
 

   استیاست ها الزاميد نظر در سيتجد

  ميران هستينگران ا
  د گرفتي را بای حمله نظامیجلو

  ن احتمال استين بدتريا
  
 یاسي سیک جمع بندی کشور یط بحرانیرامون شراي، جبهه مشارکت پ٨۵آستانه سال  در

ت ي حاکمیاست اتمي از سی مربوط به بحران ناشین جمع بندین بخش ایعمده تر. منتشر کرد
 پرداخته شده و یز بدرستياست نين سی ایربنای است، اما به زی اسالمی جمهوریکنون

، که یليه تحليانين بیا.  کشور شده استینانه آن در چارچوب مصالح ملير واقع بييخواهان تغ
 جبهه  یاسي سیه هايانين بیق تري از دقیکید یم، شایما بخش مقدمه آن را کوتاه کرده ا

ه يانين بیدرا. ز شده استي خسته کننده در آن پرهی هایه پردازي حاشمشارکت باشد که از
  :آمده است

  
 کشور بوده و به یت ارضي مسؤول حفظ استقالل و تمامیرندگان فعليگ  مين و تصميمسؤول

 که اشتباه بودن آنها بارها و بارها ییها استيد به خود اجازه دهند با اتخاذ سیچ وجه نبايه
  . محاسبات اشتباه خود کنندیران را قربانیع ملت اتجربه شده است مناف

انه موجود در جهان نه یجو   سلطهیها  استيم راه مقابله با سیذکر شوم متيدان  یما الزم م
 یران متحد میه اي که همه جهان را علیا  خصمانهیها  است و نه اتخاذ روشیکار نظامراه

 را یرانی است که جامعه ایش گرفتن راهيان در پيرانی ایکند بلکه تنها راه احقاق حق مل 
  . کندی به جهان معرفیطلب و عقالن  جو و آرامش  ک، صلحي دموکراتیا  جامعه
 یها   دولتی از عالئق اصلیکیم سابق همواره ی از زمان رژیا  هستهی به انرژیابيدست

 یها  یث نگران به لحاظ کاربرد دوگانه عمًال باعیا   هستهی انرژیاما فنآور. وقت بوده است
 یها  ی از نگرانیکین مسأله به یالملل ا ني نظام بیط فعلی شده و بخصوص در شرایجهان
  . ل شده استی تبدیالملل ني در سطح بیاصل
  .ستيسر نير تعامل با جهان ميز از تقابل و انتخاب مسي جز با پرهین فنآوری به ایابيدست

ز با شناخت درست از روابط ي و نینآورن فی به ایابي درک ضرورت دستدولت اصالحات با
ن ی ایساز   بر آن شد تا با شفافی اسالمیه جمهوريغات سوء علي و بخصوص تبلالملل نيب

گر ی دی از سویت جهانيامن کشور به صلح و یالملل نيکسو و نشان دادن تعهد بیها از   تيفعال
مدت از دست نرود و  از در درین فنآوری به ایابيه هم امکان دست حرکت کند کیريدر مس

 خود را با یاسي س-ی  اقتصادیهای ن حق همکاریت شناختن ايا به رسمان بيهم همه جهان
  .تر کنند  ران گسترده و گستردهیا

   بهیا   هستهید انرژي تولی کشور برای ملیها تيظرفدانند که   ینظران م  همه صاحب
 یا ندهي آ دریا   هستهین انرژيتأم یر براين مسيت در اي در صورت موفق است کهیا گونه
 از یکيز ين نکته نيم و ايه و وارد کنير نقاط جهان تهيد سوخت آن را از سايک باينزد

 تعامل با جهان سوق ی کشور را به سویا   پرونده هستهید که مسؤوالن اصل بویعوامل
  .داد  یم

 و هر  داده شودحين آن توضيد به طور مفصل توسط مسؤولياست باين سي ایدستاوردها
ن دستاوردها ی داخل و خارج ایغاتي تبلیاهوي در هیان شده است ولياز آن ب ییها  چند گوشه

  . مردم روشن نشده استی برایهنوز به طور کاف
 ین جمهوريها و مسؤول استيرده در سرات گستيي نهم و تغیاست جمهوريبا انتخابات ر

ن ی ای و وقتجاد شديران ايکننده با ا  ره مذاکيی اروپایها   در طرفید جدي تردیاسالم



 

 ی خارج استيل شد که مقامات ارشد کشور تهاجم و پرخاش را در سیدها به باور تبدیترد
ران کمک یه ايجاد اجماع علی اتخاذ کردند که تنها به ایند و مواضع سرلوحه کار خود قرار داد

  .کرد
 انی و جریطلب   اصالحیکیزي و فی که حذف فکریاست داخلي در کنار سی خارج استين سیا

شاند که  کین مسأله را به موضعي خارج را به دنبال داشت طرفیايتعامل مثبت و سازنده با دن
ن صورت ی است در ایهی ساخت و بدی حل موضوع را منتفایعمًال هر گونه مذاکره بر

ران بود يه ايل عیجاد اجماع جهانيکا در اي آمریق دولت اصالحات که ناکامين توفيتر  عمده
کا موفق شد ی دولت آمرین بار پس از انقالب اسالمي اولیو برابه سرعت از دست رفت 
 تقابل یعنیود نه خیری دیران را سازمان دهد و به آرزویه اي علیرسمًا و علنًا اجماع جهان

  .ران برسدی ای اسالمیهمه جهان با جمهور
ران شد و یه اي علیجاد اجماع جهانی ایکدست فعلیت ي حاکمیها  استيجه سيخالصه آنکه نت

ت دور شرفي پی برای جهانیها   از فرصتیريگ  ها از امکان بهره قت کشور را ساليدر حق
 ید براینک دوباره بایرار داد که ا ملت قی را فرارویريکرد و در عوض بحران فراگ

مًا يه دود آن مستق کییها  می از تحریی رهایدان شود و براي وارد میت ارضيماماستقالل و ت
  .به چشم ملت خواهد رفت کمر بربندد

 یم و جنگ هراسيکنند ما از تحر  ین مربوطه رسمًا اعالم مي تعجب است که مسؤولیجا
 ید سرنوشت کشور را که امانتی و بان امانتدار مردم هستندين مسؤوليکه ا  یم در صورتيندار

ت و يبرند نه آنکه کشور را که در امنشرفت بياست در دست آنها به سمت آرامش و صلح و پ
 کوتاه به سمت یاند در مدت ل گرفتهی تحویالملل نيگاه مورد احترام و مقبول بیآرامش و جا

 رفاه و ی انتخاباتیجه کجا و شعارهاين نتيا. ببرند و آن را افتخار جلوه دهندین بحرانيچن
  .  مردم کجایها  و آوردن نفت بر سر سفرهیادانآب
ان خواهد بود و اگر ری این ضرر آن انزوایم که کمتریا رفته قرار گیا  ا در مرحلهنک میو ا
 یريگ  د فقر، اوجید شاهد تشدیابد آنگاه بای خصمانه در دو طرف ادامه یها استين سیا

 ... کشور وی و صنعتیها، توقف رشد علم  هی، فرار مغزها و سرمای اجتماعیها ی ناهنجار
بود که به نظر   کشوریت ارضيتمامد نگران ی بایه به طور جدا گذشته  نیم و از همه ايباش
 قرار ی خارجیها   مورد سوء استفاده قدرتیپوش  رقابل چشمي غیرسد به عنوان ابزار  یم

 منافع یدارد تا برا  ی را به فکر وا می دلسوزیرانین دورنماست که هر ایا. خواهد گرفت
  .کند یشیاند  چارهت کشور خود ي و امنیمل

م تا ين کشور خود را بخوانيدارد تا مسؤول  ی از سرنوشت کشور و ملت ما را بر آن مینگران
 رفع آالم ی برا شند به فکر چارهینديق خود برقابل تحقي غیها  ییگرا  ش از آنکه به آرمانيب

 یار به سفره مردم اضافه کنند و کیلقمه ناناند  گونه که خود وعده داده  مردم باشند و همان
  .ل کندي را بر کشور تحمینيب یشيرقابل پي ناخواسته و غیري و درگک تقابلینکنند که 

شرفت ي رشد و پی برایه همه جوامع بشرياز اوليه نت است کي صلح و امنی ما ندایندا
 یها استي و سی نادرست داخلیها  استي که در تقابل سميران هستینگران اما . است

  .ول گردد آماج تطایانه خارجیزورگو
 که در آتش کوره مين انقالب قرن هستيتر  ی و مردمی اسالمی جمهوریما نگران دستاوردها

روست   نیاز ا. ن خود ما به باد فنا برودي بزرگ و محاسبات اشتباه مسؤولیها  انتقام قدرت
 انيم بيدان  یران آنچه را که صالح میخ این فراز تاریتر  م در حساسيده  یکه به خود حق م

ن ي و تعصب غلبه کند و مردم و مسؤولینيت بر خودبیر و درايد که عقل و تدبين امیم بدیدار
  .ن بحران را به سالمت پشت سر بگذارندی ایر، وحدت و همدليکشور بتوانند با تدب

امروز ل ين دلي از سال قبل است و به همتر  ن گام عقبیچندت امروز ما ي است که موقعیهیبد
  . است گذشته استیا  هستهی از فنآوریريگ   که الزمه بهرهیتمادساززمان صحبت از اع
  .اوضاع باشد یساز  خارج کردن کشور از بحران و آرامد ی بایاقدام اول و ضرور



 

 و به شود  یده نمي منطق و عقل شنیخراش، صدا  غات گوشي و تبلی پرتنش کنونیدر فضا
 است که دو مرحله یعيم و طبیرشم  یط عبور از بحران را برمینجا تنها شراین جهت در ايهم
 ی از جمله استفاده از فنآوری جهانیها   از فرصتیريگ   و بهرهیساز  اعتمادیعنی یبعد

  .ر خارج شودين بحران فراگی قابل بحث هستند که کشور از ای به شرطیا  هسته
ران و در يه اي علی اجماع جهانم و انزوا وي از تحریري، جلوگهدف ما در عبور از بحران

ر محتمل به نظر يار غينه بسين گزي است هر چند ای از اقدامات نظامیريشگين حالت پيبدتر
  .رسد  یم

  . کشور است برطرف شودی که متوجه منافع ملییها دید تهدیقت در عبور از بحران بايدر حق
 مختلف ی و نهادهایاسيس یها   همه مردم و از جمله همه گروه کسانی که به ییدهایتهد
  .رو خواهد کرد  ت را با بحران روبهيحاکم
 ی برایا  د بهانهی حتمًا بای مسلط خارجیها م که قدرتیرید بپذی خروج از بحران بای برا)١

ن بهانه را به دست آنها ین ما ايد مسؤولیبدون ترد. ران داشته باشندیه اي علیساز  اجماع
ها حداکثر استفاده را   ن بهانهین دشمن را مالمت کرد که چرا از اتوا  ینجا نمیاند و در ا داده
ها و   ن بهانهيد چنیبا. ها است  است که دشمن در صدد استفاده از فرصتیعيکند، طب  یم

  . او فراهم نکردی را براییها  فرصت
ات يت ادبي دگرگون شده کشور، حاکمیاست خارجيس جمهور، سيمتأسفانه اظهارات رئ

 ییروهاي نیري کارگ ت، بهي وابسته به حاکمیها  ا در همه رسانهيانه با دنیجو   تقابلخصمانه و
ها   ییجو  ن بهانهیاند همه و همه به ا  شناخته شدهی و داخلیخارجاست ي در سیکه به تندرو

  .دامن زده است
 و عالم کشور ایطلب   و صلحییزدا  است تنشيم رسمًا و علنًا سيکن یشنهاد مين قدم پيدر اول

 مناسب اتي از ادبی فعلیزا  تراش و خصومت  ات دشمني ادبیرد و به جايد قرار گيمورد تأک
  .ن کشور کنترل شودي گفتار و رفتار مسؤولیاستفاده گردد و به طور جد

 یها تي فعالیم بود که توقف دائميه شاهد آن خوای بزودی در صورت تداوم روند فعل)٢
 یالملل  ني بی و قانونیقات به صورت اراده حقوقي کوچک تحقارياس بسي در مقی حتیا هسته

کا ی توسط دولت آمری ما که حتیحق مسلم ملن صورت یل خواهد شد و در ايبر کشور تحم
ه از دست خواهد شي همی اشتباه برایها  استيت شناخته شده بود به خاطر سيهم به رسم

  . آن افتخار کند بتواند بهکدستیت يحاکمست که ي نین دستاوردیا. رفت
ی  منزویتيج ما را در موقعیحد بتدرت سازمان ملل متي امنیم شورايمقاومت در برابر تصم

و شتر ي بیتر قرار خواهد داد و هر روز که بگذرد بازگشت از اشتباه خسران  تر و سخت 
 یام بريکن   یشنهاد مين لحاظ پيبه هم.  خواهد گذاشتیرقابل جبران بر جاي غییها انیز
، با ی و تا زمان خروج از بحران و آغاز دوباره روند اعتمادسازیالملل نيکستن اجماع بش

 چرخه سوخت مربوط به یها تيه فعاليه صورت داوطلبانه کل بی قبلیها استيبازگشت به س
  .دیق درآي کشور به حالت تعلیا  هسته
ن یبنابرا. ه استدا کرديران ارتباط پی با سرنوشت آحاد ملت ایا  نک مسأله هستهی ا)٣

 شوند و منافع و عواقب آن را به آگاه ن دانشي از ابعاد مختلف ای بخوبمردم است یضرور
 و ی و کارشناسان زبده فنی فعال ملیها  انی مشارکت دادن همه جر. درک کنندیدرست
 ی به حفظ وحدت ملیانیها، کمک شا ی ريگ  مي مختلف در روند تصمیها  دگاهی با دیاقتصاد
 ی را به حداقل خواهد رساند به درستینکه امکان انحراف از منافع ملیو ضمن ا. د کردخواه

 ی خارجیها   قدرتید داد که مقاومت در برابر آن برا را چنان سمت و سو خواهیاراده مل
  .ار مشکل خواهد بوديبس
  در کشور به صورتیا   مسأله هستهیريگ  مين تصميمسؤول یط فعلیار بجاست در شرايبس

به  ح کنند وی مردم تشری خود را برایها  استي سی مثبت و منفیامدهاي و روشن همه پ شفاف



 

کنند و    ی مینيب  شيها پ  استين سی را از تداوم ایان کنند چه سرنوشتيصورت کامًال واضح ب
   .رندیه عواقب اقدامات خود را بپذي کل تيمسؤول

ا يده شود ی اصرار ورزی اشتباه جاریها  استيکند اگر بر س  ی ثابت می ما به خوببهتجر) ۴
ا به ناگهان و يش خواهد رفت ي از جهان پیا  ار با بخش عمدهي تقابل تمام عیکشور به سو

ج با بروز يا بتدريم شد و ي طرف مقابل خواهیها م همه خواستهيط تسلين شرايدتردر ب
ن هر سه حالت به ي ا عدول خواهد شد کهیمشکالت روزافزون گام به گام از مواضع قبل

   . استیه منافع مليان کشور و بر عليز
 کشور نخواهد بود یالملل  ني تنها مشکل بیا  ن روند، پرونده هستهیبعالوه در صورت ادامه ا

 را متوجه یشتريشتر و بي بیها  تین سو و آن سو محدودی فشار از ایها  ج حلقهیبلکه به تدر
ار ي بسی چند بعدیمعما به صورت یا  هستهیک بعدواهد کرد و مشکل از مسأله تکشور خ

 یرسد، در حال  یرممکن به نظر ميا غیتر   ار مشکليل خواهد شد که حل آن بسی تبدیا  دهيچيپ
ت به ي امنی در شورای کنونیاسي را از روند س خودیا  م پرونده هستهياکنون بتوان  که اگر هم

ن يمابي فم توانست مسائليم مطمئنًا خواهيازگردان بی اتمی انرژیالملل ني در آژانس بیند فنرو
  .ميتر حل و فصل نمائ  ی طوالنی در مدتی منطقیکشور و جهان را در روند

کا به يت و به خصوص آمري امنی صاحب نفوذ در شورایگو با همه کشورها و  گفت )۵
 ی، ولديپوش  د از آن چشمي است که نبای از روند حل و فصل موضوع، امکانیعنوان بخش

کا آن هم نه فقط ي مذاکره با دولت آمرین فعلياست مسؤوليشود س  یده مياگر آن طور که شن
مذاکرات ن ي است ایا ر مسائل و از جمله مسأله هستهيدر موضوع عراق بلکه در مورد سا

  .ردي ملت صورت گی و با اطالع کافد شفافيبا
ز بدون ي نیهمدل. دولت است ملت و یازمند همدليخروج از بحران و نجات کشور ن )۶
 ی برایا  ن ارادهياگر مسؤول. ستيسر ني میريگ  مي و تصمیساز  مي در روند تصمیفکرهم

ن اراده را عمًال نشان دهند یک خود در داخل ايد با رفتار دموکراتیخروج از بحران دارند با
 آماده است یرانیاد هر یترد  یب.  قرار دهندینيران مورد بازبیو رفتار خود را با جامعه ا

ها و   ی ش آمده دلخوري سرنوشت کشور پی که برایريط خطی کشور خود در شرا نجاتیبرا
نه اصالح یت و هزين خود، مسؤولي موجود را به کنار بگذارد و در کنار مسؤولیها  هیگال
  .  اشتباه دولت خود را بپردازدیها  استيس

 کشور و سعادت و رفاه یت ارضيان، تمامری ای اسالمی ما مهم است حفظ جمهوریآنچه برا
  .م کردي فروگذار نخواهی و کوششیچ فداکارين راه از هی است و در املت
د یآ ی به صدا درمیري سو ناقوس خصومت و تقابل و درگ که از هرییاهوي پرهی در فضا)٧
ها   ن همه انسای برایه الهیک هدی به عنوان صلح یما برا.  سر دادی صلح و زندگید ندایبا

 یشتر مشخص مي ارزش صلح بیم و وقتي قائل هستیفارغ از اعتقاد و نژاد آنها ارزش اول
  .ميا مشاهده کني دنیطلبانه را در همه جا   جنگیها  استيشود که حاصل س 
طلبان   ن جا از همه صلحياز هم. د صلح استيشه ما و به خصوص در سال جدياز همين

شند و یدني صلح بین آتش جنگ و ترور، به ائتالف برا خاموش کردیم برايخواه  یجهان م
ا به يطلب دن  رهبران خودخواه و جنگی خود را فراتر از صدایطلب   صلحیتالش کنند تا ندا

  .ان برساننديگوش جهان
   جهالت، ها  یخودخواهم ملت ما را در پناه خود از شر يخواه  یم مياز خداوند رحمان و رح

 خود و جهان یها رنده سرنوشت ملتيگ  مي دارد و به آنها که تصم مصونها  ییو زورگو ها
  .ت کندیر و عقل عنايهستند انصاف و تدب

  
 


