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 پیشگفتار

ی جهاانی باه    اول ا در چهارده سال گذشته، جمهاوری اساالمی، باا جامعاه     
ای خود بوده است و هنوا هم،  های هسته رهبری امریکا درگیر چالش فعالیت

ان ادامه دارد و با انتخااب تراماد در   این چالش همچن« برجام»پس اا توافق 
پاس اا  . ی این چالش در آینده چه خواهد شد امریکا، معلوم نیست که نتیجه

که به جنگ با عاراق پایاان داد؛ ایان توافاق، مهمتارین       133پذیرش قطعنامه 
ی  المللی جمهوری اساالمی ایاران باوده اسات کاه باا اراده       اقدام سیاسی بین

واارت خارجه ا ساامان انرژی اتمی، حاصل شده  رهبری و مهارت تیم فنی 
 .است

ای ایران، بارای فعااالن ملای ا ماذهبی و رهباری آن        دوم ا چالش هسته 
امنیت ملی ایاران باوده    ی اهلل سحابی، مهمترین دغدغه عزت شادروان مهندس

هنوا امکان فعالیت محدودی وجاود  که  3134است و به همین دلیل در سال 
نادای صالح و   »ی تحلیلای تحات عناوان     ن یک جازوه داشت، شورای فعاال

خاود را مطارح    ، منتشر ساخت و نقطه نظرات«آاادی، در شرایط خطیر ملی
باشد و واکنش منفای اا   های مجاای در دسترس می این جزوه در رسانه. کرد

 .طرف مسووالن مملکتی نداشت
ال های اعم و وقایع پس اا آن و محدودیت 3133سوم ا پس اا انتخابات  

شده و فوت مهندس سحابی، هرگونه اظهارنظر و عمال سیاسای اا شاورای    
فعاالن سل  شد و امکان هیچگونه کار جمعی برای اعضای آن، مقدور نباود  
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آقای دکتر روحانی و علنی شادن ماذاکرات عماان و بعاد     با انتخاب . و نشد
، و درخواسات  1+3گیار ایاران باا     و شروع دیپلماسی نفس 1+3مذاکرات با 

قای روحانی اا دانشگاهیان برای اظهارنظر علنی، اینجان  به عنوان یک فرد آ
و فقط اا موضع امر به معروف و نهی اا منکر، سعی کردم کاه اوال  ا چاالش    

های داخلی را تحلیلی مطرح کنم و ثانیا  ا اا رویکارد    ای ایران و بحران هسته
شبح جنگ علیه ایران  کننده حمایت کنم تا دولت آقای روحانی و تیم مذاکره

باه  . که طرفداران قدرتمندی در امریکا و بخشی اا اروپا، داشات، دور شاود  
همین منظور، در هر مقطع اا مذاکرات؛ یعنی توافق ژناو، ماذاکرات بعادی و    

 .تفاهم لواان، نظر خودم را منتشر کردم
ی آقاای روحاانی    های اعالم شده این نظرات در راستای حمایت اا برنامه

ام که باه   ام و نه هیچوقت سعی کرده من نه آقای روحانی را تاکنون دیده. بود
بارای  . دولتمردی در جمهوری اسالمی اا موضع منافع شخصی نزدیک شاوم 

اعالم ایان نظارات   . من امنیت ملی، منافع ملی و مصالح ملی اصل بوده است
 ایرا؛. برای من گران تمام شد

ه قول آقای یونسی، وایر اسابق ایان   ی واارت اطالعات که ب چهارم ا بدنه 
درصادد خااموش کاردن ایان     « .در اختیار دولت روحاانی نباود  »: خانه واارت

ی یاک اساتدالل مساخره و     صدای حمایت اا امنیات ملای برآماد و بار پایاه     
مضحک و کامال  مشکوک ضدقانونی، اا دادستان تهاران کاه هایو تاوجهی باه      

این پرونده، اا خاود نشاان ناداد،     قانون و شأن و منزلت جمهوری اسالمی، در
هاا،   ملای ا ماذهبی    3132ی ساال   کمک گرفت و حکم شامل مرور امان شده

واارت اطالعات  .سال به اجرا درآورد و مرا بااداشت کرد 32علیه مرا، پس اا 
ی جدیدی را هم کلید اد تا این دو پروناده آنقادر    ، پرونده«کاری محکم»برای 

ی، نتواناد اا  ا حامی ماذاکرات هساته  « جسور»که فرد داشته باشند « همپوشانی»
ماه اندان هرچه برای مقاماات   31در ! کند« فرار»چنگال سناریوی طراحی شده 

در قاوای قضاائیه و   . فایده باود  نوشتم و برای اجرای عدالت استمداد کردم، بی
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 .مجریه، هیچکس، مقید به یک پاسخ خشک و خالی هم نبود
یر، قضات دادگاه بادوی و تجدیادنظر، هرچاه در    ی اخ پنجم ا در پرونده 

« ماتهم »واارت اطالعات نوشته بودند، امضا کردند، بدون آنکاه بدانناد ایان    
مان کاه در ساال    . گوید و تاکنون چه گفته و چه کرده است کیست و چه می

ی قضااوت و حکام    که حکم قبلی من قطعی شده باود، مازه   3132تا  3163
چشاایده بااودم در ایاان پرونااده بااه عمااق قاضاای در جمهااوری اسااالمی را 

با تماام وجاود   « علم قضات»و « استقالل»، «عدالت»، «اخالق»، «قانونمداری»
خاصاه کاه در    .گذرد ی قضای ما چه می پی بردم و خوب فهمیدم که در قوه

بند شادن باا حادود هازار نفار اا متهماان        اوین و هم 3ماه اندان در بند  31
 .م که یک روای آنها را بیان خواهم داشترنگارنگ، خیلی چیزها فهمید

ی  ای رسامی توساط ریاسات قاوه     بخشنامه 3131فرودین  32ششم ا در  
ایان بخشانامه مساتقیما  و     35قضائیه و با موافقت رهبری منتشر شد که بناد  

شد وآن این بود که هر  مستقال  و بدون شرط و محدودیت شامل حال من می
پنجم انادان خاود را کشایده باشاد، بایاد       سال که یک 41مرد اندانی باالی 

ی  این بخشنامه با همین صراحت تاکنون دربااره . بدون قید و شرط آااد شود
 .کند من اجرا نشده است و دادستان تهران اا اجرای آن جلوگیری می

هاای متعادد اا گذشاته و عاارض      هفتم ا به دلیل شرایط سنی و بیماری  
به بیمارستان اعزام شدم که باا یاک عمال     شده در اندان، باالخره برای مداوا
وثیقه مرخصای   مزید بربا  های من درمان شد جراحی عروق، یکی اا بیماری

کانم   اکنون هم اا آن مرخصی استفاده می استعالجی به من تعلق گرفت و هم
فروردین  32رسد که مقامات قضایی، علیرغم صراحت بخشنامه  و به نظر می

 .دهند اا خود جهت اجرای آن نشان نمیای  ه ، تاکنون اراد3131
هشاتم ا اا مرخصای اساتعالجی اساتفاده کاردم و مقاماات مرباوط باه          

ای را بدون دخل و تصرف باه صاورت کتااب اخیار تجمیاع       مذاکرت هسته
کنم تا خود مستندی باشد بر اتهام من در دفاع اا  اکنون منتشر می نمودم و هم
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ساااان واارت   کر دهام کاه پروناده   ولی ایان را بایاد تاذ   . ای مذاکرات هسته
 سنف. اطالعات آنقدر هوشیاری داشتند که مستقیما  به این نوشته اشاره نکنند

اتهاامی کاه واقعاا  و    . ملی ا مذهبی بودن مرا مستمساک قارار دهناد    « اتهام»
حقیقتا ، اعتقادی است و با درخواست اا وایر محترم اطالعاات ساعی کاردم    

عیاان  خانه  در آن واارتی ملی ا مذهبی را   وندهساای مسووالن پر که پرونده
 .ساام و درخواست رسیدگی کنم

اکناون پزشاکان     الاذکر هام   فاروردین فاوق   32ی  بر بخشنامه نهم ا عالوه 
متخصص جراحی مغز و اعصاب و غدد و ارولوژی و جراحی عروق هم باا  

 اناد،  بیان نظرات تخصصی خود، تحمل اندان را برای من غیارممکن دانساته  
 !لذا منتظر کمیسیون پزشکی پزشک قانونی، هستیم تا چه پیش آید؟

 1995حسین رفیعی ـ آذرماه 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 فصل اول

های  ، تحقق وعدهتوافق ژنو؛ مصالح، منافع و امنیت ملی

 انتخاباتی آقای روحانی

 2931اسفندماه 

 
 





 
 
 
 

 :پیشگفتار

اساالمی،   ریو تخریا ؛ نظاام جمهاو     اول ا این نوشاتار در صادد تضاعیف    
سااای   رهبری و قانون اساسی نیست بلکه، هدف آن کوششی جهات مصاون  

دغدغاه نویسانده، امنیات ملای،     . های داخلی و خارجی است ایران، اا تهدید
هاا و نقاد و    اگار در ماواردی بیاان واقعیات    . مصالح ملی و منافع ملی اسات 

 .شدبا ها تند و گزنده است، به منظور تأثیرگذاری بیشتر می اعتراض
، منتفای شادن حملاه    32دوم ا علیرغم، انتخاباات امیدوارکنناده خارداد     

؛ هنوا تهدید باه تخریا  ایاران،    1+3نظامی امریکا به سوریه و توافق ژنو با 
، منتفای  "تغییار رژیام   "اسالمی و سرنگونی حاکمیت آن و  نابودی جمهوری

بااروت  منطقاه انباار   : همانطور که یکبار رهبری هم گفته اسات . نشده است
هاا،   شناسای تهدیاد   آسای  . بینای کناد   تواند آینده را پایش  است و کسی نمی

شاتاب تحاوالت،   . باشاد  ضرورت حیاتی این مرحله اا تااریخ مملکات مای   
شناسای بارای حفای کیاان      آسی . سااد رصدکردن دائمی آنها را ضروری می

تشاویش اذهاان   »مملکت، وظیفه هر ایرانی است حتای اگار باه نااحق باه؛      
، «تبلیا  علیاه نظاام   »، «برانداای قاانونی »، «تهدیدکننده امنیت ملی»، «عمومی

و تهدید به اندان و محکومیت در دادگاه و اا هجوم دیگاری مانناد   « اخطار»
ارایابی بر حق و نااحق  . به اپوایسیون قانونی و متعهد؛ خبر دهند 3163سال 

 .را باید به جای دیگری واگذار کرد
ای شده است کاه   کننده نو، وارد مرحله بسیار تعیینسوم ا ایران با توافق ژ 

، تأساایس 3116عواقا  و پیامادهای ایاان مرحلاه ممکان اساات اا انقاالب      
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لاذا ضارورت   . اسرائیل و نتایج جنگ اول جهانی در منطقه هم، کمتر نباشاد 
حساسیت تمامی نیروهای ملی، مستقل و مسلمان و غیرمسلمان ایرانی را باه  

دهاد؛   ین مرحله ما را بر سار یاک دوراهای قارار مای     گذر اا ا. طلبد جد می
ی دساتووردهای ملای یکصاد سااله و اساتعدادهای       تخری  و ناابودی هماه  

ی، پیشارفت، رفااه و    ی مملکت و یا حرکت پایادار در مسایر توساعه    بالقوه
 .آرامش

چهارم ا پس اا این توافق، مخالفت با آن در ایران و امریکا باروا شادید    
انگلیس، آلماان، فرانساه، چاین و    )کشور دیگر این توافق داشته است و پنج 

این حکایت اا عماق تانش و چاالش باین ایاران و      . خاموش هستند( روسیه
باا آن  ( اا طارف اسارائیل  )طلبان امریکایی اصاالتا  و نیابتاا     جنگ. امریکاست
جناگ و تخریا  کشاورها ا     . کنناد، منطاق آنهاا معلاوم اسات      مخالفت می

ز آنها ا یک تجارت پرسود است ولی مخالفاان ایرانای    خی مخصوصا  نوع نفت
گیرند که در آنها اا مافیاهاای اقتصاادی ا     این توافق طیف وسیعی را دربر می

خااواران در فضااای بلبشااوی کنااونی و معتقاادان  داللاای ا نظااامی تااا راناات  
بدون دغدغاه مصاالح و مناافع     "حق ا باطل "ایدئولوژیک و طرفداران جبهه 

 .گیرد ملی را دربر می
پنجم ا ضرورت پرداختن جدی به تهدید مخالفان خارجی و داخلی ایان   

ما در این نوشته، سه سناریو طراحی شاده توساط   . توافق، بسیار حیاتی است
غرب که در نهایت با منافع، مصالح و امنیت ملی همخوانی ندارند، شناساایی  

ی بادیلی را  در مقابل آنها، ساعی شاده ساناریو   . کرده و به تفصیل آورده ایم
ارائه دهیم که در راستای قانون اساسی و توسعه جاامع و پایادار کشاور مای     

 .باشد
آقااای روحااانی، در دوران تبلیغااات انتخابااات و ماادت کوتاااه ریاساات  
جمهوری؛ نشان داده اند که مشکالت و تا حدودی راه حل ها را می فهمناد  

رصورت حمایت هماه  بدیل ارائه شده در این نوشته می تواند، د. و می دانند



 15/  توافق ژنو؛ مصالح، منافع و امنیت ملی

جانبه حاکمیت و مردم، ورای اا توافق هسته ای، توسط دولت آقای روحانی 
 .به تحقق نزدیک شود

 مقدمات

ا توفیق مقدماتی ایران در دیپلماسی خاارجی، در مادت کوتااه خادمت       اول
آمریکا باه ساوریه و توافاق مقادماتی      دولت جدید که به جلوگیری اا حمله 

ی شروع دسات آوردهاای مهمای     منجر شد، نقطه 1+3ای با کشورهای   هسته
اا منطقاه و ایاران    –حداقل بطور موقت  -توانند باشند که سایه جنگ را  می

 .دور کرده است
اند که ایران در جایگزین  گران غربی، تأیید کرده مسووالن روسیه و تحلیل

 ی آمریکا و یا غارب باه آن   کردن خلع سالح شیمیایی سوریه، به جای حمله
کشور، نقش جدی داشته و اا نفوذ خود در سوریه اساتفاده کارده تاا عماال      

آقاای روحاانی   . جلوی حمله به این کشور، و تخری  بیشتر سوریه را بگیرد
ماا، هام باا     باا  او. ای داشات  ی خاود باه آن اشااره    هم در گزارش صاد رواه 

ندگان ی تصمیم حمله به سوریه را به کنگره واگذار کرد و مالیات دههوشیار
، نماینادگان خاود را اا   mail-Eو  SMSآمریکا، فرصت یافتند تا باا تلفان ،   

 .تصوی  حمله به سوریه، برحذر دارند
هاای   گویند که تبلی  روی فعالیات  روشنفکران مستقل آمریکا و غرب می

وایر راساتگرای اسارائیل،    طلبان آمریکا و نخست ای ایران توسط جنگ هسته
راه جلاوگیری اا  . ه به ایاران و تخریا  ایان کشاور    ای است برای حمل بهانه

طلا    حمله به ایران، دیپلماسی عاقالنه و جل  افکاار عماومی ماردم صالح    
طلباان غربای را    توافاق اخیار، حاداقل، در ایان مقطاع، جناگ      . جهان اسات 

وایر اسرائیل و فشارهای مجلس نمایندگان  عصبانیت نخست. سالح کرد خلع
 .این چارچوب قابل تحلیل استآمریکا هم به اوباما، در 

ایران اگر درست عمل کناد، خواهاد توانسات برافکاار ماردم آمریکاا و       
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تا در انتخابات آینده این دو کشور، مردم آنهاا بارای   . اسرائیل تأثیرگذار باشد
طلبان را به حاشیه برانندو ساایه جناگ را اا منطقاه،     مدتی هم که شده جنگ

 .دور کنند
نی رهبری اا این دو اقدام، تعیین کننده و نشان اا ا حمایت و پشتیبادوم 

شروع و تا ایان مرحلاه    32دهد که اا قبل اا انتخابات خرداد  تغییر مثبتی می
 .در سیاست خارجی تداوم دارد

کاه خواهاد    -های دیگری اگر این سیاست ادامه داشته باشد و با سیاست
اولاین باار و پاس اا    توان امید داشت که ایران بارای   تکمیل گردد؛ می -آمد

اجتماعی، قرارگیرد و  -اقتصادی  -ی متواان سیاسی  انقالب در مسیر توسعه
 .ها سال مردم کاهش یابد رنج و احمت و تنش ده

ایاام و  سااال گذشااته آرامااش نداشااته 12واقعیاات ایاان اساات کااه مااا در 
 315میلیاارد دالر کاه   3215 مساتقیم نفتای یعنای،    درآمدهای نجاومی ارای 

کارده،   الر آن در هشت سال گذشته باوده، نیاروی انساانی تحصایل    میلیارد د
ها عامل مثبتی کاه باالقوه در    ی مملکت و ده های مادی و معنوی توسعه امینه

چیزی که تلویحا  در گازارش  . اند ایران وجود دارد، عمال  و اکثرا  به هدر رفته
ا، ها  عامال اصالی ایان ناکاامی    . جمهوری هم آماده باود   ی ریاست صد رواه

تاا در رواباط   . اجتماعی در داخل و با خارج بوده اسات  -های سیاسی تشنج
 .، سراب خواهد بود ها را اا بین نبریم توسعه داخلی و خارجی تنش

و قباول   133ای کمتار اا قباول قطعناماه     قابل توجه آنکاه توافاق هساته   
همچنان که قبول آن قطعنامه برخالف قول مشاهور جاام   . باشد بس نمی آتش
ترین لحظه به کام مردم ایاران   نبود، بلکه جام شهدی بود که در خطرناک اهر

ریخته شد، این توافق هم جام شهد دیگری اسات کاه اا نوشااندن اهرهاای     
 .تواند جلوگیری کند مهلک در آینده به مردم ایران، می

را به جام اهر تشابیه   133قبول قطنامه  3146اهلل خمینی در سال  اگر آیت
قابل اهدافی بود که بعضی اا فرماندهان نظامی و حتی سیاسی باه  کردند در م
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تحقق نشدنی آنها امیدوار بودند کاه پاس اا آاادسااای خرمشاهر و خاروج      
و آن . ی جنگ بتوانناد باه آن اهاداف برساند     نیروهای صدام اا ایران با ادامه

اهداف غیرواقعی و ورای اا توان اقتصاادی، نظاامی ایاران و افکاار عماومی      
دم جهان و ناهمخوان با استراتژی غرب در منطقه عبارت بودند اا تساخیر  مر

بصره، سقوط حکومت صدام، تشکیل جمهاوری اساالمی در عاراق و حتای     
ی جناگ را باه صاالح     موقعی که آمریکا اداماه ! تسخیر قدس اا طریق کربال

خود ندانست، با دادن اطالعات نظامی و تجهیزات ویژه به صادام، صادام را   
فااو را پاس گیارد و اا تساخیر بصااره      سااخت کاه جزایار مجنااون و    قاادر 

 .جلوگیری کند
اند بر این امار   های اخیر منتشر شده ای که پس اا سالها در ماه اسناد محرمانه

وقتای آمریکاا باا سارنگونی هواپیماای مساافربری و ادن       [ 3.]دهند گواهی می
کماک کاار صادام در    سکوهای نفتی ایران، اراده آشکاری اا خود نشان داد که 

بری قصد ایجاد یک  جنگ شد و چه بسا که پس اا سرنگونی هواپیمایی مسافر
کارد، یاک    ی پرواا ممنوع را داشت و حتی اگر جناگ تاداوم پیادا مای     منطقه
و جاداکردن   -مانند شمال عراق پس اا حمله عاراق باه کویات    -ی آااد منطقه

ی آقاای   اطرات روااناه خا . گرفات  خواستان اا ایران در دستور کار قارار مای  
های متعدد ایشان، حکایت اا این دارد که بهترین کار را امام  هاشمی و مصاحبه

 .کرده است
و مساووالن،    اا طرف دیگر، مشاکالت فاراوان ماادی و معناوی جامعاه     

ی جنگ در آن مقطاع تخریا  و    ادامه. ی جنگ را غیرممکن ساخته بود ادامه
توانسات تاا سارنگونی     حتای مای   تضعیف جامعاه را باه دنباال داشات کاه     

اسالمی هم پیش رود و چه بسا کاه ایاران را هام دچاار فروپاشای       جمهوری
 .لذا قبول قطعنامه جام شهد بود. سااد

ی بعضی اا  ای هم علیرغم تمامی شعارهای غیرمسووالنه در مناقشه هسته
تمامی مدارک و شواهد حکایت داشاته   -نژاد خاصه آقای احمدی -مسووالن
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اسارائیل، مترصاد فرصاتی بارای      -طلبان آمریکاا  ند بر این امر که جنگو دار
العمال ایاران اا    حمله به ایران بوده و هنوا هم هستند تا با توجاه باه عکاس   

اا . اساالمی را پای گیرناد    ای حتی تا سرنگونی جمهوری تخری  مراکز هسته
ماداری،   طرف دیگر مجموعه شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتمااعی، حکومات  

هاای گذشاته را    ی اجتماعی هام اداماه سیاسات    های گسترده القی وآسی اخ
لذا، این توافق هم جام شهدی بود که در این مقطع [ 2.]غیرممکن ساخته بود

هاای   گاویی  البته اغراق. اا اهرهای مهلک، در کمین این مردم، جلوگیری کرد
بایاد باه   های بزرگ تسلیم ارادة مردم ایران شادند را   آقای روحانی که قدرت

حساب مصرف آنها در داخل و شگرد تبلیغاتی ایشان دانست و الّا ایشاان باه   
 .های مادی این توافق کجاست داند که امینه خوبی می
ا آنچه در این توافق آمده است، ضمن اینکه در چارچوب مقاررات    سوم

باشد، همانطور که گفته شد، در جهت دفاع اا مصاالح،   می NPTالمللی و  بین
ع و امنیت ملی و جلوگیری اا تهدیاد و تخریا  مملکات هام ارایاابی      مناف
 .شود می

منافع ملی، اعداد و ارقام اختصاص یافته یا بر باد رفتاه و یاا عادم نفعای     
اا  –به ویژه در هشت سال گذشته  -است که در ایران با عملکردهای گذشته

اتی و کارشناساان  های تحقیقا  اند این اعداد و ارقام مرتبا  توسط گروه بین رفته
 [.1.]اند مستقل، و حتی در مواردی توسط مسووالن ایربط، بیان شده

مصالح ملی، شاأن و منزلات و حیثیات یاک کشاور بالاذات ابرقادرت،        
باستانی، با موقعیت ژئواستراتژیک ویژه و دارای تمدن ایران اسات کاه بایاد    

امنیت . کند های آینده حفی وقار و وان خود را در جهان کنونی و برای نسل
ملی، حفی تمامیت ارضای، آراماش ماردم و امنیات شاهروندان در داخال و       

 .خارج کشور و پایداری نظام سیاسی است
ایران ده سال پیش چنین پیشنهادی برای مصالحه به دولت وقات آمریکاا   

ی نظامی  طلبان حاکم در آمریکا در آن مقطع که قصد حمله داده بود که جنگ
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هاای ایاران را داشاتند تاا ایاران را چاون        یار سااخت  و تخری  و نابودی ا
افغانستان و عراق و لیبی و سوریه باه فالکات و ناابودی بکشاانند، آنارا رد      

حال چه شده است کاه در ایان   [ 2.]نامیدند« محورشرارت»کردند و ایران را 
موقعیت آمریکا این مذاکره و توافق را پذیرفته است؟ این موقعیات را ماردم   

تخاب روحانی و مردم آمریکا در مخالفات باا جناگ جدیادی در     ایران در ان
هاا پایش و در دولات     ی این توافق اا ماه امینه پیش. خاورمیانه، فراهم کردند

گردانی آن، و اا طریق مذاکرات غیرعلنی، فراهم  قبلی و بدون ابتکار و صحنه
 .شده بود

ایان توافاق   طلبان آمریکا کشوری بر علیه  ا امروا، عالوه بر جنگ  چهارم
کند، اسرائیل، که خود غاص  بوده و طبق ارایابی کارشناسان غربای   تبلی  می

 ساخته است، 3345هة مگاواتی آب سنگین که در د 65با داشتن یک رآکتور 
ای تولید کند که حاداقل دو تاا اا آنهاا     کالهک هسته 255تا215توانسته بین 

 باشااااااند بماااااا  هیاااااادروژنی بااااااا وان سیصاااااادتن، ماااااای 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapons_and_Israel ) و اا

ی خاورمیانااه  ای منطقااه المللاای خلااع سااالح هسااته تشااکیل کنفاارانس بااین
عماومی   ی شواری امنیت و مجمع ها مصوبه و قطعنامه کند و ده جلوگیری می

المللای و   ساامان ملل متحد را ایر پاگذاشته و به هیو یاک اا مقاررات باین   
اا اماان تشاکیل   . ر در مورد مردم مظلوم فلسطین پای بناد نیسات  حقوق بش

این کشور حدود ده جنگ خانمانسوا توسط او و متحدانش در منطقه اتفااق  
کشورهای این منطقه صادها میلیاارد   . اند افتاده و مرتبا  تنش را باا تولید کرده

ایان  ی  اند و به دلیل عادم توساعه   های پیشرفته کرده دالر صرف خرید سالح
 .اند کشورها، هزاران میلیارد دالر عدم نفع داشته

آقاای خااتمی     ا در ده سال گذشاته و پاس اا رد پیشانهاد دولات      پنجم
ای  ای ایاران، پروناده   ی هساته  شاود کاه پروناده    توسط آمریکا مشاخص مای  

 -اساتراتژیک  -سیاسای »ای  نبوده است، بلکه پروناده « علمی -فنی -حقوقی»
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اا . شده است می رف بر آتش این پرونده بنزین ریخته بوده و اا دو ط« نظامی
برنادگان   کننده و نفاع  نژاد و در مواردی نمایندگان مذاکره طرف ایران، احمدی
هاای شاورای    با قطعناماه . طلبان آمریکا و دولت اسرائیل و اا آن طرف جنگ

هایی که  امنیت و تحوالت ضدایرانی در منطقه و تحدیدهای تجاری و تحریم
امنیت اسرائیل در خطار  »یج گسترده شدند و با این توجیه غیرمنطقی که بتدر
البتاه لحان و شاعارهای    . ، در واقع برای تهدید امنیت ملی ایاران باود  «است

بیشاترین  »؛ «هااآرتز »،  ی معروف اسرائیلی هشت سال گذشته به قول روانامه
ض فیاا )را کارده اسات  « خدمت در پنجاه سال گذشته به مظلومیات اسارائیل  

نژاد با هار   در این شکی نیست که احمدی(. 34ااهد، اعتماد ملی ویژه نوروا 
ماهیتی و با هر هدفی که آمده باشد، بیشترین خدمات را به ائتالف نیروهاای  

مناقشاات ساوریه نشاان    . ضدایرانی و تقویت و تشکل آنها انجام داده اسات 
یز ما قبل حملاه  دهد که ائتالف نیروهای ضد بشار اسد، سوریه را خاک ر می

روسیه  -به ایران و تخری  این مملکت تشخیص دادند که با هوشیاری ایران
که در این مرحلاه آمااده جناگ     -و ایرکی اوباما و حتی کارشناسان پنتاگون

 .فعال ، به مقصود نرسیدند -جدیدی در منطقه نبودند
هاای روشانگر    ا انتشار گزارش صد رواه آقای روحانی و مصاحبه  ششم

باه جاا   « ارث»دی، بعضی اا وارای ایشان، به درستی بخش محادودی اا  بع
 -اجتمااعی  -سیاسای  -هاای اقتصاادی   مانده اا دولت قبلی و عمق گرفتاری

مجموعه بیانات هیأت دولت در این صد روا . کند اخالقی، جامعه را بیان می
باه   هناوا  -شناساد و ثانیاا    ها را مای  بحران -دهد که این دولت اوال  نشان می

ولی آنچه تااکنون کمتار بادان پرداختاه شاد      . های خود پای بندی دارد وعده
یکی آاادی اندانیان سیاسی و حصرشوندگان و دیگری عدم راهکاری بارای  

 [1]باشد  اداری در مملکت می -مباراه با فساد گسترده مالی
گیر، شکننده و پرتالطم آقای روحانی باا خاارج    عالوه بر مشکالت وقت

الاذکر، اگار باه درساتی باا آنهاا        کشور هم دو مشکل اساسی فاوق  در داخل
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. های آقای روحانی را با شکسات روبروکنناد   توانند، برنامه برخورد نشود، می
ی سیاسی که یکی اا شعارهای اصالی روحاانی باوده اسات مشاتمل       توسعه

است بار آاادی انادانیان سیاسای ا عقیادتی، رعایات حقاوق بشار، آاادی         
هاای   کاه اگار حال نشاود، توفیاق سیاسات      ... و مادنی و   های صنفی تشکل

محکومیات اخیار ایاران در مجماع     . خارجی را با مشکل روبرو خواهد کارد 
عمومی ساامان ملل، به عنوان نقض حقوقی بشر، یک هشدار جدی در بطان  

ای حل شاد،   خود داشت که حاکمان ایران تصور نکنند که اگر موضوع هسته
د، بلکاه اهرمای قاوی و ماورد قباول افکاار       حقوق بشر فراموش خواهد شا 

اعضاای کنگاره آمریکاا    . عمومی جهان برای فشار بیشتر بر ایران خواهد بود
هاای تصاوی  شاده، عاالوه بار انارژی        اند کاه تحاریم   هم به صراحت گفته

. گیارد  ای؛ تروریسم، حقوق بشر و اغتشاش در منطقه را هم در بار مای   هسته
ان که به قول دو نفر اا اعضای هیاأت حاکماه   فساد مالی ا اداری گسترده ایر 
تواند هر دولتای را   عامل دومی است که می[ 4]مباراه با آن غیرممکن هست 

هاای ذیاربط و کارشناساان اا رقام      اجماع عمومی نهااد . به شکست بکشاند
مافیاهای منتفع اا ایان  . واردات سالیانه بیست میلیارد دالر کاالی قاچاق است

شاود، احتمااال  چناد برابار هام       ر داخل تبدیل به ریال مای درآمد که وقتی د
دسات و پاا   . دارناد  خواهد شد، به سادگی دست اا سر هیو دولتی بار نمای  

اش را به خاطر آوریام کاه مجباور     نژاد در آخر دوره ثمر احمدی های بی ادن
طبیعای اسات کاه    . بناماد  "برادران قاچااقچی "شد بعضی اا حامیان خود را 

مباراه با قاچاق نه نیت جدی داشت و نه برناماه و اساتراتژی    نژاد در احمدی
کارآ، ولی آقای روحانی که آگاه و مصمم به حل مشکالت است، باید بطاور  

 .جدی به آن بپردااد
ها و نهادهای مدنی  اداری، فقط و فقط با لشگر رسانه -مباراه با فسادمالی
ی، ساران ساه قاوه را    سال گذشته که رهبر 32و در . آااد، مقدور خواهد شد

در دو ساال اول ریاسات   . مسوول مباراه با فساد کردند جواب ناداده اسات  
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هاای فسااد،    جمهوری آقای خاتمی که مطبوعات نسبتا  آااد بودناد شااخص  
نژاد که با تبلی  مباراه  بهبودی نسبی نشان دادند ولی بعدا  و در دولت احمدی

ی روناد   مطالعاه . ترش پیادا کارد  اداری وسیعا ، گسا  -با فساد آمد، فساد مالی
دهد کاه   های تحقیق وتفحص مجلس در بیست سال گذشته نشان می گزارش

. واهماه و طلبکاراناه، فسااد جااری و سااری اسات       چگونه وقیحانه، علنا  بی
 -قضاائیه  باندهای فساد اا آنچنان قدرتی برخوردارند که دولت، مجلس و قوه

د ا به تنهایی قاادر باه مبااراه باا آن       ی قوی هم داشته باشن بالفرض که اراده
های آااد و افکارعمومی به کماک نهادهاای رسامی     باید رسانه. نخواهند بود

نژاد نشاان داده کاه    های آقایان هاشمی، خاتمی و احمدی تجربه دولت. بیایند
ی اقتصادی و سیاسی اگر توأم نباشد و یکی موکول به تحقق دیگاری   توسعه
حاال پس اا این مقادمات باه اصال مطلا      . د شدتوفیق حاصل نخواه. شود

 .بپرداایم

 فرآیند مذاکرات تا بده وبستان قرارداد ژنو

گفتیم که در این قرار داد که متعاق  توافق بر سر سوریه انجام شد، آنچه باه  
ها و مهمتر اا آن، دور کاردن شابح    دست آمد، عالوه بر لغو بعضی اا تحریم

 .شوم جنگ اا منطقه بود
توانست سوریه را نابودتر اا آنچه هست کناد و یاا باه قاول      بح میاین ش

 .کسینجر تجزیه کند و بعدا  به ایران هم سرایت نماید
 :نامه به صراحت توافق شده است عبارتند اا آنچه در این توافق

هاای ساوخت و یاا     درصد اا طریق تبدیل آن به میله 25حذف اورانیم  -
 .درصد 1رقیق کردن آن تا حد 

 .سانتریفوژهای فعال ایران در شرایط فعلی توقف کمیت و کیفیت -
ای ایاران بارای جلاوگیری اا     ها و کنترل تحوالت هسته تشدید باارسی -

 .هر انحرافی
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هاای   ساای آینده با توافق دو طرف و منطباق بار نیاامنادی    برنامه غنی -
ساطح و  )سااای، محال و ذخاایر آن     ظرفیات غنای  . عملی ایران خواهد بود

 .های عملی ایران تعیین خواهد کرد را نیاامندی( گستره
های شورای امنیت ساامان ملل با هدف قانع شادن   پرداختن به قطعنامه -

هاای   یعنی پذیرفتن قاانونی باودن قطعناماه   )نهایی دبیرکل ساامان ملل متحد 
 .(شورای امنیت

 .آمیز است ای ایران صلح ی هسته اثبات اینکه برنامه -
 .لیات رآکتور آب سنگین اراکتوقف عم -

، آنچه ایران گرفته به مرات  بیشتر اا آن «داده ا ستانده »با توجه به لیست 
طلبان غرب توجه کنایم کاه قصاد؛     اگر به اهداف جنگ. چیزی است که داده

های نظامی ا اقتصادی ا سیاسای     ایران و نابودی ایرساخت "تخری  خالق"
هام دارناد و اگار قباول کنایم کاه بارق         ا خدماتی جامعه را داشتند و هنوا

ای در بهترین حالت و با توجه به منابع عظیم هیادروکربوری ضاروری    هسته
 ًۀمحیطی، نیست و اگر مسامحا نیست و در بدترین حالت؛ اقتصادی ا ایست 

ای اتفاق افتاده بگذریم،  اا آنچه در سی سال گذشته و بهردلیل در امینه هسته
بده ا بستان، عظیم بوده و در راستای منافع، مصاالح     آورد ایران در این دست

کاخ سفید بارهاا اعاالم کارده اسات کاه نماینادگان       [ 6.]و امنیت ملی است
 "ایران جنگ کنایم "مخالف توافق ژنو در کنگره امریکا صریحا  بگویند که با 

 . و اهداف خود را پنهان نکنند
 :آوردهای این توافق عبارتند اا دست

هاای نظاامی، اقتصاادی، سیاسای،      ا تخریا  ایرسااخت  جلوگیری ا -3
 .ها هزار میلیارددالر ایران و ایان ده... خدماتی
هاا نفار ماردم ایان      جلوگیری اا کشتار صدها هازار و شااید میلیاون    -2

 مملکت
جلوگیری اا تخریا  و ناابودی مناابع و مخااان فرهنگای و تمادن        -1
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 باستانی ایران
 ا نفر در داخل و به خارج کشوره جلوگیری اا مهاجرت میلیون -2
 ها سال ی مملکت برای ده جلوگیری اا به تأخیر انداختن توسعه -1
سیاسای، اقتصاادی،   )ی شئون مملکتی  جلوگیری اا وابسته کردن کلیه -4

 به غرب و عمدتا  امریکا...( فرهنگی
جلوگیری اا تخریا  و ناابودی هماین اخاالق و بنیادهاای ماذهبی        -6
 جامعه
 ری اا نابودی امنیت کنونی جامعهجلوگی -3
مانناد عاراق،   )ی ایاران   جلوگیری اا جناگ داخلای و حتای تجزیاه     -3

 ...(سوریه، لیبی، افغانستان
35- ... 

ممکن است کسانی در ایران اا درگیری نظامی با آمریکا یا با کل غرب یا 
ولای   اسرائیل استقبال کنند و فکر کنند که اا آن منتفع خواهند شد -با آمریکا
تحمال بارای    ای آنقدر وحشتناک و غیرقابال  انداا چنین درگیری نظامی چشم

ای ببینناد کاه در آن ماردم عاراق،      مردم خواهد بود که باید خود را در آییناه 
کتااب، امساتانی سایاه اا بهاار بغاداد،      . )بینناد  سوریه و لیبی و افغانستان می

ی حمله به عراق را بیان نوشته نویسنده و یکی اا همکاران به تفصیل پیامدها
شود که آمریکاا باا چاه تحلیلای و پاس اا       حال این سوال مطرح می( کند می

اینکه ده سال پیش دست رد بر سینه ایران گذاشت، آماده انجاام ایان توافاق    
ی تااریخی دارد ا اا    اعتمادی دو طرف به یکدیگر هام ساابقه   شده است؟ بی

جاواب  . ا ، بااتولیاد شاده اسات   سال مرتبا  12ا و هم در این   3112کودتای 
منفی بوش پسر به درخواست دولات خااتمی و مخالفات دولات اوباماا باا       
پیشنهاد مشاترک؛ ترکیاه ا ایاران ا برایال و مخالفات مساووالن جمهاوری          

هایی اا عدم اعتماد به یکادیگر   اسالمی با توافق آقای جلیلی در ژنو به نمونه
ر یک ساال گذشاته چاه اتفااقی     د. و واگرایی در همین چند سال بوده است
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افتاده که بین دو طرف همگرایی ایجاد شده است؟ اگار باه اخباار رسامی و     
غیررسمی مربوط به مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم محافال و مناافع خباری    

هاای فکار آمریکاا  هازاران      هم تکیه نکنیم و اگر توجاه کنایم کاه در اتااق    
کنناد و مرتباا  بارای     باه مای  جان متخصص روی پروژه ایران کار تحقیقی همه

کنند تا تصمیم درست درباره ایاران   سااان آمریکا اطالعات فراهم می سیاست
برای پاساخ باه   . بگیرند، آن وقت باید به دنبال پاسخی برای این سوال باشیم

 :این سناریوها عبارتند اا. شود این سوال فرض سه سناریو مطرح می

 ن متحد استراتژیک آمریکا در منطقه انتخاب ایران به عنوا: سناریوی اول

 :این سناریو بر مفروضات ایر استوار است
هاا و   آمریکا فعال  خطار اصالی درجهاان اساالم را القاعاده، تکفیاری       -3

 .اسالمی داند و نه اسالم شیعی جمهوری الدن می پیروان متنوع بن
 .طرح ژاندارمی ترکیه اا طرف ناتو تاکنون موفق نبوده -2
ایاران بالاذات یاک    . وری در منطقه پتاسایل ایاران را نادارد   هیو کش -1

 :ای است این پتاسیل عبارت است اا ابرقدرت منطقه
 ی متوسط فعال، جمعیت و نیروی انسانی متخصص و طبقه -
 منابع خدادادی عظیم هیدروکربوری و غیر آن -
 ی یکصد ساله پارلمان و قانون اساسی، دمکراتیک و تجربه شرایط نیمه -
 گرایی در ایران، گی و بنیاد ضعف القاعده -
 موقعیت ژئواستراتژیک ویژه، -
 تمدن کهن و فرهنگ غنی، -
 های صنعتی نسبتا  قابل قبول، ایرساخت -
عربستان علیرغم اینکه متحد اساتراتژیک آمریکاسات یکای اا مناابع      -2

گاری منشاا ایان نیروهاسات و      تفکر وهابی. باشد صدور نیروهای القاعده می
 .آمریکا، حداقل، به اهداف عربستان مشکوک است
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توان در بین پنج کشور؛ ترکیاه، ایاران،    یک تعادل طرفدار غرب را می -1
عربستان، مصر و اسرائیل، ایجاد کرد تا هر کشور به درجاتی متحد آمریکاا و  

 .چیزی شبیه امان شاه. غرب باشند
ملیاتی کند و اا تنش اسرائیل را باید وادار کرد تا طرح دو دولت را ع -4

اخیارا ،  . باما و کری روی اسرائیل به ایان منظاور اسات    منطقه بکاهد فشار او
روا باه روا  »: المللی در ماونیخ هشادار داد کاه    کری در کنفرانس امنیت بین

مردم به ایان  . افتد های بیشتری برای عدم مشروعیت اسرائیل به راه می کمپین
. هایی اا تحریم اسرائیل در میاان اسات   حرف. اند موضوع بسیار حساس شده

ایان  (. VOA ،32/33/32)« کناد؟  هاا وضاعیت را بارای ماا بهتار مای       آیا این
 .اظهارنظر خشم مسووالن اسرائیل را به همراه داشت

آمریکا توجه خود را بیش اا پیش باه سامت اقیاانوس آرام ا عمادتا       -6
 .هایش بکاهدچین ا متمرکز کند و باید اا تنش در خاورمیانه و نیرو

ماشین نظامی آمریکا در این مقطع، توان گشاودن جبهاه جدیادی در     -3
 .منطقه را ندارد

در این سناریو ایران با جذب سرمایه و تکنولوژی غرب خواهد توانسات  
سااای نئولیبرالیسام    ی اقتصادی خود را در چارچوب الگاوی جهاانی   توسعه

ی  خواهاناه  افکاار عادالت  موسوی و  آمریکایی انجام دهد، با حذف میرحسین
ی اقتصادی  باا   ، فضا برای انجام این الگوی توسعه3133او، پس اا انتخابات 

در . پشتیبانی افراد و احزاب طرفدار نئولیبرالیسم اقتصادی، مقدور خواهد شد
مدنی اا یک طرف  -نبود آاادی و سرکوب فعاالن واقعی آاادی های سیاسی

اجتمااعی   -حقوق بشری -سیاسی -قتصادیو طرفداران توسعه همه جانبه، ا
یکای  . و کارشناسان ملای اا طارف دیگار؛ دو نیارو توانساتند فعاال باشاند       

نیروهای عدالت خواه پوپولیستی که بدون برناماه و قدرتمداراناه در هشات    
سال گذشته به بن بست  رسیدند و دیگری طرفداران  بااار  آااد هستند کاه  

ایان نیاروی   .    شیکاگو را در بر مای گیرناد  باااریان سنتی و طرفداران مکت
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های اقتصادی و روبناهای فکری؛ نزدیکی به غرب  اخیر، می تواند ایرساخت
نقطه مشترک این دو نیرو فوق الذکر عدم توجه جدی . را بهتر ساماندهی کند

 .مدنی است -آنها به آاادی های همه جانبه سیاسی
هاای ایاران در    بلنادپرواای  طرفداران این سناریو در غرب معتقدناد کاه،  

.... ایجاد یک هالل شیعی و متحدانش در لبنان، ساوریه، فلساطین، بحارین و   
اکناون، رهباری جمهاوری     هاا تاا هام    قابل کنترل خواهند بود و نتایج تحریم

کشاورهای عربای   . اسالمی را برای حمایت اا این سناریو قاانع کارده اسات   
عراق هم قابل ادغام در این ساناریو   فارس، اردن، پاکستان، افغانستان و خلیج

 .خواهند بود
ی متوساط ایاران    رونق اقتصادی و رشدی که با همکاری غارب و طبقاه  

. های انقالبی را در خاود خواهاد بلعیاد    تحقق خواهد یافت شعارها و آرمان
بورژواای صنعتی، تجاری و مالی خواهد توانست بورژواای فعلای نظاامی ا    

در یاک  . گاری را خنثای و در خاود مساتحیل کناد      قمافیایی ا داللی ا قاچا  
شونده انجام شده  نفر پرسش 332هزار و342کشور و اا  42نظرسنجی که در 

اساات و روانامااه وال اسااتریت ژورنااال آمریکااا بااه آن اشاااره کاارده نفااوذ  
اردن، )های دموکراسی در جامعه ایران در مقایسه با کشاورهای عربای    اراش

و اروپاای  ( کره جناوبی، تایلناد، ماالزی و هناد    )و آسیایی ( مصر، و مراکش
برای [ 3.]بیشتر و بهتر است( نظیر رومانی، اسلواکی، روسیه و اکراین)شرقی 

تاوان باه رواناماه اومانیتاه ارگاان مطبوعااتی حازب         تایید این ساناریو مای  
اساتراتژی جدیاد آمریکاا    : کمونیست فرانسه اشااره داشات کاه نوشاته باود     

منطقه است اومانیته نوشته اسات کاه آمریکاا چرخشای     بااگرداندن ثبات به 
تر نسبت به پرونده اتمی ایران پیادا کارده، واشانگتن دریافتاه کاه       پراگماتیک

ایسات   ثباتی در منطقه ای ایران باشد بی مسئله اصلی بیش اا آنکه مسئله هسته
 [3.]که در گرداب خطرناکی قرار گرفته و پر اا مشکل است

رتبه نااتو نوشاته اسات     هم اا قول یک افسر عالی« یالرأ»روانامه کویتی 



 فرجام برجام؛ امید یا ابهام/  78

آمیاز باودن    که دولت آمریکا تصمیم گرفته است باا اطمیناان یاافتن اا صالح    
ای ایااران کااه باعاان نگراناای آمریکااا و بیشااتر اا آن نگراناای   برنامااه هسااته

پیمانانش شده است؛ دست اا دشمنی و جنگ با ایاران باردارد و باا ایان      هم
تر در منطقه که با مناافعش در ارتبااط    و به مسائل مهم.. .کشور همکاری کند

 .است بپردااد
رتبه ناتو افزوده که خورشید در منااطق حضاور نیروهاای     این افسر عالی

کند؛ آمریکا حدود نیم میلیون سرباا و افسار   آمریکا در کره امین غروب نمی
یروهاای  هاا یاک ساوم ن    ای خود دارد که ایان  های منطقه وکارمند دور اا آب

پایگاه نظاامی خاارج اا    341این نیروها در . دهند مسلح آمریکا را تشکیل می
میلیاارد دالر باه   215آمریکا و در یااده ناو هواپیمابر مستقر هستند و سااالنه  

مأموریت این نیروها تضمین امنیت منابع نفات  . کنند خزانه آمریکا تحمیل می
هایی کاه ممکان    درگیری. تها در جهان اس و جلوگیری اا گسترش درگیری

همین افسر ناتو اضافه کرده کاه  . است بر منافع آمریکا تاثیر سوء به جا گذارد
در عمان، امارات، قطر، بحرین، )بیش اا ده پایگاه نظامی آمریکا اطراف ایران 

. فعاال هساتند  ( کویت، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، پاکساتان و افغانساتان  
توانااد کاااهش نیاارو و کاااهش  ن نیروهااا ماایباااش ایاا حااذف حالاات آماااده

تومااس فریادمن در نیویاورک    [ 35.]یکصدمیلیارد دالر هزینه را داشته باشاد 
منافع ما فقط در محدود »: نوشت که( 3132آبان  23) 2531نوامبر  32تایمز، 

 12های اتمی ایران نیست بلکه در خاتمه دادن باه جناگ سارد     کردن قابلیت
ه و ایران است که به منافع ما و نیز به مناافع دوساتان   ساله میان ایاالت متحد

هاای اعاراب    بنابراین علیرغم تالش. عرب و اسرائیلی ما آسی  رسانده است
کنیم برای ما و آنها مفید است، باید  و اسرائیل برای توقف توافقی که فکر می

ای موقات و   مناافع فعلای امریکاا، توافاق هساته     . اصرار کنیم« خود»بر منافع 
متقاعدکننده با ایران است که راهی برای بررسی مسائل دیگر میان واشانگتن  

 (.32، دی و بهمن 31انداا شماره  نقل اا چشم)« .گشاید و تهران می
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ی دیگری در نیویورک تایمز باه صاراحت گفتاه     توماس فریدمن در مقاله
اه دهیم کاه  نباید اجا... »و « یا باید با ایران مذاکره کنیم یا بجنگیم»: است که

 (پیشین)« .مانع توافق شوند[ اسرائیل و اعراب]آنها 
هاای   چاک هیگل، وایر دفاع امریکا، در سخنرانی خود در مرکاز بررسای  

؛ ضامن تأکیاد بار    (32آباان   32) 2531نوامبر  1المللی و استراتژیک، در  بین
الش بایاد تا  ... »: گوید کند و می دیپلماسی، بر قدرت نظامی امریکا، تأکید می

خود را اا طریق ائتالفی اا مناافع مشاترک همچاون سااامان نااتو، افازایش       
برانگیز، در حاال   ایاالت متحده بعد اا یک دهه جنگ پرهزینه و بحن... دهیم

نیروهای نظامی ایاالت متحده باه عناوان   ... تعریف نقش خود در جهان است
نیروهاای  ... ماناد  ابزار ضروری قدرت و سیاست خاارجی امریکاا بااقی مای    

نظامی همواره باید به عنوان یک گزینه مطرح باشد، اما ایان گزیناه بایاد باه     
ایاالت متحاده بایاد اا نیروهاای نظاامی باه      . حل ارائه شود عنوان آخرین راه

عنوان مؤلفه پشتیبان استراتژی جامع جهت حفاظت و پیشرفت منافع امریکاا  
ی ما باید تغییر شکل دهناد  نهادهای نظام... در قرن بیست و یکم استفاده کند

تا در مورد ظرفیت، قابلیت و آمادگی مداوم نیروهای نظامی ما اطمینان ایجاد 
 (پیشین)« کند

الملال   اندرو باسویو، نظامی سابق امریکاا و اساتاد تااریخ و رواباط باین     
آذر  32) 2531دساامبر   6ای در واشنگتن پست در  دانشگاه بوستون، در مقاله

ایاالت متحده دیگر الام نیسات  »: کند که مریکایی توصیه میبه حاکمان ا( 32
ها تمکین کند چرا که ذخایر نفت و گاا امریکاای شامالی    به نظرات سعودی

اماان آن  ... شاد  بسیار بیشتر اا مقداری است که چند سال پایش تصاور مای   
هماانطور  ... رسیده که پیمان ایاالت متحده ا عربستان مورد باابینی قرار گیرد 

سااای در کراناه    اسرائیل اعتراضات امریکا را در ماورد گساترش شاهرک    که
گیرد، ایاالت متحده نیاز بایاد ماانع اا ایان امار شاود کاه         باختری نادیده می

« .های اسرائیل، سیاست خارجی آمریکا را در مورد ایران تعیاین کناد   اعتراض
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 (پیشین)
اهباردی لنادن و   المللی مطالعات ر فرانسوا هیزبورگ، رئیس انستیتوی بین

 "هاا؟  ایاران، انتخااب ساالح   "مرکز سیاسات امنیات ژناو، در کتااب خاود،      
ای  ای در جهاان باه آیناده بلنادپرواای هساته      صلح و جنگ هسته»: گوید می

ای دسترسای پیادا کناد، بما       اگر ایران به ساالح هساته  . ایران بستگی دارد
هاانی تبادیل   داشتن به یک قاعده و ناه اساتثنا در خاورمیاناه و در ساطح ج    

بارعکس، اگار   . دورنمای آن دیر یا اود، جنگ اتمی خواهد بود. خواهد شد
پوشی کند، کره خاکی ما بخات نجاات اا    ای خود چشم ایران اا برنامه هسته

کتاب بلژیاک و  : نقل اا)« گیر را خواهد داشت های اتمی همه گسترش سالح
یرسااتاری انااور م: بماا ، لااوک باریااه، عضااو حاازب ساابز اروپااا، برگااردان 

www.gooyanews) 
 :مشکالت این سناریو عبارتند اا

سااله انقاالب و مساووالن جمهاوری      12حذف یاا تغییار شاعارهای     -
 اسالمی، بر علیه آمریکا

تغییر ساختارهای فرهنگی ا امنیتی ا نظامی که با ادبیات ضادآمریکایی     -
 .اند قوام گرفته

اکمیاات و قااانع کااردن بخااش معتقاادان ایاادئولوژیک طرفاادار ح      -
 .های ضدآمریکایی پوپولیست

هاای   چرخش اا چین و روسایه و ادغاام در نظاام آمریکاایی و تانش      -
 .متعاق  آن

 .های قضایی بین دو کشور حل و فصل پرونده -
و ... مقاومت سایر کشورهای این سناریو؛ اسارائیل، عربساتان و ترکیاه    -

 .مشکل آمریکا در قانع کردن این متحدان
 های اروپایی برای هژمونی آمریکا در رابطه با ایرانمقاومت کشور -
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ای در منطقه و یک بازار مناسب برای  ایجاد یک رقابت هسته: سناریوی دوم

 غرب

ای ایران شفاف شاده و   های هسته در این سناریو، پس اا توافق اخیر، فعالیت
 -مانند حادود چهال کشاور دیگار در جهاان      -های بالقوه ایران حتی توانایی

ای؟ خطاری متوجاه مناافع آمریکاا و غارب در       ی سااخت ساالح هساته   برا
 .کند اسرائیل نمی

توانناد یاک رقابات بسایار      کشورهای غربی ا حتی چین و روسیه ا مای   
ای، و حتای   های هساته  ای، تکنولوژی های هسته پرسود را برای ایجاد نیروگاه

روتمند ای در دراا مدت ا بین کشورهای ث  بطور غیررسمی برای سالح هسته
این رقابت اا عمان تا مصر و ترکیه را در بر خواهاد  . منطقه، به وجود آورند

در این سناریو آمریکا به ایران خیلی نزدیک نخواهاد شاد و تخاصام    . گرفت
برای متحدان کناونی خاود عربساتان، اسارائیل، ترکیاه و      . هم نخواهد داشت

رد و رقابات باین   ای ایجاد خواهد کا  یک چتر حفاظتی سالح هسته... امارات
فاروش ساالح پیشارفته کالسایک و غیار      . این کشورها تشدید خواهد شاد 

اسارائیل همچناان   . ای هم باااری بهتر اا هم اکناون پیادا خواهاد کارد     هسته
 .ای را خواهد داشت هژمونی سالح هسته

، غرب، سعی کرد که ایان رقابات را در   3361پس اا گران شدن نفت در 
دار شده باود کاه در ایان دام     خیز پول ولین کشور نفتشاه ا. منطقه ایجاد کند

ای،  های هسته نامه، برای ایجاد نیروگاه ها قرارداد و تفاهم او با سرعت ده. افتاد
ای و آمواش جوانان  ها، فرآوری پسماندهای هسته تأمین سوخت این نیروگاه

ایاران   ایران، با کشورهای غربی امضاء کرد و صدها نفر اا بهترین دانشجویان
های پیشرفته غرب فرساتاده شادند و    ای به دانشگاه برای تحصیل علوم هسته

قراردادهایی با این دانشگاها بسته شد و در بعضی موارد که با وقوع انقاالب  
این دانشجویان حتی فرستاده هم نشده بودند، پول پرداخت شده اا بین رفت 

م مساووالن اطاالع   و بعد اا انقالب هم کسی پیگیر قضایه نشاد و شااید ها    
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 .دقیقی اا این قرادادها ندارند
محیطای بارای تولیاد     انگیز است که هیو توجیه اقتصادی ا ایست  شگفت
ای در امان شاه، ارائه نشده است و آقای دکتر اکبر اعتماد که مغاز   برق هسته

گیار شااه،    ها، البته با پشتوانه مداوم و پای  علمی و مجری قدرتمند این پروژه
هاای   های مفصل خود و در تماامی دفااع   در هیو کدام اا مصاحبه بوده است

ای به توجیه اقتصادی  اسالمی؛ اشاره ای در جمهوری دائمی خود اا برق هسته
 [33.]اند ا ایست محیطی این طرح عظیم نکرده

گیرنده و حامی  کند که تنها شاه مبتکر و تصمیم آقای دکتر اعتماد تأیید می
های دولتی ناه   وایر، واارت نیرو، و سایر ساامان تاین طرح بوده است نخس

 !اند و نه توجیه شده بودند اا آن مطلع بوده
جمهوری ا هم در کتاب مفصال خاود     روحانی ا ریاست  حسن آقای دکتر

ی مذاکره با سه کشور اروپاائی   که در آن اطالعات اراشمندی در مورد نحوه
گیااری در  تصاامیمی  هااای سااعدآباد و پاااریس و شاایوه    نامااه و توافااق
شود؛ هیو توجیاه   ی بروکراتیک دیده می اسالمی و مشکالت عدیده جمهوری

روحاانی  [. 32]اناد   ای ارائه نداده محیطی درباره برق هسته اقتصادی ا ایست  
اماان شااه و موسساه اساتنفورد اشااره       "توجیاه انجاام شاده   "فقط گذرا به 

امنیات ملای ایاران،     -یگزارش موسسه استنفورد اا موضع منافع مل!! کنند می
تهیه نشده بود و هدف اصلی آن همان طور که گفته شد، ایجاد یاک رقابات   

ساا برای کشورهای غربی، در کشورهای منطقه با هدف بااگشت بخاش   پول
. ، باود 3361یافته نفت به غرب، پس اا جناگ اکتبار    مهمی اا درآمد افزایش

و رعایات مناافع ملای، اا     این تصمیم شاه ایران، البته بدون کاار کارشناسای  
قاول   آیاد کاه باه    شخصیت خودبرتربین یک ژاندارم مورد وثوق غرب برمای 

هاای پیچیاده و مادرن     نگااران آمریکاایی، باه هنگاام خریاد ساالح       روانامه
او . خارد  بااای مای   آورد که اسباب ادگی کودکی را به یاد می آمریکایی، ذوق
ز و پاازدادن در منطقااه ای را باارای پرسااتی ای و سااالح هسااته اناارژی هسااته
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در آن مقطع، هندوستان و . خواست و نه برای حل یک مشکل و نیاا ملی می
های ایاادی در ایان    اسرائیل پیشرفت. ای بودند پاکستان به دنبال سالح هسته

امید غرب . ای داشت امینه به کمک فرانسه کرده بود و چندین کالهک هسته
به این رقابت پرسود، بارای غارب،   به کشاندن سایر کشورهای پولدار منطقه 
البته باید توجه داشت که مجموعاه  . بود که انقالب ایران، فضا را عوض کرد

شرایط درونی جامعه و موقعیت استثنایی ژئواستراتژیک ایران، هار حکاومتی   
دهد و شاه هام اا ایان رویکارد     ای سوق می طلبی منطقه را به سمت هژمونی

 .استفاده کرد
کاار   ق این طرح شده بود کاه باا عجلاه، شاتاب و پشات     شاه آنچنان عاش

ناپذیری مطالعاات انجاام پاذیریی آن را باه یاک موسساه آمریکاایی،         وصف
انستیتوی مطالعاتی استنفورد، واگذار کرد و آن موسسه، بدون مطالعات علمی 
قابل دفاع، پیشنهاد کرده بود که ایران اگر بخواهد قدرت بزرگ منطقاه شاود   

ای تولید کند و شاه دستور داد  هزار مگاوات برق هسته 21،3332باید تا سال 
انگیز است که بدون  بینی شده، اجرا شود و شگفت که این طرح در امان پیش

آلیستی گفته بود کاه هار ساال یاک      آنکه تعداد رآکتورها مشخص شود، ایده
 3362نفاار در سااال  46ای اا  دانشاامندان هسااته. رآکتااور بایااد افتتاااح شااود

افزایش یافت و بودجاه سااامان   ( 3114) 3366نفر در سال  342به ( 3111)
میلیاارد دالر   1/3باه  ( 3112) 3361میلیون دالر در  3/15انرژی اتمی ایران اا

میلیااارد دالر  33معااادل )میلیااارد دالر  1و بااه باایش اا   3364در سااال 
 [31. ]افزایش یافت( 3114) 3366، در سال(2532سال

، Kraft Werk Unionین رآکتورها باا شارکت آلماانی    داد ساخت اول قرار
میلیاارد دالر   1/2مگاوات با آب سابک باه مبلا ،     334،3هر کدام به ظرفیت 

 3361بساته شاد و کاار سااخت آنهاا در      ( 2532میلیارد دالر سال 23معادل)
محل ساخت ایان رآکتورهاا   . کامل شوند 3333شروع و قرار بود که در سال 

هاای   که روی کمربند الزله قرار داشات و ایرسااخت   در بوشهر انتخاب شد
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، یاک وام یاک   3361برای تهیه سوخت در ساال . مانده بود اقتصادی آن عق 
 Eurodifباه کنسرسایوم    -3366میلیاون دالر در ساال  335و  -میلیارد دالری

کاه   Sofidifشارکت  . ساای اورانیم، در فرانسه، اختصااص یافات   برای غنی
ایران و شصت درصاد آن متعلاق باه فرانساه باود،      چهل درصد آن متعلق به 

را به دست آورد کاه   Eurodifدرصد کنسرسیوم  21این شرکت . تشکیل شد
ایاران یاک   . ساای اورانیم شاد  عمال  ایران صاح  ده درصد کنسرسیوم غنی

تن اورانیم کیک ارد باا آفریقاای    455میلیون دالری برای خرید 655قرارداد 
نامیباا را باه دسات     RTZرصد سهام معدن اورانایم  د 31جنوبی امضا کرد و 

 [32.]عالوه بر این، دست به کشف اورانیم در داخل و خارج ایران اد. آورد
مگااوات باا شارکت     355قرارداد ساخت دو نیروگاه به ظرفیت هر کادام 

برای ایجاد در دارخوین هر کدام به مبل  دومیلیارد دالر،  Frmatomفرانسوی 
 .بسته شد

میلیاارد دالر  34نیروگاه دیگر به مبل   3اعالم کرد که حاضر است فرانسه 
شاه باا ایجااد یاک واحاد بااافرآوری      ( 3114) 3363در . را در ایران بسااد

پلوتونیم با آمریکا موافقت کرد تا باامانده ساوخت رآکتورهاای ایاران بارای     
تار   قیاق ای ایاران د  های هسته باایابی پلوتونیم به آمریکا حمل شود و فعالیت

هاای آمریکاایی    بعد اا این توافق بود که آقای کارتر، باه شارکت  . رصد شود
 [.31.]ای در ایران اجااه داد برای ساخت نیروگاه هسته

ای بود و یکباار هام    تردیدی نیست، که شاه به دنبال ساخت سالح هسته
علنا  به این هدف خود اقرار کرد و باه رواناماه معاروف لوموناد گفتاه باود       

یاا پاروژه    "شاکوفه "پس اا انقالب اا پروژه (. نگ رجبی، تاریخ ایرانیبهر)
، باه دنباال   3366پرده برداشته شد که شاه با همکاری اسرائیل در سال  "گل"

ای، با توانایی شلیک موشک سطح به ساطح باوده اسات     ساخت سالح هسته
ی در ایان پاروژه کاه اا آمریکاا هام آن را مخفا      ( دانشنامه آااد -پدیا ویکی)

شاده   نگهداشته بودند در اسرائیل روی تجهیزات آمریکایی، مونتاژ کاری مای 
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در این پروژه و در طی یاک  . است تا آن را برای اهداف مورد نظر آماده کنند
میلیون دالر حاصل اا فروش نفت را باه آن اختصااص    235سال، ایران مبل  

بعاد اا  . کرده است داده بود و اسرائیل هم در آن سال یک میلیارد دالر هزینه
این هادف، باا ژانادارمی    . انقالب اا سرنوشت این پروژه، خبری منتشر نشد

بینی او ساااگاری   و خودبزرگ3361شاه در منطقه، درآمد فراوان نفت پس اا
 .های شاه تعبیر نشدند ، این خواب3116با انقالب ایران در سال . دارد

ای ایران و خاصاه   هسته های ی فعالیت ساله گذشته در امینه 12تحوالت 
سال گذشته در منطقه ایجاد شده است اا یک طارف و   3هایی که در  دشمنی

فاارس اتفااق    تحوالتی که در منطقه بین آمریکا و کشاورهای حاشایه خلایج   
ای بین ایران و کشاورهای منطقاه    تواند رقابت هسته دیگر، می  افتاده اا طرف
 .را فراهم سااد

، وضعیت 2531در نوامبر World Nuclear Association مرکز تحقیقات 
ای شدن هساتند را   کشورهای که در خاورمیانه و شمال آفریقا در صدد هسته

 .در جدول ایر اطالعات مربوط به این کشورها آمده است. اعالم کرد
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اي فعال، در حال ساخت و طراحی شدن در خاورمیانه و شمال  لیست نیروگاهاي هسته
 *+آفریقا

 میلیارددالر:واحدپول  مگاوات: واحد نیرو  تن:نواحدوز
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شود که اکثر کشورهای منطقه، به جز اسرائیل، به دنباال بارق    مالحظه می
باشد و اسارائیل کاه باه     می 2553ای هستند و اکثرا  طراحی آنها بعد اا  هسته

 65 تاکنون با یک رآکتور 3345ای بوده است اا اوایل دهه  دنبال سالح هسته
 215سنگین، توانسته آنقدر پلوتونیم تولید کند کاه در ایان دوره    مگاواتی آب

 .ای بسااد کالهک هسته 255تا 
ای را برای نیااهای خانگی، صانعتی و   کشورهای عربی، عموما  برق هسته

ای که مطرح شده این است که  سوال جدی. کنند شیرین کردن آب، مطرح می
ای به دنبال یک تحلیال   این کشورها به برق هستهگونه تمایل گسترده  آیا این

کاه  . محیطی است؟ و یا یک گرایش امنیتی و نظامی اسات  اقتصادی ا ایست 
اناد؟   ای ایاران و تبلیغاات غارب باه آن روی آورده     های هسته پس اا فعالیت

ی  جال  است که هیچکدام اا این کشورها به جاز ایاران و اسارائیل تجرباه    
و حتای بارای   . ای و بومی کردن آن ندارند انرژی هستهتوجهی در مورد  قابل

هاا و ماذاکره باا     نیروگاه  یابی پذیری و انتخاب تکنولوژی و جا مطالعات انجام
های خارجی استفاده کارده و   سااان اا شرکت فروشندگان تکنولوژی و ماشین

دهاد کاه ایان     ایان نشاان مای   . کنند مبال  هنگفتی به این منظور پرداخت می
ای، بارق   ای در ماورد تکنولاوژی هساته    ا عمدتا  کاوچکترین تجرباه  کشوره
حاال  . ای و حتی استفاده پزشکی و تحقیقاتی اا این تکنولوژی ندارناد  هسته

شود که با چه رویکردی این انتخاب و این شاوق   این سوال مجددا  مطرح می
معماوال  کساانی کاه قصاد     ! شاود؟  ای انجاام مای   و ذوق به سمت برق هسته

بارق  . ای اسات  ای دارند شروع کار با تولید بارق هساته   سالح هستهساخت 
ساای الام است  در رآکتورهای آب سبک غنی. ای مجاا و قانونی است هسته
درصاد   1ساای  باشد ولی کس  دانش فنی برای غنی درصد مجاا می 1که تا

ای الام اسات، فاراهم    درصد را که برای سالح هساته  35ساای تا امکان غنی
ساای ا استفاده   سنگین اا اورانیم خام ا بدون غنی  در رآکتورهای آب. دکن می
شود که اگار کسای تکنولاوژی     شود ولی فلز رادیواکتیو پلوتونیم تولید می می
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ای  تواند سالح هساته  ساای آن اا باقیمانده سوخت را داشته باشد، می خالص
د جنباه اقتصاادی و   ای، بایا  واال برای تولید برق هساته . بسااد، مانند اسرائیل

در ایان  . محیطی و اولویت هر کشور مطالعه شود و توجیه داشته باشد ایست
 :مورد؛ به این سه سوال باید پاسخ داد که

 ای در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اقتصادی است؟ آیا برق هسته -3
هاای اقتصاادی ا فنای ا علمای ایان         آیا با توجه به تمامی ایرساخت -2

 محیطی است؟ ای در این کشورها ایست رق هستهکشورها ب
آیا اولویت این کشورها برای تولید انرژی برق ا به ویژه برای شیرین   -1

 ای است؟ کردن آب ا برق هسته

 !ای درخاورمیانه و شمال آفریقا؟ اقتصادی بودن برق هسته

 (Global Energy Network Inistitute)موسسه شبکه انرژی جهانی 

باشد تحقیقات وسایعی تحات    می org.geni.wwwنترنتی آن که آدرس ای
عنوان پتانسیل انرژی تجدیدپاذیر خاورمیاناه وشامال آفریقاا در مقایساه باا       

کنایم کاه ایان تحقیاق      ما سعی می. ای انجام داده است ی انرژی هسته توسعه
 :هیماراشمند را در اینجا، به طور فشرده ارائه د

، منطقاه  [34] "اناداا انارژی جهاان    چشم"طبق سناریوی ارائه شد در -3
برای فراهم کردن  2515تا  2552خاورمیانه و شمال آفریقا در فاصله سالهای 

( میلیااارد دالر3155)تریلیااون دالر  1/3بایساات  ایاان مقاادار اناارژی ماای  
نای،  بی میلیاارد دالر کاه در ایان پایش     14گاذرای کناد؛ یعنای ساالی      سرمایه
میلیاارد   245میلیارد دالر و ایران حادود   135گذاری عربستان حدود  سرمایه
 .باشد می... دالر

در این دوره اکسیدکربن تولید شده برای تامین ایان مقادار انارژی اا     -2
میلیاون تان در ساال     136،3طریق منابع فسیلی، دو برابر خواهد شد یعنی اا 

 .افزایش خواهد یافت 2515میلیون تن در سال  631،2به  2551

http://www.geni.org/
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 :پذیر منطقه هاي تجدید انرژي -9
پذیر؛ خورشیدی، بادی، ضاایعات حیااتی    های تجدید در این منطقه انرژی

(Biomass)   هاا ا جزوماد ا و آبای، قابال        ، امین گرماایی، انارژی اقیاانوس
 .دسترسی هستند

ه ي خاورمیان پتانسیل تولید الكتریسته از منابع تجدیدپذیر در منطقه -1
 :و شمال آفریقا

 415ی منطقه برای تولید الکتریساته اا مناابع تجدیدپاذیر،     ظرفیت بالقوه
هار تاراوات معاادل یاک میلیاون      . اسات ( Twh/y)هزار تاراوات در ساال    

تقاضای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و اروپاا روی هام   . باشد مگاوات می
ل هشت هزار تاراوات  معاد 2515معادل چهار هزار و در سال  2555در سال 

یعنی ظرفیت بالقوه اا منابع تجدیدپذیر منطقه؛ هشتاد [ 36]بوده و خواهد بود
. باشاد  مای  2515برابر نیاا منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و اروپاا در ساال   
ای کاه در یاک    برای روشن شدن مطل  باید اضافه کرد که خورشید انارژی 

کند بارای   و آنچه در یک روا تولید می سال کند برای نیاا یک دقیقه تولید می
 [.33.]کند امین، کفایت می سال نیاا کنونی کره 26

ی دپارتماان مهندسای بارق دانشاگاه پادشااه ساعودی،         بر طبق محاسابه 
 1سااعت آفتااب دارد کاه معاادل      155،1تاا   555،1خاورمیانه هر سال باین  

بش متوساط خورشاید   در ایران، تا[ 33.]باشد کیلووات بر مترمربع در روا می
مگاوات  4155مگاژول در مترمربع و انرژی باد در ایران معادل  21/33معادل 
 [25.]است

برابار   1/4معنی این محاسبات این است که فقط انرژی باد ایاران معاادل   
تاباد حادود    ظرفیت برق نیروگاه بوشهر و انرژی خورشید که باه ایاران مای   

رت انرژی خورشیدی رسیده به ایران یعنی قد. میلیارد مگاژول است 555،12
 .معادل قدرت هزار نیروگاه بوشهر است

 ي تولید برق خورشیدي در خاورمیانه هزینه -5
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هزینه تولید برق خورشیدی در خاورمیانه در مقایسه با آمریکا کمتر است 
سانت   1عربای   بطوری کاه هار کیلاووات سااعت بارق در اماارات متحاده       

 .سنت 15تا  21آمریکا بین  شود و در آمریکایی تمام می
 مشاغل ایجاد شده با برق خورشیدي -1

میلیون مگاوات  4ای که در آمریکا انجام شده است برای تولید   در مطالعه
یکصاد و پنجااه هازار شاغل باا       2531ساعت برق تولیدی ساالنه، در ساال  

 .کیفیت عالی ایجاد خواهد شد
 2525این تعداد بارای ساال    شود و این رقم هم اکنون در آلمان ایجاد می

باناک جهاانی بارای    [ 23.]هزار نفر، افزایش یابد155شود که به  بینی می پیش
پاذیر اا مهااجرت    هاای تجدیاد   مصر توصیه کرده است که استفاده اا انارژی 

 [22.]دهد داخلی جلوگیری و فقر را کاهش می
 استفاده کنونی از انرژي خورشیدي -7

زار خانه اا طریق انرژِی خورشیدی تاأمین  گرم هشتصد ه در اسرائیل آب
بایش   2515بینی شده است که در ساال   شود در امارات متحده عربی پیش می

اا نصف انرژی مورد نیاا آن اا منابع تجدیدپذیر خواهاد باود کاه بیشاترین     
هم اکنون اا انرژی خورشایدی  [ 21.]درصد آن اا خورشید تأمین خواهد شد

هاا، اساتفاده    گارم هتال   ها، راهنماای شاناورها، آب  برای پارکومتر  در امارات
هم اکنون در دبی برای خنک کردن یک مجتماع یکصاد آپارتماانی    . شود می

در هتال  . شود که هزینه را به یک سوم کااهش داده اسات   مسطح استفاده می
در ایران هام اا انارژی   . شود دیگری در دبی اا انرژی خورشیدی استفاده می

ها و برای پمپهاای آب   های عمومی و خیابان ی پارکخورشیدی برای روشنای
، اردن، مصر و  در کشورهای مراکش. شود در روستاهای دورافتاده استفاده می

 .شود الجزایر هم در حد محدودی استفاده می
خالصه اینکه، انرِژی خورشیدی این پتانسیل را دارد که بتواند کشورهای 

تن انرژی الکتریکی پایدار و تمیز مجهز خاورمیانه را برای هزاران قرن به داش
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ی  دریاچاه "اگر یک واحد تولیاد انارژی خورشایدی باه انادااه ساطح       . کند
 [22.]برق تمام منطقه را تأمین خواهد کرد. ایجاد شود"ناصر
 اي در منطقه خاورمیانه هاي برق هسته نگاهی به چالش -8
و . شود ه، استخراج میاورانیم اا معادن کانادا، استرالیا، روسیه، نیجری 3-3

 .باید به خاورمیانه حمل گردد
پذیر است که بارای   درصد اورانیم شکافت 6/5اورانیم طبیعی دارای  3-2

هام اکناون در سراسار    . درصد غنی شود 1تا 1/1سوخت نیروگاهی باید بین 
معماوال  کشاورهایی کاه واحادهای     . سااای وجاود دارد   واحد غنی34جهان 
 .ای هم هستند دارندگان سالح هسته ساای بزرگ دارند، غنی
اورانیم غنی شده باید به اکسید اورانیم تبادیل  : ی سوخت تولید میله 3-1

در . های سوخت قارار گیارد   شود و به صورت قرص، فشرده گردد و در میله
 .واحد برای این کار موجود است 23جهان 
گرم کرده و کند، آب را  ای، در رآکتور، تولید انرژی می واکنش هسته 3-2

در ضامن در آنچاه بااقی    . چرخاند تاا تولیاد الکتریساته کناد     توربینی را می
شاود کاه پلوتاونیم     ی رادیواکتیو نیاز تولیاد مای    ماند؛ بیش اا یکصد ماده می

هماین پلوتاونیم   . هزار سال 21عمر،  ترین و پایدارترین آنهاست با نیمه سمی
 .شود ای تبدیل می است که به سالح هسته

سوخت مصارف شاده پلوتاونیم      مانده میله اا باقی: ایابی پلوتونیمبا 3-1
هزار کیلوگرم پلوتونیم در جهان ذخیره شاده   215شود، هم اکنون  باایابی می

ماده سوخت باید به کارخانجات باایابی پلوتونیم، حمل شوند  این باقی. است
 .و در آنجا پلوتونیم آن تخلیص شود

د مدفون گردند و هنوا یک تکنولوژی قابال  بای :ه ضایعاتماند باقی 3-4
باه قاول   [ 21.]خطر این ضایعات به دسات نیاماده اسات    قبول برای دفن بی
ای، بیشترین هزینه نجاات اا دسات ضاایعات     انرژِی هسته»محققین سوئدی 

 USهای هسته در آمریکا به نام،  طوری که طرح دفع اباله به[ 24]«.آن را دارد
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YUCCA MOUNTAIN میلیاون دالر بااوده   35تاا   45باین   3333 ، کاه در
میلیاارد دالر، افازایش یافتاه     1/4باه   2553است و به تعویق افتااده باود در   

 [26.]است
ترین دشمنان، در کمین ماردم   ای، خطرناک های هسته نیروگاه: ایمنی 3-6
یاا  ( مانند انفجار رآکتور چرنوبیال )هر تصادف درونی . ی خود، هستند منطقه

. آفرینناد  ناپذیر می ای جبران ، فاجعه(نند سونامی ژاپن در فوکوشیماما)بیرونی 
این دو فاجعه آنقدر بزرگ بودند که شوروی سابق و ژاپن نتوانسته آنها را اا 

ها اتفاق محدود باا کشاتارهای    ولی تاکنون ده. چشم مردم جهان مخفی کنند
وپا پیش آماده  ایست در این نیروگاها، در آمریکا و ار متعدد و تخری  محیط

برای اطالع اا . اند اند و به عرصه عمومی نشت نکرده ای نشده است که رسانه
این جا شاید مناس  باشد کاه گفتاه آقاای    . مراجعه فرمائید[ 23]آنها به منبع 

المللای انارژی    عضو نمایندگی سابق مصار در سااامان باین    "صالح ابراهیم"
 [:23.]اتمی را بیاوریم

که چگونه این صنعت پیچیده را با یک جامعه  نگرانی من این است
تجرباه ماا در خیلای اا    . جاور کنایم   و بدون نظم، مانند مصر، جفت

آهان را   ماا حتای سیساتم راه   . دهاد  صنایع مشاکالت را نشاان مای   
 .توانیم اداره کنیم نمی

 :اي و گازي ي نیروگاه هسته ي هزینه مقایسه -9
برابار بارق حاصال اا گااا      35تاا   4ای باین   در شرایط کنونی برق هسته

اا جمله در حالی که برق حاصل اا گاا طبیعی باه ااای  . شود طبیعی تمام می
 2155دالر هزینه داشت، برق نیروگاه بوشهر باین   155هر کیلووات در ایران 

 [15.]دالر هزینه داشته است 1555تا 

 لیبیائیزه کردن ایران: سناریوی سوم

قاذافی  . ر رفتار غرب با لیبی مورد نظر اسات در این سناریو، بااساای و تکرا
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و پس اا حمله آمریکا به عراق، خطر حمله به لیبای را جادی    2551در سال 
در ماذاکراتی کاه انجاام داد،    . درصدد مصالحه با آمریکا و غرب برآماد . دید

در الکربای اساکاتلند و    Pan Am خسارت هنگفت قربانیان انفجار هواپیمای 
آلمان که باعان کشاتن چناد صاد نفار شاده بودناد را        انفجار دیسکوته در 

سپس کلیه مدارک مربوط به سالح کشتار جمعای، و اا جملاه   . پرداخت کرد
ای و ارتباط عبدالقدیرخان پاکستانی با لیبی و  اطالعات مربوط به سالح هسته

هاا،   نشاینی  عالوه بر ایان عقا   . ایران و کره شمالی را به آمریکا، تحویل داد
اطالعااتی لیبای    -سند اطالعاتی مبادله شده بین سرویس امنیتی ششصدهزار 
های اطالعاتی سایر کشورها را هم به آمریکا تحویال داد و عماال     و سرویس

بااااه اعتماااااد سااااایر کشااااورها، باااادون اطااااالع آنهااااا، خیاناااات   
 .(culturallogic.blogspot.com)کرد

هااای جاادی  قااذافی کااه حاادود چهاال سااال شااعار انقالباای و ژساات  
هااای چریکاای و  پریالیساتی، داده و گرفتااه بااود و اا خیلاای اا ساااامان ضدام

حمایات   -اا جملاه در کشاورهای اروپاایی    -انقالبی در کشورهای مختلف
نشینی، شأن و منزلت خود را در داخل کشور اا دست  کرده بود؛ با این عق 

قذافی، چند سال بعد اا به قدرت رسایدن،  . داد و تمام اهداف خود را وانهاد
. های خود در کتاب سبز، شیوه دیکتاتوری را پیشه خود ساخت علیرغم وعده

شکنجه، کشتار، حبس و ترور ناراضیان و معارضین او را به یک رهبر منفاور  
او حتاای اا سوسیالساایم  . در بخااش متوسااط جامعااه لبیاای، درآورده بااود  

نظار کارد و    خودساخته خویش هم که معتقد بود ریشه در اسالم دارد، صرف
مراهااای لیباای باارای ورود  . قتصاااد نئولیبرالساایم آمریکااایی را پااذیرفت  ا

کارد کاه اا طارف آمریکاا      او فکر مای . گزارن و تاجران غربی باا شد سرمایه
گیری  در حالی که رهبران کشورهای غربی، قصد انتقام. خواهد شد« بخشیده»

اا مواضع گذشته او را داشتند و لیبی جزء هفات کشاوری باود کاه پاس اا      
عاراق، ساوریه،   )در آمریکا سرنگونی حاکمان آنها تصوی  شاده باود    2553
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 Wesley Clark, 1 March -لبنااان، لیباای، سااومالی، سااودان و ایااران  

2556,CNN  و کیسینجر درGlobal Reasearch .)    قذافی راه مقابلاه باا ایان
نخواسات ونتوانسات یاک    . توطئه بر علیه کشاورش را ندانسات و نفهمیاد   

وقتی اعتراضات محدودی در شاهرها  . دولت را تحقق بخشدوحدت ملت ا  
های جاسوسی غربی هم به این اعتراضات دامن ادناد و   شروع شد و دستگاه

ای  غرب با فری  روسیه و چین در شاورای امنیات، قطعناماه   . دخالت کردند
بعاد  . ی هوایی توسط ناتو شاروع شاد   قابل تفسیر، تصوی  کرد و بعد حمله

مرحوم چاوا رئایس جمهاور ونازوئال کاه خواساتند باین        هم، کسانی مانند
هاا نگذاشاتند و ماانع شادند و      اپوایسیون و قذافی تفاهم ایجاد کنناد غربای  

بمبااران  . طور جادی بارای سارنگونی او عملیااتی کردناد      تصمیم خود را به
های نظاامی، صانعتی و    هوایی لیبی حدود هشتصد میلیارد دالر به ایرساخت

خسااارت وارد کردنااد و قااذافی را هاام بااه شااکل   خاادماتی ایاان کشااور،
تا او نتواند در دادگاه؛ . ها کشتند ای در جلوی دوربین مشمئزکننده و وحشیانه

اماروا لیبای باه یاک کشاوری      . ساخت و پاخت خود با آمریکا را علنی کند
بدون حکومت مرکزی تبدیل شده و بخشای اا آن کشاور طرفادار اساتقالل     

و بنیادگرایان بسایار فعاال هساتند و عماال  باه دو       است و طرفداران القاعده
(. Independent 1 September, 2531)کشاور ناپدیادار تبادیل شاده اسات     

بینید که چگونه یک کشور ضدامپریالیستی و ضدصهیونیساتی و حتای باا     می
خاااااادمات خااااااوب اجتماااااااعی و اقتصااااااادی بااااااه مااااااردم  

(PoweredByExpertColumn.com )  یک، ایان  ولی دیکتااتور و ضاددمکرات
چنین ویران شد و این بهترین هدیه به اسرائیل بود، چیزی که قبال  در عاراق  

در این سناریو، پاس اا  . انجام شده بود و االن در سوریه در حال انجام است
هاای کهناه را باا     ها و پرونده کشاندن کشورها به میز مذاکره مرتبا  درخواست

دهناد و   مردم خود، گسترش می ها در رفتار با استفاده اا ضعف این حکومت
شادند، مرتباا  ادعاای    « میزماذاکره »موقعی که این رهبران، درگیر . کنند باا می
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هاا   کننده جهان سومی که ضعف او برای غربی شود و مذاکره جدید مطرح می
نشینی کناد، تاا جاایی کاه شاأن و       گام عق  به شناخته شده، مجبور است گام

اا طریق این مذاکره، در داخل کشاور خاود،    دار شود و شه منزلت ملی او خد
 .ضعیف شود و اا چشم مردم خود بیافتد

سال گذشاته باه    11اسالمی هم با غرب مسائل ایادی دارد، در  جمهوری
دلیل تخاصم و دشمنی این دو، صدها پرونده ساخته شده است کاه بایاد در   

 آمیاز، حال شاوند و اال جناگ و درگیاری خاونین پایش        یک روند مسالمت
ها فقاط   اشتباه است اگر فکر کنیم که بدون باا کردن این پرونده. خواهد آمد

یا آنچه بعضی اا جناج راست ایران مطارح  . ای را بست توان پرونده هسته می
اند که فقط مسائل اقتصادی و خارجی را حال کناد    کنند روحانی را آورده می

یار ممکان اسات    ایان غ ! کااری نداشاته باشاد   ... ها، حقوق بشار  و به آاادی
ی ایان   در اداماه . وفصال شاوند   های هر دو طرف باید گشوده و حال  پرونده

ی خاود   ها، باید جبهاه  نوشتار خواهد آمد که ایران قبل اا گشودن این پرونده
هاا را اا دو طارف مطارح     در اینجاا بخشای اا ایان پروناده    . را تقویت کناد 

هاا و اصاال     آمریکاایی  ایران هام، اا . کنیم؛ ایران هم دست او خالی نیست می
 :غرب، طلبکار است

 :از جانب ایران( و غرب)اتهامات آمریکا 

اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و وارد کردن صدمات و خسارات فراون  -
 .به اقتصاد ملی

رضاشاااه بااه کمااک انگلاایس و مساادود کااردن رونااد  3233کودتااای  -
 .دمکراتیزاسیون انقالب مشروطه

گلیس در کودتا بر علیه دولت ملای و قاانونی دکتار    دخالت آمریکا و ان -
 .مصدق
 .سال 21حمایت اا دیکتاتوری شاه به مدت  -
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 نظامی با شاه و بر علیه منافع مردم ایران -برقراری روابط اقتصادی -
 .22حمایت اا سرکوبی خرداد  -
های اجرا شاده در اماان شااه     دخالت مستقیم و غیرمستقیم در سیاست -
 .میالدی 3345مله اجرای طرح کندی در دهه اا ج. ایران
ژاندارم کردن ایران در منطقه و دخالت ایران در کشاورهای همساایه و    -

 .ی مردم ایران در عمان و حتی در جنگ ویتنام با هزینه
 -ی اقتصاادی  صرف درآمد نفتی در تسلیح شاه و جلوگیری اا توساعه  -

 .اجتماعی
 .ریق همکاری با ساواکمشارکت در سرکوب مردم ایران اا ط -
 های ایران پس اا انقالب توقیف اموال و دارایی -
تشویق به حمله و حمایت اا عراق و تجهیاز و تسالیح آن کشاور، در     -

 دوران جنگ تحمیلی و نادیده گرفتن حمالت شیمیایی عراق علیه ایران 
ی این اتهامات، با تقری  نزدیک به حقیقت، مسلم هستند و اساناد و   همه

کند و در یک میز مذاکره جادی و   دارک فراوان منتشر شده آنها را تأیید میم
توان آنها را باه اعاداد و ارقاام تبادیل      ساله، می 35در راستای حل مشکالت 

 .کرد

 (:امریکا)اتهامات ایران از طرف غرب 

 روا کارمندان سفارت 222تسخیر سفارت آمریکا و نگهداری  -
خیلی اا این ادعاها در . ه در اسرائیل، لبنانترور و کشتارهای انجام شد -
ها میلیاارد دالر محکاوم شاده     اند و ایران به ده های آمریکا حکم گرفته دادگاه
هاای تااریخی در دانشاگاه     در مواردی اموال مسلم ایران ا مانناد لاوح   . است

های امریکا، توقیاف   شیکاگو و اموال بنیاد مستعضفان ا به دلیل احکام دادگاه 
 .اند شده
بعضی اا این اتهامات به دادگااه کشایده   . ترورهای انجام شده در اروپا -
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و ایاران را مجارم   ( مانناد دادگااه میکوناوس   )شده و حکم صادر شده است 
 .اند شناخته
 .اهلل و حماس و اتهام حمایت اا تروریسم حمایت ایران اا حزب -
 .تخری  در روند صلح خاورمیانه -
 .و سرکوب اپوایسیونعدم رعایت حقوق بشر  -

همه این اتهامات باید در میز مذاکره حل و فصل شوند و غرب و آمریکاا  
 .همانطور که ما هم نباید بگذریم. اا آنها نخواهد گذشت

ی این نوشتار خواهاد   ی مردمی ا که در ادامه  ایران با هوشیاری و پشتوانه
اید طاوری رفتاار کناد    ب. تواند در میز مذاکره اا منافع ملی دفاع کند آمد ا می 

هاای آن را تقبال کناد،     که طرف غربی هم تقصیرات خود را بپذیرد و هزیناه 
استخوان الی اخام گذاشاتن باه    . همچنان که ایران هم باید این کار را بکند

تواناد مطارح    های جدی است که هر وقت مای  معنی باا گذاشتن این پرونده
باشاد، االن ایاران پاس اا    شود و چه بسا در آن موقع ایران در موضع ضعف 

موضع نسبتا  خوبی دارد این موضع را باید تقویات کناد    32انتخابات خرداد 
 .تا بتواند اا عهده توفیق در این مذاکره برآید

توافق ژنو، اگرچه اولین قدم است ولای در عاین حاال شاروع فرآینادی      
یا ایاران  و . الذکر را عملیاتی کند تواند یکی اا سه سناریوی فوق است که می

تواناد میاز    ایاران نمای  . ی تهدید غارب خاارج کناد    را برای همیشه اا حیطه
چاون تارک میاز ماذاکره، همچناان کاه آقاای هاشامی         . مذاکره را ترک کند

اسرائیلی را کلیاد خواهاد    -طلبان آمریکائی  رفسنجانی هم گفته، طرح جنگ
ها  ریکا دولتدر آم. اسرائیلی را باید جدی گرفت -طلبان آمریکائی  جنگ. اد

توانناد اا مواضاع    شوند و تا حدودی در دوران حکومت خود مای  عوض می
همچناان کاه   . حزبی خود دفاع کنند و اهداف پس ذهن خود را اجرایی کنند

سااای،   طل  دوران بوش پسر توانستند با دروغ، شایعه، پرونده نفر جنگ 32
به عناوان مثاال   . کنندافکار عمومی مردم آمریکا را برای حمله به عراق آماده 



 فرجام برجام؛ امید یا ابهام/  18

نفر اا مسووالن ارشد کاخ  6، بوش پسر و 2551تا  2553های  در فاصله سال
چنی، رایاس، رامسافلد، کاالین پااول، پال ولفاوویتز، آری فلیشار و        )سفید 

اند تا امینه  بار، دروغ گفته و به صدام اتهام اده 311جمعا  ( کالن اسکات مک
بعضای اا ایان   (.  ی و رفیعای، پیشاین  یلپاان ) حمله به عراق را فاراهم کنناد  

کنناده و ترسااننده ماردم     های تبلیغاات بسایار تحریاک    ها با ارائه شیوه دروغ
ها در مورد ساالح کشاتار جمعای، ارتبااط باا       این اتهام. آمریکا همراه بودند

 [.13]بوده است... القاعده، خرید اورانیوم اا آفریقا و

 طلبان آمریکایی ـ اسرائیلی جنگ

گارای اسارائیل، اا توافاق ژناو      وایر راسات  دانیم که نتانیاهو، نخست همه می
های تلویزیونی، هام کنتارل کاافی بار      بطوری که در مصاحبه. عصبانی است

طلا  آمریکاا    او اماروا ساخنگویی جنااح جناگ    . محتوای سخنانش نادارد 
های مسیحی،  خواه، صهیونیست پارتی، حزب جمهوری ها، اعضای تی نئوکان)

. را هام باه عهاده گرفتاه اسات     ( نایع نظامی ا نفتی ا مالی امریکاا   حامیان ص
ای  هاای هساته   ساای فعالیت طلبان، مصالحه با ایران و شفاف هدف این جنگ

های اقتصادی، نظامی،  ایران نیست، بلکه هدف آنها؛ تخری  کامل ایرساخت
آنهاا تخریا  کشاورها ا مخصوصاا       . ایران است... سیاسی، صنعتی، خدماتی

دکتاربن  ». بینناد  خیز ا را به عنوان یاک تجاارت پرساود مای      رهای نفتکشو
 [12.]اند ، به این منظور طراحی شده«تخری  خالق»و « شوک

ی آمریکایی که قبال  مشااور اقتصاادی    آقای استیگلیتز، اقتصاددان برجسته
ارشد بانک جهانی بوده و بعدا  دچار عذاب  جمهور کلینتون و کارشناس رئیس

داری فاصله گرفت و چناد کتااب    و اا نهادهای اقتصادی سرمایه وجدان شد
های اقتصادی و سیاسی این نهادها به رشته تحریر درآورد؛ در  در مورد توطئه

 1دهنادگان آمریکاایی تااکنون     کناد کاه مالیاات    یک محاسبه دقیق اثبات مای 
داخات  هزینه جنگ عراق و افغانستان را پر( هزار میلیارد دالر 1)تریلون دالر 
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عمده این پول در آمریکا خرج شده و به جی  صاحبان صانایع  [. 11]اند کرده
و « پاارتی  تای »ها، اعضاای   مالی، قدرتمند آمریکا؛ یعنی نئوکان -نفتی -نظامی

عاالوه بار آن مادارک و اساناد ایاادی      . های مسیحی رفته است صهیونیست
ی  حتای برناماه   های انجام شده در عراق و منتشر شده است که در پیمانکاری

های  ای در بین دولتمردان و به وسیله دولت فساد گسترده« نفت در برابر غذا»
هاست؛ نتانیااهو،   دروغ، نقطه شروع این توطئه. وقت آمریکا انجام شده است

. گویاد  ای ایران دروغ می در مورد سالح هسته 3335داند که اا اوایل دهه  می
ای مسالح   ایاران باه اودی باه ساالح هساته     »او مرتبا  و مکررا  شعار داده که 

اناد کاه او در ایان سای ساال       طرف پذیرفته های بی ی انسان و همه« .شود می
اش، فقاط و فقاط    او، حازبش و دوساتان آمریکاایی   . عامدا  دروغ گفته است

چیازی شابیه   . اناد  تخری  کامل ایران و حتی تجزیاه آن را هادف قارار داده   
تاا یاک کشاور طرفادار ماردم مظلاوم       ... رعراق، لیبی، سوریه، سودان، مصا 

 .ی تأثیرگذاری جهان، حذف شود فلسطین، اا صفحه
انند و آنقدر عجله دارند کاه   له می طلبان، برای حمله به ایران له این جنگ
اند کاه اول   و پس اا حمله به آمریکا، چند روا بحن داشته 2553در سپتامبر 

؛ اگرچاه  (پیشاین -Wesley Clark)به ایاران حملاه کنناد یاا باه افغانساتان       
اکنااون در قاادرت اجرایاای آمریکااا نیسااتند و شاارایط قااوه مجریااه و     هاام

تابند ولای دسات    دهندگان آمریکایی، حمله به کشور دیگری را برنمی مالیات
اند و در اولین فرصت ممکن دست به کاار خواهناد    اا اهداف خود برنداشته

 .شد
باه غارب و    3133و  3163خیلی اا ایرانیاان مهااجر پاس اا انقاالب و     

عمدتا  به آمریکا مستقیم و غیرمستقیم، دانسته و ندانسته اا روی اجباار بارای   
هازار نفار فعاال در     1گذراندن انادگی و یاا بادون معاذوریت؛ بخشای اا      

. دهناد  کنناد، تشاکیل مای    های فکر آمریکاا را کاه روی ایاران کاار مای      اتاق
در  3133تا بعد اا وقاایع   3163ی ها های اطالعاتی ایران در بین سال ساامان



 فرجام برجام؛ امید یا ابهام/  51

هاای   اند اینکاه ایان نقاش دساتگاه     ایجاد شرایط آنها به مهاجرت نقش داشته
دانیم ولی عمال  بخش  شود، نمی اطالعاتی و امنیتی با چه رویکردی تحلیل می

در شامایل،  . اناد  ی این افراد به مخالفان جمهوری اسالمی تبدیل شاده  عمده
حبس و حصر و اندان و تهدید و . مخالفان برانداا طل  و یا مخالفان اصالح
های قضایی، اطالعاتی، امنیتی ایران اا یک طرف و آغوش باا  تحدید دستگاه

های فکر آنها اا طرف دیگر، سنتز کنونی را باه دسات    ی غرب و اتاق جامعه
 .اند داده

بخشی اا این اپوایسیون مهاجر، به حق، اا نقض حقاوق بشار در ایاران    
هاای امنیتای ا     کنناد و خواهاان اصاالحات هساتند ولای دساتگاه       د مای انتقا

طلبان منتقاد نقاض    اند که تفکیکی بین اصالح اطالعاتی ایران، کوشش نکرده
بشر و طرفداران جنگ و حمله نظامی و برانداای جمهاوری اساالمی،    حقوق

ها پیش نیاید، در آینده ممکن است شرایطی  اگر تغییر در سیاست. قائل شوند
طلباان   ی جناگ  نشین به کیسه طلبان منتقد خارج پیش آید که احمات اصالح

 .برانداا، سراایر شود
های آمریکا مخالف حمله باه ایاران    نکته دیگر این است که اگر دمکرات

بیااد بیااوریم کاه    . هستند، معلوم نیست که این مخالفت اداماه داشاته باشاد   
م حسین در اماان کلینتاون   ی محدود آمریکا به عراق و سرنگونی صدا حمله

 [12.]و در امان بوش سرنگونی صدام اجرایی گردید. انجام و تصوی  شد
هاای   شکسات بخاورد، جنااح   « روحاانی  -اوباماا »اگر به هر دلیلای، ابتکاار   

ی نظاامی و   طل  آمریکا و ایران طرح خود را پیش خواهناد بارد و حملاه    جنگ
 .تخری  ایران را عملیاتی خواهند کرد

 ایان رادیکال ایرانی مخالف توافق ژنوگر اصول

روشن است که آقای روحانی، کاندیدای جناح تندرو و اقتدارگرای حاکمیت 
ی  ی اقتصادی به سمت کاارگزاران و کابیناه   تمایل بیشتر ایشان و کابینه. نبود
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طلبان است و این مطلوب جنااح راسات    فرهنگی و سیاسی متمایل به اصالح
شته مرتبا  به آقای هاشامی و خااتمی انتقااد کارده،     سال گذ 34تندرو که در 

هاای جنااحی شاروع شاده      العمل لذا، پس اا انتخابات خرداد، عکس. نیست
نژاد و وایرانش انجام دادند، جناح راست یا سکوت کارد   آنچه احمدی. است

العملی نشان نداد؛ ولی در مقابال عملکارد آقاای روحاانی و      و یا علنا  عکس
را در دستور کار ... و استیضاح و« کارت ارد»کند و  انتقاد می اش بسیار کابینه

 .قرار دادند
العمال جنااح    حال اگر اا این اختالفات جناحی هم بگذریم بایاد عکاس  

مخالف توافق ژناو و ماذاکره باا آمریکاا را بررسای و قاوت و ضاعف ایان         
را هاای مختلاف ایان جریاان      ابتدا، مواضع جناح. ها را ارایابی کنیم مخالفت

 :پرداایم آوریم و سپس به نقد و تحلیل آن می می
 [11:]اله گفت که ، رئیس شورای هماهنگی حزبکرم آقاي حسین اهلل -
 .هدف طراحان رابطه با آمریکا نافرمانی مدنی در ایران است -
طرح اوباما و دوستانش این است که در کشور شاهد دو دساتگی باین    -

 .اتی در کشور دامن خواهد ادثب مردم شود که این مسئله به بی
سال مقاومت ملت ایاران   12اوباما با انجام مکالمه تلفنی تنها موفق شد  -

 .در مقابل عدم واگذاری مساله را به چالش کشد
در جمااع گروهاای اا  32آذر  33شاانبه  روا سااه فرمانــده کــل ســ اه -

ناده در  کن دانشجویان دانشگاه امام صادق ضمن بیان این مطل  که تیم مذاکره
: این سند و مذاکرات اا خطاوط قرماز عباور نکارده اسات ولای گفات کاه        

و در ماورد  « های بیشتری ناداده باشایم   ای چیز امیدواریم در مذاکرات هسته»
سخن دکتر ظریف در جمع دانشجویان دانشگاه تهران که گفته بود آمریکا باا  

ایشاان در  »: گفات . تواند سیستم دفاعی ایران را اا کاار بینادااد   یک بم  می
اند و به هیو وجاه ایان دیاد درسات      ای نداشته مسائل نظامی و امنیتی تجربه

 «.نیست
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هاای، ماا بایاد باه رژیام       موشاک »: باز از فرمانده س اه نقل شده کـه  -
های موجود دو هازار کیلاومتری هام باه رژیام       صهیونیستی برسد و موشک

برای فشار باه ماردم در    ای بهانه»ای را  او پرونده هسته« .رسد صهیونیستی می
 [14.]توصیف کرد« جهت جدایی اا شعارهای انقالب

در صافحه اول خاود نوشات     32آذر  3در شماره شنبه  «دي 9»نشریه  -
ناه  »تیترهای فرعای ایان شاماره عباارت بودناد اا      . «توافقنامه ژنو جام اهر»

چطور تعجیل ظریاف بارای   »، «ساای تثبیت شد تحریمی برداشته شد نه غنی
آنچه اا ما بُردناد و بااای   »و « برداری داخلی، دستان ایران را خالی کرد؟  هرهب

 «.حق خودمان را به خودمان فروختند»، «را بُردند
در سخنانی، گفتگوی تلفنی روحانی و اوباماا را   محمدجواد الریجانی -
اساالمی وی   روانامه جمهوری. ها نامید ریزی شده اا سوی صهیونیست برنامه
خواند و تأکید کرد گوینده این سخن بسایار ساخیف و   « نشسته فکریباا»را 

ی جمهوری اسالمی به مذاکره الریجاانی   مقاله. آمیز باید دلیل اقامه کند توهین
 3براون انگلیسی و کنار گذاشتن ایشان اا واارت خارجاه و حمایات    با نیک

مشکوک ایان  به تحرکات »: نویسد کند و می می  نژاد هم اشاره ساله اا احمدی
خوردگاان   رواها، که نشان اا آغاا یک تالش همه جانباه اا ناحیاه شکسات   

خرداد برای گرفتن انتقام اا دکتر روحاانی و حامیاان وی دارد،    22انتخابات 
 [16]«.عاقبت نیافتند توجه نمایند و به این دام خطرناک و بی

امروا « !بیدار باشید»: ، احمد خاتمی، گفت کهامام جمعه موقت تهران -
. خطی در جریان است که سرخط در خارج، و میانه وسط آن در داخل است

خواهد نفرت اا آمریکا و استکبار را اا جاان ماردم بگیرناد کاه      این خط می
 ...ها وادادگان سیاسی هستند این

روا بر نفرت مردم ایران باه آناان افازوده     ها پیام بدهند روابه به آمریکایی
اگار ایان   ... ای موضاوع اصالی نیسات    مسئله هساته ! یدمراق  باش... شود می

اندااناد کاه یکای اا مفااد      مسئله حل شد فردا مشاکل حقاوق بشار راه مای    
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طور که مرد حق دارد چهار ان بگیرد، ان هم  کنوانسیون آن تأکید دارد همان 
 [13.]حق داشته باشد چهار مرد برای خود اختیار کند

« سااامان هناری اوج  ».   مذاکرتبرای تخری نصب بنرهایی تبلیغاتی -
به مدیر عاملی احسان محمدحسنی، بنرهایی را طراحای کارده و در سراسار    

چیزی که بدون هماهنگی با شهرداری ممکان نیسات ا     -اند شهر نص  کرده
در یکی اا این تصاویر، یک سوی میز مذاکره شخصی »: سایت تابناک نوشت

رفساوری نشساته و ظااهرا     با کت و شلوار نظامی مقابل شخصی باا ریاش پ  
در تصویر دیگر دساتی بارای گارفتن    . اشاره مستقیمی به مذاکرات اخیر دارد

دستی دیگر دراا شد که به دست شیطان تعبیر شده و در تصویر ساومی کاه   
شود، مردی به همراه سگ وحشی پاای میاز    بیشتر در سطح پایتخت دیده می

 [13]«.مذاکره نشسته است
اون مطبوعاتی واارت ارشاد در دولت دهام، هام   ، معمحمدعلی رامین -
دولت به آمریکا بفهماند نواب صفوی در ایاران نمارده اسات و آنهاا     »: گفته
 [25]«.آرا را اا کسی مطالبه کنند توانند نقش رام نمی
ای اخیار در   توافق هساته : ، امام جمعه مشهد، گفتهالمهدي اله علم آیت -

آنچاه در گازارش   ... آن بر حذر باشیم واقع شگردی شیطانی است که باید اا
جمهور دردآور باود، حارف مجاری باود کاه انتظاار داشاتیم اا یاک          رئیس

جامعه خسته ایرانی باه آراماش   »صهیونیست بشنویم نه یک ایرانی که بگوید 
 [23]«رسیده است

: ایشاان گفات کاه   : اناد  ها متأسف شده هم اا رفع تحریم آقاي مصباح -
( عاج )عصار  ه وجود داشته و تا ظهور حضارت ولای  نبرد حق و باطل هموار»

این مساله را هم تاریخ و هام مناابع وحیاانی ماا اثباات      . ادامه خواهد داشت
غالبا  اهداف متوساط اا روی جهال یاا غفلات هادف نهاایی تلقای        . کنند می
جای تأسف دارد که جامعه ما اینگونه دچار انحطاط فکری شود کاه  . شود می

ها و توسعه ناان و معیشات باشاد و اا     ، رفع تحریمباالترین خدمت به مردم
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 [ 22]«.ضروریات دینی و فطری خود غافل شوند
سافارت   33اگر دانشجویان قبال اا فتناه   »: هم گفت آقاي علیرضا قزوه
(. 32دی  31جارس  )« داد کردند، قطعا  این فتنه رخ نمی انگلیس را تسخیر می

انشگاه، امیرکبیار را عامال   امام جمعه مشهد هم در همایش وحدت حواه و د
ها دانشگاه را برای  انگلیسی»: ایجاد سکوالریسم در ایران معرفی کرد و گفت

 (.32آذر  23ها  رسانه)« مقابله با حواه درست کردند
، جانشین فرمانده سپاه گفته است کاه راه ماا ناه اا مسایر     حسین سالمی

(. 32دی  36هاا   ساانه ر)گاذرد   ها بلکه اا مسیر جهاد و مقاومت می توافقنامه
 .تهدید دولت روحانی هم در ادبیات این جناح کم نیست

دیاروا،  "، نماینده مجلاس و اساتاد دانشاگاه؛ در برناماه     آقاي حداد عادل
دی دیگار   3ای در مسیر فتنه باشند، ملات   اگر عده: گفته است که "امروا، فردا

 (.32ماه  دی 1نسیم )آفریند  می
ه دیگری اا مجلس هم گفته است که اگر دولت ، نمایندپور منصور حقیقت

هاا وارد عمال    چتری برای اظهارات برخی افراد باشد، باا هام لبااس شخصای   
 (.32دی  32ها  رسانه)شوند  می

باشاد گفتاه کاه     می "دی 3"نامه  هم که مدیر مسوول هفته حمید رسایی
ناماه ژناو دسات غارب در حاواه       دولت در مقابل فشار غرب واداده، توافاق 

 31دیگرباان باه نقال اا خبرگازاری فاارس      )حقوق بشر را باا خواهد کارد  
 (.32ماه  دی

هایی خطابی باود،   عالوه بر آنچه که بدون تحلیل و عمدتا  به شکل گزاره
ایان  . چهار تحلیل نسبتا  مفصل هم در مورد توافق ژناو، منتشار شاده اسات    

 :ها عبارتند اا تحلیل
دفتر مطالعات گفتماان انقاالب   »صفحه، توسط  353نقدی مفصل در  -3

نقد و بررسی ماتن  »تحت عنوان « اسالمی و کارگروه گفتمان استکبار ستیزی
و  2555باا شامارگان   « حقیقت توافق ژنو اا رؤیا تاا واقعیات   -توافقنامه ژنو
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ساوره   36ایان تحلیال باا آیاه      (parsbook.org)دیجیتالی، منتشر شده است 
ی این آیه به این شارح   ترجمه[ است 34 درست آن آیه]شود  انفال شروع می

مگار آنکاه هادفش     -و هر کس در آن هنگام به آنها پشت کناد ». آمده است
اا )گیری اا میدان برای حمله مجدد، و یا به قصد پیوساتن باه گروهای     کنار

به غض  خادا گرفتاار خواهاد شاد، و     ( چنین کسی)بوده باشد ا  ( مجاهدان
و توصایف آن اا توافاق، نسابتا     « !هی اسات جایگاه او جهنم، و چه بد جایگا

گیاری آن   منصفانه است با واقعیت تاا حادودی همااهنگی دارد ولای نتیجاه     
ما ابتدا خالصه ای اا نقاد آنهاا را باه توافاق ژناو      . ااست خطرناک و مشکل

 :آوریم و سپس قضاوت نویسندگان نوشته را تحلیل خواهیم کرد می
المللی است در حالیکاه   ک قرارداد بینماهیت آنچه در ژنو اتفاق افتاد ی -
 .اند تا مجلس امکان دخالت نداشته باشد گذاشته« برنامه اقدام مشترک»آن را 
ساای باه رسامیت شاناخته شاده      کنندگان معتقدند که حق غنی مذاکره -

 .کند ولی حریف با صراحت آن را رد می
اسات تاا    مواضع مسئولین غربی بیشتر با متن مذاکرات و توافق منطبق -

 .مسئولین ایرانی
هاا نیااا باه     ها تعلیق شده و برای حذف تماام تحاریم   درصد تحریم 1 -

 .توافق نهایی داریم
مان باود در مرحلاه    ای و پیشرفت ابزارهای فشار خود را که مواد هسته -

 .ایم اول اا دست داده
ساای در این مرحله کاه نیااای    ساای، جلوی غنی نیاا عملی برای غنی -
 .گیرد آن نیست را میبه 

ساای را برای هیو کشوری باه   حق غنی NPTآمریکا با تفسیر خود اا  -
 .شناسد رسمیت نمی

ای بارای برچیادن    این توافق مقدماه : کری یک روا پس اا توافق گفته -
(Dismantling )ساای ایران است ایرساخت غنی. 
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تارین   پااک  ای بخشی اا غرور ملی ایرانیان است که خاون  برنامه هسته -
 .جوانان این کشور به پای آن ریخته شده است

های پذیرفته شده حقیقتا  ساخاوتمندانه و در ماواردی تاوأم باا      نظارت -
 .احتیاطی محض است بی

 .شود های اطالعاتی طرف غربی درباره جزئیات فنی برنامه پر می خالء -
 ای و حقوق بشاری ممکان اسات باه     های منطقه در توافق جامع بحن -

 .میان کشیده شود
« درصادی  25ذخاائر اورانایم  »ترین ابزار چانه انی در ماذاکرات   اصلی -

بوده که ایران با حذف آن ا تبدیل به میله سوخت یا رقیق کاردن ا موافقات     
 .کرده
درصد نیاا دارد کاه   32برخی رآکتورهای موجود در کشور به سوخت  -

چناین رآکتاوری در   ] .درصد پذیرفتاه شاد   25تا  1تعطیلی همه سطوح بین 
ایران وجود ندارد و در جای دیگر این نوشاته هام باه دو رآکتاور بوشاهر و      

 ![دانیم؟ این اا کجا آمده نمی. تهران اشاره شده
حمایات ایاران اا   »و « حقوق بشار »ها نفتی و بانکی آمریکا؛  در تحریم -

در حالی که در این توافاق فقاط باه تعلیاق     . هم مطرح شده است« تروریسم
 .ای تصریح شده های مربوط به هسته تحریم
های شورای امنیت توساط ایاران    پذیرش تلویحی قانونی بودن قطعنامه -

درصد، رآکتاور اراک و بااافرآوری اورانیاوم     1ساای  که خواستار تعلیق غنی
 .است
رسیدن به فاا نهایی جز با تسلیم تام و کرنش ذلیالناه محقاق نخواهاد     -
 ...شد

ادن آن اگر دلیلی مطابق مفاد ایان توافاق نداشاته باشایم      لذا برای بر هم
الجرم باید خود را برای مواجهه تاریخی با نظام استکباری جهانی و در رأس 

 .آن شیطان بزرگ آماده نماییم
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رواه باروا   11رواه و  22های نظامی ایران که در جناگ   دیدن ظرفیت -
کنون باا ناابود کاردن هماه     کرد، توان علمی و فنی ایران را تقویت کرد ولی ا

شاود کاه یقیناا      درصد طرف مقابل مطمئن مای  25ای و سوخت  ذخائر هسته
. کند ای نداریم و نیز نقطه آسی  ما را درک می امکان دستیابی به سالح هسته

 .ای ما رصد خواهد شد ی تأسیسات هسته همه
 .صنایع موشکی ما را هم رصد خواهند کرد -
هاای   ادیدهای سراده، مخرب هستند و در ساال باادیدها، مخصوصا  با -

 .اند ای ایران وارد کرده های بسیاری به تأسیسات هسته گذشته آسی 
آمیز و دارای قابلیت  بندی و لغات ابهام متن دچار ابهامات مختلف امان -

هاای بعادی    های گوناگون است و این راه را برای سوءاساتفاده  برای برداشت
 .نماید فراهم می

جمهور به رهبری، پس اا توافق ژنو؛ حکایات اا هماان    نامه رئیس متن -
بینی همیشگی ایشان به غرب دارد و پاساخ رهباری حکایات اا عادم      خوش
 .بینی به غرب که البته این با واقعیت تطبیق دارد خوش
فرد دیگری که در مورد توافق ژناو تحلیال داده اسات، آقاای حیادر       -2

نژاد قاادر نشاد او را اا    ژاد است که احمدین مصلحی، وایر اطالعات احمدی
اکناون هام    نژاد وایر بوده و هام  واارت حذف کند و او تا آخر دوره احمدی

وی، پس اا توافق ژنو در دو . باشد می« فقیه در سپاه مشاور ویژه نماینده ولی»
 .سخنرانی در مورد توافق ژنو سخن گفته است

مناسابت روا نهام دی در    و دیگری باه [ 21]یکی در حواه علمیه چیذر
 [.22]جمع بسیجیان

 :شود در سخنرانی اول مطال  ایر مطرح می
 .تر بودند های دوران جنگ خیلی سخت تحریم -
بخش خصوصی اگر دالرهای صادراتی را بیاورد داخال، مشاکل حال     -
 .شود می
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دشاامن در جنااگ ناارم دو هاادف دارد؛ تغییاار هویاات و جلااوگیری اا  -
 .پیشرفت
 .ساای ما، نخواهند رفت ه هم ایر بار حق غنیوج به هیو -
ما حق دسترسای باه انارژی    »: گوید اوباما در تلفن به آقای روحانی می -
هاای سااامان ملال و      ای را برای مردم ایران در قال  ضوابط و قطعنامه هسته

 «.المللی قبول داریم قوانین بین
توانیاد بااسااای    در شش ماهه اول هر سانتریفیوژی که اا کار افتاد می -

یعنای چاه؟ تقریباا     . کنید، ولی در شش ماهه دوم دیگر چنین حقای نداریاد  
بعاد اا شاش مااه دوم    .... شاوند  های ما منفجر می تا اا سانتریفیوژ 15روای 

 ساای کنی؟ دیگر سانتریفیوژی داری که غنی
ای اسات   فاروش ماا منطقاه   . اند سر ما گذاشته  در مورد پتروشیمی کاله -
 .اند نها به اروپا اجااه خرید دادهولی آ
 .اصال  طراحی شده بود که فرانسه بیاید و یک مرتبه باای را به هم بزند -
گویاد باه    نماینده انگلیس می... مان را ارائه دادیم در آلماتی، وقتی طرح -

« شارمن »هماان جاا   . ادامه بدهیم و کار را تمام کنایم . ایم جای خوبی رسیده
شاو تاو چاه     خفه»: نویسد که اغذی برای نماینده انگلیس مینماینده آمریکا ک

 «انی؟ ای که حرف می کاره
کند که افکارمان  آمریکا دارد ما را مدیریت می. ما دشمن آمریکا هستیم -

آن وقت با کمال تأسف بعضی اا افراد ماا در داخال   ... را به کدام سمت ببرد
 .را جمع کنیم "مرگ بر آمریکا"گویند شعار  می... حواسشان نیست

 :شوند ها االن وارد سه موضوع می آمریکایی -
گویناد ایاران    کنناد مای   در مورد بحن حقوق بشر تحریم تصوی  می -3

 .کند حقوق بشر را رعایت نمی
هاا را اا ایان طریاق     گویند ایران حامی تروریسم اسات و تحاریم   می -2

 .کنند تحمیل می
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رواه،  11جناگ  . کنناد  ت مای گویند ایران در منطقه اغتشاش درس می -1
 .رواه امرواه سوریه و مباحثی اا این دست 22جنگ 
نشایند،   اش بروید عقا  مای   به سینه. کوتاه بیاییم مثل قضیه سگ است -

ای به  حاال رفتید در مورد هسته. تان، تعارف ندارد آید به سینه عق  بنشیند می
کار کنیاد؟ تروریسام   خواهید چه  توافق رسیدید، بعد اا آن حقوق بشر را می

خواهید چه کار کنید؟ بایاد   ای را می خواهید چکار کنید؟ مباحن منطقه را می
او دشمن است و باید بفهمد کاه تاو هام دشامن او     . محکم مقابلش بایستی

 .هستی
 :گوید که قبال  نگفته بود در سخنرانی دوم هم ایشان نکته جدیدی می

: اناد  ااده کرده و گفته را نذر امام ها در این توافقنامه روغن ریخته غربی -
تواند تولیدات پتروشیمی خود را به اروپا صادر کند در حالی که ماا   ایران می

 .رسانیم  آن را در منطقه به فروش می
های دشمن مدیریت بر روی ماست و موسساات آمریکاایی    یکی اا برنامه -

رو  طقه جماع شاود و اا ایان   اند که کینه علیه آمریکا باید اا من به این نتیجه رسیده
 .باید اول اا ایران شروع کرد

فرد دیگری که توافق ژنو را تحلیل کرده آقاای حساین شاریعتمداری     -1
در مورد توافق ژنو، آقای شریعتمداری ایاد نوشته است و ما فقاط باه   . است

 [:21]کنیم یک نمونه آن اشاره می
طارف  . اسات  سااای در داخال باوده    خط قرمز ده سالة ما حاق غنای   -

 .نامه نیامده است گوید؛ در توافق آمریکایی می
هاا و  «محادودیت »ساای برای کشورمان مشروط و موکول به  حق غنی -

نیاماده   NPTهاا در معاهاده    این محدودیت. شده است« ساا اقدامات شفاف»
با آنچه در معاهاده مزباور بار آن تصاریح     « NPTطبق معاهده »بنابراین واژه 

 .نداردشده، همخوانی 
طرف مقابل، موکول شده که  "حصول اطمینان"، به "ساای شفاف"قید  -
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تواناد تماامی اقادامات     گیاری اسات و مای    واژه کشدار و غیار قابال انادااه   
 .اثر کند ساای ایران را، بی شفاف
 .کردند مستند می NPT 2ساای ایران را به ماده باید حق غنی -
سااای   لی باید باشد که حق غنیهای عم ساای، منطبق بر نیاامندی غنی -

 .در خاک ایران را خانم شرمن گفته نخواهیم داد
 .ایم های شورای امنیت را پذیرفته بطور تلویحی قانونی بودن قطنامه -
 .مفهوم کشدار و بدون مرا است "قانع شدن"واژه  -
دسات حریاف را بارای مطالباات فراتار اا       "سااا  اقدامات شفاف"آیا  -

 ل الحاقی باا نگذاشته؟پادمان و پروتک
 Additionalنهاایی اا ایاران خواساته شاده      در فاصله گام اول و گاام  -

Steps توافقناماه سااکت   ! هایی دیگری اا ایران دارناد؟  انتظار چه گام. بردارد
 .است
 .تعطیلی رآکتور آب سنگین آمده -
، توسط مرکاز  «1کالبدشکافی ژنو »کتاب دیگری که منتشر شده است  -2
این کتااب هام   . است 3132پژوهی و مطالعات راهبردی تابان، امستان  هآیند

مانند سایر ناقدان، سعی کرده که توافق ژنو را، توضیح دهد و نگرانی خود را 
 .الذکر بیان کند، چیزی شبیه موارد فوق

عالوه بر آن چهار تحلیل نسابتا  مفصال، فریادون عباسای، رئایس ساابق       
  امه را نقد کرده و در دانشاگاه اماام صاادق گفتاه    ن انرژی اتمی، هم این توافق

 (:25/3/32کیهان . )است
 .ام در معرض ترور بوده 62اا سال  -
ای ما باید خاالی   های هسته اند که سانتریفیوژ جمهور مطرح نکرده رئیس -

 بچرخد یا پر؟
ها به خاطر سانتریفیوژها اسات و یاا باه انکاار هولوکاسات       آیا تحریم -

 .های دیگری دارد های آمریکا با ما علت یا دشمنی بستگی دارد و
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ای ماا را شاروع    سال گذشته خرابکاری در صانعت هساته   1دشمن اا  -
شد البته ماا شااهد    ی باعن عدم موفقیت آنان می کرده نبوغ دانشمندان هسته

آمدند تا ببینند کارهاا بارای خرابکااری     بودیم که باارسان آژانس به ایران می
 .ود یا خیرر خوب پیش می

 .ای ما پیشرفت کند خواهد صنعت هسته جریانی در داخل نمی -
انااد و  ای مااا شااده هااا متوجااه بااومی شاادن تکنولااوژی هسااته  غرباای -
 .مانع پیشرفت ما شوند... خواهند می

ای ما را اعالم نخواهد کارد مگار    آژانس کمتر اا ده سال شفافیت هسته -
داشته باشیم تا این گروه به آژاناس  دست برتری  1+3ما در مذاکرات با گروه 
 .ای ایران را نادیده بگیرید بگوید که مسئله هسته

هایی را  آدم. دادند ای را نمی ای در داخل اجااه تولید سوخت هسته عده -
 .ای را بگیرند بر سرکار آورده بودند که جلوی سوخت هسته

ر ای د گذاشات مسائله هساته    جریانی در داخل وجود داشت کاه نمای   -
دولت گذشته حل شود و البته غرب نیز منتظر انتخابات ایران بود باه هماین   

 .ای نبود خاطر به دنبال حل مسئله هسته
به خاطر بحران اقتصادی احتمال انشعاب اروپا اا آمریکا وجود داشات   -

 .اما با این توافق ما آن دو را به هم پیوند دادیم و شاید کمی عجله کردیم
 .کنند تنها راه رفع تحریم، مذاکره است مردم نباید فکر -
، تنها یک دهم اا امتیااات ژناو  2اگر سعید جلیلی در مذاکرات آلماتی  -

 .جمهور بود داد االن رئیس را به آنان می
ها به منظور توصیف توافق ژنو آماده،   موارد ایادی اا آنچه در این تحلیل

آن توجه داشته و در ضمن کننده ایران به  احتماال  هیأت مذاکره. درست است
ها و نقدها به چند ساوال   ولی هیچکدام اا این تحلیل. کننده هم نیستند تعیین

توصیف  اا توافاق تاا حادودی    . اند اند و اصال  به آن توجه نکرده پاسخ نداده
درست است ولی مسئله اصلی چیز دیگری اسات کاه اصاال  باه آن در ایان      
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 :ت عبارتند اااین سواال! ها توجه نشده است تحلیل
ای به گفته این آقایان غرور ملی شده است، آیاا   های هسته اگر فعالیت -3

 این، یک غرور ملی درست یا کاذب است؟
ساای اورانیوم که برای رآکتورهاای آب سابک اسات و تنهاا      آیا غنی -2

رآکتور آب سبک ما در بوشهر که خوراک آن توسط روسایه تاأمین خواهاد    
 ه ضرورتی دارد؟شد، در این مقطع چ

هزار عادد ساانتریفیوژ، و    11ساای در سطح صنعتی، با  آیا اصال  غنی -1
 ای در ایران اقتصادی است؟ تولید برق هسته

کننده، مجباور باه امضاای ایان قارار شاده        بالفرض که هیأت مذاکره -2
 افتاد؟ کردند، چه اتفاقی می باشند؟ و اگر امضاء نمی

ه که وایر سابق اطالعات در مورد سه مورد؛ ها در مورد آنچ اگر غربی -1
گوید، حساس باشند و مطارح   ای می حقوق بشر، تروریسم و اغتشاش منطقه

و موافاق  ! کنند، مگر اسالم و جمهوری اسالمی مخالف حقوق بشار اسات؟  
گاویی آقاای وایار ساابق،     ! و قصد اغتشاش در منطقاه را دارد؟ ! تروریسم؟

 !داند؟ اتهامات را وارد میو این ! حرف آنها را قبول دارد
اگر ایران ثابت کند که قصد رعایت بیش اا پیش حقوق بشار را دارد   -4

اله  و اصال  حزب)بعد نخواهد کرد،   و به تروریسم کمک نکرده و یا اا این به
و قصد اغتشاش در منطقه هم نادارد، آنهاا   .( داند و حماس را تروریست نمی

 !چه حرفی برای گفتن خواهند داشت
اند، تأثیر اجتمااعی   هایی که در راه بوده های کنونی و تحریم آیا تحریم -6

اساالمی را   نگذاشته و نخواهد گذاشت؟و اقتدار ملی و حاکمیات جمهاوری   
 کنند و نخواهند کرد؟ تهدید نمی

آیا این همه فساد و فقر و اعتیااد و نابساامانی اجتمااعی ا سیاسای ا        -3
ای و  هاای انارژی هساته    اای اورانیوم و سیاسات س ای با غنی اقتصادی، رابطه

 اند و ندارند؟ الملل، نداشته روابط بین
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هاای   ای باا گرفتااری   نژاد و عملکرد هشت ساله او رابطاه  آیا احمدی -3
 داخلی و خارجی نداشته؟

آیا حمله نظامی به ایران به مانند عراق، افغانستان، لیبی و یاا ساوریه    -35
 غرب نیست؟ طلبان در دستور کار جنگ

آیا رهبری که به لحاظ قانون اساسی و نفوذ تشاکیالتی و ماذهبی و    -33
ای و جهاانی   مداری تمامی تحوالت داخلی، منطقه ساله حکومت 11ی  تجربه

نامااه، مااؤثر و  کننااد و مساائولیت هاام دارنااد، در ایاان توافااق  را رصااد ماای
 اند؟ گیرنده نبوده تصمیم
ی تحوالت جامعاه   نامه، پیوستگی همه چرا تمامی مخالفان این توافق -32
 بینند؟ را نمی
اگر به هر دلیلی، توافق ژنو، شکسات بخاورد چاه اتفااقی خواهاد       -31
 افتاد؟

شود که منتقدان ایان توافاق، گویاا اصاال  شارایط جامعاه را        مالحظه می
هاای اقتصاادی، سیاسای،     بحاران . اناد  بینند یا چشم بار روی آنهاا بساته    نمی

جامعه که مستقیما  اا بیکاری و فقار و اخاتالف طبقااتی     اجتماعی و اخالقی
ها اظهر من الشامس اسات و    ی مستقیم آنها با تحریم شوند و رابطه ناشی می

پس اا اینکه اوباما موفق شاد، اجمااع جهاانی بار علیاه ایاران، ایجااد کناد،         
هاایی چاون باباک     ها بیش اا پیش تأثیرگاذار شادند و ظهاور پدیاده     تحریم

شاویی و   راب و لطمه شدید به شأن و منزلت ایران به اتهام پاول انجانی و ض
ایان منتقادان در   . ها هستند عملیات قاچاق و غیره، نتیجه بالفصل این تحریم

ی وضاع قبلای، تاوجهی     توصیف توافق موفق هستند ولی به پیومدهای اداماه 
ها اا موضع مناافع ملای، مصاالح ملای و      به همین دلیل، این مخالفت. ندارند

امنیت ملی نیست، بلکه اا موضع منافع گروهی است که در شارایط تحاریم،   
 .شوند ای اا آن منتفع می عده
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 اعتراض بعضی از مقامات نظام به تخریب در توافق ژنو

ظاهرا ، مخالفت با توفیق توافق ژنو کم نیست، بطاوری کاه بعضای اا رجاال     
الریجانی در مصااحبه  آقای علی . اند ها، اعتراض کرده سیاسی به این مخالفت

ای خرابکاار   همیشاه یاک عاده   »با شبکه خبری فونیکس چین گفته بود کاه  
او اا دیپلماسای  « .ای به نتیجه برسد دهند مذاکرات هسته هستند که اجااه نمی

هاشمی رفسنجانی هم در دیادار باا   [ 24.]دولت هاشمی هم دفاع کرده است
چشیدند و دیدند کاه چاه   در چند سال گذشته همه مردم »: دانشجویان گفت

بست تحاریم و جناگ گرفتاار شاده      بالیی بر سر جامعه آمده است و در بن
... خرداد و توافق ژنو تهدیدها علیه کشور کمتر شده 22با انتخابات .... بودیم

توانسات   سوای کاه مای   مردم متوجه شدند باید در مقابل خطر جنگ خانمان
کنند جنگ  اطیون در دو طرف فکر میافر... بدتر اا جنگ سابق باشد، بایستند

اگار رهباری جمهاوری    ... تواند مشکالت را حل کند تنها چیزی است که می
هاای داخلای جلاوی     کرد، برخی اا جریان اسالمی اا توافق ژنو حمایت نمی

باه خصاوص بعاد اا بااگشات آناان اا      ... گرفتناد  کنندگان را می تیم مذاکره
ی داشاتند توافقناماه را باا قارارداد     هاا کاه ساع    مذاکرات نیاز باا آن جنجاال   

ترکمانچای مقایسه کنند اگر حمایت و تشکر و همراهی به موقع رهبری نبود 
 [26]«.رساندند ای آسی  می کننده هسته این افراطیون به دولت و تیم مذاکره

 ارزیابی سه سناریوی غرب برای ایران

ابل تشاخیص  گفتیم که در چرخش غرب به سرگردگی آمریکا، سه سناریو، ق
برای هر کدام اا این سناریوها؛ شواهد و مستنداتی وجود دارد که تاا  . هستند

و در ادبیات کارشناسان و سیاساتمداران غربای   . حد مقدور به آنها اشاره شد
به این سوال باید پاسخ داد که هار کادام اا ایان ساناریوها در     . شود دیده می

ه باید دیده شوند؟ سوال دوم ایان  رابطه با منافع، مصالح و امنیت ملی، چگون
تواند طراحی کناد؟   است که آیا ایران سناریوی دیگری، مستقل اا غرب، نمی
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ما به سوال اول در اینجا خواهیم پرداخت و به ساوال دوم در پایاان، ساخن    
 .خواهیم گفت

در سناریوی اول، انتخاب ایران به عناوان متحاد اساتراتژیک آمریکاا یاا      
ای آمریکا؛ هدف آمریکا مساتحیل   ی متحدان منطقه خانوادهدر "برادر بزرگتر"

آمریکاایی   "سااای  جهانی"داری و یا  کردن کامل ایران در نظم جهان سرمایه
در این سناریو، سرمایه و تکنولوژی خاارجی ا    . چیزی شبیه امان شاه. است

با توجه به نیاا و استقبال موجاود ایاران ا باه داخال ساراایر خواهاد شاد،         
اسالمی، اقتصاد نئولیرالسیم غرب را خواهد پاذیرفت و در بهتارین    جمهوری

حالت چیزی شبیه ترکیاه و در بادترین حالات شابیه مصار حسانی مباارک        
 .هایی که وجود دارد و وجود خواهد داشت خواهد شد، البته با تمام تفاوت

آمریکا، کمتر و اروپا بیشتر روی حقوق بشر و دموکراسی حساسیت جادی  
ی انسانی و عدالت اجتمااعی هام توجاه نخواهناد      شت و به توسعهخواهند دا

خاواه دمکارات در داخال،     های سیاسی اساتقالل  تضاد حاکمیت با جریان. کرد
ادامه خواهد داشت و سرکوب و بستن فضای سیاسای ا همچاون ترکیاه و یاا      

هاای   در این طرح، انقالب، قانون اساسای و آرماان  . مصر ا تداوم خواهد یافت 
. هاای اجتمااعی بیشاتر خواهناد شاد      رنگ و آاادی رنگ و بی آرام کم آرامآنها، 

اای بومی به حاشیه راناده   ی درون  استقالل ملی، وحدت ملت ا دولت، توسعه 
در ایان  . ی جدیدی که طرفدار غرب باشد، شکل جدی خواهد گرفات  و طبقه

تان ا ترکیه، یاا   سناریو؛ امنیت منطقه به ترکیبی اا ایران ا ترکیه، یا ایران ا عربس  
ایران ا مصر ا ترکیه یا ایران ا عراق ا ترکیه و یاا ترکیا  دیگاری و یاا حتای       
منحصرا  به ایران واگذار خواهد شد و آمریکا، آنچنان که بعضای اا کارشناساان   

فشاار  . گویند؛ متوجه اقیانوس آرام و کنترل چین، هند و روسیه خواهد شاد  می
دولت در سرامین فلسطین تشادید شاده تاا     بر اسرائیل برای اجرایی کردن دو

 .پیدا کند "آرامش نسبی"منطقه 
 :در این سناریو موارد ایر، حداقل در ایران چالش جدی خواهد داشت
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ایاران نباوده و     ال انقاالب  اول ا نه مصر مبارک و نه ترکیه اردوغان، ایده 
 .لبندط پتانسیل ذاتی ایران و مردمش، بیشتر اا این می. هنوا هم نیستند

دوم ا چرخش آمریکاا باه اقیاانوس آرام یاا باه تصاریح دساتگاه اوباماا          
، تغییری در استراتژی آمریکاست که متضمن یک [23]به سمت آسیا« مواانه»

ای برای ایران متحد غرب،  استراتژی جدید نظامی ا حتی تجویز سالح هسته  
ه و عمیاق  آمد آن بسیار گساترد  پی. همچون اسرائیل و عربستان ا خواهد بود 

خاود کاه در   « صفحه شطرنج بازرگ »برژینسکی در کتاب . شود بینی می پیش
نوشااته اسااتراتژی درااماادت آمریکااا و متحاادان غرباای آن را باارای    3336

نااتو در نهایات باه آسایا خواهاد      »، طوری تعریف کرده است کاه  "اوراسیا"
ریکا حل هایشان و با آم های منطقه با دولت در این سناریو؛ تضاد ملت« رسید

گاری کاه    گاری و القاعاده   نخواهد شد و با توجه باه ماوج قدرتمناد سالفی    
برخواسته، این تضادها تشدید شده تا شورش و انقالبات دیگری، تحقق یابد 

 .و یا به کشورهای وابسته و مفلوکی چون پاکستان تبدیل شوند
ای در منطقاه؛ در   در سناریوی دوم، ایجاد یک رقابت تسالیحاتی ا هساته   

درصادد  . ین سناریو آمریکا در صدد یک اتحاد استراتژیک باا ایاران نیسات   ا
دار و مریز رفتاار خواهاد    با ایران کج. تشدید تخاصم هم با ایران نخواهد بود

یاک  .... برای متحدان جدی خود؛ اسرائیل، عربستان، امارات، بحارین و . کرد
در مقابال ایاران    ای ایجاد خواهد کرد تا امنیت کامل آنها را چتر سالح هسته

طور گسترده و باا توجاه باه تاوان      ای را به تکنولوژی هسته[. 23]تضمین کند
ای و حتای تولیاد    تولید بارق هساته  . مالی کشورهای منطقه خواهند فروخت

تواناد در   می -محدود و کنترل شده مانند پاکستان و اسرائیل -ای سالح هسته
ین کشاورهای غربای و ترکیاه و    تاکنون قراردادهایی با . دستور کار قرار گیرد

اند که در ایان مرحلاه، تولیاد بارق      امضا شده... عربستان و امارات و اردن و
ای در منطقه، همچنان در دست  هژمونی سالح هسته. ای موردنظر است هسته

یاک تعاادل هراساناک و یاک جناگ سارد پرهزیناه و        . اسرائیل خواهد بود
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عمده پاول نفات را صارف    . شد هولناک، بین کشورهای منطقه ایجاد خواهد
ای خواهناد کارد و    های متعارف پیشرفته و تکنولوژی هساته  ی سالح توسعه

آمریکا همچون . سیاسی، بااخواهند ماند -اجتماعی -قهرا  اا توسعه اقتصادی
عماق، گساتردگی و    .ی کشورها رابطاه خواهاد داشات    یک امپراطور با همه

 .بیش اا ایران خواهد بود صمیمیت این رابطه، با متحدان کنونی آن،
در این سناریو تضاد ملت ا دولات کشاورهای منطقاه، همچناان اناده و       
فعال خواهد ماناد و ایان کشاورها اا توساعه و آراماش پایادار، برخاوردار        

شاعار  . جوهر اهداف آمریکا، در منطقه، ایجاد دمکراسی نیست. نخواهند شد
تان، لیبی؛ باه ظااهر دارای   عراق، افغانس. ظاهری اا نیت باطنی متفاوت است

قانون اساسی، انتخاباات، آاادی احازاب، آاادی    -اند نهادهای دمکراتیک شده
گرایای و   ولای در عمال؛ قبیلاه   . اناد  ا روی کاغذ به وجود آمده... ها و رسانه

و ساری است و اا بعاد   وکشتار در این کشورها جاری  رقابت خشن و کشت
 .اند دی، نظامی و اجتماعی، نابود شدههای اقتصا رفاه اجتماعی، ایرساخت

در سناریوی سوم، لیبیاائیزه کاردن ایاران، ماذاکراتی طاوالنی اداماه پیادا        
سااله گذشاته، روی میاز قارار      11های  خواهد کرد و مرتبا  و تدریجا ؛ پرونده

بااقی خواهاد    "روی میز"ی نظامی مرتبا   اهرم تهدید و حمله. خواهند گرفت
ط داخلی خود، مجبور خواهد شد به قراردادهاای دیگاری   ایران با شرای. ماند

آمریکاا و غارب، اا اسالحه دموکراسای و     . نشینی کند تن دهد و مرتبا ، عق 
حقوق بشر و آنهم تحت فشار نهادهای مستقل غرب و ایرانیان مستقل خارج 

برداری خواهد کرد و ایران هم به ناچار تاا   کشور، در مذاکرات به خوبی بهره
ی متوساط ایاران باا     ولی تضاد عمیق طبقاه [ 15.]آن تن خواهد دادحدی به 

عمق فاجعه آنجاست که مردم همین . حکومت انده مانده و حل نخواهد شد
نشینی محدود و میلیمتری حاکمیت را هم اا ابتکاار غارب باه حسااب      عق 

با غرب، نارضایتی ماردم   "تعامل"این . اساسی نه اجرای قانون! خواهند آورد
. یف شأن و منزلت حاکمیت را در بین مردم، به دنبال خواهاد داشات  و تضع
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کاه نارضاایتی ا حتای صانفی و       "مرحلاه مناسا   "در این سناریو، در یک 
 .معیشتی ا در داخل بروا کند، دخالت فیزیکی غرب شروع خواهد شد

اپوایسیون برانداا جمهوری اسالمی، وارد عمل خواهد شد تا باه کماک   
در ایان ساناریو، چاه    . متی دمکراتیک، تشکیل دهناد غرب به اصطالح حکو

پیش خواهد آمد، فقط خدا اا عمق و گستردگی آن با توجه به شرایط ایاران  
تاوانیم           مطلع است، ما فقط با عراق و افغانستان و لیبی و سوریه و مصار مای  

الاذکر   توان اا عملیااتی شادن، ساه ساناریوی فاوق      چگونه می!! قیاس کنیم؟
ی کرد و ایران را و مردم این سرامین را اا این پیو خطرناک تاریخی جلوگیر

 .عبور داد؟ تصمیمی مستقل اا خارج و سااگار با قانون اساسی

 گانه؛ ملی ـ قانون اساسی بدیل سناریوهای سه: سناریوی چهارم

هر سه سناریو، به نفع ملک و ملت و حاکمیات نیساتند و در عاین حاال باا      
کننادگان در   ممکن است ماذاکره . ق مردم مغایرت دارندقانون اساسی و حقو

نیت، مشاهده کنند ولی  این شرایط در برخورد غرب، نوعی جذابیت و حسن
الاذکر، نهفتاه    خندان و جذاب یکی اا سه سناریوی فاوق  ی در پس این چهره

 .است که پس اا گذشت امان ظاهر خواهد شد
نکنااد و راه تحقااق فکااری اساساای  اگاار حاکمیاات ایااران، اا هاام اکنااون

ساخته غرب را سد ننماید، روای دچار آنها خواهد شد کاه   سناریوهای پیش
چون در روند ماذاکرات، مجباور باه قباول یکای اا آنهاا یاا        . دیر شده باشد

تاوان، ساناریوی دیگاری طراحای و      چگوناه مای  . ترکیبی اا آنها خواهد شد
ی را تاأمین کناد، باا    عملیاتی کرد که در عین حال منافع، مصالح و امنیت ملا 

اساسی و وحدت ملت ا دولت، مرافقت داشته باشاد و    حقوق مردم در قانون
پذیر و باا شاعارهای    المللی و عرف سیاست جهانی انجام به لحاظ حقوق بین

خواهی غرب هم مشابهت داشاته باشاد؟ اساتقالل     حقوق بشری و دمکراسی
یات حقاوق بشار،    اای باومی، دمکراسای و رعا   ی درون همه جانبه، توساعه 
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عدالت اقتصادی ا اجتماعی تأمین آماواش و بهداشات و درماان و مساکن،      
مواردی هستند که در قانون اساسی صراحت غیرقابل تفسیر دارند کاه عماال    

ی هشت  تر مشکالت عدیده اند و اا همه مهم سال گذشته تحقق نیافته 11در 
یت شاکننده سااخته   اند؛ شرایط را برای حاکم سال گذشته مزید بر علت شده
 .توانند عملیاتی شوند الذکر غرب، می که سناریوهای طراحی شده فوق

آقای روحانی، در دوران تبلیغات انتخاباتی، به تماام مساائل و مشاکالت    
هار  . داناد  حل همه آنها را، حداقل، مای  مملکت پرداخت و اذعان کرد که راه

لیت چنااد ممکاان اساات حاال ایاان مشااکالت، در حیطااه قاادرت و مساائو  
حال هماه مشاکالت در تاوان کال       طبیعی است که راه. جمهور نباشند رئیس

رئیس جمهور هام    .حاکمیت جمهوری اسالمی است و نه تنها رئیس جمهور
 .حق دارد که آنها را بیان کند

ژی حاکمیت مسلط این باشد که روحانی را هم باه سرنوشات    اگر استرات
ت اقتصااد ورشکساته را باه    خاتمی دچار کنند و فقط آشتی با غارب و نجاا  

عهده ایشان گذاشته باشند و همچنان بخواهند فضای داخل را بساته، کنتارل   
شده همراه با تهدید و تحدید فعااالن سیاسای، صانفی، مطبوعااتی و حصار      
رهبران جنبش سبز، ادامه دهند؛ حتما  و مطمئنا ، اا عهاده برنخواهناد آماد و    

حاال باه   . توسط غرب، تان دهناد   باید به یکی اا سه سناریوی طراحی شده
های آقای روحانی و امید مردم هماان خواهاد    رضا یا به اجبار و بر سر وعده

 .های آقای خاتمی و لوایح دوقلو و توسعه سیاسی وی، آمد آمد که بر وعده
و حمالت تشادید شاده    "جنبش سبز مرد"تبلی  جناحی اا حاکمیت که 

تمهیداتی است که اوال  روحاانی را  ، [13]رواهای اخیر به رهبران این جنبش
بااه شکساات و فلااج شاادن بکشااانند و ثانیااا  نشااان دهنااد کااه شکساات در  

تاوان توفیاق    مای  "اور"های رأی اا طرف آقایان پذیرفته نیست، باا   صندوق
اند  ها گزارش داده ایم و رسانه همه دیده. کننده است گرایی تعیین یافت و اراده

اناد،   به آقاای روحاانی رأی داده   32ر خرداد که آن بخش اا مردم ایران که د
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و خاتمی اا ایشان، لحن و ادبیات و محتوای   عالوه بر حمایت آقایان هاشمی
تبلیغات آقای روحانی بوده که در راستای جنابش سابز ارایاابی شاده و آن     

میلیاون ا باه دلیال ناامیادی آنهاا اا        31اند ا حادود    بخش هم که رأی نداده
هاای   ده است و در بیشتر اجتماعاات انتخابااتی، در شا    تداوم اصالحات بو

جشن پیروای آقاای روحاانی، در اساتقبال اا آقاای ظریاف در فرودگااه و       
و ایان  . ها؛ شعارها به طرفداری اا جانش سابز باود    شانزدهم آذر در دانشگاه

ی  کرده آمیز مدنی و قانونی در قشر تحصیل نشان اا عمق این جنبش مسالمت
نبش سبز همانطور که یاک باار میرحساین گفات ریشاه در      ج. متوسط دارد

دارد  16و انقالب  22های، تنباکو، مشروطیت، ملی شدن نفت، خرداد  جنبش
تبلیغاات اقتادارگرایان و   . اند که هنوا که هنوا است، اهداف آنها تحقق نیافته

ملکوک کردن این جنبش مردمی، آدم را یااد، تبلیغاات حاکمیات گذشاته در     
 .اندااد می 14، قیام مردم تبریز در بهمن 22خرداد  31 مورد قیام

اولین عامال  . شد 32دو عامل، باعن پیروای آقای روحانی، در انتخابات 
های سخنرانی ایشان  فیلم. طلبانه ایشان به مسائل مملکتی بود رویکرد؛ اصالح

هاای مطبوعااتی    های تلویزیونی و مصاحبه های انتخاباتی و مناظره در میتینگ
هاای جامعاه را شاناخته     دهند که آقای روحانی بحاران  موجودند که نشان می
کاراناه و   و ناه محافظاه   -طلباناه  هاا دساتورالعمل اصاالح    بود و برای حل آن

 .داد می -گرایانه اصول
دانند کاه ایان    همه می. دوم حمایت آقایان هاشمی و خاتمی اا ایشان بود

و هستند و باه عباارت دیگار اا    دو نفر اا طرفداران جدی جنبش سبز بودند 
مدافعان و حامیان این جنبش بودند و چون آن بخش اا قشر متوساط حاامی   

ی جنابش   کردند، در ادامه را، سالم ارایابی می 32آقای روحانی که انتخابات 
دی امساال   3آباان و   31لذا با غلیی کردن تبلیغات . سبز به ایشان رأی دادند
توان جنابش سابز را میراناد،     ، نمی"لمعارف فتنها دایره"در تلویزیون و چاپ 

لاذا،  . باید تجمع سیصد نفری میادان فلساطین و قهار ساخنران را هام دیاد      
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توان جنبش سبز، رهبران آن، اندانیان و شاهدای ایان جنابش را حاذف      نمی
اندیشانه، جنبش سبز را دفن کرد و فاتحه خواند  کرد یا نادیده گرفت و توهم

تقابل با دولت آقای روحاانی کاه   . و امنیت ملی، دفاع کردو اا منافع، مصالح 
شاروع  ... ها و نهادها و محافل های جناح راست و ساامان در مجلس و رسانه

باید این پتانسایل  . باشد شده، اتفاقا  به یک معنی تقابل با تداوم جنبش سبز می
عظیم جنبش سبز را به خدمت تحقق منافع، مصالح و امنیات ملای گرفات و    

ی تلخ، یک نازاع درونای باوده     ر میز مذاکره با غرب، نشان داد که آن واقعهد
ی ملت ایران در راساتای   اکنون با تفاهم طرفین، التیام یافته و همه است و هم

اماروا بایاد خاود    . باشد دفاع اا منافع، مصالح و امنیت ملی پایدار، متحد می
ی فاردی و جمعای، کناار    ...هاا  ها، غارور  ها، قُدی بینی ها، خودبزرگ محوری

نخسات بایاد؛   . های سخت و شکننده را پذیرفت باید واقعیت. گذاشته شوند
و در میزگردهااایی . اناادانیان سیاساای و رهبااران جناابش ساابز آااد شااوند  

ها شسته و وحادت ملای تحقاق     تلویزیونی و یک فضای آااد و همدل، کینه
یاد دیاد و ناه تجرباه     ی آفریقای جنوبی، مراکش، هندوستان را با تجربه. یابد

مانادال و  . پات، ایمبابویاه موگاباه را    شوروی استالین و برژنف، کامبوج پول
گاندی اا اهداف سوسیالیستی خود گذشتند تا وحادت ملای را ایجااد کنناد     

پاات خواسااتند بااه اور مااردم را سوسیالیساات کننااد و  ولاای موگابااه و پااول
رحلاه خواهاد باود کاه     پس اا این م. کشورهای خود را به این روا انداختند

مذاکره با غرب به رهبری آمریکا، در فضای دیگری انجام خواهد شد، تمامی 
نظران به کمک خواهند آمد و منافع و مصاالح و امنیات    کارشناسان و صاح 

هاا طراحای خواهناد شاد و      شناسی خواهد شاد و بهتارین روش   ملی آسی 
میلیون ایرانای متحاد    61ه کننده، نمایند ها خواهند فهمید که تیم مذاکره غربی

با استفاده اا کارشناسی ملی، . هستند و یک پشتوانه عظیم ملی را همراه دارند
هاای ضاعیف    آنها همیشه حلقاه . ها ایستاد خواهی غربی توان جلوی ایاده می

هاا اساتفاده    کنناد و اا آن  های کشورهای عق  مانده را شناسایی می حکومت
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فرانسه اا یاک طارف و حصار موساوی و      بغل کردن وایر خارجه. کنند می
های فراوانای در تااریخ پانصاد سااله      کروبی و رهنورد اا طرف دیگر؛ نمونه

اا بارادران شارلی در دوره   . ها به کشور ما بااا شاد، دارد   ایران که پای غربی
هاای اشارافی و    عباس تا سفرای روس و انگلیس دورة قاجاریه تا مهمانی شاه

و در مقابل؛ تبعید مالصدرا، اعادام قاائم   ... آمریکا پرخرج اردشیر ااهدی در
مقام و امیرکبیر، حصر و حبس و تبعید و شهادت مدرس و حابس و حصار   

انگیزی هستند کاه هناوا دارناد     های غم مصدق و کشتارهای امان شاه، نمونه
 .شوند تکرار می

انناد و بادون محاکماه و حاق      اگر کسانی، بدون مدرک و سند، اتهام می
کوبناد و بار    کنند و همچنان بر طبل اختالف مای  حکم اعدام صادر می دفاع،

ریزند و مصمم هساتند کاه اا آراماش و وحادت ملای       آتش تفرقه بنزین می
جلوگیری کنند و خواستار تداوم شرایط کنونی هستند، باید قبول کنیم که در 

 .این اوضاع منافعی دارند یا مشکل معرفتی دارند
 25ساط مسائوالن حکاومتی، حکایات اا سااالنه      آمارهای ارائه شاده تو 

. میلیارد دالر کاالی قاچاق و چندین میلیارد دالر ترانزیت ماواد مخادر، دارد  
تاوان کااالی    هاای آااد، نمای   ی مدنی، قانونمند و آرام با رسانه در یک جامعه

وارد کارد و اا باااار آشافته و تحات تاأثیر       -آن هم با ایان حجام   -قاچاق
ها و مدارک منتشر شاده   عکس. د برابر، این کاالها را فروختها به چن تحریم

تااجر  "خواران  کنند، که بعضی اا رانت روشن می 3133های سال  در درگیری
. اند اده و جوانان و مردم عادی معترض را کتک می دانشجویان "گر و صنعت

... ی بابک انجانی، سعید مرتضوی، خداداد؛ رفیق دوسات، جزایاری و   پدیده
گوید که به کماک   انجانی درست می. گونه شرایط است ی بالفصل این جهنتی

مگار مسائوالن   . ها را دور بزنند دولت جمهوری اسالمی آمده است تا تحریم
داری،  در ایان شایوه حکومات   ! «انایم  ها را دور می تحریم»: اند ها بار نگفته ده

کنان و شا  فقاط قاانون  . ها، طبیعای اسات   هویت رشد فساد و پولدار شدن بی
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توانند، سعید مرتضاوی، تحویال جامعاه بدهناد تاا در یاک دوره        قلدران می
وقمع کند و در یک دوره دیگر متّهم به قتل اندانیان شاود و   مطبوعات را قلع

و . ومیل کنناد  در دوره دیگر ملک و پول، کارگران احمتکش جامعه را حیف
نند و علات را رهاا   ک آقایان با معلول مباراه می. ببخشد و ریخت و پاش کند

ساال ا مرتباا      22اا دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی ا حدود  . اند کرده
گاردد و همچناان ایان پدیاده      شود و محاکمه مای  مفسد اقتصادی تعقی  می

 33تا مناقشاه  ! شود تداوم دارد و روا بروا، همچون بهمنی غلطان بزرگتر می
هار ماذاکره و هار    . ل نشودبه طریق مدنی و دمکراتیک و عادالنه؛ حل و فص

ارتباطی با خارج به ضرر ملت ایران تمام خواهاد شاد و موفقیات مقادماتی     
و وحادت ملای، تحکایم     33کنونی را باید با حال و فصال مناقشاات ساال     

بخشید و ارتباط و مذاکره با غرب را به نفع امنیت ملی، ارتقاء داد آیا به ایان  
ناژاد برعلیاه غارب و     ند آقای احمدیسوال نباید پاسخ داد که علیرغم ابان ت

ای، چارا غارب اا جنابش سابز حمایات نکارد؟        اسرائیل و تکنولوژی هسته
های ملای و   آمریکا و غرب، هیچگاه، در تاریخ تسلط خود بر جهان اا جنبش

بلکه آن را سرکوب، مستحیل و خنثای سااخته   . مستقل، حمایت نکرده است
و ایتالیا در جنگ جهانی دوم گفته تا  های ملی یونان و اسپانیا اا جنبش. است

ها جنابش   جنبش ملی شدن نفت و سوکارنو و قوام نکرومه و عبدالناصر و ده
. و خرده جنبش ملی و مستقل در کشورهای آسیا و آفریقا و آمریکای جنوبی
این حاکمیت ایران است که باید در مذاکره باا غارب پشاتوانه ملای خاود را      

 .منافع، مصالح و امنیت ملی ایران دفاع کندتقویت کند تا بتواند اا 
صافحه کاه در    33آقای روحانی در گزارش اقتصادی صد رواه خود در 

سایت ایشان قابل دسترسی است مسائل مهمی را بیاان کردناد و عماده آنهاا     
 :عبارت بودند اا

دولت در هر سه عرصه اقتصاد، فرهنگ و سیاست، قائل به اعتمااد باه    -
 .باشد مردم می
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 .نقش دولت شکستن انحصارات و گشودن فضای رقابتی است -
 .قائل به تعامل ساانده با دنیا هستیم -
دوران گذار در اقتصاد کشور اا پایان جنگ تحمیلای تااکنون باه درااا     -

کشیده و مسیر سعی و خطا در آن بیشتر بر مدار خطا و عدم وفاق چرخیاده  
 .است
سااائل و اجتناااب اا اتحاااد تاکیااد دولاات باار نگاااه کارشناساای بااه م  -

 .رویکردهای هیجانی و تبلیغاتی است
رسالت اصلی خود را کاهش فقر و بهبود وضع معیشت فقیرترین فقارا   -

 .دانیم و گسترش عدالت اجتماعی می
 .توانمند شدن مردم در دستور کار است -
اصالح فضای کسا  و کاار بارای توساعه فعالیات اقتصاادی بخاش         -

 .خصوصی
بسیار علمی و اصولی و نیاا مرحله کنونی است، ولی تا وفاق این اهداف 

این اهداف را کام و  . ملی ایجاد نشود، هیچکدام اا آنها تحقق نخواهند یافت
ایام ولای    ژاد هام شانیده   ن ایاد، در دولت آقایان رفسنجانی، خاتمی و احمدی

. ایام  اشاته ساله، دائماا  و وسایعا  مناقشاه د    12اند؟ ما در این  چرا تحقق نیافته
طلا  و   هاا، درگیاری اصاالح    هشت ساال جناگ تحمیلای، تارور و اعادام     

و انحاراف عامال اصالی عادم موفقیات ماا        33گر، مناقشه انتخاباات   اصول
تاا اندیشاه و تفکار و    . برای یک بار باید به این مناقشاات پایاان داد  . اند بوده
تاا ثباات   . ردها، امنیت نداشته باشند، سرمایه احساس امنیت نخواهد کا  رسانه

. گذاری و اقتصادی حاصال نخواهاد شاد    سیاسی حاصل نشود، ثبات سرمایه
هاای اعاالم شاده آقاای      خواهاد کاه برناماه    حاکمیت در این مقطع، اگر مای 
سااله را   12و به تادریج مناقشاات ایان     33روحانی تحقق یابد، باید مناقشه 

ایط ی شاهری ماا شار    بلوغ فکاری اقشاار متوساط جامعاه    . حل و فصل کند
اا خاود   33آنچه مردم شهرهای بزرگ، خاصه تهاران در ساال   . مناسبی دارد
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نشان دادند و به سمت خشونت با حاکمیت نرفتند و ایران را همچون سوریه 
به میدان کشتار و خون تبدیل نکردند، حکایت اا فرهیختگی و فهام و درک  

ه باا ایجااد   اگر مخالفان وحدت ملی سعی دارند ک. ی ایران دارد مدنی جامعه
فضای امنیتی ا نظامی و تهدید و اندان و کشاتار خیاباانی جامعاه را کنتارل      

، نشاان داد کاه جامعاه    32تظااهرات پاس اا انتخاباات    . کنند کنند، اشتباه می
اا ایان  . آمیاز و تعامال مادنی باا حکومات دارد      شهری ما رویکرد مساالمت 

نی، گفتگاوی  موقعیت حکومت باید استفاده کند و خود هام باه فضاای ماد    
 .انتقادی و تعامل با مردم روی آورد

هاایی در دو طارف مناقشاه وجاود دارناد کاه فضاای         ها و گروه ساامان
هاا و   در اپوایسایون؛ سااامان  . اناد  درگیری و خشونت را پیشه خود سااخته 

کنناد و مرتباا  براناداای     طلبان آمریکایی همکااری مای   هایی که با جنگ گروه
کنند و در درون حکومت هم هستند کسانی که    میجمهوری اسالمی را تبلی

ی روحیاه و   کنند ولی عصاره مرت  مردم را با قدرت و سالح خود تهدید می
وجه غال  خلق و خوی مردم شاعر ایباای فریادون مشایری اسات کاه اا       

 :رسد حنجره مسیحای استاد شجریان به گوش می
 "تفنگت را زمین بگذار"

در دستور کار اپوایسایون و حاکمیات قارار    این روحیه و این شعار باید 
آقای روحانی در حد توان و قدرت خود باید به تقویت این روحیاه و  . گیرد

خوشبختانه آثااری اا آن در کاالم و عمال    .عملیاتی کردن این ایده کمک کند
شود، مشروط به آنکه رهبری نظام باه دولات آقاای روحاانی      دولت دیده می

طلباان و   تواند تبلیغات مخارب جناگ    رهبری میفقط .دراین امینه کمک کند
آفرین داخلی را مهار کند و جامعه را باه سامت آشاتی     های خشونت رادیکال

این تفاهم توسط رهبری و این . سوق دهد... ملی، تفاهم ملی، همبستگی ملی
چیازی کاه در منشاور    . پیروای واقعی به نام وی در تاریخ ثبت خواهد شاد 

خالصه کاالم آن اسات کاه مساائل     . هم آمده استشهروندی آقای روحانی 



 فرجام برجام؛ امید یا ابهام/  71

اقتصادی و روابط خارجی که نظام مصامم در حال آنهاسات بادون روحیاه      
. حل پایداری نخواهد داشت راه... تفاهم، تعامل، گفتگوی انتقادی در داخل و

مدنیت، شعور، فرهیختگی ایرانیان به ترس مردم و کارایی تهدید و سارکوب  
، یعنای جمهاوری   3145هاای   ن مردم،چه در درگیریای. حاکمان تعبیر نشود

هاای کردساتان و    طل  داخلای و چاه دردرگیاری    های جنگ اسالمی با گروه
ترکمن صحرا در اوائل انقالب و چه در جریاان جنابش سابز؛ باا سارکوب      
. کردن، همراهی نکردند و این سرمایه عظیمی است که در ایاران وجاود دارد  

آنچاه در ساوریه و   . خشونت و مدنی باود  هم بدون 16ماهیت خود انقالب 
بینیم، اختالف ما با آنها در تجربه سیاسی و فهام و درک   لیبی و افغانستان می

 .عنصر تاریخی توسعه مدنی است
خشاونت  "،3145هاای متقابال دهاه     در سالهای اخیر و پس اا خشاونت 

شاهادت  )هاا   و گهگاهی خشونت فیزیکی در جنبش سبز در انادان  "قانونی
متاسافانه اا طارف   ...( سحابی، هدی صابر، ستار بهشتی، اهرا کاظمی و هاله

حال بایاد دیاد کاه    .انند مجریان قانون اعمال شده ولی مردم بدان دست نمی
 پس اا این، با قرارداد ژنو چگونه باید برخورد کرد؟

 با قرارداد ژنو چگونه باید برخوردکرد؟

 فتوای رهبری

چیزی کاه حتای   . است "ای حرام سالح هسته" اند که رهبری مکررا  فتوا داده
. کری ا وایر خارجه آمریکا ا در دفاع اا قرارداد ژنو باه آن اشااره کارد      آقای

ای دیگر؛ فقط و فقط  ساای و یا هر تکنیک هسته معنی فتوا این است که غنی
در قارارداد ژناو هام    . آمیز و غیرنظامی، حق مسلم ماسات  برای استفاده صلح

هاای   نظاامی باودن فعالیات    وشنی که ایران بارای اثباات غیار   شرایط بسیار ر
برنامااه "در مااذاکرات آینااده هاام . ای بایااد انجااام دهااد، آمااده اساات هسااته
منطباق بار   "ایران؛ اوال  باید با توافق دو طارف مشاخص و ثانیاا      "ساای غنی
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 .باشد "های عملی ایران نیاامندی

 ای ایران های هسته شرایط فعلی فعالیت

فعلی، سوخت نیروگاه بوشهر برای مدت ده ساال توساط روسایه     در شرایط
تضمین شده و ضایعات سوخت هم برای فارآوری، بایاد باه روسایه منتقال      

آژانس بر این فرآیناد نظاارت سافت وساختی را اعماال خواهادکرد،       . شود
کناد بارای    نیروگاه تحقیقاتی امیرآباد که اورانیوم بیست درصاد مصارف مای   

بیسات درصاد موجاود باه      UF4ارد و یا با تبادیل  حدود ده سال سوخت د
ساای وجود  پس ضرورتی برای غنی. ی سوخت، سوخت خواهد داشت میله
 .ساخت نیروگاه جدیدی هم، هنوا قطعی نشده است. ندارد

، قرارداد ساخت 1+3بالفرض هم که پس اا حل و فصل مناقشه کنونی با 
و انتقال ضایعات باه   سوخت آن 1+3نیروگاه جدیدی قطعی شود؟ آژانس یا 

ساای به ماا بدهناد،    خارج را تضمین خواهد کرد و یا بالفرض که اجااه غنی
لاذا آنچاه در ماذاکرات    . نیاا به آن تا ده سال آینده وجاود نخواهاد داشات   

بعدی، مورد توافق قرار خواهد گرفت، حفای چناد هازار ساانتریفیوژ بارای      
. ژها اا فعالیات خواهاد باود   اهداف تحقیقاتی و خارج کردن سایر سانتریفیو

بنابراین شرایط بسیار مناسبی پیش آمده اسات و یاک گفتگاوی ملای بارای      
 .ای، فراهم شده است ضرورت تولید برق هسته

 ای برای ایران اقتصادی است؟ آیا برق هسته

ای  خوشبختانه ایران دستاوردهای خاوبی در باومی کاردن تکنولاوژی هساته     
یت ویژه به فتوای رهبری و قراداد اخیر در ژنو، اکنون با عنا داشته است و هم

ای در  وقت آن رسیده که یک بحن علمای ا صانعتی در ماورد بارق هساته      
 :آنچه مسلم است اینکه. ی علمی ا صنعتی ایران صورت گیرد  ساختار توسعه

آمیاز را تحات نظار     ساای اورانیوم برای اساتفاده صالح   ایران حق غنی -
سااای تاا    تواند مجوا غنای  نده برای امر تحقیق میآژانس، دارد و حتی در آی
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مخالفت کشور امریکا، خاالف  . درصد را هم برای این منظور حاصل کند 35
NPT است. 
هاا بایاد گساترش     ای در تشخیص و درمان بیماری کاربرد انرژی هسته -

 .یابد و تولید بومی شود
بایااد ... ای در تحقیقااات صاانعتی، کشاااورای و کاااربرد اناارژی هسااته -

 .گسترش یابد
 .ای در امر خدمات صنعتی باید گسترش یابد کاربرد انرژی هسته -
- ... 

ای در ایاران، اقتصاادی    ولی االن سخن در این است که آیاا بارق هساته   
است؟ قبال  سخن در این مورد، خط قرمز بود ولی اکنون شارایط بارای یاک    

و خارج ا فراهم شاده   بحن ملی با استفاده اا تمامی کارشناسان ملی ا داخل 
این کار به عهده واارت نیرو و ساامان انرژی اتمی ایران اسات تاا باا    . است

هاای   عنایت به مناابع هیادروکربوری، آفتااب، بااد، ژئوترماال و محادودیت      
ای؛  های اقتصادی انرژی هسته محیطی و کمربند الزله در ایران و هزینه ایست

بنادی و   مان انناد و پاس اا جماع    به این بحن در یک محیط آااد و آرام دا
هاا   ها متخصاص ایاران دوسات و ده    ده. گیری در دستور کار قرار گیرد نتیجه

اقتصاادی  "ای در ایران  متخصص خارجی مستقل، اعتقاد دارند که برق هسته
 [12.]نیست "محیطی ا ایست
ای  العمل کشورهای پیشارفته  ی چرنویل و اخیرا  فوکوشیما و عکس واقعه

ای و بحان   و ژاپان باه کناار گذاشاتن اساتفاده اا بارق هساته        چون، آلمان
چنین . ای که در این مورد وجود دارد، بسیار قابل تعمق و تأمل است گسترده

 .رویکری اقتصادی ا علمی ا صنعتی و ضروری است

 گیری نتیجه

سال تخاصم و جنگ لفظی و عملی باین ایاران و آمریکاا ا و      11پس اا  -3
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هاای   تمرکز ده سال تبلیغات غرب بار علیاه فعالیات    گاهی غرب ا و پس اا 
نژاد و عملکارد وی، امریکاا    ای ایران، که پس اا انتخابات آقای احمدی هسته

موفق شد اجماعی جهانی در شورای امنیت و اروپا بر علیه ایاران باه وجاود    
های بسیار فلج کنناده ایاران را در حصار اقتصاادی و تهدیاد       با تحریم. آورد

ی شرایط کشاور، تاداوم خاط و مشای      با توجه به مجموعه. دهدجدی قرار 
در  133ی باا غارب همچاون قطعناماه      گذشته غیرممکن شده بود و مصالحه

هام اکناون   . شاود  راستای منافع ملی، مصالح ملی و امنیت ملی ارایاابی مای  
این توافق شبح جنگ را اا ایران دور کرده ولی . توافق ژنو، امضاء شده است

های مختلاف   یک مسیر آن با طراحی جناح. در دو مسیر حرکت کندتواند  می
اناد کاه    طل  امریکا و غرب خواهد بود که سه سناریو برای آن محتمل جنگ

هیچکدام در راستای منافع، مصالح و امنیت ملای ایاران نیساتند و ساناریوی     
تواند به ابتکار ایران باشاد کاه ملای و در راساتای قاانون اساسای        چهارم می

 .تاس
در داخل، جامعه انباشته اا خشاونت و تقابال و تضااد و درگیاری و      -2

اا تولیدکننده شیشه و فروشنده مواد مخدر و اا فروش اعضاای  . تجاوا است
ناوع قاانونی و غیرقاانونی    )فروشی انان  بدن برای برآوردن نیاا مادی، اا تن

ساتفاده  ، اا مرگ اودرس مردم به علت آلودگی هوای شهرهای بزرگ و ا(آن
هااای تناساالی، اا   اا، اا گسااترش ایاادا و اگیاال   هااای بیماااری  اا بناازین
هاای الزلاه، اا فارار مغزهاا، اا فارار       ضابطه روی گسل وسااهای بی ساخت
های باانکی و تصااح     ها، اا اعتراف دروغ در ایر شکنجه، اا معوقه سرمایه

اا دروغ  خواران حکومتی، اا ایرمیزی گرفتن پزشکان، مال مردم توسط رانت
گفتن باالترین مقامات مملکتی، اا جمعیت فراوان پیردختران و اناان بیاوه و   

های شهروندان و نمایندگان، اا ریختن  ها، اا شنود تلفن مطلقه، اا سقط جنین
ماده خطرناک وایتکس در شیر خاوراکی، اا وجاود ماواد خطرنااک در شایر      

خبرنگاار، اا   455باه   ناژاد  مادران اصفهانی، اا ضربه ادن اطالعات احمادی 
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آموا برای انان جوان و بدون شوهر، اا تجاوا مافیای انادان   تبلی  یک دانش
کارون به یک سرباا، اا پرداخت میلیاردها تومان پول به نشریات خاودی، اا  
رها بودن هزاران بیمار روانی در تهران، اا دو برابر شدن شاخص فالکات در  

ی لشکر بیکاران، اا فروش نفت توسط  یندهنژاد، اا فرارسیدن آ دوران احمدی
نیروی انتظامی، اا ورود گوشت آلاوده باه رادیواکتیاو، اا ناابودی در شارف      

های دروغ، اا بهتاان، اا   ، اا نبود غذای سالم، اا اتهام...وقوع دریاچه ارومیه و
تیرانداای یک مداح به اتومبیل یک شهروند، اا فساد مالی مأموران مباراه باا  

درصاد ماواد غاذایی، اا     14اا بایالن منفای برداشات آب، اا واردات     فساد،
برداشت یک جانبه کشورهای همساایه اا مخااان مشاترک نفات و گااا، اا      

هاای خاارجی، اا گریاه     انسداد یکصد میلیاارد دالر پاول مملکات در باناک    
ی  هاای مملکات، اا تعطیلای هشات سااله      جمهور، اا سقوط شااخص  رئیس

ی  درصد ماردم، اا گسساته شادن رابطاه     23ل روانی محیط ایست، اا اختال
وکیل دادگساتری در چهاار    133علم با جامعه، اا بااداشت کردن و فراراندن 

ها  خواب، اا پاراایت و فیلتر تلویزیون سال گذشته، اا کاهش سن انان کارتن
تا هزاران مشاکل  ... و اینترنت اا عدم امکان استفاده اا ظرفیت فروش نفت و

گیر ما شده؛ حکایات اا ایان دارد کاه بایاد      بزرگی که امروا دامن کوچک و
ایان شارایط بسایار    . فکری اساسی برای تداوم حیات ایاران و ایرانیاان کارد   

 و باید؛. ناپدیدار است
ای تقاضاا   رهبران جنبش سبز و اندانیان سیاسی آااد شوند، اینکه عده -1

طلبای   یت و اا موضع هژماونی توبه اا این عزیزان دارند، دور اا انصاف، واقع
ها را باید به رسمیت شمرد و اا آن گذشته این رهباران آنقادر    حقانیت. است

درایت و تعهد دارند که مصالح و منافع ملی را بر هار چیاز دیگاری تارجیح     
توساعه سیاسای بطاور    . شاود  در یک بحن ملی این تعادل برقرار مای . دهند

شاروع باه   ... ای، صانفی  نی رساانه های مد جدی در دستور قرار گیرد، آاادی
ی امریکاا، رهباران پنتااگون،     های قاوه مجریاه   اکنون دمکرات هم. اجرا شوند
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بیشتر کشورهای اروپایی، تمایلی به جنگ با ایران و گشودن جبهاه جدیادی   
طلباان   این وضع ممکن است تداوم نداشته باشد و جنگ. در منطقه را ندارند

خیاز ا را در    مخصوصا  کشورهای نفات  غرب، که جنگ و تخری  کشورها ا
بینند، اگار باه قادرت برساند و توافاق ژناو        راستای منافع اقتصادی خود می

ای نداشاته باشاد، شارایط را بارای برخاورد       کننده پیشرفت مشخص و تعیین
ایران باید با عمال جادی، هماه جانباه در     . نظامی با ایران آماده خواهند کرد

 پذیر کند و برای آن منظور باید؛نا داخل، آن شرایط را برگشت
در یک سامینار ملای، موضاوع ضارورت و مناافع و مضارات بارق         -2
های  گیری شود و فعالیت ای کالبد شکافی شود و سپس برای آن تصمیم هسته
اادایای گردناد و در ایان امیناه مساووالن       ای شفاف و ابهاام  آمیز هسته صلح
آقاای دکتار صاالحی شاروع      چیزی)تر با مردم سخن بگویند  ای مفصل هسته
 (.اند کرده
رعایت حقوق بشر، مستقل اا مذه  و دین، جنسیت، قومیت، اعتقاد  -1

اسالم در چهارده . تأیید و اجرایی گردد و حقوق شهروندی رعایت شود... و
قرن پیش، پرچم دفاع اا حقوق بشر را بلند کرده اسات و قاانون اساسای در    

ق بشر را احصاء کرده کاه متأسافانه در   فصل سوم خود موارد جامعی اا حقو
اند و یا بسیار کمرناگ و نصافه و نیماه باه آن      های گذشته یا اجرا نشده سال

اجارای یاک قاانون اساسای مترقای، در هار کشاوری،        . پرداخته شده اسات 
تواند عالوه بر مردم خود آن کشاور، افکاار عماومی جهاان را طرفادار و       می

 .حامی خود سااد
چنااین کشااوری غیاارممکن خواهااد بااود و تمااامی  ی نظااامی بااه حملااه

. ی این کشور را به رسامیت بشناساد   طلبان مجبورند پایداری و توسعه جنگ
ی حمله به هر کشوری، عادم رعایات حقاوق بشار اسات       امینه یکی اا پیش

 ...(.مانند حمله به افغانستان، عراق، لیبی و)
تواناد؛ اوال    میایران با رعایت اصول مصرح در فصل سوم قانونی اساسی 



 فرجام برجام؛ امید یا ابهام/  87

ا وحدت ملی و وحدت دولت ا ملت را تحقق بخشد و ثانیا  ا افکار عمومی   
 .مردم جهان را طرفدار خود سااد

در این شرایط مذاکرات ایران با غرب که بسیار طاوالنی هام خواهاد     -4
تواند به حل کلیاه مساائل    بود به نفع مصالح، منافع و امنیت ملی، انجام و می

غاارب و مطالبااات دو طاارف اا هاام، بیانجامااد و ایااران بااه   بااین ایااران و 
دستاوردهای مهمی برسد در آن صورت ایران خواهد توانست پس اا سای و  

هاا ساال    ی پایدار همه جانبه قرار گیرد و اگار ده  پنج سال در راستای توسعه
ایاد کار کنیم و کم مصرف نمائیم به کشوری توساعه یافتاه تبادیل خاواهیم     

 .شد
آمیاز،   در سی و پنج ساال گذشاته و پاس اا انقاالب مساالمت      ایران -6

هاای ایاادی را بارای     خشونت پرهیز، عمیق، مردمی و دینی خاود؛ فرصات  
توسعه، پیشرفت و آرامش جامعاه اا دسات داده و دیگار فرصات باه پایاان       

اگر در این مقطع و با این فرصت استثنایی در داخال و خاارج،   . رسیده است
ی پایدار را به اجرا درآورد و همچنان در دور  دفع و توسعهنتواند تهدیدها را 

ها سال این فرصت اا دسات   گام گذارد؛ ممکن است برای ده« سعی و خطا»
کنناده و نامشاخص را    تخریا  « شاوک »ی ایران دیگر توان یک  جامعه. برود
 .ندارد
گران آنها نباید اشاتباه رئایس جمهاور     گرایان، مخصوصا  تحلیل اصول -3
. را تکرار کنند که غارب و امریکاا در حاال اضامحالل و افاول اسات       قبلی

امریکا با شی  نرمی در حال افول است ولای باه راحتای و باا قادرت ایااد       
. تواناد باه کشاورهایی مانناد ایاران حملاه کناد و آنهاا را تخریا  کناد           می

اا  2515کنناد کاه امریکاا در     بینای مای   گرا، پیش گران استراتژیک واقع تحلیل
نشاینی خواهاد کارد     راطوری خواهد افتاد و به مراهای ملای خاود عقا    امپ
آمریکا پس اا جهانگشایی، امانوئل تد، ترجمه عظیمای بلوریاان، انتشاارات    )

گرایاان نبایاد دچاار تاوهم و      ی ایادی اسات و اصاول   فاصله 2515تا (. رسا
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بودی آلیستی و تبلیغات مذهبی افراطی شوند و ایران را باه ناا   های ایده تحلیل
طلباان امریکاا باه کشاورهای اساالمی،       شاید یکی اا اهاداف جناگ  . بکشند
. نشینی به مراهای ملای آن اسات   تر کردن فرآیند افول امریکا و عق  طوالنی

اگار  . ما، کشورهای اسالمی در حال توسعه، نباید به این فرآیند کماک کنایم  
تقویات کنناد،    کننده را ی عمومی سعی کنند که تیم مذاکره نظامیان در عرصه

امری مطلوب است ولی مثل آقای جنتای اا آراوی اماام بارای یاک جناگ      
تحلیال مشاخص در   . رودررو با امریکا، سخن گفتن خطرنااک خواهاد باود   

 .شرایط مشخص ضروری است
ی  ما باید امنیت ملی خود را تقویت کنیم و این فقط اا مسیر؛ توساعه  -3

ی ارتبااط باا    ، تکنولوژیک، توسعهی اقتصادی، فنی جانبه، توسعه سیاسی همه
ی علاوم و فناون    و در نهایت توسعه( جل  افکار عمومی جهان)مردم جهان 
ی محض علوم و فنون نظاامی ا    هیو کشوری نتوانسته با توسعه. نظامی است

 .حتی شوروی سابق ا امنیت ملی خود را تقویت کند
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 منابع و توضیحات

کاه  باا    "پالسای  فاارین "نشریه آمریکائی  :اا قول 32شهریور  2جرس، در [ 3]
 2در گازارش   "سایا "، گازارش داد کاه    "سیا"استفاده اا اسناد منتشر شده 

خود نوشته اسات کاه عاراق گااا خاردل و ساارین بار علیاه          3331نوامبر 
العمال آمریکاا در    پالسی که عکاس  و فارین. نیروهای ایران به کار برده است
در تناقض با ساکوت   2531سوریه را در سال استفاده اا سالح شیمیایی در 

بینیاد   و کاربرد ساالح شایمیایی بار علیاه ایاران، مای       3331آمریکا در سال 
تار، نهادهاای نظاامی و اطالعااتی آمریکاا اا       اما یک نسال قبال  »: نویسد می

حمالت شیمیایی مطلع بودند و هیو کااری در قباال آن نکردناد کاه بسایار      
بر طبق اساناد  « .تاکنون در سوریه رخ داده است ای بود که بدتر اا هر حمله

و  "ملعاون "صدام حساین را   "واارت خارجه"و  "سیا"در حالی که "سیا"
، سااامان  3336دانستند؟ در اواخر سال  می "کش و قاتل آدم"نیروهای او را 

 3333گزارشی تهیه کرد کاه ایاران در بهاار    ( DIA)اطالعاتی ارتش آمریکا 
ا دارد و احتمال پیروای ایران ایاد است، ولی ریگاان  قصد حمله به بصره ر

و « هر پیروای ایرانیان قابل قباول نیسات  »: در حاشیه آن گزارش نوشت که
بعد اا این اظهارنظر ریگان است که آمریکا اطالعاات لجساتیکی و آرایاش    

. های جنگی ایران را خنثی کند داده است تا نقشه نظامی ایران را به صدام می
www.informationclearinghouse. Info/ article 11361.htm 

 :آوریم را در اینجا می... های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بخشی اا بحران [2]
و  7117هاي  موقعیت پیشرفت ایران در مطالعات انستیتوي لگاتوم در سال

7119. 
حزبای  یاک موسساه غیر   (Legatum Inistitute)لگااتوم   موسسه مطالعااتی 

درصاد   33کشور جهان را کاه   322مستقل تحقیقاتی است که حد پیشرفت 
در ایان  . کناد  کنناد، ساالیانه بررسای مای     تولید ناخالص جهان را تولید مای 

اقتصااااد، کاااارآفرینی و فرصااات، )موسساااه هشااات شااااخص فرعااای 

http://www.informatiomcleurimghouse/
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نیت و مصونیت فردی، آاادی مداری، آمواش، بهداشت و درمان، ام حکومت
ی  متغیر محاسبه شاده و ساپس رتباه    33، توسط (فردی و سرمایه اجتماعی
شیوه محاسابه و متغیرهاای هار شااخص را     . شود کلی هر کشور، تعیین می

 .مشاهده کرد www.prosperity.comتوان در  می
. مالحظاه کارد   3توان در جدول شماره  رتبه ایران و چند کشور دیگر را می

بوده است کاه   353و  352، به ترتی  2531تا  2532های  رتبه ایران در سال
، رتبه ایران با چناد  2در جدول شماره . ترین مرتبه در این کشورهاست پائین

تعدادی . ، مقایسه شده است2531تا  2553سال گذشته اا  1کشور دیگر در 
ان، کویات،  عربسات )خیز هساتند   اا این کشورها، مانند ایران کشورهای نفت

تعدای اا آنها مانند ایران کشورهای (. عربی، اندونزی، ونزوئال امارات متحده
عربای، انادونزی، مغارب،     عربستان، کویت، امارات متحاده )اسالمی هستند 

ای اا این کشورها در منطقاه خاورمیاناه قارار     عده( اردن، مالزی و قزاقستان
ای  عاده ( عربی، اردن، اسارائیل  عربستان، ترکیه، کویت، امارات متحده)دارند 

(. ویتناام، نیکاراگوئاه، چاین   )اناد   اا این کشورها مانند ایران انقاالب کارده  
، مانند ایاران تحات نفاوذ غارب     3335ای اا این کشورها تا اوایل دهه  عده
کاره جناوبی، فیلیپاین، مغارب، اردن، شایلی، انادونزی،       )اناد   بوده( آمریکا)

، ایران 2531تا  2553های  ی سال ه در فاصلهشود ک مالحظه می.( نیکاراگوئه
علت این امار  . تر بوده است الذکر عق  افتاده در هر گروه اا کشورهای فوق
شود؟ اقتصااد   دهد که بر خالف آنچه گفته می چیست؟ این مقایسه نشان می

ی آمریکا، عامال   ، انقالب، حتی نفوذ گذشته ی خاورمیانه نفتی، اسالم، منطقه
هاایی؛ چاون جناگ و     بلکه در ایران فقط بحاران . ایران نیستماندگی  عق 

ماندگی و  تشنج داخلی و مهمتر؛ ضعف مدیریت کشور است که سب  عق 
 .ی ایران بوده است کاهش رتبه

عربای، تایلناد، کاره     هفت کشور؛ چین، اماارات متحاده   1در جدول شماره 
ساال گذشاته    1 اند در جنوبی، تایوان، کویت و مالزی آمده است که توانسته
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ایران باا  . ی اقتصادی خود را در محاسبات انستیتوی لگاتوم، رشد دهند رتبه
و   سرامین، موقعیات جغرافیاایی، مناابع طبیعای، جمعیات       توجه به وسعت

دکتار  )نیروی متخصص، باالقوه در ردیاف بیساتمین اقتصااد جهاان اسات       
 !قرار دارد؟ 33ولی در عمل در ردیف ( رشیدی

 
 7119و 7117هاي مطالعات انستیتوي لگاتوم در سال: 1جدول شماره 

 موقعیت ایران و مقایسه آن با کشورهاي مشابه در هشت پایه شاخص
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2532 2531 2532 2531 2532 2531 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 

 325 323 324 321 321 321 46 44 16 16 325 324 31 31 33 65 353 352 ایران

 323 311 315 326 33 31 11 13 33 33 15 24 12 11 65 62 36 33 ترکیه

 24 21 313 315 32 32 24 22 15 42 11 15 24 24 23 13 15 12 عربستان

 13 16 23 61 11 11 16 14 14 42 22 25 11 11 33 22 11 13 کویت

 44 13 42 14 33 25 23 22 6 6 13 15 25 33 33 21 24 16 جنوبی کره

امارات 

 متحده عربی
 23  31  24  14  13  11  22  12  23 

 
 :عبارتند از 7119کشورهاي همردیف ایران در سال 

زامبیا،   (   میلیارد نفر 7/1جمعیت )ن ال،   بنگالدش،   رواندا،   هند، (   111) ایران،
 (119)مصر،   نیجر، 
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 شاخص کلی بر پایه مطالعات موسسه لگاتوم، براي چند کشور شبیه ایران: 7جدول شماره 

 (سال گذشته 5) 7119تا  7119از 

 7119 7117 7111 7111 7119 کشور

 353 352 36 32 31 ایران

 36 33 61 35 35 ترکیه

 15 12 23 23 16 عربستان

 11 13 11 13 12 کویت

 24 26 22 26 23 جنوبی کره

 23 23 26 15 26 عربی  متحده امارات

 13 11 12 13 13 چین

 42 11 42 43 15 ویتنام

 44 46 44 42 43 فیلیپین

 43 41 65 65 31 اندونزی

 61 33 34 36 61 نیکاراگوئه

 32 61 63 42 44 مغرب

 33 66 41 62 61 اردن

 11 12 13 12 11 شیلی

 13 25 13 14 11 اسرائیل

 22 21 21 21 21 مالزی

 26 24 24 15 13 قزاقستان

 63 35 61 61 64 ونزوئال

 
  



 فرجام برجام؛ امید یا ابهام/  88

 کشورهاي در حال توسعه که طبق مطالعات انستیتوي لگاتوم: 9جدول شماره

 اند خود را ارتقاء داده( شاخص فرعی)شاخص اقتصادي 

 7119 7119 کشور

 6 12 چین

 31 11 غربی متحده راتاما

 32 26 تایلند

 33 24 جنوبی کره

 34 21 تایوان

 33 22 کویت

 3 33 مالزی

 
 بحران در آموزش عالی

اناد و   های گذشاته، بسایار گساترش یافتاه     ها به لحاظ کمی در سال دانشگاه
ولی به لحااظ  . شوند تعداد دانشجویان نزدیک به چهار میلیون نفر برآورد می

هاا باه    ت سال گذشته لطمات ایادی به آن وارد شده و دانشگاهکیفی در هش
دار کاردن بهتارین دانشاجویان     ستاره. اند شدت کیفیت خود را اا دست داده

تحصیالت تکمیلی، باانشسته و اخراج کردن اعضای هیأت علمی مجرب و 
معروف و اا همه بدتر استخدام سه هزار نفر اعضاای هیاأت علمای بادون     

هاا، شارایطی    های آمواشی دانشکده ستخدام و دور ادن گروهرعایت قانون ا
های آینده بایش اا پایش کیفیات آماواش عاالی را،       فراهم کرده که در سال

بستن فضای سیاسی دانشاگاه هاا هام، مهمتارین بخاش      . تقلیل خواهند داد
ی ماادنی را بااه حاشاایه رانااده و ساارخوردگی بهتاارین دانشااجویان،  جامعااه

متوساط   .I.Qا کشور را به دنبال داشته، بطوری که مهاجرت و خروج آنها ا
دکتر شاهرام یزدانای، نشاریه پزشاکی     )در میان ایرانیان در حال کاهش است

و  ISIالذکر، اصل کردن چاپ مقاله در مجاالت   عالوه بر موارد فوق(. سپید
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عمدتا  بدون توجه به نیااهای جامعه و به غلط آن را تولیاد علام نامیادن و    
عمال  ارتباط دانشگاه با جامعه را قطع کرده و بر خاالف فلسافه    تبلی  کردن؛

ای که ارتباط ارگانیک با جمعاه   ها نهادی حاشیه ها، دانشگاه وجودی دانشگاه
انتخاب مدیران خارج اا دانشگاه در هشات ساال   . آیند ندارند به حساب می

ه گذشته، و در ماواردی اا مساووالن اطالعااتی و امنیتای، بیشاتر اا گذشات      
فضای دانشگاه را امنیتی کرده، واقعیتی که رئیس جمهور هام باه آن اشااره    

 .داشت و به آن معترض بود
های اجتماعی مانند فقر، بیکاری، مهااجرت باه شاهرها و گساتردگی      بحران

مانناد تبلیغاات   )فسادهای اخالقی به حدی رسایده اسات کاه در ماواردی     
هاای گذشاته بسایار بعیاد      لاند کاه در ساا   مجوّا صادر کرده( اادواج موقت

های مجااای   ای اا یک اادواج عجی  و فعالیت سایت در ایر شمه. نمود می
 .آوریم و فتوای یکی اا مراجع را می( متعه)« صیغه»برای 

 ازدواج به شیوة افغانی
پشات  "ای کاه در محلاه    ، باه خاانواده  "غالم سخی"یک مرد افغانی، به نام 

با هفات پسار و دختار و پادری معتااد،      ای مخروبه  مشهد در خانه "طالب
سااال دارد را  33کننااد، مراجعااه و دختاار باازرگ خااانواده کااه  اناادگی ماای

اادواج رسمی با افاغنه ممنوع ولی اادواج شرعی رایج . کند خواستگاری می
پدر تقاضاای یاک   . شود این اادواج باعن مجوا اقامت افاغنه هم می. است

غالم سخی دفعه دوم باا  . "بفروشد"را کند تا دخترش  میلیون تومان پول می
، موفق شد که تخفیف بگیرد باه مبلا  هفتصاد هازار     "مواد"آوردن مقداری 

، ایان دختار   "شاوهر "در خاناه  . کناد  مالی محل این دو را عقد مای . تومان
باه غاالم ساخی اعتاراض     ! دارد "هفات شاوهر  "شود که  مظلوم متوجه می

نفر شدیم، هر کدام یکصاد هازار   گوید که پول نداشتم، هفت  کند، او می می
دختر، دو بار به خانه پدر پناه . تومان گذاشتیم تارضایت پدرت را جل  کنم

کناد، پادر    برد، پدر قبل اا هر سخنی او را با کتاک اا خاناه بیارون مای     می
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این ان که حاال حامله هم شده . ترسید که غالم سخی پولش را پس گیرد می
عاالی سااامان ملال در اماور پناهنادگان،      است به ماأموری اا کمیسااریای   

UNHCRاین ماأمور باا تمااس باا یاک      . طلبد ، مراجعه و اا او استمداد می
هفات  "کند، تاا ایان قرباانی را اا دسات      الوکاله را خود تقبل می وکیل، حق

نقال اا  . داناد  چه بار سار او آماده اسات، کسای نمای      . نجات دهد "شوهر
 32ماااه  دی 31)در مشااهد هااای یااک کارمنااد ساااامان ملاال    یادداشاات

www.pyknet.net) 
 "ي شرعی فروشی بانوان یا صیغه تن"
اناد کاه باا اساتفاه اا ایان       هایی در اینترنت ایجاد شده مدتی است که سایت
را  "مدت و صیغه ساعتی با ضوابط شارعی  عقد کوتاه"وسیله ارتباط جمعی 

رواباط معرفای   گوناه   کنند و بانوان داوطلا  را باه طرفاداران ایان     تبلی  می
ی  العظمی ناصر مکارم شیراای هم به عنوان پشتوانه اله فتوای آیت. نمایند می

 .اند شرعی بودن را در سایت ارائه کرده
اناان یائساه و اناان    : اناد  در این شیوه، انان را باه دو دساته تقسایم کارده    

 غیریائسه
توانناد   انان یائسه در رابطه جنسی طبیعی محدودیتی ندارند و هر ساعت می

باه خااطر تعلاق    »با یک مرد این رابطه را برقرار کنند ولی اناان غیریائساه   
معاشقه و مالعبه و ارضاء باه  "در حد  "بدون هر نوع دخول"، "نگرفته عده

. دست به این کار بزنناد  "عنوان شغل"توانند به می "صورت الپائی و امثالهم
با کاد اعاالم شاده و     ها، مبل  پرداختی، و ها، مشخصات خانم در این سایت

هاا   هشدارهای مدیران ساایت . کنند نهادهای واسطه، این ارتباط را برقرار می
به طرفین که اا مقررات سایت تخلف نکنند و مواردی که ضرورت بیان آن 

 .اند در اینجا نیست، آمده
باا نیااهاای    "شاغل "ی این نوع  شود تا رابطه در اینجا چند سؤال مطرح می

 :جنسی و روانی دو طرف، طرح گرددمادی، عاطفی، 
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اا آنجا که تمامی این بانوان، مبل  درخواساتی سااعتی، را باه صاراحت      -3
. شود که نیاا اصلی ایان باانوان، ماادی اسات     گیری می کنند، نتیجه اعالم می

طبیعی است که نیاا عااطفی، جنسای و روانای، حاداقل در اولاین مالقاات       
ای طوالنی مدت و هماراه   ن مالقات رابطهاینکه پس اا اولی. باشد مطرح نمی

معلاوم   با ارضاء نیااهای عاطفی، جنسی و روانی هام مطارح باشاد، اصاال      
هاا اصاوال  وارد ایان مقولاه      تحقیقی هم انجام نشده یاا ایان ساایت   . نیست
 .شوند نمی
یک . انان یائسه، معموال ، نیاا جنسی یا ندارند یا بسیار در آنها نادر است -2

ها باا او رابطاه جنسای داشاته،      ه ممکن است با شوهر خود که سالان یائس
همچنان در امان یائسگی اا این رابطه لذت ببرد و ارضاء شود ولی یک ان 

ای  اینکه چنین رابطه. یائسه با یک مرد غریبه چنین احساسی نخواهد داشت
ه ماردان با  . با یک رابطه دائمی اناشوهری، تبدیل شد بسیار نادر خواهد بود

چنین انانی ا با فرهنگ فعلی ما ا فقط به دیاد ارضاای جنسای فیزیکای و       
 .کنند طلبی، نگاه می لذت تنوع

دخاول انجاام    "تعلاق نگرفتاه عُاده   "انان غیریائسه که مجبورند بارای   -1
ی فیزیکای بارای    ندهند، مطمئنا  لذت جنسی نخواهند برد و فقط یک وسیله

 .های روحی و روانی این کار اخمارضاء مردان خواهند بود و حتما  با 
رسد که انگیازه اصالی اناان، در ایان رابطاه، ماادی اسات و         به نظر می -2

 .احتماال  اا روی نیاا و جبر
. اله طالقانی را کاه گفتاه باود    آیا اوایل انقالب بهتر نبود که پیشنهاد آیت -1

شارایط  محله جمشید را نبندید بلکه موااین بهداشتی آن را ارتقاء دهیاد تاا   
ی  جامعه به سویی بارود کاه تماامی جواناان بتوانناد اادواج کنناد و محلاه       

در آن صاورت، ضارورت محلاه    . جمشید ضرورت خود را اا دست بدهاد 
قابل توجیه بود  "عصر و حرج"جمشید به دلیل شرایط تحمیلی به جامعه و 

شدیم با ایجاد تشکیالت بروکراتیک و پرهزیناه و   و چون امروا مجبور نمی
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 .توجیه شرعی، دست به اینکار بزنیم
اصل اادواج موقت و با رضایت کامال طارفین، اماری مترقای اسات و       -4
چیزی کاه در کشاورهای غربای ا     . امینه اادواج دائم هم باشد تواند پیش می

شود ولای در آن استیصاال ماادی اناان،      بدون تقید آنها به اسالم ا انجام می 
شود ولای در شارایط کناونی     دواج منتهی میباشد و اکثرا  هم به اا اصل نمی

 .ی ما شرایط شکل بحران گرفته است جامعه
 :آید های مربوط به اادواج موقت در اینجا می ای اا تبلیغات سایت یک نمونه

 (sighe3535.loxchat.com: ها آدرس یکی اا این سایت)
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 ایر نقاط ایرانازدواج موقت با خانم بیوه و مطلقه در تهران، اصفهان، مشهد و س

 های یائسه جهت عقد کوتاه مدت و صیغه ساعتی مشاهده مشخصات خانما  تهران

 3132آذر  21نوشته شده در تاریخ شنبه 
 نظر بدهید | توسط ایمان ابراهیمی

 

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

کنناد   ای که در تهران صیغه مای  خانمهای این مجموعه اا بین خانمهای یائسه
 اند گلچین شده

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

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

**** 
 

 (فعال A53) کد
 

 تهران: استان محل سکونت

سفیدپوسات  ا   اناد  ساله می 11 قیافه و ظاهر بنده حدودا به افراد: توضیحات
ا   ایباا و خوشارو   ا  فیزیاک متناسا   ا   شادابا   سیما برخورد خوش خوش
لطفا وقتی تلفنم سایلنت است اا اناگ ادن  ا   باکالس –ان مهرب د ا خوشتی

 لطفاا  ا   سر مهریه چوناه نزنیاد   ایاد و اس ام اس دادن مداوم بپرهیزید ضمنا 
 برای تنظیم امان پاذیرش ا   بزنید و تمیز باشید عطر قبل اا آمدن حمام کنید،

ا صبح تماس بگیرید، اگر بتاوانم بارای هماان رو    35ها ساعت  بغیر اا جمعه
 به هیو وجه درخواست روابط نامتعارف اناشویی نفرمائیدا  دهم وقت می

 365: قد

 43: وان

 هزار تومان برای یکساعت 35: مهریه

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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 مطلقه: وضعیت تاهل

 (سمت غرب تهران) دارد: جا و مکان

 یائسه اساله 15: سن

 دارد: کارت یائسگی و سالمت
 

 هزار تومان 35:هزینه معرفی
 

 :عظمی مکارم شیراای و فتوای ایشان در اینجا آمده استاله ال سوال اا آیت

(sighe3535.loxchat.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که ظاهرا  بنا به ادعاای مساووالن   « تبلی  صیغه»و « یابی صیغه»در این پدیده 
توجه بعضی اا جراید را هم باه خاود   « برای رضای خداست»ها  این سایت

جهات  »ی اساالمی در ساتون   معطوف داشته، بطوری کاه رواناماه جمهاور   
علیارغم  »(: asemaniha35.com 21/33/32ساایت  )خود نوشاته  « اطالع

ممنوعیت قانونی ارسال پیامک به دارندگان تلفن همراه بدون اجاااة مالکاان   
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برای صیغه و عقد موقت به صاورت  « عاشقون»آنها، بار دیگر پیامک سایت 
با یک اسم مجعول؛ افراد را انبوه به افراد بسیاری ارسال شده است که فردی 

ایان ساایت باا    . کناد  به ایجاد ارتباط اا کانال عضویت در سایت دعوت می
اخذ سی هزار تومان و پرداخت الکترونیکی بانک سامان، موجباات آشانایی   
مردان و انان اعم اا ان و مرد متأهل و مجرد را برای ایجااد ارتبااط فاراهم    

 «.کند می
ترویج ماجراهای جنسی »با نقدی درست آن را ی جمهوری اسالمی  روانامه

ساای اادواج به همراه عدم ایجاد بساتر مناسا  آن مانناد     در خالء فرهنگ
مدت و دراامدت به  های بزرگی را در کوتاه اایی برای جوانان، آسی  اشتغال

 «.کند های اساسی آن وارد می فرهنگ مظلوم دینی و اراش
چارا ایان ساایت فیلتار     »: پرسد کاه  یروانامه جمهوری اسالمی با تعج  م

« شاوند؟  های بسیار علمی و پژوهشی فیلتر مای  شود اما در مقابل، سایت نمی
باوک   نویسد که صبح دیروا در فیس در ادامه می asemani35.comسایت 

« مرکز رسمی اادواج موقات تهاران  »و توییتر وبالگی معرفی شده به عنوان 
ن وباالگ در ساتاد سااماندهی واارت    ایا »در این وبالگ عنوانی با مضمون 

این وبالگ ضمن اینکه کاربران را . کند خودنمایی می« ارشاد ثبت شده است
مدیر سایت ضمن توضیح شرایط . سااد برای حفی اطالعات آنها مطمئن می

گوید که چون با تحلیل ایان نوشاتار همخاوانی دارد     سایت نکات مهمی می
ها مشکالت ماالی و نیااا    این خانم»: گوید یاو م. کنیم آن را در اینجا نقل می

و « کنناد  جنسی دارند، اما بیشتر به خاطر مسائل ماالی باا ماا همکااری مای     
هرچند که برخی اا آنها با وجود اینکاه کارمناد باوده و در سان یائساگی      »

هستند به خاطر اعتقادات و کمک به جوانان با ماا همکااری کارده و بعضاا      
آنهاا فرانادان بزرگساال دارناد کاه      . ودشان اسات قرار مالقات در مناال خ

 «.خبر اا این موضوع هستند بی
: گویاد  کند و می خواهی مردان به صراحت اشاره می مدیر این سایت به تنوع
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 65الی  45شوند به همین دلیل  ها فقط یکبار صیغه این مردان می اکثرا  خانم»
ز قرار مالقاات گذاشاته   های دیگر مرکز نی کننده با خانم درصد مردان مراجعه
در »گویاد کاه    مدیر سایت اا حجم کار خود می« .شوند و صیغه یکدیگر می

« نفر آنالین در این سایت هستند 335کنم  حال حاضر که با شما صحبت می
هاای دیگار نیاز بایاد      ها وقت ندارد و برای خانم ها تا مدت یکی اا خانم»و 

 «.چند روا دیگر وقت داد
 در ایران ساز هاي پول شغل

 تولید کردن ماده مخدر شیشه -الف
شاود کاه    های ایران منتشر می دهنده در رسانه های بسیار تکان گاهی گزارش

در جامعاه دارد و فقاط در    "اقتصاادی ا اجتمااعی   "نشان اا عماق بحاران   
دار و پیچیده دارد، سابقه  کشورهای آمریکای التین که باندهای مافیائی سابقه

در ایران اسات کاه تکنولاوژی     "شیشه"ها تولید مادة مخدر یکی اا آن. دارد
ساخت آن را، ایرانیان فراگرفته و به دلیل اراانی هزینه تولید و عادم کنتارل   
در خرید و فروش ترکیبات شیمیایی، در ایران تولید و به کشاورهای شارق   

گازارش تهیاه   . کنناد  صادر می...( مالزی، تایلند، سنگاپور، جنوب هند)دور 
 11351با کد  3132آبان  33چاپ شده و در  "تجارت فردا"در نشریه  شده

محورهاای مهام ایان مصااحبه کاه باا       . در سایت ملی ا مذهبی، آمده است 
احمت فراوان تهیه شده و خبرنگار حتی فداکاری هم کرده اسات عبارتناد   

 :اا
 های کرج، شهریار و ورامین تولیدکنندگان شیشه، واحد تولیدی را در باغ -3

مانناد قصاابی، بنگااه فاروش     )کنند و در تهران یک شغل پوششی  ایجاد می
 .گویند می« دار آشپزخانه»دارند و به آنها ...( اتومبیل

مواد شیمیایی برای تولید آن اا کردساتان عاراق، اماارات و ترکیاه وارد      -2
تار اا کشاورهای    شود و خرید و فروش آنها ساده و هزیناه تولیاد اراان   می

 .آسیاستهدف در 
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هاا در تایلناد و ژاپان،    "دار آشاپزخانه "آمواش تئوریک و عملی را این  -1
 .گردند بینند و پس اا یاد گرفتن برای تولید به ایران برمی می
متاری اا تاه    25اند و کاری بلد نیستند اا یاک خاناه    همة آنها فقیر بوده -2

 .اند بست آمده یک کوچه بن
. پس اا لو رفتن باید آن را عاوض کنایم  . کند روش انتقال مرتبا  تغییر می -1

های "آدم"است که با استفاده مستقیم اا  "کیف ا جنس "اآلن بهترین روش، 
هاای  "گیات "اا  "کیف ا جانس  "هرچه این . شود داخل فرودگاه، انجام می

قیمات  : شاود  ها بیشتر رد شود و گیر نیافتاد، قیمات آن بیشاتر مای     فرودگاه
روش دیگار کاه   . شاود  یون تومان شاروع مای  میل 255ها اا "کیف ا جنس "

 .ها و انبار کردن در معده است هنوا مطمئن است، بلعیدن بسته
. گرم شیشه، حکم اعدام دارد ولی قیمات آن ده برابار تریااک اسات     15 -4

ما آلودة این کار هستیم و باااار  . کند و به آن احتیاج دارد معتاد هم ترک نمی
 .هم تشنه جنس

میلیون تومان اسات کاه بارای تولیدکنناده      21ه فروشی هر کیلوی عمد -6
 .عمده هر کیلو حدود دومیلیون تومان سود دارد

ها، هر یکصد میلیارد تومان سودی که اا ایان   همه گنده. "جشن صدی" -3
جشان  "گناده،   یاک نفار کلاه   . گیرناد  آید، یاک جشان مای    کار دستشان می

نفار اعادام    36و  در باغی در مهرشهر کرج گرفت که لاو رفات   "هفتصدی
 .شدند

جم آنالین در گزارش دیگری، با یک تولیاد   ااده ا خبرنگار جام  مریم یوشی
 :کند موارد بیشتری را بیان می "شیشه"کننده  و توایع

گااهی احسااس   . روم گذارم اا کشور مای  دیر یا اود این کار را کنار می -3
 .کنم عذاب وجدان می

منظاور  . کاردم  یمای، شیشاه پخاش مای    هاای ت  مدتی با استفاده اا خاناه  -2
بیشاتر آنهاا   . کنناد  فروشای مای   هایی است که در آنها انان خیابانی تان  خانه
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. مارد ارتبااط دارناد    31-35در روا با . ها هستند دختران فراری اا شهرستان
من این دخترهاا را بارای دایاره    . رسد درآمدشان به صد هزار تومان هم نمی

آنهاا پاول،   . کاردم  شان می رای کار خودم تربیتمن ب. کنم ام جذب می امنیتی
مادیونم  . کاردم  شان جور مای  اش را برای خواستند من همه سرپناه و غذا می

کارشاان  . کاردم  های جدید برایشان اجاره می خانه. شدیم شدند، رفیق می می
شادند اا   شان شیشه تعارف کنند و وقتی معتاد می های این بود که به مشتری

باا مردهاا کاار    . خود دخترهاا هام معتااد بودناد    . خریدند یهمانجا شیشه م
 .حوصله اسلحه کشیدن و بزن بزن و آدم کشتن نداشتم. کردم نمی
. کاردم  اجاره مای  هایی با اجاره باال و پول پیش کم برای تولید شیشه خانه -1

در . خاناه طارف خاناه نیایاد     پرداختم تا صاح  ی چند ماه را می پول اجاره
دسات  . شاد آنجاا ماناد    کشیدمش که دیگر نمی اه به گند میهمان مدت کوت
برابر  15در آن چند ماه دستکم . کردم شدم و خانه را رها می آخر متواری می

لواامی که من برای کارم الام دارم در یک جعبه . پول پیش را درآورده بودم
 .گیرد موا جا می

مشاهد و کایش    در تهران، همه شهرهای شمالی، بویژه اا رشت تا ناور،  -2
حمل به خارج اا طریاق  . در خارج کشور هم مشتری دارم. ام مشتری داشته
هاا   بعضای . شاود  گرمی توسط افراد داوطل  انجام می 355های  بلعیدن بسته

میلیااون تومااان بااه  1بلاایط رفاات و برگشاات و . خورنااد گاارم ماای 155تااا 
 .دادیم هایی که عاام تایلند بودند، می جوان

هیساتامین باه    های شیشه اا چاه بااکن چنته و آنتای  دکنندهبعضی اا تولی -1
 .کنند عنوان ناخالصی، استفاده می

آیند با بلعیدن شیشه آن را باه داخال انادان     اندانیانی که به مرخصی می -4
 .برند می
اناد جاای    شیوا، یاما و کروکودیل، مواد مخدر جدید هستند که نتوانساته  -6

 .شیشه را بگیرند
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میلیاون   35درگذشاته باا   . حصیل رشاته کاارگردانی تاأتر هساتم    الت فارغ -3
اآلن سودم کمتر شده تااگی . بردم میلیون تومان سود می 315تا  325سرمایه 
. ای کشور هستم قاچاقچی حرفه 25من جزو . کنم کیلو تولید می 25ای  هفته

 34آخارین قیمتای کاه اا شیشاه دارم کیلاویی      . کشتنم به این آسانی نیست
 .هزار تومان است 15فروشی آن گرمی  خرده. ن تومان استمیلیو
مان شااهد   . کنناد  کننده را دیواناه هام مای    ااست و مصرف شیشه توهم -3

 .کنم به همین دلیل مصرف نمی. ام بوده
 داللی اعضاي بدن -ب

، منتشار کارده کاه در    "دالل اعضاای بادن  "روانامه شرق، گزارشی اا یک 
در سایت ملی ا مذهبی آمده است که اهم    14161با کد  32آذر  21دوشنبه 

 :آوریم مطال  آن را در اینجا می
تولیدکننده چرم بوده اماا در  . ساله و دیپلم علوم انسانی است 13کامبیز،  -3

هاایش را بفروشاد تاا     ورشکست شده و مجبور شده یکی اا کلیاه  34سال 
مت کلیه را ها مرتبا  قی اش خاص بوده مشتری چون گروه خونی. اندان نیفتد

 .رسد که کار پردرآمدی است به ذهنش می. اند کرده باالتر پیشنهاد می
. کناد  را به عنوان شغل جدید، انتخاب مای « باااریابی اعضای بدن انسان» -2

های نزدیک میادان وناک،    های فروش کلیه را اا در یکی اا بیمارستان آگهی
پیدا کردن خریدار بوده  گیرد، مشکل آنها با فروشندگان تماس می. دارد برمی
چون در بااار کار کرده، بلد بوده است که چگونه مشتری پیدا کند باه  . است

 .کند ، دسترسی پیدا می"منتظر اهدای کلیه"ی افراد "محرمانه"فهرست 
هاا معتااد هساتند و خریادارها دنباال کلیاه سااالم        فاروش  معماوال  کلیاه   -1
ی تأمین هزینه جراحی ماادرش  اش را برا یک جوان کلیه 36سال . گردند می

 3به مبل  شش میلیون تومان در معارض فاروش گذاشاته باود و آن را باه      
 .شود سودی دومیلیونی نصیبش می. فروشد میلیون تومان به خریدار می

به فروشنده در ااای یک . برای اینکه فروشنده و خریدار او را دور نزنند -2
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 .پرداخته است پرداخت، می د، پیشقرارداد و تعهد به اینکه او را دور نزن
شود و چند نفار را   وارد خرید و فروش سایر اعضای بدن می 35اا سال  -1

ها پرسه بزنناد و بارای او مشاتری پیادا      کند تا در دم بیمارستان استخدام می
کند تا راپورت بیماران مرگ مغزی را باه   چند نفر دیگر را استخدام می. کنند

 .ها هم یارگیری کرده است درون بیمارستاناا کادرهای . او بدهند
به هر کارمندش ماهی دو میلیون تومان و به یک روانشاناس مااهی ساه     -4

 .ها، صحبت کند های مرگ مغزی دهد که با خانواده میلیون تومان حقوق می
شاود و   اکنون ماهی یکصد تا دویست میلیون تومان سود نصیبش مای  هم -6

 65تاا   21کلیاه باین   . شاود  روشندگان ایاد مای مرتبا  فهرست خریداران و ف
میلیاون   15تاا   32میلیاون توماان، ریاه     255تاا   65میلیون تومان، قل  بین 

میلیاون توماان قیمات فاروش      21میلیون تومان و لواالمعده  15تومان، کبد 
 .اوست

. نفار هساتند   4کارمندان شرکتش . نفر باااریاب دارد 25در حال حاضر  -3
شود کاه   میلیون تومان می 15های متخصص ماهی حداقل حق مشاوره دکتر

روانشناس و وکیل هام دارد کاه   . سالمتی خریدار و فروشنده را تعیین کنند
و . کناد  مرتبا  آنها را عوض مای  "قفل دهنشون بسته بماند"مرتبا  برای اینکه 

 65های جااری او هام ماهاناه     هزینه. پردااد ماهی چند ده میلیون به آنها می
 .یون تومان استمیل
یک قل  »چند وقت پیش . دهد دار را ترجیح می اآلن فقط خریداران پول -3

میلیون تومان خریدم و به یک پیرمرد پولدار به  65مرگ مغزی اا اصفهان را 
ولی معموال  اا هار عضاوی ده میلیاون توماان     « .میلیون تومان فروختم 315

 .برد سود می
 45تاااگی تاا   . اد شاده و خریادار دارد  های اخیر سرطان ریاه ایا   سال -35

با شهرهای محروم هم ارتباط برقارار  . میلیون تومان هم خریدار داشته است
میلیون توماان   15اا ایالم یک قل  را . فروشند تر می کرده که اعضا را اراان
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 .میلیون تومان فروخته است 15خریده و به 
های نابااروری مشاتری    یکاا کلین. ای هم طرفدار پیدا کرده رحم اجاره -33

میلیاون   25میلیون تومان قیمت دارد که حادود   25تا  21کند و بین  پیدا می
 .کند پرداخت می( حامل رحم)تومان را به خانم 

هایی کاه   اند یا خانم پیوند پوست؛ برای افرادی که دچار سوختگی شده -32
 25ت کاف قیما  . شاود  کنند، انجام می احساس افتادگی و چین و چروک می

 .میلیون تومان و تا یکصد میلیون تومان هم رسیده است
توانسات یاک نهااد     نمای ... شود که آیا واارت بهداشت این سؤال مطرح می

کارآ ایجاد کند تا دهندگان و گیرندگان عضو اا طریق آن نهاد عمل کنناد و  
اعضاء هم در موارد ضاروری روال قاانونی و در    "فروش"و  "خرید"حتی 

 .ی اخالقی، داشته باشد معهشأن یک جا
 هاي اخالقی ـ اجتماعی در یك گزاره بحران

های جامعاه   افتد، نشان اا گرفتاری های مختلف جامعه اتفاق می آنچه در الیه
هایی است که حاکی اا ضعف اخالقی، تبعیض، ضاعف مادیریت    در بحران

واقعیات  ما در اینجا تعدادی اا . دارد... عمومی جامعه، رها شدگی موااین و
آوریم تا نشان دهیم که ادامه این وضع خطرناک بوده و کسانی کاه باا    را می

ی آن وضاع و تاداوم    کنناد، بایاد بدانناد کاه اداماه      توافق ژنو مخالفت مای 
برد؛ مانند آنچه  ی شوم جنگ، شرایط جامعه را به سویی می ها و سایه تحریم

 .ه اا آن باید ترسیدای است ک اکنون، در جریان است، نمونه در سوریه، هم
 :97ماه  دي 11سایت عصر ایران  -1

 254محمود کریمی، مداح حکومتی، پس اا تصادف با یک اتومبیال پاژوی   
 .یک اوج جوان، چند گلوله به اتومبیل شلیک کرد

ام تیرانداای کاردم، تاا اراذل    به خاطر دفاع اا خانواده: محمود کریمی -3-3
 .فرار کنند

 (نت فارسی. دبی ا العربیه: )ه نیروی انتظامیجانشین فرماند -3-2
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ایان  »، «به خبرهایی مانند تیرانداای یک مداح به ماردم نبایاد دامان بازنیم    »
حدود نیم میلیون نفار مجاوا حمال ساالح     . مداح مجوا حمل سالح داشته

 «.دارند
 :32ماه  دی 23خبرگزاری مهر و سایت پارسینه  -3-1
 یمی منتشر شدحمایت خانه مداحان اا آقای کر -
شاکی پرونده با حضور در دادسرای ناحیه یاک تهاران اا شاکایت خاود      -

 .صرفنظر کرد
هشت سال است که برنامه محیط زیسـت در ایـران   : معصومه ابتكار -7

ــل شــده میلیااون نفاار در سااطح کشااور تحاات آساای  مسااائل   21. تعطی
 .محیطی هستند ایست

هاای   رسانه)راه با مواد مخدر ستاد مبا قائم مقام دبیرکل« طاها ظاهري» -9
 (:32ماه  مجاای اول دی

 .دیپلم به باال هستند درصد معتادان ایران فوق 11 -
 .میلیارد دالر است 1سود سالیانه قاچاقچیان  -
 شوند هزار نفر به خاطر مواد مخدر روانه اندان می 41ساالنه  -
 یمهزار نفر اندانی محکوم در ارتباط با مواد مخدر دار 353 -
« سرخوشای »درصد دختران دانشجوی پزشکی،  3/5درصد پسران و  6/2 -

 .اند را انگیزه اصلی مصرف مواد مخدر اعالم کرده
برنامه گفتگوی ویژه خبری ) سخنگوي فراکسیون محیط زیست مجلس -1

 32دی  6های مجاای  رسانه(: سیما 2شبکه 
 .دمیرن تهرانی بر اثر عوارض آلودگی هوا می 265رواانه  -
نژاد جایگاه ایران در حفی محایط ایسات    سال دولت احمدی 3در دوران  -
 .پله سقوط کرد 45
 :97ماه  دي 8هاي مجازي  رسانه -5
 .برابر شد 3ایدا در جهان دو برابر و در ایران  -
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 .شود در ایران شایع می« اگیل تناسلی» -
 :(32ماه  ها اول دی رسانه) HSEبحران و دبیر کنفرانس ملی  -1
 .کنند میلیون موش در تهران اندگی می 45 -
ارشااد ساااامان ملاال در نشساات خبااری  دکتــر پرویــز پیــران مشــاور -7
 (:32ماه  ها اول دی رسانه) "HSEکنفرانس ملی مدیریت بحران و "
 355کیلومتری اا دماوند تا هشتگرد داریم که اگار فعاال شاود     35گسلی  -

. های نوساا فروخواهناد ریخات   نهدرصد خا 41. هزار نفر جان خواهند داد
هاا   میلیون ماوش و میلیاون   65. ها تخری  خواهند شد درصد بیمارستان 35

 .سوسک به سطح شهر و کنار مردم خواهند آمد
 .های بیش اا شش طبقه را نداریم امکان اطفای حریف در ساختمان -
 (:3132دی  33ها  رسانه) (NSF) بنیاد علوم در امریكا -8
 .مغزها ایران رتبه دوم را در جهان دارددر فرار  -
 .کنند هزار مهندس و فیزیکدان ایرانی در امریکا اندگی می 215 -
 .کنند هزار ایرانی با مدارک علمی باال در امریکا اندگی می 365 -
هزار اا بهتارین جواناان و مغزهاای ایرانای سااالنه کشاور را تارک         315 -
 .کنند می
درمااان و آمااواش پزشااکی  ت بهداشــت،جدیــدترین آمارهــاي وزار -9
 (:32ها اول بهمن  رسانه)
 .درصد مردم کشور اختالالت روانی دارند 23 -
حداقل ساه هازار بیماار روانای در     : طباطبائی رئیس اداره پزشکی قانونی -

 .کنند و امکان بستری شدن آنها نیست میان مردم تهران اندگی می
 (:32بهمن  1ها  رسانه) اله مصطفی محقق داماد آیت -11

 به قتل ناکرده اعتراف کردم تا از شكنجه در زندان خالص شوم
ساعت پیش، یک انسانی بنا بر اعترافاتی که کرده بود، ممکن بود  23همین "

 2پای چوبه دار کشته شود؛ او یک شاگرد تعویض روغنی بود که بعد اا 
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 23. ر شده بودسال به قتلی اعتراف کرده بود و حکم اعدام هم برای او صاد
شود و به این  ساعت قبل اا اجرای حکم اعدام، متهمی در گیالن دستگیر می

شود که چرا به  اا این شاگرد تعویض روغنی سؤال می. کند قتل اعتراف می
قدر مرا کتک  این قتل اعتراف کردی؟ پاسخ داد که مأموران آگاهی، آن

خواهم شد، پس چه ادند که با خودم گفتم من ایر این شکنجه کشته  می
وقتی اا او . تری بخورم بهتر که اعتراف کنم و با اعدام کشته شوم تا کتک کم

دانستم که اگر در  پرسیده شد که چرا در دادگاه اعتراف کردی؟ پاسخ داد می
 ". خورم دادگاه اعتراف نکنم، به محض برگشت اا دادگاه دوباره کتک می

 :97بهمن  7نشریه قانون  -11
باا  . میلیارد تومان باه شابکه باانکی بدهکارناد     365هزار و  22ر؛ نف 361 -

 میلیون دالر 414میلیارد و  6شود  دالری سه هزار تومان می
 .نفر باالی یکصد میلیارد تومان بدهی دارند 43 -

 :97بهمن  1ها  رسانه -17
نفار اا پزشاکان    32اول نام و اول فامیل  "خانه ملت"رسانی  پایگاه اطالع -

گیرناد را   میلیون توماان ایرمیازی مای    45تا  15رای عمل جراحی بین که ب
 .فاش ساخت

وایر بهداشت درمان و آمواش پزشکی قابال  باه ایان پزشاکان مختلاف       -
 (32روانامه جمهوری اسالمی اول بهمن )هشدار داده بود 

 :97ماه  دي 8روزنامه دنیاي اقتصاد  -19
بااه کمپاین ضاادتحریم  هااا باه نفااع ماسات    تحاریم : هاای خصوصاای  باناک 
 .پیوندیم نمی
 (:32آبان  32ها  رسانه) ناطق نوري در گرگان -11
 .کند گویند کشور را امام امان اداره می ای دلقک می عده
 (:32ماه  دی 1پنجشنبه  BBC)عدالت اداری  آقاي منتظري، رئیس دیوان -15

 گفت رئیس جمهور سابق به مردم دروغ می
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ها  رسانه)، رئیس دانشگاه مذاه  اسالمی، غیاالسالم احمد مبل حجت -11
 (:32آذر  33

در حال حاضر رابطه علم با نیااهای جامعه گسسته شاده و دیگار ناوآوری    
های علمیه به دلیل فقدان مادیریت علام، رابطاه     در حواه. گیرد صورت نمی

معقول، مطلوب و پاسخگویی باین علاوم انساانی و نیااهاای اماناه برقارار       
 .شود نمی
 (News.gooya.com 32آبان  21) تقوایی، کارگردان مشهور سینما -17

باه شاکل واژگاانی    ... سانسور شکل بحرانی وحشتناک در ایران پیادا کارده  
ناماه جدیاد    طبق آئاین ... استفاده اا نصف ابان فارسی ممنوع شده... درآمده

ناماه دهخادا را بایاد پااک      نصف لغت... توان چاپ کرد دیوان حافی را نمی
 .ام خسته شده... دکر
 32خبرگازاری مهار   )، کارشناس مساائل اجتمااعی   دکتر مجید ابهري -18

 (:32آبان 
 .در ایران داریم "پیر دختر"میلیون  4تا  2

 (:32ماه  دی 6) "صلح نیوز"سایت  -19
. اناد  وکیل یا بااداشت شده یاا اا ایاران گریختاه    133در چهار سال گذشته 

گران و قبول وکالت عناصر ضدانقالب  یی با فتنههمراهی و همنوا»اتهام آنها 
 «و مجرمان امنیتی بوده

، معاون خدمات اجتمااعی سااامان رفااه و مشاارکت     رضا جهانگیري -71
 (:32آبان  32ایلنا )اجتماعی شهرداری تهران، 
 .سال کاهش یافته 33و  36سن انان کارتن خواب به 

 (:دی 3ر به مناسبت نطق میان دستو)، نماینده مجلس علی مطهري -71
 .کرد حل پایان حصر و اندان را پیدا می قوه قضائیه اگر مستقل بود راه

ایلناا،  )، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حسینعلی شهریاري -77
هاای آلاوده را ساالم     استاندارد را مجبور کردند بارنج : گفت( 3132مهر  23
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تهران این بود که اطالعاات   دلیل باانشستگی مدیر کل استاندارد. اعالم کند
 .ها داده بود درست در مورد برنج

ها اا کودها و سموم شیمیایی غیرمجاا  در تولید بسیاری اا سبزیجات و میوه
کارخانجات شیر ما برای کاهش میکروبی شایر اا آب ژاول  . کنند استفاده می

الع هاای معاروف دارناد، اطا     ها مارک اند و این شیر استفاده کرده( وایتکس)
 .اند رسانی درستی نکرده

ای در  کننده کنم که سوسیس استفاده نکنید چرا که اطالعات نگران توصیه می
 .این امینه دارم

پایگااه خباری تحلیلای    ) نژاد در آخرین جلسه هیأت دولـت  احمدي -79
 (:پارسینه

سااای بارای ظهاور اماام      دولت اا روا نخست، هیو ماأموریتی جاز امیناه   
 .نداشت( عج)عصر

تیار   22دیگرباان،  )به نقل اا حسان نصاراله    محمدتقی مصباح یزدي -71
32:) 

 .جنگیدند ها می رواه با اسرائیلی 11مردانی با لباس سفید در جنگ 
 31، (CIA)، مأمور سابق ساامان اطالعات مرکازی امریکاا   رابرت بائر -75

 (.../www.farsi.alarabiya.net/fa/international): 2531دسامبر 
 .کردم نژاد در تهران، در دفتر او کار می امان شهرداری محمود احمدیدر 
 (:32آذر  33ها  رسانه)، نماینده مجلس علی مطهري -71

 .شود تلفن همه نمایندگان شنود می
نژاد در همایش ائماه جمعاه و    ، وایر اطالعات احمدیحیدر مصلحی -77

 (:33اسفند  32ها دوشنبه  رسانه)جماعات اصفهان 
 .خبرنگار ایرانی در داخل و خارج ضربه ادیم 455به 
 (:32ماه  دی 24رادیو فردا )، اقتصاددان و مشاور جامعه اروپا مهرداد عمادي -78

. ها گذاشت نژاد تأثیر مهمی در اروپا برای اعمال تحریم دو سخنرانی احمدی
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ماا مقیاد باه    »: خواندن مردم و دیگاری کاه گفات    "خس و خاشاک"یکی 
و یک استاد دانشگاه که  "المللی و خواست جامعه جهانی نیستم مقررات بین

لذا پس اا جاوالی  . سخن گفت "ترور مقدس"وابستگی امنیتی هم دارد اا 
 .ها تشدید شد ، تحریم2533

 (:32ماه  دی 33وبسایت نویسنده ) زاد محمد نوري -79
عادد کاغاذ مچالاه شاده      25در جیبش حدود ( ماهشهر)معلمی در سربندر 

. ان جوان هساتم، شاوهر نادارم   »: ون کشید که روی آنها نوشته شده بودبیر
آموا من اسات یاا    دهم این ان یا مادر دانش احتمال می: معلم گفت« ...تلفن

. آورد آموا با نوشتن این متن خرج خاود را درمای   این دانش. اش ان همسایه
راقای یاا   هاای تانکرهاای ع   هاا را باین رانناده    امروا هم قرار بوده این برگه

 .های ایرانی توایع کند کامیون
 (:32ماه  دی 31وبسایت نویسنده ا ) زاد محمد نوري -91

 اندان کارون اهواا، و داستان نه جنگ و نه صلح
 :وکیلی به من گفت

در اندان کارون اهواا یک بند هست به ناام بناد نظاام کاه در آن انادانیان      
چند وقت پیش، سرباا ... ندده سیاسی و نظامی و کارکنان دولت را جای می

ای را که بر و رویی نیز داشاته باه دلیال غیبات باه ایان انادان         هیجده ساله
کنند این سارباا را هام    مافیای داخل اندان همدیگر را خبر می... فرستند می
یک روا که پدر و مادرش بارای  ... دهند ها و هم رواها به هم کرایه می ش 

. داوطل  پیگیری وضاعیت فراندشاان شادم   .. .یافتن او به اینجا آمده بودند
طبق آمار اندان، او یکی اا اندانیان اینجا بود اما کسی اا حضور او و محال  

های فراوان، بیست و چهار روا بعاد   من با پیگیری... حضور او خبر نداشت
وقتی او را اا اندان تحویل گارفتیم، آن  ... توانستم نشانی اا آن سرباا بگیرم

در اندان کارون اهواا، توسط پزشاکان خاود   ... ده مبهوت بودسرباا یک مر
آماار  . شاود  اندان، رواانه سیصاد عادد کانادوم باین انادانیان توایاع مای       
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 .آورد های اینجا تن را به لراه درمی ایدای
قابال   youtubeماداحی کاه فایلم او در    : تخریب مساجد اهل سـنت  -91

اا علی نیست به خدا باید تو مسجدی که اسمی »: باشد گفته است رؤیت می
 (www.youtube.com/watch? v=Rcd2 Audjyeq)« اا ریشه ویران بشه

 (:32شهریور  32سایت سهام نیوا ) یكی از معاونین وزارت ارشاد -97
دی یاک میلیاارد و هشتصاد میلیاون      3حمید رسایی مدیر مساوول نشاریه   
توماان اا واارت   ی پنجره، نهصد میلیون تومان و علیرضا ااکانی برای مجله

 .اند ارشاد دریافت کرده
 (:32/4/32ها  رسانه)اقتصادی مجلس  نایب رئیس کمیسیون -99

های خارج کشاور   میلیارد تومان اا منابع شرکت مس به حساب 635هزار و 
ناژاد، بااداشات    دوا، آخرین مدیرعامل احمدی اله پوستین نعمت. منتقل شده
 .شده است

: پایگااه خباری آفتااب   ) ز کمپ معتـادان شـفق  دهنده ا روایت تكان -91
2/35/32) 
آقاایی هسات   . دهاد  اجاااه ورود مای   "ح"شوی دکتر  آنجا وقتی وارد می -

گیرد و خیلی راحت جاواب   او گوشی و پول می "رضا موتوری"معروف به 
 .کند آامایش اعتیاد را منفی می

 .رود کند، اا سر و کول مردم باال می شپش غوغا می -
 .ا آنجا دیدم که مقوا خرد کرد داخل سوپش که ته دلش را بگیردکسی ر -
 .استاندارد نیست "شفق"قبول داریم : معاون ستاد مباراه با مواد مخدر -

جهانی بهداشت پایگاه خبری انتخاب  کلیشادي، مشاور ارشد سازمان -95
 (:3132بهمن  2ها جمعه  رسانه)

ایان  . رسانیک و جیاوه اسات   شیر مادران اصفهانی دارای سارب، کاادمیم، آ  
آلاودگی هاوا جهاش ژن    . اناد  مادران در معرض هاوای آلاوده قارار گرفتاه    

CYP3A3 های قلبی و  را در جنین به دنبال دارد که منجر به سرطان، بیماری
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 .شود عروقی می
درصد کودکاان   45درصد مردان و  65درصد انان،  35در  Dکمبود ویتامین 

صاورت   Dویتاامین  ( تولیاد )وا، سانتز  وجود دارد که به علات آلاودگی ها   
 .شود می... ، پوکی استخوانMSهای دیابت،  باعن بیماری. گیرد نمی
، رئیس اسبق دانشگاه تهاران و رئایس دانشاکده    دکتر غالمعلی افروز -91

 (:32ماه  دی 22ها  رسانه)روانشناسی دانشگاه تهران 
مقایم  ( ساال  33گروه سانی ایار   )درصد اا بزهکاران اجتماعی  65بیش اا 
هاا، وامانادگان تحصایلی اا نظاام      های اصالح و تربیت ساامان اندان کانون

بسایاری اا آنهاا اا دوره راهنماایی    . باشاند  رسمی تعلیم و تربیت کشور می
 .اند دچار اُفت یا واماندگی تحصیلی شده( دوره اول متوسطه)

(: 32ی د 21روانامه فرهیختگان )اطالعات خاتمی  علی یونسی، وزیر -97
 .مواای کاری برای امنیت کشور خطرناک است

ــق  -98 ــماعیل مطل ، ماادیر دفتاار سااالمت و جمعیاات واارت   محمداس
 (:32بهمن  3ها  رسانه... )بهداشت

 23و سااعتی   431یعنی روای )هزار سقط جنین غیرقانونی در سال  215 -
 .شود در کشور انجام می( مورد
 114اایی داریم یعنای جمعاا     مرده هزار 355هزار سقط جنین قانونی و  4 -

 .میرند هزار جنین پیش اا تولد، می
هاا   رسانه)، رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس -99
 (:32ماه  بهمن 3

در . بگیاار مسااووالن واارت بهداشاات را تهدیااد کردنااد پزشااکان ایرمیاازی
ارت بر های خود مسوول نظ صورت اعالم لیست اسامی این پزشکان با البی

 .کنند درمان واارت بهداشت را برکنار می
 (:32بهمن  3ها  رسانه) ...وزیر بهداشت -11

مایه سرشکستگی است که ایران اا صادرکننده واکسن باکیفیت باه کشاوری   
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 .واردکننده تبدیل شده است
 33هاا   رساانه )ساالری  در دواادهمین کنگره حزب مردم فرشاد مؤمنی -11

 (:32بهمن 
هاای آغاااین آن    الکت در پایان کار دولت گذشته دو برابر مااه شاخص ف -
 .بود
محیطای   هاای ایسات   ها و فاجعاه  برد تا خسارت حداقل سه دهه امان می -

 .حاصل شده اا دفاع بد دولت گذشته اا عدالت، جبران شود
 (:32بهمن  35ها  رسانه)، وایر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی ربیعی -17
 .بیکاری ده میلیون نفری در آینده بود باید نگران -
شود با مدرک لیسانس بیاید و بگوید دیپلم  چه شده که یک نفر مجبور می -

 .است تا یک کاری به وی داده شود
و مطلع در مورد سعید مرتضاوی و سااامان    دهدشتی، نماینده آبادان -19

 )        (:تأمین اجتماعی 
شان را باا واساطه باه خودشاان      دیهای پتروشیمی محصول تولی هلدینگ -
 .ادند های درشتی به جی  می فروختند و پول می
گاویی   مابهم . اناد  های امنیتی در تأیید انجانی وقت الام را نداشاته  سیستم -
 .کردند می
های الام را اا بابک انجانی نگرفته و باناک مرکازی    واارت نفت تضمین -

و ساه وایار و رئایس باناک      هم سیستم بانکی بابک انجانی را تأیید کارده 
 .اند مرکزی هم به نوعی رسما  ایشان را تأیید کرده

 (:32بهمن  32شنبه ایرنا، ) زنگنه، وزیر نفت -11
 .میلیون دالر به واارت نفت بدهکار است 335نیروی انتظامی 

 (:ها ماه، رسانه دهم بهمن) فرمانده پلیس تهران -15
 .مین کسری بودجه، نفت فروختیمنژاد برای تأ به توصیه محمود احمدی -

 (:32بهمن  3ها  رسانه)، عبدالرضا رحمان فضلی وزیر کشور -11
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 .طور مستقیم با اعتیاد درگیر هستند میلیون ایرانی به 4 -
 .گردش مالی مواد مخدر بیش اا هزار میلیارد دالر در دنیا است -
 .سیدهشیوع اعتیاد بین انان دو برابر شده و به حدود ده درصد ر -
اا ابتدای سال جاری بیش اا سیصد آشپزخانه تولید مواد مخدر در کشور  -

 .آوری شد هزار معتاد جمع 34کشف شده و 
 (:97بهمن  7)ها  رسانه -17
نفار باه آنهاا اضاافه      345روااناه  . میلیون بیوه و انان مطلقاه داریام   1/3 -
 .شوند می
ر بررسای وضاع آنهاا،    دو هزار ان خیابانی در تهران دساتگیر شادند و د   -

شاوند و   هاا مای   ها ساوار اتومبیال   نفر آنها در خیابان 455مشخص شده که 
 .گذارند نفر بقیه اا طریق اینترنت قرار می 3255

 .میلیون دختر اادواج نکرده باالی سن بلوغ وجود دارد 1/2 -
هاا   رساانه )پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورای  یاضی، رئیس بهزاد قره -18
 (:32بهمن  3
نژاد کشاورای ایران را نابود کرد و باید پاسخگوی گوشات   دولت احمدی -

ایان دولات ضاربه ایاادی باه دانشامندان و       . باشاد  "رادیواکتیاو "آلوده به 
 .کشاوراان ایرانی وارد کرد

، عضو کمیسیون کشاورای، آب و منابع طبیعای مجلاس   علی ایران ور -19
 (:32بهمن  3ها  رسانه)
 .اا اوکراین خبر داد "رادیواکتیو"های آلوده به  تاا واردات گوش -

 (:32بهمن  3ها  رسانه)، امام جمعه مشهد الهدي احمد علم -51
 .باید با فساد گسترده دولت دهم برخورد جدی شود -

، رئیس دانشکده محیط ایست در هماایش  دکتر اصغر محمدي فاضل -51
 (:32من به 3ها  رسانه)، HSEمحیط ایست، بهداشت و ایمنی، 

 .ما چیزی به عنوان غذا و تغذیه سالم در کشور نداریم -
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 .بندی شده استفاده نکنید توانید اا آب بسته کنم تا جایی که می توصیه می -
 .شود غبار آلوده به اورانیم وارد ایران می -

بهمان   3)در نشست مشاترک باا نماینادگان     روحانی، رئیس جمهور -57
32:) 
ها وضعیت بسیار دشواری داریم اگر تعبیر کانم در مارا    در برخی اا امینه -

 .بحرانیم، شاید اغراق نباشد
 .ایم در امینه محیط ایست در شهرهای بزرگ به بحران رسیده -
اگار  . متوسط مصرف سرانه انرژی در ایران دو برابر مصرف جهانی اسات  -

رد، ب سال امان می 21در کشورهای دیگر برای دو برابر شدن مصرف انرژی 
 .شود سال، مصرف انرژی ما دو برابر می 32در ایران با 

در تهران طای ده ماهاه امساال، صادها نفار باه خااطر آلاودگی هاوا در           -
شاید صدها، عدد درستی نباشد و بلکه هزارهاا و  . اند بیمارستان بستری شده

 .ها جان باختند تعداد ایادی اا مردم در سایه همین مسمومیت
ما را همسایگان ببرند و ما تماشا کنیم، این وهان ملات    اگر منابع مشترک -

 نیست؟
 .شرایط بسیار دشوار مردم تا نزدیکی مرا بحران است... در امینه سالمت -
در بخش صنعت رشد ماا  . ایم درصد داشته 3/1در سال گذشته رشد منفی  -

گذاری در بخش صانعت و اشاتغال در بخاش صانعت      و سرمایه 22منهای 
 .صد بوده استدر 16منهای 

میلیون نفر بیماه درماانی    31تا  32گویند که  آماری که به ما ارائه شده می -
 .نیستند

خلایج   [FOB]های انرژی در کشور نسبت باه فاوب    متوسط قیمت حامل -
 .فارس یک هفتم است

 (:32بهمن  32انتخاب ) اله ابوالقاسم خزعلی آیت -59
نسبت مصرف مواد مخدر باه او  فراند من ل  به سیگار هم نزده است که  -
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. او در سالمت کامل روحی و روانی است و این خبرها کذب اسات . بدهند
تهمت و بهتان به کجا رسیده که حتی آیات اهلل خزعلای هام اعتاراض مای      

 !!کند
ناماه  )، نماینده مجلس، در نامه به محمادجواد الریجاانی   علی مطهري -51
 (:نیوا
های کشاورای و داماداری شاما    اا امینتکلیف فتنه مانند تکلیف بخشی  -

 .برای مردم مشخص نیست و هنوا حکم آن اعالم نشده است
 (:32دی  31ها  رسانه)، مسوول قرارگاه عمار مهدي طائب -55
 .نژاد پدر همه را درآورد احمدی -
نرمش قهرمانانه مقام معظم رهبری دشمن را به مخمصه انداختاه اسات و    -

کند، ضرر خواهد کرد و انشاءاله پس اا صلح  یدشمن به هر طرف حرکت م
 .المبین ملت ایران رقم خواهد خورد حدیبیه، فتح

 (:32ماه  دی 21ها  رسانه)نوشت  روزنامه جمهوري اسالمی -51
بخش فرهنگی یک واحد دانشاگاهی شامال کشاور اا یکای اا ماداحان       -

چیز مبلا    مداح گفت قبل اا هر... کند مشهور تهران برای مداحی دعوت می
ساپس بلایط دو ساره    . میلیون ریال به حساب بانکی مان واریاز نمائیاد    15

ضامنا   . هواپیما بفرستید و کلیه مخارج سافر و پاذیرایی را نیاز تقبال کنیاد     
ای نیز به عنوان همراهان با من خواهند آمد که مخارج پذیرایی و بلایط   عده

 .ود را پس گرفتندکنندگان، دعوت خ دعوت. آنها را نیز باید تقبل کنید
 (:32ماه  بهمن 31ها  رسانه)، وایر دادگستری مصطفی پورمحمدي -57
ویژه اداره کل استان تهاران، تعادادی اا    در ساامان تعزیرات حکومتی به... -

بیش اا ده نفار  ... ها به فساد، انحراف و خطا آلوده شدند همکاران در پرونده
مدیران، روساای شاعبه و مستشااران    اا آنها بااداشت شدند که این افراد اا 

 .بودند
 (:3132بهمن  1الف، )ایران  مدیر روابط عمومی اورژانس -58
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میلیون باار بارای اورژاناس و     25بیش اا  32تا  32های  فقط در فاصله سال
 کشور مزاحمت تلفنی ایجاد شده است 335نشانی و پلیس  آتش
13- ... 

 :شود ار تعیین کننده اشاره میفقط به بخشی اا آمارهای کالن و بسی[ 1]
تارین کارشناساان بخاش کشااورای، در      ، یکی اا مطلعکالنتري عیسی دکتر

 :گوید مصاحبه با روانامه قانون می
، یک میلیارد دالر به کشور ضرر اده 3132گندم در سال  تأخیر در خرید -

 .است
  در میلیون متر مکعا  در ابتدای انقالب ایر صد بیالن منفی برداشت آب -

اگار  . سال بود در حال حاضر به یاااده میلیاارد متار مکعا  رسایده اسات      
تاا   32اگار  . شود سال دیگر کشور ارواح می 15وضعیت اصالح نشود ایران 

هزار میلیارد تومان برای  دویست . شود اا می تر  سال کار کنیم، بیالن منفی 31
غیرقابال   سال دیگر جناوب البارا و شارق ااگارس     21. این کار الام است

میلیون نفر  21میلیون نفر  61اا . شود و افراد باید مهاجرت کنند سکونت می
 .مانند بالتکلیف می

میلیون تان   4/3میلیون تن علوفه،  1/3تن گندم،  میلیون 7/1سال گذشته  -
هزار تن گوشت قرمز  315میلیون تن شکر،  2/3میلیون تن برنج 1/3روغن، 

د مواد غذایی الام برای کشور است و فقاط  درص 14وارد کشور شده و این 
تیار   36نات   نقال اا پیاک  . )شاود  درصد مواد غذایی در داخل تولید می 22

3132) 
 :اند کارشناسان اطالعات ایر را اعالم کرده در بخش نفت و گاز

که مدت ایادی در بخش نفت و گاا کار کرده است در  ترکان  آقاي اکبر -
 24گوید کاه در ساه ساال گذشاته      می 3132 مصاحبه با مهر در دوم خرداد

گذاری شده، اما هیو فااا جدیادی باه     میلیارد دالر در پارس جنوبی سرمایه
در . مااه اماان الام دارد   11میلیارد دالر و  21/2هر فاا . تولید نرسیده است
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ماهه هشت فااا پاارس جناوبی امضااء      11ی  طرح توسعه 3133خرداد  21
درصاد   41آن اماان گذشاته، هایو فااای باه       مااه اا  14شده در حالی که 

 .پیشرفت نرسیده است
گوید کاه ضارر هار     الدین جوادی، می ، رکنمدیرعامل شرکت ملی نفت -

فااا   32جنوبی، یکصاد میلیاون دالر اسات و     ی پارس روا تأخیر در توسعه
گاذاری نیااا دارد،    میلیاارد دالر سارمایه   21ی پارس جنوبی به  نیافته  توسعه

 11یعنای روای  (. 3132آبان  1جرس )میلیون دالر،  11ی حدود یعنی روا
 .گذاری و یکصد میلیون دالر درآمد میلیون دالر سرمایه

مکع  گاا باید به میادین نفتای تزریاق شاود     روزانه دویست میلیون متر -
باه دلیال تزریاق نشادن     . شاود  که در حال حاضر حدود نصف آن انجام می

گاا، روااناه حادود ششصاد هازار بشاکه       حدود یکصد میلیون متر مکع 
 22شود و اگر هر بشکه نفت یکصد دالر باشاد ساالیانه    نفت، استخراج نمی

نقل اا سایت خبار دوشانبه دهام تیار مااه      . )شود میلیارد دالر ایان وارد می
 (333424: کد مطل  -3132

نوشاته کاه قطار اا الیاه     ( 3132آباان   22) خبرگزاري مهر در گزارشـی  -
کناد و ایاران    هزار بشکه نفت برداشت مای  121فتی پارس جنوبی مشترک ن

بارای   "مرساک "هاا باا شارکت دانماارکی      قرارداد جدیدی که قطری! هیو
اند، به اودی تولیاد آنهاا اا ایان     افزایش سه دستگاه دکل جدید امضاء کرده

ایاران ده ساال پایش    . الیه نفتی مشترک به هفتصد هزار بشکه خواهد رسید
رای تولیاد اا ایان الیاه مشاترک امضااء کارده ولای پیشارفت         قراردادی با 

 . محسوسی نداشته است
  اعالم کرده که شرکت ملی گاا ایران با بیش اا ده هازار  معاون وزیر نفت -

 (34/33/2531مهر نقل اا ایران امروا . )میلیارد تومان ورشکسته شده است
ــژن - ــت  بی ــر نف ــه، وزی ت کااه ، در سااالن اجتماعااات باشااگاه نفاا زنگن

داشاتند   التحصیالن دانشکده نفت یاد و نام شهیدتندگویان را گرامی مای  فارغ
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چند روا پیش آقای روحانی گفتند که یکی اا وایاران پیشاین آماد    »: گفت
پیش من و به من گفت که من رفتم امارات و خواهش کردم و یاک مقادار   

قتی که رفتناد  آقای روحانی گفتند ایشان و. پول اا آنها گرفتم و آوردم ایران
من نشستم و گریه کردم که کشور ما به کجا رسیده که وایر ما باید بارود و  
اا یک شیخ اماراتی خواهش کند که چهار قران پول به ما بدهد بارای اماور   

 «این عزت ماست؟. جاری کشور
نوشت که بانک جهانی اعالم کرده است کاه در   "بلومبرگ" ایسنا از قول -

میلیارد متار مکعا  اا گااهاای هماراه ایاران باه        2/33میالدی  2533سال 
هاای   رساانه . )اراش هفت میلیارد و سیصد میلیون دالر سوخت شده اسات 

 (3132آبان  32شنبه  مجاای سه
کشاور را در ساال    366المللی، شااخص فسااد    بین سازي موسسه شفاف -

شاخص فساد . شود اعالم می 355این شاخص بین صفر و . اعالم کرد 2531
جازء بادترین   . ام هساتیم 322کشاور   366است یعنی در باین   21در ایران 

 کشورهای جهان
(www.transparency. org/cpi) 

را به دولت بوش پسر « معامله بزرگ»آقای خاتمی پیشنهاد  2551در ماه می [ 2]
رده بودند که موارد پیشانهادی  ایران و آمریکا با احترام متقابل موافقت ک. داد

 :اهداف ایران عبارت بودند از. اا دو طرف را روی میز مذاکره قرار دهند
 .نظر کند آمریکا اا تغییر نظام سیاسی ایران صرف -
 .ها را لغو کند تمامی تحریم -
اا درخواست پرداخت غرامت به ایران دفاع کند، ترکیاه شامال   : در عراق -

، منافع ملی ایران، در عراق و ارتباط ایاران باا کاربال و    عراق را اشتغال نکند
. در عراق یک حکومت دمکراتیک تشکیل شود. نجف را به رسمیت بشناسد

 .ساامان مجاهدین خلق و اعضای آن خلع سالح شوند
ای، شایمیایی و بیوتکنولاوژی    آمیز هسته دستیابی ایران به تکنولوژی صلح -

http://www.transparency/
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 .مورد قبول واقع شود
 .انونی امنیت در منطقه بر پایه ظرفیت دفاعی ایران پذیرفته شودمنافع ق -
های ضد ایرانی ا اا جمله مجاهادین خلاق ا تعقیا  و خلاع        تروریست -

 .های حامی آنها در آمریکا سالح شوند و همچنین ساامان
 :اهداف آمریكا در این گفتگو عبارت بودند از

ان در امینه ساالح کشاتار   شفافیت کامل در اینکه ایر: سالح کشتار جمعی -
همکااری کامال کناد و پروتکال الحااقی را       IAEAبا . جمعی فعالیت نکند

 .بپذیرد
در ( در رأس آنهاا القاعاده  )اقدامات جدی بار علیاه تروریسام    : تروریسم -

 .همکاری کامل و مبادله اطالعات در این امینه. سرامین ایران انجام شود
یاداری نظاام سیاسای و ایجااد نهادهاای      اا نفوذ خود ایران برای پا: عراق -

 .دمکراتیک و حکومت غیرمذهبی، همکاری کند
 :خاورمیانه -
حماس، جهااد  )های فلسطینی اپوایسیون  توقف هر کمک مادی به گروه -3

به این گروها فشار آورد تا اعمال خشن بار علیاه   . اا سرامین ایران( و غیره
 .متوقف شود، 3346شهروندان غیرنظامی، در درون مراهای 

 .اهلل که منحصرا  یک ساامان سیاسی شود فشار بر حزب -2
ابتکار عربستان سعودی ا تأییاد دو   )قبول پیشنهاد بیروت اتحادیه عرب  -1

طلبان آمریکا ا به ویژه چنی معااون    این پیشنهاد ایران، توسط جنگ.( دولت
اصاال مااتن . ملاال ا پذیرفتااه نشااد    بااوش و بُااولتن ساافیر او در ساااامان 

 :توان در تارنمای ایر مشاهده کرد را می "بزرگ معامله"
www.nytimes.com/packages/pdf/opinion/25565223-Iran-memo-

expurgated.pdf 

کاه در   BBCلویزیاون  جک استرا وایر خارجه وقات انگلایس در مساتند ت   
اا آن  34/1/3132روا  33تاژاد تهیاه شاده باود و در سااعت       مورد احمدی

http://www.nytimes.com/packages/pdf/opinion/20070429-Iran-memo-expurgated.pdf
http://www.nytimes.com/packages/pdf/opinion/20070429-Iran-memo-expurgated.pdf
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نژاد را آمریکا سرکار آورد ا به دلیال    احمدی»: تلویزیون پخش گردید، گفت
ساااای اورانیااوم ا و ایاان مطلااوب    ناادادن پاسااخ مناساا  بااه تعلیااق غناای

بود که برای جلاوگیری  او قبال  هم گفته « .های آمریکا و اسرائیل بود سیاست
اا حمله آمریکا به ایران، مصاحبه کرده و با مسائوالن ایرانای تمااس داشاته     

گفت که یک ژنارال   "ژنرال کالرک"علت عدم قبول پیشنهاد ایران را . است
های دوقلاو در آمریکاا، باه او گفتاه      به برج 2553در پنتاگون پس اا حمله 

ر طول پنج سال به هفت کشور آقای بوش تصمیم گرفته بود که د»است که 
این هفت کشور عبارتناد اا، عاراق،   . حمله کند و رژیم آنها را سرنگون کند

محماد ساهیمی در   )« سوریه، لبنان، لیبی، سومالی، سودان و در پایاان ایاران  
 ( Maghalat? /com.mellimazhabi.www=خاورمیانه ...ی مقاله

اجتمااعی   گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی اا ساامان تأمین[ 1]
مرتضوی که در سه مجلس گذشته هم به عنوان متهم به قوه  و عملکرد آقای

های جنجالی؛ قتال اهارا کااظمی، فاروش      قضائیه معرفی شده بود و پرونده
ت و ها و تجاواات کهریزک، را در کارنامه خاود داشا   سؤاالت کنکور و قتل

عمال  هنوا کیفری در مورد آنها ندیاده و تعقیا  قضاایی او کسای را قاانع      
 .نکرده؛ گواه این بحران فساد در ایران است

ها پایش اعاالم کردناد     نمین کسانی بودند که ماه آقایان احمدتوکی و سلیمی[ 4]
نویسانده در کتااب   . باشاد  که مباراه با فساد در دستگاه دولتی مقادور نمای  

باه فسااد ماالی ا اداری در فاصاله       3135، نشار صامدیه،   "رانتوساعه ایا  "
در . بینی شرایط فعلی را کرده است پرداخته و پیش 3164تا  3143های  سال

های، سعید مرتضوی و ساامان تأمین اجتماعی و باباک   اینجا فقط به پرونده
 .شود ای می ها اشاره انجانی وتحریم

لس شورای اسالمی در مورد ای مج صفحه 324در گزارش تحقیق و تفحص 
عملکرد سعید مرتضوی موارد مستندی وجود دارد کاه عماق و گساترش و    
وقاحت مدیران در ارتکاب به فساد مالی ا اداری را و ضامنا  نهادیناه شادن     

http://www.mellimazhabi.com/


 119/  توافق ژنو؛ مصالح، منافع و امنیت ملی

پانزده . دهد فساد در دستگاه اداری و بدون ترس مدیران اا کیفر را، نشان می
گذاری  ؛ بخش درمان، شرکت سرمایهنفر اا نمایندگان مجلس در سه کارگروه

های تابعه، روی این تحقیق کاار   و ساامان و شرکت( شستا)تأمین اجتماعی 
میلیون نفر بیمه شده و مستمربگیر اصلی  6/16اکنون  این ساامان هم. اند کرده

. و تبعی و صدها شرکت، بیمارستان و مرکز درمانی را در تملاک خاود دارد  
هازار نفار    33زار نفار آنهاا در بخاش درماانی و     ها  21هزار کارمند که  42

طبیعی است که فساد در چناین  . ای و اداری، مشغول کارند درواحدهای بیمه
ای با بروکراسی فلج و فاقد نظارت عمومی، به راحتای   نهاد عظیم و گسترده

. رنگ شود رنگ و حتی بی های تشکیالتی آن مخفی و کم تواند در البیرنت می
نحاوه   -3: یق و تفحص در شش محور، انجاام شاده اسات   معهذا، این تحق

عادم مادیریت مناابع باا نارخ تاورم و خطار         -2مدیریت منابع و مصارف 
هاای غیرمتعاارف باه     میزان حاق جلساه و پااداش    -1ورشکستگی ساامان 

عدم رضایت جامعه  -2مدیران، مشاوران، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره 
های خارج اا اصاول و   عزل و نص  -1تحت پوشش اا خدمات ارائه شده 

بررسی اجرای قوانین؛ تجاارت،   -4غالبا  سیاسی در مشاغل فنی و تخصصی 
 ...های مالی و معامالتی، مصوبات مجامع و نامه آئین

تحقیق و تفحص  23/2/33در این گزارش آمده است که در مجلس هشتم در 
پاس اا   اا ساامان تأمین اجتماعی در صاحن علنای مجلاس تصاوی  شاد و     

دلیال  »یکسال که گزارش نهایی جهت قرائت در صحن علنای آمااده شاد باه     
ها که دالیل اصلی آن در فرااهای دیگری اا تحقیق و تفحص  ای کارشکنی پاره

در ایان گازارش آماده    « اخیر به وضوح روشن خواهد شد، به سرانجام نرسید
وایار تعااون،   است که انتصاب مدیرعامل غیرقانونی بوده و علیرغم استیضاح 

نشده و رأی دیوان عدالت اداری « هیو تغییری در ساامان»کار و رفاه اجتماعی 
و رأی دوم دیوان  3/1/33در خصوص ابطال ابالغ انتصاب سعید مرتضوی در 

، نادیده 21/35/33عدالت اداری در خصوص ابطال اساسنامه ساامان در مورخ 
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در ایان گازارش   . مه داده استگرفته شده و آقای مرتضوی همچنان به کار ادا
 :موارد فساد، تخلف و خیانت در امانت به شرح ایر آمده است

، باباک  "ساورنیت قشام  "شارکت باه    313قرارداد واگاذاری انحصااری    -
انجانی بدون مصوبه هیاأت امناای سااامان، نظار کارشاناس دادگساتری و       

معاامالت   نامه ی ساامان و آئین مزایدة عمومی و مغایرت با مصوبات بودجه
 ...ی غیرقانونی در نحوة چک پرداختی و تخلفات متعاق  این معامله. آن
هاای سااامان توساط هیاأت نظاارت بار        حسااب  3132تا  3134اا سال  -

 .اند ساامان رد شده
نفر در اساتان گایالن    32نفر، بدون آامون رقابتی؛ به شرح،  155استخدام  -
نفار اا   352، (اادگاه مادیرعامل ) نفر در استان یزد 64، (اادگاه وایر وقت)

نفار   24اند و  نفر اا نمایندگان مجلس شورای اسالمی معرفی شده 44سوی 
 .در استان مااندران

 :عبارت بودند اا 32و شش ماهه اول  33مبال  پرداخت شده در سال  -
پانصد میلیون ریال کاارت هدیاه باه آقاای رحیمای، معااون اول رئایس         -

 جمهور
 ریال به آقای عباسی، سرپرست وقت واارت تعاونیک میلیارد  -
 االسالمی، معاون رئیس جمهور یک میلیارد ریال به آقای شیخ -
 مجددا  پانصد میلیون ریال به آقای عباسی سرپرست واارت خانه -
 پرداخت کارت هدیه به بیش اا بیست نفر دیگر -
عدد ربع  35و نیم سکه  36سکه تمام بهار آاادی،  323تعداد  33در سال  -

نایم ساکه    21سکه تمام بهاار آاادی و   211، 32ماه اول سال  1سکه و در 
 .ها و تقدیر و تجلیل اختصاص و اعطا شده بابت انواع مراسمات و همایش

الحسنه برای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل  وام قرض 32و  33در سال  -
 .و در هر سال، پانصد میلیون ریال بوده است

بایش اا   32ماهه اول ساال   1، بیش اا دو میلیارد تومان و در 33 در سال -
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میلیارد تومان کارت هدیه به افراد داده شده و بیش اا چهارصد میلیاون   6/3
نویس قانون تأمین اجتماعی، کاارت   تومان جهت امور حقوقی اا جمله پیش

 .هدیه پرداخت شده
رسنل که در برگازاری  نفر اا پ 325بیش اا یکصد و سی میلیون تومان به  -

اناد و   جشن بزرگداشت شصتمین سالگرد تأسیس ساامان همکااری داشاته  
 .سیصد میلیون تومان به همین مناسبت کارت هدیه، پرداخت شده

نماینده مجلس، کارت هدیاه   16مبل  یکصد و سی و سه میلیون تومان به  -
 .پرداخت شد

س پرسانل حراسات،   صدها میلیون تومان بابت اجاره سالن هماایش، لباا   -
رواناماه   3سایما، باه    1چند ضیافت افطار و شام، پخش مراسام در شابکه   

بابت انعکاس جشن شصتمین سال و خرید دو هازار نساخه اا یاک کتااب     
بدون هرگونه ارتباط با حواة تأمین اجتماعی، برای جشان شصاتمین ساال    

 .تأسیس ساامان هزینه شده است
میلیون  32به یکی اا شاکیان کهریزک مرتضوی : آقای محجوب اعالم کرد -

 .تومان هدیه داده است
 .ده میلیون تومان به یداله شیرمردی، رئیس ستاد نماا جمعه، پرداخت شد -
میلیون ریال به هر کدام اا دو متهم پرونده کهریازک، قاضای    15پرداخت  -

 .فر حداد و حیدری
جلاس مادعی   م 35ای به ریاست کمیسیون اصال   سعید مرتضوی در نامه -

نفر اا نمایندگان دورة پیشین مجلس کارت هدیه و بان خریاد    231شد که 
 (22/3/32رادیو فردا )اند  ساامان را دریافت کرده

آنچه در مورد مرتضوی و ساامان تأمین اجتماعی، به عناوان یاک نموناه اا    
هاای   توان به تماامی دساتگاه   فساد گسترده در دستگاه دولتی گفته شد را می

اناد و باه    ای شاده  و غیردولتی تعمیم داد و موارد ایادی تاکنون رسانه دولتی
 .اند دادگاه کشانده شده
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ها، مخصوصاا    ی دیگری است که بر بستر تحریم پدیدة بابک انجانی، نمونه
العمال دولتماردان    قابال ؛ عکاس  . تحریم بخش نفت، امکان فساد یافته است

 .، تجویز شده است«ها ر ادن تحریمدو»ها به شکل  ایران در مقابله با تحریم
تاوان آن را   ایم که می اا امان تأسیس جمهوری اسالمی با تحریم روبرو بوده

هاای   تحاریم ( 3331-3363) هاا   موج اول تحریم: به چهار دوره تقسیم کرد
گیری و مواضاع ضادامریکایی    جانبه امریکا در واکنش به بحران گروگان یک

هاا   موج دوم تحریم. های رادیکال منطقه بود مانایران و حمایت ایران اا ساا
؛ هادف تضاعیف   (2554-3331)باا هم یکجانبه اا طرف امریکا در فاصاله  

هاای   آوری ایران؛ هدف قرار دادن صانایع نفات و گااا و جلاوگیری اا فان     
هاای ماورد    هایی بارای طارف   در این موج مجااات. ای و موشکی بود هسته

-2554)هاا   ماوج ساوم تحاریم   . ر قرار گرفتمعامله ایران هم در دستور کا
المللای   های هدفمناد چناد جانباه و باین     ها و مجااات شامل تحریم( 2535

المللای در   باود کاه نگرانای جامعاه باین     ( شورای امنیت ساامان ملل متحد)
این سه ماوج موفقیات چنادانی    . کرد ای ایران را دنبال می های هسته فعالیت

م و بیش به مبادالت اقتصادی خود باا جهاان و   نداشتند و ایران کماکان و ک
ها کاه شادید، وسایع،     موج چهارم تحریم. داد ها، ادامه می با دور ادن تحریم

اا این تاریخ به بعد در . شروع شدند 2535یک جانبه و چند جانبه بودند اا 
عرصه مالی مناسبات معمول تجاری ایران مختل شد، در صنعت نفت مناابع  

ود شد، در صنعت بیمه، نقل و انتقال پول و کااال را نشاانه   درآمد ارای مسد
خیلای اا  . گیار کارد   هاا اقتصااد ایاران را اماین     تردیاد، تحاریم   بای . گرفتند

تواند به یاک شاورش    می»ها  کارشناسان اعتقاد داشتند این گستردگی تحریم
ایران و تار عنکبوت )« .عمومی تهدیدکننده حیات حکومت ایران منجر شود

(. 2531فوریاه   21المللای بحاران    گروه بین 313ها ا گزارش شماره   تحریم
متأسفانه با این چهار مرحله، رژیم تحریمی عظیمی وضع شاده و دورنماای   

چیزی که پس اا توافق ژنو مورد تأییاد  . باشد لغو کامل آن، بسیار مشکل می
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ه، باه  ساال  12ایران کاه در تماام دوران   . باشد کننده ایران هم، می تیم مذاکره
« هاا  دور ادن تحریم»اده است، پس اا این مرحله  ها را دور می ناچار تحریم

لذا . طلبید وارد شرایط جدیدی شد که روابط، شبکه و عوامل جدیدی را می
شاوئی، در ایان    ای مانند بابک انجانی و ضراب در ترکیاه بارای پاول    پدیده

یشاتری را هام   مرحله وارد عمل شد تا ضمن قبول ریسک شدیدتر، داللی ب
های  ترین تحریم ما سخت»: اوباما در این مرحله بود که گفت. به دست آورد

هاا بار اقتصااد ایاران تاأثیر       این تحریم. ایم اعمال کرده[ علیه ایران]تاریخ را 
، 2531در دوم ژانویاه  ( ا پیشاین   2532ناوامبر   32کاخ سافید،  )« .گذارد می

های خارج اا  ضاء کرد که شامل تحریماوباما، قانون اختیارات دفاع ملی را ام
رانای و   قلمرو امریکا در مورد صنعت انرژی ایران، بیماه، تراباری و کشاتی   

امریکااا (. پیشااین. )شااود ممنوعیاات صاادور فلاازات گرانبهااا بااه ایااران ماای
های سنگینی بر نهادها و افرادی کاه تحاریم را نقاض کنناد، اعماال       جریمه

پاذیر   را بیش اا پیش مشاکل و ریساک   "ها دور ادن تحریم"کرد و این،  می
هاای   بابک انجانی، فرشته نجات دولتماردان گرفتاار در البیرنات   . کرده بود
تواند یک ثاروت   شود و طبیعی است که او در ظرف چند سال می تحریم می

کمی تجرباه، عادم ظرفیات او در    . آوری کند چندین میلیارد دالری را، جمع
بینای و   ی او در ارضای خود بازرگ  تردهتحمل ثروت بادآورده، تبلیغات گس

ناپذیری او در تلکه کاردن دولتماردان، او را    طلبی او و اشتهای سیری شهرت
هاا،   توانست مانند خیلی اا دالالن دور ادن تحاریم  دچار اندان کرد و اال می

هاای خاود اا مافیاهاای     او ممکن است در این فعالیت. بگذرد "سالمت"به 
های اطالعاتی و امنیتی کشورهای منطقاه و غارب هام،     المللی و دستگاه بین

هاا ممکان اسات مقصار در      در واقاع، باباک انجاانی   . استفاده کارده باشاد  
خواهی باشند ولی در نوع کار، تقصیر با مدیران دولتی اسات کاه فکار     ایاده
ها، غرب را دور بزنند و مسئله تقابل باا   توانند با دور ادن تحریم کنند می می

 .ده گرفته بودندغرب را سا
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هایی اا نظرات کارشناس و مسائوالن کشاورهای منطقاه کاه      در اینجا نمونه[ 6]
 :آوریم کنند، می مخالفت با توافق ژنو را تشریح می

باا ایاران یاا    »نویسد که  ای در نیویورک تایمز می در مقاله توماس فریدمن -
وظبی شرکت داشته او که در کنفرانس امنیتی اب« باید مذاکراه کنیم یا بجنگیم
ساله اسرائیل، پیام ویدئویی به آن کنفارانس   35و شیمون پرا رئیس جمهور 

ها و وارای اسرائیل و البی اسارائیل روی   دیپلمات»: گوید فرستاده است، می
فارس مدام  کنند و در عین حال مقامات کشورهای عرب خلیج کنگره کار می

چقادر  : فرساتند کاه   ابهی را میو به صورت مستقیم به دولت اوباما پیام مش
اناد تاا در    مخالف معامله پیشنهادی هستند که جان کری و بقیه آمااده کارده  

های تجااری   ای خود بخشی اا تحریم نشینی ایران اا برنامه هسته ااای عق 
هرگز ندیده باودم کاه اسارائیل و    . این کشور را به صورت محدود لغو کنند
اهنگ برای توقاف اقادامات سیاسات    متحدان اصلی عرب آمریکا چنین هم

جمهور آمریکا با هم، همکاری کنند و هرگز ندیده باودم   خارجی یک رئیس
خواه ا چنین راضی باشند که به   که بیشتر نمایندگان ا دموکرات و جمهوری 

دیپلماسی ایرانی اول آذر )« .جمهور خود قرار گیرند نفع اسرائیل مقابل رئیس
3132) 

خارجه انگلیس، صاریح باه اسارائیل هشادار داد کاه      ، وایر ویلیام هیگ -
ایان  »: او گفات کاه  « .جایگزین توافق ژنو، اتمی شدن ایران یا جنگ است»

گامی اسات در جهات عادم    . توافق، امنیت خاورمیانه، را بیشتر خواهد کرد
: او به ایران هم هشادار داد و گفات  « ای در جهان های هسته گسترش سالح

خود عمل نکند مسئولیت سنگینی خواهاد داشات در   اگر ایران به تعهدات »
جاک اساترا،   « .کردیم عین حال اشتباه بزرگی بود اگر برای توافق تالش نمی

نیاه   وایر خارجه پیشین انگلیس ضمن حمایت اا این توافاق، شکسات بیاا   
تندروها در تهران و واشنگتن به یکدیگر »سعدآباد را به دلیل این دانست که 

 (.3132رادیو فردا پنجم آذر ) «.دادند خوراک می
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یکای اا  »: اند آبان با مسئوالن حج گفته 25هم در مالقات دوشنبه  رهبري -
های بزرگ امروا دنیای اسالم، برافاروختن آتاش اختالفاات امات      گرفتاری

 «.های مذهبی است اسالمی و فرقه
نگاار   ، شاهزاده ثروتمند سعودی، به جفری گلادبرگ، رواناماه  ولید طالل -
جمهوری اسالمی، باراک اوباما را تحات سالطه و   »: لومبرگ گفته است کهب

ما، اسرائیل، عربستان و کشورهای خاورمیانه، نسبت « ...به باای گرفته است
کشورهای عربی در انظار عماومی  ... بسیار نگرانیم[ توافق ژنو]به این مسئله 
ما در خفاا عاشاق   مخالفت خواهند کرد ا[ حمله نظامی به ایران]با این اقدام 
موافقند ایرا با ایاران  [ حمله نظامی به ایران]ها با این اقدام  سنی... آن هستند

امپراطاوری ایاران   . اا ایران بیشتر اا اسارائیل نفارت داریام   ... ضدیت دارند
... ها همواره با امپراطوری اعراب مسلمان مخالف بوده است، به ویژه با سنی

 (....www.tik.ir/fa)« جان  اسرائیلتهدید اا جان  ایران است نه 

کارنگی برای صلح »، یونگه ولت، گزارش داد که بنیاد نشریه معتبر آلمانی -
 15گزارش داده است که عربستان قرار است یک گروه متشاکل  « المللی بین

وظیفاه سااقط   این گروه، . هزار نفری با کمک پاکستان ایجاد و آمواش دهد
این اطالعات که مستقیما  اا دربار . کردن بشار اسد را به عهده خواهد داشت
. هم تأیید شده اسات " فارن پالیسی"سعودی کس  شده در سایت اینترنتی 

((www.Jungewelt.de/2531...  

اغل  کشورهای عربی اا توافاق اخیار   »صدای آمریکا هم گزارش داد که  -
 «.اند بزرگ اظهار نگرانی کردههای  بین ایران و قدرت

(www.ir.voanews.com/articleprintview...) 

ــان اســــرائیلی هــــم گفتــــه      انــــد مســــ والن و کارشناســ
(www.archive.emruznews.com): 

: دگفتاه باو   "دن شوفئان"امنیت ملی دانشگاه حیفا  رئیس مرکز مطالعات -
او بارای نشاان دادن ماهیات    ... نژدا چهره اشت رژیم ایاران اسات   احمدی»

http://www.tik.irlfa/
http://www.tik.irlfa/
http://www.ir.voamews.com/artieprimtvew
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 «.لوح باشند مفید بوده است رژیم به افرادی که شاید ساده
بادون  »: آلاود گفتاه اسات کاه     حازن « یدیعوت آحارونات » روزنامه پرتیراژ

 «نژاد متعص  چه باید بکنیم؟ احمدی
ی نباید متاوهم بشاود و باه    جامعه جهان» :نتانیاهو در نشست کابینه گفت -

 «.سمت کاهش فشارها علیه برنامه اتمی ایران حرکت کند
  کارشاناس اماور دفااعی رواناماه چپگارای اسارائیلی       «عاموس هاریـل » -

نتانیااهو در اقنااع جهاان    ... با انتخاب روحانی»: ای نوشت هاآرتص در مقاله
ختی و دشواری ای ایران، با س درباره ضروری بودن حمله به تأسیسات هسته

 «.روبرو خواهد شد
تصویر معتادل  »: اا مرکز تحقیقات امنیتی اسرائیل هم گفت «افراییم کام» -

یابی به توافقی درباره مسئله  تشویق کننده دست... رئیس جمهور جدید ایران
 «.ای ایران است و چنین چیزی برای اسرائیل قابل پذیرش نیست هسته

: ئیل که با نتانیاهو اختالف دارد گفته استجمهور اسرا ، رئیسشیمون پرز -
انتخاب حسن روحانی، اشتیاق ملات ایاران باه تغییار و خبرهاای خاوبی       »

هاا در   این انتخاب تشنگی ایرانیان را به تحول و لازوم تغییرسیاسات  ... است
ایان  ... دانام  این کشاور ثابات کارد و مان ایان امار را خباری خاوب مای         

ای خودکامه خود باانده این میدان بوده ایرا ه ای است که با شیوه خامنه علی
 «....اش رأی خواهند داد او مطمئن بود که مردم طبق خواسته

، وایار جهاانگردی اسارائیل و عضاو حازب راساتگرای       «عوزي النداو» -
توانیم به آسانی ماهیات واقعای    اا این به بعد نمی»: گفت "اسرائیل خانه ما"

 «.هیمرژیم ایران را برای دنیا توضیح د
انتخااب روحاانی   »: گفات  "مارتص "رهبر حزب  «اون زهاوا گال»خانم  -

گرا، نه تنها تندروهای رژیم ایاران را عصابانی کارده بلکاه افراطیاون       اعتدال
اساارائیل را هاام خشاامگین کاارده و ماان نگاارانم کااه نتانیاااهو پااس اا     

بخواهاد عصابانیت   [ در مورد خطرات ایاران ]های سال گذشته  افکنی هراس
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 «.را با دست ادن به اقداماتی نشان دهدخود 
(www.Iran-emrooz.net/index.php/news2/ print/24345) 

اا قول یکای اا همکااران    2531در دوم اکتبر  DEBKAسایت اسرائیلی  -
فاارس   اماارات خلایج  وایر اسرائیل گزارش داد که یک مقام بلندپایه  نخست

به اسرائیل مسافرت کرده تا اقدامات دو کشور را بار علیاه ایاران هماهناگ     
کند که افشای این مالقات برای اولین باار در   این خبرگزاری تأکید می. کنند

اسرائیل، عربساتان و  »: افزاید که او در ادامه می. اسرائیل صورت گرفته است
گاری خاود را در    هاای البای   ه کوششاند ک فارس موافقت کرده امرای خلیج

 «.کنگره آمریکا هماهنگ کنند تا نقش اوباما را، کاهش دهند
(www.debka.com/article/21121/printversion) 

به نقل اا یک مقام بلندپایاه اسارائیلی گازارش     "ساندي تایمز"روزنامه  -
کاه اسارائیل و عربسااتان در حاال همکاااری بارای اقاادام نظاامی علیااه       داد

در ادامااه اا قااول همااان مقااام اساارائیلی . تأسیسااات نظااامی ایااران هسااتند
به محض این که توافق در ژنو صورت بگیرد، گزینه نظامی روی » :نویسد می

ها بسیار خشمگین هستند و حاضارند تماام    سعودی. میز قرار خواهد گرفت
 24یکشانبه  )« .الام به اسرائیل را برای حمله به ایران انجام دهند های کمک
 (www.gooyanews... 3132آبان 
ای برعلیاه توافاق ژناو اا     ، یک آگهی یک دقیقاه البی اسرائیل در آمریكا -

های آمریکا پخش کرده است که در آن به تناقض سخنان اوباما در  تلویزیون
دهاد و   های گذشته، با قرار داد ژنو را نشان می ورد ایران و سوریه، در سالم

 ". به سخنان اوباما در مورد ایران اعتماد نکنید"خواهد این را القا کند که  می
 (www.googanews... 3132آبان  24یکشنبه )
اندیشااکده "تحلیگاار ارشااد آمریکااایی و عضااو  "ســمیون هندرســون" -

گفت که تالش فعاالنه، اما نه چنادان   "زدیک واشنگتنسیاستگذاری خاور ن
ملموس عربستان، برای تأثیرگذاری و شکسات ماذاکرات، دربااره موضاوع     

http://www.lram-emroo3.metlimdex.php/mews2/
http://www.debka.com/article/s3323/pintvenia
http://www.googa/


 فرجام برجام؛ امید یا ابهام/  178

او . آویو در این امینه است ای ایران، نشان اا موضع مشابه ریاض و تل هسته
ها موضعی مشابه اسرائیل دارند و اا سوی ایران احساس  سعودی»: گفت که
کنند کاه بیشاتر اا بقیاه در معارض خطار       حتی احساس می کنند و خطر می

جناگ لفظای و کشامکش رئایس     »او حتای اا  « .ای قرار دارناد  تهران هسته
آقاای هندرساون   . هم خبر داد« ساامان اطالعات عربستان سعودی با آمریکا

ای گفتاه اسات    در نوشته3335ها پیش در اواخر دهه  خبر اا این داد که سال
وی با اشاره به « .سرائیل یک رابطه مخفیانه اطالعاتی دارندها و ا سعودی»که 

: ای عربستان و پاکستان خاطرنشان کارده کاه   اخبار مربوط به همکاری هسته
ام که چنین توافقات و سااوکارهایی وجود دارد و ایان   به این نتیجه رسیده»

ج  ای شدن عربستان مو ها را نباید نادیده گرفت ایرا هسته اخبار و گزارش
تغییر خاورمیانه و در نتیجه، دشواری بیشتر برای دیپلماسی آمریکاا خواهاد   

 «.شد
 (3131آبان  22ابان جمعه  های مجاای فارسی رسانه)
نشریه معتبر آمریکاایی در ماورد سیاسات خاارجی اا قاول       فارن پالسی -

بینانه را باه   عربستان هرگونه توافق واقع»: مقامات سابق آمریکایی نوشت که
هاای هژمونیاک تهاران در خاورمیاناه      طلبای  زله رضایت آمریکاا باا جااه   من
 «.داند می

کارشاناس مساائل ایاران در مرکاز مطالعاات اساتراتژیک        «جان آلسترمن»
باه عقیاده مقاماات    »: المللی در واشنگتن در ایان بااره گفتاه اسات کاه      بین

ود، شا  عربستان این مذاکرات به توافقی که صلح را در پی دارد، منجار نمای  
در « .شاود  فارس مای  کنند که این منجر به تسلط ایران بر خلیج آنها گمان می

های آمریکا در سوریه و بحرین اا قول بنادر بان    این نشریه به دلیل سیاست
ایان پادشااهی اا   »سلطان، رئیس دستگاه اطالعاتی عربستان آمده است کاه  

اساتاد   "کال برناارد هی "پالسای اا قاول    فاارین « .واشنگتن دور خواهد شاد 
[ عربساتان ]آنهاا  »: مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه پرینساتون نوشاته کاه   
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خواهند ایران را متوقف کنند و منظورشان اا این توقاف، متوقاف کاردن     می
اگر ماا در ساوریه کااری    »گویند  توانایی ایران در نفوذ در منطقه است و می
گوید که کمتار   یکل میآقای ه« .نکنیم، دفعه بعد نوبت قلمرو ما خواهد بود

امانی که کری اوایل مااه  »کسی انتظار دارد که لحن عربستان تغییر کند ایرا 
جاری میالدی به عربستان رفت، آنها به وی گفتند که بادون هایو تردیادی    

آنهاا گفتناد   . مخالف هرگونه توافق با ایران و هرگونه کاهش تحریم هساتند 
 (3132آبان  22های مجاای جمعه  هرسان)« .خواهند ایران تنبیه شود که می

، (Mark Urban)آقاای ماارک اورباان     :اي عربسـتان  سفارش بمب هسته -
گزارش داد که عربستان سعودی در پاروژه   BBCادیتور دیپلماتیک و دفاع، 

گاذاری کارده و معتقاد اسات کاه در آیناده        ای پاکستان سرمایه هسته سالح 
اوایال امساال   »: او گفت کاه . ردای را تحویل گی خواهد توانست بم  هسته

ساا ارشد ناتو به او گفته است کاه در یاک گازارش اطالعااتی      یک سیاست
ای ساخته و هم اکناون   خوانده است که پاکستان برای عربستان سالح هسته

مارک اوربان این اطالعات خود را باا اظهاارنظر یاک    « .باشد آماده حمل می
، Amos Yadlinمااه گذشاته   »: گوید یکند و م مقام قبلی اسرائیلی تکمیل می

یک مسئول قبلی اطالعات نظامی اسرائیل در کنفرانسی در سوئد گفته است 
آنهاا قابال  بارای بما      . ها حتی یک ماه هم صبر نخواهناد کارد   که سعودی

اند آنها به پاکساتان خواهناد رفات و آنچاه کاه الام       ای پرداخت کرده هسته
 «.دارند بیاورند، خواهند آورد

 Dennis) "دنیس راس"که  2553آمده است که اا  BBCی گزارش  ر ادامهد

Ross ) فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه رفته است، پادشاه عربستان، عبداهلل
ای به  سالح هسته»به او گفته است که اگر ایران اا خط ممنوعه عبور کند ما 

ها گوشزد  ریکاییو پس اا آن مکررا  قصد خود را به آم« دست خواهیم آورد
در همین گزارش مارک اوبان، آمده است که وایر دفااع عربساتان،   . اند کرده

، اا مراکز 2552و  3333های  سعود، در سال عبدالعریز آل شاهزاده سلطان بن
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ای پاکستان باادید کرده و این نشان اا روابط نزدیک این دو  تحقیقاتی هسته
ووالن ارشاد پاکساتانی باه پایاه و     یکی اا مسا . کشور، در امور دفاعی است

ماا چاه فکار    »: گویاد  کناد و مای   اساس این معامله بین دو کشور اشاره مای 
دهند؟ برای امار خیریاه کاه     ها به ما می کنیم اا این همه پولی که سعودی می

خلایج  »ی  رئایس برناماه  ( Simon Henderson)سمیون هندرساون  « .نیست
شنگتن برای سیاست شرق نزدیاک  در انستیتوی وا« جهانی و سیاست انرژی

هاا در ماورد ایاران خیلای جادی ساخن        ساعودی »گفته است که  BBCبه 
 «.انند گویند و در این مورد بلوف نمی می

گویاد کاه مناابع     آقای مارک اوربان اا قاول مناابع اطالعااتی اساراییل مای     
 ها هم اکنون آماده هستند اند که سعودی اطالعاتی آمریکا و ناتو گزارش داده

اا ]های دوربارد خاود حمال کنناد      ای را برای موشک های هسته که کالهک
 [.پاکستان

ها،  ی این مطل  متوجه شده است که پاکستانی آقای اوربان، در دوره مطالعه
را بادون کالهاک، باه    ( shaheen)های بالیساتیک متحارک شااهین     موشک

باشد  پاکستان میگوید این پیام برای  آقای اوربان می. اند عربستان حمل کرده
های بانک جهانی باه   های نظامی آمریکا و وام که ریاض آماده است تا کمک

 .پاکستان را که در این صورت قطع خواهند شد، جبران کند
(www.bbc. Co.uk/news/ world-middle-east-2232124? Print=true) 

( 3132هاای مجااای هشاتم آذر     نهرساا ) پالسـی  استیون والت در فـارن  -
ی مهمتر، روابط  مساله. ی اصلی نیست ای ایران مسأله برنامه هسته: نوشت که

اسارائیل و عربساتان ساعودی فکار     . ی ایران باا جهاان خاارج اسات     آینده
اش را باه سامت همساایگان     هاای جنگای   کنند که ایران روای کالهک نمی

که ایران روای اقدام بیهوده اخاذی  پرتاب خواهد کرد و احتماال  باور ندارند
خیر، آنها تنها نگران هستند که ایرانی قدرتمناد عیناا    . ای را انجام دهد هسته

های بزرگ، در طول امان تأثیر بیشاتری بار منطقاه خواهاد      مثل باقی قدرت

http://www.bbc/
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آویو و ریاض محدود نگااه داشاتن ایاران ممکان      انداا تل اا چشم. گذاشت
 .است

رئیس مرکاز مطالعاات و تحقیاات فیصال و      "فیصل ترکی بن"شاهزاد  -
آیا ایران باا روحاانی   »: رئیس سابق ساامان جاسوسی عربستان، تحت عنوان

باید محتاط (: 3132ماه  دیپلماسی ایران پنج دی)گوید  می« تغییر کرده است؟
رو، دوماین تولیدکنناده بازرگ نفات،      های پیش بود، چه حاال و چه در سال

نه تنها برای عربساتان  ( ایران)انقالبی مسلمان ضدغربی  رهبر جهان شیعه و
سعودی بلکه برای صلح و ثبات خاورمیانه و فراتار اا آن، یاک تهدیاد باه     

عربستان سعودی دو نگرانی عمده در مورد جمهوری اسالمی . رود شمار می
... ای و مداخله در امور داخلای همساایگان   تمایل به تولید سالح هسته: دارد

ای یک خطر بزرگ است و در صاورتی   ران برای تولید سالح هستهتالش ای
ای را در خاورمیاناه باه راه    تواند یک اشاعه هسته که به آن پرداخته نشود می

برای مثال، شورای همکاری خلیج فاارس در صاورت مواجهاه باا     . بیاندااد
ای  شاامل باادارنادگی هساته    هاایی  ای ناگزیر باه بررسای گزیناه    ایران هسته

حتی اگر رئیس جمهور جدید نیاز مانناد محماد خااتمی و اکبار      ... شود می
توانناد   ای داشته باشد، تندروهای داخلی می هاشمی رفسنجانی نیت صادقانه

 .های او باشند مانعی در راه تالش
ساعودی در بریتایناا    ، سفیر پادشااهی عبدالغریر نواف بن شاهزاده محمدبن -

دداشتی در روانامه آمریکاایی نیویاورک   در یا 36/32/2531شنبه  در روا سه
های غرب در قبال سوریه و ایاران قمااری خطرنااک     سیاست»: تایمز نوشت

هستند و سعودی برای حفی ثبات با یا بدون غرب علیه ایران و رژیام اساد   
هاای ایاران و    غرب به جای به چالش کشیدن حکومات . شود وارد عمل می

... کناد  ه این دو کشور خودداری میسوریه، اا اقدامات عملی و ضروری علی
غرب به یک رژیم اجاااه اداماه حیاات داده و باه دیگاری اجاااه داده باه        

هاای   ساای اورانیوم بپردااد که در نهایت باعن به وجاود آمادن ساالح    غنی
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مذاکرات دیپلماتیک ایاران، ارادة غارب را   ... ناک در منطقه خواهد شد خطر
بارای باه دسات    . ریه سست خواهاد کارد  در رویارویی با ایران و رژیم سو
.... هااا چااه قیمتاای بایااد پرداخاات شااود؟    آوردن صاالح بااا ایاان رژیاام  

المللی دارد و ما برای  های سیاسی و اقتصادی بین سعودی مسئولیت پادشاهی
 «.ها رأسا  با یا بدون غرب وارد عمل خواهیم شد اجرای این مسولیت

(www.farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/3102103102.....) 

: خواه مجلاس نماینادگان آمریکاا گفات     عضو جمهوری "دانكن هانتر" -
 (3132آذرماه  32های مجاای  رسانه) "ای کنیم باید ایران را بمباران هسته"
 3361هاای   سال)ری کیسینجر ؛ هندو نفر از وزراي خارجه اسبق آمریكا -
ی مشترکی کاه   در مقاله( 3333تا  3332های  سال)و جرج شولتز ( 3366تا 

 :اند در وال استریت ژورنال چاپ شده، سه کار مهم را توصیه کرده
 ای ایران، تعریف و تعیین سطح معقول برای فعالیت هسته -3
 بااگذاشتن مسیر برقراری روابط ساانده با ایران  -2
 .تنظیم سیاست خارجی آمریکا در منطقه با توجه به شرایط جدید -1

که ما باید اا شرایطی پیشگیری کنیم که در آن ایاران  : اند در ادامه تأکید کرده
ای و پیشرو کشورهای  ها، عمال  به یک قدرت هسته رها شده اا فشار تحریم

د خود را در این صورت دوستان آمریکا در منطقه اعتما. اسالمی تبدیل شود
ایان  . ای را در پیش خواهند گرفت دهند و مسیر هسته به آمریکا اا دست می

را « ای ایاران  های مهمای اا سااختار تواناایی هساته     چیده شدن بخش بر»دو 
 اند توصیه کرده

(www.tabnak.ir/fa/print/142563) 

در مورد مسائل منطقه و گله و  "طوفانی کري و ملك عبداهلل"گفتگوي  -
باشند که توساط دکتار    عبداهلل و توضیحات کری بسیار مهم می شکایت ملک

ولای آنچاه باه بحان ماا      . بهجت سلیمان، سفیر سوریه در اردن افشاء شاد 
شود و اهمیت دارد موضع کری در ماورد ایاران اسات کاری باه       مربوط می

http://www.tarsi.alarabiga.met/fa/middle-eant/2013/12/18
http://www.tabnafe.ir/fa/pimt1362o79)%20نقل
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وگاو   ما با ایران هم گفات »( 3132آذر  23دیپلماسی ایران : )گوید پادشاه می
کنیم و با آن به توافق خواهیم رسید و به شما هام بگاویم کاه توافاق باا       می

ایران تقریباا  آمااده اسات و مصاالح عربساتان و کشاورهای عربای حاواه         
فارس نیز در ضمن این گفتگوها و در چارچوب این توافقات اسات و   خلیج

بار روی  . افتاد باشاید   ا شریک آنچه در منطقاه اتفااق مای   الام است که شم
رود و هیو قدرتی هم  ای حساب نکنید، قطار راه خودش را می تخیالت عده

 « .تواند جلوی رفتنش را بگیرد نمی
تغییر سیاست آمریکا در مورد سوریه را هم کری برای پادشاه چنین توضایح  

اکثریت رهبران ساوری باا او   بشار طرفداران پر و پا قرصی دارد و »: دهد می
 «.هستند و نزد مردم و افکار عمومی سوریه وانه و قدرتی است

نگاار مجارب آمریکاایی و مطلاع و در مساائل       ، رواناماه توماس فریدمن -
کند و در رابطه  ای در نیویورک تایمز نظرات مهمی را بیان می منطقه در مقاله

 32آذر  35برنامه گویا،ترجمه خ: )نویسد با توافق ژنو و مذاکرات، می
www.News.gooya.com. Politics/ archives/2532/32/363162 prirnt.php.) 

در صورت رسیدن به توافق نهایی اثرات این اقدام اا هار رویادادی در ایان    
در ایران که نقشه منطقاه را   16منطقه اا امان معاهده کمد دیوید و انقالب 

ایران برادر بزرگتری بود که اا خانه بیرون رفت . هد بودتغییر داد، بیشتر خوا
ی اعضای خانواده به بیرون بودن او عاادت   همه. و در را پشت سرش کوبید

و . اش را برداشت دیگری دوچرخه. یکی اتاق خوابش را گرفت. کرده بودند
اکناون ایان   . سال ا خشنود بودناد   12همگی اا توجه ویژه عموسام ا برای  

رادر بزرگتر یعنی ایران دوباره باه ایان جماع خواهاد پیوسات و      تفکر که ب
روابط مستقیمش را با آمریکا خواهاد داشات، هماه متحادین سانی عارب       

هاایی   آمریکا را خشمگین کرده به خصوص در شرایطی کاه ایاران دخالات   
جاا   ریشه این عصبانیت را همه. بار در سوریه، لبنان، بحرین و یمن دارد ایان
گذاری جلوی سفارت ایران در بیروت تا مقاله یکای اا   اا بم  .توان دید می
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فارس، عبدالرحمن الراشاد،   نگاران جهان عرب حواه خلیج مهمترین روانامه
اا »: دهاد کاه   در روانامه الشارق االوساط، وی در ایان مقالاه هشادار مای      

های تئوریک، سیاسی و نظامی عربستان سعودی بایاد خاود و دیگار     دیدگاه
رب حواه خلیج فارس را اا خطر برناماه اتمای ایاران چاه باا      کشورهای ع

ای را برقارار   ای چه با توافقاتی کاه تاواان قاوای منطقاه     داشتن سالح هسته
 .«کند، حفی کند می

اش در  ای دهنده تفاوت مناافع آمریکاا و متحادین منطقاه     توافقات ژنو نشان
ایاران بایاد اا   . ه بودها پنهان ماند برابر ایران است که تاکنون در نظام تحریم

مقاماات  . باید باارسی سراده را بپاذیرد . ساای دست بردارد تکنولوژی غنی
امریکایی معتقدند که تنها راه خنثی ساای خطر اتمای ایاران؛ خنثای کاردن     

ای این کشور و تغییر ماهیت رژیم این کشاور اسات و    همزمان برنامه هسته
 .این دو مسئله به هم مربوط هستند

هاایی باین رژیام و     هایی در درون رهبری رژیم و تفاوت دیم تفاوتما معتق
منزوی شدن ایاران، جنااح تنادرو را قادرت یگاناه      . مردم ایران وجود دارد

نقص با ایران داشته باشیم که بتواند ایاران را باه    اگر بتوانیم توافقی بی. کرده
یل باه غارب   های متما توان امیدوار بود که گروه اقتصاد جهانی وارد کند، می

ممکان اسات ایان راه    . قدرتمند شوند و شروع به تغییر ماهیت رژیام کنناد  
اراد چارا کاه تنهاا راه امنیات واقعای       عملی نباشد اما به قمار کاردنش مای  

متحادین ماا باه    . همسایگان ایران، تغییرات تدریجی در ماهیت رژیم اسات 
ندارناد، آنهاا    اعتماد هستند و به تغییارات تادریجی اعتقااد    کلی به ایران بی

اش را اا دست بدهد تا امانی کاه رژیام    ای خواهند ایران تمام توان هسته می
 :گوید فریدمن در ادامه می. این کشور تغییر کند

نیاز نیااا   « وایر خارجاه بارای خااور میاناه    »ما عالوه بر جان کری، به یک 
له ساا  12داریم، ایرا احیای روابط ایران و ایاالت متحد پس اا جنگ سارد  

کند که نیاامند همکاری روااناه و   چنان شوک سنگینی به خاورمیانه وارد می
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 .مان است حمایت و پشتیبانی جدی اا متحدین عرب و اسرائیلی
، معاون امور تروریستی و جاسوسی مالی، (David Cohen)آقاي دیوید کوهن  -

های ایران  یمترین مقام اجرایی مربوط به تحر داری امریکاست و عالی واارت خزانه
 2531او در دهام دساامبر   . کننده هساتند  باشد و به همین دلیل نظرات او تعیین می

)com.wsj.online.www /. نوشاته اسات  « وال اساتریت ژورناال  »مقاله مهمی در 

.)…3555322251265215123635SB /articles/ news 

های ایران را ناداریم، تهاران در    ما قصد ساده کردن تحریم»عنوان این مقاله 
دلیال  . تر اا آنچه اکنون هست فرو خواهد رفت شش ماه آینده به چاه عمیق

ها بر ایران تا تفوق ما ادامه خواهاد   فشار تحریم: نویسد او می« آن اینجاست
رساد، در چااه    ان مای ایران حتی در شش ماه آینده، که توافق به پایا . داشت
 :علت اینجاست. تری اا آنچه اآلن قرار دارد، خواهد بود عمیق

کناد و   میلیارد دالر اا پول توقیف شده خود دسترسی پیادا مای   2/2ایران به 
تخماین  . ساای آن موقتا  تعلیق شده است تحریم پتروشیمی و صنایع اتومبیل

میلیارد دالر به  1/3ینده ایم که تعلیق تحریم این دو صنعت در شش ماه آ اده
درآمد ایران خواهد افزود، مشروط بر آنکه ایران بتواند مشتری برای این دو 

که البته مشکل خواهاد باود؛ مشاکالت پایاداری در     . صنعت خود پیدا کند
ساای ایران وجود دارد و واردکنندگان محصوالت پتروشیمی  صنعت اتومبیل

. د که برای ایران مقدور نخواهد باود دهن قراردادهای دراامدت را ترجیح می
اما چون ایران قادر به اساتفاده  . توافق، تحریم خرید طال را تعلیق کرده است

هرقدر ایاران طاال   . اا منابع خارجی خود نیست، این هم محدود خواهد بود
که خواهد پرداخات، خنثای خواهاد     (Hard Currency)بخرد با ارا سختی 

 .شد
، تحت نظارت شدید، خواهد توانسات بارای شاهریه    میلیون دالر 255ایران 

 .دانشجویانش، انتقال دهد
میلیاارد دالر اا   6تا  4اگر ایران به تعهداتش عمل کند در شش ماه آینده، به 

http://www.online.wsj.com/%20news/%20articles/
http://www.online.wsj.com/%20news/%20articles/
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و نااه حتاای یااک دالر اا  . پااول خااودش، دسترساای پیاادا خواهااد کاارد   
 .دهندگان امریکایی مالیات

 1در ساال گذشاته بایش اا    ایران در رکود عمیق اقتصادی است بطوری که 
تاورم  . درصد رشد منفی داشته است و امسال هم با آن مواجه خواهاد باود  

 2533درصد اراش خاود را اا   45درصد است و ریال  25اش حدود  ساالنه
 .در مقابل دالر اا دست داده است

شاود کاه اا    میلیارد دالری مای  35کل این کمک به ایران، بخش ناچیزی اا 
و عدم فروش ( توسط امریکا و اروپا)دلیل تحریم نفت ایران  به 2532اوایل 

میلیارد دالر ارا خارجی ایران که  355نفت، ایران اا دست داده و نزدیک به 
 .باشد های بانکی، قابل دسترسی برای ایران نیستند، می به دلیل تحریم

ا نفتی ه ها توسط امریکا، به ویژه تحریم اقتصاد ایران، به دلیل معماری تحریم
میلیاارد   1تحریم نفتی به تنهایی ماهی . و بانکی همچنان در رنج خواهد بود

میلیاارد دالر اا   15شود، یعنی در ایان شاش مااه ایاران      برای ایران تمام می
اگر ایران پولی هم اا فروش نفت به دست آورد، قادر باه  . دست خواهد داد

 .انتقال آن نخواهد بود
ایران پابرجا هستند؛ مانند عدم دسترسی به سیستم های ما علیه  تمامی تحریم

بااانکی جهااانی، عاادم امکااان انتقااال یااا خاارج نقاادینگی خااود، تحااریم    
 .و تجارت امریکا با ایران... گذاری در بخش انرژی سرمایه

ای و موشاکی ایاران جلاوگیری     ما همچنان اا هر گشایشی در برنامه هساته 
تحاریم را مراعاات نکنناد، ساد     هایی که مقررات  خواهیم کرد و راه شرکت

همراه با سایر همکارانم در دولت امریکا، تایم مان در واارت   . خواهیم کرد
. ایم های گذشته، این کار را کرده بار در سال 455داری امریکا، بیش اا  خزانه

ایم که یا ایاران را   ها گفته به منظور حفی فشار روی اقتصاد ایران، ما به بانک
در مورد صادرات نفت، ایران حتای  . شود مریکا، هر دو نمیانتخاب کنید یا ا

به تماامی فعااالن تجااری پیاام     . تواند صادر کند یک بشکه بیش اا این نمی
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ها  کنیم و آماده عمل علیه شما هستیم اگر تحریم ایم که شما را رصد می داده
 .را نادیده بگیرید

اشت و راهنمایی خواهاد  ها، ایران را به قبول برداشتن اولین قدم، واد تحریم
. ای داشاته باشاد   تواند سالح هساته  بود برای یک توافق جامع که ایران نمی

 .امان توقف توافق نیست و ما این کار را نخواهیم کرد
 3132بهشت  اردی 21های مجاای  رسانه[ 3]
 3132آبان  33نت  ، نقل اا پیک3132آبان  34اومانیته پنجشنبه [ 3]
 .3132آبان  21های مجاای، پنجشنبه  الرأی، نقل اا سایترونامه کویتی [ 35]
مصااااحبه مفصااال آقاااای دکتااار اعتمااااد باااا بنیااااد مطالعاااات ایاااران [ 33]

(www.Iranbook.com)      و مصااحبه دیگاری اا ایشااان باا رواناماه اعتماااد
مااورخ  BBCو مصاااحبه دیگااری بااا    431شااماره  23/3/3136مااورخ 

د در بیست سال گذشاته، در مقابال   آقای دکتر اعتما. 22ساعت  35/3/3133
. ای جمهاوری اساالمی دفااع کارد     های غرب، اا سیاسات هساته   اورگوئی

ای او، مورد توجه مسووالن قارار گرفتاه و اخیارا  یاک فایلم       تبلیغات رسانه
. اناد  مستند هم اا او در هفتمین دورة جشنواره سینمای حقیقت نماایش داده 

وجیاه علمای ا اقتصاادی ا ایسات       آقای دکتر اعتماد به جای اینکاه یاک ت  
محیطی کند، فقط تبلیغات کرده است و به جای عذرخواهی اا ملات ایاران   
که مجری یک طرح بلندپروااانه امپریالیستی بوده است، هنوا هام علیارغم   

 .کند هزاران سند و مدرک، کار خود را توجیه می
رکز تحقیقات ای، انتشارات م حسن روحانی، امنیت ملی و دیپلماسی هسته[ 32]

 3135استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
[31 ]Ali Vaes and Karim Sadjadpour, Iran’s Nuclear Odyssey, Cost 

and Risk, Carnegie Endowment for International Peace, 2531          

 پیشین[ 32]
 پیشین[ 31]
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[34]                                                World Energy Outlook (2551) 

[36 ]Concentrating Solar Power in The Mediterranean Region: 

www.dlr.de/tt/desktop default. aspx/ tabid-2331/2222-read-4161/ 

[33 ]www.middleeastelectricity.com   

[33 ]Potential for economic Solar Desalination in the Middle East. 

www.sciencedirect.com/ 

[25 ] /..../au.edu.uq.itee.wwwWind and Solar Energy Developments in Iran 

H-Kazemi3.pdf 

[23 ]Renewable Energy Employment Effects: Germany www.bmu.de/ 

english/ renewable 
[22 ]Egypt-Solar thermal Project by The word Bank. www.worldbank.org/ 
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حتماا  منظاور   ]ضالع فتناه    2های جدید مراقبت کند چرا کاه   گیری فتنه شکل
... کنناد  که خارج اا حصر هستند، فتنه را مدیریت می[ هاشمی و خاتمی است

در هیو کجاای جهاان باه    .... شودبنده دالیل متقنی دارم که حصر باید تشدید 
شود و اگر این فرصت داده شاود،   کودتاگران فرصت مدیریت مجدد داده نمی

آحاد مردم، رامندگان و بسیجیان ما در جنگ حضاور داشاتند و   ... اشتباه است
رو باید مراقا  باشایم کاه     اند، اا این خیلی اا آنها در این کشور سرهنگ شده

باید جنگی ... کنیم ا در فضای جنگ نرم تنفس میهمه م... گوییم چه چیزی می
فکر کنیم و کسانی که به این فضا اعتقاد ندارند اگر مسوولیتی در کشور داشته 

کسانی که مسئولیت دارند، مراقا  باشاند   ... برند راهه می باشند جامعه را به بی
ی هاا  رو نبایاد حارف   هایشان بُرد دارد اا ایان  گویند و بدانند که حرف چه می

 (3132ماه  دی 3سایت دیگربان )« دشمن شاد کن بزنند
، دبیرکل مؤتلفه اسالمی، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا محمد نبی حبیبی -

گویند رفاع حصار و آاادی    می( سخنگوی دولت)آقای نوبخت »: گفته است
اناد کاه    ای ایجاد کرده سران فتنه حادثه... اندانیان در دستور کار دولت است

حامیان و مشوقان این فتنه باه ناوعی   . شد 33شهید در سال  22تل موج  ق
العماوم در ایان ماورد     مادعی . باشاند  مای ... گری ها و فتنه مباشر در این قتل

وظایفی دارد بر فرض هم در این مورد سکوت شود، پاسخ شاکی خصوصی 
فروشای و در معارض خطار     دهاد؟ مگار وطان    ها را چه کسی مای  این قتل

 (32آذر  33های مجاای  رسانه)« الل کشور جرم کمی استقراردادن استق
، کاه در  «ولای امار  »، فرمانده سپاه حفاظات  سخنان آقاي ابراهیم جباري -

روا شنبه بیستم مهر، « ها سنگری»و « افسران جنگ نرم»های اجتماعی  شبکه
تر اا آن  و اال خاتمی و امثالهم کوچک»: اا قول وی نقل شده که. منتشر شد
خاتمی هماواره حاامی عبادالکریم    ... ها دهان به دهان شویم که با آنهستند 

دیگرباان  )« اش برائات نجسات   سروش بود و هیچگاه اا او و افکار شیطانی
 (3132مهر  23
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، امام جمعه مشهد، در مصاحبه با آدینه تهران گفتاه  الهدي سید احمد علم -
م شده و این است که حصر موسوی و کروبی و رهنورد توسط دادستان انجا

گار داشاتند و    های خارجی فتنه حصر با توجه به ارتباطاتی که اینان با جریان
 (32آذر  36های مجاای  رسانه. )به دلیل جلوگیری اا این امر، صادر شد

سران فتناه  »: نژاد، مدعی گردید که ، وایر اطالعات احمدیحیدر مصلحی -
ا به رأفات و عطوفات نظاام    االرض باید اعدام شوند، اما بن به جرم مفسد فی

طلباان جایگااهی در باین     او ضمنا  گفت که اطاالح « حق نفس کشیدن دارند
ملت ایران ندارند و قصد دارند با بلوا نظرها را به خود جل  نمایند اما بایاد  

تواند تأثیری در دادن مشروعیت به آنها ایفاا کناد    بدانند که این اقدامات نمی
 22هاای مجااای    رسانه. )ه ملت مشخص استچرا که ماهیت آنها برای هم

 (3132آذر 
، در واکنش باه گفتاه آقاای مصالحی، وایار      علی مطهري، نماینده مجلس

نژاد، که به میرحساین و کروبای؛ اتهاام محارباه داده باود،       اطالعات احمدی
اگر این منطاق  ... با این اطالعات فقهی چگونه وایر اطالعات شدید»: گفت

ماثال  تکلیاف   . شاوند  قرار دهیم خیلی افراد محارب میآقای مصلحی را مبنا 
شود که در ایر مجموعه ایشان بر خالف قاانون،   خود آقای مصلحی چه می

مشخصه اصلی محارب . کارگذاری دستگاه شنود در دفتر کار من اتفاق افتاد
اولین کسی کاه محاارب و بااغی اسات     ... بودن دست به سالح بردن است

چرا آقای مصلحی ایشان ... شکنی کرد که بارها قانوننژاد است  آقای احمدی
پیش اا آنکه انصااف و  ... کرد را محارب و باغی ندانست و بلکه حمایت می

« خیرخواهی در قضاوت ایشان در کار باشد، هواهای نفسانی در میان اسات 
 (3132جرس، اول آذر )
سفر  ، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در مورد امکانقاسم روانبخش -

آقای خاتمی به افریقای جنوبی و شارکت در مراسام تشاییع جناااه مانادال      
خاتمی در سفرهای خارجی قابل اطمینان نیست و بااا هام احتماال    »: گفت
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منظاور وی اشااره باه سافرهای     ]دارد این سفر نیز در راستای چنین اهدفی 
« .باشاد ![ 33آقای خااتمی باه منظاور دریافات اعاناه بارای فتناه         33سال 

 (3132آذر  33نواندیش )
گران با ساوء اساتفاده    فتنه»: موقت تهران، گفت آقاي خاتمی، امام جمعه -

اا شرایط موجود و پست گرفتن برخی اا دوستان و شرکای جارم خاود در   
... . کنند فضا، فضای آنان اسات  اند و احساس می دولت، پررو و طلبکار شده
اا واژه فتناه   33حاوادث   باار در خصاوص   255مقام معظم رهبری بیش اا 

گویند که فتناه چیسات و ایان مراهاا را کناار       ای می استفاده کردند اما عده
 (www.news.gooya.com/plitics/archive؛ 32آذر  31جمعه )« بگذارید

به آقاای جنتای کاه آقایاان      2/3/32ای در مورخ  در نامه آقاي علی مطهري
خوانده باود، آن را باطال    «االرض محارب و مفسد فی»موسوی و کروبی را 
های  رسانه. )قانون مجااات اسالمی، منطبق ندانست 266اعالم کرد و با ماده 

 (2/3/32مجاای 
باه   32آذر  32ناژاد در روا   ، وایر اطالعاات احمادی  آقاي حیدر مصلحی -

در  32آذر  32شانبه   خبرگزاری فارس در جواب آقای ظریف کاه در روا ساه  
تواند با یک بما ، تماام سیساتم دفااعی      آمریکا می»: دانشگاه تهران گفته بود
دهنده نفهمی صااح    چنین حرفی نشان...»: گفته است« ایران را اا کار بیندااد

« .آن است و برای این افراد اود اسات کاه قادرت نظاامی ایاران را بشناساد      
هاا وایار    آدم انتظار دارد کاه کسای کاه ساال    ( 32آذر  32های مجاای  رسانه)

بوده است، حداقل، اطالعات عمومی او اا تاوان نظاامی کشاورهای    اطالعات 
آیاا آقاای مصالحی اا تاوان نظاامی امریکاا       . جهان به واقعیت نزدیاک باشاد  

فریبای   اطالعات کلی دارند؟ یا با اینگونه ساخن گفاتن قصاد تاوهین و عاوام     
میلیاارد دالر اسات و    335های اطالعاتی امریکا سااالنه   دارند؟ بودجه دستگاه

هاای   ایان بودجاه و ایان دساتگاه    . باشاد  ن یک سوم کل بودجه آلماان مای  ای
اسات   23برای پروژه آمریکای قرن . اطالعاتی برای مباراه با تروریسم نیست



 فرجام برجام؛ امید یا ابهام/  111

(. 32بهمن  32مهر، کارشناس اطالعاتی، برنامه افق صدای امریکا،  آقای تجلی)
تلویزیاون   2 گانه سپاه با کاناال  جواب آقای مصلحی را مصاحبه فرماندهان سه

آنجا که فرمانده نیاروی امینای اا اصاول جناگ     . دادند 21/4/32دوشنبه ش  
او گفت که قدرت نظامی ماا  . و تکیه بر پدافند غیرعامل، تأکید کرد« ناهمتراا»

دانناد کاه    آیا آقای مصالحی و همفکاران ایشاان مای    . با امریکا همتراا نیست
ان، هندوساتان، عاراق، عربساتان    امریکا ماهانه در کشورهای پاکستان، افغانسات 

سعودی، ایاالت متحده امریکا، مصر، ایران، اردن، آلمان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، 
کند که حتی مکالمات متحدان آن مانند  میلیارد تلفن را شنود می 321... هلند و

وایاار انگلاایس هاام در میااان آنهاساات؟      صاادراعظم آلمااان و نخساات  
(www.cryptome.org/2531/35/nsa-321b-calls.htm)   آیااا وایاار محتاارم

ای جدید امریکا و مراکز تحقیقاتی آنها در  های هسته اطالعات پیشین اا سالح
ای  خطر نبرد هساته »کتاب بسیار اراشمند )ای اطالع دارند؟  امینه سالح هسته

، خانم کالدیکوت هلن، ترجمه دکتر احمدعلی رجایی و مهین سروری، «نوین
آیا آقای مصلحی مطلع هستند کاه باه قاول چامساکی     ( 3133 انتشارات قلم،

پوسات   ها پس اا تسخیر قارة امریکا، یکصد میلیون سارخ  اجداد این امریکایی
ها به خاود تردیادی ا     اند و اا کشتن و نابود کردن بومی بومی را قتل عام کرده

دهند؟ آیا آقای مصالحی خبار دارناد کاه در یاک       در هیو کجای جهان ا نمی 
منتشر شده است، برای مقابله با ایران  2553سپتامبر  21تحقیقاتی که در  طرح

ی  میلیون کشته 23تا  34بینی شده است که بین  ای پیش استفاده اا سالح هسته
آیااا آقاای مصاالحی اا   (www.csis.org.cordsman)فاوری خواهااد داشات؟   

وامل اطالعی دارند که تخری  را در پوشش ع HAARPسالح جدیدی به نام 
: دهد؟ آقای مصلحی که معتقد است کاه  انجام می... طبیعی؛ مانند الزله، سیل و

هاای   دولت دهم در دو سال پایانی عمر خود دچار مشکالتی شد و سارویس »
چارا  ( 32مااه   دی 3ها  رسانه)« اطالعاتی در ایجاد این مشکالت دست داشتند

معماوال   . ات بودناد در حالیکاه وایار اطالعا   ! ها را نگرفتند؟ جلوی این دست
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مثال  . آدرس و مستند، عاادت دارناد   های بی آقای مصلحی به بیان چنین گزاره
مهر، در مراسم عازاداری محارم   )اند حزب توده پست سر فتنه بود  اینکه گفته

اند کاه فتناه    و در همان سخنرانی گفته( 32دی  31ها  در مهدیه اصفهان، رسانه
هاا و   نماایی  هادف اا ایان بازرگ   . باود المللای بار علیاه نظاام      ، جنگ بین33

های غلط دادن، چیست؟ گمراه کردن ماردم؟ خاودفریفتن؟ اگار آقاای      آدرس
گویناد؟ و اگار    مصلحی این اطالعات را دارند، با چه جرأتی چنین سخن مای 

و با سرنوشت یک ملات چناین خطرنااک بااای     ! انند؟ ندارند، چرا بلوف می
اناد اا تارور    اناد کاه نتوانساته    را باوده آقای مصلحی وایر اطالعات ! کنند؟ می

انااد اا نفااوذ و تخریاا    ای جلااوگیری کننااد و نتوانسااته  دانشاامندان هسااته
جلوگیری کنند، چگونه چناین  ... نت، مهدی، فلیم و بدافزارهایی چون استاکس
دانناد کاه فااو و جزایار      دهند؟ آیا آقای مصلحی نمی شعار مقابله با امریکا می
. گرفت، اطالعات امریکاا باود کاه او را قاادر سااخت     مجنون را صدام، پس ن

گرایی، اا وظایف دستگاه اطالعاتی و وایر آن است و وایار ساابق بایاد     واقع
ی  ی سیاسای، توساعه   بداند که نقطه ضعف امریکا در جهاان کناونی، توساعه   

ماناده اسات، ناه     ی فرهنگی و اخالقی جواماع جهاان عقا     اقتصادی، توسعه
 .که گاندی و ماندال و علی عزت بگویو، انجام دادند چیزی. درگیری نظامی

در  32آذر  31، در روا جمعاه  نـژاد  کامران دانشجو، وزیر علوم احمـدي  -
تر اا نفاق اسات   فتنه خطرناک»: های نماا جمعه گفت سخنرانی پیش اا خطبه

اگر همه دانشگاه را هم مساجد  ... و استعداد بااساای خود در دانشگاه را دارد
باید هنجارها، فرهنگ و علوم انسانی خاود را  . شود دانشگاه اسالمی نمی کنیم،

باید اا حضور اهالی فتناه  ... اا غرب جدا کنیم و دانشگاه هویت اسالمی بگیرد
فتناه هارج و مارج را باه اسام آاادی نهادیناه       ... در دانشگاه جلوگیری کنایم 

دو طرف ایاران و  که [ منظور توافق ژنو است]این چه تفاهمی است ... کند می
ای  آمریکاا اا تارس پیشارفت هساته    ... امریکا برداشت و تفسیر خود را دارند

 (32آذر  31های مجاای  رسانه)« ایران پای میز مذاکره آمده است
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، «تسنیم»، مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه، در گفتگویی با مجتبی ذوالنور -
.... اعادام اسات  موساوی و کروبای محاارب هساتند و حکام آنهاا       »: گفت

.... های صلواتی مشاروب گذاشاته بودناد    ایستگاه 33معترضان در عاشورای 
. دادنااد هااای اسااالمی شااعار ماای   رقصاایدند و علیااه اراش  مخااتلط ماای 

(www.digarban.com/node/31141) 23  3132آبان 
: ، فرمانده قرارگاه عمار، در گفتگو با تسنیم گفتاه اسات کاه   مهدي طائب -
ن موسوی و کروبی فقط شاهد داخلی ندارند بلکه مؤمنین در های آقایا جرم»

ایان آقایاان   ... ها، شاهد مجرم بودن آنها بودناد  سراسر جهان اا طریق رسانه
گونه عاطفه و یا تعهدی ندارناد، هماین کاه     برای کسانی کار کردند که هیو

 ترین آدم خودشان را اا سر افتد مأمور و سرسپرده منافع خودشان به خطر می
بنابراین اگر اینها اا حصر خانگی آااد شوند به احتمال قری  . دارند راه برمی

کردناد،   به یقین توسط کسانی کاه روای آنهاا را بارای فتناه پشاتیبانی مای      
ها برای اینکه نظام اسالمی و مسالمانان و اساالم را بادنام کنناد، ایان       همان

ندرو ایان کاار را انجاام    آقایان را سر به نیست کرده، بگویند افراد رادیکال ت
به هار حاال نگاه داشاتن کروبای و موساوی در حصار باه ناوعی          ... دادند

بنابراین آنها باید شاکر نظاام اساالمی و   .... جلوگیری اا کشته شدن آنهاست
 (3132آبان  23)« .کنند گونه آنها را حفاظت می دستگاه قضایی باشند که این

العااده نظاام    اگر رأفت فاوق »: ت، امام جمعه تهران، گفآقاي احمد جنتی -
نظام خیلی منت بر سر اینها گذاشته ... شدند اسالمی نبود، اینها باید اعدام می

و گفته است بمانید و انده باشید و در خانه خودتاان باشاید و بهداشات را    
نمااا جمعاه   )« حاضر نیستند اا کردة خود اظهار ندامت کنند.... رعایت کنید

 (3132اول آذر 
به »: ، وایر اسبق اطالعات، در گفتگو با تلویزیون گفتهي علی فالحیانآقا -

هاای   رساانه )« .آیاد  امام گفتم کار در واارت اطالعات با تقوا جاور درنمای  
 (3132مهر  33مجاای 
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ای اا دلسواان مملکت هم مواضعی متفاوت و حتی متضاد با طرفاداران   عده
قابال  اا مواضاع آقاای    . اند حصر و اعدام و کشتن رهبران جنبش سبز گرفته

 :آوریم در اینجا چند اظهارنظر را می. علی مطهری ذکری کردیم
، اقتصاددان دلسوای است کاه اا موضاع مناافع    آقاي دکتر محسن رنانی -

ولی در مصااحبه باا   . اند اقتصادی مملکت، گریزی به مسائل سیاسی هم می
ی ملی و حل و فصل حل و فصل سریع مناقشه اتمی، آشت»: گوید می« فرارو»

، و عفو عمومی؛ یعنی حل و فصل مساائل سیاسای داخلای کال     33مناقشه 
. های هستند که به اقتصاد وارد شاده  این مسائل شوک« دوران پس اا انقالب

خطی  جمعه تهاران صاحبت اا اعادام رهباران جنابش سابز       »: گوید او می
دسات نگاه   دهاد کاه    کند، یعنی ندانسته دارد به بخش خصوصی پیام می می

دارید ممکن است به اودی در این کشور تحوالتی مهم رخ دهد کاه آیناده   
« رشاد »اکنون اولویت اول اقتصاد ماا  ... های شما را در ابهام فرو ببرد سرمایه

 (3132آذر  2فرارو، دوشنبه )« است« ثبات»نیست بلکه 
 با خبرگزاری فاارس گفتاه   32آبان  33، در مصاحبه روا شنبه علی مطهري -

کسانی هستند که حاضرند با سند و مادرک ثابات کنناد در انتخاباات     »: است
تقلاا  شااد و سااپاه پاسااداران خواسااتار تااداوم حضااور محمااود    33سااال 
گرایان نسبت باه مسائله حفای     اکثر اصول... نژاد در قدرت بوده است احمدی

هاا در مسائله    آن. نظام دید خاصی دارند که به عقیدة من دیدگاه درستی نیست
ناوع  . کنناد  حفی نظام، ضایع شدن حقاوق ماردم را خیلای مهام تلقای نمای      

... کند صورت گرفت این مطل  را تأیید می 33برخوردی که با معترضان سال 
هاای اول   نژاد هماان مااه   من معتقدم که اگر آقایان موسوی و کروبی و احمدی

ود اماا  شدند، فتنه همان رواها تماام شاده با    طور همزمان محاکمه علنی می به
هاا   چون یک طرف دیده نشد و متأسفانه فقط اا یک طرف انتقاد شد و باه آن 

هاا آاادی ندهیاد    تا امانی که شما باه آن ... نیز آاادی داده نشد که حرف بزنند
شاما اجاااه بدهیاد    . ها همه باطل است که بیایند حرفشان را بزنند، این حرف
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شامی و خااتمی و دیگاران    ها اا خودشان دفاع کنند؛ موسوی، کروبای، ها  آن
ها اصال انقاالب و نظاام را قباول      آن. حرفشان را بزنند تا مردم قضاوت کنند

نژاد آمد و کشاور   رهبری را هم قبول دارند فقط این وسط آقای احمدی. دارند
تنها کسی کاه در کشاور   ... را به هم ریخت و همه را به جان یکدیگر انداخت

قای هاشمی باود و گفات او بارای کشاور     نژاد را نخورد آ فری  آقای احمدی
گرایان نوع نگاهی که به والیت فقیه دارند، دست و بالشاان   اصول... خطر دارد

گفتند مادیریت   گرایان می درصد اصول 35، 33در جریان سال ... را بسته است
نژاد صالح نیست ادامه داشته باشد، ولای هماه گفتناد تمایال آقاا باه        احمدی
ن کار غلطی است کاه رهباری را در موضاوع انتخاباات     ای. نژاد است احمدی

شورای نگهبان آقای ... اشکال دوم اینکه سپاه و بسیج وارد شدند... داخل کنیم
جلیلی را تأیید کرد، ایشان نقص عضو دارند، حال علتش هرچاه باوده جهااد    

اهلل بوده یا چیز دیگر کاری نداریم، رئیس جمهور گااهی بایاد بارود     فی سبیل
 «گویید وژه در کوه و بیابان، چرا آنجا چیزی نمیسر پر

(www.news.gooya.com/ politics/ archives/ 2531/33/343661 print.phd) 

، رئیس مجمع تشخیص نظاام، در دیادار باا فرانادان     هاشمی رفسنجانی -
به رهبری گفتم اگر اتفاقی بارای محصاورین   »: آقای موسوی و کروبی گفت
شرایط آقایان کروبای و  .... دامن نظام خواهد ماند رخ دهد ننگش همیشه بر

 3132آباان   24یکشانبه  )« موسوی حصر نیست بلکه اندان انفارادی اسات  
www.news.gooya.com/politics) 

گزارش داد که تلفن شخص میرحسین توسط  1997آبان  77سایت کلمه در 
لمه، اسم نهاد ک! نهاد امنیتی، بدون اجااه، به فردی در نهادی واگذار شده است

 .داند که اگر این اقدام اصالح نشود، اعالم خواهد کرد و آن فرد را می
در برنامه تلویزیونی شا  آفتاابی    مصطفی پورمحمدي، وزیر دادگستري -
 (:32دی  6ها  رسانه)

. المللای ساب  گساترش فسااد در جمهاوری اساالمی شاد        های بین تحریم
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هاا باا    ماا ارتبااط تحاریم   . عه دادها فساد اقتصادی را در ایاران توسا   تحریم
 .ایم های ساامان ملل هم اعالم کرده گسترش فساد در ایران را به مقام

های نفتی، گااا   ، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهحسن خسروجردي -
 (:32دی  36ها  رسانه)و پتروشیمی، در مصاحبه با ایسنا 

م بر خورد خوبی با تنها صادرکننده موفق بخش خصوصی در بخش نفت خا
متأسفانه یکی هم کاه در  . نمایی خودش بود اشتباه بابک انجانی بزرگ. نشد

این میان توانست به صادرات نفت خام اقدام کند متأسفانه شاهد هستیم کاه  
 .نتیجه برای آن فرد منفی بوده است

 (:97دي  17ها  رسانه) کیهان 
ربازه ایرپاای دولات    هاا، پوسات خ   گران حامی تحاریم  باید مراق  بود فتنه

جدید نگذارند و قدرت مانور دولت اا طریق بخاش خصوصای بارای دور    
 .ها را اا دولت سل  کنند ادن تحریم

 : نگاه کنید به[ 12]
ندای صلح و آاادی در شرایط خطیر ملی، شورای فعاالن ملی ا ماذهبی    -3
 .www.mellimazhabi 3134آذر  3
2- Mohammad Elbaradei, The Age of Deception 

1- Ali Vaez and Karim Sadjadpour, Iran’s Nuclear Odyssey Cost 

and Risks, Carnegie Endowment for International Peace/2531 

محسن رنانی، اقتصاد سیاسی مناقشاه اتمای ایاران، درآمادی بار عباور        -2
 www.renani.ir، 32بهشت  ها، اردی تمدن
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VS.The Nuclear Development Option, Geni, Global Energy 

Network Institute 2556, www.geni.org 
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 به نام خداوند دانا و توانا

 [1]مذاکرات بحران یا بحران مذارکرات 

 مقدمه

ترین مناقشات جهاانی پاس اا    ، یکی اا مهم1+3ای بین ایران و  مذاکرات هسته
سال گذشته، شاید، هیو اختالفای باین یاک کشاور      11در . جنگ ویتنام است

مخصوصاا  در  . ال، در این حد مورد توجه نبوده اسات جنوب با کشورهای شم
اناد   سیزده سال گذشته که دو طرف در صدد حل آن به شکل دیپلماتیاک باوده  

در این مسائله ناه   . انگیزترین، مسائل جهان بوده است ترین و بحن یکی اا مهم
اناد کاه مجموعاه     کشور حق وتو در شورای امنیت درگیر مستقیم شاده  1تنها 

وپایی و کشاورهای منطقاة خاورمیاناه ا مساتقیم و غیرمساتقیم ا        کشورهای ار
 .و درگیر آن هستند گذار’تأثیر

ساااترین   تارین و سرنوشات   ایران، نیز، پس اا جناگ تحمیلای، باا مهام    
ایان مواجهاه، خاود اا پیومادهای     . باشاد  ی خارجی خود مواجاه مای   مناقشه

رف تعیین کنناده  بوده و برای دو ط 3116انقالب عمیق، مردمی و مدنی سال 
اهمیت موضوع به حدی است کاه  . ساا ا مثبت یا منفی ا خواهد بود   و آینده

هاا،   های اخیر، به اندااه آن، رساانه  ای است در جهان که در سال تر مناقشه کم
های فکر و دولتمردان منطقه و شمال و مردم ایران را باه خاود    محققین، اتاق

هاا را   ان؛ اندگی و معیشت و آیندة آنمشغول کرده باشد و در مورد مردم ایر
اگر بگوییم که برای ما ایرانیان، موضاوع مارگ و   . تحت تأثیر قرار داده باشد

باشاد،   انقالب هم می... ماندگی و پیشرفت و  اندگی، نابودی و رهایی، عق 
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اکناون بارای ماردم عاادی هام       گزافه نیست، بلکه عین واقعیت است که هام 
 .استملموس و قابل درک شده 

هاای   ی پاس اا انقاالب، تحاوالت و تأثیرگاذاری     سال گذشاته  15اگر در 
مربوط به این قضیه، برای جامعه و مردم عادی عینیات نداشات در چناد ساال     

ی ماردم آن را باا    گذشته، تقریبا  برای همگان اا عمق باه ساطح آماده و هماه    
اشاغال  و اا اماان جناگ جهاانی دوم و    . بینناد  اندگی روامره خود درگیر می

بارای  . اند ایران توسط متفقین، ایران و مردم آن چنین مورد تهدید و خطر نبوده
گاذاری بار روی باااداری     ای ایران در جهان نیز سرمایه ی هسته مخالفان برنامه

برای تخریا  در  "بدافزار"فقط در یک مورد، ساختن یک . نظیر است ایران کم
ند با هزینه چند صد میلیاون دالر و  ای ایران، دو دولت قدرتم آالت هسته ماشین

هاای   ای و صارف هزیناه   ترور دانشمندان هسته. اند چند سال وقت صرف کرده
های متنوع علیه ایران نیز، حکایات اا اهمیات    های و شیوه سنگینی برای روش

 .ای آن دارد این طرح برای کشورهای غرب و مخالفان منطقه
همکاری و تعامل متقابل غارب  توانست با  سال پیش که می 11این نوااد 

ا ایران به سادگی و در چارچوب مقررات شناخته شده، حل و فصال شاود،   
امرواه به غولی برای دو طرف تبدیل شده که دو طرف خود را مورد تهدیاد  

چقدر درست و منطقای و   "احساس تهدید"این مهم نیست که این . بینند می
نوان یاک تهدیاد جادی، نگااه     واقعی است ولی این مهم است که به آن به ع

در یک سال و چند مااه  . شود و لذا سعی دارند که آن را حل و فصل کنند می
ی  ی عطف و مرحلاه  تر شده و هم به نقطه گذشته، حل و فصل آن هم جدی

ها و امان به پایان رسیده و دیگر  گویا، مهلت. تعیین کننده نزدیک شده است
 :دو مسیر را انتخاب کنندای نیست که هر دو طرف یکی اا  چاره

ادایای و   یا تعامل و سااش و همکاری دو طرف و حرکت به سمت تنش
یا خصومت و دشمنی و جنگ و تخری  و چند ده ساال کشات و کشاتار و    

سال اسات   46. ی ما نه بعید است و غری  ماندگی، چیزی که در منطقه عق 
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را برای مسالمانان  که غرب با تشکیل کشور آپارتاید اسرائیل، چنین شرایطی 
منطقه خلق کرده است و اگر ایران را هم بخواهند به کاانون جدیاد تشانج و    

شوند، بحران و  ها به کمتر اا آن راضی نمی تنش تبدیل کنند که گروهی اا آن
در مقطاع کناونی،   . ریزی منطقه دو چندان خواهاد شاد   ماندگی و خون عق 

سیزده ماه مذاکرات، . ه استاتفاق میمون، جلوس دو طرف در دور میز مذاکر
دو طرف اصلی ا ایران و امریکا ا را بیش اا پیش به فهام یکادیگر نزدیاک      

باشد که به دست آماده   ترین مرحله می فهم یکدیگر، اولین و مهم. کرده است
ای وسایع و نگرشای    بینای  ای قاوی و جهاان   اا این مرحله به بعد اراده. است

، "درایات "کند که قضاوت آیندگان را به تاریخی الام است تا راهی انتخاب 
ملی، داشته باشد و نه خطاایی   "امنیت"و  "منافع"؛ "مصالح"در چهارچوب 

طلبای   اورگاویی و هژماونی  . های انباشاته ملای   استراتژیک و نابودی سرمایه
ی پانصدساله دارد که با تساخیر امریکاا و اساتعمار آن در شارق      غرب سابقه

دارد، هر چند رنگ و لبااس عاوض کارده ولای     شروع شده و همچنان ادامه 
القاعاده بایاد    در کشور ما، درایت و شاناخت، علای  . محتوای آن، همان است

های مهارپذیر، اتخاذ  طلبی مهارناپذیر، روش رشد کرده باشد تا با این هژمونی
 .کند

سؤال اصلی این است که آیا در تخری  افغانستان، عراق، لیبای، ساوریه،   
 اند؟ حاکمان این کشورها تقصیر نداشته... وگسالوی و سودان، یمن، ی

 "اورگویاان "و  "ها طل  هژمون"اند طوری رفتار کنند که  توانسته آیا نمی
 غرب را اا این رفتار باادارند؟ "ریزان برنامه"و 

نوشتار اخیر، در این مقطع حساس تاریخی ایران، بدین منظور تنظیم شده 
ایااران خطااای  "کاااران سیاساات"و  "سااااان سیاساات"کااه خاادای ناااکرده 

، "شارایط منطقاه  "، "موقعیت جهاانی "، "پند تاریخ"استراتژیک، نکنند و به 
بیاندیشند، چون عمر جهان طوالنی است و ایران ما در آیناده   "مصالح ملی"

القاعاده و بار طباق یاک      ساا شود و علای  تواند مبدع و مبتکر و تاریخ هم می
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 .بدی ندارندسنت الهی، اورگویان هم عمر ا
 :های ایر این نوشته شامل قسمت

خاروج اا   -2ای ایاران،   ی هساته  مسأله -1ها،  تحریم -2مفروضات،  -3
 .باشد حل، می راهبحران و 

 :اول ـ مفروضات

جاا   اکنون و تا هماین  ای در یک سال گذشته، تا هم شروع مذاکرات هسته -3
توافاق  "حتای اگار باه     .شود امری مثبت و در راستای امنیت ملی ارایابی می

هاا بارای دو طارف     در خالل ماذاکرات خیلای اا واقعیات   . ، نیانجامد"جامع
 .روشن شده است

ساال تخاصام، قطاع     11پیچیدگی این ماذاکرات، پیچیادگی انباشاته     -2
. علیاه ایاران و امریکاا را باه هماراه دارد     ... رابطه، تخری  روابط، تبلیغات و

الت را بتوان باه ساادگی و باه سارعت ا      سال مشک 11انتظار که تلنبار شدن 
مگار یاک چارخش    . حتی چند ساله ا پایان داد، نادرسات و عملای نیسات    

ایران به واقع دوسات امریکاا شاود و    . استراتژیک در دو طرف، حادث شود
امریکا این دوستی را به یقین بپذیرد و یا ایران با ایجاد وحدت ملی، شارایط  

و امریکا، در شرایط جدید، رویکرد خود را . را به نفع مصالح ملی، تغییر دهد
 .نسبت به ایران تغییر دهد

مسائل دیگری هم . ای ضروری ولی اصل قضیه نیست مذاکرات هسته -1
دارد که ناشی اا تقابل دو استراتژی ااستراتژی امریکا و جمهوری اساالمی ا    

ب ا  رویکرد دو استراتژی در ماورد؛ مسائله اعارا   .باشد سال گذشته می 11در 
اگرچاه  . جزئای اا آن اسات  ... ای، رابطه با روسایه و  اسرائیل، هژمونی منطقه

ساال ماذاکره دارد و    31ی سی سال کار دو طارف و   ای سابقه ی هسته مسئله
نماید و ایران توانسته آن را باه صاورت مسائله کشاورهای      بسیار پیچیده می
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اساتراتژی   درآورد ولی اصل قضیه، به تقابال هماان دو   1+3بزرگ در شکل 
گاردد کاه در ایاان مقطاع اماانی نماود کنااونی را یافتاه و باه مرحلااه         برمای 
 .کننده رسیده است تعیین
سال گذشته ایران سعی کرد کاه قضایه را باا دور ادن امریکاا      11در  -2

های دیگری برای ایران بتراشد و با تهاجم ا   حل کند و امریکا سعی کرد بهانه
ایران را فیصله دهد ولی عمال  نشد تا اینکاه   حمله نظامی در مواردی ا مسئله 

. مذاکرات یک سال گذشته نشان داد که چغندربزرگ در ته توبرة امریکاسات 
 [2.]بدون امریکا قضیه حل شدنی نیست

ی نظاامی ا مخاالف حاال     طلباان امریکاا ا طرفااداران حملاه     جناگ  -1
و در ارناد ها تأکیاد د   دیپلماتیک قضیه هستند بلکه برتداوم و گسترش تحریم

کنند تا شرایط برای حمله نظامی فاراهم شاود و    روند مذاکرات کارشکنی می
های داخلی هام باه مرحلاه     تر شود و واکنش در ضمن ایران هر روا ضعیف

باشاد، ممکان    اوباما که طرفدار حل دیپلماتیک قضیه مای . کننده برسند تعیین
 .است عمری طوالنی در قدرت نداشته باشد

اا  ... ای امریکا ا اسرائیل، عربستان، ترکیه، قطر، امارات  همتحدان منطق -4
و یاا برخاورد   . کنند خوشی اا ایران ندارند، یا احساس ترس می به دالیلی دل

نفوذ ایران در بحرین، عراق، لبناان، ساوریه، فلساطین و    . منافع با ایران دارند
ناد و باا   بین یمن را تهدیدی بالقوه در مورد هژمونی خود یا تهدید خاود مای  

کنند تا آن را باه   توافق مخالفند و حتی مستقیما  در روند مذاکرات تخری  می
 .بست برسانند بن

اگر چه با ایان رویکارد وحشایانه،     "دولت اسالمی"داعش و تشکیل  -6
آفرین مهمی است که ذاتا  علیه ایاران   عمری پایدار نخواهد داشت ولی بحران

سعی دارد که تقابل در منطقاه را باه   است و به کمک بعضی کشورها ( شیعه)
به هر حال، امینه بسیار مهمای بارای   . تقابل تاریخی سنی ا شیعه، تبدیل کند 

 [1.]ی منطق خاورمیانه است ی آینده های سیاسی خطرناکی بر علیه باای
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سال گذشته، ایران صدمات، لطمات و عدم نفع بسایار ایاادی    11در  -3
نفی این صادمات توساط مساووالن، نفای واقعیات      . ها داشته است تحریم اا

میلیاارد دالر درآماد ارای، چناد    3155کناد؟   ملموس و قابل محاسبه را نمی
ها، کاهش تولیاد ملای، رشاد     میلیون مهاجر مفید ا فرار مغزها ا، فرار سرمایه  

فقر، فسااد، تبعایض اگرچاه بخاش مهمای اا آن باه ساوءمدیریت، ضاعف         
مربوط است ولی بخشی هم که قابل مالحظاه  ...ها ت، تخری  مدیریتمدیری

ای بین ایران، کره جناوبی، ترکیاه،    مقایسه ساده. گردد ها برمی است به تحریم
کاه  . دهاد  سااله را نشاان مای    11مانادگی   عمق عقا  ... امارات متحده عربی

 .ها عامل آن هستند ها و تحریم ترکی  مدیریت

هاای   ساای اورانیم هزیناه  ای مربوط به غنی ستههای ه سال فعالیت 11 -3
و امروا کار را . سنگینی را تحمیل کرده که آمار دقیقی اا آن در دست نیست

ای، هم در امان شاه هم در  برق هسته. ی کنونی کشانده است به نقطه شکننده
در اماان شااه   . حال کنونی، برای ایران اقتصادی نیست و اصال  توجیه نادارد 

تعماری ا ژاندارمی بود و جمهوری اسالمی هم بهار دلیلای باه دام     طرحی اس
 .ی امریکا هم در این ماجرا نقش داشته است آن افتاده و توطئه

ها؛ به لحااظ اقتصاادی، سیاسای، اجتمااعی،      ایران در خیلی اا امینه -35
اخالقی، اشتغال، بیکاری، فسادمالی ا اداری، ارتشاء، همبستگی ملی، سارمایه   

ی هشدار و خطر قرار دارد که شایسته انقالب و توان  در مرحله... ی واجتماع
 .ملی آن نیست

ذخاائر طبیعای،   . ای اسات  ی منطقه ایران بالذات یک ابرقدرت بالقوه -33
... ی تاریخی ا تمدنی،  نیروی انسانی، موقعیت استراتژیک،تنوع اقلیمی، سابقه

. ای قدرتمند باید باشاد  رت منطقهکنند که ایران یک ابرقد این ادعّا را تأیید می
فقط در بخش نفاوذ در  . این توان بالقوه در خیلی اا موارد بالفعل نشده است

ایام و البتاه    هایی داشته هایی اا صنایع نظامی پیشرفت  ی بخش منطقه و توسعه
 .باشد هایی که درشأن یک ابرقدرت پایدار نمی با تنش
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ی پایاداری خاود اقادامات    حاکمیت غال  در جمهوری اسالمی برا -32
در داخال حاذف و   . متعددی انجام داده است، چه در داخل و چه در خارج

هاای   های سیاسی و ملکوک کردن حتای شخصایت   منزوی و تعطیلی ساامان
ولی اا درون جمهوری . آینده کردن هر بدیلی برای آینده مملکت منفرد و بی
متفاوت با جریان رسامی  هایی نسبتا   جریان3132و  3133، 3164اسالمی در 

و اعتادالیون   33، سابزها در  64طلبان در  اصالح. اند و غال  خودنمایی کرده
به قدرت رسایدند ا    "دموکراسی ا استصوابی "ها اا طریق  این جریان. 32در 
اصاالحات را  . 3133توانساتند باه قادرت برساند، در      ا و یا مای   32و64در 

سابزها کاه   .الح جادی شاود  نگذاشتند و خودش هم نتوانسات، منشااء اصا   
گرفتنادو   "فتناه "تارین جنابش اصاالحی بودناد، ناام       ترین و گسترده عمیق

دامن آنها را گرفت و اعتادالیون درگیار هساتند و در    ... سرکوب و بااداشت
برای اعتادالیون چاه پایش خواهاد     . گیر،شدن چالش جدی، یا توفیق یا امین

ای،  ا ماذاکرات هساته  آمد، هنوا معلوم نیست ولی سرنوشت ایان جریاان با   
 .هایی با آن وجود دارد تقابل. محکم گره خورده است

جریان غال  در جمهوری اسالمی، آخرین ابتکار ماؤثر خاود را در    -31
بکااربرد و الگاوی جدیادی کاه      3133ی آن در  و بعاد در اداماه   3132سال 
و ایان الگا  . نامید باه عرصاه آورد   "پوپولیستی ا چینی "توان آن را الگوی  می

بدجوری شکست خورد و امکانات جمهوری اسالمی را نابود کرد و نزدیاک  
هماین  . انگیاز و نابودکنناده آن، برسااند    بود که باای با غرب را به پایان غام 

شکست و ناکامی بود که اعتدالیوان پذیرفته شدند و در یک رویکردی کاامال   
شاده استصاوابی،   نامیده شد و کاندیداهای تأیید « الناس حق»مثبت رأی مردم 

شدند و اا نظامیان خواسته شد که در تغییر روند انتخاباات  « الحقوق مساوی»
رفت  ی سیاسی جامعه، دستاورد مهمی بود و امید می در عرصه. دخالت نکنند

ولی فضا برای تحقق ابتکارات رئیس جمهور، هار روا بادتر   .تعمیق پیدا کند
کناد و تاذکر    حاانی گلاه مای   شود تا حدی که در موارد متعددی آقای رو می
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 .کند ای می هایی خود را رسانه دهد و گرفتاری می
توفیق ریاست جمهوری روحانی با چند مسئله مهام پیوناد خاورده     -32
 :است

ادایی در  ها و تشنج و مسئله تحریم 1+3ای با  الف ا مذاکرات هسته 
 منطقه و جهان

ساای، ب ا ایجاااد وفاااق ملاای، رفااع حصاار و آاادی اناادانیان سیا  
و به قول خود آقای روحانی تبدیل فضای سنگین امنیتی ... فرهنگی

 .به فضای فرهنگی ا سیاسی
ج ا ایجاد رونق نسبی اقتصاادی و کااهش تاورم و بهباود فضاای       

 .وکار و به عبارتی بهتر کردن معیشت مردم کس 
رود کاه مسائله    هاا، مای   ای و بالتبع آن تحریم اا آنجائیکه مذاکرات هسته

جمهوری اسالمی و مردم ایران شود، در این نوشتار ساعی   "اندگیمرگ ا  "
 :کنیم به این دو بپرداایم می

 [4]ها ی تحریم دوم ـ کالف درهم تنیده

های امریکا بر علیه ایران آغاا  گیری ا تحریم  ا روا گروگان  3113آبان  31اا 
چندجانبه های  تحریم 2554اند و اا  اند که بتدریج گسترده و تعمیق یافته شده

. ایام  اند تا به مرحله کنونی رسایده  اروپا و شورای امنیت هم به آن اضافه شده
جانبه  ها امریکا است که در مراحل اولیه یک گیر اصلی این تحریم مبتکر و پی

تدریج به سمت اجماع جهانی ا جامعه اروپاا و شاورای امنیات ا پایش        و به
ها را ابتدا  نوع و گستره این تحریمکنیم، نسبتا  به تفصیل؛  سعی می. رفته است

انداا توفیق مذاکرات و تعلیق یا لغو آنهاا را   مشخص کنیم تا بعدا  بتوان چشم
 .بهتر دید
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 ها مراحل مختلف تحریم

های یک جانبه امریکاسات   تحریم(: 3331-3363)ها  موج اول تحریم -3
هاوری  گیری و مواضع ضدامریکایی و ضداسرائیلی جم در واکنش به گروگان

 .ای های مبارا منطقه اسالمی و حمایت ایران اا گروه
جانباه و اا طارف    که باا هم یاک (: 2554-3331)ها  موج دوم تحریم -2

امریکا هستند به منظور؛ تضعیف حکومت ایران و هدف اصالی آنهاا صانایع    
ای و  نفت و گاا ایران و جلوگیری اا دسترسای ایاران باه تکنولاوژی هساته     

در ایاان مرحلاه امریکااا اا اهاارم مجااااات باارای  . انااد هموشاکی عنااوان شااد 
و آنهاا    کردند، استفاده کرده ها معامله می هایی که با ایران در این امینه شرکت

 .نمود ها ترغی  می را به حمایت اا تحریم
های هدفمناد چندجانباه    مجااات(: 2535-2554)ها  موج سوم تحریم -1
 .اند ای ایران بوده های هسته عالیتالمللی به منظور تحدید و توقف ف بین

در ایان مرحلاه؛ شادیدترین    (: تااکنون  2535)هاا   موج چهارم تحریم -2
هاای   جانبه هماراه باا جریماه    های وسیع و هماهنگ، چندجانبه و یک تحریم

هاا   کنند و تحریم اند و یا می سنگینی بر علیه کسانی که با ایران همکاری کرده
 .است اند، اعمال شده را دور اده

 ها انواع تحریم

فرمان اجرایی ریاست جمهوری امریکا که مساتقل اا کنگاره باوده و     -3
 .تواند آنها را مستقال  لغو کند ریاست جمهوری می

امریکا که باید توسط کنگره لغو شوند ولای رئایس     های کنگره تحریم -2
 .تواند بطور موقت آنها را تعلیق کند  جمهور در شرایطی می

اناد و   کشور مشترکا  آنها را اعمال کرده 26های جامعه اروپا که  تحریم -1
 .کشور احتیاج دارد 26لغو آنها هم به اجماع این 

های شورای امنیت ساامان ملل که باید توساط خاود شاورای     تحریم -2
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 .کشور، لغو شوند 1امنیت و با توجه به حق وتوی 

 های یک جانبه امریکا تحریم

 ریم واردات نفت خام اا ایرانتح 3363نوامبر 32 -3
هاای ایاران در    میلیارد دالر دارایای  32مسدود کردن  3363نوامبر  32 -2
 امریکا
ممنوعیت صادرات کاال به ایران و محادودیت شادید    3335آوریل  6 -1

 مناسبات مالی با ایران
ممنوعیت تماام واردات اا ایاران و مناع شاهروندان      3335آوریل  36 -2

طباق توافاق   . به ایران و انجام معامالت اقتصادی با این کشاور  امریکا اا سفر
ایان فرماان    3333ژانویاه  21شادند لاذا در    ها لغو می الجزایر باید این تحریم

و پاس اا انفجاار محال اقامات      3332اجرایی لغو شد ولی مجددا  در ژانویه 
، تفنگداران امریکا در بیروت مجددا  برقرار شاد کاه عاالوه بار ماوارد قبلای      

المللای موظاف باه رأی دادن علیاه      هاای باین   نمایندگان امریکاا در سااامان  
اختصاص وام به ایران شدند و همچناین ممنوعیات صاادرات کاالهاایی کاه      

 (.های کشتار جمعی مصرف عادی و مصرف سالح. )مصرف دو گانه دارند
کنگره امریکاا قاانون مناع صاادرات تسالیحاتی و       3334در ماه اوت  -1

 .ی به ایران را تصوی  کردلواام یدک
هاای امریکاا در لبناان دولات امریکاا       چند ماه پس اا رهاشادن گروگاان  

ایاران  "ها تخطی کرد که، ماجرای  مخفیانه با فروش اسلحه به ایران اا تحریم
 .را به دنبال داشت و تحوالت مهمّی در داخل ایران "گیت
 .ان، صادر شدحکم اجرایی ممنوعیت واردات اا ایر 3336اکتبر  23 -4
کنگره امریکا قانون مناع گساترش تسالیحاتی ایاران ا       3332در سال  -6

 .عراق را تصوی  کرد که فروش هر نوع سالح به ایران هم ممنوع شد
، 3331با قارارداد سااخت نیروگااه بوشاهر باین ایاران و روسایه در         -3
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 .های ایران را تشدید کرد کلینتون مجااات
العاده در روابط میاان   تون اعالم وضعیت فوقکلین 3331مارس  31در  -3

اا آن امان، هر ساله این مصوبه توسط روسای جمهورامریکا، . دو کشور کرد
 .تمدید شده است

ممنوعیت مراودات با ایران در مورد صانایع نفات،    3331مارس  31 -35
 .گاا و پتروشیمی

 .ها مممنوعیت برخی مراودات با ایران و گسترش تحری 3331می  4 -33
اقالمی با بایش اا  . ممنوعیت برخی مراودات با ایران 3336اوت  33 -32

ده درصد محتوای کاالهای امریکایی به عناوان محصاول امریکاایی شاناخته     
 .شوند می

حمایت اا "بعدا  در قانون  32316و  33313، 31513احکام اجرایی  -31
تواناد   ور نمای مدون شدند که دیگر رئیس جمها  2554در سال  "آاادی ایران

 "برانادااان "کمک باه   "حمایت اا آاادی ایران"منظور اا . آنها را تغییر دهد
باا  ! ) "آااد کردن ایران"جمهوری اسالمی است و در واقع حرکت به سمت 

 (33توجه به بند 
، قانون تحریم ایران ا لیبی به تصاوی  کنگاره رساید     3334اوت  4 -32

ایان  . توافق لیبی با امریکاا، لغاو شاد   بخش لیبی به علت  2552ولی در سال 
گذاری در صانعت نفات و پتروشایمی،     ها شامل فروش بنزین، سرمایه تحریم

 .شود های ایران می تأمین بیمه نفتکش
کنگره امریکا قانون منع گسترش تسالیحاتی ایاران را    2555در سال  -31

ر های خارجی درگیار د  ها علیه شرکت تصوی  کرد که به موج  آن، تحریم
 .شود های بالستیک ایران، اعمال می های کشتار جمعی و موشک برنامه سالح

هااای  هااای نهادهااا و ساااامان  ، انسااداد دارایاای 2551  ژوئاان 23 -34
دهنده تسلیحات کشتار جمعی و حامیان آنها، شامل؛ ساامان انارژی   گسترش

بارای  )ها و سپاه پاسداران انقاالب اساالمی    اتمی ایران، تعداد ایادی اا بانک
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 .(شود اولین بار شامل یک نیروی نظامی می
کنناده باا ایاران، باه      فعالیت سه کشور اروپایی ماذاکره  2554ژانویه  -36

سااای را اا سار گرفات و آژاناس      شکست کامال منتهای شاد، ایاران غنای     
 .المللی انرژی اتمی، موضوع را به شورای امنیت ارجاع داد بین

( IFSA) "حمایت اا آاادی در ایاران  قانون"کنگره امریکا  2554در  -33
حمایات اا  "را تصوی  و به اپوایسیون ایران کمک مالی را تصوی  کارد و  

 .31با توجه به بند . به سیاست رسمی و علنی امریکا تبدیل شد "دموکراسی
داری  ، معاون امور تروریسم و اطالعات ملی خزاناه 2554در ژانویه  -33

ام جهانی را برای فشار بر بخش خصوصای در  امریکا، در مورد ایران یک اقد
جعفاری وایار    داناش .جهان، برای محدود کردن تجارت با ایران را آغاا کرد

نامیاده و یاک مقاام    « گیر شطرنج یک باای جدی و نفس»سابق دارایی آن را 
ترین اقدامی است که موفاق باه    ترین و مستقیم این تهاجمی»: امریکایی گفت
هماین اقادامات باود کاه باه      « .نتیجه خواهاد رساید   و به. ایم شروع آن شده

که با ایران مراوده ... های اروپایی، ژاپنی ها و شرکت های سنگین بانک جریمه
 .اند، منجر شد مالی و تجاری داشته

هاای اصالی ایاران را در      داری امریکا باناک  واارت خزانه 2556در  -25
ا، بار ساایر کشاورها، فشاار     روی اا امریکا  لیست سیاه قرار داد و برای دنباله

هاا   اهلل لبنان و حماس توسط این باناک  دلیل امریکا انتقال پول به حزب. آورد
 .بود

دهنده  مسدود شدن اموال افرادی که اقدامات ثبات 2556جوالی  33 -23
 .کنند در عراق را تهدید می

، قانون جاامع تحاریم، پاساخگویی و محرومیات     2535اول جوالی  -22
 (.CISADA)ایران 

، فروش بنزین، فروش سوخت هواپیماا و دیگار محصاوالت    2535 -21
های خارجی که با ایاران ماراودات ماالی     سوختی به ایران ممنوع شد و بانک
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بارای پایاان   .دارند در لیست سیاه دسترسی به سیستم مالی امریکا قرار گرفتند
ط هماه  های مربوط به حقوق بشر، ایران باید بادون قیدوشار   دادن به تحریم

اندانیان سیاسی را آااد کند، یک تحقیق و تفحص شفاف در ماورد کشاتار و   
را آغاا کند، باه نقاض حقاوق بشار     ( 3133) 2553دستگیری معترضان سال 

 .پایان دهد و یک سیستم قضایی مستقل ایجاد کند
مسدود کردن اموال هشت نفار اا مقاماات ایاران     2535سپتامبر  23 -22

کاه در نقاض   ...( فری، حیدرمصلحی،سعیدمرتضوی،اا جمله محمدعلی جع)
 .اند حقوق بشر دست داشته

سپاه قادس و  )مسدود کردن دارایی افراد و نهادها  2535آوریل  23 -21
 (.قاسم سلیمانی

المللای انارژی اتمای کاه در آن      ، گزارش آژانس بین2533نوامبر  3 -24
 .بودای ایران تشریح شده  ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته

هاای ماالی مصاوب در     ، اعماال تحاریم  2533می  21حکم اجرایی  -26
 .کند قانون تحریم ایران را اجرایی می

، فهرست افراد مورد تحریم، جهت شمول اشاخاص  2533نوامبر 23 -23
 .درگیر در صنعت انرژی و پتروشیمی ایران، اعالم شد

وان یکای اا  ، اعالم اینکه بانک مرکزی ایاران باه عنا   2533نوامبر 23 -23
 .است« شوئی موسسات پول»

را ( NDII)« 2532اختیار دفاع ملای  »، اوباما قانون 2533دسامبر  13 -15
های خاارجی اا انجاام معاامالت ماالی      براساس این قانون، بانک. امضاء کرد

 .شدند مربوط به نفت اا طریق بانک مرکزی ایران، منع می
ران و مؤسساات ماالی ایاران    ، انسداد اموال دولت ایا 2532فوریه  1 -13

 .(الزام مؤسسات مالی امریکا)
 .تحریم هر خریدار جدید محصوالت انرژی ایران 2532جوالی  15 -12
کاهش تهدید ایاران و حقاوق بشار    »، تصری  قانون 2532اوت  35 -11
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هرگونه کمک به : کند توسط کنگره این قانون موارد ایر را ممنوع می« سوریه
در داخال و خاارج   )دی ایران برای گسترش صنایع نفتای  ارتقاء سطح توانمن

، کمک به ایران برای نقال و انتقاال نفات خاام، نفات پااالیش شاده،        (ایران
و شرکت نفتکش ( NIC)خدمات تضمینی، بیمه برای شرکت ملی نفت ایران 

ممنوعیات خادمات   .هاای ایاران   و خرید و یا تساهیل بادهی  ( NITC)ایران 
های ایرانی و ممنوعیت تحصیل دانشجویان ایاران در   رسانی مالی به بانک پیام
هاای   ای در دانشگاه ای، مهندسی هسته های مربوط به انرژی، علوم هسته رشته
 .ارسال در آمدهای نفتی ایران به این کشور، ممنوع شد. امریکا
« قانون آاادی و منع گسترش تسلیحاتی ایاران »تصوی  قانون  2532 -12

سااای و مادیریت بنادری     انرژی، کشتیرانی، کشاتی  این قانون تمامی صنعت
. در لیسات سایاه قارار داد    "موسسات گسترش تسلیحات"ایران را به عنوان 

بها را ممنوع کرد که ایران نتواند باه جاای نفات،     همچنین انتقال فلزات گران
 .طال دریافت کند و رادیو و تلویزیون ایران هم شامل تحریم گردید

 ه و هماهنگ با امریکا توسط اروپاهای چند جانب تحریم

، موضااع مشااترک شااورای اروپااا در مااورد اقاادامات   2556ژانویااه  22 -3
 .محدودکننده نسبت به ایران

، اصالحیه موضع مشترک شورای اروپا در رابطاه باا   2556آوریل  21 -2
تحریم تسلیحاتی و ممنوعیت ارائه وام باه  )اقدامات محدود کننده علیه ایران 

ن مصوبه بارها توسط شورای اروپاا بااانگری و تکمیال شاد و ناام      ای( ایران
 .افراد جدیدی به لیست سیاه اضافه شد

قانون شورای اروپا کاه تاأمین تجهیازات و یاا وام      2535جوالی  24 -1
برای صنعت نفت ایران و مراودات ماالی باا افاراد و موسساات موجاود در      

ه هزار یورو را ملزم به اعاالم و  انتقال بیش اا د. کند لیست سیاه را ممنوع می
نمایاد و تمدیاد و    مبل  بیش اا چهل هزار یورو را ملزم به کس  اجاااه مای  
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. کناد  تجدید قراردادهای امضاء شده قبل اا تصوی  این قانون را ممناوع مای  
 .شود های مشکوک اا ایران و به ایران، الزامی می باارسی محموله

وه بر گذاشتن ناام افاراد ماتهم باه     شورای اروپا عال 2533آوریل  32 -2
نقض حقوق بشر در لیست سایاه، تجهیازات کنتارل اطالعااتی و ردیاابی و      

آوری قابل استفاده برای اهاداف سارکوبگرانه را مشامول تحاریم      شنود و فن
 .کرد
المللی انارژی اتمای در ماورد     آژانس بین 2533پس اا گزارش نوامبر  -1

ان بریتانیا مناسبات مالی با ایران ا اا جمله با  ای ایر ابعاد احتمالی نظامی هسته
پس اا ایان باود کاه سافارت انگلایس در      . بانک مرکزی ایران ا را قطع کرد 

 .ای به راحتی و بدون مانع،اشغال شد تهران توسط عده
، اتحادیه اروپا فهرست موسساات ماورد تحاریم را    2533اول دسامبر  -4

 .گسترش داد
اروپا در مورد کاهش تدریجی واردات نفت  ، شواری2532ژانویه  21 -6

 .اا ایران به توافق رسید
، شواری اروپا اا دسترسی ایران به سیساتم خادمات   2532مارس  21 -3

المللای   پیام مالی جلوگیری کرد در نتیجه انجمن جهانی برای انتقال مالی باین 
 .های ایران را اا شبکه خود خارج کرد ، تمامی بانک(Swiftسوئیفت ا )

ها را افازایش و گساترش    ، باا هم شورای اروپا تحریم2532اکتبر  31 -3
که شامل واردات گاا اا ایران، صادرات گرانیت، محصوالت نیماه تماام   . داد

ژاپان، کاره   . دشا  ساای به ایران مای  آوری کشتی شده فلزی و تجهیزات و فن
 .ها پیوستند ریمجنوبی، استرالیا، االندنو، کانادا، سوئیس و نروژ هم به این تح

 های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم

به دنبال شکست مذاکره با سه کشور اروپایی و عدم موافقت  2554در فوریه 
ساای، آژانس پروناده ایاران را باه شاورای امنیات       غنی ایران به تعلیق برنامه
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 :های ایر را تصوی  کرد فرستاد و این شورا به مرور قطعنامه
خواست که به مطالبات  که اا ایران می 2554ژوئیه  3434،13 قطعنامه -3

سااای خاود را متوقاف     های غنای  روا فعالیت 15آژانس تمکین کرده و طی 
 .کند
که براسااس آن ارائاه ماواد و فناون      2554دسامبر 26، 3616قطعنامه  -2
ای و  المللای افاراد مرباوط باه برناماه هساته       ای به ایران و سفرهای بین هسته
. شود های این افراد و مؤسسات مربوط توقیف می کی ایران منع و داراییموش

ای ایران را  های هسته لغو آن به گزارش آژانس موکول شده که تمامی فعالیت
ای را نیاز ممناوع    هاای هساته   تحصیل دانشجویان مرتبط باا رشاته  . تأیید کند

 .کند می
را گساترش داد   ها ، این فهرست تحریم2556مارچ 22، 3626قطعنامه  -1

و هرگونه وام و کمک مالی به ایران به جز موارد مربوط به توسعه و اهاداف  
 .صادرات تسلیحاتی ایرانی را ممنوع کرد. دوستانه انسان
هاای   ، فهرسات سایاه افاراد و شارکت    2553مارس  1، 3351قطعنامه  -2

ایرانی را گسترش داد و موظف کردن کشورهای عضو باه باارسای کاالهاای    
 .کوک ایرانیمش

، این قطعنامه فروش سالح متعاارف را  2535ژوئن  3، 3323قطعنامه  -1
فهرست افراد و موسسات ماورد تحاریم را گساترش    . کند به ایران ممنوع می

ها را کاه قابال  شاکل توصایه داشات، الازام آور        دهد، ممنوعیت مسافرت می
ایرانای را  دهاد کاه هرگوناه محمولاه      به کشورهای عضو اختیار مای . کند می

هاا مرباوط    گذاری ایران را در صنعت اورانیم و فعالیت باارسی کنند، سرمایه
کند، ارائه خدمات مالی ا اا جمله بیمه ا به    به آن را در سایر کشورها منع می

ای و ایجااد   هاای هساته   مؤسسات ایرانای مشاکوک باه شارکت در فعالیات     
در مورد اجرای . کند می های ایرانی در خارج را ممنوع های جدید بانک شعبه

، 2533این قطعنامه، گزارش کشورهای عضو ضروری شده بود کاه در ساال   
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درصد کشورهای عضو ساامان ملل در رابط باا   25، 2532درصد و سال  21
 .اند این مصوبه، گزارش داده

 ها اِعمال و دور زدن تحریم

. ا بوده استآنه "دورادن"و ایران درصدد  "ها اِعمال تحریم"امریکا درصدد 
کدامیک موفق بوده است؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید آنچه دو طارف  

اند را بیاوریم و سپس به تحلیل و ارایابی ایان دورویکارد تقاابلی     عمل کرده
 .بپرداایم

هاای ساخت و    ها، اقادام باه اعماال مجاااات     امریکا برای اجرای تحریم
 :ها کرد کنندگان تحریم سنگین به نقض

های ونازوئال، اماارات متحاده     برخی اا شرکت 2533در ماه می  -
که در تجارت نفت با ایران، نقض قانون ... عربی، موناکو، اسرائیل و

 .را کرده بودند مورد تحریم امریکا قرار گرفتند( ISA)تحریم ایران 
ساوییس   USBباناک  : های ایر را امریکا جریمه کرده است بانک -
، باناک  (میلیاون دالر  35) ABNانک هلندی ، ب(یکصدمیلیون دالر)

 Credit Suisse (141، باناک  (میلیون دالر 115)بریتانیا  TSBلوید ا 
، باناک  (میلیاون دالر  233)، باناک بریتانیاایی باارکلی    (میلیون دالر
 4/3)، بانااک ژاپناای میتسوبیشاای (میلیااون دالر433) IMGهلناادی 

 Standard Chartered Bank (462، باناک انگلیسای   (میلیاون دالر 
ایان  ... و( میلیارد دالر 32/3) HSDCو بانک انگلیسی ( میلیون دالر

های دنیا را بسیار محتاط کرد که حتی در  ها و بانک اقدامات شرکت
هاا   معامالت مجاا با ایران هم، اقدام نکنند و چاون قاوانین تحاریم   

 دهناد، یاک معاملاه    کنند و محدودیت را افزایش می مرتبا  تغییر می
ممکن است در شروع فرآیند مجاا باشد ولی در میانه یاا پایاان آن   

 .غیرمجاا گردد
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هاا دساتش خاالی نباوده و اا امکانااتی       ایران برای نفوذ در دیوار تحاریم 
در دور ادن »المللی معتقدناد کاه ایاران     کارشناسان بین: برخوردار بوده است

اا مقامات بلندپایاه   یکی« و هم در پاک کردن ردپایش بسیار تواناست  تحریم
پس اا سه دهاه انادگی ایار    »: المللی گفته است که ایران به گروه بحران بین

تاوانیم در ایان امیناه خادمات      تحریم ما اکنون در موقعیتی هساتیم کاه مای   
ای ارایه کنیم و تجربیات و دانش خود را در اختیار کشاورهایی قارار    مشاوره

هم این اسات کاه باااار      این حرف دلیل« دهیم که در شرایط مشابهی هستند
هاا را دور   ایاران چگوناه تحاریم   . ایران اا کاالهای امریکاایی انباشاته اسات   

 :های ایر اند؟ به روش می
هاای قاانونی    های خود و ثبت آنها در محدوده تغییر پرچم کشتی -

یک مقام ساامان ملل در مصاحبه . که سیستم حقوقی ضعیفی دارند
تاا فوریاه    2553ست کاه در فاصاله ساپتامبر    با گروه بحران گفته ا

شاارکت خطااوط کشااتیرانی جمهااوری اسااالمی ایااران و     2532
بار، ناام و پارچم و یاا جزئیاات      363های وابسته دست کم  شرکت

 .کشتی خود را عوض کرده 322اطالعات مالکیتی 
هااا باارای مخفاای  هااای ردیاااب کشااتی اا کااار انااداختن دسااتگاه -

 ها، نگهداشتن حرکات کشتی
 .آمیختن محصوالت نفتی با تولیدات کشورهای دیگر -
افزایش تولید و صادرات برخی محصوالت نفتی که کمتار ماورد    -

 موشکافی هستند،
 های نفتی، استفاده اا انبارهای دور برای مخفی کردن محموله -
 انتقال کشتی به کشتی نفت در میان اقیانوس -

ظااهری و اعاالم شاده     ها باه هادف   واقعیت این است که اگرچه تحریم
اند ولای تاا قبال اا     است، نرسیده« ای ایران های هسته قطع فعالیت»امریکا که 

 :اند توافق ژنو در موارد ایر مؤثر بوده
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 فروش نفت و محصوالت پتروشیمی را مختل کرده، -3
 سیستم بانکی ایران را اا شبکه بانکی جهانی جدا ساخته، -2
 بااده کرده، کمکشور را مجبور به معامالت  -1
 باعن اختالل در واردات کاالهایی با مصرف دوگانه شده، -2
و حتی ورود مواد غذایی و دارویی را هم دچار مشاکل جادی    -1

 .کرده است
هاای جدیادی    ی این روند امریکا و متحدانش باه دنباال تحاریم    در ادامه

. اناد  ج نشاده اند ولی اا دستور کار خار بودند که فعال  با توافق ژنو معلق شده
 :ها عبارتند اا این تحریم
به اساتثناء غاذا و   )گذاری  تحریم کامل تمامی تجارت و سرمایه -3

 (دارو
مانند آنچه برای صدام در یک )المللی صادرات نفت  تحریم بین -2

 (دوره ده ساله پیش آمد
 .ممنوعیت کلیه پروااهای مسافربری و باری به ایران و اا ایران -1
ی مساووالن جمهاوری اساالمی باه ساایر       سفر همهممنوعیت  -2

 .کشورها
 .المللی های بین اخراج نمایندگان ایران اا ساامان -1

 های مختلف ها در زمینه آثار تحریم

ی اساسی که باید به آن توجاه کارد، تفکیاک؛ ضاعف مادیریت، ساوء        نکته
سات  این کار مشکلی ا. هاست مدیریت، فسادمالی ا اداری در ایران اا تحریم 

توان گفت که اگر یک مدیریت  ولی می. توان آن را به راحتی کمّی کرد و نمی
کارهاای  . باود  ها بسایار کمتار مای    داشتیم، آثار تحریم قوی، سالم و سیال می

ی پژوهشی الام است تا تأثیر مادیریت، فساادمالی ا اداری     مستقل و گسترده
 11اقتصاادی در   "هاای مساتقیم   خسارت"و  "عدم نفع"ها را روی  و تحریم
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هاا   غارب و مبتکاران تحاریم   . سال گذشته، کشف کرده و اا هم تفکیک کند
ها هوشامند باوده و متوجاه حاکمیات      یکی اینکه تحریم. اند چند ادعا داشته

این ادعا آگاهانه یاا ناآگاهاناه نادرسات اسات و باه      . ایران هستند و نه مردم
ها مخالفات   رتبا  با تحریمطل  م همین دلیل ایران دوستان واپوایسیون اصالح

ادعااای دیگاار . انااد کااه در سااطور آینااده بااه آن خااواهیم پرداخاات   کاارده
خاواهیم ایاران را وادار باه     ها می کنندگان، این بوده است که با تحریم  تحریم

کننادگان   این ادعا هم بسیار ضعیف است و تحاریم . رعایت حقوق بشر کنیم
. اناد  و به آن بهای مناسا  را ناداده  اند  توجه بوده در این بخش هم بسیار کم

اقتصاادی،   ی ای، حیطاه  کننادگان برناماه هساته    بلکه برعکس هادف تحاریم  
هاا   ماا در ایان نوشاتار باه ایان امیناه      . سیاسی و اجتماعی ایران بوده اسات 

 :پرداایم می
 ای و موشکی ایران ها بر برنامه هسته تأثیر تحریم

ای و نظاامی   های هساته  ا در امینهه واقعیت این است که ایران علیرغم تحریم
سال گذشته کم و بیش، ادامه داشاته   11هایی داشته، این پشرفت در  پیشرفت
معهذا در مواردی ایران احتیاج به بعضی اا مواد و تکنولوژی اا خارج . است

داشته و طبیعی است که تحریم روند انتقال این دو مقوله را به داخل مشاکل  
 .کرده باشد

ای  افزاری در واحدهای هسته افزاری و سخت های نرم تخری  نکته دیگر؛
ورود کاالهاایی مانناد   . های تحریم دیده شده اسات  و نظامی بوده که در سال

نیاز  ... های پیشرفته تولید خالء کربن، پمد آلیاژهای ویژه با کیفیت باال، الیاف
تاأمین  .تاا اقالمی هستند که دسترسی به آنها در بااار جهانی مشکل شده اس

هاا باه تاأخیر افتااده      تجهیزات رآکتورآب سنگین اراک هم با این محدودیت
 .است

ی تحقیاق و   آنچه کارشناساان تسالیحات نظاامی غارب در ماورد رابطاه      
هاای   اند،این بوده که در موشاک  ها بیان کرده ی موشکی ایران با تحریم توسعه
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تنگساتن و   هاای ساوخت جاماد، پودرآلاومنیم،     ی سیساتم  دوربرد، در تهیاه 
های اکسیدکننده، اختالل ایجاد شده و جاایگزین آنهاا کیفیات کمتاری      نمک
هایی پیشارفت داشاته اسات     ی این مشکالت، ایران در امینه با همه. اند داشته

های ساوخت رآکتاور تهاران، تکمیال      درصد، ساخت میله 25ساای  که غنی
ت بیشاتر و  نیروگاه بوشهر، آامایشات موشکی کوتااه و متوساط بارد باا دقا     

اا قول آقای دکتر صاالحی، ریاسات سااامان    . اند پرتاب ماهواره، اا آن جمله
کناد اماا ماانع آن     کار ما را کنادتر مای  »: انرژی اتمی ایران، هم آمده است که

 «.نخواهد شد
 ...(نفت، گاز)ها در صنایع انرژی ایران  آثار تحریم

ایان  . باشاد  جهان مای  گاا ا در + ایران صاح  بزرگترین منابع انرژی ا نفت 
ی  ایران برای توساعه . ها بوده است ترین هدف تحریم بخش مهمترین و اصلی

بخش نفت و گاا و پتروشیمی خود احتیاج به تکنولاوژی پیشارفته خاارجی    
درصاد   35دارد و برای ادارة مملکت به درآمد نفات کاه اگار دقیاق شاویم      

آید  یم اا بخش نفت میدرصد ارا مورد نیاا، مستقیم و غیرمستق 35بودجه و 
 :گانه را اعمال کردند ها بر همین نیاا سوار شدند و یک استراژی سه و تحریم

 گذاری جلوگیری از سرمایه: استراتژی اول

باا  . مانعکس باود   3334این رویکرد در قانون تحریم ایران توسط امریکا، در 
ساب   گذاری در صنایع نفت و گاا کاه در نتیجاه    هدف جلوگیری اا سرمایه

در مقااطعی ایاران   . هاای ایان بخاش شاد     مختل کردن رشد و حفی توانایی
...( و ENIتوتاال، )های بزرگ نفتی جهان  تواست قراردادهایی را با شرکت می

لاذا، پیاماد   . منعقد کند که به علت ضعف دید استراتژیک آنها را اا دست داد
های سالخورده  سرعت تولید نفت، در میدان. این استراتژی بسیار گسترده بود

به دلیل عدم تزریق گاا بطوری که جبران این امر، به قول وایر . کاهش یافت
سااله، نیااا    گاذاری در یاک دورة ده   نفت وقت، به سیصدمیلیارد دالر سرمایه

 26، 2551شرکت خارجی فعال در بخش انرژی ایاران در ساال    22اا . است
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میلیااارد دالر  45و  اا عرصااه کاار کناار کشایدند    2532شارکت تاا ساتپامبر    
 .گذاری اا دست رفت سرمایه

رویکرد به شرق هم نتوانسات آن را جباران کناد و باه ناچاار باه ساپاه        
االنبیاء  ، قراردادهای نفتی خاتم2533طوری که تا ژوئیه  پاسداران توجه شد به

چیزی که وایر نفت کناونی اا پیشارفت آن اصاال     . میلیارد دالر رسید 21به 
ژانس اطالعاتی امریکا اعالم کرد که در حالی کاه بایش اا دو   آ. راضی نیست

سوم منابع گاا طبیعی ایران دست نخورده مانده، صاادرات ایاران فقاط یاک     
 .دهد درصد اا کل تجارت جهانی گاا را تشکیل می

به دلیل قیمت باالی نفت در آن دوره، ایران علیارغم کااهش تولیاد و یاا     
اشت و بعد امریکاا، دسات باه عملیااتی     عدم افزایش تولید، مشکل جدی ند

 .کردن استراتژی دوم، اد
 جلوگیری از پرداخت پول نفت: استراتژی دوم

به دلیل اادیاد عرضه بر تقاضاای نفات و مشاکل انتقاال پاول و تهدیادهای       
جدی امریکا،تقریبا  همه واردکنندگان عمده نفت ایاران، واردات خاود را یاا    

 .متوقف کردند و یا کاهش دادند
 جلوگیری از نقل و انتقال پول: استراتژی سوم

هاای نفات ایاران را ممناوع      ای برای محموله اتحادیه اروپا ارایه خدمات بیمه
. ساای ایاران را تحاریم کارد    کشتی بخش ترابری و کشتیرانی و صنعت . کرد

هاای   امریکا هم به اروپا پیوست و عمال  حمل نفات ایاران را بارای شارکت    
 .خطرناکی تبدیل کرد حمل و نقل به کار

کنندگان عمده ا ژاپن و کره جناوبی ا مجباور باه کااهش خریاد         مصرف
 2533میلیون بشاکه در   1/2لذا صادارت نفت اا روای . خود اا ایران شدند

 .کاهش یافت 2531به یک میلیون بشکه در ژانویه 
دانستند و حتی وایار وقات    مسوولین ایران، تحریم نفت را غیرممکن می

یک سپاهی بود، گفت که اگر نفت ایران را تحاریم کنناد، نفات باه      نفت که
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قباول   2531ولی پس اا آغاا ساال  . دالر افزایش خواهد یافت 215ای  بشکه
درصادی انتقاال    21درصدی کاهش فاروش و   25ها باعن  کردند که تحریم

ایران به ناچاار بارای فاروش نفات باه بخاش       . درآمدها به کشور شده است
. کااه پدیااده بابااک انجااانی، یکاای اا نتااایج آن اساات   خصوصاای روآورد

فسادگسترده، حیف و میل پول مملکت و به شکلی آبروریزی را در برداشت 
 .که در شأن ایران نبود
 ها آثار اقتصادی تحریم

. ها نداشات  ای عملی و مؤثر برای تحریم آقای محموداحمدی نژاد هیو برنامه
در دوران مان هایو موضاع    »: تجعفاری گفا   وایر اقتصادی او، داوود دانش

گوناه   های گذشته و یا حضور افراد باا تجرباه و هایو    خوبی نسبت به تحریم
های هشاداردهنده   نژاد نامه آقای احمدی« .ای برای آینده وجود نداشت برنامه

های اقتصادی عموما  محرمانه نگاه   شاخص. گرفت ها را ناشنیده می اقتصاددان
وری پاائین،   آور دولت، نرخ پائین بهره، بهاره  مهای سرسا هزینه. شد داشته می
هاا و بادون توجیاه، اقتصااد را در      مالحظاه باه نورچشامی    های بی ارائه وام

 13، (3132) 2551واردات کااه در سااال . سراشاایبی سااقوط قاارار داده بااود
میلیاارد دالر و واردات کااالی    42به ( 3135) 2533میلیارد دالر بود در سال 

 133هزار میلیارد توماان باه    65نقدینگی اا . ارد دالر رسیدمیلی 25قاچاق به 
درآمد حاصل اا افزایش قیمت . هزار میلیارد تومان در آن دوره افزایش یافت

های انرژی با رویکردی پوپولیستی و به صورت پول نقد باه هماه داده    حامل
سات  لاذا، تولیاد نتوان  . شد و سهم تولید اا این درآمدها، تقریبا  حذف گردید

رنگ کند و بخش تولیاد اا تاأمین ماواد خاام و کااالی واساطه        تحریم را کم
در دبی که مهمتارین   "بانک اسالمی نور"، 2532روا اول مارس . محروم شد

. کانال انتقال پول نفت به ایران بود، مناسبات مالی خود را با ایران قطاع کارد  
سات تحاریم شاده   ، نقل و انتقال مالی را برای موس"سویفت"یک هفته بعد؛ 
 325اکناون تاا    های نفت در خارج بلوکاه شاد کاه هام     پول. ایران، قطع کرد
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ای باه   یکی اا مسووالن ایرانای در مصااحبه  . شود میلیارد دالر هم برآورد می
رئایس باناک   )معلوم نیست میان محماود بهمنای   »: گروه بحران گفته بود که

عاات ماالی واارت   معااون اماور تروریسام و اطال   )و دیوید کوهن ( مرکزی
ایان  « .کدامیک به اقتصاد ایاران بیشاتر صادمه اده اسات    ( داری امریکا خزانه

وپاچاه باه    مردم دسات . داشت بیان، عملکرد ضعیف بانک مرکزی را بیان می
درصد اراش خود را در مقابال دالر   35سوی خرید دالر و طال رفته و ریال 

. درصاد رساید   25باه   3132تورم در ساال  . و اراهای قدرتمند اا دست داد
تا  2533طبق گزارش مرکز تحقیقات مجلس شورای اسالمی، در فاصله اکتبر 

درصاد افازایش    14درصاد کااهش و بیکااری     25، تولید داخلی 2532اکتبر 
 332و  36ای، بار طباق ایان گازارش،      بهای کاالهای مصارفی و پایاه  . یافت

یا رفات و  گیاری تجاارت باه سامت آسا      جهات . درصد افزایش داشته است
میلیاارد دالر در ساال    22باه   2552میلیارد دالر در سال 1تجارت با چین اا 

محصوالت امریکایی و . تجارت با هند هم رشد مشابهی داشت. رسید 2533
تار راهای ایاران     اروپایی اا طریق ترکیه و امارات و البته با قیمت بسیار گران

هرچناد بخشای اا   . ددرصد رسی 25به  3132کسری بودجه در سال . شد می
درصد اقتصاد هم کاه مالیاات    43. شد آن اا طریق گران شدن ارا، جبران می

. هاای عمرانای و رشاد بیکااری نباود      ای جز توقاف طارح   داد، لذا چاره نمی
و « مساخره »و « اراش کاغذپاره بی»المللی را  های بین نژاد که قطعنامه احمدی

ها اقرار کناد، اعضاای    ه تأثیر تحریمخواند، مجبور شد ب می« اثر بی»و « ناچیز»
هرچناد هادف او، انحاراف افکاار عماومی اا      . ی او هم چنین کردناد  کابینه

باود ولای علای الریجاانی مادیریت      « شیطنت غارب »سوءمدیریت دولت به 
درصااد  35تشابیه کاارد و  « راباین هااودی »اقتصاادی دولاات را باه سیاساات   

ن را مربوط باه تحاریم   درصد آ 25مشکالت اقتصادی را به سوء مدیریت و 
کنند ا گفتار آقاای    ها ا که معموال  هماهنگ با هم عمل می  امام جمعه. دانست

هاا، دساتور رساید     ی این سوء مدیریت معهذا با همه.الریجانی را تأیید کردند
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رشد اقتصادی چناد ساال منفای    !که مجلس وایر دارایی او را استیضاح نکند
 .دوران رکود تورمی. درصد رسید4شد که در اوج خود به نزدیک منفی 

 ها آثار سیاسی تحریم

ها سب  گسترش نارضاایتی   های طرفدار تحریم، امید داشتند که تحریم غربی
ای خود را تغییر دهاد   های هسته عمومی شود و ایران مجبور شود که سیاست

فیلیاد هاموناد، وایار دفااع     . ای روبرو خواهاد شاد   واال با یک خیزش توده
تواناد رژیام را وادار    تنها چیزی که می»: کی اا آنها بود که گفته بودبریتانیا، ی
ای کند، مشااهده و یاا احسااس خطار حیااتی       نشینی در امینه هسته به عق 
اگر سطح فشار اقتصاادی باه جاایی برساد کاه منجار باه اخاتالالت         . است

ها ممکان   وقت آن های تهران بشود آن تهدیدکننده رژیم و اعتراض در خیابان
: یک مقام امریکایی هم گفته بود کاه « .های خود را عوض کنند ست سیاستا
ای  هاای هساته   رژیم شاید حاضار باشاد بهاای سانگینی بارای بلنادپرواای      »

بپردااد، اما پرسش اینجاست که مردم ایران تا چه امانی حاضر باه پرداخات   
 «.هزینه خواند بود

اماد باه دو دلیال؛    ها درسات درنی  های غربی بینی واضح است که این پیش
 3133ی جنابش   یکی قدرت نسبتا  خوب تأمین ارای دولت و دیگری تجربه

و اا آن گذشااته؛ پیاماادهای بهااار عرباای در   . حکوماات و مااردم  3133و 
کشورهای مسلمان منطقه که نتیجه مطلوبی باه باار نیااورده باود، خاصاه در      

ران وجاود  لذا تمایل به خیازش جدیادی در ایا   ... مصر، لیبی، یمن و سوریه
: طوری که یکی اا فرماندهان سپاه گفات  بینی این امر شده بود به پیش.نداشت

تر دور اا  فرض ما این است که اعتراضات ممکن است در شهرهای کوچک»
پذیری طبقه کاارگر اا عاواملی    مشکالت معیشتی و آسی . تهران اتفاق بیفتد

در امینه برخورد با آن اما ما .تواند جرقه حرکت اعتراضی را بزند است که می
 «.تجارب کافی داریم

معهذا، حتی پس اا انتخاب آقای روحانی هم، فضای سیاسی بساته بااقی   



 فرجام برجام؛ امید یا ابهام/  178

کنناد، هرچناد    های مدنی هم مثل قبال تنگناهاا را تجرباه مای     ماند و فعالیت
ولی، ایران در سطح . باشد مختصر گشایشی شده ولی اصال  قابل مالحظه نمی

شود و تحت فشاار   حقوق بشری همچنان محکوم می المللی و در محافل بین
رعایات  . باشاد  ها و احیانا  فشارهای دیپلماتیاک در میاز ماذاکرات مای     رسانه

حقوق بشر چیزی نیست که ایران بتواند آن را بارای طاوالنی مادت، نادیاده     
 .بگیرد

 ها صدمه دیدند؟ چه کسانی از این تحریم

 "هوشامند "هاا   ردناد کاه تحاریم   ک ها ادعا مای  طور که گفته شد، غربی همان
چیزی که عماال  خاالف آن ثابات    . هستند و مردم را هدف قرار نخواهند داد

صادمه ادن باه ماردم    "کردند و بلکه امید داشتند کاه   بینی  ها پیش غربی. شد
و ایان ماردم بودناد کاه صادمه       ".ایران به امید یک خیزش اجتماعی اسات 

هاا   شار وابسته به حکومت اا تحریمافراد و اق. دیدندو خیزش هم پیش نیامد
ها، ساود فاراوان هام     جان سالم به در بردند و حتی بخشی اا شرایط تحریم

هاایی کاه در دولات کناونی، مخاالف توافاق هساتند، مزایاا و          هماان . بردند
های اقتصادی هم دارند ولای ماردم عاادی چناین امکاانی نداشاتند و        انگیزه

را چندنرخی و گاران شادن کاالهاای    ندارند و با کاهش اراش پول ملی و ا
به همین دلیل بود که رهبران اپوایسیون و . مصرفی، بیشترین صدمه را دیدند

هاای   محدودیت. ها مخالفت کردند طور پیوسته با تحریم فعاالن حقوق بشر به
بانکی و کاهش اراش ریال، پرداخت شاهریه و هزیناه انادگی دانشاجویان     

ی مجبور به ترک تحصیل شدند و در داخل بسیار. مقیم خارج را مشکل کرد
 .کشور انان بیشتر اا مردان صدمه دیدند و کار خود را اا دست دادند
سارطان،  )بیشترین صدمه باه بیماارانی وارد شاد کاه داروهاای خااص       

که وابستگی به واردات داشتند، مورد نیاا آنهاا  ( اس.خونی، بیماری قند، ام کم
هاا شاامل دارو و    ها گفته بودند کاه تحاریم   ییها و اروپا اگرچه امریکایی.بود

شوند ولی مشاکالت مرباوط باه انتقاال پاول و بروکراسای        مواد غذایی نمی
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های مالی آنچنان بود که این اساتثنا را   پیچیده این کشورها و دامنه محدودیت
مرضیه وحیددستجردی، وایر وقت بهداشت درمان و آماواش  . کرد خنثی می

میلیارد دالر داروهای ویاژه، داروهاای    1/2یران ساالنه پزشکی، گفته بود که ا
تحاریم نباودن داروی ایاران یاک     "کناد و   مدرن و ترکیبات دارویی وارد می

گیاری   این گروگان»: مدیر جامعه هموفیلی هم نوشت که ".دورغ بزرگ است
تارین افاراد جامعاه ایاران توساط       تارین و قابال آسای     شرمانه اا ضعیف بی

حتای چناد روا   . ه ادعای حمایت اا حقاوق بشار دارناد   کشورهایی است ک
« .تواند پیامدهای جدی اا جمله خونریزی و معلولیت به جا بگذارد تأخیر می

ای به دبیر کال سااامان    های خاص در نامه فاطمه هاشمی، مدیر بنیاد بیماری
هاای اعماال شاده قارار      اگرچاه دارو در لیسات تحاریم   »: ملل متحد نوشت

عات تحریم، عدم امکان انتقال وجوه اا طریق سیساتم باانکی و   نگرفته، اما تب
هاا یاا توقاف جادی در      آمیز ایجاد شده که باعان دشاواری   نیز فضای رع 

مبادالت تجاری با ایران شده است، سایه سنگین خود را بربخش بهداشات و  
شوند و نیاز   هایی که در ایران تولید نمی درمان انداخته و در نتیجه ورود دارو

 «.اد اولیه دارو دچار وقفه شدهمو
در مصااحبه باا گاروه بحاران      2532یک واردکننده دارو در پایاان ساال   

 :مشکالت خود را چنین توصیف کرده است
هاای   ترکیه تقاضاانامه  "هالک"بیشتر واردکنندگان ایرانی اکنون اا بانک »

ینجاست اما مشکل ا. کند امریکا این کانال تنگ را تحمل می. کنند اعتباری می
که این بانک به علت بااال باودن تقاضاا و مادت اماان طاوالنی الام بارای        

مشاکل باه   . کناد  های جدید خودداری می تصوی  اعتبار، اا بااکردن حساب
درصد مبلا    1ها، ما باید معادل  قبل اا این محدودیت. شود جاختم نمی همین

هاا معاادل کال    گذاشتیم، اماا اکناون آن   اعتبار را به صورت نقد در حساب می
یاک  «.کنند اعتبار و یا حتی بیشتر اا آن را به علت عدم تعادل ارای مطالبه می

ای یک شرکت دارویی اروپاائی در مصااحبه باا گاروه بحاران       نماینده منطقه
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ماا  »: مشکالت وارد کردن دارو اا اروپا به ایران را چنین توصیف کرده است
مقصادنهایی را بایاد   . ارسال کنیماجااه نداریم تولیدات خود را به بندرعباس 

بعد باید . دوبی اعالم کنیم و اا آنجا کاالها باید دوباره به ایران فرستاده شوند
در . در امارات اطمینان بدهیم که محصوالت ما مورد اساتفاده دوگاناه نادارد   

تا  25این مراحل باعن . این فاصله باید محصوالت خود را در دبی انبار کنیم
 «.شود اضافی می درصد خرج 35

جایگزین کردن داروهای چینی و هندی با داروهای اروپایی و امریکاایی،  
هم به لحاظ فرموالسیون در کارخانجات داروساای و هم به لحااظ کیفیات،   

هاای گذشاته باه بیمااران      ای نبوده و مستقیما  این مشکالت در ساال  کارساده
 .ایرانی منتقل شده است

ها به مردم ایران لطماه اد، تحاریم    یما  تحریمی دیگری که مستق در حیطه
قطعات یدکی هواپیماهای مساافربری، فاروش هواپیماهاای جدیاد و تعمیار      
هواپیماهای ایران بود که اا امان کلینتون اعمال شد و سوانح هاوایی ایاادی   

 .را سب  شد و جان ایرانیان ایادی را گرفت
های آنها  قطع شد و حساب ها انتقال پول اا خارج به ایران توسط خانواده

حتی ارسال پول برای امور خیریه به ایران توسط ایرانیاان  . هم مسدود گردید
 .خیّر مقیم خارج، با مشکل روبرو شد

ها در ایران گساترش یافات کاه     فساد و شبکه قاچاق، متعاق  این تحریم
. هم اقتصاد ملی را تخری  کرد و هام اخاالق اجتمااعی را هادف قارار داد     

قاچاق به تدریج به بخش مهمی اا اقتصاد سایه ایاران تبادیل شاد کاه      شبکه
این شابکه قاچااق   . میلیارد دالر هم گفتند25حجم آنها را چندین مسوول تا 

بارادران  »ناژاد اا آنهاا باه     پای سپاه پاسداران را هم پیش کشید کاه احمادی  
فسااد   همسایگی دو کشور عراق و افغانستان که غرق در. نام برد« چی قاچاق

 .کردند هستند، سرایت این پدیده شوم را به ایران تسهیل می
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 ی پرهزینه یک چرخه: ها دو دیدگاه متفاوت در مورد تحریم

 اول ـ دیدگاه غرب

امروا مشخص شده است که دو دیدگاه در غارب در رابطاه باا انقاالب     
 :ایران وجود دارد

الی، امریکاا باا   طلبان، صاحبان ضایع نظامی ا نفتی ا م   یکی دیدگاه جنگ
متحدانی در بریتانیاست که درصدد سرنگونی جمهوری اسالمی بوده و هنوا 

، اعماال  3116ها را با این هدف، اا هماان ساال    این گروه تحریم. هم هستند
کردند که اوال  ا توان اقتصادی ا سیاسی ا اجتماعی ایاران را تحلیال برناد و       

المی را همچاون شاوروی   اگر شورش و اعتراض مردمی، نظام جمهوری اسا 
 ؛(مانند عراق صدام)سرنگون نکرد 

در چند مرحله هم به ایان طارح   . ثانیا  ا با حمله نظامی، کار را تمام کنند 
در انتخاباات  )نزدیک شدند و بنا به دالیلی که عمدتا  ابتکار مردم ایاران باود   

ند و این گروه در امریکا، بسیار قدرتمند هسات .، موفق نشدند...(3132، 3164
های سیاسی ا اقتصادی ا تبلیغاتی وسیعی که دارند تااکنون در جهاان      با اهرم
ها میلیون نفر  ها نفر را کشته و ده ها جنگ راه بیاندااند و میلیون اند ده توانسته

ها سال بر مردم جهان ساوم   صدها دیکتاتور را ده. اند را به فقر و فاقه کشانده
کوشاش کارد کاه     3132خااتمی در ساال   حتی موقعی کاه   .اند  تحمیل کرده

مسائل را با امریکا حل کند، بوش پسار ا کاه وابساته باه ایان گاروه باود ا          
نامید تا شارایط را بارای حملاه باه      "محور شرارت"مخالفت کرد و ایران را 

را، تجارت و  "یاغی"های کشورهای  آنها تخری  ایرساخت. ایران آماده کند
ظاامی ا نفتای ا ماالی امریکاا و غارب        گشایش جبهه کااری بارای صانایع ن   

جانبه امریکا  ها ا که اا دخالت یک  گروه دوم در غرب عمدتا  اروپایی.دانند می
ا به کمک بریتانیا ا در عراق ناراضی هستند، با سرنگونی جمهوری اساالمی   

باشاند و در   ی اقتصاادی مای   مخالفند و درصدد تعامال و مماشاات و رابطاه   



 فرجام برجام؛ امید یا ابهام/  187

هام   1+3ایان گاروه در   . اناد  جلاوگیری کارده   مواردی هم اا شروع جناگ 
تردیدی نیست کاه هار دو گاروه، مخاالف     . دارند( روسیه و چین)متحدانی 

اند تا به اهاداف   و آن را اهرمی کرده. ای هستند دسترسی ایران به سالح هسته
اناد،   هاا بارده   منافعی که روسیه و مخصوصا  چین اا این تحاریم . خود برسند

جمهوری اسالمی به دلیال ماشاین دیپلماسای    . دهد می ارقام نجومی به دست
ناژاد ا    ضعیف خاود ا مخصوصاا  دیپلماسای پوپولیساتی ا ابتاذال، احمادی        

اسارائیل ایان کشاور    . بیشترین کمک و تدارک را برای گروه اول، فراهم کرد
سال گذشته منشاء جنگ و دشامنی و خاونریزی و    65آپارتاید منطقه که در 
طلا    ای در دست این گروه جناگ  قه بوده است، بهانهفقر و بدبختی در منط

 «.امنیت اسرائیل در خطر است»کنند که  باشد که مرتبا  بیان می می

 دوم ـ دیدگاه رهبران ایران

ثباات کاردن    ای به عنوان پوششی برای بای  مسألة هسته»هایی چون  گزاره
المی آنجا که غرب با موجودیت جمهوری اسا »و یا اا « .حکومت ایران است

و یاا  « .مشکل دارد، ایران چه همکاری کند و چه نه، مورد لعن خواهاد باود  
تواند جمهوری اساالمی   پذیرش توافق و نه مقابله با آن، اهری است که می»

هایی که جمهاوری   چالش»: های صریح رهبری و یا این گفته«.را اا پا بیاندااد
نه یک تحلیل بلکاه   این. روست چیز جدیدی نیست اسالمی امروا با آن روبه

های ما در خلیج فاارس هادف    ها و کشتی امانی نفتکش... یک واقعیت است
امانی بود که عراق بندرگاه نفتی اصلی ما در جزیازه خاارک   . گرفتند قرار می

ماا هماه   . ایام  ما این حوادث را به چشم خود شاهد باوده . کرد را بمباران می
« .بارای ماا چیاز جدیادی نیساتند     ایام و ایان فشاارها     ها را تجربه کارده  این
در جای دیگری رهبری موضوع را ( 2532ژوئیه  22تارنمای رسمی رهبری )

این تصور که علت دشمنی جبهه استکبار اتخاذ سیاست و »: کند بیشتر باا می
علت همه فشارها موضاع مساتقل و   ... یا تصمیمات خاصی است، غلط است
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هاا،جمهوری   رغام تحاریم   باه . ..عدم تسلیم در مقابل سیستم هژمونیک است
های سیاسای،   سال گذشته ایران با تحریم 11طی ... تر شده است اسالمی قوی

امنیتی، نظامی و اقتصادی ایادی روبرو بوده است، اما ملت ایران این فشارها 
ملت ایاران  ... تر هم شده است را خنثی کرده و به واسطه مقاومتش حتی قوی

خواهاد شاد و ایان دشامن را خشامگین کارده       هرگز در برابر فشار تسلیم ن
کنندگان در ششمین همایش ملی نخبگاان جاوان    در دیدار با شرکت)« .است
و یاا   "امان به نفع ایران اسات "و یا اینکه ( 2532اکتبر  1سایت رهبری  وب

اگر به نتیجاه نرساند،   . ثمر است غرب درخواهد یافت که قلدری با ایران بی"
 ".روناد  هاا باه تادریج تحلیال مای      کناد و تحاریم   رخوت به تدریج غلبه می

ی غرب  طرفداران این نظریه، تحریم دولت دکتر مصدق و پایداری او، مقابله
با قیمت باالی نفات پاس اا انقاالب، توساط عربساتان ا امریکاا در دوران        

میلیاارد دالر   4باه   23کاه درآماد ارای ایاران اا     3336تاا   3331جنگ، در 
در ایان  . دانناد  ها می اثری تحریم مت و پایداری و بیکاهش یافت، دلیل مقاو

. شاود  غرب یا استکبار یکپارچه دیده می. ها، غرب تفکیک نشده است تحلیل
. شاود  عالوه بر آن اا متحدان واقعی جمهوری اسالمی در جهان، غفلات مای  

ناک بوده و ایران را به سوی نابودی  در آینده خواهیم گفت که این نگاه خطر
با این دیدگاه ایران خود را برای درگیری دراا مدت در منطقاه آمااده    .برد می
هاای کلای اقتصااد مقااومتی هام در ایان        رسد که سیاست به نظر می. کند می

در یک اقتصاد مقاومتی کشاور باه رشاد خاود     »: گوید رهبری می. راستاست
باه عباارت دیگار    . شاود  پذیری آن کام مای   دهد، اما همزمان آسی  ادامه می

در دیادار  )« .طور جدی صدمه ببیند تصاد ما نباید به واسطه توطئه دشمن بهاق
تارنماای   2532ژوئیاه   23هاای علمای و فنای     با محققین و مسئولین شرکت

 .(رهبری
هاا در ماورد ایاران یکپارچاه اسات و در جهاان کناونی         نه دیدگاه غربی

. اسات گااه رهباران جمهاوری اساالمی مطلقاا  درسات        العنان و نه دید مطلق
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اکنون به جز رهبری و جناحی اا پیروان ایشان سایر مساووالن اجرایای و    هم
در سطور آینده پیشنهاد . مسووالن گذشته هم این برداشت را اا غرب ندارند

رفت اا این بحران را خواهیم داد ولی این امر محرااست کاه دو طارف    برون
د و تبلی  و بااگشات  ان گذاری کرده ها سال برای اهداف خود سرمایه قضیه ده

ای ایاران،   های هساته  پیشرفت. ها کار مشکلی است اا این راه و تغییر دیدگاه
ها خبر ناداریم و شااید باا     ما اا ارقام دقیق هزینه. بسیارگران تمام شده است

شرایطی که بوده است، هیچکس هم خبر نداشته باشد ولی روشن اسات کاه   
هاای    الهایی، آنهم بدور اا چشم دستگاهچنین کا خرید اا بااار سیاه و قاچاق 

اا طرف دیگار  . جاسوسی و ضدجاسوسی غرب، بسیار گران تمام شده است
ای کاااه باااا  هاااا را ناااه تنهاااا باااا انااارژی هساااته  غااارب هااام تحاااریم

 "حقاوق بشار  "، "دخالات در منطقاه  "و  "های دوربرد موشک"،"تروریسم"
باا احمات فاراوان و     اوباماا . پیوند داده و بسیار قضیه را پیچیده کرده اسات 

خواهاد آن را اا دسات    هوشیاری ایاد اجماعی تشکیل داده که امریکاا نمای  
اا ایان گذشاته   . تواند در آن شکاف ایجااد کناد   بدهد و ایران به سادگی نمی

هاا توساط کنگاره تصاوی  شاده کاه االن در اختیاار         بخش مهمی اا تحریم
شاوند و   ی لغو نمای طلبان است و به سادگ خواهان و در واقع جنگ جمهوری

تواند ایران راحتی بین منافع دو حزب امریکا باه   بروکراسی پیچیده امریکا می
 26. ای نیسات  کار سااده  همها توسط جامعه اروپا  لغو تحریم. گروگان بگیرد

ایان  »: قول یک مقام اروپایی با گاروه بحاران  به . کشور باید به اجماع برسند
. تر است، درست نیسات  وپا اا همه آسانهای اتحادیه ار فرض که لغو تحریم

برای صعود به این قله تالش ایادی شد و به همین ترتی  پایین آمادن اا آن  
 «.هم کاری پراحمت برای اتحادیه اروپا خواهد بود

اند، بااگشت آنهاا باه    هایی که اا ایران فاصله گرفته اا این گذشته، شرکت
تار   کاار مشاکل    نعت نفت اینبااار ایران مشکل خواهد بود مخصوصا  در ص

خریدند، تجهیازات و   خام می هایی که اا ایران نفت خیلی اا پاالیشگاه. است
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هاا   خاام ساایر کشاور    آالت خود را تغییر داده و آن را مناس  با نفات  ماشین
اند و بااگشت به وضاع قبلای بارای آنهاا پرهزیناه خواهاد باود،         ق دادهیتطب

هاای شاورای امنیات     تحریم. اشباع است مخصوصا  در شرایطی که بااار نفت
هاا کشاور و    های ایران ده خالصه اینکه تحریم. هم خود داستان دیگری دارد

را درگیار کارده   ... المللی اقتصادی، حقاوق بشاری، سیاسای    چندین نهاد بین
هاای پارپیو و خمای دارد کاه بادون       هاای پیچیاده و البیرنات    است و الیاه 

 .پذیر نیست کانتجدیدنظرهای جدی در دو طرف، ام

 سال تحریم ایران 91گیری از  بندی و نتیجه جمع

هاا و رشاد پیشارفت دساتاوردهای      واقعیت این است کاه رشاد تحاریم    -3
هاا ایاران را وادار باه     به عبارت دیگر تحریم. اند جهت بوده ای ایران هم هسته

اناد   ها با این هدف بوده اگر تحریم. اند ای خود نکرده های هسته توقف فعالیت
 .اند ای خود بکشد، ناموفق بوده های هسته اا فعالیت  که ایران دست

ای مستقل با دینامیزم و مکانسیم درونی خود تبدیل  ها به پدیده تحریم -2
، جامعه اروپا، ژاپن، هناد،  1+3ها نوعی مصالحه در بین  در واقع تحریم. شده
رهزیناه و هام   هاای پ  که هام تنادروها کاه خواهاان مجاااات     . بوده است... 
در واقاع  . روهاا را کاه خواهاان پرهیاز اا جناگ هساتند، راضای کناد         میانه

 .ها، بر آیند نظر دو گروه هستند تحریم
هاای   های مافیایی و بااار قاچاق و دالل ها رشد گروه در دوران تحریم -1

های جاسوسی غرب هام هادایت    در مواردی توسط دستگاه ساب هوع که چتنم
اند و در مواردی  أثیرگذار جدی بودهت ،های ایران فزایش هزینهاند، بر ا شده می

. های تکنولوژیک هم همراه آنها بوده اسات  های مالی، تخری  عالوه بر هزینه
 .اند شده افزاری اعمال می افزاری و سخت که اا طریق نرم

ها، نه شرایط حقوق بشر در ایاران بهتار شاده و ناه      در دوران تحریم -2
بلکاه ایان   . نامند، کمتار شاده   می "دخالت ایران در منطقه"ها  آنچه که غربی
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اناد بارای اداماه رفتارهاای گذشاته داخلای و        شده "مجوای"ها خود  تحریم
مخصوصاا  در داخال و تضاییع حقاوق ماردم و      . خارجی جمهوری اسالمی

 .نقض حقوق بشر
در . ها هم خود کمتر اا نتایج مخرب جنگ نیساتند  آثار انسانی تحریم -1
هزار کودک اا کمبود دارو و خوراک کاودک   155اق اگر در دوران جنگ عر

. و حدود یک میلیون نفر اا سالمندان و انان اا فقر و کمبود دارو تلف شدند
اناد و   ها چه تعداد اا بیماران را به مردن داده در ایران آماری نیست که تحریم

و فساااد و  هااا چقاادر در ایجاااد بیکاااری و مهاااجرت و اعتیاااد ایاان تحااریم
اند و اا این گذشته،  گری و در واقع تخری  نیروی انسانی نقش داشته قاچاق

تحریم دست حاکمیت را در ایجاد تبعیض و حمایات اا طرفاداران خاود و    
 .تشدید محرومیت و تهدید و تحدید غیروابستگان به خود، باا گذاشته است

ماادگی بارای   ی اولیه برای آ طل  غرب، تحریم را مرحله جناح جنگ -4
چیازی کاه در عاراق، لیبای، ساودان      . داناد  جنگ و تغییر رژیم در ایران مای 

بااا . انجااام شااده اساات ... یوگسااالوی سااابق،( تباادیل آن بااه دو کشااور )
کشور هدف را ... تدریجا ، توان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تبلیغاتی ها تحریم

 .دهند کنند و کارایی حمله بعدی را افزایش می مستهلک می
در ایان کشاور مرتباا      "اتااق فکار  "هاا   ی دولتی امریکا و ده چندین اداره

... اثرات تحریم را روی بخش انرژی، اقتصاد، سیاست، جامعه، حقوق بشر و 
های غلط ما، صدها ایرانی را هم باه خادمت    کنند و با سیاست ایران رصد می

اا تعاداد   بدون تردیاد . چه به شکل محقق و چه به شکل جاسوس. اند گرفته
های سایر کشورها در ایران هام   خانه ایادی اا کارمندان و کارشناسان سفارت

 .کنند تا فقدان سفارت خود در ایران را، جبران کنند خدمات دریافت می
طلبااان تأثیرگااذار امریکااایی ا نئوکانهااا و حامیااان اساارائیل ا و       جنااگ

کناد کاه    توقاف مای  ایران تنهاا اماانی   »طلبان اسرائیلی هم معتقدند که  جنگ
ای اا هزینه عدم انجاام ایان کاار بیشاتر      هزینه حرکت به سمت سالح هسته
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در . «تواناد ایان هادف را عملای کناد      تنها تهدید موجودیت رژیم مای . باشد
و هیأت حاکمه امریکاا، دالیال    "های فکر اتاق"بررسی دقیق و جامع نظرات 

دارد که حتی اوباما هم خوبی برای قصد نهایی تهاجم نظامی به ایران، وجود 
آن را نبایاد  . ای کرد  در یک سخنرانی رسمی، ایران را تهدید به بمباران هسته

 .کنند چیزی که بعضی اا مسووالن ما فکر میفقط بلوف به حساب آورد،

 [5]ای در ایران سوم ـ انرژیِ هسته

 مفروضات

توسط شااه بنیااد گذاشاته شاد، یاک       3112ای که در سال  برق هسته -3
هاای بیمارگوناه    طرح استعماری و در چارچوب منافع غارب و بلنادپرواای  

ای داشت کاه در چاارچوب وظاایف     شاه قصد ساختن بم  هسته. شاه، بود
ای غرب و اسرائیل و بدون نظار   ژاندارمی منطقه و همکاری کشورهای هسته
 [4.]کارشناسان ایرانی و منافع ملی، معنا داشت

تنهاا اا همکااری در اتماام نیروگااه اول      ، غارب ناه  3116با انقالب  -2
درصد پیشرفت داشت امتناع کرد کاه جلاوی همکااری     35بوشهر که حدود 

سایر کشورها با ایران را هم گرفت و در نتیجه ایران را به بااار سیاه و قاچاق 
کرد و در  های ایران را رصد می غرب فعالیت. مخفی سوق داد و مخفی و نیمه

فروشی و آلوده ساختن اطالعاات هام، کوتااهی     ی ، گراناین فرآیند اا تخر
 [6.]کرد نمی
ای  ولای تحقیقاات هساته   [ 3.]ای در ایران اقتصادی نیسات  برق هسته -1

؛ ...برای امور پزشکی ا درمان و تشخیص ا کشااورای، صانعتی، خادماتی و    
فتاوای رهباری در تحاریم    . حیاتی است و ایران باید گسترده باه آن بپاردااد  

ای ایاران را اا مادار امنیتای ااستراتژیک      هاای هساته   ای، فعالیت ستهسالح ه
 [3.]ای اقتصادی ساخته است و آن را مقوله. خارج کرد
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به بعد و رویکرد پیشارفت آن در   3145ای ایران اا  های هسته فعالیت -2
ها، موج  ایجاد مستمساکی شاده اسات     بااار غیررسمی و بعضی اا فعالیت

درصادد   2551سی امریکاا اعاالم کنناد کاه ایاران تاا       های جاسو که ساامان
اش را گازارش   هاای گذشاته   ای بوده و حاال باید فعالیت ساخت سالح هسته

 [35.]کند
( تحقیقااتی یاا صانعتی   )ایران برای مصارف خود  NPTطبق مقررات  -1

در ایار    درصد و حتی بیشاتر را دارد و ایان فعالیات    25و  1ساای  حق غنی
، 1+3امروا امریکا و متحدانش در . لمللی، کامال  قانونی استا نظر آژانس بین

 .ها قرار داده است ایران را، گروگان لغو تحریم "آامایی راستی"
ای را در  ی تکنولاوژی هساته   ها، ایران توانسته توساعه  علیرغم تحریم -4

ساای، ساخت میله ساوخت، کیاک ارد، سااخت ساانتریفیوژهای      مورد غنی
در غارب ایان   . ، پایش ببارد   های جدیدتر آن ر مورد نمونهقدیمی و تحقیق د

ای ا مانناد    برداشت وجود دارد که ایران بالقوه قادر به ساخت ساالح هساته  
امری که در جهاان منعای نادارد    . باشد کشور دیگر در جهان ا می  25حدود 

لذا، دو دیادگاه در غارب باه وجاود     . ولی نباید به ساخت سالح منجر شود
 :آمده است

دیدگاه اوباما که ایران باید اطمینان بدهد که اا این توان باالقوه بارای    -6
آاماایی و   ای استفاده نخواهد کرد و این احتیاج به راستی ساخت سالح هسته

تدریج و در دراامدت، باا توجاه    ها هم باید به امان طوالنی دارد و لذا تحریم
 .به انکشاف صداقت ایران، لغو یا تعلیق شوند

طلبان امریکا و اسرائیل که با اورگویی معتقدند که ایران  گاه جنگدید -3
ای خاود را ناابود و یاا اوراق کناد      باید تمامی امکانات بالفعل و بالقوه هسته

با ایاران، باروا    1+3ای  برآیند این دو دیدگاه در مذاکرات هسته(. مانند لیبی)
های آقای کری  عالیتبه ف. و ظهور یافته و کار را مشکل و پیچیده کرده است

 .در مورد اقناع عربستان و اسرائیل در مورد توافق با ایران باید توجه کرد
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دانند که قادر به شاروع جناگ    طلبان غرب می در شرایط کنونی جنگ -3
هاا و ماذاکرات را طاوری     دیگری در منطقه نیستند ولی باید شارایط تحاریم  

سااند و اا طرف دیگر؛ اوباماا  پیش ببرند که این امکان را برای آینده ممکن 
و حزب دمکرات امریکا و اکثر کشورهای اروپایی، ژاپن و چین و روسیه باه  

 :ایران چگونه باید باای کند. ای ایران هستند ی هسته ی قضیه دنبال مصالحه

 [55] 3159توافق ژنو، نوامبر 

اباط  یک نقطه تحول تاریخی در ر 2531تردیدی نیست که توافق ژنو در نوامبر 
ماهاه و تمدیاد مجادد     4تمدیاد  . مخصوصاا  باا امریکاا   . ایران و غرب اسات 

( امریکاا )ی خونین غارب   گیری مقابله ماهه آن تاکنون اا تشدید و سرعت هفت
ای را کاهش داده و مفید بودن ماذاکره را   با ایران، جلوگیری کرده و تنش منطقه

ن مواضع دو طارف  هرچند تمدید جدید خود حکایت اا دور بود. عیان ساخته
اگار بااا   . دارد که خوشایند نیست و ما در ادامه مطل  به آن خواهیم پرداخات 

مذاکرات تمدید شاود باه معنای کااهش جادی       2531هم پس اا اول جوالی 
اگار در آیناده ماذاکره هماراه باا تشادید       .شانس موفقیت مذاکرات خواهد بود

ا آن به عناوان یاک اهارم    گویند که ا طلبان امریکا می تحریم باشد ا آنچه جنگ 
هرحال دیپلماسی، تنهاا   به. تر باشد خط ندرت، کم استفاده شود ا ممکن است، به 

هایی برای ایاران نهفتاه    معهذا، در این گفتگو تهدید. راه برای حل مناقشه است
 [32.]است که در جای دیگر مفصل به آن پرداخته شده است

 .ی توافق ژنو ها در مورد ادامه نظرات غربی

 طلبان اول ـ نظر جنگ

( ISIS)المللی امنیات   رئیس انستیتوی علمی و بین 2532در سوم دسامبر 
ای ایران تأسیس شاده و رئایس آن    که مخصوص رصد کردن تحوالت هسته

دوران [ 31]ای صافحه  22یک ضدایرانی بسیار افراطی است در یاک تحلیال   
د کرده که بادون شاک   سال پیشنها 25آامایی ایران را در این مذاکرات  راست
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هاای   دام انداختن ایران، البتاه بادون لغاو تحاریم     ای است خطرناک در به تله
هاای حتای    شورای امنیت و محدود کردن همراه با رصدکردن، تمامی فعالیت

الذکر هام هسات،    نویسنده این گزارش که رئیس انستیتوی فوق. نظامی ایران
ای دارد و در گذشته باه دنباال    های مخفی هسته معتقد است که ایران فعالیت

هاای   کند که در ساال  ای بوده است و به کسانی اشاره می ساخت سالح هسته
او کاه باه ناچاار امار     . اناد  گذشته اا ایران گریخته و اطالعاتی به غارب داده 

تحقیااق و توسااعه را باارای ایااران پذیرفتااه ولاای باار محاادود کااردن تعااداد  
پروتکال الحااقی را بارای ایاران حتمای      او پذیرش . سانتریفیوژها تأکید دارد

او باه احمات داشاتن    .کناد  ها را فوق آن تعرباف مای   داند وحتی باارسی می
 2ساانتریفیوژ نسال    3555یاا  ( IR-3)سانتریفیوژ نسال یاک    1555تا 2555

(IR-2m )داند مشروط بر اینکه ذخیره اورانایم غنای    را برای ایران، مجاا می
او ماااد سانتریفیوژ بر این تعداد را، نابود . ددرصد، بسیار کم باش 1/1شده تا 
( Breakout Time)ای  او امان دسترسی ایران به سالح هسته. خواهد شده می

ای  که اگر ایران تصمیم به ساخت ساالح هساته  . گیرد را یک سال در نظر می
او تحریم کاالهاای حسااس را   .العمل داشته باشد داشت، غرب فرصت عکس

کاربن،   خواهد و کاالهایی با منظاور دوگاناه مانناد الیااف      همچنان برقرار می
را جازء ایان    تجهیزات کامپیوتری، مواد خام و غیره والوها، ،های خالء پمد
 .کند ی حساس ذکر می کاالها

اا طاارف ایااران در مااورد  IAEAاو باار روشاان شاادن کاماال سااواالت  
هاای نظاامی   بدون اطالعات در ماورد کار »های گذشته تأکید دارد که  فعالیت
رویم و کای باا کای     ای ایران در گذشته، نخواهیم دانست که به کجا می هسته

داناد و مصااحبه باا     او باادیاد اا پاارچین را ضاروری مای    «.کند صحبت می
 IAEAکناد، اا طارف    ای ایاران کاه ناام آنهاا را ذکار مای       متخصصان هسته

نیت ایاران،  داند و عدم موافقت ایران با اینکار را حمل بار ساوء   ضروری می
 .کند می
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خالصه این که تقاضااهای دور و دراا ایان آقاا کاه مساتقیما  باا هیاأت        
طلبان امریکا در تماس است، آنقدر طاوالنی و شادید و    کننده و جنگ مذاکره

او در دساتگاه  . باشاد  غلیی است که یادآور یک قرارداد ترکمانچای جدید می
 . گیری امریکا ذینفوذ است تصمیم

 رن تعامل با ایراندوم ـ طرفدا

« جلاوگیری اا ادوخاود در جهاان   »گروه متعادلی که رسالت خود را در 
باشاد؛   مای  (International Crisis Group)« المللی بحران گروه بین»داند،  می

ای ایاران و خاورمیاناه    بسیار سیستماتیک و نسبتا  بیطرفانه روی مسئله هساته 
[ 32.]ین گزارش منتشر کارده اسات  کند و تا حال در مورد ایران چند کار می

 :آن عبارتند اا[ 31]پیشنهادات این گروه در جدیدترین تحقیقات
حال،   ایران و امریکا یک کانال ساکت دیپلماتیاک، تاا رسایدن باه راه     -3

 .ایجاد کنند
به طاور ماواای بایاد کوشاش کنناد تاا        1+3اعضای جامعه اروپا در  -2

 .یل را کاهش دهندحساسیت کنگره امریکا و اعراب و اسرائ
ابتدا باید بر یک توافاق جاامع متمرکاز باشاند، قبال اا پارداختن باه         -1

 .جزئیات
را  1+3کنگره امریکا اا تصوی  هر تحریمی که مذاکرات و وحادت   -2

باه جاای آن اوباماا و کنگاره روی     . تحت تأثیر قارار دهاد، خاودداری کناد    
. ید تصاوی  شاوند  هایی کار کنند که در صورت شکست مذاکرات با مصوبه

 .ها در صورت شکست مذاکرات یعنی عمال  تشدید تحریم
ساای و کوتااه باودن اماان سااخت بما        امریکا ظرفیت باالی غنی -1

(Breakout time )  سااای و   ایاران محادودیت غنای   . را قبول نخواهاد کارد
تواان این خواهد باود کاه ایاران    . خاموشی سانتریفیوژها را نخواهد پذیرفت

نعتی را برای یک دهه یا بیشتر به تعویق انادااد در عاوض تضامین    تولید ص
 .های خود را بگیرد تأمین سوخت نیروگاه
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می و کیفی ایران در مراحال  های کّ ی برنامه انعطاف روی توسعه 3+1 -4
 .بعدی را داشته باشند

، (Breakout time)ای  هساته  برای جلوگیری اا کوتاهی امان ساخت بما   -6
IAEA دیدا  ایران را کنترل کندباید ش. 
روی یک نقشه راه توافق کنند که شامل سه فااا خواهاد    1+3ایران و  -3
بارای دو امار مهام الام     IAEAطول هر فاا باید طوری تعیین شود کاه  .بود
که دو تاا ساه ساال    ( PMD)در مورد سالح کشتار جمعی تحقیق یکی  :دارد

ساال اماان    6تاا  1تر کاه   عگیری وسی خواهد و دیگری ترسیم نتیجه وقت می
 .الام دارد

ای تعلیاق خواهناد شاد و ناه      های مربوط به هسته در فاا اول تحریم -3
هاا در   در فاا دوم باید لغو بعضی اا تحریم را عملی کنند و بقیاه تحاریم  .لغو

سال بعاد اا تکمیال فااا دوم     35تا  1پایان فاا سوم متوقف خواهند شد که 
 .خواهد بود

بینی این گروه تحقیقاتی  که دوره امانی پیشنهادی و پیش شود مالحظه می
سال طول خواهد کشید تا شرایط به حالت  33سال و حداکثر  32هم حداقل 

 [34.]عادی باا گردد

 شرایط از دید یک نگاه ملی چگونه است؟

 ها فرض پیش

ی قانون اساس که مرباوط باه حقاوق ماردم، مناافع ملای،        بخش عمده -3
[ 36.]شاود  شود، تعطیل شده و باه آن عمال نمای    نیت ملی میمصالح ملی و ام

قاانون   343عدم تعریف جارم سیاسای و عادم تشاکیل هیاأت منصافه اصال        
ی حقاوق   اساسی، وجود دادگاه انقالب و دادگاه ویژه روحانیت، نقض گسترده

کرده و با ایان   "امنیتی ا اطالعاتی "بشر در جمهوری اسالمی؛ فضای جامعه را 
کاوچکترین  . دهناد  الف قاانونی را ماأموران اطالعااتی انجاام مای     بهانه، هر خ
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. شاود  رصاد مای  ... تحرک دانشجویان، کارگران، انان فعال، فعااالن سیاسای و  
ترین کار غیرقانونی است که حتی باه دفتار آقاای مطهاری نمایناده       شنود رایج

مجلس و دفتر آقایان هاشمی و خاتمی راه پیدا کرده ولای جاسوساان اسارائیل    
های اطالعااتی   کند و دستگاه ا فراغ بال، در روا روشن، دانشمندان را ترور میب

شاود، ترانزیات    میلیارد دالر کاالی قاچاق وارد مای  21تا  25سالی ! گرند نظاره
های  کند و دستگاه بیداد می... مواد مخدر و فساد گسترده مالی ا اداری، رشوه و 

گانگی گویای این است که بارای ایان   این دو. گر هستند اطالعاتی باا هم نظاره
 .ها، ارحج است ها حفی فضای امنیتی ا اطالعاتی و رصد داخلی دستگاه
ها ملماوس باوده و ماورد اقارار و      ی امینه های جامعه در همه بحران -2

 [33.]باشند توصیف مسؤولین می
هاای   ها، با شایوه  کوشش و تقالی مسووالن در مورد رهایی اا بحران -1

 [33.]تاکنون جواب نداده و عمال  به شکست انجامید حاکمیت،
کنناد و یاا اا آن    ی جهانی یا بر علیه ایاران عمال مای    ی جامعه عمده -2

 [25.]اند کنند و یا اا آن قطع امید کرده سوءاستفاده می
حاکمیت قادر نیست اا تمامی امکانات مادی و معنوی جامعه استفاده  -1
 [23.]کند
اری همراه شده است با تشاکیل بانادهایی کاه عماال      مد ی حکومت شیوه -4

 .و فقط اهداف گروهی برای آنها اولویت دارد[ 22]اند جلوی توسعه را سد کرده
سیاست، اقتصاد، فرهنگ، توسعه، تکنولوژی، رفاه و اخاالق گروگاان    -6

دیدگاهی استراتژیک ا اعتقادی و آرمانی است که با واقعیت جامعه و جهاان   
 [21]فاصله دارد

داران جهانی باا جمهاوری اساالمی محارا      دشمنی گروهی اا سرمایه -3
داری جهانی تفکیاک   است ولی حاکمیت نتوانسته این گروه را اا کل سرمایه

 .کند
القاعده باید طرفدار انقالب باشند  ی افکار عمومی جهان که علی عمده -3
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ساتند و  ا مخصوصا  در غرب ا اا انقاالب ایاران اده شاده و مخاالف آن ه     
 .کنند انقالب را منفی ارایابی می

 انقالب؛ وقوع یک انفجار

. ، یک انفجار در شرایط حاکم بر منطفه باود 3116تردیدی نیست که انقالب 
آتاتورک و رضاشااه  . مذه  اا دوران صفویه دیگر منشاء انقالب نبوده است

کنناده ماذه     کوشیدند که یک حکومت غیرمذهبی که در عین حاال کنتارل  
خط رسامی ترکیاه را هام    . آتاتورک پیشرفت بیشتری کرد. شد، ایجاد کنندبا

های اخیر احزاب اسالمی  در سال. عوض کرد ترکیه را به دست نظامیان سپرد
ها برگردانند و یکنوع دموکراسی  با احمت توانستند، نظامیان را به سربااخانه

ا پادر ترکیاه مادرن    بند ایجاد کنند و هنوا به میل یا به اجباار آتااتورک ر   نیم
سااله   34ولی رضاشاه که تا این حد هم پیش نرفت و در یک دوره . نامند می

با قدرت دیکتاتوری کرد، پس اا سقوط و حاذف او اا حکومات؛ اساالم و    
شعائر و مناسک عمومی آن سر اا دوران سارکوب بارآورد و حیاات مجادد     

با  22وب خرداد و بعدا  پس اا سرک 12محمدرضا شاه پس اا کودتای . یافت
ادایای کناد، ولای     پیچیدگی و هوشیاری بیشتری اا پدرش، سعی کرد اساالم 

ی  مقتدرانه با مظااهر مدرنیتاه   21تا  25یک روحانی که در سال . فایده بود بی
، وابستگی باه امریکاا و اسارائیل،    ها محمدرضا شاهی ا یعنی رأی دادن خانم 

رهبار   3116باود در ساال   ا مخالفات کارده   ... اصالحات ارضی، موسیقی و
مدرنیسام رضاشااهی و محمدرضاا شااهی و      انقالبی شد کاه بار علیاه شابه    

مااه   تا بهمان  14ماه  دوران انقالب ا دی  . وابستگی او به غرب، قیام کرده بود
ا در عین حال که دوران اعتراض به حقاوق اا دسات رفتاه ماردم باود،        16

، اخالقی، دموکراتیاک،  آرام، بدون خشونت. رویکردی مدرن و تمدنی داشت
هام باود و در واقاع انقاالب در تاداوم      ... آمیز، بدون منافع فردی و مسالمت

و . اهداف مشروطه، جنبش ملی شدن نفت و ایجاد یک دمکراسی مدرن باود 



 195/  مذاکرات بحران یا بحران مذاکرات

این انقالب؛ روشنفکران غرب را جذب و حاکمان آنان را مردد ساخت که اا 
انستند که دیکتااتوری شااه را   د توی این انقالب چی درخواهد آمد؟ مردم می

خواهند و رهبری امام خمینی را پذیرفته بودند و روشنفکران مردد، راهی  نمی
دانساتند کاه اا درون ایان انقاالب مردمای،       جز پذیرش آن نداشته ولی نمی

آمیز ضددیکتاتوری و ضداستبداد و ضداساتعمار چاه چیازی ظااهر      مسالمت
خیلی ترسایدند کاه ممکان اسات در     فقط مستبدان منطقه اا آن . خواهد شد

کشورهای آنها هم، این انقالب تکرار شود و چون غارب و حتای شارق آن    
موقع بر این کشورها مسلط بودند و تغییر حاکمان منطقه را در جهات مناافع   

مشروط و طبق آداب دیپلماسای،  . دیدند، احتیاط را اا دست ندادند خود نمی
ولای ایرکاناه و هوشایارانه درصادد     انقالب ایران را باه رسامیت شاناختند    

تساخیر سافارت   . های آینده ایان انقاالب، برآمدناد    العمل رصدکردن، عکس
امریکا که خالف عرف رسمی جهانی بود و شعارهای ضدغربی و ضدشرقی 

آماد کاه    و تبلیغات بر علیه شرق و غرب، اا این تصور رهبران انقالب برمای 
. واهاد جهاان را دگرگاون کناد    خ مولود جدیدی در جهان متولد شده که می

پیش اا شرق، غرب آن را علیاه خاود   . داری و مارکسیم چیزی غیر اا سرمایه
بقیه منطقه ا به جز عراق  .داد گیری هم علنا  آن را نشان می دانست گروگان می

العمل بر علیاه   ی حکومت غرب بود، لذا غرب به عکس و سوریه ا در حیطه 
اشاتباه اساتراتژیک دیگاری کاه     . ی آن برآمدآمدهای احتمال این انقالب و پی

شرق کرد و آن اشغال افغانستان بود، برای غرب امکانی فاراهم کارد کاه بار     
ی غرب باا شارق    مقابله. علیه شرق و انقالب ایران تواما  دست به توطئه بزند

مستقیم، آنی و علنی شروع شد و مقابله با انقالب ایران، پیچیده، غیرمساتقیم  
این مباراه اا فعال کردن اساالم متحجار، مقادور    . رفت ، پیش میو با احتیاط

اسالم متحجر اا یک طرف ضدکمونیسم باود ا تشاابه باا غارب ا و اا       . شد
. طرف دیگر مشترکانی صوری با اسالم در ایران ا تشابه با انقاالب ا داشات    

کشوری مسالمان توساط یاک حکومات الئیاک      . کار بسیار مشکل شده بود
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انقاالب  "و اا طارف دیگار یاک    . تهاجم قرار گرفتاه باود   مورد "ضد خدا"
. در کشور همسایه آن و مستقیما  بر علیه غارب، محقاق شاده باود     "اسالمی

افغانساتان را ویتناام   »برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر، به او نوشته بود که 
دانست که شاروع ایان فرآیناد باا      ولی شاید خود او هم نمی« .شوروی کنیم
ولی توسعه و فرجام آن چه خواهد شد؟ اتحادی نوشته بین غرب  امریکاست

و کشورهای اسالمی منطقه که اا انقاالب ایاران ترسایده باودن ا عربساتان،       
اا و متحادغرب ا اسارائیل ا و نانوشاته باین آن        ... پاکستان، مصار، اماارات  

کاه  "بارادران مجاهاد  ". کشورها و ایران بر علیه تهاجم شوروی شکل گرفت
قطع شاید چند صد نفر نبودند، اا تمام جهان سار برآوردناد و عااام    در آن م

پول کشورهای غنی اسالمی، سااماندهی پاکستان، مادیریت  . افغانستان شدند
دسات هام دادناد و مبااراه علیاه       به های خدماتی ایران، دست غرب و کمک

این فرآیناد حادود ده ساال طاول کشاید،      . تهاجم شوروی را ممکن ساختند
سرمساتی غارب و   . نشینی کرد و بعد فروپاشید کست خود، عق شوروی ش

پاکستان اا پیروای بر کمونیسم همراه شد با اقدام برای تشکیل حکاومتی در  
افغانستان ا طالبان ا که در میان حتای کشاورهای اساالمی، فقاط عربساتان،        
امارات و پاکستان جرأت کردند آن را به رسمیت بشناسند و طبیعی باود کاه   

رهبرانی ضادتمدن،  .توانست به رسمیت بشناسد چنین کشوری را نمیغرب، 
ضد دستاوردهای بشریت با اسالمی به غایات متحجار و باا ادعاای تشاکیل      

توانسات ماورد    هاا ناه مای    در این مرحله و با این ویژگای  "امارات اسالمی"
اا دل آن ده سال مباراه بر علیه . حمایت غرب باشد و نه مورد حمایت ایران

. ی، در نهایت، انگیزه مباراه با غرب هم در این فرآیند شکل گرفته بودشورو
پس اا شکست شوروی در افغانستان، اقداماتی تروریستی و محادود توساط   

هاا و   هاای آن  خاناه  ،بر علیاه کشاورهای غربای در سافارت    "مجاهدین"این 
باه   2553ی تروریساتی ساپتامبر    شان انجام شده باود ولای حملاه    کشورهای

ی  اندرکارانی کاه انجاام شاده باشاد ا نقطاه       ا ا با هر مکانیسم و دست امریک
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ایان  . جنگ تمدن غرب با تمدن اساالمی . بود "ها جنگ تمدن"عطف شروع 
جنگ غرب در ماهیت و عملکرد خود اگر ظاهری علیه تروریسم و  تحجار  
اسالمی داشت، در ذات خود علیه کشورهای اساالمی منطقاه باود و تحقاق     

جدیدی بود و طبیعی بود که در مرکز آن، ایران هادف باشاد کاه    های  برنامه
وارث یک انقالب پرانگیزه و در عین حال در قانون اساسی خود، دمکراتیک 

سرایت ویروس آن به ساایر  "انقالبی که به قول کیسینجر اا . و مدرن هم بود
شد و اا طرف دیگر، خود آن هم به شکسات و   باید جلوگیری می "کشورها
هاا بارای انقاالب هام در مسالمانان، اا باین        شد تا انگیزه کشیده می فالکت
معنی جنگ ایران و عراق، پای غرب به منطقه را پیش اا بایش   تداوم بی.برود

باا کرده بود ولای ایان مرحلاه اا اساتراتژی غارب وساعت و عماق بسایار         
 :تری داشت وسیع
، ساودان،  نفوذ رسمی در کشورهای اساالمی؛ افغانساتان، عاراق، لیبای     -

هاا قابال  ایان نفاوذ،      نشین در عربستان و شیخ. سوریه، یمن و در نهایت ایران
 .محقق شده بود

 .ی آینده با روسیه و بعد چین ایجاد سکوی پرتاب برای مقابله -
 ای اسرائیل تثبیت هژمونی منطقه -
تضعیف کشورهای اسالمی اا طریق ترسیم مراهای جدیاد و تفکیاک    -

 .ی مذه  و قومیت کوچک و مطیع و بر پایه آنها به کشورهای
خیااز اسااالمی  تصاااح  کاماال ماادیریت اناارژی در کشااورهای نفاات  -

 .خاورمیانه
سال پس اا اشغال نظامی افغانستان و  32سال پس اا انقالب و  14امروا 

سال پس اا اشغال عراق و چند سال پس اا درگیری در سوریه و لیبای و   32
 :گونه است شرایط به این... سومالی و

در افغانستان و لیبای  . امریکا تقریبا  در تمامی منطقه پایگاه نظامی دارد -3
و عراق هم نفوذ و حضور دارد و هم قراردادهای امنیتی ناتو و آمریکا با ایان  
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تقابل روسیه با غرب شروع شاده اسات و باه    . کشورها رو به گسترش است
 .دی در شرف وقوع استجنگ سرد جدی. رسد که رو به رشد باشد نظر می
اسااالم متحجاار بااه اشااکال مختلااف در منطقااه گسااترده شااده و در   -2

کشورهای عراق و سوریه حکومات دارد و در پاکساتان و لیبای و ساوریه و     
هاای ایان کشاورها     درگیری جدی نظامی با حکومت... سومالی و نیجریه و 

یعه را در کناد و قصاد دارد کاه درگیاری سانی ا شا        ایران را تهدید می. دارد
چیزی کاه غارب   . منطقه نهادینه کند و ایران را درگیر جدی این فرآیند نماید

کاه   "اثباات کنناد  "کنناد تاا    و کشورهای سنی منطقه هم اا آن اساتقبال مای  
هاائی کاه    تروریست. گری است انقالب ایران علیه اهل تسنن و تحمیل شیعه

اند نه تنها بخشای اا   یدهها هزار نفر رس چندصدنفر بودند حاال به ده 3363در 
طاور جادی    اند که در سایر کشورها هام باه   عراق و سوریه را تصاح  کرده

 .فعّال هستند
هاای جناوب    نشاین   کشورهای قدرتمند منطقه؛ عربستان، ترکیه، شایخ  -1
کنند یا در خفا  فارس، اسرائیل، حتی پاکستان یا علنا  علیه ایران عمل می خلیج

ی  ایان، نقطاه  . باشاند  رگیری غارب باا ایاران مای    درصدد تضعیف ایران و د
پار   "اسنودن"و  "لیکس ویکی"اسناد . طلبان غرب است مشترک آنها با جنگ

 .اا این مستندات برای تقابل با ایران، هستند
ی  طلبان غارب و کشاورهای منطقاه باا سوءاساتفاده اا مسائله       جنگ -2
ای اا  اند و باا مجموعاه   فتهای ایران، بهترین موضوع مناقشه با ایران را یا هسته

ی  ای هستند تا ایران را با حملاه  دالیل منطقی و غیرمنطقی درصدد یافتن بهانه
غرب یا با حمله غرب و اسرائیل و حمایت کشورهای منطقه به تسلیم کامال  

توطئه کاهش قیمات نفات ا همچاون     . یا نابودی جمهوری اسالمی، بکشانند
ایی است که در آن مقطع با هادف ضاربه   ای اا این همگر ا نمونه  3332سال 

اقتصادی و قبول صلح با عراق انجام شد و حاال با هدف ضربه اقتصاادی باه   
 .شود ای، انجام می نشینی در مسئله هسته ایران و عق 
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های گذشته روحانیونی در پیوند باا بخشای اا    در داخل ایران در سال -1
ن اساسی و مخالفت آشکار باا  اند که بانقض آشکار قانو نظامیان قدرت گرفته

دمکراسی و پلورالسیم اسالمی و پلورالسایم ملای، شارایط را بارای تخاصام      
 .سااند بیش اا این غرب و همسایگان، با ایران، فراهم می

سال  3ایران که در ... های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخالقی بحران -4
اند که  ای رسیده کننده یننژاد رشد فزاینده یافته به مراحل تعی حکومت احمدی

اا همه مهمتر، تقسیم جامعاه باه   . در صفحات قبل به آنها پرداخته شده است
اا شاعارهای  . ترین بخش بحران جامعاه اسات   خودی و غیرخودی، شکننده

تبلیغاتی اگر بگذریم و به واقعیت جامعاه نگااه کنایم و حتای اگار باه آماار        
درخاواهیم یافات کاه جامعاه،      دقیق شاویم،  32کنندگان در انتخابات  شرکت

ای اا قشار متوساط شاهری اا شارایط      بخاش عماده  . حداقل، دوقطبی است
ناراضی هستند و مشکل معیشت و آرامش دارند و امکان ایست سالم، حتای  

 .کاری باید کرد. سواد را هم ناراضی کرده است ی روستایی و کم جامعه
ی برای خاود دسات   ای، ایران توانسته نفوذ در سیاست خارجی منطقه -6

معروف است را شکل دهاد و چاون ایان     "هالل شیعی"و پا کند و آنچه به 
تواند در حل بحاران آن باه حاکماان     برد، ایران می منطقه در بحران به سر می

که دو طرف بهم اعتماد پیادا   مشروط به این. منطقه و حتی امریکا، کمک کند
و روسایه هام ایاران    کنند و اا این حالات تخاصام خاارج شاوند باا چاین       

هایی پیدا کرده است که عمدتا  متکی به منافع ماادی ایان دو کشاور،     نزدیکی
اتحاد استراتژیک با این دو کشور تاا ایان مرحلاه، تحقاق نیافتاه      . بوده است

هر حال امکانی است که در معادالت  ولی به. رسد است و بعید هم به نظر می
ک غارب، اا آن بهاره بارد و    تاوان باا هوشایاری و بادون تحریا      جهانی می

 .ای ایران را تثبیت نمود ابرقدرتی منطقه
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 توان و امنیت ملی

هرچاه تاوان ملای    . ی مستقیم و ارگانیک با امنیت ملای دارد  توان ملی رابطه
در اینجا بحان بار روی تعریاف    . تر باشد امنیت ملی، بیشتر خواهد بود قوی

فرماناده ساپاه پاساداران،    . های مختلفی وجود دارد دیدگاه. است "توان ملی"
ای را موجا    در جواب وایر خارجه که موفقیت نسبی در ماذاکرات هساته  

افزایش امنیت ملی، دانسته بود، واکنش نشان داد و پیشرفت نظاامی ایاران را   
گویناد   جال  است که هر دو درسات مای  . باعن افزایش امنیت ملی دانست

ی مساتقیمی باا نهااد تحات      گویناد کاه رابطاه    ولی بخشی اا واقعیت را می
هاای جهاانی بارای تعریاف      در بین متخصصان استراتژی. فرماندهی آنها داد

توان و امنیت ملی پایدار، توافق اجماعی وجود دارد که توان ملای چهارپایاه   
 :دارد
های  مشارکت عمومی اا طریق دموکراسی، رعایت حقوق بشر، آاادی -3

ن این احساس که تمامی مردم یاک  گیر کرد سیاسی، مدنی، سندیکایی و همه
ایان اصال در ایاران وجاود     . کشور خود را شریک در تحوالت کشور بدانند

و  "دموکراسای استصاوابی  "و  "خودی و غیرخاودی "هم اِعمال اصل . ندارد
هم سرکوب فعاالن سیاسی ا مدنی ا صنفی و هم حصر و اندان شاهروندان؛    

این اصل بیش اا پیش صادمه   3133اا . درجه با این اصل مغایرت دارد 335
دیده است و هرچه آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و روحانی تأکید بار آن  

حکومات  . شاوند  دارند با سد مخالفت بخش قدرتمند حکومات روبارو مای   
غال  توانسته مردم منتقد را منزوی کند و نخواسته یا نتوانساته راهای بارای    

 .مشارکت عمومی پیدا کند
اا امکانات جامعه، این اصل هم در جمهاوری اساالمی    انتفاع عمومی -2

در این اصل همه باید شغل داشته باشند و اا امکانات ماالی  . شود رعایت نمی
و  "خاودی ا غیرخاودی   "اعماال اصال   . و خدماتی جامعه برخوردار باشاند 

در بخاش اقتصاادی و اساتفاده اا مواها  طبیعای       "دموکراسی استصاوابی "
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هاای عظایم اساتفاده     ش وابسته به حاکمیت اا رانتجامعه باعن شده که بخ
ای  شود بخش قابل مالحظاه  می... کنند که در نتیجه موج  رشد فقر، بیکاری

اا جامعه اا امنیت ایست و بهداشت و آمواش و معیشت مطلاوب، محاروم   
 .برند هستند و بخش قابل توجهی اا جامعه در ایر خط فقر بسر می

جهان ا مخصوصا  افکارعمومی ماردم اروپاا و    ارتباط با افکار عمومی  -1
امریکا ا اا طریاق صانعت توریسام، ارتباطاات فرهنگای، هناری، تجااری،         

در ایان  . و مستقل اا ارتبااط باا حاکماان کشاورها    ... صنعتی، تکنولوژیک و
بخش هم جمهوری اسالمی موفق نبوده است و ضعیف عمل کارده اسات و   

 .بالفعل کند ی مملکت را نتوانسته امکانات بالقوه
الخااروج کااردن؛ هنرمناادان، نویسااندگان، سیاساایون،  بااداشاات و ممنااوع

المللای ا    هاای باین   هاا در کنفارانس   نگاران و جلوگیری اا شرکت آن روانامه
هاای   ها ا و جلوگیری اا ارسال فایلم   حتی آقای خاتمی مبتکر گفتگوی تمدن

در صنعت توریسام و   گذاری المللی و عدم سرمایه های بین ایرانی به فستیوال
عماال   . اناد  ملاه جهای غربای، اا آن   آموا با توریست ی باندهای دست مباراه

طلباان غربای، خواساته یاا ناخواساته، همکااری        بخشی اا حکومت با جنگ
 .کند نانوشته می

هاای   در ایان بخاش ایاران پیشارفت    . ی نظاامی مملکات   تقویت قوه -2
اا جناگ دساتاوردهایی داشاته    محسوس داشته و تا حدودی توانسته در بعد 
تأکید محض بار ایان بخاش ا     . باشد، مخصوصا  در بخش موشکی و تدافعی

فروپاشای  . کنناد ا اشاتباه اساتراتژیک اسات      مانند آنچه فرماندهان ساپاه مای  
حتی آقاای  . شوروی نشان داد که تقویت بخش نظامی الام ولی کافی نیست

انی مجمع فدرال علناا  اظهاار   پوتین با تمامی امکانات نظامی روسیه در سخنر
ساناریوی یوگساالوی را بارای    »هاا   و گفته است که غربی. خطر کرده است

تاوان ساالح    اگر سه اصل اولای تحقاق یاباد، حتای مای     [ 22.]دارند« روسیه
ای اسارائیل،   ای هام داشات و آن وقات خواساتار خلاع ساالح هساته        هسته
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ای ایاران   دلیال مساالة هساته   امروا به این . هم شد... پاکستان، قزاقستان، هند
ایام و   تهدیدکننده برای ماا شاده اسات کاه در آن ساه اصال، موفاق نباوده        

الاذکر بایاد    چهاار اصال فاوق   . کنندگان غربی به خوبی اا آن مطلعناد  مذاکره
پیمااهم داشاته    ای قااره  متواان رشد کنند واال اگر چندین هزار کالهک هسته

بعاد اا ایان   . شوروی بود و فروپاشیدچنانکه . پذیر خواهیم بود باشیم، آسی 
خوار و  ی بسته و دیکتاتوری روسیه همراه با باندهای مافیائی رانت هم جامعه

گسترش فقر و اختالف طبقاتی، نخواهاد توانسات در مقابال تهدیاد غارب،      
داری امریکاایی   ی شوروی فرو پاشید و نظام سرمایه چرا جامعه. مقاومت کند

اند که هرچه جامعه  ستراتژیک جهانی اظهارنظر کردهفرو نپاشید؟ کارشناسان ا
و هرچاه جامعاه   . تر باشد، پایداری نظاام بیشتراسات   مدنی در کشوری قوی

مدنی در کشوری ضعیف باشد ا مانند شوروی ساابق ا علیارغم سانترالیسام     
داری غارب   ی سرمایه سیصدسال است که جامعه. خشن حزبی، ناپایدار است

دنی توانسته مرتبا  خاود را باا شارایط تطبیاق دهاد و      علت داشتن جامعه م به
اند و صدمات ایادی باه مملکات    کشورهای انقالبی دیکتاتوری، سقوط کرده

 .شود موفقیت هند هم در این راستا تحلیل می. اند خود وارد کرده

 ارزیابی غلط از دولت اوباما

یااج جادی   در مسوولین مملکتی، تحلیلی وجود دارد که امریکا در منطقه احت
ها را باال بباریم تاا امریکاا     ای خواسته ما باید روی توافق هسته. به ایران دارد

مجبور شود امتیااات بیشتری به ما بدهاد و امنیات ایاران را تضامین کناد و      
ایان تحلیال   . ای باه رسامیت بشناساد    ایران را به عنوان یک ابرقدرت منطقه

مال حمله امریکا باه ایاران   گوید که بر خالف دوران آقای خاتمی که احت می
اکنون این احتمال وجود ندارد و دوم اینکاه در آن مقطاع ایاران     رفت، هم می

این تحلیل . کوتاه آمد ولی آقای بوش نپذیرفت و ایران را محورشرارت نامید
 :چند ایراد جدی دارد
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ایاران اگار   . اوال  ا امنیت ایران یک امر داخلی است و نه یک امر خارجی 
خلی را ا چنانکه در سطور گذشته آمد ا فراهم کند، امنیت ملای آن    شرایط دا

در آن شارایط  . ارتقاء خواهد یافت و احتیااجی باه امریکاا نخواهاد داشات     
ای ایران را بپاذیرد و باا    امریکا ناچار خواهد شد که امنیت و ابرقدرتی منطقه

 .ایران تعامل کند
در به جناگ دیگاری در   ثانیا  ا درست است که در شرایط فعلی امریکا قا 
اگر امریکا قادر به جنگ . منطقه نیست ولی این شرایط قابل دوام نخواهد بود

دیگری نیست ولی قادر به تداوم تحریم و تخری  توان اقتصادی ا اجتماعی  
 .جنگ شروع خواهد شد "مناس "وقت در شرایط  باشد، آن ایران که می

ساال دیگار باه پایاان خواهاد       ثالثا  ا دولت آقای اوباما دائمی نیست، دو 
رسید و حتی اگر خانم کلینتون اا حزب دمکرات هم رئایس جمهاور شاود،    

اا این گذشته، سیاست . موضع وی را نسبت به منطقه و ایران نخواهد داشت
طلبان امریکا در حزب جمهاوری   باشد و جنگ خارجی امریکا تابع شرایط می

ان ملای ایاران را تضاعیف کناد و     ها تو اگر قدرت اجرایی پیدا کنند و تحریم
 .شرایط برای حمله آماده شد، حتما  حمله خواهند کرد

اگار  . رابعا  ا مصالح ملی و منافع ملی، مستقل اا شرایط فعلی امریکاسات  
باشاد، چارا بایاد     ای اقتصادی نیست و در راستای منافع ملی نمای  برق هسته

افازایش دهایم؟ چارا باه     روی آن پافشاری کنیم؟ و مرتبا  عدم نفع ایاران را  
 کنیم؟ های آینده فکر نمی فرصت

 سال حکومت جمهوری اسالمی 93ی  تعمق در تجربه

ای اراشامند   سال تجرباه  16تردیدی نیست که انقالب اسالمی ایران در این 
تاأثیر ایان   . باشاد  برای تمام جهانیان و اا همه مهمتر بارای ماا ایرانیاان، مای    

ای  اخلای و خاارجی در مقابال آن، ذخیاره    هاای د  انقالب در جهان و واکنش
اگر اغراق نباشد بیش اا چندین قرن برای ماا  . نظیر اا تجربه و اندرا است بی
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ی نیروهاای داخلای و    طبیعی است کاه هماه  . ایرانیان پند واندرا داشته است
اند ولی نقاش حکومات    خارجی در تحوالت بعدی انقالب ایران نقش داشته

حکاومتی، باه دلیال تمرکاز و تجماع امکاناات        ها، هار  حکومت. استثناست
ای دارد و هم مساوولیت او قابال    العاده مملکت در دست او، هم قدرت فوق

ماا در اینجاا تحاوالت مهام     . مقایسه با نیروهای داخلی غیرحکومتی نیسات 
آوریم، تحلیل پندها و اندراهای  وار می دوران انقالب و پس اا آن را فهرست

این تحوالت باه  . ی کار این نوشته خارج است ا حطیهمتراکم این تحوالت، ا
 :ترتی  تاریخ عبارتند اا

سارنگونی قدرتمناادترین حکوماات منطقااه کااه حمایاات و پشااتیبانی   -3
را هام داشات باا روشای     ( بلاوک غارب  )هاای جهاانی    قدرتمندترین دولت

باه قادرت رساید     -2. آمیز، مدنی، جهان پسند و عاری اا خشاونت  مسالمت
نحصاری کردن ایان قادرت و حاذف اکثار نیروهاای ماوثر در       روحانیت و ا

حذف اولین رئیس جمهور که با رأی اکثریت به قادرت   -1. پیروای انقالب
سوا با عراق خاصه تاداوم آن پاس    هشت سال جنگ خانمان -2. رسیده بود

اا دست دادن منااطق   -1. نشینی عراق اا خاک ایران اا فتح خرمشهر و عق 
کاه باا فاداکاری، رشاادت و     ... زایرمجنون، شرق بصاره و استراتژیک فاو، ج

 [ 21]شااهادت رامناادگان بااه دساات آمااده بااود، در ماادت بساایار کوتاااهی 
هاای   گذاران آن اا بهترین انسان های ساامانی که بنیان ها و خیانت جنایت -4

دوران خود بودند و آن را برای بهروای و نجاات ماردم ایاران تشاکیل داده     
های فراوان بدون رعایات ماوااین    اعدام -6(. جاهدین خلقساامان م)بودند 

حقوقی شناخته شده جهانی و حتی کسانی که دوران محکومیات آنهاا تماام    
 ( و حتای بعاد   3146تاا   3145اا خارداد  )بایست آااد شاوند   شده بود و می

روا، بادون توجیاه    222گیری برای  تسخیرسفات امریکا و تداوم گروگان -3
وایار آن   استعفای دولت موقت که نخست -3. استراتژیک سیاسی، حقوقی و

امضاای بیانیاه    -35. های مؤمن و مورد اعتماد رهبر انقالب باود  اا شخصیت
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مرداد  23گیری که در متن آن بیانیه؛ امریکا اا کودتای  الجزایر و ختم گروگان
 21و  3163تیار   33حمله به کوی دانشگاه تهاران در   -33. هم تبرئه شد 12
و علیارغم تجااوا باه خاناه دانشاجویان، محکومیات آناان در         3133داد خر

انگیز کهریزک و کشتن انادانیان   ی نفرت واقعه -32. های تشکیل شده دادگاه
ترورهای سیاسی داخلی  -31...( یعقوب بهشتی، کاظمی، بنی)در ایر شکنجه 

. میی ساعید اماا   ای و پدیده های انجیره قتل -32...( میکونوس، )و خارجی 
بااجویی اا ان سعید امامی و سناریوساای در مورد وابسته نشاان دادن   -31

اهلل منتظری اا قائم مقامی رهباری و   حذف آیت -34. ها این پروژه به خارجی
 "چند باار در او خالصاه  "کسی که امام خمینی . حمله به بیت و حصرایشان

. ری اساالمی انفجار حزب جمهو -33. ها پدیده لباس شخصی -36. شده بود
. به شهادت رسیدن مسوولین مملکتی و انفجار نخست وایری در همان سال

 25هزار نفرتوسط سااامان مجاهادین خلاق و اعادام      36ترور بیش اا  -33
: ی پدیاده مقابلاه  . های انقاالب  های آن در دادگاه هزار نفر اا اعضا و سمپات

، 32انتخاباات   ناژاد، برکشایدن او،   ی احمادی  پدیده -25. رجوی ا الجوری 
حصر آقایان موسوی، کروبای و خاانم    -23. و وقایع بعد اا آن 33انتخابات 

کشتار تظاهرکنندگان  -22. رهنورد و اصال  پدیده حصر در جمهوری اسالمی
بااداشت گسترده دانشجویان، کارگران، معلماان، خبرنگااران،    -21. 33سال 

ن قبلای جمهاوری   حقوقدانان، فعااالن سیاسای و حقاوق بشاری و مساووال     
میثاقی که جمهاوری اساالمی آن را   )نقض گسترده حقوق بشر  -22. اسالمی

 . المللای  هاای باین   و محکومیت متعدد ایاران در سااامان  .( امضاء کرده است
ترانزیات   -24. ترور دانشمندان توساط جاسوساان اسارائیلی در تهاران     -21

تاا   25ساالیانه   ورود -26. مواد مخدر و گسترش اعتیادهای سنتی و صانعتی 
هاای   نوع رسایدگی باه پروناده    -23. میلیارد دالر کاالی قاچاق به کشور 21

ای، ناوع   پروناده هساته   -23. فسادمالی و نهادیناه شادن فساادمالی ا اداری    
. ای در ایاران  و بارق هساته   3145ی آن اا ساال   گیری و شیوه توسعه تصمیم
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 ...هاا، رواباط و   هاا، خیانات   عدم انتشار خیلی اا اسناد دوران شاه، اعدام -15
 . ساااله 14هااای شاافاف ایاان  درآماادها و هزینااه -13. سااران حکوماات شاااه

عدم انتشار لیست ثروتمندترین افراد جامعه و ثروت مساووالن در قبال    -12
... . آفارین،  ی؛ خداداد، باباک انجاانی، ماه    پدیده -11. ها و بعد اا مسوولیت

اهلل هاشامی، آقاای    آیات )بلای  طرد ونفی و منازوی کاردن مساؤوالن ق    -12
گساترش دروغ، شاایعه،    -11مملکت توسط بخشی اا حاکمیت  ...( خاتمی
عدم پیشارفت اقتصاادی و توساعه،     -14... ساای، تبلیغات نادرست و پرونده
ی اختیاارات رهباری در    توسعه -16. میلیارد دالر درآمد ارای 3155علیرغم 

انیسم سار بارآوردن نهادهاای    مک -13. 3134باانگری قانون اساس در سال 
. ورود نظامیاان باه اقتصااد و سیاسات     -13. های اخیار  مالی ا بانکی در سال 

های سیاسی و تعطیلی آنهاا در اا   جلوگیری اا فعالیت احزاب و ساامان -25
ی صدور احکام افاراد سیاسای    دستگاه قضایی و نحوه -23. 3145اوایل دهه 
نظااارت "ضاارورت  -22. ههااای خاااص و توسااط قضااات ویااژ  در دادگاااه
و تباادیل قااانون اساساای دمکراتیااک جمهااوری اسااالمی بااه    "استصااوابی

و حاذف خیلای اا نیارو در تأثیرگاذاری مثبات در      « دموکراسی استصاوابی »
. متوساط مملکتای   I.Qهاا و کااهش    فرار مغزها و فرار سرمایه -21. مملکت

دی که ایستن تا ح...( تهران، مشهد، اصفهان، شیراا)گسترش ابرشهرها  -22
 (. هازار  13هازار روساتا اا   11)در آنها مشکل شده است و تخلیاه روساتاها   

طارح افازایش    -24ساواد هساتند؟   چرا هنوا ده میلیون نفر در ایران بی -21
اسات یاا رعایات     "سیاهی لشاکر "میلیون نفر، آیا به منظور 315جمعیت به 

مدنظر اسات؟ آیاا   منزلت وشأن آنها طبق قانون اساس و موااین اسالمی هم، 
آیا  -26توانیم باشأن و منزلت اسالمی اداره کنیم؟  میلیون نفر را می 35همین 

پذیر است؟ چرا مطرح شده اسات؟   در شرایط کنونی انجام "اقتصاد مقاومتی"
را به ساااگاری   "های اسالمی اراش"با  "حفی نظام"توان تضاد  آیا نمی -23

توقاف  "آیاا فرآینادهای    -23کارد؟   های اسالمی، تبدیل حفی نظام با اراش
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در جمهوری اسالمی موفق بوده است؟ این فرآیندها در بستن فضاای   "امان
های مجااای و پاراایات     سیاسی، اندانی کردن اپوایسیون، فیلتر کردن سایت

های تلویزیونی، قدغن کردن ویادئو، مااهواره، سانساور     فرستادن روی کانال
 .شود یدیده م.... کتاب، سانسور فیلم،

ساال گذشاته در جمهاوری اساالمی اتفااق       14الاذکر در   های فوق پدیده
توان به آنها  با دو رویکرد می. اند اند و شرایط کنونی را برای ما رقم اده افتاده

یک رویکرد آن است که همة آنها را منفی دید و اا دیاد حکومات   . نگاه کرد
ر ایان اسات کاه اا ایان     رویکرد دیگا . گران که هیو امر مثبتی در آنها نیست

اناد، پندوانادرا بگیاریم و بارای      وقایع که برای ملت بسیار پرهزینه هم بوده
ی آنها مثل اماروا   ای متراکم به جا گذاریم که اقال  آینده های آینده تجربه نسل

انادرکاران ایان    اا این دیدگاه؛ اگر فرض کنیم که حاکمان و دسات . ما نشود
ساعی و  "در حال انجام  "مشکل معرفتی"یا  و "حسن نیت"وقایع اا موضع 

اند، چرا نتوانیم اا آنها برای آیناده انادرا و پناد گیاریم؟ جامعاه،       بوده "خطا
اند  های سنگینی برای این وقایع پرداخته هزینه... مردم، روشنفکران، رامندگان

خواهند ماناد و   "تاریخ جمهوری اسالمی"ی  ها در ایرمجموعه که برای قرن
 .لیل قرار خواهند گرفتمورد تح

تابناد و   حاکمان، سخن گفتن در فضای دمکراتیک در مورد آنها را برنمی
گویند و نظرات منتقادان و اپوایسایون را بااتااب     طرفه سخن می عموما  یک

ایان شایوه   . اناد  ها، عموما ، اا طرح و بیان آنها، ممنوع شاده  رسانه. دهند نمی
ی چرکین  لکه همچنان، مانند یک غدهسب  فراموشی و نسیان نخواهد شد، ب

و در ماواقعی  . اایی خاود اداماه خواهناد داد    در حالت کمون به رشد و ابهام
 .های بیش اا واقعیت آفرین خواهند شد و چه بسا با شاخ و برگ بحران

کنناده   توان با این وقایع تعیین ها نمی ادن با سکوت و تبلیغات و برچس 
نها را به فراموشی سپرد، آنها را باید کالبدشکافی و تأثیرگذار برخورد کرد و آ

کرد و تحلیل نمود و اا دل این کالبدشکافی و تحلیل به آشتی ملی و وحدت 
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هاای الی اخام و تحمیال شارایط امنیتای ا        واال با این اساتخوان . ملی رسید
ساال   21نظامی هیچکدام اا مشکالت جامعه حل نخواهاد شاد و همچاون    

به سار  ... ت انتقال، صبر و انتظار، تردید و نابسامانی و گذشته جامعه در حال
خواهد برد و اگر تهدید خارجی را هم به آن اضافه کنیم، معلوم نیسات چاه   

های معروف بودند که به دلیل عادم تواناایی    خیلی اا تمدن. پیش خواهد آمد
ه قوانین و سنن جامع. اند حاکمان در تطبیق خود با جامعه و جهان، نابود شده

تغییرناپذیر هستند، این ما هستیم که باید با لحاظ کردن قوانین و سنن الهای،  
 .خود را تغییر دهیم

 روی جمهوری اسالمی است؟ هایی پیش چه راه

باه ایجااگفتاه شاد    "های داخلای  ای ا بحران  ها ا مسأله هسته  تحریم"مثلن؛ 
. هساتند  ناپاذیر  های مستند بسیار سخت و صل  و انعطااف  ها و واقعیت داده

هایی پیش روی جمهوری اسالمی وجود دارد کاه   سوال این است که چه راه
 "گار  واکانش "اا موضع فعال، خود منشاء تصامیم و اقادام باشاد و تاابع و     

گیرنده بوده و غرب را باه واکانش وادارد و    و تصمیم "گر کنش"نباشد، بلکه 
د راه پایش روی  با توجه به آنچه گفته شد، چنا .دشمنان انقالب را منفعل کند

 :باشد ما می
 اول ـ تداوم وضع موجود

المللی انرژی اتمی، بدون اینکاه دو   و آژانس بین 1+3ی مذاکرات با  ادامه
نشاینی کنناد و احیاناا  تمدیاد اماان ماذاکرات و        طرف اا مواضع خود عق 

در این شرایط، پیشارفت  . آاادساای بخش ناچیزی اا اراهای خارجی کشور
ایاران اماان اا دسات    . چیزی حل نخواهد شاد . یم داشترفت نخواه و پس

خواهد داد و غرب چیزی اا دست نخواهد داد، دستاوردهایی داشاته اسات،   
در ... درصاد و  25مانند توقف ساخت سانتریفیوژهای جدید، مصرف اورانیم 

ایان  [ 24.]مقابل ایران مبلغی محادود اا ارا خاود را دریافات داشاته اسات     
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طلبان امریکا کاه   تواند ادامه داشته باشد ولی جنگ د میشرایط تا مدتی محدو
هاای جدیادی علیاه ایاران      کنگره را در دست دارناد، ممکان اسات تحاریم    

 .تصوی  کنند و در نتیجه مقاومت اوباما را، محدود کنند
این حالت، ممکن است شروع جنگ را به تأخیر اندااد ولی توان ملای را  

و انتظاار ماردم و حاکیمات، ناامیادی،     بتدریج مستهلک خواهد کرد و صابر  
طلباان   و ایان مطلاوب جناگ   . دنباال خواهاد شاد    نارضایتی و خستگی را به

توانسات   صدام مای . این دوران، در عراق ده سال طول کشید. امریکایی است
او ساالح کشاتارجمعی را ناابود    . در این مدت خیلی کار انجام دهد که نداد

اپوایسون را دعوت به همکااری نکارد،    .کرد ولی فضای سیاسی را باا نکرد
. مساائله کردهااای شاامال عااراق را در چااارچوب عااراق متحااد، حاال نکاارد

ی امریکاا،   خودخواهی، دیکتاتوری، امیادواهی، عادم درک شارایط و نقشاه    
 .عراق را به این روا انداخت

 دوم ـ توافق در یک روند زمانی طوالنی

 "آاماایی  راساتی "والنی بارای  در این توافق، امریکا تقاضای امان نسبتا  ط
هاا را معلاق    ساال و بخشای اا تحاریم    35تا  25چیزی حدود . ایران را دارد
هاای آژآناس تحقاق یاباد، پیشارفتی در سااخت        تا درخواست. خواهند کرد

( درصاد  1/1یاا  )درصاد   1سانتریفیوژهای جدید نباشد، حتی ذخیره اورانیم 
ی امنیات، تغییاری نخواهناد    های کنگره امریکاا و شاورا   هم کم شود، تحریم

هاای ریاسات    هاای کنگاره و تحاریم    کرد، ممکان اسات بعضای اا تحاریم    
ها همچناان بااالی    شمشیر تحریم. جمهوری، با اختیارات اوباما، تعلیق شوند

برخورد با ایاران وابساته باه    . شرایط عادی نخواهد شد. سر ایران خواهد بود
در ایان روناد، مساائل    . باود های آژانس و مقامات امریکایی خواهد  گزارش

های دوربرد، حقوق بشر، مسائل منطقاه و   دیگری مطرح خواهد شد؛ موشک
ایان گزیناه، اا   . کننده و نامتعیّن خواهد شد ایران درگیریک روند خسته. غیره

های بلوکه  خطرتر، البته مبل  نسبتا  بیشتری اا پول قطع مذاکره بهتر است و کم
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. ولی همه چیز ماوقتی و ناپایادار خواهناد باود     شده ایران، آااد خواهند شد
 ی   بینای کارد کاه در نهایات چاه خواهاد شاد؛ یاک مساابقه          توان پایش  نمی

ای به کشاورهای   تسلیحاتی در منطقه و حتی همراه با انتقال تکنولوژی هسته
طلباان امریکاا    های متعارف، در حجم بسیار ایاد، مازد جناگ   منطقه و سالح
با توجه به تحوالت داخلی ایران و داخلی امریکا که ممکن است .خواهند بود

یا ایران باه متحاد   .بینی کرد، مشکالت ایران و امریکا حل شود توان پیش نمی
استراتژیک امریکا تبدیل شود و یا در میانه راه، رواباط قطاع شاود و مجاددا      

 .ها تشدید گردد و یا در نهایت درگیری نظامی پیش آید تحریم
 راتسوم ـ قطع مذاک

هاا تشادید خواهناد     در این حالت، تحاریم . ترین سناریوست این خطرناک
فشار و محادودیت  . طور که در سطور گذشته این نوشتار آمده است شد، همان

طلبان دو طرف، دست به کار خواهناد   روی ایران بسیار ایاد خواهد شد، جنگ
غااا خواهناد   طلبان امریکا، درگیری نظامی را باا ایاران آ   شد و در نهایت جنگ

بینی کارد   توان پیش اینکه در چه امانی جنگ شروع خواهد شد، نمی[ 26.]کرد
ها و فشار بیشتر به اقتصااد   ولی، تشدید تحریم. به خیلی اا عوامل بستگی دارد

چیزی . و مردم وارد خواهد شد و ما به سمت درگیری نظامی پیش خواهد برد
 .که در عراق ده سال طول کشید

 توان ملی و رعایت حقوق مردماستفاده از 

الذکر در راساتای مناافع، مصاالح و امنیات ملای       هیچکدام اا سه حالت فوق
آنچه تااکنون پایش آماده اسات یاک دلیال اصالی دارد و آن اینکاه         . نیست

اناد و حقاوق ماردم را     ای اا توان ملی استفاده نکرده ی هسته طرفداران پروژه
خواهاان غربای، ساامان     در مقابل ایادهی قدرتمندی  جبهه. اند مراعات ننموده

 .اند نداده
توان ملی یعنی همسوکردن و دخالت دادن مستقیم تمامی ماردم در یاک   
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گیاری سافارت امریکاا و جناگ هار دو       در امان امام، گروگان. تصمیم مهم
هر دو طوالنی شده بودناد و در  .ای کنونی داشتند هایی با مسئله هسته شباهت

ی مستقیمی باا   کردند و اتفاقا  هر دو، رابطه آفرینی می نعین حال مستقال  بحرا
اماام در آن مقطاع،   . امروا هم چنین اسات . امنیت ملی و حقوق مردم داشتند

ها را به مجلس واگذار کردناد و مجلاس اول کاه در واقاع و      مسئله گروگان
گیری دیر انجاام شاد و    ی تمامی مردم ایران بود هرچند تصمیم نسبتا  نماینده

در . روا به طول کشید ولی تصمیم اا درون مجلاس بیارون آماد    222ئله مس
مورد جنگ؛ امام، پس اا وقاوف بار شارایط اجتمااعی، اقتصاادی، سیاسای،       

را به کام ماردم ایاران ریخات و     "جام شهد"جامعه با قاطعیت ... فرهنگی و
کناد، پایاان    بر خالف آنچه امروا جناح راست تبلی  مای . قطعنامه را پذیرفت

شاد، معلاوم    دادن به جنگ در راستای امنیت ملی بود و اگر دیرتر انجاام مای  
آمد که فقط پس گرفتن فااو، جزایار    ناپذیری سرما می نبود چه بالهای جبران

ای محدود اا  مجنون و شرق بصره و ساقط کردن هواپیمای مسافربری چشمه
خصایت  ناه ش . تار اسات   امروا هم شرایط باه مراتا  بحرانای   . آن بالیا بود

عملکردهاای  . کاریزمایی مثل امام وجود دارد ونه وحدت ملی، مانند آن امان
اشتباه ایادی ما را به اینجا رسانده و ایان بادین معنای نیسات کاه راه حال       

 .استفاده اا توان ملی و رعایت حقوق مردم راه حل است. وجودندارد

 بعضی نکات ضروری

و حتی مذاکرات قبل اا آن در ونیم گذشته  ی یک سال اول ا مذاکرات فشرده 
مسقط نشان داده است که هدایت و رهبری برخورد غرب با ایران را امریکاا  

ناژاد   ی احمدی به عهده دارد و امریکا توانسته است با عملکرد بد هشت ساله
هاا را باه اینجاا     اجماع جهانی بر علیه ایران ایجاد کناد و گساتردگی تحاریم   

هاای   توساط بنگااه   "هاا  دور ادن تحریم"، اا های نجومی برساند و با جریمه
 .و ضمنا  رهبری خود در مذاکرات را تثبیت کند. غربی جلوگیری کند
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ای  ای بهانه اند که مسئله انرژی هسته دوم ا بارها کارشناسان گفته و نوشته 
ای نیسات و   داند که اوال ایران به دنبال سالح هساته  بیش نیست و امریکا می

ای داشته باشد، قصد اساتفاده اا آن را بار علیاه     ح هستهبالفرض اگر هم سال
چون ناه ممکان   . نخواهد داشت _ای تبدیل شده  اسرائیل ا که امروا به بهانه 

پس امریکا در این مرحله به دنبال تعیین تکلیف نهایی باا  . است و نه کارساا
امریکا به دالیال تماامی تحاوالت خاورمیاناه ا در واقاع جهاان        . ایران است

گیری یاک اساتراتژی جدیاد     ی تصمیم ا در مرحله... سالم، چین، روسیه و ا
ی امریکاا ا    هیاأت حاکماه    تواند نادیده بگیرد و تمامی است که ایران را نمی

البتاه  . طرفدار تعیین وضعیت امریکا با ایران هستند –حتی با نظرات مختلف 
. ا بایاد حال شاود   ه هر کدام با راه حل خود، مسأله ایران اا موضع امریکایی
ی مشاروح   در مقالاه . چگونه؟ هیات حاکمه امریکاا باا هام اخاتالف دارناد     

 :بینی شده بود سه سناریو پیش "... توافق ژنو "
الااف ا ایااران متحااد اسااتراتژیک امریکااا شااود و تمااامی مناقشااات و     

دار و  کج"ب ا با ایران  . تخاصمات حل و فصل شوند، چیزی شبیه امان شاه
کنند و در منطقه؛ مسابقات گساترده فاروش تسالیحاتی، ساامان     رفتار  "مریز

ای اا درآماد   دهند که تمامی کشورهای منطقه را درگیر کنند و بخاش عماده  
نفت را به غرب بااگردانند و ج ا سناریوی جنگ، شبیه یوگساالوی ساابق،    

 .های ایران حمالت هوایی و تخری  ایرساخت
ی  ک جناگ گساترده در منطقاه   سوم ا امریکا در شرایط کنونی؛ تاوان یا   

گیری به آغاا جنگ دیگری امان بایاد ساپری    خاورمیانه را ندارد و تا تصمیم
. شود ولی به این معنی نیست که جنگ دیگاری در خاورمیاناه منتفای اسات    
کنشگران متعددی در منطقه در حال فعالیت هستند؛ ترکیه، داعش، عربساتان،  

کنشاگری آنهاا    تظر عملکارد آنهاا و نتیجاه   که باید امریکا من.... قطر، اسرائیل 
امریکا با بعضی اا آنها هم اکنون در کاهش قیمت نفت بر علیه ایران و . باشد

کند تا ایران را بیش اا پیش تحت فشار قرار دهد، چیزی  روسیه همکاری می
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این اتفاق افتاد و اقتصاد جنگی ایاران   3331که قبال هم سابقه داشت در سال 
 .انجامید 133ت جدی کرد که در نهایت به پذیرش قطنامه را دچار مشکال

هاای ماوثر    هاای ارشاد و شخصایت    چهارم ا در حالی که برخی اا مقاام  
...( همچون آقایان هاشمی، روحاانی، رفسانجانی، خااتمی، نااطق ناوری و     )

دهند و حتی ریاسات   دانند و هشدارهای جدی می شرایط کشور را خطیر می
کنااد، برخاای اا مسااووالن بااه شااکل   شاانهاد ماایجمهااوری رفراناادوم را پی

ای ادعای هماوردی و پیروای با امریکا را مطارح   انگارانه و عوام فربیانه ساده
ها و اتهامات  کنند و حتی به دلسواانی که متوجه این شرایط خطیراند انگ می

 .انند تند سیاسی و قضایی می
انشاقاق ملای و   و پیامادهای بعاد اا آن؛    3133پنجم ا پس اا انتخاباات   

غیر خودی عمال تشدید شده است و هر چناد دولات آقاای     قضیه خودی ا 
ترین مسئله آن  ای روحانی سعی در کاهش اختالفات دارد ولی در عمل ریشه

و رعایت حقوق بشار  ... ای که حصر و اندانی فعاالن سیاسی، عقیدتی، رسانه
 .است، پا برجاست و حتی تشدید هم شده است

ی جناگ پاس اا آاادی خرمشاهر     گیاری و اداماه   گروگانششم ا تجربه  
جلوی چشمان ماست که تأخیر در هر دو مورد به ضرر منافع ملی تمام شاد  

گیری؛ امریکاا را باه صادام نزدیاک      تداوم گروگان. و توان ملی را کاهش داد
کرد و توطئه حمله به ایران اتفاق افتاد و ادامه جنگ پس اا آاادی خرمشاهر؛  

یادی پیش آورد و هم خسارتی به ایران پرداخت نشاد، چیازی   هم تخری  ا
ی وضاع موجاود    ادامه. که امید دریافت خسارت در آن مقطع بسیار ایاد بود

 .ای همچنان توجیه ندارد و باید هر چه اودتر برای آن فکری کرد هسته
سال ا مطرح شده اسات    11شاید  هفتم ا اقتصاد مقاومتی که بسیار دیر ا  

ی بحران اده، فارار   های فراگیر، جامعه نونی؛ فسادگسترده، تحریمبا شرایط ک
ها و هزاران مشکل دیگر به این اودی قادر نخواهد باود کاه    مغزها و سرمایه

هاای خطرنااک    جلوی مشکالت اقتصادی ا اجتماعی ایران را بگیرد و بحران 
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 هاا کاه   دانیم که یکی اا دالیال گساترش تحاریم    می[ 23. ]دیگری پیش نیاید
هاای شاهری و حتای سارنگونی      عمدتا  علیه مردم ایران بوده به امید شورش

حکومات ممکان اسات بارای جلاوگیری اا تظااهر       .اناد  رژیم طراحی شاده 
به سرکوب مردم و امنیتی کردن  33و  33های  های مردم، مانند سال نارضایتی

بیشتر جامعه دست بزند، چیزی که بیش اا پیش فاصله ماردم ا حاکمیات را    
دهند کاه طرحای بارای بااداشات      بعضی هم هشدار می. دید خواهد کردتش

تا شرایط سارکوب را  !! ی فعاالن سیاسی ا مدنی، در دست تهیه است  گسترده
 .تشدید کنند
 :امنیتی های غلط جناح نظامی ا تحلیل هشتم ا
گیار افتااده و باه     امنیتی معتقدند که امریکا در منطقه جناح نظامی ا  الف ا 
... ا دارد تا به او کمک کند که اا گرفتاری سوریه، عاراق، افغانساتان  ایران نیا
ولی برعکس، اهداف امریکاا در عاراق، لیبای و افغانساتان تقریباا       . رها شود

های نظامی و قارار   منابع این کشورها را در اختیار گرفته و پایگاه. تحقق یافته
ا ظهاور داعاش   با . دادهای استراتژیک خود را با این کشاورها امضااء کارده   

اهار طارف کاه شاود     [ 23]وکشتار مسمانان هم که مطلوب آنهاسات   کشت
خواهاد کاه تسالیم شاده      امریکا یاران متحدی می. کشته به سود غرب است

 .باشند که اگر تسلیم شوند ممکن است ژاندارم منطقه هم بشوند
نژاد شکست خاورد ولای هام اکناون      نگاه به شرق در دوران احمدی ا  ب

یک توافق استراتژیک با روسیه و چین مطرح شود چین باه دنباال    ممکن است
کم وارد یاک جناگ سارد جدیاد      چنین توافقی نیست ولی روسیه که دارد کم

همان طور که قابال  [ 15]شود، ممکن است بخواهد با کارت ایران باای کند  می
 .ترسد که بالی یوگسالوی را ممکن است سر آن بیاورند گفته شد، روسیه می

 :ا اغراق در توان نظامی ایران ج
سال گذشته، بخش صنایع نظامی ایاران رشاد و    21تردیدی نیست که در 

باا   که عمدتا  تادافعی اسات ا    ولی مقاسه توان نظامی ما ا . توسعه یافته است
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 .توان نظامی غرب که عمدتا  تهاجی و پیشرفته است ا دور اا واقعیت است
دانند کاه ایان    سان مسائل نظامی جهان میهم نظامیان با تجربه و هم کارشنا

. مقایسه و خدای نا کرده عمل بر پایه این برداشت، بسیار خطرناک خواهد باود 
استفاده اا این تبلیغات در عرصه عماومی ممکان اسات مفیاد باشاد و باعات       

ی این تحلیل دست به اقدام نظاامی ادن یاا    ارتقای امنیت ملی شود ولی بر پایه
رگیری نظامی فراهم کردن، برخوردی احساسی و اغراق آمیاز  شرایط را برای د
امنیتی است که این رواهاا در مساائل سیاسای هام دخالات       ا  نیروهای نظامی

 !و شاید قصد دارند سکان اقتدار ایران را کامال  به دست گیرند. کنند می
 :ارایابی نادرست اا فضای عمومی منطقه د ا

حال . نطقه در مورد ایران تغییر کردهها در کشورهای م متأسفانه نظرسنجی
در . کناد  رفتار ایران یا تبلیغات غرب و کشورهای منطقه موثر بوده فرقی نمی

علیاه   شرایط کنونی افکار عمومی مردم منطقه ا بجز شایعیان چناد کشاور ا     
ی حسن نیتی که آقای روحانی دارد، هنوا نتوانسته روابط  با همه. ایران است

 .قطر، امارات و بحرین بااساای کند ما را با عربستان،
 :دست کم گرفتن عواق  جنگ ه ا

رسد که جریان راست منااعه جوی ایران مسئله جنگ و عواقا    به نظر می
اندگی مرفاه و امان کساانی کاه اا غام      . کنند ویران کننده آنرا ساده فرض می

برند و  یرنج نم... نشینی، بیماری، خرج رواانه نان و گوشت بیکاری، فقر،اجاره
نیز در صورت وقوع جنگ امکان ایادی برای حفاظت اا خود دارند، ایشاان را  
اا درک یک شاهروند سااده ایان مارا و باوم اا جناگ و عواقا  ویرانگار و         

ی او و  ی روااناه  اش و خطری که حیات سااده  وحشتناک آن بر اندگی روامره
کسانی که اا رانات   یا. سااد کند، دور می خانواده و خویشاونداش را تهدید می

اناد و   های باادآورده باه دسات آورده    نفتی بر خوردارند و با قاچاق کاال ثروت
بینند با نگاه یک فرد ملی مولد و  احتماال  جنگ را هم در راستای منافع خود می

کند که حمالت نظامی و جناگ چاه بالیای     تولید گرایی که به خوبی درک می
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کناد   های اقتصادی کشور وارد می یر ساختهای ملی وا بر سر ثروت و سرمایه
ی توساعه   تواند کشور را اا مراحل اولیه و شدت وحدت این حمالت حتی می

به شرایط افغانستان، لیبی، ساوریه،  )صنعتی به مرحله کشاورای و پیشا صنعتی 
 [13. ]برگرداند، متفاوت است( عراق توجه شود

 :و ا برداشت نادرست اا اسالمی گرایی
اشتباه دیگری که راسات منارغاه جاوی ایاران دارد، اغاراق در      برداشت 

 "بیداری اساالمی "که در ایران آن را  "بهار عربی". اسالم گرایی منطقه است
المسالمین باا    در مصر، اخوان. محصول خود را به میدان آورده است. نامیدند

 خواهی خود کودتای نظامیان را ارمغاان  عملکرد بسیار سکتاریستی و تمامیت
ها سال دموکراسی و مردم ساالری را در ایان کشاور باه تعویاق      آورد و تا ده

هایشاان اا   عراق و افغانستان در اشاغال امریکاسات و دولات   [ 12. ]انداخت
کنند که حضاور نظاامی خاود را گساترش      امریکا و نا تو خواهش و تمنا می

اا تجرباه  اهلل تاجیک سفیر پیشین ایاران در اردن   نصرت. دهند و تمدید کنند
 [11. ]گوید کشورهای اسالمی منطقه سخن می

قبال  اا توطئه غرب و اسرائیل برای کشورهای اسالمی سخن گفته شاد و  
کردستان عراق پس اا دفع داعش به احتمال ایاد اعالم استقالل خواهد کارد  

خاانم هایالری کلینتاون در کتااب     . کند اکنون اسرائیل اا آن دفاع می و اا هم
و بااه رساامیت  1/6/2531د اا اعااالم دولاات داعااش در روا خاااطرات خااو

گوید و اا بهم خوردن این توافاق   شناختن آن توسط اروپا و امریکا سخن می
امروا مشهود است که اوباما اهمیتی جدی باه تحاوالت   [. 12]کند تعج  می

هااای  توطئااه[ 11]دهااد، صاابر و انتظااار پیشااه کاارده اساات خاورمیانااه نماای
که دیگر وضعی « بیداری اسالمی»لذا دل بستن به . هست تری در راه گسترده

توانستیم دخالات مثبات    در سوریه هم که اوایل می. آشفته دارد، بیهوده است
کنیم و وحدتی بین اپوایسیون ملی و بشار اسد ا حزب بعن ا ایجااد کنایم،     

ای تبادیل شاده و بشاار اساد تاا       امان را اا دست دادیم و سوریه به ویراناه 
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مردم خود را با ارتاش و ناه نیاروی انتظاامی و پلایس باه مسلسال         توانست
 [14]بست

 حل چیست؟ راه

 مقدمه

مالی ا نظامی  »طل  در امریکا که قدرت  رسد که گروهی جنگ به نظر می
هاا   این هطل  داخلی ک عظیمی دارند به همراه اسرائیل و گروه منااعه« ا نفتی

« هایو »و یاا  « هماه »اند، باه   دهی سیاسی ایران قدرتمند ش هم در فضای بسته
طلباان امریکاایی، ایاران را مثال افغانساتان، عاراق، لیبای،         جنگ. اندیشند می

ایرانای تخریا  شاده و اا باین باردن تماامی       . خواهناد  مای ... یوگسالوی و
سال گذشته با احمت و رناج ایان ماردم، فاراهم      35هایی که در  ایرساخت

رژی ایاران و باه قادرت رسااندن     شده، همراه با به دست گرفتن مدیریت انا 
جویاان ایرانای، آراو دارناد کاه      منااعاه . دولتی کامال  دست نشانده و مطیاع 

. اسرائیل را نابود کنند و پارچم ایاران را بار فاراا کااخ سافید نصا  کنناد        
جویان داخلی حتی دولت متعاادل روحاانی کاه اا طریاق دموکراسای       منااعه

دادند، باه قادرت    32بل اا انتخابات هایی که رهبری ق استصوابی و با تضمین
خواهنااد و هاار روا در کااار او کارشااکنی و    رساایده اساات، را هاام نماای  

ای که بارها مورد  کننده هسته تیم مطلع و مجرب مذاکره. کنند ساای می بحران
تأیید رهبری قرار گرفته را هم، قصد دارند فلج کنند و جلاوی کارشاان ساد    

. گاردد  های درون حاکمیت برنمی نظام و جناح این شرایط تنها به. ایجاد کنند
گردد  اش برمی و ملت کهن و رنج کشیده« ایران»بلکه صورت مسئله اینک به 

های عمیقی اا حمله اسکندر و اعراب و مغوالن و ایلخانیان و عاراق   که اخم
سخن بر سر این است که در این تخاصام چاه بار سار ایاران و      . بر تن دارد

بقاء، هویات، مناافع ملای و امنیات     »سخن بر سر حفی . مردم آن خواهد آمد
دوست باید احساس مسوولیت کند و تاا   است که امروا هر ایرانی وطن« ملی
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 .ی پیش روی جلوگیری کند حد امکان اا فاجعه
به جز بخش معدودی اا اپوایسیون خارج نشین که بااگشات باه قادرت را    

، اقتصاادی، خادماتی، سارکوب    های نظامی به هر قیمتی ا ولو نابودی ایرساخت 
اا در پاس پیشاانی خاود پنهاان      ... اپوایسیون داخلی، فقار و مارارت مردماان و   

ی منتقدان و اپوایسیون ملی و مذهبی در داخل و خاارج کشاور و    اند، همه کرده
باار و فقاراا را در    ی مارارت  سااله  خیل عظیم شهروندانی که تجربه جنگ هشت

کنناد، اا   اخبار کشورهای منطقاه را دنباال مای   اند و  ی خویش حفی کرده حافظه
خواسته قری  باه اتفااق ماردم ایاران؛ صالح،      . هرگونه جنگ و خشونت بیزارند
ساال گذشاته بارهاا،     11چیازی کاه در   . باشاد  آاادی، عدالت، رفاه و منزلت می

هاای   دانناد کاه غربای    ایان ماردم مای   . های تحقق آنها اا بین رفته اسات  فرصت
پوشای نخواهناد کارد و راسات داخلای       یان منطقاه چشام   حریص و طماع اا ا

دوساتان   وطان . اش هسات  اش حفی قدرت و بقای سایطره  جو نیز دغدغه منااعه
دانناد، اماا باا     ی تقابل با غرب و امریکا را در سرامینی ساوخته مای   ایرانی نتیجه

عرق ملی قدرتمندی که در آنها وجود دارد خواهان وادادگی و ساااش در برابار   
باا  « تعامل»بلکه خواهان . طل  خارجی و متحدان داخلی آنها نیستند جنگجریان 

المللای   توان هم در چارچوب قواعد باین  در دنیای نابرابر کنونی می. غرب هستند
هاای موجاود در    عدالتی عمل کرد و هم موضع و عملکردی انتقادی نسبت به بی

ملای خاویش بهاره     المللی داشت و هم اا نظم مستقر باه نفاع مناافع    روابط بین
ریازی حاکماان ماالزی و     یاد دکتر مصدق، رفتار توأم با برنامه الگوی انده. گرفت

. هاایی اا ایان رویکارد هساتند     نموناه ... ی اخیر و چرخش چین در چندین دهه
ی  طلبی راست جهانی به سرکردگی امریکا را بایاد در یاک موااناه    مقابله با سلطه

هنگی شکست داد و نه در چاارچوب یاک   اقتصادی، سیاسی، حقوق بشری و فر
لذا، با این مقدمه و در شارایط کناونی، جمهاوری اساالمی     . منااعه نابرابر نظامی

باید در دراامدت ؛ درصدد تقویت توان ملی و جاذب و جلا  افکاار عماومی     
 :اا طریق. ی نابرابر، پیروا شود مردم جهان برآید تا بتواند در این مقابله
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ای باه ماردم اا طریاق رفرانادوم باا موضاوع        ه هساته اول ا واگذاری مسأل 
گیاری   در جامعه و جهان چنین جا افتاده کاه تصامیم   "ای برق هسته"مشخص 

این برای رهبری ریسک بسیار بزرگای  . در این مورد فقط با رهبری ایران است
طور جا افتاده و هر اتفاقی کاه در   در بردارد، حتی اگر چنین هم نباشد ولی این

یافتد به حساب رهباری و باه دوره تااریخی حکومات ایشاان، منظاور       آینده ب
ولی اگر آن را به رفراندوم بگذارناد و موافاق و مخاالف بارای     . خواهد داشت

مردم نفع و ضارر آن را توضایح دهناد و بعاد ماردم هار نظاری کاه بدهناد،          
القاعده، خواهند پذیرفت و رهبری اا مسوولیت  مسوولیت آینده آن را هم، علی

عالوه بر این، این عمل یاک رویکارد دمکراتیاک و در عاین     . را خواهند شدمب
حال احترام باه ماردم وباه قاانون اساسای اسات و نظاام را اا خودکاامگی و         

ی اینهاا افکاار عماومی ماردم      دیکتاتوری مبرا خواهد ساخت و عالوه بر هماه 
ی، باه  جهان را سمپات و متمایل به ایران خواهد کرد که در یک مسئله مهم ملا 

مشروط بر اینکاه  . ی دمکراتیک عمل کرده و نظر مردم را جویا شده است شیوه
النااس   رأی مردم حق»: که توسط رهبری بر آن تأکید شد 3132قواعد انتخابات 

هر کس نظام را هم قبول ندارد کشورش را که دوسات دارد پاس در   »و « است
 .مرعی گردد... و« انتخابات شرکت کند
امیناه بارای برگازاری     ت استصوابی و فراهم کاردن پایش  دوم ا لغو نظار 

انتخابات آااد، برای مجلس آیناده، رعایات حقاوق بشار و اجارای عادالت       
های فکری، سیاسای، قاومی، اناان،     قضایی و دموکراسی برای تمامی گرایش

های سیاسی و اجتمااعی   کارگران، صنوف و طبقات گوناگون، تضمین آاادی
یات و تاوان و همبساتگی ملای، آشاتی ملای و       برای همگان که موجا  تقو 
با اجرای این بناد،  . ی ملت ا دولت، خواهد شد   اعتمادساای و تقویت رابطه

 .العاده افزایش خواهد یافت و در نتیجه امنیت ملی بهبود یافته توان ملی فوق
علیاه  ... سوم ا رفع حصر اا رهبران جنبش سبز و قطع اتهامات، افترائات 

و ملی کردن دساتگاه  ... می اندانیان سیاسی، فکری، قومی وآنها و آاادی تما
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. هاا  تبلیغاتی دولتی و استفاده اا تمامی نظارات کارشناسای در تماامی امیناه    
 .ها آاادی رسانه

ادا در جهاان و در منطقاه و    چهارم ا اتخااذ سیاسات و رویکارد تشانج     
ی ممانعت اا رشد تضادهای شیعه ا سنی و جایگزین کردن شعارهای حقاوق  

ا سیاسی ا حقاوق بشاری در مساائل جهاان و منطقاه باه جاای شاعارهای          
احساسی، بلندپروااانه، تخاصمی و ادعاهای انجام نشدنی که عموما  به عهاده  

 .تمامی مردم جهان است و نه مردم ایران
، نه تسلیم و «تعامل ملی»پنجم ا حل مسئله رابطه با امریکا در چارچوب  

با اساتفاده اا تماامی تاوان کارشناسای ایرانیاان       .سااش و نه تقابل و منااعه
 .داخل و خارج کشور

با اجرای این موارد، عالوه بر حمایت تمامی ماردم ایاران اا حاکمیات و    
، افکار عمومی مردم جهان، هم طرفدار «بزرگترین امپراطوری جهان»رهبری، 

ر ایرانیاان مقایم خاارج، اکثارا ، باه کشاو      . ایران و حاکمیت آن خواهناد شاد  
در چناین شارایطی، هایو    . ی کشور سهیم خواهند شاد  بااگشته و در توسعه

تواند معترض این کشور شود و ایاران وارد دوران امنیات،    ای، هم نمی دیوانه
 .توسعه، عدالت و رفاه خواهد شد

 سخنی با رهبری

 حکومتی سانترالیسم

دوستان  به هر حال تبلیغاتی که در جامعه و جهان شده و حتی توسط پیروان و
شود، سانترالیسمی در هیأت حاکماه ایاران    شما هم تلویحا  و تصریحا  تکرار می

شاود و تماامی    ها، توسط رهبری انجام می گیری ی تصمیم تعریف شده که همه
نهادها و مسووالن مملکتی بدون اجااه و موافقات، و حاداقل، عادم مخالفات     

انسته یا ندانسته، درست یاا  د. دهند گیرند و کاری انجام نمی شما، تصمیمی نمی
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تا اا خاود سال  مساوولیت    . اندااند چیز را به گردن رهبری می نادرست، همه
نهادهاای قدرتمنادی   . طلبانه مزایاای خاود را تضامین کنناد     کنند و یا فرصت

مانند؛ قاوه قضااییه، صادا و سایما، نیروهاای      . مستقیما  ایر نظر رهبری هستند
، نیروهاای اطالعاااتی و امنیتای، نهادهااای   نظاامی و انتظاامی، شااورای نگهباان   

کنند  ثروتمند مالی ا صنعتی و اا این گذشته به لحاظ اعتقادی چنین وانمود می  
ایان برداشات،   . گیرناد  که مسووالن نظام بدون اذن والیت فقیه، تصمیمی نمای 

مسوولیت دنیوی و اخروی رهبری را بسیار ایاد و قضاوت تااریخ و آینادگان   
ظااهرا  ورود شاخص رهباری هام در     .ن و ثقیل خواهاد کارد  را بسیار سهمیگ

کاه ممکان اسات اا    ... تمامی مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، استراتژیک و
موضع اختیارات ایشان در قانون اساسی هم حتی باشد، به این برداشت، دامان  

این سانترالیسم در جهان کنونی اگرچه کارآست ولای باا دموکراسای و     .اند می
اگر قرار شود که تصمیمات مجلس، شاورای  . عقل جمعی مغایرت داردکاربرد 

هاای اطالعااتی    امنیت ملی، قوه قضاییه، صدا و سیما، شورای نگهبان و دستگاه
به نظر رهبری و موافقت ایشان عینیت یابد، عمال  ابتکاار عمال و   ... و امنیتی 

ت و بالموضاوع  ها اا بین خواهد رف استعداد آن نهادها و افراد متشکل در آن
 .خواهد شد و با فعال شدن خرد جمعی مغایرت دارد

 های کالن هزینه

تاوان اا رهباری خواسات کاه در ماورد       به عنوان یاک نگااه کاالن، مای    
اطالعات جدول ذیل دساتور بررسای و تحقیاق صاادر کنناد کاه اگار ایان         

ساال   14ی سانگینی ماردم ایاران در ایان      اطالعات صحیح باشد، چه هزیناه 
 :اند کرده پرداخت
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 میلیارد دالر 3155 سال گذشته 11درآمد ارای ایران در  -3

 میلیارد دالر 3555 خسارت جنگ تحمیلی به گفته آقای هاشمی رفسنجانی -2

فرار مغزها حداقل یک میلیون نفر که هار کادام یاک میلیاون      -1

دالر باا اساتاندارهای جهاانی ا اا جملاه باناک جهاانی ا اراش         

 *دارند

 میلیارد دالر 3555

هااای اقتصااادی سااالم بااه دلیاال     عاادم نفااع اا فعالیاات   -2

 ...و **ها ها، تحریم سوءمدیریت
 میلیارد دالر 3555

 ؟ های بخش خصوصی فرار سرمایه -1

هزارمیلیاارد   255هزار طرح عمرانی ناتماام باا نیااا باه      21 -4

، 3133تاا   3133های ناتمام اا  تومان اعتبار و خسارت این طرح

 [16]هزارمیلیارد تومان بوده است  41

 ؟

هاا، مراتاع،    ایست، نابودی منابع آب، جنگال  تخری  محیط -6

هازار روساتا،    11صدها میلیارد متر مکع  خاک اراعی تخلیاه  

 ها به علت مدیریت ضعیف ها و تاالب خشک شدن دریاچه

 ؟

 .این کمترین تخمین است* 

های نفت و  و عدم تزریق گاا به چاه 22تا  4فقط در بخش نفت و گاا تأخیر فااهای ** 

سواند و  ی نفتی پارس جنوبی و گااهایی که می کاهش برداشت و برداشت قطر اا الیه

ها به دلیل افزایش قیمت فروشندگان  تأخیر واحدهای پتروشیمی و گران شدن این طرح

 .میلیارد دالر خواهد بود 355تکنولوژی و تجهیزات در ده سال گذشته، حدود 

 

 عقالنیت مردم و بقای نظام

حال گفتاه شاد، ناه تنهاا جمهاوری        نکته دیگر این که آنچه به عنوان راه
عقالنیتای کاه در ایان    . کناد  کند بلکه آن را تحکیم مای  اسالمی را تهدید نمی
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ها در مردم، بطور عام، شکل گرفته اسات و تجااربی کاه اا کشاورهای      سال
ای معدود خارج نشاین ا باه     جز عدهاند، دیگر هیچکس ا به   همسایه آموخته

بلکاه هماه درصادد تعامال و آشاتی و      . فکر انقالب و برانداای نظام نیست
باشند و با این اقدامات، شما موقعیت خود و نظام را  ایجاد همدلی با نظام می

. پایاادار و مسااتحکم خواهیااد ساااخت و تااوان ملاای را ارتقاااء خواهیااد داد 
زوی خواهید کرد و آیندگان هم قضااوتی  طلبان خارجی و داخلی را من جنگ

عقالنیات ماردم؛ در   . همچون گاندی و ماندال در مورد شما خواهناد داشات  
میلیون نفر،  1پیمایی  خرداد و راه 21، مخصوصا  در روا 3133تظاهرات سال 

به . نشان داد که این مردم، مردم مصر، لیبی، سوریه، عراق و افغانستان نیستند
وقتای  . گذرند اعتقادی ندارند ولی اا حقوق خود هم نمیتخاصم با حاکمیت 

نامیدند، واکانش   "خس و خاشاک"ها را  مردم نتیجه انتخابات را دیدند و آن
وقتای کاه   . آمیز و سااگار با قانون اساسی اا خود نشان دادند مدنی، مسالمت

. نشینی کردند و برای موقعیت آیناده، منتظار ماندناد    خشونت را دیدند، عق 
ی اراشمندی است که حاکمیت بایاد اا   ن فرصت کمی نیست، این سرمایهای

تظاهرات جشن پیروای آقاای روحاانی هام اا ایان هماین      . آن استفاده کند
 . مقوله است

 طلبان نگرانی فرصت

اناد،   ای که با نظارت استصوابی و نزدیکی به رهبری به قدرت رسیده عده
دلیل منافع خاود را بار مناافع    نگران حذف خود اا قدرت هستند و به همین 

اا موضع رهبری، نباید فرقی کند کاه چاه   . دهند ملی و امنیت ملی ترجیح می
راه پیدا کنند، مهم این است که در چارچوب ... کسانی به مجلس و دولت و 

رهبری برطبق قانون، رهبر . قانون به قدرت رسیده باشند و قانونی عمل کنند
خاود   "ملاک طلاق  "الیکه این گروه رهباری را  تمام مردم ایران هستند در ح

کنند که رهبری را با اپوایسیون خود به تخاصم باه   دانند و عمال  سعی می می
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هاای   ها بیش اا آن کاه در ماورد تواناایی    گویی آن چاپلوسی و اغراق. کشانند
جویی اا امکانات مالی ا قادرت،    رهبری باشد در مورد حفی موقعیت و بهره

در . است که باید ارتفاع بگیرد و خود را رهبر هماه بداناد   این رهبری. است
های گذشته این روش مشکالت خود را عیاان سااخته و بار معضاالت      سال

را بارای   "ساعی و خطاا  ". تاوان آاماود   افزوده است، روش دیگر را هم مای 
اند که هر وقت روشی جاواب ناداد،    های بشری مطرح کرده همین در آامون
روش گذشاته امنیتای ا    . برند و روش دیگری به کار میکنند  آن را عوض می

نظامی کردن جامعه و تنگ کردن حیطاه خاودی ا غیرخاودی و سارکوب و      
اندان و آواره کردن معترضاین و منتقادین و نقاض قاانون اساسای و حتای       

یک بار هم که شده دست آشتی به سوی معترضاین  . قوانین عادی بوده است
 . سوی آینده کنیم یم و روبهها بگذر اا گذشته. دراا کنید

 حقوق بشر

ها بر حقوق بشر، مغایر با اسالم است که ایان هماه اا    مگر تأکید خارجی
گیرناد ولای مگار ماا رعایات       ها بهانه مای  درست است که آن. ترسیم آن می

حال  . کنایم  کاار مای   دانایم کاه چاه    کنیم؟ خودمان کاه مای   حقوق بشر را می
کالت داخلای، کااری شابیه رفتاار     ها، بادون حال مشا    مشکالت با خارجی

هاای روس و انگلایس خاود را     خاناه  پادشاهان قاجاری است که باا سافارت  
چرا . کردند و در داخل دیکتاتوری و سرکوب را پیشه ساخته بودند تنظیم می

برناد   کارهایی به کار می گیریم که راه اا کشورهای پیشرفته دمکراتیک یاد نمی
هاا وارد معاملاه و    سند، ساپس باا خاارجی   ر که اول در داخل به وحدت می

. دولت آقای روحانی هم در این اشتباه افتااده اسات  . شوند گفتگو و اقدام می
، بدون حل مشکالت داخلی یا به نتیجه نخواهاد   1+3ای با  حل مسئله هسته

باه توافاق و    1+3اگر هم با . رسید و یا باید امتیااات ایادی داد و تحقیر شد
 .ریم و جنگ و نابودی را در پیش خواهیم داشتتفاهم نرسیم، تح
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 نفوذ در منطقه

پیدا کرده اسات، پاس اا تفااهم ملای،      "هالل شیعی"نفوذی که ایران در 
توان توصیه کارد و   ها هم می این روش رابه آن. تر خواهد شد تر و قوی عمیق

ترس اا اینکه اگار در داخال فضاای    . ها را هم تقویت نمود استحکام ملی آن
ای را اا دست خواهیم داد، بیهوده  راتیک و تفاهم ایجاد کنیم، نفوذ منطقهدمک
هاای   نفوذ ایران در کشورهای منطقه اگر ریشه در مخالفت با سیاسات . است

در ایران هم باید بتوانیم . غرب دارد، امر ایجابی آن هم باید نمود داشته باشد
پیشارفت، رفااه،    .ی قابل قبول باه منطقاه و جهاان معرفای کنایم      یک جامعه

بشر و پلورالیسام ماذهبی و ملای را هام بایاد در       دموکراسی، توسعه، حقوق
توان فضای منطقه  فقط با رویکرد، اطالعاتی ا نظامی نمی . دست داشته باشیم

 .را تحت تأثیر قرار داد

 طرد و نفی دیگران

، آقای هاشمی رفسنجانی را در 33رهبری با هوشمندی، پس اا انتخابات 
قدرت حفی کردند، علیرغم اینکه اطرافیان ایشان به شدت برعلیه آقای بافت 

. کردند و قصد حذف کامل آقای هاشمی را اا نظاام داشاتند   هاشمی اقدام می
چرا رهباری هماین روش را در حفای خااتمی، میرحساین، کروبای، خاانم        

وان کنناد تاا تا    کنند؟ چرا این دایره را بااتر نمی نمی... نوری و  رهنورد، ناطق
 ملی افزایش یابد؟

شاود کاه اطالعاات نااقص و      ی مالءِ رهبری باعن مای  محدودیت حیطه
حتی اشتباه به ایشان بدهند، اطالعاتی که به شأن رهبری لطماات ایاادی اده   

ای اتفاق افتاد، رهبری علنا  گفتند کاه   های انجیره که قتل 3166در سال . است
هاای وحشایانه همسار     اجوییاین کار توسط عوامل خارجی انجام شاده، باا  

کاه بعادا  معلاوم     سعید امامی در راستای اثبات این گفته رهبری بود در حالی
کاه بااداشات    3163و یاا در ساال   . ی درونی داشاته  شد که این اقدام ریشه
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ها اتفاق افتااد، رهباری در دانشاگاه امیرکبیار گفتناد کاه        وسیع ملی ا مذهبی 
انداا قانونی محارب است و حکام محاارب   ها برانداا قانونی هستند و بر این

ها اا دوستان قدیمی رهبری و  شصت نفر را که بعضی اا آن. هم معلوم است
هااا در ساالول انفاارادی و تحاات   اا معنااونین سیاساای جامعااه بودنااد، ماااه 

ها قرار دادند واارت اطالعات مخالف این اتهام بود  ترین بااجویی غیرانسانی
حفی آباروی  "را نپذیرفت و برای  "داای قانونیبران"و بعد حتی دادگاه هم 

تاوهین باه   "، "تشویش اذهاان عماومی  "، مجبور شدند اتهاماتی چون "نظام
را مالک قرار دهند و همه را باه انادان محکاوم کنناد ولای اا      ... و "رهبری

دانستند که این احکام ظالمانه اسات آن را اجارا نکردناد تاا در      آنجاییکه می
، فشاار  3145اا همان ساال  . ون، شامل مرور امان شدند، طبق قان3132سال 

های تلویزیونی در دستور کار بااجویان قرار گرفت و بعدا  ایان   برای مصاحبه
اوج آن، فیلم مربوط به بااجویی اا همسر سعید امامی بود . روش تشدید شد

هاای   که گرچه اا تلویزیون جمهوری اساالمی پخاش نشاد ولای در شابکه     
بشار و   هاای طرفادار حقاوق    گردید و موجا  نفارت انساان   اینترنتی پخش 

ها را کاه در آن   بااجویان صدها مورد اا این مصاحبه. دموکراسی قرار گرفت
بعادا   . شاد، پخاش کردناد    اا رهبری و مردم و خانواده شهدا، عذرخواهی می

کننادگان شارایط فشاار بااجویاان بارای مصااحبه را بیاان         اکثر این مصاحبه
عمال  این شیوه به ضاد خاود تبادیل    . آن مصاحبه تبری جستند اند و اا کرده

. هاا باود   بشر و شکنجه و فشاار در انادان   شد و نتیجه آن اثبات نقض حقوق
معلاوم نیسات باااخورد    . هم این شایوه، اجارا شاد    3133حتی بعد اا وقایع

کنند ولی آنچه در جامعاه   جامعه را اا این شیوه چگونه برای شما گزارش می
هاا   که تمامی مصاحبه هاست و این شود، نفرت و اشمئزاا اا این شیوه گفته می

و چااون اکثاار ایاان افااراد اا . بااا شااکنجه و تهدیااد و اا روی اجبااار اساات
ی  ی متوسااط هسااتند، رابطااه دانشااجویان، روشاانفکران و نویسااندگان طبقااه
این شیوه کارایی نداشته و بایاد  . شخصی شما را با این گروه به هم اده است
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بادبینی جنابعاالی باه دوساتان نهضات آاادی و ملای ا        . را متوقف کنیاد  آن
ساال گذشاته باا     24هاای اطالعااتی در    ها صحیح نیسات و دساتگاه   مذهبی
سااای   ها پروناده  ها این افراد را رصد کرده و برای آن ترین تکنولوژی پیشرفته
 نفار باه ایان اتهاماات     25، حادود  3133اند که فقط در پاس اا وقاایع    کرده

تنهاا  . های طوالنی، فرار کردناد  بااداشت و محکوم شدند و یا اا ترس اندان
ی این کار منزوی کردن این افراد و محروم کاردن جامعاه و کشاور اا     نتیجه

و یا حمایت رهباری اا  . ها بوده است نظرات کارشناسی ملی و ضداجنبی آن
چه  ویا آن. شدنژاد و آن همه تأیید اا او، موج  لطمه ادن به رهبری  احمدی

گفتناد،  ... و  "پیشرفت علمی کشاور "، "ها دورادن تحریم"رهبری در مورد 
ریشه این اتفاقاات در محادود   . بعدا  مشخص شد که این اطالعات غلط بوده

 .هایی است که رهبری ارتباط دارند بودن کانال

 خشونت قانونی

خشاونت  "، جهات کنتارل و مقابلاه باا اصاالحات      3163شاما در ساال   
چه در عمل اتفاق افتاد، خشونت بود ولی قانونی  آن. را مطرح کردید "نونیقا

نگااران،   های ایادی اا سیاسیون، دانشاجویان، کاارگران، رواناماه    گروه! نبود
هااا  بااا خشااونت اناادانی شاادند، باارای آن... فعاااالن ماادنی، حقوقاادانان و 

در  ای عاده . هاا صاادر شاد    ساای کردند و احکاامی خشان بارای آن    پرونده
ها با ضرب و شتم بااجویان، جان خاود را اا دسات دادناد و فضاای      اندان

ها، تعطیل  فعالیت همه به جز خودی. امنیتی ا نظامی شد  "موفقیت"جامعه با 
تر شد و به اینجا منتهی  ها پیچیده بحران. ولی، مشکالت جامعه حل نشد. شد

 .ی شکننده امروا رسیده است شد که به نقطه

 ساد مالی ـ اداریمبارزه با ف

حتما  شما با فساد ماالی ا اداری مخاالف هساتید و اا گساترش آن رناج       
تواند با آن مبااراه   نظر جنابعالی نمی برید ولی چرا دستگاه حکومتی تحت می
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اناد؟   کند؟ چرا ابعاد فساد در دوران رهبری جنابعالی گسترده و حجایم شاده  
ت اسات و مبااراه باا فسااد در     در اولویا  "ها غیرخودی"چون اوال  مباراه با 

مرحله بعدی قرار دارد و ثانیا ، مباراه با فسااد منحصارا  اا طریاق تشاکیالت     
حاال   شد و در عین ها، انجام می حکومتی و بدون کار فرهنگی و کمک رسانه

آموای و رشد فرهنگ  های غیرعلنی و هیو تجربه عموما  محرمانه و در دادگاه
 .شود ضدفساد، دیده نمی

ها که  لشگر رسانه. اید یک لشگر انبود مباراه با فساد را اا دست داده شما
توانند کمک کار قوه قضائیه باشند و تحقیقات مقدماتی کشف و مباراه باا   می

چیزی که در دنیای پیشرفته دمکراتیک مرساوم  . فساد را به عهده داشته باشند
گریازی   باا قاانون  ها قدرتمنادترین نهااد مبااراه     در آن کشورها رسانه. است

ی دروغ و افتارا و   که رسانه ملی، خود عامل پخاش و اشااعه   هستند در حالی
 . تبلی  چاپلوسی و نقض قانون است

 حصر و زندان

ایاد و   چهار سال است که یاران و همکاران قدیمی خاود را حصار کارده   
ا ها  اند بدون اینکاه آن  ها می محابا به آن رسانه ملی هر تهمت و افترایی را بی

شما حصر شهید مدرس توسط رضاشاه را باا  . حق دفاع اا خود داشته باشند
اهلل  حصار آقایااان موساوی و کروباای و سارکارخانم رهنااورد و حصار آیاات    

بر آن مجتهد سیاسی آگاه باه اماان و اساالم در اماان     . منتظری مقایسه کنید
در حصار و تبعیاد   ! رود رضاشاه، همان رفت که بر این عزیازان رفات و مای   

هید مدرس تمامی مراجع نجف و قم که نفاوذی هام در رضاشااه داشاتند     ش
گذار حاواه قام ا آقاای حاائری یازدی ا کاامال           سکوت کردند و حتی بنیان

و اقادامی علیاه ایان ظلام     ! تفاوت و حتی جانبدارانه حصر را تأییاد کارد   بی
سال در حصار باود تاا او را باه شاهادت       3رضاشاهی ننمودند و آن مجاهد 

د و اصال  جامعه مطلع نشد ولی امروا حصر این بزرگاواران در صادر   رساندن



 779/  مذاکرات بحران یا بحران مذاکرات

توان  ای رسیده است که نمی تکنولوژی ارتباطات به مرحله. اخبار جهان است
. ها در معارض دیاد دنیاسات    ی اقدامات حکومت چیزی را مخفی کرد، همه

ل های فراوان خارجی نگاه کنید که مرتبا  تحوالت گذشته و حاا  شما به رسانه
اگر ایان  . رسانند کنند و آن را به اطالع مردم جهان می ایران را دقیقا  رصد می

نامیااد، راه مقابلااه آن چیاازی نیساات کااه  ماای "شاابیخون فرهنگاای"روش را 
کمیّات و کیفیات تبلیغاات    . اناد  ی کیهان در پیش گرفته صداوسیما و روانامه

وان ملّی در ایان  چون رهبری اا ت. ها نیست حکومت ایران قابل مقایسه با آن
هاای خاارجی فارسای اباان را ایرانیاانی اداره       رساانه . کند مورد استفاده نمی

هاا در داخال    آیاا آن . اناد  کنند که عمدتا  اا روی اجباار، مهااجرت کارده    می
 های خود ما را با کیفیت خوب اداره کنند؟  توانستند رسانه نمی

 شروع جنگ

بعضای اا کشاورهای منطقاه     هاست که جنگ با امریکا و اسارائیل و  مدت
هاای جاسوسای، ساایبری،     اکناون، جنباه   ایان جناگ، هام   . شروع شده اسات 

و در کشورهای عاراق  . دارد... افزاری، ترور و  افزاری و سخت های نرم تخری 
اگر خادای نااکرده، باه یاک جناگ      .و سوریه و لبنان، جنگ نیابتی جریان دارد

و هماین  . رهباری خواهاد باود   ی  عیار نظامی هم گسترش یابد، به عهاده  تمام
هاا نبایاد    به تبلیغات اماروا آن . ی شما خواهند انداخت اطرافیان آن را به عهده

 .نگاه کرد

 تهدید ایران

علیارغم عملکارد داعاش و اساالم     . امروا اسالم مورد تهدید جادی نیسات  
سال گذشته، ایاد داشاته و   3255ها در  اسالم اا این چالش... حاکمان پاکستان و 

ی مؤثر دوباره سر برآورده و خاود را نمایاناده    ر بار اسالم واقعی در یک باریکهه
این تهدیاد جادی اسات، مخصوصاا  کاه      . امروا تهدید متوجه ایران است. است
ی انجاام   داعش وسیله. ها علیه کشورهای منطقه و ترسیم مجدد مراهاست توطئه
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ی اصالی جنابعاالی    هامروا حفی ایاران و ماردمش وظیفا   . این توطئه خواهد بود
پااره   به عراق و سوریه و سودان و لیبی نگاه کنید کاه اقادامات بارای تکاه    . است

روند کاه کشاورهای منطقاه را بار پایاه       کردن این کشورها در جریان است و می
تقسیم کنند تا هم هژمونی اسرائیل را تضمین کنناد و هام    "مذه "و  "قومیت"

شاما اقادامی نکنیاد کاه امکاان      . یل نمایناد کنترل آینده کشورهای منطقه را تسه
 .وسو ببرند ها ا امریکا ا میسر شود و ایران را به این سمت اجرای توطئه غربی
رأفت "که قانون در آن حذف شده است، اا  "خشونت قانونی"چرا به جای 

استفاده نکنیم که در آن قانون با دقت و وسواس اجرا شود و درضمن   "قانونی
های اپوایسیون، فعااّلن مدنی، کارگری  اینکه فقط پرونده. اشدرأفت هم اصل ب

شوند، و آن قضات بدون  به چند شعبه در محاکم قضایی فرستاده می... و 
کنند، تاکنون در راستای وحدت ملی  رعایت قانون، احکام خشن صادر می

اند و متنبه  اند و این فعاالن سیاسی ا مدنی ارشاد نشده کارایی نداشته
 .اند دیدهنگر

 تفاهم قومی ـ مذهبی

دادن یک امین توسط دولت آقای روحانی به برادران تسنن ااهدان برای 
شما هم . ها را به حکومت نزدیک و مهربان کرد ادای نماا جماعت، چقدر آن

قدم شوید و یک امینی مناسا  در تهاران بارای ایجااد      به عنوان رهبر، پیش
ین تفاهم باا بزرگتارین اقلیات ماذهبی     ها اختصاص دهید تا اول مسجد به آن
 [13. ]ها در تهران پلم  شود نه اینکه نمااخانه آن. فراهم شود

شما رهبر تمام ماردم ایاران هساتید؛ سانی و شایعه، درویاش و بهاایی،        
اسماعیلیه و ایدیان، مارکسیست و مسایحی و یهاودی بایاد باا شاما پیوناد       

هر کدام اا ایان فارق و یاا     مواضع شما برعلیه. احساسی عمیقی داشته باشند
ها، در تضاد آشاکار باا اصال وحادت      عملکرد بیت رهبری برعلیه این گروه

 .ملی است
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 اقتصاد نظامی

و طبیعی اسات  [ 13]در دوران شما اقتصاد تقریبا  کامال  نظامی شده است 
باشاد در ایان    "اقتصاد مقااومتی "تواند عامل اصلی  که بورژواای ملی که می

شده یا به دست دوم و سوم و وابسته به نظامیان، کار خواهد  فرآیند یا حذف
خواهیاد   جنابعاالی اگار مای   . باشاد  "خاودی "ی  آن هم اگار در حیطاه  . کرد

. مقاومت ملی را در مقابل خارجی افزایش دهید، که چنین هدفی وجاود دارد 
بورژواای ملای، عامال   . باید بورژواای ملی و جامعه مدنی را گسترش دهید

 . قتصادی در مقابل تبلیغات و نفوذ خارجی استمقاومت ا

 های جمعیتی سیاست

میلیون نفار برساانید و    315جنابعالی مصمم هستید که جمعیت ایران را به 
نهادهای تحت سرپرستی شما فورا  در ایان راساتا حرکات کردناد و قاوانین و      

ا ساؤال ایان اسات کاه آیا     . مزایای مناس  را برای رشد تولیدمثل فراهم کردند
اید که وضع معیشات و ایسات آن    شرایط اقتصادی ا اجتماعی را ارایابی کرده 

میلیون بهتر شود؟ ما که قادر نیستیم، آمواش، بهداشات،   35میلیون اا این  315
میلیون را در این شرایط تحریم و تنش فاراهم کنایم،    35درمان و غذای همین 

طبیعی اسات  [ 01]م؟ میلیون را مدیریت کنی 315چگونه خواهیم توانست آن 
ی مساتقیم دارد   که جمعیت هر کشوری با پرستیژ و امنیت ملی آن کشور رابطه

آمارهاای فعلای شارایط را    . ولی اصل؛ کیفیت اندگی مردم هر کشاور هسات  
کنند، چگونه قادر خواهیم بود کاه پاساخگوی آن    بسیار ناال و بد توصیف می

 !رشد جمعیت باشیم؟
ی دکتر عیسی کالنتاری بیاان شاده و بحاران     فقط بحران آب که توسط آقا

اناداا   محیطی که توسط سرکار خانم دکتر ابتکار بیان شده واقعا  چشام  ایست
نماید؟ بلی اگر جنابعالی وحدت ملای ایجااد    این رشد جمعیت را تحققی می

کنید و اا تمامی توان کارشناسی ایرانیان ا داخال و خاارج ا بهاره گیریاد و       
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های پیشرفته فاراهم شاود، آن وقات در یاک      تکنولوژی یابی به امکان  دست
تاوان تصامیم گرفات کاه افازایش جمعیات        فضای علمی ا دموکراتیک مای  

چگونه ممکن خواهد شد؟ نه در این شرایط که کارشناسان درونی حکاومتی  
 ! هم با آن مخالف هستند

هاای   بالفرض که اقشار پایین جامعه بنا به تقلید مذهبی و تکیه بر حمایت
متوساط کشاور را    IQدولتی اا این برناماه حمایات کنناد آیاا فکار کااهش       

 اید؟ کرده

 داری سقوط سرمایه

داری در  رسد که جنابعالی، اعتقاد دارید که امریکا و نظام سرمایه به نظر می 
اسات و   "پلیاد "داری  تردیدی نادارم کاه سارمایه   . حال سقوط و نابودی است

چیزی خواهد آمد که باا سرشات و ذات    حتما  اا بین خواهد رفت و جای آن
داری  اکنون اا دل همین سارمایه  که هم چنان. انسان هماهنگی بهتری داشته باشد

تار اسات ولای     اسکاندیناوی سر برآورده که بسیار انسانی "سوسیال دمکراسی"
 .آل بشر نیست هنوا ایده

 اتحاد نظامیان و روحانیت

دوران محمدرضاشااه کاه امکاان    جنابعالی حتما به خاطر دارید کاه اواخار   
ها اصرار داشتند که ارتش باید متحاد   حفی او برای غرب ممکن نبود، امریکایی

کردناد و بعاد    اول اا وحدت ارتش با بختیار حمایت مای . قدرت سیاسی باشد
هایزر را هم باا ایان هادف    . کردند هم وحدت ارتش ا روحانیون را توصیه می 

ا به تجربه آموخته بودناد کاه در کشاورهایی کاه     ه امریکایی. به ایران فرستادند
ایان  . دمکراسی نهادینه نشده باشد، نظامیان تنها حزب قدرتمند پایادار هساتند  

تئوری را در ماورد پاکساتان، ترکیاه، مصار و خیلای اا کشاورهای آسایایی و        
 .آفریقایی، پیاده شد و کنترل آن کشورها را در دست داشتند

دمکراسی نهادینه نشد ولی اتحاد بین ساپاه  در دوران حکومت جنابعالی، 
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سؤال ایان اسات کاه    . و بخشی اا روحانیت به رهبری جنابعالی تحقق یافت
آیااا در آینااده ایااران ایاان اتحاااد مرتبااا  بااتولیااد خواهااد شااد و ساارکوب و 

ها ادامه خواهد یافت و هیو وقت دمکراسی نهادینه نخواهد شاد؟   محدودیت
جنابعاالی تاا   . رسد اسی این بود؟ بعید به نظر میآیا هدف انقالب و قانون اس

بارای نهادیناه شادن    . دیر نشده باید برای یاک خطار جادی فکاری بکنیاد     
 .دمکراسی و کوتاه کردن دست نظامیان اا سیاست و اقتصاد، فکری بکنید

اهلل  اا قبل اا انقالب، دلسواان ملک و ملت، اا جمله دکتر شریعتی، آیات 
اناد کاه راه نجاات ایاران اتحااد باین        ارها تکرار کارده طالقانی، امام خمینی ب

چی شد که بعاد اا انقاالب، روشانفکران باه     . روحانیون و روشنفکران است
کلی اا قدرت و فعالیت حذف شدند و مورد تعقی  قرار گرفتند و هنوا هام  

هاای مرماوای باا     کنید که ممکن است دسات  این روند ادامه دارد؟ فکر نمی
ی دست به این کار اده باشند؟ حذف روشنفکران، حذف های مسموم اندیشه

اقشار میانی جامعه را که معموال  اداره کننده مملکت هستند، به دنباال دارد و  
اتفاقی کاه در مصار   . این یعنی محروم شدن مملکت اا قشر وسیع کارشناس

سیسی به راحتای توانسات باا    . افتاد، وحدت نظامیان با روحانیت رسمی بود
. مفتی اعظم مصر برعلیه دولت قانونی مرسی کودتای نظاامی کناد  وحدت با 

ی ایران با ایان وحادت، فاراهم      ی این کودتاها را در آینده آیا جنابعالی نطفه
سال گذشته، بارها شاهد کودتای نظامیان در دو کشاور   15نخواهید کرد؟ در 

باشاد   وند میایم و پاکستان هنوا گرفتار این ر ؛ پاکستان و سوریه بوده همسایه
سال گذشته داشته باه   31و نتوانسته اا آن رها شود و اگر ترکیه پیشرفتی در 

رهبری باید به ایان قضایه باه    . دلیل دور کردن نظامیان اا سیاست بوده است
طور جدی فکر کنند که آینده ایران را به دست نظامیان و روحانیات رسامی   

حکومات بایاد در   . قم نزنندندهند و برای ایران سرنوشتی همچون پاکستان ر
رهبری باید توجاه  . دست کل مردم باشد، همچون هند تا اا آینده مطمئن بود

آورد، مخصوصا  بعد اا نسل اول  داشته باشد که قدرت خود به خود فساد می
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اا جمال عبدالناصر ناسیونالیست ضد امریکاایی عضاو عادم تعهاد،     . انقالب
و قاذافی  . د و در نهایات سیسای  سادات و بعد حُسنی مبارک باه وجاود آما   

کشی تبدیل  داری و آدم انقالبی سوسیالیست به دیکتاتور  طرفدار نظام سرمایه
شد که لیبی را به این روا انداخته  کاه ناه حکومات متمرکاز دارد و تماامی      

هاای تروریسات    طلبانه خود قذافی هم اا بین رفات و گاروه   اقدامات عدالت
 . اند مافیایی در آن حاکم شده

در کشاورهای نفتای باه ماهیات      "قادرت ا نفات ا روحانیات     "وحدت 
بود و دیدیم که جامعاه   "قدرت ا نفت "در امان شاه . بستگی دارد "قدرت"

قادرت  . باید همچون مصدق قدرت را مردمی کارد . و مردم را به کجا کشاند
با انتخابات دموکراتیک ا و نه استصوابی ا در دست مردم باشد تا نظامیاان و    

ی مملکت قرار گیرند و روحانیت  در خدمت امنیت و استقالل و توسعه نفت
بخش اسالم برای جلوگیری اا خودبیگانگی  در خدمت انکشاف مبانی حیات

(Alienation )اعتمااد  . اعتماد به کل مردم، تضمینی قطعی دارد. انسان باشند
بشاری   ی به تجرباه . ها، بدون تردید، خطرآفرین و فاقد تضمین است به الیت

ی سیصدساال   قدرت، بدون مردم، فسادآور اسات و تجرباه  . باید اهمیت داد
 .دهد سال ایران این را نشان می 2155غرب و 

 ی تاریخی آمریکائیان سابقه

ها وارث اجدادی هستند که با کشتار و نابودی یکصد میلیون نفار   امریکایی
ا کمتارین    پوست ا به تخمین ناوآم چامساکی ا و حاداقال  سای میلیاون      سرخ

در استرالیا و نیوالندهم باا بومیاان، هماین    . اند تخمین ا این کشور را برپا کرده 
که جنگ جهانی به پایان رسید و امریکا ابرقدرت برتر  3321اا . اند کار را کرده

ی نظاامی، امنیتای و اطالعااتی     کشور مداخلاه  332رحمی در  شد تاکنون با بی
ترین دیکتاتورها را بر  اا بین برده و خشنهای مردمی را  کرده است و حکومت

ولی، سقوط و نازول امریکاا شاروع شاده     . مردم آن کشورها حاکم کرده است
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ها سال طول خواهد کشید و شما عجلاه   این فرآیند ده. است و نه به این اودی
نکنید و تااه این فرآیند را به کمک تمام مردم جهان ا اا جمله ماردم امریکاا ا     

در این مرحله مباراه با امریکا، فرهنگی، اخالقی، حقوق بشاری،  . دباید پیش بر
تاوان باا امریکاا مبااراه      نژادی نمای  با ادبیات احمدی. اقتصادی و سیاسی است

کرد، با ادبیات گاندی، مصدق، نلسون ماندال و خاتمی، آن هام در دراا مادت،   
بچینیاد، مطمئناا    شما اگر بخواهید این میاوه ناارس را   . توان این کار را کرد می

 .سمّی خواهد بود و تمام مردم ایران را، مسموم خواهد کرد
های نظاامی امریکاا برعلیاه     به مشروح طرح[ 23]در کار تحقیقاتی دیگری 

جا فقط به یاک نکتاه اشااره     در این. ام ای را نوشته های هسته ایران حتی بمبارن
اند که امریکا باا هشادار    کنم که بعضی اا کارشناسان امریکایی پیشنهاد کرده می

ای در کویر ایران منفجر کند تا ایرانیان حد تخریا  آن را   قبلی یک بم  هسته
اعاالم کنناد کاه اگار دسات اا تولیاد ساالح        [ ایرانیان]ها  ببینند و سپس به آن

چیازی  . ای برندارید، بم  دوم را در مناطق دیگری دریافت خواهید کرد هسته
 .ای کرد ن را تهدید به بمباران هستهبار اوباما هم ایرا که یک

 ای ایران و تعادل استراتژیک منطقه توان هسته

ای در ایاران اقتصاادی و    توان ثابت کرد که برق هساته  با دالیل مستند می
باه  . گیارد  ساال دارد اا آن فاصاله مای    45دنیا، پس اا . محیطی نیست ایست

ایران اگر بتواناد هماین   . تصمیمات آلمان و ژاپن در این مورد باید دقت کرد
کناد و هار طارح جدیادی      نیروگاه بوشهر را راهبری کند برای آن کفایت می

باید به فکر استفاده اا انرژی خورشایدی،  . مغایر با مصالح و منافع ملی است
 .بادی و گااهای همراه نفت و منابع عظیم گاا بود
ن و ای در بهداشاات، درمااا ولاای اسااتفاده گسااترده اا تکنولااوژی هسااته 

تشخیص، در صانعت، کشااورای، خادمات، میاراث فرهنگای و تحقیقاات       
چیزی کاه اا  . باید در ایران، عملی شود... گسترده در شیمی، فیزیک، ط  و 



 فرجام برجام؛ امید یا ابهام/  791

ای، ایاران   هساته  سااای و سااخت بما     در مورد غنای . آن غفلت شده است
هایی کس  کرده کاه اا باین رفتنای نیسات و تاا حادودی اا        تاکنون توانایی

ای برخوردار شده اسات و ایان چیازی     هسته وژی توانایی ساخت بم تکنول
کشور در جهان اا آن برخوردار هستند، البته بدون اینکاه   25است که حدود 

 .ای بسااند و یا قصد ساخت آن را داشته باشند هسته بم 
وایر راست اسارائیل باا    اوباما، در یک جلسه و با حضور نتانیاهو، نخست

ای توسط ایران را به رسمیت شاناخت   هسته ساخت بم  "توانایی"صراحت 
هاای ایاران اسات مانناد      برخالف نتانیاهو که معتقد به نابودی تمامی توانایی

لذا ایران در منطقاه پرآشاوب خاورمیاناه و باا وجاود      ! آنچه قذافی انجام داد
ای این دو کشور باشاد و   اسرائیل و پاکستان؛ حق دارد که نگران سالح هسته

ای غیار   ی ساخت سالح هساته  اراده. ای منطقه بکوشد خلع سالح هسته برای
اا توانایی ساخت آن است و ایاده خواهی غرب ا مخصوصاا  آمریکاا ا هام      

دهناد   های خود را افازایش مای   ای درخواست به هر بهانه. مورد تردید نیست
ی آمریکا اعاالم کارد    بود که واارت خارجه "فجر"ی  پس اا پرتاب ماهواره

ای میان این  های بالستیک ایران بخشی اا مذاکرات هسته ی موشک برنامه"که 
ایاان ! و آن را تهدیااد علیااه منطقااه نامیااد   ".اساات 1+3کشااور و گااروه  

ها ممکن است تمامی نداشته باشد و همچون ماذاکره باا قاذافی     خواهی ایاده
ده کند و آن استفا 1+3ولی ایران باید اا امکانات مذاکره با . تداوم داشته باشد
اند و ایان در   ای را حرام کرده طور که رهبری سالح هسته این است که همان

. کناد  شرایط کنونی امری مهم و در راستای امنیت ملی است ولی کفایت نمی
عالوه بر تأکید روی وحادت  . باید در این شرایط اقدامات دیگری انجام شود

نی، که قبال  باه آن مفصال   ی مد های گسترده بشر و آاادی ملی، رعایت حقوق
 :پرداخته شد پیش شرط اقدامات ذیل است؛ باید

بااا . ساااای صاانعتی را باارای ماادت ده سااال تعلیااق کنااد ایاران غناای  -3
 .سانترفیوژهای معدودی، امر تحقیقات را پیش ببرد
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 .آژانس را، قانع سااد "راست آامایی"پروتوکل الحاقی را بپذیرد و یا  -2
الذکر وسیعا   های فوق آمیز و مجاا را در امینه صلح ای تکنولوژی هسته -1

ای را باه خادمت گیارد و داناش      ی کارشناسای هساته   گسترش دهد و بدناه 
 .ای را توسعه دهد عمومی هسته

ای را مشاخص   ی بارق هساته   با تصمیم رهبری یا با رفراندوم مسائله  -2
فاراهم کناد    ای یا حداقل شرایط را برای بیان نظرات مخالفین برق هسته. کند

ی اساتخراج،   تا اطالعات بیشتری اا منابع معادنی اورانیاوم در ایاران، هزیناه    
اعالم و .... ی راهبری و کنترل ایمنی آن و  ای، هزینه ی تولید برق هسته هزینه

تار اا هماه    به بحن گذاشته شود، در این شرایط، اروپا، روسیه، چین و مهام 
 .ت خواهند کردافکار عمومی مردم جهان اا ایران حمای

ها و تهدیدها و اگر خلاع   بعدا  با توجه به تحوالت منطقه و رفع این تشنج
  "تعاادل دفااعی  "توان برای حفای   ای در منطقه تحقق نیافت، می سالح هسته

ای هم تولید کرد یا خواستار خلع سالح منطقاه شاد تاا آن     حتی سالح هسته
خواهد یافت و شرایط کناونی   موقع با آنچه گفته شد، توان ملی ایران افزایش
ی ایران دفااع   تواند اا حقوق حقه عوض خواهد شد و عقالنیت حاکمیت می

ناژاد، هماراه باا شاعار و      ساال حکومات احمادی    3با اشتباهاتی که در . کند
تبلیغات توخالی شده است، این پیچیدگی حاصل آمده است کاه اسارائیل اا   

ی تمامی دستاوردهای علمای  کند و خواهان نابود می "اورگویی"یک طرف 
ای ماست و گروه راست افراطی ایران طرفدار درگیری نظامی باا   ا فنی هسته

 .این دو دسته باید خلع سالح شوند. غرب

 منفی در منطقه  موازنه

بعضی اا مسئولین، سخن اا قرارداد استراتژیک ا نظامی با روسیه را 
فت، خرید نیروگاه مقدمات این کار را هم در فروش ن. کنند مطرح می

این رویکرد، در این مقطع که ایران اا . دانند می... ای، خرید سالح و  هسته
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یک طرف روابط آن با غرب به سامان مشخصی نرسیده و اا طرف دیگر 
ایران . روند، خطرناک است روسیه و غرب به سمت جنگ سرد جدیدی می

ی  مواانه"رس با تواند همچون دورة مد اگر وحدت ملی را ایجاد کند، می
تعادل خود را به عنوان یک  "ی منفی مواانه"و در دوران مصدق با  "عدمی

اتحاد با روسیه و ورود به رقابت . کشور مستقل قدرتمند حفی کند
ی کشور باا خواهد داشت و  تسلیحاتی در منطقه، امکانات ملی را اا توسعه

ی ملی خواهیم  عهسال گذشته گرفتار شعارها و رفتاری ضد توس 11همچون 
ای، روابطی منطقی با غرب،  ی هسته تواند، پس اا حل مسئله ایران می. شد

اگر . داشته باشد و اا موضع منافع ملی، تصمیم بگیرد... روسیه، چین، هند و 
طرفداران تخاصم با غرب موفق شوند که ما را به سمت روسیه سوق دهند و 

انجام خواهد شد که ممکن درگیر جنگ سرد دیگری کنند، خطای بزرگی 
ی کشورها  است حتی مطلوب غرب و اسرائیل هم باشد و نفت منطقه ا همه

ا صرف سالح وتنش و سرکوب داخلی کشورهای منطقه خواهد شد و حتی 
ی حمایت اا ما  در شرایطی که برای غرب مناس  باشد و روسیه هم آماده

ی لیبی و سوریه ا به ها ی آمریکا به عراق و درگیری نباشد ا همچون حمله
کیسینجر، ایران را سکوی پرتاب جنگ با . ی نظامی هم بکنند ایران حمله

های نظام، این جنگ سرد را با جنگ  استراتژیست. روسیه و چین نامیده است
سرد بعد اا جنگ جهانی دوم که بین شرق و غرب، شکل گرفت اشتباه 

به . و شوروی سابق نیستبرد  ای به سر می روسیه در شرایط شکننده. نکنند
شرایط اقتصادی ا اجتماعی، . ای آن نباید چشم دوخت ی هسته ارادخانه

ایران، توان حفی . فساد گسترده و حکومت مافیایی آن را هم باید دید
استقالل خود را دارد اگر بتواند وحدت دولت ا ملت را ایجاد کند و اا 

 . ه کندبه درستی استفاد "هالل شیعی"کارت دوستانش در 
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 منطقه در آتش و خون

. ی آمریکا به افغانستان و عراق، ناه آراماش آورد و ناه دموکراسای     حمله
بلکه نیروهایی را فعال کرد که ادعاا دارناد و در تارور و کشاتار و تخریا ،      

خروج نیروهای آمریکا اا عراق، ظهور داعاش را باه هماراه    . باشند عامل می
وساتانش باه عاراق بااا گاردد البتاه باا        داشت تا آمریکا مجددا  باه هماراه د  

ای را گروهای در دسات    سوریه، چند پاره شده و هر پااره . رویکردی جدید
بحارین، همچناان آتاش    . یمن در تشنج و کشاکش نیروها گرفتار است. دارد

عربساتان،  . ترکیه درصدد بااساای خالفت گذشته اسات . ایر خاکستر است
 .ریزند آتش منطقه بنزین میامارات و قطر با پول هنگفت خود، روی 

ها به صراحت اا ترسیم مجدد مراهای کشورهای منطقه ساخن   آمریکایی
ی این تقسیم؛ مذه  و قومیت خواهد بود و تاکنون در عاراق   پایه. گویند می

اناد و اسارائیل اا آن حمایات      و سوریه تاحدودی ایان طارح را پیااده کارده    
تار و   ای منطقاه هام کوچاک   اش تثبیات شاود و کشاوره    کند تا هژماونی  می
 .گردند "الحلقوم راحت"

، که طرحی استعماری باود بارای مقابلاه    3323پاکستان، اا امان تشکیل، 
با هندوستان تشکیل شد آرامش نداشته و به سوی دموکراسی پایدار حرکات  

ای شاده اسات کاه     ی پیچیده، صاح  سالح هسته نکرده و باا در یک توطئه
هاای   باشاد و قاراداد تحویال کالهاک     ساهیم مای   عربستان هم در این سالح

 . ای، در صورت لزوم، با عربستان امضا شده است هسته
ی لذیاذ و   روسیه در اکراین درگیر با ناتو شده و ناتو سعی دارد این لقمه

چرب را اا چنگ روسیه درآورد و شاید هم به قول کسینجر، شروع جنگ با 
مید به دموکراسی را تا اماان ناامعلوم   مصر با کودتای نظامیان، ا. روسیه باشد

. باشاد  مای ... به تعویق انداخته و مورد حمایت آمریکا، روسیه و عربساتان و  
ای برای این تحوالت مفید باه حاال خاود، نپرداختاه      تاکنون، اسرائیل، هزینه

منطقه در آتش و خاون اسات و   . های بیشتری بچیند منتظر است تا میو. است
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ت که هنوا توانسته اا ایان آتاش و خاون در سارامین     ایران تنها کشوری اس
. جناگ نیاابتی  . باشاد  خود، مبرا باشد، هر چند در ورای مراهایش درگیر می

ترین مشکل ایران، شرایط داخلی آن اسات کاه ایان آراماش نسابی را       عمده
های اقتصادی، سیاسای، اجتمااعی، فرهنگای، اخالقای،      بحران. کند تهدید می
 [23]ها پرداخته شده است  وحا  در گذشته به آنکه مشر... مذهبی و 

های داخلی و دیگاری   ایران در بین گاا انبری برّان قرار دارد؛ یکی بحران
المثال   ضارب . ای هاای منطقاه   ای و درگیری ی هسته مناقشات خارجی، مسئله

. "تاوان برداشات   با یاک دسات چناد هندواناه نمای     ": گوید ی عوام می ساده
آاادی محصاوران و  . مشاکالت داخلای را حال کنناد     رهبری باید مساائل و 

تا در حال مشاکالت خاارجی، دساتی     ... ها و  اندانیان سیاسی، آاادی رسانه
دانیم که  حداقل می. قوی داشته باشند و الّا معلوم نیست چه پیش خواهد آمد

 .چیز خوبی پیش نخواهد آمد

 های علمیه دولتی کردن حوزه

های علمیه دولتای   ای اکثر روحانیت حواه هاهلل خامن در دوران رهبری آیت
ی دولتای   اند که مستقیما  بودجه اند و نهادهای متعدد مذهبی تشکیل شده شده

. گیارد  ها تعلق مای  های غیرمستقیم و غیر دولتی هم به آن دارند و حتما  کمک
ای حتماا  ماؤثر باوده ولای در      این پدیده ، در تحکایم رهباری آقاای خامناه    

مضار و خطرنااک اسات و عماال      ... ها، اجتهااد، تحقیقاات و    استقالل حواه
اختصااص چنادین هازار میلیاارد توماان باه       . بدعتی است در تااریخ تشایع  

نهادهای مذهبی اا طرف دولت و بیات رهباری، غیار اا چیازی هسات کاه       
آن مراجع قدرت سیاسای را در  . پردااند مراجع مستقل اا دولت به طالب می

ری قدرت سیاسی را در دست دارناد و طبیعای اسات    اختیار ندارند ولی رهب
ی علمیه و طالب و مراجع آینده عمدتا  حکومتی خواهند شد و این  که حواه

چیزی است که شهید مطهری اا قبال اا انقاالب اا آن نگاران باود و در آن     
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 "ادگاای دولاات"روحانیاات نگااران بااود و حاااال اا  "ادگاای عااوام"امااان اا 
 .روحانیت باید نگران بود

 ایجاد سازمان مدیریت موازی

ها  کنند و هماهنگی آن طبق قانون اساسی، سه قوه ایر نظر رهبری کار می
ی  ولی رهبری در تماامی نهادهاای رسامی و دولتای، شاعبه     . با رهبری است

هااا، در  هااا، در نیروهااای مساالح، در اسااتان  در دانشااگاه. نمایناادگی دارنااد
ا در گذشته و در امان آقای خمینای  شکل گیری این نهاده... . ها و  شهرستان

اناد و   ها هم بیت آقای خمینی نقش نداشاته  بوده است و شاید در تشکیل آن
اند و احتماال  اا موضع حسن نیت و بارای همااهنگی در    پیشنهاد دهنده نبوده

ها، نهادهای غیرضروری، پر  های دولتی بوده ولی اکنون این نمایندگی ساامان
اا طرف دیگر رقابت باین رؤساای دولتای و ایان     . اند اا شده هزینه و مشکل

در بروکراسای مادرن، تعادد    . اناد  ها هم خود مزید بار علات شاده    نمایندگی
 .اایی است مسؤولین، سب  کندی، فساد و هزینه

 :خالصه اینکه. و هزاران نکته دیگر که سب  تطویل کالم خواهد شد
ر این جهت حرکت کنید شما خود را رهبر تمام مردم ایران بدانید و د -3

 تا
ها برای اهداف خود  حرف تمام مردم ایران را بشنوید و اا تجارب آن -2

 استفاده کنید و 
 .برای این کار فضای جامعه را باا کنید و قانون اساسی را اجرا کنید -1

 والسالم و به امید آن روا
  3131ماه  اسفند
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 المللی بحران، پیشین گزارشات گروه بین[ 34]
کار گفتاه اسات کاه بایاد بررسای کارد و باه         موسوی الری در کنگره حزب[ 36]

آنچه در . کنند مسووالن گفت که چرا اا مفاسد هشت سال گذشته صحبت نمی
(. 31آذر  34پیاک نات   )خطر است نهادینه شدن رفتارهاای غیرقاانونی اسات    

درصد پایگاه اجتماعی دارند اماا باه ناام ماردم      35تا  6محمد خاتمی گفته که 
 4هاا   رساانه . )گذارند کار کند درصد رأی دارد، نمی 13روحانی . انند حرف می

هشت سال : سرمقاله روانامه جمهوری اسالمی در انتقاد اا ائمه جمعه(. 31آذر 
 (.21/2/31)مملکت را شخم ادن و سکوت کردید 

متأسافانه فضااای سیاسای کشااور   : الاه عاارب در نمااا عیاد فطاار کاشاان     آیات 
تواند عامل فسادهای دیگار   بسته میهاست دچار انسداد شده و این فضای  سال
خاتمی . موسوی و کروبی اا دلسواان نظام هستند و باید رفع حصر شوند. شود

 (.6/1/31ها  رسانه)المللی است  ی بین آبروی ایران در عرصه
اعتقاد و التزام عملی به والیت فقیاه و  »مجلس تصوی  کرد : اهلل بیگدلی رحمت

اگار ایان مصاوبه    ... باشاد  در احزاب می عدم سوءپیشینه کیفری شرط عضویت
قانون شود، مراجع تقلید بزرگی چون آیات عظام سیساتانی، وحیاد خراساانی،    

توانند حزب تشاکیل   نمی... اهلل بهجت و مرحوم شیخ جواد تبریزی، مرحوم آیت
فرهناگ  »دکتر رضا داوری در مصااحبه باا   (. 2532جوالی  34ها  رسانه)« دهند
توانسات تحقیاق کناد و     کاش روشنفکر دینی می: 31ور شهری 3شماره « امروا

تواناد قاوام یاباد و     روشن سااد که حکومت دینی در جهان کنونی چگونه مای 
شود و مخصوصا  بگوید که چه تحاولی   های سیاسی چه می نسبتش با بقیه نظام

هاا و کباائر گناهاان،     در جهان اسالم به وجود آمده و مثال  چگونه بعضی حارام 
... اهبر به بهشت شده و بعضی دیگر، مثل دروغ، تهمت، اخاتالس و واج  و ر

 .شأن مستح  یا مباح پیدا کرده
مخالفان وحدت شیعه و سنی در هشات ساال   »یونسی، وایر اطالعات خاتمی؛ 

ها و نهادهاای دولتای و حکاومتی     اند و خیلی در ارگان گذشته خیلی قوی شده
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های  بینی راجعه کنید به هشدارها و پیشم(. 31/1/31رادیو فردا )« .اند نفوذ کرده
نوشته مهندس ساحابی، احماد   « فکری به حال ایران کنید»آموا در جزوه  عبرت

. در ساایت ملای ا ماذهبی     3133در اسافند ساال   ... صدر حاج سایدجوادی و 
و درخواسات   31مااه   دی 32سخنرانی رئایس جمهاور در سامینار اقتصااد در     

هاا   ل مهام مملکتای، ماواردی اا ایان نگرانای     برگزاری رفراندوم در مورد مسائ
 .هستند

آمارهای مهاجرت، فساد مالی ا اداری، بیکاری، اعتیاد، طالق، رشاوه، کااهش    [ 33]
، واردات و صااادرات کاالهااای قاچاااق، کاااهش شاادید اخااالق   IQمتوسااط 
اسیدپاشای، تعاداد   . موارد متعددی هساتند کاه ماورد انکاار نیساتند     ... عمومی،

هااای دادگسااتری،  ه اناادانیان سیاساای ا تعااداد پرونااده    اناادانیان ا خاصاا   
میلیاارد دالر کااالی قاچااق،     21تا  25ها، انان و کودکان خیابانی،  خواب کارتن

های آن کشاور در ترکیاه و    خانه داوطلبان جاسوسی برای اسرائیل که به سفارت
ساط  ساای و اشاعه دروغ و تهمت و افترا تو ، پروندهکنند آذربایجان مراجعه می
هااای  هااا سااایت مجاااای، فحشااا و اا همااه باادتر شاارکت  چنااد نشااریه و ده

ی دکتارا اا فقار و ناداری و     ی دوره ، و خودکشی دانشجویان نخبه«یابی صیغه»
حتای فیلساوف   . دهاد  وجوه متعادد بحاران را نشاان مای    باای با سیانور  پارتی

ن سیاسای  معروف نظام، آقای رضا داوری اردکانی، که معموال  کمتر وارد مباح
آیاا جامعاه ایاران باه اودی باه اعتادال       »ای تحات عناوان    شاوند در مقالاه   می

در شارایطی کاه ماثال  تلویزیاون     : گویاد  مای ( 32/1/31ها  رسانه)« گردد؟ باامی
چی دستگیر  گوید در پنج ماه اول سال، سی و یک هزار قاچاق رسمی کشور می

بزرگ و انباشته پارده برداشاته   و هر روا در اینجا و آنجا اا فسادهای ... اند شده
هاا و اا   گویند ما اا حین مصرف مواد مخادر و تلفاات در جااده    شود و می می

بایاد  ... در مقام اول یا در صدر فهرست جهانی قرار داریام ... حین باادهی کم
ایام و باه آن    ظاهرا  ما به فسااد عاادت کارده   ... نگران به خطر افتادن آرمان بود

جاز در هاوای اعتمااد و    ... دهایم  اصال  آن را تشخیص نمای ایم یا  رضایت داده
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تاوان اندیشاید ایارا     دوستی و پیوستگی و همبستگی اجتماعی باه آرماان نمای   
... تحقق آرمان مسبوق به ایان اسات کاه صاالح جاای فسااد را گرفتاه باشاد        

سمیناری با عنوان اخالق تشکیل شاده و در آن اا میاان هماه مساائل اخالقای      
... کشور به گروه خاصی اا مردم تعلاق نادارد  ... اند بحن کرده صرفا  اا حجاب

اعتادال  . خلق سراسر همه نهال خدایند، هیو نه بشکن اا این نهال و ناه بارکن  
علی مطهاری   ".فضیلت است مایه کمال آدمی و عین نظم عادالنه اندگی است

گفتید جمالتی »ای به حمید روحانی نوشته است که در دیدار با رهبری  در نامه
که تعفن ناشی اا تملق و چاپلوسای شاما بسایای اا حضاار جلساه را متاأذی       

 (. 31تیر  22پیک نت )« ساخت
خاود در   24/51/31آقای حداد عادل که به رهبری نزدیک اسات در ساخنرانی   

رهبر مدتی است کاه متوجاه خطار بزرگای     ": آبعلی ا طرح والیت، گفته است 
 (Entekhab.ir) ".اند برای انقالب شده

رئیس اتاق باارگانی جمهوری اسالمی اعالم کرد که ایران در مباادالت جهاانی   
در ماورد صاادرات بیهاوده اا خودماان     ": وی گفات . اا آخر صف، اول اسات 

وقت آن رسیده که به . ما در مبادالت جهانی اصال  عددی نیستیم. تعریف نکنیم
موجاود تاالش   ها را ببینیم و برای حال مشاکالت    العیش، واقعیت جای وصف

اسااحاق جهاانگیری، معاااون اول  ( 31دی مااه   www.pyknet.net ،31) ".کنایم 
ی نزدیک رئیس پیشین بانک مرکزی، بهمنی، با بابک  جمهوری، اا رابطه ریاست

نژاد با او، پرده برداشات و اماروا پاس اا یاک ساال       انجانی و وارای احمدی
یلیارد دالر پول مردم را اا م 6/2تواند  بااداشت بابک انجانی، کل حاکمیت نمی

 (23/35/31روانامه ها . )او وصول کند
ی  عیسی کالنتری، وایر اسبق کشاورای، که ساالیان طاوالنی اسات باا مسائله     
ناژاد   کشاورای ایران درگیر است؛ ضمن انتقاد به آمارهای غلط دولت احمادی 

کاه  : گوید می( 3132تیر  34های مجاای  رسانه)ی قانون  با روانامه  در مصاحبه
تان اعاالم شاده توساط      333میلیون تن است و ناه   43تولیدات کشاورای ما 
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میلیون تن علوفه را هم جزء تولیادات کشااورای    25نژاد  احمدی. نژاد احمدی
مجاددا   ( هاای مجااای   رساانه ) 3131بهمن  32آقای کالنتری در ! حساب کرده

شت اضافه اا منابع آبی اا امان ساسانیان و هخامنشیان بردا": هشدار داده است
های شایرین   میلیارد مترمکع  آب 325سال فقط  11کشور نداشتیم امّا در این 

های شایرین ایرامینای باود را     درصد آب 61فسیلی صدها هزارساله که حدود 
سال گذشته بوده اسات   3میلیارد مترمکع  آن در  61مصرف کردیم که حدود 

ینکه این جمعیت باید در یک کشور آبااد  جمعیت را افزایش دادیم غافل اا ا... 
بدون توجه به نیااهای جمعیت، منابع کشور را بارای رفاع نیااهاا    . اندگی کند

ی ایاران اا جناوب البارا تاا      ادامه این روناد یعنای تخلیاه   ... به تاراج گذشتیم 
جای   به اودی همه... دریاهای آااد و اا شرق ااگرس تا مراهای شرقی کشور 

هایمان را عاوض نکنایم    اگر سیاست... اوخونی خشک خواهد شد ایران مثل گ
هاای   کااری کاه ماا باا آب    . کنایم  این کشور را همراه نسل خودماان ناابود مای   

کشی، نه تنها آب شایرین   کنیم یعنی دادی اا نسل بعد، یعنی نسل ایرامینی می
میلیاون   22سال گذشته برای . کنیم کنیم بلکه تمام کشور را بیابان می را تمام می

میلیون نفار در داخال غاذا تولیاد کاردیم و       11نفر غذا وارد کردیم، فقط برای 
بیش اا این توانایی نداریم و اگر فشار بیش اا حد وارد شاود، مارگ سارامین    

 ."تر اتفاق خواهد افتاد ایران سریع
ای در سپاه، آقای علی سعیدی، در مراسام گرامیداشات    اهلل خامنه ی آیت نماینده
، گفات  (3131بهمان   32ها  رسانه)فجر که در حرم معصومه برگزار شد  ی دهه
اجااه ندهیم آمریکا اا شرایط امروای ما سوءاستفاده کند و این شارایط اا  ": که

تار   خاواهیم پیاروا شاویم بایاد بایش      تر است و اگر مای  طال  سخت ابی شع 
من تاا اساالم را   دانیم دش مقاومت کنیم، در رابطه با مذاکره حرفی نداریم اما می

آقای دکتر رنانی اقتصااددان   ".اا بین نبرد اا اقدامات خود دست نخواهد کشید
اسات چاون    "ی توساعه  پایان حضور دولات در عرصاه   3132سال "گفت که 

 (.3131دی  26شرق )های جدید نخواهد داشت  دولت پولی برای طرح
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تاد مبااراه  س"ی مستند گزارشی تحقیق و تفحص مجلس اا عملکرد  یک نمونه
در صاحن مجلاس    3133اردیبهشات   13اسات کاه در    "با قاچااق کااال و ارا  

سال بعاد اا فرماان    35این گزارش درست . شورای اسالمی خوانده شده است
در ایان  . آماوا اسات   شود و بسیار عبرت رهبری برای مباراه با قاچاق، بیان می

الر کااالی قاچااق،   میلیارد د33تا  31بین  3133گزارش آمده است که در سال 
میلیون دالر کاال کشف شده و طباق آماار    155جا شده و اا این ارقام فقط  جابه

 25ها به صدور رأی قطعی منتهی شده فقط  اموال تملیکی که توسط رأی دادگاه
 .باشد می "ماحصل مباراه با قاچاق"میلیون دالر بوده که 

ار باوده، و آن هام ماوارد    در هاز  1طبق این گزارش؛ اثربخشی مباراه با قاچاق 
در این گزارش به صراحت آماده کاه مبااراه اا طریاق     . خُرد و نه قاچاق کالن

انتظامی و نظامی مقدور نیست و اا طریق ابزارهای اقتصادی و باارگاانی بایاد   
چناد شاغله باوده اکثار     "، "بیماری رشوه"این گزارش عواملی چون . عمل کرد

مزیات نسابی   "، "ریساک پاائینی  "و  "یا موضوع حاشیه"، "رؤسای وقت ستاد
عادم نظاارت واارت   "، "منااطق آااد و ویاژه اقتصاادی   "،  "کاالهای خاارجی 

تعدد مبادی رسمی بایش اا  "، "اطالعات، باارسی کل کشور و دیوان محاسبات
ترانزیات کااال   "، "فسااد اداری "، "واحد گمرکی بدون امکانات و الزامات 345
، "عدم ثبت تمامی شناورها در دریا"، "اخلو رسوب کردن آن در د GPSبدون 

کثرت صدور احکاام برائات و نقاض آراء    "، "اطاله دادرسی"، "حواه قضایی"
دولات متأسافانه هناوا باه     "، "هاا  دار نبودن تماامی اساکله   شناسنامه"، "صادره

صورت جدی خطر قاچاق کاال به کشاور و ابعااد و آثاار مخارب آن را حاس      
مالحظاه  . ، اعاالم کارده اسات   "ام باارگانی کشاور ناکارایی نظ" ".نکرده است

میلیاارد دالر در   21و  3133میلیار دالر درسال  33تا  31شود که رقمی بین   می
اهمیات و پایش پاا افتااده      ، در چه حدی برای مسئوالن مملکتی بی3132سال 

ها گزارش دیگر خااک خواهناد خاورد و تغییاری      است، این گزارش، مانند ده
هاای   ای کاار در فقادان آاادی   بیمااری اصالی و ریشاه   . یافات تحقق نخواهاد  



 719/  مذاکرات بحران یا بحران مذاکرات

 .باشد ها، احزاب، سندیکاهای ذینفع، می رسانه
و  3132بهشات   رهبری در اردی« مباراه با فقر و فساد و تبعیض»مانند فرمان [ 33]

« اقتصااد مقااومتی  »برای مباراه با قاچاق ارا و کاال و اخیارا    3133باا در سال 
دکتر حسن سبحانی در سخنرانی خاود  . تیجه بوده و خواهند بودکه بدون ن... و

هاا را باه    معلاول : ... گوید می "تلقی ما اا توسعه به سامان نیست"تحت عنوان 
ریازی   توان برای توساعه برناماه   ایم نمی ها و مسببات هدف قرار داده جای علت

مرکااز ( 31آذر  32533هااای مجلااس شااماره مسلساال  مرکااز پااژوهش)نمااود 
ماورخ خارداد    31631های مجلس در گزارش خود به شماره مسلسال   هشپژو
میلیون نفر دختر اادواج نکرده وجاود دارد، ماردان اادواج    2/1»: نوشت که 31

 33بین سن بلوغ و اادواج دختران ... اند میلیون نفر بوده 31، 31نکرده در سال 
میلیاون   3ن پسر و میلیو 3، 3133در سال ... سال فاصله افتاده 31سال و پسران 

 4، حدود 3133در سال ... وجود داشته( سال 23تا  25بین )دختر آماده اادواج 
 3136در تحقیاق ساال   ... میلیون ان بیوه وجود داشاته  1/3میلیون ان مطلقه و 
دورة متوساطه  ( دختار و پسار  )آماواان   درصاد داناش   1/36مشخص شده کاه  

سال باوده   15باالی  3115و  3125سن روسپیگری که دهه . گرا بودند همجنس
درصد روساپیان تهاران باا اطاالع همسرانشاان       33... سال به باال رسیده 31به 

ها بود ولای   نژاد برای حل بحران برکشیدن احمدی.انند دست به روسپیگری می
 .های جدیدی انجامید خود او و عملکردش به خلق بحران

فسااد گساترده ماالی ا     رشد منفی اقصاد، تورم، رشد نقادینگی، مساکن مهار،    
ی بابک انجانی و نابودی منابع ملی، تشنج افزایی  اداری، گسترش رشوه، پدیده

 .نژاد بود حاصل این برکشیدن احمدی... در منطقه و 
اسارائیل متحاد   : مصوبه کنگره امریکا در مورد اسرائیل که دو نکته مهم داشت[ 25]

تاوان در اسارائیل ذخیاره     میهای امریکا را  استراتژیک امریکاست و دوم سالح
ای اسات، چاون ذخیاره     منظاور حتماا  ساالح هساته    ( 32/3/31ها  رسانه. )کرد

نکتااه « ذخیااره». باشااد دار ماای هااای متعااارف یااک اماار عااادی و سااابقه سااالح
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سرلشاگر  . ی است که برای مصارف آتای در منطقاه خواهاد باود      هشداردهنده
ستان به روسیه و امریکاا پیغاام   اخیرا  خبری دیدم که عرب»: گوید فیرواآبادی می

بعاد ماا   . داده که شما به عراق کمک نکنید تا داعاش حسااب عاراق را برساد    
اماروا فقاط بحان    ... کنایم  خودمان به شما بارای ناابودی داعاش کماک مای     
های مغولی مطرح است که  باادارندگی مطرح نیست، بلکه بحن مقابله با هجوم

 (23/2/31ایسنا )« باید برای آن آماده باشیم
تقابال باا   »: گویاد  طلا  امریکاامی   کار و جنگ هنری کیسینجر، سیاستمدار کهنه

ها  رسانه Global Researchمصاحبه با )« تر اا مقابله با داعش است ایران سخت
خبر داد که نیروی دریایی امریکاا در  « روسیه امروا»وبسایت خبری (. 36/4/31

دار و  هاای تاوپ   کار قاایق بارای شا  . خلیج فارس به سالح لیزری مجهاز شاد  
قبال  اعالم شده بود که هر شلیک لیازری  ( 31آبان  21نت  پیک)پهپادهای ایران 

 .یک دالر هزینه دارد
 Eric Edelman, Dennis Ross andهاای فکار امریکاا؛     سه نفر اا محققان اتاق

Ray Takeyh  جمهاوری  »: ای تحلیلی نوشتند کاه  در مقاله 2532سپتامبر  33در
ی یک ملت ا دولت عادی نیست که سعی کنیم عالئق قانونی آن را درک  اسالم

ایران و امریکاا در  ... کند کنیم، یک هویت ایدئولوژیک است که توطئه تولید می
جمهاوری اساالمی باه دلیال     . دو انتهای طیف مخالف خاورمیاناه قارار دارناد   

. باشاد تواند متحد غارب   های ایدئولوژیک و اپورتونیسم محض نمی محدودیت
های تروریستی سنی نباید ما را کور کند که تهدیاد   مخالفت مشترک آن با گروه

 «مالها را تحمل کنیم
کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس : روانامه العرب نوشت که

ای ساب    هاای هساته   معتقدند که برخورداری ایران اا پژوهش و ادامه فعالیات 
ای را باه دنباال    شد و رقابت تسلیحات هسته ثبانی در منطقه خواهد افزایش بی

 (31آذر  1نقل اا دیپلماسی ایرانی . )خواهد داشت
BBC  در وبسایت خود نوشت که 31آذر  1دوشنبه: 
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متأسفانه هیو اقدامی برای خاورمیانه وجود ندارد که بتوان آن را ساهل و سااده   
سرساختانه  کااری کاه در ایان امیناه ارائاه شاود باا مخالفات          هار راه . دانست
کاران امریکایی روبرو خواهاد شاد کاه باه ایاران اعتمااد ندارناد و اا         محافظه
. گیرناد  های فشار اا سوی اسرائیل، کشورهای سنی عرب و ترکیه تأثیر می البی

مدت، غیارممکن   تر در کوتاه حلی گسترده به همین دلیل شاید دست یافتن به راه
 .به نظر برسد

 :نوشته است که( 31آذر  33یپلماسی ایرانی نقل اا د)روانامه االهرام 
بیشترین میزان محبوبیت ایران در بسیاری اا کشورهای عارب   2553در سال  -

 .درصد کاهش یافت 65تا  45به  2533در سال . درصد بود 35تا  65میان 
کماک ایاران باه صالح و ثباات      »؛ در پاسخ به این ساؤال کاه   2532در سال  -

هاا و   هاا، ساعودی   ها، مصری درصد؛ اردنی 33تا  62چگونه است؟ بین « منطقه
 .درصد عراقی هم نظر منفی داشتند 16. ها نظر منفی داشتند اماراتی

ای  اکثریت قاطع کشورهای عربی معتقدند که ایاران باه دنباال ساالح هساته      -
 .است

گفتاه اسات   « العاالم »ای ایران، به شبکه  کننده ارشد هسته آقای عراقچی، مذاکره
خاروج  ... ااگشت به پیش اا توافق ژنو یاک ساناریوی خطرنااک اسات    ب»: که

هاای   پرونده ایران اا شورای امنیت اا جمله موارد اصلی اخاتالف میاان طارف   
بر سر یکی دو موضوع، مدتی هست که مذاکرات تقریبا  متوقف ... مذاکره است

 «.ایم حل نشده شده است و ما موفق به پیدا کردن راه
ای اا جاورج سامعان    مقالاه ( 31آباان   35یپلماسای ایرانای   نقال اا د )الحیات 
ای بسایار   هاای توافاق هساته    جاایگزین »: گار جهاان عارب نوشات کاه      تحلیل

تار   جنگ علیه داعش در عراق طوالنی و در ساوریه طاوالنی  ... وحشتناک است
وندی شرمن حتی با ادبیات دیپلماتیک نسبت باه باروا جناگ هشادار     ... است
 «.کند ا شبه جزیره تا بالد شام را آاادانه شنا میایران ا... دهد می

در  2532در ماه سپتامبر »: نوشته است که (wp.me/P2GDHh-Rk)احمد سیف 
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مالقاتی که بین جان کری وایر خارجه امریکا و پادشاه عربستان انجام گرفات،  
 «.توافق شد که عربستان بااار جهانی نفت را با نفت اراان اشباع کند

: ای تحات عناوان   ، در مقالاه (31آذر  23نقل اا دیپلماسی ایرانای  )هار نشریه الن
اا قول دولت امارات نوشت « شرط اعراب برای تحقق مذاکرات نهایی چیست»
خواهیم که تأکیاد کناد منطقاه باه سامت رقابات        ما توافق مستحکمی می»: که

 ای اماارات برناماه هساته   . نخواهاد رفات  ( های کشتار جمعی سالح)تسلیحاتی 
شود برای اینکاه   ساای اورانیم نمی آمیز است که شامل غنی مهمی دارد اما صلح

ای باید ثباات در خلایج    موفقیت مذاکرات هسته. کند در منطقه ارعاب ایجاد می
فارس را به عنوان یک شرط محقق کند، بدون توجه به این شارط، رسایدن باه    

 «.هایی باشد و چالش ها تواند خالی اا شکاف توافق نهایی ممکن نیست و نمی
آرون دیوید میلر، مشاور وااری خارجه شش دولات امریکاا و اا پژوهشاگران    

 15نقل اا دیپلماسی ایرانای  )در فارن پالیسی « وودرو ویلسون»ارشد اندیشکده 
اما اکناون یاک قادرت    . قبل اا انقالب ایران حواه نفوذ بود»: گوید می( 31آذر 
ی مشابهی با چین و ویتنام داشت، اماا هار دو   ها امریکا سیاست. ای است منطقه

احتماال  در مورد ایران هم پیگیار  ... کشور همچنان جوامعی تحت کنترل هستند
ای ایاران کاه    سیاست امریکا نه کنترل برنامه هسته... همین سیاست خواهیم بود

بدبینان معتقدند که رئیس جمهور امیدوار است کاخ سفید را . خرید امان است
ای به ایران ترک کند یا قبل اا اینکه منتقادانش بتوانناد    دستور هیو حملهبدون 
توانیم برای رئیس جمهاور   فقط می... ایران جلو چشم ما به بم  رسید،: بگویند

« ای ایران چیزی بیش اا ابتکار کوبا به دست بیااورد  آراو کنیم در پرونده هسته
حضاور ساردار   »: م کرد کاه اا قول ساامان ملل اعال 33/3/31صدای امریکا در 

قابل یادآوری اسات  « .های شورای امنیت است سلیمانی در عراق، نقض تحریم
، ساپاه قادس و فرماناده آن،    2533و اروپا در سال  2556که واشنگتن در سال 

 .اند سردار سلیمانی، را حامی تروریسم اعالم کرده
ت ملای مجلاس   اا قول عراقچی در جلسه کمیسایون امنیا   31آذر  33ایسنا در 
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هرچاه  ... در مطالبات و خطوط قرمز خود تغییراتی داده اسات  1+3»: نوشت که
ماذاکرات مساقط   ... تر خواهد شد تر شود شرایط سخت امان مذاکرات طوالنی

ای  رهباری هام در ساخنرانی عماومی خاود تلویحاا  اشااره       « .بد پیش رفته بود
 .کند داشتند که طرف مذاکره کننده، حرفش را عوض می

در خلایج  « مااهی جاسوسای نیاروی دریاایی امریکاا     »ها اعالم کردند که  رسانه
کاه دیاده    (Ghost Swimmer)« روح شاناور »این . فارس به خدمت گرفته شده

تواند دوربین و سایر تجهیزات را حمال کناد،    شود و قابل کنترل نیست می نمی
 .کند های دشمن را گزارش می کند و تحرک کنش به منطقه دشمن نفوذ می

Oded Yinon’s 3335اساتراتژی اسارائیل در دهاه    »ای تحت عنوان؛  در مقاله »
اوال  ا اسارائیل   : ها برای خاورمیاناه ایان اسات کاه     نوشت که طرح صهیونیست

قدرت برتر منطقه باشد و ثانیا  ا کشورهای عرب کوچک شوند، برحس  قومی  
ی ترسیم جدیدی یعن. و مذهبی و کشورهای عرب به ترتی  هدف خواهند بود

 .اا مراها در خاورمیانه
ی امریکا که با تصوی  قوانینی، ماذاکرات را   ترس کشورهای اروپایی اا کنگره

وایر بریتانیاا، باه    کامرون، نخست. ها را به اقدام واداشته به شکست بکشاند، آن
خواهاد کاه حاین ماذاکرات،      ها مای  کند و اا آن سناتورهای امریکایی تلفن می

وارای خارجاه بریتانیاا، آلماان و    . یدی برعلیه ایران تصوی  نکنناد تحریم جد
ای مشاترک و   فرانسه و مسئول ارشد سیاست خاارجی اتحادیاه اروپاا در ناماه    

ها تأکید کردناد کاه    آن. علنی، خواستار مجال بیشتر به دیپلماسی با ایران شدند
و جامعاه  های حساس میان ایران  های سختی در راه است و تفاوت هنوا چالش

اند کاه   این چهار دیپلمات ارشد اروپایی گوشزد کرده. جهانی باید برطرف شود
که نگااه جهاان    در حالی. ما فرصتی تاریخی داریم که شاید هرگز تکرار نشود"

به ماست، باید تعهد خود را به دیپلماسی نشان دهیم تا تالش کنیم مسئله اتمی 
ترین راه برای رسایدن   این مطمئن. داریمایران را در مهلت تعیین شده اا میان بر
 ". تار ساااد   تواند جهان و منطقه را امان  به راه حلی فراگیر و ممتد است که می
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طلبان امریکایی دارد کاه حتای    این هشدارها، حکایت اا احتمال دیوانگی جنگ
تعهاد خاود باه    "عبااراتی چاون   . اروپاییان را هم به شدت نگران کارده اسات  

بسایار هشاداردهنده و    "نگاه جهان به ماست"، "ت تاریخیفرص"، "دیپلماسی
اشاتون  "انتخااب  . طلبان امریکایی اسات  درعین حال، نامطمئن اا تصمیم جنگ

وایر دفاع جدید امریکا که اا حامیان جدی حملاه نظاامی علیاه ایاران      "کارتر
گزارشی منتشار کارده    2553او در سپتامبر . است، هشدار ضمنی به ایران است

نویس این گزارش را طراحاان   پیش. نامیدند "نقشه راه جنگ با ایران"را  که آن
مرکاز  "گزارشای بارای    2553آقاای کاارتر در   . جنگ علیه عراق نوشته بودناد 

نوشت که گزینه نظامی را جزء جدایی ناپذیر اساتراتژی   "امنیت امریکای جدید
الگ، دیپلماسای   لوب. )ای ایران دانسته بود متوقف کردن برنامه تسلیحات هسته

ی ضاعف ماا و اا    اا نقطه. چین و روسیه دوست ما نیستند(. 31آذر  33ایرانی 
کنند و کاالها و خدمات کم کیفیات خاود را    دشمنی غرب با ما سوءاستفاده می

فروشاند و چاین نقشای تعیاین کنناده در تخریا  تولیاد صانعتی و          به ما مای 
ن باه خاوبی در جهاان بااای     روسیه با کارت ایرا. کشاورای ایران داشته است

 .کند کند و منافع مادی خود را لحاظ می می
مذاکره و فشار با هم قابل ": گوید که آقای دکتر ظریف با ظرافت دیپلماتیک می

ولی اگر مجاا بود ا و درآیناده شااید مجااا شاود ا کاه ابعااد          ". جمع نیستند
. فی در سار دارناد  هاا، چاه اهادا    شد که امریکایی فشارها را بشکافد، معلوم می

نگار  دان و روانامه ، متفکر آلمانی حقوق"یورگن تودنهوفر"بدون تردید به گفته 
پزناد   ای دارناد مای   و عضو حزب دمکرات مسیحی، امریکاا و اروپاا آش تاااه   

طبق گفته درست این متفکر، اول باید تبلی  کنناد کاه   ( 2531ژانویه  34آینده، )
کنناد و   ها حقوق بشار را مراعاات نمای    مسلمانان تروریست هستند و حکومت

او باه  . سالح کشتار جمعی دارند تا شارایط بارای حملاه نظاامی فاراهم شاود      
 "بمبااران پلیسای  "آفرین، شکل تکامل یافته  گوید که پهپادهای مرگ درستی می

است که برعلیه فلسطین، عراق، یمان، ساودان و شامال     3325چرچیل در دهه 
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او . رفات  در امپراطاوری انگلایس، باه کاار مای      غربی هند، برای حفی انضباط
گویااد کااه جنااگ بااا افغانسااتان باارای دساات یااافتن بااه موضااوع  درساات ماای

ژئواستراتژیک در مرکز آسیا و جنگ در عراق برای نفت و چالش باا ایاران بار    
ی است که گویا معتاد به مواد اتمی است و برای تسالط  "کشور ترورمدار"سر 

 .استیافتن کامل در خاورمیانه 
کاه   "ای ساای ایران اا ساالح هساته   عاری 2531قانون "نویس  متن کامل پیش

دو سناتور برای ارائه به سنا و مجلس نمایندگان امریکاا   "کرک ا منندا "توسط 
اکناون باه دلیال     تهیه شاده و در کمیسایون باانکی سانا تصاوی  شاده و هام       

صوی  آن در سانا  ت(32فروردین  2)مارس  22تهدیدهای اوباما به وتوی آن تا 
در ایان  . قابل دسترسی است( kirk)به تعویق افتاده است، در سایت آقای کرک 

هاای ماالی، نفتای،     ای گسترش بسیار وسایعی اا تحاریم   صفحه 16نویس  پیش
هاای خطرنااکی اسات کاه      خاواب . معدنی و مسافرتی مساؤولین، آماده اسات   

یسایون باانکی سانا    ایان طارح در کم  . اناد  طلبان امریکایی برای ماا دیاده   جنگ
 33تیار،   3تصوی  شد و اگر در سنا تصوی  شود به ترتی  در سال آینده، در 

های بسیار  تحریم 3132آذر  34آبان و  33مهر،  31شهریور،  34مرداد،  32تیر، 
 .خطرناکی برعلیه ایران قانونی خواهند شد

)www.banking.Senate.gov/Public/Index...( 
ای در  رئایس ساابق اطالعاات نظاامی اسارائیل، طای مقالاه        "عاموس یاادلین "

 "دولات اساالمی  ": نوشت که( 2531ژانویه  1) "آحارنوت یدیعوت"ی  روانامه
ای  ترین تهدید علیاه اسارائیل، هساته    تاکنون جدی... کند  اسرائیل را تهدید نمی
ت، بلکه در سال نو میالدی نیز همین تهدید بارای اسارائیل   شدن ایران بوده اس

اا  "جاان پیتار هاناا   "( ir.irannuc.wwwنقال اا  . )کماکان بااقی خواهاد ماناد   
معااون باوش پسار در     "چنای  دیاک "طلبان آمریکا و مشاور امنیت ملای   جنگ
انتقاد شدید اا سیاست اوبامادر مورد سایت فارن پالیسی، ضمن  ای در وب مقاله

او در ایان  . "وقت تغییر رژیم در ایران فارا رسایده اسات   ": نویسد که ایران می

http://www.banking.senate.gov/Public/Index
http://www.banking.senate.gov/Public/Index
http://www.iranvnuc.ir/


 فرجام برجام؛ امید یا ابهام/  751

آمیاز   ی قابل توجهی در مهار موفقیات  گوید که آمریکا تجربه ی طوالنی می مقاله
کناد باه    او اشااره مای  . ای کشورهایی مانند ایاران را دارد  های هسته بلندپرواای

ای در  هاای سااخت بما  هساته     که در آمریکای التین به برناماه  3335ی  دهه
های غیرنظامی و در آفریقای  برایل و آرژانتین به دلیل انتقال قدرت به حکومت

جنوبی به دلیل سقوط رژیم آپارتاید و در اکراین، قزاقستان و بالروس به دلیال  
رأکتاور اتمای   ی اسارائیل باه    به دلیل حمله 3333فروپاشی شوروی و در سال 

سااای اورانیاوم    ی غنی فارس برنامه عراق و ده سال بعد در جنگ نخست خلیج
و  2556ساوریه در   "الکباار "ی اسرائیل باه رأکتاور    عراق برچیده شد و حمله

در ایالات   "البراتاوار ملای  "ای به  تهدید جدی قذافی موج  انتقال مواد هسته
هاا پاس اا اینکاه  باوش ایاران را       دهد که ایرانی او ادامه می. تنسی آمریکا شد

ایاران   2551تجرباه ساال   . ساای را تعلیاق کردناد   نامید، غنی "محور شرارت"
ایان تجرباه کاامال  باا     ...  ": نویسد کاه  او در ادامه می. هنوا قابل استفاده است

هاای دیکتااتور و فریبکاار     دهد رژیام  الگوی تاریخی مطابقت دارد که نشان می
ای خود را رهاا کنناد کاه باا      است دستور کارهای هسته تنها در صورتی ممکن

ی نظامی یا صرفا  اعمال فشاری  یک محرک بسیار قدرتمند ا تغییر رژیم، حمله  
مانند تهدید بسیار جدی برای توسل به اور که بقای رژیم را درمعارض خطار   

ی  هاای فلاج کنناده    دهد کاه تحاریم   او ادامه می ".رو شوند دهد ا روبه  قرار می
اشااره   3333در  133او به قباول قطعناماه   . ایران را سر میز مذاکره آورد 2531
افازایش   3333تهدیدهای سیاسی، اقتصادی و نظامی در طول سال "کند که  می

یافته بود و بقای نظام جمهوری اساالمی ایاران را در معارض خطار قارار داده      
. داناد  مای  235ر او تیر نهایی را سرنگونی هواپیماای مساافربری و کشاتا    ".بود

طلبان  انتقاد او به اوباما این است که فشار روی ایران را کم کرده و راهبرد جنگ
خاواهیم دیاد    2531در سال "گوید که  را قبول ندارد و در پایان با قاطعیت می

 ( tentcon/ir.irannuc.www/2263نقل اا) "گوید چه کسی راست می
وایر دفاع جدید اوباما، اشتون کارتر، در نشست سنای آمریکا برای کس  رأی 

http://www.irannuc.ir/content/2471
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در خاورمیانه، دو تهدید فوری و دو خطار واقعای بارای ایالات     ": اعتماد گفت
نشریه فاارن پالیسای    ".متحده وجود دارد که یکی داعش و دیگری ایران است

ی حکومات ایاران باه ساالح     نوشت که اشتون کارتر برای جلوگیری اا دساتیاب 
گیری اا ابزارهای نوین دیپلماسی، اقتصادی و نظامی باه   ای، معتقد به بهره هسته

همواره گفته است که اقدام نظامی بایاد   2553شکل یک پارچه است و اا سال 
به عنوان بخشی اا استراتژی همه جانبه در نظر گرفتاه شاود و ناه در صاورت     

 (...www.radiofarda.com/articleprintview)ی مجزا  یک گزینه
گرا و سکتاریست باعن شده کاه نتواناد    دیدگاه تنگ و صل  حاکمیت مطلق[ 23]

حتی بخش نسبتا  دمکارات  . اا امکانات وسیع مادی و معنوی ایران استفاده کند
، اا تاارس حاکمیاات 3132و چااه پااس اا  32تااا  64حاکمیاات، چااه در دوره 

حصار و انادان   . اناد  ، گیرافتااده «ا غیرخاودی خودی  »ی  گرا در این چاله مطلق
ساای و تبلیغات دروغ و تهمت و افتارا؛ هار روا ایان     دلسواان منتقد و پرونده

نفاوذی ا   »، «جاساوس ا انقالبای   »مرا خود ا غیرخودی و در حالت شدید آن  
ایان شایوه کاه اا اساتعفای دولات      . تر کرده اسات  تر و عمیق را وسیع« انقالبی

اله منتظری آن را تکمیل کرد نه تنهاا   صدر و آیت حذف بنیموقت شروع شد و 
 3146آنچه در سال . در درون نیروهای انقالب که در کل جامعه گسترش یافت

هزار اندانی منتهای شاد و هناوا هام هایچکس       2ها به اعدام حدود  در اندان
حاضر نیست مسوولیت آن را بپذیرد یا اا آن دفاع کند، نشاان اا ایان واقعیات    

« حذف فیزیکی یا روانی و یا شخصایتی »شت که وجه غال  حکومت کردن، دا
ساال طاول کشایده اسات و      15این روال حدود . منتقدان و دگراندیشان است

 3133وقایع پاس اا انتخاباات   . توان ارایابی کرد القاعده کارنامه کار را می علی
ن رهبارا . آماوای نادارد   هم نشاان داد کاه ایان شایوه قصاد توقاف و عبارت       

هاایی باه    های هند و آفریقای جنوبی و حتی پادشاه جوان مراکش، شیوه انقالب
کار بردند که جامعه خود را اا شر این بالی خودی ا غیرخودی، نجات دادناد   

حال ایان    پذیرش قانون اساسی، راه. و توسعه و پیشرفت کشور را تأمین کردند
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داوم ایست حاکمان، حل ت شیوه قرون وسطایی است که کشت و کشتار تنها راه
پیامبر اسالم برای مقابله با این تفکار باه میادان آماد و حاق      . تعریف شده بود

ابیطال  اولین منشور حقاوق بشار را در فرماان     بن شهروندی را پذیرفت و علی
گارا هایو خویشااوندی باا      لذا، این رفتار حاکمان مطلاق . به مالک اشتر نوشت

ه تاریخی منااعات جواماع اولیاه بشاری    اسالم و قانون اساسی ندارد، یک شیو
است که حتی تجربه بشری هم اا سیصد ساال پایش آن را در کشاورهایی کاه     

هاا و   در این شیوه عملکرد؛ سرمایه. نامیم، کنار گذاشتند اآلن آنها را دمکرات می
افتناد،   شوند یاا باه انادان مای     نشین می کنند، متخصصان یا خانه مغزها فرار می
گویاان ا کاه عموماا       یابناد و تملاق   هاا امکاان باروا نمای     قیتابتکارات و خال

شاوند و هار روا روناد     دار می شخصیت ضعیف و اطالعات کم دارند ا میدان 
شاما اگار مجلاس    . سااند تر می کنند و جامعه را نابسامان تخری  را تشدید می

اول و ششم شورای اسالمی را با سایر مجاالس ا مخصوصاا  مجاالس هفاتم و      
را بررسای  ... هاا و  مقایسه کنید، ادبیات، محتویات، مصاوبات، باارسای   هشتم ا 

، «دموکراسای استصاوابی  ». کنید، این مشاکل خاود را بهتار نشاان خواهاد داد     
اماروا هایو حکاومتی    . دموکراسی نیست، انتصاب با ظاهر دموکراتیاک اسات  

در کشاور خاود را نفای     "مجلس شورای ملی"تواند ضرورت انتخابات و  نمی
ماوقعی  . گیری، اداره، قدرت و نفوذ این مجالس است ولی مهم شیوه شکل .کند

ای اا بیات رهباری اسات؛ بااقی      که مجلس ایران به قول آقای مطهاری؛ شاعبه  
یابی بهتر خواهاد   آمار و ارقام را اگر با هم مرور کنیم، ریشه. قضایا معلوم است

و اگار آن را   ساال  11میلیاارد دالر، درآماد ارای مملکات در ایان      3155: شد
 25میلیارد دالر جذب سرمایه خارجی در کاره جناوبی در    352مقایسه کنیم با 

هاای   در ایان نوشاتار معضال   . به واهمه خواهیم افتاد( 2552تا  3342اا )سال 
تخری  محیط ایست اا خشک شدن دریاچاه ارومیاه و   . اجتماعی، قبال  آمدند

ی بزرگ اا نابودی بخش مهمای  اای تهران و شهرها رود تا هوای سرطان ااینده
دهناده ایان    ها و مراتع تا نابودی بخش مهمی اا میراث فرهنگی، نشان اا جنگل
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: ی بشاری پایش چشام ماسات     تجرباه . واقعیت، دموکراسی استصاوابی، اسات  
عملکرد استالین، صدام، قذافی، محمدرضاشاه، رضاشاه، ملاک حسان، حسانی    

بندی  را به این جمع 33ی؛ بشر قرن مبارک و هزاران هزار حاکم در قرون متماد
رساند که دموکراسی، حقوق شهروندی و بعاد حقاوق بشار، آاادی ماذاه  و     
مکات  و ساندیکاها و پلورآلیسام، ضارورت توساعه و پیشارفت و رفااه هار        

آیا مسووالن این طرا فکر نباید اا خود بپرسند که چارا فعالیات   . مملکتی است
کاه  ... نشاجویی، حقاوق بشاری کاارگری و    تمامی فعاالن سیاسی، فرهنگای، دا 

شاوند، بااداشات    کنند، به دقت و وساواس رصاد مای    آمیز می فعالیت مسالمت
های اندان فرستاده  شود و به پشت میله گردند و برای آنها پرونده ساخته می می
هاای تهاران باه     شوند ولی جاسوساان اسارائیلی در روا روشان در خیاباان     می

 21تا  25چرا سالیانه ! دان این حکومت را ترور کنند؟توانند دانشمن سهولت می
چرا ! شوند؟ میلیارد دالر کاالی قاچاق به سهولت و بدون مانع وارد و توایع می

باه اخاتالس، فسااد ماالی،     ... هزاران نفر چون سعید مرتضوی، باباک انجاانی  
نناد  توا های اطالعاتی، نمای  و مأموران فعال دستگاه! مشغولند؟... تخری  روابط

ی قضایه در نظاارت استصاوابی و عادم آاادی      ریشه! سر اا کار آنها درآورند؟
خاواهیم ایان روش را اداماه     تاا کای مای   . هاست اطالعات و عدم آاادی رسانه

 دهیم؟
الوالده امارات متحده عربی با سرلوحه قارار دادن هفات    کشور کوچک و جدید

 :درس بزرگ
 عیایمان به ساختن و تالش واق: هدفمندی -3
 خوب است[ دبی]آنچه برای تجارت خوب است برای دهکده  -2
 ها  ها و داخلی تساهل با خارجی -1
 ستیز نبودن بیگانه -2
 موفقیت در ریسک است -1
 تمرکز بر امور مهم و وانهادن امور جزیی -4
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 .مردم ما مهم هستند -6
، شاش  2532 هایی برسد که در ماه سپتامبر توانسته در این مدت کوتاه به پیشرفت

 232هزار و  13با . میلیون و ششصد هزار نفر مسافر اا فرودگاه دبی جابجا شوند
میلیون توریست را جاذب کارده اسات و بارای ساال       33در سال گذشته . پرواا
میلیاارد دالر   35ریزی شده است و سالی  میلیون نفر برنامه 25برای جذب  2525

فرودگااه دبای   (. Iran-Emrooz.net 32/32/32نقال اا  ... )به ایران صاادرات دارد 
 .جای فرودگاه امام خمینی را که برای این کار طراحی شده بود، گرفته است

های مجلس شاورای اساالمی، تحات عناوان      در یک پژوهش که مرکز پژوهش
باا  "بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بهباود محایط کسا  و کاار در ایاران      "

هاای بسایار قابال     ام داده است، یافتاه انج 33/53/31در  32516شماره مسلسل 
جاا خالصاه کارده و ارائاه      ها را در ایان  ما این داده. تأملی به دست آمده است

سرمایه اجتماعی که بر سه پایه بنیااد شاده اسات، یکای اا مهمتارین      . دهیم می
 :این سه پایه عموما  عبارتند اا. ی جامعه است عوامل برای توسعه

 رهای اجتماعیالزامات اخالقی و هنجا -
 های اجتماعی به ویژه اعتماد و اراش -
. هاای داوطلباناه   های اجتماعی به ویژه در نهادها و انجمن مشارکت در شبکه -

اگر کشوری دارای نظام اقتصادی کارا و ساطح بااالیی اا یکپاارچگی سیاسای     
باشد به این معنی است که در آن کشور انباشت سرمایه اجتمااعی باا موفقیات،    

ی الام را بارای   باه عباارت دیگار سارمایه اجتمااعی پایاه      . یافته اسات  تحقق
 .آورد ی سیاسی و اقتصادی پایدار، فراهم می یابی جامعه به توسعه دست

هااا و  رغاام توصاایه عادم انصااراف بساایاری اا شااهروندان اا دریافاات یاراناه، بااه  
دن های اکید دولت آقای روحانی و حتی کل حاکمیت، دلیل پاایین باو   درخواست

هاای   ما در ذیال نتاایج پاژوهش مرکاز پاژوهش     . سرمایه اجتماعی در ایران است
آوریم تا مشخص شود که چرا سرمایه اجتمااعی در   مجلس شورای اسالمی را می

ها مربوط باه   نکته دیگر این است که، این داده. ایران به حد خطرناکی پایین است
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ر اا اماان پیماایش خواهاد    اکنون بادت  های گذشته است و حتما  ، شرایط هم سال
 .بود
 

 1989اعتماد به مشاغل خاص سال *

 (دارای سه گزینه کم، متوسط و ایاد)درصد 

 میزان اعتماد

 مشاغل  
 زیاد کم

 3/11 3/13 قضات

 4/23 3/23 رانندگان تاکسی

 1 1/66 دارن بنگاه

 1/33 2/23 تجار و باااریان

 1/12 1/25 نیروی انتظامی

 1/66 2/1 معلمان

 3/61 1/1 اساتید دانشگاه
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اخالقی مثل صداقت، راستگویی، گذشت ( مثبت)کنید رواج صفات خوب  فکر می
 و امانتداری بین مردم در پنج سال آینده بیشتر خواهد شد یا کمتر؟

 1987سال  *

 درصد نگرش

 6/31 بیشتر خواهد شد

 1/31 کمتر خواهد شد

 3 فرقی نخواهد کرد

 (1981)ي اخالقی در جامعه ها رواج خصوصیت *
 شوندگان درصد تأیید توسط پرسش

 درصد ویژگی اخالقی

 1/33 رواج راستگویی و پرهیز اا دروغگویی

 2/23 رواج امانتداری و حفی اسرار و اموال دیگران

 2/14 رواج گذشت، فداکاری، عفو و بخشش

 3/33 رواج انصاف و رعایت عدالت

 3/34 ل رواج درستکاری و پرهیز اا تق

 21 گویی رواج صراحت بیان و شجاعت در حقیقت

 
اخالقی مثل دورویی، تظاهر، تقلب و ( منفی)کنید رواج صفات بد  فكر می *

 (1987)کالهبرداري بین مردم در پنج سال آینده بیشتر خواهد شد یا کمتر؟ 

 درصد نگرش

 2/36 بیشتر خواهد شد

 2/6 کمتر خواهد شد

 1/1 فرقی نخواهد کرد

 



 719/  مذاکرات بحران یا بحران مذاکرات

شهر )سال آینده  11ارزیابی جمعیت نمونه از وضعیت اعتماد مردم به یكدیگر طی  *

 (1989( )تهران

 درصد نگرش

 3/32 شود بهتر می

 45 شود بدتر می

 2/23 کند فرقی نمی

 3/1 دانم نمی

 وضعیت اعتماد اجتماعی در کشورهاي منتخب *

 باید محتاط بود در برخورد با مردم اغلب مردم قابل اعتمادند کشور

 3/21 2/62 نروژ

 12 43 سوئد

 3/63 2/23 جنوبی کره

 6/64 1/21 هند

 6/26 1/12 چین

 1/16 1/22 اندونزی

 3/62 2/24 روسیه

 1/33 1/33 مصر

 2/33 4/35 ایران

 3/43 3/15 اردن
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 1979بازي تا چه اندازه در جامعه جدي و مهم است؟ سال  به نظر شما، مس له پارتی* 

 استان 78درصد میانگین  نگرش

 36 ایاد و کامال  ایاد، خیلی

 3 متوسط

 1 کم و اصال  کم، خیلی
 

اي معتقدند در شرایط فعلی هر کس پول و پارتی نداشته باشد، حقش پایمال  عده *

 1979شما با این نظر موافقید یا مخالف؟ سال . شود می

 استان 78درصد میانگین  نگرش

 1/32 مخالف

 3/6 مردد

 4/35 موافق

... بازي و  خواري، اختالس، پارتی ارزیابی جمعیت نمونه آماري از وضعیت رشوه *

 1989( شهر تهران)در کشور طی ده سال آینده 

 دانم نمی شود بدتر می کند فرقی نمی شود بهتر می عنوان

 2/3 3/43 1/31 2/3 درصد

 
ورد مسؤولین و مردم به یكسان اجرا در جامعه ما، قانون در م"ها معتقدند بعضی *

 1987شما موافقید یا مخالف؟ سال  "شود می

 استان 78درصد میانگینی  نگرش

 1/11 کامال  مخالف و مخالف

 2/34 مردد

 1/23 موافق و کامال  موافق
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درصااد افااراد باار ایاان باااور هسااتند کااه کاام، خیلاای کاام و اصااوال  در      42
 .ی نقش ندارندهای امور محلی و شهر گیری تصمیم

 "افزایش نقش شهروندان در اداره بهتار شاهر  "درصد بر این باور بودند که  44
 .ایاد و بسیار ایاد ضروری است

گاذاری در مساکن،    درصد مردم بر این باورند که در صورت امکان سرمایه 33
گاذاری   حتی با وجود سود بیشتر به صورت اشتراکی، به صورت فردی سارمایه 

 .کنند می
های علمی، فرهنگی، انجمن خانه  انجمن)درصد افراد در هیو نهاد مدنی  1/65

و مدرسه، اتحادیه صنفی، انجمن اسالمی، بسیج، شورای محلاه، هیئات امناای    
هاای   های خیریه و صاندوق  های سیاسی، کانون فرهنگی، انجمن مسجد، تشکل

 .کنند ، شرکت نمی(الحسنه قرض
 

 1997کار، بانك جهانی  رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و *

 7111 7119 7117 7111 سال

 312 322 325 325 رتبه کلی

 333 331 331 331 تعداد کشورها

 
بسیار عادی است که در نظارت استصوابی و دیدگاه تنگ و باریک خاودی ا   [ 22]

توانند اا این کانال عبور کنند و جزء خاواص   غیرخودی فقط عده معدودی می
هاا   هاا آاادورهاا هساتند و غیرخاودی     فضای بسته؛ خودیدر . و خودی شوند

شما به عملکرد آقای مرتضوی نگااه کنیاد کاه چگوناه     . منزوی و تحت تعقی 
موقعی که به او احتیاج اسات در دادگااه مطبوعاات و دادساتانی تهاران عناان       

انقالب است که باید با « فراند عزیز»کند گویی که  محابا عمل می گسیخته و بی
گونه عملکرد به او آنچنان مجاوا   این. ها را قلع و قمع کند غیرخودی رحمی بی
کناد و وقتای    دهد که دادگاه و قانون و تخلف را باه پشایزی حسااب نمای     می
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 43شود حقاوق ماهاناه    مدیرعامل یکی اا مهترین نهادهای اقتصادی مردمی می
پاشاد   و مای ریزد  بخشد و می کند و اا کیسه خلیفه می میلیون تومان دریافت می

تواناد   ای فقاط مای   صافحه  315که مجلس شورای اساالمی در یاک گازارش    
شاود و معلاوم نیسات در     تااه همه چیز روشن نمای . تخلفات او را احصاء کند

باشاد، ولای راسات     او در چندین قتل ماتهم مای  . دادگاه او چه خواهد گذشت
سالی شود ولی یک دانشجوی کم سن و  گردد و کسی عارض او نمی راست می

اگر یک شعار داده باشد و یا یک مقاله نوشته باشد، همچون یاک کاافر حربای    
امروا توسط کساانی کاه اا ایان بانادها     ! باید محاکمه و محکوم به اندان شود

اند، خیلی اا مکانیسم عملکرد این بانادها افشااء    اند و به خارج رفته خارج شده
« ...پیاروان »، «الاه  حازب »، «انمداح»شوند، تحت عناوینی چون  اند و یا می شده
هااا،  خیریااه. گونااه اساات گیااری نهادهااای اقتصااادی هاام همااین   شااکل... و

گیرناد و باه    راحت و روان شکل می... ها، ها، نهادهای مالی، بانک الحسنه قرض
گونه است تحت عنوان، صادها   نهادهای فرهنگی هم همین. افتند جان مردم می

کنناد   در آن النه می« ها خودی»یرند و گ شکل میمقدس، پوشش حتی با اسامی 
ی مناافع   گونه افراد و نهادها دغدغه و باا طبیعی است که این. شوند و منتفع می

هاای   ملی، مصالح ملی و حتی امنیت ملی را ندارند به فکار پار کاردن حسااب    
بانکی خویش هستند و چون امنیت دولتی دارناد، ممکان اسات تاا هیچوقات      

د و اگر بالفرض در داخل تهدید شاوند راهای خاارج    عملکرد آنها روشن نشو
 .گذرانی خواهند گذراند خواهند شد و عمری را در پنهان با عیش و خوش

نژاد روشان   ها و عملکردهای دولت هشت ساله آقای احمدی اگر روای تصمیم
و شفاف شود به خوبی نشاان خواهاد داد کاه ایان بانادها چاه ساابقه و چاه         

به عنوان نمونه نگاه کنیم باه دفان شاهدا در میادان     . رندهایی داشته و دا ویژگی
امیر چخماق یزد که چگونه برخالف مصوبه مقامات رسامی یازد توساط ایان     

های دیگاری هام    اگر منظور تجلیل اا شهدا است که راه. شود باندها، انجام می
ها  کنند و مشکالت آن های این عزیزان، مراقبت نمی وجود دارد، چرا اا خانواده
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شااکنی و  چاارا، تجلیاال اا شااهدا را در چااارچوب قااانون! کننااد؟ را حاال نماای
دهند؟ شهدا، خود میراث فرهنگی هستند  کجی به متصدیان قانون انجام می دهن

و نباید بخشی اا میراث فرهنگای موجا  تخریا  بخاش دیگاری اا میاراث       
شاکنی و چناگ و    بلکه قضیه سیاسی است و آن قلدری و قانون. فرهنگی شود

تمکین مسئوالن قانونی هم در این تجاواها به . دان نشان دادن به قانون استدن
 .کند تر می ها را جری قانون، آن

های چون؛ سیاست، اقتصاد، فرهنگ، توسعه، تکنولوژی، رفااه و اخاالق    مقوله[ 21]
بررسای و  « های فکار  اتاق»هایی تجربی ا کارشناسی هستند و باید در   که مقوله

. شاوند  سرعت تابع دیادگاه مسالط اساتراتژیک ا اعتقاادی مای       پخته شوند، به
ای، اقتصاد مقاومتی، امر به معروف و نهی اا  سیاست نگاه به شرق، انرژی هسته

منکر، اادیاد موالیاد، حمایات اا بشاار اساد علیارغم مخاالفین ملای او، تارور         
هاای انجیاری و غیاره، الگاوی توساعه چینای، پوپولیسام         مخالفین مانند قتال 

ها شورای تخصصای،   نژادی؛ انحالل ساامان برنامه و بودجه، انحالل ده حمدیا
تغییر الگوی کشت اطراف دریاچه ارومیه اا انگور باه سای ، سدسااای دوران    
آقای هاشمی و تداوم بعادی آن، بورسایه دادن باه دانشاجویان خاودی بادون       

ان ملال،  ی ناور در سااام   رعایت مقررات، تبلی  علیه کشورهای همسایه، هالاه 
آموا در آشپزخانه، کاهش دستوری بهاره   ای توسط یک دانش تولید انرژی هسته

بانکی، مسکن مهر، کشیدن لوله اتیلن به شارق و غارب و مرکاز بارای ایجااد      
واحدهای پتروشیمی بدون کار کارشناسی و توجیه اقتصادی و مناافع ملای کاه    

شاد، خودکفاایی   با محصوالت این واحدها در راستای صادرات نفت خاام مای  
هاای   بنزین اا طریق واحدهای پتروشیمی، گسترش مناطق آااد، نوشاتن کتااب  

های هنگفات باانکی    دار کردن دانشجویان، دادن وام علوم انسانی اسالمی، ستاره
ها، صادرات نفت توسط بخش خصوصی، تسخیر  ها، دور ادن تحریم به خودی

د دیگار کاه بادون کاار     روا و هازاران هازار ماوار    222سفارت امریکاا بارای   
 .اند کارشناسی و اولویت منافع و مصالح ملی بیان و عمل شده
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تردیدی نیست که در بعضی اا این تصمیمات ممکن است حسن نیت هم بوده 
ی  ی سیاسی ا مطبوعاتی و حلقاه   باشد ولی چون این تصمیمات در فضای بسته

اناد باه    ا نتوانساته اند، توان علمای ا کارشناسای، ملای ر     گرفته شده "ها خودی"
 .اند ساله شده 11های بسیار ایادی در این  خدمت بگیرند و موج  خسارت

 2532دسامبر  1آینده، [ 22]
؛ باین  133گوید که پس اا قباول قطعناماه    اهلل می سعید قاسمی، فرمانده حزب[ 21]

هایی که در طول هشات ساال باه     درصد امین 45هزار اسیر دادیم و  25تا  32
احتماال  ( های مجاای رسانه 31تیر  21. )ورده بودیم، اا دست دادیمتصرف درآ

منظور آقای قاسمی پس اا قبول قطعنامه در باین مساؤولین اسات و ناه قباول      
های آقای هاشمی چرا اماام دساتور اعادام فرمانادهان      اینکه به گفته. رسمی آن

رست اسات کاه باه    ها و آیا این د ای اا آن اند و دادگاهی کردن عده سپاه را داده
اند و در سامیناری   هنگام اا دست دادن فاو، فرماندهان اصال  در خواستان نبوده

 اند؟ در کرمانشاه درصدد بحن و گفتگو برای انتخابات مجلس بوده
نقل اا )هوشیار ایباری، وایر خارجه عراق، در مصاحبه با روانامه ایندپندنت [ 24]

من سه ساال وقات صارف    »: ته استمطال  مهمی گف( 31/2/31صدای امریکا 
ثبااتی در   کردم و بارها و بارها به آنها گفتم که جنگ در سوریه سرانجام به بای 

امریکا، بریتانیا و فرانساه هناوا   ... شود، ولی گوش شنوایی نبود عراق منتهی می
رهبری اصلی نیروهای داعاش را ارتاش   ... سیاستی برای مقابله با داعش ندارند

دهاد کاه نخواهناد گذاشات کاه       تشکیل می( صدام)ای عراق  هبا تجربه و حرف
هاا جاذب ایاده داعاش      سانی ... های تعیین شده را آساان بگیرناد   نیروها هدف

« ها هستند تا دسات باه انجاام کااری بزنناد      ها منتظر امریکایی ایرانی... اند شده
توافاق باا ایاران بایاد یاک      »: گوید کردامن، تحلیلگر ارشد راهبردی امریکا می

برناماه موشاکی ایاران چاه میازان وابساته باه        ... ضمیمه محرمانه داشته باشاد 
لئون پانتا، وایر ( 33/23/2532ای  سایت ایران هسته)« .ای است تسلیحات هسته

اودیرناو، سارفرمانده   . ت. و رایموناد « اا جنگ سی سااله »دفاع پیشین امریکا؛ 
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. تخماین اده اسات  ساال   25نیروهای نظامی امریکا، طول جنگ خاورمیاناه را  
ای  تاایمز مقالاه   ، نیویورک2531در سپتامبر ( 2532اکتبر  31نشریه یونگه ولت )

« کشاور تبادیل شاود    32تواند به  کشور می 1چگونه »منتشر کرد، تحت عنوان 
نقشه جغرافیای جنوب شرقی مدیترانه و شبه جزیره عربساتان باه مقالاه مانظم     

ستان ا پس اا سقوط حکومتی سلطنتی  سوریه، عراق، لیبی، یمن، عرب. شده بود
آژاناس  . کارد  های قومی و مذهبی را، اا هم جدا مای  شد که گروه ا مشاهده می

، شارایط را  (31آبان  34) 2532نوامبر  6المللی انرژی اتمی هم در گزارش  بین
 :نویسد کندو می برای طوالنی شدن مذاکرات و به نتیجه نرسیدن آن آماده می

یعنای  ]ای امنیت بر اساس بند هفتم منشور ساامان ملل است های شور قطعنامه»
در ارتبااط باا دو    2532اکتبار   6در [... اندااد ایران امنیت جهانی را به خطر می

 :اقدام عملی که ایران انجام داده است
محاسبات مرباوط باه    -2آغاا انفجار مواد منفجره با قدرت انفجاری باال و  -3

. توافق، و قرار شد که ایران در این دو مورد توضیح دهاد انتقال نوترون که قبال  
اما ایران هیچگونه توضیحاتی ارائه نکرده که آژانس را قادر ساااد کاه توضایح    

های شورای حکام و شاورای امنیات ایاران کاار روی      بر خالف قطعنامه... دهد
آژاناس  ... های آب سنگین اراک را، به حاال تعلیاق درنیااورده اسات     همه طرح

های اعالم نشده اتمی ایران که مارتبط باا    چنان نگران وجود احتمالی فعالیتهم
های مارتبط باا تولیاد خارج موشاک،       نهادهای سیاسی هستند، اا جمله فعالیت

ها، تجهیازات، افاراد و    ایران باید دسترسی بدون تأخیر را به همه سایت... است
هایی در رابطه  به فعالیت ایران اقدام... اسناد مورد درخواست آژانس، فراهم کند

بنابر ارایابی آژاناس، ایان   . های تولید ماده انفجاری اتمی کرده است با آامایش
... ایام   به دسات آورده  2533اطالعات معتبر بودند؛ اطالعات بیشتری اا نوامبر 

هاای   تا امانی که ایران همکاری. ایران پروتکل الحاقی را به اجرا نگذاشته است
اجرای پروتکل الحاقی را با آژانس صورت ندهد، این نهااد قاادر   الام اا جمله 

نیست در موضعی قرار گیرد کاه بتواناد تضامینی معتبار در خصاوص ماواد و       
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 «.ه کندئای در ایران ارا های اعالم نشده هسته فعالیت
عالءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون خارجی مجلس، در گفتگو باا لوموناد   [ 26]

ای باه   ایران بدون توافق هساته »(: 31آذر  2یپلماسی ایرانی نقل اا د)گفته است 
هاا هساتند،    ها به دنبال رفع تدریجی تحریم امریکایی. ماند تعهداتش پایبند نمی

 25ساای اورانایم   اگر توافقی به دست نیاید، غنی... برای ما غیرقابل قبول است
... د شاد درصدی، ساخت سانتریفیوژهای جدید، بدون محدودیت، آغاا خواها 

ایران دست دوستی به عربساتان دراا  ... است« شو»ائتالف غرب بر علیه داعش 
این تهدیدها، طرفداران جنگ « .اند ها پاسخ مناس  نداده کرده، متأسفانه سعودی
 .کند در امریکا را، امیدوار می

( 3131مااه   دی 26شانبه  )سی اا قول خبرگازاری ایرناا گازارش داد کاه      بی بی
ری عضو کمیسیون امنیات ملای و سیاسات خاارجی مجلاس      محمدحسن آصف

درصد که قبال  تهیه شده است در صاورت اداماه    45ساای  نوشته که طرح غنی
نفار امضاا    251شاود ایان طارح را     ها به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می تحریم
 .اند کرده

جمهوری اسالمی، گروه قدرتمنادی وجاود دارد کاه اا     "های خودی"در میان 
آنچه جاای تعجا  اسات    . باشند ای ایران می پیش طرفدار تسلیح هستهها  سال

باشد که در تضاد آشکار با نظرات رهبری  آاادی این گروه در بیان نظراتشان می
ی دانشاگاهی ایان تفکار آقاای      چهره! اند ای را حرام کرده است که سالح هسته

ران است کاه اا  الملل دانشگاه ته ، استاد روابط بین"ابومحمد عسگرخانی"دکتر 
سال پیش مشوق صریح مسئوالن جمهوری اسالمی برای حرکت به سامت   31

 3131در تیرمااه   "خاط قرماز  "اخیرا  در گردهماایی  . ای بوده است سالح هسته
ها معتقد بودند که ابتادا   چینی... ": وی عمال  به میدان آمد و این جمله را گفت

. میز ماذاکره باا آمریکاا رفات     ای را تکمیل کرد و سپس پای باید صنعت هسته
هاا باا وجاود اینکاه طباق قاانون        آمریکاایی . کشور هند هم همینطور عمل کرد

نیستند را ندارند، هناد را   NPTکشورشان حق همکاری با کشورهایی که عضو 
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 NPT... ای شادنش را پذیرفتناد    اناد و هساته   با هدف مهار چین استثناء کارده 
در این میدان کشورهایی در . کند ندار تقسیم میی دارا و  کشورها را به دو دسته

رویام   ای می گویند ما به سمت صنعت هسته آیند که می ی متوسط پدید می طبقه
گیارد و   ی متوساط را مای   جلوی این طبقاه  NPT. ساایم ای نمی اما بم  هسته

وقتی سکوهای نفتی ایران مورد هجوم قرار ... راند  ی ندارها می ها را به طبقه آن
ی پهلوی  رژیم خائن و وابسته... بود  NPTرفت، بهترین امان برای خروج اا گ

ماا  . ایان گرفتااری بازرگ را در دامان ملات ایاران گذاشات        NPTبا امضاای  
اا ایان پیماان    NPT، 35توانستیم در همان دوران جنگ با اساتفاده اا مااده    می

شاود   ره گرفته میساای به امروا اا انفجارات اتمی برای دریاچه... خارج شویم 
این آقاای عساگرخانی در    "...دهد  طور جدی انجام می و روسیه این مهم را به

اتام ناوعی عشاق، حارارت و     ... ": گفته است 3134بهشت  میزگردی در اردی
انگیزه است و طبق اصال؛ قادرتت را افازایش باده تاا نجنگای و اگار نتاوانی         

... ی شاناخت ماواجهیم    هکنم با یک پدیاد  بجنگی، محکوم به شکستی، فکر می
اگر اتم را باه دسات نیاوریاد،    ... جنگ را باید با عشق تعریق کرده و اتم را نیز 

مجموعاه قاوانینی هساتند بار     [ ی شورای امنیات ]ها  قطعنامه... شوید  نابود می
اساس، باادارنادگی و مهاار باه طریقای کاه کشاورهای نادار، نادار بمانناد و          

اگر ایران بخواهاد  ... به مسیر خود ادامه دهند ای  کشورهای دارای سالح هسته
هاا   برسد یک مقطع اماانی را بایاد طای کناد و قطعناماه      Bبه نقطه  Aاا نقطه 

نقل ) "...دهد این مرحله امانی طی شود  طوری تنظیم شده است که اجااه نمی
 ( 3131بهمن  4اا مقاله دکتر شیرااد، 

ک استراتژیست سیاسی سخن شافاف  عالوه بر این استاد دانشگاه که به عنوان ی
گفته است، گروه وسیع دیگری در میان جناح راست حاکمیت وجاود دارد کاه   

ای،  تلویحا  با تصریحا ، طرفدار سالح هساته  "توافق ژنو"در پوشش مخالفت با 
و مقابله با غرب هستند، ساخنگوی فعّاال و پیگیار ایان گاروه       NPTخروج اا 

ارگاان کیهاان و نماینادگی رهباری را هام      آقای حسین شریعتمداری است که 
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... سااای در دوران اصاالحات، توافاق ژناو و      وی همیشه با تعلیاق غنای  . دارد
 .دهد را شعار می NPTمخالفت کرده و مرتبا  خروج اا 

ماداری در تضااد آشاکار باا موضاع       نظر اا اینکه مواضع آقاای شاریعت   صرف
ظر ایان آقایاان و تهدیاد و    رهبری است ولی نکته مهم و مابهم، آاادی اظهاارن  

اینکه این گاروه چناین   . ای است ای و برق هسته تحدید مخالفین با سالح هسته
جا وجاود دارد کاه اا طارح     نظری دارند بالذات مشکلی نیست ولی مشکل آن

مانناد  . باشد ی شدید با تهدید همراه می شود و حمله نظر مخالف جلوگیری می
که برخالف گروه قبلی، این نظرات علمی و اا  نظرات آقایان ایباکالم و شیرااد
در سااخت قادرت ایاران آقاای جلیلای نیاز       . روی منافع ملی بیان شده بودناد 

ی  مخالف توافق با غرب است و به همین دلیل در دورانای کاه ایشاان پروناده    
آقای جلیلی در شورای عالی . ای را به عهده داشتند، پیشرفتی حاصل نشد هسته

تواند تأثیرگذار باشد این دیدگاه در  ی رهبری است و می مایندهامنیت ملی هم ن
مشاکل کاار طرفاداران ساالح     . نهایت طرفدار درگیری نظامی با غارب اسات  

طاور   این است که شرایط جهان، منطقه و داخل را به NPTای و خروج اا  هسته
ایط بینند و الگوی کره شمالی و هند و پاکستان را با شار  منسجم و ارگانیک نمی

ی ابهام این اسات   نکته. الفارغ است کنند که مع ویژه و پیچیده ایران، مقایسه می
کنند و در این جنااح   مدار و مطیع رهبری اعالم می که این آقایان خود را والیت

کنناد و کسای هام     مهابا با نظرات رهبری مخالفت مای  هم هستند ولی چنین بی
 !شود ها نمی معترض آن

طلباان، عالئمای اا خاود نشاان      شاد، در ایاران هام، جناگ    طور که گفته  همان
دهند که اا قطع مذاکرات نشان دارد، مانند آنچه آقاای روحاانی گفات کاه      می

 26در « ساهام نیاوا  »اند یا آنچه در  گروهی اا اتاق فکر وارد اتاق عملیاتی شده
 دولت پنهان ساامان اطالعاات ساپاه  »منتشر شد و اا اقدامات  31آذر  2آبان و 

یا سخن آقای هاشمی رفسنجانی که . آمده است« برای کودتای سرد علیه دولت
آقای ( 31 ماه دی 33ایرنا )« کند صداوسیما عالئم تفرقه در جامعه را پخش می»
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« .جهت را اا عوامل تفرقه عنوان کارد  دروغ، ظلم و اندان بی»هاشمی در ادامه 
وحدت اساالمی اا  »: کهو یا آقای روحانی در سخنرانی کنفرانس وحدت گفت 

 36ای هام در روا   اهلل خامناه  آیات « شاود  های صدا و سیما شاروع مای   سیاست
هاا بارای کشاور مشاکل      تحاریم »: ماه در دیدار با مردم قم هشدار دادند که دی

ایجاد کرده اما اگر دشمن شرط برداشته شدن آنها را، این گذاشاته کاه اا فاالن    
 «کند ، غیرت هیو مسوولی قبول نمیمسئله اساسی و آرمانی دست برداریم

پیشکساوتان جهااد و   »در اواسط ماه دی همایشی در تهران برگزار شد باه ناام   
که در آن پیام کتبی سرلشگر عزیز جعفری فرمانده کال ساپاه قرائات    « شهادت

رو  ای در پایش  هاای تعیاین کنناده    ها و مااه  سال»: در این پیام آمده بود که. شد
 «.ها آماده باشند کسوتان جهاد و شهادت در همه صحنهالام است پیش. داریم

« ایرناا »، فرمانده نیروی امینی ارتش هم باه  «احمدرضا پوردستان»امیر سرتید 
هاای تروریساتی خاط     گفته که در چهل کیلومتری عمق خاک عراق برای گروه

وایر اطالعات هم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خاارجی  . ایم قرمز کشیده
کنناد باا وارد کاردن امکاناات      های تروریستی ساعی مای   ته که گروهمجلس گف

مشاور امنیت ملی افغانستان هم کاه  . ها دامن بزنند انتحاری و انفجاری به ناامنی
اجااه نخواهیم داد کاه اا خااک ماا تهدیادی متوجاه      »: به ایران آمده بود گفت

خن باه میاان   ی داعش در اسرائیل س در خبری هم اا حضور خلیفه« .ایران شود
 .آمده است

آمیاز خاود اا آقایاان     فرمانده بسیج، آقای محمدرضا نقدی هام در ساخنان کنایاه   
حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی خواسته که صادقانه اعتراف کنناد کاه دیگار    

صافر اساکی روی آب    23انقالبی نیستند و گفته که اماام اماور باه کساانی کاه      
آرماان جمهاوری اساالمی تنهاا     »کرده که وی تصریح . کنند داده نخواهند شد می

وی بااا هام گفتاه کاه حجتای بارای       « .نابودی کاخ سفید و محو اسرائیل اسات 
درپای   هاای پای   تعطیلی مباراه نداریم چرا که عظمت ایران در منطقاه و شکسات  

 (31دی  34گویانیوا . دیگربان)دهنده درستی مباراه است  اسرائیل و امریکا نشان
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: اهلل، کرده است که گفته را آقای سعید قاسمی، فرمانده حزبتندترین اظهارنظر 
های مجااای   رسانه)« مذاکرات به نتیجه برسد باید فاتحه والیت فقیه را خواند»

 (31تیر  21
ام؛ اقتصااد مقااومتی؛    در جای دیگری مفصال  به موانع عملی شدن آن پرداخته[ 23]

ایت نویسااانده وبسااا 3131امتنااااع یاااا اقباااال، حساااین رفیعااای مهرمااااه   
(www.mhrafieefanood.com) 

نفار در فرانساه در دفتار یاک مجلاه و یاک        36مالحظه کنید که باا کشاتار   [ 23]
ای برپا کردند و صدها هزار کشتار در کشورهای اساالمی   شنگه فروشگاه چه الم

آنچه در فرانسه اتفاق افتاد، تحرک . شود با چه خونسردی و تسامحی روبرو می
 .است« ها جنگ تمدن»به  بخشیدن بیشتر

تارین   خود ساامان ناتو و امریکا را به عناوان عماده   2532روسیه در دکترین [ 15]
ای را حاق   کند و حتی استفاده اا ساالح هساته   تهدید علیه امنیت خود تلقی می

مااه   دی 3محمادفرهاد کلینای دیپلماسای ایرانای دوشانبه      )روسیه قلمداد کرده 
3131) 
ها گزارش دادند که وارای دفاع ایران و روسیه ضامن   انهرس 31دی ماه  15در 

ی نظامی دفاعی، بر حل و فصل اختالفات میان دو کشاور   امضای یک توافقنامه
اا قاول آقاای حساینی دهقاان، وایار      . تأکید کردند S-211در رابطه با سامانه 
د کنا  المللی اقتضاا مای   شرایط حاکم بر منطقه و مسائل بین»دفاع، آمده است که 

. های خود بر ثبات و امنیت جهانی تأثیر بگذارناد  که روسیه و ایران با همکاری
هاای دو کشاور باه     دیادگاه »سرگئی شویگو، وایر دفاع روسیه، هم گفته کاه  « 

 «.یکدیگر نزدیک و در برخی موارد کامال  مشابه است
 1ملکارد  محمد یلپانی و حسین رفیعی؛ امستانی سیاه اا بهار بغداد، کارنامه ع[ 13]

 ، انتشارات صمدیه3133ساله آاادیخواهان امریکا و انگلیس، چاپ اول 
باه درساتی   ( 31آذر  34هاا   رساانه )آقای موسوی الری در کنگره حزب کاار  [ 12]

انگاری است که اندانی شدن محمد مرسی و تبرئه شدن مبارک  ساده»: گفت که
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لمسلمین موج  نگرانای  ا اگر رفتار اخوان. را فقط حاصل توطئه دشمنان بدانیم
آقای هاشمی رفسنجانی، ساخنی  « داد ملت مصر نشده بود، آن اتفاقات رخ نمی

 .با این مضمون دارد
تحلیلی  3131تیر  23اله تاجیک در سایت دیپلماسی ایرانی شنبه  آقای نصرت[ 11]

دهاد   جامع اا شرایط کشورهای اسالمی خاورمیانه و شمال امریکا به دست مای 
 :عبارت است ااکه اهم آن 

چرچیال، اا  . ، سزارین باود و طبیعای نباود   3334طرح سایکس ا پیکو در   -3
در آن موقاع انارژی    -2. فروپاشی امپراطوری عثمانی کشاورهایی را شاکل داد  

بنادی   عمار کوتااه ا یکصاد سااله ا تقسایم        -1. منطقه، نقش کنونی را نداشت
ی کناار هام قارار     نقشاه اروپائی به سرآمده، تغییرات مراها، شکل کشاورها و  

 .گرفتن آنها در شرف تحول است
 31مرداد  www.pyknet.net ،31خاطرات خانم هیالری کلینتون، نقل اا [ 12]
« دهاد  اوباما، اهمیتی به آتشفشاان خاورمیاناه نمای   »علی موسوی خلخالی در [ 11]

 3131تیرماه  33دیپلماسی ایرانی، 
ل رئیس مجلس شورای اسالمی، مصااحبه  المل االسالم، مشاور بین حسین شیخ[ 14]

 (قبل اا انتخابات سوریه)با نشریه رمز عبور 
کمیسیون اقتصاد کالن، اتااق باارگاانی، صانایع، معاادن و کشااورای ایاران،       [ 16]

 3131تیرماه 
 31ماه  دی 26های مجاای شنبه  رسانه[ 13]
با ایلناا گفتاه    آقای احمد خرم، وایر راه و ترابری دولت خاتمی، در مصاحبه[ 13]

هاای حااکمیتی    های بزرگ کشور در دسات دساتگاه   درصد پروژه 35تا  65که 
و به دنبال آن نظاامی کاردن فرودگااه، بناادر و     . است( سپاه و نهادهای نظامی)

. ساا خواهد شد ها، مسأله خانه آهن و مسلط کردن این نهادها بر امور واارت راه
باعن شد این بنادر مشامول تحاریم     همین حضور سپاه در بندر شهید رجایی؛

ساپاه  . ها و درآمدهای این بنادر اساتفاده کنایم    ها نتوانیم اا فرصت شود و سال
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سارتید مهنادس   ( 31دی  23نت  پیک)تبدیل شده به شرکت بزرگ خاورمیانه 
تلویزیاون اعاالم کارد     2االنبیاء در شبکه  عبداهلل عبداالهی فرمانده قرارگاه خاتم

 :که
هزار میلیارد توماان کاار پیمانکااری در ساال را      15رفیت اجرای قرارگاه ظ -3

 .دارد
 .کنند چهارهزار پیمانکار دست دوم با این قرارگاه کار می -2
 .هزار کارگر و تکنسین و مهندس در خدمت این قرارگاه هستند 313 -1
 (31ماه  دی 32نت  پیک. )آالت استثنایی است این قرارگاه دارای ماشین -2

هبری با سخنرانی علنی خود در بجنورد عمال  مسائولیت اادیااد جمعیات را    ر[ 25]
اا  عواق  و پیامدهای ایان طارح ا اگار موفاق شاود ا بسایار مسائله         . پذیرفتند

 .خواهد بود که باید در جای دیگری به آن پرداخت
ساااااایت نویسااااانده   در وب "اغمااااااض یاااااا اغتناااااام  "کتااااااب [ 23]

com.mhrafieefanood.www 
نامه به آقاای  "، "اقتصاد مقاومتی"، "برند؟ ایران را به کجا می": پیشین و منایع[ 22]

ساااایت نویسااانده   در وب "...توافاااق ژناااو  "، "3132روحاااانی مااارداد  
com.mhrafieefanood.www 
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 به نام خداوند دانا و توانا

 تفاهم لوزان؛ ارتقاء امنیت ملی

 مقدمه

ای اا  کنناده، کارناماه   ی مطبوعااتی دو طارف ماذاکره    انتشار تفاهم لواان، یا بیانیه
بتا  کوتااه،  ی نس این بیانیه. دهد ی فشرده و پراحمت را، ارائه می هیجده ماه مذاکره

نامه، کمتار   اهمیت این تفاهم. پشت صحنه بسیار مفصل و حجیم را در خود دارد
و اگر به توافق رسمی حقوقی تبادیل  . و پایان جنگ، نیست 133اا قبول قطعنامه 

 .کننده مثبت برای ما خواهد داشت شود، مطمئنا  پیامدهای بسیار تعیین

ی کارشناساان و مخالفاان در   هاا  بینای  نظر اا جزییات توافق و نکته صرف
ناماه   اندرکاران، ایان تفااهم   های رهبران و دست گیری ایران و امریکا و موضع

ساال   11ی تخاصام باا امریکاا در     ها میلیون ایرانی که به دلیل اداماه  برای ده
ها هم گروگان ایان   گذشته، معیشت، شرایط اقتصادی، بهداشتی و درمانی آن

با شور و شوق باه میادان آمدناد کاه شااید       33تخاصم بوده و در انتخابات 
آیاد و اا مشاارکت خاود در     مفرّی حاصل شود، پیروای بزرگی به شمار می

هاا برداشاته    ها، بسیار خشنود هستند که تحریم و تغییر روش 3132انتخابات 
خواهد شد و گشایشی در اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ، پایش خواهاد   

 .آمد

نامااه، اهمیاات  اساای و کناادوکاو، در ایاان تفاااهمشن کالبدشااکافی، آساای 
 .ساای آن، ضرورت این نوشتار است وآینده

 مفروضات

 “.ای حرام است سالح هسته”: اول ا فتوای رهبری
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بارهاا ایان   . دوم ا امنیت ملی هر کشوری بار چهاار پایاه اساتوار اسات      
 :این چهارپایه عبارتند اا. چهارپایه تکرار شده ولی همچنان ضروری است

توسعه سیاسی گسترده، مشارکت عمومی مردم در امر مملکات داری،   -3
 .در چارچوب نهادهای متنوع مدنی

توسااعه اقتصااادی گسااترده؛ تولیااد، اختااراع و اکتشاااف، انکشاااف    -2
گذاری بورژواای ملای، ایجااد رفااه و انادگی      های جدید، سرمایه تکنولوژی

 .مشروع برای تمام مردم

با مردم جهاان؛ ارتباطاات فرهنگای، وراشای،      توسعه ارتباط دوستانه -1
 .جهان های دولت با تعاملی و رسمی ارتباط همچنین و …توریستی و

 .ی علوم، تکنولوژی نظامی و سالح تدافعی و باادارنده توسعه -2

ی  تارین مناقشاه   ای ایران باا جامعاة جهاانی، مهام     ی هسته سوم ا مناقشه 
ا جنگ جهانی دوم، با یک کشور پس ا( 1+3)سیاسی ا نظامی جامعه جهانی  

مناقشااتی  . حل دیپلماتیک پیدا کرده است باشد که با این بیانیه، راه جنوب می
چون جنگ ویتنام، کره، بالکان، اعراب و اسارائیل و حملاه باه افغانساتان و     

 ماوارد  در جهاان  های قدرت ابر بلکه اند، بوده جهانی اجماع فاقد …عراق و
ان کاه  ایار  ای هسته مسئله برعکس اند داشته حضور مناقشه طرف دو در قبلی

 .های جهانی در یک طرف و ایران در طرف دیگر است ابرقدرت

و انتخاب آقای روحانی، این مناقشه در مرا  3132چهارم ا قبل اا خرداد  
آقاای    سااله دولات   جنگ ا دیپلماسی وجاود داشات و باا عملکارد هشات      

با . تر اا گزینه دیپلماسی شده بود گی جنگ آن بسیار پررن نژاد گزینه احمدی
و انتخاب آقای روحاانی،   32های حاکمیت در انتخابات خرداد  تغییر سیاست

نامه و تحوالت بعدی باه ثمار    گزینه دیپلماسی پررنگ شد و اگر با این تفاهم
ی نظاامی را حاذف    آوردی خواهاد باود کاه گزیناه     ترین دسات  بنشیند، مهم
 .خواهد کرد

ی شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اخالقای   پنجم ا مجموعه 
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ایران در مرا بحران بوده و هست و تداوم شرایط قبلی فقط تشدید بحاران و  
نمایاند و لذا تغییار شارایط    انداا می حتی فروپاشی نظم اجتماعی را در چشم

 .ضرورت مسلم بود

، و ، قدرتمناد، اساتراتژیک  “دکتر ظریف ا دکتر صاالحی  ”ششم ا ترکی   
سال گذشته، اا درون نظام فرصت بروا و ظهاور   16بوده است که در   علمی

ایان  . یافته است تا اا منافع ملی دفااع کنناد و امنیات ملای را ارتقااء دهناد      
هاا، اجاااه    ترکی ، این پیام را هم برای حاکمیت دارد که اگر در سایر امیناه 

در ایان مملکات یافات     بروا به امر کارشناسی دهند اا این استعدادها فراوان
 .ترین کشورها هم خواهند بود خواهند شد که در حد تراا پیشرفته

ای برای ایران اقتصادی ا ایست محیطی نیست   هفتم ا اگر چه برق هسته 
سااای   ولی غنای [. 3]های ایادی برای آن پرداخت شده است و تاکنون هزینه

ضرورت حیاتی دارد ای،  اورانیوم، تحقیقات گسترده علوم و تکنولوژی هسته
ای گشوده  نامه، جبهه جدید بسیار گسترده منبعن اا این تفاهم  و با توافق نامه

های پیشارفته جهاان و همکااری آژاناس،      خواهد شد که به کمک تکنولوژی
آمیز به تراا مناس  خاود، خواهاد    ای صلح ایران در علوم و تکنولوژی هسته

 .رسید

 گوید؟ تفاهم لوازان چه می

 سازی حفظ دستاوردهای غنیاول ـ 

ساانتریفوژ موجاود، ، بارای ده ساال و حاداکثر       1545سااای باا    تداوم غنی
سال نه تنها تکنولوژی موجاود را حفای    31در صد برای  46/1ساای تا  غنی

های ایان تکنولاوژی را    کاری خواهد کرد بلکه شرایط ارتقاء و وقوف بر ریزه
ذخایر اورانیوم غنی شده و تعاداد  محدود کردن کمّی . هم فراهم خواهد کرد

. سانتریفوژها هیو تاأثیری بار کیفیات تکنولاوژی کناونی نخواهاد گذاشات       
مخصوصا  که سوخت رآکتور بوشهر توسط روسیه تضمین شده و تا سااخت  
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مااابقی . ی طااوالنی در پاایش داریاام  احتمااالی رآکتورهااای جدیااد فاصااله 
ج جاااایگزین هاازار، در ایااان ده سااال بتااادری   31سااانتریفوژها، حااادود  

ایان ساانتریفوژها   . سانتریفوژهای مستهلک و اا رده خارج شده، خواهند شد
ها هام   های جدید فاصله دارند و مصرف برق آن سال اا تکنولوژی 45حدود 

کند و شاهد گلوساوای نیساتند و     غیراقتصادی بودن تکنولوژی را تشدید می
 .نندفقط مفید خواهند بود که دست آوردهای کنونی را تأمین ک

 دوم ـ فوردو

ای، فیزیاک، تکنولاوژی    آمیز هسته تبدیل مرکز فوردو به مرکز تحقیقات صلح
تماامی کشاورهای   . باوده اسات   کنناده  ماذاکره  تیم ابتکار هوشمندترین …و

ترین نقاط جغرافیایی  ترین و محفوظ پیشرفته؛ مراکز تحقیقاتی خود را در امن
ها هساتند کاه    قل  خلق تکنولوژیمراکز تحقیقاتی، . کنند کشور خود برپا می

و این بهترین اقادام باوده   . باید با وسواس و دوراندیشی اا آن محافظت کرد
 .است

 سوم ـ توسعه و تحقیق در مورد سانتریفوژها

یا، امر  ایران برای ده سال مجاا خواهد بود که روی نسل بعدی سانتریفوژها؛
پیشاارفت تکنولااوژی و ایاان هاام، امکااان . تحقیااق و توسااعه را انجااام دهااد

چیازی کاه در صاورت    . ساای را برای ده سال بعد فراهم خواهاد کارد   غنی
ای در آینده به آن احتیاج خواهاد   های هسته اصرار حاکمیت به ایجاد نیروگاه

 .بود

 چهارم ـ رفع سوءتفاهم از راکتور آب سنگین اراک

قابال   اکنون در دست ساخت است، مقدار راکتور آب سنگین در اراک که هم 
در ساالح   211تواناد مانناد اورانیاوم     کند که مای  توجهی پلوتونیوم تولید می

کننادگان موافقات    بارای تضامین حسان نیات، ماذاکره     . ای به کار رود هسته
اند که طراحی این راکتور به شکلی تغییر کند که اوال  پلوتاونیم کمتاری    کرده

 .ج گرددمانده سوخت آن اا کشور خار تولید شود و ثانیا  باقی
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 ها سازی و بازرسی پنجم ـ شفاف

سااای و اطمیناان اا اینکاه     آژانس مجاا خواهد باود کاه باه منظاور شافاف     
ای و  آمیز و غیرنظامی اسات اا مراکاز هساته    ای ایران صلح های هسته فعالیت
. باادید به عمل آورده و نتیجه باادید خود را گزارش کناد “ مشکوک”اماکن 

هاای   ها، و شفاف کردن فعالیات  برای رفع سوء تفاهم نامه، این بخش اا تفاهم
ماوقعی کاه   . تواند با آن موافقت نکند گذشته ضروری بوده است و ایران نمی

ماورد  “ آاماایی  راساتی ”آمیاز اسات،    هاایش صالح   گوید که فعالیات  ایران می
های مکرر رسمی و در یک  ساای و باارسی درخواست آژانس، فقط با شفاف

 .واند تأیید شودت ی مشخص می دوره

 ایران از فصل هفتم شورای امنیت و رفع شبح جنگ  ششم ـ خروج پرونده

ی ایاران و   ی ماورد ماذاکره   ناماه  های قبلی و تصوی  موافقات  با لغو قطعنامه
در شورای امنیت، عمال  پرونده ایران اا فصل هفتم شاورای امنیات کاه     3+1

شورهایی است که امنیت جهان المللی بر علیه ک مربوط به اقدامات نظامی بین
اندااند، خارج خواهد شد و این دستاورد مهمی است که شابح   را به خطر می

 .جنگ بر علیه ایران، آنهم توسط شورای امنیت را رفع، خواهد کرد

 ها هفتم ـ رفع تحریم

ی  سااله  16، [2]های گساترده و متعادد و متناوع    طبیعی است که رفع تحریم
هاای   کا، اروپا و شورای امنیت کاه مرباوط باه فعالیات    علیه ایران توسط امری

های آژانس در رابطه با تعهاداتی   شوند با گزارش شود، مرتبط می ای می هسته
 .ای که هر کدام دارند های پیچیده نامه، ایران داده و مکانیسم که در این توافق

 ی اروپاا لغاو و   های شورای امنیت و جامعه رسد که تحریم لذا، به نظر می
جمهاور   های مربوط باه دساتور اجرایای رئایس     تحریم. یا تعلیق خواهند شد
های مربوط به کنگره امریکاا باا    توانند لغو شده و تحریم امریکا به سرعت می

هاا   دستور اجرایی رئیس جمهور امریکا تعلیق خواهند شد تا شارایط لغاو آن  
باه گزارشاات    ها، هام وابساته   لغو یا تعلیق این تحریم. در کنگره فراهم شود
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کننده بوده و باا هم  المللی انرژی اتمی و هم وابسته به منبع تحریم آژانس بین
ی امانی توافاق   ها مرتبط خواهند شد با دوره طبیعی است که لغو یا تعلیق آن

نباید انتظار داشت که تاا  . های آژانس ساای و باارسی ی امانی شفاف و دوره
 .ها کامال  لغو شوند تحریمتأیید نشود، این  “آامایی راستی”

ها پیچیده و امان بر باشد ولی نفس توافاق   هرچند بروکراسی رفع تحریم
کشاورهای اروپاایی ا مخصوصاا  آلماان، اتاریش، انگلایس،         3132در تیرماه 
 و هاا  تحاریم  رفع جهت در قدرتمند موتوری به عمال  را ژاپن و ا …ایتالیا و
 باه  مرباوط  هاای  تحاریم  و. داد خواهاد  ساوق  تجااری  اا  اقتصادی مبادالت
 چون ایران. گرفت خواهند قرار حذف و رفع سراشیبی در سرعت با ای هسته
هاا حاذف    ای ندارد، مطمئنا  تحریم ستهه نظامی فعالیت قصد که است مصمم

اوباما در مصاحبه خود با فریدمن که متعاقبا  خواهد آماد، تاییاد   . خواهند شد
اا اقدام ایران به تعهدات خود در فاوردو و  ها پس  کرده است که اکثر تحریم

ایان دو اقادام در ظارف چنادین هفتاه      . ساانتریفوژها، تعلیاق خواهناد شاد    
توانند انجام شوند و سانتریفوژهای اضافی تحت نظر و کنترل آژانس قرار  می

اگار ایاران   . ماورد اسات   بای  “لغو”و “ تعلیق”تاکید روی دو اصطالح . گیرند
رسد، لذا در مدت  فق را اجرا کند، که چنین به نظر میمصمم باشد که این توا

مهمترین . ها هم برچیده خواهند شد امان تعهد شده توسط دو طرف، تحریم
 سارعت  باه ( …ونقل، بیمه، ساوئیفت، و  بانکی، نفتی، حمل)ها  بخش تحریم

 دیگاری  جای در امانی دوره این در کار اشکال و خطر. شد خواهند برداشته
 .پرداخت خواهیم آن به که است

 هشتم ـ تغییر شرایط اقتصادی جامعه

ماه گذشته فقط توانسته تورم را مهار کند و روند رکاود   25آقای روحانی در 
های بلوکاه شاده    ها و آاادی پول با رفع تحریم. و رشد منفی را متوقف سااد

ایران و البته با رویکردی جدید؛ رویکردی تولید محور و نه مصرف محور و 
ای، رشد اقتصادی و به تبع آن ایجاد اشتغال، کااهش   دات کاالهای سرمایهوار
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بیشتر تورم و رونقای نسابی در جامعاه ایجااد خواهاد شاد کاه در کااهش         
و رضاایت  . های اجتماعی، اخالقی و فرهنگی هام ماؤثر خواهاد باود     بحران

 .مردم را به دنبال خواهد داشت

 ل و دولت اوباماطلب اسرائی نهم ـ ایجاد شکاف بین جناح جنگ

مرتباا   3335گاوی آن کاه اا دهاه     وایر دروغ دولت راست اسرائیل و نخست
. شاود  ای مجهاز مای   کند که ایران به اودی باه ساالح هساته    پراکنی می دروغ

او و حازبش  . طلبان امریکاا هساتند   گوی جنگ اسرائیل را بهانه کرده و سخن
کنگره امریکاا اا او و بار    دعوت. در ایران هستند“ تغییر رژیم”فقط به دنبال 

ساناتور باه مسائوالن     26خالف عرف و سنت امریکا برای سخنرانی و ناماه  
ایرانی که این هم برخالف سنت و عرف دمکراتیک امریکاسات، حکایات اا   

تاا اا  [. 1]دارد“ خاورمیاناه جدیاد  ”طلبان باه تکمیال طارح     اصرار این جنگ
این توافق . به جنگ بااگردانندتعامل ایران و غرب جلوگیری کنند و روند را 

به خوبی توانسته بین کاخ سفید و دولت اسرائیل شکاف بیاندااد و اگر اوباما 
و حزب دموکرات بتوانند ایان روش را در سیاسات امریکاا نهادیناه کنناد و      

دهنادگان   طلبان را باه حاشایه برانناد، بارای ایاران و منطقاه و مالیاات        جنگ
البته ایران و سایر کشورهای منطقه هم . د بودآمریکایی، موفقیت مهمی خواه

 .برای تحقق این شیوه باید اقدامات جدی بکنند که متعاقبا  خواهد آمد

ای باا   در توافق هسته: ای به سخنان نتانیاهو که گفته بود اوباما در مصاحبه
ایران، به رسمیت شناختن اسرائیل توسط ایاران را قیاد کنیاد، باه صاراحت      

هااای  یعناای تااداوم مخالفاات ایااران بااا سیاساات. را رد کاارد پاسااخ داد و آن
ی اسرائیل،توسط اوباما، به رسامیت شاناخته شاده و ایان یعنای       نژادپرستانه

طلبان امریکا کاه مرتباا  در سای     های نامعقول جنگ حذف یکی اا درخواست
 .اند کرده سال گذشته، آن را تبلی  می
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 ایران و دکترین اوباما

نگار با تجرباه و معاروف    ی مفصل اوباما با روانامه حبهتیتر فوق، عنوان مصا
خود؛ حکایت اا این دارد که اوباما، دکترین، جدیدی را . تایمز است نیویورک

کنیم، این دکترین را اا این مصاحبه  سعی می. خواهد در منطقه معرفی کند می
رده ها و مواضع اوباما، استخراج کنیم و بعد بحن و تحلیل ک و سایر مصاحبه

و ابتکاراتی که ایران باید در پیش گیرد تا دکترین اوباما که در تضاد کامل باا  
طلبان امریکاست و در این مقطع اماانی باا مناافع ملای ایاران       دکترین جنگ

 .تواند همسو شود، در منطقه تحقق یابد می
تومااس  ”اوباما، هم پس اا اعالم توافق و هم در مصاحبه مفصل خود باا  

“ تااریخی ”، ایان توافاق را   [2]تایمز ون نویس روانامه نیویورک، ست“فریدمن
خواند که قدر آن را باید دانست، و همچنین آن را توافقی نامید که یاک باار   

این جمالت حکایات اا چاه چیازی در ذهان اوباماا      . آید در تاریخ پیش می
را در فاصاله گارفتن اا   “ دکتارین اوباماا  ”پرساد کاه    دارد؟ فریدمن اا او می

مادت برماه، کوباا و     ی امریکا در ماورد انازوای طاوالنی    های گذشته استسی
 .ایران، توضیح دهد

 :دهد اوباما، دکترین خود را چنین توضیح می
  اش باید برای مواجهه با رویکردهاای حسااب   العاده امریکا با قدرت فوق

های جدیدی را ایجاد کنند بدون این که بارای ماا    توانند امکان ای که می شده
مانند تالش برای محکم کاردن یاک   . خطری داشته باشد آمادگی داشته باشد

نامه با ایران که هم اجااه بدهاد ایان کشاور بخشای اا تأسیسااتش را       توافق
حفی کند و هم توانایی این کشور را برای ساختن بم  اتم، حداقل بارای ده  

 .دفهمن نمی را آن بعضی رسد، می نظر به که چیزی …سال اا بین ببرد

 :برد اوباما در توضیح دکترین خود صراحت به کار می

کشوری نیست که امنیت ماا را تهدیاد   . کوبا کشور کامال  کوچکی است...
بنابراین دلیلی وجود ندارد این امکان را امتحان نکنیم که شرایط بهتاری  . کند
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تاوانیم   اگر هم به نتایج بهتاری منتهای نشاد مای    . برای مردم کوبا فراهم شود
 .هایمان را تنظیم کنیم استسی

تر و خطرنااک   کشوری بزرگ. کند همین نظر در مورد ایران نیز صدق می
هایی که به مرگ شهروندان آمریکایی منجار شاده    ها و عملیات که در فعالیت

 15بودجه نظامی ایران فقط : اما حقیقت ماجرا این است. دخالت داشته است
 .د میلیارد دالر استمیلیارد دالر و بودجه ما بیش اا ششص

: اسات  ایان  مان  دکترین …توانند با ما بجنگند فهمند که نمی ها می ایرانی
 .کنیم ن را حفی میهایما توانایی همه اما کنیم می همکاری

 :کند متحدان خود را قانع کند و بر نکات مهمی تأکید دارد اوباما سعی می

ها را حفای   تمام گزینه. طور نیست این. ناپذیر است  گویند ایران کنترل می
 طریاق  اا را هاا  پروناده  ایان  بتاوانیم  اگار . نیساتیم  هام  لوح ساده …ایم کرده

خواهیم بود و در موقعیت بهتری بارای   تر امن و تر ایمن کنیم حل دیپلماتیک
داناد ایاران ممکان     کمک به متحدانمان قرار خواهیم گرفت و کسی چه مای 

هاای باادارنادگی و برتاری     تواناایی  است تغییر کند و اگر این اتفاق نیفتااد، 
هایمان را برای دفاع اا خاود   ما توانایی. نظامی ما همچنان سر جایشان هست

و اگر این توافق انجام شود نیروهای درون ایاران  . کنیم و متحدانمان رها نمی
ماان ببینایم و باه     نباید همه چیز را اا دریچه ماشین نظاامی ”: گویند را که می

ی مردماان هام توجاه داشاته      نولوژی، ایجاد اشتغال و توسعهتوسعه علم، تک
 .، تقویت خواهیم کرد“باشیم

 :گوید اوباما در مورد اسرائیل و اختالفات خود با آن می
ما اشتراکات ایادی با اسرائیل داریام، اا خاانواده   . اسرائیل قدرتمند است

 هاای  سیاسات  باا  کاه  باشام  داشاته  را امکاان  این باید من …گرفته تا خون
 اسارائیل  مخالف یک چشم به اینکه بدون کنم مخالفت اسرائیل ساای شهرک
ایاد ایان امکاان    ب نتانیااهو  بنیاامین  وایر نخست برای که همچنان. شوم دیده

وجود داشته باشد با سیاست من مخالفات کناد بادون اینکاه در مقاام یاک       
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 هکا  فراوانای  اشاتراک  نقاط مقابل در …مخالف حزب دمکرات شناخته شود
 .دارد وجود نیز راهبردی های تفاوت دارد، وجود

کنم این مهم است که هر کدام به اختالفات داخلی هم احترام  من فکر می
 اسات  مشاکل  مان  برای …بگذاریم و سعی نکنیم که با یک طرف کار کنیم

. اسات  ناداده  انجاام  اسارائیل  برای است بوده الام آنچه من دولت که بشنوم
 را یهاودی  ماردم  تهدید که شد نخواهند باعن داریم هک متفاوتی رویکردهای

 باود،  خواهناد  رو روبه آینده در یا و اند بوده روبرو آن با تاریخی لحاظ به که
 .همیمنف

کناد   ای ایران مخالفت می اوباما با حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته
 :گوید و می

ای  یر بیندااد اماا بهاناه  تواند برنامه اتمی ایران را به تأخ این حمله فقط می
اش به ساوی سااختن    المللی خواهد شد که ایران با کنار گذاشتن تعهدات بین

 .بم  گام بردارد

های خود را در مورد متحد دیرپایی امریکا، عربساتان، هام    اوباما، سیاست
 :کند روشن می

عربستان با تهدیدهای خارجی مواجه است و واشنگتن هم ایان کشاور   ...
تر؛ تهدیدهایی است که اا داخال   کند، اما مهم بر تهدیدات تقویت میرا در برا

شوند جوانان به دلیل عادم اشاتغال اا    گیرند و باعن می این کشور نشأت می
خود بیگانه شوند و به ایادئولوژی مخارب و نیهیلیساتی روی بیاورناد و در     

. نادارد حل قانونی سیاسی وجود  بعضی موارد به اعتقادی که در عربستان، راه
را برعلیه تهدید خاارجی،  ( عربستان)توانیم توانایی دفاعی شما  چگونه ما می

تاوانیم بنیاان سیاسای ایان کشاورها را       افزایش دهیم و همچنین چگونه مای 
مستحکم کنیم که جوانان سنی احساس کنند که چیزی غیر اا انتخاب داعش 

یران نیست بلکاه  ترین تهدید اا طرف ا کنم بزرگ من فکر می. هم وجود دارد
 ولای  است بسیارسختی گفتگوی این ... .اا نارضایتی درون این کشورهاست
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 .دهیم انجام را آن که مجبوریم

 :نگرد تر به آن می گردد و عمیق اوباما، مجددا  به مسائل ایران باا می
مشاکالت  . هنوا همه چیز با ایران تمام نشده، خیلی کار باید انجام شاود 

 کاه  بشناسیم رسمیت به را موضوع این باید …. ود دارددر هر دو کشور وج
. هساتیم  پیچیاده  کشاوری  کاه  ماا  مانناد  درست. است پیچیده کشوری ایران
یخی بین دو کشور وجود دارد و بدگمانی عمیقی باین دو  تار که نیست شکی

تحرکاات ضادامریکایی،   . شاود  کشور هسات کاه باه ایان اودی رفاع نمای      
های عمیقای در   گرایش. کننده است عمیقا  نگرانضداسرائیلی و ضدیهود، آنها 

این کشور وجود دارد که نه تنها با منافع امنیت ملی ما در تضاد است بلکه با 
اختالفاات ماا باا    . ، در تقابال اسات  [خاورمیاناه ]منافع متحدین ما در منطقه 

 .ها واقعی است ایرانی

م، باا صاراحت   های مثبت، اا نظر خاود ها   اوباما، در مورد ایران به نشانه
 :کند اشاره می

گارا در رژیام    آنچه که ما مشاهده کردیم این است که یک گرایش عمل...
ای باه واکانش    تا انادااه . د هستندخو امنیت نگران ها آن …ایران وجود دارد

جمهور روحانی این را نشاان داد باا    انتخاب رئیس. مردمشان حساس هستند
بارای وصال شادن باه اقتصااد جهاانی،       شان  ها بر اقتصاد و خواسته تأکید آن

 …ها برای پیوستن به جامعه جهانی وجود دارد اشتهای ایادی در میان ایرانی
نظراناه   خواهناد اا چاارچوب تناگ    ده که میش ایجاد نیروهایی برای فرصتی
ایان یاک   . های پیشین خارج شاوند و در مسایر متفااوتی قارار بگیرناد      سال

م شانسی باه ماا داده شاده کاه ناوعی      کن گسست رادیکال نیست اما فکر می
تواناد بساتری    ای مای  جدید اا روابط را تجربه کنیم و به نظرم توافاق هساته  

 .بالقوه برای تحقق این امر باشد

هاایش   ای در ناماه  اهلل خامناه  او، در مورد رهبری معتقاد اسات کاه آیات    
او بااه ”ولاای “ .دانسااته وجااود دارد او ظلاام علیااه ایااران ماای”مااواردی کااه 



 فرجام برجام؛ امید یا ابهام / 791

کنندگان ایرانی میدان مانور بارای دادن امتیاااات مهام داد تاا بتوانناد       کرهمذا
ای  اهلل خامناه  آیات ”اوباما معتقد اسات کاه   “ .چارچوب توافقی را محقق کنند

المللی مانناد مساائل داخلای     همچنان به غرب بد گمان است و درمسائل بین
 “.ناپذیر انعطاف

نظام تحریمای کاه علیاه    ”تقد است ای مع اهلل خامنه گوید که آیت اوباما می
ایران اعمال شد این کشور را در بلناد مادت تضاعیف خواهاد کارد و او در      

 “.واقع خواست، ایران دوباره به جامعه ملل وارد شود
 :گوید اوباما اا غرور ملی ایرانیان هم سخن می

ایران رژیمی است که در باالترین ساطوح آن آراوی محاو اسارائیل و    ...
. دارناد  (anti-Semitic) هاای ضادیهودی   است، شده است و ایدهنفی هولوک

 .ای دارد کشور بزرگی با جمعیت ایادی است که قدرت نظامی پیچیده

ای باه   لذا، اسرائیل حق دارد که نگران باشد که ایران مطلقا  ساالح هساته  
ای  ای اا حمله نظامی فقط برنامه هسته حمله نظامی یا مجموعه. دست نیاورد

ایان اسات   ”: تأخیر خواهد انداخت و تندروهای ایرانی خواهناد گفات  را به 
حمالت نظامی : ای نداشته باشید آنچه اتفاق افتاد، موقعی که شما سالح هسته

 .“امریکا

ای به مسئله غرور و ناسیونالیسم ایرانی پیوناد خاورده و    این مسئله هسته
خال کشورشاان   ای در دا ها نیز باا بخشای اا برناماه هساته     طل  حتی اصالح
 میلیاون  یاک  عاراق  با ساله هشت جنگ در ها ایرانی چگونه …موافق هستند

شاان مطارح    ملی بقای و غرور مسئله که امانی کردند ثابت و دادند[ 1]کشته
 .کنند ها مقاومت می باشد در برابرسختی

ای  هاای هساته   اوباما به مخالفان این تفاهم در مسیر توافق، برای فعالیات 
ای ایاران خاواهیم    ما در قل  برنامه هسته”: گوید دهد و می ان میایران اطمین

نظاارت  ”ی؛  او این ادعا را بر پایاه “ بود در حالی که قبال  چنین وضعیتی نبود
ای  ی برنامه هساته  “ساله  25های  محدودیت”ای،  بر تأسیسات هسته“ سابقه بی
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گریاز  ”ر کردن امان ای ایران و سه براب های هسته ی فعالیت “تعلیق ده ساله”و 
ای را منطقی و حق  او رویکرد ایران به تکنولوژی هسته. داند می[ 4]“ای هسته

کند  داند و به عملکرد گذشته امریکا و غرب در مورد ایران انتقاد می ایران می
 :گوید و می

اشاره به دولت )شان  های غربی اولین دموکراسی وقتی که امریکا و قدرت
وقتاای در جنااگ . مایاات اا شاااه ساارنگون کردنااد را در ح( دکتاار مصاادق

 کاه  چیزی. …وحشتناک هشت ساله با عراق اا صدام حسین حمایت کردند
ای باه دسات    است که یک کشور سالح هساته  موقعی اند، می بهم را معادله
 خطرنااک،  بسایار  و دار مسأله دولت یک که شمالی کره آن شاهد …آورد می
 جهاان  نقاط سایر در اتفاق این اا بتوانیم اگر. ای هسته سالح داشتن علت، به

 باه  آنچاه  …اراد مای  خاود  ریساک  باه  که است چیزی آن کنیم، جلوگیری
اول ا ایان بهتارین روش ماسات کاه      :باارت اا ع بگاویم  توانم می ها اسرائیلی

دوم ا این پیام روشن باه   . ای نخواهد داشت مطمئن شویم؛ ایران سالح هسته
نطقه اگر کسی متعرض اسارائیل شاود، آمریکاا    ایران خواهد بود که در کل م

کنم که ترکیبی اا یک مسیر دیپلماتیاک اا یاک    من فکر می. آنجا خواهد بود
امان ارسال یک پیام روشن به ایرانیان که شما باید رفتار خاود را   طرف و هم

عوض کنید و این کاه ماا اا تاداوم هار فعالیات تهااجمی ناپایدارسااای، اا        
خواهیم کرد، نه تنها دوستانمان را مطمئن خواهد ساخت متحدانمان حفاظت 

 .که تنش را پایین خواهد آورد

داند برای به دست آوردن تکنولوژی و رسیدن به علم و  او، حق ایران می
کند به مخالفان خود گوشزد کند که بین  او سعی می. دانش و تولید، اقدام کند

و . است، تفاوت قائال شاوند   که حق ایران“ ایران دفاعی”و “ ایران تهاجمی”
تغییار  ”داران  هستند و طرف“ تغییر رژیم”های ایرانیانی که نگران  او به نگرانی

اي بر مبناي  کنم قرارداد هسته تأکید می”: کند کاه  در امریکا، تأکید می“ رژیم
ای ایاران   او نظارت بر تأسیسات هساته . “ایده تغییر رژیم استوار نشده است
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باه هار جاا کاه     ”: گویاد  داند مای  می“ راتر اا پروتکل الحاقیسابقه و ف بی”را 
هاا   و اگار ایاران باا ایان باارسای     .باارسی انجام خواهد شد“ مشکوک شویم
ای وجود دارد که اگر طبق ایان ساااوکار   “المللی سااوکار بین”مخالفت کند؛ 

هاا را اا   اوباما، تعلیاق تحاریم  “ .ایران حق وتو ندارد”باارسی صورت بگیرد، 
داند که ایران تعهدات خود در مورد فوردو و سانتریفوژها را اجارا   قعی میمو
 [6.]کند

گویاد؛ اگار ایاران     ای هم سخن مای  اوباما اا تبدیل ایران به قدرت منطقه
 اگار  و بگاذارد  کناار  را[ 3]…اظهارات ضداسرائیلی، ضدسانی، ضاد یهاود،   

 یاک  ناوان ع باه  و کند حفی خود اا محافظت برای فقط را اش نظامی قدرت
 تبادیل  ای منطقاه  قادرت  به تواند می کند، ایفا را خود نقش المللی بین باایگر
 .گیر شوددر نیابتی های جنگ اا ای مجموعه در اینکه نه شود،

ای ایران ذکار   اوباما؛ جمعیت، مساحت و منابع ایران را برای قدرت منطقه
ای، نیااای   منطقاه کند که ایران برای تبدیل شدن به قدرت  کند و تأکید می می

 .ها ندارد به بم  اتمی، ضدیت با یهودیان، اسرائیل و سنی

هاا،   های مربوط به تسلیحات کشتارجمعی، موشاک  اوباما در مورد تحریم
 :گوید سخن گفته و می حقوق بشر و تروریسم هم

هاا بااقی خواهناد     های مربوط به تسلیحات کشتارجمعی و موشک تحریم
مربوط به حقوق بشر و تروریسم هستند که با توافاق  ها  برخی اا تحریم. ماند
 .ای، وضع بهتر خواهد شد هسته

اوباما، در مورد کشورهای حاشیه خلایج فاارس، ساعی کارده اسات کاه       
او باه  . ها را کااهش دهاد   ضمن توجه دادن به شرایط داخلی آنها، نگرانی آن

کشاورها  به دنبال اصالحات داخلی در ایان  ”دهد که  این کشورها هشدار می
گفتگاوی  . و برای حل مشکالت داخلی خود به تغییارات تان دهناد   “ باشند

او اظهار امیدواری کارده کاه باا ایجااد تاواان در      . مؤثر با ایران داشته باشند
منطقه میان ایران و عربستان، توجه همه نیروها معطوف به مبااراه باا داعاش    
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 .در خاورمیانه شود

 ز یک طرح بزرگ استای با ایران نقطه آغا توافق هسته

ی مفصل، استراتژی آیناده خاود را در منطقاه باه      اوباما در پایان این مصاحبه
 :گوید کند و می طور خالصه و با تلویح بیان می

 …کنایم  هایمان را هم حفی می کنیم، اما در نهایت توانایی ما همکاری می
 ای دوره اخیار  قارارداد  امیادوارم  …تواند به بم  اتم دسات یاباد   نمی ایران
 مناافع . باشاد  همسایگانش و ایران همچنین و امریکا و ایران روابط اا جدید
ع ما در اینست کاه هماه   مناف. نیست امین نیست، نفت متحده ایاالت بنیادین

هاای بما     بشاکه . در صلح اندگی کنند، متحدانمان مورد حمله قرار نگیرند
منافع ماا در ایان   . دهای بزرگ رخ نده بر سر کودکان ریخته نشود و آوارگی
کند و اگر منطقه به خوبی کار کند، این؛  است که مطمئن شویم منطقه کار می
ای با ایران نقطه آغااا ایان    کنم توافق هسته یک طرح بزرگ است که فکر می

 .طرح است

 طلبان امریکا تفاوت دکترین اوباما با دکترین جنگ

ب شاد و تقریباا  یاک    که ریگان به ریاست جمهوری آمریکاا انتخاا   3335اا 
سال و چندماه پس اا انقالب ایران، برای اولاین باار اسات کاه یاک رئایس       

درصاد قادرت    15جمهور امریکا که عضو حزب دمکرات آن هم هست که 
طلباان در منطقاه، اعاالم     آمریکا را در دست دارد، دکترینی متفاوت با جناگ 

اسات ولای در    طلباان، یکای   رئوس این دکترین در مواردی با جنگ. کند می
 :این رئوس عبارتند اا. هاست موارد مهمی هم کامال  متفاوت با آن

هاایی هساتند کاه در     طلبان آمریکاا، باه دنباال تاداوم طارح      اول ا جنگ 
 و …یعنی جناگ باا ایاران، ساوریه و    . اند افغانستان، عراق و لیبی اجرا کرده

 و قومیات  ی پایاه  بار  جدیاد  مراهاای  ترسیم و[ 3]جدید ای خاورمیانه ایجاد
 مطلاق  هژماونی  تثبیات  و منطقاه  کشاورهای  کاردن  کوچاک  یعنای . مذه 
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 .اسرائیل
برعکس، اوباما به دنبال تفاهم باا ایاران و کشاورهای منطقاه ا ساوریه ا        

دکترین اوباما را چند سال پیش، برژینسکی تئوریسین معاروف حازب   . است
رد آن را فرمولاه کارده اسات و حااال اوباماا دا     [ 35]دمکرات در کتاب خاود 

در سطور آینده خواهیم گفت که مشکالت اجرایی کردن این . کند اجرایی می
دکترین چیست؟ و کشورهای منطقه، و در راس آنها ایران، چگونه باید عمل 
کنند کاه ایان دکتارین کاه باه نفاع ماردم منطقاه اسات، جانشاین دکتارین            

صاراحت   ها، کیساینجر باه   طلبان آمریکا شود که تئوریسین معروف آن جنگ
گفته است که باید با ایران و روسایه و چاین، جناگ کارد و ایاران ساکوی       

 در چارچوب این دکترین، اوباما؛[. 33]پرتاب جنگ با چین و روسیه است

تواناد   داند که مای  کند، بلکه کشوری می دوم ا ایران را خصم ارایابی نمی 
. اشاد در بهترین حالت دوست آمریکا و در کمتارین ساطح، غیرمتعاارض، ب   

 :برای این منظور حقوقی برای ایران قائل شده است که عبارتند اا
ایاران، ده  “ آاماایی  راساتی ”ی  ساای اورانیم در یک دوره الف ا حق غنی 

سال، به طور محدود و پس اا آن در حد نیاا صانعتی ایاران، پذیرفتاه شاده     
را  سااای  آالت مربوط به تولید صنعتی غنی حق توسعه و تحقیق ماشین. است

هم در این دوره برای ایران قائال اسات، مانناد تحقیاق روی ساانتریفوژهای      
 .های جدید نسل

داند و ایاران را بارای    ها می ب ا مشکالت کشورهای منطقه را درونی آن 
در “ ناپایدارسااای ”هار چناد باه    . کناد  این کشاورها خطار محساوب نمای    

 ضدساانی، ضاادیهودی و ”کشااورهای منطقااه، توسااط ایااران و مواضااع    
 .کند ایران، انتقاد می“ ضداسرائیل

دهاد کاه تغییار را بپذیرناد و      ج ا به کشورهای عرب منطقه هشدار مای   
 .مشکالت جوانان خود را حل کنند و همه چیز را به گردن ایران نیندااند

د ا تفاهم و همکاری ایران و عربستان را بارای ایجااد تاواان، خواساتار      
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 .است
کناد و اا آن   به جامعه جهانی، ارایابی مای  ه ا ایران را مصمم به پیوستن 

 .نماید استقبال می
 .خواهد که به حقوق بشر و خواست مردمش توجه کند و ا اا ایران می

باشاد را در ایاران،    دار اصاالحات مای   رو کاه طارف   ا ا یک جریان میانه 
 .شناسایی کرده است
کناد و   و حمایت اا صادام در جناگ را محکاوم مای     3112ح ا کودتای  

 .کند بدبینی ایران به غرب و آمریکا را، منطقی ارایابی می
ولی توانایی ایاران  . شناسد ای ایران را به رسمیت می ط ا ابرقدرتی منطقه 

 ایاران  …ای ندانسته، بلکه در جمعیات، سارامین، مناابع،    را در سالح هسته
 .داند می

آرامش  داند بلکه، سوم ا اولویت آمریکا در منطقه را نفت و سرامین نمی 
تارین بخاش دکتارین     این مهام . کند ی اقتصادی ارایابی می و صلح و توسعه

طلبان آمریکا کاه جناگ، تخریا  و آشاوب را      اوباماست که بر خالف جنگ
ی اقتصادی، ایجاد اشاتغال   دانند، او آرامش و توسعه اولویت دکترین خود می

 دمکرات بحز وابستگی در ریشه اولویت این. داند می خود اولویت را …و
 .دارد آمریکا مصرفی صنایع در

 مشکالت اوباما در تحقق این دکترین

ریشه این دو دکترین در داخل آمریکاست و اگر اا بعضی اا مواضع متناقض 
مانناد حمایات بعضای اا    )نظار کنایم    اعضایی اا هیأت حاکمه آمریکا صرف

 ا صادیاقت انسجام یک( ،…اعضای دمکرات کنگره اا طرح حمله به ایران و
 .بینیم می دکترین، دو این در استراتژی ا سیاسی

خواهان آمریکا، عمدتا  وابسته به صنایع نظامی، نفتی و نهادهای  جمهوری
ساا و بسایار   این نهادها، متمرکز، قدرتمند، پول. مالی قدرتمند آمریکا هستند
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ساال  این نهادها و نمایندگان سیاسی آنها در قادرت، در هفتااد   . توانا هستند
 در …گذشااته، اا جنااگ، آشااوب، کودتااا، دیکتاتورهااا، دخالاات نظااامی و 

و ساود   اند کرده مرکزی،حمایت و جنوبی آمریکای و آفریقا آسیا، کشورهای
 .اند ها و عملکردها بوده دار این شیوه اند وهمیشه طرف فراوان برده

هاا هام اعاالم شاده      در دولت بوش پسر دوااده نفر بودند که اساامی آن 
که جنگ علیه افغانستان و مخصوصاا عاراق را باا تبلیغاات دروغاین،       است
 .پراکنی، به راه انداختند ساای و شایعه پرونده

 حاکماه  هیاأت  اا گاروه  ایان  بارای  …جنگ، کشتار، آشاوب، کودتاا و  
و “ پاارتی  تای ” و“ هاا  نئوکاان ” جنااح . شاود  مای  محساوب  تجارت آمریکا،

 که هستند آنها  رادیکال و  متعص های گروه …و“ مسیحی های صهیونیست”
 باه  هاا  گاروه  ایان . اناد  یافتاه  بیشاتری  قادرت  گذشته های سال در آمریکا در

 ندارناد،  حساسیت تنها نه …فلسطین و مردم حقوق بشر، حقوق دموکراسی،
 ایادئولوژیک  پشاتوانه  هاا،  گاروه  این. گیرند می موضع ها، آن برعلیه علنا  بلکه
 مسایح  دین جهانگیرشدن و مسیح ظهور به معتقد و دارند هم برساخته، قوی
[ 32.]هستند مسیحیان، ا یهودیان ائتالف و مسلمانان بین خونین های جنگ و
ب دمکرات، عمادتا  وابساته باه صانایع مصارفی آمریکاا       حز ها، آن مقابل در

رساند، اقتصااد مصارفی آمریکاا را روناق       هستند و هر وقت به قادرت مای  
هاای اخیار در دوران    ناد، آنچاه کاه در ساال    کن دهند و اشتغال ایجاد مای  می

 .ایم کلینتون و اوباما، دیده

برای کس  منافع اقتصادی و در عین حال تضعیف رقی ، این گروه؛ باه  
آرامش، صلح و توسعه اقتصادی در جهان معتقدناد و مبلا  رعایات حقاوق     
بشر هم هستند، چون دفاع اا حقوق بشر در کشورهای جنوب را در راستای 

در دوره کاارتر،  . دانناد  طلبان می اقتصادی و ابزاری در رقابت با جنگ اهداف
 .ماست چشم پیش رویکرد این …کلینتون، اوباما و

ای ایران هم یک بار در دوران کلینتون امکانی فراهم  در مورد مسئله هسته
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شد که ایران غفلت کرد و در دوران بوش پسر که ایران ابتکار باه خارج داد،   
 .خالفت کردندطلبان م جنگ

در بعضای اا  . یک نکته مهم را باید تذکر داد تا رفاع ساوء تفااهم شاود    
آن ورای اا منافع دو حازب و اا قبال     مسائل استراتژیک خارجی که تصمیم

باشند که ممکان اسات    ها مجبور به رعایت آن می گرفته شده باشد، دمکرات
در دوران . آماد مانناد آنچاه در ماورد صادام پایش      . طلبان باشد به نفع جنگ

کلینتون سرنگونی صدام تصوی  شاد ولای در دوران باوش پسار، عملیااتی      
حال با این مقدمه مختصر باید دید که اوباماا  . گردید و یا حمایت اا اسرائیل

 خواهد توانست، دکترین خود را عملیاتی کند؟

 ی آشیل دکترین اوباما پاشنه

ان آمریکا، دارای قدرت طلب جنگ اول ـ انتخابات ریاست جمهوري آمریكا؛ 
اگار در انتخاباات آیناده؛    . ها هستند مالی ا تبلیغاتی قدرتمندتری اا دمکرات 

 …تراشای، توطئاه، تخریا  و    ریاست جمهوری را تصاح  کنند، باا بهاناه  
 مانناد . دهناد  قارار  کار دستور در را جنگ و بزنند بهم را قراردادها توانند می
 سااله،  هشت جنگ دوران در آمریکا. افتاد اتفاق قذافی و صدام مورد در آنچه
 رساید،  توافاق  و تفااهم  به او با که آن اا پس و کرد حمایت صدام اا عمدتا 
ادی ا سیاساای بااا او برقاارار کاارد و عااراق اا لیساات   اقتصاا کاماال ی رابطااه
 .ها خارج گردید داران تروریسم و تحریم طرف

اش را گرفتناد و   یقه بعدا ، او را فری  دادند که به کویت حمله کند و بعد
در مذاکره باا  . همین بال را سر قذافی هم آوردند. باقی سناریو را، اجرا کردند

ی اساناد و تجهیازات    های اقدامات تروریستی او را گرفتند، کلیه او، خسارت
مربوط به سالح کشتارجمعی و ششصد هزار سند اطالعاتی ا امنیتی، لیبی را  

های طارابلس   صد نفر تظاهرکننده در خیابان هم اا او گرفتند ولی وقتی چند
 کاار  باه  دسات  …ظاهر شدند، افسران اطالعاتی آمریکاا، فرانساه، اسارائیل و   
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و باه  . رای سرنگونی او و نقض قراردادهاا، تغییار دادناد   ب را شرایط و شدند
 .پیشنهاد مصالحه بین قذافی و اپوایسیون، وقعی ننهادند

طلباان آمریکاا    کننده اصالی جناگ   یناین گفته به این معنی نیست که تعی
هستند، بلکه مقصر اصلی صدام و قذافی هستند که به جاای ایجااد وحادت    

قادرت ماردم را   . ملت ا دولت و رعایت حقوق بشر اا ماردم خاود بریدناد    
 .تصاح  کردند و بدان مغرور شدند

لذا، اولین خطر برای دکترین اوباما، انتخاب ریاست جمهاوری آمریکاا اا   
باشد که به هر دلیلی، ممکن است در آمریکاا اتفااق    خواه می هوریحزب جم

طلبان، شرایط را فراهم ببینند، تاابع هایو قاراردادی و     و اگر این جنگ. بیفتد
المللی را هم آشکارا  ای و منشوری، نخواهند بود و تمامی مقررات بین مصوبه

 .هند ساختنقض خواهند کرد و قبل اا آن با تبلیغات، فضای مناس  را خوا

 دوم ـ تحوالت درونی ایران

طلبان آمریکایی، بتوانناد   اگر در درون ایران تحوالت به سمتی برود که جنگ
بر مرک  تبلیغاتی قدرتمند خود سوار شوند و افکار عمومی آمریکا را بارای  
مقابله با ایران ا تحریم و بعد جنگ ا آمااده کنناد، دکتارین اوباماا شکسات        

برای استحکام این توافق و حمایت اا دکترین اوباماا؛ کاه   لذا، . خواهد خورد
در این مقطع در راستای منافع ملی و همچنین اعاتالی امنیات ملای ماا هام      

 :باشد، هیأت حاکمه ایران باید می
؛ باه طاور   “زبـانی  دولت، ملت؛ همدلی و هم”الف ـ در راستاي شعار  

نهادهاای   جدی به رعایت حقوق بشار، حقاوق شاهروندی، آاادی احازاب،    
همدلی با سارکوب  . تر؛ محصوران و اندانیان، اقدام کنند مدنی و اا همه مهم

 .شوند و همزبانی با سانسور محقق نمی

اگر شعار سال امسال، ضرورت است، که هست، پس باید عملیاتی شاود  
فریبی و تبلی  کاذب معرفی خواهند کارد   طلبان آمریکا، آن را عوام االّ جنگ و



 799 /نیت ملی تفاهم لوزان؛ ارتقاء ام

ی جهان و حتی حزب دمکرات را هام، خنثای و هماراه خاود     و افکار عموم
در آن صورت دفاع اا دکترین اوباما، بارای افاراد حازب او    . خواهند ساخت

 .هم، مشکل خواهد شد
اناد کاه فضاای امنیتای ا       آقایان دکتر روحانی و علوی بارها تکرار کارده 

ایان   .اطالعاتی باید تغییر کند و به فضای فرهنگای ا سیاسای؛ تبادیل شاود     
ولی، تغییری مشاهده . حرف کامال  کارشناسی است و ضرورت کاربردی دارد

هاای   کنند و باه بهاناه   ساای می های اطالعاتی، پرونده مرتبا  دستگاه. شود نمی
تار   المللی ایران را سانگین  های بین کشانند و هزینه واهی، افراد را به اندان می

گاذرد،   ملل در مورد ایاران مای  آنچه در شورای حقوق بشر ساامان . کنند می
 .کننده است بسیار نگران

 ب ـ برقراری ارتباط دوستانه با کشورهای مسلمان منطقه؛

ترکیاه را  . اکنون، ارتباط ما با کشورهای منطقاه مطلاوب نیسات    متأسفانه، هم
کنند که با ایران رقابت اساتراتژیک دارد ولای    کارشناسان، کشوری معرفی می

تباط اقتصادی باه نفاع ترکیاه اسات کاه اا شاروع جناگ        ار. ارتباط تاکتیکی
تحمیلی، سود ایادی برده است ولی به دلیل رقابت استراتژیکی که باا ایاران   

 [.31]چربد دارد تضاد او با ایران بر وحدت می
 هاشمی آقایان دوران در که …ها، اردن و نشین روابط ما با عربستان، شیخ

 اعضای سایر ضمنی حمایت و نژاد دیاحم“ ابتکار” به بود مطلوب خاتمی و
رغام تمایال    برد و علای  عتمادی علنی و خفیه، به سر میا بی در حاکمه هیأت
استراتژی را بایاد تغییار داد   . آقای روحانی، پیشرفت محسوسی نداشته  دولت

ها را اا آرامش و صلح در  ها را تقویت کرد و آن و سریعا  ارتباطات و دوستی
 .منطقه مطمئن ساخت

های ایاادی   ایران موقعیت. در چنین شرایطی، اسرائیل منزوی خواهد شد
 داده دست اا …گری و کاهش تنش در سوریه، بحرین، یمن را برای میانجی
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 است، استراتژیک های تصمیم و اصلی موضوع خود که مقطع این در و است
 منظور؛ این برای. بدهد دست اا را مهم موقعیت این نباید

ست خارجی به دست وزارت خارجه و خلع ید از غیر ج ـ سپردن سیا

 سیاسیون؛

گیرندگان نهاایی سیاسایون    در تمام کشورهای پیشرفته و دموکراتیک، تصمیم
در تاریخ آمریکا پس اا جنگ جهانی دوم، آمده اسات کاه   . هستند نه نظامیان

ای را در کوباا، ویتناام و    سه بار نظامیاان آمریکاایی پیشانهاد بمبااران هساته     
. مداران آمریکایی با آن، مخالفت کرده بودند وگسالوی داده بودند و سیاستی

 33گیار   با یک کار نفس“ روحانی ا ظریف ا صالحی  ”در شرایط موجود، تیم 
های هشت سااله   ها و شعارساای پرداای ها، توهم کاری ماهه توانستند، خراب

به اعتراض . نژاد که رویکردی نظامی ا تخاصمی داشت را خنثی کنند  احمدی
وایر عراق در امریکا به حضور فرماناده ساپاه قادس در عاراق بایاد       نخست

 .توجه کرد

های نظامیان را با آن سیاسیون واارت خارجه کشورهای جنوب  اگر بیانیه
مقایسه کنید، به عمق اختالفات در راستای امنیت و منافع ملای باین ایان دو    

نامه، هم این امار را نشاان    تفاهم ی موفق همین تجربه. گروه، پی خواهیم برد
بینیم که اا وقتی که وظایف نظامیان  در طول تاریخ هم به وضوح می. دهد می

شد و مادیریت اساتراتژیک باه سیاسایون واگاذار شاده،        و سیاسیون تفکیک
اناد و هار وقات ایان مادیریت ادغاام        جوامع دچار تحول جدی مثبت شاده 

ف بااه معناای نادیااده انگاشااتن ایاان حاار. هااا ساار برآوردنااد گردیااد، بحااران
هاا، ایثارهاا و رشاادت نظامیاان و تاثیرگاذاری آنهاا در        ها، جسارت فداکاری

صحبت اا مادیریت اساتراتژیک   . عرصه عمومی و دیپلماسی تبلیغاتی، نیست
 .های اجرایی است و حتی تکنیک
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 د ـ تقویت استقالل قوه قضائیه

بادون یاک قاوه قضاائیه      ی پایدار جواماع  تجربه بشری نشان داده که توسعه
اماروا، بعضای اا   . طارف، مساتقل و قدرتمناد، مقادور نیسات      قانونمند، بی

های معدودی در قاوه قضاائیه باه     شعبه. اند مسئوالن کشور هم به آن پی برده
کنناد و عماال  تاابع پیشانهادات ماأموران       های سیاسای رسایدگی مای    پرونده

. نامیدنااد“ و ساااالریبااااج”آن را   تعبیااری کااه بعضاای. اطالعاااتی هسااتند
هاا هام مؤیاد دور ادن     های سنگین توساط قضاات ایان دادگااه     محکومیت

در مواردی، حتی به مصادره غیار قاانونی   . فرایندهای قضایی ا حقوقی است 
هاای توساعه کاه توساط نهادهاای       شااخص . اموال هم سرایت کارده اسات  

. دارناد شوند، تأکید جدی بر اساتقالل قاوه قضاائیه     تحقیقاتی غرب رصد می
هاای سیاسای تهدیاد     امرواه که انقاالب ایاران توساط برانادااان و سااامان     

ی پایادار   شود، باید به سامت عادالت قضاایی حرکات کناد تاا توساعه        نمی
هم این امر باه جادّ   “ اقتصاد مقاومتی”شناسی  در آسی . اا، فراهم شود درون

 در ایان راستاسات کاه حارف آخار را در مناقشااات     [ 32.]باشاد  مطارح مای  
در ایان  . های سیاسی، قوه قضائیه مستقل و سالم بایاد بزناد   اقتصادی و اتهام

شود ولی تا تحقق کامال، کاار ایاادی بایاد      امینه رویکردهای مثبتی دیده می
انجام شود که اولین قدم اصالح نهادهای اطالعاتی ا امنیتی است و باه قاول    

 .“نه مشت آن واارت اطالعات باید چشم نظام باشد و”جناب آقای خاتمی 
تاکنون لطمات ایادی به حیثیت جمهاوری اساالمی اده   “ سلول انفرادی”
اوال  ا سلول انفرادی بر خالف قانون اساسای و صادور رأی وحادت     . است

باشاد کاه    مای  23/35/3132ماورخ   211رویه دیوان عدالت اداری به شماره 
ن تانش و  روا آن هم برای انادانیانی کاه در انادا    25فقط آن را برای مدت 

ثانیا  ا بار خاالف    . ی تنبیهی دارد کنند، مجاا دانسته و جنبه درگیری ایجاد می
هاا پایش    ای که سال اهلل خامنه باشد و اا همه مهمتر نظر آیت فتوای مراجع می

سلول انفرادی بدترین نوع شاکنجه اسات و هار روا آن بایاد ده     »: گفتند که
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در عین حالی که سلول انفرادی دهد که  این بیان نشان می« .روا حساب شود
دانند، مدت آن نباید آنقدر طوالنی باشاد کاه اگار هار روا آن      را شکنجه می

مراجاع  . مساوی ده روا حبس باشد، چند برابر کل دوران اندان ماتهم شاود  
 …اهلل منتظری، هاشمی شاهرودی، صانعی، بیات انجاانی و  عظام دیگر؛ آیت

 سلول در که اتفاقاتی. اند کرده اعالم وعممن را انفرادی سلول صراحت، به هم
: تاده تاکنون بیشترین لطمه را به جمهوری اسالمی اده است مانناد اف انفرادی

هایی که بعدا  به اجبااری باودن آنهاا     اند، فیلم اقراراهایی که بعد تکذی  شده
 ایان  دیگار  عباارت  باه  …اقرار شده است، کشتارها، موارد خاالف شارع و  

 نظار  خاالف  اداری، عادالت  دیاوان  نظار  خاالف  اساسی، قانون بیّن خالف
 بارای  بااجویان دست در است ابزاری فقط …ی، خالف نظر مراجع ورهبر
 شاأن  و حیثیت علیه بر و شده تبدیل خود ضد به بعدا  که خود اهداف تحقق

 اا االصاول  علای  کاه  مساتقل  قضائیه ی قوه. رود می کار به اسالمی جمهوری
 ایان  باه  رضاا  نبایاد  کند، می دفاع اسالمی جمهوری و نایرانیا حیثیت و شأن

 .ی ممنوع بدهد دیدهپ

 :سوم ـ تحوالت منطقه

اا یاک  . بارد  منطقه ما در بحران تحوالت انتقالی متضاد و متناقض به سر مای 
طرف به کمک داعش سعی دارناد جناگ، سانی ا شایعه، را دامان بزنناد و        

باا تعماق در تبلیغاات    . کشورهای سنی ماذه  را مقابال ایاران قارار دهناد     
توان دریافات در آساتانه    ای و فضای مجاای اا دو طرف، می گسترده ماهواره

ای یمان،   ماناده و قبیلاه   اا طرف دیگر در کشاور عقا   . این درگیری هستیم
ای نخواهاد   جنگی مخرب توسط عربساتان شاروع شاده کاه مطمئناا  برناده      

یان کشاور و احیاناا     ها و کشتار ماردم فقیار ا   داشت، جز تخری  ایرساخت
اکناون   هام . شروعی برای درگیری ایران با اتحاد کشورهای سانی و اسارائیل  

اند، اجماعی تبلیغاتی برعلیه ایران توسط بیش اا ده کشور سنی ایجاد  توانسته
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سامان اسات وتخریا  و آوارگای ماردم در آن بیاداد       وضع سوریه نابه. کنند
 .کند می

تااکتیکی دوسات دارد ولای باه شاکل       ترکیه اگرچه تجارت باا ایاران را  
کند و مسئوالن آن مرتباا  مواضاع ضاد     استراتژیک با ایران احساس رقابت می

طلبان آمریکا، بریتانیا، اسرائیل، ایجااد خاورمیاناه    طرح جنگ. گیرند ایرانی می
 .های قومی ا مذهبی، ترسیم کنند  جدید است که مراهای کشورها را بر امینه

بینی کرد ولی خاورمیاناه در تاونلی    تحوالت آینده را پیش توان، دقیقا  نمی
 .آلود قرار دارد که معلوم نیست چگونه اا این تونل، بیرون خواهد آمد مه

توانند دست به کاری بزنند که شارایط را باه    بعضی اا باایگران منطقه می
اسارائیل، یکای اا ایان    . ضرر ایران و به ضارر دکتارین اوباماا تغییار دهناد     

طلبان امریکاایی   عربستان با هماهنگی جنگ. گران غیرمتعادل منطقه استباای
تواند دست به اقدامی نظامی بزند که در تاداوم خاود باه یاک      ا اسرائیلی می

گیر تبدیل شود و منطقه را بیش اا پیش به آتش و خون بکشاد و   جنگ همه
 .نامه کنونی را هم نگذارند که به توافق منتهی شود حتی تفاهم

 ان انتقال قرارداددور

ساال دوران انتقاال آن اا    31تاا   35نامه به توافق منتهی شود، باین   اگر تفاهم
دوران . حالت کنونی به موقعیت پایدار تفاهم و اعتماد، طاول خواهاد کشاید   

و لغو یا تعلیاق  “ ها ساای شفاف”، “ها باارسی”، “آامایی راستی”انتقال، دوران 
: تواند در دو جهت حرکت کند نتقال، بالقوه میدوران ا. ها، خواهد بود تحریم

هاا در عاراق پایش چشام      انگیز باارسای  داستان غم. رو به جلو و عق  گرد
هاا و جلاوگیری اا    هاا و اسارائیلی   های بعضی اا امریکاایی  کارشکنی. ماست

نیجریاه  ”و اا “ صدام سالح کشاتار جمعای نادارد   ”اعالم رسمی باارسان که 
هاایی   تا شرایط بارای حملاه، فاراهم شاود در کتااب     ، “اورانیم نخریده است

نیروهای مخالف توافق، در ایران و در امریکا، هار اماان   [. 31]اند مستند شده
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انداای کنناد و حتای روناد را باه      توانند سنگ در فرایندهای دوران انتقال می
به هر حال در توافق خواهد آمد که هرگاه ایران تخلف [. 34]عق  برگردانند

چه کسانی باید تخلف ایران را تایید کنناد؟  . ها اعاده خواهند شد حریمکند، ت
ها، همه چیز سالم و درسات پایش    آیا در فرایند این باارسی. باارسان آژانس

ایران اگر در قبال اا شاروع دوران انتقاال،    . خواهند رفت؟ کار مشکلی است
پیچیاده و  عوامل موثر در این فرایند را خنثای نساااد، کاار؛ بسایار مشاکل،      

 .پذیر خواهد شد بااگشت
لذا، در داخل آشتی ملی و وحدت دولت ا ملت و در خارج؛ ایجاد رابطه  

در چناین  . اعتمادبخش بین ایران و کشورهای عربی منطقاه، ضاروری اسات   
مسائل ایران، آنچنان . طلبان امریکا منزوی خواهند شد حالتی اسرائیل و جنگ

و مساائل هساته ای، حقاوق بشاری      با غرب و کشورهای منطقه اا یکطرف
توان انتظاار داشات    ابسته و پیوسته هستند که نمیو بهم دیگر؛ طرف اا …و

ای، مستقل اا سایر مسائل به خیاری و خوشای باه سارانجام      که مسئله هسته
 .برسد

 گیری وپایان سخن نتیجه

اوباما، این تفاهم را تاریخی نامید و گفت که چنین اتفااقی باه نادرت اتفااق     
اماان مجتماع    شرایط متعددی که در ایان لحظاه هام   . او حق داشت. افتد یم

 :اند، عبارتند اا اند و فضا را برای تفاهم و توافق ممکن ساخته شده
طرح دکترین جدیدی اا طرف رئیس جمهورآمریکا، مساتقل اا دکتارین    -3

 .خواهان و در مواردی در تضاد آشکار با آن جمهوری
در ناتوانی آنها برای شروع جناگ جدیادی در   عالم روسای پنتاگون  -2
 منطقه،

 .مخالفت اکثریت افکار عمومی مردم آمریکا با جنگ جدید -1
رضایت نظام جمهوری اسالمی در توافاق باا آمریکاا و حال مشاکل       -2
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 .ای اا طریق دیپلماتیک هسته
ها و تغییار شارایط اقتصاادی ا      تمایل شدید مردم ایران به رفع تحریم -1

 .اجتماعی
تمایل اروپاا و ژاپان هماراه باا چاین و روسایه، باه رفاع تحاریم و           -4

 .های اقتصادی در ایران فعالیت

وجاود یاک دولات کارشاناس و عقالنای در ایاران و باا رویکااردی         -6
دیپلماتیک و کوشش برای تبدیل فضای درونی جامعه اا امنیتی ا نظاامی باه    

 .فرهنگی ا سیاسی
3- ... 

د مغتنم شمرد و اا موضع حفی شاأن و منزلات ماردم    لذا، این موقعیت را بای
ایران در دفاع اا منافع و مصالح ملی و ارتقاء امنیت ملی، به این توافق ورود کارد  

ی همه جانباه و   و رشد و توسعه. ی جهانی پایان داد و به تخاصم و قهر با جامعه
آمیاز و   سال که عمار انقاالب عمیاق، مادنی، مساالمت      16پایدار ایران را پس اا 

در آن صورت است که مردم ایران؛ آراماش،  . گذرد، فراهم ساخت مدرن ایران می
 .رفاه و آبرومندی را حس خواهند کرد و اا آن لذت خواهند برد
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اناد کاه    اناد و اعاالم کارده    تحقیقای انجاام داده   «فدراسیون دانشمندان امریکا»[ 3]
میلیارد دالر و هزینه ساخت اجرایای برناماه    33ی رآکتور بوشهر بیش اا  هزینه

نامه ( سی بی محمد امینی ا بی )اتمی ایران بیش اا یکصد میلیارد دالر بوده است 
ای اا  گوشاه  32دکتر صادق ایبا کالم به ریاست جمهوری در بیستم فاروردین  

 ی ها و انزوا اا جامعه مبال  نجومی، عدم نفع ایران به دلیل تحریم. واقعیت است
 .اند های نویسنده، مستندا، آمده های گسترده در سایر نوشته المللی و هزینه بین

 نوشاااته نویسااانده، بحاااران ماااذاکرات یاااا ماااذاکرات بحاااران، در ساااایت [ 2]
www.MHRANFIEEFANOOD.com       اگر فتوای رهباری اصال اسات ا کاه

-35ای ندارد با حفی فضای تعادل  باشد ا ایران هدف نظامی اا انرژی هسته  می
 .ها حذف گردد تواند عادی شود و تمام تحریم ساله شرایط می 31

های نویسنده در ایران فردا در مورد داعش و نقشه جدید  مراجعه کنید به نوشته[ 1]
مهمتر اینکه پنتااگون در نهایات و بارای اولاین باار داشاتن ساالح        . خاورمیانه

ط باه گزارشای در ساال    انتشار این خبر که مربو. ای اسرائیل را تأیید کرد هسته
باشد، هم حکایت اا نوعی تبلیغات بر علیه اسرائیل است و هام بیاان    می 3336
 خواهی این کشور ایاده

(www.thenation.com/ sites/ default/ files/ imagecache_node_view_image… 

[2] www.nytimes.com/ 2531/ 52/ 54/ opinion/ Thomas-fridman-the-

obama-doctrine-and-iran-interview-html?-r=o 

کند، تعداد شهدای جنگ حدود دویسات هازار نفار و     اوباما در اینجا اشتباه می[ 1]
 .اند معلولین جنگ حدود یک میلیون نفر بوده

است کاه بازعم وی در گذشاته     Breakout time ای منظور اوباما اا گریز هسته[ 4]
گرفت حدود چهار ماه امان الام  ای می اگر ایران تصمیم به ساخت سالح هسته

 .داشت و با این تفاهم به یک سال افزایش یافته است

، “پاذیر  شاکافت ”سااای اورانیاوم و خاروج ماواد      تعهدات فوردو، عادم غنای  [ 6]
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اورانیوم، اا آنجاست و در مورد سانتریفوژها اا مسیر تولید خارج کردن، حدود 
 .کوتاه مدت، مقدور خواهند بودهزار سانتریفوژ خواهد بود که این دو در  32

ناژاد و نظامیاان اسات کاه      منظور اوباما اا مواضع ضداسرائیلی، ادبیات احمدی[ 3]
علنا  خواستار محو اسرائیل اا نقشه جغرافیایی جهان هساتند و االّ مخالفات باا    
اسرائیل و عدم به رسمیت شناختن اسرائیل را در مصاحبه دیگاری و در پاساخ   

ضمنا  ایران، مواضع ضد یهود نداشاته اسات ولای    . الم کرده استبه نتانیاهو، اع
کاری و نادانم کااری شاده     در رابطه با برادران اهل تسنن در داخل و خارج کم

در رابطه با کشورهای سنی همسایه سیاست ایاران ایگزاگای باوده و در    . است
اد ناژ  دوران آقایان هاشمی و خاتمی به سمت تعامل ساانده و در امان احمادی 

 .ایم به سمت تخاصم، حرکت کرده

 .35پیشین، ایران فردا شماره [ 3]

، ترجمه دکتار  2553بینش استراتژیک آمریکا و بحران قدرت جهانی ا مارس  [ 35]
 335-333علی بهفروا، نشر صمدیه صص 

[33] www.globalresearch.ca/ index.php? contex=va&ail=23435 

، «Halsell Grace اسارائیل  یشگویی انبیاء بنای تدارک جنگ بزرگ بر اساس پ»[ 32]
 .3131ترجمه آقای خسرو اسدی، نشر رسا، چاپ دوم 

به اعتراض اردوغان به ایران در مورد یمن و مسافرت چند روا بعد او به ایاران  [ 31]
 .میلیارد دالر، توجه کنید 15و اظهار خوشحالی اا توسعه روابط اقتصادی تا 

 .سایت نویسنده قبال یا امتناع، نوشته نویسنده، وباقتصاد مقاومتی، ا[ 32]

اسکات ریتر، داستان ناگفته عراق، ترجمه علیرضا عیاری، انتشارات اطالعات، [ 31]
جستجو بارای تسالیحات   : و هانس بلیکس، خلع سالح عراق 3134چاپ اول، 

کشتار جمعی، ترجمه محمدحساین آهاویی، انتشاارات اطالعاات، چااپ اول،      
گزارش اا کمیته منتخا  اطالعااتی سانای امریکاا، ساایت سانای       و دو  3131

در  www.meisami.com ای اا آن در سااایت امریکااا، ترجمااة فارساای خالصااه
 .دسترس هستند
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به مقاله مشترک کیسینجر و شولتز، دو سیاستمدار پرنفوذ جمهوریخواه امریکا [ 34]
کنید کاه چگوناه   توجه  2531آوریل  3استریت جورنال، مورخ  در روانامه وال

اکناون   ناماه را اا هام   کنند و تقریبا  تمامی مواد تفاهم های خود را القا می نگرانی
 .برند ایر سوال می

 
 
 
 


