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  مقاومت، سخت اما ممكن
رضا باقرپور در توئيتي نوشته: اولش آرايش جنگي  گرفت و ناو 
فرس��تاد. بعد ادبياتش عوض شد و ش��ماره داد. يكمي بعدتر 
۱۲پيش شرط مذاكره رو برداشت. آخر سر هم واسطه فرستاد. 
اين تغيي��رات ترامپ يعني تحركات صنعت هس��ته اي ايران 
جواب داد و ما بايد توان غني سازي اورانيوم خودمون رو به ۱۹۰هزار سو برسونيم. 

سخته ولي شدنيه!
----------------------------------------------------------

 خسارت مالي فتنه سبز
 محمد پ��اداش در توئيتي نوش��ته: آيا مي دانس��تيد حجم ريالي آس��يب ها و 

تخريب هاي اموال عمومي در سال ۸۸، ۶۸ ميليارد تومان برآورد شده بود؟!
----------------------------------------------------------

  عملكرد دو سر برد ستاره خليج فارس
احمد جانجان در توئيتي نوشته: نه كسي بنزين مي فروخت، نه ميعانات گازي 
مي خريد! مي خواستند تنور آشوب را پس از  فتنه۸۸ مجدداً داغ كنند، آن هم با 
ايجاد بحران سوخت در حمل ونقل و شوك يكباره به قيمت ها از محل افزايش 
كرايه! پااليشگاه »س��تاره خليج فارس« اما ميعانات را به بنزين و تحريم دو سر 

باخت را به فرصت دو سر برد تبديل كرد!
----------------------------------------------------------

  برندسازي سياسي
 كاربري به نام حاج فيدل نوشته: به نظرم جوانان انقالبي حتي اگر اميد به پيروزي 
در مقابل جناحين قدرت در انتخابات ندارن، باز هم كانديدا بشن. حداقل اينه كه 
برند هايي از طرف جبهه انقالب معرفي ميشن و مردم مي تونن در چهار سال آينده 

كنش هاي سياسي و اجتماعي اين طيف رو واضح تر ببينن.
----------------------------------------------------------

  قانون جنگل
دكتر عبداهلل گنجی در توئيتی نوشت: چگونه در جهان كفر و بربريت يک كشور 
بخشی از خاك كشور ديگر را ضميمه خاك كشور جعلی ثالث می كند و آن كشور 
جعلی سرزمين يک ملت ديگر را به نام مسئول كشور ديگر سكه بی هويتی می زند. 

امام در چنين موقعی می فرمود: راهی جز مبارزه باقی نمانده  است. 
----------------------------------------------------------

  سند جاسوسي رضاييان
 كاربر ديگري نوش��ته: پيام دهكردي، بازيگر نقش  جيسون رضاييان در سريال 
 گاندو: همين كه امريكا براي آزادي  جيسون رضاييان يک ميليارد و ۷۰۰ميليون 
دالر هزينه كرده به  نظرم بزرگ ترين س��ند جاسوس��ي اين فرد است. جيسون 

رضاييان همان قدر خائن است كه خاوري خائن است. 
----------------------------------------------------------

  اگر موسوي رئيس جمهور مي شد... 
  اميرحسين ثابتي در توئيتي نوشته: بهترين  روايت فتنه همين است كه فرض 
كنيد موسوي سال ۸۸ رئيس جمهور مي شد و حاميان و اعضاي ستادش يعني 
ربيعي، جهانگيري، زنگنه، آخوندي، نوبخت، ابتكار و... اعضاي كابينش مي شدند! 
فكر مي كنيد چه اتفاقي مي افتاد؟ به جاي سال ۹۸، سال ۸۸ در رآكتورهسته اي 

بتن مي رختيم و دالر مي شد ۱3هزار تومان!
----------------------------------------------------------

  از سوزانا تا انفجار نفتكش ها
كانال تلگرامي لبنانيران در مطلبي نوش��ته: درس��ت در سالگرد 
عمليات سوزانا شاهد انفجار دو نفتكش در درياي عمان هستيم كه 
ممكن است مثل عمليات سوزانا، رژيم صهيونيستي در آن دست 

داشته باشد. 
رژيم صهيونيستي يد طواليي در عمليات هاي خرابكاري ضدانساني دارد كه مخفيانه 
انجام شده تا ديگران را بدنام كند و سياست هاي ش��يطاني خود را به پيش برد. در 
تابستان سال ۱۹54 عمليات مخفيانه سوزانا قرار بود در مصر اتفاق بيفتد و اهدافي 
مصري، امريكايي و انگليسي هدف قرار بگيرد تا روابط اين كشورها متشنج شود اما 
سازمان اطالعات مصر اين عمليات را كشف كرد و نام آن را به اسم وزير جنگ رژيم 
صهيونيستي پينهاس الوون ثبت كرد كه مسئول آن بود. استخبارات مصر ۱3يهودي 
مصري را بازداشت كرد. يک نفر از آنها در زندان خودكشي كرد. دولت صهيونيست 
5۱سال اين موضوع را انكار كرد و بعداً با بازگرداندن بازماندگان در عمليات تبادل، 

جزئيات اين عمليات را مخفي نگه داشت. 
الوون يكي از افسران اطالعاتي اش به نام افري العاد، مشهور به جان دارلينگ را به 
مصر فرستاد تا يهوديان مصري را استخدام كند. او تعدادي از جوانان يهودي عضو 
آژانس يهود را استخدام كرد. اين آژانس تالش مي كرد يهوديان را از سراسر جهان 
به فلسطين منتقل كند. آنها عبارت بودند از دكتر يهودي مصري »موشه مرزوق« 
كه در بيمارستان اسرائيلي عباسيه كار مي كرد. رئيس اين شبكه صاموئل عازار بود و 
ويكتور ليفي، روبر داسا، فيليپ ناتاسون، مارسل ويكتورين نينو، مائير زعفران، مائير 
ميوحاس، ايلي جاكوب وتسزار كوهن، ايلی كوهن اعضاي اين شبكه، سپس افسر 
اطالعاتي اسرائيلي ماكس بنت به آنها پيوست. او همان جاسوسي است كه انفجارهاي 
۱۹5۱ بغداد عليه يهوديان را به راه انداخت تا بين يهوديان و بقيه مردم فتنه و نفرت 

ايجاد كند تا يهوديان عراقي مجبور شوند به فلسطين مهاجرت كنند. 

حسن بيگي: 
كارايي موشك هاي ما از اس۴۰۰ باالتر است

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: پس از تحويل 
سامانه اس ۳۰۰ از سوي روسيه به ايران، جوانان ما با ارتقای اين سامانه، امروز 
به جايي رسيده اند كه موشك هايي با كارايي باالتر از اس ۴۰۰ توليد مي كنند. 
»ابوالفضل حسن بيگي« در گفت وگو با ميزان، در خصوص مطرح شدن شايعاتي 
پيرامون درخواس��ت خريد س��امانه اس 4۰۰ از س��وي ايران به روسيه و ممانعت 
روسيه از تحويل اين سامانه اظهار كرد: اساساً جمهوري اسالمي ايران درخواستي 
براي خريد سامانه اس 4۰۰ روسيه نداشته و دس��تاورد هاي پدافندي جوانان ما، 
پاسخگوي نيازهايمان است.  وي با بيان اينكه دشمنان مي خواهند اينگونه القا كنند 
كه جمهوري اسالمي ايران در امور دفاعي خودش نيازمند ساير كشورهاست، عنوان 
كرد: امريكايي ها، چون نمي توانند از برجس��تگي هاي توليدات دفاعي جمهوري 
اسالمي ايران باخبر شوند، به شدت عصباني ش��ده اند و گا ه زبان شان به اين قبيل 
دروغگويي ها مي چرخد.  عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي افزود: رس��انه هاي خارجي تالش داشتند اقدامات بجا و برجسته 
دانشمندان ايراني را خلط كنند و با هدف كتمان قدرت بومي دفاعي كشور، نوعي 
عمليات رواني را در سطح بين المللي عليه جمهوري اسالمي ايران به راه بيندازند.  
حسن بيگي در ادامه گفت: با توجه به شرايط منطقه و با در نظر گرفتن اين نكته كه از 
مجموع چند سامانه دفاعي كه جمهوري اسالمي ايران در اختيار دارد بخش اعظمي 
از آنها بومي محسوب مي شوند، ما اصوالً نيازي به سامانه دفاعي اس 4۰۰ يا اس 5۰۰ 
نداريم.  وي در پايان گفت: پس از تحويل سامانه اس 3۰۰ از سوي روسيه به ايران، 
جوانان ما با ارتقای اين سامانه، امروز به جايي رسيده  اند كه موشک هايي با كارايي 

باالتر از اس 4۰۰ توليد مي كنند. 
----------------------------------------------------------

 وزارت خارجه برگزاري جشن تولد ملكه انگليس
 با پول ايرانی ها را پيگيري كند 

رئي�س كميس�يون فرهنگ�ي مجلس گف�ت: ضروري اس�ت ك�ه وزارت 
خارج�ه و نهاده�اي مرب�وط بررس�ي دقيق�ي نس�بت ب�ه جش�ن تولد 
ملك�ه انگلي�س در س�فارت انگلس�تان در ته�ران داش�ته باش�ند. 
جمشيد جعفرپور رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با فارس، اظهار داشت: برنامه ريزي براي برگزاري مراسم جشن تولد ملكه انگليس 
در سفارت اين كشور در تهران واكنش هايي را در پي داشته است.  وي افزود: اين 
مراسم به دليل محدوديت هاي مالي سفارت انگلستان، با هزينه ايرانيان دعوت شده 
به مراسم برگزار شد.  رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي در واكنش 
به برگزاري اين مراسم توسط سفارت انگلستان گفت: ضروري است وزارت خارجه و 
نهادهاي مربوط بررسي دقيقي نسبت به اين اقدام سفارت انگلستان داشته باشند تا 
عملي خارج از عرف بين المللي و مغاير با عزت و فرهنگ ملي صورت نپذيرد.  جعفرپور 
افزود: از آنجايي كه ملت ايران نگاه مثبتي به انگلستان به دليل فتنه گري هاي متعدد 
اين كشور در طول تاريخ روابط دو كش��ور ندارند، اين اقدام سفارتخانه انگلستان 

حساسيت آفرين است. 

بدعهدي هاي فراوان غرب در خصوص توس�عه 
فناوري هس�ته اي در ايران س�بب ش�ده است 
ايران ب�ه دنب�ال توس�عه درون زاي برنامه اتمي 
خود برپايه توانمندي دانش�مندان ايراني باشد. 
يكي از مهم تري��ن داليلي كه در خصوص توس��عه 
انرژي هس��ته اي با تكيه ب��ر توان دروني از س��وي 
نظام جمه��وري اس��المي ايران مطرح مي ش��ود، 
بدعهدي هاي مداوم كش��ورهاي غربي در مس��ير 
توسعه برنامه هسته اي بوده است. اين مسئله زماني 
مهم مي شود كه بدانيم، يكي از مهم ترين ابعاد جنگ 
رواني غرب عليه ايران تالش بر محروم كردن ايران 
از توسعه داخلي برنامه هسته اي و وابسته كردن آن 
به كمک هاي خارجي اس��ت، اين در حالي است كه 
نگاهي به گذشته نشان مي دهد كشورهاي غربي در 
عمل به تعهدات هسته اي خود به هيچ عنوان صادق 
نيس��تند. يكي از مهم ترين نمونه هاي تاريخي آن 
نيز لغو ده ها قرارداد همكاري هس��ته اي بين ايران 
و كشورهاي غربي در آس��تانه انقالب اسالمي بود، 
البته رفتار غرب در مقابل ايران در خصوص چنين 
مواردي تنها محدود به نظام جمهوري اسالمي ايران 
نمي ش��ود بلكه حتي در دوران رژيم شاهنش��اهي 
نيز غرب از توس��عه برنامه هس��ته اي ايران بس��يار 
هراسناك بود، به عنوان مثال با وجود اينكه ايران در 
دهه ۷۰ميالدي به دنبال تالش براي توسعه چرخه 
سوخت هسته اي بود، اما امريكايي ها از صدور مجوز 
الزم براي فروش تجهيزات الزم به ايران خودداري 
مي كردند. اس��ناد محرمانه نش��ان از مذاكرات تلخ 
دوجانبه ميان ايران و امريكا در سال هاي بين ۱۹۷4 
تا ۱۹۷۸ دارد. مس��ائلي مانند دسترسي به فناوري 
حساس، ذخاير سوخت و تضمين هاي بيشتر موضوع 
مناقشه بين شاه و امريكا بودند. كارشناسان هسته اي 
امريكا بر اين باور بودند شاه با ايجاد زيرساخت هاي 
هس��ته اي، قرارداد يورودي��ف و انعقاد ق��رارداد با 
آفريقاي جنوبي، تحقيقات براي توليد س��الح هاي 
هسته اي سطح پايين را آغاز كرده و مركز تحقيقات 
هس��ته اي اميرآباد در تهران محور اصلي اين برنامه 
اس��ت. در گزارش هاي اين كارشناس��ان آمده بود، 
تحقيقات ايران شامل مطالعات طرح هاي تسليحات 
اين فعاليت هاي محرمانه با يک برنامه غني س��ازي 
ليزري كه در سال ۱۹۷5 آغاز شده، ارتباط مستقيم 
دارد، از اين رو علي اكبر اعتماد رئيس وقت سازمان 
انرژي اتمي مجبور شد س��راغ كشورهايي همچون 
آلمان و فرانس��ه برود تا اين تحريم را جبران كند، 
حتي شاه به دنبال اين بود تا سراغ بلوك شرق برود 
كه بتواند تحريم غرب را در خص��وص عدم فروش 

فناوري هسته اي به ايران جبران كند. 
  با انقالب همه چيز به هم مي ريزد

با پي��روزي انقالب اس��المي برنامه هس��ته اي نيز 
متوقف شد. در جوالي ۱۹۷۹ دولت موقت به رياست 

مهندس مهدي بازرگان ساخت نيروگاه بوشهر را كه 
بزرگ ترين نيروگاه و مهم ترين تأسيسات هسته اي 
دوران پهلوي بود متوقف ك��رد و تمام قراردادهاي 
هسته اي لغو شد. ساير مراكز هسته اي نيز كار خود را 

تعطيل كردند و بودجه اين سازمان قطع شد. 
پس از واقعه تس��خير النه جاسوسي، امريكا تأمين 
سوخت اورانيوم غني شده براي رآكتور تحقيقاتي 
ته��ران را متوقف ك��رد و اين مركز تعطيل ش��د. با 
توقف برنامه هسته اي و تعطيلي مراكز و تأسيسات 
هسته اي دانشمندان هسته اي نيز از ايران مهاجرت 
و كش��ورهاي طرف ق��رارداد با ايران مث��ل امريكا، 
آلمان، فرانسه، انگليس و سايرين نسبت به اجراي 
قراردادهاي منعقده كه قانوني و تحت نظارت آژانس 
بوده و حتي مبال��غ آن را نيز درياف��ت كرده بودند، 

استنكاف كردند. 
ش��ركت كرافتورك يونيون آلمان قرارداد بوشهر را 
در حالي كه نزديک ۲/۸ميليارد دالر در سال ۱۹۷۹ 
صرف اين برنام��ه كرده بود، لغو ك��رد و يک دعوي 
حقوقي در دادگاه هاي بين الملل طرح شد. با توجه 
به تصميم اتاق بين المللي بازرگاني در سال ۱۹۸۲ 
شركت هاي آلماني مجبور به تحويل ۸۰هزار قطعه از 
تجهيزات شدند اما تالش ايران براي گرفتن غرامت 
بابت رآكتور ناتمام و سوخت هسته اي كه هزينه آن 

پرداخت ش��ده بود ناكام ماند. از آنجايي كه در اين 
برهه ايران نمي توانست فشار بين المللي چنداني به 
آلمان وارد كند، لذا مشاجره حقوقي بر سر اين طرح 
ناتمام تا سال ۱۹۸۸ ادامه يافت و سرانجام شركت 
آلماني با حمايت كمس��يون تجارت بين المللي در 
پاريس از اين ماجراي حقوقي پي��روز بيرون آمد و 

هيچ غرامتي به ايران پرداخت نشد. 
  فرانس�وي ها چگون�ه حق اي�ران را بلوكه 

كردند
فرانس��ه نيز پس از لغو قرارداد يوروديف از پرداخت 
س��هم ايران يا تحويل اورانيوم امتناع كرد. در سال 
۱۹۸۰ اي��ران به دنبال اين بود تا س��هم خ��ود را از 
يوروديف بگيرد اما با سركار آمدن حزب سوسياليست 
فرانسه و به قدرت رسيدن فرانسوا ميتران درخواست 
ايران براي مطالباتش رد شد. در پي فسخ اين قرارداد 
فرانس��وي ها اقامه دعوی كردند و شركت يوروديف 
از آنجايي كه اين اقدام اي��ران را موجب عدم تحقق 
برنامه ريزي۱۰ساله خود دانست، تقاضاي خسارت 
كرد. سرانجام پرونده حقوقي با شركت يوروديف در 
سال ۱۹۹۱ حل و فصل گرديد و يوروديف توانست 
۹۰۰ميليون فرانک از ۲ميليارد دالر سرمايه گذاري 
ايران را به عنوان خسارت دريافت كند و ايران نهايتاً 
توانس��ت در مجموع ۱/۶ميليارد دالر از وام اصلي و 

بهره آن را دريافت كند. تا امروز نيز ايران در فهرست 
سهامداران غيرمستقيم يوروديف قرار دارد اما طبق 
رأي سال ۱۹۹۱ حق استفاده از اورانيوم غني شده 

توسط تاسيسات مزبور را ندارد. 
پس از لغو قراردادها و تعطيلي مراكز هسته اي، اين 
بار با ش��روع جنگ ايران و عراق مراكز و تأسيسات 
هسته اي دچار آسيب شد و تنها نيروگاه بوشهر هفت 
بار در طول جنگ مورد حمله واقع ش��د و خسارات 

زيادي ديد. 
  نيروگاهي كه هيچ كش�ور غربي حاضر به 

توسعه آن نشد
در سال ۱۹۸۱ به دليل كمبود شديد برق در كشور 
دولت ايران تمايل به ادامه برنامه هس��ته اي جهت 
توليد برق پيدا كرد. به گفته موسويان ايران تنها به 
دنبال تكميل نيروگاه بوش��هر و ادامه فعاليت هاي 
رآكتور تحقيقات��ي تهران بود تا بتوان��د به ترتيب 
از آنها در توليد برق و حوزه پزشكي استفاده كند. 
ايران در س��ال ۱۹۸3 از آژانس بين المللي انرژي 
اتمي براي دستيابي به توان فني درخواست كمک 
و با هانس بليكس مدير آژانس در اين باره مذاكره 
كرد. هرمن ورا روئيز ب��راي اين كار از طرف آژانس 
انتخاب شد و در اواخر سال ۱۹۸3 از اصفهان بازديد 
كرد اما مخالفت امريكا با آژانس بين المللي انرژي 

اتمي در خص��وص ارائه كمک هاي فن��ي به ايران 
مانع از همكاري آژانس با ايران شد. وزارت خارجه 
امريكا در آوريل ۱۹۸4 تأييد كرد كه هدف امريكا 
جلوگيري از انتقال هرگون��ه دانش فني و فناوري 
هس��ته اي توس��ط تأمين كنندگان خارجي است. 
وزارت خارجه امريكا ط��ي بيانيه اي اعالم كرد كه 
اجازه ارائه فناوري هس��ته اي به اي��ران را نخواهد 
داد و از ديگر كش��ورها نيز خواس��ت ت��ا در دوران 
جنگ ايران و عراق هيچ همكاري هسته اي با ايران 

نداشته باشند. 
در س��ال ۱۹۸4 آيت اهلل خامن��ه اي رئيس جمهور 
وقت با دريافت مجوز از س��وي امام خميني، برنامه 
هسته اي ايران را آغاز كرد و سيدحسين موسويان 

مسئول پيگيري برنامه هسته اي ايران شد. 
ايران براي تأمين ان��رژي به خصوص ب��رق در پي 
راه ان��دازي دوباره نيروگاه بوش��هر برآم��د اما براي 
راه اندازي و شروع مجدد اين نيروگاه نياز به همكاري 
كشورهاي غربي داشت. ايران قصد داشت سوخت 
نيروگاه را از طريق فرانس��ه تأمين كند و س��اخت 
نيروگاه را به شركت هاي آلماني بسپارد. فرانسوي ها 
اعالم كرده بودند نمي توانند سوخت نيروگاه بوشهر را 
تأمين كنند و همچنين آلمان نيز شركت كرافتورك 
را از ساخت نيروگاه بوش��هر منع كرده بود. تصميم 
امريكا براي عدم دستيابي ايران به دانش و فناوري 
هسته اي موجب شده بود تا ساير كشورها نيز مسئله 
برنامه هسته اي ايران را يک مسئله بين المللي بدانند 
و تمايلي براي ادامه كار با ايران نشان ندهند. به اين 
ترتيب مخالفت هاي امريكا با برنامه هسته اي ايران 
موجب شد تالش ايران براي دستيابي به كمک هاي 
رس��مي آژانس و كمک هاي فني كشورهاي غربي 

ناكام بماند. 
حاال غ��رب نيز ب��ه دنبال مح��روم كردن اي��ران از 
دستيابي به فناوري اتمي است. در تمامي بسته هاي 
پيش��نهادي غرب به ايران براي حل مناقشه بر سر 
توسعه برنامه هس��ته اي بحث كمک هاي ضروري 
براي توس��عه نيروگاه هاي اتمي نيز مطرح شده اما 

هيچ كدام به جايي نرسيده است. 
در ميان كشورهاي صاحب فناوري تنها روسيه بود 
كه حاضر به فروش رآكتورهاي هس��ته اي به ايران 
شد، حتي برنامه نوسازي رآكتور هسته اي اراك نيز 
با وجود تعهدات مستقيم كشورهايي همچون امريكا 
به دليل خروج يكجانبه دولت ترامپ از برجام معطل 
مانده و با مشكالت فراواني روبه رو شده است؛ همان 
گونه كه برنامه هايي همچون مبادله آب سنگين با 
كيک زرد نيز به دليل كارشكني هاي انگليس معطل 

مانده است. 
با در نظر گرفتن چنين تجربه هايي است كه ايران به 
دنبال توسعه دروني برنامه هسته اي خود است و به 

هيچ عنوان به پيشنهادهاي جديد اعتنايي ندارد. 

چرا نظام جمهوري اسالمي به وعده هاي هسته اي غرب بي اعتماد است؟

انتخاب توسعه درون زاي هسته اي بر پايه تجربه تاريخي

اين روزها دوگانه مقاومت يا سازش و مذاكره در رسانه ها زياد 
به  چشم مي خورد و بايد به اين پرسش پاسخ داد كه نتيجه 
كدام  يك از اين دو رويكرد، ممكن است به جنگ بينجامد؟ 
به گزارش تسنيم ، سياست و راهبرد جمهوري اسالمي در اين 
روزها مقاومت در برابر ظاهرس��ازي امريكايي ها درباره  مذاكره 
است و دوگانه »مقاومت يا مذاكره« در تحليل ها زياد به چشم 

مي خورد و شنيده مي شود. 
در واقع برخي با القاي دوگانه مذاكره ي��ا جنگ، چنين وانمود 
مي كنند كه اگ��ر به مذاك��ره روي نياوري��م و از طريق مذاكره 
امتيازات مهمي به طرف مقابل واگذار نشود، ممكن است كشور 
در معرض حمله نظامي قرار بگيرد؛ مسئله اي كه هر چند وقوع 
آن بسيار دور از ذهن اس��ت اما موضوعي است كه برخي براي 
تخطئه سياست مقاومت مطرح مي كنند.  مذاكره به شكلي كه 
اين روزها مطرح مي شود، بر سر مسائلي مانند توان موشكي يا 
قدرت منطقه اي است كه همگي جزو مؤلفه هاي قدرت و توان 
بازدارندگي محسوب مي شود. هرگونه مذاكره و چانه زني بر سر 
اين مؤلفه ها، موجب از دس��ت دادن بخشي از توان بازدارندگي 
كشور مي شود و قاعدتاً دشمن هم براي گرفتن امتيازات بيشتر و 
خلع سالح كردن ايران به فشارها ادامه مي دهد تا جايي بتواند ما 
را كاماًل از پاي دربياورد. در واقع اين مذاكره ظاهراً نوعي سازش 
و امتيازدادن براي جلوگيري از هرگونه ستيز احتمالي است اما 
در حقيقت مهم ترين كاركردش آن است كه ايران را از ابزارهاي 
بازدارندگي در مقابل تهاجم نظامي تهي و او را بسيار بيشتر در 
معرض حمله نظامي قرار مي دهد و اين مسئله يک حكم بديهي 

عقلي است. 
اما غير از حكم عقلي، اين منطق كه مذاكرات اينچنيني در واقع 
راه را براي حمله نظامي تسهيل مي كند و نه اينكه تهديد سخت 
را دور كند، به تجربه نيز اثبات شده است و با نگاهي به تجربه ساير 
كشورها مي توان به اين سؤال پاس��خ داد كه مقاومت به جنگ 
مي انجامد يا مذاكره؟ و پيش گرفتن كدام سياست مي تواند كشور 

را بيشتر مصون نگه دارد؟
  ليبي؛ كشوري كه با مذاكره به فروپاشي و جنگ رسيد

از جمله كشورهايي كه تصور مي كرد مشكالت داخلي و اقتصادي 
خود را از طريق مذاكره با امريكا مي تواند برطرف كند، ليبي بود. 
معمر قذاف��ي مانند بس��ياري از رهب��ران دهه ه��ای ۶۰ و ۷۰ 
ميالدي، به مخالفت با سياست هاي امريكا و اسرائيل پرداخت 
و از جنبش هاي آزاديبخش در جهان اس��الم، فلسطين و حتي 

ايرلند حمايت كرد. 
مجموعه اقدامات ليبي موجب شده بود امريكا در سال ۱۹۸۱ 
گذرنامه هاي ليبيايي هايي را كه عازم اياالت متحده بودند باطل 

كند و يک سال بعد تحريم هاي نفتي امريكا آغاز شد. 
در ۹ ژانويه ۱۹۸۶ دولت ريگان نيز اين كش��ور را مورد تحريم 
كامل قرار داد و هرگونه مبادله با ليب��ي تحريم و اموال ليبي در 

امريكا نيز مصادره شد. 

همچنين متهم كردن ليبي در ماجراي ساقط شدن هواپيماي 
خطوط هوايي »پ��ان آمريكن« بر فراز »الكربي« اس��كاتلند و 
همچنين هواپيماي خطوط هوايي »يو تي اي« با شماره پرواز 
۷۷۲ به مقصد پاريس در س��ال ۱۹۸۹، بهانه خوبي بود تا س��ه 
قطعنامه تحريمي ۷3۱، ۷4۸ و ۸۸3 بر ضد اين كشور در شوراي 
امنيت س��ازمان ملل متحد صادر ش��ود. اين قطعنامه ها عالوه 
بر اينكه از ليبي مي خواس��ت عامالن اين دو انفجار را به دادگاه 
بين المللي تحويل دهند، تحريم هاي اقتصادي را نيز عليه اين 

كشور به اجرا مي گذاشت. 
تنش هاي ص��ورت گرفت��ه ميان ليب��ي و غ��رب و تحريم ها و 
درگيري هاي نظامي امريكا عليه اين كشور، موجب شد تا قذافي 
به بهانه »اقتصاد مرفه« پاي ميز مذاكره بر سر توان هسته اي و 
موشكي خود بنشيند چراكه در دوران وي، ليبي با قدرت مسير 
هسته اي شدن و باالبردن توان بازدارندگي و موشكي را در پيش 

گرفته بود. 
فشارهاي اقتصادي و بين المللي عليه ليبي موجب شد رفته رفته 
اين كشور مذاكرات پشت پرده اي را با امريكا براي رفع تحريم ها 
شروع كند؛ مذاكراتي كه بعد از مدتي علني شد و پاي وزير خارجه 
امريكا را به طرابلس باز كرد و امريكايي ها و غربي ها نويد »اقتصاد 

مرفه« را به قذافي مي دادند. 
در سال ۲۰۰3، وزير خارجه ليبي از آمادگي كشورش براي توقف 
كامل برنامه هاي اتمي خود و همچني��ن امضاي پروتكل هاي 
مربوطه خبر مي دهد و از ۲۷ دس��امبر سال ۲۰۰3 جمع كردن 
برنامه هسته اي ليبي با حضور البرادعي و كارشناسان آژانس آغاز 
شد. سال ۲۰۰4 حذف و از بين بردن سالح هاي ليبي هم انجام 
گرفت و برد موشک هاي اين كشور به ۲۰۰كيلومتر محدود شد. 
از بين رفتن صنعت هسته اي ليبي نه تنها اقتصاد مرفه براي آنها 
را به ارمغان نياورد بلكه شخصيت انقالبي قذافي را نيز از بين برد. 
او در مصاحبه اي در ماه هاي پاياني قدرتش به ايران و كره شمالي 
پيشنهاد كرد برنامه هسته اي خود را كنار نگذارند و از امريكا به 
خاطر ندادن پاداش مناسب به ليبي به خاطر برچيدن فعاليت 

هسته اي انتقاد كرد. 
با آغاز انقالب ها در كشورهاي عربي، ليبي دستخوش تحوالت 
شد و قذافي كه از مدت ها قبل روحيه خود را باخته و توان مقابله 

نداشت، مورد حمله كشورهاي غربي به سركردگي امريكا شد. 
با آغاز درگيري ها در ژانويه س��ال ۲۰۱۱ امريكا سفارت خود را 
در طرابلس بست و خواستار مقابله سخت با دولت ليبي شد. در 
نهايت با صدور قطعنامه ۱۹۷3، عمليات »طلوع اوديسه« براي 
اسقاط معمر قذافي آغاز و نهايتاً در مارس ۲۰۱۱، دولت قذافي 
ساقط و خودش در شهر مصراته به  دست مخالفان به طرز فجيعي 
كشته شد.  هم اكنون ليبي كشوري چند پاره است كه يک بخش 
آن در دست دولت مستقر، بخشي در اختيار داعش و قسمت هايي 
نيز تحت سلطه قبايل حامي قذافي است و جنگ داخلي و ناامني 

در ليبي همچنان ادامه دارد. 

يكي ديگر از كشورهايي كه پس از سال ها همكاري با  امريكا نهايتاً 
كارش به حمله نظامي انجاميد، ع��راق بود. بعد از جنگ خليج 
فارس و صدور قطعنامه ۹۸۶ شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
در تاريخ ۱4 آوريل ۱۹۹5 و به دنبال تحريم هاي سازمان ملل بر 
ضدعراق برنامه »نفت در برابر غذا« در اين كشور به اجرا درآمد. 

صدام در سال ۱۹۹۸ به همكاري با امريكا پرداخت و اجازه داد در 
برخي از مراكز حساس اين كشور دوربين نظارتي گذاشته شود  و 
اجازه بازديد از هشت سايت نظامي متعلق به رياست جمهوري را 
صادر كرد. با وجود تمام اين اقدامات، بازرسان سازمان ملل اعالم 

كردند عراق با آنها همكاري الزم را ندارد!
در س��ال ۲۰۰۲ باز هم صدام به بازرس��ان اج��ازه داد به عراق 
بازگردند اما نهايتاً به  رغم همكاري هاي حكومت عراق، جورج 
بوش در سال ۲۰۰3 به بهانه از بين بردن سالح هاي كشتار جمعي 

به اين كشور حمله كرد. 
نتيجه از دس��ت دادن مقاومت و تس��ليم در برابر خواسته هاي 
كش��ورهاي غربي موجب شد تا دو كش��ور منطقه دستخوش 
تحوالت گس��ترده و طوالني ش��ود. هم  اكنون عراق نيز به  رغم 
روي كارآمدن يک حكومت مردمي، شاهد بحران هاي متعدد از 
جمله حضور گروهک هاي تكفيري و تروريستي در اين كشور در 
سال هاي اخير بود و وعده امريكا براي ايجاد امنيت در اين كشور 

نه تنها محقق نشد بلكه مشكالت عديده اي را پيش آورد. 
در ايران نيز تجربه مقاومت يا مذاكره پيش چشم بسياري قرار 
دارد، براي مثال در موضوع هسته اي، بعد از توافق برجام، بخشي از 
توان هسته اي ما به حالت تعليق درآمد يا كاهش يافت اما انتظاري 
كه براي گش��ايش اقتصادي داش��تيم صورت نگرفته و امروز با 
خروج امريكا از برجام و تعلل اروپايي ها در اجراي تعهداتشان، 
جمهوري اس��المي برخي از تعهدات خود در برجام را به حالت 

تعليق درآورد. 
با اين حال در موضوع موشكي، ايران به هيچ وجه راضي به مذاكره 
يا كاهش قدرت بازدارندگي دفاعي خود نشد، هر چند در اين راه 
متحمل تحريم هايي هم شد، اما نتيجه آن كسب قدرت باالي 
نظامي و توان موشكي است كه موجب شده كشورهاي متخاصم 
جرئت حمله نظامی به ايران را نكنند يا در مسائل منطقه و حمله 
داعش به سوريه و عراق، مقاومت موجب شد تا بعد از چند سال 
حكومت داعش از خاك سوريه از بين برود و عراق نيز از گروه هاي 
تكفيري و تروريست خالي ش��ود.  هرچند عده اي تالش دارند 
مقاومت را مترادف با جنگ طلبي تفسير كنند، اما تجربه ساير 
كشورها و همچنين مقاومت ايران در عرصه هاي مختلف نشان 
مي دهد اين سياست نه تنها عامل جنگ نيست بلكه سازش با 

دشمنان موجب پيشروي و زياده خواهي مي شود. 
با توجه به تجربه اي كه از مذاكره بر سر توان هسته اي به دست 
آورديم، اگر در آينده نيز اي��ران بخواهد مجدداً مذاكره اي انجام 
دهد بايد براساس راهبرد مقاومت و از موضع قدرت براي گرفتن 

امتيازات اساسي از طرف مقابل باشد. 

نتيجه مذاکره با امريکا از دست دادن ابزارهاي بازدارندگي است
    تحليل

مهدي پورصفا
   گزارش

نوباوه: سالمت قضايي
پيش شرط رسيدگي به دارايي مسئوالن  است 

نماين�ده م�ردم ته�ران در مجل�س 
نه�م گف�ت: قان�ون رس�يدگي ب�ه 
ام�وال مس�ئوالن نباي�د منحصر به 
زم�ان انتخاب�ات باش�د بلك�ه براي 
ش�فافيت و س�المت اخالق�ي دائمي 
مس�ئوالن، ام�ري ض�روري اس�ت. 
بي��ژن نوب��اوه نماينده مردم ته��ران در 
مجلس نهم، در گفت و گو با فارس با اشاره 

به اجراي قانون آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات و 
مسئوالن اظهار كرد: اين قانون در قانون اساسي، صراحتاً درباره رؤساي 

قوا ذكر شده اما متأسفانه هيچ زماني اجرايي نشده است. 
وي ادامه داد: قانون رس��يدگي ب��ه دارايي مقامات و مس��ئوالن جزو 
ضرورت هاي حكومتداري در يک كشور بوده و تنها مختص كشورهاي 
اسالمي نيست و در كش��ورهاي ديگر هم چنين قوانيني را دارند و به 
خوبي آن را اجرا مي كنند.  نماينده مجلس نه��م تصريح كرد: قانون 
جديدي كه اخي��راً در مجلس به تصويب رس��يد، طيف وس��يعي از 
مسئوالن را دربر مي گيرد. اين قانون نه تنها در موارد خاص همچون 
انتخابات مجلس و رياست جمهوري مطرح است، بلكه براي شفافيت 
از س��المت اخالقي و اقتصادي افرادي كه منصوب خدمت به كشور 
مي شود، ضروري اس��ت.  وي بيان كرد: معتقدم از جمله اين قوانين، 
بايد قوانين ديگري به تصويب برسد كه مي توان به شفافيت هزينه هاي 
انتخاباتي اشاره كرد. در كشورهاي اروپايي و حتي امريكا، اگر فردي يک 
دالر به يک كانديداي رياست جمهوري كمک كند، بايد سازوكارهاي 
قانوني آن ثبت شود. قانون رس��يدگي به دارايي مقامات و مسئوالن 
حتي اگر درصدي به صراحت اجرا شود، جلوي بسياري از مشكالت و 
سوء رفتارها را در كشورها مي گيرد.  نوباوه اظهار كرد: سوابق تاريخي 
در نظام ما نشان مي دهد، سوء رفتارهاي اقتصادي و اخالقي و اختالس 
در مواردي در بين خواص رخ مي دهد. اين امر نه تنها زنگ خطر بوده، 
بلكه نشان علمي از يک پديده  است، يعني خواص با دست داشتن در 
رانت هاي خاص و اس��تفاده كردن از امكانات دولتي به اين آفت دچار 
شده اند.  وي بيان كرد: براي اجراي قانون رسيدگي به اموال مسئوالن 
ابتدا نظام اسالمي بايد بگويد كه چرا اصل مسلّم قانون اساسي درباره 
رؤساي قوا اجرايي نشده است. ما شاهد حجمي از اتهاماتي بوديم كه 
متوجه رؤس��اي جمهور بوده اما اين قانون درباره آنها اجرايي نش��ده 
اس��ت. قوه قضائيه بايد اجراكننده قانون رسيدگي به اموال مسئوالن 
باشد، اما پيش شرط آن اين است كه خود اين قّوه اصالح شود، در اين 
صورت مطمئن باشيد قواي مجريه و مقننه، جرئت ارتكاب عمل غلط 
ندارند. در همه جاي دنيا قوه قضائيه فصل الخطاب است.  وي يادآور 
شد: الزمه اجراي قانون رسيدگي به اموال مسئوالن اين است كه قوه 
قضائيه داراي صحت كامل اخالقي و اقتصادي باشد و اين نكته مورد 
تأكيد خود رئيس اين قوه نيز قرار گرفته است. قانون رسيدگي به اموال 
مسئوالن خوب است، البته مشروط به آنكه اجرا شود و حين اجرا هم 

نقايص آن برطرف شود. 
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