ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﺧﻄﺮ
ﺟﻨﮓ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻫﺸﺘﺮودی ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﻣﻦ ﺑﻮد ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠﯽ
اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﮏ روز وارد ﮐﻼس درس ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺖ
دارﯾﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ روی ﺗﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .روی ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه ﻧﻮﺷﺖ “ :اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ و اﺛﺮات آن” ﭘﺲ از
ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺘﯽ ورﻗﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﺑﺤﺚ آزاد ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ
و ﻫﺮ ﮐﺲ اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽ ﮐﺮد و دﻟﯿﻞ و ﺑﺮﻫﺎن ﻣﯽ آورد.
ﻋﺪۀ زﯾﺎدی در ﺗﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎف و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺮدﯾﺪ در رد آن
ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺪادﻧﺪ و او ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ را ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽ
ﻧﻤﻮد .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ از وﻗﺖ ﮐﻼس ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﺑﺤﺚ اداﻣﻪ داﺷﺖ …او
رﺷﺘﻪ ﮐﻼم را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﻬﺠﻪ زﯾﺒﺎی ﺗﺮﮐﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد اﯾﻨﻄﻮر
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد ” :اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﮔﺮ در اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎن ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ و اﮔﺮ در دﺳﺖ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ” ) ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ( و ﺑﻌﺪ از ﺳﮑﻮت ﻃﻮﻻﻧﯽ اداﻣﻪ
داد ” ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮس دارم ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ” وﻗﺘﯽ
اﯾﻨﺮا ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﺶ را ﻣﯽ ﻓﺸﺮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ روی ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد آور ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎًﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺗﻤﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎ و در اﺧﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ در اﯾﺮان ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
 : ۱اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻏﯿﺮﻣﺎدی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از
آن ﺑﻬﺮه ورﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﺎ دو ﺷﺮط ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﯾﮑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪرن و دﯾﮕﺮی در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ .دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺸﺮی ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﮐﺪاﻣﺴﺖ؟ ﺑﻄﻮر ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﺟﺎﻣﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن آزادی و ﺣﻖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﻫﺎی ﺗﻌﯿﻦ ﮐﻨﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ آزادی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﻖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻨﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دادﻧﯽ و ادای وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﺣﻖ و ﻫﻢ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وﻗﺘﯽ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﯿﻄﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﯿﻨﯽ و در

راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻋﻠﻮم و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺑﺮای رﻓﺎه و اﻣﻨﯿﺖ
اﻧﺴﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻧﺴﺎن رﻓﺎه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ آزادی؟ روﺳﻮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ در ﻗﻔﺲ ﯾﺎ در زﻧﺪان ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻮد آﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب
اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ آزادی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ ﻗﺒﻞ از
ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل آزادی ﺑﺎﺷﺪ؟ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻢ و
آﻣﻮزش و ﮐﺸﻔﯿﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم از ﻣﻮﻫﺒﺖ
ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ
آﺣﺎد آن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺴﻮی رﺷﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻮق ﻣﯿﺪﻫﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن
ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺸﻔﯿﺎت دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ،ﯾﻌﻨﯽ آزادی اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﺎن اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد در اﯾﻨﺼﻮرت
از اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺑﺸﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﺮﮔﺰ
از ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاری ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺪرت ﺧﻮد و ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ
واﻗﻊ ﺷﻮد .
ﺗﻤﺎﻣﯽ داده ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
اﺗﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺣﺘﯽ اﮔﺮ رﻓﺎه ﺑﺸﺮی اﻣﺮوزی را ﺑﺎﻋﺚ
ﮔﺮدد ،ﺑﺮای ﮐﺮه زﻣﯿﻦ و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ازآن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ وﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و ﻧﺠﺎت
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﮑﺎر رود  .اﮔﺮ ﻫﺪف واﻗﻌﺎ ﺗﻬﯿﻪ
اﻧﺮژی اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﻮال ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻮی ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
 : ۲اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻢ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺗﺌﻮﻣﺎﻓﯿﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪ و
ﻧﻪ ادﻋﺎی او در اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی را ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎور ﮐﻨﺪ .رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ و دروغ ﭘﺮدازی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺜﻞ
روز روﺷﻦ اﺳﺖ.
اﻗﺪام ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ،
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ
اﯾﺮاﻧﯽ آﮔﺎه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ زﯾﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ در اﺳﺘﻔﺎده اﺗﻢ ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻫﺪاف ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ:

 .۲.۱رژﯾﻢ اﯾﺮان دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﺳﺖ و در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮدم در اﻣﻮر ﺧﻮد
دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ رای ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﮔﺬارده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮدم اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.
 ۲.۲ﺗﻮان و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ دﺧﻞ و ﺧﺮج ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺛﺮوت ﻣﻠﺖ را ﺑﻪ ﻧﺎزل ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺪر ﻣﯿﺪﻫﺪ.
 ۲.۳ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻠﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻓﺎه ﻣﺮدم ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺮای
وﻟﺨﺮﺟﯽ ﻫﺎی اﺗﻤﯽ و ﺻﺎدرات اﺳﻼم ﺑﻪ ﺟﻬﺎن .
 ۲.۴ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اراﻧﯿﻮم ﮐﺎراﻣﺪ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻨﺠﻞ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮﺳﺎم آور ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد .
 ۲.۵رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﻌﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻮل در رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی-
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و از داﯾﺮه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺰاری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪور اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
و ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺪور از ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﯽ ﺧﻮد ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺟﻬﺎن را
ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
 ۲.۶ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻏﺮق ﺷﺪن در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺗﻤﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻧﺪارد .ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺣﺘﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آن ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
.
 ۲.۷ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺰوای اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺮاب ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ،ﭼﻪ
ﻛﻮﭼﻚ و ﭼﻪ ﺑﺰرگ ،ﭼﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﭼﻪ ﺿﻌﯿﻒ ،ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭼﻪ در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،ﭼﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﭼﻪ ﻓﻘﯿﺮ ،را ﻧﻤﯿﺘﻮان
ﯾﺎﻓﺖ ﻛﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮا و ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ ﭘﻞ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ  .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و دوﻧﮑﯿﺸﻮت آن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد
ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺒﺮد
ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺮخ و دﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﯿﺮﺣﻢ اﺳﺖ.
 ۲.۸ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺰاری را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه
ﻓﺴﺎد را ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯿﺴﺎزد و

در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن در ﺣﺎل وارد آوردن ﺿﺮﺑﻪ
دوری از اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻧﺰول
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﮑﺎری را اﻓﺰاﯾﺶ داده ﻓﻘﺮ و
اﻧﺤﻄﺎط اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﯾﻨﺪه

اﯾﺮان را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد .
 :۳ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮوز ﻣﻌﻠﻮل و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﯽ –
 ۲۰از دادن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
واردات ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺪﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .دوﻟﺖ اﯾﺮان از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﻣﺮدم ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺑﺎزارﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺤﺮان
داﺧﻠﯽ ﺷﺪت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن داﺧﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ،اﮔﺮاز آن ﺑﻪ
ـﻮر
ـﺮار دارد .ﻫﻤﯿﻨﻄـ
ـﺎﺷﯿﻪ آن ﻗـ
ـﺪ ،در ﺣـ
ـﺪه ﺑﺎﺷـ
ـﺎب ﻧﺸـ
ـﺮون ﭘﺮﺗـ
ﺑﯿـ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﯿﺮون از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺪﻣﺎت زﯾﺎدی را
ﻣﺘﺤﻤﻞ و آﺷﮑﺎرا ﮐﻠﯿﺖ رژﯾﻢ را ﻣﺮدود ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﻫﻢ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
و ﻫﻢ ازﺳﻮٔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ اﻗﺪام ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد راه ﺣﻞ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد  ،ﭘﺲ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و در داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺿﻌﯿﻒ و ﮐﻢ ﺷﻬﺎﻣﺖ اﻧﺪ
ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺞ ﻧﺪارﻧﺪ اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﺪم
رائ اﻋﺘﻤﺎد و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎ  ،اﺳﺘﯿﻀﺎح دوﻟﺖ و وزﯾﺮان …
اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﻮده اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ را از داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ
اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ و اﺗﺶ ﺟﺒﻨﺶ ۸۸را روﺷﻦ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ اﮔﺮ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای
دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻣﻮاج ﺗﺎزه ای از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ را
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻘﻠﺒﯽ اش را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان زﯾﺮ ﺑﺎر ﺗﻌﻬﺪ ﻫﺎی ﺧﻮد
درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻣﺤﺘﺮم
ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﺪ .وﻗﺘﯽ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ،اﻧﺮژی ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻓﺮا ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬاﮐﺮات
ﺑﺎﺷﺪ (۱).ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎت ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﻣﯿﺪی ﺑﻪ
ﺣﺼﻮل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻣﺬاﮐﺮات اول اﮐﺘﺒﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد(۲).
روزﻧﺎﻣﻪ آﻟﻤﺎﻧﻰ ﺗﺎﮔﺲ اﺷﭙﯿﮕﻞ در ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ :رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺎى ﻣﻮﺷﮏ و اﺗﻢ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ،رژﯾﻤﻬﺎی ﺗﻬﺮان و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﻰ
را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﻰ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ رژﯾﻢ ﻣﻼﯾﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ

از رژﯾﻢ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎر ﻣﯿﺪارد ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﻰ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،اﻣﺎ رژﯾﻢ ﺗﻬﺮان ،ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻨﻄﻘﻪ اى ﮐﻪ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﺣﻤﺎس و ﻃﺎﻟﺒﺎن از ﭘﺪﯾﺪه
ﻫﺎى اﻃﺮاف آن ﻫﺴﺘﻨﺪ).(۳
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اداﻣﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻗﺮار دارد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ
ﭘﯽﮔﯿﺮی ﮔﻔﺖوﮔﻮ را ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﻨﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺗﺎزه دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .در
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻓﺸﺮده ﺗﺮ و ﻓﺸﺮده ﺗﺮﻣﯿﺸﻮﻧﺪ  .ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎﭼﺎر ﮔﻠﻮی ﻧﺤﯿﻒ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺸﺮد ،ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ روی
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت در رژﯾﻢ ﻣﺎﻓﯿﺎی اﯾﺮان ﺑﯽ اﺛﺮ ﯾﺎ ﮐﻢ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ از اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺣﺮﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و داﻣﻨﻪ ﺳﺮ ﮐﻮب ﺧﻮدرا ﮔﺴﺘﺮش
ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪ و ﺑﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ را ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻫﺮ اﻗﺪام ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ارج ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ و از ﺗﺤﺮﯾﻢ رژﯾﻢ ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ..در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﻪ رژﯾﻢ وارد
آورﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 : ۴ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ
ﺗﻘﺎﺑﻞ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪای ﮔﺮه ﺧﻮرده اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد اﺳﺖ .اروﭘﺎ زﯾﺮ ﺑﺎر ﺟﻨﮓ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ
اﮔﺮ ﭼﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻫﻤﻮاره ﻣﺪاﻓﻊ اﯾﺠﺎد ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻮده اﺳﺖ  .اﻣﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﭘﺮ در آﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ اﻣﺮی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﭼﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎ
اﻣﻦ در ﺟﻬﺎن زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
وﺳﻌﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .اﮔﺮ ﻃﺮح ﺣﻤﻠۀ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﯾﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﭼﻪ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺗﻮ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻤﺒﺎران ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﺪود ﺷﻮد.
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺣﻤﻠۀ ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
را ﻧﯿﺰ آﻣﺎج ﺑﻤﺒﺎران ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد(۴) .
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮى واﺷﻨﮕﺘﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻧﻮﺷﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﻜﻪ

دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ در ﭘﻰ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده ،اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻼش
ﺧﻮد ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﻜﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ آﻣﺮﯾﻜﺎﯾﻰ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اداﻣﻪ داده اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮاى ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺣﻤﺎس ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻼش ﻫﺎى ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮاى ﺑﻰ ﺛﺒﺎت
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺼﺮ و ﻛﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﻋﺮاق(۵) .
ﺣﻤﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﺛﺮات آن ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ زﯾﺎن آور اﺳﺖ و رژﯾﻢ را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﮐﺒﺮﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ،
ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ،ﮐﺮوﺑﯽ و ﺧﺎﺗﻤﯽ اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﻨﮓ وﺗﻬﺪﯾﺪات ﺧﺎرﺟﯽ از دوﻟﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
.۱ﮔﺎردﯾﻦ :ﻣﺬاﮐﺮات اﮐﺘﺒﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼش دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﺧﺒﺮﮔﺰاری »رﯾﺎ
ﻧﻮوﺳﺘﯽ« روﺳﯿﻪ ۲۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۸۹
.۲ﮔﺎردﯾﻦ :ﻣﺬاﮐﺮات اﮐﺘﺒﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻼش دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﺧﺒﺮﮔﺰاری »رﯾﺎ
ﻧﻮوﺳﺘﯽ« روﺳﯿﻪ ۲۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه
. ۳ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۷ ،ﺧﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۸۸ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ Thursday ۲۸ May ۲۰۰۹
اﺷﭙﯿﮕﻞ :رژﯾﻢ ﺗﻬﺮان ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ از ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ
 .۴ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻫﺪف اﯾﺮان ﺑﺨﺶ  : ۱ﺟﻨﮓ ﺳﯿﺎره
اﯾﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺸﻞ ﺷﻮﺳﻮدوﺳﮑﯿﻤﺘﺮﺟﻢ  :ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻮﯾﻮﯾﺮاﺳﺘﺎر ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ  :رﺿﺎ
ﺑﯽ ﺷﺘﺎب رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﯾﻜﺸﻨﺒﻪ ۲۸ ,ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۸۹
.۵ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۴ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ۱۳۸۸ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ Thursday ۱۴ May ۲۰۰۹
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺗﺎﯾﻤﺰ :ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی ﯾﺎﻏﻰ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ

