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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ اپريل ٠٣

 !ی را سر کشيدئ ای، جام زھر ھسته سيدعلی خامنه
  

به اين ترتيب، سيدعلی . آخرين دور مذاکرات ميان ايران و گروه پنج به عالوه يک در لوزان سوئيس، به پايان رسيد

  . ای را سر کشيد ای، سردمدار حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی ايران، جام زھر ھسته هخامن

خمينی، ھمواره به . بس جنگ ھشت ساله ايران و عراق سر کشيده بود اين جام زھر را قبال خمينی، با قبول آتش

نگ خانمانسوز را به مدت  ورزيد و اين جتأکيدگذرد  می» کربال«از » راه قدس«جنگ ايران و عراق و با شعار 

بس جنگ   سازمان ملل، مبنی بر آتش۵٩٨سرانجام از موضع شکست و درماندگی قطعنامه . ھشت سال ادامه داد

چرا که او در آن دوره، . او در آن ھنگام اقرار کرده بود که جام زھر را سر کشيده است. ايران و عراق را پذيرفت

اکنون اين سناريوی سياه، . وراند که در اين راه، شکست سختی خورده بودپر را در سر می» پان اسالميسم«سودای 

ای ھم   سال پيش آغاز شد و سرانجام خامنه١٢ای، از  ھای ھسته ای نيز با عناد ورزيدن بر سر فعاليت در دوره خامنه

 و در حالی که تر تکرار کرد و در حال ضعف و زبونی و درماندگی، تر و کشنده مجبور شد تجربه خمينی را تلخ

جامعه ايران را به لحاظ اقتصادی در باتالق بحران فرو برده بود و اکثريت مردم ايران را به خاک سياه نشانده بود، 

  . را بپذيرد» پنج به عالوه يک«ھای گروه موسوم به گروه  خواسته

، فرمان ۶٧ر بھار و تابستان اما اگر خمينی در آن دوره، جام زھر سر کشيده را بر سر زندانيان سياسی ريخت و د

ای اين   چھار ھزار زندانی سياسی را صادر و به مرحله اجرا درآوردند؛ اکنون بايد ديد که خامنه کم عام دست قتل

  !زھر را بر کدام بخش جامعه ايران خواھد پاشيد؟

 اپريلشنبه دوم  پنجدر ھر صورت بيانيه پايانی مذاکرات اتمی ھشت روزه ايران و شش قدرت جھانی، اواخر روز 

 سياست خارجی اتحاديه اروپا و وزير امور خارجه ايران مسؤول، توسط ١٣٩۴ ]حمل[ سيزدھم فروردين- ٢٠١۵

  .در شھر لوزان سوئيس قرائت شد

 به زبان انگليسی توسط فدريکا موگرينی به نمايندگی از کشورھای ءھا، اين بيانيه ابتدا بر اساس گزارش خبرگزاری

، قرائت شد و سپس محمدجواد ظريف به نمايندگی از طرف ايرانی، آن را به زبان فارسی قرائت ١+۵عضو گروه 

 .کرد

 از ھای جدی کرده و کامالً  نشينی دھد که حکومت اسالمی ايران، از مواضع قبلی خود عقب اين بيانيه نشان می

 در دوره زمانی مشخص بر ئیھا ديتچرا که بر اساس اين بيانيه، محدو. موضع ضعف تن به اين توافق داده است
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ھای سازمان ملل، لغو  ھای برآمده از آن قطعنامه ای ايران اعمال خواھد شد و در مقابل تحريم ھای ھسته فعاليت

  .خواھد شد

ھای مشترک در مورد  االن اميد رسيدن به راه حل«حتی خبرگزاری ايرنا به نقل از وزير امور خارجه ايران نوشت 

شود، گفت  چنين در پاسخ به اين پرسش که آيا مذاکرات تمديد می آقای ظريف ھم. است» خوب«موضوعات 

  ».انشاءهللا فردا تھران ھستيم«

شنبه با جان کری  گو با خبرنگاران، با اشاره به اين که در ديدار چھارشنبه شب تا بامداد پنج و تر در گفت او پيش

برای امروز، قرار است يک بيانيه «اند، گفت  ا بررسی کردهھای ممکن ر حل  خود، تمام راهامريکائیھمتای 

 ».مطبوعاتی تنظيم شود، که ھنوز اين کار ما باقی مانده است و بايد انجام شود

 و ايران به طور امريکا، وزيران خارجه اپريلشنبه دوم   در روز پنج١+۵ داخلی نمايندگان گروه جلسۀپس از پايان 

 پس از اين ديدارھا، معاونان وزاری خارجه دو کشور نيز با ھلگا اشميت . ديدار کردندجداگانه با فدريکا موگرينی

 . رسيدئی سياست خارجی اتحاديه اروپا ديدار کردند، که بيانيه به مراحل نھامسؤولمعاون 

می جھان ھای ماراتونی خود را در نزد افکار عمو خواستند باالخره پايان اين نشست با وجود اين که ھمه طرفين می

تبليغی است که  -  ای را تنظيم کردند که چندان اعتبار حقوقی ندارد و صرفا يک بيانيه سياسی مثبت نشان دھند بياينه

بنابراين اين توافق، برای . توانند تفسير خود را داشته باشند و از مفاد آن سر بزنند فردا ھر کدام از طرفين می

چرا که طرفين از ابتدا گفته بودند در اين دور از مذاکرات . ساز نبود  سرنوشتمسألهھای بزرگ جھانی، يک  قدرت

رو، حضور ھمه وزيران خارجه ھفت کشور در نشست خبری امروز نيز الزامی  از اين. چيزی امضاء نخواھد شد

ئت خواھند  بيانيه را قرا١+۵نبود و محمدجواد ظريف به نمايندگی از ايران و فدريکا موگرينی به نمايندگی از گروه 

  .کرد

 تير در آينده ١٠نويس برنامه جامع اقدام مشترک تا بازه زمانی  با پايان يافتن اين مرحله از مذاکرات، تدوين پيش

ای در شورای امنيت سازمان  شدن متن، برنامه جامع اقدام مشترک در قالب قطعنامه ئیبا نھا. نزديک آغاز خواھد شد

جھت الزم االجرا شدن برنامه جامع اقدام مشترک برای تمامی کشورھای . گرفت قرار خواھد تأئيدملل متحد مورد 

 فصل ۴١ که عليه ايران تصويب شده بودند تحت ماده ئیھا چون قطعنامه عضو سازمان ملل متحد، اين قطعنامه ھم

  .ھای قبلی را لغو کند ھفتم منشور ملل متحد تصويب خواھد شد تا بتواند قطعنامه

سازی برای   جامع اقدام مشترک پس از تصويب قطعنامه شورای امنيت، به يک دوره زمانی آمادهھای برنامه طرف

زمان با شروع به اجرای  پس از طی مرحله آماده سازی و ھم. اجرای برنامه جامع اقدام مشترک نياز خواھند داشت

 .طور خودکار به اجراء در خواھد آمدھا به   شده لغو تمامی تحريمتعيينای از سوی ايران در يک روز  اقدامات ھسته

پذيری متقابل تعھدات مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک در  آمده؛ برای بازگشت ھای به دست حل در چارچوب راه

 .بينی شده است ھا سازو کار الزم پيش صورت نقض تعھدات از سوی ھر يک از طرف

ھای يک جانبه و چند جانبه بر عليه  چنين تحريم  است و ھمتاکنون شش قطعنامه شورای امنيت عليه ايران صادر شده

ای را با کشورھای غربی آغاز  ای از مذاکرات ھسته ايران از حدود يک سال گذشته دور تازه. ايران اتخاذ شده است

  .المللی انرژی اتمی داشته است  را نيز با آژانس بينئیھا کرده و به صورت ھماھنگ ھمکاری

ای در ژنو، سياست  ر سر کار آمدن شيخ حسن روحانی در ايران و امضای توافق نامه ھستهدر واقع بعد از ب

 بين حکومت اسالمی با غرب ئیای حکومت اسالمی ايران، دگرگون شد و يک سازش نھا خارجی و سياست ھسته

  .در اولويت دولت روحانی قرار گرفت
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ھای بسيار جدی در زمينه اقتصادی،  می، چالشای حکومت اسال يک دليل اصلی اين دگرگونی در سياست ھسته

  . کنند ھای اين حکومت را تھديد می اجتماعی و سياسی است که پايه

رفت و  وجه زير بار سازش با غرب نمی نژاد، به ھيچ ای که طی ھشت سال رياست جمھوری احمدی علی خامنه

ای را سر بکشد و در  ام مجبور شد جام زھر ھستهناميد سرانج ھای سازمان ملل را کاغذ پاره می نژاد قطعنامه احمدی

ھای  نشينی ، دست دولت روحانی را برای برخی عقب»نرمش قھرمانانه«ای و با قبول  سياست خارجی و ھسته

  .ھا باز بگذارد ای و بھبود روابط با غرب و کاھش تحريم ھسته

ای ژنو آغاز شد و به  داد از مذاکرات ھستهای به دولت روحانی  نقشه راه روحانی و ميزان آزادی عملی که خامنه

 ١+۵نامه موقت و شش ماھه ژنو بين ايران و گروه موسوم به  ، توافق٢٠١۴در ماه نوامبر . توافق اخير رسيد

کند و غرب نيز  ای خود را متوقف می امضاء شده بود که بر اساس آن، حکومت اسالمی ايران، پيشرفت برنامه ھسته

  .کند  جديد پرھيز میھای از تصويب تحريم

حکومت اسالمی، تاکنون با . ای حکومت اسالمی ايران، نظامی بوده است شکی نيست اين که ماھيت برنامه ھسته

اورانيوم . چنان اصرار ورزيده است سازی اورانيوم در کشور، ھم گر به غنی ھای کمرشکن و ويران وجود تحريم

توان از آن به عنوان سوخت در نيروگاه  ای استفاده کرد و ھم می توان برای ساخت بمب ھسته شده را ھم می غنی

  .ای يا رآکتورھای آزمايشگاھی استفاده کرد ھسته

شد  ای خود اختصاص داده است مبالغی که می به عالوه حکومت اسالمی، تاکنون مبالغ کالنی به برنامه ھسته

ھای اقتصادی کشور را رشد و توسعه  کرد و ديگر بخشھا شھروند ايرانی اشتغال ايجاد  کم با آن، برای ميليون دست

حدود ده ميليون نفر . اند در حالی که که اکنون بخش صنعت، کشاورزی و محيط زيست به مرحله نابودی رسيده. داد

ھای کالنی مواجه ھستند؛  بيکارند؛ وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی و بھداشت و درمان با کسر بودجه

ای،  ای، مدعی ست ھدف از برنامه ھسته سران حکومت به خصوص خامنه... کند و و فقر غوغا میگرانی و تورم 

در حالی که در دھه گذشته، صنعت نفت و گاز از توسعه باز مانده .  در مصرف نفت و گاز کشور استئیجو صرفه

. اند ھا ميليارد دالر از سرمايه کشور را بر باد داده  دهھا و خريداران جھانی، ساالنه و با حراج نفت و گاز به واسطه

المللی عليه  ھای بين ای حکومت اسالمی و از سوی ديگر ادامه تحريم سو با ادامه برنامه ھسته مردم ايران از يک

 طبيعی گذاری و تکنولوژی الزم برای نگھداری و توسعه ذخائر چنين از سرمايه اند و ھم ايران، به خاک سياه افتاده

 ميليارد دالر از نفت و گازی که در ذخائر مشترک با ۵٠کشور محروم مانده است به طوری که ھر سال نزديک به 

  .رود ھمسايگان ايران قرار دارند از دست می

گذرد ھرگونه بحث مخالف با اين  اش می ای شدن برنامه ھسته  سالی که از علنی١٢حکومت اسالمی ايران، در طی 

ھای کشور  سانسور بسيار سخت بر رسانه. خط قرمز ناميده و به يک تابوی سياسی تبديل کرده استبرنامه را 

  . ای مطرح نشود اعمال کرده تا ھيچ صدای مخالف و يا حتی منتقدی با برنامه ھسته

پذير است از نا ای که اين برنامه بر اکثريت مردم ايران، تحميل کرده و بعد از اين نيز خواھد کرد جبران اما ھزينه

پردازند چه داليلی  کردن ماھيت اين برنامه از مردم، که اين ھزينه سنگين و غيرقابل جبران را می رو، پنھان اين

کاری در جريان است؟   برق و انرژی برای کشور است پس چرا اين ھمه ھزينه و مخفیتأميندارد؟ آيا واقعا ھدف 

گردد؟ آيا مسابقه تسليحات  نظامی به کشور و بروز جنگ منجر نمیآيا اين پنھان کاری به خطراتی ھم چون حمله 

   خطرناکی بوده است؟ئیای در منطقه پرطالطم خاورميانه، ماجراجو ھسته
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درآمد صادرات نفت ايران، از . تر از يک ميليون بشکه در روز رسيد صادرات نفت ايران در دو سال گذشته به کم

کاھش صادرات نفت، به کاھش .  کاھش يافت٢٠١٢ ميليارد دالر در سال ۵٠از تر   ميليارد دالر در سال به کم١١٠

معاون وزير نفت . ھای نفتی مشترک انجاميده است ماندگی ايران در ميدان گذاری در حوزه نفت و گاز و عقب سرمايه

الدين جوادی،  کنھمچنين به گفته ر.  ميليارد دالر در سال اعالم کرده است٣٠ماندگی را  زيان ناشی از اين عقب

  .گذاری در سال نياز دارد  ميليارد دالر سرمايه٣٠صنعت نفت ايران برای حفظ شرايط موجود به 

 درصد واحدھای اقتصادی ايران در سه سال ۶٧ھای مجلس شورای اسالمی ايران  بر اساس برآورد مرکز پژوھش

رم نيز در ايران رشد کرده و ھمزمان با آن نرخ عالوه بر اين نرخ تو. اند  درصدی فعاليت کرده٣٠گذشته با ظرفيت 

اند و تجارت خارجی ايران کاھش يافته  المللی ايران را ترک کرده گذاران بين سرمايه. رشد اقتصادی منفی شده است

  .است

 مھم اين است که چرا حکومت اسالمی ايران، حاضر به پذيرش طرح ليبی يا آفريقای جنوبی نشد تا با سؤاليک 

ھای اقتصادی را ممکن سازد و به اقتصاد ورشکسته کشور، امکان  ای، لغو ھمه تحريم امل برنامه ھستهتوقف ک

  بازسازی و نفس کشيدن دھد؟ 

ھا چه سودی  تر کردن مذاکرات و در نتيجه تداوم تحريم واقعا استراتژی حکومت اسالمی ايران چيست و از طوالنی

  برده است؟ 

ين حکومتی در ايران، به ويژه حسن روحانی و وزير خارجه جواد ظريف بر ؤولمستاکنون بخش قابل توجھی از 

ای که در دست دارد،  ھای برنده  بودند که حکومت اسالمی ايران با خريد وقت و با استفاده درست از کارت اين عقيده

ای و صاحب  تهجمھوری اسالمی با توان توليد سالح ھس« و غرب را مجبور به پذيرش امريکاقادر خواھد بود 

جواد ظريف در بازگشت از سفر نيويورک و در ديدار با کميسيون امنيت ملی مجلس ادعا . نمايد» ای ھژمونی منطقه

 و اسرائيل شود امريکاالمللی حريف  جمھوری اسالمی توان و ظرفيت اين را دارد که در صحنه بين«: کرده است که

 يک امريکااگر برداشت ما اين باشد که در داخل . يم دولت را باور کنيمھای خودمان و ت برای اين کار بايد توانمندی

 پيروز صحنه باشيم و البته امريکاتوانيم با استفاده از اختالف نظرھا در   وجود دارد اشتباه کرديم بلکه ما میئیصدا

  ».ھا استفاده کرد توان از آن رژيم صھيونيستی نقاط ضعف بسيار زيادی دارد که می

نخست اين که اتحاديه عرب به سردمداری عربستان . ھای اخير چند کارت حکومت اسالمی سوخت  ھفتهاما در

ھاست، عليه حکومت  ھای شيعی که حکومت اسالمی حامی اصلی آن سعودی، با حمله نظامی به يمن و حوثی

دوم اين که در حمله . ن شدندزبا ھا ھمراه و ھم اسالمی ايران موضع گرفتند و حتی دولت ترکيه و پاکستان نيز با آن

گير  ھا با مقاومت داعش مواجه و زمين ھای شيعه و سپاه پاسداران ايران به شھر تکريت در عراق، آن ارتش و گروه

 خواست که مواضع داعش در ترکيه را بمباران کنند امريکاس جمھوری عراق از ائتالف به سردمداری ئير. شدند

ھای شيعه تحت رھبری اين سپاه از اين عمليات خارج شوند  ه پاسداران ايران و گروه اين بود که سپاامريکااما شرط 

سرانجام بدون حضور سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، اين ائتالف مواضع . و تنھا ارتش عراق باقی بماند

در اين ميان حکومت . ھای مھمی از آن را تسخير کردند داعش را بمباران کردند و ارتش عراق اين شھر و يا بخش

، دو تن از فرماندھان سپاه پاسداران به قتل امريکائیاسالمی، اعالم کرد که در اين عمليات، با حمله پھبادھای 

ھای اخير اين  در ھر صورت حکومت اسالمی ايران در اين ھفته.  را رد کرده استمسألهاما آمرکيا اين . اند رسيده

به عالوه احتماال حکومت اسالمی ايران به .  موضع ضعف قرار گرفته استھای خود را از دست داده و در کارت

اما ھمه شواھد حاکی از آن است که .  در رابطه با جنگ داخلی سوريه نيز توافقاتی انجام داده استامريکاويژه با 
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مت اسالمی خالصه اين که حکو. حکومت اسالمی، کامال از موضع ضعف و درماندگی به اين توافقات تن داده است

 بدھد تا اين توافق امريکاايران در اين مذاکرات، مجبور شده امتيازات زيادی به طرفين مقابل خود و در راس ھمه 

  .ھای ايران لغو گردد مبھم و ناروشن انجام گيرد تا شايد کمی از تحريم

 جھانی، به ويژه اوضاع البته اين توافق حکومت اسالمی ايران با گروه پنج به عالوه يک، با توجه به اوضاع

، موضع امريکاھای درونی حکومت اسالمی، دعوای کاخ سفيد و کنگره  بندی بينی خاورميانه، جناح غيرقابل پيش

، بسيار شکننده است بنابراين، احتماال توافق موجود با توافق ...خصمانه دولت اسرائيل، تحوالت سوريه، عراق و

  .خوانی نخواھد داشت ، ھمئینھا

شدن سايه شوم  ھای اقتصادی ايران و برداشته  کالم، آن موضعی که به نفع اکثريت مردم است لغو تحريمخالصه

خواه،  دوست، آزادی ھا، ھمواره ھمه نيروھای انسان احتمال حمله نظامی به ايران است بنابراين، در اين سال

ھا نه به  ر نيز نشان داده است که اين تحريم سال اخي١٢و تجربه . اند طلب و سوسياليست، با آن مخالف بوده برابری

تر شده، بسياری از  چرا که اشتغال کم. ضرر حکومت اسالمی، بلکه به ضرر اکثريت مردم ايران تمام شده است

کم چھار برابر  اند؛ دستمزدھای مزدبگيران دست ھای شاغل نيز به دليل بحران و يا تعطيلی صنايع بيکار شده نيروی

ھمه اين مصائب به ويژه فقر مالی باعث شده که ... اند؛ گرانی و تورم کمرشکن شده است و  شدهيينتعزير خط فقر 

فروشی، فرار از خانه، طالق، کودکان کار  فروشی، کليه خوابی، تن نشينی، کارتون چون حاشيه ھای اجتماعی ھم آسيب

از . ھا برداشته شوند به نفع مردم است ن تحريم، بنابراين اگر نھايتا اي...و خيابانی، خودکشی، بزھکاری، اعتياد و

 به دست ئیھا، فرصت طال ھای سرکوب حکومت اسالمی که در اثر اين تحريم  و ارگانئی باندھای مافيائیسو

ھای ميليارد دالری به جيب  کردن بازار سياه، احتکار و غيره ثروت ، درستئیشو آوردند و با قاچاق کاال، پول

ھای درونی حکومت اسالمی   نيز دعوا و کشمکش جناحمسألهيم ھا مخالفت خواھند ورزيد و اين اند با لغو تحر زده

ھای اقتصادی ايران  به عالوه آن بخش از گرايشات سياسی که در اين دھه اخير، از تحريم. را تشديد خواھد کرد

رده شده و در الک سياسی خود کردند و حتی منتظر حمله نظامی به ايران بودند اکنون بيش از پيش سرخو دفاع می

  .خواھند رفت

ھای  تر شود به ھمان نسبت، به نفع جنبش قدر فشارھای اقتصادی و امنيتی در ايران کم اما در اين ميان، ھر چه

چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش  ھای اجتماعی ايران ھم يعنی جنبش. اجتماعی ايران است -  سياسی

داری  ھای غيرانسانی سرمايه تر اھداف و سياست جو، ھر چه بيش وکراتيک و عدالت و ھمه نھادھای دمئیدانشحو

داری جھل و جنايت و ترور اسالمی را در تنگنا قرار خواھند داد و  داخلی و جھانی و در راس ھمه حکومت سرمايه

  .ر خواھند کردت تر و سراسری شان عميق مبارزات خود را در راستای تحقق اھداف سياسی، اجتماعی و فرھنگی
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