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امام خمینی :اگر ما را صد بار بکشند و زنده شویم دست از مبارزه با آمریکا برنمی داریم.

ـویژه نامهـ

ـنـقـِد

ودار ـِ توافق نامـه         ژِنـ
دسته گل باسوادها

فقط 30 دقیقه زمان
هسته ای را می خواهیم چه کار کاًل

با 1+5 چند چندیم؟
نقد نگاه ساده انگارانه به توافق جامع

دلواپسیم
و رونمایی از جدیدترین اقدام حرفه ای رسانه های حامی آزادی بیان



دسته گِل باسوادها؛ توافقی برای تــحــقیــــــر مّلت هسته ای را می خواهیم چکار؟ کالً !
اینکــه »چــرا عطــای فنــاوری هســته ای را بــه لقایــش نمی بخشــیم« و یــا بــه عبــارِت دقیق تــر »چــرا بــه خاطــِر ایــن 
کوفتــی، اینقــدر مــردم را زجــر می دهیــم« ســوالی اســت کــه الاقــل طــی دو-ســه ســال اخیــر بــرای برخــی مطــرح 
بــوده اســت. بعضی هــا مســتقیما و بعضــی دیگــر بــه طــور غیــر مســتقیم پاســخش را مطالبــه می کننــد و البتــه 
هســتند کســانی که شــأِن خودشــان را اجّل از این می دانند که منتظر پاســخ باشــند و بنابراین، خودشــان به 

خودشــان جــواب می دهنــد و نتیجه گیــری هــم می فرماینــد1!
واقعیــت ایــن اســت کــه زمینــه ی طــرِح ایــن ســوال، ســه گــزاره ای اســت کــه بــا تــاِش بســیار و برنامه ریــزِی 

گســترده ی مخالفــاِن دولــِت ســابق2، در ذهــِن مــردم نقــش بســت. آن ســه گــزاره بــه ترتیــب عبارتنــد از:
مشکاِت کشور ناشی از تحریم هاست.  .1

تحریم ها ناشی از مسئله ی هسته ایست.  .2
مسئله ی هسته ای با مذاکره با آمریکا، قابل حل و فصل است.  .3

مشــکاِت کشــور ناشــی از تحریم هــا نیســت؛ در واقــع، ســهم کمــی از مشــکاِت کشــور، 
ناشــی از تحریم هاســت؛ الاقــل آنگونــه کــه تمامــی نامزدهــای انتخابــات ریاســت 
جمهــوری – بــه ویــژه کاندیــدای پیــروز - تصریــح کردنــد، حداکثــر 30 تــا 40 درصِد 
مشــکات، محصــوِل تحریم-هاســت و باقــی، نتیجــه ی بی تدبیــری )بــه قــوِل 
حســن روحانــی( یــا ســوِء تدبیــِر )بــه قــوِل دیگــری( مدیــران و مســئوالن 

اســت. پــس گــزاره ی اول قطعــا نادرســت اســت.
تحریم هــا ناشــی از مســئله ی هســته ای نیســت؛ ایــن جملــه را اگــر تــا همیــن 
چنــد وقــِت پیــش می گفتــی، خیلی هــا جامــه می دراندنــد کــه »مهمل نباف 
عمو« ! امروز اما، به لطِف دیپلماسِی لبخند، و به مدِد صراحِت )بخوانید 
وقاحــِت( بی ســابقه ی آمریکایی هــا، همــه می داننــد کــه فقــط بخشــی از 
تحریم هــا متوجــه برنامــه ی هسته ایســت و بهانه هایــی چــون حقــوق بشــر، 

و امثــاِل آن، دیگــر تحریم هــا را پوشــش مــی-ســامانه موشکی 
دهنــد؛ ایــن را امــروز مقامــاِت غربــی بــه 
صراحــت می گوینــد! پــس گــزاره ی دوم 

هــم ... .
 مســئله ی هســته ای با مذاکره با آمریکا، قابل 
حــل و فصــل اســت. در ایــن بــاره حرفــی نــدارم!!! 

)در واقــع نیــازی بــه گفتن نیســت.(

پــس آنچــه کــه این ســال ها بر ما رفته قطعا 
بــه دلیــِل اصــرار بــر حفــظ دســتاوردهای 
اضافــه  این هــا  بــه  نبــوده؛  هســته ای 
کنیــد کــه ســواِل مــورد بحــث، اساســا 
نابجاســت. ماجــرا این طــور اســت کــه 
هــر  دارد  حــق  ملتــی،  و  کشــور  هــر 
شــاخه ی علمــی و هــر نــوع فــن آورِی 
مــورِد نظــرش را پیگیــری کــرده، در 
و  آزمایشــگاهی  پیشــرفت های  آن 
وســط،  ایــن  داشته باشــد.  صنعتــی 
ســوالی هــم اگــر موجــود باشــد ایــن 
اســت کــه »چــرا فنــاوری هســته ای را 
نداشــته باشــیم؟« و ســواِل دقیق تــر 
فقــط  نــه  )کــه  عــده ای  »چــرا  این کــه، 
و  دارنــد  اتمــی  ســاِح  بلکــه  فنــاوری، 
ســابقه ی اســتفاده از آن را هم در کارنامه 
کــه در  بــه خــود جــرأت می دهنــد  دارنــد( 
تصمیمــاِت دیگــر کشــور ها دخالــت کننــد؟« . 
اگــر همیــن به اصطــاح جامعــه ی جهانــی، فــردا 
روزی یقــه ی مــا را گرفــت کــه »چرا در فن آوری نانو 
پیشــرفت های چشــمگیری داشــته اید؟« و فردایــش 

فــن آورِی بعــدی و بعــدی، چطــور؟
روشــن اســت کــه بهانــه ی نگرانــِی چند کشــوِر خاص، نه 
واقعیســت و نــه )بــه فــرِض واقعــی بودن( به جاســت و 
بدیهــی اســت کــه پذیرفتــِن اســتدالل های آبکــِی ایــن 
کشــور ها )و اعــوان و انصارشــان در داخــِل کشــور( 
مصــداِق بــارِز زیــِر بــاِر زور رفتــن و پذیرفتــِن ظلــم 
اســت و چــه حســن ختــاِم خوبیســت ایــن آیــه 

شــریفه:  ال َتظِلمــوَن َوال ُتظَلمــوَن )بقــره/279( .

پی نوشت ها:
معــرِف  )کــه  کام  زیبــا  صــادق  دکتــر   .1
حضورتــان هســت!( در مصاحبــه بــا ویژه نامه ی 
مــی- معلــق(  )هســته های  جــوان  روزنامــه ی 
گوید: آمریکا هم موافق هســته اِی ما باشــد، 

دارم! مشــکل  مــن 
از مخالفــاِن دولــِت  قطعــا منظــور   .2
بــه  موســوِم  جریانــاِت  فقــط  ســابق، 
منظــور  اصــا  نیســت؛  اصاح طلــب 
نیســتند؛  داخلــی  جریانــاِت  فقــط 
طیــِف وســیعی از گروه هــای داخلــی، 
بهانــه ی  بــه  ندانســته،  و  دانســته 
ایــن  در  ســابق،  دولــِت  کوبیــدِن 
بــه  کــه  آتشــی  دمیدنــد؛  آتــش 
دقــت و ظرافــت توســِط مثلــِث 
شوِم آمریکا-اسرائیل-انگلیس 
طراحــی و مدیریــت می شــد

دولت، صداوسیما و 
توافق نامه ی ژنو

ســخنان آقای روحانی درباره بســته بودن دهان مدافعان 
و گشــاده بودن دســت منتقدان دولت مرا به فکر انداخت 

کــه شــاید فشــار کار تدبیــر امــور مملکــت چنــان اســت کــه 
چنــدان فرصتــی بــرای تأمــل بــرای ایشــان باقــی نمانــده اســت. 

ســر و تــه کــردن ماجرایــی چنیــن روشــن کــه عمــر آن بیــش از 
6 مــاه نیســت، نشــان دهنده آن اســت کــه دولــت عزمــی جــزم در 

مســدود کــردن بــاب انتقــاد و تک صدایــی کــردن محیــط داخلــی 
کشــور دارد.  از دولتی هــا اگــر بپرســند فتح الفتوح شــان در ایــن 

ماه هــا چــه بــوده، بی شــک توافــق ژنــو را پیــش خواهنــد نهــاد. یــک 
ســؤال بســیار ســاده و پیش پــا افتــاده کــه مســلما پاســخ دادن بــه 

آن بــرای رجــال عمیقــا باســواد دولــت بــه هیچ وجــه دشــوار نیســت، 
ایــن اســت کــه آیــا تنهــا یکــی از ایــن منتقــدان رهــا و گشاده دســت 

اجــازه داشــته اســت فقــط 30 دقیقــه دربــاره ایــن توافــق از صــدا و 
ســیمای جمهوری اســامی با مردم ســخن بگوید؟  آقای روحانی 
به خوبی می داند سطر ســطر توافق ژنو مملو از مســائلی بشــدت 
بحث برانگیــز اســت. ایــن توافــق رســما می پذیــرد ملــت ایــران یک 

اســتثنا در جامعــه جهانــی اســت کــه فعــا و تــا اطــاع ثانــوی غــرب 
حــق دارد تکالیــف بســیار بیشــتری از آن بخواهــد و حقــوق بســیار 

تــازه، همــان حقــوق را  بــه آن بدهــد و  بــه دیگــران(  )نســبت  کمتــری 
اقــدام هــم خــود تعریــف کنــد. توافــق ژنــو یــک  برنامــه 

است 6 ماهــه نیســت بلکــه نقشــه راهــی 
ایــران  از  »خاصیت زدایــی«  بــرای 

و تبدیــل آن بــه موجــودی کــه دیگــر 
دلیلــی نــدارد آمریکایی هــا از آن بترســند.  

آقــای  کــه  حالــی  در  می کنــم:  ســؤال  مــن 
ظریــف و همکاران شــان ده هــا ســاعت از 

وقــت تلویزیــون جمهــوری اســامی را 
در بهتریــن ســاعات و پربیننده تریــن 
برنامه هــا بــرای تبییــن ایــن توافــق و 
دفــاع از آن در اختیــار داشــته اند، 
آیــا آقــای رئیس جمهــور می توانــد 
ایــن  جــدی  منتقــد  یــک  حتــی 
توافــق را نــام ببــرد کــه از امکانــی 
بــه انــدازه یکصــدم ایــن بهره منــد 
شــده و توانســته باشــد فقــط 30 
دقیقــه بــا مــردم دربــاره بایــی کــه 
در  اعتبــار و حقوق شــان  بــر ســر 
ایــن توافــق آمــده ســخن بگویــد؟

آقــای رئیس جمهــور از چــه چیــزی 
منتقــدان  اینکــه  از  اســت؟  طلبــکار 

حتــی وقتــی دربــاره موضوعــی کامــا 
متفــاوت بــه صــدا و ســیما می رونــد از 

آنهــا خواســته می شــود بــه دلیــل ضــرورت 
خــودداری از تضعیــف دولــت از توافــق ژنــو 

ســخنی نگوینــد؟ یــا از اینکــه آقایــان ظریــف، 
عراقچــی و تخت روانچــی بــا یــک تلفــن بهتریــن 

یک طرفــه  تــا  می کننــد  قــرق  را  ســیما  برنامه هــای 
و دربــاره محاســن نداشــته توافــق ژنــو منبــر برونــد، ناســزاها 

جناحــی بــه جنایات آمریکایی ها را توجیه کنند و به منتقدان برچســب نگاه 
منافــع ملــی بزننــد؟ شــاید آقــای روحانــی از ایــن عصبانــی اســت کــه رئیــس صــدا و ســیما رســما اعــام کــرده 

اســت نقــد توافــق ژنــو در ســیما را تضعیــف دولــت می دانــد و جلــوی آن را خواهــد گرفــت. کدامیــک از اینهــا آقــای 
اســت؟ کــرده  آزرده  و  ناراحــت  را  روحانــی 

بــدون هیــچ تردیــد، فضــای بســته ای کــه دربــاره توافــق ژنــو وجــود دارد بی ســابقه اســت. هتــک منتقــدان، معرفــی 
آنهــا بــه دادگاه، قطــع همــه نــوع کمــک کــه بــه طــور روتیــن حتــی رســانه های بی نســبت بــا آموزه هــای انقــاب از آن 

بهره مندنــد، امنیتــی کــردن نقــد کارشناســی، بــه راه انداختــن فضــای تهمــت و شــایعه، گریــز از دیالــوگ و برقــراری 
مونولوگ هــای دســتوری؛ اینهــا واقعیت هایــی اســت کــه از ســوی دولــت دربــاره توافــق ژنــو بــه فضــای رســانه ای تحمیــل 

شــده اســت. خــوب اســت آقــای رئیس جمهــور -اگــر فراغتــی حاصــل شــد- بــه ایــن پرســش پاســخ بدهنــد کــه آیــا ایــن 
فضــا گشاده دســتی منتقــدان و فروبســتگی مدافعــان اســت؟ و اگــر چنیــن عقیــده ای دارنــد بفرماینــد دقیقــا اگــر قبالــه 

تلویزیــون مملکــت بــه نامشــان زده شــود، راضــی خواهنــد شــد؟ دولتیــان مدعــی دانــش و اعتــدال نمی تواننــد از ایــن 
ســوال بگریزنــد کــه چــرا اینچنیــن صــدا و ســیما را در تنگنــا قــرار داده انــد و اجــازه هیــچ روشــنگری دربــاره توافــق ژنــو بــه 

آن نمی دهنــد؟
ــاِم خشــمگین شــدن از تیتــر یکــی ـ دو روزنامــه و  ــی کــه تریبــون صــدا و ســیما بی حســاب در اختیــار آقایــان اســت، ن در حال

خبرگــزاری و نوشــته دو ـ ســه تــن کــه همــه سرمایه شــان کاغــذ و قلمشــان اســت را چــه بایــد گذاشــت؟ اگــر ایــن آزادی منتقــدان 
اســت مــا عاجزانــه تقاضــا داریــم ایــن آزادی را از مــا بســتانند و اندکــی رعــب و وحشــت حاکــم کننــد!

آقــای روحانــی و دوستان شــان البتــه تــا ابــد قــادر بــه نعــل وارونــه زدن نخواهنــد بــود. مــردم بــه نظــاره ایســتاده اند کــه حقــوق 
و آبروی شــان مــی رود امــا رنــگ و آبــی بــه ســفره آنهــا ندویــده اســت. بــدون هیــچ شــبهه، وجــود رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــر 

فــراز امــور کشــور و علــم بــه اشــراف و حکمــت و درایــت ایشــان تحمــل ســختی هایی هــزاران بــار بزرگ تــر را هــم بــرای فرزنــدان 
انقابــی ایشــان آســان خواهــد کــرد ولــی اینکــه رئیــس دولــت بــر فــراز میکروفــن بایســتد و امــر بفرمایــد همــگان ماســت را ســیاه 

ببیننــد، بی شــک نشــدنی اســت.
دولــت اگــر راســت می گویــد اجــازه بدهــد بــه ازای هــر 100 دقیقــه حضــور مدافعــان توافــق ژنــو، منتقــدان یــک دقیقــه رو در رو و 

آزادانــه بــا مــردم ســخن بگوینــد! فقــط قــول بدهنــد در انتهــای ســال صــدا و ســیما را تهدیــد بــه قطــع بودجــه و ... نمی کننــد.
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دقیقه

ماجــرای ســنِگ پاِی قزویــن را کــه شــنیده ایــد؟ و آن ضــرب المثلــی کــه در بــاره ی رو 
اســت و ســنِگ پا ؟ اظهارنظرهــاِی روزهــا و ماه هــای اخیــر عــده ای، دقیقــا همیــن ضــرب 

المثــل را در گــوش، و بلکــه ذهــِن آدم تداعــی می کنــد.
ــا »باســواد باســواد گفتــن  ــوا، دهــان شــیرین نمی شــود«، ب ــوا حل ــا حل همان طــور کــه » ب
هــم کار پیــش نمــی رود«. می پرســید چــرا؟ مثــاِل حــّی و حاضــرش، همیــن توافق نامــه ی 
ژنــو یــا بــه قــوِل فرنگی هــا Joint Plan Of Action اســت. یــک عــده باســواِد خیلــی باســواد)!(، 
زحمــِت ســفر تــا ژنــو را بــه جــان خریــده و در عــوض همــه ی دار و نــداِر مملکــت را 
فروخته و با افتخار)!( برگشــته اند؛ نشــاِن قهرماِن دیپلماســی هم گرفته اند! اطاعاِت 
توافقــاِت پیــدا و پنهان شــان )بــا عزیــزان و بــرادراِن و هم وطنــاِن آمریکایی مــان!( را هــم 
بــه هیچ کــس، بخصــوص افراطی هــای تنــدرو – کــه احیانــا نماینــدگاِن ملــت در مجلــِس 
ــد؛  ــد؛ انتقــادات را هــم پاســخ نمی دهن شــورای اســامی هــم بینشــان هســت- نمی دهن
تــازه مدعــی هــم هســتند کــه چــرا »عــده ای کم ســواد« کــه از جاهــای خاصــی »تغذیــه« 
می شــوند، عملکــرِد حماســِی مــا را نقــد می کننــد و در عــوض، طرفــداراِن مــا ســاکت اند! 

عجبــا!
از متــِن   – ایــن عبــارت  کــه  کــن  مــا ترجمــه  بــرای  باســوادی  کــه  بابــا مســلمان! شــما 

چــه؟ یعنــی   – توافق نامــه 
»A mutually defined enrichment program with mutually agreed parameters consistent with 
practical needs, with agreed limits on scope and level of enrichment activities, capacity, where 
it is carried out, and stocks of enriched uranium, for a period to be agreed upon.« [1]
هــر آدِم عاقــل و باغلــی! می فهمــد کــه ایــن همــه لغــِت میوچوآلــی دیفاینــد و میوچوآلــی 
اگرییــد را بــرادراِن مــودب و باهــوِش آمریکایــی، بیخــودی در توافق نامــه نگنجانده انــد؛ 
بدیهــی اســت کــه مــا هرچــه در مذاکــراِت نهایــی بگوییــم، کشــک اســت! میوچوآلــی 
دیفاینــد، یعنــی اگــر تعریــِف مــا بــا تعریــِف مــورِد نظــِر بــرادراِن عزیــِز آمریکایــی )و البتــه 
اســرائیلی( یکــی نبــود، توافقــی انجــام نمی شــود؛ میوچوآلــی اگرید یعنی دوســت داراِن 
ملــِت شــهیدپروِر ایــران در گــروِه 5+1 – کــه هیچ وقــت حرکتــی بــر خــاِف منافــِع ملــِت 
عمــده ی  بخش هــای  مضاعــف،  خیرخواهــِی  راســتای  در   – نداده انــد!  انجــام  ایــران 

دانشــمنداِن  چندســاله ی  زحمــات  محصــوِل  کــه   – غنی ســازی  برنامــه ی 
یعنــی   ، برمی چیننــد  را   – اســت  مــردم  بی نظیــِر  مقاومــِت  و  کشــور 

ــد. کــی گفتــه؟ خودشــان: حــذف می کنن
جــان کــری: در جایــی کــه ایــن [توافــق] از غنــی ســازی احتمالــی در 
آینــده مــی گویــد، دســتکم چهــار بــار بــه »توافــق دوجانبــه دربــاره 

آن« اشــاره مــی کنــد -ســه یــا چهــار بــار در آن پاراگــراف بــه ایــن 
موضــوع اشــاره شــده اســت.  در ایــن خصــوص بایــد توافــق 

باشــد اگــر مــا توافــق نکنیــم، ایــن اتفــاق نمــی افتــد.
یعنــی آمریــکا تصمیــم می گیــرد کــه چه چیــزی را داشــته 
باشــیم و چه چیزی را نداشــته باشــیم! حاال تصمیم شــان 

چیســت؟ یــا دقیق تــر بگویــم، دستورشــان چیســت؟
اراک  مــا،  نظــر  نقطــه  از  کــری:  جــان 

نمــی  شــما  اســت.  قبــول  غیرقابــل 
ســنگین  آب  رآکتــور  یــک  توانیــد 

باشــید! داشــته 
جــان کــری: نیازهــای عملــی چیســت؟ 

شــاید کمــی تحقیقــات در حــوزه پزشــکی. 
برنامــه  در  کافــی  ســوخت  تأمیــن  یــا 

تولیــد بــرق مــورد توافــق کــه ممکــن اســت در 
کنسرســیومی بــا افــراد دیگــری انجــام شــود، افــرادی 
کــه کامــا بــه عملکــرد و نتایــج آن اشــراف دارنــد!

اوبامــا: مــا مــی دانیــم کــه آنهــا )ایــران( بــه یــک مرکــز مســتحکم 
زیرزمینــی مثــل فــردو بــرای برنامــه صلــح آمیــز هســته ای 
رآکتــور آب ســنگین در  یــک  بــه  آنهــا قطعــًا  ندارنــد.  نیــازی 
اراک بــرای برنامــه صلــح آمیــز هســته ای نیــاز ندارنــد. آنهــا 
بــه ســانتریفوژهای پیشــرفته ای کــه االن دارنــد، بــرای یــک 

برنامــه محــدود صلــح آمیــز هســته ای نیــاز ندارنــد. 
دقت کنید که این ها اظهاراِت بی حســاب و کتابی نیســت 
کــه صرفــا مصــرِف داخلــی داشــته باشــد؛ بــر اســاِس نــِص 
صریــِح توافق نامــه، بایــد نظــِر همــه ی طرفیــن جلــب شــود 
و کیســت کــه ندانــد مهم تریــن )و در واقــع تنهــا( طــرف، 

آمریکاست. 
جالــب اینجاســت کــه بافاصلــه پــس از امضــای 

دیپلمــاِت  ایــن  ظریــف،  جنــاب  توافق نامــه 
کــه  می کنــد  اعــام  باســواد،  کارُکشــته ی 
ایــران  غنی ســازِی  حــِق  توافق نامــه،  در 
بــه رســمیت شــناخته شــده! بافاصلــه، 
جــان کــری می گویــد، هیــچ جــا در ایــن 
بــرای  غنی ســازی  حــِق  توافق نامــه 
نشــده!  شــناخته  رســمیت  بــه  ایــران 
خــود  بــه  تــازه  دیپلمــات،  جنــاِب  و 
می آیــد کــه حــق بــا جنــاب کــری اســت، 
غرورآفریــن،  نظــری  اظهــار  در  لــذا 
را  غنی ســازی  »حــق  می فرماینــد: 
ــه مــا داده، نیــازی نیســت کــه  NPT ب

آمریکا آن را به رســمیت بشناســد«. 
حــاال شــما از ایشــان بپرســید کــه 
اگــر این طــور اســت، پــس مذاکــره 
چــرا؟!؟  توافق نامــه  امضــای  و 

بگذریــم.

»اصــا غنی ســازی ســیخی چنــد؟ انــرژی هســته ای می خواهیــم چــه کار؟ همــان بهتــر کــه 
بفروشــیم ش و مــردم را از ایــن همــه فشــار راحــت کنیــم.« فرضــا کــه ایــن حــرِف )بــا 
نســبِت شــما ُمهَمــل( را بپذیریــم. خــب حــاال آقایــاِن مدّبــر، هســته ای را چنــد فروختنــد؟ 

بــه چــه قیمتــی؟ چــی دســتگیرمان شــد از ایــن معاملــه؟
جــان کــری )در پرســش و پاســخ بــا نماینــدگان کنگــره(: طــی دوره شــش ماهــه مذاکرات، 
فــروش نفــت خــام ایــران نمــی توانــد افزایــش داشــته باشــد.  تحریــم هــای نفتــی بــه 
شــکلی کــه امــروز هســتند، ادامــه مــی یابنــد. کاهشــی در تحریــم هــای نفتــی و بانکــی 
کــه شــما وضــع کردیــد، وجــود نخواهــد داشــت. مــا آنهــا را لغــو نکــرده ایــم.  مــا آنهــا را 
کاهــش نــداده ایــم.  ایــن بــدان معنــا اســت مادامــی کــه مــا مذاکــره مــی کنیــم، تحریــم 
هــای نفتــی همچنــان ســی میلیــارد دالر بــرای ایــران زیــان خواهنــد داشــت و ایــران 
عمــا در هــر مــاه نســبت بــه پولــی کــه از کاهــش تحریــم هــا بــه دســت مــی آورد، پــول 
بیشــتری را از دســت خواهــد داد و بــه رغــم اینکــه مــا طــی شــش مــاه 4/2 میلیــارد دالر 
ــی اســت کــه مــا مســتقیما از وجــوه  ــا کاهــش تحریــم هــا فراهــم مــی کنیــم -کــه پول ب
مســدود شــده آزاد خواهیــم کــرد- ایــن کاهــش را بــه شــکلی ســاختاربندی مــی کنیــم کــه 
بــا اقدامــات تاییــد شــده آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی کــه آنهــا توافــق کــرده انــد در 
خصــوص برنامــه هســته ای شــان انجــام دهنــد، هماهنــگ اســت.  ایــن بــدان معنــا اســت 
کــه ایــن وجــوه یکبــاره منتقــل نخواهنــد شــد بلکــه بــه منظــور اطمینــان از اقــدام ایــران 
در اجــرای تعهداتــش، بــه شــکل قســمت بنــدی شــده منتقــل خواهنــد شــد.  و ایــن بــدان 
معنــا اســت کــه ایــران کاهــش کامــل تحریــم هــا را تــا پایــان مــدت مذاکــره دریافــت 
نخواهــد کــرد و ایــن امــر منــوط بــه ایــن اســت کــه مــا پیــروی آنهــا از تعهداتشــان را 

تاییــد و تصدیــق کــرده باشــیم.
خاصــه آن کــه در یــک دوره مذاکــراِت فشــرده، باســوادها  بخــِش اعظــِم دســتاوردهای 
هســته ای کشــور را بــر بــاد دادنــد، و در مقابــل، حــدود 7 )یــا در خوش-بینانه تریــن حالــت 
12( میلیــارد دالر از دارایی هــای خودمــان را بــه صــورِت قســطی بــرای ملــت بــه ارمغــان 

آورده اند!
ایــن البتــه فقــط یکــی از وجــوِه ایــن شــاهکاِر قهرماناِن دیپلماســی بود، راجــع به زوایای 
دیگــِر آن می تــوان، ساعت هاســخن گفــت؛ امــا بــه عنــوان حســِن ختــام، و محــِض اطــاِع 
آن هــا کــه فکــر می کننــد بــا توجــه بــه شــرایِط موجــود، بهتــر از ایــن نمی شــد رفتــار 
کــرد، جمــاِت زیــر از جــان کــری و بخشــی از تفســیر آمریــکا از توافق نامــه ی 

ژنــو تقدیــم حضورتــان می شــود:
جــان کــری: خیلــی خــوب و راحــت اســت کــه اینجــا بنشــینیم و از لحــاظ 
نظــری بگوییــم »تحریمهــا را بیشــتر کنیــد تــا آنهــا را بــه جایــی ببریــد 
کــه خــرد شــوند.« امــا می دانیــد موضــوع چیســت؟ 
روســیه و چیــن بــرای ایــن کار همــراه شــما 
نخواهنــد بــود. و در نهایــت، اروپایی هــا 
نباشــند  همراهتــان  اســت  ممکــن  هــم 
ــا را بیشــتر کنیــد  چــون وقتــی تحریمه
و آنهــا فکــر کننــد بــر اســاس خواســته 
اســت،  دیپلماســی  گســترش  کــه  شــان 
ــا را هــم  ــی اســت، آنه ایــن کار غیرمعقول
از دســت خواهیــد داد. و حــدس بزنیــد چــه 
کار کــرده ایــد؟ در واقــع تحریــم هــا را برداشــته 

ــه اینکــه تقویتشــان کــرده باشــید. ــد ن ای
ــه ای حاصــل نمــی   فکــت شــیِت کاِخ ســفید: اگــر توافــق مرحل
شــد، تحریــم هــای بیــن المللــی بــا خطــر فروپاشــی روبــرو مــی 
شــد زیــرا ایــران مــی توانســت ادعــا کنــد کــه در مذاکــره جــدی 
ــوده اســت. در ایــن صــورت مــا نمــی  ــوده امــا غــرب جــدی نب ب
بــه ادامــه کار و اجــرای تحریــم  توانســتیم شــرکای خــود را 
متقاعــد ســازیم. حــاال کــه توافــق حاصــل شــده اســت، مــا مــی 
توانیــم برنامــه ایــران را متوقــف کنیــم و بــه عقــب برانیــم و بــه 
ایــران یــک گزینــه بدهیــم: بــه تعهــدات خــود عمــل و بــرای رســیدن 
بــه معاملــه نهایــی بــا حســن نیــت مذاکــره کند وگرنــه جامعه جهانی 

بــا تحریــم و فشــار بیشــتر پاســخ مــی دهــد.

پی نوشت:
[1] . یــک برنامــه ی غنی ســازی کــه توســِط طرفیــن تعریــف شــده، 

بــا عناصــِر توافق شــده توســط طرفیــن، منطبــق بــا نیازهــای عملــی 
[ایــران]، بــا محدودیت هــای توافق شــده در زمینــه ی دامنــه و ســطِح 
فعالیت هــای غنی ســازی، ظرفیــت، مکانــی کــه [غنی ســازی] انجــام 
بــرای دوره ای کــه توافــق  می شــود و ذخایــر اورانیــوم غنی شــده، 

می گردد.

مهدی محمدی
مجید طیبیحمیدرضا رنجبرزاده

بازنشــــر
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دنیــا  باشــگاههای خبــری  و  هــا  رســانه  اخبــار 
گرفــت: قــرار  ای  کننــده  خیــره  تیتــر 

»توافــق هســته ای میــان ایــران و گــروه 5+1 در 

ژنــو ســوئیس«
بافاصلــه پــس از قرائــت ایــن توافقنامــه در 
برابــر دوربیــن خبرنــگاران سراســر دنیــا توســط 
خارجــی  سیاســت  مســئول  اشــتون  کارتیــن 
 7 اتحادیــه اروپــا کــه در بیــن وزرای خارجــه 
فرانســه،  آلمــان،  روســیه،  دنیا)ایــران،  کشــور 
بــود،  گرفتــه  آمریکا(قــرار  و  انگلیــس  چیــن، 
تحلیــل هــا و برداشــت هــای متفاوتــی از ســوی 
دو بازیگــر اصلــی ایــن عرصــه یعنــی دولتمردان 
شــد.  گذاشــته  نمایــش  بــه  آمریــکا  و  ایــران 
کــه  کردنــد  ســعی  کــه طرفیــن  هــم  هرچقــدر 

توافــق اولیــه را بــرای خــود بــرد 
بــه  و  کننــد  تعریــف  بزرگــی 

نوعــی ایــن توافــق را شــاهکار 
کننده یشــان  مذاکــره  تیــم 

انظــار  و  مــردم خــود  بــه 
القــا  دنیــا  عمومــی 

نماینــد، بازهــم حــرف 
متــن  را  اصلــی 

صفحــه   5 حــدود 
توافقنامــه  ای 
کــه  مــی زد  ژنــو 

 Joint plan(عنــوان بــا 
توافــق  بــه   )of action

ایران و 5+1 رسیده بود. 
فــارغ از اظهارنظرهایــی 

طرفیــن  توســط  کــه 
در  و  می-گرفــت  صــورت 

بســیاری از مــوارد، متفــاوت و 
ــا برداشــت طــرف  ــا متناقــض ب ی

بــود*، آن چیــزی کــه در  مقابــل از توافقنامــه 
و  موظــف  آن  انجــام  بــه   1+5 و  ایــران  عمــل، 
متعهــد بــه اجــرای آن شــده بودنــد، محتــوای 
همیــن متــن 5 صفحــه ای بــود کــه بشــدت بــرای 
مــدت طرفیــن  بلنــد  و  کوتــاه  هــای  سیاســت 
حائــز اهمیــت بــوده و هســت؛ خصوصــا دولــت 
جمهــوری اســامی ایــران کــه تمــام تــوان خــود 
را معطــوف بــه عرصــه سیاســت خارجــی، و در 
عرصــه سیاســت خارجــی بــه نتایــج اولیــه و 
نهایــی ایــن توافــق ســاخته اســت. دولتــی کــه 
اگرچــه تــک تــک ایرانیــان موظــف بــه حمایــت 
از  آن مــی باشــند ولــی متاســفانه پیشــرفت 
توانایــی  بــه  نــگاه  تنهــا  نــه  را،  آبادانــی  و 
داخلــی  اســتعدادهای  از  اســتفاده  و  درونــی 
بــه  حرکــت  رهگــذر  از  را  آن  بلکــه  نمی دانــد؛ 
ســمت تمــدن غربــی، اقصــاد آزاد و سیاســت 
نمایــد.                                                                     مــی  تعریــف  جهانــی  بانــک  هــای 
شــاید اکنــون کــه کمتــر از یــک هفتــه بــه شــروع 
مذاکــرات مربــوط بــه پیــش نویــس گام نهایــی 
در تاریــخ 23 اردیبهشــت 93 )2014/5/13( در ویــن 
باقــی مانــده اســت، نگاهــی اجمالــی  اتریــش 
بــه کلیــات داده هــا و ســتانده های توافقنامــه 
6 ماهــه ژنــو، توقــع طرفیــن از امتیازاتــی کــه 
بــرای خــود قائــل هســتند را برایمــان روشــن تر 

می ســازد:

پی نوشت:
رســمیت  بــه  قائــل  ایرانــی  طــرف  مثــال،  بعنــوان   *
ایــن  در  خــود  ســازی  غنــی  حــق  شــدن  شــناخته 
بــه  روحانــی  حســن  دکتــر  نامــه   – بــود  توافقنامــه 
رهبــر معظــم انقــاب 92/9/3 برابــر بــا 2013/11/24– ولــی 
طــرف آمریکایــی علنــًا اعــام کــرد کــه چنیــن حقــی 
در توافقنامــه بــه ایــران داده نشــده اســت – مصاحبــه 
جــان کــری وزیــر امــور خارجــه آمریــکا بــا ABC News در 

)2013/11/24 بــا  برابــر   92/9/3

1. اکســید کــردن نیمــی از اورانیــوم 20% غنــی شــده بــرای ســاخت 
مابقــی  نمــودن  رقیــق   ،)TRR(تهــران تحقیقاتــی  رآکتــور  ســوخت 

اورانیــوم 20% غنــی شــده بــه مــواد بــا غنــای کمتــر از 5% و همچنیــن عــدم 
ایجــاد خــط تبدیــل مجــدد.

2. ایــران موظــف اســت کــه در ایــن مــدت 6 ماهــه، اورانیــوم بیشــتر از 5% غنــی 
ســازی نکند[حداکثــر غنــی ســازی %5]

بــر اینکــه هیــچ پیشــرفت بیشــتر در فعالیــت هــای خــود در  3. اعــام ایــران مبنــی 
تأسیســات غنــی ســازی نطنــز، فــردو و رآکتــور اراک انجــام نمــی دهــد. قابــل ذکــر اســت کــه 

ــا نام)IR40(توســط آژانــس بیــن المللــی ســازمان انــرژی اتمــی شــناخته مــی شــود. رآکتــور اراک ب
4. بــا آمــاده شــدن خــط تبدیل)UF6(غنــی شــده تــا 5% بــه)(، ایــران مواد)UO2(کــه در ایــن دوره 6 ماهــه 

تــا ســطح 5% غنــی شــده اســت را بــه اکســید تبدیــل مــی کنــد.
5. عدم مکان های جدید برای غنی ســازی

6. ایــران کارهــای تحقیــق و توســعه تحــت پادمــان خــود، شــامل کارهــای تحقیــق و توســعه جــاری غنــی 
ســازی خــود را کــه بــا هــدف انباشــت اورانیــوم غنــی شــده صــورت نمــی گیــرد، ادامــه خواهــد داد.

7. عدم بازفرآوری یا ســاخت تأسیســاتی که توانایی بازفرآوری داشــته باشــد.
8. نظــارت هــای افزایش یافته:

آ- ارائــه اطاعــات مشــخص بــه آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی، شــامل اطاعــات دربــاره طــرح هــای ایران برای تأسیســات 
هســته ای، تشــریح هــر ســاختمان در هــر ســاختگاه هســته ای، تشــریح میــزان فعالیــت بــرای هــر مکانــی کــه فعالیــت هــای 

هســته ای مشــخص دارد، اطاعــات دربــاره معــادن و کارخانــه هــای تولیــد اورانیــوم و اطاعــات دربــاره مــواد چشــمه پرتــوزا)(.
ایــن اطاعــات در طــی 3 مــاه از تصویــب ایــن اقدامــات ارائــه خواهــد شــد.

ب- تحویل پرسشــنامه به روزی شــده رآکتور اراک که توســط آژانس با نام)(شــناخته می شــود به آژانس.
ج- اتخــاذ گام هایــی بــرای توافــق بــا آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی بــرای انعقــاد رهیافــت پادمــان دربــاره رآکتــور اراک 

کــه توســط آژانــس بــا نام)IR40(شــناخته مــی شــود.
آنهــا  کــه  مواقعــی  در  نطنــز،  و  فــردو  بــه  اتمــی  انــرژی  المللــی  بیــن  آژانــس  بازرســان  روزانــه  دسترســی  د- 

بــرای راســتی آزمایــی اطاعــات طراحــی)DIV(و راســتی آزمایــی موجــودی میانــی)IIV(و راســتی آزمایــی 
انبارگردانــی)PIV(و بازرســی هــای بــدون اطــاع قبلــی، در ســاختگاه حضــور ندارنــد، بــا هــدف دسترســی 

مــوارد ضبــط شــده آفایــن دوربیــن هــای نظارتــی.
9. دسترســی مدیریت شــده بازرســان به:

آ- کارگاه مونتاژ ســانتریفیوژ
ب- کارگاه هــای تولیــد روتــور ســانتریفیوژ و انبارهــای محــل نگهداری آنها

ج- معــادن اورانیــوم و کارخانــه هــای تولید اورانیوم
البتــه مــوارد گفتــه شــده قســمتی از تعهــدات طرفیــن اســت کــه بصــورت مکتــوب 

در قســمت)Elements of a first step(متــن توافقنامــه آمــده اســت و اگــر بخواهیــم 
کل متــن را از ابتــدا تــا انتها)نــه فقــط گام اول و تعهــدات مکتــوب طرفیــن(
موشــکافی کنیــم، مطمئنــا از مجــال ایــن نوشــته خــارج اســت و بــرای آن 

بایســتی مطالبــی در حجــم یــک یــا چندیــن کتــاب بنویســیم.

داده های طرف ایرانی

1. ایجــاد وقفــه در تــالش هــا بــرای کاهــش بیشــتر 
فــروش نفــت خــام ایــران بــه نحــوی کــه مشــتریان 

فعلــی ایــران بتواننــد میانگیــن میــزان فعلــی از نفــت 
خــام شــان را خریــداری نماینــد.

2. قادرســازی بــه بازگشــت یــک مبلــغ مــورد توافــق از درآمــد 
نگهــداری شــده ]ایــران[ در خــارج ]حــدود 4.2 میلیــارد دالر[

3. تعلیق تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا بر:
آ- صادرات پتروشیمی ایران و همچنین تحریم های خدمات مرتبط

ب- طال و فلزات گرانبها و همچنین تحریم های خدمات مرتبط
4. تعلیــق تحریــم هــای آمریــکا بــر صنعــت خودروســازی ایــران و همچنیــن تحریــم 

هــای خدمــات مرتبــط
5. صــدور مجــوز تأمیــن و نصــب قطعــات یدکــی بــرای ایمنــی پــرواز هواپیماهــای غیــر 

نظامــی ایرانــی و خدمــات مرتبــط
6. عدم تحریم جدید مرتبط با هسته ای توسط شورای امنیت سازمان ملل

7. عدم تحریم جدید مرتبط به هسته ای توسط اتحادیه اروپا
8. دولــت آمریــکا در چارچــوب اختیــارات قانونــی رئیــس جمهــور و کنگــره، از تحمیــل تحریــم 

هــای جدیــد مرتبــط بــه هســته ای خــودداری خواهــد کــرد.
9. ایجــاد یــک کانــال مالــی بــرای تســهیل تجــارت بشردوســتانه جهــت نیازهــای داخلــی 

ایــران...
این کانال همچنین می تواند اجازه دهد:

آ- تراکنــش مالــی مــورد نیــاز بــرای پرداخــت تعهــدات ایــران بــه ســازمان ملــل 
متحد

ب- پرداخــت مســتقیم شــهریه بــه دانشــگاه هــا و دانشــکده هــا بــرای 
دانشــجویان ایــران شــاغل بــه تحصیــل در خــارج از کشــور تــا یــک 

مبلــغ توافــق شــده بــرای دوره شــش ماهــه
10. افزایش آستانه)Threshold(برای اخذ مجوزهای اتحادیه 

اروپایــی جهــت تراکنــش مالــی بــرای تجــارت مــوارد 
غیرتحریمــی تــا یــک مبلــغ توافــق شــده.

ســــــــــــــــــــتانده های طرف ایرانی

نگاهی 
دوبـــــــــــــــــــاره 

بـــــــــــــــــــــــــه داده-
ســـــــــــتانده های 

توافق نامـــــه 
ژنـــــــــــــــــــو

واقعــا اگــر آنطــور کــه آقــای 
دکتــر صالحــی مــی گویــد غنــی 

درصــد   20 مــواد  ذخیــره  و  ســازی 
ایــران تــا ایــن حــد بــی ارزش اســت، 

متوقــف  بــرای  اینچنیــن  هــا  غربــی  چــرا 
کــردن آن حریــص بــوده انــد.

تــا آنجــا کــه بــه غربــی هــا و معیارهایــی کــه آنهــا بــرای داوری 
دربــاره برنامــه هســته ای ایــران دارنــد مربــوط اســت غنی 

ســازی 20 درصــد و ذخیــره مــواد 20 درصــد ایــران بــا 
ارزش تریــن و حیاتــی تریــن بخــش برنامــه هســته 

ای ایــران بــوده و اساســا بــه همیــن دلیــل هــم 
همــه  اول  گام  در  آنهــا  کــه  اســت  بــوده 

تمرکــز و انــرژی خــود را بــر ســتاندن آن 
از ایــران قــرار دادنــد.

با   ۵+۱ چند چنــــــدیم؟

کاهــش  بــرای  هــا  تــالش  در  وقفــه  ایجــاد   .1
کــه  نحــوی  بــه  ایــران  خــام  نفــت  فــروش  بیشــتر 

مشــتریان فعلــی ایــران بتواننــد میانگیــن میــزان فعلــی 
نماینــد. خریــداری  را  شــان  خــام  نفــت  از 

بــه بازگشــت یــک مبلــغ مــورد توافــق از درآمــد  2. قادرســازی 
میلیــارد دالر[  4.2 ]حــدود  خــارج  در  ]ایــران[  نگهــداری شــده 

3. تعلیق تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا بر:
آ- صادرات پتروشیمی ایران و همچنین تحریم های خدمات مرتبط

ب- طال و فلزات گرانبها و همچنین تحریم های خدمات مرتبط
4. تعلیــق تحریــم هــای آمریــکا بــر صنعــت خودروســازی ایــران و همچنیــن تحریــم 

هــای خدمــات مرتبــط
5. صــدور مجــوز تأمیــن و نصــب قطعــات یدکــی بــرای ایمنــی پــرواز هواپیماهــای غیــر 

نظامــی ایرانــی و خدمــات مرتبــط
6. عدم تحریم جدید مرتبط با هسته ای توسط شورای امنیت سازمان ملل

7. عدم تحریم جدید مرتبط به هسته ای توسط اتحادیه اروپا
8. دولــت آمریــکا در چارچــوب اختیــارات قانونــی رئیــس جمهــور و کنگــره، از تحمیــل تحریــم 

هــای جدیــد مرتبــط بــه هســته ای خــودداری خواهــد کــرد.
نیازهــای  جهــت  بشردوســتانه  تجــارت  تســهیل  بــرای  مالــی  کانــال  یــک  ایجــاد   .9

ایــران... داخلــی 
این کانال همچنین می تواند اجازه دهد:

آ- تراکنــش مالــی مــورد نیــاز بــرای پرداخــت تعهــدات ایــران بــه ســازمان 
ملــل متحــد

ب- پرداخــت مســتقیم شــهریه بــه دانشــگاه هــا و دانشــکده هــا بــرای 
دانشــجویان ایــران شــاغل بــه تحصیــل در خــارج از کشــور تــا یــک 

مبلــغ توافــق شــده بــرای دوره شــش ماهــه
مجوزهــای  اخــذ  آســتانه)Threshold(برای  افزایــش   .10

اتحادیــه اروپایــی جهــت تراکنــش مالــی بــرای تجــارت 
توافــق شــده. مبلــغ  یــک  تــا  مــوارد غیرتحریمــی 

ســــــــــــــــــــتانده های طرف ایرانی

آقــای دکتــر علــی اکبــر صالحــی رییــس محتــرم ســازمان انــرژی اتمــی در گفــت وگــو بــا ویــژه نامــه نــوروزی هفتــه نامــه مثلــث از منتقــدان توافــق ژنــو خواســته اســت محــل مصــرف اورانیــوم بــا غنــای 20 
درصــد غنــا را نشــان بدهنــد تــا دولــت مجــددا تولیــد آن را آغــاز کنــد.

مقصــود ایشــان ایــن بــوده –و دیگــر اعضــای تیــم مذاکــره کننــده هــم بارهــا از ایــن اســتدالل اســتفاده کــرده انــد- کــه ایــران تعلیــق غنــی ســازی 20 در صــد در توافــق ژنــو را از آن رو پذیرفتــه کــه دیگــر 
نیــازی بــه تــداوم ایــن عملیــات نداشــته و نیــاز خــود در ایــن حــوزه را بــه طــور کامــل تامیــن کــرده اســت. ظاهــر قضیــه را کــه نــگاه کنیــم ایــن اســتدالل درســت هــم هســت. ایــران غنــی ســازی 20 درصــد 
را بــرای تامیــن ســوخت راکتــور تحقیقاتــی تهــران آغــاز کــرد و اکنــون اطاعــات منــدرج در آخریــن گــزارش آژانــس نشــان مــی دهــد ایــران ســوخت الزم بــرای مصــرف 5 ســال ایــن راکتــور را تولیــد 
کــرده اســت و از ایــن منظــر دیگــر نیــازی بــه ادامــه غنــی ســازی 20 درصــد نیســت. در واقــع، در همــان ابتــدای راه هــم اگــر غربــی هــا ســوخت راکتــور تهــران را 
بــه ایــران مــی فروختنــد، اساســا غنــی ســازی 20 درصــد آغــاز نمــی شــد. مدعــای صالحــی و دیگــر اعضــای تیــم مذاکــره کننــده ایــن اســت کــه ایــران دیگــر نیــازی 

بــه غنــی ســازی 20 درصــد نداشــته و بنابرایــن متوقــف کــردن آن هــم نبایــد چنــدان بــا اهمیــت تلقــی شــود.
بــرای مــن جالــب اســت کــه اعضــای تیــم مذاکــره کننــده هســته ای بــرای توجیــه اقدامــات خــود خــرد منتقــدان را چیــزی در حــد و انــدازه صفــر تصــور مــی 
کننــد و عمومــا بــا نســبت دادن ادعاهایــی از بیــخ و بــن نامعقــول بــه آن  هــا و ســپس نقــد فاضانــه آن ادعاهــا، تــاش مــی کننــد نتیجــه بگیرنــد کــه در 

کارشــان هیــچ خلــل و نقصانــی وجــود نــدارد.
آیــا کســی از منتقــدان بــه آقایــان خــرده گرفتــه کــه چــرا غنــی ســازی 20 درصــد را تعلیــق کــرده انــد کــه در جــواب بــه تامیــن نیــاز راکتــور تهــران اســتناد 
مــی کننــد؟! هرگــز چنیــن بحثــی مطــرح نبــوده اســت.  غنــی ســازی 20 درصــد مــدت هاســت روی میــز مذاکــره قــرار دارد و ایــران آمــاده معاملــه بــر 
ســر آن بــوده اســت. مشــخصا از زمــان مذاکــرات مســکو در بهــار 1391 ایــران آمادگــی خــود را بــرای بحــث دربــاره غنــی ســازی 20 درصــد اعــام کرده 
و در پیشــنهادی کــه در آن مذاکــرات مطــرح شــد گفتــه بــود کــه ما بــه ازای ایــن کار را لغــو تمامــی تحریــم هــای یــک جانبــه مــی دانــد. بنابرایــن 
ایــران بیــش از 2 ســال اســت کــه مشــکلی بــا شــکل دادن بــه یــک معاملــه بــر ســر غنــی ســازی 20 درصــد نــدارد و بحثــی هــم اگــر هســت دربــاره 
مابــه ازای ایــن اقــدام اســت نــه اصــل آن. ســوال از تیــم مذاکــره کننــده و آقــای دکتــر صالحــی ایــن نیســت کــه چــرا تعلیــق غنــی ســازی 20 

درصــد را پذیرفتــه انــد بلکــه ســوال ایــن اســت کــه در ازای واگــذاری ایــن امتیــاز بــزرگ چــه دریافــت کــرده انــد؟
تامیــن ســوخت راکتــور تهــران یــک مــاک کامــا حداقلــی و حتــی مــی تــوان گفــت ســاده دالنــه بــرای تعییــن میــزان ارزش غنــی ســازی 
20 درصــد اســت. ارزش واقعــی غنــی ســازی 20 درصــد کــه طبعــا ایــران بایــد بــا روی میــز گذاشــتن آن مذاکــره مــی کــرد و مابــه ازای مناســب 

درخواســت طلــب مــی نمــود، فرســنگ هــا بــا ایــن موضــوع فاصلــه دارد.

چند نکته زیر به طور بسیار خالصه ارزش سیاسی- راهبردی غنی سازی 20 درصد را توصیف می کند:

پاسخی به سوال دکتر علی اکبر صالحی از منتقداِن توافق ژنو
محل مصرف ۲۰ درصد 

اینجاست !

نخســت توجــه کنیــد کــه مــا بــا دو پدیــده مجــزا از هــم مواجهیــم کــه هــر کــدام   .1
ارزش خــاص خــود را دارد ولــی در ادبیــات تیــم مذاکــره کننــده عمومــا بــا هــم یــک 

کاســه فــرض مــی شــود. پدیــده نخســت اصــل غنــی ســازی 20 درصــد بــا هــدف انباشــت مــواد 
هســته ای اســت و پدیــده دوم، حــدود 200 کیلوگــرم ذخیــره مــواد هســته ای کــه ایــران در روز 

امضــای توافــق ژنــو در اختیــار داشــت و گــزارش 20 مــارس آژانــس مــی گویــد اکنــون نیمــی از آن 
را از دســت داده اســت. ایــران در توافــق ژنــو هــر دوی ایــن دارایــی هــای بــا ارزش را از دســت داده و 

در ازای آن مــا بــه ازایــی بســیار ناچیــز بــه دســت آورده اســت.
بــرای اینکــه روشــن شــود غنــی ســازی 20 درصــد و ذخیــره مــواد 20 درصــد ایــران تــا چــه حــد بــا ارزش بــوده   .2

بــه یــاد آقــای دکتــر صالحــی و خواننــدگان محتــرم مــی آورم کــه بنیامیــن نتانیاهــو در ســخنرانی ســپتامبر 2012 
خــود در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل هنگامــی کــه مــی خواســت اصلــی تریــن نگرانــی خــود از برنامــه هســته ای 

ایــران را توصیــف کنــد، دقیقــا بــه همیــن مســئله، یعنــی ذخیــره مــواد 20 درصــد ایــران و ســرعت تولیــد و انباشــت مــواد 
بــا غنــای 20 درصــد، اشــاره کــرد. تــا امــروز روزی نبــوده کــه مقــام هــای امریکایــی نگفتــه باشــند کــه تــا چــه حــد از غنــی ســازی 

20 درصــد در ایــران نگــران بــوده و آرزوی توقــف آن را داشــته انــد. واقعــا اگــر آنطــور کــه آقــای دکتــر صالحــی مــی گویــد غنــی 

ســازی و ذخیــره مــواد 20 درصــد ایــران تــا ایــن حــد بــی ارزش اســت، چــرا غربــی هــا اینچنیــن بــرای متوقــف کــردن آن حریــص بــوده 
انــد. اگــر از منظــر نگرانــی اصلــی غــرب از برنامــه هســته ای ایــران بــه غنــی ســازی 20 درصــد نــگاه کنیــم، غنــی ســازی 20 درصــد بســیار بــا 

ارزش و بلکــه بــا ارزش تریــن دارایــی هســته ای ایــران اســت چــرا کــه فقــط انجــام غنــی ســازی در ایــن ســطح و انباشــت مــواد 20 درصــد تــا 
حــدود 200 کیلوگــرم بــود کــه بــا کاهــش اساســی زمــان Break out  محاســبات امریکایــی هــا را تغییــر داد و آنهــا را پــای مذاکــره ای آورد کــه مــی 

توانســت بــه پذیــرش کامــل برنامــه غنــی ســازی 5 درصــد ایــران در ابعــاد صنعتــی بینجامــد، چیــزی کــه توافــق ژنــو آن را هــم از دســت داده اســت.
آنچــه مکتــوم نگــه داشــتن آن از مــردم ایــران از فــرد صادقــی همچــون دکتــر صالحــی بعیــد اســت ایــن اســت کــه بــه مــردم نگوینــد تــا آنجــا کــه بــه 

غربــی هــا و معیارهایــی کــه آنهــا بــرای داوری دربــاره برنامــه هســته ای ایــران دارنــد مربــوط اســت غنــی ســازی 20 درصــد و ذخیــره مــواد 20 درصــد ایــران 
بــا ارزش تریــن و حیاتــی تریــن بخــش برنامــه هســته ای ایــران بــوده و اساســا بــه همیــن دلیــل هــم بــوده اســت کــه آنهــا در گام اول همــه تمرکــز و انــرژی خــود 

را بــر ســتاندن آن از ایــران قــرار دادنــد.
حــال کــه روشــن شــد از یــک منظــر فنــی- راهبــردی دقیــق، برنامــه غنــی ســازی 20 درصــد و ذخیــره مــواد 20 درصــد دارای ارزشــی منحصــر بفــرد و جایگزیــن   .3
ناپذیــر در برنامــه هســته ای ایــران بــوده، نوبــت بــه ایــن ســوال مــی رســد کــه دولــت حســن روحانــی ایــن ســرمایه عظیــم را در ازای کــدام امتیــاز از کــف داده اســت؟ 

غنــی ســازی 20 درصــد و ذخیــره مــواد 20 درصــد ایــران، چنانکــه گفتــم مهــم تریــن بخــش برنامــه هســته ای ایــران از نظــر غربــی هــا و متوقــف کــردن آن نیــز 
اصلــی تریــن نیــاز و بنیــادی تریــن و فــوری تریــن نگرانــی آنهــا بــوده اســت. یــک معاملــه متــوازن معاملــه ای اســت کــه در ازای برطــرف کــردن فــوری تریــن 

نگرانــی یــک طــرف، متقابــا فــوری تریــن نگرانــی طــرف مقابــل را هــم رفــع کنــد. توافــق ژنــو اصلــی تریــن و فــوری تریــن نگرانــی امریــکا و اســراییل از 
برنامــه هســته ای ایــران را بــا متوقــف کــردن غنــی ســازی 20 درصــد و خنثــی کــردن تمــام ذخیــره مــواد هســته ای ایــران رفــع مــی کنــد امــا در مقابــل 

چیــزی بــه ایــران مــی دهــد کــه نــه تنهــا نگرانــی فــوری ایــران نیســت بلکــه حــاال معلــوم شــده اساســا یــک امتیــاز محســوب نمــی شــود. نگرانــی 
فــوری ایــران در حــوزه هســته ای تحریــم هــای نفتــی و بانکــی اســت و یــک توافــق تنهــا زمانــی مــی توانــد خــوب و متــوزان باشــد کــه غنــی 

ســازی و مــواد 20 درصــد را بــا تحریــم نفــت و بانــک مقابــل بگــذارد و بــه یــک معاملــه شــکل بدهــد. اتفاقــی کــه توافــق ژنــو افتــاده ایــن اســت 
کــه ایــران مفــت و مجانــی مهــم تریــن نگرانــی طــرف غربــی را رفــع کــرده و حــاال بــرای رفــع نگرانــی اصلــی خــود مجبــور بــه مذاکــره 

دربــاره ابعــاد غنــی ســازی 5 درصــد و راکتــور اراک اســت. ایــران در ازای از دســت دادن ارزشــمند تریــن دارایــی هســته ای خــود 
فقــط 4.2 میلیــارد دالر پــول بــه دســت آورده کــه حتــی یــک دالر آن هــم وارد ایــران نشــده و اصلــی تریــن تحریــم هــای غــرب نــه 

فقــط بــه جــای خــود باقــی مانــده بلکــه در ایــن مــدت تشــدید هــم شــده اســت.
ــوده اســت. هــم ســوابق مذاکراتــی و هــم  ــر ممکــن ب ــه ای غی ــد ادعــا کنــد چنیــن معامل ــده نمــی توان تیــم مذاکــره کنن

ادبیــات راهبــردی امریــکا و اســراییل نشــان مــی دهــد کــه اتفاقــا چنیــن کاری ممکــن بــوده اســت. تیــم مذاکــره کننــده 
هســته ای اساســا در ایــن حــوزه اصــرار و مقاومتــی نکــرده کــه بتوانــد ادعــا کنــد چنیــن چیــزی غیــر ممکــن بــوده 

اســت بلکــه یــک راســت منطــق مذاکراتــی غربــی هــا را پذیرفتــه و بــه نــام اعتمادســازی اصلــی تریــن بــرگ 
چانــه زنــی خــود را بــا هیــچ معاوضــه کــرده و حــاال بایــد بــرای کاهــش واحــد بــه واحــد تحریــم هــای نفتــی 

و بانکــی دربــاره غنــی ســازی 5 درصــد، ذخیــره مــواد 5 درصــد و راکتــور اراک –کــه بــا مقاومــت روی 
غنــی ســازی 20 درصــد مــی توانســت آنهــا را تــا حــدود زیــادی مصــون کنــد- مذاکــره کنــد.

امیــدوارم بــرای آقــای دکتــر صالحــی روشــن شــده باشــد کــه محــل مصــرف غنــی ســازی 20 
درصــد کجاســت. غنــی ســازی 20 درصــد بایــد درون اتــاق مذاکــره مصــرف مــی شــد نــه در 

راکتــور تحقیقاتــی تهــران.

جواد رضایی پور



رونمایی از جدیدترین 
اقدام حرفه ای! رسانه 

های حامی دولت و 
آزادی بیان 

و  بــه جــای مجــری صــدا  را  عکــس خبرنــگار خودمــان 
ســیما جــا مــی زنیــم؛ بعــد ایــن ماجــرا را تحلیــل مــی کنیــم! 

ــا + واکنــش خواندنــی مجــری برنامــه ثری
و  بیــان  آزادی  مدعــی  هــای  رســانه  هجمــه  رجانیــوز: 
مردمــی  دانشــجویی-  برنامــه  یــک  بــه  مخالــف  تحمــل 
همچنــان ادامــه دارد و بــا وجــود گذشــت نزدیــک بــه 5 روز 
»دلواپســیم«، تندروهــا و حامیــان  از برگــزاری همایــش 
دولــت بــه آب و آتــش مــی زننــد تــا بلکــه بتواننــد یــک 
حاشــیه و گاف بــرای ایــن گردهــم آیــی بــزرگ پیــدا کننــد.
در آخریــن مــورد خبرگــزاری دولتــی ایرنــا و دیگــر رســانه 
بــا  بــا رییــس جمهــور، حماســه آفریــده! و  هــای همســو 
انتســاب  یــک عکــس مشــابه بــه محســن مقصــودی مجری 
برنامــه تلوزیونــی ثریــا، مدعــی شــدند کــه وی در ایــن 

برنامــه شــرکت کــرده اســت.
  

ایــن رســانه هــا بــا انتخــاب تیتــر توهــم آمیــز » مجــری 
تلویزیــون هــم دلواپــس شــد! +عکــس« بــه دروغ نوشــتند: 
توافــق  از  انتقــاد  بــه  بارهــا  کــه  ثریــا  برنامــه  »مجــری 

هســته ای پرداخته در میان حاضران همایش دلواپســان، 
ــت و  ــا مشــخص شــود مخالفــان دول حضــور پیــدا کــرد ت
پايداري هــا تــا چــه انــدازه در رســانه ملــي نفــوذ دارنــد.«

 
 

ایــن در حالــی اســت کــه عکــس فــردی کــه بــه اشــتباه بــه 
عنــوان مجــری برنامــه تلوزیونــی معرفــی شــده اســت 
»محمــود عزیــزی« خبرنــگار ســایت خبرآنایــن اســت کــه 

تاکنــون مطالــب زیــادی نیــز از وی بــه نــام خــودش در ایــن 
ســایت حامــی دولــت منتشــر شــده اســت.

نکتــه دیگــر آنکــه ســکوت معنــادار ســایت خبرآنایــن در 
برابــر گاف بــزرگ رســانه هــای همســو بــا خــودش طــی 
روزهــای گذشــته نشــان مــی دهــد، ایــن ســایت کــه همــواره 
مدعــی حرفــه ای گــری اســت تــا چــه انــدازه »سیاســت 
ــا آگاهــی کامــل از ایــن  ــا جایــی کــه ب ــد ت زده« عمــل میکن
هــای حامــی دولــت، در  آمیــز رســانه  اشــتباه شــیطنت 
مجــری صــدا  بــا  اشــتباه خبرنــگار خبرآنایــن  انتســاب 
ایــن مســاله  بــه  و ســیما، ترجیــح داده هیــچ واکنشــی 
نداشــته باشــد تــا بــا وجــود ایــن دروغ، نهایــت هجمــه و 
حملــه رســانه ای بــه منتقــدان توافــق ژنــو صــورت بگیــرد.

 
گفتنــی اســت علیرضــا معــزی مدیــر مســئول خبرآنایــن 
نیــز طــی مــاه هــای گذشــته بــا حکــم رییــس دفتــر رییــس 
اطاعرســانی  و  ارتباطــات  معــاون  ســمت  بــه  جمهــور 

دفتــر رئیــس جمهــور منصــوب شــده اســت.
 

روحیــه  اســت،  تاســف  مایــه  آنچــه  دیگــر  ســوی  از 
دیکتاتورگونــه رســانه هایــی اســت کــه بــرای یــک مجــری 
صــدا و ســیما فــارغ از ســاعت کار اداری، حــق حضــور در 
یــک جمــع دانشــجویی و مردمــی را قائــل نیســتند و در 
صدنــد تــا بــا انتســاب دروغ بــه وی، طــوری رفتــار کنند که 
گویــا از ایــن بــه بعــد بایــد هــر کــدام از مجــری هــای رســانه 
ملــی بــرای حضــور در هــر نشســت و برنامــه ای، ابتــدا از 
رســانه هــای حامــی دولــت کســب تکلیــف و اجــازه کننــد.

  
در ایــن بــاره محســن مقصــودی مجــری برنامــه تلوزیونــی 
ثریــا نیــز بــا انتشــار تکذیبیــه ای، بــه نــکات مهمــی اشــاره 
کــرده اســت کــه متــن کامــل آن را از نظــر مــی گذرانیــد 
هــر چنــد  ایــن رســانه هــا بــدون اصــاح یــا حــذف خبــر 
خــود، عمدتــا ترجیــح داده انــد تــا تکذیبیــه مجــری صــدا 
و ســیما در ایــن بــاره را منتشــر نکننــد و بــر دروغ خــود بــه 

مخاطبانشــان پافشــاری کننــد:
 

بسمه تعالی
 خدمــت همــکارن رســانه ای در خبرگــزاری هــای ایرنــا و 
عصــر ایــران و پایــگاه هــای خبــری عصرخبــر، انتخــاب، 

پایــان هفتــه گذشــته خبــری روی خروجــی خبرگزاری هــای رســمی 
کشــور رفــت کــه حاکــی از برگــزاری همایــش بــزرگ »دلواپســیم« بــا 
محوریــت  اجتمــاع »منتقــدان توافــق ضعیــف« در آســتانه مذاکرات 
گام نهایــی توافــق ژنــو بــود. آنچنــان کــه در بیانیــه برگــزاری ایــن 
همایــش اعــام شــده بــود، همایــش »دلواپســیم«  بــه همــت »کمیتــه 
دانشــگاه  دانشــجویی  »بســیج  ایــران«،  ملــت  منافــع  از  صیانــت 
امــام صــادق علیــه الســام« و »بســیج دانشــجویی دانشــگاه امیــر 
شــناخته  چهــره   ۶۰ بــه  نزدیــک  از  و  دیــده  شــده  تــدارک  کبیــر« 
شــده گفتمانــی، سیاســی و دانشــگاهی کــه بــا وجــود تفــاوت در 
ــو مشــترک هســتند،  رویکردهــای سیاســی، در انتقــاد از توافــق ژن
 بــرای حضــور در ایــن همایــش و ســخنرانی کوتــاه در آن دعــوت 

شــده بــود.  
همایــش  ایــن  برگــزاری  خبــر  انتشــار  لحظــه  از  وجــود،  ایــن  بــا 
دانشــجویی، تاش هــای بــرای تعطیلــی و یــا بــه حاشــیه رانــدن 
اســت، چنانکــه  بفاصلــه چنــد  اوج گرفتــه  »دلواپســیم«  همایــش 
ســاعت از انتشــار خبــر، متولیــان ســالن سیدالشــهدا )علیــه الســام( 
شــمار  بــه  دولتــی  نهــاد  یــک  و  شــهید  بنیــاد  مجموعــه  زیــر  کــه 
مــی  رود، بــا وجــود عقــد  قــرارداد اولیــه، بــه بهانــه عجیــب تعمیــرات 
برگــزار  بــه  مذکــور  ســالن  تحویــل  از  ســالن،  ایــن  بــرق  سیســتم 
کننــدگان همایــش »دلواپســیم« ســرباز زده اســت. بــه همیــن دلیــل، 
و بــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه توســط برگزارکننــدگان، مــکان 
برگــزاری بــه ســالن بصیــرت النــه جاسوســی، واقــع در تقاطــع مفتــح 

و طالقانــی منتقــل شــد.

پناهیان: وزیر خارجه قطعا از شما تشکر خواهد کرد
علیرضــا پناهیــان اســتاد حــوزه و دانشــگاه کــه بــه عنــواِن اولیــن 
ســخنراِن ایــن همایــش انتخــاب شــده بودگفــت: برگــزاری چنیــن 
ایــن معنــی  بــه  یــک فایــده آن  جلســاتی دو فایــده اصلــی دارد، 
اســت کــه پشــتیبانی نیروهــای انقابــی اســت کــه می توانــد بــه 
مذاکره کننــدگان قــدرت دهــد. فایــده دیگر برگزاری چنین جلســاتی 
ایــن اســت کــه اگــر چنیــن اقداماتــی پشــت ســر مذاکره کننــدگان 
نباشــد چــرخ انــرژی هســته ای کــه هیــچ، چــرخ کارخانجــات نیــز 
نمی چرخــد. فایــده ایــن گونــه مراســم ها این اســت کــه از نمایندگان 
جمهــوری اســامی حمایــت مــی کنــد کــه بــا پشــتیبانی نیروهــای 
مذاکــره  از  انقابــی  ضــد  نیروهــای  اگــر  باشــند.  موفــق  انقــاب 
حمایــت کننــد مذاکــره کننــدگان توافقــی نخواهنــد داشــت.  وزیــر 
خارجــه قطعــا از شــما متشــکر اســت کــه محکــم آمده ایــد. بنــده 
معتقــدم کــه ایــن نشســت ها می توانــد دشــمن را بــه عقب نشــینی 

وادار کنــد.
تقاضــا  انقابــی  نیروهــای  همــه  از  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  وی 
می کنــم کــه محکــم پــای اعتقــادات خودشــان و منافــع ملــی کــه 
موجب زندگی و رفاه مردم مربوط اســت بایســتند. آقای بازرگان 
گفتــه بودنــد مــن اســام را بــرای ایــران مــی خواهــم امــا امــام مــی 
گفــت مــن ایــران را بــرای اســام مــی خواهــم. مــن وجــود چنیــن 
اختافــی را در هــر جریانــی نشــان ســطحی نگــری آن جریــان مــی 
دانــم زیــرا اگــر مــا اســام را بــرای ایــران بخواهیــم نــه از اســام 
و نــه از ایــران چیــزی باقــی نخواهــد مانــد و اولیــن چیــزی کــه 
خدشــه دار شــود منافــع ملــی ایــران اســت. اگــر مذاکــره موجــب 
رونــق اقتصــادی و عــزت ایــران در جهــان شــود آن وقــت مذاکــره 
در خدمــت ســرافرازی اســت. امــا اگــر مذاکــرات دشــمنان مــا را پــر 
رو تــر کنــد تهاجــم آنهــا را بیشــتر کنــد قضــاوت همــه ایــن اســت کــه 

مذاکــرات بــی ارزش اســت و دشــمن را وقیــح مــی کنــد.
اگــر مذاکــرات  کــرد:  دانشــگاه خاطرنشــان  و  اســتاد حــوزه  ایــن 
موجــب رونــق اقتصــادی و افزایــش عــزت کشــور شــود آن مذاکــره 
در خدمــت جمهــوری اســامی اســت و اگــر مذاکراتــی بــه تقویــت 
جایــگاه جمهــوری اســامی منجــر نشــود ایــن مذاکــره محکــوم بــه 
شکســت بــوده و از طــرف انقابیــون مطــرود اســت. خــوب اســت 
بــه  کــه  مذاکراتــی  کــه  کننــد  اعــام  مذاکــرات  در  مســئوالن  کــه 
تقویــت رفــاه و آســایش مــردم منجــر نشــود، ایــن مذاکــره قطعــا 

محکــوم بــه شکســت اســت.

فریــدون عباســی: پیــام رفرانــدوم یارانــه را بگیریــد و از توهــم 
دانایــی پرهیــز کنیــد

دکتــر فریــدون عباســی رئیــس ســابق ســازمان انــرژی اتمــی نیــز در 
ــگاران گفــت: آن چیــزی  ــا خبرن حاشــیه ایــن مراســم و در گفتگــو ب
کــه اتفــاق افتــاده ایــن اســت کــه حماســه سیاســی  بــه دســت یــک 
جریــان فکــری خــاص مصــادره شــده اســت مــی گوینــد مــا پیــام 
۲۴ خــرداد را نگرفتیــم مــا مــی گوییــم گرفتیــم . شــما هــم پیــام 
کنیــد.  پرهیــز  دانایــی  توهــم  از  و  بگیریــد  را  یارانــه  رفرانــدوم 
افــرادی کــه دچــار توهــم شــده انــد بــه قــول آقــای نوبــری بــه انــدازه 

ــل نمــی شــوند. ــی کشــور ارزش قائ ــه مســائل مل ــال ب تیــم فوتب
عباســی گفــت: یــک توافــق شــتابزده را امضــا کردنــد کــه تبعــات آن 
را هــم بایــد بپذیریــم. ایــن کار مثــل یــک ســنگ اســت کــه کســی در 

چــاه مــی انــدازد و صــد عاقــل بایــد آن را بیــرون بیاورنــد.
دکتــر ناصــر نوبــری: هیــچ یــک از مســئولین، حاضــر بــه جوابگویــی 

بــه انتقــادات حقوقــی مــن در مــورد متــن توافقنامــه ژنــو نیســتند
دکتــر »ناصــر نوبــری« ســفیر ایــران در شــوروی ســابق،  بــا اشــاره 
ــه ســوابق و جایــگاه خــود، خــود را یــک دیپلمــات شناســنامه دار  ب
معرفــی کــرد و اظهــار داشــت، هیــچ یــک از مســئولین، حاضــر بــه 
جوابگویــی بــه انتقــادات حقوقــی مــن در مــورد متــن توافق نامــه 

ژنــو نیســتند.
نوبــری در ادامــه ایــن نشســت در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره اینکــه 
گفــت:  می شــود؟،  رعایــت  مذاکــرات  در  دیپلماتیــک  اصــول  آیــا 
توافــق ژنــو قــرار اســت سرنوشــت کشــور را تعییــن کنــد و آینــده 
فرزنــدان مــا را رقــم بزنــد، از ایــن رو مــا همــه دلواپــس هســتیم. 
وی بــا بیــان اینکــه همانطــور کــه بــرای فوتبــال کشــورمان تیمــی از 
بازیکنــان ملــی و برجســته انتخــاب می کنیــم، افــزود: تیــم مذاکــره 
کننــده هســته ای نیــز بایــد ملــی و شــامل افــراد نخبــه و کارشــناس 

باشــد نــه اینکــه بانــدی باشــد.
دکتــر نوبــری در انتقــاد از توافــق ژنــو گفــت: موافقت نامــه ای کــه 

بهارنیــوز، پارســینه و ...
سام علیکم

 در خصــوص درج خبــری بــا عنــوان »مجــری تلویزیــون 
هــم دلواپــس شــد« در آن رســانه ی محتــرم و انضمــام 
عکــس هــای خبــری، در خصــوص حضــور اینجانــب بــه 
عنــوان مجــری برنامــه ثریــا در همایــش دلواپســیم، نــکات 
زیــر بــه اســتحضار میرســد و امیــد اســت ابتــدا بــه رســم 
اخــاق و اصــاح و ســپس بنابــر قانــون در اســرع وقــت و 

در جــای مناســب منتشــر گــردد:
در  اینجانــب  خوشــبختانه،  یــا  و  متاســفانه   .1
همایــش دلواپســان حضــور نداشــته ام و عکــس بســیار 
مســتند دوســتان از حضــور دلواپســانه ی حقیــر، مربــوط 
از همــکاران خبرنــگار  کــه ظاهــرا  ـ  بــه شــخص دیگــری 
ســایر رســانه هاســت ـ مــی باشــد. ظاهــرا تنظیــم کننــدگان 
خبــر بــا دلواپســی و آشــفتگِی خاطــِر زیــاد، خبــر فــوق را 
تنظیــم کــرده انــد و ایــن گاف رســانه ای را بــدون هیــچ 
تحقیقــی آســمان ریســمان کــرده و بــه ســرعت بازنشــر هــم 
کــرده انــد کــه حداقــل از خبرگــزاری دولــت ـ ایرنــا ـ ایــن 

کار غیرحرفــه ای و عجوالنــه بعیــد بــود ...
 در حالــی کــه بــا یــک جســتجوی ســاده در عکــس هــای 
آن همایــش مــی توانســتند بــه عکــس هــای واضــح تــری 
از فــرد مزبــور دســت یابنــد تــا اگــر شــکی دارنــد بــر طــرف 
شــود. عکــس پیوســت )عکســی شــفاف از آن خبرنــگار( 
اینترنــت  یــک دقیقــه ای حقیــر در  حاصــل جســتجوی 

است.
 

براســتی آیــا حضــور حقیــر در جلــوی جایــگاه همایشــی بــا 
ایــن همــه بازتــاب رســانه ای، مــی توانســت تــا بــه امــروز 
مخفــی بمانــد کــه پــس از ســه روز برخــی متوهمانــه آن را 

کشــف کــرده باشــند!
 

اما در خصوص دلواپســی گروهی از دانشــجویان   .2
و اســاتید دانشــگاه در مــورد توافقنامــه ژنــو، عــرض مــی 
کنــم کــه حقیــر خیلــی دلواپــس ســرانجام ژنــو نیســتم، 
اگــر چــه بنــده هــم بــه دشــمن بدبینــم امــا کل ماجــرا را 
درس و تجربــه ای بزرگــی بــرای ملــت ایــران مــی دانــم، 
تجربــه ای کــه بــه نظــرم از کل فنــاوری هســته ای هــم 
برایمــان مهــم تــر اســت. درســی کــه بــه نظــرم ارزش دارد 
خــون شــهریاری هــا و علیمحمــدی هــا و رضایــی نژادهــا 
و مصطفــی هــا برایــش ریختــه شــود. چــرا کــه ایــن ملــت 
پلمــپ هــا را ســرانجام خواهــد شکســت، مصطفــی هــای 
دیگــر ســانتریفیوژهای نســل جدیدتــر را خواهنــد ســاخت 
و شــهریاری هــای بعــدی صفحــات ســوخت را بهتــر از قبل 
مــی ســازند امــا ملــت ایــران بایــد یــک بــار دیگــر بیازمایــد 
ایــن صداقــت آمریکایــی را. بایــد بیازمایــد نتیجــه خــوش 
بینــی و اعتمــاد ســازی بــرای دشــمن را. از آقــای ظریــف 
هــم ممنونــم کــه بســتر ایــن آزمایــش را بــه خوبــی خــوب 
فراهــم کــرده اســت... بارهــا بــرای ایشــان در مســیر تحقــق 
آرمــان هــای انقــاب دعــا کــرده ام.... مســیر آرمــان هــای 

انقــاب...
 و البتــه امــروز نتایــج آن آزمــون بــزرگ و ظریــف دارد 
مشــخص مــی شــود کــم کــم بــرای مــردم... و همیــن برای ما 
»بــرد« اســت و بــرای دشــمن »باختــی« بزرگتــر از »باخــت« 

هســته ای ســال هــای قبلــش. هــر چنــد ایــن تجربــه بــزرگ 
تکــرار تجربــه ســعدآباد اســت بــرای مــردم. امــا قبــا هــم 
گفتــه ام آزمــوده را آزمــودن رواســت وقتــی تاریــخ را 
فرامــوش مــی کننــد آدم هــا، وقتــی وارونــه مــی نویســند 

تاریــخ را برایمــان رســانه هــا... فتــح الفتوحــی دیگــر...
 

گفتــم آن روز دلواپــس نبــودم خیلــی، امــا امــروز   .3
شــدیدا دلواپســم و نگــران! نــه بــرای ســرانجام ژنــو کــه 
بــرای رســانه هایمــان. بــرای رســانه هایتــان. رســانه هــای 
سیاســت زده مــان. سیاســت زده تــان... بــرای آن هایــی کــه 
همــه چیــز را از عینــک تنــگ سیاســی و حزبــی مــی بیننــد. 
ــاح و طرفــدار  ــه فــان جن ــق ب هــر کــس انتقــاد کنــد متعل
ــه ای  فــان نامــزد اســت.... ایــن چــه رفتــار دیکتاتورمأبان

اســت؛ همــکاران؟! 
 اگــر خــوب و حرفــه ای بنگریــد در آن ســوی میــدان مــی 
بینیــد کــه دشــمن، چگونــه تقســیم کار کــرده اســت و از 
بــه ظاهــر تنــدروی کنگــره و چمــاق تحریــم هــای جدیــد و 
تهدیــدات نظامــی آن هــا در مذاکــرات خــرج مــی کنــد و 
امتیــاز مــی خواهــد. امتیــاز مــی خواهــد بــا چمــاق میــدان 
گرفتــن تندروهایــش... حرکــت تندروهایــش بخشــی از 
ایــن ســو چــه  امــا در  آمریکاســت.  تکمیــل منافــع ملــی 

نتوانــد سرنوشــت کشــور را بــر اســاس مصالــح تعییــن کنــد مــورد 
حمایــت مــا نیســت.

ســفیر ایــران در شــوروی ســابق بــه رییــس جمهــوری پیشــنهاد داد 
افــرادی را از نیروهــای اصــاح طلــب، حامیــان دولــت و توافــق ژنــو 
و در عیــن حــال کارشــناس و نخبــه بــه تیــم مذاکــره کننــده اضافــه 

. کند
جمهــوری،  رییــس  حقوقــی  معــاون  زاده  امیــن  الهــام  از  نوبــری 
مرتضــی ســرمدی قائــم مقــام وزیــر امــور خارجــه، محمــد صــدر 
دیپلمــات  االســام  شــیخ  حســین  خارجــه،  امــور  وزیــر  مشــاور 
و  الیــق  افــراد  عنــوان  بــه  باســابقه  دیپلمات هــای  از  لواســانی  و 
شایســته بــرای حضــور در تیــم مذاکــره کننــده نــام بــرد. وی افــزود: 
نمی شــود بــرای ایــن تیــم دیپلماســی مثــل لــپ لــپ و تخــم مــرغ 

شانســی صبــر کنیــم تــا ببینیــم چــی از آن در می آیــد.

مهــدی محمــدی: نگرانــی مــا از دولتــی اســت کــه چــرخ زندگــی 
مــردم را بــه حیــوان نــاآرام و چموشــی چــون آمریــکا گــره زده اســت
»مهــدی محمــدی« کارشــناس مســائل سیاســی، در ایــن گردهمایــی 

گفــت: دلواپســی مــا از اصــل قضیــه توافــق نیســت چــرا کــه کســی 
کــه کشــتی نظــام را هدایــت می کنــد آن را بــه ســامتی بــه مقصــد 
خواهــد رســاند و از ایــن بابــت نگرانــی وجــود نــدارد. نگرانــی مــا 
از دولتــی اســت کــه چــرخ زندگــی مــردم را بــه حیــوان نــاآرام و 
کنــد  حرکــت  اگــر  کــه  اســت،  زده  گــره  آمریــکا  چــون  چموشــی 
ــد  ــرد. آنهــا هرگــز قصــد ندارن ــه دّره بب فقــط می خواهــد ایــران را ب
گشایشــی در زندگــی مــا ایجــاد کننــد. محمــدی خاطرنشــان کــرد: 
پــروژه آمریــکا در ایــران ایــن اســت کــه مــا را اســتاندارد کنــد. و مــا 
در هیــچ حــوزه ای از نظــر آنهــا اســتاندارد نیســتیم. زیــرا اســاس 
و  آمریکایــی  اســتانداردهای  نفــی  بــر  مبتنــی  اســامی  انقــاب 
اســاس ژنــو ایــن اســت کــه مــا اســتاندارد شــویم. در همیــن راســتا 
مــا اجــازه می دهیــم در مســائل مهــم منطقــه ای موشــکی و در هــر 
حــوزه ای کــه در حــال پیشــرفت هســتیم اســتاندارد شــویم و اراده 
طــرف غربــی ایــن اســت کــه مــا را در نظمــی قــرار دهــد کــه خــود 

می خواهــد.
محمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکل بــزرگ ایــن اســت کــه دوســتانی 
کــه برســر کارنــد قبــول دارنــد کــه مــا بایــد اســتانداردهای آمریکایــی 
را بپذیریــم، گفــت: ماهیــت ارزش هــا و انقــاب اســامی در ایــن 
مســئله مورد نظر آنهاســت و مســئله هســته ای نیســت بلکه مســئله 
هســته ای ســکویی اســت کــه آنهــا را بــه ســمت مســائل ماهیــت 
توافــق هســته ای انقــاب اســامی پرتــاب می کنــد و از ایــن منظــر 
توافــق ژنــو توافقــی اســت کــه ماهیــت انقــاب اســامی را هــدف 
قــرار داده اســت و در ایــن بیــن مســئله هســته ای تنهــا بهانــه اســت.
مهــدی محمــدی تحلیل گــر مســائل هســته ای بــا اشــاره بــه توافــق 
ژنــو گفــت: توافــق ژنــو مســأله اصلــی اش بحــث هســته ای نیســت. 
در توافــق ژنــو دوســتان نوشــتند و امضــا کردنــد کــه مــا اســتثناء 
هســتیم. یعنــی مــا اعــام کردیــم کــه نگرانی هــای شــما غربی هــا بــه 
حــق اســت و حــق داریــد کــه حقوقــی کــه دیگــران دارنــد را بــه مــا 

نمی دهیــد.
وی بــا بیــان اینکــه »امیــدوارم مســئوالن فعلــی مســیری را طــی 
نکننــد کــه یــا راه بازگشــت نباشــد و یــا هزینه هــای آن بســیار زیــاد 
باشــد«، اظهــار داشــت: از نظــر مــن مســأله اصلــی در توافــق ژنــو 
موضــوع هســته ای نیســت. اگــر شــما بــه محتــوای توافــق ژنــو بــا 
دقــت نــگاه کنیــد درمی یابیــد کــه کــم اهمیت تریــن موضــوع در 
ایــن متــن، موضــوع هســته ای اســت. در واقــع آمریــکا می خواهــد 
بــه ایــن ترتیــب ماهیــت انقــاب، اهــداف و شــرایط بنیــادی آن را 

هــدف قــرار دهــد.
اســت  آن  بخــش  آخریــن  ژنــو  توافــق  پاراگــراف  مهمتریــن  امــا   
کــه ایــران اگــر بــه تعهــدات خــود عمــل کنــد می توانــد بــه عنــوان 
یــک عضــو عــادی در جامعــه حضــور داشــته باشــد. ایــن بــه معنــی 
ایــن اســت کــه ایــران تــا هــر زمــان کــه آنهــا اراده کننــد یــک اســتثنا 

خواهــد بــود.

بــه توافــق سیاســی  ایــزدی: چیــن و آمریــکا زمانــی  دکتــر فــواد 
رســیدند کــه چیــن بمــب اتــم داشــت

»فــؤاد ایــزدی« اســتاد دانشــگاه تهــران بــا شــاره بــه اینکــه یکــی 

از مقامــات ارشــد وزارت خارجــه در کتــاب خــود ایــن مســئله را 
مطــرح می کنــد کــه ایــران بایــد کاری کنــد کــه چیــن در دهــه ۷۰ 
انجــام داد، خاطرنشــان کــرد: برخــی می گوینــد ایــران در مواجهــه 
بــا آمریــکا و موضــوع هســته ای بایــد همــان کاری را انجــام دهــد 
کــه چیــن در دهــه هفتــاد انجــام داد و بــه ســمت آمریــکا رفــت امــا 
مشــکلی کــه داریــم ایــن اســت کــه چیــن و آمریــکا زمانــی بــه توافــق 
سیاســی رســیدند کــه چیــن بمــب اتــم داشــت، ضمــن اینکــه چیــن 
ایــران در خاورمیانــه نیســت.چین دردهــه ۷۰ و در زمــان  ماننــد 
جنــگ ســرد بــه ســمت آمریــکا متمایــل شــد، امــا بایــد توجــه داشــت 
کــه ایــن قانــون وجــود دارد کــه هیــچ کشــوری نبایــد در خاورمیانــه 
از رژیــم صهیونیســتی قوی تــر شــود و ایــن برنامــه در دســتور کار 

ــران می شــود. ــع پیشــرفت ای ــًا مان ــا اســت و قطع آنه
در ســال ۲۰۰۸ قانونــی در کنگــره آمریــکا بــه تصویــب رســید کــه 
کــه هیــچ کشــوری در  اجــازه دهــد  نبایــد  آمریــکا  آن  اســاس  بــر 
خاورمیانــه از رژیــم صهیونیســتی قدرتمندتــر شــود و لــذا وظیفــه 
آمریــکا، جلوگیــری از پیشــرفت ایــران اســت. آمریــکا ایــن هــدف 
ــر از رژیــم  ــد کــه نگــذارد ایــران کشــوری قدرتمندت ــال می کن را دنب
صهیونیســتی بشــود و ایــن موضــوع ربطــی بــه مســئله هســته ای 

ــدارد. ن

بــا افتخــار می پذیریــم تــا  دکتــر کوشــکی: عنــوان بی ســوادی را 
نباشــیم بی شــرف  فــردا 

در واکنــش بــه توهین هــای شــرمن بــا لبخنــد می گوینــد مــا بــا آنهــا 
روابــط ایمیلــی و تلفنــی داریــم

محمــد صــادق کوشــکی کارشــناس مســائل سیاســی نیــز دلواپســی 
خــود را این گونــه بیــان کــرد: مــا شــهید ندادیــم تــا آمریــکا کدخــدای 
مــا باشــد، هــزاران کــودک مــا یتیــم نشــده اند تــا کســی تــوان نظامــی 

اصــراری هســت کــه منتقــدان انقابــی و یــا بــه قــول شــما 
تندروهــا حــرف هــم نزننــد؟ نمــی فهمــم. بــاور کنیــد همیــن 
بــرای  اســت  حربــه  بهتریــن  هــا  اعتــراض  و  تجمعــات 
امتیــاز گرفتــن تیــم مــا در مذاکــرات بعــدی. بــرای امتیــاز 
مــا  ببینیــد  بگویــد  آقــای ظریــف  اســت  کافــی  نــدادن... 
تحــت فشــاریم از داخــل، بخــش زیــادی از مــردم اجــازه 
عقــب نشــینی و یــا انعطــاف بیشــتر نمــی دهنــد... همیــن! 

ــه نظــرم خیلــی ســاده اســت و البتــه ظریــف! ب
 دوستان! به جای این که پس از سه روز از یک همایش 
دلســوزانه ی دانشــجویی، انــواع انــگ هــای سیاســی را بــه 
شــرکت کننــدگان بزنیــد و دور تــک تــک عکــس هــا دایــره 
بکشــید و ایــن گونــه در شناســایی گاف هــم بدهیــد، ای 
کاش بــه منافــع ملــی مــی اندیشــیدید. بــا هوچــی گــری 
رســانه ای مــی خواهیــد هزینــه حضــور دانشــجویان و 
اســاتید منتقــد در یــک همایــش دانشــجویی را بــاال ببریــد. 
حتــی بــرای کســانی کــه حضــور نداشــته انــد! اگــر حــق 
بــا شماســت چــرا از بیــان نقــدی دانشــجویی ایــن قــدر 
هراســان شــده ایــد؟! پیشــنهاد مــی کنــم، پاســخ همایــش 
اســاتید منتقــد را بــا همایــش اســاتید مدافــع ژنــو بدهیــد. 
مــن هــم قــول میدهــم بــه همــراه دوســت مشــابهم)!( هــر 
دو شــرکت کنیــم! تــا همایــش شــما دو مجــری ثریــا داشــته 

باشــد! پــس ایــن همــه عصبیــت بــرای چیســت؟!
 

لطفــا یــک بــار دیگــر بــه خبرتــان و کامنــت هــای منتشــره 
ذیــل آن بنگریــد، یــک خبــر دروغ و ده هــا کامنت فحاشــی 
ذیــل آن بــه حقیــر، برنامــه ثریــا و ســازمان صــدا و ســیما... 

بــرای همایشــی کــه شــرکت نداشــته ام...
همیــن  بــه خاطــر  بنــده  کــه  کنــم  ذکــر  هــم  جــا  همیــن   
سیاســت زدگــی رســانه هایمــان در اکثــر جلســاتی کــه هــر 
چنــد دلــم بــا آنهــا همــراه باشــد ولــی احتمــال مــی دهــم 
ســوء برداشــت سیاســی و جناحــی بشــود، شــرکت نمــی 
کنــم... و ترجیــح مــی دهــم، حرفهایــم را در همــان ثریــا 

بزنــم... اگــر سیاســت بــازان بگذارنــد البتــه...
 

امــا متــن خبــر شــما بــه جــز آن عکــس بــی مربــوط   .4
بــود.  عکســش  از  ربطتــر  بــی  کــه  داشــت  هــم  متنــی 
»حضــور مجــری ثریــا کــه بارهــا از توافــق هســته ای در 

برنامــه انتقــاد کــرده اســت در ایــن همایــش نشــان داد کــه 
مخالفــان دولــت و اعضــای پایــداری تــا چــه حــد در صــدا 
و ســیما نفــوذ کــرده انــد...« همــکاران عزیــز، آیــا هــر ایرانــی 
ــا صرفــا  ــه انقــاب و کشــور حــق انتقــاد دارد ی دلبســته ب
انتقــاد حــق کســانی اســت کــه یــا شناســنامه جناحــی ارائه 
کننــد یــا شــما بــه طرفــه العینــی بــرای ایشــان شناســنامه 

جناحــی بســازید؟!
 اکنــون دو ســال و ســه مــاه از شــروع ثریــا مــی گــذرد و 
بــا مــروری بــر اخبــار برنامــه مــی توانیــد ببینیــد کــه ثریــا 
در کنــار مستندســازی از دســتاوردهای علمــی، فنــاوری 
و اقتصــادی کشــور در دولــت هــای مختلــف، تلــخ تریــن 
و  کارشناســی  کامــا  )البتــه  را  نقدهایــش  تندتریــن  و 
تحلیلــی( نثــار دولــت قبــل کــرده بــود. بســیاری از وزرا 
و معاونیــن وزرای دولــت فعلــی در مــاه هــای پیــش از 
انتخابات با حضور در ثریا به عملکرد دولت قبل تاخته 
انــد. مســتندهای انتقــادی ثریــا از نســاجی مازنــدران تــا 
وابســتگی صنعــت نفــت و صنعــت مخابــرات تــا انتقــاد 
از پــروژه خــط اتیلــن غــرب پتروشــیمی، وابســتگی در 
محصــوالت اســتراتژیک کشــاورزی و انتقــاد از مافیــای 
ناعادالنــه  نظــام  نقــد  و  پزشــکی  تجهیــزات  واردات 
ســامت و ده ها برنامه دیگر نمونه ای از مشــی مســتقل 
تــا  بررســی عملکــرد دولــت هاســت.  ثریــا در خصــوص 
آنجایــی کــه برخــی وزارتخانــه هــا در دولــت قبــل علیــه 
ثریــا بیانیــه هــم منتشــر کــرده انــد کــه در فضــای مجــازی 

موجــود اســت.
ایــن همــه گمــان مــی کردیــم شــعارهای نقدپذیــری  بــا   
در دولــت جدیــد فضــا را بهتــر خواهــد کــرد کــه اکنــون 
برخــی  داشــتیم...  اشــتباهی  گمــان  کنــم  مــی  اعتــراف 
حامیــان رســانه ای دولــت ظاهــرا خواهــان خفقــان رســانه 
ای هســتند. ظاهرا دیگر برای برخی رســانه ها »دانســتن، 

حــق مــردم نیســت«
 

امیــدوارم رییــس جمهــور محتــرم ایــن فضــای ُصلــب را 
بشــکنند...

 
محسن مقصودی

مجری برنامه ثریا

کشــور را زیــر ســؤال ببــرد.
مســئله اصــا مســئله هســته ای نیســت. بــه صراحــت مطــرح کــرده 
انــد کــه بعــد از بحــث هســته ای حکومــت دینــی را بایــد تضعیــف 

کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه مطمئــن باشــید اگــر توافقنامــه ژنــو بــا شــکل 
فعلــی ادامــه یابــد از شــما خواهنــد خواســت وهابیــت و بهائیــت را 
بــه رســمیت بشناســید.، گفــت: پذیــرش توافقنامــه بــه شــکل فعلــی 
باعــث خواهــد شــد روزی حجــاب اســامی را هــم بــه نــام حقــوق 

بشــر ممنــوع کننــد.
بــا بیــان اینکــه اگــر مــا امــروز  ایــن کارشــناس مســائل سیاســی 
بــر آمریــکا« جــرم خواهــد شــد، افــزود:  »مــرگ  معتــرض نباشــیم 
نتیجــه خوشــبینی ها و عقب نشــینی ها ایــن شــد کــه آمریکایی هــا 
گفتنــد سیســتم موشــکی ایــران بایــد حــذف شــود امــا ایــن سیســتم 

موشــکی نتیجــه زحمــات شــهید طهرانی مقــدم اســت.
بــا بیــان اینکــه غربی هــا از مــا خواســتند دســت از حمایــت  وی 
حــزب هللا برداریــم، تصریــح کــرد: اگــر مــا امــروز ایــن توافقــات را 
بــا ایــن شــکل ادامــه دهیــم بایــد بــه ســید حســن نصــر هللا بگوییــم 

»خداحافــظ« و دســت از امــام و شــهدا برداریــم.

تــا  کنیــم  اعتــراض  بایــد  امــروز  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کوشــکی 
شــرمنده علیرضــا احمدی روشــن )فرزنــد شــهید احمــدی روشــن( 
نباشــیم، خاطــر نشــان کــرد: امــروز بــا افتخــار عنــوان بی ســوادی را 
می پذیریــم و بــه آن افتخــار می کنیــم تــا فــردا بی شــرف نباشــیم. 
گرفتنــد  بــه ســخره  را  دلواپســی  کــه  و غربــی  دوســتان شــرقی 
بداننــد کــه مــا تمســخر آنهــا را بــه جــان می خریــم و ایــن شــیرین تر 

از آن اســت کــه فــردا شــرمنده شــهدا باشــیم.
ایــن اســتاد دانشــگاه بیــان داشــت: کاندولیــزا رایــس مــی گویــد اگــر 
ایرانــی هــا مــی خواهنــد مســتقل باشــند مــا نمــی خواهیــم ایرانــی 

هــا حتــی بــرق داشــته باشــند ؛ ایــن آینــده مذاکــرات اســت.
شــرمن  روحانــی،  آقــای  باســواد  دوســتان  مذاکــرات  پرتــو  در 
بــه  واکنــش  در  و  می کنــد  ایــران  مــردم  متوجــه  را  اتهاماتــی 
توهین هــای شــرمن بــا لبخنــد می گوینــد مــا بــا آنهــا روابــط ایمیلــی 
و تلفنــی داریــم و وی مادربــزرگ خونگرمــی اســت؛ آقــای روحانــی! 
شــما مجتهــد هســتید زشــت اســت کــه مــن بــه شــما گوشــزد کنــم کــه 

قــرآن می گویــد ایــن مذاکــرات نتیجــه ای نــدارد.
هیهــات مــردم مســلمان مــا توافــق نامــه شــرک و کفــر را امضــا کننــد 
چــون ایرانــی هــا حتــی ارمنــی هایشــان عاشــق ابوالفضلــی هســتند 

کــه توافــق نامــه شــرک و کفــر را امضــا نکــرد.
کوشــکی در پایــان ســخنان خــود گفــت: امامــا! مــا بــه تــو قــول 
می دهیــم نخواهیــم گذاشــت انقــاب بــه دســت نااهــان بیفتــد.
ــا وجــود پرداخــت چنــد قســط، نتوانســته ایم  اســماعیل کوثــری: ب

چیــزی از آن برداریــم
شــورای  مجلــس  در  تهــران  مــردم  نماینــده  کوثــری«  »اســماعیل 
اســامی اظهــار داشــت: مــا واقعیــت مذاکــرات را رد نمــی کنیــم 
چــون هــم منطــق داریــم و هــم مــی توانیم ثابــت کنیم در چارچوب 
معاهــده ان. پــی. تــی هیــچ تخلفــی صــورت نگرفتــه و در همــان 
چارچوبــی کــه خــود اســتکبار جهانــی نوشــته حرکــت کردیم. حرف 
مــا ایــن اســت کــه بــرای منافــع ملــی از حــق خودمــان دفــاع کنیــم.
وی ادامــه داد: بایــد بانــک مرکــزی از تحریــم درمی آمــد و نفــت آزاد 
می شــد و هــر چــه قــدر کــه می خواســتیم می توانســتیم تولیــد 

کنیــم کــه هیــچ کــدام از اینهــا اتفــاق نیفتــاد.
مرکــزی  بانــک  مســئوالن  حضــور  بــه  اشــاره  بــا  کوثــری 
درکمیســیون های مجلــس در دو هفتــه گذشــته گفــت: در گزارشــی 
کــه مســئوالن بانــک مرکــزی ارائــه کردنــد گفتند با وجــود اینکه چند 
قســط پرداخــت شــده، امــا مــا نتوانســتیم چیــزی از آن برداریــم. مــا 
معتقدیــم کــه طــرف غربــی بــه هیــچ یــک از و عده هــای خــود عمــل 
نکــرده اســت. در اینجــا بــه منافــع ملــی مــا خدشــه وارد شــده اســت. 
تیــم مذاکــره کننــده هســته ای کــه قــرار اســت ۲۳ اردیبهشــت مــاه 
بــرای توافــق نهایــی بــا ۱+۵ جلســه برقــرار کنــد، ماننــد رزمنــدگان 

بایــداز منافــع ملــی دفــاع کنــد.

حجــت االســام حمیــد رســایی: افکارعمومــی می دانــد توافــق ژنــو 
اســتقال کشــور را بــه خطــر می انــدازد

 
مــن اوالً از دولــت محتــرم تشــکر می کنــم کــه آن ســالن را در اختیــار 
ایــن دوســتان نگذاشــت. چــون ایــن همــه جمعیــت آنجــا جا نمی شــد. 

واقعــًا روحانی مچکریم.
جلســه  و  کتــاب  و  مصاحبــه  و  مقالــه  صدهــا  اینکــه  دوم  نکتــه 
ســخنرانی در نقــد توافــق ژنــو تــا حــاال برگــزار شــده امــا تــا بــه حــال 
یــک جلســه در دفــاع از ایــن موضــوع ندیدیــم. دولــت محتــرم از 
منتقدیــن عصبانــی اســت و آنهــا را بی ســواد، حســود و افراطــی 
حضــور  ســیما  و  صــدا  در  اینکــه  رغــم  علــی  می کنــد.  معرفــی 
نداشــتیم و رســانه هایمان توقیــف شــده اند امــا افــکار عمومــی در 
اختیــار ماســت و بــا ماســت و می دانــد توافــق ژنــو اســتقال کشــور 

را بــه خطــر می انــدازد.
دکتــر محمــد علــی رامیــن: اگــر آقــای روحانــی مســتقل بودنــد ممکــن 

بــود بــه گونــه دیگــری عمــل کننــد
 

اجــازه بدهیــد بنــده بعــد از ایــن همــه نقــدی کــه از دولــت یازدهــم 
و آقــای روحانــی شــد در یــک کلمــه دفــاع کنــم و آن اینکــه اگــر 
آقــای روحانــی مســتقل بودنــد ممکــن بــود بــه گونــه دیگــری عمــل 
کننــد. آن کســی کــه ایشــان را بــه صحنــه آورد و بــا ترفندهایــی 
باالخــره رأی مــردم را گرفــت و االن هــم تمــام ایــن جریان ســازی ها 
را در داخــل و خــارج، مدیریــت می کنــد؛ اگــر در چنیــن جلســه ای 
فراموشــش کنیــم ظلــم بــه آقــای روحانــی اســت. بــه نظــرم آقــای 
روحانــی نــه نیرویــی داشــته اســت و نــه تجربــه ای و نــه برنامــه ای. 
همــه ی این هــا مســائلی اســت کــه از جانــب همــان شــخص –کــه شــما 

می دانیــد کیســت- بــه او تحمیــل شــده اســت..

دلواپسیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم



بــرای فهــم اینکــه آیــا دولــت یازدهــم قــادر بــه یــک توافــق خــوب در مرحلــه نهایــی مذاکــرات بــا ۵+۱ 
خواهــد بــود یــا نــه، یــک روش مفیــد ایــن اســت کــه ببینیــم دولــت مضــار و منافــع رســیدن یــا نرســیدن بــه 
توافــق نهایــی را چگونــه تحلیــل می کنــد. ایــن بحــث، جــدای از آن اســت کــه بپرســیم دولــت یازدهــم آیــا 
اساســا بــه لحــاظ تــوان مذاکراتــی، درک فنــی- حقوقــی و راهبــرد سیاســی در موقعیتــی هســت کــه یــک 
توافــق خــوب بکنــد یــا نــه؟ بــه ایــن ســؤال در فرصتــی دیگــر خواهیــم پرداخــت و در آنجــا شــرح خواهیــم 
داد اوال مشــخصات یــک توافــق خــوب چیســت و ثانیــا چــرا دولــت آقــای روحانــی اساســا در موقعیتــی 

نیســت کــه بتوانــد یــک توافــق خــوب کنــد.
دو اســتدالل مهــم اکنــون قلــب دفاعیــه دولــت در ضــرورت دســتیابی بــه توافــق جامــع را تشــکیل 
می دهــد. اســتدالل اول ایــن اســت کــه گفتــه می شــود اگــر توافــق انجــام شــود، همــه تحریم هــا علیــه 
کشــور برداشــته خواهــد شــد و دورانــی بی ســابقه از گشــایش اقتصــادی فرا خواهــد رســید و اســتدالل 
دوم هــم ایــن اســت کــه اگــر توافــق حاصــل نشــود تحریم هایــی بســیار شــدید در انتظــار کشــور خواهــد 

بــود کــه می توانــد اقتصــاد کشــور را بــه طــور کامــل بــه اضمحــال بکشــاند.
          هــر دوی ایــن اصــول، بــه نحــو تعجب برانگیــزی ساده اندیشــانه اســت. 
مــن در اینجــا بنــای تفصیــل نــدارم و بنابرایــن فقــط بــه کلیدی تریــن نکاتــی 
ــا ایــن حــد حــاوی  خواهــم پرداخــت کــه روشــن می کنــد ساده ســازی مســاله ت

عمیقــی چه  اشــتباهات  و  ســوء تفاهم ها 
اســت و چــه نــکات کلیــدی ای را از قلــم 

می گیــرد. نادیــده  و  می انــدازد 
کــه               کنیــم  شــروع  اول  اســتدالل  از 

همــه  لغــو  بــا  توافق جامــع  می گویــد 
بازخواهــد کشــور  اقتصــاد  بــه  را  رونــق  تحریم هــا 

گرداند.    
نخســتین نکتــه در ایــن بــاره ایــن اســت کــه نشــانه هایی       فــف 
وجــود دارد کــه حتــی اگــر توافق جامــع بــا همــان مشــخصاتی کــه 
آمریکایی هــا می خواهنــد یعنــی تحویــل همــه چیــز، انجــام شــود 
لغــو کامــل همــه تحریم هــا  نــام آن را  بتــوان  کــه  بازهــم چیــزی 
صراحــت  بــه  آمریکایی هــا  اوال  داد.  نخواهــد  رخ  گذاشــت، 
گفته انــد تحریم هــای مربــوط بــه ممنوعیــت معاملــه شــرکت های آمریکایــی بــا 
ایــران را لغــو نمی کننــد، ثانیــا ادبیــات آمریــکا تــا امــروز بــر ایــن داللــت داشــته 
اســت کــه لغــو تحریم هــا تدریجــی و در طــول اجــرای گام اول -۲۰ ســال از دیــد 
آنهــا- خواهــد بــود نــه یکبــاره و اگــر هــم تحریمــی دســتکاری شــود، 
صرفــا تحریم هــای مربــوط بــه حــوزه هســته ای خواهــد بــود 
و تحریم هــا در حوزه هــای دیگــر ماننــد حقــوق بشــر 
و تروریســم نــه فقــط کــم نمی شــود بلکــه 

تشــدید هــم خواهــد شــد.
ایــن  دوم  نکتــه 

اســت کــه تجربــه رفتــار آمریــکا در توافــق ژنــو بــه مــا می گویــد حتــی اگــر همــه تحریم هــا هــم لغــو شــود ایــن کار 
فقــط بــه طــور رســمی )officially( و روی کاغــذ خواهــد بــود و عمــا آمریکایی هــا نــه می خواهنــد و نــه می تواننــد 
ــزار ایجــاد تغییــر در محاســبات امنیــت ملــی ایــران  نظــام تحریــم را یک شــبه برچیننــد. از دیــد آمریــکا تحریــم اب
اســت و یکــی از بزرگ تریــن هدایــای دولــت روحانــی بــه آمریکایی هــا هــم ایــن بــوده کــه آنهــا را متقاعــد کرده انــد 
ایــن ابــزار بــه خوبــی کار می کنــد. بنابرایــن تــا زمانــی کــه هنــوز چیــزی بــرای تغییــر در ایــران باقی مانــده باشــد، ایــن 
ابــزار بــه طــور کامــل کنــار نهــاده نخواهــد شــد. از حیــث راهبــردی هــم دولــت آمریــکا وارد دورانــی از ضعــف شــده 
اســت و می دانــد توانایــی اش بــرای مداخلــه مســتقیم در بحران هــا و مهــار کشــورهای نافرمــان دیگــر بــه هیــچ وجــه 
بــه انــدازه گذشــته نیســت. تحــت چنیــن شــرایطی آمریــکا نیــاز خواهــد داشــت بــه مهــار قــدرت روزافــزون منطقــه ای 
ایــران ادامــه دهــد و بــه همیــن دلیــل زیرســاخت تحریم هــا را بــرای اســتفاده در پرونده هــای دیگــر حفــظ خواهــد 
ــده بدهــد کــه در آن نوشــته شــده باشــد »تحریم هــا را لغــو  ــه دســت تیــم مذاکره کنن ــو اینکــه تکه کاغــذی ب کــرد ول
کردیــم«. پــس از توافــق ژنــو هــم دیدیــم کــه همیــن اتفــاق رخ داد. بــا اینکــه روی کاغــذ، برخــی تحریم ها تعلیق شــد و 
گشــایش هایی ایجــاد شــد، آمریکایی هــا در عمــل کار را بــه گونــه ای مدیریــت کردنــد کــه حــس »اســتغنای راهبــردی« 
تصــور  کــه  چــرا  ندهــد  دســت  ایــران  بــه 
می کردنــد هــر نــوع گشــایش کنتــرل نشــده، 
می توانــد محاســبات تغییریافتــه در ایــران 

را بــه جــای اول بازگردانــد.
ســومین نکتــه هــم ایــن اســت کــه حتــی اگــر 
همــه تحریم هــا هــم روی کاغــذ و هــم در 
عمــل لغــو شــود، بــاز هــم حداکثــر اتفاقــی 
کــه می افتــد آزاد شــدن برخــی منابــع ایــران 
اســت امــا از آزاد شــدن منابــع تــا ایجــاد رفــاه راه دشــواری اســت کــه مســتقیما بــه تــوان مدیریــت و برنامه ریــزی 
دولــت بازمی گــردد و ایــن نقطــه ای اســت کــه در همیــن ۹مــاه، کارنامــه دولــت در آن بســیار ناامید کننــده بــوده اســت.
بنابرایــن، ایــن وعــده کــه توافــق  جامــع همچــون چــوب جــادو همــه مشــکات را دود می کنــد و بــه هــوا می فرســتد، 
بیــش از آنکــه ریشــه در واقعیــت داشــته باشــد نوعــی تبلیغــات عوامانــه بــا هــدف ســخت تر کــردن کار بــرای 

منتقدانــی اســت کــه معتقدنــد توافــق نکــردن بهتــر از یــک توافــق بــد اســت.
و امــا دربــاره اســتدالل دوم، یعنــی نتیجــه عدم توافــق تشــدید بی ســابقه تحریم هــا علیــه ایــران اســت کــه بایــد 
گفــت کم دقتــی مهمــی در آن وجــود دارد. چنانکــه غربی هــا خــود بــه صراحــت و روشــنی گفته انــد، توافــق ژنــو 
بــرای آنهــا موهبتــی بــزرگ و غیر منتظــره بــوده کــه تقریبــا همــه امتیازهــای کلیــدی را کــه دربــاره برنامــه هســته ای 
ــاره اســت کــه  ــی در ایــن ب ــه آنهــا واگــذار می کنــد. راقــم ایــن ســطور آمــاده بحــث تفصیل ایــران مدنظــر داشــتند ب
نگرانــی فــوری دربــاره برنامــه هســته ای ایــران در ذهــن غربی هــا وجــود نداشــته اال اینکــه رفــع شــده اســت. حتــی 
صهیونیســت ها هــم در واقــع نمی گوینــد ایــن توافــق بــد اســت بلکــه می گوینــد در صــورت تشــدید فشــارها از تیــم 
فعلــی در ایــران امتیازهایــی بســیار بزرگ تــر می شــد گرفــت. در نتیجــه بســیار مهــم اســت توجــه کنیــم آمریــکا 
توافــق ژنــو را یــک توافــق خــوب می دانــد و بنابرایــن بعیــد اســت هرگــز ایــن توافــق را از دســت بدهــد و در صــورت 
شکســت مذاکــرات دربــاره توافــق  جامــع، گزینــه جایگزیــن یــک توافــق  موقــت دیگــر یــا تمدیــد توافــق ژنــو اســت نــه 
آنچانکــه برخــی تصــور می کننــد بــه هــم زدن میــز بــازی از ســوی آمریکایی هــا. آمریکایی هــا می داننــد تنگ تــر کــردن 
حلقــه فشــار بــر ایــران از یــک جــا بــه بعــد می توانــد بــه واکنــش شــدید ایــران و از دســت رفتــن همــه دســتاوردهایی 
بینجامــد کــه از زمــان روی کار آمــدن دولــت روحانــی بــه ایــن ســو بــه دســت آورده انــد. عملگرایــی آمریکایــی اقتضــا 
می کنــد همــه تــاش خــود را بــرای تبدیــل توافــق  موقــت بــه یــک توافــق  دائــم بکننــد امــا اگــر تاش هــا نتیجــه 
نــداد همــان توافــق موقــت را قــدر بداننــد و بــه رونــدی کــه شکســت خورده بــودن آن تجربــه شــده 
بازنگردنــد. بنابرایــن ایــن اســتدالل کــه عدم دســتیابی بــه توافق جامــع فاجعــه خواهــد بــود، 
بیشــتر عوام فریبانــه اســت تــا اینکــه دلســوزانه و مدبرانــه باشــد. عدم تــرس از 
از ملزومــات روانشــناختی مذاکــره خــوب  شکســت مذاکــرات یکــی 
اســت کــه البتــه ظاهــرا دوســتان چنــدان عاقــه ای بــه پــرورش آن در 

خــود ندارنــد.

نقدی بر نگاه ساده اندیشانه به توافق جامع
اینکه می گویند »عدم دستیابی به توافق جامع فاجعه خواهد بود«، بیشتر عوام فریبانه است تا مدبرانه

حتــی اگــر توافق جامــع بــا همــان مشــخصاتی کــه آمریکایی هــا می خواهنــد 
یعنــی تحویــل همــه چیــز، انجــام شــود بازهــم چیــزی کــه بتــوان نــام آن 

را لغــو کامــل همــه تحریم هــا گذاشــت، رخ نخواهــد داد. 
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