
هرگز ندیـده  . های تجاری این کشور را به صورت محدود لغو کنند بخشی از تحریم

بودم که اسرائیو و متحدان اصلی عرب آمریکا چنین هماهنگ برای توقف اقـدامات  
جمهور آمریکا با هم، همکاری کنند و هرگز ندیده بـودم   سیاست خارجی یک رئی 

چنین راضی باشـند کـه بـه نفـع      ـ  خواه دموکرات و جمهوری ـ  بیشتر نمایندگان که
 (2011اول آذر  یدیپلماسی ایران) «.جمهور خود قرار گیرند اسرائیو مقابو رئی 

جـایگزین  »، وزیر خارجه انگلی ، صریح به اسرائیو هشـدار داد کـه   هیگ ويلیام -
ـ توافق ژنو، اتمی شدن ایران  ایـن توافـق، امنیـت    »: فـت کـه  او گ «.ا جنـگ اسـت  ی

هـای   گامی است در جهـت عـدم گسـتر  سـالح    . خاورمیانه، را بیشتر خواهد کرد
اگر ایران بـه تعهـدات خـود    »: او به ایران هم هشدار داد و گفت« ای در جهان هسته

نی خواهد داشت در عین حال اشتباه بزرگی بود اگر برای یت سنگیولئعمو نکند مس
استرا، وزیر خارجه پیشین انگلی  ضمن حمایـت از   جک« .مکردی توافق تال  نمی
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تنـدروها در تهـران و   »نیه سعدآباد را به دلیو این دانست کـه   ابیاین توافق، شکست 
 (.2011رادیو فردا پنجم آذر )« .دادند واشنگتن به یکدیگر خوراک می

ز یکـی ا »: انـد  والن حـن گفتـه  ئآبـان بـا مسـ    13 هم در مالقـات دوشـنبه   رهبري -
های بزرت امروز دنیای اسالم، برافروختن آتش اختالفات امـت اسـالمی و    گرفتاری

 «.های مذهبی است فرقه
بلـومبرت   رنگـا  ، شاهزاده ثروتمند سعودی، به جفری گلدبرت، روزنامهد طاللیول -

اسالمی، باراک اوباما را تحـت سـلطه و بـه بـازی گرفتـه       جمهوری»: گفته است که
توافـق  ]اسرائیو، عربستان و کشورهای خاورمیانه، نسبت به این مسـئله  ما،  «...است
حمله نظامی بـه  ]کشورهای عربی در انظار عمومی با این اقدام  ...بسیار نگرانیم[ ژنو

حمله ]ها با این اقدام  سنی... مخالفت خواهند کرد اما در خفا عاشق آن هستند [ایران
از ایران بیشتر از اسرائیو نفرت ... ن ضدیت دارندموافقند زیرا با ایرا[ نظامی به ایران

امپراطوری ایران همواره با امپراطوری اعراب مسلمان مخالف بوده است، بـه  . داریم
 (....www.tik.ir/fa) «تهدید از جانب ایران است نه جانب اسرائیو... ها ویژه با سنی

کـارنگی بـرای صـلح    »، یونگه ولـت، گـزار  داد کـه بنیـاد     نشريه معتبر آلمانی -
هـزار   53گزار  داده است که عربستان قرار است یـک گـروه متشـکو    « المللی بین

سـاقط کـردن بشـار     وظیفـه  این گروه،. نفری با کمک پاکستان ایجاد و آموز  دهد
ب این اطالعات که مسـتقیماً از دربـار سـعودی کسـ    . را به عهده خواهد داشتاسد 

 .www.Jungewelt) .هم تأییـد شـده اسـت   " سییفارن پال"شده در سایت اینترنتی 

de/2013…) 

اغلب کشورهای عربی از توافق اخیر بین ایران »صدای آمریکا هم گزار  داد که  -
 «.اند های بزرت اظهار نگرانی کرده و قدرت

(www.ir.voanews.com/articleprintview...) 

 :(www.archive.emruznews.com) اند مسئوالن و كارشناسان اسرائیلی هم گفته
: گفتـه بـود   "دن شـوفئان "امنیـت ملـی دانشـگاه حیفـا      رئیس مركذز مطالعذات   -
او برای نشـان دادن ماهیـت رژیـم بـه     ... ان استنژدا چهره زشت رژیم ایر احمدی»

 «.لوح باشند مفید بوده است افرادی که شاید ساده
نـژاد   بـدون احمـدی  » :که آلود گفته است حزن «آحارونت یدیعوت» روزنامه پرتیراژ

http://www.tik.irlfa/
http://www.tik.irlfa/
http://www.jungewelt/
http://www.jungewelt/
http://www.ir.voamews.com/artieprimtvew
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 «متعصب چه باید بکنیم؟
ه جهانی نباید متـوهم بشـود و بـه سـمت     عجام» :نتانیاهو در نشست كابینه گفت -

 «.فشارها علیه برنامه اتمی ایران حرکت کند کاهش
هـاآرتص در    کارشناس امور دفاعی روزنامه چپگـرای اسـرائیلی   «عاموس هاريل» -

اهو در اقناع جهان درباره ضـروری بـودن   نینتا... با انتخاب روحانی»: ای نوشت مقاله
 «.ای ایران، با سختی و دشواری روبرو خواهد شد حمله به تأسیسات هسته

تصـویر معتـدل رئـی     »: از مرکز تحقیقات امنیتی اسرائیو هم گفت «افرايیم كام» -
ای ایران  یابی به توافقی درباره مسئله هسته تشویق کننده دست... جمهور جدید ایران

 «.است و چنین چیزی برای اسرائیو قابو پذیر  نیست
: فتـه اسـت  جمهـور اسـرائیو کـه بـا نتانیـاهو اخـتالف دارد گ       ، رئی شیمون پرز -
ایـن  ... انتخاب حسن روحانی، اشتیاق ملت ایران به تغییر و خبرهای خـوبی اسـت  »

ها در این کشور ثابت کرد و  انتخاب تشنگی ایرانیان را به تحول و لزوم تغییرسیاست
هـای   ای اسـت کـه بـا شـیوه     خامنـه  ایـن علـی  ... دانم من این امر را خبری خوب می
ا   بوده زیرا او مطمئن بود که مـردم طبـق خواسـته   خودکامه خود بازنده این میدان 

 «....رأی خواهند داد
اسـرائیو  "، وزیر جهانگردی اسرائیو و عضـو حـزب راسـتگرای    «عوزي النداو» -

توانیم به آسانی ماهیت واقعی رژیم ایران را برای  از این به بعد نمی»: گفت "خانه ما
 «.دنیا توضیح دهیم

گـرا،   انتخاب روحانی اعتدال»: گفت "رتصم"رهبر حزب  «اون گال زهاوا»خانم  -
نه تنها تنـدروهای رژیـم ایـران را عصـبانی کـرده بلکـه افراطیـون اسـرائیو را هـم          

در ]هـای سـال گذشـته     افکنی خشمگین کرده و من نگرانم که نتانیاهو پ  از هراس
 «.ان دهدبخواهد عصبانیت خود را با دست زدن به اقداماتی نش[ مورد خطرات ایران

(www.Iran-emrooz.net/index.php/news2/ print/46160) 

ــر  DEBKAسذذايت اسذذرائیلی   - ــاران   1320در دوم اکتب ــی از همک ــول یک از ق
فارس به اسرائیو  وزیر اسرائیو گزار  داد که یک مقام بلندپایه امارات خلین نخست

ایـن خبرگـزاری   . ندمسافرت کرده تا اقدامات دو کشور را بر علیه ایران هماهنگ کن
 .رفته اسـت که افشای این مالقات برای اولین بار در اسرائیو صورت گکند  تأکید می

http://www.lram-emroo3.metlimdex.php/mews2/
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اند که  فارس موافقت کرده اسرائیو، عربستان و امرای خلین»: افزاید که او در ادامه می
گری خود را در کنگره آمریکا هماهنـگ کننـد تـا نقـش اوبامـا را،       های البی کوشش

 «.کاهش دهند
(www.debka.com/article/23323/printversion) 

به نقو از یک مقام بلندپایـه اسـرائیلی گـزار  داد کـه      "تايمز ساندي"روزنامه  -
اسرائیو و عربستان در حال همکاری برای اقدام نظامی علیه تأسیسات نظامی ایـران  

به محض این کـه توافـق در   » :نویسد در ادامه از قول همان مقام اسرائیلی می .هستند
هـا بسـیار    سـعودی . بگیرد، گزینه نظامی روی میز قرار خواهـد گرفـت  ژنو صورت 

های الزم به اسرائیو را برای حمله به ایـران   خشمگین هستند و حاضرند تمام کمک
 (www.gooya news... 2011آبان  11یکشنبه ) «.انجام دهند

ای برعلیــه توافــق ژنــو از  قــه، یــک آگهــی یــک دقیالبذذی اسذذرائیل در آمريكذذا -
های آمریکا پخش کرده است که در آن به تناقض سـخنان اوبامـا در مـورد     تلویزیون

خواهد این  دهد و می های گذشته، با قرار داد ژنو را نشان می ایران و سوریه، در سال
 " .به سخنان اوباما در مورد ایران اعتماد نکنید"را القا کند که 

 (.www.googa news... 2011 آبان 11یکشنبه )
اندیشـکده سیاسـتگذاری   "تحلیگر ارشد آمریکایی و عضو  "سمیون هندرسون" -

گفت که تال  فعاالنه، اما نـه چنـدان ملمـوس عربسـتان،      "خاور نزدیک واشنگتن
از موضع ای ایران، نشان  برای تأثیرگذاری و شکست مذاکرات، درباره موضوع هسته

ها موضـعی مشـابه    سعودی» :او گفت که. آویو در این زمینه است مشابه ریاض و تو
کننـد کـه    کنند و حتی احساس مـی  اسرائیو دارند و از سوی ایران احساس خطر می

جنگ لفظـی و  »او حتی از « .ای قرار دارند بیشتر از بقیه در معرض خطر تهران هسته
آقـای   .هـم خبـر داد  « ان سعودی با آمریکاکشمکش رئی  سازمان اطالعات عربست

ای گفتـه   در نوشـته 2113 هها پـیش در اواخـر دهـ    هندرسون خبر از این داد که سال
وی با اشـاره بـه    «.ها و اسرائیو یک رابطه مخفیانه اطالعاتی دارند سعودی»است که 

ـ  » :ای عربستان و پاکستان خاطرنشان کرده که اخبار مربوط به همکاری هسته ن بـه ای
ام کـه چنـین توافقـات و سـازوکارهایی وجـود دارد و ایـن اخبـار و         نتیجه رسـیده 

ای شدن عربستان موجب تغییر خاورمیانه  ها را نباید نادیده گرفت زیرا هسته گزار 

http://www.debka.com/article/s3323/pintvenia
http://www.googa/
http://www.googa/
http://www.googa/
http://www.googa/
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 «.و در نتیجه، دشواری بیشتر برای دیپلماسی آمریکا خواهد شد
 (2010 آبان 11زبان جمعه  های مجازی فارسی رسانه)
ه معتبر آمریکایی در مـورد سیاسـت خـارجی از قـول مقامـات      ینشر فارن پالسی -

بینانه را بـه منزلـه رضـایت     عربستان هرگونه توافق واقع» :سابق آمریکایی نوشت که
 «.داند های هژمونیک تهران در خاورمیانه می طلبی آمریکا با جاه

المللـی در   تژیک بینکارشناس مسائو ایران در مرکز مطالعات استرا «جان آلسترمن»
به عقیده مقامات عربسـتان ایـن مـذاکرات بـه     »: اشنگتن در این باره گفته است کهو

کنند که ایـن منجـر بـه     شود، آنها گمان می منجر نمی توافقی که صلح را در پی دارد،
هـای آمریکـا در    در این نشریه به دلیو سیاست «.شود فارس می تسلط ایران بر خلین

بن سلطان، رئـی  دسـتگاه اطالعـاتی عربسـتان آمـده       از قول بندرسوریه و بحرین 
برنـارد  "قـول  پالسـی از   فارین «.این پادشاهی از واشنگتن دور خواهد شد»است که 
آنهــا »: کــهنســتون نوشــته یاســتاد مطالعــات خــاور نزدیــک در دانشــگاه پر "هیکـو 

قف، متوقف کردن خواهند ایران را متوقف کنند و منظورشان از این تو می [عربستان]
اگر مـا در سـوریه کـاری نکنـیم،     » گویند توانایی ایران در نفوذ در منطقه است و می

کسـی انتظـار    گوید کـه کمتـر   آقای هیکو می «.عد نوبت قلمرو ما خواهد بودبعه دف
بـه  زمانی که کری اوایو مـاه جـاری مـیالدی    »زیرا دارد که لحن عربستان تغییر کند 

  تردیدی مخـالف هرگونـه توافـق بـا     یوی گفتند که بدون ه عربستان رفت، آنها به
« .خواهند ایـران تنبیـه شـود    آنها گفتند که می. ایران و هرگونه کاهش تحریم هستند

 (2011آبان  11های مجازی جمعه  رسانه)
، ادیتـور  (Mark Urban)آقـای مـارک اوربـان     :اي عربسذتان  سفارش بمب هسته -

ای  هسـته  داد که عربستان سعودی در پروژه سالح  گزار  BBCدیپلماتیک و دفاع، 
گذاری کرده و معتقـد اسـت کـه در آینـده خواهـد توانسـت بمـب         پاکستان سرمایه

ساز ارشد ناتو بـه او   یک سیاستاوایو امسال »: گفت کهاو . ای را تحویو گیرد هسته
گفته است که در یک گزار  اطالعاتی خوانده است کـه پاکسـتان بـرای عربسـتان     

مارک اوربان این اطالعـات   «.باشد ای ساخته و هم اکنون آماده حمو می سالح هسته
مـاه گذشـته   »: گوید کند و می خود را با اظهارنظر یک مقام قبلی اسرائیلی تکمیو می

Amos Yadlinدر سـوئد   یول قبلی اطالعات نظامی اسـرائیو در کنفرانسـ  ئ، یک مس
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آنها قـبالً بـرای بمـب    . ر نخواهند کردها حتی یک ماه هم صب گفته است که سعودی
اند آنها بـه پاکسـتان خواهنـد رفـت و آنچـه کـه الزم دارنـد         ای پرداخت کرده هسته

 «.بیاورند، خواهند آورد
( Dennis Ross) "دنی  راس"که  1331آمده است که از  BBCی گزار   در ادامه
، عبـداهلل بـه او گفتـه    ویژه آمریکا به خاورمیانه رفته است، پادشاه عربسـتان  فرستاده
ای بـه دسـت خـواهیم     سالح هسـته »کند ما ایران از خط ممنوعه عبور  اگر است که

در همـین  . انـد  ها گوشـزد کـرده   و پ  از آن مکرراً قصد خود را به آمریکایی «آورد
ریز ععبدال ان بنطدفاع عربستان، شاهزاده سل گزار  مارک اوبان، آمده است که وزیر

ای پاکسـتان بازدیـد    ، از مراکز تحقیقاتی هسـته 1331 و 2111های  سالدر ، سعود آل
یکـی از   .دفـاعی اسـت   ردر امـو  این دو کشـور،  کرده و این نشان از روابط نزدیک

کنـد و   مسووالن ارشد پاکستانی به پایه و اساس این معامله بین دو کشور اشاره مـی 
دهنـد؟ بـرای    ها به ما مـی  ودیکنیم از این همه پولی که سع ما چه فکر می»: گوید می

ی  رئـی  برنامـه  ( Simon Henderson)هندرسـون   سـمیون  «.امر خیریه که نیسـت 
سیاست شـرق نزدیـک   در انستیتوی واشنگتن برای  «انرژی جهانی و سیاست خلین»

گوینـد و در   میها در مورد ایران خیلی جدی سخن  یودسع»گفته است که  BBCبه 
 «.زنند این مورد بلوف نمی

گویـد کـه منـابع اطالعـاتی      اوربان از قول منابع اطالعـاتی اسـراییو مـی    آقای مارک
هـای   ها هم اکنون آماده هستند که کالهـک  اند که سعودی آمریکا و ناتو گزار  داده

 [.از پاکستان]های دوربرد خود حمو کنند  ای را برای موشک هسته
هـا،   اسـت کـه پاکسـتانی   ی ایـن مطلـب متوجـه شـده      آقای اوربان، در دوره مطالعه

را بـدون کالهـک، بـه عربسـتان     ( shaheen)های بالیستیک متحرک شـاهین   موشک
باشد که ریاض آمـاده   ی پاکستان میاگوید این پیام بر آقای اوربان می .اند حمو کرده

های بانک جهانی به پاکسـتان را کـه در ایـن     های نظامی آمریکا و وام است تا کمک
 .جبران کند صورت قطع خواهند شد،

(www.bbc. Co.uk/news/ world-middle-east-2482346? Print=true) 

: نوشـت کـه  ( 2011های مجازی هشـتم آذر   رسانه) پالسی استیون والت در فارن -
ی ایـران بـا    ی مهمتر، روابط آینـده  مساله. اصلی نیست ی لهأای ایران مس برنامه هسته

http://www.bbc/
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کننـد کـه ایـران روزی     اسرائیو و عربسـتان سـعودی فکـر نمـی     .رج استجهان خا
بـاور   ا  را به سمت همسایگان پرتاب خواهـد کـرد و احتمـاالً    های جنگی کالهک

خیـر، آنهـا تنهـا    . ای را انجـام دهـد   ندارند که ایران روزی اقدام بیهوده اخاذی هسته
ای بزرت، در طول زمان تأثیر ه متو باقی قدرت نگران هستند که ایرانی قدرتمند عیناً

و ریاض محدود نگاه داشتن  آویو تو انداز از چشم. بیشتری بر منطقه خواهد گذاشت
 .ایران ممکن است

صـو و رئـی    یفرئی  مرکـز مطالعـات و تحقیـات     "صلیتركی بن ف"شاهزاد  -
آیا ایـران بـا روحـانی تغییـر کـرده      »: سابق سازمان جاسوسی عربستان، تحت عنوان

باید محتاط بـود، چـه حـاال و     (:2011ماه  دیپلماسی ایران پنن دی)گوید  می «است؟
رهبر جهان شیعه و انقالبـی   ،ت نفتررو، دومین تولیدکننده بز های پیش چه در سال

سعودی بلکـه بـرای صـلح و ثبـات      نه تنها برای عربستان( ایران)مسلمان ضدغربی 
سـعودی دو نگرانـی    عربسـتان  .رود یخاورمیانه و فراتر از آن، یک تهدید به شمار م

ای و مداخلـه در   تمایو به تولید سالح هسـته : اسالمی دارد عمده در مورد جمهوری
ای یـک خطـر بـزرت     تال  ایران برای تولید سالح هسته... داخلی همسایگان امور

ای را در  توانـد یـک اشـاعه هسـته     است و در صورتی که به آن پرداخته نشـود مـی  
فـارس در صـورت    برای متـال، شـورای همکـاری خلـین    . راه بیاندازدخاورمیانه به 

ای  شـامو بازدارنـدگی هسـته    هـایی  ای ناگزیر به بررسی گزینـه  هسته ایرانه با هاجوم
 نیز ماننـد محمـد خـاتمی و اکبـر هاشـمی      حتی اگر رئی  جمهور جدید... شود می

ننـد مـانعی در راه   توا ای داشته باشد، تندروهای داخلـی مـی   رفسنجانی نیت صادقانه
 .های او باشند تال 

سـعودی در بریتاینـا در روز    ، سفیر پادشـاهی عبدالغرير نواف بن شاهزاده محمدبن -
: داشتی در روزنامه آمریکـایی نیویـورک تـایمز نوشـت    ددر یا 27/21/1320شنبه  سه
های غرب در قبال سوریه و ایران قماری خطرناک هستند و سعودی بـرای   سیاست»

غـرب بـه   . شـود  یا بدون غرب علیه ایران و رژیم اسد وارد عمـو مـی   ات باحفظ ثب
های ایران و سوریه، از اقدامات عملـی و ضـروری    جای به چالش کشیدن حکومت
غرب به یک رژیم اجازه ادامه حیـات داده و  ... کند علیه این دو کشور خودداری می

م بپردازد که در نهایـت باعـث بـه وجـود     وسازی اورانی به دیگری اجازه داده به غنی
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 ةاراد ،مـذاکرات دیپلماتیـک ایـران   ... ناک در منطقه خواهد شد های خطر آمدن سالح
بـرای بـه دسـت    . رویی با ایران و رژیم سوریه سست خواهد کـرد غرب را در رویا

سـعودی   پادشـاهی .... ها چـه قیمتـی بایـد پرداخـت شـود؟      آوردن صلح با این رژیم
هـا   و ما برای اجرای ایـن مسـولیت   المللی دارد ی سیاسی و اقتصادی بینها ولیتئمس

 «.رأساً با یا بدون غرب وارد عمو خواهیم شد
(www.farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2013/12/18.....) 

باید ایران ": نمایندگان آمریکا گفتخواه مجل   هوریعضو جم "دانكن هانتر" -
 (2011 آذرماه 21های مجازی  رسانه) "ای کنیم را بمباران هسته

 تـا  2170هـای   سـال )؛ هنـری کیسـینجر   دو نفر از وزراي خارجه اسبق آمريكذا  -
ی مشـترکی کـه در وال    مقالـه  در (2121 تـا  2121های  سال)و جرج شولتز ( 2177

 :اند چاپ شده، سه کار مهم را توصیه کرده استریت ژورنال
 ای ایران، تعریف و تعیین سطح معقول برای فعالیت هسته -2
 بازگذاشتن مسیر برقراری روابط سازنده با ایران  -1
 .تنظیم سیاست خارجی آمریکا در منطقه با توجه به شرایط جدید -0

کنـیم کـه در آن ایـران رهـا      که ما باید از شرایطی پیشگیری: اند در ادامه تأکید کرده
ای و پیشـرو کشـورهای اسـالمی     ها، عمالً به یک قدرت هسـته  شده از فشار تحریم

در این صورت دوستان آمریکا در منطقه اعتمـاد خـود را بـه آمریکـا از     . تبدیو شود
چیـده شـدن    بـر »این دو . ای را در پیش خواهند گرفت هسته دهند و مسیر دست می

 اند را توصیه کرده« ای ایران ختار توانایی هستههای مهمی از سا بخش
(www.tabnak.ir/fa/print/362079) 

در مورد مسائو منطقه و گله و شکایت  "طوفانی كري و ملك عبداهلل"گفتگوي  -
 ،باشند که توسط دکتر بهجـت سـلیمان   عبداهلل و توضیحات کری بسیار مهم می ملک
 شود و اهمیت دارد ما مربوط می ولی آنچه به بحث. سوریه در اردن افشاء شد سفیر

آذر  12دیپلماسـی ایـران   : )گوید میکری به پادشاه موضع کری در مورد ایران است 
کنیم و با آن به توافق خواهیم رسید و بـه شـما    وگو می ما با ایران هم گفت»( 2011

هم بگویم که توافق با ایران تقریباً آماده است و مصالح عربستان و کشورهای عربـی  
فارس نیز در ضمن این گفتگوها و در چارچوب این توافقـات اسـت و    حوزه خلین

http://www.tarsi.alarabiga.met/fa/middle-eant/2013/12/18
http://www.tabnafe.ir/fa/pimt1362o79)%20نقل
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بـر روی تخـیالت   . افتـد باشـید   ق مـی الزم است که شما شریک آنچه در منطقه اتفا
تواند جلوی  رود و هی  قدرتی هم نمی ساب نکنید، قطار راه خود  را میحای  عده

 « .رفتنش را بگیرد
 :دهد میتغییر سیاست آمریکا در مورد سوریه را هم کری برای پادشاه چنین توضیح 

قرصی دارد و اکتریت رهبـران سـوری بـا او هسـتند و نـزد       بشار طرفداران پر و پا»
 «.وزنه و قدرتی استمردم و افکار عمومی سوریه 

نگار مجرب آمریکـایی و مطلـع و در مسـائو منطقـه در      روزنامه ،توماس فريدمن -
کند و در رابطه بـا توافـق ژنـو و     ای در نیویورک تایمز نظرات مهمی را بیان می مقاله

 11آذر  23ترجمه خبرنامه گویا،: )سدنوی مذاکرات، می
www.News.gooya.com. Politics/ archives/2012/14/171374 prirnt.php.) 

نهایی اثرات این اقدام از هر رویدادی در ایـن منطقـه از    در صورت رسیدن به توافق
داد، بیشـتر  در ایران که نقشه منطقه را تغییـر   57پ دیوید و انقالب مک زمان معاهده
ایران برادر بزرگتری بود که از خانه بیرون رفـت و در را پشـت سـر      .خواهد بود

یکـی اتـاق   . ی اعضای خانواده به بیـرون بـودن او عـادت کـرده بودنـد      همه. کوبید
 و همگی از توجه ویژه عموسام. ا  را برداشت دیگری دوچرخه. خوابش را گرفت

این تفکر که برادر بزرگتر یعنی ایران دوبـاره   اکنون. خشنود بودند ـ  سال 01برای ـ 
به این جمع خواهد پیوست و روابط مستقیمش را با آمریکـا خواهـد داشـت، همـه     
متحدین سنی عرب آمریکا را خشمگین کرده بـه خصـوص در شـرایطی کـه ایـران      

ریشـه ایـن عصـبانیت را    . بار در سوریه، لبنان، بحرین و یمن دارد هایی زیان دخالت
گذاری جلوی سفارت ایران در بیروت تا مقاله یکـی از   از بمب .توان دید ا میج همه

عبـدالرحمن الراشـد، در    ،فـارس  نگاران جهان عرب حـوزه خلـین   مهمترین روزنامه
هـای   از دیـدگاه »: دهـد کـه   روزنامه الشرق االوسط، وی در ایـن مقالـه هشـدار مـی    

دیگـر کشـورهای عـرب    تئوریک، سیاسی و نظامی عربستان سـعودی بایـد خـود و    
ای چـه بـا    حوزه خلین فارس را از خطر برنامه اتمی ایران چه با داشتن سالح هسته

 .«کند، حفظ کند ای را برقرار می توافقاتی که توازن قوای منطقه
ا  در برابـر ایـران    ای دهنده تفاوت منافع آمریکا و متحدین منطقه توافقات ژنو نشان

ایـران بایـد از تکنولـوژی     .هـا پنهـان مانـده بـود     است که تـاکنون در نظـام تحـریم   
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مقامـات امریکـایی معتقدنـد    . باید بازرسی سرزده را بپذیرد. سازی دست بردارد غنی
ای ایـن   اتمی ایران؛ خنتی کردن همزمان برنامـه هسـته   رسازی خط که تنها راه خنتی

 .هستندکشور و تغییر ماهیت رژیم این کشور است و این دو مسئله به هم مربوط 
هایی بین رژیم و مردم ایران  هایی در درون رهبری رژیم و تفاوت ما معتقدیم تفاوت

اگر بتوانیم توافقی . منزوی شدن ایران، جناح تندرو را قدرت یگانه کرده. وجود دارد
تـوان   با ایران داشته باشیم که بتواند ایران را به اقتصاد جهانی وارد کند، مـی نقص  بی

های متمایو به غرب قدرتمند شوند و شروع بـه تغییـر ماهیـت     گروه امیدوار بود که
ارزد چرا که تنهـا   ممکن است این راه عملی نباشد اما به قمار کردنش می. رژیم کنند

متحـدین  . راه امنیت واقعی همسایگان ایران، تغییرات تدریجی در ماهیت رژیم است
تـدریجی اعتقـاد ندارنـد، آنهـا      اعتمـاد هسـتند و بـه تغییـرات     ما به کلی به ایران بی

ا  را از دست بدهد تـا زمـانی کـه رژیـم ایـن       ای خواهند ایران تمام توان هسته می
 :گوید فریدمن در ادامه می .کشور تغییر کند

نیز نیـاز داریـم، زیـرا    « وزیر خارجه برای خاور میانه»ما عالوه بر جان کری، به یک 
ساله چنان شوک سـنگینی   01 جنگ سرد ران و ایاالت متحد پ  ازاحیای روابط ای

کند که نیازمند همکاری روزانه و حمایت و پشتیبانی جـدی از   به خاورمیانه وارد می
 .مان است متحدین عرب و اسرائیلی

، معاون امور تروریستی و جاسوسـی مـالی،   (David Cohen)آقاي ديويد كوهن  -
های ایـران   ی مربوط به تحریممقام اجرای ترین داری امریکاست و عالی وزارت خزانه

 1320او در دهـم دسـامبر   . کننـده هسـتند   باشد و به همین دلیو نظرات او تعیـین  می
 /www.online.wsj.com/ news). نوشته است« وال استریت ژورنال»مقاله مهمی در 

articles/ SB1000142405270230349780….) 

های ایران را نداریم، تهران در شش مـاه   ما قصد ساده کردن تحریم»عنوان این مقاله 
او « دلیو آن اینجاسـت . تر از آنچه اکنون هست فرو خواهد رفت آینده به چاه عمیق

ایـران حتـی در   . ها بر ایران تا تفوق ما ادامه خواهـد داشـت   فشار تحریم: نویسد می
تری از آنچه اآلن قرار دارد،  رسد، در چاه عمیق ه توافق به پایان میشش ماه آینده، ک

 :علت اینجاست. خواهد بود
کنـد و تحـریم    توقیف شده خود دسترسی پیدا مـی  میلیارد دالر از پول 1/1ایران به 

http://www.online.wsj.com/%20news/%20articles/
http://www.online.wsj.com/%20news/%20articles/


 011/ توافق ژنو؛ مصالح، منافع و امنیت ملی 

ایـم کـه    تخمـین زده  .موقتاً تعلیق شـده اسـت  سازی آن  و صنایع اتومبیو پتروشیمی
میلیـارد دالر بـه درآمـد ایـران      5/2عت در شش ماه آینـده  تعلیق تحریم این دو صن

خواهد افزود، مشروط بر آنکه ایران بتواند مشتری برای این دو صـنعت خـود پیـدا    
سـازی ایـران    مشکالت پایداری در صنعت اتومبیـو  که البته مشکو خواهد بود؛. کند

ا تـرجیح  وجود دارد و واردکنندگان محصوالت پتروشیمی قراردادهـای درازمـدت ر  
توافق، تحریم خرید طال را تعلیـق کـرده   . دهند که برای ایران مقدور نخواهد بود می

اما چون ایران قادر به استفاده از منابع خارجی خود نیست، ایـن هـم محـدود    . است
کـه خواهـد    (Hard Currency)سـختی  هرقدر ایران طال بخـرد بـا ارز   . خواهد بود

 .ی خواهد شدتپرداخت، خن
میلیــون دالر، تحــت نظــارت شــدید، خواهــد توانســت بــرای شــهریه   133ایــران 

 .دانشجویانش، انتقال دهد
میلیـارد دالر از پـول    7تـا   1اگر ایران به تعهداتش عمو کند در شش ماه آینده، بـه  

 .دهندگان امریکایی و نه حتی یک دالر از مالیات. خود ، دسترسی پیدا خواهد کرد
درصـد   5یش از بـ ی است بطوری که در سـال گذشـته   ایران در رکود عمیق اقتصاد

ا  حـدود   تورم ساالنه. رشد منفی داشته است و امسال هم با آن مواجه خواهد بود
در مقابـو دالر از دسـت    1322درصد ارز  خود را از  13درصد است و ریال  13

 .داده است
ز اوایـو  شـود کـه ا   میلیـارد دالری مـی   23بخش ناچیزی از  ،کو این کمک به ایران

ایران از  ،عدم فرو  نفت و (توسط امریکا و اروپا)به دلیو تحریم نفت ایران  1321
هـای   میلیارد دالر ارز خارجی ایران که به دلیـو تحـریم   233دست داده و نزدیک به 

 .باشد بانکی، قابو دسترسی برای ایران نیستند، می
هـا نفتـی و    بـه ویـژه تحـریم    ها توسط امریکا، اقتصاد ایران، به دلیو معماری تحریم

میلیارد برای ایران  5تحریم نفتی به تنهایی ماهی . همچنان در رنن خواهد بود بانکی
اگـر  . میلیارد دالر از دست خواهـد داد  03شود، یعنی در این شش ماه ایران  تمام می

 .فرو  نفت به دست آورد، قادر به انتقال آن نخواهد بود زایران پولی هم ا
های ما علیه ایران پابرجا هستند؛ مانند عدم دسترسی به سیستم بـانکی   یمتمامی تحر

گـذاری در بخـش    جهانی، عدم امکان انتقال یا خرج نقدینگی خود، تحـریم سـرمایه  
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 .و تجارت امریکا با ایران... انرژی
ای و موشـکی ایـران جلـوگیری خـواهیم      ما همچنان از هر گشایشی در برنامه هسته

همراه . هایی که مقررات تحریم را مراعات نکنند، سد خواهیم کرد کرد و راه شرکت
داری امریکـا، بـیش از    با سایر همکارانم در دولت امریکا، تیم من در وزارت خزانـه 

به منظور حفظ فشار روی اقتصـاد  . ایم های گذشته، این کار را کرده بار در سال 133
در . شود نتخاب کنید یا امریکا، هر دو نمیایم که یا ایران را ا ها گفته ایران، ما به بانک

بـه  . توانـد صـادر کنـد    شکه بیش از ایـن نمـی  بمورد صادرات نفت، ایران حتی یک 
کنیم و آماده عمـو علیـه شـما     م که شما را رصد مییا تمامی فعاالن تجاری پیام داده

 .ها را نادیده بگیرید هستیم اگر تحریم
ایران را به قبول برداشتن اولین قدم، واداشت و راهنمایی خواهد بود برای  ،ها تحریم

زمان توقـف توافـق   . ای داشته باشد تواند سالح هسته یک توافق جامع که ایران نمی
 .نیست و ما این کار را نخواهیم کرد

 2011بهشت  اردی 15های مجازی  رسانه[ 2]
 2011آبان  22نت  ز پیک، نقو ا2011آبان  21اومانیته پنجشنبه [ 1]
 .2011آبان  10های مجازی، پنجشنبه  رونامه کویتی الرأی، نقو از سایت[ 23]
و  (www.Iranbook.com)مصاحبه مفصو آقای دکتر اعتماد با بنیاد مطالعات ایران [ 22]

و  125شـماره   12/2/2027روزنامـه اعتمـاد مـورخ    مصاحبه دیگـری از ایشـان بـا    
آقای دکتر اعتماد در بیست  .11ساعت  23/2/2012مورخ  BBCمصاحبه دیگری با 

 اسـالمی ای جمهـوری   از سیاست هسته ،های غرب سال گذشته، در مقابو زورگوئی
ای او، مورد توجه مسووالن قرار گرفته و اخیـراً یـک فـیلم     تبلیغات رسانه. دفاع کرد

آقـای  . انـد  مستند هم از او در هفتمین دورة جشنواره سینمای حقیقـت نمـایش داده  
 فقـط دکتر اعتماد به جای اینکه یک توجیه علمی ـ اقتصادی ـ زیست محیطی کنـد،    

و به جای عـذرخواهی از ملـت ایـران کـه مجـری یـک طـرح         تبلیغات کرده است
بلندپروازانه امپریالیستی بوده است، هنوز هم علیرغم هزاران سند و مدرک، کار خود 

 .کند را توجیه می
ای، انتشـارات مرکـز تحقیقـات     امنیـت ملـی و دیپلماسـی هسـته    حسن روحـانی،  [ 21]

 2013استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
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[20 ]Ali Vaes and Karim Sadjadpour, Iran’s Nuclear Odyssey, Cost and Risk, 

Carnegie Endowment for International Peace, 2013                                     

 پیشین[ 21]
 پیشین[ 25]
[21]                                                          World Energy Outlook (2005) 

[27 ]Concentrating Solar Power in The Mediterranean Region: 

www.dlr.de/tt/desktop default. aspx/ tabid-2885/4422-read-6573/ 

[22 ]www.middleeast electricity.com 

[21 ]Potential for economic Solar Desalination in the Middle East. 

www.sciencedirect.com/ 

[13 ]Wind and Solar Energy Developments in Iran www.itee.uq.edu.au/..../ 

H-Kazemi1.pdf 

[12 ]Renewable Energy Employment Effects: Germany www.bmu.de/ 

english/ renewable 
[11 ]Egypt-Solar thermal Project by The word Bank. www.worldbank.org/ 

R980Jkevoo 

[10 ]www. Middleeast electricity.com/ Renewable/ 

[11 ]www.middleeast electricity.com/ «ای است که پـ  از   ، دریاچه«دریاچه ناصر
کیلـومتر مربـع    153،5کیلـومتر طـول و    553ساختن سد آسوان مصر، ایجاد شـد و  

این دریاچه به نام رئی  جمهور فقیـد مصـر، جمـال عبدالناصـر،     . باشد سطح آن می
 .شود نامیده می

[15 ]www.greenpeace.org/international/press/report/energy revolutionreport 

[11 ]Cost of the Swedish Wast Nuclear Program, www.Sciencedirect.com/ 

Science/ article 
 پیشین[ 17]
ای نوین، کالدیکوت هلن، دکتر احمـد رجـایی و مهـین سـروری،      نبرد هسته رخط[ 12]

 2022همراه با هشدارنامه آندره ساخارف، شرکت انتشارات قلم، چاپ اول، 

http://www.middleeast/
http://www.middleeast/
http://www.itee.uq.edu.au/..../
http://www.middleeast/
http://www.middleeast/
http://www.greenpeace.org/international/press/report/energy
http://www.greenpeace.org/international/press/report/energy
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[11 ]Power to the People www.egypttoday.com./ article. Aspx? ArticleID=7036 
و روزنامـه جمهـوری    2171جـون   21، 2171آوریـو   15آینـدگان در  ی  روزنامه[ 03]

 Iran’s Nuclear Odyssey, 2013. P37                نقو از 2171جون  21اسالمی 

[02 ]www.publicintegrity.org/War Card/Default.aspx 
ی مهـرداد شـهابی و    ترجمـه « نـائومی کالیـن  »شته خانم ، نو«دکترین شوک»کتاب [ 01]

ی تخریـب کشـورهای    ، مستنداً و مفصـالً، شـیوه  2021، هکتاب آم ،میرمحمود نبوی
داری جهانی، انجام شده  مایهجهان سوم را در بعد از جنگ جهانی دوم که توسط سر

 «شـوک »در این کتاب توضیح داده شده است که تخریب را بـه شـکو   . آورده است
هـا   کنند که رهبران و مردم هدف تخریب، ابتدا گین و منگ شوند و تا مدت وارد می

؛ یعنـی  (Creative Destruction)« تخریـب خـالق  ». العمو نشان دهند نتوانند عک 
در  1331در سـال  . اسـت  !«اول تخریب و نابود کـردن و سـپ  خالقانـه سـاختن    »

 Office of)« بازسـازی و تتبیـت   ادارة»خارجه امریکا، واحد جدیدی به نام وزارت 

Reconstruction and Stabilization)       ایجاد شده اسـت تـا کشـورهایی کـه توسـط
در . آنهـا هـم مطالعـه شـود    « سـاختن »د، قبالً نرهبران امریکا، قرار است تخریب شو

، قابو دسترسـی  «تخریب خالق»های اینترنتی اطالعات بسیار زیادی در مورد  سایت
 .است

[00 ]Joseph E.Stiglitz and Linda J. Bilmes the Three Trillion Dollar War, 

April, 2008. 
[01 ]Statement on Signing the Iraq Liberation Act of 1998, October 31/1998 

www.Presidency .ucsb.edu/ws/?pid=55205 

[05 ]www.digarban.com/print/14934      13  2011مهر 
[01 ]www.ir.voanews.com/articleprintview/1808665.html 
[07 ]www.ir.voanews.com/ articleprintview/ 1767128.html  2011مهر  13شنبه 
[02 ]www.ir.voanews.com/ articleprintview/1776536.html  2011سوم آبان 
[01 ]www.news.gooya.com/politics/archives/2013/10/169239 print.phd  دوم

 2011آبان 
[13 ]www.digarban.com/print/15220 

http://www.egypt/
http://www.publicintegrity.org/War
http://www.publicintegrity.org/War
http://www.news.gooya.com/politics/archives/2013/10/169239
http://www.news.gooya.com/politics/archives/2013/10/169239
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 7/1/11آینده آنالین [ 12]
[11 ]www.pyknet.net/1392/04 azar/18/Page/mesbah.pdf. 22  2011آذر 
ــو از  [ 10] ــانیوز نقـ  www.gooya.com/Politics/archives/2013/12/172465رجـ

Print.php 
[11 ]www.rajanews.com/Print Friendly.asp?.... 
 2011یازدهم آذر  www.ammariyon.ir/fa/printنقو از  یادداشت روز کیهان [15]
[11] www.radiofarda.com/articleprintview/25/49673.html 

[17] www.radiofarda.com/articleprintview/25191397.html 

 ,Ninan Koshy, US Pivot risk Asia-Pacific Cold War: نگــاه کنیــد بــه [12]

www.atimes.com/ atimes/world/WoR-ol-230713.html 
 ”Pivot to The Pacilic? The Obama Administration “Rebalacling: و همچنین بـه 

Toward Asia,CRS Report for Congress, www.CRS.gov 

در کتاب جدید خود، بینش استراتژیک امریکا و بحران قـدرت  پیشنهاد برژینسکی  [11]
 مدیه، زیر چاپصوز، انتشارات جهانی، ترجمه دکتر علی بهفر

ا مسافرت خانم پـیالی بـه جـای احمـد شـهید و مالقـات هیـأت        ب موافقت ایران [53]
 .پارلمانی اروپا با خانم ستوده و آقای پناهی در سفارت یونان

را در اینجـا   ملـی  وحـدت مخـالف  بخشی از اظهـار نظـرات جنـاح اقتـدارگرای      [52]
 :آوریم می
دی در  1در مراسم بزرگداشت  ستاد کو نیروهای مسلح،، معاون مسعود جزايري -

هـای   گیری فتنـه  باید نسبت به شکو وزارت اطالعات»: خبرگزاری فارس گفته است
کـه  [ و خـاتمی اسـت  حتماً منظور هاشـمی  ]ضلع فتنه  1مراقبت کند چرا که جدید 

حصـر   بنده دالیو متقنـی دارم کـه  ... کنند خارج از حصر هستند، فتنه را مدیریت می
به کودتاگران فرصت مـدیریت مجـدد داده   در هی  کجای جهان .... باید تشدید شود

آحـاد مـردم، رزمنـدگان و    ... شود و اگر ایـن فرصـت داده شـود، اشـتباه اسـت      نمی
انـد،   بسیجیان ما در جنگ حضور داشتند و خیلی از آنها در این کشور سرهنگ شـده 

همه ما در فضـای جنـگ نـرم    ... گوییم یرو باید مراقب باشیم که چه چیزی م از این
باید جنگی فکر کنیم و کسانی که به این فضـا اعتقـاد ندارنـد اگـر     ... کنیم تنف  می

http://www.pyknet.net/1392/04
http://www.pyknet.net/1392/04
http://www.gooya.com/Plitics/archiveo/2013/12/172465
http://www.gooya.com/Plitics/archiveo/2013/12/172465
http://www.rajanews.com/Print
http://www.rajanews.com/Print
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کسانی که مسـئولیت  ... برند راهه می مسوولیتی در کشور داشته باشند جامعه را به بی
رو نبایـد   هایشان بُرد دارد از این گویند و بدانند که حرف مراقب باشند چه میدارند، 
 (2011ماه  دی 1سایت دیگربان )« های دشمن شاد کن بزنند حرف

، دبیرکو مؤتلفه اسالمی، در مصاحبه با خبرگـزاری ایسـنا گفتـه    محمد نبی حبیبی -
گویند رفـع حصـر و آزادی زنـدانیان در     می( سخنگوی دولت)آقای نوبخت »: است

شهید  11اند که موجب قتو  دهای ایجاد کر سران فتنه حادثه... دستور کار دولت است
هـا و   حامیان و مشـوقان ایـن فتنـه بـه نـوعی مباشـر در ایـن قتـو        . شد 22در سال 

العموم در این مورد وظایفی دارد بر فـرض هـم در ایـن     مدعی. باشند می... گری فتنه
دهـد؟ مگـر    ها را چه کسـی مـی   سکوت شود، پاسخ شاکی خصوصی این قتومورد 
« طــر قــراردادن اســتقالل کشــور جــرم کمــی اســتفروشــی و در معــرض خ وطــن

 (11آذر  22های مجازی  رسانه)
هـای   در شـبکه  که ،«ولی امر»، فرمانده سپاه حفاظت سخنان آقاي ابراهیم جباري -

از قول . روز شنبه بیستم مهر، منتشر شد« ها یسنگر»و « افسران جنگ نرم»اجتماعی 
ها دهان بـه   تر از آن هستند که با آن خاتمی و امتالهم کوچکاال  و»: وی نقو شده که

خاتمی همواره حامی عبدالکریم سرو  بود و هیچگاه از او و افکـار  ... دهان شویم
 (2011مهر  12دیگربان )« برائت نجست ا  شیطانی

، امام جمعه مشهد، در مصاحبه با آدینه تهران گفته است که الهدي سید احمد علم -
توسط دادستان انجام شده و این حصر با توجه به حصر موسوی و کروبی و رهنورد 

گر داشتند و به دلیو جلـوگیری از ایـن    های خارجی فتنه ارتباطاتی که اینان با جریان
 (11آذر  27های مجازی  رسانه. )ر، صادر شدام
سران فتنه به جـرم  »: نژاد، مدعی گردید که احمدی اطالعات، وزیر حیدر مصلحی -

عدام شوند، اما بنا به رأفت و عطوفت نظام حق نف  کشـیدن  االرض باید ا مفسد فی
طلبان جایگاهی در بین ملـت ایـران ندارنـد و قصـد      او ضمناً گفت که اطالح« دارند

توانـد   دارند با بلوا نظرها را به خود جلب نمایند اما باید بدانند که این اقدامات نمـی 
اهیـت آنهـا بـرای همـه ملـت      تأثیری در دادن مشروعیت به آنها ایفا کند چرا کـه م 

 (2011آذر  11های مجازی  رسانه. )مشخص است
، در واکنش به گفته آقـای مصـلحی، وزیـر اطالعـات     علی مطهري، نماينده مجلس
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بـا ایـن   »: نژاد، که به میرحسـین و کروبـی؛ اتهـام محاربـه داده بـود، گفـت       احمدی
ای مصـلحی را مبنـا   اگر این منطق آق... اطالعات فقهی چگونه وزیر اطالعات شدید

شود  متالً تکلیف خود آقای مصلحی چه می. شوند قرار دهیم خیلی افراد محارب می
که در زیر مجموعه ایشان بر خالف قانون، کارگذاری دستگاه شنود در دفتر کار من 

اولـین کسـی   ... مشخصه اصلی محارب بودن دست به سالح بردن است. اتفاق افتاد
چـرا  ... شـکنی کـرد   نژاد است که بارها قـانون  ی احمدیاغی است آقابکه محارب و 

پـیش از  ... کـرد  اغی ندانست و بلکه حمایت مـی بآقای مصلحی ایشان را محارب و 
آنکه انصاف و خیرخواهی در قضاوت ایشان در کار باشد، هواهای نفسانی در میـان  

 (2011جرس، اول آذر )« است
اری در مورد امکـان سـفر آقـای    ، عضو شورای مرکزی جبهه پایدقاسم روانبخش -

خاتمی در »: خاتمی به افریقای جنوبی و شرکت در مراسم تشییع جنازه ماندال گفت
سفرهای خارجی قابو اطمینان نیست و باز هم احتمال دارد این سفر نیز در راسـتای  

آقای خاتمی به منظور دریافـت   22منظور وی اشاره به سفرهای سال ]چنین اهدفی 
 (2011آذر  22نواندیش )« .باشد![ 22فتنه اعانه برای 

گران با سوء استفاده از شرایط  فتنه»: موقت تهران، گفت آقاي خاتمی، امام جمعه -
پـررو و   ،موجود و پست گرفتن برخی از دوستان و شـرکای جـرم خـود در دولـت    

مقـام معظـم رهبـری    ... . ، فضای آنـان اسـت  کنند فضا اند و احساس می طلبکار شده
ای  از واژه فتنـه اسـتفاده کردنـد امـا عـده      22بار در خصوص حوادث  133بیش از 

؛ 11آذر  25جمعـه  )« گوینـد کـه فتنـه چیسـت و ایـن مرزهـا را کنـار بگذاریـد         می
www.news.gooya.com/plitics/archive) 

به آقای جنتی که آقایـان موسـوی و    1/1/11ای در مورخ  در نامه آقاي علی مطهري
خوانده بود، آن را باطو اعالم کرد و با مـاده  « االرض محارب و مفسد فی»کروبی را 

 (1/1/11های مجازی  رسانه. )قانون مجازات اسالمی، منطبق ندانست 177
بــه  11آذر  21نــژاد در روز  ، وزیــر اطالعــات احمــدیآقذذاي حیذذدر مصذذلحی -

در دانشگاه  11آذر  21شنبه  که در روز سه در جواب آقای ظریف خبرگزاری فارس
تواند با یک بمب، تمام سیسـتم دفـاعی ایـران را از کـار      آمریکا می»: تهران گفته بود

دهنده نفهمی صاحب آن است و برای ایـن   چنین حرفی نشان...»: گفته است« بیندازد
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 (11آذر  21های مجـازی   رسانه)« .ران را بشناسدافراد زود است که قدرت نظامی ای
ها وزیر اطالعـات بـوده اسـت، حـداقو، اطالعـات       آدم انتظار دارد که کسی که سال

آیـا آقـای   . عمومی او از توان نظامی کشـورهای جهـان بـه واقعیـت نزدیـک باشـد      
مصلحی از توان نظامی امریکا اطالعات کلی دارند؟ یا با اینگونه سخن گفـتن قصـد   

میلیـارد   223های اطالعاتی امریکا ساالنه  فریبی دارند؟ بودجه دستگاه وهین و عوامت
هـای   این بودجه و این دسـتگاه . باشد دالر است و این یک سوم کو بودجه آلمان می

آقـای  )است  12برای پروژه آمریکای قرن . اطالعاتی برای مبارزه با تروریسم نیست
جـواب  (. 11بهمـن   21مه افـق صـدای امریکـا،    مهر، کارشناس اطالعاتی، برنا تجلی

تلویزیون دوشـنبه شـب    1گانه سپاه با کانال  آقای مصلحی را مصاحبه فرماندهان سه
و تکیـه بـر   « ناهمتراز»آنجا که فرمانده نیروی زمینی از اصول جنگ . دادند 15/1/11

آیـا  . نیستامریکا همتراز  با او گفت که قدرت نظامی ما. پدافند غیرعامو، تأکید کرد
دانند که امریکا ماهانـه در کشـورهای پاکسـتان،     آقای مصلحی و همفکران ایشان می

افغانستان، هندوستان، عراق، عربستان سعودی، ایاالت متحده امریکـا، مصـر، ایـران،    
کنـد کـه    میلیارد تلفن را شنود مـی  215... اردن، آلمان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، هلند و

وزیر انگلی  هم در میان  حدان آن مانند صدراعظم آلمان و نخستحتی مکالمات مت
آیا وزیـر محتـرم    (www.cryptome.org/2013/10/nsa-125b-calls.htm) آنهاست؟

ای جدید امریکا و مراکز تحقیقاتی آنها در زمینه  های هسته اطالعات پیشین از سالح
، خانم «ای نوین برد هستهخطر ن»کتاب بسیار ارزشمند )ای اطالع دارند؟  سالح هسته

کالدیکوت هلن، ترجمه دکتر احمدعلی رجایی و مهـین سـروری، انتشـارات قلـم،     
 هـا  آیا آقای مصلحی مطلع هستند که به قول چامسکی اجداد ایـن امریکـایی  ( 2022

انـد و از   پوست بومی را قتو عام کرده پ  از تسخیر قارة امریکا، یکصد میلیون سرخ
دهند؟ آیا  ها به خود تردیدی ـ در هی  کجای جهان ـ نمی   بومیکشتن و نابود کردن 

منتشـر   1332سپتامبر  10آقای مصلحی خبر دارند که در یک طرح تحقیقاتی که در 
بینی شده است که بین  ای پیش شده است، برای مقابله با ایران استفاده از سالح هسته

آیـا   (www.csis.org.cordsman)ی فـوری خواهـد داشـت؟     میلیون کشته 12تا  21
اطالعـی دارنـد کـه تخریـب را در      HAARPآقای مصلحی از سالح جدیدی به نام 

دهد؟ آقای مصلحی که معتقـد   انجام می... پوشش عوامو طبیعی؛ مانند زلزله، سیو و
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دولــت دهــم در دو ســال پایــانی عمــر خــود دچــار مشــکالتی شــد و »: اســت کــه
( 11ماه  دی 1ها  رسانه)« ت دست داشتندهای اطالعاتی در ایجاد این مشکال سروی 

معموالً آقـای  . در حالیکه وزیر اطالعات بودند! ها را نگرفتند؟ چرا جلوی این دست
انـد   متو اینکه گفته. آدرس و مستند، عادت دارند های بی مصلحی به بیان چنین گزاره

ان، مهر، در مراسم عزاداری محـرم در مهدیـه اصـفه   )حزب توده پست سر فتنه بود 
المللـی بـر    ، جنگ بین22اند که فتنه  و در همان سخنرانی گفته( 11دی  20ها  رسانه

های غلط دادن، چیسـت؟ گمـراه    ها و آدرس نمایی هدف از این بزرت. علیه نظام بود
دارند، بـا چـه جرأتـی     را اگر آقای مصلحی این اطالعات کردن مردم؟ خودفریفتن؟

و با سرنوشت یـک ملـت   ! زنند؟ چرا بلوف می گویند؟ و اگر ندارند، چنین سخن می
انـد کـه    بـوده  را آقـای مصـلحی وزیـر اطالعـات     !کننـد؟  بـازی مـی   خطرناکچنین 

انـد از نفـوذ و    ای جلـوگیری کننـد و نتوانسـته    اند از ترور دانشمندان هسـته  نتوانسته
جلـوگیری کننـد، چگونـه    ... یم ولـ مهدی، فنت،   کتخریب بدافزارهایی چون استا

داننـد کـه فـاو و جزایـر      دهند؟ آیا آقای مصلحی نمی شعار مقابله با امریکا میچنین 
. مجنــون را صــدام، پــ  نگرفــت، اطالعــات امریکــا بــود کــه او را قــادر ســاخت

گرایی، از وظایف دستگاه اطالعاتی و وزیر آن است و وزیر سابق باید بداند که  واقع
ی  ی اقتصادی، توسـعه  ، توسعهی سیاسی نقطه ضعف امریکا در جهان کنونی، توسعه

چیـزی کـه    .مانده است، نـه درگیـری نظـامی    فرهنگی و اخالقی جوامع جهان عقب
 .گاندی و ماندال و علی عزت بگوی ، انجام دادند

در سـخنرانی   11آذر  25، در روز جمعه نژاد كامران دانشجو، وزير علوم احمدي -
نفـاق اسـت و اسـتعداد    تـر از   فتنـه خطرنـاک  »: های نماز جمعه گفت پیش از خطبه

اگر همه دانشگاه را هم مسـجد کنـیم، دانشـگاه    ... بازسازی خود در دانشگاه را دارد
باید هنجارها، فرهنگ و علوم انسانی خود را از غرب جدا کنیم و . شود اسالمی نمی

باید از حضـور اهـالی فتنـه در دانشـگاه جلـوگیری      ... نشگاه هویت اسالمی بگیرددا
ایـن چـه تفـاهمی اسـت     ... کند فتنه هرج و مرج را به اسم آزادی نهادینه می... کنیم

که دو طـرف ایـران و امریکـا برداشـت و تفسـیر خـود را       [ منظور توافق ژنو است]
« ن پـای میـز مـذاکره آمـده اسـت     ای ایـرا  آمریکا از تـرس پیشـرفت هسـته   ... دارند

 (11آذر  25های مجازی  رسانه)



 توافق ژنو؛ مصالح، منافع و امنیت ملی/  001

: ، گفـت «تسنیم»، مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه، در گفتگویی با مجتبی ذوالنور -
رضان در عاشورای عتم.... موسوی و کروبی محارب هستند و حکم آنها اعدام است»

رقصـیدند و علیـه    مخـتلط مـی  .... صلواتی مشروب گذاشـته بودنـد  های  ایستگاه 22
آبـان   12 (www.digarban.com/node/15563). دادنـد  های اسالمی شعار می ارز 
2011 

هـای   جرم»: ، فرمانده قرارگاه عمار، در گفتگو با تسنیم گفته است کهمهدي طائب -
آقایان موسوی و کروبی فقط شاهد داخلی ندارند بلکه مؤمنین در سراسـر جهـان از   

این آقایان برای کسانی کار کردند کـه  ... مجرم بودن آنها بودند شاهد ،ها طریق رسانه
افتد مـأمور   گونه عاطفه و یا تعهدی ندارند، همین که منافع خودشان به خطر می هی 

بنـابراین اگـر اینهـا از حصـر     . دارند ترین آدم خودشان را از سر راه برمی و سرسپرده
کسانی که روزی آنها را برای فتنه  خانگی آزاد شوند به احتمال قریب به یقین توسط

ها برای اینکه نظام اسالمی و مسـلمانان و اسـالم را بـدنام     کردند، همان پشتیبانی می
کنند، این آقایان را سر به نیست کرده، بگویند افراد رادیکال تندرو این کار را انجـام  

از ی به هر حال نگه داشتن کروبی و موسوی در حصـر بـه نـوعی جلـوگیر    ... دادند
بنابراین آنها باید شاکر نظام اسالمی و دستگاه قضـایی باشـند   .... کشته شدن آنهاست

 (2011آبان  11)« .کنند گونه آنها را حفاظت می که این
العـاده نظـام اسـالمی     اگر رأفت فوق»: ، امام جمعه تهران، گفتآقاي احمد جنتی -

سر اینها گذاشـته و گفتـه اسـت     نظام خیلی منت بر... شدند نبود، اینها باید اعدام می
حاضـر  .... بمانید و زنده باشید و در خانه خودتان باشید و بهداشت را رعایت کنیـد 

 (2011نماز جمعه اول آذر )« نیستند از کردة خود اظهار ندامت کنند
بـه امـام   »: ، وزیر اسبق اطالعات، در گفتگو با تلویزیون گفتـه آقاي علی فالحیان -

مهـر   21های مجـازی   رسانه)« .آید ت اطالعات با تقوا جور درنمیگفتم کار در وزار
2011) 
متضاد با طرفداران حصر و ای از دلسوزان مملکت هم مواضعی متفاوت و حتی  عده

قبالً از مواضع آقای علی مطهری ذکری . اند اعدام و کشتن رهبران جنبش سبز گرفته
 :آوریم در اینجا چند اظهارنظر را می. کردیم

، اقتصاددان دلسوزی است که از موضع منـافع اقتصـادی   اي دكتر محسن رنانیآق -
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: گویـد  مـی « فرارو»ولی در مصاحبه با . زند مملکت، گریزی به مسائو سیاسی هم می
، و عفـو  22حو و فصو سریع مناقشه اتمی، آشـتی ملـی و حـو و فصـو مناقشـه      »

ایـن  « ز انقـالب عمومی؛ یعنی حو و فصو مسائو سیاسی داخلی کـو دوران پـ  ا  
خطیب جمعـه تهـران   »: گوید او می. های هستند که به اقتصاد وارد شده شوکمسائو 

کند، یعنی ندانسته دارد به بخش خصوصـی   صحبت از اعدام رهبران جنبش سبز می
دهد که دست نگه دارید ممکن است به زودی در این کشور تحـوالتی مهـم    پیام می

اکنون اولویـت اول اقتصـاد   ... را در ابهام فرو ببردهای شما  رخ دهد که آینده سرمایه
 (2011آذر  1فرارو، دوشنبه )« است« ثبات»نیست بلکه « رشد»ما 
: با خبرگزاری فارس گفتـه اسـت   11آبان  22، در مصاحبه روز شنبه علی مطهري -
تقلـب   22کسانی هستند که حاضرند با سند و مدرک ثابت کنند در انتخابات سـال  »

نـژاد در قـدرت بـوده     خواستار تداوم حضور محمـود احمـدی  شد و سپاه پاسداران 
رند که بـه عقیـدة   گرایان نسبت به مسئله حفظ نظام دید خاصی دا اکتر اصول... است

در مسئله حفظ نظام، ضـایع شـدن حقـوق مـردم را     ها  آن. من دیدگاه درستی نیست
صورت گرفت این  22نوع برخوردی که با معترضان سال . کنند خیلی مهم تلقی نمی
نـژاد   من معتقدم که اگر آقایان موسوی و کروبی و احمـدی ... کند مطلب را تأیید می

شدند، فتنـه همـان روزهـا تمـام      مزمان محاکمه علنی میطور ه های اول به همان ماه
شده بود اما چون یک طرف دیده نشد و متأسفانه فقط از یک طرف انتقاد شد و بـه  

ها آزادی ندهید که  تا زمانی که شما به آن... ها نیز آزادی داده نشد که حرف بزنند آن
هـا از   ازه بدهیـد آن شـما اجـ  . ها همه باطو است بیایند حرفشان را بزنند، این حرف

خودشان دفاع کنند؛ موسوی، کروبی، هاشمی و خاتمی و دیگران حرفشان را بزننـد  
رهبری را هـم قبـول   . ها اصو انقالب و نظام را قبول دارند آن. تا مردم قضاوت کنند

نژاد آمد و کشور را به هـم ریخـت و همـه را بـه      فقط این وسط آقای احمدیدارند 
نـژاد را نخـورد    تنها کسی که در کشور فریب آقای احمـدی . ..جان یکدیگر انداخت

گرایان نوع نگاهی که بـه   اصول... داردآقای هاشمی بود و گفت او برای کشور خطر 
درصـد   13 ،22در جریـان سـال   ... والیت فقیه دارند، دست و بالشان را بسته اسـت 

ه باشد، ولی همه نژاد صالح نیست ادامه داشت گفتند مدیریت احمدی گرایان می اصول
این کار غلطی است که رهبری را در موضـوع  . نژاد است گفتند تمایو آقا به احمدی
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شـورای نگهبـان   ... اشکال دوم اینکه سپاه و بسین وارد شدند... انتخابات داخو کنیم
فی  آقای جلیلی را تأیید کرد، ایشان نقص عضو دارند، حال علتش هرچه بوده جهاد

چیز دیگر کاری نداریم، رئی  جمهور گاهی باید بـرود سـر پـروژه    اهلل بوده یا  سبیو
 «گویید در کوه و بیابان، چرا آنجا چیزی نمی

(www.news.gooya.com/ politics/ archives/ 2013/11/169773 print.phd) 

، رئی  مجمـع تشـخیص نظـام، در دیـدار بـا فرزنـدان آقـای        هاشمی رفسنجانی -
بری گفـتم اگـر اتفـاقی بـرای محصـورین رخ دهـد       به ره»: موسوی و کروبی گفت

شرایط آقایان کروبـی و موسـوی حصـر    .... ننگش همیشه بر دامن نظام خواهد ماند
ــت    ــرادی اســ ــدان انفــ ــه زنــ ــت بلکــ ــنبه )« نیســ ــان  11یکشــ  2011آبــ

www.news.gooya.com/politics) 
گزار  داد که تلفن شخص میرحسین توسـط نهـاد    0191آبان  11سايت كلمه در 

اسم نهاد و آن فـرد   ،کلمه! منیتی، بدون اجازه، به فردی در نهادی واگذار شده استا
 .داند که اگر این اقدام اصالح نشود، اعالم خواهد کرد را می

ها  رسانه)در برنامه تلویزیونی شب آفتابی  مصطفی پورمحمدي، وزير دادگستري -
 (:11دی  7

ها فسـاد   تحریم. گستر  فساد در جمهوری اسالمی شد سبب المللی های بین تحریم
ها با گستر  فساد در ایـران را بـه    ما ارتباط تحریم. اقتصادی را در ایران توسعه داد

 .ایم های سازمان ملو هم اعالم کرده مقام
هـای نفتـی، گـاز و     ، رئی  اتحادیـه صـادرکنندگان فـرآورده   حسن خسروجردي -

 (:11دی  27ها  رسانه)نا پتروشیمی، در مصاحبه با ایس
. صادرکننده موفق بخش خصوصی در بخش نفت خام بر خورد خـوبی نشـد  با تنها 

متأسفانه یکـی هـم کـه در ایـن میـان      . نمایی خود  بود اشتباه بابک زنجانی بزرت
توانست به صادرات نفت خام اقدام کند متأسفانه شاهد هستیم کـه نتیجـه بـرای آن    

 .فرد منفی بوده است
 (:91دي  01ها  رسانه) كیهان 

هـا، پوسـت خربـزه زیرپـای دولـت جدیـد        گران حامی تحـریم  باید مراقب بود فتنه
هـا را   نگذارند و قدرت مانور دولت از طریق بخش خصوصی برای دور زدن تحریم
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 .از دولت سلب کنند
 : نگاه کنید به[ 51]
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