
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 

 

 حسن روحانی در یک نگاه

 بررسی سوابق، عملکردها و مواضع

 

 کامران غضنفری

  



 فهرست مطالب

 5 .......................................................................................................................................................................................................................... مقدمه:

 6 ....................................................................................................................................................... بخش اول ـ پیش از پیروزی انقالب اسالمی

 6 ......................................................................................................................................................................... دوران نوجوانی و تحصیالت حوزوی - 1

 6 ........................................................................................................................................................................................... حسن فریدون اهل تهجد! - 2

 7 ........................................................................................................................................................................... مجتهدی که درس خارج نخوانده! - 3

 7 ............................................................................................................................................................................... دریافت مجوز کتبی برای ریش! - 4

 9 ............................................................................................................................................................................... سخنرانی جناب سروان فریدون! - 5

 9 ......................................................................................................................................................................... شود!تحت تعقیبی که دستگیر نمی - 6

 6M.I. ..................................................................................................................................................................14سؤال مورد نظر ساواک، سیا و  - 7

 16 ....................................................................................................................................................... بخش دوم: پس از پیروزی انقالب اسالمی

 16 ......................................................................................................................................................... 1358ادعای داشتن مدرک دکترا در سال  - 1

 17................................................................................................................................................................................................. تحصیل در انگلستان - 2

 19............................................................................................................................................................ ماجرای سرقت علمی در پایان نامه دکترا - 3

 27............................................................................................................................................................ دانشگاه!حسن روحانی، عضو هیئت علمی - 4

 27....................................................................................................................... درخواست اعدام نظامیان در نماز جمعه و پاسخ شهید چمران - 5

 28 ...................................................................................................................................................... بخش سوم: حسن روحانی در دوران جنگ

 35........................................................................................................................................................................................................... ماجرای مک فارلین

 39 .................................................................................................................. بخش چهارم ـ مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

 43 ........................................................................................................................................................... 88بخش پنجم ـ حسن روحانی و فتنه 

 48 .................................................................................................................................... دوره ریاست جمهوری حسن روحانی –بخش ششم 

 48................................................................................................................................................................................ سیاست تنش زدایی دولت روحانی

 50........................................................................................................................................................................... مذاکره تلفنی با رئیس جمهور آمریکا

 52......................................................................................................................................................................... علل تمایل آمریکا برای مذاکره با ایران

 56 ............................................................................................................................................................ مقام معظم رهبری و مسئله مذاکره و رابطه با آمریکا

 60 ................................................................................................................................................................................................................ ایتوافقات هسته

 62 .................................................................................................................................................................. تن دادن به خواست های آمریکا و اسرائیل

 68 ...................................................................................................................................................................... پنهان کردن توافقات پشت پرده از مردم

 71........................................................................................................................................................................................................... خسارت های برجام

 73 ..................................................................................................................................................... ای کشورالف ـ از بین رفتن بخش مهمی از صنعت هسته

 74 ........................................................................................................... ایب ـ محرومیت دائمی از برخی علوم و فناوری ها و دستاوردهای صنعت هسته

file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988215
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988216
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988217
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988218
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988219
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988220
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988221
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988222
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988223
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988224
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988225
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988226
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988227
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988228
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988229
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988230
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988231
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988232
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988233
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988234
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988235
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988236
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988237
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988238
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988239
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988240
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988241
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988242
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988243
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988244


 75 ............................................................................................................................................................................................................... هالغو نشدن تحریم -ج 

 76 .................................................................................................................................................................................. های مالی و بانکیباقی ماندن تحریم -د 

 78 ...................................................................................................................................................................................... زیر پا گذاردن اصول قانون اساسی -ه 

 80 ................................................................................................................................................... مخدوش کردن استقالل و حاکمیت جمهوری اسالمی -و 

 81 ........................................................................................................................................................................... توهین به ملت بزرگ ایران و تحقیر آنان -ز 

 83 .............................................................................................................................................................................................. گشودن دروازه نفوذ بیگانگان -ح 

 92.............................................................................................................................................. ایمواضع مقام معظم رهبری نسبت به توافقات هسته

 102 .............................................................................................................................................................. ایهای جدید پس از مذاکرات هستهتحریم

 105 ................................................................................................................................................. های پی در پیعدم واکنش جدی نسبت به تحریم

 109 ........................................................................................................................ ایمصادره اموال جمهوری اسالمی ایران، پس از مذاکرات هسته

 111 ..................................................................................................................................................... "پلیس بد، پلیس خوب"فریب خوردن در بازی 

 114 ................................................................................................................................................................... عوامل تحمیل قرارداد خسارت بار برجام

 140 ......................................................................................................................................................................... بازگرداندن اعتبار به پاسپورت ایرانی!

 144 ..................................................................................................................................................................... ادعای برطرف کردن سایه تهدید جنگ

 147 ...................................................................................................................................................................................... ارتباط با برخی عناصر ناصالح

 163 ............................................................................................................................................................... مفاسد اقتصادی برخی از اطرافیان روحانی

 173 ....................................................................................................................................................................... برخورد با منتقدین و نیروهای انقالبی

 179 .........................................................................................................................................................................نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی

 183 ........................................................................................................................................................................................................حمله به قوه قضائیه

 186 ........................................................................................................................................................................ تحلیل روانشناختی شخصیت روحانی

 188 ..................................................................................................................................... کج فهمی و برداشت های انحرافی از قضایای صدر اسالم

 197 ......................................................................................................................................................... اسالم رحمانی، پوشش جدید اسالم آمریکایی

 201 ............................................................................................... مواضع مقام معظم رهبری و برخی گستاخی ها و جسارت های حسن روحانی

 212 ............................................................................................................................................................................................ قرارداد فساد آلود کرسنت

 220 ........................................................................................................................پیوستن به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم

 223 ....................................................................................................................................................................................... عضویت در کنوانسیون پالرمو

 226 ............................................................................................................................................................................................... 2030تأیید سند ننگین 

 232 ......................................................................................................................................................................................... پیوستن به توافقنامه پاریس

 234 .............................................................................................................................. عدم ارسال برخی توافقات تعهدآور به مجلس شورای اسالمی

 235 ............................................................................................................................................................ راه اندازی مجدد سفارت انگلستان در تهران

 244 .......................................................................................................................................................... باز گذاشتن راه نفوذ دشمن در فضای مجازی

file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988245
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988246
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988247
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988248
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988249
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988250
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988251
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988252
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988253
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988254
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988256
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988257
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988258
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988261
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988263
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988264
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988265
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988266
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988267
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988268
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988270
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988271
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988272
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988273
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988276
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988277
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988278
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988279
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988280
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988281
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988282


 252 ..................................................................................................................................................................... انفعال و خود باختگی در برابر بیگانگان

 257 ....................................................................................................................................................................................................... عقد قرارداد با توتال

 261 ........................................................................................................... اهانت های مقامات فرانسوی و توطئه علیه نفوذ جمهوری اسالمی ایران

 263 ........................................................................................................................................................... سفرهای پرهزینه و اشاعه روحیه اشرافیگری

 268 ............................................................................................................................................................. های اقتصاد مقاومتیبی اعتنایی به سیاست

 273 .................................................................................................................................................................................. ارائه آمار و اطالعات خالف واقع

 286 ......................................................................................................................................................................طرح بازگشایی سفارت آمریکا در ایران

 290 ............................................................................................................................................................... حمایت مقامات آمریکایی از حسن روحانی

 295 ...................................................................................................... تهمت به نظام جمهوری اسالمی و تکرار اتهامات گروهک های ضد انقالب

 301 ........................................................................................................................................................ تخلفات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری

 308 ............................................................................................................................................................................. تالش برای دو قطبی کردن جامعه

 310 ................................................................................................................ 96عدم تبریک رهبری نسبت به پیروزی حسن روحانی در انتخابات 

 312 ................................................................................................................................................................................... مذاکره با آمریکا یعنی دیوانگی!

 315 ........................................................................................................................................................................................... پیشنهاد برگزاری رفراندوم!

 318 ........................................................................................................ برنامه تغییر نظام جمهوری اسالمی توسط آمریکا و مواضع دولت روحانی

 323 ........................................................................................................................................................................ عمل نکردن به تعهدات قانون اساسی

 327 ....................................................................................................... (2حمله به سپاه پاسداران و تضعیف توان دفاعی و موشکی کشور )برجام 

 339 .............................................................................................................................................. (3ای آمریکا )برجام های منطقههمسوئی با سیاست

 349 .................................................................................................................................................................................. عدم تحقق وعده های داده شده

 358 ......................................................................................................................................................................................................... آغازی بر یک پایان

 367 ........................................................................................................................................................................................................ فهرست منابع

 

  

file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988287
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988288
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988289
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988290
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988291
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988292
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988293
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988294
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988295
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988296
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988297
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988298
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988299
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988300
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988301
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988302
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988303
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988304
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988305
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988306
file:///E:/Baba/روحانی.docx%23_Toc510988307


 مقدمه: 

حسن روحانی  مقاله مفصلی که در پیش رو دارید، یک کار پژوهشی و مستند در مورد سوابق، عملکردها و مواضع آقای

انتقاد هستند و نیز  آزادی بیان و آزادی نقد واند که طرفدار آقای روحانی بارها اظهار داشته باشد. از آنجا که جنابمی

، عملکردها و مواضع برند، ما نیز در اینجا به بررسی و نقد سوابقاند که از بستن دهان منتقدان به خدا پناه میگفته

انجامیده، یم به طول ایم. این مقاله که کار مطالعه منابع، فیش برداری و تدوین آن در حدود یک سال و نایشان پرداخته

رفًا با انگیزه صارجاع و پی نوشت استفاده شده است. این کار  1200یک کار کاماًل مستند بوده که در آن از بیش از 

و مقام معظم رهبری  دفاع از انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران، و با انگیزه دفاع از آرمان های امام خمینی

ی آنان اشاره شده، گ و عوامل آن صورت گرفته است. افرادی که در این مقاله به اسامو مقابله با توطئه های شیطان بزر

 کنیم.یچنانچه در مورد سؤاالتی که در این مقاله مطرح شده، پاسخی داشته باشند، از پاسخ آنان استقبال م

 

 فریکامران غضن                                                                           

  



 بخش اول ـ پیش از پیروزی انقالب اسالمی

 دوران نوجوانی و تحصیالت حوزوی - 1

متولد شد ی ، در یکی از روستاهای شهرستان سرخه استان سمنان، در خانواده فریدون، پسر1327آبان  21در تاریخ 

اسم کوچک من حسن »گوید: که نام او را حسن گذاشتند. حسن فریدون یا همان حسن روحانی، در خاطرات خود می

  1«ام تا جوانی، همانند نام خانوادگی پدرم، فریدون بود.است و نام خانوادگی

شروع »گوید: تد. وی میبه حوزه علمیه سمنان بفرس گیرد تا وی راپس از اتمام دوره دبستان، پدرش تصمیم می

گردد. مرداد و نیمه اول شهریور آن سال سالگی ـ برمی 12ـ یعنی در سن  1339تحصیل دروس دینی من به تابستان 

ان رفتم... بنابراین، نزد حجت االسالم نظنزی، شرح امثله و بخشی از صرف میر را خواندم و اواخر شهریور با پدرم به سمن

  2«سماً وارد حوزه علمیه سمنان شدم و دروس حوزوی را آغاز کردم.ر 1339در اواخر شهریور 

به من گفت که آماده شو تا چند روز  1340پدرم در اوایل شهریور »برد: سال بعد، پدرش او را به حوزه علمیه قم می

زم زندگی من یک تشک، دیگر به قم برویم. پدر و مادرم وسایلی را برایم فراهم کردند که به همراه خودم به قم ببرم. لوا

... در تابستان 3لحاف، مقداری لباس و ظروف و کتاب بود که همه آنها را در یک چادر شب بستم و آماده حرکت شدم.

  4«، وارد حوزه علمیه قم شدم.1340

 حسن فریدون اهل تهجد! - 2

وجوانی اهل دعا و مناجات و ن کند که از دورانجناب حسن روحانی در جای جای کتاب خاطرات خود، بارها ادعا می

کنیم تا مشخص شود که این ادعاهای تهجد و نماز شب بوده! حال در اینجا برخی از رفتارها و خلقیات ایشان را مرور می

 کرده است.ایشان تا چه اندازه با واقعیت تطبیق می

ز قابلمه اتاق شدیم، دیدیم یک روز صبح که آبگوشت را روی چراغ گذاشتیم و رفتیم، وقتی ظهر آمدیم و وارد ا»

است! بعداً  آبگوشت خبری نیست و فهمیدیم که یکی از دوستان نزدیک، به اتاق ما آمده و قابلمه آبگوشت را برده

د. چند قابلمه را در اتاق مخصوص شستشوی ظروف پیدا کردیم. حدس اینکه چه کسی غذا را برده خیلی مشکل نبو

م به غذای دوستان نند دفعه قبل مورد دستبرد قرار گرفت... لذا تصمیم گرفتیم ما هروز بعد، یک بار دیگر غذای ما ما

  5«دستبرد بزنیم.

 دانسته! یعنی جناب حسن فریدون مدعی خواندن نماز شب، سرقت غذای طالب دیگر را جایز می

هم در آن جمع بود، یک شب در جمع دوستان که ظاهراً آقای مسیح مهاجری »کنیم: به چند نمونه دیگر اشاره می

ها را قفل کنیم که هنگام سحر کسی نتواند از اتاق خارج شود! بدین قرار تصمیم گرفتیم نیمه شب درب همه اتاق

ها را یک به یک و بی سر و صدا قفل کردیم و کلید را باالی درب حدود ساعت یک و دو بامداد برخاستیم و درب اتاق

ها را تکان ها از درون اتاق، دربم. نزدیک اذان صبح متوجه شدیم که طلبهاتاق گذاشتیم و به اتاق خود برگشتی

ها بلند شد ها و داد و فریاد از همه اتاقخواهند آن را باز کنند. کم کم سر و صدای تکان دادن درب اتاقدهند و میمی

، شروع کرد به فحش و ناسزا ها قفل شده استو غوغایی در مدرسه به پا شد. سید محمد خادم که دید درب همه اتاق

ها باز شد و سر و صداها خوابید. در این ماجرا گفتن. خالصه ما از اتاق بیرون آمدیم و کمک کردیم تا باالخره درب



ها بیرون آمدند، کسی به ما مشکوک نشد؛ زیرا پس از آنکه سید محمد خادم درب چند اتاق را باز کرد و طالب آن اتاق

ها را باز کردیم. البته این داستان بعد از چند روز لو شدیم و به آن جمع پیوستیم و درب بقیه اتاق ما هم از اتاق خارج

 6رفت و معلوم شد که کار ما بوده است! 

کنیم. در  ها را نیمه شب جمع کنیم و در جایی پنهانهای موجود در توالتیک شب نیز تصمیم گرفتیم که آفتابه

ها را جمع یمه شب آمدیم و همه آفتابهنبود و همه مجبور بودند از آفتابه استفاده کنند. ها شیر آب و شیلنگ نتوالت

دم با عصبانیت داد کردیم و به پشت بام بردیم. هنگام اذان صبح باز هیاهو و سر و صدا بلند شد و دوباره سید محمد خا

رفتند. در آن گیر و دار ما هم ن سو و آن سو میها به ایو فریاد راه انداخت. خالصه همه جمع شدند و به دنبال آفتابه

  7ها را آوردیم.فتیم از پشت بام آفتابههایمان بیرون آمدیم و باالخره راز اتاق

گردد، از نظر آقای مدعی تهجد و خواندن نماز شب، اذیت و آزار طالب هیچ اشکالی ندارد همان گونه که مالحظه می

 گردد!و نوعی شوخی تلقی می

 جتهدی که درس خارج نخوانده!م - 3

در »گیرد که به دانشگاه برود: ، روحانی که دوره دبیرستان را به صورت متفرقه امتحان داده بود، تصمیم می48در سال 

مد بین تهران آدر کنکور دانشگاه قبول شدم و در مهر آن سال، وارد دانشگاه تهران شدم. چون رفت و  1348تابستان 

حوزه علمیه قم را ترک کردم و در تهران ساکن  1349گرفت، کم کم در سال قت زیادی از من میو قم مشکل بود و و

 8« شدم.

وانده سالگی در حوزه علمیه درس خ 22سالگی و پایان دبستان، تا سن  12یعنی جناب حسن روحانی فقط از سن 

 است.

تهاد وی را تأیید حوزه را نخوانده و به درجه اجتهاد نرسیده و هیچ یک از علما نیز اج "خارج"علیرغم آنکه وی دروس 

کند! جالب اینجا است که حتی در نکرده اند، اما وی بعدها در مجلس خبرگان رهبری به عنوان مجتهد حضور پیدا می

« مکاسب»و « لرسائ»به چشم نمی خورد و طبق گفته خود تنها تا سوابق او حضور فعال در درس خارج فقه و اصول نیز 

 باشد، درس خوانده است! که دروس سطح حوزه می

صول عنوان و در انتخابات مجلس دوره اول، وی تحصیالت حوزوی خود را خارج فقه و ا 1358با این وجود، در سال 

کند! و در انتخابات ی را خارج فقه و فلسفه ذکر می، تحصیالت حوزو63ال کند. اما در انتخابات مجلس دوم در سمی

  9، مجدداً خارج فقه و اصول!67دور سوم مجلس در سال 

گوید: یو این در حالی است که در کتاب سیاستمداران جوان، حسن روحانی در مورد تحصیالت حوزوی خود چنین م

 10«شود.می "سطح"واقع درس عالی  من در حوزه تا وقتی که رسیدم به رسائل و مکاسب درس خواندم. در»

 دریافت مجوز کتبی برای ریش! - 4

گیرد و بعد از اخذ لیسانس، به خدمت وظیفه از دانشکده حقوق دانشگاه تهران لیسانس می 1351وی در زمستان سال 

  11رود.عمومی می



ی بودم که برای نیروی زمینی، انتخاب بود... من جزو کسان 1352ام اوایل فروردین تاریخ اعز»گوید: وی در این مورد می

قسمتی  شدم که تقریباً سخت ترین قسمت ارتش بود. سپس بخش نیروی زمینی را به چند قسمت تقسیم کردند و هر

ه پادگان عباس برا به یکی از پادگان های آموزشی اعزام کردند و جمع ما را سوار چند کامیون ریوی ارتشی کردند و 

  21شد برای طی دوره آموزش تخصصی افسری، دو ماه در این پادگان خواهیم بود.آباد بردند و معلوم 

ی من با فرمانده در این دوره نیز یکی از مشکالت من از همان ساعات اولیه، مسئله ریش بود. در روزهای اول، درگیر

مانده پادگان احضار به دفتر فر گروهان بود. سپس با مقامات باالتر و در نهایت با فرمانده پادگان بود. باالخره من را

ات مذهبی کردند و فرمانده که نسبتاً افسر مؤدبی بود، راجع به مسئله ریش مفصل با من صحبت کرد، حتی به جه

شرایط، کوتاه کردن  مسئله هم پرداخت و گفت: باالخره شما اینجا مجبورید مقررات ارتش را اجرا کنید؛ بنابراین در این

فسر ضد اطالعات امن هم مفصل به او پاسخ دادم و در نهایت به توافقی نرسیدیم. بعد از چند روز ریش اشکالی ندارد. 

ی آن روز من را پادگان من را خواست و گفت: باید ریش را بزنی. وقتی من نپذیرفتم، من را به زندان فرستاد و فردا

فسر، همراه با بعد من را خواستند و با یک اآزاد کردند؛ ولی مشروط به زدن ریش و چون من ریش را نزدم، چند روز 

ضد اطالعات،  یک ماشین جیپ، از پادگان عباس آباد به مرکز ضد اطالعات ارتش واقع در خیابان جمشیدیه بردند. در

نصیحت کرد و  من را به اتاق سرلشکری هدایت کردند که قاعدتًا رئیس ضد اطالعات بود. سرلشکر مزبور اول شروع به

من مواجه  نظامی هستی و باید طبق مقررات ارتش، ریش خودت را بزنی. ولی وقتی با مقاومت و سرسختی گفت تو یک

ارد شد و گفت: اگر رسد، از راه دیگری وسرلشکر مزبور وقتی دید از این راه به جایی نمی... شد، شروع به تهدید کرد 

گیرم. ولی اگر نتوانی ثابت وز ریش را از مقامات باال میبتوانی ثابت کنی که چرا نباید ریش را تراشید، من برای تو مج

 دهم ریش تو را بتراشند.کنی، همین جا دستور می

الم به آن پیشنهاد او را قبول کردم و شروع کردم به توضیح دادن که مبنای داشتن ریش چیست و به چه دلیل اس

های تو را قبول دارم و من هر حق با شماست و حرفتوصیه کرده است... باالخره با بیان چند مثال، نرم شد و گفت: 

کنم. من نویسم و ارسال میدهم و همین االن گزارشی برای فرماندهی نیروی زمینی میکاری بتوانم برای تو انجام می

 یز وقتی من رانخوشحال شدم و با او خداحافظی کردم و با همان افسر همراه، دوباره به پادگان برگشتم. دانشجویان 

 خواهند برای من پرونده سازی کنند. کردند من را به زندان برده اند و میدیدند، خوشحال شدند، چون فکر می

اندهی نیروی به هر حال، سرلشکر ضد اطالعات به قول خود وفا کرد و مجوز داشتن ریش را از طریق مکاتبه با فرم

واقعی ه بود که ایشان چون معمم هستند و در مزمینی برای من گرفت. در یادداشت فرمانده نیروی زمینی آمد

انده خواهند سخنرانی کنند، مجاز هستند ریش خود را نتراشند، ولی ریش خود را کوتاه نگه دارند. این نامه فرممی

  13«نیروی زمینی از طریق فرمانده پادگان عباس آباد حدود یک هفته بعد، به دست من رسید.

سه کنید با شاهنشاهی با جناب حسن فریدون ـ در اوج دوران اختناق و سرکوب ـ را مقایبرخورد ضداطالعات ارتش 

انیون مبارزی برخوردی که رژیم شاهنشاهی با سایر روحانیون مبارز داشت. این مقارن زمانی بود که ساواک ریش روح

  14شدند، برای تحقیر آنان می تراشید.را که دستگیر می

گردد، جناب حسن فریدون، تنها طلبه ای است که در دوره حکومت پهلوی، موفق شده از همان گونه که مالحظه می

طریق فرمانده ضد اطالعات ارتش، از فرمانده نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی مجوز داشتن ریش بگیرد! باید توجه 



کنند که با آنها به صورت داشت که سازمان های اطالعاتی، معموالً چنین تسهیالت و خدماتی را برای کسانی ارائه می

 پنهانی همکاری اطالعاتی دارند. 

 سخنرانی جناب سروان فریدون! - 5

شود. وی درباره تداوم سخنرانی هایش در نیشابور بعد از اتمام دوره آموزشی، حسن فریدون به نیشابور منتقل می

ام جماعت بود، که علی القاعده هنوز ابور، حجت االسالم والمسلمین آقای موسوی امدر مسجد جامع نیش»گوید: می

جامع  هم امام جماعت آنجاست. نزدیک ماه رمضان آن سال، جناب آقای موسوی به من پیشنهاد کرد که در مسجد

هر چند  سخنرانی کنم. پیشنهاد ایشان را برای ده شب آخر ماه رمضان پذیرفتم و آمادگی خود را اعالم کردم،

شوند یا نه و آیا این کار مشکلی برای من به وجود خواهد ولین سخنرانی آیا مانع من میدانستم که بعد از ایراد انمی

از همان روزهای  آورد یا نه؟ پس از اعالم موافقت، آقای موسوی دست به کار شد و اعالمیه ای را چاپ و منتشر کرد و

ب آخر ماه مبارک ود: از شب نوزدهم تا شاولیه ماه رمضان این اعالمیه در سطح شهر منتشر شد. در آن اعالمیه آمده ب

 کند...رمضان، جناب سروان فریدونی در مسجد جامع سخنرانی می

خواهد در مسجد سخنرانی کند، به همین دلیل شب اول برای مردم خیلی عجیب بود که که چطور یک افسر می

مده بودند. جالب بیشتر برای دیدن من آ سخنرانی که به مسجد رفتم، با انبوه کثیری از جمعیت رو به رو شدم که شاید

ا من با لباس اینکه بسیاری از مقامات اداری و حتی نظامی و انتظامی هم به مسجد آمده بودند. البته در آن شب ه

 15« شد.جمعیت بیشتر می کردم و هر شب نیزشخصی )کت و شلوار( در مسجد سخنرانی می

کرد، اما جناب سروان های مذهبی مخالف حکومت را سرکوب میانعجبا! در زمانی که رژیم پهلوی به شدت جری

 شود!ل میفریدون، با خیال راحت و بدون مزاحمت ساواک و ضد اطالعات ارتش، به سخنرانی علیه حکومت شاه مشغو

ز دم و به جپس از ماه رمضان، فضای دیگری برای من گشوده شد و با جوانان و فرهنگیان بیشتری ارتباط پیدا کر»

شد. آقای حمید جلسات شب های جمعه، جلسه خصوصی دیگری هم به راه افتاد که سیار بود و در خانه ها تشکیل می

کرد... کم کم مأمورین رضا ترقی ]از اعضای جمعیت مؤتلفه[ یکی از کسانی بود که در این جلسه خصوصی شرکت می

م. ولی د از چند ماه فعالیت، آن را تعطیل کنینسبت به این جلسه خصوصی حساس شده بودند که ناچار شدیم بع

مله آقای حمید جساواک اعضای آن جلسه را زیر نظر داشت و باالخره بعد از چند ماه، چند نفر از اعضای آن جلسه از 

  16«ترقی را دستگیر کردند.

ین جلسات یعنی شوند، اما سخنران اچگونه است که اعضای شرکت کننده در این جلسات توسط ساواک دستگیر می

 شود؟!جناب حسن روحانی، از دستگیری معاف می

  17گردد.به تهران برمی 1353وی بعد از پایان دوره خدمت، در تابستان 

 شود!تحت تعقیبی که دستگیر نمی - 6

حسن روحانی در خاطراتش سعی دارد که خود را یک سخنران انقالبی که مدام سخنرانی های تند علیه حکومت 

کند تا به خواننده القا کند که همواره تحت تعقیب شهربانی و ساواک کرده، وانمود سازد. همچنین تالش میمیپهلوی 

، سالی دو سه بار به رفسنجان 1356تا  1353من از سال »گوید: قرار داشته است. وی در مورد فعالیت هایش می



پورمحمدی بود که از روحانیان بسیار شریف، فعال، رفتم. دعوت کننده و میزبان من در رفسنجان آقای شیخ عباس می

جمله در رفسنجان از تعرض رفت... معمواًل منبرهای من در شهرستان ها و از متواضع، مردمدار و انقالبی به شمار می

رفتند و از ایشان تعهد مأموران شهربانی و ساواک مصون نبود. گاه به سراغ بانی مجلس، یعنی آقای پورمحمدی می

خواستند که نگذارد من سخنرانی تند داشته باشم. گاه نیز نزد من می آمدند و می گفتند که منظور شما از بیان می

دادم که سخنان من جز بیان مفاهیم کنید؟ من به آنها پاسخ میفالن مطلب چیست و چرا این گونه مطالب را مطرح می

شد و مزاحمت مأموران از حد متر به تعطیلی کشیده میدینی و اسالمی چیز دیگری نیست. با وجود این، مجالس ک

  18کرد.تهدید و یا گرفتن تعهد از بانی مجالس، تجاوز نمی

، عمده فعالیت من، سخنرانی های مذهبی، شرکت در جلسات روحانیت مبارز و دیگر جمع 1357تا  1353های در سال

ن در شهر منقالب بود. عمده سخنرانی ها و منبرهای های مربوط به نهضت اسالمی و سایر فعالیت های مربوط به ا

ران مانند دماوند، تهران به ویژه منطقه شرق و شمال و جنوب تهران بود... عالوه بر تهران، در شهرستان های اطراف ته

 ی داشتم. دردر دهه سوم ماه محرم در آنجا سخنران 1356کرج و گرمسار نیز برنامه سخنرانی زیاد داشتم. در سال 

  19رفتم.، بعد از ظهر ها در مسجد جامع کرج منبر می1356دهه دوم محرم سال 

های خیلی تند و داغ ها، حرفشخصیت هایی مانند آقای صدوقی و استاد مطهری و دکتر بهشتی هیچ گاه در سخنرانی

زیادی داشتند  انقالب، نقشزدند، ولی در عین حال همگی با امام در تماس بودند و در طراحی و معماری ساختمان نمی

  20رفتند.و از ارکان انقالب به شمار می

چند نوبت برای سخنرانی بدانجا رفتم... جمعًا سه نوبت  1356و  1355های اصفهان یکی از شهرهایی بود که در سال

  21بود. 1356و دو بار هم در سال  1355برای سخنرانی به اصفهان سفر کردم؛ یک بار در سال 

گرفت. به همسرم گفته بودم زد و سراغ من را میشد و هر از گاهی کسی زنگ میمنزل ما در تهران کنترل میتلفن 

آید. به هر هر کس زنگ زد و من را خواست، بگو هنوز از اصفهان نیامده است و معلوم نیست چه وقت به تهران می

بود اگر بتوانیم  منزل خارج نشدم. تجربه نشان داده حال پس از چند روز در نیمه شبی به منزل رفتم و تا چند روز از

  22«شود.ایگانی میاز یک ماجرایی به سالمت عبور کنیم و چند هفته ای را بدون سر و صدا بگذرانیم، موضوع در ساواک ب

کنم این شود. فکر مییکی دیگر از ماجراهای سخنرانی های من، مربوط به سخنرانی در مسجد جلیلی تهران می»

شد. پس از اقامه بود. در مسجد جلیلی، نماز جماعت به امامت آیت اهلل مهدوی کنی برگزار می 1354برنامه در سال 

ماه رمضان  21رفتم... بعد از روز کرد و بعد از وی من منبر مینماز ظهر و عصر، آقای طاهری خرم آبادی سخنرانی می

من هم نسبتًا تند بود، فردای آن روز موقع ظهر که با ماشین  که آن روز، جمعیت فوق العاده بود و لحن سخنرانی

پیکان خودم عازم مسجد بودم، وقتی از میدان امام حسین به طرف میدان فردوسی رد شدم، یکی از مسجدی ها را 

دوید دهد و من را صدا می زند. ماشین را فوراً به حاشیه خیابان هدایت کردم، جلو دیدم که با نگرانی دست تکان می

و گفت: حاج آقا زود دور بزن و برو! زیرا مأموران زیادی جلوی مسجد آمده اند و منتظر شما هستند. ضمناً آقای مهدوی 

کنی را هم دستگیر کرده اند. من دور زدم و بعد یکی از دوستان را برای کسب خبر به مسجد فرستادم. او خبر آورد 

طراف مسجد ایستاده اند و منتظر شما هستند. من دیگر به خانه نرفتم و که تعداد زیادی از مأموران برای دستگیری ا

ای به خانمم گفت که نگران و منتظر من نباشد. در این به منزل یکی از اقوام رفتم و از آنجا صاحبخانه با زبان سرخه

  23«ماجرا آیت اهلل مهدوی کنی بعد از دستگیری به شهرستان بوکان تبعید شد.



وی را دستگیر کنند، اما  1354گردد، جناب روحانی مدعی است که قرار بوده در سال مالحظه می همان گونه که

دهد بدون آنکه از سوی شهربانی نیز ادامه می 56و  55های ایشان همچنان به سخنرانی های ضد حکومتی خود در سال

ارک در مجلس یادبود آیت اهلل سید  جدپس از سخنرانی مس»گوید: و یا ساواک دستگیر شود! در این رابطه وی می

امه سخنرانی [، و به رغم تحت تعقیب بودن، در ماه محرم و صفر به برن1356آبان  8مصطفی خمینی )ره( ]در تاریخ 

  24و منبر ادامه دادم.

 شده بود؛ که ممنوع المنبر شده بودم، سخنرانی من در مساجد و محافل مذهبی بسیار سخت 1356در نیمه دوم سال 

کردم. مثاًل شهید دکتر مفتح برای ده شب سخنرانی گرچه گاهی با نام اسالمی و جعفری و اسامی دیگر سخنرانی می

ی را اعالم کرده در مسجد قبا من را دعوت کرده بود و من هم قول داده بودم و مسئوالن مسجد قبا نیز برنامه سخنران

  25من ممنوع المنبر هستم، مانع شدند.بودند، ولی مأموران کالنتری محل به استناد اینکه 

مسجد بیاید و  اگر واقعاً ساواک و شهربانی به دنبال دستگیری وی بودند، این بهترین فرصت بود تا بگذارند وی به

با اینکه ممنوع المنبر بودم، ولی کم و بیش در »گوید: همانجا او را دستگیر کنند. حسن روحانی در جای دیگر می

کردم. از جمله در همین مسجد ارک به مناسبت فوت حجت االسالم نام های مختلف سخنرانی می برخی مساجد با

س بسیار والمسلمین حاج شیخ ابوالقاسم ناطق نوری، پدر آقای علی اکبر ناطق نوری، در مجلس یادبودش که مجل

  26«معظمی بود، سخنرانی کردم.

واک ، سا1356بهمن  5خیلی محرمانه ساواک به تاریخ  این ادعای حسن روحانی صحت ندارد؛ زیرا طبق گزارش

کند. لذا ادعای حسن روحانی مبنی بر اینکه با اسم دیگری در آنجا سخنرانی سخنران این جلسه را دکتر روحانی ذکر می

  27کرده است، صحت ندارد.

منبر بودم، چندین سخنرانی در ، با اینکه ممنوع ال1356رسیدن ماه محرم در آذر  با فرا»گوید: وی در جای دیگر می

ماز صبح تشکیل ندهه اول محرم قول داده بودم. اولین سخنرانی در مسجد امیرالمؤمنین )ع( بود که صبح زود و پس از 

ز اشد که بیشتر مستمعان آن دانشجویان کوی دانشگاه تهران بودند. سخنرانی دوم در حسینیه زرگنده بود و پس می

کردم که تشکیل دهندگان آن افرادی مانند آقای حاج محمود مانیان و آقای ازار سخنرانی میآن در سرای دستمالچی ب

ها چهار سخنرانی فروهر بودند. سخنرانی بعدی در همان بازار در سرای دیگری نزدیک سرای دستمالچی بود. جمعاً صبح

داشتم که در منطقه تهران نو، نارمک و نرانی رفتم و شب ها هم چند سخداشتم. بعد از ظهر ها هم در قلهک منبر می

 28« تهرانپارس بود که تقریباً حدود ساعت دوازده شب پایان می یافت.

 بر بوده است!کند که ممنوع المنکرده و باز هم ادعا میجناب حسن روحانی در آن ایام، در هر روز هشت سخنرانی می

تذکر اکید ساواک در مورد ممنوع المنبر بودن،  و 1356اسفند به رغم احضار در اواخر »گوید: روحانی در جای دیگر می

دوقی )ره( و در ، برای سخنرانی به یزد و بندرعباس رفتم، ولی پس از سخنرانی در منزل آیت اهلل ص1357در فروردین 

  29پی حوادث یزد، به ناچار مخفیانه به سوی تهران بازگشتم.

 03« نیز چند بار مأمورین برای دستگیری من به درب منزل ما آمده بودند. 57در نیمه دوم فروردین 



ا باره 57تحت تعقیب شهربانی و ساواک بوده و آنها تا سال  54بینیم که جناب حسن روحانی مدعی است از سال می

ویل ساواک که بسیاری از ت عریض و طاند! یعنی تشکیالتالش کرده اند که وی را دستگیر کنند، اما موفق نشده

کرد، طی چندین سال، از دستگیری حسن روحانی عاجز بود! آن هم روحانیون مبارز را دستگیر، زندانی و شکنجه می

د ـ که ساواک در شرایطی که حسن روحانی نه تنها زندگی چریکی و مخفیانه نداشت، بلکه کامالً عادی و در خانه خو

 کرد! هم داشت ـ زندگی میآدرس و تلفن آن را 

به یک  برای اینکه علت دستگیر نشدن جناب روحانی علی رغم سخنرانی های تند علیه حکومت شاه را درک کنیم،

ه دعوت بباید توجه کرد که در آن گفته شده که دکتر حسن روحانی  1356مهر  18گزارش ساواک مربوط به تاریخ 

اج قاسم قم آمده است. در بخش دیگری از همین گزارش گفته شده که ح حاج قاسم دخیلی برای ده شب سخنرانی به

  31ست.ادخیلی با کسب اجازه قبلی از شهربانی و ساواک قم، مبادرت به دعوت دکتر حسن روحانی به قم نموده 

 این مسئله دانسته اند که ایشان قرار است برای سخنرانی به آنجا برود. اوالً یعنی که هم شهربانی و هم ساواک قم می

وده جلسات برگزار بدر تضاد با ادعای ممنوع المنبر بودن جناب روحانی است؛ زیرا که با تأیید ساواک و شهربانی قرار 

اواک قرار شود. ثانیاً، ادعای تحت تعقیب بودن حسن روحانی، صحت نداشته زیرا اگر وی تحت تعقیب شهربانی و س

 وی بوده است!داشته، این بهترین موقع برای دستگیری 

داره کننده احاج فضل اله پهلوان که »نیز چنین آمده:  1356بهمن  4در یک گزارش خیلی محرمانه ساواک به تاریخ 

باشد، اظهار می داشت در دهه دوم محرم از شیخ حسن روحانی دعوت به عمل آمد هیأت سمنانی های مقیم مرکز می

لوان که وضع فراوان از خمینی نمود و به کمونیستها حمله کرد. پهکه به منبر برود. وی در ضمن سخنرانیش تجلیل 

گوید نترس چیزی گوید که تند صحبت نکند و نام خمینی را نبرد اما روحانی میبیند، به روحانی میرا چنین می

 32«د.نیست. در خاتمه حاجی پهلوان اضافه نمود دستگاه به روحانی دستور داده بود که از خمینی تعریف کن

 "ی تعریف کند. دستگاه ]حکومتی[ به روحانی دستور داده بود که از خمین "گوید: دقت کنید که فرد مذکور می

شود که حسن کند و معلوم میچنانچه جمله فوق صحت داشته باشد، حکایت از برخی مسائل پشت پرده آن دوران می

 شود و نه حتی یک سیلی می خورد! دستگیر میروحانی به خاطر سخنرانی های به ظاهر تند و انقالبیش چرا نه 

وقتی وارد حوزه علمیه قم شدم، نام خانوادگی »گوید: حسن فریدون در مورد ماجرای تغییر نام خانوادگی خود می

توانستم یدی داشت و میخودم را به روحانی تغییر دادم... با وجود این، نام شناسنامه من هنوز فریدون بود و این خود فوا

نام فریدون از  ، بی آنکه ساواک متوجه شود، با همین1357مواقعی از این نام استفاده کنم. برای مثال، در سال  در

مسایه ها پرس هکشور خارج شدم و بعد که چند شب بعد، مأموران به خانه ما ریختند و همه چیز را به هم زدند و از 

دانستند نش نمین امر ساواک را شگفت زده کرده بود و مأموراو جو کردند، تازه فهمیدند که من در ایران نیستم. ای

  33«چگونه از کشور خارج شده ام. 

 اند؟اما باید دید که آیا این ادعای حسن فریدون صحت دارد و ساواک و شهربانی مشخصات وی را نداشته



دکتر  ، واعظی به نام1356دی  21گفته شده که در مورخه  1356دی  27در یک گزارش ساواک نهاوند به تاریخ 

ول به علت سمنان، به نهاوند وارد و در شب ا 1327، متولد 78حسن فریدونی معروف به روحانی، شماره شناسنامه 

  34ایراد مطالب تحریک آمیز، از طریق شهربانی تذکر داده شد.

نین چ "یخ حسن روحانی دکتر ش "، شماره تلفن و آدرس منزل 56بهمن  12در یک گزارش دیگر ساواک به تاریخ 

 35 73اره متری بهشت آئین، شم 8متری فرزانه،  14آدرس: فرح آباد ژاله، صد دستگاه،   345752ذکر شده: تلفن 

 36در یک گزارش دیگر نیز نام پدر وی، اسداهلل ذکر شده است. 

 ست؟!اواک، مشخصات و آدرس و تلفن وی را نداشته استوان گفت که بنابراین، آیا باز هم می

گیرد. وی در خاطرات خود ، حسن روحانی تصمیم به ترک کشور و ادامه تحصیل در انگلستان می1357در فروردین 

 در گفتگو با آقای مطهری به ایشان گفتم که در حال حاضر وضع این گونه است که تقریباً در هیچ جا»گوید: می

شوم و به سبب فرارها و پرونده هایی ردید به زودی دستگیر میباشم و بی ت توانم برنامه سخنرانی یا فعالیتی داشتهنمی

شما دو راه  که در ساواک دارم، ممکن است دوره زندان من طوالنی باشد. مرحوم آقای مطهری فرمودند: از نظر من،

الی به ی چند سپیش رو دارید. یکی اینکه به تحصیالت دانشگاهی خود تا دریافت دکترا ادامه دهید. دیگر اینکه برا

ی یا حوزوی حوزه علمیه قم برگردید و دروس حوزوی خود را تکمیل کنید. به ایشان گفتم: ادامه تحصیالت دانشگاه

و تحصیالت  در داخل کشور در شرایط فعلی شاید امکان پذیر نباشد، مگر اینکه برای مدتی به خارج از کشور بروم

دامه تحصیالت هایت، توصیه مرحوم مطهری، سفر به خارج برای ادانشگاهی را آنجا به اتمام برسانم و برگردم. در ن

  37دانشگاهی بود.

اواک من س، صبح زود با لباس شخصی عازم فرودگاه شدم. 1357پس از مهیا شدن مقدمات سفر، در اوایل اردیبهشت 

ون است. به همین دانست که نام خانوادگی من در شناسنامه فریدرا به نام حسن روحانی می شناخت و ظاهراً نمی

دم و سوار دلیل و یا به دلیل ناهماهنگی در بخش های مختلف امنیتی، بدون هیچ مشکلی از گیت فرودگاه عبور کر

وشیده بود و پهواپیما شدم. از عجایب اینکه بسیاری از اطالعات و حقایق بر دستگاه عریض و طویل ساواک آن زمان 

کردند و من هم توانستم بدون مشکل از بسیاری از دوستان استفاده می از همین ناآگاهی و ضعف اطالعاتی بود که

 38« کشور خارج شوم.

ر داده اند. وی را احضار و به او تذک 1356حسن روحانی در کتاب خاطرات خود ادعا کرده بود که ساواک در اسفند 

توان قبول کرد که وی بدون ونه میاگر ساواک او را احضار کرده یعنی مشخصات و تلفن و آدرس او را داشته، پس چگ

نگی با ساواک شناسایی شدن، با همان پاسپورت خودش از فرودگاه خارج شده است؟! به راستی آیا این سفر بدون هماه

 بوده است؟!

، مشغول یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه 57گوید، از اردیبهشت تا شهریور آن گونه که روحانی در خاطراتش می

ست و اساسًا اده و چند ماه پس از آن را نیز در مراسم و تشکل های مختلف دانشجویی مشغول سخنرانی بوده زبان بو

کشور خارج  هیچ وقت فراغتی برای حضور در دانشگاه و درس خواندن نداشته است. یعنی به اسم تحصیالت تکمیلی از

 کار نبوده است! شود، اما عمالً خبری از درس خواندن درمی
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رود، حسن روحانی نیز مدتی بعد، از لندن به پاریس از عراق به فرانسه می 1357پس از آنکه امام خمینی در مهر 

رود. روحانی در خاطرات خود از سفر مهندس بازرگان رود. در همین اثنا، مهندس بازرگان از تهران به پاریس میمی

، آقای بازرگان برای دیدار امام به نوفل 1357مهر  30روز یکشنبه »گوید: با امام خمینی، چنین میبه پاریس و دیدار 

کنم آقای میناچی هم همراه وی بود. موقع غروب بود که به نوفل لوشاتو رسیده بودند و بعد لوشاتو آمده بود. فکر می

  39«ب شدند.از نماز مغرب و عشا در منزل مقابل )اندرونی( خدمت امام شرفیا

ای که به نجف فرستاده بود، از امام خمینی خواسته بود که یک هیئت سه طی نامه 57پیش از آن، بازرگان در مرداد 

تفاق دکتر ابراهیم یزدی انیز که به  57مهر  30یا چهار نفره را که امام به آنها اعتماد دارد، معرفی نماید. وی در تاریخ 

  40دهد.کند که امام خمینی پاسخی به آنها نمیه بودند، همین درخواست را مطرح میدر پاریس به دیدار امام رفت

نگلیس، به باید توجه داشت که این همان نکته مهمی بوده که هم ساواک و هم سازمان سیا و هم سازمان جاسوسی ا

ه شهادت د امام ـ و بدنبال یافتن پاسخ آن بوده اند. پس از ماجرای مسموم کردن سید مصطفی خمینی ـ پسر ارش

رحلت امام، خیال  رساندن وی، رژیم شاه و حامیانش امیدوار بودند تا نهضت اسالمی امام خمینی ادامه پیدا نکند و با

آیند تا با بینند پس از شهادت فرزند امام، این نهضت اوج گرفت، در صدد بر میآنان آسوده شود. اما هنگامی که می

شناسائی سه  سدبه نظر می ر ی امام خمینی و حذف فیزیکی آنان، انقالب را ابتر کنند. لذاشناسایی جانشینان احتمال

شود، به همین منظور بوده یا چهار نفر شخصیت اصلی مورد اعتماد امام در داخل کشور، که از سوی بازرگان دنبال می

رتباطات ویژه ابا توجه به  ساسی به آن وارد کنند.تا با از میان برداشتن آنها، بتوانند جلوی انقالب را بگیرند و یا ضربه ا

 41اجعه شود(با مسئولین ساواک مر 57مهندس بازرگان با حکومت شاه )در این رابطه به مصاحبه های وی در شهریور 

توان حدس زد که مهندس بازرگان، و برخی عناصر سیا و هم چنین ارتباطات سابقه دار دکتر یزدی با مأمورین سیا، می

شته است. امام تمااًل این مأموریت را از طرف ساواک ـ و به صورت غیر مستقیم از طرف سازمان سیا ـ بر عهده دااح

مهندس کند. به این ترتیب، خمینی نیز که گویا به این درخواست وی شک برده بود، از پاسخ دادن به آن اجتناب می

و هفته بعد، اعتماد امام خمینی، شکست می خورد. اما حدود دبازرگان در مأموریت خود برای شناسایی افراد مورد 

 14صبح یکشنبه »گوید: کند. وی در این رابطه میحسن روحانی در دیدار با امام خمینی، سؤال مشابهی را مطرح می

اری یدم. مقد]برای چهارمین دفعه[ از پاریس به نوفل لوشاتو آمدیم. حدود ساعت نه صبح خدمت امام رس 1357آبان 

ه گفتن آن پول به عنوان سهم امام بود که خدمت امام تقدیم کردم و سپس خدمت ایشان مسئله ای را مطرح کردم ک

و هدایت  برای من سخت و تلخ بود و به سختی خودم را راضی کردم که مطرح کنم. عرض کردم امروزه حرکت انقالب

ی ناکرده برای رای دوست و دشمن روشن است. ولی اگر خدامردم و امید ملت ایران به جنابعالی است. نقش جنابعالی ب

برای شما هم هست.  "تِل َافَاِن ماَت اَو قُ "شود؟ جنابعالی حادثه ای پیش بیاید، وضع انقالب و نهضت اسالمی چه می

پیش  دانید، به نحوی فردی را به عنوان جانشین خودتان معرفی کنید که اگر خدای ناکرده حادثه ایاگر صالح می

اجع به احتیاطات شما آمد، به انقالب لطمه جبران ناپذیری وارد نشود. بعد اضافه کردم، مثالً از جنابعالی سؤال کنیم ر

تواند تا حدی راهگشای مسئله باشد. در مسائل فقهی، به چه کسی مراجعه کنیم که پاسخ جنابعالی به این سؤال می

حادثه ای رخ داد،  ه کردند و فرمودند: نگران این گونه مسائل نباشید. اگرامام فرمودند: نیازی نیست. بعد به من نگا

  42«و چه کسی را باید انتخاب کنند. دانند که چه باید بکنندمردم خودشان می

یز خودداری نامام خمینی همان طور که به سؤال مهندس بازرگان جواب ندادند، از پاسخ به سؤال جناب حسن روحانی 

 آید که چه کسی و یا کسانی، انجام این کار را از آقای روحانی خواسته بودند؟ن سؤال پیش میکردند. حال ای
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 بخش دوم: پس از پیروزی انقالب اسالمی 

  1358ادعای داشتن مدرک دکترا در سال  - 1

، در پنج دوره "دکتر حسن روحانی"یکی از نکات جالب در سوابق جناب آقای روحانی، آن است که ایشان از عنوان 

 "در حالی خود را با عنوان  1374تا سال  1358ای اسالمی استفاده کرده است. یعنی از سال نمایندگی مجلس شور

نیز همچنان از عنوان  1378بوده و تا سال  "لیسانس  "کند، که مدرک تحصیلی وی کاندیدای مجلس می "دکتر 

 ای باو در مقدمه مصاحبه 1358اسفند  19در تاریخ  روزنامه جمهوری اسالمی کرده است!استفاده می "دکتر"جعلی 

«. شناسی حقوقی دکترا گرفتدر رشته جامعه دانشگاه لندن از 58حسن روحانی در سال »حسن روحانی مدعی شد: 

، برای انتخابات حزب جمهوری اسالمی 1358اسفند  22و  21، 19ر لیست انتخاباتی بعد از این گفتگو، نام وی د

تغییر « دکتر حسن فریدون )روحانی(»به « حسن فریدون )روحانی(»تا هجدهم اسفند، از مجلس اول، برخالف یکم 

شده در معرفی نمایندگان مجلس اول، مندرج در سایت رسمی مجلس شورای یافت. بعالوه براساس مدارک ثبت

توسط مجلس  1390همچنین در کتابی که در سال  1شده بود. معرفی حقوق اسالمی، روحانی دارای مدرک دکترای

منتشر شده است، تحصیالت  "دوره مجلس شورای اسالمی  8معرفی نمایندگان  "شورای اسالمی تحت عنوان 

وم، تحصیالت وی فوق دانشگاهی حسن روحانی در مجلس دوم، دکترای حقوق قضایی عنوان شده، اما در مجلس س

، 1367لیسانس حقوق ذکر شده است! البته همه این عناوین جعلی بوده اند زیرا که حتی در مجلس سوم در سال 

ایشان هنوز حتی دانشجوی فوق لیسانس نیز نبودند! جالب است که تصویر روزنامه رسمی مربوط به اعتبار نامه وی در 

چهارم مجلس سوم، از عنوان دکتر برای وی استفاده شده است! در  دهد که در جلسه علنیمجلس سوم نشان می

  2مجلس چهارم نیز تحصیالت وی دکترای حقوق قضایی و در مجلس پنجم، دکترای حقوق ذکر شده است.

 3!جالب است که در سایت رسمی حسن روحانی، مدرک وی دکترای حقوق اساسی عنوان شده است نه حقوق قضایی

شود، در جای دیگر دارای دکترای حقوق، یعنی وی در یک جا دارای مدرک دکترای جامعه شناسی حقوقی معرفی می

مه تناقض در جای دیگر دارای دکترای حقوق قضایی، و در جای دیگر دارای دکترای حقوق اساسی! به راستی این ه

 گویی نشانه چیست؟! 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82


ز وی با عنوان ا، همه جا 1378ه خود، از ابتدای پیروزی انقالب تا سال هاشمی رفسنجانی نیز در یادداشت های روزان

 دکتر روحانی یاد کرده است.

که مدرک دکترای خود را از انگلستان دریافت  1378کند، تا سال که ایشان خود را دکتر معرفی می 1358فاصله سال 

شود و قابل کرده که یک جرم محسوب می "جعل عنوان"سال  کند، به معنای آن است که ایشان به مدت بیستمی

سب کرده کعنوان دکتری، برای خود منافعی را  تعقیب قضایی است. همچنین از آنجا که ایشان از ناحیه این جعل

شود و قابل کند که این نیز یک جرم محسوب مینیز بر این عمل ایشان صدق می "کالهبرداری "است، لذا عنوان 

 باشد. تعقیب قضایی می

ای پدافند ای که درخواست تشویق پرسنل یگان ه، در نامه1365فروردین  31به عنوان نمونه، حسن روحانی در تاریخ 

 4کند، در زیر نامه چنین نوشته: مسئول ستاد کل پدافند کشور ـ دکتر حسن روحانی هوایی را می

کرده و با این عنوان جعلی، که روحانی دارای مدرک تحصیلی لیسانس بوده، خود را دکتر معرفی می 65یعنی در سال 

کرده که این یک مصداق بارز و آشکار ان استفاده میدر یک پست مهم قرار گرفته و از مزایای عنوان دکتر در آن زم

، مورد تعقیب "کالهبرداری جعل عنوان و"تواند حسن روحانی را به اتهام یی میباشد. یعنی دستگاه قضاجعل عنوان می

 قضایی قرار داده و وی را محاکمه کند. 

 ها: پی نوشت

  1394آبان  24سایت اطالعات روز.  .1

 6. ص 1396هر م 22دی.  9هفته نامه  .2

 سایت روحانی. بخش زندگینامه .3

 35. ص 20صحیفه امام. جلد  .4

 تحصیل در انگلستان  - 2

گیرد تا نام خانوادگی خود را به صورت رسمی تصمیم می 60پس از پیروزی انقالب اسالمی، حسن فریدون در سال 

پس از انقالب، زمانی که به عنوان نماینده مردم سمنان وارد مجلس شورای اسالمی دوره »گوید: تغییر دهد. وی می

تغییر فامیل  تقاضای 1360م تغییر دهم و لذا در سال اول شدم، مناسب دیدم نام خانوادگی خودم را در شناسنامه ه

 1« کردم و نام خانوادگی روحانی به طور رسمی در شناسنامه من ثبت شد.

 1378شود، تا سال که مشغول تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در انگلستان می 1369اما حسن روحانی از سال 

ر حالی که وی د، با نام حسن فریدون تحصیل کرده است! لذا دکنکه مدرک دکترای خود را از انگلستان دریافت می

عد، یعنی در سال ب 18رسماً نام خانوادگی خود را از فریدون به روحانی تغییر داده، چگونه  1360مدعی است سال 

کند؟! آیا این موضوع نشان دهنده آن نیست که ، مدرک دکترای خود را با نام حسن فریدون دریافت می1378سال 

 نیز بوده است؟  ایشان عالوه بر داشتن پاسپورتی با نام حسن روحانی، احتمااًل دارای پاسپورتی با نام حسن فریدون

پاسخ کند؟ رود و در دانشگاه های داخل کشور تحصیل نمیاما چرا حسن روحانی برای ادامه تحصیل به انگلستان می

شد کرد، فوراً دست وی رو میشگاه های داخل کشور ثبت نام میآن کامالً مشخص است. برای اینکه اگر در یکی از دان

شد که وی از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی هم به مردم و هم به مسئولین نظام جمهوری اسالمی دروغ و معلوم می



ان گیرد تا به صورت غیر علنی در انگلستگفته و به طور جعلی خود را دکتر معرفی کرده است. لذا وی تصمیم می

 تحصیل کند تا کسی متوجه این مسئله نشود. 

و  1375ا ت 1369نکته جالب دیگر آن که گرچه زمان تحصیل حسن روحانی در مقطع کارشناسی ارشد ظاهراً از سال 

صاحبه ها و در دانشگاه کالدونین گالسکوی انگلیس بوده، اما در هیچ یک از م 1378تا  1375مقطع دکترا از سال 

 حسن روحانی، اشاره ای به زمان تحصیل وی در انگلستان نشده است! بیوگرافی های 

المللی دانشگاه علیرغم پنهان کاری جناب حسن روحانی، رویزین ادی، مسئول مطبوعاتی اداره روابط خارجی و بین

فوق  ورهر دد( 1375آبان  22) 1996نوامبر سال  13کالدونین گالسگو، اظهار داشت که آقای حسن روحانی در تاریخ 

التحصیل شده ( در دوره دکترا از دانشگاه کلدونین گالسگو فارغ1378تیر  15) 1999لیسانس و در ششم جوالی 

  2است.

وم است؛ چرا حسن روحانی همواره سعی داشته تاریخ تحصیل خود در انگلیس را از مردم مخفی کند؟ پاسخ آن معل

ید؟ پس برای شد، از او می پرسیدند مگر شما مدرک دکترا نداشتزیرا که اگر تاریخ تحصیل وی برای مردم مشخص می

، خواستید دوباره برای کارشناسی ارشد تحصیل کنید؟! و به این ترتیب مسئله جعل عنوان دکترا توسط ایشانچه می

 رفت.  لو می

می را در جمهوری های بسیار مهو در حالیکه پست 1378تا سال  1369موضوع مهم دیگر اینکه حسن روحانی از سال 

ارشناسی ارشد کاسالمی در اختیار داشته، چگونه در انگلستان و در دانشگاه گالسکو حاضر شده و موفق به اخذ مدرک 

 عبارت بودند از: 1378تا  1369های های حسن روحانی در بازه زمانی سالو دکترا شده است؟ مسئولیت

 1367های سوم، چهارم و پنجم مجلس از سالهای دورهنماینده و نائب رئیس اول مجلس شورای اسالمی در  .1

 .1379تا 

 .1379تا  1371رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی از سال  .2

 .1384تا  1368دبیر شورای عالی امنیت ملی از سال  .3

 .1384تا  1368مشاور امنیتی رئیس جمهور از سال  .4
 3. 1392تا  1370عضو و رئیس کمیسیون سیاسی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال  .5

س مجلس یعنی در طول دوران تحصیل، وی عالوه بر حضور بسیار پررنگ در مجلس شورای اسالمی بعنوان نائب رئی

امنیت  شورای عالی و رئیس کمیسیون سیاست خارجی، در عین حال مشاور امنیتی رئیس جمهور، نماینده رهبری در

در عین  وملی و دبیر این شورا و نیز عضو و رئیس کمیسیون سیاسی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بوده 

 حال، هم زمان در دانشگاه کالدونین گالسکوی انگلستان هم مشغول به تحصیل بوده است!!

ف ضوابط هایی، کاماًل خالف قانون و خال یعنی تحصیل جناب حسن روحانی در خارج از کشور و با چنان مسئولیت

 حفاظتی و خالف ضوابط امنیت ملی بوده است. 

های بسیار مهم و سنگین در ایران، در انگلستان هم تحصیل نکته دیگر اینکه در این مدت که ایشان عالوه بر مسئولیت

دی دولت برای ادامه تحصیل، به بهانه یافتند؟ آیا در حالیکه کارمندان عاهای درس حضور میکردند، آیا در کالسمی

شوند، حسن روحانی با داشتن بیش از پنج عنوان بسیار مهم حکومتی، عدم اخالل در انجام وظیفه، منع قانونی می



چگونه از وقت خود برای ادامه تحصیل استفاده کرده است؟! اگر واقعاً ایشان وظایفی را که بر عهده داشته، به خوبی 

قاعدتًا دیگر هیچ فرصت خالی نیز نداشته است، چه رسد به اینکه بخواهد هم زمان در خارج از کشور  داده،انجام می

 نیز مشغول تحصیل شود!

پذیرفته است؟ پاسخ این سؤال و نکته مهم دیگر اینکه ترددهای حسن روحانی به انگلستان، با چه توجیهی صورت می

گرفته تا کسی از مسئولین جمهوری رت غیررسمی و پنهانی صورت میاین ترددها به صو – 1از دو حالت خارج نیست: 

ان کردن اینکه اسالمی، از هدف وی از این سفرها مطلع نگردد. زیرا که وی خود را دکتر معرفی کرده بود و لذا عنو

انگلستان ه ببرای گرفتن یک مدرک کارشناسی ارشد و دکترای دیگر ـ آن هم با داشتن مسئولیت های متعدد و مهم ـ 

یرا زرود، توجیهی نداشته است. در چنین حالتی، این مسئله کامالً مغایر با ضوابط حفاظتی و امنیت ملی بوده، می

توانسته از این فرصت سازمان اطالعاتی انگلیس که از وضعیت مدرک تحصیلی حسن روحانی به خوبی اطالع داشته، می

دهد که تا کنون جلب همکاری نمایند. سوابق انگلیسی ها نیز نشان می استفاده کرده و با تهدید به افشاگری، وی را

ور وقت از سال این ترددها با اطالع رؤسای مجلس و رؤسای جمه – 2بسیاری از افراد را با همین شیوه خریده اند.  

نی که این یع ، یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری و سید محمد خاتمی، صورت گرفته است.78تا  69

اند، اما در برابر این جعل عنوان سکوت کرده و در واقع در این جرم، با افراد نیز از عنوان جعلی دکترای وی خبر داشته

، هیچ اشاره ای به بعد 69وی شریک بوده اند. اما از آنجا که هاشمی رفسنجانی در یادداشت های روزانه خود از سال 

کند، به احتمال زیاد این ترددها به صورت غیر رسمی و نگلستان برای ادامه تحصیل نمیبه ترددهای آقای روحانی به ا

 گرفته است. به دور از چشم مسئولین صورت می

نشگاه کالدونین نکته مهم دیگر اینکه بر اساس تحقیقات خبرنگار روزنامه انگلیسی تلگراف، دانشجویان آن سالهای دا

  4ظهار بی اطالعی کرده اند.گالسکو از وجود چنین دانشجویی ا

نگلیس ـ که ابه راستی اگر این مطلب صحت داشته باشد، آنگاه باید پرسید که علت ترددهای مکرر آقای روحانی به 

گرفته ـ چه بوده است؟ ایشان اگر در دانشگاه حضور نمی یافته، پس در انگلستان چه به بهانه ادامه تحصیل صورت می

 کرده است؟انی مالقات میکرده و با چه کسکار می

 ها: پی نوشت
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 دکترا  ماجرای سرقت علمی در پایان نامه - 3

رقت علمی یکی از مسائلی که در چند سال اخیر در مورد پایان نامه دکترای آقای حسن روحانی مطرح شده، بحث س

 باشد. ن پایان نامه میهای افراد دیگر در ایاز کتب، مقاالت و پایان نامه

منتشر  2013گزارشی که در سال های خبری مطرح و معروف انگلیس است، در که از سایت« تلگراف»پایگاه اینترنتی 

کرده، با اشاره به بررسی کارشناسان دانشگاه کالدونین گالسکوی اسکاتلند که آقای روحانی مدرک دکترای خود را از 



هایی از رساله دکترای خود را از روی کتاب محمدهاشم کمالی، رییس حسن روحانی بخش"آن گرفته، نوشته است: 

. بر طبق این گزارش، اعتراضات فراوانی در این زمینه "یشرفته اسالمی، سرقت کرده استالمللی مطالعات پمرکز بین

اند. به دنبال این اعتراضات بود که همان صورت گرفته و بسیاری از افراد خواستار لغو مدرک دکترای آقای روحانی شده

ر گرفتن بررسی تقلب علمی در رساله گی، سخنگوی دانشگاه کالدونین گالسکو، از در دستور کار قراایام چارلز مک

ولی بعدها مساله به  .دکترای حسن روحانی خبر داد و اعالم کرد که این مسأله را به صورت جدی دنبال خواهد کرد

  1فراموشی سپرده شد.

حل بررسی م، سوابق علمی او برای برخی مورد توجه و 1392بعد از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در سال 

یافته بود و  بررسی خالصه یک برگی رساله حسن فریدون که در سایت دانشگاه کالدونین گالسکو انتشار  .رار گرفتق

وال سعالمت « محمد هاشم کمالی»شباهت بی بدیل چند خط از این خالصه یک صفحه ای به پاراگرافی از کتاب 

 2.های بیشتری در باره پایان نامه حسن روحانی ایجاد کرد

بطه تشکیل بررسی مسئله سرقت علمی در پایان نامه دکترای آقای حسن روحانی، یک گروه پژوهشی در این رابرای  

یاب حقیقت شد. کیوان ابراهیمی، دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه آیوای آمریکا، در نشست بررسی گزارش ملی گروه

تخابات، مدرک نکه چرا در روزهای نزدیک به اندانشجویان داخل و خارج ایران، به صورت ویدئو پروژکتور درمورد ای

ت شد، چون اصالً خوشحال نیستیم که سرقت علمی آقای روحانی اثبا»دکترای آقای روحانی بررسی شد، تصریح کرد: 

دهیم دوست داشتیم با فعالیتی که انجام می .ها هستندها و دولتایشان االن نماد کشور ایران در خارج از دید ملت

ین است اشبهات مدرک دکترای آقای روحانی برطرف شود، اما چیزی که به آن رسیدیم، عکس آن بود. مسئله دیگر 

دادیم، دیر یا زود این مسئله برد. اگرهم ما این کار را انجام نمیکه آقای روحانی با این کار خود دارد آبروی ایران را می

کند. امانتی که از شد. حوزه تأثیری که این کار آقای روحانی دارد، با کار یک استاد ساده دانشگاه فرق میمایان مین

کند بندی سیاسی، اخالق علمی و انسانی حکم میفارغ از هر جناح .جمهور است، بسیار مهم استملت دست رئیس

افتاده، این است که ایشان در لباس اجتهاد این کار ی عملی اتفاقاخالقبدتر از بی  .برخورد شودکه با قضیه منکر علمی

دانند و ایشان مرتکب این عمل شده است... به ما خبر رسید را انجام داده است. بسیاری بحث سرقت علمی را حرام می

اجعه کردیم، در ایران موجود است، اما وقتی به آن مر« ایران داک»که تز کارشناسی ارشد آقای روحانی در مؤسسه 

ترای آقای روحانی را نیز با مشقت پیدا کردیم متن تز دک .فایل دیگری قرار گرفته است دیدیم به جای فایل تز ایشان،

 «و امروز توانستیم به نتیجه قطعی برسیم که سرقت علمی در تز ایشان اتفاق افتاده است.

ما در »کرده است، اظهار داشت: نیز سرقت علمی وی با تأکید بر اینکه آقای روحانی حتی از کتاب شهید مطهری

 70برای ما محرز شده است. بیش از رساله ایشان اکتفا کردیم، چون مسئله سرقت علمی 4بررسی خود تنها تا فصل 

توسط یک  تز دکترای آقای روحانی ـ که از روی کتاب آیت اهلل کالنتری کپی برداری شده ـ، 4درصد ترجمه فصل 

من  .دهد، ترجمه شده استاالصل و ساکن نیویورک به نام شیخ محمد سرور که ترجمه قرآن انجام میفرد پاکستانی

دانسته متنی که ترجمه کرده، برای آقای کالنتری بوده شخصاً با این فرد پاکستانی صحبت کردم. این فرد اصالً نمی

 3«است.



آقای  رساله 4ی دارای همپوشانی بسیار باال با متن فصل ای انگلیسیاب، به مقالهافزار سرقتتیم پروژه به کمک نرم

 .دست یافت The Islamic Seminary سایتی به نامروحانی در وب

ار است. طبق اظه« شیخ محمد سرور»های بیشتر معلوم شد این پایگاه اسالمی متعلق به عالمی شیعی به نام با پیگیری

به زبان  رگزاری کنفرانس سران کشورهای اسالمی در تهران، متنیصریح ایشان طی تماس با تیم پروژه، پیش از ب

رانس، به انگلیسی فارسی توسط آقای کمال خرازی به ایشان داده شده و از ایشان خواسته شده برای استفاده در این کنف

درصد آن(  70ترجمه شود. این امر توسط شیخ سرور انجام شده اما سال بعد از آن، قسمت اعظم این ترجمه )بیش از 

کاتلندی تحویل از تز دکترای آقای حسن روحانی سر در آورده و در قالب یکی از فصل های پایان نامه به دانشگاه اس

 4شده است.

دکترای حسن  پروژه ارزیابی اصالت رساله ، در مورد گزارش نهایی96کیوان ابراهیمی طی سخنان دیگری در سال 

ها کتاب و مقاله مختلف، سرقت کلمه به کلمه یا موزائیکی انجام حسن روحانی، از دهدر رساله دکترای  »روحانی گفت: 

اکبر اهلل علیها و مقاالتی از آیتاند؛ کتابشده و به برخی از منابع ارجاع داده و به مابقی هیچ گونه ارجاعی نداده

بنرمن، هاشم  بواالعلی مودودی، پاتریککالنتری، ضیاءالدین سردار، نوئل کالسون، حمید عنایت، وائل حالق، سید ا

 .اندکمالی، ویلیام مونتگمری وات، از جمله پرتکرارترین قربانیان این سرقت کم سابقه

در حالی که در محیط آکادمیک کشورهای غربی حتی یک صفحه سرقت علمی در کل متن یک رساله چند صد 

ی گردد، در ابتدای امر، درصد بسیار باالی سرقت علمی تواند منجر به رد آن و پس گرفتن مدرک تحصیلای میصفحه

ها و صفحات این رساله به صورت انگیز بود. بسیاری از متون، پاراگرافدر چکیده و معرفی رساله حسن روحانی، حیرت

ی غیرمجاز چاپ شده بودند، کپ 1998مستقیم و با کمترین تغییرات از روی مراجع، کتب و مقاالت که پیش از سال 

کننده در فصل های علمی نه تنها کمتر نشد بلکه شاهد افزایشی خیرهده بود. با ورود به فصول بعدی، درصد سرقتش

مستقیماً ترجمه شده کتابی  "احکام ثانویه  "رساله آقای روحانی با عنوان  4درصد بودیم. فصل  85الی  75به میزان  4

 اکبر کالنتری است.اهلل علیشته آیتنو« حکم ثانوی در تشریع اسالمی»فارسی با عنوان 

نامه، آقای حسن روحانی هیچ گونه ارجاعی به این کتاب و به و نه در کتاب 4شایان ذکر است که نه در مراجع فصل 

ست آمده، درساله دکترای آقای روحانی به  4این نویسنده نداده اند. با شواهدی که از سرقت بزرگ و فاحش فصل 

ما با  .قلبانه استان گفت که این رساله دکترا بنا به تمامی معیارها، به طور کامل مردود و متتوحال با قطعیت می

ها و مراکز آموزش تر مراجع رسمی از جمله وزارت علوم، دانشگاهتقدیم مدارک و مستندات، خواهان ورود هر چه سریع

الی گهبان قانون اساسی و شورای ععالی، مجلس شورای اسالمی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، شورای ن

چون و چرای وقوع سرقت علمی در رساله دکترای آقای حسن روحانی، انقالب فرهنگی به موضوع بوده تا با اثبات بی

ن ایرانی و عنوان و مزایای دکتری از ایشان خلع شده، ضررهای مادی و معنوی قربانیان این سرقت به خصوص محققی

لی و دانشگاهی ماه کلدونین گالسکو و دولت انگلستان بازخواست و از صدمه بیشتر به آبروی مسلمان جبران، از دانشگ

 5«ایران جلوگیری شود.



درصد سرقت  39باشد: چکیده و مقدمه، نتایج بررسی اصالت متن رساله دکتری آقای حسن روحانی بدین شرح می

 درصد سرقت علمی داشته 82فصل چهارم  درصد و 40درصد، فصل سوم 43درصد، فصل دوم  39علمی، فصل اول 

 6است.

اکبر کالنتری، نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری، طی اهلل علیدر پی مطرح شدن این موضوع، آیت

من در تحقیقات اولیه و »رساله دکتری حسن روحانی از کتاب وی، اظهار داشت: مصاحبه ای درباره سرقت علمی 

توجه شدم مبرخی اساتید زبان همچون آقای جالل رحیمیان، متن انگلیسی را بررسی کردیم، همچنین هنگامی که با 

ب این حقیر کپی شده از کتاب بنده است. نام کتا« حکم ثانوی»رساله علمی وی تحت عنوان  4درصد باالیی از فصل 

حت دارد. این سرقت علمی صاست و اگر این رساله متعلق به آقای روحانی باشد، « حکم ثانوی در تشریع اسالمی»

 «ای به رئیس کمیسیون آموزش مجلس نوشتم و درخواست بررسی و پیگیری این موضوع را کردم.بنده نامه

 :ایت اهلل کالنتری بدین شرح استمتن نامه

های کند بخشهای متعدد، تحقیقات گسترده جمعی از دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا، ثابت میاحتراما برابر گزارش»

 قابل توجهی از تز دکتری منسوب به رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی، با عنوان

THE FLEXIBILITY OF SHARIAH (ISLAMIC LAW) WITH REFERENCE TO THE IRANIAN 

EXPERIENCE 

ها، ن گزارشبرطبق ای .های دیگران از جمله کتاب حکم ثانوی در تشریع اسالمی، تالیف اینجانب استکپی شده از کتاب

 .حدود هشتاد درصد فصل چهارم این تز، از کتاب اینجانب کپی شده آن هم بدون ذکر ماخذ

شرعی، حقوقی و علمی است. از آن کمیسیون محترم چنانچه مستحضرید این عمل، در تنافی آشکار با موازین اخالقی، 

احقاق حق اینجانب را فراهم آورده و بدین و بررسی دقیق آن، موجبات  شود با پیگیری عاجل این موضوعتقاضا می

 .وسیله از تکرار این گونه رفتارهای نامتعارف جلوگیری نماید

 7«علی اکبر کالنتری. نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری

 "روحانیمطرح شدن بحث سرقت علمی"ای پیرامون های تهران نیز در نامهجمعی از استادان و دانشگاهیان دانشگاه

به اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی؛ اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی؛ وزیر علوم، 

رود جامعه کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و جامعه علمی و دانشگاهی کشور نوشتند: انتظار می

به این موضوع رسیدگی کنند و اقدامات مقتضی را  علمی و مراجع نظارتی، به طور مستقل و فارغ از اغراض سیاسی،

 1392میالدی، مقارن با انتخابات  2013رساند که از سال به استحضار می»در ابتدای این نامه آمده است:  .انجام دهند

در رسالۀ  (plagiarism) های معتبر آکادمیک جهان، از وقوع یک سرقت علمیریاست جمهوری در ایران، پایگاه

آقای حسن فریدون )روحانی( پرده برداشتند و پایگاه تحلیلی تلگراف، مدعی شد که رئیس جمهور ایران از دکتری 

، سند «دیدبان شفافیت و عدالت»نهاد اکنون که به همت سازمان مردم .پاسخ به این موضوع به آنان طفره رفته است

صفحه، منتشر و وقوع سرقت علمی از سوی وی و تخلف ایشان  297نهایی تفحص در خصوص این اتهام، مشتمل بر 

بدون آن  1359مطرح گردیده و همچنین مشخص شده که نامبرده، از سال  (copy right) از قانون مالکیت فکری

ای که نام وی حائز مدرک دکتری باشد، مدعی شده که دارای دانشنامه و مدرک دکترای حقوق بوده است؛ به گونه که



در آرشیو اطالعات مربوط به نمایندگان دورۀ نخست مجلس شورای اسالمی در وبگاه مجلس با این عنوان درج گردیده 

ل و فارغ از اغراض سیاسی، به این موضوع رسیدگی کنند رود جامعه علمی و مراجع نظارتی، به طور مستقو انتظار می

های تهران، نظر به ریاست آقای حسن روحانی لذا ما استادان و دانشگاهیان دانشگاه .و اقدامات مقتضی را انجام دهند

ورای بر شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان باالترین نهاد علمی و فرهنگی کشور، ضمن اشعار به وظیفۀ ذاتی آن ش

دهیم که محترم و همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به عنوان متولی صیانت از حریم دانش کشور، هشدار می

توانند با سوء اگر با قصور نهادهای مسئول و مراجع ذی ربط، این ذهنیت در محافل علمی متبادر شود که افراد می

یی را تصاحب نمایند، موجی از ناامیدی و یاس در محافل علمی و استفاده از مدارک دانشگاهی غیرمعتبر، مناصب باال

ای که از این پس، تشویق و ترغیب دانشجویان به کار علمی اصیل و صحیح توسط دانشجویی ایجاد خواهد کرد به گونه

 8«ت.ها وجهی نخواهد یافاساتید و رعایت اخالق علمی و پژوهشی و نیز احترام به قانون کپی رایت در دانشگاه

ای به کمیسیون هطی نام 96خردادماه  17آقای نصراهلل پژمانفر، نماینده مشهد در مجلس شورای اسالمی نیز در تاریخ 

حسن  آموزش مجلس شورای اسالمی، از این کمیسیون خواست تا سؤال از وزیر علوم پیرامون مسأله مدرک آقای

ای شدن این نهبا توجه به رسا»طی این سؤال عنوان داشت:  نماینده مردم مشهد و کالت .روحانی را به اجرا درآورد

ا کنون چه تادعا و هتک حیثیت علمی مقام ریاست جمهوری ایران در داخل و خارج کشور، وزارت علوم پاسخگو باشد 

ه از با اشاره ب اقداماتی برای راستی آزمایی برای این ادعاها و پاسخ به افکار عمومی انجام داده است؟ وی همچنین

تر نامه کارشناسی ارشد آقای روحانی از سایت ایران داک، خواستار پاسخگویی هرچه سریعدسترس خارج شدن پایان

رساله مذکور از منابع  وزارت علوم به این اقدامات شد. پژمانفر با ارائه برخی مدارک و مستندات که حاکی ازاستفاده زیاد

 70دهد حدود ها نشان میوم شدند. پژمانفر همچنین متذکر شد بررسیانگلیسی است، خواستار پاسخگویی وزارت عل

رسی با عنوان رساله آقای روحانی با عنوان )احکام ثانویه(، مستقیمًا ترجمه شده از کتاب فا 4درصد فصل  80الی 

 9«)حکم ثانویه در تشریع اسالمی( نوشته علی اکبر کالنتری است.

مجلس، خواستار رسیدگی به پرونده  90ای به کمیسیون اصل راز با ارسال نامههمچنین جمعی از اساتید دانشگاه شی

  از متن این نامه آمده است: در بخشی .سرقت علمی پایان نامه دکترای حسن روحانی شدند

 اند و پسای پیشرفته که برای یافتن سرقت علمی طراحی شدهطی انجام تحقیقی دقیق با استفاده از ابزارهای رایانه»

ای از پایان نامه منسوب به توان به وضوح دید که بخش گستردهاز آن، بررسی جزء به جزء توسط افراد متخصص، می

است. نمونه بسیار  جناب آقای روحانی، کپی برداری کلمه به کلمه بدون استناد به مرجع، از تحقیقات و تألیفات دیگران

برداری و ترجمه کلمه به کلمه از کتاب تألیف ه مطالب آنها کپیبارز آن فصل چهارم و پنجم این رساله است که عمد

ای از آقای سید عباس صالحی و پایان نامه شده توسط آیت اهلل علی اکبر کالنتری )استاد دانشگاه شیراز( و مقاله

  ها نشده است.است که هیچ استنادی به نویسندگان اصلی آن دکترای یک استاد تانزانیایی

قانون ریاست جمهوری که شرط الزم برای شخص رئیس جمهور، حسن  35قانون اساسی و ماده  115صل لذا نظر به ا

سابقه، امانت، تقوا و اعتقاد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور است، و با توجه به آشکار شدن 

جه به برابری آحاد ملت ایران تخلفات متعدد و تقلب و سرقت علمی فاحش توسط شخص آقای حسن روحانی و با تو

گردد، دار منصب ریاست جمهوری میتر بودن چنین تخلفات مهمی از سوی شخصی که عهدهدر برابر قانون و خطرناک



اعتراض شدید خود را نسبت به تأیید صالحیت ایشان برای انتخابات ریاست جمهوری ابراز نموده و درخواست بررسی 

گیری مجدد در مورد ادامه تصدی پست ریاست جمهوری توسط ایشان الزم و تصمیمفوری اسناد تخلف و صدور حکم 

 10«را داریم.

قت پایان نامه و شاهین آخوندزاده، قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز قبالً با بیان اینکه سر

 6 کند، مجازات زندان بینت علمی میمقاالت، یک جرم است، اظهار داشته بود: بر اساس قانون، برای کسی که سرق

میته اخالقی وجود دارد که در حقیقت ک COPEای به نام ماه تا یک سال تعیین شده است... در سطح دنیا هم کمیته

شوند و اگر هرگونه خطای علمی که اتفاق بیفتد را به این نشر در دنیا است. مجالت و دانشگاه ها عضو این کمیته می

 11کند.کنند و کمیته آن را بررسی میکمیته گزارش می

رسیم این است که متنی که به عنوان پایان نامه توسط آقای حسن روحانی به آنچه در نگاه کلی به وضوح به آن می

ر آن از انواع ددانشگاه کالدونین گالسکو تحویل داده شده است، یک گردآوری سارقانه از متون افرادی دیگر است که 

فی این پایان ر نگاه هر فرد دانشگاهی و غیر دانشگاهی منصشیوه های متنوع تخلف و تقلب استفاده شده است. لذا د

  12توان چشم پوشی کرد. نامه نه تنها الیق مدرک دکترا نیست بلکه حائز مصادیق مجرمانه ای است که از آنها نمی

 ت انگلیسنکته مهم این است که اگر این مساله به شکل داخلی حل و تعیین تکلیف نشود، چه تضمینی است که دول

کشور استفاده نکرده و تهدید نکند که اگر فالن چیز به نحو مطلوب ما اتفاق  مجریه آن را به عنوان اهرم فشار بر قوه

 13کنیم؟المللی با چالش مواجه مینیفتد، مدرک تحصیلی را ابطال و رئیس دولت را در سطح داخلی و بین

فتاده است. باید ارقت علمی که در کشورهای دیگر دنیا اتفاق حال در اینجا بد نیست اشاره ای بکنیم به برخی موارد س

 دید که مقامات آن کشورها چگونه با این مسئله برخورد کرده اند. 

شده میفاش شد که رئیس جمهور مجارستان، در پایان نامه دکترای خود مرتکب سرقت عل 1391در فروردین  الف:

شمیت رئیس جمهور این کشور، ا، از پال 1391فروردین  10، در تاریخ وزیر مجارستاناست. لذا ویکتور اوربان، نخست

 ند. در مدرک دکترای وی، در زمینه باقی ماندن در این سمت تجدید نظر ک خواست تا به دنبال افشای تقلب

ا با رای خود ردر گزارشی اعالم کرد که پال اشمیت، مدرک دکت در بوداپست نیز، "زملوایز"کمیسیون تحقیق دانشگاه 

اش در دزدی ادبی و کپی پال اشمیت، رئیس جمهور مجارستان، در پی رسوایی سرانجام 14تقلب به دست آورده است.

ایندگان در جمع نم 91فروردین  14کردن بخش زیادی از رساله دکترایش، از مقام خود استعفا کرد. اشمیت روز 

شد. متأسفانه نماینده وحدت و یکپارچگی مردم مجارستان بابراساس قانون اساسی، رئیس جمهور باید "پارلمان گفت: 

 ".گیری کنماز پست خود کناره کنم که وظیفه دارممن نماد انحراف شدم و احساس می

 .د، لغو کردبه وی اعطا کرده بو 1992بدین ترتیب دانشگاه زملوایز بوداپست، مدرک دکترای اشمیت را که در سال 

ای دکترای صفحه 200شد که مقامات دانشگاهی متوجه شدند که بیشتر مطالب رساله این تصمیم پس از آن اتخاذ 

 15.اشمیت، از دو نویسنده دیگر کپی شده است

در کشور آلمان اتفاق  2011یک نمونه دیگر از استعفای مقامات دولتی به دنبال افشای رسوایی دانشگاهی، در سال  ب:

ن، پس از افشای سرقت علمی در رساله دانشگاهی اش، مجبور به کناره گیری افتاد. تـئودور گوتنبرگ وزیر دفاع آلما



دانشگاه بایروس چندی پیش از این استعفا اعالم کرده بود که رساله دکتری آقای گوتنبرگ  16از سمت خود شده بود.

 .کندایرادات جدی دارد که شائبه تقلب علمی را تقویت و اثبات می

وتنبرگ گله تقلب گوتنبرگ وزیر دفاع آلمان، به جنجالی در این کشور تبدیل شد. بود که مسأ 2010اواخر سال 

حالی  های زیادی از پایان نامه دکترای خود را بر مبنای متون دیگران بدون ذکر منبع تنظیم کرده بود. این دربخش

ترین شد و وی جزو محبوبد میساله به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی صدراعظمی آلمان یا 39بود که از گوتنبرگ 

پایان نامه « لمیعسرقت »این مسأله تا جایی پیش رفته بود که موضوع  .افراد کابینه آنگال مرکل، صدراعظم آلمان بود

های مخالف دولت خواهان کناره گیری گوتنبرگ شده و ها در صدر اخبار قرار داشته و احزاب و گروهدکترای او هفته

ستعفای گوتنبرگ، اکمی قبل از  .حقق دانشگاه آلمان خواهان کناره گیری وزیر دفاع آلمان شده بودندهزار استاد و م 23

ای از صدراعظم آلمان خواسته بودند که های برجسته علمی آلمان، در نامههزاران دانشجوی دکترا و همین طور مقام

  17اقدامات الزم را در مقابله با این اقدام گوتنبرگ انجام دهد.

ت با مشکل نیز ماجرای جنجالی دیگری در مورد کره جنوبی پیش آمد که دولت این کشور را به شد 2012در سال  ج:

بود که دانشجویان و استادان دانشگاه کوکمین کره جنوبی، به جنبشی ضد تقلب پیوستند  2012مواجه کرد. در ماه می 

عالم کرد، مون ایل نیز سرانجام پس از آن که این دانشگاه که دو قانون گذار این کشور را هدف گرفته بود. ماه آور

 .دسانگ در پایان نامه خود تقلب انجام داده است، وی مجبور به استعفا از حزب حاکم شد

لیل فریبکاری دهمان زمان سخنگوی یکی از احزاب مخالف دولت در این باره گفته بود: مردم عقیده دارند که مون به 

کنند یا مردم را گویند، کپی کاری میگذاری ندارد. سیاستمدارانی که دروغ میمه خود، لیاقت قانونو تقلب در پایان نا

  18گذاری باشند.دهند، نباید جزو مجلس سیاستفریب می

دونالد ترامپ برای  در کشور آمریکا نیز مونیکا کراولی، یکی از کسانی بود که به کپی کاری متهم شده بود. او توسط د:

های آمریکایی منتشر شد، او در پایان نامه ی امنیت ملی انتخاب شده بود و طبق تحقیقاتی که توسط رسانهشورا

ها مورد کپی برداری ها منتشر کرده بودند، دهکرده بود. طبق گزارشی که رسانهدکتری خود کپی کاری و سرقت علمی

 19بود.  روی آنها اعمال شدهدر این رساله انجام شده که تغییرات کمی

سرقت ادبی به  انتخاب وی به عنوان مدیر ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی، از همان ابتدا تحت الشعاع اتهام

به وی « یکوپولیت»و « سی ان ان»هنگام نگارش رساله دکتری قرار گرفت که به طور مکرر از سوی رسانه هایی چون 

یس جمهوری منتخب آمریکا برای عهده دار شدن ینه دونالد ترامپ رئشد. باالخره مونیکا کراولی، گزنسبت داده می

یه ای، در توضیح سمت مشاور رسانه ای کاخ سفید، از تصمیم خود برای نپذیرفتن این عنوان خبر داد. وی با صدور بیان

اشم و به بانصراف خود گفت: بعد از تامل بسیار، تصمیم گرفتم همین جا در نیویورک به دنبال فرصت های دیگری 

کنم. کراولی قرار بود به عنوان دستیار همین دلیل از پذیرفتن منصب پیشنهادی در دولت آینده واشنگتن، امتناع می

 20مشاور امنیت ملی ترامپ، کار کند.« مایکل فلین»

سایتی  کمی بعد، اما البته تیم انتقالی ترامپ، اتهام سرقت ادبی را که به کراولی وارد شده بود رد یا تایید هم نکرد.

 های دیگری از سرقت ادبی در پایان نامه دکترای کراولی منتشر کرد. وی این پایان نامه رانمونه” پولیتیکو“موسوم به 

 21در دانشگاه کلمبیا با موضوع روابط دیپلماتیک میان آمریکا و چین نوشته بود. 2000در سال 



جمهور ، رئیسسال پیش اعالم کرد که مدرک دکترای رابرت موگابهدر یک نمونه دیگر، دانشگاه ادینبورگ هم چند  ه:

یی، مدرک اخذ شده، دچار شبهات جدی و یک تقلب علمی واضح است. به دنبال این رسوا 1984زیمباوه، که در سال 

 22پس گرفته شد. 2007دکترای آقای موگابه در سال 

ی حسن ایی، نسبت به تخلف صورت گرفته توسط آقاحال باید دید که مسئولین مجلس شورای اسالمی و دستگاه قض

 روحانی، از حقوق ملت دفاع خواهند کرد یا نه؟ 

من »گفت:  طی نطق پیش از دستور خود 96آذر  28حجت االسالم پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس، در تاریخ 

ایم، اما دهجمهور به هیأت رئیسه داو جمعی از نمایندگان، تحقیق و تفحصی را در مورد مدرک تحصیلی آقای رئیس

اندازد. این به تاخیر انداختن، به نفع دهد و به تأخیر میمتأسفانه هیأت رئیسه این طرح را در دستور کار قرار نمی

 .جمهور نیسترئیس
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 دانشگاه!حسن روحانی، عضو هیئت علمی - 4

هیئت  یکی از نکات جالب در ارتباط با مسائل دانشگاهی و حقوقی آقای حسن روحانی، ادعای عضویت ایشان در

شود: مدعی می 1392آذر  24خبری  در این رابطه آقای نوبخت، سخنگوی دولت، در نشستباشد! دانشگاه میعلمی

دانشگاه است و از نظر مرتبه، استاد تمام است و اصالً از محل ریاست جمهوری آقای رئیس جمهور، عضو هیئت علمی»

 1«گیرد.را میق استاد دانشگاهی را که داشته، االن هم همان حقوق کند. همان حقوحقوق دریافت نمی

رسیده است؟ جای دارد که بپرسیم آقای روحانی عضو هیات علمی کدام دانشگاه است و چگونه به مرتبه استاد تمامی

ان استاد دانشگاه هایی که از آقای روحانی منتشر شده، اشاره ای به اینکه ایشبه راستی چرا در هیچ یک از بیوگرافی

 ام دانشگاهی که ایشان عضو هیئت علمی آنجا بوده، ذکر نشده؟!هستند، نشده است؟! چرا در هیچ جا ن

داند رئیس جمهور عضو کسی می»گوید: در همین رابطه، مهدی کوچک زاده، نماینده سابق مجلس شورای اسالمی می

آیشان در هیئت ممیزه کدام دانشگاه بررسی و ایشان استاد تمام هیئت علمی کدام دانشگاه است؟ و پرونده علمی

 2«اند؟شده

شود تا معلوم شود که ایشان از کدام دانشگاه حقوق دریافت به راستی چرا فیش حقوقی آقای حسن روحانی منتشر نمی

کنند؟ واقعاً عجیب است، کسی که در طی عمر خود حتی یک روز هم در هیچ دانشگاهی سابقه تدریس نداشته، می

 دانشگاه شده و هم استاد تمام؟! چگونه هم عضو هیئت علمی

تدریس  برای جناب حسن روحانی ـ که در طی عمرش در هیچ دانشگاهی "استاد دانشگاه"ا به کار بردن عنوان آی

 شود؟محسوب نمی "جعل عنوان و کالهبرداری"ای دیگر از نکرده ـ، نمونه

 ها: پی نوشت

  1392آذر  25سایت آپارات.  .1

  1392آذر  26سایت تابناک.  .2

 ماز جمعه و پاسخ شهید چمراندرخواست اعدام نظامیان در ن - 5

سال قبل،  38کرد که طی خود، رقبای خویش را به دروغ متهم می 96حسن روحانی که در تبلیغات انتخاباتی سال 

، طی سخنانی ، در مجلس شورای اسالمی1359تیر  23کار آنها فقط اعدام و زندان کردن افراد بوده است، در تاریخ 

شود که با پاسخ شهید چمران نماز جمعه و انحالل تیپ نیروی مخصوص نوهد می خواهان اعدام برخی نظامیان در

گوید که انحالل و کوبیدن ارتش، کند و میمواجه شده، چمران تلویحاً وی را تندرو و دارای احساسات کور خطاب می

 خواهد. چیزی است که استعمار می

، توطئه "ولیشهد عذابهما طائفُه من المومنین"گوید می همان طور که در مسئله زنا، قرآن»گوید: حسن روحانی می

گرها را خوب است که در مراسم نماز جمعه بیاورند به دار آویزان کنند تا مردم هم مشاهده کنند و تأثیرش، تأثیر 



ا بیشتری باشد... راجع به نیروهای مخصوص که بارها پیشنهاد شده به مسئولین که این نیرو را منحل کنند و اینه

  1«خطرناک هستند. متأسفانه توجه نشد و در این کودتا ]کودتای نقاب[ هم نقش عظیم را آنها داشتند.

متأسفانه برخی از دوستان نماینده ما، همچنان با همان شور »دارد: شهید چمران در پاسخ به حسن روحانی اظهار می

کنند. ]اما[ همان کسانی که این توطئه را کشف کردند، در داخل ارتش بودند. بنابراین، و هیجان به ارتش حمله می

خواهد. شعار انحالل ارتش، از شعارهایی که استعمار میکوبیدن ارتش به طور کلی عمل صحیحی نیست؛ عملی است 

نان ادامه است که ضد انقالب از روزهای اول مطرح کرده و هنوز هم به دنبال آن است. و مسئله پاکسازی که همچ

نحل کنید. آیا مدارد، مسئله خطرناکی است. دوست عزیز ما، دکتر روحانی، مسئله ای را مطرح کردند که تیپ نوهد را 

ر آن است که آنها صحیح است که بهترین رزمندگان را دور بریزیم که احتماالً یک دهم آنها به دشمن بپیوندند؟ یا بهت

کنم که جناب دکتر روحانی که خودشان دست اندر کار ارتش را تحت کنترل خودمان داشته باشیم؟ من تعجب می

کنند، به این مشکالت آگاهی کامل دارند. این پیاده می هستند و در سازمان سیاسی ایدئولوژیک ما بزرگترین نقش را

شود، ارتشی نبود که با ملت بجنگد. پیروزی انقالب ما در سایه این حقیقت ارتش با تمام هجوم و حمله ای که به آن می

با  که من بود که ارتش به ملت ما پیوست و نجنگید. به خدای بزرگ سوگند می خورم افسرانی هستند در این ارتش

خوانم. بد نیست از یکی از افسران پاک اسمی ببرم به کمال جرئت و جسارت در پشت آنها نماز خوانده ام و نماز می

ر سال نام سرگرد صیاد شیرازی که هم اکنون به فرماندهی عملیات غرب منصوب شده است. این افسری است که د

یر است. افسری شجاعت و هر چه بخواهید در این فرد بی نظگذشته در سردشت همراه من بود و پاکی و تقوا و ایمان و 

اشد. چنین باست که در تفسیر قرآن شاید بگویم از اکثریت کسانی که در اینجا نشسته اند، تبحر زیادتری داشته 

اند. بنابراین به صرف شعارهای تند و احساسات کور، افرادی را کوبیدن، ]صحیح کسانی به فرماندهی گماشته شده

سی است کست[ در حالی که گفتم چنین فرماندهانی فکور، سرهنگ فکور که فرمانده نیروی هوایی ارتش شماست، نی

 2« خوانند.که بیشترین مؤمنین شما، در پشت او نماز می

کند که رژیم بعثی جالب است بدانیم حسن روحانی در زمانی بحث انحالل تیپ نیروی مخصوص نوهد را مطرح می

کنند. لذا پیشنهاد و همراهی آمریکا، بنا داشتند تا دو ماه بعد، به جمهوری اسالمی ایران حمله نظامیصدام با کمک 

 انحالل این تیپ، آیا قدمی در راستای هموار کردن مسیر اشغالگری دشمن نبود؟

 ها: پی نوشت

  1396اردیبهشت  28و نیز: سایت آپارات.  1396اردیبهشت  28خبرگزاری بسیج.  .1

 همان. .2

 

 بخش سوم: حسن روحانی در دوران جنگ 
جنگ باید در رأس "های آغازین جنگ، علی رغم اظهارات و تأکیدات مکرر امام خمینی مبنی بر این که از همان سال

، مسئولینی که بودجه برای جنگ پیشنهاد می"امروز جنگ اصلی ترین مسئله کشور است"و یا  "امور کشور باشد

کردند ـ از آنجا که اعتقادی به اصلی بودن مسئله جنگ نداشتند ـ، بودجه را تصویب می دادند و مسئولینی که این



دادند که نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران بتوانند امور عادی و روزمره خود ای بودجه تخصیص میفقط به اندازه

ی هاشمی رفسنجانی طی مصاحبه ای در را اداره کنند و به مقدار محدودی نیز بتوانند عملیات جنگی انجام دهند. آقا

بودجه جنگی ما در سطح بودجه زمان صلح برخی از »کند: به این امر چنین اعتراف می 1361تاریخ دوم اردیبهشت 

درصد برای جنگ اختصاص نیافته است و این  15الی  10کشورها است. یعنی در برنامه ریزی کل بودجه، بیش از 

درصد بودجه اش به امور نظامی اختصاص داشته است و در  20تا  18ال صلح بیش از بسیار مهم است... عراق در ح

کند. بنابراین ما در حال جنگ، بودجه ای برای جنگ درصد از بودجه اش را صرف جنگ می 80حال جنگ حدود 

 1«شد، قابل قبول بود.اختصاص داده ایم که اگر در حالت صلح نیز همین بودجه تعیین می

اصلی بودن "قای رفسنجانی حاکی از آن است که عده ای به علت عدم اعتقاد به نظر امام )ره( مبنی بر این سخن آ

ند تا به ، با عدم تخصیص بودجه کافی برای نیروهای مسلح، درصدد بود"در رأس بودن مسئله جنگ"و  "مسئله جنگ

 کنند.  "تعدیل "زعم خود شعار امام خمینی را 

پس از آزادی خرمشهر، منابع و »گوید: اه پاسداران در زمان جنگ، در این باره چنین میمحسن رضایی، فرمانده سپ

دادند، صرفاً برای ترمیم و نگهداری نیروهای امکاناتی که دولت و مقامات سیاسی در اختیار نیروهای مسلح قرار می

گرفت. بنابراین توان دفاعی ایران متوقف ان دفاعی، امکاناتی در اختیار قرار نمیکرد و برای توسعه تومسلح کفایت می

 2«شد.

ایم؛ چه برای میلیارد دالر هزینه جنگ کرده 20ما در تمام طول جنگ حدود »کند: رضایی در جای دیگر اشاره می

نگ را شامل جمیلیارد دالر درآمد نفت، چقدر هزینه  180میلیارد دالر هزینه به نسبت  20ارتش و چه برای سپاه. 

  3«شود؟می

 12های جنگ، حدود های کشور در طی سالگردد که میانگین ساالنه سهم امور دفاعی در کل هزینهلذا مالحظه می

  4شده است.درصد دیگر بودجه صرف امور دیگر می 88درصد بوده و 

ودجه و معنای این امر چیزی جز فرعی و دست چندم تلقی کردن جنگ، نبوده است. جالب است بدانیم که این ب

شد، سپس به کمیسیون دفاع حداقلی که توسط دولت میرحسین موسوی ـ که اعتقادی به جنگ نداشت ـ پیشنهاد می

ی مجلس می آمد که رئیس آن کسی نبود جز جناب حسن روحانی. بعد همین بودجه حداقلی به صحن علنی مجلس

صل طی دوران دفاع مقدس، ماحمی آمد که رئیس آن هاشمی رفسنجانی بود! یعنی بودجه های حداقلی جنگ در 

 ترکیب میرحسین موسوی، حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی بود. 

آقای حسن روحانی در دوران جنگ، معاون فرمانده جنگ ـ آقای هاشمی ـ و مسئول پدافند هوائی کشور بود. محسن 

ن قول هایی که داده بودند، و عملی نشد 1363رضایی در مورد عدم پشتیبانی پدافند هوایی از عملیات بدر در سال 

به همه می گفتیم که خب ]سیستم پدافند هوایی[ هاگ دارند و هاگ را در اختیار جنگ می گذارند. ما »گوید: می

کردیم که اینها به ما ضربه بزنند. وقتی که دیگر عملیات بدر شروع شد، دیدیم تمام قول هایی که به ما دادند، فکر نمی



ملیات بدر، ما به این نتیجه رسیدیم که نباید به قول ها اعتماد کرد مگر این که یک ماه قبل از به باد هوا رفت. از ع

 5« آن، تجهیزات دفاعی را در اختیار ما گذاشته باشند.

ن تجربه به ما ثابت کرد که نباید به هیچ کدام از اینها خوشبین بود. ولو صمیمی تری»گوید: وی در ادامه سخنانش می

ید اینها توی دست شور هم که باشند، نباید به قول هایشان اعتماد کرد. حتماً هم یک ماه قبل از عملیات بامسئوالن ک

ان راحت باشد. ضربه ما بیایند و خودمان آنها را بگیریم و تحت امر خودمان باشند و بگذاریم در عملیات که دیگر خیالم

یجه .. به این نته این مسئوالن و به قول هایشان خوشبین بود.بدر و خیبر، ما را به این نتیجه رساند که نبایستی ب

ت. چون آن رسیده بودیم که اگر با بد بینی برخورد کنیم و فشار وارد کنیم، خیلی از مسائل ما هم قابل حل اس

حد  باشد. همه اش درچیزهایی که ما پیش بینی و برآورد کرده بودیم، چیزی نبود که خارج از توان جمهوری اسالمی

 6« توان جمهوری اسالمی بود.

توان به قول هایشان اعتماد کرد، چه کسانی که نمی "ینیمسئول"توان به راحتی حدس زد منظور محسن رضایی از می

ود و ببودند. فرمانده جنگ که جناب آقای هاشمی رفسنجانی بود؛ معاون فرمانده جنگ نیز جناب حسن روحانی 

عتقادی به دولتی بود که نخست وزیرش میرحسین موسوی بود. یعنی مجموعه ای که ا پشتیبانی از جنگ نیز به عهده

ت میز حمایت همه جانبه از جبهه ها نداشت، به دنبال ختم هر چه سریع تر جنگ و اعالم آتش بس و نشستن پش

 مذاکرات صلح با صدام حسین بودند!! 

 7، زمان مناسبی برای پایان دادن به جنگ بود!(64)در سال  دارد که بعد از عملیات فاوآقای روحانی یک بار اظهار می

 1364 ! بحث های جدیدی را در سال"مجمع عقال  "چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز تحت عنوان 

دادند. آقای حسن روحانی ـ معاون آقای هاشمی رفسنجانی ـ گرداننده این جلسات در مورد برقراری صلح! انجام می

  8شود.ه که به دستور امام خمینی جلسات مذکور تعطیل میبود

دو عامل اساسی وجود داشت که تصمیم مناسبی برای پایان دادن به »گوید: آقای هاشمی با اشاره به همین مطلب می

ود عدی امام ببجنگ گرفته نشد. یکی سپاه بود که طرح پایان دادن به جنگ از نظر سپاه چیزی شبیه کفر بود. مسئله 

و آقای  "مجمع عقال  "داد در باره ختم جنگ بحث کنیم. در مجلس هم عده ای بودند به نامای اجازه نمیکه لحظه

 9« کردند[، که امام آنها را سر جایشان نشاند.حسن روحانی ]که برای پایان دادن به جنگ فعالیت می

دارد؛ تا این که محسن خود در مجلس دست برنمی، از فعالیت های 64آقای حسن روحانی به رغم تذکر امام در سال 

دهد. امام خمینی هم ای به امام خمینی، گزارش این اقدامات آقای روحانی را میطی نامه 1365رضایی در خرداد 

خود، ماجرا را  1365خرداد  10خواهد. آقای هاشمی در یادداشت مورخ آقای هاشمی را احضار و از ایشان توضیح می

 کند:میچنین بیان 

ده و ختم امام فرمودند طبق گزارش فرمانده سپاه، در جلسه ای جمعی از نمایندگان، صحبت از مشکالت جنگ کر» 

صحبت از صلح  وجنگ را مطرح نموده اند. از من خواستند که به آنها بگویم ما باید تا آخرین فرد با صدام بجنگیم 

 10« نکنند.

م مرور هن روحانی، برخی از یادداشت های آقای هاشمی رفسنجانی را با برای شناخت بهتر دیدگاه های آقای حس

 کنیم: می



آزادی گروگان  دکتر ]حسن[ روحانی و دکتر هادی آمدند. در باره گرم گرفتن با فرانسه و کمک به: »65اردیبهشت  25

  11«کردند.های فرانسوی در لبنان توصیه می

روحانی به  مدند. وضع ضعیف پدافند پاالیشگاه ها را گفتند و از دکترعصر از کمیسیون نفت آ: »65اردیبهشت  25

 12« خاطر برخورد تند گله داشتند.

توانیم روزانه تا مسئوالن ترمینال های نفتی جزیره خارک گفتند اگر درست دفاع شود، با وضع موجود می: »64مهر  5

 13« فند هوایی[ نیست.چهار میلیون بشکه نفت صادر کنیم ولی اعتمادی به دفاع ]پدا

 14«ازش کردم.آقای ابراهیم سنجقی هم آمد و از مشکالت سپاه با دکتر روحانی گفت. توصیه به س: »66اردیبهشت  16

ی روحانی آقای سنجقی اطالع داد که دیشب تیرهای غیب، دو کشتی حامل نفت کویت را زده اند. آقا ": 66تیر  6

 15«فتی ]![، بعداً معلوم شد که خبر سپاه درست است.اطالع داد که یک کشتی بوده و غیر ن

کند!! بعد هم همان اخبار موثق! را به شود که جناب حسن روحانی، اخبار را از منابع کامالً موثق دریافت میمعلوم می

 کند. مسئولین عالی نظام منتقل می

شکالت ادامه معصر با دکتر ]حسن[ روحانی، در محل سپاه ]کرمانشاه[ قدم زدیم و در باره جنگ و : »66فروردین  21

اتمه بدهیم خآن و نداشتن راهی برای ختم جنگ بحث کردیم. ایشان تقریبًا معتقد است جنگ را باید از موضع قدرت 

 16« مام است، صراحت ندارد.و منتظر فتح سرنوشت ساز نمانیم، ولی چون برخالف نظر ا

ردیم. آقای کبا دکتر ]حسن[ روحانی در باره شرایط جاری و حاکم و راهکارها، در طول روز مذاکراتی : »67تیر  5

 17 «روحانی به ادامه جنگ اعتقادی ندارد و تأکید بر ختم آن دارد.

دافند کشور قرار داده بود که اعتقادی به ا به عنوان معاون فرمانده جنگ و مسئول پربینیم که آقای هاشمی کسی می

یاسی بوده است. ادامه جنگ نداشته و از چند سال پیش از پایان جنگ، به دنبال دستیابی به صلح! از طریق مذاکرات س

ه به خوبی مشخص است که حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی، هر دو دارای یک موضع در جنگ بودند؛ موضعی ک

 د کاماًل برخالف نظر امام خمینی )ره( بوده است. دانستنخودشان نیز می

سپاه و  وبعد از جلسه مجلس، آقای دکتر روحانی آمد و راجع به جنگ و مشکل ارتش : »65اردیبهشت  16سه شنبه 

 18« آقای روحانی نگران توسعه طلبی ]![ سپاه است. مهندسی رزمی بحث شد.

 26ه( در تاریخ ص شود، به این نکات باید توجه کرد: امام خمینی )ربرای این که مسئله توسعه طلبی! سپاه بهتر مشخ

دهند که سه نیروی زمینی، هوایی و دریایی را راه اندازی کنند. طی فرمانی، به سپاه پاسداران دستور می 1364شهریور 

ضوع[ اصاًل وقتی این حکم صادر شد، آقای هاشمی ترسیده بود. او می گفت که این ]مو»گوید: محسن رضایی می

ون بگیرد اما ]جایی[ مطرح نشود؛ این خطرناک است! ایشان دویده بود که جلوی ]اعالم[ حکم را در رادیو و تلویزی

 19« نتوانستند احمد آقا را پیدا کنند و حکم خوانده شد.

با چند تا مشکل بعد از این که حکم امام صادر شد، کار را شروع کردیم؛ البته »گوید: رضایی در ادامه سخنانش می

عتبار سیاسی و همه مواجه بودیم... اولین مشکلی که با آن مواجه شدیم، این بود که آن کسانی که بودجه و امکانات و ا

 02« اینها دست شان بود ]هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، میرحسین موسوی[، عقب زدند و کنار کشیدند.



در عملیات کربالی »گوید: های حسن روحانی در زمان جنگ، میسردار علی فضلی نیز در مورد برخی عدم همکاری

ق بمباران شدند، عرا "دوعیجی"و  "پاشنه"پنج، به یاد دارم هنگامی که قرارگاه های قدس و نجف، موفق به تصرف 

محسن وقتی شد. آقا ها بر روی جاده فجر انجام میهای شدیدی را شروع کرد که امان همه را برید. عمده این بمباران

ا همچنان کرد؛ ولی خبری نشد و م "هاگ"شدت بمباران را دید، ضمن تماس با آقای هاشمی، از او درخواست موشک 

شدیم. آقا محسن وقتی دید که آقای هاشمی و آقای روحانی به درخواست آنها جوابی مورد حمله هوایی واقع می

مد علی انصاری گفت: وضع خوب نیست. اینها شروع کرده ی محدهند، با بیت امام تماس گرفت و خطاب به آقانمی

آورد. من به آقای اند. اگر حاج احمد آقا فشار نیاورد، وضع خوب نخواهد شد. دشمن ناامید شده و فشار زیادی می

ر توانند تصمیم بگیرند؛ مگر حاج احمد آقا فشاهاشمی گفتم ولی ایشان در مقابل مسئول پدافند ـ آقای روحانی ـ نمی

تواند ی کاری نمیبیاورند. ایشان به آقای هاشمی با یک ظرافتی بگویند که ناراحت نشود. ما صبح به ایشان گفتیم، ول

 بکند.

هستند، طبق  خوشبختانه عراقی ها وقتی دیدند لشکر شهدا و امام رضا )ع( با تمام قدرت در حال تصرف مواضع آنها

نستیم در موضع م را شروع کردند؛ بنابراین جوّ به نفع ما شد و ما توادستور فرماندهی کل، عقب نشینی به نهر جاس

 21« قدرت قرار بگیریم؛ ولی از موشک ها خبری نشد.

شوند، اما جناب روحانی حاضر به ارسال سیستم هاگ یعنی در این ماجرا، عده زیادی از رزمندگان شهید و مجروح می

 شود.نمی

گیرد! یعنی ساعت آن را بازپس می 24کند و ظرف حدود ز به فاو حمله مینی 1367فروردین  28عراق در تاریخ 

آن را تصرف کرده و طی بیش از دو سال با تقدیم حدود  1364در بهمن سال  8ای که ما در عملیات والفجر منطقه

مباران های شهید و هزاران جانباز، علی رغم همه پاتک های سنگین عراق و به کارگیری انواع تجهیزات و ب 11000

 کنیم! ساعت از آن عقب نشینی می 24وسیع شیمیایی، آن را حفظ کرده بودیم؛ فقط ظرف 

به فاو،  1367فروردین  28پس از تهاجم نیروهای عراقی در تاریخ »نویسد: سردار محمد درودیان در این باره می

سایر نیازمندی  هاگ را دادند؛ اما همانندفرماندهان مستقر در فاو درخواست هلی کوپتر، هواپیما و سیستم پدافندی 

 22« های سپاه، این درخواست ها نیز تأمین نشد.

با وجود تالش فرماندهان و گرفتن قول مساعد برای استقرار سیستم موشکی هاگ در منطقه »نویسد: وی در ادامه می

  32«قدامی صورت نگرفت.به منظور مقابله با تهاجم هوایی دشمن به پل بعثت، تا نزدیک ظهر هیچ گونه ا

ین سقوط ایعنی در ماجرای سقوط فاو نیز جناب روحانی با عدم ارسال سیستم پدافند موشکی هاگ، نقش بارزی در 

 کند. بازی می

کردند، موضوع یکی از مسائلی که در زمان جنگ و پس از آن، آقای هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی پیگیری می

هاشمی در یادداشت  رتش، به بهانه جلوگیری از موازی کاری و هدر رفتن بیت المال بود! آقایادغام سپاه پاسداران در ا

دکتر روحانی آمد و راجع به طرح ادغام نیروهای زمینی ارتش و سپاه مذاکره کردیم؛ »نویسد: خود می 67مرداد  9

 24« وحدت نظر داشتیم. بنا شد بیشتر بحث شود.



اواخر عمر شریف حضرت »دارند: در این رابطه سردار رحیم صفوی نیز در گفت و گو با نشریه پاسدار اسالم، اظهار می

بود که بعد  امام، یک خط سیاسی به دنبال ادغام ارتش و سپاه بود. در رأس این خط سیاسی، آقای هاشمی رفسنجانی

ارتش "ل ادغام ، به دنبا"ژاندارمری و شهربانی و کمیته"، "یجهاد سازندگی و وزارت کشاورز"از ]مطرح کردن[ ادغام 

رهبر شدند،  بودند که خطر بسیار بزرگی بود و همه ما به شدت مخالف بودیم... به محض این که حضرت آقا "و سپاه

کار ندارم.  د به اینآن موضوع را که کار میدانی آن به عهده آقای عبداهلل نوری بود، تعطیل کردند و فرمودند من اعتقا

 « ارتش و سپاه دو بازوی انقالب هستند و باید به همین شکل باقی بمانند.

جهادی ها خیلی به انقالب و دفاع مقدس خدمت کردند. آنها »گوید: رحیم صفوی در بخش دیگری از سخنانش می

ن هم با آن توان ازندگی را آبیش از سه چهار هزار شهید دادند؛ ولی همه نیروهای جهاد پراکنده شدند. اساساً جهاد س

  25«میدانی قوی از بین بردند.

آنهایی که جهاد سازندگی را منحل کردند، همان »دارد: اظهار می 92سردار علیرضا افشار نیز طی سخنانی در تیر ماه 

  26«کسانی بودند که قصد انحالل سپاه را داشتند.

کردند و قصد داشتند تعبیر می "توسعه طلبی سپاه"ده، از آن به کسانی که از تشکیل نیروهای سه گانه سپاه ناراضی بو

ح و جلوگیری از موازی کاری در نیروهای مسل"به هر ترتیبی هست، آن را محدود کنند؛ با پیش کشیدن بحث 

 توانند کم کمب، طرح ادغام ارتش و سپاه را مطرح ساختند تا در این پوشش "جلوگیری از هدر رفتن منابع و امکانات

 سپاه را از عرصه کشور عماًل حذف کنند. 

کند که خودش و حسن روحانی، در خوراندن ، اعتراف می1394شهریور  31و باالخره هاشمی رفسنجانی در تاریخ 

[ من گویند جام زهر و ]نقشاتفاقاً این که می»گوید: اند. وی میجام زهر قطعنامه به امام خمینی، نقش اساسی داشته

ه های ما مثل برگ روحانی و... این جزو افتخارات ماست. یعنی ما این کار را کردیم که این جنگ تمام شود. بچو آقای 

ند، چه اتفاقی خزان روی زمین می ریختند. اگر یکی از آن بمب هایی که در حلبچه انداختند را در تبریز می انداخت

 27«می افتاد؟

  ا که سالها در پی پنهان کردن آن بود، خود آشکار ساخت.و بدین ترتیب، هاشمی رفسنجانی مسئله ای ر

 ها: پی نوشت
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 ماجرای مک فارلین 

ابطه با رجریان سازشکاری که پس از آزادی خرمشهر، به دنبال ختم جنگ از طریق اعالم آتش بس و سپس برقراری 

پس از گذشت یک سال،  ها روی آورد. این ماجرابه مذاکرات پشت پرده با آمریکایی 1364آمریکا بود، از اوایل سال 

کایی به ایران در منجر به سفر مخفیانه مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا و برخی دیگر از مقامات بلند پایه آمری

ها از اعزام مک فارلین به ایران، گردید که به ماجرای مک فارلین معروف شد. هدف اصلی آمریکایی 1365خرداد 

گرفتند. خبرگزاری آلمان در احتماالً بعد از امام خمینی، قدرت را در ایران به دست می برقراری رابطه با کسانی بود که

میسیون تاور و گزارش داد که رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا، با اشاره به نتایج گزارش ک 1365اسفند  14تاریخ 

رادی که ممکن بود پس دف ایجاد رابطه با افمن ابتکار اولیه مربوط به ایران را با ه»ماجرای مک فارلین، اظهار داشته: 

 1«از آیت اهلل خمینی رهبری را به دست گیرند، انجام دادم.

ریکایی در هنگامی که مک فارلین )مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا( به همراه تعدادی دیگر از مسئولین آم

کند که حسن روحانی با وی دیدار و هاد مینآیند، آقای هاشمی رفسنجانی پیشبه ایران می 1365خرداد  4تاریخ 

 2کند. مذاکره کند؛ اما امام خمینی با این پیشنهاد مخالفت می

دهد تا هیچ یک از مقامات درجه آید، امام خمینی اجازه نمیبه تهران می 65هنگامی که هیئت مک فارلین در خرداد 

حانی ـ را به مام، به جای خود، معاون خویش ـ حسن رویک نظام با او مالقات کنند. اما آقای هاشمی علیرغم نهی ا

کند تا موضوع مالقات وی مالقات آنان می فرستد. البته حسن روحانی در این جلسه خود را با نام مستعار معرفی می

ی از افراد ها که وی را می شناخته اند، از این که باالخره توانسته اند با یکها پنهان بماند. اما آمریکاییبا آمریکایی

در »ی، نوشته بود: صاحب نفود در ایران مالقات کنند، بسیار خوشحال بودند. در این رابطه مجله آمریکایی فارین پالیس

کایی با سران نظام، شرایطی که رابرت مک فارلین متعاقب ورود به تهران و مواجهه با ممانعت امام از مالقات هیئت آمری

ران ناامید شده ی ای"میانه روها"نهانی آمریکا مبنی بر توسعه روابط سیاسی جدید با از تحقق اهداف جاه طلبانه و پ

سیدن به اهداف بود، پیوستن حسن روحانی به میز مذاکرات، موجبات دلگرمی و امیدواری مجدد فرستاده ریگان را در ر

 وی فراهم آورد.

بودند، نوشته  ت ملی که از اعضای هیئت آمریکاییسخنان رد و بدل شده در این مذاکرات، توسط کارمندان شورای امنی

داخت. این شده است. این متون در گزارش کمیسیون تاور منتشر شد که بعدها به تحقیق در مورد فروش تسلیحات پر

 "هاجلسه با آمریکایی"دهد که برخی از مسئولین ایران، نگران اطالع یافتن عناصر تندرو در کشور از متون نشان می

ی گفت که ]حسن[ . هوارد تیچر، کارمند شورای امنیت ملی آمریکا، که شرح جلسه را نوشته بود، به فارین پالیسبودند

 3«کرد تا از خود در صورت افشای جزئیات گفتگوها، حفاظت کند.روحانی از نام مستعار استفاده می

وحانی از ررات و عبارات هوشمندانه بر اساس لحن سخنان، نظ»نوشت:  1986مک فارلین نیز در گزارش خود در سال 

ترسی پیدا آنچه که ممکن است در راه یک رابطه تعاملی باثبات باشد، من معتقدم که به یک مقام ایرانی مهم دس

 4«ایم و این خوب است.کرده

ا با کتابی ر 2013دیوید کریست، سرهنگ نیروی دریایی آمریکا و کارشناس ارشد تاریخ در پنتاگون، در ماه جوالی 

. وی در بخشی از منتشر کرد "ساله آمریکا با ایران  30تاریخ ایرانی: جنگ گرگ و میش؛ تاریخ سرّی مناقشه  "عنوان 



پیغامی که مک فارلین به پویندکستر مخابره کرد، »نویسد: کتاب جنگ گرگ و میش، با اشاره به همین موضوع، می

ما به یک مقام حسابی ایران رسید... در مسیر رسیدن به چیزی کمی خوشبینانه بود. وی نوشته بود: باالخره دست 

 5«تواند دستاوردی حقیقتًا استراتژیک در برابر شوروی باشد.هستیم که می

کردند. بعدها آقای ها، برقراری ارتباط با حسن روحانی را برای خود یک دستاورد استراتژیک حساب مییعنی آمریکایی

اکره کنندگان ، نقش آقای حسن روحانی را به عنوان یکی از مذ1382امه کیهان در سال هاشمی طی مصاحبه ای با روزن

اصل قضیه این بود »گوید: دهد. وی میحاضر در جلسات گفت و گو با هیئت آمریکایی، به صراحت مورد تأیید قرار می

ثل دکتر هادی میم. اما افرادی که ما پنج نفر و امام، در جریان سفر هیئت آمریکایی ـ و نه شخص مک فارلین ـ بود

 6«کردند، مطلع بودند.نجف آبادی، دکتر ]حسن[ روحانی و ]فریدون[ وردی نژاد که مذاکره می

ات با اطالع ، آقای هاشمی رفسنجانی ادعا کرد که کل این ارتباط1365پس از لو رفتن ماجرای مک فارلین در آبان 

دهد که امام، هم زمان با شمی، متأسفانه سیر تاریخی وقایع نشان میامام خمینی بوده است. برخالف ادعای آقای ها

 ورود هیئت بلند پایه کاخ سفید به تهران، از ماجرا اطالع یافته بودند.

وقتی »گوید: ، میرفسنجانی در سخنرانی خود، ابتدا با تظاهر به اینکه خودش نیز در جریان سفر هیئت آمریکایی نبوده

گویند اند، مییما پیاده شدهدگاه مهرآباد شد، به ما اطالع دادند که این آقایانی که در فرودگاه از هواپکه هواپیما وارد فرو

که ما با رؤسای قوا  ما آمریکایی هستیم و برای مسئوالن کشور ایران از آقای ریگان و مسئوالن آمریکا پیام آورده ایم؛

ست. آنها در فرودگاه فرودگاه توقیف کنید تا ببینیم مسئله آنها چی تشکیل جلسه دادیم و گفتیم این آقایان را فعالً در

نها صحبت نشود آمعطل شدند تا ما توانستیم تصمیم بگیریم و خدمت امام مسئله را عرض کردیم و امام فرمودند که با 

 7«."ببینید که آنها کی هستند و برای چه به ایران آمده اند"و پیام آنها را نگیرید و 

شود که امام به هیچ وجه معلوم می "ببینید که آنها کی هستند و برای چه به ایران آمده اند؟  "از این جمله امام که 

 در جریان سفر هیئت آمریکایی نبوده و از ماجرای آنها اطالعی نداشته است. 

فارلین، آنها چون مک ضیهدر ق»دارد: حجت االسالم سید حمید روحانی نیز طی مصاحبه ای در این مورد اظهار می

ای فراهم کردند که ینهاعتقاد داشتند که ما باید با آمریکا ارتباط داشته باشیم، سعی کردند که امام را دور بزنند و زم

شود و شده قرار خواهد گرفت و تسلیم میکردند که امام در مقابل عمل انجامفارلین به تهران بیاید. آنها فکر میمک

  8«.آیدکوتاه می

، در 1394اما به راستی اهداف پشت پرده ماجرای مک فارلین چه بود؟ نشریه نیویورک پست، طی مطلبی در سال 

نویسد که هاشمی و روحانی، در دوره ریگان قصد داشتند تا پرونده انقالب را مورد اهداف پشت پرده این ارتباطات، می

رفسنجانی و حسن  ترکیب هاشمی»وانند! در این گزارش آمده: در ایران ببندند یا به عبارت بهتر، فاتحه انقالب را بخ

دهند که باراک اوباما امیدوار به پیروزی آن در انتخابات آتی ایران است. این روحانی، هسته اصلی حزبی را تشکیل می

متقاعد  را[آنها حتی دولت ریگان 1364 – 65] 1985 - 86روها را دارند. در سال دو نفر سابقه پوشیدن لباس میانه

توانند به بسته شدن فصل انقالب در ایران کمک کرده و ایران را به سمت شرایط عادی هدایت کنند. ساختند که می

نتهی شد، نقش مگیت ]ماجرای مک فارلین[ های موسوم به ایرانای که به رسواییهر دو نفر در مذاکرات محرمانه

  9«داشتند.



 ها، آثار انقالب نیز به تدریج مضمحل شود.ش ارتباطات تدریجی با آمریکایییعنی در واقع قرار بوده تا در پوش

آتش بس تحمیلی  ، هاشمی رفسنجانی و معاونش حسن روحانی، نتوانسته بودند امام را وادار به پذیرش1365اما تا سال 

یک مالقات  65ریور سال نوت، در شهو برقراری رابطه با آمریکا کنند؛ تا اینکه بنا بر نقل روزنامه اسرائیلی یدیعوت آهارو

ور داشته و پنهانی میان حسن روحانی و آمیرام نیر، مشاور نخست وزیر اسرائیل ـ که در هیئت مک فارلین نیز حض

باشد ـ اتفاق افتاد. البته تا سالها بعد، خبر این مالقات به بیرون کرد وی یکی از مقامات آمریکایی میروحانی تصور می

زارش این مالقات ( گ1373اردیبهشت  25) 1994می  15ود. اولین بار، روزنامه یدیعوت آهارونوت در تاریخ درز نکرده ب

ژوئن  26ر تاریخ دسال بعد، یعنی  19را به زبان عبری منتشر کرد. اما این گزارش در داخل کشور انعکاسی پیدا نکرد. 

ر شد. در خارج ی روزنامه مذکور به زبان انگلیسی منتش( گزارش مالقات مذکور در پایگاه اینترنت1392تیر  5) 2013

ی دانا در تاریخ این گزارش را منتشر کرد. در داخل کشور، پایگاه خبر 1392تیر  6از کشور، سایت خودنویس در تاریخ 

مذکور  ترکیه، خبر "هفت"های خبری ترکیه به نقل از سایت خبری طی گزارشی اعالم داشت که سایت 1392تیر  7

کور اشاره کرده به خبر مذ 1392تیر  13تیر و سایت صراط در تاریخ  9اند. سایت جام نیوز در تاریخ منتشر کرده را

یسی، ماجرای ( در گزارشی به زبان انگل1392مهر  8) 2013سپتامبر  30بودند. سایت تایمز اسرائیل نیز در تاریخ 

کند. سایت خودنویس به خبر مذکور اشاره می 1394شت اردیبه 5کند. سایت آرمانشهر نیز در تاریخ مذکور را منتشر می

. به رغم پردازدبه صورت مشروح به انعکاس گزارش مذکور می 1394اردیبهشت  23و  19های نیز مجدداً در تاریخ

چ توضیحی موارد اشاره شده، نه هاشمی رفسنجانی و نه حسن روحانی، گزارشات منتشر شده را تکذیب نکردند و هی

آوریم. قابل توجه آنکه یز در این رابطه به مردم ایران ندادند. برپایه همین گزارشات، متن مالقات مذکور را در اینجا منی

 د.طبق گزارشات فوق، صدای گفت و گوهای مالقات مذکور، به صورت مخفیانه توسط آمیرام نیر ضبط شده بو

 پاریس، هتل پاریزین (  مکان: فرانسه، 1365شهریور  8) 1986آگوست  30زمان: 

قامات آمریکایی منفرات حاضر در مالقات: آمیرام نیر )مشاور نخست وزیر اسرائیل، که در این مالقات خود را یکی از 

 معرفی کرده است(، حسن روحانی، و منوچهر قربانی فر 

رجمه خواهد قربانی فر ت توانم صحبت کنم؛ لذاشوم اما متأسفانه نمیمن زبان انگلیسی را متوجه می»حسن روحانی: 

کنم چرا که این جلسه کاماًل کرد. لطفًا این جلسه را کامالً خصوصی در نظر بگیرید. من از طرف دولتم صحبت نمی

نرانی دوم غیر منطقی است. من اصالً حس خوبی نسبت به سخنرانی افراطی اخیر امام خمینی ]ظاهراً اشاره به سخ

کنم این سرسختانه ترین سخنرانی او از زمانی است که قدرت را به دست گرفته میامام[ ندارم. من فکر  65شهریور 

  کنند، له کند.خواهد همه کسانی را که با مواضع ضد آمریکایی افراطی او همراهی نمیاست. او می

بگویم.  گویم، چیزی است که هاشمی رفسنجانی خواسته است تااین باید برای شما واضح باشد که آنچه االن من می

کنند. محافظین یاگر این کار را نکنم، کار من تمام است. این روزها افراطی هایی مثل خمینی و پسرش بر ما حکومت م

توانم آن را خرج خواهم، حتی پول. چرا که در جایگاهی هستم که نمیمرا احاطه کرده اند. من چیزی برای خودم نمی

 شود. کنم چون باعث سوء ظن می

قدم  100کند که خمینی را تحلیل کرده باشید، باید فهمیده باشید که یک مخالف قوی، او را وادار می اگر شخصیت

کند که جلو بیاید. متأسفانه شما موضع غلطی اتخاذ به عقب برود، در حالی که یک مخالف ضعیف، او را تحریک می



اشید. باید از موضع برتری و تفوق برخورد کنید. شما کنید. شما باید تندتر بکرده اید. شما با او بسیار نرم برخورد می

 دهید. قدرت نشان نمی

توانیم هر هفته با شما مالقات کنیم یا کنند. ما نمیهمه ی اعتدالیون در کشور ما، روی یک خط باریک حرکت می

مک کنید تا اسالم کبه ما  حتی هر ماه. ما آماده هستیم تا یک همکاری واقعی با شما داشته باشیم. اما ابتدا شما باید

تا جنگ با عراق  واقعی را در کشورمان پرورش داده و گسترش دهیم و برای این کار، ما نیاز به پول و کمک شما داریم

 « را خاتمه دهیم.

اشت. همان طور که کامالً واضح است که اگر ایران با غرب ارتباط برقرار نکند، هیچ آینده ای نخواهد د»آمیرام نیر: 

ایم. ما امیدواریم به شما اعتدالیون کمک کنیم اضح است، ما به طور جدی بر روی مسئله ایران سرمایه گذاری کردهو

 « توانیم انجام دهیم.تا بتوانید خود را تقویت کنید. هر چه الزم است را به من بگویید تا ببینم چه کاری می

 « در درجه نخست، شما باید محکم مقابل خمینی بایستید، سرسختانه.»حسن روحانی: 

کنیم تا در مقابل خطر خمینی بایستیم. ما این برای نمونه، لبنان جبهه ای است که ما در آنجا تالش می»آمیرام نیر: 

 « کار را فوراً انجام خواهیم داد.

حالی که ما در  اسداران، سه میلیون دالر به لبنان کمک کرده اند؛ دراین خوب است. آیت اهلل ها و پ»حسن روحانی: 

اد مالهای لبنان ایران نیاز مبرمی به پول برای رفع ضروری ترین احتیاجات معیشتی و امنیتی خودمان داریم. این افر

تا کل این  کردم را جمع کرده و قول تبدیل لبنان به یک جمهوری اسالمی را داده اند؛ عجب حرف مزخرفی! من تالش

ه مشکل بماجرا را خاتمه دهم اما نتوانستم. اگر چنگ و دندان به خمینی نشان ندهید، شما در همه جای جهان 

 « ر کند.برخواهید خورد. اگر او را با نیروی نظامی تهدید کنید، حتی ممکن است دست شما را هم ببوسد و فرا

 « یم؟ما کجا باید قدرتمان را نشان ده»آمیرام نیر: 

یگر آزاد کنید. در مثالً شما به او بگویید که باید همه ی زندانی های جنگی در لبنان را تا پنج روز د»حسن روحانی: 

 « مقصر هستید. خواهیم کرد و خودتانغیر این صورت، ما علیه شما اقدام نظامی

ا را در لیبی دیده اید. منحوه ی عمل  کنیم. شماما یک امپراتوری هستیم و در حال حاضر آرام عمل می»آمیرام نیر: 

 « اما ما معتقدیم که استفاده از قدرت، ممکن است ایران را در دست روس ها قرار دهد.

ی سازماندهی شما باید به وسیله پاکستان و ترکیه، در بین مسلمانان، یک جوّ تبلیغاتی علیه خمین»حسن روحانی: 

 « کنید.

 «توانیم کمک کنیم؟یایران معتقدند آینده ایران در گرو اتحاد با غرب است، چگونه م ما به افرادی که در»آمیرام نیر: 

گردم توانید در باره این موضوع، یک کتاب بنویسید. اما بهترین راه این است که من به ایران بازشما می»حسن روحانی: 

زد شما بازخواهم یم و من با یک پاسخ نکنو با افراد نزدیک به آیت اهلل منتظری صحبت کنم. ما طرحی را آماده می

 خواهم بدانم که آیا شما جدی هستید؟ من باور ندارم که شما واقعًا بخواهید به ما کمک کنید. تاگشت. اما من می

 «زمانی که خمینی و افرادش قدرت داشته باشند، هیچگاه روابط ما با غرب بهبود پیدا نخواهد کرد.

جنگ تحمیلی صورت گرفته، کامالً گویای بخشی از توطئه های پشت پرده توسط طیف مالقات فوق که در دوران اوج 

لیبرال غربزده ای است که نه اعتقادی به راه امام خمینی و آرمان های انقالب داشتند و نه بنا بر حمایت و پشتیبانی 



ی از کارشکنی ها در کار جنگ دهد که علت بسیارهمه جانبه از جبهه ها را داشتند. مذاکرات فوق به خوبی نشان می

 و عدم حمایت جدی از عملیات های رزمندگان اسالم، چه دلیلی داشته است.

 ها: پی نوشت
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 بخش چهارم ـ مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 

باید برای  بندی به این نتیجه رسیدند کهانگلستان در یک جمع MI6امریکا و  CIA، سازمان جاسوسی 1360در دهه 

ود. برنامهششکستن جریان انقالب اسالمی در ایران و منطقه، برنامه عمیق فکری، فرهنگی و بلندمدت تدارک دیده 

های انقالب ها و سیاستاین بود که باید در افکار، اندیشهای که تا امروز هم کم و بیش ادامه دارد. مهمترین بخش برنامه

ای از ناراضیان، موعهعوامل داخلی به عنوان عوامل اجرایی بود. بنابراین مجتجدیدنظر کرد. پیشبرد این برنامه نیازمند 

وری، در دوران سرخوردگان از انقالب و وابستگان به غرب، پس از ایجاد مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمه

این دفتر  عنوان رئیسها به آقای هاشمی رفسنجانی به دور هم گرد آمدند. در اولین اقدام، آقای موسوی خوئینی

ور، عباس ای از افراد مثل بهزاد نبوی، سعید حجاریان، محمدرضا تاجیک، محسن کدیانتخاب شد. اعضای آن حلقه

  1عبدی و اکبر گنجی بودند.

ای را هایی بود که اقدامات حساب شدهدر دوره هاشمی، مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، یکی از کانون

مسئول این مرکز  1372تا  1369های ها طی سالکرد. موسوی خوئینیدیشه حکومت دینی، دنبال میبرای محو ان

و بعد از کنار رفتن موسوی خوئینی ها، مسئولیت این مرکز بر عهده حسن روحانی قرار گرفت. مرکز  1372بود. از سال 

گیری از یک داد تا با بهرهن امکان میبه عناصر حلقه کیا 70مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، در اوایل سال 

های کانون حکومتی، اقدامات خود را بدون ترس از تعقیب و یا نگرانی مالی دنبال نمایند. عباس عبدی که یکی از پایه

زمان با حضور او مجید محمدی، عمادالدین آمد، به معاونت این مرکز رسید و همتشکیل حلقه کیان به حساب می



های این تبار، محسن سازگارا و سعید حجاریان، عناصر شاخص این مرکز بودند که طراحی بخشعلوی رضاباقی، علی

مرکز را نیز به عهده داشتند. تسلط این گروه بر مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، چندین امکان را برای 

کرد حلقه کیان را از حیطه امنیتی برخوردار می ـ2نمود ـ از نظر مالی آنان را کاماًل تأمین می1کرد: اینان فراهم می

 توانستند افراد مختلفی را جذب و ارتقا داده و به خود متصل نمایند.ـ با استفاده از بورس تحصیلی می3

س گوید گروه کیان از طریق مرکز یاد شده، بیش از پانصد نفر از نیروهای هوادار خود را با بوریک بررسی آماری می

ری، سیاسی نگاشناسی، روزنامههای حقوقی، جامعهارج اعزام کرد. بعدها همین افراد در کسوت شخصیتدولتی به خ

 2کمک فراوانی کردند. 79تا  76های و... به گسترش انفجارگونه حلقه کیان در سال

اده از امکانات این کانون عملیاتی، برای خود یک وظیفه محوری قرار داده و آن تغییر نظام جمهوری اسالمی با استف

ه(، دنبال می نظام بود! حجاریان و گروه همفکر او، این مسئله را از طریق نفی اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی)ر

 3کردند.

گارا، هاشم در معاونت توسعه سیاسی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، افرادی چون بهزاد نبوی، محسن ساز

 4کردند.تاجزاده، محسن آرمین، و دیگران، با آن همکاری می زاده، مصطفیآغاجری، محسن امین

ازمان سیا را ، خبر ارتباط وی با س1360بهزاد نبوی همان فردی بود که تشکیالت اطالعاتی روسیه، در شهریور سال 

 داده بود. اما علیرغم این موضوع، همواره مورد حمایت هاشمی رفسنجانی قرار داشت!

در خدمت  زو دوستان نزدیک بهزاد نبوی بود، بعدها از کشور گریخت و به آمریکا رفت ومحسن سازگارا نیز که ج

 سازمان سیا قرار گرفت. 

تهران بود. در  یکی از کسانی که از نظر فکری تأثیر زیادی بر جمع مذکور داشته، حسین بشیریه استاد سابق دانشگاه

ان هم اساتیدی از جمله دکتر بشیریه سیاسی دانشگاه تهردر دانشکده علوم »گوید: این رابطه مصطفی تاجزاده می

 5«کردیم.بودند که خیلی مؤثر بود و ما از نظراتش استفاده می

راجع پژوهشی در دانشگاه سیراکیوز ایالت نیویورک امریکا ـ که از م 1383جالب است بدانیم حسین بشیریه از سال 

 6ر ارشد مشغول به کار بوده است.های امنیتی امریکا است ـ به عنوان پژوهشگسرویس

به  1370های شاخص مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، محسن کدیور بود. وی از سال یکی دیگر از چهره

 7عنوان معاون اندیشه اسالمی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، مشغول به کار شد.

  8ده داشت.دیشه اسالمی مرکز مطالعات استراتژیک را بر عهبه مدت هشت سال معاونت ان 1370محسن کدیور از سال 

اگر ما »دهد: بروز می کدیور در مصاحبه ای با روزنامه آلمانی فرانکفورتر الگماینه، مخالفت خود با والیت فقیه را چنین

 9«خواهیم، باید والیت فقیه منسوخ شود.دموکراسی می

شر اکاذیب، دانشجویان برای اغتشاش و نفی اسالمیت نظام و به اتهام نبه دلیل تحریک  1377محسن کدیور در سال 

 10 .ماه زندانی گردید 18به حکم دادگاه ویژه روحانیت، 

خروج  وی پس ازاز کشور خارج و به مواضع ضد دینی و ضد انقالبی خود شدت بخشید.  1384کدیور پس از خرداد 

 11از کشور، دو بار نیز به اسرائیل سفر کرد.



ون وی ین همان کدیوری است که حدود شش سال در دوره ریاست حسن روحانی بر مرکز مطالعات استراتژیک، معاا

 بوده است!

کردند، پروژه یکی از طرح هایی که روشنفکران وابسته به غرب در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی دنبال می

دانشگاه  ( در مرکز مطالعات دموکراسی1367) 1988سال های پروژه جامعه مدنی از بود. زیرساخت "جامعه مدنی"

لید گشت ـ بازتو MI6وست مینستر لندن توسط جان کین ـ نظریه پرداز سازمان اطالعات خارجی انگلیس، یا همان 

 به پروژه اصلی روشنفکران سکوالر ایران تبدیل شد. 1370و با آغاز دهه 

کرد، از محافل برجسته ای بود که از پهلوی در واشنگتن فعالیت می نیز که به ریاست اشرف "بنیاد مطالعات ایران"

ق آن را شرط الزم پروژه جامعه مدنی را از این مرکز انگلیسی اقتباس کرد و تحق "نامهایران "در فصلنامه  1372سال 

وشنگ امیراحمدی، دانست. پژوهشگران این بنیاد مانند علی بنوعزیزی و هفروپاشی ایدئولوژیک نظام جمهوری اسالمی

کند و تنها نیرویی که توان انجام اعتقاد داشتند که ساختارهای جامعه مدنی به گسترش سکوالریسم در ایران کمک می

 12این مأموریت را دارد، اعضای حلقه کیان، موسوم به روشنفکران دینی، هستند.

مسأله  ترینبه عنوان اصلی "معه مدنیجا"، عبدالکریم سروش در حلقه کیان، مأمور تبلیغ پروژه 1372از سال 

 روشنفکران ایران شد.

عالقه به این  طلب درفش کاویانی نیز از هواداران جامعه مدنی بود و اعتقاد ومنوچهر گنجی، سرکرده گروهک سلطنت

ر د 1373اردیبهشت  29طلب چاپ لندن، در مورخه اعالم داشت. نشریه کیهان سلطنت 1373مبحث را در سال 

عطوف به تحقق جامعه مدنی، متشکل از های سیاسی ما باید مامروز همه فعالیت»نویسد: باره از قول وی میاین

 «ارد.شهروندان آزاد باشد و هر مکتب و گروهی را که مانع از حرکت در این مسیر است، از سر راه خود برد

یئت حاکمه ایران کند و تالش برای براندازی هاو والیت فقیه را مهمترین سد و مانع رسیدن به جامعه مدنی معرفی می

طلب لطنتسنماید. وی در همان شماره کیهان ترین هدف خود و هوادارانش معرفی میو حذف والیت فقیه را اساسی

در حال حاضر بزرگترین مانع در مقابل این حرکت ]ایجاد جامعه مدنی[ هیئت حاکمه »گوید: در ادامه مطلب فوق می

کند. بنابراین هدف اساسی در است که انحصارطلبی سیاسی خود را به وسیله والیت فقیه توجیه میکنونی ایران 

 13«های سیاسی ما باید حذف والیت فقیه باشد.فعالیت

نی ـ های استراتژیک ریاست جمهوری ـ تحت ریاست حسن روحا، حسین بشیریه نیز در مرکز بررسی1373از سال 

سالمی از سیاسی صورت بندی نمود. هدف این پروژه، دگرگون ساختن ماهیت جمهوری ا آن را در قالب پروژه توسعه

خاتمی متولد  با محوریت محمد "حلقه آئین" 1374بود. از دل این محفل، در سال  "گذار به دموکراسی"درون نظام و 

محمد  ومحسن کدیور  زاده، محمدعلی ابطحی،شد که عبدالکریم سروش، حسین بشیریه، سعید حجاریان، مصطفی تاج

 14رفتند.مجتهد شبستری، از اعضای اصلی آن به شمار می

 "یجامعه مدن "، در پوشش استاد کرسی 1374جان کین ـ نظریه پرداز سازمان جاسوسی انگلیس ـ که از سال 

از دوم خرداد س دانشگاه وست مینستر انگلستان، تعامل خود را با حسین بشیریه و عبدالکریم سروش آغاز کرده بود، پ

آنان در مرکز  ، یک پای1370بارها به تهران آمد. سروش و بشیریه، سالها در انگلیس اقامت داشتند و در دهه  1376

 15های سیاسی ایران بود.پژوهشی لندن و یک پای دیگرشان در حلقه



عه مدنی در جام"ن پروژه ، معاون وقت وزیر خارجه آمریکا در مقدمه گزارش شورای روابط خارجی پیرامو1375اسفند 

دار دینی این جریان ]هواداران جامعه مدنی[ بخشی از یک حرکت فراگیرتر جهت متالشی کردن اقت»نوشت:  "ایران

 «برد.جمهوری اسالمی است و مشروعیت هر نوع حکومت دینی را زیر سؤال می

دوره ریاست  ت انتخاباتی برای هفتمیناز قضا، این گزارش مصادف بود با ایامی که محمد خاتمی سخت مشغول مبارزا

 16را به عنوان شعار تبلیغاتی اش برگزیده بود. "جامعه مدنی "جمهوری بود و 

، در سازمان جاسوسی انگلیس و "دنیجامعه م "گردد که سرنخ خارجی پروژه با توجه به مطالب فوق، مالحظه می

وحانی ـ ریک ریاست جمهوری ایران ـ تحت ریاست حسن دولت آمریکا، و سرنخ داخلی آن در مرکز مطالعات استراتژ

 و حلقه کیان قرار داشت.
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  88بخش پنجم ـ حسن روحانی و فتنه 
ظهار ا 88سید محمد خاتمی در دولت اصالحات، در جریان دادگاه خود در سال محمد علی ابطحی، مسئول دفتر 

دارد: ]در ماجرای فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری[ تحلیل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص می

ید. ترس مصلحت )به مدیریت حسن روحانی( این بود که آقای خامنه ای فقط با ریختن مردم در خیابان ها خواهد

کردند که در ایران باید مقاومت کرد تا رهبری بخش سیاست خارجی مرکز، همین استراتژی را به خارج منتقل می

  1بترسد و تسلیم ]فتنه گران و کودتاچیان[ شود.

تژیک مجمع، برخی عناصر مرتبط با گروهک های ضد انقالب و سازمان های جاسوسی غربی نیز با مرکز تحقیقات استرا

مشاور و مسئول کمیته »نویسد: دی می 9ای در هفته نامه داشتند. در این رابطه عبدالعزیز رضوانی، طی مقالهارتباط 

ن با مرکز ، فردی بود به نام اردشیر امیرارجمند. وی هم چنی88حقوقی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 

ه عضو روحانی ـ نیز مرتبط بود. مادر وی ک تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ تحت مدیریت حسن

  2«کرده است.های اخیر در فرانسه اقامت داشته و با سلطنت طلبان نیز همکاری میگروهک منافقین بوده در سال

تاد سسال در کنار میرحسین موسوی بوده است. برادر وی عضو شورای مرکزی  18اردشیر امیر ارجمند بیش از 

کنند که دولت فرانسه قر در اروپا بوده است. او و خانواده اش در پاریس در منزلی زندگی میاطالعاتی منافقین مست

 3کند.برای آنها اجاره کرده و همه مخارج آنها را نیز تأمین می

داده است. وی در اردشیر امیر ارجمند به سرویس اطالعاتی فرانسه وصل بوده و اطالعات داخل کشور را به آنها می

  4د، رفت.ز کشور گریخت و به فرانسه نزد برادرش منصور امیر ارجمند که از اعضای گروهک منافقین بوا 88سال 

ی یعنی موساد سفری نیز به اسرائیل داشته و با سرویس اطالعاتی رژیم صهیونیست 1389اردشیر امیر ارجمند در سال 

  5نیز ارتباط گرفته است.

د، نتیجه از یک رقیب نسبتاً گمنام، شکست خورده بو 1384مهوری سال هاشمی رفسنجانی که در انتخابات ریاست ج

دولت وقت و هم  انتخابات را نپذیرفت و تلویحاً مدعی دستکاری دولت در آرا به نفع رقیبش شد! و حال آنکه هم رئیس

ه وی ب وزرای وی، در حمایت از هاشمی موضع گیری کرده بودند. هاشمی همچنین حاضر نشد که پیروزی رقیب را

هر طور شده، این  تبریک بگوید. وی به شدت از احمدی نژاد کینه به دل گرفته بود. وی از همان زمان به فکر افتاد که

بعد »نویسد: ای در روزنامه وطن امروز، در این مورد میرقیب را باید از میدان به در کرد. محمد مهدی تقوی، طی مقاله

لیه دولت عدر مقام ریاست جمهوری قرار گرفت، هاشمی رفسنجانی جبهه تقابل  1384نژاد در سال از آن که احمدی

ش را در عصر هایی شد که موقعیت و منافع خویگرا را گشود. او به مدت چهار سال سخنگو و لیدر تمام جریاناصول

رسیم تسمت  های رسمی و غیررسمی خویش را بهگرایی در خطر دیدند. بعد از این، او تمام نشستگفتمان اصول

م در عرصه های مجمع تشخیص، کانون اجتماع مدیرانی شد که هر کدااستراتژی رویارویی با دولت سوق داد. کمیته

ها در ین طیفاقتصادی، فرهنگی و سیاسی، مأموریت چالش با دولت نهم را بر عهده گرفتند و حتی اتاق فکری برای ا

 6«شریک دیرین هاشمی ـ حسن روحانی ـ اختصاص یافت. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص به همراه

بیت هاشمی رفسنجانی »محمد علی ابطحی، در مورد تالش هاشمی رفسنجانی برای کنار زدن احمدی نژاد، گفته بود: 

آین بود که هر کس نژاد رأی نیاورد. نظریه هاشمیاز خودش تا فرزندانش و همسرش، فشار اصلی را داشتند که احمدی

نژاد را به زمین بزند، باید مورد حمایت قرار گیرد. هیچ شرطی هم نداشت. تمام سرمایه مالی این تواند احمدیمیکه 



نژاد و رأی آوردن کسی دیگر به جای او، پردازان جدی سقوط احمدیکار را هم متقبل شده بود. یکی دیگر از نظریه

نژاد، یا اعالم تقلب و ایجاد کنی جدی احمدیو جشن و رو کمکه یا پیروزی دکتر حسن روحانی بود. طرح این موضوع 

 7«ای بودن، در دستور کارشان قرار داشت.اغتشاش برای کشاندن انتخابات به دو مرحله

 88ضایای سال در دانشگاه آزاد، با کنایه به رهبری نظام که مکرراً از ق 92حسن روحانی طی سخنانی در اردیبهشت 

اگر همچنان بعضی ها اصرار کنند که از لفظ فتنه در این رابطه استفاده کنند، »گوید: کردند، مییبا عنوان فتنه یاد م

بینم در این مقطع آن را بازگو کنم، به زبان بیاورم، که ممکن شوم خیلی از مسائل را که صالح نمیبنده هم مجبور می

  8«است به مزاق خیلی ها خوش نیاید.

روحانی در  حسن« تعهد»در گفتگو با شبکه تلویزیونی فونیکس در سفر به آلمان، از  92محمدجواد ظریف نیز بهمن 

وسوی و مهدی ظریف بدون اینکه نامی از میرحسین م .زمینه رفع حصر دو تن از سران فتنه، سخن به میان آورده بود

وی گفت که  .بوده استجمهور منتخب، حسن روحانی های رئیسآزادی آنها از وعده کروبی ببرد، گفته بود که

 9.جمهور ایران تعهد کرده که این دو شخصیت معترض از حصر آزاد شوند و او به تعهد خود وفادار استرئیس

 همچنین حسن روحانی در یک کنفرانس خبری خود با اصحاب رسانه، به موضوع ممنوع التصویری رئیس دولت

ین ممنوعیت ایاد کرد. وی « حضرت سید محمد خاتمی»اصالحات توجه ویژه ای کرد و از رئیس جمهور اسبق، با عنوان 

 را به نوعی شوخی تشبیه کرد و آن را غیرقانونی خواند. 

کرد و به زعم  در سفر استانی به یزد نیز در سخنرانی خود بار دیگر به نام رئیس دولت اصالحات اشارهحسن روحانی 

سوال خبرنگار  در پاسخ به خود، تابوشکنی را در این زمینه تداوم بخشید. وی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ها

یچگونه هدر شورای عالی امنیت ملی » :، گفتیک روزنامه زنجیره ای درباره ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق

وجود  ، رئیس دولت های هفتم و هشتم جمهوری اسالمی"حضرت آقای خاتمی"مصوبه ای مبنی بر ممنوع التصویری 

 10«!ها بیشتر به شوخی شبیه استنداشته و ندارد. ضمن اینکه اگر مصوبه ای هم باشد، غیر قانونی است. این گونه حرف

ار دیگر وحانی بدون پاسخ نماند و غالمحسین اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، در واکنش شدیدی، باین اظهارات ر

ا بدون مصوبه این فرموده آقای روحانی که این موضوع ر»مصوبات شورای عالی امنیت را به رئیس جمهور یادآور شد: 

گفته و شوخی نیا اینکه مطلب را جدی  و بی اساس خوانده است، یا براساس مشغله زیاد است که ایشان یادشان رفته،

یاراتش این گفته است. البته حتی اگر این مصوبه هم نبود، دادستانی خودش دستور قضایی داده بود و براساس اخت

 11«وت خودش باقی است.ها اعالم کرده و همچنان به قموضوع را به رسانه

 اظهار داشت که سید محمد 95ای در سال  حسن رسولی، عضو شورای سیاستگذاری اصالح طلبان، طی مصاحبه

القات موسوی خاتمی تاکنون چند بار با روحانی مالقات داشته است. پیش از این هم عبداهلل ناصری با اشاره به م

تواند طلبان نمیها با روحانی، گفته بود به روحانی هشدار دادیم که پایگاه رأی مستقلی ندارد و بدون رأی اصالحخوئینی

 12.جمهور شودرئیس 96 در سال مجدداً

های مطرح سیاسی ـ در این مواضع آقای حسن روحانی در حالی است که این دو نفر ـ به همراه تعداد دیگری از چهره

راندازی نظام ، با پشتیبانی گسترده سازمان های جاسوسی آمریکا و انگلیس، در صدد انجام طرح خائنانه ب1388سال 

 نظام بودند.و ساقط کردن رهبری 

، طی سخنانی در نیویورک، پرده از 88شهریور  20های مخملی نیز در جورج سوروس، طراح و حامی مالی انقالب

ـ برداشت و گفت:  ـ وابسته به سوروس  با حضور رهبران هوشیاری چون خاتمی »ارتباط کودتاگران با مؤسسه جامعه باز 



های اخیر داشته است... امیدوارم با پیشروی انقالب آوری را در ماههای اعجابو موسوی، انقالب سبز ایران پیشرفت

های ایرانی با مؤسسه جامعه باز، ساختاری دموکراتیک را در ایران سبز ایران و همکاری و ارتباط گسترده رفرمیست

 13«گذاری نماییم.پایه

صلی فتنه د یکی از صحنه گردانان ا، سید محمد خاتمی که خو88مدت ها پس از شکست انقالب رنگی یا همان فتنه 

جنبش سبز شکست خورده و به انحراف کشیده شده است. ما حرکتی را شروع کردیم »کند: بود، چنین اعتراف می 88

 14«رار دادیم.که به تقابل با نظام انجامید و اصالحاتی که برای آن خون دل خورده بودیم را در مسیر براندازی ق

یک ـ منتشر شد. این منشور توسط محمدرضا تاج "منشور راهبردی جنبش سبز"ت عنوان ، جزوه ای تح88در سال 

ن این تحصیل کرده انگلیس و مشاور سیدمحمد خاتمی و میرحسین موسوی ـ، نگاشته شده بود. بنا به تصریح مت

 15.منشور، هدف نهایی جنبش سبز، سقوط نظام جمهوری اسالمی بوده است

رح فتنه ط، از 1388طائب، رئیس شورای قرارگاه عمار، طی سخنانی در تاریخ سوم دی  همچنین حجت االسالم مهدی

بهزاد نبوی در زندان گفت: تقلبی در کار نبود. قرار بود موسوی را »گوید: گران برای تغییر نظام و رهبری، چنین می

 16«وض شود.یم، تا نظام نیز عرئیس جمهور کنیم و خاتمی را به جای رهبری قرار دهیم و قانون اساسی را عوض کن

گردد، هدف اصلی توطئه گران، برکناری رهبری و تغییر قانون اساسی ـ یعنی تغییر نظام همان گونه که مالحظه می

، سازمان 1360جمهوری اسالمی ـ بوده است. توجه داشته باشیم که بهزاد نبوی همان کسی است که در شهریور سال 

 وی با سازمان سیا را داده بود. اطالعاتی روسیه، خبر ارتباط

، در 88شود که میرحسین موسوی از چند سال قبل از انتخابات پس از یک سری بررسی های اطالعاتی مشخص می

رح میر حسین ط، از 1389فکر براندازی نظام بوده است. در این راستا، مشاور وزیر اطالعات طی مصاحبه ای در سال 

فروردین  25میرحسین موسوی و دوستانش در جلسه »گوید: دازی نظام، چنین میبرای بران 1385موسوی در سال 

جنگ برای بازپس گیری مواضع "یز کنند و گفتمان را نذکر می "اجتماعی کردن گفتمان"، استراتژی خود را 1385

ای با مسئولیت  ، مجدداً در جلسه1385مهر  20کنند. دقیقًا شش ماه بعد، یعنی در تاریخ تعریف می "از دست رفته

گویند: اسقاط نظام از طریق بازتولید انقالب کنند و میشخص موسوی، موضوع براندازی نرم نظام را صریحاً مطرح می

  17«غیر ممکن است؛ اما پاشنه آشیل نظام، انقالب نرم است. 1357

موسوی و کروبی به لحاظ  دارم کهنتردیدی »گوید: دکتر علی اکبر والیتی نیز در مورد هدف موسوی و کروبی می

 18« سیاسی با بیگانه در ارتباطند و به دنبال تضعیف قانون اساسی و براندازی بودند.

وطئه گران در دادگاه، به هدف اصلی ت 88محمد علی ابطحی، مسئول دفتر سید محمد خاتمی، در اعترافاتش در سال 

شوب های اخیر پس از ت که جهت گیری اصلی آتردیدی نیس»کند: ـ یعنی حذف رهبری نظام ـ چنین اشاره می

  19«انتخابات و تمهیدات آن در قبل از انتخابات، دارای هدف روشن حذف رهبری نظام بوده است.



تقیم و خواستار پشتیبانی مس 88هنری کیسینجر صهیونیست، وزیر خارجه اسبق آمریکا، در یک سخنرانی در سال 

ها راه آمریکا تای حمایت از میرحسین موسوی شد. وی جریان حامی موسوی را تنمداخله آمریکا در امور ایران در راس

  20برای خاتمه دادن به عمر حکومت ایران دانست.

ست که ما از همین حاال هم این موضوع پنهانی نی»آدام ارلی، سخنگوی سابق وزارت خارجه آمریکا، نیز گفته بود: 

تواند این فایده را داشته ها، میدن این حمایت هم زمان با اعمال تحریمکنیم؛ اما علنی شموسوی و خاتمی حمایت می

  21«ها، گرایش به این افراد است.باشد که مردم ایران به این نتیجه برسند که تنها راه رهایی از تحریم

مجید از موسوی تدر گفت و گو با شبکه سعودی العربیه با تعریف و  88فرح پهلوی ـ بیوه شاه معدوم ـ نیز در اسفند 

د و من از طریق آقایان موسوی و کروبی بسیار شجاعند. آنها از جان گذشتگی زیادی از خود نشان دادن»و کروبی گفت: 

  22«کنم.اینترنت از آنها پشتیبانی می

ریان ما موسوی و ج»گوید: طی سخنانی می 88و سرانجام بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در تیر ماه 

  23«نمائیم. آنها مورد احترام ما هستند.کنیم و برخورد حکومت ایران با آنان را محکوم میسبز را تحسین می

 15یابد. مثاًل وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا، در تاریخ های بعد نیز همچنان ادامه میاین حمایت ها در سال

ایران گفت:  لس سنای آمریکا، با دخالت گستاخانه در امور داخلیدر جلسه استماع کمیته روابط خارجی مج 92بهمن 

 خواهیم تمام زندانیان سیاسی را آزاد کند، از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی را که نزدیک بهما از ایران می»

  24«برند.سه سال است که بدون اتهام سیاسی در بازداشت خانگی به سر می

گردد که آقای حسن روحانی، خواهان رفع حصر و رفع ممنوع التصویری کسانی حظه میبا توجه به موارد فوق، مال

 باشند: بوده که دارای این مشخصات می

 به دنبال براندازی جمهوری اسالمی و تغییر نظام بودند. – 1

 به دنبال حذف رهبری نظام بودند.  – 2

 با سازمان های جاسوسی آمریکا و انگلیس در ارتباط بودند. – 3

 از حمایت های مستقیم و آشکار مقامات آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی برخوردار بودند.  – 4

 از حمایت های مستقیم سلطنت طلبان و سایر گروهک های ضد انقالب برخوردار بودند.  – 5

 ها: پی نوشت
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 دوره ریاست جمهوری حسن روحانی –بخش ششم 

 سیاست تنش زدایی دولت روحانی

در  را تنش زدایی اعالم کرد. وی، سیاست خارجی دولت خود 1392حسن روحانی پس از روی کار آمدن در سال 

ها در مقابل تروئیکای اروپایی، گفته بود: زمان انتخابات ریاست جمهوری، در توضیح چرایی اولویت مذاکره با آمریکایی

 از آمریکا هستند....« آقا اجازه»ها به دنبال تر از مذاکره با اروپاست چرا که اروپاییبنده معتقدم مذاکره با آمریکا راحت»

  1«تر است.احترها کدخدای ده هستند، با کدخدا بستن آمریکایی

نش زدایی و نرم عده ای در داخل، با اتکا بر یک ادراک بسیار خوشبینانه و شاید بتوان گفت ساده لوحانه، بر روی ت

سریع تر باید ر چه اینان کسانی بودند که معتقد بودند ه اند.خویی در امر سیاست خارجی و دیپلماسی تاکید داشته

امری که عماًل هم متحقق شد و در ازای  تیاز های باال و مهم، به انجام رسانید.ای را حتی با دادن اممذاکرات هسته

های هنگفت، قراردادی امضا شد که ایران را به طور دائمی از داشتن بخش های دادن امتیازات بسیار زیاد و خرج هزینه

ها کردند که تحریموجیه میاین دسته از افراد، عملکرد خود را با این موضوع ت .دای محروم کرمهمی از توان هسته

  شکسته شده و ایران از انزوای بین المللی بیرون آمده است.

تنش "ختلف را در همین رابطه، عقب نشینی، انفعال، سکوت و باج دادن به آمریکا و نوکران آمریکا در زمینه های م

، از دولت روحانی هنگامی که مأمورین سعودی در فرودگاه جده به نوجوانان ایرانی تعرض کردند نامیدند! مثالً "زدایی

سعود سوء آل و وزارت امور خارجه ظریف چه واکنشی مشاهده شد؟ یا به سفارت ایران در بیروت توسط افسر اطالعاتی

 سعود شد!وابط با آلترین سطح رقصد شد؛ جواد ظریف بالفاصله در فرودگاه بیروت خواستار عالی

آورتر، ماجرای فاجعه مناست که آنچه از سوی وزیر امور خارجه ایران مشاهده نشد، همدردی از همه این رفتارها تاسف 

« برادران سعودی»سعود را های قربانیان ایرانی و ملت عزادار ایران بود! او کمی بعد از فاجعه منا، آلواقعی با خانواده

 2د.های قربانی فاجعه منا گردیسئله موجب خشم خانوادهخود نامید! این م

هران شد، تتنها چند روز پس از آنکه حسن روحانی خواستار مجازات سریع جوانان عامل حمله به سفارت سعودی در 

لت ایران برادران سعودی محمدجواد ظریف، با حضور برجسته در نشست منافقین، نشان دادند در مسیر دشمنی با م

سعود، به یک شناسند. ماجرای سکوت و انفعال دولت و وزارت امور خارجه ایران در مقابل آلو مرزی نمی هیچ حد

 معما برای مردم ایران تبدیل شده بود!

های ساالنه خود ، برای چندمین بار در گزارش1395و  1394های وزارت خارجه آمریکا در دولت باراک اوباما، طی سال

اگون، از جمله کشورهای حامی تروریسم قرار داد و مدعی شد تهران به طرق گون "در صدر"ن را درباره تروریسم، ایرا

 3های تروریستی در کشورهای مختلف جهان کمک کرده است.حمایت مالی، آموزش و رساندن تجهیزات، به گروه

هایی نظیر متدر کنار حکو وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خود از اوضاع حقوق بشر در سراسر جهان، ایران را

بشر و  کره شمالی، کوبا، تاجیکستان و چین، یک حکومت استبدادی توصیف کرد و مدعی شد به طور گسترده حقوق

شود. در این گزارش هم چنین ایران به شکنجه و برخورد خشن با زندانیان های اساسی مردم در ایران نقض میآزادی

 4سیاسی و مخالفان متهم شده بود.



وضعیت " در مراسم رونمایی از گزارش 92هنگامی که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، در تاریخ هشتم اسفند 

کند که آمریکا با جریان فتنه و اپوزیسیون در ایران دارای ارتباطات مستمر است، به ، تصریح می"حقوق بشر در ایران

 5هماهنگ بوده است. وه شود که حرکات فوق کامالً برنامه ریزی شدخوبی مشخص می

تاخانه در تاریخ ها آنچنان از مواضع منفعالنه آقای ظریف خوشحال شده بودند که در یک اقدام وقیحانه و گساروپایی

یران، خواهان ای علیه جمهوری اسالمی ایران، با دخالت آشکار در امور داخلی ا، با صدور قطعنامه93فروردین  14

ادن به نقض داجرای بی کم و کاست توافقنامه ژنو، خاتمه »هوری اسالمی ایران شدند: اجرای موارد زیر از سوی جم

با محکومین  ، آزادی همجنس بازی، اجازه مالقات به هیئت های اروپایی جهت دیدار88حقوق بشر، آزادی سران فتنه 

  6«در تهران. امنیتی، بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران، تأسیس دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا

و نشان داد  صدور این قطعنامه، یک بار دیگر شکست سیاست به اصطالح تنش زدایی دولت یازدهم را به اثبات رساند

در پیش بگیریم،  ها کوتاه بیاییم و سیاست لبخند راهای غربیکه هر چقدر ما در برابر قلدریها و خط و نشان کشیدن

 تلقی کرده و بر حجم حمالت و گستاخی هایش خواهد افزود. دشمن، این را نشانه ترس و جازدن ما 

لل را با حمله مپس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، اولین سخنرانی خود در سازمان 

دایی هایی که یاد آور حمله شدید جورج بوش بعد از تنش زشدید به جمهوری اسالمی ایران در تاریخ ثبت کرد. صحبت

ب نشینی و ها و عقب نشینی های فراوان در دولت اصالحات است. انگار تاریخ تکرار شده است و نتیجه همیشگی عق

جود امتیازات این بار نیز با و .تنش زدایی دولت ها در ایران، چیزی جز پررویی و گستاخ تر شدن طرف مقابل نیست

ایران پرداخت. تا  ئیس جمهور آمریکا به توهین های مکرر بهای، رفراوان دولت روحانی در برجام و مذاکرات هسته

واندن خ "محور شرارت"جایی که ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، سخنان ترامپ را تکرار همان 

سال  40های ایران توسط بوش معرفی کرد و شبکه بی بی سی، آن را بدتر از محورشرارت و تجمیع همه صحبت

ن روحانی در ایران معرفی کرد. مساله ای که به خوبی نتیجه عقب نشینی و انفعال چهار ساله دولت حس گذشته علیه

 دهد.برابر آمریکا را نشان می

هانی با وقت آن رسیده که جامعه ج .ایران یک حکومت خشن و بی رحم است»دونالد ترامپ در سخنرانی خود گفت: 

کند، شعار مرگ بر حکومت دیگری که آشکارا به کشتار جمعی اشاره مییک حکومت خطرناک دیگر هم مقابله کند. 

دهد. بله حکومت ایران. صادرات اصلی ایران خشونت و خونریزی است. ما آمریکا و نابودی اسرائیل هم سر می

یده که کل کننده خود در منطقه ادامه دهد. زمان آن فرا رسثباتهای بیخواهیم اجازه دهیم که ایران به فعالیتنمی

ه است که زمان آن رسید .جهان به ما در درخواست برای پایان دادن حرکت ایران در مسیر مرگ و نابودی بپیوندد

ایت از تروریستها پایان ایران تمامی شهروندان امریکایی را که ناعادالنه زندانی کرده، آزاد کند. دولت ایران باید به حم

  7«چنین به استقالل و تمامیت ارضی همسایگانش احترام بگذارد.دهد، به نفع مردمش فعالیت کند و هم

ماه قبل، وزارت  سه»نویسد: ای میطی مقاله 96حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، در اسفند ماه 

ها، آن در رسانهداری آمریکا، شرکت ژاپنی تویوتا را وادار کرد با ارسال یک نامه رسمی به این وزارتخانه و انتشار خزانه

از دولت آمریکا به خاطر فروش یک دستگاه خودروی تویوتا به سفارت جمهوری اسالمی ایران در هند، عذرخواهی کند! 

های تکفیری داعش نه آمریکا و نه ژاپن نیازی ندیدند که درباره هزاران دستگاه خودروی تویوتا که در اختیار تروریست



ر خودروهای تویوتا چگونه به دست داعش رسیده است؟! احمقانه است اگر تصور کنیم شمااست توضیح بدهند! انبوه بی

 8«های تکفیری قرار گرفته است!ها بدون اجازه شرکت تویوتا در اختیار تروریستاین خودرو

ل دولت ان حاایم، و در همکند که درباره یمن با انگلیس به توافق رسیدهسفیرمان در انگلیس اعالم می 96اسفندماه 

ایرانی را با موضوع محکومیت ایران به علت کمک به مردم مظلوم یمن به سازمان ملل پیشنهاد انگلیس قطعنامه ضد

  9کند !می

کننده! جمهوری اسالمی ایران در منطقه کند که درباره نقش نگرانوزیر خارجه فرانسه قبل از سفر به ایران اعالم می

برای  ایت جبهه مقاومت ـ یعنی دست کشیدن از مبارزه با داعش که از اساسو ضرورت دست کشیدن ایران از حم

ـ و نیز برای کنترل برنامه موشکی ایران! با مسئوالن جمهوری اسالمی گفتمقابله با ایران اسالمی گو وساخته شده است 

گو وبلند پایه کشورمان به گفتآید و با مسئوالن یشکنی روبرو شود به تهران مآنکه با پاسخ دندانخواهد کرد! و بی

 نشیند!می

ه این کشور بدر فرودگاه مونیخ آلمان، به هواپیمای آقای ظریف که برای یک سفر رسمی  96اسفند  9روز چهارشنبه 

ی اند به هواپیمارسان آلمانی اعالم کردند که از ترس آمریکا حاضر نشدههای سوخترفته بود بنزین ندادند! شرکت

جمهور خواستند تحقیرمان کنند، که کردند! ـ و آقای رئیسخارجه کشورمان سوخت بدهند! ـ بخوانید میحامل وزیر 

و انگار نه انگار که همین کشورهایی که به «! .طه ما با دنیا بهتر شدهدر این چهار سال راب»گوید: در سخنان خود می

 10اند!داری کردهان خودبه هواپیمای وزیر خارجه کشورم رسانیاز سوخت«! روابطشان با ما حتماً بهتر شده»قول ایشان 

 د. و به این ترتیب، باز هم شکست سیاست به اصطالح تنش زدایی دولت مدعی تدبیر و امید، به اثبات رسی

 ها: پی نوشت
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 مذاکره تلفنی با رئیس جمهور آمریکا 

از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، مقامات آمریکایی همواره درصدد بودند تا بتوانند با یکی از مقامات درجه اول جمهوری 

شدند. با روی کار آمدن اسالمی ایران مالقات و مذاکره کنند؛ اما همواره با پاسخ منفی جمهوری اسالمی مواجه می

آمریکا به تحقق پیوست و حسن روحانی در یک اقدام خالف منافع و حسن روحانی، این آرزوی دیرینه رؤسای جمهور 



مهر  5مصالح ملی جمهوری اسالمی ایران ـ و علیرغم نهی رهبری نظام ـ با رئیس جمهور آمریکا گفتگو کرد. در تاریخ 

به صورت  ، حسن روحانی در هنگام ترک نیویورک به مقصد تهران، در فرودگاه با اوباما رئیس جمهور آمریکا،1392

 تلفنی صحبت کرد. این اولین گفتگو میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا، پس از پیروزی انقالب اسالمی بود. 

توانند به یک توافق به گفته اوباما، او پس از گفت و گو با همتای ایرانی خود به این نتیجه رسیده بود که دو کشور می

یران دشوار است ولی ادست پیدا کنند. اوباما گفت راه رسیدن به توافق با ای جامع برای پایان دادن به مناقشه هسته

 .مده استبا به روی کار آمدن دولت جدید در این کشور، یک فرصت استثنایی برای پیش بردن گفت و گوها پدید آ

اهی برای حل سریع رای، با اراده سیاسی، در رابطه با موضوع انرژی هسته»گوید: حسن روحانی نیز خطاب به اوباما می

مراتب  بین هستیم.ما خواهیم دید، خوششو دولت  1+5از  های آتیها و ماهدر هفته ما به آنچه موضوع وجود دارد.

 1«.نوازی و تماس تلفنی تان پذیرا باشید. روز خوبی داشته باشید آقای رئیس جمهورقدردانی مرا به خاطر مهمان

ین رفتار خارج از روسای جمهور ایران و آمریکا، در داخل کشور انتقادات بسیاری به اپس از برقراری این گفتگو میان 

ا از طرف عرف روحانی صورت گرفت. اما در مقابل این انتقادها، تیم سیاست خارجی دولت، درخواست برای تماس ر

یاالت متحده هرگونه اود و مقامات این ادعا از همان ابتدا با واکنش طرف آمریکایی همراه ب مقامات آمریکایی اعالم کرد.

کردند و درخواست برای تماس را از طرف مقامات ایرانی تالش برای مذاکره مستیم با رئیس جمهور ایران را رد می

 نمودند.عنوان می

ن مانه و سازنده خوانددر گفتگو با شبکه سی ان ان، ضمن صمیاوباما، مشاور امنیت ملی ، سوزان رایس به عنوان نمونه

 2یرد.روحانی از اوباما خواست با او تماس بگ اولین تماس روسای جمهور ایران و آمریکا، مدعی شد که حسن

ر راه فرودگاه دحسن روحانی قبالً مدعی شده بود که تصمیم برای گفتگو با رئیس جمهور آمریکا، به صورت ناگهانی و 

رفت و نسبت به سمت فرودگاه بودیم، کاخ سفید تماس گگرفته شده بود. وی گفته بود: در لحظه ای که آماده حرکت 

  3به تماس تلفنی رئیس جمهور آمریکا با من ابراز تمایل کرد که چند دقیقه تلفنی صحبت کنیم.

ها بارها از هیات ایرانی تقاضای انجام دیدار گوید: آمریکاییاما در تناقض با ادعای فوق، روحانی در صحبت دیگری می

هایت منجر به این فرصت حاصل نشد، اما توافقی برای صورت دادن تماس تلفنی انجام شده بود و در ن کرده بودند که

 4این شده بود که در روز جمعه رئیس جمهور آمریکا تماس بگیرد.

ه صورت ناگهانی با یعنی که قرار صحبت جناب روحانی با اوباما، از قبل برنامه ریزی شده بود، نه اینکه در فرودگاه ب

 این مسئله مواجه شوند. و این یعنی صداقت نداشتن در برابر مردم. 

ت نظیر تماس نیز اندکی پس از بازگشت رئیس جمهور و هیئت همراه از نیویورک، از برخی اقداما رهبر معظم انقالب

فر نیویورک پیش س برخی از آنچه در»تلفنی و مذاکره مستقیم وزیران خارجه ایران و آمریکا انتقاد کردند و فرمودند: 

 5«آمد، به نظر ما بجا نبود.

، ترتیب اثر به این ترتیب، حسن روحانی از همان اول نشان داد که قصد ندارد به تذکرات و هشدارهای رهبری نظام

 بدهد. 

 ها: پی نوشت
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 علل تمایل آمریکا برای مذاکره با ایران

 دفی هستند؟به راستی چرا دولت آمریکا همواره در پی مذاکره با ایران بوده است؟ آنها در پی دستیابی به چه ه

هوری اسالمی اقدام به قطع روابط دیپلماتیک خود با جم 1359از آنکه دولت ایاالت متحده آمریکا در فروردین  پس

ن برآمد. دولت آمریکا ایران نمود، مدتی بعد، از کار خود پشیمان شده و دوباره درصدد برقراری روابط دیپلماتیک با ایرا

رستاده بود فواسطه برای مقامات جمهوری اسالمی ایران پیغام  طی بیش از سه دهه گذشته، بارها از طریق کشورهای

وری اسالمی ایران که که مایل است باب مذاکره با ایران را بگشاید و بعد هم روابط دو کشور از نو برقرار شود؛ اما جمه

ت ها، این درخواس دانست آمریکا قصد راه اندازی مجدد پایگاه جاسوسی و توطئه خود در ایران را دارد، همواره بهمی

 شود. پاسخ منفی داده بود. در اینجا به گوشه ای از این تالش ها اشاره می

هبود روابط ب( شورای آتالنتیک ایاالت متحده در مورد راه حل هایی برای 1380)اردیبهشت  2001در گزارش ماه می 

، ایران کشوری است موقعیت ژئوپولیتیکی ای وبا در نظر گرفتن جمعیت، اهمیت منطقه»ایران و آمریکا، چنین آمده: 

تواند آن را نادیده بگیرد. روابط ایران و آمریکا متضمن تأمین منافع که برای آمریکا به اندازه ای اهمیت دارد که نمی

 1« باشد.ژئوپولیتیک بسیاری برای ایاالت متحده می

ی برای یک ایران، زمان "( گزارشی با عنوان 1383)تیر ماه  2004شورای روابط خارجی آمریکا نیز در ماه ژوالی 

یتس )رئیس گمنتشر کرد. در این گزارش که با سرپرستی برژینسکی )مشاور اسبق امنیت ملی( و رابرت  "رهیافت نو 

فصل همه اختالف  وعاقالنه نیست که آمریکا رابطه با تهران را تا حل »سابق سازمان سیا( تهیه شده بود، چنین آمده: 

و نارضایتی های  ... این گروه باور دارد که با وجود دگرگونی های سیاسی عمیق2دو دولت، به تعویق اندازد. ها بین 

ظام کنونی ایران عمومی، امکان وقوع انقالبی دیگر در ایران وجود ندارد. در حال حاضر نیروهائی که متعهد به حفظ ن

آیند. بنابراین نه تنها تالش مستقیم آین کشور بشمار میرسمی هستند، دارای کنترل کامل بر کشور بوده و تنها نماینده

ز کمکی به حل آمریکا برای سرنگونی رژیم ایران امکان موفقیت ندارد، بلکه تغییر رژیم از طریق مداخله خارجی نی

همین خاطر، ماندگاری جمهوری اسالمی و نگرانی  نماید... بههای ایران مسبب آن بوده اند، نمیمشکالتی که سیاست

سازد تا بجای انتظار برای سرنگونی، با حکومت های ایران، ایاالت متحده را وادار میهای موجود در خصوص سیاست

در موقعیت  ا ایرانب... گروه پژوهش کننده به این نتیجه رسیده است که فقدان تعامل مناسب 3فعلی به معامله بپردازد. 

شود تا با انجام یمزمانی کنونی، به منافع آمریکا در یک منطقه حیاتی جهان )خاورمیانه( آسیب رسانده و لذا پیشنهاد 

.. اتکای .4.مذاکره مستقیم با تهران در خصوص برخی حیطه ها که برای طرفین اهمیت دارد، این نقیصه برطرف گردد

انده و حتی کنترل آن بر دولت کجانبه، دولت آمریکا را به اهداف مورد نظر نرسهای جامع و یایاالت متحده بر تحریم

  5ایران را نیز کاهش داده است.



ای کنند: تعامل با حکومت کنونی ایران در خصوص مسائل منطقهو باالخره هدف اصلی از این مقدمات را چنین بیان می

ر این امور، احتمال ناسازگاری نداشته، بلکه تعامل خردمندانه د و بین المللی، نه تنها با اهداف آمریکا در این خصوص

 6« تغییرات داخلی در ایران را باال خواهد برد.

یکا به دنبال برقراری آمر»، رئیس جمهور وقت آمریکا، یعنی باراک اوباما، در بیانیه ای تأکید کرد که:1388در آبان ماه 

 7«رابطه با جمهوری اسالمی ایران است.

گردد که در حقیقت دولت آمریکا برای منافع اقتصادی خود و حل برخی از با توجه به موارد فوق الذکر، مشخص می

باشد، به برقراری رابطه با ایران نیازمند است. در واقع این مشکالتی که در منطقه خاورمیانه با آنها دست به گریبان می

 ن به آمریکا. آمریکا است که به ایران احتیاج دارد، نه ایرا

 کنند. ها عالوه بر موارد فوق، چه اهداف دیگری را نیز از بحث مذاکره و رابطه با ایران دنبال میاما باید دید که آمریکایی

برقراری روابط به معنای ختم انقالب »دهد: کنت تیمرمن هدف اصلی از برقراری روابط با ایران را چنین توضیح می

 رزه با آمریکا فرو بریزد، کل انقالب فرو خواهد ریخت. است. زمانی که ستون مبا

دهد: ما با رژیمی سر و کار تیمرمن در مورد این سؤال که هدف نهایی آمریکا در قبال ایران چه باید باشد، پاسخ می

باید درصدد توان بار دیگر آن را به جمع رژیم های دوست راه داد. ما داریم که به دلیل مخالفت آن با منافع غرب، نمی

 « روی کار آوردن یک حکومت دمکراتیک بجای حکومت روحانیت باشیم.

کلید اصلی برای ایجاد یک تغییر بنیادین در »گوید: ادوارد شرلی نیز در زمینه شیوه مقابله با انقالب ایران می

آید؛ تصادی به دست نمیهای ایران، از بین بردن خصوصیات انقالبی رژیم ایران است و این فقط با تحریم اقسیاست

 بلکه باید نفوذ روحانیان از بین برود و عقاید انقالبی از درون تهی شود. 

توان گوید: اگر نظام والیت فقیه در ایران از هم بپاشد، آن وقت میوی در مورد امکان برقراری روابط و شرط آن می

 « مکن خواهد شد.پذیرفت که جمهوری اسالمی تغییر ماهیت داده و برقراری روابط م

مایت کند، حکنت تیمرمن نیز در پاسخ به این سؤال که آیا جناح مخالفی در ایران هست که آمریکا بتواند از آن 

ی و بله، ما باید از روحانی های مخالف رژیم ایران و از دمکرات های خواهان تغییر رژیم، حمایت سیاس»گوید: می

  8«معنوی بکنیم.

ای در روزنامه صبح امروز )به مدیر مسئولی سعید حجاریان( طی مقاله 1378اسفند  17اریخ احمد زید آبادی، در ت

طه هّم و غّم همه طراحان و مجریان سیاست خارجی کشور ما، صرف اظهار نظرهای بی فایده در مورد راب»نویسد: می

  9« سته شود.ایران و ایاالت متحده آمریکا شده است. باید تابوی عدم مذاکره با آمریکا، شک

ای در روزنامه قالهابراهیم یزدی )رئیس سابق گروهک نهضت آزادی و از مرتبطین با مأموران اطالعاتی آمریکا( نیز طی م

رسد زمان مناسبی فرا رسیده است که ایران با استقبال از سخنان به نظر می»نویسد: می 79عصر آزادگان در فروردین 

تأمین  واصل گفتگوهای مستقیم و رسمی و علنی دیپلماتیک برای حل اختالفات  اخیر وزیر امور خارجه آمریکا،

  10« مطالبات ایران از آمریکا را بپذیرد و آن را اعالم کند.



، حرکت 1379ای در دی ماه با توجه به مطالبی که چند مورد آن در فوق اشاره شد، روزنامه واشنگتن پست طی مقاله

حرکت نوپای اصالحات و »نویسد: می ح طلب را در راستای اهداف و منافع آمریکا دانسته،های به اصطالح اصالروزنامه

  11« اصالح طلبان در ایران، برای منافع آمریکا حیاتی است.

 11ز حادثه اچندی بعد، سناتور توماس داشل )رهبر فراکسیون اکثریت در کنگره آمریکا( در یکی از سخنان خود پس 

خواهد تا فشارهایش به ایران را افزایش دهد تا اصالح طلبان فضای رعب و وحشت در آمریکا میسپتامبر، از دولت 

ایاالت متحده باید فشارهایش را زیاد »گوید: ایران ایجاد نمایند و زمینه را برای مذاکره با آمریکا فراهم کنند. وی می

تحده در این راستا باید مهای ما را تبلیغ کنند... ایاالت کند تا اصالح طلبان ایران بتوانند مردم را بترسانند و خواسته 

انی های مذاکره کننده از هم تهدید کند و هم راه را برای مذاکره باز کند و البته انجام مذاکره را هم به اعالم برائت ایر

  12« حکومت دینی و والیت فقیه باید مشروط کرد.

ا لبیک به مشارکت( نیز در یکی از جلسات عمومی حزب مشارکت، ب علیرضا علوی تبار )تئوری پرداز غیر رسمی حزب

  13«ما به دنبال جمهوری اسالمی منهای والیت فقیه هستیم.»کند: ندای سناتور توماس داشل، این گونه اعالم موضع می

، اظهار هدر پی چنین اظهاراتی، جیمز وولسی )از رؤسای سابق سازمان سیا( خواستار حمایت از اصالح طلبان شد

مایت حهمان طور که بوش )رئیس جمهور آمریکا( در پیام خود گفت، ما باید از عناصر اصالح طلب در ایران »دارد: می

  14«و به آنها کمک کنیم.

اهبردی برای راما هدف اصلی آمریکا از برقراری رابطه با جمهوری اسالمی ایران چیست؟ مارک پالمر، در یک گزارش 

، "یافت جدیدایران، یک ره"و با عنوان  2004دسامبر  20، به تاریخ "کمیته خطر جاری در آمریکا"گروه موسوم به 

برای پروژه براندازی نظام جمهوری »کند که: داند و تأکید میاین هدف را براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران می

  15«ایران بازگشائی شود. اسالمی ایران، اولین و مهمترین قدم آن است که سفارتخانه آمریکا در

آمریکا در پی :»ریچارد هاس )معاون طرح و برنامه وزارت خارجه آمریکا در دوره جورج بوش( نیز اعتراف کرده بود که

رنگونی برسد، سرنگونی جمهوری اسالمی است؛ اما برخی به این نتیجه رسیده اند که تا زمانی که ایران به مرحله س

  16«وجود داشته باشد تا بتوانیم نظرات خود را تحمیل کنیم.باید با این کشور تعامل 

ان( چنین در راستای این سیاست، مک فول )سفیر آمریکا در روسیه و کارشناس ارشد جنگ نرم و متخصص مسائل ایر

ما باید خواهیم ایران را در جهان معاصر بگنجانیم. این مسئله شرایط خاصی دارد. اول این که شما می»دارد: اظهار می

در ایران فعالیت  U.S.AIDبه ما اجازه دهید سفارت خودمان را در ایران افتتاح کنیم. بعد شما باید اجازه دهید سازمان 

کنیم. رها میکند. هم چنین باید اجازه دهید دیپلماسی عمومی ما فعالیت کند یعنی همان کاری که ما در سایر کشو

آید؟ بله، افسران اطالعاتی هستند که به کشور ت، چه چیزی به کشور میدانید که به همراه گشایش سفارآیا می

توانیم امکانات شبکه اطالعاتی خود را در ازای آیند. سازمان سیا بخشی از سفارت ما است. در این صورت ما میمی

  17«شد.حضور فراگیر در کشور گسترش دهیم. این مسئله موجب بروز یک مناقشه واقعی در میان رژیم خواهد 

این همان استراتژی براندازی است که نیکسون )رئیس جمهور اسبق آمریکا( در قبال شوروی در پیش گرفته بود. 

برای کمک به استحاله و فروپاشی شوروی، باید به آن کشور نزدیک شد؛ چرا که »نیکسون در این رابطه گفته بود: 

  18«گردد.می دوری ما منجر به تضعیف هواداران ما در داخل آن کشور



ابط سیاسی بوده به همین دلیل است که آمریکا شدیدًا به دنبال کشاندن ایران به پای میز مذاکره و سپس برقراری رو

کند که آخراالمر، نظام  تا در پی آن بتواند با تبلیغات وسیع و همه جانبه بین المللی، به همه ملل آزادیخواه دنیا اعالم

یدگان دنیا را سازش با شیطان بزرگ تن داد، و به این وسیله امید همه مستضعفان و ستمدانقالبی ایران اسالمی به 

ی روابط به معنای برقرار "تبدیل به یأس کند. آری، بسیاری از مقامات آمریکایی نیز همانند آقای تیمرمن معتقدند که:

ن همان هدف . و ای"فرو خواهد ریخت  ختم انقالب است و زمانی که ستون مبارزه با آمریکا فرو بریزد، کل انقالب

وری خود، جناب آقای حسن روحانی نیز خواسته یا ناخواسته، در طی مدت ریاست جمه واقعی و نهایی آمریکا است.

 عمالً در همین راستا قدم برداشته بود.

 ها: پی نوشت
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  101ص  1383معارف، 

 مقام معظم رهبری و مسئله مذاکره و رابطه با آمریکا 

، برخی مسئولین و کایی برای مذاکره و رابطه با جمهوری اسالمی ایرانهای مقامات آمریها و نقشهدر برابر ابراز تمایل

راز تمایل برای مذاکره و برقراری رابطه با دولت بهای صاحب قدرت در ایران نیز متقابالً اهای سیاسی و گروهچهره

ها و مشکالت اقتصادی و سیاسی ما برطرف خواهد کردند با مذاکره با دولت آمریکا، همه تحریمآمریکا کرده، تصور می

دادند، چنین پشت صحنه ظاهر سازی های مقامات آمریکایی را به خوبی تشخیص میشد. اما مقام معظم رهبری که 

این طور نیست که عده ای بگویند ما برویم با آمریکا مذاکره کنیم تا این »پردازند: به روشنگری و تبیین مسئله می

..آیا .1فع خودش در ایران است.شود. آمریکا دنبال مناها برطرف بشود. نه، دشمنی آمریکا با مذاکره برطرف نمیدشمنی

تواند از مواضع اصولی خود عدول کند تا به توافق با آمریکا دست یابد؟ و اگر در سر میز مذاکره، جمهوری اسالمی می

خواهد داشت؟ صرف نظر از این که حضور از مواضع اصولی خود منحرف نشود و بر آنها پایبند بماند، مذاکره مفهومی

باشد، مذاکره با رأس استکبار با ان بر سر میز مذاکره، خود به معنای عدول از مواضع اصولی میجمهوری اسالمی ایر

دست بکشد و  پایبندی نظام اسالمی به ارزش های الهی نتیجه ای نخواهد داشت؛ مگر آن که تدریجًا از آن ارزش ها

شود با حفظ یمی است که کسانی فکر کنند بنابراین، نهایت ساده لوح 2این همان خواست آمریکا از طرح مذاکره است.

هد بین المللی و اصول اصول و ارزش های انقالب اسالمی با آمریکا کنار آمد و از او امتیاز گرفت. مگر بر خالف تمام شوا

دارد! که هیچ عقل سلیمی احتمال ضعیف سیاست جهانی اّدعا کنند که آمریکا از ماهیت استکباری خود دست برمی

داند که حضور در سر میز مذاکره از سوی جمهوری اسالمی ایران، دهد. هر صاحب نظر صائبی میه را هم نمیاین مسئل

ری به معنای دو به مفهوم حاضر شدن این نظام به امتیاز دادن به آمریکا است و امتیاز دادن همان گونه که ذکر شد،

ریکا و دیگران ی تصور کنند که با امتیاز دادن به آماز اهداف و مواضع نظام است... در جمهوری اسالمی، اگر کسان

برسند، سخت در اشتباهند. اردوگاه استکبار سرمایه داری از سر خواهند توانست به مقاصد و اهداف نظام اسالمی

ز مظاهر برآوردن نیروی اسالمی، متوحش و به شدت نگران است و آن را زنگ خطری برای بهره برداری نامشروع ا

داند. اگر کسانی تصور کنند که آمریکا که خود مرکز اصلی این اردوگاه ه عالم بلکه برای ادامه حیات خود میحیاتی هم

عدت داشته پر فتنه و فساد است، ممکن است با نظام اسالمی که مظهر حیات مقتدرانه اسالم است، سر آشتی و مسا

  3باشد، بسی ساده لوحانه اندیشیده اند.

ر ما با آمریکا مذاکره کردیم، محاصره اقتصادی و قانون داماتو و... از بین خواهد رفت، اشتباه کسی که خیال کند اگ

کرده است. اواًل هر کدام از رفتارهای آمریکا با ایران، بعد از مدتی محکوم به شکست شده است. مگر بار اولی است که 

مگر بار اولی است که اینها راه می افتند و به این کنند؟ کنند؟ مگر بار اولی است که محاصره اقتصادی میتهدید می

گویند که شما با ایران فالن معامله را نکنید، یا فالن قرارداد را نبندید؟ بار اول که نیست؛ همیشه کشور و آن کشور می



دولت  این طور کرده اند. ما در طی این سالها، همه پیشرفت هایی که بدست آورده ایم، همه کارهای برجسته ای که

  4خواسته است. مگر به خواست آمریکا است؟های ما در این چند سال کرده اند، در همان حالی بوده که آمریکا نمی

. رسماً پول برای اآلن هم در زمان کنونی، وسایل تبلیغاتی شان علیه ایران است؛ امکانات سیاسی شان علیه ایران است

ایران نگاه  است. تالش سیاست خارجی شان دائمًا علیه ایران است. ملتدشمن امنیتی تصویب کردند که علیه ایران 

بیند که یک دشمن آن طرف ایستاده است. بنابراین، تلقی ملت از دولت آمریکا این نیست که نسبت به او کند میمی

این است که ملت ایران  سئله..اصالً مسئله اعتماد و عدم اعتماد نیست؛ م.5داند.اعتماد ندارد، بلکه او را دشمن خود می

کند. از کند، تا اول انقالب، از دولت آمریکا یک سره دشمنی نسبت به خودش مشاهده میبه گذشته خود که نگاه می

های آمریکا را نسبت به خودش، نسبت به مصالح ملی و نسبت به حکومت اول انقالب هم تا امروز، یک سره دشمنی

ل ندارد؛ این را به .. مسئله آمریکا این است که هویت اسالمی و ملی ما را قبو.6کند.مورد عالقه خودش مالحظه می

حًا آورد. چرا عده ای از مدعیان سیاست و فهم نمی فهمند؟! واقعاً جای تأسف است. حکومتی که این طور صریزبان می

ن نظام بودجه می گذارد، خواهم علیه نظام اسالمی و خواست ملت ایران عمل کنم و برای براندازی ایگوید میمی

  7ارتباط و مذاکره با آن، هم خیانت است و هم حماقت.

احب نظران ما با مالحظه همه جوانب، با مطالعه همه تجربه های کشور خود و کشورهای همسایه، و با مشورت با ص

لت آمریکا، امروز بر خالف رسیم که نه فقط رابطه با آمریکا، بلکه مذاکره با دوعمده و دارای رأی، به این نتیجه می

ا مالحظه بمصالح ملی و منافع ملی است. این یک نظر متعصبانه نیست، این یک اندیشه و فکر است، بررسی شده و 

ب توقعات و همه جوانب است. مذاکره با آمریکا چه در قضایای کنونی و چه در مسائل دیگر، به معنای بازکردن با

  8طلبکاری های آمریکا است.

مریکا هستند و اجازه از کشورها هستند که وابسته به آمریکا هستند، مراوده با آمریکا دارند، سران آنها دوستان آ خیلی

شود. آمریکا برای آن کشورها چه کار کرد؟ کدام مشکل آنها را برطرف کمترین اهانت به آمریکا در آن کشورها داده نمی

رف آنها سرازیر کدام ثروت را بر روی سرشان ریخت؟ کدام خیر را به طکرد؟ کدام نقطه کور زندگی آنها را باز کرد؟ 

شوید؟ بالعکس آن کشورهایی که در خانه خود را بر روی این دزد خائن کرد؟ چرا نسبت به اقتدار آمریکا مرعوب می

ر بازارهای خود او و دو باز گذاشتند، وارد شد و هر چه بود برد. اگر اعتباری داد، برای آن داد که با آن اعتبار بروند د

ا این سالح دفاع بسه برابر قیمت را حساب کنند و جنس بخرند. اگر سالح داد، برای آن داد که از ]تهاجم[ دشمنان او 

شور بد بود، آن کنند نه از دشمنان خودشان، نمونه اش رژیم گذشته ما است... این جور نیست که اگر آمریکا با یک ک

ز کشورهایی اکدام یک  9اند نفس بکشد و اگر خوب بود، آن کشور دیگر خیالش آسوده باشد...کشور دیگر در دنیا نتو

ی از کشورهای عربی که با آمریکا رابطه دارند، توانسته اند در یک مسئله مهم، نظرشان را به آمریکا تحمیل کنند؟ بعض

کنند. ن عمل میآرا در همه بخش ها رعایت و به  توانند نظرات آمریکاه میگویند، بعضی از آنها هر چتملق آمریکا را می

ترتیب اثر  اما آمریکا به کدام خواسته این کشورها در مقابل رژیم صهیونیستی غاصب یا در مسائل مهم جهان عرب

  10داده است؟ این غفلت بزرگی است که بعضی ها دارند.

مریکا و دیگران خواهند توانست به مقاصد و اهداف در جمهوری اسالمی، اگر کسانی تصور کنند که با امتیاز دادن به آ

نظام برسند، سخت در اشتباهند. این تصور باطل، ناسپاسی نسبت به پیروزی های بزرگی است که ملت مسلمان ما در 



سایه توکل و استقامت و مجاهدت به دست آورده است و ناسپاسی و کفران نعمت، بلیه ای است که باید ترسید و به 

 برد.  خدا پناه

ا به حد رکیست که امروز در پشت پرده جنایات شرم آور صهیونیست ها در فلسطین که خونخواری همراه با وقاحت 

قصر نشناسد؟ کیست اعالء رسانده اند، دست آمریکا را نبیند و سردمداران آمریکا را در کشتار بیرحمانه فلسطینی ها م

  11ج فارس از البالی گفتار و کردار آنها درک نکند؟که مقاصد استیالطلبانه رژیم آمریکا را در خلی

قانه همه مذاکره یعنی چه؟ یعنی آن پیوندی را که جمهوری اسالمی قطع کرد و برید و همین موجب شد عواطف صاد

ل خواهند با برقراری این پیوند در درجه اوملت های مظلوم دنیا به این نظام جلب بشود، دوباره برقرار بکنند. آنها می

هایش برگشت و یک ضربه نمایانی را به جمهوری اسالمی بزنند و در دنیا منعکس کنند که جمهوری اسالمی از حرف

می با آمریکا حرف اولش را پس گرفت. تبلیغات دنیا هم که در دست آنهاست. دلیل آنها هم این است که جمهوری اسال

ملت ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان که در آسیا، آفریقا، م کند. این یعنی ایجاد یک یأس عمومی در تمامذاکره می

مخدوش کردن  کشورهای گوناگون و حتی در خود اروپا و آمریکا، به جمهوری اسالمی امید پیدا کرده اند. این یعنی

ه دیدید خواهند به مردم دنیا بگویند کچهره با صالبت امام بزرگوارمان که جلوه و نمای جمهوری اسالمی است. آنها می

ار مهم است. ممکن اصل مذاکره با ایران برای آمریکا به عنوان یک ابرقدرت بسی 12که جمهوری اسالمی هم توبه کرد؟!...

ت میز مذاکره است بعضی تعجب کنند و بگویند مگر ایران چیست که برای آمریکای ابرقدرت، مهم است که با ایران پش

درتی که از همه ون ابرقدرت است، برایش خیلی مهم است. ابرقدرت یعنی آن قبنشیند؟ بله، بسیار مهم است. اتفاقاً چ

 وتواند اراده خود را به آنها تحمیل کند... حاال یک ابرقدرتی با این همه اّدعا قدرت های سیاسی دنیا باالتر است و می

جمهوری اسالمی...  جاست؟شوند. آن کمدعای جهانی و سیاسی، یک جا هست که برای او ارزش و احترامی قائل نمی

سلیم آمریکا نشد و تبرای آمریکا مهم است که ایران اسالمی که از روز اول به دالیل روشنی در مقابل آمریکا ایستاد و 

  13کنیم.کنیم، حاال بگویند بسیار خب، چشم، ما هم مذاکره میگفت که با آمریکا مذاکره نمی

شود. به هر جایی ها خیالشان از این جهت راحت میاکره بنشیند، آمریکاییاگر جمهوری اسالمی با آمریکا پشت میز مذ

کنید؟ شما که مثل ایران نخواهید شد، به پای ایران که نخواهید رسید، گویند شما برای چه دارید تالش میدر دنیا می

خره مجبور شدند و پای هر چه بشوید، یک ملت و یک نظام و آن شکوه و شجاعت را که پیدا نخواهید کرد، آنها باال

گوئید؟ یعنی با تسلیم ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی ایران به نشستن پای میز مذاکره آمدند. شما دیگر چه می

نقش جمهوری اسالمی  14میز مذاکره با آمریکا، خیال آمریکا از بسیاری از این مبارزات دنیای اسالم، آسوده خواهد شد.

و توجه و اقتداء مسلمانان جهان و بلکه مستضعفان و محرومان به این نظام، سبب  "قرای اسالم ام ال "ایران به عنوان 

شده است تا آمریکا به این حربه به طور جدی متوسل بشود. هدف اصلی و مهمی که آمریکا در این مرحله دنبال 

.. آنها .15م القرای جهان اسالم است.کند، یک چیز بیشتر نیست و آن شکستن اقتدار معنوی نظام اسالمی به عنوان امی

ها خواهند به عنوان اولین ضربه، جمهوری اسالمی را از آبرو و حیثیت، صالبت، قدرت و قامت استواری که در چهرهمی

و خاطره های ملت های مسلمان دنیا پیدا کرده است، ساقط کنند. وقتی که ملت ها دیدند که جمهوری اسالمی با آن 

ها و داعیه ها را کنار گذاشت ملت ایران با آن سابقه درخشان، و انقالب اسالمی با آن صالبت، همه حرفهمه سوابق، و 

ها به این دالیل است که برای مذاکره فشار و توبه کرد و با آمریکا مذاکره نمود، این ضربه اولین است... آمریکایی



کند؟ بنده معتقدم آنهایی که اعتقاد دارند ما ا ما مذاکره نمیگویند که چرا ایران بکنند و مرتب میآورند، اصرار میمی

  16« باید با رأس استکبار یعنی آمریکا مذاکره کنیم، یا دچار ساده لوحی هستند یا مرعوبند.

اصرار  1392علی رغم همه این هشدارها و تذکرات رهبری نظام، ولی حسن روحانی و محمد جواد ظریف، در تابستان 

آمریکا فایده ای که  باید با آمریکا مذاکره کنیم. رهبری نظام باز هم به آنها هشدار دادند که مذاکره با کردند که ما

ها خواهیم با مذاکره، همه تحریمندارد هیچ، ضررهای بی شماری هم دارد. اما آنها باز هم اصرار کردند و گفتند که ما می

که قبلی ها بلد  و اقتصاد کشور را شکوفا کنیم. آنها مدعی بودند را لغو کنیم و همه مشکالت اقتصادی را نیز برطرف

کنیم! رهبری نظام نیز وقتی که نبودند چگونه باید مذاکره کرد، اما ما بلد هستیم و با مذاکره همه مشکالت را حل می

های قبل، هیچ سالبیند آنان حاضر به پذیرش هشدارها و تذکرات نیستند و از بدعهدی های مکرر دولت آمریکا در می

 گویند که خب، بروید مذاکره کنید، اما ما به این مذاکرات خوشبین نیستیم. درس عبرتی نگرفته اند، به آنان می

جز  ، مقامات دولت روحانی دهها بار با مقامات آمریکایی دیدار و مذاکره کردند و1394تا اواخر  1392های طی سال

ها نه تنها لغو نشد که دهها تحریم جدید جام، به هیچ نتیجه ای نرسیدند. تحریمبه توافق استعماری و خسارت بار بر

های خارجی بلوکه شد و ارتباطات بانکی نیز برقرار نشد های قبلی اضافه شد؛ پول نفت همچنان در بانکنیز به تحریم

 17ب بانکی در انگلیس باز کنیم.ساحتوانیم حتی یک اقرار کرد که ما نمی 96به گونه ای که محمد جواد ظریف در مهر 

کره با آمریکا ، مذا1396کار به آنجا رسید که حسن روحانی که طرفدار سرسخت مذاکره با شیطان بزرگ بود، در آبان 

 18خواند! "دیوانگی"را 

 و این سرانجام محتوم دولتی است که حاضر نشد به هشدارها و تذکرات مکرر رهبری نظام، توجه کند. 
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 ایتوافقات هسته

های شد که طی سال ای به همان کسانی سپرده، مذاکرات هسته1392پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در تابستان 

نشان. این ، مذاکرات را بر عهده داشتند؛ یعنی تیم آقای حسن روحانی، محمد جواد ظریف و دوستا1384الی  1382

، 84الی  82های همان تیمی است که مورد حمایت کامل آقای هاشمی رفسنجانی قرار داشت. این تیم طی سال

، 1382مهر  30 که نتایج آنها در قالب بیانیه سعدآباد در تاریخ چندین دور مذاکره با طرف های غربی انجام دادند

  1دید.، منتشر گر1383آبان  24و تفاهم نامه پاریس در تاریخ  1382اسفند  4تفاهم نامه بروکسل در تاریخ 

ماًل ای کشور به حالت تعلیق درآمد و ع، اغلب فعالیت ها و تأسیسات هسته"اعتماد سازی"ها، با شعار طی این سال

ربی تن در داد غتعطیل گردید. تیم مذاکره کننده ایرانی به همه درخواست های زورگویانه و زیاده خواهانه طرف های 

ندک و ناچیزی که از و همه تعهدات خود را به اعتراف آژانس بین المللی انرژی اتمی، انجام داد. در مقابل، چند تعهد ا

ها که عقب نشینی های پی در پی تیم ایرانی را دیده ام عملی نشد. غربیسوی کشورهای غربی داده شده بود، هیچ کد

ای خود را از هم جدا و سپس بودند، آنچنان وقیح و گستاخ شدند که از ایران خواستند تا همه اجزای تأسیسات هسته

  2آن را نابود سازد.

ولت خاتمی ـ دهای تیم مذاکره کننده در سردار دکتر یداهلل جوانی، طی مصاحبه ای در مورد وادادگی و عقب نشینی 

در مذاکراتی که آغاز آن در سعدآباد و پایان آن »دارد: یعنی همان تیم حسن روحانی و محمد جواد ظریف ـ، اظهار می

 ایران در برابرایدر پاریس بود، یک واقعیت تلخ خودنمایی کرد و آن عقب نشینی گام به گام گروه مذاکره کننده هسته

های این نوع عقب نشینی در ظاهر با هدف اعتماد سازی و شفاف سازی فعالیتها بود. البته ات آمریکا و اروپاییتهدید

رب غای کشورمان بود، لکن در واقع ناشی از تفکر و روحیه وادادگی حاکم بر جریان اصالحات، در برابر صلح آمیز هسته

این باور بوده و هستند که باید در حات را در دست داشتند، بربود. کسانی که مدیریت اصلی جبهه دوم خرداد و اصال

ها و خط این جمهوری اسالمی است که باید در سیاستبرابر غرب انعطاف داشت و برای درگیر نشدن و تنش زدایی، 

ای هستههای این وادادگی و عقب نشینی گام به گام، متوقف شدن کلیه فعالیتهای خود تجدید نظر کند. نتیجه مشی

 3«ایران شد.

ای کشور ما نگذاشتیم پرونده هسته»گوید: اما آقای حسن روحانی در دفاع از عملکرد تیم خود طی آن دو سال، می

ای از سوی شورای امنیت علیه ما تصویب شود و تحریمی علیه وارد شورای امنیت شود و در نتیجه نگذاشتیم قطعنامه

 4«ما شکل بگیرد.



گوید که طی همین دو سالی که تیم ایشان مذاکرات را بر عهده داشت، شورای ی روحانی به مردم نمیالبته جناب آقا

مان فرانسه و آل حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، به پیشنهاد همان کشورهای غربی مذاکره کننده ـ یعنی انگلیس،

قوقی برای صدور ی حکام، بعداً مبنای حهای شوراـ، شش قطعنامه علیه ایران تصویب کردند که همین قطعنامه

  5یران، قرار گرفت.های شورای امنیت سازمان ملل علیه اقطعنامه

ایران کنند که عدم ارجاع پرونده به قول مهدی محمدی، کارشناس مسائل سیاسی، آقای روحانی و دوستانشان ادعا می

این هنر نیست که همه حقوق ملت را تعلیق ه کلی های درخشان کارنامه آنهاست، در حابه شورای امنیت، جزو بخش

های امنیت ملی را یک شبه توان کل بحراناین طریق میکنند تا از ارجاع پرونده به شورای امنیت جلوگیری کنند. از

  6حل کرد و در آن صورت دیگر کسی با ما کاری نخواهد داشت!

ای گذاشتیم قطعنامهنشور وارد شورای امنیت شود و در نتیجه ای کما نگذاشتیم پرونده هسته"آقای روحانی گفته بود 

توان گفت که این استدالل نمی؛ آیا با "از سوی شورای امنیت علیه ما تصویب شود و تحریمی علیه ما شکل بگیرد 

گونی ات گوناسال سلطنت خود، با امتیاز 37شاه سابق یعنی محمد رضا پهلوی، بسیار موفق تر بود؟! چرا که در طی 

ایران، نگذاشت ملت  که به آمریکا و انگلیس و اسرائیل و سایر زورگویان واگذار کرد و با چشم پوشی از بسیاری از حقوق

 که حتی یک قطعنامه در شورای امنیت علیه حکومت وی صادر شود!

ای با گروه ستهاکرات ه، مجددًا همان افراد عهده دار مذ1392با چنین سابقه منفی و تسلیم طلبانه ای، از تابستان 

خرین جلسه آو در  96مرداد  22و در رأس آنان آمریکا، شدند. پس از چهار سال، آقای حسن روحانی در تاریخ  1+5

ای توافق هسته تالش بسیار زیادی برای به ثمر رسیدن»هیئت وزیران دولت یازدهم، طی اظهاراتی درباره برجام گفت: 

کس هیچ ل شده کها از دولت گرفت، انجام شد و در نهایت امروز قرارداد و توافقی حاصو برجام که البته وقت زیادی ر

 7«.در دنیا نیست بگوید ایران بواسطه برجام ضرر کرده است

ان وارد شد برخالف این ادعای جناب روحانی، در نتیجه توافق برجام، چنان خسارات بزرگی به جمهوری اسالمی ایر

دفاع کند ! در  که امروزه بجز خود آقای روحانی و چند نفر از اطرافیان ایشان، هیچ کس دیگری حاضر نیست از برجام

 ادامه به این موارد اشاره خواهد شد. 

 ها: پی نوشت
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 خواست های آمریکا و اسرائیل تن دادن به 

ت سایت درصدی و پلمپ برخی تأسیسا 20و همزمان با تعلیق غنی سازی  92پس از اعالم توافق ژنو در سوم آذر 

ای نیز برکنار شد. وی که سوابقی از جمله عضویت در تیم غنی سازی این سایت هسته، مدیر عامل92نطنز در سال 

اندازی مجتمع غنی سازی شهید علیمحمدی )سایت فردو( را درصدی، مدیر راه 20سازیدرصد، مدیر پروژه غنی  5/3

این اقدام، پس از دیدار علی اکبر صالحی اینکه ای کشور اخراج شد. نکته جالب در کارنامه خود داشت، از صنعت هسته

 هاشمی رفسنجانی، انجام شد!ـ رئیس سازمان انرژی اتمی ـ با آقای

های اخیر، در ماه»گوید: این مورد می، در92نماینده وقت مجلس شورای اسالمی، طی سخنانی در سال  علیرضا زاکانی

اند... بخشی از اقدامات صورت افراد کارآمد و کلیدی صنعت غنی سازی، در سازمان انرژی اتمی حذف و یا محدود شده

ا، آنجا که مجعلی اسرائیل است تا منافع ملی گرفته بیشتر در راستای عملی ساختن آرزوها و اظهارات سران رژیم 

های اخیر، . در ماه"اندهای آنجا برای ما مسئلهمشکل ما سانتریفیوژهای نطنز نیست، بلکه آدم"گوید: شیمون پرز می

اند. امکانات و محافظت از برخی از برخی از دوستان توانمند شهید احمدی روشن، از سازمان انرژی اتمی اخراج شده

این عزیزان امروز بی شود تا جایی که بعضاً ای مؤثر نیز برداشته شده یا اساساً به آنها بی توجهی مینشمندان هستهدا

 1«کنند.محافظ و با وسایل عمومی در سطح شهر رفت و آمد نموده و به وظیفه خویش عمل می

ام جویی است، اما باطن قضیه شک ندارم قظاهر ماجرا یک انت»گوید: می 92زاکانی طی سخنان دیگری در اسفند ماه 

این بیانم نداشته باشم، گردد. ممکن است ادله مصداقی برایهای اطالعاتی بیگانه برمیکه با یکی دو واسطه به سرویس

این موارد تصادفی شود شیمون پرز چیزی را درخواست کند و آن هم در کشور ما اتفاق بیفتد و ما هم بگوییم اما نمی

 2«این خیلی سخت است. افتاده است!اتفاق 

فراد از ادکتر فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی کشور نیز طی سخنانی در مورد بحث کنار گذاشتن 

دولت یازدهم  موضوع کنار گذاشتن افراد از سازمان انرژی اتمی مفصل است و از»سازمان انرژی اتمی، اظهار داشت: 

روشن بودند که مقداری از این موضوع نیز به ه کنار گذاشته شدند با عنوان یاران احمدینیز آغاز شد. افرادی ک

گردد. وقتی موضوع کنار گذاشتن افراد مطبوعاتی شد، نحوه کار نیز تغییر های پدر شهید احمدی روشن برمیسخنرانی

یکسری افراد هم کنار گذاشته  .شیه بروندد و به حاگیری ورود پیدا نکننپیدا کرد و مقرر شد این افراد در شیوه تصمیم

ع برخورد با این شدند که تفکرات انقالبی و مدیریت جهادی داشتند، در نتیجه به دنبال کارهای دیگر رفتند و این نو

روشن احمدی دوستان شهید کنار گذاشتن افراد از سازمان انرژی اتمی تاکنون استمرار داشته است. .ای نشدافراد رسانه

 3«.کنار گذاشته شدند و حقوق آنها نیز صفر شدبه صورت خزنده از انرژی اتمی 93خر سال در آ

نوامبر، تیم مذاکره کننده یکباره  23در مذاکرات  1392در سال »گوید: دکتر فریدون عباسی در مصاحبه دیگری می

ها هم تسویه شدند، حتی آدم هرچه دستاورد کشور بود را متوقف کرد و دیگر چیزی برای چانه زنی باقی نگذاشت.

هایی بایست آدمای کشور هم جزو برنامه توافق شده بود، به طوری که مییعنی حذف یک آدمی مثل من از حوزه هسته

 4«ای نباشند.که طرف غربی رویش حساس است و تحریم و ترور کردند، اصالً در حوزه هسته



ای از و هسته ادات فراوان اساتید دانشگاه و کارشناسان حقوقیپس از آنکه هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی با انتق

وافق ژنو ناراحت توافقنامه ژنو مواجه شدند، برای خاموش کردن صدای منتقدین، ادعا کردند که مقامات اسرائیلی از ت

 5کنند!رار میها را تککنند، حرف صهیونیستاین توافق انتقاد میو ناراضی هستند و کسانی هم که در داخل کشور از

شده بود،  در همین راستا، آقای محمد جواد ظریف نیز که برای ادای توضیحات پیرامون توافق ژنو در مجلس حاضر

کند. رژیم صهیونیستی و نتانیاهو که کند، فضای جهانی را عوض میاین توافقنامه شرایط را عوض می»اظهار داشت: 

ایران چهره غلطی این است که میلیاردها دالر هزینه کردند ازبزنند، به خاطر این شرایط را به همدست و پا می زند که 

 6«این است.م فرو ریخته است. نگرانی رژیم صهیونیستی ازاین چهره درهبسازند و امروز

افق کرده ن مذاکره و تواما باید دید که آیا دولت آمریکا بدون هماهنگی با رژیم صهیونیستی و برخالف منافع آنان با ایرا

 این که برعکس، بسیار هم از آن راضی بوده است؟!این توافق ناراحت بود، یا است؟! واقعاً رژیم صهیونیستی از

عالم کرد، اما ا، خبر توافق ژنو را به عنوان یک موفقیت و پیروزی بزرگ، 1392گرچه حسن روحانی در تاریخ سوم آذر 

ی اسرائیل ارائه و، چند ماه قبل از آن، از سوی مرکز مطالعات امنیت ملجالب است بدانیم که محورهای اصلی توافق ژن

  7شده بود.

نامشروع آنان،  معنای این امر آن است که متن توافق ژنو، با همکاری مشترک آمریکا و اسرائیل و برای تأمین منافع

این توافق عصبانی  که صهیونیست ها ازتهیه شده بود. با این وجود، آقای روحانی و آقای محمد جواد ظریف، ادعا کردند 

 و ناراضی هستند!

ای ارشد دولت آمریکا، پشت صحنه متن توافق ژنو را چنین فاش کننده هستهمدتها بعد، خانم وندی شرمن، مذاکره

 100امه کامل وقتی ما تصمیم به مذاکره با ایران گرفتیم، قبل از آنکه مذاکرات را شروع کنیم، یک توافقن»کرد: 

ی، خواهیم برسیم. این توافقنامه به طرز باورنکردنهایی میدانستیم به چه چیزای نوشتیم؛ بنابراین ]از قبل[ میفحهص

  8«مفصل و فنی بود.

چند هفته »ای با ابراز تعجب نوشت: ( طی مقاله2013)نوامبر  92نگار مشهور آمریکایی، در آذر فرد کاپلن، روزنامه

نویس نگار دیگر دعوت کرد تا نظر ما را درباره پیشکاخ سفید از من و چند روزنامهپیش یک مقام رسمی ارشد 

نویس شبا ایران به طرف ایرانی پیشنهاد کند، جویا شود. وقتی متن پی 5+1ای که قرار بود اوباما در مذاکره توافقنامه

ها هرگز این متن را نخواهند باور بودیم که ایرانی توافقنامه را دیدیم، آن را کامالً یکسویه ارزیابی کردیم و همه ما بر این

یک از مواد آن ای بودکه هیچنویس توافقنامه به گونهنخواهند داد. پیشپذیرفت و به شرایطی که در آن آمده است تن 

اسرائیل رو شود. ]یعنی به نفع آمریکا و توانست با اعتراض یک آمریکایی، یک اسرائیلی و یا یک عرب متعصب روبهنمی

عجب دیدم همان تو رژیم های دست نشانده آمریکا بود[ اما امروز که متن توافقنامه یکشنبه ژنو منتشر شد، با کمال 

ای ایران، برخالف انتظار ما، بدون کمترین تغییری نویسی است که چند هفته قبل دیده بودم و اکنون تیم هستهپیش

  9«ه است.نویس، به آن تن داده و پذیرفتدر متن پیش

گردد، برخالف ادعای مقامات دولت روحانی که توافق ژنو را حاصل مذاکرات مفصل تیم همان گونه که مالحظه می

ها ـ با مشارکت کردند، آنان فقط متن از قبل تنظیم شده توسط آمریکاییها عنوان میمذاکره کننده با آمریکایی

 اسرائیل ـ را پذیرفته و تأیید کرده بودند!



وافق ژنو و در تنین بر خالف ادعای آقای روحانی و آقای ظریف، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، پس از اعالم همچ

مینه برنامه پی مالقات با نخست وزیر رژیم صهیونیستی، بار دیگر تأکید کرد که واشنگتن و رژیم صهیونیستی در ز

 10د.ایران، کامالً هماهنگ هستنایهسته

د، وندی نیز یک هیئت بلندپایه آمریکایی متشکل از سوزان رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفی 1393در اردیبهشت 

هاینس معاون شرمن معاون وزیر خارجه، دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری، درک کولت معاون وزیر دفاع، آوریل

س جمهور، و ردون مشاور ویژه رئیرئیس سازمان سیا، ژنرال دیوید گلدفین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، فیل گو

ون پرز رئیس جمهور دن شاپیرو سفیر آمریکا در اسرائیل، به اسرائیل سفر کرده و با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، شیم

در  5+1های گروه این دیدار، هیئت آمریکایی گزارش تالشو یوسی کوهن مشاور امنیت ملی اسرائیل، دیدار کردند. در

  11کردند. ایران را به مقامات اسرائیلی ارائه ایموضوع هسته

ای با ایران، کامالً هماهنگ با اسرائیل عمل معنای خبر فوق آن است که مقامات آمریکایی در موضوع مذاکرات هسته

ای مخالف بوده، یک ادعای مضحک و خنده دار و صرفاً برای فریب کردند. لذا ادعای اینکه اسرائیل با توافق هستهمی

کردند دانستند، سعی میدادن ملت مسلمان ایران بوده است. اما آنها که منافع خود را در پنهان کردن مسائل از مردم می

 ای، با اسرائیل همسو هستند!با تحریف حقایق، به مردم بگویند که منتقدین توافق هسته

ن پیروزی را نیز به عنوان بزرگتری ، آقای حسن روحانی، خبر توافق وین یا همان برجام1394تیر  23در تاریخ 

باشد! عصبانی می دیپلماتیک قرن! اعالم کرد. بعد هم سعی کردند تا وانمود کنند که اسرائیل از توافق برجام به شدت

برخالف آنچه »ت: اما اسحاق بن اسرائیل، از ژنرال های ارتش اسرائیل، یک روز بعد از توافق وین یا همان برجام، گف

گویم کنند، توافق وین، توافق بد و خطرناکی برای اسرائیل نیست. من با اطمینان به شما میدولتی تصور میکه مقامات 

کند و همان ای دور میکه این توافق بدی برای ما نیست. به عقیده من، توافق وین، ایران را از دسترسی به بمب هسته

ای ایران را دست کم برای یک تا دو دهه دور ق خطر هستهطور که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت، این تواف

ای ایران اعمال خواهد شد، ایران دست کم کند. چون با توجه به محدودیت هایی که در بخش غنی سازی هستهمی

 « ند و این به نفع اسرائیل است.کای دسترسی پیدا سال آینده به سالح هسته 15تواند تا نمی

کند که توافق برجام، محصول ، فاش می94ن وزیر خارجه آمریکا نیز بعد از توافق وین در سال خانم وندی شرمن، معاو

ائیلی در یک کارشناسان آمریکایی و اسر»همکاری مشترک آمریکا و اسرائیل بوده است. وی در جمع خبرنگاران گفت: 

ای با ایران، تأثیر گذاشته فق هستهسال گذشته با هم مشورت کرده اند و اسرائیل بر بخش های قابل توجهی از توا

 12«است.

روز،  27در طی این »روز متوالی در وین بوده، اظهار داشت:  27ای با ایران، به مدت وندی شرمن که برای توافق هسته

 13«سه بار با یوسی کوهن، مشاور امنیت ملی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، صحبت کردم.

کرد که نتانیاهو از توافق وین یا همان برجام ناراضی است، شبکه خبری عا میبرخالف آنچه که حسن روحانی اد

وزیر رژیم صهیونیستی که در حال تدوین بنیامین نتانیاهو، نخست»گزارش داد که:  95بلومبرگ، در تاریخ اول آذر 

ای عدم ابطال توافق جمهوری دونالد ترامپ است، به دنبال اقناع وی برراهبردش در قبال ایران در دوران ریاست



نتانیاهو از اینکه ممکن است ترامپ توافق برجام را لغو کند، نگران ، یا همان برجام، است. 5+1ای ایران و گروه هسته

 14«خواهد وی را قانع سازد تا برجام را کنار نگذارد.بوده و می

سیاست خارجی  یکی دیگر از موارد قابل توجه، نقش گروه بحران بین الملل ـ از اندیشکده های مؤثر در تصمیم سازی

ـ در ماجرای برجام است. در اردیبهشت  وسط گروه بحران ، یعنی چهارده ماه قبل از توافق برجام، طرحی ت1393آمریکا 

 گنجانده شده بود.  1394رجام در تیر ماه بین الملل تهیه شد که عمده محورهای آن، در توافق ب

 دند از:( تهیه شده بود، عبارت بو1393اردیبهشت  19) 2014می  9رئوس مفاد پیشنهادی این سند که در تاریخ 
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 ایجاد شفافیت و نظارت کامل بر فرآیند غنی سازی ایران .6

 یرانو تمدید آن متناسب با اقدامات اهای زمانی محدود تعلیق تحریمها در بازه .7

 حفظ بازگشت پذیری تحریمها .8

 اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران  .9

 اجازه به آزمایش سانتریفیوژها در مراکز تحت نظارت بازرسان آژانس .10

 PMDاقدام ایران برای حل مسئله  .11

  15درصد با متن برجام انطباق دارد. 95ادی این گروه، در حدود گردد، متن توافق پیشنههمان گونه که مالحظه می

الملل، سازمانی تحقیقاتی است که تحت نظر وزارت خارجه شود که بدانیم گروه بحران بینموضوع هنگامی جالب می

الملل، رابطه رساند. گروه بحران بینکند و در مواقع ضروری به دولتمردان این کشور مشاوره میآمریکا فعالیت می

طوری که براساس جورج سوروس ـ میلیاردر صهیونیست آمریکایی و حامی کودتاهای رنگی ـ دارد، بهبسیار نزدیکی با 

های مالی گروه بحران است. سوروس همچنین کنندهترین تأمینسایت این گروه، جورج سوروس از اصلیاطالعات وب

ه ساالنه خود را به جورج سوروس اهدا ، این گروه، جایز2010الملل است و در سال عضو هیئت امنای گروه بحران بین

 کرده بود. 

تلف از این براساس سایت رسمی گروه بحران بین الملل، این گروه دارای چند مشاور ارشد است که در زمان های مخ

شود. یکی از اعضای اصلی هیئت مشاورین گروه بحران بین الملل، کسی نبود جز افراد جهت مشورت استفاده می

ن الملل، رابطه یس سابق رژیم صهیونیستی. حضور پرز به عنوان مشاور ارشد، یعنی اینکه گروه بحران بیشیمون پرز رئ

 16گیرد.ینزدیکی با رژیم صهیونیستی داشته و از نظرات این رژیم در موارد خاص مانند مسائل ایران، مشورت م

ای، که از طریق دولت آمریکا و له هستهباید توجه داشت که خواسته های رژیم صهیونیستی در طی مذاکرات سه سا

 شد، عبارت بودند از: متحدین آن دنبال می
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 تعطیل کردن راکتور آب سنگین اراک و نابودی قلب راکتور اراک  .7

 عدم ساخت تأسیسات بازفراوری سوخت مصرف شده  .8

 ور به بازرسان )جاسوسان( آژانس ای کشارائه اطالعات سرّی هسته .9

 پذیرش اجرای پروتکل الحاقی  .10

 ای کشور پذیرش بی سابقه ترین رژیم بازرسی های شبانه روزی از تأسیسات هسته .11

ای تحت عنوان بازرسین آژانس )آقای استقرار یک سیستم گسترده و وسیع جاسوسی در تأسیسات هسته .12

به آمریکا و  فر از بازرسین آژانس که معموالً جاسوسان وابستهن 150الی  130روحانی و ظریف پذیرفتند که 

 ای ما مستقر شوند.(های هستهانگلیس و اسرائیل هستند، در سایت

تواند ظرف مدت کوتاهی ای )این کارگروه، میدر توافق هسته "کارگروه خرید "پذیرش دروازه نفوذی به نام  .13

و حتی مراکز تحقیقاتی  ، بلکه بسیاری از صنایع دیگر کشورای کشور شودنه تنها باعث نابودی صنعت هسته

 و دانشگاهی کشور را نیز نابود کند.(

وه خرید، )عملکرد این کمیسیون به همراه عملکرد کارگر "کمیسون مشترک  "پذیرش دروازه نفوذی به نام  .14

نیز منجر  سالمی ایرانعالوه بر نفوذ همه جانبه دشمن، به از بین رفتن استقالل و حاکمیت ملی جمهوری ا

 خواهد شد.( 

ژیم صهیونیستی به از آنجا که دولت آقای روحانی با همه موارد فوق موافقت و اغلب آنها را نیز اجرایی کرده، یعنی ر

 ای، دست پیدا کرده بود. اکثر خواسته هایش در طی مذاکرات هسته

نشست امنیتی در شهر آسپن در ایالت کلرادو آمریکا، ک مقام سابق وزارت خارجه آمریکا، در یآنتونی بلینکن، قائم

حمایت  5+1ای ایران و گروه ای از توافق هستهمجامع اطالعاتی و نظامی در اسرائیل به نحوه گسترده»تصریح کرد که: 

ی تاریخی اهای، توافق با ایران را اشتبوزیر رژیم صهیونیستی، در زمان مذاکرات هستهکنند. بنیامین نتانیاهو نخستمی

نتانیاهو را بخشی از  خواند و بارها خواستار اخذ امتیازات بیشتر از ایران شد. اما بسیاری از کارشناسان، این اظهارات

ـ پلیس خوب"بازی  دانستند. ها در مذاکرات، برای وادار کردن ایران به واگذاری امتیازات بیشتر میآمریکایی "پلیس بد 

های سابق ـ همگی های اطالعاتی یا نظامی بپرسید ـ چه مقامات فعلی و چه مقامه سرویساگر شما از هر مقام بلندپای

  17«گویند.شان در محافل خصوصی میهایشان در محافل علنی و همهکنند. این را بعضیآنها از این توافق حمایت می



بت( به مناسبت دومین سالگرد ی رژیم صهیونیستی )شین اسبق سرویس امنیت داخلهمچنین کارمی گیلون، رئیس 

ها سال، دغدغه ما در اسرائیل این برای ده»امضای برجام، در یادداشتی برای نشریه آمریکایی فارین پالیسی نوشت: 

ها، انجام عملیات نظامی بود، اما این گزینه خطرات و ای ایران را نابود کنیم. یکی از گزینهبود که چگونه برنامه هسته

های بزرگ جهان ـ بدون شلیک حتی ادی داشت و تضمینی هم برای موفقیت آن وجود نداشت. اما قدرتهای زیهزینه

ای کلیدی ایران را از بین بردند و این کشور را تحت نظارت و های هستهزیرساخت "برجام"یک گلوله ـ از طریق 

یش را از مدار خارج کرد، ذخایر اورانیوم ژهاایران به واسطه برجام، دوسوم از سانتریفیو های شدید قرار دادند.بازرسی

تر از همه اینکه به ای اراک را با سیمان پر کرد، و مهمدرصد کاهش داد، قلب رآکتور هسته 98شده خود را تا غنی

برای تل آویو یک موهبت بود.  ای خود داد. برجامای برای نظارت بر تاسیسات هستهسابقهبازرسان آژانس دسترسی بی

اهو و تعدادی از همکاران من در مراکز نظامی و امنیتی یترین منتقدین برجام از جمله ترامپ، نتانسرسختحتی 

کم برخالف گذشته، در برابر آن سکوت اسرائیل نیز امروز علنًا یا تلویحًا به نتایج مثبت آن اذعان دارند یا اینکه دست

  18«اند.کرده

ایران، کامالً با یکدیگر ایولت آمریکا و رژیم صهیونیستی در موضوع هستههمان گونه که در فوق مالحظه گردید، د

ای نیز در هماهنگی کامل میان آمریکا با رژیم صهیونیستی و علیه منافع ملی جمهوری های هستههماهنگ بوده، توافق

همسو با  یونیستی واسالمی ایران، تنظیم شده بود. حال باید سؤال کرد که چه کسانی در راستای منافع رژیم صه

 نتانیاهو قدم برداشتند؟! 
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 از مردم پنهان کردن توافقات پشت پرده 

ه مردم به ، با بیان اینکه برای ما بسیار مهم بود ک96آذر  28حسن روحانی در همایش حقوق شهروندی در تاریخ 

ترین حقوق شهروندی، دسترسی مردم به اطالعات است. یکی از مهم»اطالعات دسترسی داشته باشند، تصریح کرد: 

  1«شود.اتخاذ میهمه باید بدانند چه خبر است و چه تصمیماتی دارد 

ایران در مذاکرات با برخالف ادعای حسن روحانی، یکی از سؤال برانگیزترین رفتارهای دیپلماتیک تیم مذاکره کننده

های قبلی مذاکرات ]در دولت احمدی این در حالی است که در دورهاین مذاکرات بود. ، تأکید بر محرمانه بودن 1+5

خواهد این کار میها را دارد و با هد داشت که آمادگی پخش مستقیم و زنده مذاکرات از رسانایرانی تأکینژاد[ همواره تیم 

این دور از مذاکرات، ای ندارد... اما در به جهان نشان دهد منطقی قوی دارد و از بیان موضع حق و شفاف خود واهمه

این پرسش به وجود آمد که مگر قرار رای جامعه تیم ظریف ـ روحانی، بر محرمانه بودن آنها تأکید ورزید به حدی که ب

های غیر منطقی برداشته شود، یا قرار است چه امتیازهای گزافی به غرب ای رخ دهد یا گاماست چه اتفاق غیر طبیعی

 2اند؟!داده شود که از طرح علنی آن چشم پوشی کرده

برد را در نهایت پنهان کاری و مخفی کاری به پیش می این مذاکراتایرانی در ژنو، ، گروه مذاکره کننده 1392در سال 

کردند که چه مطالبی در مذاکرات مطرح و هر گاه که نمایندگان مجلس و یا برخی از مسئولین کشور از آنان سؤال می

 توانیم به شما بگوئیم!! دادند که مطالب محرمانه است و ما نمیاید؟ پاسخ میکرده

ر تاریخ دد نبویان، نماینده وقت مجلس شورای اسالمی، در جمع فعاالن سیاسی مشهد حجت االسالم دکتر سید محم

 5+1ا آقای بروجردی ریس کمیسیون امنیت ملی مجلس، از عراقچی در مورد توافقات ب»اظهار داشت:  92دی  12

رف نه یک بار و دو بار، این حها نیز حق ندارند بدانند. سؤال کرد که عراقچی در پاسخ گفت محرمانه است! و نماینده

نید هم کبلکه چندین بار از زبان تیم مذاکره کننده، در مجلس شنیده شد. حتی آقای ظریف گفت اگر استیضاحم 

گویم. بنده به ظریف گفتم بر اساس آئین نامه داخلی مجلس، ما حق دانستن داریم. همچنین گفتم که به چیزی نمی

د؟ افرادی را به امام خمینی تحمیل کردن 598ط کنیم. چه کسانی قطعنامه ما حق بدهید در برخورد با شما احتیا

 چه کسانی در تیم مذاکره کننده بودند که سبب تعلیق ]تأسیسات 82هاشمی و معاونش روحانی بودند و در سال نظیر

 3«ای[ شدند؟هسته



نو بود. دکتر سعید زیبا کالم استاد ژ شد، ضمیمه توافقنامهمسئله مهم دیگری که پنهان کاری عجیبی در مورد آن می

یک توافقنامه تفصیلی مهم دیگری غیر از »گوید: این باره میدانشگاه، طی سخنانی در دانشگاه امام صادق )ع(، در

ها از ها و اروپاییها، آمریکاییتوافقنامه منتشر شده وجود دارد که تا کنون در هیچ جا منعکس نشده است. اسرائیلی

 4«ند ولی من و شما خبر نداریم.آن خبر دار

آئی همحجت االسالم دکتر سید محمود نبویان در مورد بخش دیگری از پنهان کاری تیم مذاکره کننده، در گرد

من دو هفته پیش با آقای عراقچی جلسه داشتم. »گوید: ، می92دانشجویان مستقل در بهمن ماه های اسالمیانجمن

 صفحه است که آن هم محرمانه است!  9ید کردید؟ وی گفت نه، صفحه توافق جد 27گفتم دوباره 

اینها چرا اصرار دارند که هیچ اند و مردم و مجالس شان باخبر هستند، های خارجی به همه گفتهدر حالی که دولت

 5«اند.اینها چه چیزی را امضاء کردهاینها اصرار دارند که مردم ندانند در ژنو چه گذشته وکس نفهمد؟ 

آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، به آقای »گوید: حجت االسالم نبویان در یک سخنرانی دیگر می

درصد اختالف داشتیم و سه مورد هم  10ها به توافق رسیدیم،درصد با آمریکایی 90عراقچی گفت: شما گفتید که ما 

د چی بود؟ آقای مور 3درصد و آن  10رصد و آند 90این لوران فابیوس )وزیر خارجه فرانسه( زیرش خط کشید. 

این مسائل محرمانه است و نمایندگان حق دانستن آنها را ندارند. آقای ظریف عراقچی صریحاً گفت: آقای بروجردی، 

 6!«هم گفت نهایتش آن است که مرا به مجلس ببرید و استیضاح کنید، اما من یک کلمه به شما نخواهم گفت

ای اجرایی را ، برنامهنامه مقدماتی ژنو، تیم مذاکره کننده دولت روحانی، برای اجرای مفاد این توافقپس از امضاء توافق

بخشی از مبالغ  با طرف مقابل به امضاء رسانده بود که در آن به صورت دقیق زمان انجام تعهدات ایران و بازپرداخت

ن این برنامه اجرایی این بود که دولت یازدهم نه تنها مت بلوکه شده از طرف امریکا مطرح شده بود. اما نکته جالب توجه

ها در اعتراض به را منتشر نکرد، بلکه اساساً منکر وجود آن شد! باالخره آقای عراقچی در واکنش به انتقادات رسانه

وجود دارد نیز  روز پس از امضای توافق ژنو اعالم کرد که عالوه بر متن توافق ژنو، یک سند غیررسمی 40پنهانکاری،

 که طرفین تصمیم گرفته اند محتوای آن را منتشر نکنند! 

مریکا بندهای آروز پس از اظهارات آقای عراقچی، کاخ سفید  4با وجود ادعای توافق بر سر محرمانه بودن این متن، 

  7ود.باین سند را منتشر کرد که آنچه در آن آمده بود، تمامی تعهدات ایران را به صورت جزیی مشخص کرده 

لغ به ایران وجود داد مذاکراتی در حاشیه توافق ژنو پیرامون زمان بندی بازپرداخت برخی مباانتشار این متن نشان می

 داشته است که این مذاکرات بصورت پنهانی و با امضاء یک توافق مجزا صورت گرفته است.

رس اظهار ز در گفت و گو با خبرگزاری فاحجت االسالم روح اهلل حسینیان، نماینده وقت مجلس شورای اسالمی نی

ای به آقای الریجانی رئیس مجلس شورای ، طی نامه92نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ اول بهمن  150داشت که 

 8این رویه شدند.ای اعالم کرده و خواستار اصالح اسالمی، اعتراض خود را به پنهانکاری تیم هسته

های علمیه قم و تهران نیز در تاریخ اول اسفند ید و طالب سطوح عالی و خارج حوزهنفر از اسات 1200یک ماه بعد، 

رهبر معظم انقالب اسالمی ـ مد ظله العالی ـ رمز پیروزی و پیشرفت »، خطاب به آقای حسن روحانی نوشتند: 92

کره کننده در اقدامی عجیب و مذاکرات را شفافیت و صداقت با مردم هوشیار، مؤمن و انقالبی بیان نمودند. اما تیم مذا



بی سابقه، از انتشار متن توافق نامه جدید خودداری کرد و رئیس دستگاه دیپلماسی در مقابل مطالبه نمایندگان مجلس 

 9«کنم.دارد: حتی اگر استیضاح شوم، توافقنامه دوم را منتشر نمیکه جایگاه وکالی ملت را دارند، اظهار می

به عنوان » مجلس گفت: 93اردیبهشت  14از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز در جلسه الیاس نادران، یکی دیگر 

 «کنم که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان، در جریان جزئیات مذاکرات نیستند.نماینده مردم اعالم می

خفی کردن مکاری و این سخن آقای نادران نشاندهنده آن بود که آقای ظریف و همکارانش، همچنان به سیاست پنهان 

 10دادند.مذاکرات از مردم و نمایندگان مجلس، ادامه می

ای منتشر شد که شامل متن برجام، در ماجرای مذاکرات حاشیه برجام، تنها سه سند از سوی تیم مذاکره کننده هسته 

ی به وجود سند او اشاره متن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، و متن توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی بود 

فق محرمانه توافق شده دیگری در این زمینه نشده است. اما خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس بخش هایی از یک توا

اوی برخی تعهدات حمیان آقای صالحی )رئیس سازمان انرژی اتمی( و آقای مونیز )وزیر انرژی امریکا( را منتشر کرد که 

ر صالحی در تاریخ این خبر سبب شد تا آقای صالحی وجود این توافق را تایید کند. علی اکباز سوی ایران بود. انتشار 

! وی در این باره ، در واکنش به انتشار این سند، از طرف مقابل خواهش کرد تا این اسناد را منتشر نکند1395تیر  30

ت است، تقاضا داریم که این افق بلند مد ای ما در یکاز آنها خواستیم با توجه به اینکه برنامه صنعت هسته»گفت: 

ها هم قرار بدهیم و قرار نیست که این برنامه را با مشارکت آن 1+5برنامه محرمانه باقی بماند. البته توافقی داشتیم با 

القاعده لیخواهند این کار را انجام بدهند، ما به هر حال مشکلی نداریم ولی عکه این برنامه منتشر بشود. حاال اگر آنها می

  11«معرض دید عموم قرار بگیرد، موافق نیستیم. طور بخواهد درکه برنامه بلند مدت ما اینما با این

له به دست آمریکا آیا جناب حسن روحانی و علی اکبر صالحی واقعاً نمی دانند متن توافق میان ایران و آژانس، بالفاص

 انی می زنند ؟!و متحدانش خواهد رسید، یا اینکه خود را به ناد

تشر نشده بود و ها مشهور شد که پیش از این و از طرف دولت، مناین سند البته به عنوان سند چهارم برجام در رسانه

 های امریکا، وجود آن از سوی دولت تایید شد. صرفًا به واسطه انتشار توسط رسانه

، هشت سند از توافقات محرمانه ایران 1395ماه  ای، در تاریخ سوم دیالمللی انرژی هستههمچنین سایت آژانس بین

ن المللی انرژی را منتشر کرد که هیچ منبع داخلی و هیچ نهادی در داخل کشور، از آن اطالع نداشت. آژانس بی 5+1و 

 ده اتحادیه اروپا،، به پیوست نامه فدریکا موگرینی، نماین5+1سند محرمانه از توافق ایران و  8اتمی اعالم کرد این 

، درباره تعهدات ایران این اسناد شامل توافقاتی فراتر از برجام .ضمیمه شده و به این سازمان بین المللی ارسال شده بود

ژی ای خود بود که نه از جانب طرف ایرانی، بلکه از جانب اتحادیه اروپا و آژانس بین المللی انردر قبال صنایع هسته

 12.اتمی منتشر شد

ای، مسائل بسیاری را دهد که دولت آقای حسن روحانی، تالش داشته تا در مورد مذاکرات هستهموارد فوق نشان می

آن بود که  هم از مردم و هم از مسئولین، پنهان کند. علت این پنهانکاری ها هم همان گونه که بعدها مشخص شد،

خواستند که یپذیرفته بودند و نم نمایندگان دولت روحانی، شرایط ظالمانه تحمیل شده توسط آمریکا و اسرائیل را

 مردم از آن آگاه شوند. 



 ها: پی نوشت
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 خسارت های برجام 

تی درباره و در آخرین جلسه هیئت وزیران دولت یازدهم، طی اظهارا 96مرداد  22آقای حسن روحانی، روز یکشنبه 

وقت زیادی را از دولت گرفت،  البتهای و برجام که تالش بسیار زیادی برای به ثمر رسیدن توافق هسته»برجام گفت: 

کس در دنیا نیست بگوید ایران بواسطه برجام ضرر هیچ انجام شد و در نهایت، امروز قرارداد و توافقی حاصل شده که

 1«کرده است.

متأسفانه »ای به اظهارات روحانی چنین پاسخ داد: طی مقاله ،حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان 

نتیجه، بلکه دهد که از راه نه فقط بیهر از چندگاه آقای حسن روحانی و برخی از دولتمردان نشان می اظهارات

اند و شواهد و قرائن موجود حاکی از آن است که به ادامه اند، عبرت نگرفتهباری که در وادی برجام طی کردهخسارت

مردادماه، در  22آقای روحانی روز  گر نیز اصرار دارند. های دیهمان راه و استفاده از همان فرمول ناکارآمد در عرصه

ای و برجام که تالش بسیار زیادی برای به ثمر رسیدن توافق هسته"فرمایند؛ آخرین جلسه هیئت دولت یازدهم می

ت البته وقت زیادی از دولت گرفت، انجام شد و در نهایت امروز قرارداد و توافقی حاصل شده که هیچکس در دنیا نیس

جمهور آمریکا، مخالفین و آنهایی هم رئیس "گوید؛ ! ایشان در ادامه می"بگوید ایران به واسطه برجام ضرر کرده است

گویند ایران که ضد جمهوری اسالمی ایران هستند با عصبانیت این توافق را بدترین توافق تاریخ آمریکا دانسته و می

رست نیست. آنچه در برجام اهمیت داشته و دارد، موضوع تفاهم برد ـ سر بقیه کاله گذاشته که البته این حرف هم د

های فراوان برجام که برای کشورمان به فاجعه شبیه درباره خسارت "برد بوده و هرگز برد ـ باخت مطرح نبوده است! 

ا، باقی ماندن های آمریکای درباره بدعهدیاست، آقای روحانی را به آنچه برخی از دولتمردان و اعضای تیم هسته

« دستاورد تقریبا هیچ»های جدید، تاکید بر ها، مسدود بودن روابط بانکی و تجاری، افزایش پی در پی تحریمتحریم

دهیم ولی در این محدوده ای است، ارجاع میاندرکاران مذاکرات هستههای مشابه دیگر که اعتراف دستبرجام و نمونه

 کنیم:ده میفقط به طرح چند پرسش از ایشان بسن



نظر داخلی یا خارجی گفته است ایران در برجام سر بقیه را کاله گذاشته است؟ که چه کسی؟ و کدام صاحب الف:

! آنچه به وضوح "البته این حرف هم درست نیست "فرمایند: نفسی! و برای تاکید بیشتر میایشان با حالتی از شکسته

ای ک گلوله و فقط با غالف اسلحه، فعالیت هستهلیک یشبدون "توان دید، اظهارنظرهایی از این دست است که می

جمهور ایران به فروشنده بدهکاری شبیه است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی رئیس"! "ایران را متوقف کردیم

 ! "داندکشورش می

ای هسته مهآقایان فقط به عنوان نمونه توضیح بدهند که کدام بخش از برجام به زیان آمریکاست؟! توقف برناب: 

ریزی در راکتور اراک؟ مجبور کردنمان به از دست دادن هزار سانتریفیوژ؟ بتن 12کشورمان؟! از چرخش انداختن 

 هایمان؟دارایی کیلو اورانیوم غنی شده؟ وادار کردنمان به خروج آب سنگین؟ توقف تحقیق و توسعه؟ بلوکه کردن 9700

توانند غیر از تعریف و پاسخ مانده است و آن، اینکه؛ آیا آقایان مییز بیاین پرسش را بارها مطرح کرده و همواره ن ج:

الفتوح! معجزه قرن! بزرگترین دستاورد در تاریخ انقالب! و... فقط یک یا دو آمیز از برجام، نظیر فتحتمجیدهای اغراق

های آقایان درباره یسه وعدهمقا قابل توجه برجام را نام برده و برای ملت توضیح بدهند؟! نمونه از دستاوردهای

رساند که یدستاوردهای برجام و آنچه در عمل با آن روبرو هستیم، همگان را به تائید و تصدیق نظر آقای سیف م

 اهلل!دستاورد برجام تقریباً هیچ بوده است و اگر دولتمردان نظری غیر از این دارند، بسم

که  !"ایستند آمریکا می بخواهد علیه برجام بایستد، همه دنیا روبروی امروز اگر آمریکا "اند آقای روحانی فرموده د:

قول پی در پی برجام از سوی آمریکا، کدام کشور به حمایت از ما برخاسته و به باید از ایشان پرسید، امروزه بعد از نقض

رویم ولی دیدید می به سوی اروپابعد از نقض برجام از سوی آمریکا، فرمودید  حضرتعالی درمقابل آمریکا ایستاده است؟!

ی استقبال کردید، واز جمله، خانم موگرینی که با عزت و افتخار از  که کشورهای اروپایی نیز جانب آمریکا را گرفتند!

ها، نقض برجام نیست! کاش های جدید آمریکا، یعنی همان مادر تحریمقبل از ورود به کشورمان، اعالم کرد که تحریم

ا ایستاده است، یکی از کشورهای مورد نظر خود را که به قول ایشان در مقابل نقض برجام از سوی آمریکجناب روحانی 

 نام ببرند!

ن است که آبوده است قابل انکار نیست که نیست، سؤال بعدی « خسارت محض»اگر این واقعیت تلخ که برجام  :ه

ها و خواهیقابل باج؟ و چرا نباید با قاطعیت در مآمیز دارددولت محترم چه اصراری بر ادامه این راه فاجعه

 بار خودداری کند؟ های آمریکا و متحدانش بایستد و از ادامه این راه خسارتکالهبرداری

ای غرب هسته بودیم که چالش خواهانه آمریکا، نتیجه گرفتههایی از برخوردهای غیرقانونی و باجقبالً با استناد به نمونه

کل ـ و نه ماهیت می فقط یک بهانه است و این چالش را ادامه جنگ تحمیلی دانسته بودیم که با تغییر شبا ایران اسال

بینی کرده بودیم که حریف هرگز این میدان را ترک ای دیگر کلید خورده و به جریان افتاده است و پیشـ در عرصه

خواهی را به میدان دیگری منتقل یز درگیری و باجای به نتیجه دلخواه خود برسد نکند و چنانچه در چالش هستهنمی

ایم، دولت هنوز حاضر به ای که با آن روبرو شدهرغم فاجعهکند و دیدیم و دیدید که این گونه شده است. اما علیمی

 2« تغییر مسیر خسارت آفرین خود نیست.

 در ادامه، برخی از خسارت های برجام را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 



 ها: پی نوشت

 1396مرداد  23سایت مشرق.  .1

  1396مرداد  24. روزنامه کیهان. "میل این ناقه کوی لیلی نیست!  "حسین شریعتمداری.  .2

 ای کشور الف ـ از بین رفتن بخش مهمی از صنعت هسته

سادگی ها امکان ای کشور زد که جبران آن به این دولت یازدهم در پی توافق برجام، آنچنان ضربه ای به صنعت هسته

ها پیشرفت صنعت پذیر نیست. اینان کاری کردند که جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا گفته بود که ما با برجام نه تن

ای در طول نظام و منتقدان روند مذاکرات هسته 1لکه آن را سالها به عقب برگرداندیم.بای ایران را متوقف کردیم، هسته

بندی انجام تعهدات طرفین و نوع تعهدات به هیچ عنوان با اشاره کردند که جدول زمان مذاکرات بارها به این موضوع

آنکه تضمین محکم و غیرقابل تغییری از حریف بگیرد، بسیاری از تعهدات یکدیگر تناسبی ندارد. اما دولت یازدهم بی 

هزار سانتریفیوژ  13کرد. خروج بیش از  یست، عملیاتیای که قابل بازگشت نخود را به صورت کامالً یکجانبه و به گونه

ریزی در قلب رآکتور اراک و خروج حدود سازی در فردو، بتنسازی، توقف تحقیق و توسعه برای غنیاز چرخه غنی

ای کشورمان تهدرصد از کشور ـ که طی ده سال با تالش دانشمندان هس 5یازده هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شده زیر 

 های سنگینی را در پی داشت.دیم ـ از جمله این اقدامات است که هزینهبه دست آورده بو

م این کار به پس از تعطیلی عملی سایت فردو، دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، در توجیه خسارتی که با انجا

ای زیک هستهای کشور وارد کرده بودند، گفته بود که قصد داریم سایت فردو را به مرکز تحقیقات فیصنعت هسته

ابل تأمل قتبدیل کنیم! دکتر فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی کشور، طی سخنانی به این گونه اقدامات 

این شعارها که فردو به مرکز تحقیقات »باشد، چنین اشاره کرد: دکتر صالحی که در واقع خسارت برای کشور می

ها فریبی است. مگر کودن هستیم که امریکایی، عوامدیل شودهای پایدار تبای و ایزوتوپپیشرفته فیزیک هسته

خواهیم انجام بدهیم که در دانشگاه ای در بیابان قم زیر زمین میمان کنند؟ چه تحقیقات پیشرفتهجوری مسخرهاین

را که با  توانیم انجام بدهیم؟ باید از آقای دکتر صالحی بپرسید قراردادیهای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر نمی

شتیبان صنعت پسال تبدیل به دانشگاه محوری  20دانشگاه امیرکبیر بسته بودم که دانشگاه صنعتی امیرکبیر بعد از 

د؟ شای شود و این دانشجوها را به دانشگاه امیرکبیر فرستاده بودیم که کار، درس و مدرکشان آنجا باشد، چه هسته

تواند تحقیقاتش دهد؟ امیرکبیر دانشگاهی است که میانرژی اتمی انجام می اینها چه کارهایی است که ایشان در سازمان

های هایش درگیر قضیه شوند، ضمن اینکه پروژهگیری شود و تمام دانشکدهدر آن تماماً در باره رآکتورهای قدرت جهت

ای درگیر صنعت هسته صفهانهای امیرکبیر و صنعتی الیسانس و دکترا در حد پنج درصد در دانشگاهتحقیقاتی فوق

چرا آقای صالحی به این قضیه نپرداخته است و  .ای جهش کنیمشوند که در صنعت هستهشوند و همه اینها باعث می

آدم  وخواهد برود زیر زمین فردو تحقیق کند؟ مگر دانشگاه صنعتی اصفهان یا امیرکبیر ما جا کم دارد یا استاد می

  2«کنند؟هایی است که دارند در این زمینه به غرب مییخدمتمتفکر ندارد؟ اینها چه خوش

گویند ما جزو ای است که میاین حرف بسیار مسخره»گوید: دکتر فریدون عباسی در سالگرد توافق برجام نیز می

شده هستیم. صادرکننده آب سنگین هستیم. طرف دارد صورتش را با سیلی سرخ نگه صادرکنندگان اورانیوم غنی

ها هستیم! شما را مجبور کردند اینها را رقیق یا گوید جزو صادرکنندهبرای اینکه بگوید دستاوردی دارم، می دارد.می

زده صادر و آب سنگین را از کشور خارج کنید. وقتی در مذاکره اینها را پذیرفتید، باید خارج کنید. ببینید چقدر شتاب



کنند و آب سنگین را به کشور و اورانیوم را رقیق یا خارج میروند کنند. قبل از اینکه موعدش برسد، میعمل می

توانیم در یک گیرند. یعنی خودمان را از یک ماده استراتژیک که با آن میفرستند و پولش را هم نمیدیگری می

کنندگان گیریم که در این قضیه جزو صادرآییم و قیافه میسازیم، بعد میبهره میزنی کنیم بیمذاکرات سیاسی چانه

 3«فریبی است.شد صادر کرد و اینها را نگه داشت. اینها عوامایم! خیر، خیلی چیزهای دیگر بود که میای شدهمواد هسته

 ها: پی نوشت

 1396مهر  8و نیز: سایت نامه نیوز.  1394شهریور  14سایت جام نیوز.  .1

  1394فروردین  29سایت رجا نیوز.  .2

  1395تیر  24سایت رویش نیوز.  .3

 ایب ـ محرومیت دائمی از برخی علوم و فناوری ها و دستاوردهای صنعت هسته

ابدی و  مورد آن 20حق ملت ایران صرف نظر کرده است که حداقل  100تیم مذاکره کننده کشورمان در برجام از 

 کنیم:همیشگی است که در ذیل به این موارد اشاره می

 . انصراف از حق طراحی راکتور آب سنگین 1

 . انصراف از حق ساخت راکتور آب سنگین 2 

 . انصراف از حق اکتساب راکتور آب سنگین 3 

 برداری از راکتور آب سنگین . انصراف از حق بهره4

 ای برق . انصراف از حق نگهداری از سوخت مصرفی هر راکتور هسته5 

 ای برق کتور هستهبرداری از سوخت مصرفی هر را. انصراف از حق بهره6

 ای تحقیقاتی . انصراف از حق نگهداری از سوخت مصرفی هر راکتور هسته7

 ای تحقیقاتی هر راکتور هسته برداری از سوخت مصرفی. انصراف از حق بهره8 

 ی زمانی(بودن دورهی ان پی تی )نامشخصسازی مطابق معاهدهی غنی. انصراف از حق تحقیق و توسعه9 

 خت مصرفی های مربوط به بازفرآوری سوالیت. انصراف از حق انجام فع10 

 فی ی مربوط به بازفرآوری سوخت مصرهای تحقیق و توسعه. انصراف از حق انجام فعالیت11 

 . انصراف از حق تکمیل تأسیسات قادر به جداسازی پلوتونیم سوخت مصرفی 12 

 ی . انصراف از حق تکمیل تأسیسات قادر به جداسازی اورانیوم سوخت مصرف13

 . انصراف از حق تکمیل تأسیسات قادر به جداسازی نپتونیم سوخت مصرفی 14 

 . انصراف از حق ساخت تأسیسات قادر به جداسازی پلوتونیم سوخت مصرفی 15 



 . انصراف از حق ساخت تأسیسات قادر به جداسازی اورانیوم سوخت مصرفی 16 

 تونیم سوخت مصرفی . انصراف از حق ساخت تأسیسات قادر به جداسازی نپ17 

 . انصراف از حق اکتساب تأسیسات قادر به جداسازی پلوتونیم سوخت مصرفی 18 

 . انصراف از حق اکتساب تأسیسات قادر به جداسازی اورانیوم سوخت مصرفی 19 

 . انصراف از حق اکتساب تأسیسات قادر به جداسازی نپتونیم سوخت مصرفی 20 

 ها لغو نشدن تحریم -ج 

های اقتصادی، مالی و بانکی علیه همه تحریم»گوید: طی سخنانی می 1394فروردین  14سن روحانی در تاریخ آقای ح

 1«شود.ان لغو میایران در روز اجرای توافق لغو خواهد شد؛ در روز اجرای توافق، شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایر

کنم که طبق این توافق، به ملت شریف ایران اعالم می»بود:  نیز در این باره تصریح کرده 1394تیر  23ایشان در تاریخ 

ای هم... لغو خواهد های تسلیحاتی، موشکی و اشاعهها حتی تحریم[، تمامی تحریم1394دی  27در روز اجرای توافق ]

 2«نه تعلیق. د وهای اقتصادی، بطور کامل لغو خواهد شهای بانکی، تمام تحریمهای مالی، تمام تحریمشد. تمام تحریم

دی ماه برنامه اجرایی اقدام مشترک )برجام( به تصویب نهایی  26در »گوید: نیز می 94اسفند  16روحانی در تاریخ 

 3« ای ایران لغو شد.های اقتصادی، مالی و بانکی در ارتباط با برنامه هستهرسید و از فردای آن همه تحریم

ها همان گونه که علنی هم اعالم کرده عیت چیز دیگری بود. آمریکاییعلیرغم ادعاهای آقای حسن روحانی، اما واق

های مندرج در برجام را به صورت موقت تعلیق کردند و بودند، هیچ تحریمی را لغو نکردند؛ بلکه تنها برخی از تحریم

 برخی دیگر همچنان سر جای خود مانده اند. 

، با صراحت به شبکه 96ای و هم اواخر تیر با مذاکرات هسته ارنست مونیز وزیر خزانه داری سابق آمریکا، همزمان

ما از اول اعالم کردیم که قصد نداریم تحریمها و فشار علیه جمهوری اسالمی را برداریم، بلکه آنها »ان گفت که انسی

 4« توقف کنیم.مهای ایران در منطقه را را حفظ خواهیم کرد تا دیگر فعالیت

کرد. های موشکی و تسلیحاتی ایران را لغو می، تحریم1929بایست طبق قطعنامه ، آمریکا میایدر طی مذاکرات هسته

ها باید لغو شود. لذا ای دست پیدا کرد، این تحریمآمده است که اگر ایران به یک توافق هسته1929در متن قطعنامه

ای، باید ا توافق در موضوع هستهبد، ای تعریف شده بوهای هستهل تحریمهای موشکی و تسلیحاتی، ذیچون تحریم

های موشکی شد، نباید تحریمنوشته می 2231شد. هنگامی که قطعنامه ها و تسلیحات متعارف لغو میتحریم موشک

ها برداشته شود، کنگره اگر این تحریم"کری وزیر خارجه آمریکا، گفت ن، جانگردید اما در آن زماو تسلیحاتی قید می

ها، اما ها و روسمخالفت چینی . با وجود"توانم چنین تصمیمی بگیرمدا خواهد کرد و من نمیبا ما مشکل پی

های تسلیحاتی پنج ساله و پذیرفتند که تحریم خواستند حتماً به یک توافقی برسند،های ایرانی چون میدیپلمات

های تسلیحاتی و موشکی نیز حریمه جمهوری اسالمی ایران اعمال گردد! یعنی تهای موشکی هشت ساله علیتحریم

 5لغو نشد.



 های مالی و بانکی باقی ماندن تحریم -د 

الن س، حسن روحانی در نشست خبری خود در محل 5+1چند ساعت پس از اعالم رسمی آغاز اجرای برجام از سوی 

در همین تجربه »صریح کرد: خبر داد و ت« سیهزار ال»اجالس سران با اشاره به دستاوردهای بسیار برجام، از باز شدن 

د، اشتباه گفتند باور نکنیهای مختلف باز شد و این نشان داد آنها که میسی در بانکچند ساعته امروز، هزار ال

 6«کردند.می

سی، داد که باید بدانیم برای باز کردن السی ـ آن هم در یک روز تعطیل ـ خبر میروحانی در حالی از باز شدن هزار ال

کد( داشته باشند در حالی که هنوز تحریم سوئیفت المللی بانکی )سوئیفتها موظف هستند کد اعتباری بینبانک

که مصادف با روز یکشنبه  94دی  27های خارجی در روز اجرای برجام یعنی های ایرانی لغو نشده بود. ثانیاً بانکبانک

توانسته اند باز کنند! یعنی ادعای جناب آقای روحانی کاماًل نمی سی نیزاند و طبیعتًا هیچ گونه البود، تعطیل بوده

 خالف واقع و کذب بوده است.

یفت مسئله سوئ»، در رابطه با سوئیفت گفت: 94همچنین حسن روحانی، در نشست خبری خود در اسفندماه سال 

برنامه  برجام با حضور درو محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان نیز پس از اجرایی شدن « حل شده است

شود اما دیدید که برداشته گفتند سوئیفت برداشته نمیبرخی می»زنده تلویزیونی در رابطه با تحریم سوئیفت گفت: 

 7«شد.

هزار بشکه نفت  400اکنون یک میلیون و »گوید: حسن روحانی در همان نشست خبری در مورد روابط بانکی نیز می

شده و پول های  میلیون بشکه نفت خواهیم فروخت. روابط بانکی ما برقرار 2روزانه باالی  می فروشیم. در سال آینده

 8«د.شوما به راحتی جابجا می

جمهور اتریش ـ یکی از اعضای شورای سوئیفت ـ در رئیس« هاینتس فیشر»برخالف ادعای آقای روحانی و ظریف، 

المللی از طریق سامانه های مالی بینمورد مسئله انجام تراکنشدر »مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در وین گفت: 

دانم اروپا نیز به تنهایی تواند این تحریم را بردارد و تا آنجا که من میسوئیفت باید بگویم که اتریش به تنهایی نمی

ر دهد. در این زمینه اید این موضوع را مورد رسیدگی قرابالمللی است که تواند چنین کند، بلکه این جامعه بیننمی

توانم ها تشکیل شده است و به همین خاطر من نمیآفرین است. فرآیندی در مورد مسئله لغو تحریمآمریکا نیز نقش

 9«انجامد.ئله چقدر دیگر به طول میبینی داشته باشم که این مسهیچ پیش

سوئیفت برطرف نشده بود و ادعای جناب  ن معنا بود که تا آن هنگام هنوز تحریمآهای رئیس جمهور اتریش به صحبت

 روحانی و ظریف، صحت نداشته است. 

افزار شرکت سوئیفت، های ایرانی به سوئیفت آن است که نرمگفتنی است از جمله دالیل برقرار نشدن اتصال بانک

رکت باید با چراغ سبز باشد، لذا اتصال به این شهمچنان پابرجا می های اولیه آمریکاباشد و چون تحریمآمریکایی می

 ایاالت متحده آمریکا همراه باشد و در غیر این صورت استفاده از این خدمات ممکن نخواهد بود.

اند. از جمله کیم سئونگ عالوه بر فیشر، دیگر مقامات خارجی نیز به استمرار تحریم سوئیفت در پسابرجام اذعان کرده

باید کسانی که برجام را »گفت:  2016کنفرانس بورس فاینکس  هو، سفیر کره جنوبی در ایران، که در نخستین

های ایران را به این کشور انتقال دهند و مانع شدن از این های خود را مجاب کنند که پولاکنون بانکپذیرفتند، هم



یی شدن ماه از اجرا 6آور است که سفارت کره جنوبی با وجود سپری شدن موضوع، اکنون غیرقانونی است. این تأسف

 10«آورد.توافق برجام، هنوز پول سفارت خود را از طریق قاچاق به ایران می

طی  1396مهر  5های نفت، گاز و پتروشیمی نیز در سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده

انیم نقل و انتقاالت مالی سی باز کند تا از طریق آن بتوهیچ کشوری تاکنون نتوانسته برای ایران ال»مصاحبه ای گفت: 

های خارجی، ک، هنوز مشکل انتقال پول از طریق بان96این سخن نیز به معنای آن بود که تا مهر  11«داشته باشیم.

 حل نشده بود.

های فروش نفت گفته بود: سرلشگر محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز با انتقاد از بازنگشتن پول

های فروخته شده دریافت نشده های نفتهای فروش نفت برداشته شده، هنوز پولز برجام که تحریمدر ایام پس ا»

  12«است.

رف نشده، مشکالت اما نکته قابل تأمل این است که به جز مشکالت مربوط به انتقال پول نفت که بعد از برجام نیز برط

های اصلی )به ه است. بر اساس برجام قرار بود تحریمانتقال پول محصوالت پتروشیمی هم به مشکالت قبلی اضافه شد

  13شود.ویژه بانکی( برداشته شود اما در حال حاضر حتی یک دالر ناشی از فروش نفت، به کشور وارد نمی

 باشد. مطالب فوق نیز دلیل دیگری بر عدم صحت ادعاهای آقای روحانی و ظریف می

ها لغو مورد برخی مسئوالن بر این موضوع که تحریمدر باب اصرار بی ،1395خرداد  25مقام معظم رهبری در تاریخ 

ها برداشته اندرکارند توجّه کنند، دقّت کنند؛ مدام نگوییم تحریمکنم کسانی که دستمن خواهش می»شده فرمودند: 

 14«کنند.های بزرگ معامله نمیها حل نشده و بانکبانک معامله شده؛ نه، مسئله

یاالت متحده ا»، گفت: 5+1در نشست وزرای خارجه ایران و  1396ظریف وزیر امور خارجه ایران، در مهر محمد جواد 

ک حساب بانکی باز یتوانیم در انگلیس ها را رفع نکرده و ما هنوز نمیای مقرر شده، تحریمآنطور که در توافق هسته

 15«کنیم.

کند و غیر واقعی بودن وعده های شان و آقای روحانی را رد میاین سخنان آقای ظریف، به خوبی ادعاهای سابق خود ای

 سازد. داده شده را مشخص می

 ها: پی نوشت

 1394فروردین  14سایت جام جم آنالین.  .1

  1394تیر  23پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری.  .2

  1394اسفند  16و نیز: سایت خبر آنالین.  1394اسفند  16سایت جام جم آنالین.  .3

  1396امه کیهان. اول مرداد روزن .4
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  1395فروردین  11خبرگزاری فارس.  .6
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 1394اسفند  16سایت خبر آنالین.  .8
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  1396مهر  18روزنامه وطن امروز.  .11
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 1396مهر  30سایت مشرق.  .13

 1395خرداد  25پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.  .14

  1396مهر  18روزنامه کیهان.  .15

 زیر پا گذاردن اصول قانون اساسی  -ه 

ای ترسیم شده از از آنجا که توافق وین یا همان برجام ـ برنامه جامع اقدام مشترک ـ اکثر قریب به اتفاق خط قرمزه

باشد. همچنین مواد برجام، در دهها مورد با جانب مقام معظم رهبری را نقض کرده است، لذا فاقد مشروعیت می

 گردد. یبه عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره م تعدادی از اصول قانون اساسی مغایرت دارند که در اینجا

ای تحقیقاتی و قدرتی فعلی و آینده خود ایران قصد دارد همه سوخت مصرف شده کلیه راکتورهای هسته "ـ  11ماده 

ده منعقد خواهد را برای پسمانداری یا اقدامات بعدی، آن گونه که قراردادهایی که به نحو صحیح با طرف دریافت کنن

   "د، از کشور خارج کند.ش

های تابش دیده بجز فعالیت های جداسازی با هدف تولید رادیوایزوتوپ های پزشکی و صنعتی از نمونه "ـ  12ماده 

ت مصرفی، یا سال وارد بازفرآوری یا ساخت تأسیسات قادر به بازفرآوری سوخ 15اورانیوم غنی شده، ایران به مدت 

دیده و پس ازفرآوری که منتج به ایجاد قابلیت بازفرآوری سوخت مصرفی شود، نگرفعالیت های تحقیق و توسعه ی ب

  "از این مدت نیز قصد چنین کاری را ندارد.

توان مجدداً از آن سوخت باید توجه داشت که سوخت مصرف شده، یک محصول ارزشمند بوده که توسط بازفرآوری می

ای نیز کاربرد دارد. در تشریح اهمیت بازفرآوری در صنعت هستهنیروگاه به دست آورد و همچنین در صنایع مختلف 

ای آینده جهان از سوخت پلوتونیوم باید گفت که در شرایط فعلی جهان، معادن اورانیوم رو به پایان است و انرژی هسته

ورانیوم که گردد. در واقع برخالف سوخت اشود. پلوتونیوم نیز از بازفرآوری سوخت مصرف شده حاصل میتأمین می

گردد، پلوتونیوم حاصل از بازفرآوری، بارها و بارها در راکتورهای برای یک بار مصرف شده و تبدیل به پسماند می

گیرد. لذا با پذیرش شود و هر بار پس از بازفرآوری، مجدداً به عنوان سوخت در راکتور قرار میپلوتونیومی مصرف می

شود. برای هدف تولید ای در سالهای آینده محروم میداشتن سوخت هسته بندهای فوق، جمهوری اسالمی ایران از

رسیده، معادن اورانیوم شناخته شده ایران فقط ای که به تصویب مجلس شورای اسالمیهزار مگاوات برق هسته 20



فرآوری و حتی توانند سوخت نیروگاه ها را تأمین کنند. بنابراین با محروم کردن کشور از بازسال می 3برای حدود 

 شود. ای ایران محتاج قدرت های خارجی میتحقیق و توسعه بر روی آن، در واقع صنعت هسته

شوند، برجام چون باعث محرومیت کشور از سوخت های مصرف شده و صنعت ارزشمند بازفرآوری می 12و  11مواد  

تگی وش شدن استقالل کشور و وابسدر نتیجه موجب محرومیت علمی، صنعتی و اقتصادی شده، همچنین باعث مخد

ون اصل سوم قان 13اصل سوم، و ماده  4، ماده 43اصل  8، ماده 153شوند. لذا مغایر با اصل دوم، اصل به بیگانگان می

  1باشند.اساسی می

کل ی، این پروتب پروتکل الحاق 17ایران منطبق با اختیارات مربوطه ی رئیس جمهور و مجلس، وفق ماده  "ـ  13ماده 

 1،3د ککرده و  5را به صورت موقتی اجراء و اقدام به تصویب آن در چارچوب زمانی پیش بینی شده در پیوست 

  "اصالحی ترتیبات فرعی بر موافقت نامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد نمود.

اعث زیر سؤال رفتن بد. در نتیجه کناوالً، این ماده برای رئیس جمهور و مجلس شورای اسالمی ایران، تعیین تکلیف می

باشد. قانون اساسی می 152 لشود. لذا مغایر با اصل دوم و اصاستقالل و حاکمیت ملی جمهوری اسالمی ایران می

اسرائیلی به  وثانیاً، اجرای پروتکل الحاقی باعث باز شدن پای جاسوسان سازمان های جاسوسی آمریکایی و انگلیسی 

شود. لذا ان بر این امور میافشای اسرار صنعتی، علمی، اقتصادی و نظامی کشور و سلطه بیگانگشود و باعث ایران می

 2باشد.اصل سوم قانون اساسی می 5و ماده  153مغایر با اصل 

ا در محدوده ماه از تاریخ اجرای برجام، تعداد بازرسان منتخب ر 9ایران در طی  "ـ  ضمیمه یک 67بند سوم ماده 

یران دارند را انفر افزایش خواهد داد و اجازه انتخاب بازرسان از کشورهایی که روابط دیپلماتیک با  150الی  130

 "مطابق با قوانین و قواعد خود، خواهد داد. 

ای جمهوری اسالمی ایران است، این تعداد زیاد بازرس برای چیست؟! اگر منظور آژانس صرفاً بازدید از مراکز هسته

کند که آژانس به دنبال راه اندازی یک تشکیالت گسترده جاسوسی در جمهوری اسالمی یعبارت فوق، مشخص م

خواهد جنبه قانونی بدهد. این کار به خاطر آنکه باعث نفوذ بیگانگان در ارکان جمهوری باشد و به این کار میایران می

شود، با و حاکمیت ملی کشور میم، و چون باعث مخدوش شدن استقالل اصل سو 5شود، با ماده اسالمی ایران می

قانون اساسی مغایرت  153شود، با اصل ، و چون باعث سلطه بیگانگان بر شوؤن مختلف کشور می152اصل دوم و اصل 

  3دارد. 

سال پس از روز قبول توافق، هیچ فعالیتی  8شود تا از ایران خواسته می "ـ  2231پیوست ب قطعنامه  3ماده 

ای، شامل پرتاب با استفاده از فناوری الستیکی طراحی شده برای قابلیت حمل سالح های هستهمرتبط با موشک های ب

  "های موشک های بالستیک، صورت ندهد.

باید توجه داشت که اکثریت قریب به اتفاق موشک های بالستیک متعارف و حتی موشک های کروز، قابلیت حمل 

ساس این بند قطعنامه شورای امنیت، تقریبًا تمام موشک های بالستیک ای را نیز دارند. بنابراین، بر اکالهک هسته

، قدر، قیام، سجیل، فاتح و... مشمول تحریم خواهند شد و ایران در محدوده 3جمهوری اسالمی ایران اعم از شهاب 

اهد داشت. سال، حق هیچ فعالیتی روی این موشک ها اعم از ساخت، آزمایش، فروش و... نخو 8زمانی قید شده یعنی 



ایران حتی حق تست و آزمایش و یا به کارگیری موشک های حامل ماهواره و یا حامل محموله های فضایی را نیز 

 نخواهد داشت. 

ی آن است که نکته قابل توجه دیگر آن است که اساساً یکی از مسائل و دغدغه های کلیدی آمریکا و رژیم صهیونیست

وشک های جمهوری مامانه های دفاع موشکی اسرائیل، هنوز قادر به مقابله کامل با سامانه های دفاع موشکی آمریکا و س

یستم ساله سبب عقب ماندگی دفاعی ایران و پیشرفت س 8اسالمی ایران نیستند و مشخص است که این محدودیت 

دغه آمریکا یابد که توجه کنیم مهمترین دغهای موشکی دشمنان ایران خواهد شد. این مسئله هنگامی اهمیت می

 باشد. ای، بلکه ترس آنان از توان باالی موشکی ایران میبرای برخورد نظامی با ایران، نه ترس از سالح هسته

؛ و از آنجا که موجب تسلط 152کند، مغایر اصل ماده فوق از آنجا که استقالل و تمامیت ارضی کشور را تهدید می

ز مبارزات حق طلبانه ا؛ و از آنجا که موجب عدم حمایت 153ر اصل گردد، مغایبیگانگان بر شوؤن نظامی کشور می

؛ و از آنجا که مانع تحقیقات علمی و فنی 154شود، مغایر اصل مستضعفین علیه مستکبرین در نقاط مختلف دنیا می

 4. باشداصل سوم قانون اساسی می 13اصل سوم و ماده  4گردد، مغایر ماده و صنعتی در زمینه هوا ـ فضا می

 انون اساسی مغایرت دارند. قمتأسفانه توافق برجام، از ابتدا تا انتها، پر است از موادی مانند مواد فوق که صریحاً با اصول 

 ها: پی نوشت

 بررسی و نقد توافق وین )برجام(. سایت کامران غضنفری .1

 همان.  .2

 همان.  .3

 همان. .4

 مخدوش کردن استقالل و حاکمیت جمهوری اسالمی -و 

ا زمان اجرای پروتکل الحاقی ت 17ایران اجرای موقت پروتکل الحاقی را بر طبق بند ب ماده »ضمیمه یک ـ  64ماده 

رئیس جمهور و  قانونی آن به آژانس اعالم نموده و متعاقباً تصویب و به صورت قانون درآمدن آن را مطابق نقش های

 « کند.مجلس، درخواست می

کند. در می  این ماده برای رئیس جمهور و مجلس شورای اسالمی ایران، تعیین تکلیفبرجام، اوالً 13همچون ماده 

شود. لذا مغایر با اصل دوم و اصل نتیجه باعث زیر سؤال رفتن استقالل و حاکمیت ملی جمهوری اسالمی ایران می

سازمان های جاسوسی آمریکایی ، اجرای پروتکل الحاقی باعث باز شدن پای جاسوسان باشد. ثانیاًقانون اساسی می 152

شود و باعث افشای اسرار صنعتی، علمی، اقتصادی و نظامی کشور و سلطه بیگانگان و انگلیسی و اسرائیلی به ایران می

 باشد.اصل سوم قانون اساسی می 5و ماده  153یر با اصل شود. لذا مغابر این امور می

مدل های  ای طراحی، توسعه، ساخت، دستیابی و یا استفاده ازایران در فعالیت ه»ضمیمه یک ـ  82بند یک ماده 

 « ای، وارد نخواهد شد.کامپیوتری برای شبیه سازی وسایل انفجاری هسته



دانشگاهی و دفاعی جمهوری اسالمی اجرای این ماده مستلزم آن است که بیگانگان بر همه سیستم های تحقیقات علمی

شور باید زیر کد. یعنی هم کلیه دانشگاه ها و هم کلیه مراکز تحقیقات دفاعی ایران مسلط شده و نظارت داشته باشن

ست. لذا مغایر نظر بیگانگان اداره شوند که این مسئله با استقالل و حاکمیت ملی جمهوری اسالمی ایران در تضاد ا

 باشد. اصل سوم قانون اساسی می 5، و ماده 153، اصل 152اصل دوم، اصل 

وط به ، مرب4کمیسیون مشترک بوده و بخش هفتم ضمیمه  "کارگروه خرید"برجام، مربوط به  4از ضمیمه  6بخش 

 باشد. ها میکارگروه اجرای لغو تحریم

واد و کاالهای ممواد ذکر شده در بخش های مذکور، به منزله آن است که جمهوری اسالمی ایران برای خرید بسیاری از 

ی جمهوری متحدینش اجازه بگیرد که این نقض کننده استقالل و حاکمیت مل مورد نیاز خود، بایستی از آمریکا و

، 153، اصل 152شود، لذا با اصل دوم، اصل اسالمی ایران بوده و موجب تسلط بیگانگان بر شوؤن مختلف کشور می

  1باشند.اصل سوم قانون اساسی مغایر می 13، و ماده 43اصل  8ماده 

ایران  موارد فوق، فقط چند نمونه از مواد برجام است که نقض کننده استقالل و حاکمیت ملی جمهوری اسالمی

ان را باشد. مواد متعدد دیگری نیز در برجام وجود دارد که آنها نیز استقالل و حاکمیت ملی جمهوری اسالمی ایرمی

 کنند. نقض می

 توهین به ملت بزرگ ایران و تحقیر آنان -ز 

کند، تحقیر ل مییکی از اهدافی که دولت آمریکا ـ یعنی اصلی ترین دشمن جمهوری اسالمی ایران ـ از توافق وین دنبا

 نظام جمهوری اسالمی ایران است.

ن تحقیر نظام ، بندها و مواردی را گنجانده است که خروجی آ2231آمریکا در جای جای توافقنامه برجام و قطعنامه 

شرایط و  وتمامی قیدها "و نیز در متن برجام آمده است:  2231قطعنامه  27. از جمله در بند اسالمی ایران است

یدها و شرایط مقررات برجام فقط درباره ایران است و نباید تصور شود که سایر دولت ها نیز ملزم به رعایت این ق

ایم و این محدودیت ها شامل کشورهای دها با این قیود و شرایط مهار کررگویند که ما فقط ایران . یعنی می"هستند

 شود! دیگر نمی

نظارت ها و  توافق وین،»اظهار داشت:  94تیر  28باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نطق هفتگی خود در تاریخ 

 کند که اگرآیران اعمال خواهد کرد و این مسئله را تضمین میبازرسی های بی سابقه ای را بر تأسیسات مهم اتمی

اوباما « های سختی که در گذشته اعمال شده بود، به سرعت باز خواهد گشت.ایران مفاد توافقنامه را نقض کند، تحریم

ان مشکوک در در نتیجه این توافق، بازرسان آژانس خواهند توانست به هر مک»نیز گفته بود:  94تیر  23در تاریخ 

شت. این شرط و در هر زمان که الزم باشد، دسترسی خواهد دا داخل ایران دسترسی داشته باشند. آژانس به هر مکان

 « خواهد بود.دائمی

اجرای این توافق باعث »شورای امنیت گفت:  2231پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز بعد از تصویب قطعنامه 

خواهد، اجازه بازدید داشته یشود تا راستی آزمایی در همه زمینه ها صورت بگیرد و آژانس باید از هر جایی که ممی

آیران اجازه بازدید داشته باشند و تمام مراحل چرخه ساعته باید از تمام تأسیسات اتمی 24باشد و همچنین به صورت 

 « ای نیز زیر نظر باشند.تولید انرژی هسته



ت اتمی شناخته امی تأسیساتم»سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی رویترز گفت: 

خواهد بود. همچنین ساعته و هفت روز هفته، تحت نظارت آژانس بین المللی اتمی 24شده آنها به صورت مستمر و 

آیران خواهند میبازرسین بین المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی دسترسی مستمر به کل زنجیره تأمین برنامه ات

 « داشت.

زرگترین توهین بن است که آقای روحانی و آقای ظریف، با پذیرش شرایط ذلت بار برجام، در واقع معنای عبارات فوق آ

پذیرند، یعنی به دنیا دارند اعالم ساعته و دائمی را می 24ها را به ملت ایران کرده اند؛ زیرا وقتی که آنها بازرسی های 

توان به آن اعتماد است که حتی یک ساعت هم نمی طرناک و غیر قابلخکنند که جمهوری اسالمی ایران آنچنان می

ای ما حضور داشته باشند تا ساعته بر سر تأسیسات هسته 24اعتماد کرد! لذا بازرسین آژانس باید به صورت دائم و 

 مبادا ما مرتکب کوچکترین خالفی شویم! 

شود اجرای کامل برجام را از ه میاز همه کشورها خواست "شورای امنیت چنین آمده است:  2231قطعنامه  7در بند 

بنادر و فرودگاه  طریق بازرسی تمام محموله ها به سوی ایران و یا از ایران به سوی کشورشان، در اراضی شان از جمله

های بین فقت نامهها بر اساس اختیارات ملی و قانونی خود و منطبق با قوانین بین المللی به خصوص قانون دریا و موا

نند آن محموله نوردی مربوطه تسهیل کنند. این در صورتی است که دولت ها دالیل متقنی دارند که تصور کالمللی هوا

انیه صورت گرفته مواردی را در بر دارد که تأمین، فروش، انتقال یا صادرات آنها بر خالف مجوزهای برجام یا این بی

ها در آبهای آزاد با رضایت کشور صاحب  در بازرسیشود که در این گونه موارد، است. همچنین از آنها خواسته می

  "کشتی، همکاری کنند. 

دهد و باعث یمطلب فوق، در واقع تحقیر جمهوری اسالمی ایران بوده، ایران را مانند یک مجرم بین المللی نشان م

وقیف هر کشوری اناً تخواهد شد که کلیه مواد صادراتی و وارداتی جمهوری اسالمی ایران مورد بازرسی و تفتیش و احی

سازد، بلکه باعث سلطه در دنیا واقع گردد. یعنی نه تنها استقالل و حاکمیت ملی جمهوری اسالمی ایران را مخدوش می

، و 43ل اص 8، ماده 153، اصل 152بیگانگان بر شوؤن مختلف کشور خواهد شد. این مسئله مغایر اصل دوم، اصل 

  2اشد.باصل سوم قانون اساسی می 13ماده 

در واقع، قلب راکتور  یکی دیگر از موارد ذکر شده در برجام، الزام جمهوری اسالمی ایران به نابود ساختن کالندریا ـ یا

ریزی اینکه بتن آب سنگین اراک ـ بود. دکتر فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، طی سخنانی با تأکید بر

گویند ود. برخی میبخرد کردن و خارج کردن راکتور اراک تحقیر ملت ایران »افزود:  راکتور اراک تحقیر ملت ایران بود،

 .ایم و صادراتی در کار نیستایم در حالی که مجبور به خارج کردن آب سنگین اراک شدهصادر کننده آب سنگین شده

 3«گویند ما مجبور شدیم آب سنگین را از کشور خارج کنیم.کشند ! نمیخجالت هم نمی

گویند شما آن قلب راکتور اراک یا کالندریا را از آب سنگین بیرون بکشید و تمام دهلیزهای ها میهنگامی که آمریکایی

ین راکتور استفاده اآن را با بتن پر کنید، این چیزی جز تحقیر یک ملت نیست. چرا که اگر هدف آنان این بود که ما از 

دهند که با دست نید. اما اینکه به ما دستور میرا باید قفل و مهر و موم ک توانستند بگویند درب آن سالننکنیم، می

ری اسالمی ندارد. خودمان قلب راکتور را با بتن پر کنیم تا برای همیشه نابود شود، این معنایی جز تحقیر کردن جمهو

 و متأسفانه جناب آقای روحانی و ظریف و صالحی، به این تحقیرها تن دادند. 



 ها: پی نوشت

  1394مرداد  19سایت رجا نیوز.  .1

  1394مرداد  19سایت رجا نیوز.  .2

  1395مرداد  5خبرگزاری فارس.  .3

 گشودن دروازه نفوذ بیگانگان -ح 

، آقای ظریف و همکارانش، پذیرفتند که تمام اطالعات سرّی مربوط 1392ای در سال از همان ابتدای مذاکرات هسته

شود، معادن اورانیوم، کارخانجات ساختمانها، عملیاتی که در داخل هر کدام از آنها انجام میای، به تأسیسات هسته

ای را نیز در اختیار بازرسان آژانس یا همان های آینده هستهتغلیظ اورانیوم، منابع مواد مورد استفاده و حتی طرح

 د.جاسوسان سازمان های اطالعاتی آمریکا و انگلیس و اسرائیل، قرار دهن

ایران حتی فراتر از پروتکل قبول کرده تا اطالعات تمام تأسیسات »گوید: این مورد میایزدی استاد دانشگاه، دردکتر فؤاد 

ایران های این کار اوالً غرب نسبت به توانمندیهای مونتاژ را در اختیار غرب بگذارد. باای از معدن گرفته تا کارگاههسته

این تأسیسات های اساسی در این اطالعات درآینده ممکن است منجر به خرابکارید، ثانیًا کناشراف کامل پیدا می

 1«شود.

ای هم باید در اختیار آنها قرار ایران در مورد تأسیسات هسته های آیندهدر توافقنامه آمده که اطالعات مربوط به طرح

خواهد ایران چه طرحی دارد و برای آینده چه کاری میاینکه  اند، یعنیهایی که هنوز به اجرا در نیامدهگیرد، یعنی طرح

اندازی کند، تنها انجام دهد. در حالی که بر اساس قوانین جاری آژانس، حتی اگر کشوری بخواهد چرخه سوخت را راه

 2ماه قبل از تزریق گاز باید اطالع دهد. 6

اسوسی آمریکا، جنده خود را نیز در اختیار سازمان های اجرای این توافق، به معنای آن است که ما کلیه طرح های آی

توانند از این اطالعات برای ضربه زدن به منافع جمهوری اسالمی انگلیس و اسرائیل قرار داده ایم و آنها به راحتی می

 استفاده کنند. 

ایجاد کانال هایی برای نفوذ در کرده، ای با ایران دنبال مییکی از اهداف خطرناکی که همواره آمریکا از مذاکرات هسته

ست؛ میخواهند ادوّم دشمن نفوذ  نقشه ی»می فرمایند:  1394مرداد  26ایران بوده است. مقام معظم رهبری در تاریخ 

ها سال ادامه داشته باشد. امروز وجود بیاورند که تا دهدر کشورهای اسالمی و در کشورهای این منطقه، یک نفوذی به

خواهند این را بازسازی کنند. در کشور ما هم قصدشان همین است؛ آمریکا آبروی گذشته را در این منطقه ندارد؛ می

ای... نیّت آنها این بود که از این مذاکرات و از این توافق، تشان این است. در این جریان مذاکرات هستهدر ایران هم نیّ 

ه نفوذ ای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه را بستیم و این راه را به طور قاطع خواهیم بست؛ نوسیله

ذ سیاسی آنها را، نه حضور سیاسی آنها را، نه نفوذ ، نه نفوها را در کشورمان اجازه خواهیم داداقتصادی آمریکایی

 3« فرهنگی آنها را؛ با همه توان مقابله خواهیم کرد؛ اجازه نخواهیم داد.



ی آمریکا با جمهوری اسالمی ایران، یعنی نفوذ؛ مذاکره»نیز می فرمایند:  1394مهر  15مقام معظم رهبری در تاریخ 

خواهند راه را برای تحمیل باز کنند... امروز غول عظیم تبلیغاتی کردند این است و آنها می تعریفی که آنها برای مذاکره

ر دو در یک هدنیا در مشت آمریکا است؛ امروز جریان صهیونیستیِ بشدّت دشمن بشریّت و دشمن فضیلت، با آمریکا، 

 ینها یعنی راه را باز کردن برای اینکه بتوانندی با اکرهآید و با هم هستند. مذالباسند، دستشان از یک آستین بیرون می

های سیاسی و امنیّتیِ کشور نفوذ کنند... در همین ی فرهنگی، هم در زمینهی اقتصادی، هم در زمینههم در زمینه

ای، هرجا فرصت پیدا کردند و میدان به آنها داده شد یک نفوذی کردند، یک مذاکرات مربوط به مسائل انرژی هسته

خاطر ضررهای ی با آمریکا ممنوع است بهمضرِّ برای منافع مّلی انجام دادند؛ آنچه ممنوع است این است. مذاکرهحرکت 

کند با مذاکره با فالن دولتی که نه چنین امکاناتی دارد، نه شماری که دارد و منفعتی که اصالً ندارد؛ این فرق میبی

 4«ای دارد.چنان انگیزه

ها از طریق برجام بسیار جدی است. نفوذ از طریق برجام، برنامه دارد. خطر نفوذ آمریکایی امروز دشمن در راستای

ز کانال های اطراحی دشمن از مذاکرات، نفوذ به داخل کشور و در زمینه های مختلف است. در ادامه به بررسی برخی 

 پردازیم.نفوذ آمریکا از طریق برجام، می

 الف ـ کمیسیون مشترک

باشد، چنانچه جمهوری اسالمی ایران از یک و برجام که مربوط به ساز و کار حل و فصل اختالفات می 36طبق ماده  

ـ متشکل  شکایت کند که به تعهدات خود عمل نکرده اند، ابتدا موضوع به کمیسیون مشترک 5+1یا چند عضو گروه 

که عبارتند از ایران، آمریکا، انگلیس، فرانسه، د عضو دار 8شود. این کمیسیون ـ ارجاع داده می 5+1از ایران و گروه 

ا دارد اما آمریکا رأی ر 8آلمان، نماینده اتحادیه اروپا، روسیه و چین. یعنی ایران در این کمیسیون فقط یک رأی از 

 شود و پسه میرأی را دارد. اگر موضوع از طریق این کمیسیون حل نشد، به وزرای خارجه ارجاع داد 5همواره حداقل 

میسیون کاز آن به یک هیئت مشورتی سه نفره. چنانچه از طریق این هیئت سه نفره نیز موضوع حل نشد، مجدداً 

 شود. دهد و اگر ایران هنوز قانع نشده باشد، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع میمشترک نظر می

نماید. چنانچه این ها رأی گیری میاوم لغو تحریمای برای تد، شورای امنیت در خصوص قطعنامه37سپس طبق ماده 

های سابق شورای امنیت سازمان ملل، علیه روز به تصویب نرسد، به طور خودکار، مفاد قطعنامه 30قطعنامه ظرف 

 ایران مجددًا برقرار خواهند شد مگر اینکه شورای امنیت به نحو دیگری تصمیم گیری نماید. 

ست که محکوم اشکایت کند و چه آنها از ایران، در نهایت، این ایران  5+1ه ایران از یعنی طبق ساز و کار فوق، چ

شود! یعنی تیم مذاکره کننده ایرانی، های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران برقرار میشود و دوباره قطعنامهمی

از آنکه  رده است! در واقع پسرا از خود سلب ک 5+1پیشاپیش حق هر گونه اعتراضی نسبت به عدم انجام تعهدات 

ای خود را از کارآیی انداخت، طرف های غربی به راحتی زیر قول خود زدند ایران به دست خود، عمده تأسیسات هسته

 و از عمل به تعهدات خویش، خودداری کردند. 



کوتاهی، دولت آمریکا کردند، پس از مدت در خوش بینانه ترین حالت، چنانچه هر دو طرف به تعهدات خود عمل می

های هتوانست اعمال فشارهای جدید خود را آغاز کند، که همین کار را هم کرد. مثالً به بهانه ی مبارزه با گرومی

خواهد که به حمایت های خود از حزب اهلل لبنان، حماس، جهاد اسالمی، تروریستی، از جمهوری اسالمی ایران می

دانند ـ خاتمه دهد و چنانچه ایران از قبول این های تروریستی میحدانش آنان را گروهانصاراهلل و... ـ که آمریکا و مت

های لغو شده، خواسته امتناع ورزد، آمریکا با تهدید شکایت از طریق کمیسیون مشترک و بازگرداندن همه ی تحریم

ست تا فرقه ضاله ایران خواهد خوا ایران را وادار به پذیرش خواسته نامشروع خود کند. پس از چندی، دولت آمریکا از

های تروریستی مانند مجاهدین خلق را به عنوان بهائیت را به رسمیت بشناسد، همجنس بازی را قانونی اعالم کند، گروه

های سیاسی به رسمیت بشناسد، نظارت شورای نگهبان را از قانون اساسی حذف کند و... و چنانچه جمهوری گروه

ون مشترک، به این درخواست های نامشروع پاسخ مثبت بدهد، با اعمال فشار از طریق کمیسی اسالمی ایران نخواهد

های لغو شده را دوباره برقرار خواهند ساخت. یعنی کمیسیون مشترک، یک کانال نفوذ خطرناکی است که همه تحریم

سی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی م به اعمال نفوذ سیاتواند به راحتی هدولت ایاالت متحده آمریکا از طریق آن می

  5بپردازد و هم استقالل و حاکمیت ملی جمهوری اسالمی ایران را مخدوش سازد.

 ب ـ کار گروه خرید 

 "کارگروه خرید"، مربوط به 4از ضمیمه  6باشد. بخش برجام، مربوط به مسائل کمیسیون مشترک می 4ضمیمه 

باشد. در این بخش، یک فهرست طوالنی شامل صدها قلم مواد، تجهیزات، کاالها و فناوری های کمیسیون مشترک می

ارجی، باید از هر یک مورد آنها از کشورهای خ ذکر شده که برای تهیه "دارای کاربری دوگانه  "گوناگون با عنوان 

 کمیسیون مشترک ـ یعنی در واقع از آمریکا و متحدانش ـ اجازه گرفت. 

ربین های سرعت قابل ذکر است که این اقالم در کل صنایع و مراکز تحقیقاتی کشور کاربرد دارند. چیزهایی مانند دو

د، عالوه بر صنایع عادی، ای تخلیه، انواع فلزاتی مانند آلومینیوم و فوالباال، نرم افزارها و سخت افزارهای صنعتی، پمپ ه

های صات شرکتدر صنایع نظامی و مراکز تحقیقات دانشگاهی نیز کاربرد دارند. از آنجا که ایران موظف شده تا مشخ

ها و ت شرکتو مشخصاخارجی ارائه کننده موارد مذکور را به کارگروه خرید بدهد، لذا باعث خواهد شد که اطالعات 

کنند، فاش شده و توسط آمریکا و متحدینش مورد تحریم مؤسسات خارجی که با جمهوری اسالمی ایران همکاری می

خصات استفاده و مجازات قرار گیرند؛ در نتیجه آنان دیگر حاضر به همکاری با ایران نخواهند شد. همچنین دادن مش

 طالعاتی بیگانگان در صنایع مختلف کشور خواهد شد. کننده نهایی در ایران نیز باعث نفوذ ا

 ها: پی نوشت

  154ای و ابعاد پیدا و پنهان آن. ص پرونده هسته .1

  156همان. ص  .2

 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری. .3
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 ت کامران غضنفری . سای"برجام، زمینه ساز براندازی جمهوری اسالمی ایران" .5

 نفوذ اقتصادی 

های اقتصادی، چشمهای بینای مسئولین اقتصادی در زمینه»می فرمایند:  94شهریور  25مقام معظم رهبری در تاریخ 

ی اقتصاِد محکم را بایستی باز باشد و مواظب باشند که ]دشمنان[ نفوذ اقتصادی پیدا نکنند؛ چون نفوذ دشمن پایه

ها مثل اد کشورها و ملّتآنجاهایی که نفوذ اقتصادی کردند، آنجاهایی که توانستند خودشان را بر اقتصکند. متزلزل می

 «یک بختکی سوار بکنند، پدر آن کشورها درآمد.

سوی ایران، گشایش ی پسابرجام، با سرازیر شدن سرمایه و فناوری غرب بهکردند در دورهباورانه تصور میبرخی خوش

بین، در تحقق چنین حالتی تردید جدی داشتند و نظران واقعای رخ خواهد داد. بسیاری از صاحبعادهالاقتصادی فوق

ی پسابرجام، بیشتر در سطح بازار مصرف کاالهای غربی و نیز حضور برندهای معتقد بودند حضور اقتصادی غرب در دوره

در سفر چند هیئت دیپلماتیکی که از تهران دیدن ای و... خواهد بود. تأملی های زنجیرهمصرفی غرب همچون فروشگاه

گذاری و انتقال فناوری، اند تا سرمایهدنبال بازاریابی برای کاالهای خود بودهکردند نیز مؤید همین ادعاست که بیشتر به

گری های راهبردی و تأثیرگذار در پیشرفت کشور. البته این سطح از حضور اقتصادی غرب، منافع دیخصوصاً در حوزه

ازار و بی ایرانی به کاالی غربی، کنترل از راه دور کنندهی مصرفسازی بازار و ذائقهکند و آن وابستهرا نیز دنبال می

 های بالقوه برای دخالت در اقتصاد ایران است.گردش پول در اقتصاد ملی ایران و نیز داشتن فرصت

های خارجی در ورود کاالهای آمریکایی، راه اندازی بانک بخشی از نفوذ اقتصادی دشمن از طریق تجارت، بازرگانی،

بی توجهی دولت  گیرد.کشور، اعطای وام های گوناگون برای خرید کاالهای مصرفی از کشورهای خارجی و...صورت می

نفوذ اه را برای ربه تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی، و چشم دوختن به دست آمریکا و اروپا، 

 کند. اقتصادی دشمن باز می

 نفوذ اطالعاتی 

ب پروتکل  17 ایران منطبق با اختیارات مربوطه ی رئیس جمهور و مجلس، وفق ماده»برجام، چنین آمده:  13در ماده 

 5در پیوست  الحاقی، این پروتکل را به صورت موقتی اجراء و اقدام به تصویب آن در چارچوب زمانی پیش بینی شده

 .« اصالحی ترتیبات فرعی بر موافقت نامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد نمود 1،3و کد کرده 

های خود به آژانس این پروتکل، باید اطالعات زیر را از طریق اظهار فعالیتهای عضو پروتکل الحاقی، دولت 2طبق ماده 

 ارائه نمایند: 

ای، ای شامل تبدیل مواد هستهبا تحقیق و توسعه چرخه سوخت هسته های مرتبطاطالعات مربوط به مکان فعالیت – 1

 ای.، تأسیسات حساس، و بازفرآوری سوخت هستهای، راکتورهاای، تولید سوخت هستهغنی سازی مواد هسته

 های خارج از آن تأسیسات.های عملیاتی در تأسیسات و مکاناطالعات مربوط به فعالیت – 2

 هر ساختمان یا سایت، شامل کاربری و محتویات آن. اطالعات مربوط به – 3



ای استفاده هایی است که هرچند در آنها مواد هستهاطالعات در زمینه میزان عملیات هر محلی که درگیر فعالیت – 4

 ای اساسی و مهم هستند. های سوخت هستهشود، ولی برای برنامهنمی

های تغلیظ رخانهاطالعات در مورد مکان، وضعیت عملیاتی و ظرفیت تخمینی تولید ساالنه از معادن اورانیوم و کا – 5

 توریوم و در صورت تقاضای آژانس، تولید ساالنه معادن یا کارخانجات تغلیظ خصوصی. 

 اند. ت نرسیدهاطالعات در زمینه مواد منبعی که هنوز به ترکیب و خلوص مناسب برای تولید سوخ – 6

، معاف از بازرسی 153ای که طبق قرارداد بازرسی های مواد هستهاطالعات در زمینه مقدار موجود، کاربرد و مکان – 7

 و نظارت و اظهار بودند. 

غنی شده سطح  اطالعات در مورد مکان یا بازفرآوری بیشتر پسماندهای سطح باال که حاوی پلوتونیوم، اورانیوم – 8

 هستند و نظارت بر آنها خاتمه یافته است.  233اورانیوم  باال یا

 ای به ویژه در زمینه صادرات و واردات آنها. اطالعات در مورد تجهیزات خاص و مواد غیرهسته – 9 

 ای. اینده درباره توسعه چرخه سوخت هستههای کلی ده سالبرنامه – 10

ای را نیز به آژانس های هستهقوقی مرتبط با فعالیتاص حقیقی و حها باید اطالعات مربوط به کلیه اشخهمچنین دولت

 1ارائه نمایند.

ای برای کشور باقی نمی ماند و دشمنان طبق موارد فوق، در حقیقت دیگر هیچ اطالعات محرمانه ای در زمینه هسته

آورند. همچنین ن، به دست میجمهوری اسالمی، همه اطالعات الزم را برای اعمال هر گونه تحریم و فشار بر روی ایرا

ا بتوانند طرح های خرابکارانه خود را به راحتی به اجرا بگذارند. موضوع خطرناک دیگر آن است که با این اطالعات می

ای کشور، هم امکان ترور آنها توسط سازمان های جاسوسی شناسایی اشخاص حقیقی درگیر در فعالیت های هسته

 شود و هم خطر به دام انداختن و جلب همکاری آنها توسط دشمن. زیاد می آمریکا و انگلیس و اسرائیل

بین المللی  باید توجه داشت که پذیرفتن پروتکل الحاقی، به معنای واگذاری بخشی از حاکمیت کشور به یک سازمان

پذیرد، بسیار ل میاین پروتکاست که اساساً کار آن بر مبنای تبعیض بین کشورها قرار دارد. تعهداتی که کشور طبق

های خلع سالح و کنترل تسلیحات است. از طرف دیگر، گسترده تر از سایر تعهدات بین المللی در قالب کنوانسیون

ایران و آژانس نیست، بلکه اساساً یک موضوع امنیتی است که آمریکا آن را تعقیب و موضوع پروتکل مربوط به رابطه

این بهانه، دست به اقدامات جدی علیه کشورمان ایران را امنیتی کرده و به ده کند تا از طریق آن، پرونپیگیری می

 2بزند.

م نظارت، رژیم از سوی دیگر، با امضای پروتکل الحاقی، با سه نوع رژیم در حقوق بین الملل روبرو خواهیم شد: رژی

 بازرسی، و رژیم مصونیت. 

مراتب باالتر از حتی دبیرکل سازمان ملل و سفرا خواهند داشت.  های بازرسی و مصونیت، بازرسان مصونیتی بهدر رژیم

این معنی که چنانچه تیم بازرسی، در کشور میزبان مرتکب هرگونه تخلف و جرمی از قبیل جاسوسی یا سوء استفاده به 



تیم بازرسی از از موقعیت خود شود، کشور پذیرنده هیچ گونه صالحیتی برای بازجویی از آنها نخواهد داشت و در واقع 

  3صالحیت قضایی کشور پذیرنده خارج است.

 برخی از دیگر تبعات پذیرش پروتکل الحاقی عبارتند از: 

منیتی را بر تصویب و اجرای پروتکل الحاقی به ناگزیر تنگناهایی در زمینه اطالعات حساس دفاعی، نظامی و ا – 1

 اهد کرد. ساختار و سیستم نظامی، دفاعی و امنیتی کشور تحمیل خو

های شیمیایی است. مقرر در کنوانسیون منع سالح "میبازرسی اتها"های پروتکل الحاقی بسیار شدیدتر از بازرسی – 2

تواند به هر نقطه و مکانی از کشور دسترسی داشته باشد و از طرف دیگر اطالعات بر طبق پروتکل الحاقی، آژانس می

 ر آن قرار داد.ای را نیز باید در اختیاوسیع و گسترده

 نمایند. ها و کشورهای متخاصم به هر شکل ممکن در جریان اجرای پروتکل الحاقی، اقدام به جاسوسی میقدرت –3

بایستی بر اساس ماده نماید و میایران کسب میای که آژانس در طی اجرای پروتکل الحاقی از اطالعات محرمانه – 4

های عمومی و همچنین اظت و حراست به عمل آورد، به راحتی به رسانهپروتکل به نحو مناسبی از آنها حف 15

 یابد. های جاسوسی غربی راه میسازمان

تواند در جهت تضعیف حاکمیت و امنیت ملی کشور باشد. با اجرای پروتکل، غرب در اجرای پروتکل الحاقی می – 5

ای و حتی دفاعی کشور مطلع شده و در جهت تحدید توان علمی و صنعتی مورد بخشی از توان علمی، صنعتی، هسته

 4شود.ایران میقدرت ملی  ضعیفاین منظر، اجرای پروتکل موجب تکشور عمل خواهد کرد. لذا از 

نفی علیه مبدین ترتیب امضای پروتکل الحاقی در فضای هرج و مرج گونه نظام بین الملل توسط هر کشوری، نتایج 

 حاکمیت ملی، استقالل و یکپارچگی ملی آن کشور خواهد داشت. 

یر قابل ات خسارت بار و غاما به راستی چه کسی عامل اصلی پذیرش پروتکل الحاقی بود؟ پروتکلی که چنین تبع

این سؤال، دیوید فیلیپس، عضو ارشد شورای روابط خارجی آمریکا، در آورد. در پاسخ بهجبرانی برای کشور به بار می

شخصیت »کند: ای به نقش آقای حسن روحانی در پذیرش پروتکل الحاقی، چنین اشاره میطی مصاحبه 1383سال 

 5«دبیر شورای امنیت ملی است. حاقی، حسن روحانی بود که در حال حاضرایران در پذیرش پروتکل الکلیدی 

گوید: ایران ترتیبات الزم را جهت حضور طوالنی مدت آژانس شامل صدور ضمیمه یک برجام می 67ـ بند دوم ماده 

ان های ر مکای، و با رویکرد مثبت، دهای هستهویزای طوالنی مدت به همراه تدارک فضای کاری مناسب در سایت

ای در ایران، برای بازرسان منتخب آژانس برای کار و نگهداری تجهیزات الزم، به عمل خواهد های هستهنزدیک سایت

 آورد. 

و  6های اطالعاتی سیا و ام.آی.طبق بند فوق، جمهوری اسالمی ایران باید به بازرسان آژانس یعنی جاسوسان سرویس

 ای خویش بدهد! های هستهموساد، یک دفتر کار در هر یک از سایت



ماه از تاریخ اجرای برجام، تعداد بازرسان منتخب را  9گوید: ایران در طی ضمیمه یک برجام می 67ـ بند سوم ماده 

لماتیک با ایران نفر افزایش خواهد داد و اجازه انتخاب بازرسان از کشورهایی که روابط دیپ 150الی  130در محدوده 

 انین و قواعد خود، خواهد داد. دارند را مطابق با قو

نفر  150الی  130ه بماه از تاریخ اجرای برجام، اجازه دهد تا تعداد بازرسان آژانس  9طبق بند مذکور، ایران باید طی 

من ضافزایش یابد. یعنی اجازه دهیم تا یک شبکه گسترده جاسوسی، به صورت رسمی در کشور مستقر گردد تا 

خواهند، را که می ای ما، از توانمندی های علمی و صنعتی ما سر در آورده و هر نوع ضربه ایشناسایی دانشمندان هسته

 به کشور وارد کنند. 

ای جمهوری اسالمی ایران است، این تعداد زیاد بازرس برای به راستی اگر منظور آژانس صرفًا بازدید از مراکز هسته

اسوسی در جمهوری اسالمی ال راه اندازی یک تشکیالت جکند که آژانس به دنبچیست؟! عبارت فوق، مشخص می

خواهد جنبه قانونی بدهد. این کار به خاطر آنکه باعث نفوذ بیگانگان در ارکان جمهوری باشد و به این کار میایران می

 شود، بااصل سوم، و چون باعث مخدوش شدن استقالل و حاکمیت ملی کشور می 5شود، با ماده اسالمی ایران می

قانون اساسی  153شود، با اصل ، و چون باعث سلطه بیگانگان بر شوؤون مختلف کشور می152اصل دوم و اصل 

 6مغایرت دارد.

تواند به خود حق بدهد تا به تمام کارخانجات، کارگاه ها، برجام، هر کشوری در دنیا می 4از ضمیمه  6طبق بخش 

ه بهانه راستی سات و نهادهای جمهوری اسالمی ایران وارد شده و بآزمایشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، سازمان ها، مؤس

لطه بیگانگان در آزمایی در مورد کاربر نهایی مواد دارای کاربری مضاعف، به جاسوسی بپردازد. و این یعنی نفوذ و س

 شوؤن مختلف کشور.

نه سازی برای د که به مرحله نموضمیمه یک برجام نیز هر نوع تحقیق دانشگاهی بر روی سانتریفیوژهای جدی 43ماده 

ب پروژه تست مکانیکی برسد را منوط به تأیید آن توسط کمیسیون مشترک کرده است. این ماده چون مستلزم تصوی

باشد، باعث ای محققان و دانشمندان کشور توسط کمیسیون مشترک ـ یعنی آمریکا و متحدینش ـ میهای هسته

 شود.وسط جاسوسان غربی میشناسایی محققان و دانشمندان کشور ت

دهی سرد،  ضمیمه یک برجام، همه کارگاه ها و کارخانجات محرمانه که در کار فرم 80همچنین طبق بند دوم ماده 

سوسان غربی ـ پیچش الیاف و تولید لوله های روتور فعالیت دارند، بایستی در دسترس بازرسان آژانس ـ یا همان جا

 قرار گیرند.

استفاده از  ضمیمه یک برجام نیز ایران در فعالیت های طراحی، توسعه، ساخت، دستیابی و یا 82طبق بند یک ماده 

ای، وارد نخواهد شد. الزمه اجرای این ماده آن است که مدل های کامپیوتری برای شبیه سازی وسایل انفجاری هسته

ارت داشته دفاعی جمهوری اسالمی ایران مسلط شده و نظبیگانگان بر همه سیستم های تحقیقات علمی، دانشگاهی و 

 باشند. 

هم پیمانانش  موارد فوق به خوبی گویای آن است که توافق برجام، باعث نفوذ گسترده اطالعاتی و جاسوسی آمریکا و

 شود و از این طریق، صدمات و خسارات زیادی را به ایران وارد خواهد کرد. در جمهوری اسالمی ایران می
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 نفوذ فرهنگی و سیاسی

های اقتصادی، چشم های بینای مسئولین در زمینه»می فرمایند:  1394مرداد  26مقام معظم رهبری در تاریخ 

ی اقتصادِ ایهاقتصادی بایستی باز باشد و مواظب باشند که ]دشمنان[ نفوذ اقتصادی پیدا نکنند؛ چون نفوذ دشمن پ

ا در قبال نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی، اهمیتش کمتر ؛ امّکند.... این هم البتّه خیلی مهم استمحکم را متزلزل می

ی فرهنگی، باورهای جامعه کند در زمینهمن سعی میشدتر، نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی است... است و از همه مهم

، اختالل جا کند، خدشه در آنها وارد کندرا دگرگون کند؛ و آن باورهایی را که توانسته این جامعه را سرِپا نگه دارد جابه

ود؛ این رخنه و نفوذ فرهنگی کنند برای این مقصکنند؛ میلیاردها خرج میوجود بیاورد. خرج ها میو رخنه در آنها به

 « است.

گیری، تصمیم نفوذ سیاسی هم این است که در مراکز»نیز می فرمایند:  1394شهریور  25مقام معظم رهبری در تاریخ 

تأثیر دشمنان های مدیرّیتی یک کشور تحتهای سیاسی و دستگاهنند. وقتی دستگاهسازی، نفوذ بکو اگر نشد تصمیم

ی مستکبرین انجام خواهد ها در این کشور بر طبقِ خواست و میل و ارادهگیریوقت همه تصمیممستکبر قرار گرفت، آن

گیری آن کشور ور، جهتشوری تحت نفوذ سیاسی قرار گرفت، حرکت آن کشکشوند. وقتی یک گرفت؛ یعنی مجبور می

 « خواهند. ی آنها است؛ آنها هم همین را میادههای مدیریّتی، بر طبق اردر دستگاه

از باورهای آنان  آنها بدنبال تأثیرگذاری بر مردم و تغییر طیف وسیعی»نیز می فرمایند:  94مهر  20ایشان در تاریخ 

 «ها است.نی، سیاسی و فرهنگی مردم از جمله این باوربویژه جوانان و نخبگان هستند که باورهای اعتقادیِ دی

گیرد. اول اطمینان و اطالع از نفوذ سیاسی در اراده، تصمیمات و معادالت درون نظام، با دو هدف اساسی صورت می

ام ها و اطالع از راهبردها و تدابیر ایران در منطقه و دوم تأثیرگذاری بر ماهیت نظمیزان خطر نظام برای صهیونیست

ها به جای براندازی گردد. امریکاییایران در برجام برمی« ساله 10های راز محدودیت»ساله که به  10در یک پروسه 

مند بر این باورند که ابتدا باید نظام را از شعارهای انقالبی و استکبارستیزانه تهی نمود و برای رسیدن به این هدف، عالقه

و استکبارستیزی نداشته باشند. بنابراین نفوذ امری  "مرگ بر امریکا"ند که اصرار بر به استمرار جریاناتی در قدرت هست

پیچیده، زیرزمینی و مخوف نیست، بلکه تمایل امریکا به حاکمیت جریانی است که عامدانه به شعارهای انقالب اصرار 



باشد. به همین دلیل اوباما، می آرمان هاترین حالت، به دنبال توسعه اقتصادی منهای ارزش ها و ندارد و در خوش بینانه

ها باید بدانند که شعار مرگ بر امریکا ایرانی»جمهور پیشین امریکا، در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت: رئیس

او فهمیده است که گروهی در داخل ایران شرط تحقق اشتغال و گشایش اقتصادی « کند.برای آنان اشتغال ایجاد نمی

بعد از توافق »گوید: کنند. اوباما در جای دیگری میاند و همین مجرا را برای نفوذ تقویت میارتباط با امریکا دانستهرا 

 «وین )برجام(، طرفداران ما در ایران، حاکمیت را تحت فشار قرار خواهند داد.

یانه روی، فراهم ح مدعی اعتدال و میعنی در واقع، پس از توافق برجام، زمینه برای گسترش نفوذ آمریکا و تقویت جنا

جمهور صادر ای منسوب به تعدادی از اساتید دانشگاه، خطاب به رئیسشده است. چندی پس از این سخنان، نامه

خواهند از شعار مرگ بر آمریکا در مراکز مذهبی ـ بعد از نمازهای جماعت مساجد و در نماز جمعه ها شود که میمی

های مکرر با مسئوالن ایرانی، برای اطالع از تصمیمات ها بر ادامه مذاکرات و تماسار امریکاییـ جلوگیری نمایند. اصر

توانند از واقعیت تصمیمات نظام مطلع شوند. دانند تا وارد ارتباطات رسمی نشوند، نمیایران در منطقه است و می

نیاز هرگونه براندازی، تهی کردن نظام قدمه و پیشپذیرد که مبنابراین اصرار بر مذاکره و رابطه، با این هدف صورت می

با استمرار روح اسالم انقالبی، در درون « توسعه و رفاه»اند بین از شعارهای انقالبی است و بر این باورند که توانسته

نیز از طریق  از نفوذ ایران یک تقابل ایجاد نمایند. لذا این فرصت را برای نفوذ و تقویت این تقابل مدنظر دارند. بخشی

گیرد؛ اما بخش ارتباط با دگراندیشان یا اپوزیسیون در درون ایران و سازماندهی آنان برای اهداف خاص، صورت می

سازی بخشی از مردم به امید گشایش پسابرجام. مهمتر نفوذ عبارت است از تأثیر بر نیروهای درون حاکمیت و شرطی

 10حاضر )تا  در عنوان نظام معتقد باشد، در حال« اسالمی» به پسوند بنابراین استمرار حاکمیت جریانی که صرفاً 

را با طرفداران انقالب اسالمی « جمهوری اسالمی اسمی»ها مطلوب است و تالش دارند طرفداران سال( برای امریکایی

عبری برای ورود به کنند زمینه آن در حاکمیت وجود دارد. بنابراین نفوذ سیاسی، مبه هماوردی بکشانند و احساس می

 .ابعاد نفوذ اقتصادی و فرهنگی در کشور از طریق بخشی از حاکمیت است

سیجی را یکی از مهمترین موانع در مقابل نفوذ سیاسی و فرهنگی دشمن، تفکر بسیجی است. جنگ تحمیلی، تفکر ب

ک قدرت نرم یت تفکر بسیجی، آبدیده و پخته تر کرد و کارآمدی این تفکر را در سخت ترین عرصه ها نشان داد. قدر

  .تواند بر آن غلبه کندافزاری است که سخت ترین سخت افزار ها هم نمی

به وارد کشور شود. نفوذ این است که تفکر بسیجی را از ما بگیرند. نفوذ این نیست که دشمن مثالً از مرز شلمچه و چزا

سلب کند. دشمن  کشور ما که تفکر بسجی است را از ما از نظر دشمن، بهترین نفوذ این است که مهم ترین منبع اقتدار

تواند به اهداف خود برسد و به همین دلیل می فهمد در این نبرد نرم افزاری، مادامی که تفکر بسیجی وجود دارد، نمی

مصداق  افرادی که تمام تالش خودش را بکار گرفته تا بسیج را که مظهر اقتدار یک ملت است، با شعارهای واهی از زبان

 بارز نفوذی هستند، از میدان به در کند. 

خواهد مولفه ها و عناصر قدرت بسیج را می دشمنبسیج بزرگترین موفقیت ها را در تاریخ معاصر ایران داشته است.  

خواهد این مولفه را از بسیج بگیرد و در از ملت بگیرد و مهمترین مولفه بسیج خداباوری و ایمان است و دشمن می

تواند به اهداف استکباری خود برسد. داند با ایجاد تردید میکند، تردید ایجاد کند. او میری که ملت ما دنبال میمسی

اینجا یعنی  مهم ترین سالح ملت ما مقابل دشمن، ایمان بود. پیشرفت و امنیت ما ثمره ایمان ملت ماست. نفوذ در

 تردید در ایمان ملت. 



گویند ما یمو نترسیدن است. دشمنان با انحصاراتی که برای خود ایجاد کرده اند،  مولفه دوم تفکر بسیجی شجاعت

تواند موفق شود که بایستد و گیریم و بقیه هم باید اطاعت کنند. در چنین شرایطی کسی میبرای دنیا تصمیم می

بسیجی است  ن، پیام تفکریستند و نمی ترسند. نترسیدن و نگران نبودانترسد و این هنر امام و رهبری است که می

 .برد و مومن باید با نترسیدن مقابلش بایستدزیرا شیطان با ابزار ترساندن کارش را به پیش می

آمریکا هیچ غلطی  "از کارتر و ریگان تا بوش و اوباما و ترامپ، همه یک جمله امام را قبول دارند و اذعان دارند که 

ز آمریکا، قطعنامه و تحریم ترساندن ملت. لذا اگر کسانی بخواهند ملت را او نفوذ در اینجا یعنی  "تواند بکندنمی

 .خواهند قدرت یک ملت را که نترسیدن است، به ترسیدن تبدیل کنند تا برای ملت ذلت به بار بیایدبترسانند، اینها می

ر در اقتصاد ظهور کند، افزایش است. این اگ« توانیمما می»مولفه آخر تفکر بسیجی، اعتماد به نفس و اعتماد به شعار 

تواند پیروزی های بزرگ را رقم بزند و نفوذ در اینجا این است که از دهان رفاه و پیشرفت را در پی خواهد داشت و می

توانیم و باید از خارج مدیر اقتصادی وارد کنیم و در توانایی های ملت تردید ایجاد برخی مسئولین، بگویند ما نمی

  .کنند

اخل حکومت پایگاه ده نفوذ فرهنگی و سیاسی آمریکا باز هم باید تأکید کرد که خط نفوذ آمریکا تا زمانی که در در بار

گویند شما را باید ارباب های خارجی اداره کنند و با کمک آنها همه نداشته باشد، موفق نخواهد شد. نفوذی ها می

ن مردم را هم باید با مذاکره با آمریکا ند که حتی آب خوردگویشود. نفوذی ها میامکانات مادی و رفاهی فراهم می

 تأمین کنیم!

گوید باید سوء تفاهم های خود را با آمریکا و اروپا رفع کنیم؛ در صورتی امروز یک جریان در حوزه سیاست خارجی می

ولتمردان و حاکمان ما با د که ما هیچ گاه با ملت آمریکا و مردم کشورهای اروپایی مشکل نداشته ایم، بلکه مسئله اصلی

گویند آنچه که امروز در مورد توافق سرمایه دار و صهیونیست آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بوده است. آنها می

 شود، سرنگونی ایران را آسان تر خواهد کرد. آیا این اظهارات سوء تفاهم و توهم توطئه است؟ ای انجام میهسته

ها اهل منطق، مذاکره، قانون، حقوق بشر و مناسبات انسانی هستند، کنند آمریکاییکر میکسانی که در داخل کشور ف

 باید از خواب غفلت بیدار شوند، دولت آمریکا در هر شرایطی یک دولت جنایتکار و متجاوز است. 

 ای مواضع مقام معظم رهبری نسبت به توافقات هسته

روحانی اصرار کرد که باید با دولت آمریکا مذاکره کنند تا همه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، آقای حسن 

های ظالمانه لغو شود و پول های بلوکه شده ایران به کشور بازگردد و اوضاع اقتصادی کشور شکوفا شود. اما تحریم

به مقصود رسید؛  توانتأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر آن بود که مذاکره با آمریکا بی فایده است و از این راه نمی

کند و پایبند به چون تجارب سه دهه گذشته همواره نشان داده که آمریکا به هیچ یک از قول و قرارهایش عمل نمی

هیچ تعهدی نمی ماند؛ اما متأسفانه مقامات دولتی بر این مسیر اشتباه اصرار کردند. باالخره پس از اصرار زیاد حسن 

رات آنان موافقت کردند تا آنان یک بار دیگر در صحنه عمل بفهمند که مذاکره با روحانی، مقام معظم رهبری با مذاک

شیطان بزرگ نه تنها هیچ فایده ای ندارد، که خسارات زیادی نیز درپی خواهد داشت. در همین رابطه، مقام معظم 

خواهند مذاکره لکن می من اعتماد ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره،»می فرمایند:  1392آبان  12رهبری در تاریخ 

کنیم... این تجربه، ظرفیت فکری ملت ما را باال خواهد برد؛ مثل تجربه ای کنند، بکنند. ما هم به اذن اهلل ضرری نمی



در زمینه ی تعلیق غنی سازی انجام گرفت که آن وقت تعلیق غنی سازی را در مذاکرات با همین  83و  82که در سال 

برای یک مدتی پذیرفت. خب ما دو سال عقب افتادیم، لکن به نفع ما تمام شد. چرا؟ چون میها، جمهوری اسالاروپایی

فهمیدیم که با تعلیق غنی سازی، امید همکاری از طرف شرکای غربی مطلقًا وجود ندارد... آن تعلیق غنی سازی این 

قب افتادن کار، با تعطیل کردن بسیاری فایده را برای ما داشت که معلوم شد با عقب نشینی، با تعلیق غنی سازی، با ع

شود. طرف مقابل دنبال مطلب دیگری است... بنده همچنان که گفتم، خوشبین نیستم. من از کارها، مشکل حل نمی

 1«کنم از این مذاکرات، آن نتیجه ای را که ملت ایران انتظار دارد، به دست بیاید.فکر نمی

را در تاریخ  نظام، آقای حسن روحانی و محمد جواد ظریف، خبر توافق ژنو حدود سه هفته پس از این اظهارات رهبری

ی عقب نشینی اعالم و از آن به عنوان یک پیروزی و موفقیت بزرگ یاد کردند! اما رهبری که از برخ 1392سوم آذر 

شوند و طبق نمی ای ملت ایران در این توافق مطلع شده بودند، حاضر به تأیید این توافقهای بزرگ از حقوق هسته

قالل نقل برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی، در یک جلسه خصوصی، این توافق را موجب خدشه دار شدن است

  2و حاکمیت ملی جمهوری اسالمی ایران می شمارند.

ا، فقط هکنند که ماحصل مذاکرات چند ماهه با آمریکاییاشاره می 1392دی  19رهبر معظم انقالب بار دیگر در تاریخ 

یکی از برکات : »آشکار شدن دشمنی دولت آمریکا با جمهوری اسالمی ایران بوده است. ایشان در این رابطه می فرمایند

ها و مسئولین دولت ایاالت متحده آمریکا با ایران و ایرانی، و با اسالم همین مذاکرات اخیر این بود که دشمنی آمریکایی

 « ل شد، همه این را فهمیدند.و مسلمین آشکار شد، برای همه مدل

یروزی بزرگ معنای سخنان رهبری آن است که ایشان بر خالف آقای حسن روحانی، نه تنها توافق ژنو را موفقیت و پ

 دانند. دانند، بلکه آن را صرفاً نشان دهنده دشمنی آمریکا با جمهوری اسالمی ایران مینمی

این مذاکرات، منجر به کنند که مردم آذربایجان شرقی، مجدداً تأکید مینیز در دیدار  1392بهمن  28ایشان در تاریخ 

تصور برخی دولتمردان قبلی و »شود: ایران و نظام جمهوری اسالمی ایران نمیتوقف دشمنی دولت آمریکا با ملت

، موضوع حل ه کنیمای، با آمریکا مذاکراین است که اگر ما در قضیه هستههمچنین برخی دولتمردان دولت فعلی 

ای، گفتم مخالفتی ندارم اما همان موقع هم شود. من هم به دلیل اصرار آنها بر مذاکره در خصوص موضوع هستهمی

های خوشبین نبودن، اکنون در حال آشکار شدن است و دلیل بارز آن هم، تأکید کردم که خوشبین نیستم. نشانه

ایران است... همه بدانند که دشمنی آمریکا با  مریکایی بر ضد ملتاظهارات سخیف و توهین آمیز سناتورها و مقامات آ

 3.«ات پایان نخواهد یافتاین دشمنی، با مذاکراصل انقالب اسالمی و اسالم است و

ود، در بدر حالی که دولت روحانی همه توجه خود را معطوف به کشورهای خارجی و مذاکره با شیطان بزرگ کرده 

دهند که برای حل مشکالت کشور، باید به داخل و درون کشور توجه کرد ، رهبری تذکر می1393تاریخ چهارم خرداد 

یرون از این بعالج مشکالت کشور را ـ چه مشکالت اقتصادی، چه مشکالت سیاسی ـ »نه به خارج. ایشان می فرمایند: 

ن کشور است... یک گام بزرگ و عتقدیم آن چیزی که عالج مشکالت کشور است، در دروشود پیدا کرد... ممرزها نمی

 « بلند، همین اقتصاد مقاومتی است.

کنند، بینند مسئولین مربوطه به هیچ هشداری توجه نمیماه بعد از توافق ژنو، هنگامی که رهبری نظام می 9حدود 

مرداد  22ر تاریخ گویند. ایشان داین بار با صراحت بیشتری از بی فایده بودن مذاکرات دولت یازدهم با آمریکا سخن می



ها کردند که اگر با آمریکاییعده ای این جور وانمود می»در دیدار با آقای ظریف و سفرای ایران، می فرمایند:  1393

دانستیم این جور نیست، اما قضایای یک سال شود. البته ما میدور میز مذاکره بنشینیم، بسیاری از مشکالت حل می

قعیت را اثبات کرد... در گذشته، میان مسئوالن ما و مسئوالن آمریکا هیچ ارتباطی نبود، اخیر برای چندمین بار این وا

ای و تجربه ای که مطرح شد انجام بشود، بنا شد مسئوالن تا سطح اما در یک سال اخیر به خاطر مسائل حساس هسته

ات نه تنها فایده ای عاید نشد، بلکه وزارت خارجه، تماس ها و نشست ها و مذاکراتی داشته باشند. اما از این ارتباط

ها تندتر و اهانت آمیزتر شد و توقعات طلبکارانه ی بیشتری را در جلسات مذاکرات و در تریبون های لحن آمریکایی

کند... عمومی بیان کردند... در مجموع معلوم شد که مذاکره برخالف تصورات برخی ها، به هیچ چیز کمک نمی

ها جدید گویند این تحریمها را هم افزایش دادند. البته میها را کم نکردند، بلکه تحریمدشمنیها نه تنها آمریکایی

نیست، اما درواقع جدید است و مذاکره در زمینه ی تحریم هم فایده ای نداشته است... این یک تجربه ی ذی قیمت 

ها، مطلقاً تأثیری در کم کردن دشمنی ییدیگر برای همه بود که متوجه شویم نشست و برخاست و حرف زدن با آمریکا

  4«آنها ندارد و بدون فایده است.

ه مذاکرات بمعنای سخنان فوق آن بود که دولت آقای روحانی از این مسیر غلطی که در پیش گرفته، دست بردارد و 

انی، هیچ سن روحخسارت بار پایان دهد. علیرغم این مواضع شفاف و صریح رهبری، اما نه آقای ظریف و نه آقای ح

 دهند.توجهی به هشدارهای ایشان نکرده و همچنان مسیر اشتباه و خسارت بار خویش را ادامه می

 93یور سال حدود دو هفته پس از انتقادات تند رهبری از مذاکرات یک ساله با آمریکا، حسن روحانی در هشتم شهر

فتم که من مسئولیت مذاکرات است و امروز هم گ جمهور مسئولدولت و رئیس»در چهارمین نشست خبری خود گفت: 

کننده کاماًل هماهنگ است و قبل از هر سفری تمام موارد را با یکدیگر  گیرم... تیم مذاکرهتمام کارها را بر عهده می

 5«کند.کننده در چارچوب تصمیمات نظام و تصمیمات رییس جمهور حرکت میگذاریم و تیم مذاکرهدر میان می

گوید که تیم مذاکره کننده، این مسیر غلط را به دستور او و با هماهنگی خود اب روحانی به صورت صریح مییعنی جن

 ه هشدارها و تذکرات رهبری اهمیتی بدهند. کند و بنا ندارند که باو طی می

ن را نخورید و شمبا وجود آنکه رهبری نظام بارها به تیم مذاکره کننده هشدار داده بود که فریب خنده های ظاهری د

بکه پی ش، طی مصاحبه ای با 1393شهریور  29آمریکا یک دولت بد عهد و عهدشکن است؛ اما محمد جواد ظریف در 

  6«ولش احترام می گذاریم.قپذیریم و به اگر اوباما قولی بدهد، ما آن را می»گوید: بی اس آمریکا می

منافع ملی  طان، کاماًل ساده لوحانه، غیر اسالمی و مخالفسخنان آقای ظریف مبنی بر اعتماد به قول و وعده شی

داد که هشدارهای مکرر رهبری نظام مبنی بر عدم اعتماد به شیطان بزرگ، جمهوری اسالمی ایران بود و نشان می

 هیچ تأثیری در دیدگاه های غرب باورانه جناب ظریف نداشته است.

ای ه فعالیت های هستهاهیم اعتمادسازی کنیم و به دنیا اعتماد بدهیم کخوآقای روحانی و ظریف با این توجیه که ما می

دادند. مقام معظم رهبری در پاسخ این توجیه مسئولین دولتی، طی ما صلح آمیز است، همچنان به کار خود ادامه می

خواهیم اعتماد نمی یم وما اصالً به اعتماد کردن آمریکا هیچ احتیاجی ندار»می فرمایند:  1393آذر  6سخنانی در تاریخ 

 «رود.وی نمیجاو را جلب کنیم، چرا که برای ما اهمیتی ندارد. اینها مستکبرند و ما آب مان با مستکبران در یک 



یخ بینند هشدارهای ایشان در مورد عدم اعتماد به آمریکا، اثری در دولتمردان نداشته، در تارمقام معظم رهبری که می

ها با کمال وقاحت آمریکایی»کنند: ها چنین اشاره میدیگر از دالیل عدم اعتماد به آمریکایی نیز به یکی 1393دی  17

ها یکجا و همه برداشته نخواهد شد. این را صریح ای کوتاه هم بیاید، تحریمگویند که اگر ایران در قضیه هستهدارند می

 «شود اعتماد کرد.شود اطمینان کرد، نمیه این دشمن نمیبگویند. این نشان دهنده این است که دارند می

پس از این اظهارات رهبری، باز هم شاهد هستیم که مسئولین دولت یازدهم همچنان بی اعتناء به تذکرات و هشدارها، 

، خبر توافق لوزان از سوی رئیس جمهور و وزیر خارجه، 1394فروردین  13دهند، تا اینکه در تاریخ به راه خود ادامه می

شود. به اصطالح موفقیتی که خیلی زود معلوم شد چیزی جز عنوان یک موفقیت و دستاورد بزرگ دیگر اعالم میبه 

یک عقب نشینی بزرگ دیگر نبوده است! مقام معظم رهبری که علیرغم اصرار مسئولین دولتی، حاضر نیست این توافق 

بین خوش ی با آمریکامذاکره بهوقت نسبت لبتّه هیچمن ا» می فرمایند: 94فروردین  20را نیز تأیید کند، در تاریخ 

ی با بین نبودم به مذاکرهتجربه کردیم... لکن با وجود اینکه من خوش ؛تجربهنبودم. نه از باب یک توهّم، بلکه از باب 

آمریکا، با این مذاکرات موردی، مخالفت نکردم، موافقت کردم... اگر یک توافقی انجام بگیرد که این توافق، توافقی باشد 

که توافق  گفتیم البتّه این را هم ما که منافع ملّت را، منافع کشور را تأمین بکند، بنده کامالً با آن موافقت خواهم کرد.

نکردن، بهتر از توافق بد است... توافق نکردن، از توافق کردنی که در آن، منافع ملّت پامال بشود، عزّت ملّت از بین 

 7«ق نکردن شرف دارد بر یک چنین توافق کردنیبرود، ملّت ایران با این عظمت، تحقیر بشود، تواف

ای، افشای مفاد توافق لوزان از سوی آمریکا و تکذیب آن از سوی یکی از مسائل قابل توجه در دوران مذاکرات هسته

زئیات توافق مسئولین ایرانی بود! علیرغم پنهان کاری تیم مذاکره کننده و آقای حسن روحانی ـ که حاضر نشدند ج

ای، جزئیات توافق لوزان را بر روی سایت منتشر کنند ـ دولت آمریکا از موضع پیروز صحنه مذاکرات هسته لوزان را

یت و رسمی وزارت خارجه آمریکا، منتشر کرد. به زودی مشخص شد آنچه را که آقای روحانی و ظریف، یک موفق

ز یک عقب جعوت کرده بودند، چیزی ای دپیروزی بزرگ دیگر خوانده و مردم را به حضور در جشن پیروزی هسته

 نشینی بزرگ دیگر و واگذار کردن بخش قابل توجهی از حقوق ملت ایران به دشمن، نبوده است. 

ها شوکه شده بودند، با دستپاچگی اقدام به تکذیب آقای حسن روحانی و جواد ظریف که از این افشاگری آمریکایی

ها برداشت های شخصی خودشان از مذاکرات کردند و گفتند که آمریکاییاطالعات منتشره توسط وزارت خارجه آمریکا 

ظریف خواستند  را منتشر کرده اند و آن مطالب واقعیت ندارد! به دنبال این موضع گیری، مقام معظم رهبری از آقای

رای شونفر از نمایندگان مجلس  213که آنچه را که واقعیت دارد، خودشان به صورت رسمی منتشر کنند. سپس 

 8ای از وزارت خارجه خواستند که متن توافق لوزان را به صورت رسمی منتشر کند.اسالمی نیز طی نامه

افق لوزان به اما آقای ظریف نه به توصیه رهبری نظام توجهی کرد و نه به نامه نمایندگان مجلس. هیچ گاه متن تو

نه آنچه را ولت روحانی حاکی از آن بود که متأسفاصورت رسمی از سوی دولت آقای روحانی منتشر نشد. این موضع د

 وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، صحت داشته است. 

ها از سوی دشمنان آقای حسن روحانی که همه این عقب نشینی ها و امتیاز دادن ها را با تصور واهی لغو همه تحریم

دو سال، هنوز نتوانسته بود دستاورد ملموسی داد، پس از گذشت نزدیک به و حل مشکالت اقتصادی کشور انجام می

، باز هم این گونه به مسئولین دولتی هشدار و تذکر 1394اردیبهشت  9را به مردم ارائه کند. لذا رهبری نظام در تاریخ 

 «کلید حل مشکالت اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست؛ در داخل کشور است.»دهند که: می
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مه داشت. آنچه ایی نبود و مذاکرات پی درپی آقای ظریف با جان کری وزیر خارجه آمریکا، ادااما متأسفانه گوش شنو

شد، طرح های خطرناکی بود که دولت آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران که در این ایام از روند مذاکرات استنباط می

ها به دنبال نابودی صنعت آمریکایی و تیزهوشی خود متوجه شده بودند که کرد. رهبری نظام با درایتدنبال می

برند. در این رابطه، ایشان در تاریخ دوم تیر ای ایران هستند و این طرح را دارند به صورت گام به گام به جلو میهسته

ها را در این مدّت مطالعه کند و هرکس روند مطالبات آمریکایی»دهند: طی سخنانی، این گونه هشدار می 1394

ای کن کردن و از بین بردن صنعت هستهای اینها را نگاه کند، به این نتیجه میرسد که هدف اینها ریشههکیفیّت حرف

ای کشور را از بین ببرند؛ ولو در کشور است؛ هدف این است، دنبال این هستند؛ قصدشان این است که ماهیّت هسته

کن ها[ ریشهد داشته باشد... هدف اینها ]آمریکاییای وجومحتوایی، یک چیز کاریکاتوریحاال یک اسمی، یک تابلوی بی

 «ای کشور را از بین ببرند.ای در کشور است؛ قصدشان این است که ماهیّت هستهکردن و از بین بردن صنعت هسته

ان این که ابتدا ایر ایشان با توجه به مواضع علنی مقامات آمریکایی ـ که لغو هر گونه تحریمی را موکول کرده بودند به

یید بکند تا بعد باید تعهداتش را انجام بدهد و سپس آژانس بین المللی انرژی اتمی بیاید آن را راستی آزمایی و تأ

پذیریم و انجام تعهدات دو طرف باید هم زمان آمریکا تعهداتش را اجرا کند ـ اظهار داشتند که ما این مطالب را نمی

ورای امنیّت ارتباط نم، تحریمهای اقتصادی و مالی و بانکی، چه آنچه به شکبنده تصریح می»باشد. ایشان می فرمایند: 

کند، همه باید کند، چه آنچه به دولت آمریکا ارتباط پیدا میی آمریکا ارتباط پیدا میکند، چه آنچه به کنگرهپیدا می

ی اساسی .. یک نکته.قول ]لغو بشود[های معی تحریمها هم در فاصله؛ بقیّهنامه لغو بشودفوراً در هنگام امضای موافقت

ن اراک را خراب دیگر اینکه لغو تحریمها منوط به اجرای تعهّدات ایران نیست؛ نمیشود بگویند: شما رآکتور آب سنگی

کردید، بعد آنوقت  بکنید، سانتریفیوژها را به این تعداد کاهش بدهید، این کارها را بکنید، آن کارها بکنید، بعد که

اید، بعد ما تحریمها را برداریم! گویید و این کارها را انجام دادهید شهادت بدهد، گواهی کند که شما راست میآژانس بیا

کند نیست. اجرائیّات لغو تحریم با نه، این را ما مطلقاً قبول نداریم؛ لغو تحریمها منوط به اجرای تعهّداتی که ایران می

ز آن، بخش دیگری از این در اید متناظر باشند؛ بخشی از این در مقابل بخشی اگیرد، باجرائیّاتی که ایران به عهده می

 « مقابل بخش دیگری از آن.

د و در واقع متأسفانه دولت آقای حسن روحانی به این هشدارها و تذکرات و دستورات رهبری نظام نیز بی توجهی کر

ود همچنان خنی ها و امتیاز دادن های پی درپی خط قرمزهای نظام و رهبری را نادیده گرفتند و به مسیر عقب نشی

 ادامه دادند.

نده گفته بودند به مسئولین دولتی و تیم مذاکره کن 94با وجود آنکه رهبری نظام چند بار از جمله در اول فروردین 

مذاکره ای ای، نه در مسائل داخلی و نه در مسئله تسلیحات، با آمریکا مطلقاً صحبت و ما نه در مسائل منطقه»که: 

 20کرد. لذا مقام معظم رهبری در تاریخ رسید، حکایت از چیز دیگری میاما اخبار و گزارشاتی که از وین می« نداریم.

یچ های شما حق دارید مذاکره کنید؛ در ی هستهایم که فقط در مسئلهگفته»دهند که: مجددا هشدار می 1394تیر 

 «کنند.و نمی ی دیگری حق ندارید مذاکره کنید،مسئله

موشکی کشور،  واما چند روز بعد، معلوم شد که آقای ظریف ـ علیرغم نهی صریح رهبری نظام ـ راجع به مسائل دفاعی 

تعارف، و یک با جان کری وزیر خارجه آمریکا، مذاکره کرده و دو تحریم پنج ساله در واردات و صادرات تسلیحات م

 9ست!اوشک های بالستیک، را علیه جمهوری اسالمی ایران، پذیرفته محدودیت هشت ساله در تولید و آزمایش م



یابد تا می روند بی توجهی به هشدارها و خطوط قرمز مقام معظم رهبری، از سوی تیم مذاکره کننده همچنان ادامه

ز رئیس جمهور گردد. این بار نیخبر توافق وین یا همان برجام، از جانب دولت اعالم می 1394تیر  23اینکه در تاریخ 

ای شود که جشن پیروزی هستهشوند و از مردم خواسته میو وزیر خارجه مدعی یک موفقیت و پیروزی جهانی می

شود نه تنها خبری از یک موفقیت و پیروزی جهانی در کار نیست، بلکه برپا کنند! اما طولی نمی کشد که مشخص می

 گ به بار آمده است!برعکس، یک عقب نشینی بزرگ دیگر و یک خسارت بزر

ها در توافق برجام، نفوذ به درون جمهوری اسالمی ایران بود. این همان مطلبی بود که مقام های آمریکایییکی از نقشه

خواهند در ی دوّم دشمن نفوذ است؛ مینقشه»چنین به آن اشاره کردند:  1394مرداد  26معظم رهبری در تاریخ 

ها سال ادامه داشته باشد. امروز وجود بیاورند که تا دهین منطقه، یک نفوذی بهکشورهای اسالمی و در کشورهای ا

خواهند این را بازسازی کنند. در کشور ما هم قصدشان همین است؛ آمریکا آبروی گذشته را در این منطقه ندارد؛ می

این بود که از این  ی، نیّت آنهاادر ایران هم نیّتشان این است. آنها به خیال خودشان، در این جریان مذاکرات هسته

 «دا کنند برای نفوذ در داخل کشور.ای پیمذاکرات و از این توافق، وسیله

ها را لغو نخواهند کرد و ها پس از آنکه خیالشان از ناحیه تحمیل برجام راحت شد، عنوان کردند که تحریمآمریکایی

بینند مسئولین دولتی هیچ عکس العملی رهبری که میچارچوب آنها حفظ خواهد شد. در همین رابطه، مقام معظم 

اگرچه بظاهر در »ها می فرمایند: ، در پاسخ به این گستاخی آمریکایی94شهریور  12دهند، در تاریخ از خود نشان نمی

ین ر کامل در اطومقابل ما شش دولتند، امّا در واقع آن که فّعال است یک دولت است؛ و آن دولت آمریکا است که به

 ها روشن بشود؛ باالخره یکمسئله وارد میدان است. مسئولین آمریکایی خیلی بد حرف میزنند؛ باید تکلیف این حرف

گویند که چهارچوب تحریمها حفظ خواهد شد؛ ها هستند. یک بار میطرف قضیّه ما هستیم، یک طرف هم آمریکایی

شود، بصحبت کردیم که چهارچوب تحریمها برداشته ایم؟ ایم این چند وقت، برای چه صحبت کردهپس ما نشسته

ین را هم اچیست؟ ممکن است باز « چهارچوب تحریمها حفظ بشود»تحریمها برداشته بشود. حاال من نمیدانم معنای 

ذاکره؛ والّا ما چرا مآید، درست مخالف آن عّلتی است که ما رفتیم برای یک جور معنا کنند، اّما آنچه از این حرف برمی

کردیم؛ نوزده هزار سانتریفیوژ ما درست کرده بودیم، میتوانستیم در مدّت ذاکره کنیم! ما داشتیم کار خودمان را میم

ای ما وجود نداشت چندان بلندی آن را برسانیم به پنجاه هزار سانتریفیوژ یا شصت هزار سانتریفیوژ؛ هیچ مشکلی برنه

توانستیم ادامه بدهیم؛ تحقیق و توسعه را انجام کردیم، میید میبیست درصد را تول که این کار را بکنیم؛ سوخت

توانستیم انجام بدهیم؛ و همچنین بقیّه چیزها را. اینکه نشستیم دادیم، همچنان به همان شکل و با همان سرعت میمی

مها برداشته بشود؛ حریمذاکره کردیم، در بعضی از موارد کوتاه آمدیم، یک امتیازاتی دادیم، عمدتاً برای این بود که ت

وقّف تحریم نداریم، تعلیق ای وجود ندارد، دیگر اصالً این معنا ندارد.... تاگر بنا است تحریمها برداشته نشود، پس معامله

ی روی جور است ما اقدام اساسکنیم، اگر اینا هم اینجا تعلیق میمکنند، خب پس تحریم نداریم؛ اگر آنها تعلیق می

 «ها است.بدهیم؟ بنابراین منظور، لغو تحریم زمین چرا انجام

ها که توانسته بودند از طریق برجام، امتیازات بزرگی به دست آورند و در مقابل، تقریباً هیچ امتیاز چشمگیری آمریکایی

ر ای مانند مسائل دفاعی ایران و حمایت ایران از محوبه ایران ندهند، درصدد برآمدند تا در زمینه های غیر هسته

مقاومت و... نیز مذاکرات مشابهی انجام دهند و در آن زمینه ها نیز دولت را وادار به عقب نشینی نمایند. رهبری نظام 

، طی سخنانی چنین 94شهریور  18گیرند، در تاریخ بینند مسئولین دولتی هیچ موضع قاطعی در این زمینه نمیکه می



وسیله برای نفوذ است، مذاکره وسیله برای تحمیل خواستها است. ما فقط در  مذاکرهمذاکره بهانه است، »می فرمایند: 

ایم، موافقت کردیم بروند مذاکره کنند؛ خب ای به دالیل مشّخصی که مکرّر هم این دالیل را ذکر کردهقضیّه هسته

کنیم؛ با همه دنیا ما مذاکره مذاکره ندادیم و با آمریکا مذاکره نمی های دیگر ما اجازهرصهمذاکره کردند. امّا در ع

ها، هم مذاکرات در ایم، اهل تفاهمیم؛ هم مذاکرات در سطح دولتکنیم. ما اهل مذاکرهکنیم، ]امّا[ با آمریکا نمیمی

 «کنیم جز با آمریکا.همه مذاکره میایم و با سطح اقوام، هم مذاکرات در سطح ادیان؛ ما اهل مذاکره

ا، هها موفق شده بودند که در توافق برجام، کانال های نفوذ متعددی را تعبیه کنند تا از طریق آن کانال آمریکایی

نه تیم مذاکره ضربات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی و امنیتی زیادی به جمهوری اسالمی ایران وارد کنند. متأسفا

نتقدین برجام، ما متوجه این کانال های نفوذ نشده بود، بلکه در مقابل هشدارهای مکرر رهبری نظام و کننده نه تنه

نفوذ  مجدداً نسبت به مسئله 94مهر  15کردند تا این موارد را توجیه کنند! لذا مقام معظم رهبری در تاریخ سعی می

ی آمریکا با جمهوری اسالمی ایران، یعنی مذاکره»ویند: گدشمن هشدار داده و باز هم از ممنوعیت مذاکره با آمریکا می

ظیم امروز غول ع نفوذ؛ تعریفی که آنها برای مذاکره کردند این است و آنها میخواهند راه را برای تحمیل باز کنند.

هر  آمریکا، تبلیغاتی دنیا در مشت آمریکا است؛ امروز جریان صهیونیستِی بشّدت دشمن بشریّت و دشمن فضیلت، با

ی با اینها یعنی راه را باز کردن برای آید بیرون و با هم هستند. مذاکرهدو در یک لباسند، دستشان از یک آستین می

های سیاسی و امنیّتیِ کشور نفوذ کنند. ی فرهنگی، هم در زمینهی اقتصادی، هم در زمینهاینکه بتوانند هم در زمینه

ای، هرجا فرصت پیدا کردند و میدان به آنها داده شد، یک نفوذی هسته در همین مذاکرات مربوط به مسائل انرژی

ی با آمریکا ممنوع است کردند، یک حرکت مضرِّ برای منافع مّلی انجام دادند؛ آنچه ممنوع است این است. مذاکره

 «شماری که دارد و منفعتی که اصاًل ندارد.خاطر ضررهای بیبه

ه به مجلس ـ عمل ی خود ـ یعنی الزام دولت به ارائه توافق برجام در قالب یک الیحپس از آنکه مجلس به وظیفه قانون

 29در تاریخ  نکرد، و در یک همراهی مغایر با قانون اساسی، با اجرای برجام توسط دولت موافقت کرد؛ رهبری نظام

محصول مذاکرات »کنند: ییس جمهور، نظر خویش را در مورد برجام چنین اعالم مای خطاب به رئ، طی نامه94مهر 

صورت  که در قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعف های ساختاری و موارد متعددی است که در

 10«تواند به خسارت های بزرگی برای حال و آینده کشور منتهی شود.فقدان مراقبت دقیق و لحظه به لحظه، می

صورت گرفته را به خوبی از تک تک کلمات فوق  معظم رهبری از توافقتوان شدت ناراحتی و عدم رضایت مقام می

 دانند.می "دربردارنده خسارت های بزرگ برای حال و آینده کشور"مشاهده کرد. رهبری نظام، توافق برجام را 

ند، این سخن که رهبری موافق این توافق هست»دارند: استاد حسن رحیم پور ازغدی نیز در همین رابطه اظهار می

 «  کذب محض است.

شرط گذاشتند که متأسفانه  9خطاب به آقای حسن روحانی، برای اجرای برجام  1394مهر  29رهبری نظام در نامه 

آقای روحانی به اغلب آن شرط ها عمل نکرد. اولین شرط اجرای برجام آن بود که رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا 

های ذکر شده در برجام در همان روز اول اجرای برجام ی بدهند که کلیه تحریمبه جمهوری اسالمی ایران تعهد کتب

همگی لغو شوند نه تعلیق. آقای حسن روحانی ادعا کرد که آنها این تعهد را داده اند؛ در صورتی که این ادعا به هیچ 

این به بعد، هر نوع تحریمی  وجه صحت نداشت و آنها چنین تعهدی به ایران نداده بودند. شرط دوم آن بود که اگر از

با هر بهانه ای مانند موشکی، حقوق بشر و یا تروریسم، علیه جمهوری اسالمی ایران وضع شود، این اقدام به منزله 
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باشد و دولت باید برجام را متوقف کند. اما هم دولت آمریکا و هم اتحادیه اروپا، پس از اجرای برجام، نقض برجام می

دید علیه ایران وضع کردند، اما آقای حسن روحانی ـ برخالف دستور رهبری ـ نه تنها حاضر نشد های جبارها تحریم

که اجرای برجام را متوقف کند، بلکه به آن سرعت هم داد! مثالً دولت آمریکا قانون نقض ویزا را زمانی از تصویب گذراند 

  کردند که نکردند.متوقف میکه ایران هنوز به همه تعهداتش عمل نکرده بود و باید برجام را 

کشور که عمدتًا  38ع ، دولت آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر مبنای آن، اتبا1394ماجرا از این قرار بود که در آذر 

ین قانون در واقع اروپایی هستند، در صورت سفر آنها به ایران، با محدودیت اعطای ویزای آمریکا مواجه خواهند شد. ا

ای به جواد ظریف نوشت و ادعا کرد د اما جان کری وزیر خارجه آمریکا، برای فریب مقامات ایرانی، نامهنقض برجام بو

راقچی، معاون وزیر عکه دولت آمریکا به گونه ای این قانون را اجرا خواهد کرد که مانع اجرای برجام نشود! آقای عباس 

آقای »ران، گفت: زیر خارجه آمریکا به وزیر امور خارجه ایخارجه و رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام، در مورد نامه و

ای به دکتر ظریف نوشت. این نامه از سوی وزیر خارجه آمریکا یک تعهد حقوقی کری وزیر خارجه آمریکا، دیروز نامه

جرا خواهد ای ا رود. آقای کری در این نامه اطمینان داده دولت آمریکا قانون مربوط به لغو روادید را به گونهبه شمار می

ریکا را دارد و کرد که هیچ تأثیری بر اجرای موفق برجام نگذارد. این یک نامه معمولی نیست. امضای وزیر خارجه آم

های با امضای هاجرای موفق برجام را تضمین کرده است. این نامه به امضای وزیر خارجه امریکا رسیده که همچون نام

ه اجرای کو سیاسی برای آن کشور است. این اطمینان برای ما به وجود آمده رئیس هر دولت، دارای تعهد حقوقی 

گذارد. آقای کری این تضمین را به عنوان وزیر خارجه آمریکا، به صورت قانون لغو روادید، تأثیری بر اجرای برجام نمی

  11«داده است.کتبی با امضای رسمی

کنند اما به اده لوحی، باز هم به وعده فریب شیطان اعتماد میس بینیم که مقامات وزارت خارجه، چگونه در نهایتمی

 کنند. هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن دولت آمریکا، اعتنایی نمی

داری آمریکا با صدور ، یعنی در همان روز آغاز اجرای برجام، وزارت خزانه1394دی ماه  27حدود یک ماه بعد، در 

های ایران، به واسطه ارتباط با برنامه موشکی ایران، ها و افراد جدید به فهرست تحریمای از افزودن نام شرکتانیهبی

های جدیدی که تحریمخبر داد. یعنی نشان دادند که نه تنها بنا ندارند قانون محدودیت صدور ویزا را کنار بگذارند، بل

داری آمریکا، در اولین روز اجرای بین معاون وزارت خزانهدر این رابطه، آدام زوکنند. های قبلی اضافه میرا هم به تحریم

های ایران های ضد فعالیتایم که ایاالت متحده، با قدرت تحریمما همواره به صراحت اعالم کرده»برجام تاکید کرد: 

ای، نقض حقوق نطقهموریسم، بی ثباتی خارج از برنامه جامع اقدام مشترک را، از جمله در ارتباط با حمایت ایران از تر

 12«دهد.ادامه می های بالستیک،بشر و برنامه موشک

 اما این موارد نیز باعث نشد که مقامات دولتی از خواب سنگین خود بیدار شوند!

ما » ، در اظهاراتی کامالً خالف واقع، در همایش استانداران اظهارداشت:1394حسن روحانی اما در تاریخ اول بهمن 

پرسند که بدون استثنا تقریباً به تمام اهداف اصلی خود در مذاکرات دست یافتیم!... االن هم برخی مسئولین از من می

ای هایی که در رابطه با هستهها خواب است یا بیداری، چرا که سخت است باور کنیم. بانکآیا برداشته شدن این تحریم

شد و بانکها در حال تماس هستند و همین دیروز پولهایی را از این بانک تا آن شان برداشته تحریم شده بودند، تحریم

بانک جابجا کردیم و بانک مرکزی در حال فعال کردن شعب خود است و تحریم همه بانکها و همه بیمه و همه 

  13«کشتیرانی، برداشته شدند.



های ها لغو شده، نه روابط بانکی با بانکتحریم اما خیلی طول نکشید که مشخص شد بر خالف ادعاهای آقای روحانی، نه

های خارج را به داخل کشور منتقل تواند پول های بلوکه شده در بانکبزرگ خارجی برقرار شده، نه بانک مرکزی می

 توانیم به داخل کشور بیاوریم.توانیم باز کنیم، و نه پول نفت را میکند، نه یک حساب بانکی در خارج می

ه باز هم از دولت ها که عقب نشینی های پی در پی دولت روحانی را در ماجرای برجام دیده بودند، برای اینکآمریکایی

که وزیر خزانه  یازدهم امتیازات بیشتری بگیرند، شروع کردند به اعمال فشارهای جدید. یکی از این فشارها این بود

جاری و اقتصادی با آنان خواست تا از انعقاد قراردادهای ت داری آمریکا به بسیاری از کشورها سفر کرد و از دولت های

ها، چنین ، به خباثت جدید آمریکایی1394بهمن  28رهبری نظام در تاریخ جمهوری اسالمی ایران خودداری کنند. 

ارها کنیم که سرمایه گذها دو سه روز قبل از این، یکی دیگرشان مجدداً گفت ما کاری میآمریکایی»کنند: اشاره می

شود اعتماد کرد، معنایش ها نمیجرئت نکنند بروند ایران سرمایه گذاری کنند. این که بنده ده بار گفتم به آمریکایی

مام تگوئیم اینها غیر قابل اعتمادند، معنایش این است... دو سال چک و چانه بزنند، بعد که قضایا این است. این که می

خواهیم تحریم جدید بگذاریم برای این که سرمایه گذار خارجی تهدید کنند که میشد، بگویند حاال ما نمی گذاریم، و 

شود انسان کنند به این! آمریکا این است. در مقابل این دشمن نمیبترسد، واهمه کند و نزدیک نیاید؛ تصریح هم می

 14«شود انسان حمل بر صحت بکند.چشم خود را ببندد، نمی

، آن شد که دولت حسن روحانی نتواند در عوض امتیازات 94تا  92های آمریکا طی سالنتیجه خباثت های متعدد 

 95فروردین  فراوانی که به دشمن داده بود، به هیچ دستاورد ملموسی دست یابد. مقام معظم رهبری، در سخنان اول

در همین توافقی هم » ی فرمایند: مکنند. ایشان تعبیر می "خسارت محض"خود در مشهد مقدس این وضعیت را به 

ها به آنچه وعده داده بودند عمل نکردند و کاری را که باید ای کردیم، آمریکاییهسته ها در مسئلهکه ما با آمریکایی

داریم و روی کاغذ هم برداشتند امّا از طرق دیگر ها را برمیاند که ما تحریمها گفتهکردند انجام ندادند... آمریکاییمی

وجود نیاید و تحقّق پیدا نکند. بنابراین، کسانی که امید می بندند ها مطلقاً بهکنند که اثر رفع تحریمیجوری عمل م

ی توافقی برسیم ـ یعنی ما یک تعّهدی بکنیم، به اینکه بنشینیم با آمریکا در فالن مسئله مذاکره کنیم و به یک نقطه

عمل کنیم ]امّا[  د که ما ناگزیر باید به همه تعهّدهای خودکننطرف مقابل هم یک تعّهدی بکند ـ از این غفلت می

های مختلف، با خدعه، با تقلّب سر باز میزند و به تعهّدهایی که کرده است، عمل طرف مقابل با طُرق مختلف، با شیوه

  15«ارت محض.بینیم؛ یعنی خسکند. این چیزی است که ما امروز در مقابل چشم خودمان داریم مینمی

کنند. یعنی برجام، چیزی می "خسارت محض"ی رهبری نظام، از دو سال و نیم مذاکرات بیهوده با آمریکا، تعبیر به یعن

 جز خسارت محض برای جمهوری اسالمی ایران نداشته است. 

شود میبه آمریکا ن بنده صد بار گفته ام که»نیز در دیدار با کارگران می فرمایند:  1395اردیبهشت  8ایشان در تاریخ 

ها با ایران معامله کنند، اما در عمل نویسند که بروند بانکشود. روی کاغذ میاعتماد کرد؛ حاال دارد کاماًل روشن می

کنند که کنند، اما در عمل کاری میها هراس می اندازند که آنها نزدیک نیایند... بخشنامه صادر میجوری در دل بانک

 «یه دار خارجی جرئت نکند بیاید سرمایه گذاری کند.بانک جرئت نکند جلو بیاید، سرما

شوند به این شکست بزرگ اعتراف کنند، در موقعیت های مختلف، از برجام اما برخی مسئولین که باز هم حاضر نمی

 و... "آفتاب درخشان  "، "دستاوردی بزرگتر از انقالب اسالمی  "، "فتحی بزرگتر از فتح خرمشهر  "با تعابیری مانند 

 16کنند!! یاد می



ای، این مذاکرات ، در جمع بندی مذاکرات هسته95خرداد  14مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال امام خمینی، در 

دیم، آمریکا کوتاه را یک تجربه تاریخی برای ملت ایران دانستند که هر کجا ما از مواضع خود کوتاه آمدیم و تنازل کر

کند، اگر م کار میهر فردی و جریانی که برای اسالم و به نام اسال». ایشان فرمودند: نیامد و دست از دشمنی برنداشت

ای اکرات هستهبه آمریکا اعتماد کرد، خطای بزرگی مرتکب شده و سیلی اش را خواهد خورد... یک تجربه ای ما در مذ

ریکا دست از نقش تنازل هم بکنیم، آمپیدا کردیم؛ این تجربه را نباید فراموش کنیم، این تجربه این است که اگر ما 

اید دارد... اول با زبان و با لبخند و با تبسم وارد میدان خواهد شد، بعد در عمل، کاری را که بمخرب خودش برنمی

 «رای ملت ایران.بدهد؛ این شد یک تجربه کند و تعهد خودش را انجام نمیانجام بدهد، دبه می

آمریکا دشمنی »گویند: ، از علت مخالفت خود با مذاکره با آمریکا، چنین می95رداد م 11مقام معظم رهبری باز هم در 

شود وارد مذاکره شد. این که کند... با این دشمن نمیاست که در عمل از نقض عهد هیچ ابائی ندارد و نقض عهد می

یکا داریم، با ... مشکالتی که با آمرکنیم، علتش این استا مذاکره نمیکنم که با آمریکبنده سالها است دائم تکرار می

شود... شش ماه هم از امضای برجام می گذرد، هیچ تأثیر محسوس و ملموسی هم در وضع معیشت مذاکره حل نمی

های ظالمانه برداشته بشود. ها بود؛ برای اینکه تحریممردم به وجود نیامده است؛ خب، برجام اصالً برای برداشتن تحریم

 «است؟ مگر غیر از این

ها علیه ایران برطرف نشد، بلکه بیشتر کنند که در اثر برجام، نه تنها دشمنی، تصریح می1396مهر  26ایشان در تاریخ 

به القائات دشمن نباید اعتنا »ها بوده است. ایشان می فرمایند: هم شد و اصوالً برجام به نفع آمریکا و به نفع اروپایی

ها برطرف میشود. شد که اگر توافق بکنیم، دشمنیجور القا مینند؛ در قضیّه برجام اینککرد. یک چیزهایی را القا می

ها برطرف که نشده، زیادتر هم شده. این کنند. خب توافق هم کردیم، ]امّا[ دشمنیاگر توافق نکنیم، با ما دشمنی می

ع آنها است؛ هم به واهد شد... برجام به نفالقای دشمن بود که اگرچنانچه توافق نکنیم یا دیر بجنبیم، چنین و چنان خ

 «ع آمریکا است؛ طبیعی است که بخواهند پاره نشود.ها است، هم به نفنفع اروپایی

ها را در قضیّه برجام مشاهده کردیم. در ما خودمان اتّکاء به خارجی»می فرمایند:  96بهمن  29و باالخره در تاریخ 

 71«.م به اینها و از اعتمادمان سودی نبردیمای، اعتماد کردیقضیّه مذاکرات هسته

ترین دستاورد تاریخ ایران! نشانه تسلیم الفتوح! آفتاب تابان! معجزه قرن! بزرگهمان جماعتی که تا دیروز برجام را فتح

دانستند خوردن تاریخ به نفع ایران! پیروزی بزرگتر از فتح خرمشهر! و...میهای بزرگ در برابر اراده ملت! ورقهمه قدرت

دانستند، حاال که کار به اینجا رسیده و دستاورد برجام، از دانی و تدبیر خود میو با غرور و نخوت، آن را ثمره کار

های نخبگان و دلسوزان، مو به مو و واژه به واژه درست بینیتبدیل شده و همه پیش "تحقیقاً هیچ"به  "تقریبًا هیچ"

اند! را با اجازه رهبری طی کرده زئیاتکنند که همه جاز آب درآمده، حاال به جای عذرخواهی از مردم، به دروغ ادعا می

ات و دستورات و ما در این بخش نشان دادیم که جناب حسن روحانی و جواد ظریف، با بی اعتنایی به هشدارها و تذکر

 ند. متعدد رهبری نظام، باعث به وجود آمدن این خسارت محض شدند و باید از مردم و رهبری، عذرخواهی کن

 ها: پی نوشت

 1392آبان  12طالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری. پایگاه ا .1

 . سایت کامران غضنفری "برجام، زمینه ساز براندازی جمهوری اسالمی ایران  " .2



  1392بهمن  28پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.  .3

  1393مرداد  22پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.  .4

  1393شهریور  8و نیز: خبرگزاری فارس.  1393شهریور  8سایت حسن روحانی.  .5

  1393شهریور  30سایت الف.  .6

  1394فروردین  20پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.  .7

  1394فروردین  25و نیز: سایت دانا.  1394فروردین  25سایت صراط نیوز.  .8

  1394تیر  29و نیز: سایت خبر آنالین.  1394تیر  29خبرگزاری ایسنا.  .9

  1394مهر  29خبرگزاری مهر.  .10

  1394آذر  30و نیز: سایت جمهوری اسالمی.  1394آذر  30خبرگزاری تسنیم.  .11

  1394دی  29سایت فردا نیوز.  .12

  1394پایگاه اطالع رسانی رئیس جمهور ما. اول بهمن  .13

    1394بهمن  28پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.  .14

  1395فروردین  18و نیز: خبرگزاری میزان.  1395سایت نور آنالین. اول فروردین  .15

  1395دی  19و نیز: خبرگزاری فارس.  1394تیر  23خبرگزاری مهر.  .16

 1396بهمن  29پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.  .17

 ای های جدید پس از مذاکرات هستهتحریم

رحی را تصویب ( یعنی حدود پنج ماه پس از توافق برجام، ط94آذر  17) 2015دسامبر  8مجلس نمایندگان آمریکا روز 

گیرد. کرده اند، در نظر میکشور که بدون ویزا به آمریکا سفر می 38ای را برای شهروندان های تازهکرد که محدودیت

کشورهای  پنج سال گذشته به کشور در 38آمریکا، اگر شهروندان این  2016از متن بودجه سال  203بر اساس فصل 

توانند مانند گذشته حامی تروریسم از نظر وزارت خارجه آمریکا )ایران، عراق، سودان و سوریه( سفر کرده باشند، نمی

 1بدون ویزا وارد آمریکا شوند.

حاال اگر برای کردند، این یعنی شهروندان عمومًا اروپایی که پیش از این بدون روادید به سادگی به آمریکا سفر می

و فرآیند صدور  گردش، تجارت یا هر دلیل دیگری به ایران سفر کنند، برای سفر به آمریکا گرفتار روند بررسی سوابق

کنیم که ای اجرا میای خطاب به ظریف گفته بود: ما این تغییرات را به گونهروادید خواهد شد. اما جان کری طی نامه

 مشروع ایران ایجاد نکند.هیچ مانعی برای منافع اقتصادی 

ها کرد تا تخلف آمریکاییبا این وجود و درحالی که عباس عراقچی با مانور دادن روی نامه وزیر خارجه آمریکا، تالش می

صوص اجرای برجام از تعهدات خود در برجام را به گونه ای دیگر معرفی نماید و عنوان کند که این قانون، مانعی در خ

ن است که تعهد آشت، اما ممانعت امریکا از ورود خبرنگار بی بی سی فارسی به این کشور، حاکی از در پیش نخواهد دا

ز غلط از آب کتبی جان کری برای جلوگیری از اجرای این قانون، نتوانست کاری از پیش ببرد و توجیهات عراقچی نی

 2درآمده بود.

کشور به ایران خواهد بود که اکنون چنین  38ن این ائر منفی این قانون، بر سفرهای کاری و گردشگری شهروندا

کند. این شهروندان با سفر به ایران، خود را از سفر بی دردسر به آمریکا محروم سفرهایی را با یک مانع رو به رو می



ور تواند بازرگانان را از سفر به ایران منصرف کند و همزمان به صنعت گردشگری کشکنند. این موضوع همچنین میمی

 3.افکندنیز ضربه بزند. این قانون بر بهتر شدن روابط تجاری و اقتصادی به ویژه میان ایران با اروپا و ژاپن هم سایه می

رست دو هفته به عنوان چهل و پنجمین رییس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد، د 1395دونالد ترامپ که اول بهمن ماه 

اعالم کرد نام  95بهمن ماه  15کا در تاریخ زد. به طوری که خزانه داری آمری ها علیه ایران را کلیدبعد، اولین تحریم

ها های خود قرار داده است. اعالم این تحریمشرکت مرتبط با برنامه موشکی ایران را در فهرست تحریم 12فرد و  13

بود که به ایران اخطار  گرفت که مایکل فلین، مشاور امنیت ملی وقت کاخ سفید، گفتهدو روز بعد از آن صورت می

 دهد. می

های حساس به شرکت و فرد خارجی دیگر را به بهانه انتقال فناوری 30ها، دولت ترامپ تنها دو ماه بعد از این تحریم

اعالم شد نهادها و افرادی در چین، امارات  96فروردین  4ها که روز هایی جدید تنبیه کرد. این تحریمایران با تحریم

داد که به ادعای آمریکا، خدمات و کاالهایی را برای برنامه موشکی بالستیک ده و کره شمالی را هدف قرار میعربی متح

 4اند.اند و یا به برنامه تسلیحاتی کره شمالی و سوریه کمک کردهدر اختیار ایران قرار داده

مسائل حقوق بشری ادامه داد. این بار سازمان  ادنها را با بهانه قرار دبیست روز بعد، خزانه داری آمریکا زنجیره تحریم

سازمان زندان ها و مدیر کل سابق زندان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی« سهراب سلیمانی»زندان های تهران و 

 تحریم شدند.« نقض جدی حقوق بشر»های استان تهران، با ادعای 

های جدیدی علیه ای ایران تحریمهای هستهتعلیق تحریمسرانجام، دولت دونالد ترامپ حدود یک ماه بعد، همزمان با 

اعالم شدند، هفت  96 اردیبهشت 27های جدید که روز تهران، باز هم به بهانه فعالیت های موشکی وضع کرد. تحریم

  5شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و چینی را هدف قرار دادند.

های جدید جمهوری اسالمی ایران موسوم های طرح تحریممم، اکثریت سنای آمریکا به مت96خرداد ماه  25در تاریخ 

های جدیدی علیه ایران به رأی دادند. این طرح خواستار اعمال تحریم« کننده ایرانثباتمقابله با اقدامات بی»به طرح 

اند( و نقض دهای مقاومت )که واشنگتن آنها را تروریستی میبهانه برنامه موشکی، انتقال تسلیحات، حمایت از گروه

ترین بسته توان بزرگرا می 772ادعایی حقوق بشری است. تحریم جدید سنای آمریکا علیه ایران موسوم به تحریم اس

 6ریزی شده است.تحریم اقتصادی دانست که تاکنون علیه یک کشور برنامه

های تروریستی است. در این نویژگی مهم این طرح، قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در فهرست سازما

قرار  13224های دستور اجرایی روز سپاه را مشمول تحریم 90جمهور آمریکا تکلیف شده است که طی طرح به رئیس

های تروریستی ذیل دستور اجرایی مذکور، همه ارکان و نهادهای سپاه، دهد. با قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان

کننده این است که افراد و نهادهایی که ارتباط کاری با سپاه قسمت خطرناک و نگرانتروریستی محسوب خواهند شد. 

ی نمونه، سپاه باید تحریم شوند و در فهرست تحریمی آمریکا قرار گیرند. برا 13224دارند، به موجب دستور اجرایی 

یکا، حمایت وزارت خارجه آمرقدس ایران چندین سال است که در فهرست تحریم قرار دارد و دلیل آن براساس ادعای 

 از گروه طالبان بوده است.

االنبیاء سپاه پاسداران آین طرح خارج از تصور است؛ چرا که فقط در یک مورد قرارگاه سازندگی خاتمابعاد تحریمی

کند. براساس این طرح خطر قرار گرفتن در شرکت اقتصادی همکاری می 500انقالب اسالمی با بیش از دو هزار و 



شود که این طرح را در کنار تر میکند. وضعیت وقتی بغرنجها را تهدید میهرست تحریمی آمریکا همه این شرکتف

گیرد، به موجب قانون تحریمی قرار می SDNقرار دهید. وقتی یک فرد یا نهاد ایرانی در فهرست تحریمی  IFCAقانون 

IFCA ه مالی اجازه ارائه خدمات بانکی مستقیم یا غیر مستقیم شود و هیچ مؤسسهای ثانویه بانکی میمشمول تحریم

های تروریستی قرار بگیرد، با اگر سپاه پاسداران انقالب اسالمی در لیست سازمان به آن فرد یا نهاد تحریمی را ندارد.

شود تا میسبب  مند با ساختارهای دولتی و غیردولتی است،توجه به آنکه سپاه یک نهاد رسمی و دارای روابط نظام

بروند. این اتفاق همانند یک سیاه بخش زیادی از حاکمیت اعم از دولت یا سایر قوا و نهادها به درون لیست تحریمی

کند. حتی قابل تصور است که بانک بینی نیست را تحریم میکند و تعداد زیادی از نهادها که قابل پیشچاله عمل می

 .دوباره به لیست تحریم بازگرددمرکزی که در برجام از تحریم خارج شد، 

ست. همچنین برجام، وضع قوانینی که مانع عادی شدن روابط اقتصادی ایران شود، ممنوع ا 29و  28براساس بندهای 

ای شناخته های سازمان ملل، تحریم مرتبط با هستههای موشکی که در این قانون قرار دارد، براساس قطعنامهتحریم

فرد و نهاد  200یل آنکه حدود پس از برجام به دل.ای جدید ممنوع استرگونه تحریم هستهشده و طبق برجام وضع ه

المللی حاضر نشدند روابط بانکی با ایران های بزرگ بینیک از بانکقرار داشتند، هیچ SDNایرانی در فهرست تحریمی 

رو نتیجه با تنبیه شدید مالی آمریکا روبهآمریکا را نقض کنند و در  ترسیدند مقررات تحریمیبرقرار کنند؛ چرا که می

های کوچک کردند؛ اما همین بانکهای کوچک حاضر به پذیرش خطر همکاری شده و همکاری میشوند. فقط بانک

هاد ایرانی وارد نیز وسواس زیادی برای رعایت قوانین تحریمی داشتند. حاال فرض کنید به یک باره چند هزار فرد و ن

شود با ایران همکاری کند. شوند. طبیعی است که در آن زمان هیچ بانکی ولو کوچک حاضر نمییاین فهرست تحریم

 7گردد.پس وضعیت به پیش از برجام یا حتی بدتر از آن برمی

های اقتصادی، تجاری ایران را با برچسب کمک به برنامه نظامی، وارد چارچوب باشد که کلیه مزیتدشمن درصدد می

کند ـ تنها در دهد که دشمن ـ بر خالف آنچه ادعا میساختار اداره کشور را فلج کند. این رویکرد نشان میتحریم نماید و 

ملیاتی کرده عپی کنترل نفوذ خارجی ایران نیست، بلکه با یورش مستقیم به انسجام ملی، نقشه براندازی اصل نظام را 

  8است.

سانه اروپای خوب ـ را نیز باید پایانی بر اف 2231قالب برجام و قطعنامه همچنین اظهارات و اقدامات مقامات اروپایی در 

 خواه بد نیز به تاریخ پیوسته است !خوب و جمهوری راتها است که دموککه مدتآمریکای بد دانست؛ چنان

ه کشور بستن به دشمنان قسم خوردبا این اوصاف مشخص نیست که دولتمردان چه اصراری به این همه اعتماد و دل

 9دارند؟

ها، با این تحریم»های سنای آمریکا علیه کشورمان اظهار داشت: رضا سراج کارشناس مسائل استراتژیک، با اشاره به تحریم

ای ها، به هر بهانهگذاری در ایران خواهیم بود و با این زیرساختما شاهد باز شدن دست آمریکا برای باال بردن ریسک سرمایه

  10«های جدیدی را به ما تحمیل کنند.تحریمتوانند می

ها مواجهیم که نوع با نسل جدیدی از تحریم»دارد: دکتر فؤاد ایزدی، استاد دانشگاه تهران نیز در همین رابطه اظهار می

ها، ن تحریم، نسبت به ایهای قبل از برجامسابقه است و از این جهت تحریمادبیاتی که در آن استفاده شده، قبالً نبوده و بی

های بزرگ اروپایی خصوصی مالی و نقل و انتقاالت پولی است. بانک های بانکی،مشکل ما حوزه .تر بوده استبسیار ضعیف

های آمریکایی ها از تحریمهای اروپایی نیز آنها را برای همکاری با ایران تشویق کنند، این بانکهستند و حتی اگر دولت

  11«خوف دارند.



های های قبلی لغو نشدند، بلکه تحریمه که از مطالب فوق مشخص است، پس از توافق برجام، نه تنها تحریمهمان گون

 ر و امید!های مدعیان تدبیهای قبلی اضافه شدند و این یعنی شکست کامل سیاستگسترده تری نیز به تحریم

 ها: پی نوشت

  1394آذر  29خبرگزاری میزان.  .1

  1394دی  30سایت رجا نیوز.  .2

  1394آذر  20سایت همشهری آنالین.  .3

 1396فروردین  5خبرگزاری مهر.  .4

  1396اردیبهشت  28سایت شبکه خبر.  .5

  1396خرداد  25خبرگزاری تسنیم.  .6

 1396روزنامه وطن امروز. دوم مرداد  .7

  1396خرداد  26نسیم آنالین.  .8

  1396شهریور  13سایت رجا نیوز.  .9

  1396خرداد  27خبرگزاری فارس.  .10

  1396خرداد  27خبرگزاری فارس.  .11

 های پی در پی عدم واکنش جدی نسبت به تحریم

ای خطاب به آقای حسن روحانی، ابتدا نظر خویش مبنی بر عدم رضایت در نامه 1394مهر  29مقام معظم رهبری در تاریخ 

ط ابهام و ضعف گرفته است، دچار نقامحصول مذاکرات که در قالب برجام شکل »از مفاد برجام را چنین ابراز کردند که: 

میتواند به خسارت های بزرگی  لحظه،به های ساختاری و موارد متعدّدی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه 

ایشان سپس اجرای برجام از سوی دولت را مشروط به رعایت شروط گوناگونی « ی کشور منتهی شود.برای حال و آینده

، از آنجا که پذیرش اوالً»رعایت آنها، دولت حق اجرای برجام را نداشت. در بخشی از این نامه، چنین آمده: کردند که بدون 

ی اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریمهای ظالمانه

های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرف های است تضمین برجام به بعد از اقدام های ایران موکول گردیده، الزم

ها است. در اعالم ی اروپا مبنی بر لغو تحریمجمهور آمریکا و اتّحادیهی آن اعالم کتبی رئیسمقابل، تدارک شود، که از جمله

شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر ها بکّلی برداشته ح شود که این تحریمجمهور آمریکا، باید تصریی اروپا و رئیساتّحادیه

ساله، وضع هرگونه ی هشتی نقض برجام است. ثانیاً، در سراسر دورهمنزلهها باقی خواهد ماند، بهکه ساختار تحریماین

وسّط هر یک از ی تروریسم و حقوق بشر( تهای تکراری و خودساختهای )از جمله بهانهتحریم در هر سطح و به هر بهانه

ی مجلس، اقدام های مصوّبه 3طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند  کشورهای

  1«الزم را انجام دهد و فعّالیّت های برجام را متوقّف کند.

پس از آنکه دولت آمریکا چند تحریم جدید علیه جمهوری اسالمی ایران وضع کرد، طبق دستور رهبری نظام، دولت موظف 

بود اجرای برجام را متوقف کند و با اقدامات آنها مقابله کند. اما متأسفانه نه تنها از اجرای دستور رهبری خودداری کردند، 

اقدام متناسب و متقابل دولت »رجام را سرعت دادند! همچنین در قانون که درست برعکس آن عمل نموده و اجرای ب

دولت موظف است هرگونه »مصوب مجلس شورای اسالمی، تاکید شده است که: « جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام

حریم تحت هر عنوان های لغو شده و یا وضع تها، یا بازگرداندن تحریمعدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم

دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف 



آمیز جمهوری اسالمی ایران را سامان دهد. به طوری که ظرف مدت دو سال، ای صلحنماید و توسعه سریع برنامه هسته

 « و نود هزار سو افزایش یابد.سازی کشور به یکصد ظرفیت غنی

 از سوی  در مقابل نقض مکرر برجام« حفظ برجام به هر قیمت»اما متأسفانه دولت جناب روحانی با سیاست انفعالی 

های تری به خود بگیرد. گستاخیهای ضد ایرانی دولت آمریکا، هر روز ابعاد گستردهآمریکا، موجب شده است تا تحریم

 شود ولی دولت روحانی به فشار ایمیلی، پیام توئیتری و گالیه محترمانه بسنده کرده است و جالبمی آمریکا هر روز بیشتر

  2کند!آنکه، اقدامات نمایشی خود را به عنوان اقدام متقابل معرفی می

اقدام جدی  گونه با کمال تعجب، آقای حسن روحانی نه تنها اجرای برجام را متوقف نکرد، بلکه به آن سرعت هم داد و هیچ

های جدید آمریکا انجام نداد. یعنی صریحاً دستورات رهبری را نادیده گرفت و همچنان به مسیر نیز برای مقابله با تحریم

 اشتباه و خسارت بار خود ادامه داد. 

رغم برجام، ه علیککه جان اسمیت، رئیس اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا، اعالم کرد  94دی ماه  23از 

با امضای « هامادر تحریم»که قانون موسوم به  96مرداد  11های اولیه دولت آمریکا با قوت ادامه خواهد یافت، تا تحریم

، سنای 95آذر  11 ترامپ اجرایی شد، آمریکا بارها و به صورت هدفمند، مواد برجام را نقض کرده است. به عنوان مثال، در

را تصویب کرد. این قانون به بهانه  ISAه تحریم ها علیه ایران موسوم بساله تحریم 10مدید رأی مثبت، ت 99آمریکا با 

یران را هدف تحریم ا های بانکی و نظامیکی ایران وضع شده و صنایع نفت و گاز و بخشای و برنامه موشهای هستهفعالیت

دهد ها این عالمت را به تهران مید که تصویب این تحریمها اعالم کردنها پس از تصویب این تحریمقرار داده است. آمریکایی

ها را به سرعت اعمال جمهوری آینده آمریکا توانایی آن را دارد که در صورت نقض برجام از سوی تهران، تحریمکه رئیس

 3است. کاکند. این در حالی است که مقامات ایران تأکید کردند تصویب این طرح به معنای نقض برجام از سوی آمری

های جدید جمهوری اسالمی ایران موسوم به های طرح تحریم، اکثریت سنای آمریکا به متمم96خرداد ماه  25در تاریخ 

های جدیدی علیه ایران به بهانه رأی دادند. این طرح خواستار اعمال تحریم« کننده ایرانثباتمقابله با اقدامات بی»طرح 

داند( و نقض ادعایی حقوق های مقاومت )که واشنگتن آنها را تروریستی میمایت از گروهبرنامه موشکی، انتقال تسلیحات، ح

ترین بسته تحریم اقتصادی توان بزرگرا می 772بشری است. تحریم جدید سنای آمریکا علیه ایران موسوم به تحریم اس

 4ریزی شده است.دانست که تاکنون علیه یک کشور برنامه

ر رصد و اقدامات ای پی در پی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران، مقامات ایرانی که دست اندرکاهدر مقابل این تحریم

 هایی از آن به این قرار است:نشان داده اند که نمونه« گفتاردرمانی»متقابل در برجام هستند، واکنش هایی از سنخ 

اکبر صالحی، رئیس سازمان زیر امور خارجه و علیوهایی جداگانه به محمدجواد ظریف، ، طی نامه95آذر  23حسن روحانی، 

ود، که نقض فاحش برجام ب ISA هایها دستور داد اقدامات الزم را در راستای مقابله با تصویب تحریمانرژی اتمی، به آن

اکبر یها ظریف موظف به پیگیری حقوقی شکایت ایران در کمیسیون مشترک برجام شد و علانجام دهند. بر اساس این نامه

 5ها برنامه ریزی و مطالعه کند.ای و سوخت آنهای هستهصالحی نیز موظف شد در حوزه طراحی پیشران

رح شکایت طنتیجه دستورات رییس جمهور این بود که نه ایران در نهایت در کمیسیون مشترک نظارت بر برجام معنا و 

 نرژی اتمی خبری شد!اای( در سازمان سوخت هسته ای )موتور زیردریایی باهای هستهکرد، و نه از طرح پیشران

ها عملی بسیار قبیح بود و در ها و افزایش تحریم: مصوبه سنای آمریکا در حمایت از تروریست96خرداد  19علی الریجانی، 

د و این کردنها را تصویب میها درگیر بودیم سنای آمریکا قوانین حمایت از تروریستحالی که ما در مجلس با تروریست

 دهنده آن است که از کمترین سطح عاطفه انسانی برخوردارند. ما پاسخ روشنی به اقدامات سنا خواهیم داد.نشان



ای برجام و اقدامات هیات عالی نظارت بر برجام، نتایج بررسی خود را پیرامون فرایند اجر :96خرداد  23محمد باقر نوبخت، 

سط امریکا یا سایر کشورها در بندی هیات مزبور این باشد که تخلف و نقضی توکند و چنانچه جمعطرف مقابل اعالم می

شود و طبق یک روال مشخص، طرف ناقض، بینی شده در خود برجام استفاده میهای پیشوجود آمده، از مکانیزمبرجام به

 گیرد.تحت تعقیب قرار می

گونه کنم که ملت ایران هیچین باره صحبت شده و تصور نمی: در هیات نظارت بر برجام هم در ا96مهر  20علی الریجانی، 

اند و همراه ایران نگرانی در این باره داشته باشند، چون حداقل قضیه این است که کشورهای دنیا متوجه موضوع شده

 .ر شدهستند... در این زمینه در هیات نظارت بر برجام بحث های طوالنی صورت گرفت و روی اقدامات متناسب فک

یتی اتحادیه نامه به خانم موگرینی مسوول سیاست خارجی و سیاست امن 10: وزیر خارجه در 96آبان  11عباس عراقچی،  

تک موارد های گذشته نیز تککننده برجام و کمیسیون مشترک برجام، این موارد را اعالم کرده است. در ماهاروپا و هماهنگ

 شده تا در کمیسیون مشترک سازمان ملل ثبت شود. نقض، بدعهدی و عدم پایبندی آمریکا ثبت 

لی هیئت در مورد عدم اقدام عم 96مرداد  6در همین رابطه، محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در 

را به نحو  هیات نظارت بر برجام، طی این مدت آن طوری که بایسته و شایسته است، نتوانست وظایف خود»نظارت گفت: 

ها علیه کشورمان ها و اقدامات ضد ایرانی آمریکا در اعمال تحریمو مناسب انجام دهد و رصد مناسبی از برنامهمطلوب 

جام از سوی طرف صورت دهد... بر اساس وظایف تشریح شده برای این هیات، آنها باید بعد از رصد و بررسی هرگونه نقض بر

دادند، در اسرع وقت انجام می ه به مثل و اقدام متقابل ارائه و اقدامات الزم راغربی، پیشنهادات و راهکارهای الزم را برای مقابل

 6«که این گونه نشد.

خبرگزاری صدا  در مصاحبه با 96مرداد  2همچنین دکتر فواد ایزدی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس سیاست خارجی، در 

فرادی هستند بسیاری از اعضای هیئت نظارت بر برجام ا» و سیما، روی نکته مهمی درباره عملکرد برجام انگشت گذاشت:

کردند. از این منظر، به طور ناخودآگاه برای آنان سخت است که مشکالت ساختاری برجام که تمام قد از برجام حمایت می

ر مذاکرات رگیدرا که از ابتدا هم وجود داشت بپذیرند. افرادی باید در هیئت نظارت بر برجام باشند که خودشان خیلی 

 7«روند.سمت توجیه برخی مشکالت می نباشند و از ابتدا نباید طرفدار برجام می بودند زیرا ناخودآگاه به

، تازه ترین و «هامادر تحریم»ها ـ معروف به تصویب و اجرای قانون کاتسا ـ قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم

های گسترده و دومینو وار که در لفافه تحریم حریمتنقض برجام تا به امروز بوده است. ترین تالش ایاالت متحده برای بزرگ

با « صادیجنگ اقت»سپاه، کل اقتصاد کشور را هدف گرفته و به تعبیر بسیار از کارشناسان سیاست خارجی، آغاز یک 

ب سنای آمریکا مرداد به تصوی 5در  به تصویب مجلس نمایندگان و 96مرداد  3جمهوری اسالمی ایران است. این الیحه در 

 8مرداد با امضای دونالد ترامپ به قانون تبدیل شد. 11رسید و در 

های وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی، آخرین ، پس از استماع گزارش96مرداد  9در جلسه هیئت نظارت در تاریخ 

 رسی اعضا قرار گرفت.و تبعات آن مورد بحث و بر وضعیت قانون تحریمی جدید آمریکا

بر ضرورت  وتأکید داشته  29و  28و  26اعضای هیات نظارت، بر نقض تعهدات آمریکا در برجام به خصوص مفاد بندهای 

 د.پاسخ مقتدرانه، متناسب و هوشمندانه جمهوری اسالمی ایران به موضع گیری های دولت آمریکا تاکید کردن

تی آمریکا در مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریس»یش نویس طرح قانون هیات نظارت، ضمن استقبال و حمایت از پ

حریکات بند برای واکنش متناسب به ت 16که در مجلس شورای اسالمی در دست بررسی بود، تصمیماتی را در « منطقه

رجه و سازمان امور خا از جمله وزارت آمریکا اتخاذ نمود که قرار شد متعاقبا توسط رئیس جمهور به دستگاه های ذیربط

 9انرژی اتمی ابالغ گردد.



مجلس و عضو هیئت نظارت بر برجام نیز همان روز در جمع خبرنگاران در قم گفت: در جلسه هیئت علی الریجانی رئیس 

شود و برخی یمورد تصمیماتی اتخاذ شد که برخی از آنها به اقدامات دیپلماتیک مربوط م 16نظارت بر برجام، درخصوص 

تک این جمهور تکها انجام دهند و مقرر شد رئیساقدامات را باید سازمان انرژی اتمی، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه

 های مربوطه ابالغ تا انجام شود.موارد را به دستگاه

 آن منتشر نشد! ایبندی این بود که هیچ خبری در باره محتو 16این مصوبه « محیرالعقول»البته نکته بسیار جالب و شاید  

خبر منتشر شده درخصوص »نوشت: « بندی اگر برای اجراست چرا محرمانه؟! 16تصمیم »ای با عنوان روزنامه کیهان در مقاله

ی واکنش بند 16جلسه هیئت نظارت بر برجام و اظهارات علی الریجانی، یک فصل مشترک دارد و آن اینکه، تصمیمات 

 و هیچ جزییاتی از آن منتشر نشده است.ایران به آمریکا، محرمانه مانده 

نشینی و یا قبعاین در حالی است که فلسفه اصلی اقدام متقابل، تاثیرگذاری بر رفتار طرف مقابل و وادار کردن آن به 

های بیشتر است. بر همین اساس معمواًل واکنش متقابل به صورت علنی خواهیحداقل منصرف کردن طرف مقابل از زیاده

ت نظارت شود تا از بیشترین میزان تاثیرگذاری برخوردار باشد. اما متأسفانه این رویکرد در اقدام اخیر هیئاعالم میو آشکار 

 بر برجام مشاهده نشد.

دهد که هیئت نظارت بر برجام، در این مدت به ها و نقض مکرر برجام درحالی رخ میآمریکایی در حال حاضر، بدعهدی

خی موارد به توجیه عهدشکنی د برگزاری جلسات بدون خروجی( و حتی سکوت و متأسفانه در برهای حداقلی )ماننواکنش

ام نداده است. طرف مقابل اقدام کرده است و در نهایت، واکنش درخوری در مقابله با نقض مکرر برجام توسط آمریکا انج

 10«رویه ناصواب خود شده است. روندی که در کنار انفعال دولت، موجب گستاخی طرف مقابل در ادامه دادن به

ریکا گفت: ، در دیدار جمعی از نخبگان سیاست خارجی آم96شهریور  28چندی بعد، حسن روحانی در سفر نیویورک و در 

چه خواهد  این که اگر آمریکا از تعهد خارج شود، ایران چه خواهد کرد، در زمان مشخص خودش، آن وقت خواهیم گفت»

گیری کردیم... دارد که نسبت به آن طرق مختلف در کشور بحث کردیم. در برخی از موارد تصمیمکرد. طرق مختلفی وجود 

 11«ن هیچ چیزی نیستیم.حل هایی پیش پای ما وجود دارد و نگراراه

ل جلسه هیات مهر، علی اکبر والیتی، عضو هیات نظارت، در نشست خبری خود در واکنش به قانون کاتسا، از تشکی 18در 

 در بعد از ظهر همان روز هم خبر داد و گفت نتایج جلسه هم متعاقبًا اعالم خواهد گردید. نظارت

بری از جلسه لیکن در کمال حیرت، نه تنها در آن روز جلسه ای در هیات نظارت تشکیل نشد، که تا چند هفته بعد هم خ

 نشد!

ها رسماً آغاز شد، لیکن هنوز ریکا، اجرای مادر تحریمآبان، طبق اطالعیه وزارت خزانه داری آم 9جالب تر این که در تاریخ 

زارت خارجه و شاهد هیچ خبری از اقدامات عینی و واقعی برای مقابله از سوی شورای عالی امنیت ملی و هیات نظارت، و

  12های مسوول نیستیم.سایر دستگاه

ت ملی و گزارش شش ماهه کمیسیون امنی آبان در مجلس بعد از قرائت سومین 10عباس عراقچی هم در جلسه علنی روز 

بینی های محتمل قابل دسترسی است. پیشبینی کردیم. گزینهما سناریوهای آینده را پیش»سیاست خارجی مجلس گفت: 

مریکا بخواهد انجام آبه مراجع ذیربط داده شده است و آن را به هیئت نظارت بر برجام ارائه کردیم. ما برای هر شرایطی که 

کنیم یستادگی میا 5+1یش بینی و آمادگی داریم و تمهیدات الزم اندیشیده شده است... با همکاری با سایر کشورهای دهد پ

 13«ودر صورت ضرورت برای هر سناریوی دیگری آمادگی داریم.

ه برجام باید دربار»در مصاحبه با روزنامه شرق گفت:  1395آذر  9عالوه بر این، علی شمخانی، دیگر عضو هیات نظارت، در 

هایی در برخی ابعاد برجام از سوی طرف غربی و آمریکایی مشاهده های متعددی داریم... تا این لحظه بدعهدیعرض کنم راه



ای را که وجود دارد فعال کند... ما نگران نیستیم چرا که قدرت شدهریزیتواند راهکارهای برنامهشده است که استمرارش می

 14«ای است.طور قطع، قدرت بازدارندههر کارکرد منفی طرف مقابل در اختیار داریم بهمانوری که در برابر 

، مشکلی که وجود همان گونه که مالحظه گردید، جز حرف و وعده برای مقابله، هیچ اقدام عملی انجام نگرفت. در این قضیه

رکت داشته و یا از شی هستند که در مذاکرات هایدارد آن است که افرادی که مسئول نظارت بر برجام هستند، اکثراً همان

شوند. گیر میآن حمایت کردند. در مدیریت دنیا سبکی داریم به این شکل که وقتی پروژه بزرگی مطرح هست، سه گروه در

کنند. متأسفانه در دولت جناب حسن گروه اول اتاق فکر طراحی، گروه دوم اجرا و گروه سوم هم پس از اجرا، ارزیابی می

جام نقش داشتند، وحانی، هر سه گروه تقریباً یکی هستند! یعنی همان هایی که در مذاکرات و تأیید توافق خسارت بار برر

 کنند!همان ها هم توافق را به اجرا گذاشتند و همان ها هم به عنوان ناظر بر برجام عمل می

اند، به دلیل در پیش مشخص است کسانی که در تحمیل این توافق خسارت بار به جمهوری اسالمی ایران نقش داشته

چ عکس العمل ، حاضر نیستند در برابر عهد شکنی های مکرر دولت آمریکا، هی"حفظ برجام به هر قیمتی  "گرفتن سیاست 

 جدی از خود نشان دهند. 

تر شود، پاسخ متقابلی ها شدیدتر و گستردهدهند که هر چقدر تحریم، به دشمن پالس میکنندگان برجاماین روزها، بزک

های های قدرت کشور نیز با برجامدریافت نخواهند کرد و دولت ایران آماده است تا خسارت محض برجام را به دیگر مولفه

دلیل کوتاهی شود، گستاخی و وقاحت بهریافت میبعدی تعمیم دهد. از سوی دیگر، آنچه از رفتار امروز دولتمردان آمریکا د

و اگر نسبت به این ظلم آشکار آنها واکنش دقیق و  ر از مسئولین ماستنشینی پی در پی دولتمردان و برخی دیگو عقب

  15شویم.های بیشتری مواجه میورزیمحکم نشان داده نشود، قطعاً در آینده با کینه
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 ایمصادره اموال جمهوری اسالمی ایران، پس از مذاکرات هسته

دولت های غربی که انفعال دولت روحانی در برابر فشارهای وارده را دیدند، شروع به ، 94پس از توافق برجام در تیر سال 

ضبط و مصادره اموال ایران در کشورهای مختلف کردند. آنها حتی احکامی که قباًل علیه ایران صادر شده بود اما جرئت 



یک دادگاه آمریکا به صورت یک طرفه و تنها ، 2012اجرای آن را نداشتند را نیز به اجرا گذاشتند. به عنوان مثال، در سال 

سپتامبر عنوان شده است کشورمان را محکوم کرده و حکم صادر 11های قربانیان با آنچه درخواست شماری از خانواده

 5میلیارد دالر خسارت به قربانیان این حمالت و پرداخت  2دانیلز، قاضی این دادگاه، ایران را به پرداخت کند. جورج بیمی

 .میلیارد دالر به عنوان جریمه محکوم کرد

کایی تا چند سال پس از صدور حکم با توجه به نبود امکان اخذ پول از ایران، اجرای این حکم باج خواهانه دادگاه آمری 

ا ههای بانک مرکزی ایران که به موجب تحریممیلیون دالر از دارایی 600مسکوت ماند تا اینکه آشکار شد یک میلیارد و 

 شود. مسدود شده بود، در شرکت کلیر استریم در لوکزامبورگ نگهداری می

سپتامبر، یک قاضی را در  11های قربانیان ، وکالی خانواده2015آن گونه که نیویورک تایمز گزارش داده است، در سال  

مزمان شکایتی هدامی به صورت لوکزامبورگ متقاعد کردند اموال بانک مرکزی ایران را بار دیگر مسدود کند. آنها در اق

 1.مریکایی شدندتنظیم کرده و خواستار صدور حکم درباره امکان استفاده از این اموال برای اجرای حکم غیابی دادگاه آ

یون دالر از میل 600یک قاضی در لوکزامبورگ، بی سروصدا دستور مسدود کردن یک میلیارد و  95لذا در اسفندماه سال 

ین مطلب را رد کرد ا 96مرکزی ایران را صادر کرد. اما ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در تیر ماه دارایی های بانک 

  2و گفت که اکنون پرونده در مرحله استیناف قرار دارد.

ید های مسدود شده ایران باحکم داد که دو میلیارد دالر از دارایی 95در موردی دیگر، دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت 

در مقر تفنگداران دریایی ایاالت متحده در بیروت و سایر  1983های سال های قربانیان آمریکایی بمبگذاریبه خانواده

 3حمالت مرتبط با ایران، پرداخت شود.

ان در این ها غیر دیپلماتیک ایرمیلیون دالر از محل دارایی 13به دنبال این اقدام، کانادا نیز با تبعیت از آمریکا حکم داد که 

 4اهلل و حماس پرداخت شود.های حزبکشور به خانواده قربانیان آمریکایی حمالت به اصطالح تروریستی گروه

هزار  500یون و میل 71و پرداخت  96پس از مطرح شدن مسئله احتمال فروش آثار باستانی ایران در آمریکا در اوایل تیر 

ای مشابه، حکم به مصادره ساختمان های اشغالی، دادگاهی در آمریکا به بهانهندالر به قربانیان آمریکایی انفجار در سرزمی

های مربوط به آن توسط دولت آمریکا داد. یک دادگاه فدرال در امریکا، به مأموران فدرال این بنیاد علوی و دیگر سرمایه

س از فروش، نیویورک ضبط کرده و پ طبقه را که زیر نظر ایران است، در منطقه منهتن 36کشور اجازه داد تا یک برج 

  6ر است.طبقه، حدود یک میلیارد دال 36ارزش این برج  5.عواید آن را به خانواده قربانیان تروریسم پراخت کنند

سابق نیروی  میلیون دالر غرامت به امیر حکمتی، عضو 63، دولت ایران را به پرداخت 96یک قاضی آمریکا نیز در مهر 

 .سال در ایران بازداشت بود، محکوم کرد 4.5برای  دریایی آمریکا که

هام جاسوسی برای هنگام سفر به ایران به ات 1390امیر میرزایی حکمتی، عضو سابق نیروی تفنگداران دریایی آمریکا، سال 

 .سیا و سیستم های اطالعاتی آمریکا بازداشت شد

زندان کاهش داد.  سال 10دادگاه تجدید نظر این حکم را به وی پس از محاکمه در دادگاه انقالب به اعدام محکوم شد، اما 

  .در جریان تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا آزاد شد 1394سرانجام، امیر حکمتی، سال 

ر پایتخت آمریکا دحکمتی بالفاصله پس از آزادی با این ادعا که در زندان تحت شکنجه قرار گرفته دادخواستی به دادگاهی 

 .د و خواستار دریافت خسارت از دولت ایران شدتسلیم کر

ردازد. روزنامه میلیون دالر به امیر حکمتی بپ 63آلن هووال، قاضی دادگاه منطقه واشنگتن، حکم داد که ایران بایستی 

  7غ غرامت و نیم دیگر جریمه ایران است.پست نوشته نیمی از این مبلواشنگتن



ر کار است که همه این گستاخی ها و جسارت های مقامات آمریکایی، به خاطر آن است که دیده اند در ایران دولتی بر س

 بنا ندارد به هیچ کدام از احکام ظالمانه آنها پاسخ جدی و قاطعی بدهد. 
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  "پلیس بد، پلیس خوب"فریب خوردن در بازی 

ای تیم حسن روحانی و جواد داستان بازی پلیس بد ـ پلیس خوب، داستانی است غم انگیز که در مذاکرات هسته

 ظریف، جمهوری اسالمی تاکنون خسارت های بسیاری را متحمل شده است. سید مسعود شهیدی در این رابطه

س بد ـ پلیس خوب است. در طول ای بسیار مؤثر در کشمکش های سیاسی، ترفند پلییکی از ترفنده» نویسد: می

 ای، بارها دیپلمات های ما در دام تاکتیک پلیس بد ـ پلیس خوب افتاده و هنوز هم باور نکرده اندمذاکرات هسته

این فریب کاری  وراهبرد عالمانه امام و رهبر، که آمریکا را شیطان بزرگ معرفی کردند، خنثی کننده این تاکتیک ها 

ای بود، آمریکا نقش پلیس بد را داشت حات، که آقای روحانی رئیس تیم مذاکره کننده هستهها است. در دولت اصال

کرد و دیگری تطمیع و دولت در دام این بازی افتاد، دچار خطای در محاسبه و اروپا نقش پلیس خوب، یکی تهدید می

ای نی هستهچند سال فعالیت قانو شد، به وعده دشمن اعتماد کرد، امتیاز بزرگی به پلیس خوب داد و موافقت کرد

  ای پلمپ شود. ایران تعلیق و مراکز هسته

نقاب از چهره برداشت  ،ای ما را به رسمیت بشناسددر پایان مدت تعلیق که قرار بود پلیس خوب، فعالیت قانونی هسته

ران گفت: تقصیر ما نبود، پلیس و آقای سوالنا در جواب اعتراض نماینده ای شدو با کمال وقاحت، خواستار تعلیق دائمی

شکست  پلمپ ها توانیم کاری کنیم. پس از آنکه به فرمان رهبریبد، کار را خراب کرد و ما بدون اجازه آمریکا نمی

غرب به وحشت افتاد و در صدد چاره جویی برآمد.  در صد تولید کند،20اورانیوم  موفق شد ظرف چند سال، وایران

ای خواهند فعالیت هستهشد. اوباما و جان کری با لبخند و احترام و تواضع، اعالم کردند می این بار آمریکا پلیس خوب

بی تاب شد، بازهم دستگاه  را ببندند. دولت ای ایرانها را بردارند و پرونده هستهایران را به رسمیت بشناسند، تحریم

تسلیم کدخدا است  اروپا هم ر کدخدا را ببینیم،گفت اگ ،محاسباتیش دچار اختالل شد. دشمنی آمریکا را فراموش کرد

مذاکره ها، تلفن ها، مالقات ها،  دولت را ربود. شود. پلیس خوب، با تطمیع هایش، دلحل می و همه مسائل به سادگی

قدم زدنها، هدیه ها، لبخند ها، پیامک ها و قهقهه ها رد و بدل شد. این بار اسرائیل نقش پلیس بد را به عهده داشت 

کرد. تطمیع پلیس خوب و تهدید پلیس  و با کمک جمهوری خواهان، با تهدیدهای مکرر، دولت ایران را دچار وحشت

بد، بازهم مؤثر واقع شد. دولت بازهم در دام این بازی سیاسی گرفتار شد و امتیاز دادن های پی در پی به پلیس خوب 

بد در امان باشد. هر چه رهبر بصیر و حکیم، تصریح و تأکید کرد را آغاز کرد تا به وعده های او برسد و از تهدید پلیس 



گوش شنوایی نبود و هر روز  ،که آمریکا شیطان بزرگ است، به او اعتماد نکنید و در مذاکره دقیق و هوشیار باشید

  1«شد.برگزار می شد و جشن پیروزیامتیازی به پلیس خوب داده می

مریکا بتواند امتیازات جریان بود، نماینده فرانسه نقش پلیس بد را بر عهده گرفت تا آکه مذاکرات ژنو در  1392در پائیز 

، 92ای در آبان الزم را از ایران بگیرد. در این رابطه، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، طی مقاله

به مذاکرات « بد پلیس»یش تعریف شده شود و در نقش از پارجه فرانسه با عجله وارد ژنو میوزیر امور خ»نویسد: می

عنی همان نقشی یمی پیوندد و متاسفانه برخی از دوستان ساده اندیش ما نیز این نقش ساختگی را واقعی می پندارند. 

ز ساده لوحان به توهم بر عهده گرفته بود و شماری ا 1+5که پیش از این، اسرائیل با تظاهر به مخالفت با توافق ایران و 

پال  .را فراهم آورند 1+5داشتند که مخالفت اسرائیل را واقعی جلوه داده و از این طریق زمینه باج دهی ایران به اصرار 

اکرات ژنو، شولت، رئیس سابق کنترل و منع گسترش تسلیحات در وزارت دفاع انگلیس، اعتراف کرد که فرانسه در مذ

ز بر آن تاکید ورزید سوا نیکولو، سفیر سابق فرانسه در ایران نیرا برعهده داشت و فران« پلیس بد»به جای اسرائیل نقش 

خشی از اهداف و بی بی سی گالیه کرد که وزیر خارجه فرانسه با اقدام غیردیپلماتیک ـ بخوانید ناشیانه ـ خود، ب

تاکتیکی و با  کند که مخالفت فرانسهمذاکرات ژنو را فاش کرد. استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس اعتراف می

 2«بوده است. 1+5هماهنگی سایر کشورهای عضو 

خواست امتیاز جدیدی از ایران بگیرد، اسرائیل و کنگره می 5+1، هرگاه تیم مذاکره کننده 94و  93های طی سال

ش را کردند تا او بتواند خواسته اآمریکا با یک تهاجم تبلیغاتی هماهنگ، زمینه الزم را برای پلیس خوب فراهم می

نقطه ضعف خودش را لو داده ، از همان ابتدا ،ای مااز آنجا که تیم هسته .تحمیل کند و تیم ایرانی را به تسلیم وادارد

عجله  که نیاز به توافق به هر قیمتی دارد و دست خودش را رو کرده بود که برای توافق بود و صریحاً اعالن کرده بود

از این نقطه ضعف استفاده  ،خواستدید و هرگاه امتیاز جدیدی مین تر میدارد، طرف مقابل، کار خود را آسا هم

شد تا تیم گاهی هم به طور نمایشی، مذاکره معلق می ،کرد مذاکره را معلق خواهد کردکرد. پلیس بد تهدید میمی

شن تولد، کلمات کرد، دلسوزی، نرمی، هدیه جدر این لحظه پلیس خوب، نقش خود را آغاز می. وحشت زده شود ایران

شده بود،  را که از قبل طراحی و پیشنهاد امتیاز جدید مهر آمیز و لبخندهای دلفریب را روی میز مذاکره می گذاشت

کرد و برای آنکه، توافق، کرد. تیم ما به این دوست خوب اعتماد میبه بهانه ساکت کردن کنگره واسرائیل، مطرح می

داد و رضایت می به دادن امتیاز به پلیس خوب ،نشکند و تأخیری در آن نیفتددانست، که آن را شیشه عمر خود می

از ترس  ،تیم مذاکره کننده در طول مذاکرات گرفت!این را به حساب پیروزی بر پلیس بد می گذاشت و جشن می

ن کری، آنها امتیاز های شگفت آوری به دولت اوباما داد تا به قول جا کارشکنی های اسرائیل و جمهوری خواهان،

بزرگترین امتیاز این بود که  .بتوانند اسرائیل و جمهوری خواهان را ساکت کنند و مذاکرات را از موانع آنها عبور دهند

وارد مذاکره شد و پذیرفت که پیش نویس آمریکا،  ،بدون پیش نویس ،تیم ایران برخالف قواعد مذاکرات بین المللی

گر آنکه تیم مذاکره کننده ما پذیرفت که برخالف عرف توافقات بین المللی، محور مذاکره باشد. امتیاز عجیب دی

راه برای تفسیرهای طرف مقابل باز باشد.  شدتوافقنامه، در همه مراحل، نسخه فارسی نداشته باشد. این امر سبب می

و  قبل از موعد و بدون ضمانتامتیاز بزرگ دیگر این بود که دولت پذیرفت تمام تعهدات خود را یکطرفه و داوطلبانه و 

تکرار شد. در  بازی پلیس خوب و بد، باز هم .به طور یکجا انجام دهد و در واقع از همان ابتدا خود را خلع سالح کند

نقش پلیس بد را  مراحل پایانی مذاکره که قرار بود امتیاز جدیدی از ایران گرفته شود، فرانسه در داخل جلسه مذاکره،

آمریکا پلیس خوب شد. نماینده فرانسه حتی تا مرحله ترک جلسه و بازگشت به کشور خود پیش  به عهده گرفت و



و البته این بارهم این تاکتیک به نتیجه  رفت تا تیم ایرانی باور کند رفتار او بازی نیست و وحشت کند و امتیاز بدهد

 رسید. 

های داماتو تحریم به ظریف قول داد اجازه ندهد در آخرین روزهای مذاکره، پلیس خوب، جان کری، با چشم اشکبار،

ذاشت و ساده گتمدید شود و تیم مذاکره کننده ما، همه اصول متعارف مذاکرات و توصیه های صریح رهبری را زیر پا 

زات از دولت و پس از آنکه همه امتیا موقع عمل رسید قول شفاهی پلیس خوب اعتماد کرد. اما وقتیاین لوحانه به 

کنند قول عمل نمی گفتند به این گرفته شده بود، اوباما و حزب دموکرات، نقاب پلیس خوب را از چهره برداشتند وایران 

های داماتو در مجلس و دولت آمریکا، با موافقت دموکراتها به تصویب رسید و اجرایی و عمل نکردند و تمدید تحریم

ای کشور را دادند، هم وردند وهم پیاز را. هم سرمایه هستهشد. غفلت تیم مذاکره کننده سبب شد آنها هم چوب را خ

گوید در کنید، با صراحت میها را لغو نمیها باقی ماند. حاال خانم شرمن در پاسخ دولت ایران که چرا تحریمتحریم

را  remove و lift لغو تحریم نیست، بلکه تعلیق موقت است و تیم ایرانی چون تفاوت معنای  اصالً واژه متن برجام

 شود! ها رفع میدانست، خیال کرد تحریمنمی

امتیازات جدیدی در حوزه صنایع  ،در مقطع انتخابات آمریکا، سیاست کالن غرب این بود که با ترساندن دولت ایران 

در حالی بد را ایفا کردند و  از ایران گرفته شود، در این مرحله، ترامپ و اسرائیل، نقش پلیس ،موشکی و جبهه مقاومت

در ظاهر فریاد زدند برجام بدترین توافق تاریخ است و باید آن را پاره کرد و از آن  ،که حفظ برجام اولویت کار آنها بود

کلینتون و اروپا، نقش پلیس خوب را ایفا کردند و گفتند برجام باید حفظ شود. این تاکتیک بازهم مؤثر واقع  .خارج شد

تهدیدها و تطمیع  دید، از ترامپ و شعارهایش وحشت کرد و به اروپا امید بست.ام میکه خود را محتاج برج شد. دولت

 دستگاه محاسباتی اش را دچار اختالل کرد، تجربه های گذشته را فراموش کرد و ساده لوحانه وارد های جدید، باز هم

وسیاست تهدید و تطمیع،  برجام اکنون در دست آنها مثل هویج است. سیاست چماق و هویج .جدول بازی آنها شد

رویه دیگر سیاست پلیس بد و پلیس خوب است. دولت برای جلب رضایت پلیس خوب، تصمیم گرفت امتیازهای 

بعد  .محدود کردن فعالیت های موشکی سپاه رفت سراغ ای که چیزی باقی نمانده، لذاجدیدی به آنها بدهد. در هسته

 اگر آمریکا به تعهدات خود در برجام عمل نکند، ما به تعهداتمان عملهم برجام را کاًل یک طرفه کرد و گفت حتی 

ای کنیم و یکی از مسئولین دولتی نیز گفت در هیچ شرایطی ما نباید به عقب برگردیم، یعنی نباید فعالیت هستهمی

های آمریکا را تحمل ریمدهیم، یعنی آماده ایم تحرا آغاز کنیم. یک مقام عالیرتبه هم گفت برجام را با اروپا ادامه می

کاخ سفید، این پیامها را دریافت کرد، و فهمید تهدیدها اثر کرده و دولت برای حفظ برجام آماده امتیاز دهی  کنیم.

رسانه ها اعالن کردند تیلرسون، وزیر  .پلیس خوب جدید، نمایش خود را آغاز کرد یک 96اواخر شهریور است.  جدید

تطابق عملکرد ایران با برجام را تایید کند.  خارجه آمریکا، در ماه جوالی، ترامپ را مجبور کرده در دومین گزارش خود،

کنگره هم نقش پلیس بد را  .مجازات سختی در انتظار ایران است هنگام گزارش سوم در ماه اکتبر، ترامپ فریاد زده

های جدید را به تصویب رسانده تا دولت وحشت زده کند و طرح ممنوعیت فروش هواپیما به ایران و تحریمایفا می

در نیویورک با ظریف  قرار است آماده است. تیلرسون وزیر خارجه آمریکا، که حاال پلیس خوب است، شود. حاال شرایط

یر آمریکا در سازمان ملل گفته ایران برجام را در مورد برجام مذاکره کند. موضوع مذاکره چیست؟ نیکی هیلی، سف

اروپا هم اعالم  .برجام هم نواقصی دارد که اگر اصالح شود مورد قبول آمریکا خواهد بود ،نقض کرده و باید مجازات شود

ون کرده برجام احتیاج به متمم دارد. اینها یعنی مطالبه امتیاز جدید؛ اما موضوع متمم و امتیاز جدید چیست؟ تیلرس

ایران در مقدمه برجام تعهد داده به صلح  وزرای خارجه آمریکا و انگلیس، در لندن اعالم کرده اند و بوریس جانسون،



نقض برجام است و ایران باید رفتار خود در منطقه را  منطقه کمک کند ولی بحران را تشدید کرده و این کار ایران

و رفع تحریم مورد بحث نیست. در این مرحله،  ای ایرانیت هستهتغییر دهد. طرح جدید آنها کامل است. دیگر فعال

 فعالیت موشکی و حمایت ایران از جبهه مقاومت، هدف است. پلیس خوب و پلیس بد وارد عملیات جدید جنگ روانی

 .شدند تا بتوانند در نیویورک امتیازات جدیدی از ظریف بگیرند

د، این دور باطل آمریکا و اروپا باش گره زده باشد و به امید کمک هایتا هر زمان که دولت، حیات خود را به برجام 

رجام و از دولت براه نجات آن است که دولت، تکیه خود را از  .امتیاز دادن، تکرار خواهد شد و پایانی نخواهد داشت

و به ملت خود  کندبدل  زهاز این جنا را زیر پا گذاشته، بر دارد، و حاال که آمریکا عمالً جسم و روح برجام های غربی

به برجام نیاز دارند. ترامپ بیش از همه  روپا و اسرائیل، بیش از ایرانادانند که آمریکا و تکیه کند. دوست و دشمن می

 ز بیشتر بگیرد. دهد تا امتیابه برجام نیازمند است ولی بی نیازی و استغنا نشان می

 م و استغنا و بی نیازیاگر از خود استغنا و بی نیازی به برجا دل بسپارد، اگر دولت ما تدبیر داشته باشد و به سخن رهبر

د؛ اگر تولید اگر به جای دشمن، به ملت خود تکیه کند و راه استقالل و عزت را پیش بگیر ؛نشان دهد به غربنسبت 

پلیس خوب را بی  ـبد نمایش پلیس  شوند.فعال کند، آنها نا امید می است داخلی را که موتور اقتدار دولت و ملت

 90شوند و از ترس اورانیومخارج می ،کنند، از موضع تطمیع و تهدیدهویج را رها می بینند، سیاست چماق وفایده می

  3«گیرند.درصد، در موضع عمل به تعهدات برجام قرار می

رو هستیم و تنها منطقه روبهها و نیز برخی کشورهای ها و اروپایییها بین آمریکایدر حال حاضر با تقسیم نقش

دهند ها در این راستا ظاهرًا نشان میاروپایی .شده استها عوضای برخی نقشجبینیم که نسبت به قبل از برجام می

ئل ها در تضاد هستند و مایل به تداوم تعامالت اقتصادی با ایران هستند. آنها حتی در مورد مساکه با مواضع آمریکایی

رشته توافقات و انعقاد قراردادها نیز  کدهند مذاکرات به یشوند و حتی اجازه میوارد مذاکره نیز میاقتصادی با ما 

یز حفظ خواهند منجر شود. اما از سوی دیگر، مواضع پیشین خود درباره لزوم برچیده شدن تسلیحات موشکی ایران را ن

 4.ی و یا کاهش بُرد آن منوط خواهند کردد تسلیحات موشکنشینی ایران از تولیکرد و نهایتاً اجرای توافقات را به عقب

 ها: پی نوشت
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 عوامل تحمیل قرارداد خسارت بار برجام 

نجا به برخی از حال باید دید که چه کسانی در پذیرش و تأیید این قرارداد ضد ملی و خسارت بار نقش داشتند. در ای

 کنیم. این عناصر و سوابق آنان، اشاره می

ای کشور در تحت آقای محمد جواد ظریف یکی از عناصر اصلی تیم مذاکره کننده هسته: الف ـ محمد جواد ظریف

بود. همان تیمی که نتیجه عقب نشینی های پی در پی شان،  1384الی  1382های نظر آقای حسن روحانی، طی سال



از هنگام روی کار ای کشور شد. به تعبیر مقام معظم رهبری، منجر به تعطیلی بیش از دو سال فعالیت های هسته

ای قرار گرفت، آمدن دولت یازدهم نیز که آقای ظریف در جایگاه وزیر امور خارجه و مسئول پیگیری مذاکرات هسته

 ایشان مواضع گوناگونی اتخاذ کرده که عالمت سؤال های بزرگی را در باره ایشان ایجاد کرده است.

دگی ما را در کسانی که نماین»اظهار داشت:  92بهمن  17ریخ علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس، طی سخنانی در تا

، نظم ای بر عهده دارند، تفکر آنان با تفکرات راستین انقالب اسالمی زاویه دارد... تیم مذاکره کنندهمذاکرات هسته

  1«سالمی است.ب اموجود جهانی را پذیرفته اند و کدخدایی را برای جهان قائلند و این تفکر در تقابل با تفکر انقال

های تقابل تفکر جناب ظریف با تفکر انقالب اسالمی، موضع گیری ایشان نسبت به رژیم صهیونیستی یکی از نمونه

به رسمیت  ، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، حاضر نشد به صراحت درباره عدم92است. آقای ظریف در بهمن ماه 

ه باید کار نظر کند و با عباراتی مبهم گفت این موضوعی است شناخته شدن رژیم صهیونیستی از سوی ایران اظه

های رسمی نظام جمهوری اسالمی و آقای ظریف همچنین برخالف سیاست 2فلسطینی ها درباره آن تصمیم بگیرند.

اسخ به سؤال پبرخالف راه امام و آرمان های انقالب اسالمی، در یک موضع گیری کاماًل مشکوک و غیر انقالبی، در 

ست که اسرائیل این وظیفه ما نی»گفت:  "به رسمیت شناختن دولت اسرائیل"برنگار شبکه دو تلویزیون آلمان درباره خ

ظریف همچنین در  3«را به رسمیت بشناسیم یا نه، بلکه این موضوع باید از سوی فلسطینیان مورد پذیرش قرار گیرد.

بال رژیم قشان داد که برخالف موضع جمهوری اسالمی در در کنفرانس امنیتی مونیخ، رفتاری از خود ن 92زمستان 

ی مونیخ صهیونیستی است. بی تفاوتی نسبت به حضور وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در مراسم سخنرانی اجالس امنیت

مواضع جمهوری  و اظهارات بی سابقه درباره هولوکاست در گفت و گو با یک رسانه غربی و همچنین طفره رفتن از بیان

هیونیستی را می ایران درباره موجودیت اسرائیل، از جمله اقدامات ظریف بود که حتی شگفت زدگی رسانه های صاسال

ه موشه یلعون کبه همراه داشت. وزیر امور خارجه ایران هنگامی سخنرانی خود در اجالس امنیتی مونیخ را آغاز کرد 

ر خارجه سوئد کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و وزیوزیر جنگ اسرائیل، در ردیف جلو در کنار یوکیو آمانو مدیر

رژیم  نشسته بود و جلسه را ترک نکرد. با این حال، محمد جواد ظریف بدون آنکه واکنشی به حضور وزیر جنگ

 4صهیونیستی نشان دهد، سخنان خود را در این اجالس به پایان برد! 

ستی این جرئت پیش گرفته اند که یک مقام ارشد رژیم صهیونیبه راستی مقامات وزارت امور خارجه چه سیاستی را در 

کند و دهد و در یک جلسه رسمی که سخنران اصلی آن یک مقام ارشد ایرانی است، حضور پیدا میرا به خود می

 دهد؟!مطمئن است که آن مقام ایرانی هیچ واکنشی نشان نمی

ظم رهبری در مقابل رژیم نامشروع صهیونیستی اتخاذ علی رغم مواضع بسیار صریح و آشکاری که از سوی مقام مع

، و 1393شده، اما متأسفانه در جریان تهاجم وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی به مردم بی دفاع غزه در ماه رمضان 

حتی در روز قدس که شاهد حضور میلیونی مردم مسلمان ایران در حمایت از مردم غزه و مخالفت با جنایات رژیم 

وع و جنایتکار اسرائیل بودیم، آقای ظریف نه در روز قدس و نه در روزهای قبل از آن، حتی یکبار هم حاضر نشد نامشر

به نامشروع بودن و جعلی بودن رژیم صهیونیستی اشاره ای بکند. همچنین در حالی که دولت جنایتکار آمریکا از تمام 



م غزه دفاع و پشتیبانی کرد و بودجه قابل توجهی را نیز حمالت نظامی و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلو

برای تقویت بنیه نظامی اسرائیل اختصاص داد، اما در سخنان گوناگون آقای ظریف در این ایام، کوچکترین اشاره ای 

 در محکومیت این مواضع دولت آمریکا به چشم نمی خورد! 

ید در ارتباطات خاص وی با برخی مقامات سیاسی و امنیتی با رسد که ریشه این گونه مواضع آقای ظریف رابه نظر می

دارد که آقای ظریف با آمریکا جستجو کرد. دکتر احمد بخشایشی اردستانی، استاد دانشگاه امام صادق )ع(، اظهار می

  5جو بایدن معاون باراک اوباما و با چاک هیگل وزیر دفاع سابق آمریکا، ارتباط دوستی داشته است.

در دفترچه تلفن ظریف، شماره تلفن افرادی مانند »نویسد: می 92ای در مرداد دیپلماسی ایرانی نیز طی مقالهسایت 

 "تحده آمریکامقامات امنیت ملی ایاالت م"جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا، چاک هیگل وزیر دفاع و شماری از 

رئیس جمهور  ظریف رابطه خوبی با جو بایدن معاون»د: خبرگزاری رویترز هم در گزارشی گفته بو 6«نوشته شده است.

جو بایدن،  7«رد.از هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه دا "تعدادی از مقامات امنیتی"آمریکا، چاک هیگل وزیر دفاع و 

 «واشنگتن اگر الزم باشد، با تهران وارد جنگ خواهد شد.»همان کسی است که گفته بود: 

رابطه با توهین  در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو، در 93تاد دانشگاه تهران، در اردیبهشت دکتر سعید زیبا کالم اس

تواند می دلیل عدم واکنش دولت تنها یک چیز»های دولت آمریکا به ایران و عدم واکنش دولت نسبت به آن گفت: 

جو بایدن  یس جمهور آمریکاست.باشد که آن هم وادادگی و روابط بسیار حسنه آقای ظریف با جو بایدن، معاون رئ

. "یست هستمبرای صهیونیست بودن نیازی نیست که حتماً یهودی بود، و من یک صهیون"گوید: کسی است که می

آقای ظریف که  برای رفاقت وزیر امور خارجه نظام جمهوری اسالمی ایران با این فرد و عنوان شدن این جمله از سوی

 8« ، باید عزا گرفت."ارممن با جو بایدن دوستی نزدیک د"

ل اوضاع سوریه یکی دیگر از نشانه های زاویه داشتن تفکرات آقای ظریف با تفکرات انقالب اسالمی، موضع وی در قبا

، نوشت که 2ای در باره موضع ایران درباره کنفرانس ژنو بود. روزنامه عرب زبان الشرق االوسط چاپ لندن، طی مقاله

کرد که موضع  ـ، همان موضعی را اتخاذ 92رد خروج نیروهای خارجی از سوریه ـ در زمستان وزیر خارجه ایران در مو

ک میزگرد ظریف در حاشیه اجالس داووس سوئیس، در ی 9عربستان سعودی و رئیس ائتالف مخالفان دولت سوریه بود!

استار خروج ی تأسف بار، خوکه از سوی شبکه العربیه عربستان سعودی برگزار شده بود، شرکت کرد و در اظهار نظر

خواهید ب اهلل میهمه نیروهای خارجی از جمله حزب اهلل لبنان از خاک سوریه شد. وی در پاسخ این سؤال که آیا از حز

« خواهم از سوریه خارج شوند.من از همه نیروهای خارجی می»دهد: که نیروهای خود را از سوریه خارج کند؟ پاسخ می

ردن تعداد کسید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان، چندی پیش از آن، دستور دو برابر این در حالی است که 

 10نیروهای حزب اهلل در سوریه را صادر کرده بود. 

مشاهده کرد. وی  88توان در قضایای پس از ماجرای فتنه های تقابل ظریف با مواضع رسمی کشور را میاز دیگر نمونه

مصاحبه با شبکه فونیکس آلمان، به صراحت گفته بود که دولت به تعهد خود برای آزادی  در 92بهمن  14در تاریخ 

کند. او قبالً هم در صفحه فیس بوک خود از این دو نفر حمایت کرده موسوی و کروبی وفادار است و برای آن تالش می



با  1388های سیاسی ـ در سال هاین مواضع در حالی است که این دو نفر ـ به همراه تعداد دیگری از چهر 11بود.

پشتیبانی گسترده سازمان های جاسوسی آمریکا و انگلیس، در صدد انجام طرح خائنانه براندازی نظام و ساقط کردن 

 رهبری نظام بودند.

ظام در سال نبه دیدار سید محمد خاتمی ـ از سران طرح خائنانه براندازی  93فروردین  16ظریف همچنین در تاریخ 

 12رفت و با وی مالقات کرد.ـ  88

بعد از پیروزی  برای اینکه دالیل این گونه مواضع ظریف را ریشه یابی کنیم، باید یک مرور اجمالی بر سوابق قبل و

جمن حجتیه قرار انقالب وی داشته باشیم. ظریف در دوران تحصیل در دبستان و دبیرستان، تحت تأثیر فرقه انحرافی ان

شده، ل میش، در جلساتی نیز که در منزل سرکرده انجمن حجتیه ـ شیخ محمود حلبی ـ تشکیداشته، به اعتراف خود

سالی که با  25کنم در طول فکر می»گوید: وی در مورد گرایشات سیاسی پدر خویش نیز می 13کرده است.شرکت می

خالف انقالبیون و موت کرد، بسیار پدرم بودم، نماز شب او ترک نشد. اما در عین حال از قبل از انقالب تا زمانی که ف

شد! اما نماز شبی که با حکومت پدر وی نیز همچون شیخ محمود حلبی نماز شبش ترک نمی 14«جمهوری اسالمی بود.

آید که پدرش نیز همچون شیخ محمود حلبی شاه هیچ گونه تعارضی نداشت! از بخش دیگر سخنان جناب ظریف بر می

با کمک یکی از »گوید: اط بود ـ با برخی از همکاران ساواک ارتباط داشته است. وی میـ که با سران ساواک در ارتب

  15«تم.دوستان پدرم که به ظاهر انسان متدینی بود اما بعد مشخص شد با ساواک همکاری دارد، به آمریکا رف

باط تا کجای ساواک کند تا مشخص نشود که این ارتالبته جناب ظریف از ذکر نام این دوست پدرش خودداری می

دبیرستان  سالگی در حالی که دو سال از تحصیل دوره 17و در سن  1355امتداد داشته است! ظریف در دی ماه سال 

وسط دوست پدرش توی هنوز باقی مانده بود، از کشور خارج شد و به آمریکا رفت. گرفتن پاسپورت و ویزای آمریکا نیز 

کند، از آنچنان نفوذی ن همکار ساواک که آقای ظریف نام وی را ذکر نمیکه همکار ساواک بود، صورت گرفت. ای

جناب ظریف با حمایت  یعنی در واقع 16کند.برخوردار بوده که ظرف فقط دو سه روز ویزای آمریکا را برای وی تهیه می

 رود. ساواک به آمریکا می

ی کارتر، ایرانی ها را دستگیر و ویزایشان را ر آقابه دستو پس از مسئله گروگان گیری،»گوید: ظریف در جای دیگر می

مسافرت کردند. بنابراین امکان بازگشت به ایران برای هیچ کس وجود نداشت. بنده قبل از انقالب ویزای کثیرالباطل می

اشت... آمریکا ند گرفته بودم لذا مشکلی برای ]آمدن به ایران و[ بازگشت به آمریکا نداشتم. همسرم پاسپورت و ویزای

سفارت آمریکا در  ]هنگامی که در آمریکا بودم[ به همسرم نامه نوشتم و در نهایت، ایشان با اصرار بنده به کنسولگری

ا حداقل دو سال تهران رفته و نوبت گرفتند. متأسفانه ایشان در نوبت هزارم قرار گرفت که به این ترتیب گرفتن ویز

دهد، آشنا یخصی که می گفت سفارت آمریکا در دانمارک به راحتی ویزا مطول می کشید. بنده در مسیر آمریکا با ش

ه او بپیوندم. گرفتن [ از همسرم خواستم که به دانمارک بیاید تا من نیز از سانفرانسیسکو ب1358شده بودم. ]اواخر مهر 

 17«ویزا در آنجا فقط یک روز طول کشید و از آنجا به اتفاق هم به سانفرانسیسکو رفتیم.



گوید. آیا هیچ ا نمیرالبته جناب ظریف باز هم اسم این فردی که مثاًل در مسیر آمریکا به طور اتفاقی! با او آشنا شده 

نداشتند که سفارت  یک از آن هزار نفری که برای گرفتن ویزا به کنسولگری آمریکا در تهران مراجعه کرده بودند، اطالع

شد که توسط همکاران ساواک ؟! یا این خدمات ویژه فقط به کسانی داده میدهدآمریکا در دانمارک یک روزه ویزا می

شهریور  27) 1979سپتامبر  18سفارش شده بودند؟! طبق یک سند دفتر وابسته دفاعی آمریکا در تهران به تاریخ 

ه برداری توصیه اعطای ویزا، به منظور بهر»باشد، گفته شده: می "خیلی محرمانه"( که دارای طبقه بندی 1358

که اخبار و یا  اطالعاتی مفید برای دولت آمریکا، ارائه خواهد شد... اشخاص مورد تماس فقط در صورتی اهمیت دارند

 18« درهای بازی را در اختیار ما بگذارند تا ما به اطالعات ارزشمندی دست پیدا کنیم.

نقالب اسالمی، از حربه صدور ویزا، برای کسب روزی اشود که دولت آمریکا، پس از پیبا توجه به سند فوق، مشخص می

توان باور کرد کرده است. لذا آیا میکرده و از اعطای ویزا به اشخاص متفرقه خودداری میاطالعات محرمانه استفاده می

یک روزه  وکه در آن شرایط، کسی به صورت عادی و بدون هیچ سفارشی، به سفارت آمریکا در دانمارک مراجعه کند 

دهد، مگر یی آمریکا را دریافت کند؟! باید توجه داشت که سیستم اطالعاتی آمریکا به کسی چنین خدماتی نمویزا

 آنکه آن فرد از منابع اطالعاتی آنان باشد. 

آمریکا به طبس حمله کرد و پس از آن آقای کارتر روابط را قطع کرد »گوید: ظریف در بخش دیگری از خاطراتش می

داد. در آن زمان کسی که با کنسولگری گری ما ]در سانفرانسیسکو[ نیز باید به کار خود خاتمه میو در نتیجه کنسول

کنسولگری بودند و یا از اعضای انجمن اسالمی رابطه داشت اما دیپلمات نبود، بنده بودم. سایر افراد، یا کارمند قدیمی

پلمات بودند، خرم و سایر کارمندان رسمی را که دیکه دیپلمات شده بودند. متأسفانه پس از قطع شدن روابط، آقای 

ساعت  48ظرف »گوید: وی در جای دیگر در این باره می19«اخراج کردند. به این ترتیب بنده مسئول کنسولگری شدم.

انفرانسیسکو کارمندان کنسولگری ها و همچنین سفارت ما، آمریکا را ترک کردند. از بد حادثه چون در کنسولگری س

رادی را که پاسپورت سیاسی و چگونه است که دولت آمریکا، اف 20«کردم، اخراج نشدم.ت افتخاری کار میبه صور

صونیت ممصونیت دیپلماتیک داشتند، از آمریکا اخراج کرد، اما جناب ظریف که نه پاسپورت سیاسی داشت و نه 

اج کنند ـ در آنجا نگه داشتند؟! آیا این صرفاً خرتوانستند ایشان را نیز ادیپلماتیک ـ و به این خاطر بسیار راحت تر می

دهد که جناب ظریف مورد اعتماد یک حادثه تصادفی بوده یا یک نقشه از قبل طراحی شده؟! آیا این مسئله نشان نمی

 سیستم اطالعاتی آمریکا بوده است؟

د محلی در آنجا مشغول به کار ارمنرود و به عنوان کبه دفتر نمایندگی ایران در نیویورک می 1361ظریف در سال 

 21گوید که در مجمع عمومی همان سال با دکتر والیتی آشنا شده است.شود. وی میمی

باید توجه داشت که سازمان های اطالعاتی آمریکا، همواره جمهوری اسالمی ایران را به عنوان یکی از مهمترین اهداف 

اند. سائل دفتر نمایندگی ما در نیویورک نیز حساسیت خاصی داشتهاطالعاتی خود دانسته و نسبت به آگاهی یافتن از م

محمد جواد ظریف، »دارد: محمود مهدی سلطانی، از دیپلمات های سابق وزارت خارجه، در مصاحبه ای اظهار می

ی شدن دانید آمریکا به هر ایرانی اجازه کارمند محلکارمند محلی ما در دفتر نمایندگی ایران در نیویورک بود. می



ظریف هم در  22«زمان های اطالعاتی هم خبری بدهد.دهد که به پلیس آمریکا و سادهد. تنها به کسی اجازه مینمی

در نمایندگی مشغول به کار  1367به صورت کارمند محلی و به عنوان مشاور سفیر، تا مرداد »گوید: جای دیگر می

  23«یورک اقامت داشتم.شدم... در این دوران هنوز با گذرنامه عادی در نیو

ی و با ویزای چگونه جناب ظریف به مدت حدود هفت سال در دفتر نمایندگی ایران در نیویورک، به عنوان کارمند محل

 کرده، اما هیچ گاه از سوی سازمان های اطالعاتی آمریکا دیپورت نشده؟! این در حالی است که اگردانشجویی کار می

 کنند. خواهند و از آمریکا اخراجش میهمکاری اطالعاتی بکند، سریعاً عذر او را می کارمند محلی نخواهد با آنها

ازی ب 598یکی دیگر از نکات تاریک در سوابق ظریف، نقشی است که وی در ماجرای پذیرش قطعنامه آمریکایی 

تصویب قطعنامه  ان را ازنویسد و آن، یک نامه خالف واقع برای وزارت خارجه می1366کند. ظریف در اوایل اسفند می

ای به ، نامه66ند دیگری که آمریکا علیه ایران تهیه کرده بود، می ترساند. در پی آن، وزیر خارجه در تاریخ نهم اسف

کند و آمادگی جمهوری اسالمی را برای اجرای طرح اجرایی دبیرکل و در حقیقت قبول دبیرکل سازمان ملل ارسال می

سه هفته بعد، از کا.گ.ب »گوید: کند. ظریف در بخش دیگری از خاطراتش میعالم می، ا598قطعنامه آمریکایی 

نمایندگی گویند که ]سازمان اطالعاتی[ شوروی، هیئتی را به ایران اعزام کرده بودند. به طرف مذاکره شان می

کنیم قاومت میزیرا ما به نماینده شما گفته بودیم که در مقابل قطعنامه دوم م نیویورک به شما خیانت کرده است؛

  24«ولی آنها این نامه را نوشتند.

ریکا و معنای عبارات فوق آنست که جناب ظریف، با ارسال یک خبر خالف واقع، صحنه سیاسی جنگ را به نفع آم

قابل قطعنامه مخود گفته بوده که روس ها قصد ندارند در صدام تغییر داده بود. یعنی به خاطر آنکه ظریف در نامه 

رجه تصمیم ارائه شده از جانب آمریکا مقاومت کنند و این قطعنامه شدید علیه ایران تصویب خواهد شد، وزیر خا

یم ا تسلرا به دبیرکل سازمان ملل بنویسد. یعنی در واقع، در مقابل فشار آمریک 66گیرد تا نامه مورخ نهم اسفند می

 شوند. می

ه همراه بپس از روی کار آمدن هاشمی رفسنجانی، سازمان سیا از طریق مؤسسات و بنیادهای مختلفی در آمریکا، 

د. های تجدید نظر طلب و وابسته به غرب در داخل کشور، پروژه فرو پاشی از درون را برنامه ریزی کردنعناصر و گروه

دل فروپاشی اتحاد مدر ایران، پروژه فروپاشی از درون، با الهام از »د: گویسردار حسن حمیدزاده در این زمینه می

ران هشت یعنی در طی دو 1376کلید خورد. این جریان پس از ارتحال امام تا سال  1368جماهیر شوروی، از سال 

گ بودیم. نسال موسوم به سازندگی، با همه قدرت در ایران فعال شد و ما شاهد ظهور و تحقق عینی و علنی این ج

کردند. های جاسوسی امریکا و غرب روی این پروژه فعالیت میبنیادها، نهادها و موسسه های متعددی توسط سرویس

های انجمن سیاست بنیاد سوروس، بنیاد راکفلر، بنیاد فورد، بنیاد مارشال، خانه آزادی، شورای روابط خارجی امریکا،

شان، فروپاشی  از جمله موسسه ها و بنیادهایی هستند که مأموریت اصلی خارجی و مرکز مطالعات دموکراسی انگلستان،

  25«نظام ایران از درون بود.



ی بنیاد راکفلر با روی کار آمدن سید محمد خاتمی، این پروژه با شدت بیشتری دنبال شد. تمایل به طرف ایران از سو

وژه ایران یا فان هاینتز رئیس بنیاد راکفلر، پرسپتامبر سرعت گرفت. است 11و پس از ماجرای  2001در اواخر سال 

 "ویلیام لوئرز"ت را در همکاری با شورای سازمان ملل آمریکا ـ یک سازمان غیرانتفاعی به ریاس "ایران پروجکت"همان 

نده واد ظریف نمایجدیپلمات کارکشته و سفیر سابق آمریکا در ونزوئال و چکسلواکی ـ ابداع کرد. لوئرز زمانی که محمد 

توماس "ای چون های کارکشتهدائم ایران در سازمان ملل بود، با وی ارتباط برقرار کرد. وی، همچنین از دیپلمات

قامات ارشد م)که پدرش یکی از  "فرانک جی ویزنر")سفیر آمریکا در اسراییل در زمان رونالد ریگان( و  "پیکرینگ

 سازمان سیا بود( برای این کار استفاده کرد. 

ن نماینده ایران ظریف که در آن زمان به عنوا جواد تز اذعان کرده که این تیم سه نفره با حمایت دولت بوش، باهاین

، نشستی "پروژه ایران"، 2002برده، ارتباط برقرار ساخته است. در اوایل سال در سازمان ملل در نیویورک به سر می

دفتر "کهلم با ایرانیان وابسته به هتل کوچکی در حومه است المللی صلح سوئد، دررا به میزبانی موسسه پژوهش بین

ایجاد ارتباط بین تهران  برگزار کرد. هدف اولیه ابداع یک نقشه راه برای "وزارت خارجه المللیمطالعات سیاسی و بین

به اضافه کردن گوید که در هر قدم پس از هر جلسه، متصدیان پروژه ایران اقدام و واشنگتن بود. هاینتز در ادامه می

 "کاندولیزا رایس"لی بوش( و م)مشاور امنیت  "استفان هاردلی"کردند. کسانی چون سیاستمداران دیگر به تیم می

بر رأس  2005های اروپا، با آمدن محمود احمدی نژاد در سال )وزیر خارجه بوش(. این جلسات محرمانه در پایتخت

 26کار ریاست جمهوری ایران، معلق ماند.

خص محمد ، خبرگزاری بلومبرگ با انتشار مستنداتی مدعی شد راکفلرها بیش از یک دهه بر روی ش94تیر ماه در 

ها با حضور ظریف گذاری کرده بودند و مذاکره برای از سرگیری روابط میان ایران و آمریکا، سالجواد ظریف سرمایه

ه است. حتی گفته شد آنها دقیقًا چند میلیون دالر، در جریان بود های تحت مدیریت و نفوذ راکفلرها، دردر اندیشکده

اند! اما ناباورانه، ظریف و مراکز ایرانی هزینه کرده« سازش ایران و آمریکا»چه مراکزی برای به ثمر رسیدن پروژه بزرگ 

ی به طور های جهانهای مختلف در همه رسانهشده، هرگز به ادعاهای مطرح شده در گزارشات مذکور که به زبانیاد

 مکرر منتشر شده، پاسخ ندادند!

به تشویق دولت بوش، وی با محمدجواد ظریف که آن زمان نماینده ایران در »رئیس بنیاد برادران راکفلر گفته است: 

، با شماری از مراکز مطالعاتی وابسته به «ایران پروجکت»سازمان ملل بود، ارتباط برقرار کرده است و به واسطه مرکز 

در تهران ارتباط گرفته است. بعد از هر « هانیویورکی»های باند مشهور به خارجه به ریاست یکی دیگر از مهرهوزارت 

وگوها ها و گفتنشستی میان کارشناسان مرکز پروژه ایران و نمایندگان ایران، رئیس این مرکز گزارشی از این نشست

، کاندولیزا رایس وزیر خارجه، و نیکالس برنز معاون وزیر را در اختیار استفان هادلی مشاور امنیت ملی جورج بوش

و سایر « آیپک»داد و آنها نیز به صورت هفتگی گزارشاتی مفصل و مرحله به مرحله در اختیار خارجه آمریکا قرار می

ات ظریف و ترین حامیان مذاکرات و توافقدادند... بزرگهای آمریکایی حامی رژیم صهیونیستی در آمریکا قرار میالبی

همکارانش با آمریکا در ایران، اعضای چند انستیتو و دفتر مطالعاتی در داخل کشور هستند که بنا به مستندات منتشر 

و جواد ظریف « پروژه ایران»مرکز ارتباطی 3شده توسط استفان هاینتز، مدیرعامل بنیاد برادران راکفلر، عضوی از 



به ریاست مصطفی زهرانی و وابسته به وزارت خارجه « المللیلعات سیاسی و بیندفتر مطا»یکی از این مراکز،  اند!بوده

با « سیپری»های صلح استکهلم یا همان المللی پژوهشاست که به گفته رئیس بنیاد راکفلر، از طریق انستیتو بین

خرج راکفلرها، با  در تماس بوده است. همچنین مدیران سیپری پیش از این به 2002مدیران ایران پروجکت از سال 

ـ روحانی یعنی  « مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام»مدیران دیگر مرکز حامی دیپلماسی ظریف 

 اند. سیپری از همه نظر وابسته به بنیاد برادران راکفلر است.نیز بارها ارتباط گرفته

از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، همچنان  رغم قطع ارتباطات پنهانی دیپلماتیک پساند که بهراکفلرها گفته

« سازش ایران و آمریکا»های قابل اعتماد آمریکا با موضوع جلسات ایران پروجکت با حضور ظریف و برخی دیگر از مهره

لیکس، زمانی که دستگاه سیاست خارجی رسمی کشور پس از روی ادامه یافته است! همچنین بنا بر اسناد ویکی

مع تشخیص احمدی نژاد، کانال محرمانه را موقتاً مسدود کرده بود، مرکز تحقیقات استراتژیک مجکارآمدن دولت 

ده های دیپلماتیک وابسته به آمریکا از ترکیه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی را ایفا کرمصلحت، نقش پذیرنده هیات

 27است.

نی یکسال قبل یع 87تاریخ یکم الی چهارم اردیبهشت  در "گفتگوی ایران ـ کانادا"در همین راستا، دومین کنفرانس 

لی این کنفرانس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، برگزار شد. برخی مقامات آمریکائی تحت پوشش میهمانان بین المل

نس ا مانند کنفرابه ایران آمدند و مالقات مهمی در تهران برگزار گردید. هزینه کامل این کنفرانس و میهمانان آن ر

ی بردن به اهمیت ورود پماه پیش از آن در اتاوا )کانادا( برگزار شد، به عهده بنیاد برادران راکفلر بود. جهت  6قبل که 

، الزم است مقامات این مقامات آمریکایی به ایران و مالقات صورت گرفته قبل از دو انتخابات حساس در آمریکا و ایران

رئیس این بنیاد از  هاینتز رئیس بنیاد برادران راکفلر؛ ایشان به عنوان چهارمین آمریکائی مذکور معرفی شوند: استفان

باشد مریکا میبین ایران و آ TRACK2میالدی مسئولیت مذکور را دارد. هاینتز از حامیان اصلی دیپلماسی  2001سال 

ان نموده است. این ن دیپلماسی پنهو کمک های مالی زیادی در این زمینه از طریق بنیاد برادران راکفلر به برگزاری ای

ایران، عنوان  بنیاد با بنیاد جورج سوروس نیز در ارتباط بوده به طوریکه کیان تاج بخش نماینده بنیاد سوروس در

 ست.اداشته یکبار به همراه رئیسش، آنتونی ریچتر، به مالقات هاینتز رئیس بنیاد برادران راکفلر رفته 

باشد. د راکفلر نیز میعضو هیئت مدیره بنیا وکه بازنشسته وزارت خارجه آمریکا  بودام لوئرز میهمان دیگر کنفرانس، ویلی

نها )شخصیت آحساسیت سفر این دو نفر به ایران آنقدر باال بود که در فرم درخواست ویزای آنها، مسئولیت و شغل 

اهنگی های این حقوقی( که ریاست بنیاد برادران راکفلر و موسسه سازمان ملل آمریکا بود، ذکر نشده بود. مسئول هم

ت در وزارت هده مصطفی زهرانی، مدیر دفتر مطالعات وزارت خارجه بوده که از مدیران ارشد دولت اصالحاسفر به ع

باشد. در چند روزی که این مقامات آمریکایی به ایران آمدند، یک ایران می TRACK2خارجه و مسئول تیم دیپلماسی 

ص کز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیمالقات خصوصی با آقای محمود واعظی از معاونان حسن روحانی در مر

  28مصلحت، داشتند.



گوید: در مورد این ماجرا می 95جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی، در سال 

یپلمات کهنه کار را زد. رئیس بنیاد راکفلر ]استفان هاینتز[ به اتفاق یک د 88، استارت فتنه 2ماجرای مک فارلین »

کانادا. ظاهر  وهران شد برای شرکت در کنفرانس ایران آمریکایی ]ویلیام لوئرز[ با پوشش حمایتی آقای ظریف وارد ت

(. یک TRACK2آن شرکت در کنفرانس بود، اما باطن آن برای ارتباط با آقای هاشمی رفسنجانی )دیپلماسی پنهان 

کنند و به نیاوران، کردند، ضدتعقیب می زنند و راهشان را منحرف میروز که میان هتل و محل کنفرانس تردد می

روند و در آنجا مستقیماً به اتاق آقای محمود واعظی حقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، میمرکز ت

روند و دو ساعت با ایشان جلسه داشتند. آقای واعظی مسئول روابط بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع می

ر مسائل نفتی مهدی هاشمی هم کارها را این ت و دها و آقای هاشمی رفسنجانی اسسرپل اصلی ارتباط میان آمریکایی

دهند که این گزارش را با حساسیت پیگیری کنید. داد. ولی امر مسلمین ]مقام معظم رهبری[ دستور میآقا انجام می

 کنند و به یکرسند. او را دنبال میدستگاه های مسئول، از طریق این افراد به مهره ای به نام هاله اسفندیاری می

رسند که توسط سپاه دستگیر عال فتنه به نام کیان تاجبخش ]نماینده بنیاد جورج سوروس در ایران[ میعنصر ف

شود، به دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل که مسئول وقت آن آقای محمد شود. این ماجرا به نیویورک ختم میمی

آید که یک سند آن مربوط به حضور آقای می جواد ظریف بود. از این ردگیری ها، پنج شش سند بسیار مهم به دست

 29«ظریف در بنیاد جورج سوروس بود.

خابات ای که استفان هاینتز و ویلیام لوئرز پس از خروج از ایران منتشر کردند، عنوان کردند که قبل از انتدر مقاله

بین قدرتمندان و  نیاید، الزم استریاست جمهوری آمریکا و ایران قرار داریم. برای آنکه بین دو کشور بحرانی بوجود 

کرات پیروز عقالی نظام این دو کشور توافقی منعقد شود که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فردی از حزب دمو

 شود و در انتخابات ریاست جمهوری ایران، هر کسی بیاید بجز احمدی نژاد. 

 30باشند.می 21های رنگی در قرن  شایان ذکر است این دومقام آمریکائی از برپاکنندگان انقالب

ا جورج سوروس، بهمان گونه که در باال ذکر شد، یکی از نقاط تاریک عملکرد جناب ظریف، ارتباطات و مالقات های وی 

هده داشته را بر ع O.S.I "مؤسسه جامعه باز"میلیاردر صهیونیست آمریکایی است. جورج سوروس ریاست هیئت مدیره 

انقالب "ازد که به مان سیا و پنتاگون، سلسله کودتاهایی را در برخی کشورهای جهان به راه می اندو با همکاری با ساز

ا را در موسوم هستند و طی آن، حکومت های مخالف آمریکا را سرنگون و یک دولت دست نشانده آمریک "های رنگی

 آورند. آن کشورها به روی کار می

گردد. یحیی کیان تاجبخش، ریاست جمهوری سید محمد خاتمی باز میارتباط ظریف با جورج سوروس، به دوران 

دستگیر شد، در دادگاه با  88یا همان فتنه  88نماینده بنیاد سوروس در ایران، که در جریان توطئه براندازی سال 

مام اقدامات ت»دارد: اشاره به اینکه به طور رسمی از سوی بنیاد سوروس به دولت خاتمی معرفی شده بوده، اظهار می

بنده و بنیاد سوروس، علنی و برای عناصر ارشد دولت اصالحات آشکار بوده است. بنده به عنوان مشاور رسمی بنیاد 

ای به صورت مخفیانه نکردم و چندین بار برای هماهنگی سوروس، رسماً معرفی شدم و هیچ وقت اقدام به انجام پروژه



به دفتر رسمی جمهوری اسالمی در سازمان ملل رفتم و با اقای ]محمدجواد[ هایم به اتفاق مدیر ارشد سوروس، پروژه

 31«ظریف مالقات داشتم. من یک عنصر پنهان نبودم؛ من با مأموران بلندپایه در وزارت امور خارجه دیدار داشتم.

]طراحی  ایهنهاگر ما یکی از اولین نمو»وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ارتباط ظریف با سوروس گفت: 

توانیم نهایت آن را مالقات براندازی را ارتباط سفر محمد عطریانفر به بنیاد سوروس ]در دوره خاتمی[ بدانیم، می برای[

وده و بدانست که این یک ارتباط مستمر  1385مستقیم خاتمی همراه ظریف با جورج سوروس در نیویورک در سال 

 32«ادامه داشته است.

کیان تاجبخش که در جریان فتنه دستکیر شد، در اعترافات »گوید: اینده مجلس، طی سخنانی میکریمی قدوسی نم

رفتیم به دیدن آنتونی ریچتر، مسؤول خاورمیانه و شمال آفریقا گوید ما هر شش ماه یک بار به نیویورک میخود می

 33«کردیم.میدر بنیاد سوروس و همچنین گزارش پیشرفت کارها را به آقای ظریف هم ارائه 

طش با جورج ، یکی از نمایندگان از ظریف درباره ارتبا92در جلسه رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزرا در سال 

گویند من و آقای خاتمی در هتلی در سوروس سؤال کرد. ظریف وجود این ارتباط را تکذیب کرد و گفت که می

بط دیدار در نیویورک وجود ندارد! وی همچنین گفت که را ایم. چنین هتلینیویورک با جورج سوروس دیدار کرده

 34خاتمی با سوروس نبوده و حتی اصل دیدار خاتمی با سوروس را نیز تکذیب کرد! 

کند که خود سوروس در ظریف در حالی حتی اصل دیدار سید محمد خاتمی با جورج سوروس را هم تکذیب می

در نیویورک  سالگرد حوادث یازده سپتامبر در هتل بین المللی ترامپدر مراسمی که به مناسبت هشتمین  88شهریور 

یکی از بهترین جلساتی که من »گوید: می 2006برگزار شده بود، طی سخنانی در مورد دیدار خود با خاتمی در سال 

 14ر روز سه شنبه د در ارتباط با پیشبرد دمکراسی در جهان اسالم و به ویژه ایران در آن حضور یافتم، مالقاتی بود که

ال در س[ با محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران برگزار کردم. من حدود ده 1385شهریور  23] 2006سپتامبر 

ود که حتی روز و بانتظار دیدار آقای خاتمی بودم و به همین دلیل این دیدار آنچنان برای من جذاب و به یاد ماندنی 

عنی سوروس در بخش دیگری از سخنان خود، به نکته مهم دیگری ی 35«ساعتش نیز در حافظه ام ثبت شده است.

 24] 2005ژانویه  14البته من در تاریخ »کند: ، چنین اشاره می83در سال  "مؤسسه جامعه باز"سخنرانی ظریف در 

غه دغد و[ بعد از سخنرانی جواد ظریف در مؤسسه جامعه باز، حدود یک ساعت با ظریف صحبت کرده بودم 1383دی 

آیران و نیز تمیاهای خود را در خصوص روابط ایران و آمریکا با توجه به پیشینه ای از بی اعتمادی نسبت به برنامه 

ان ملل بود، تنش های تاریخی ناشی از نقش ایاالت متحده در خاورمیانه به ظریف که آن زمان سفیر ایران در سازم

 36« منتقل کرده بودم.

متعلق به جورج سوروس صهیونیست، سخنرانی  "مؤسسه جامعه باز"در  1383در دی ماه یعنی که جناب آقای ظریف 

، هرگونه ارتباط خود با 92و پس از آن نیز به مدت یک ساعت با سوروس مذاکره کرده است! در صورتی که در سال 

کند: ، چنین اشاره می85کند! سوروس در ادامه، به دیدار دیگر خود با خاتمی در دی ماه جورج سوروس را انکار می

[ با خاتمی 1385]دی ماه  2007من مجدداً در سی و هشتمین اجالس مجمع جهانی اقتصاد داووس، در ماه ژانویه »



مالقات کردم که متوجه شدم پس از یک سال، دغدغه های خاتمی رادیکال تر شده است. تا آنجا که وی به دلیل برخی 

مکارانش، ناچار شد اجالس داووس را نیمه کاره به مقصد تهران ترک مشکالت سیاسی و حذف گسترده سیاسی ه

 37«کند.

از فتنه  در ایران با دعوت رسمی دولت خاتمی، "مؤسسه جامعه باز"سوروس همچنین ضمن افشای راه اندازی دفتر 

ت رسمی دولت [ و با دعو1382] 2003در ایران در سال  "مؤسسه جامعه باز"حضور »گوید: نیز حمایت کرده، می 88

رمیست های ایرانی سابق ایران صورت گرفت... امیدوارم با پیشروی انقالب سبز ایران و همکاری و ارتباط گسترده تر رف

 38«با مؤسسه جامعه باز، ساختاری دمکراتیک را در ایران پایه گذاری نماییم.

ر مورد دیدار ، مقاله مفصلی د"نیوز مکس"همچنین کنت تیمرمن ـ رئیس سابق میز ایران در سازمان سیا ـ در نشریه 

 ظریف با جورج سوروس، درج کرده بود.  جواد خاتمی به همراه

دوکس ایران پارا"هومن مجد ـ مترجم رسمی خاتمی در سفر به آمریکا ـ نیز بر این دیدار صحه گذاشت. وی در کتاب 

  93جورج سوروس اشاره کرده است. ضمن شرح خاطراتش، به موضوع همراهی با خاتمی در دیدار وی با "مدرن

بط خارجی آمریکا افراد دیگری نیز همچون استیو کلمنز، مدیر برنامه راهبرد آمریکا، کلینتون سویشر، عضو شورای روا

را روایت کرده  و تریتا پارسی، رئیس شورای ملی ایرانی های آمریکایی، هر کدام به سهم خود زوایایی از این دیدار

 40اند.

[ یک ایمیل از 1385خرداد  18] 2006ادی که در پایگاه لوفیر منتشر شده، تریتا پارسی در تاریخ نهم ژوئن طبق اسن

کند که محتوای آن درباره دیدار سید محمد خاتمی با جورج سوروس است. طبق این اسناد، لیتون سویشر دریافت می

 41محمد جواد ظریف نیز در این دیدار حضور داشته است.

 خود با جورج سوروس صهیونیست را تکذیب کند؟! تواند ارتباطظریف باز هم می آیا جناب

های تسلیحاتی آمریکا علیه ایران در توافق یکی دیگر از نکات قابل تأمل در عملکرد آقای ظریف، موافقت وی با تحریم

خواستیم ما و چین می" به خبرنگاران گفت: 94تیر  24برجام است. سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه، در تاریخ 

سال  5ها تا های تسلیحاتی ایران لغو شود، اما علی رغم حمایت ما، خود تیم ایرانی موافقت کردند که تحریمتحریم

شود، باید تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل باشد. ادامه یابد! لذا در این مدت، تسلیحاتی که به ایران داده می

سال شامل  8ه مدت بکشور قدرتمند، عدول ایران از توسعه برنامه موشکی خود را  6ران و ای ایهمچنین توافق هسته

فت شود. بر اساس توافقی که در وین امضاء شد، برنامه موشکی ایران به مدت هشت سال هیچ توسعه ای نخواهد یامی

د و این محدودیت انست مقاومت کنتومی 1929و هیچ حمایت خارجی از این برنامه نخواهد شد. ایران بر طبق قطعنامه 

 42!"ساله را نپذیرد، اما آقای ظریف این محدودیت ها را پذیرفته است 8ساله و  5های 

در تأیید سخنان الوروف، جان کری وزیر خارجه آمریکا، پس از قرائت بیانیه وین توسط ظریف و موگرینی، در یک 

ها را به پیش برد، این قطعنامه که ما را به اینجا رساند و تحریم 1929درباره قطعنامه »نشست مطبوعاتی اعالم کرد: 



ها برداشته خواهد شد. ایرانی ها گوید که اگر ایران به میز مذاکره ـ نه توافق، بلکه فقط میز مذاکره ـ بیاید، تحریممی

های تسلیحاتی برداشته نخواهد نه تنها پای میز مذاکره آمدند، بلکه با آنها به توافق هم رسیدیم. با وجود این، تحریم

فصل هفتم باقی خواهد ماند و با پشتوانه  41سال، تحت بند  5شد... نتیجه مذاکرات این شد که این تحریم برای مدت 

  43«شورای امنیت کاماًل قابل اجرا خواهد بود.

ده بود و طرف مقابل شقانوناً لغو این اقدام آقای ظریف جای هیچ گونه توجیهی ندارد. ایشان تحریمی را پذیرفته اند که 

 سال تحریم تسلیحاتی 5توانست چنین تحریمی را بر ما تحمیل کند. اما آقای ظریف خود داوطلبانه به هیچ عنوان نمی

تای منافع ایران را علیه جمهوری اسالمی ایران پذیرفته است! واقعاً این اقدام ایشان در راس سال تحریم موشکی 8و 

 آمریکا؟! دولتمنافع  بود یا

ن ملل بود. یکی دیگر از خطاهای آشکار جناب ظریف، ماجرای دست دادن و احوالپرسی کردن وی با اوباما در سازما

در حاشیه  94الملل حزب موتلفه، با اشاره به دست دادن ظریف و اوباما در سال حمید رضا ترقی مسئول امور بین

آمیز اوباما علیه ملت ایران و متهم کردن با توجه به نطق توهین» نشست سازمان ملل در نیویورک، اظهار داشت: 

های ردم صحبتماین کار آقای ظریف دیپلماسی ذلت بود، آن هم در شرایطی که  ،هاجمهوری اسالمی به انواع توطئه

  44«زورگویانه، قلدرمآبانه و ظالمانه اوباما و اتهامات او علیه ایران را دیدند.

که با  در نطق دفاعیه خود در صحن علنی مجلس جمالتی را بیان کرد 96مرداد  25در تاریخ  محمد جواد ظریف،

ه خود در مواضع چهار سال گذشته وزارت خارجه و دولت یازدهم در تناقض آشکار بود. وی در بخشی از نطق دفاعی

اعتمادی شانه دهنده بیبرجام حاصل اعتماد به آمریکا نیست و جمله به جمله برجام ن»صحن علنی مجلس گفت: 

یر اجرای جدی ما نسبت به سیاستهای آمریکا از نخستین روز مذاکرات تا واپسین لحظات پایان مذاکرات و در مس

 «برجام بوده است.

اعتمادی جدی نسبت ظریف در حالی برجام را حاصل عدم اعتماد به آمریکا دانسته و جمله به جمله آن را گواهی بر بی

ای در جریان مذاکرات و پس از آن در جریان کننده هستهته که مروری گذرا بر مواضع وی و تیم مذاکرهبه آمریکا گرف

جا به شیطان بزرگ بینی مفرط به آمریکا و اعتماد بیدهد که اتفاقًا برجام حاصل خوشای، نشان میتوافق هسته

اگر اوباما به ما »بکه پی بی اس آمریکا گفت: ، در گفتگو با ش1393به عنوان نمونه، آقای ظریف در شهریور 45است.

پس از آن نیز برغم کارنامه سیاه  46«پذیریم و به قولش احترام می گذاریم.دهد که کاری بکند، ما آن را میقول می

های مکرر پس از برجام، عهدهای مکرر در تعهدات مختلف و عهد شکنیالمللی و نقضآمریکا در اجرای تعهدات بین

 94ماه گفتند. روزنامه شرق در دیها سخن میوزارت امور خارجه همچنان از لزوم اعتماد به قول آمریکایی مقامات

به دنبال اعتراض ظریف ـ به قانون محدودیت ویزا که نقض برجام از سوی آمریکا بود ـ جان کری، وزیر خارجه »نوشت: 

شود که تعهدات خود طبق برجام را اجرا وجه مانع ما نمییچهاین قانون به  "ای خطاب به ظریف نوشتآمریکا، در نامه

. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران نیز درباره این نامه تأکید کرد که این نامه، امضای وزیر خارجه آمریکا "کنیم 

ست که برجام در را دارد و اجرای موفق برجام را تضمین کرده است. عراقچی تاکید کرد: آنچه برای ما مهم است این ا

ای مواجه نشود، آقای کری این تضمین را به عنوان وزیر خارجه آمریکا به صورت گونه خدشه و صدمهمرحله اجرا با هیچ

  47«داده است.کتبی با امضای رسمی



ها و مصادیق متعدد دیگری که از تسامح و اعتماد به دشمن از سوی مسئوالن وزارت امور همچنین در کنار نمونه

ها در جریان اشتباه در اعتماد به آمریکاییخارجه وجود دارد، اعتراف شخص محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، به 

اش در وزارت امور کننده اظهارات وی در صحن علنی مجلس و در دفاع از عملکرد چهار سالهای، نقضمذاکرات هسته

اه و ون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی، به نوع نگدر کمیسی 95آذر  28خارجه است. آنجا که وی در تاریخ 

اشتباه کرده است. جواد باره ای اعتراف کرده و گفته بود در اینها در مذاکرات هستهاش به آمریکاییخوشبینی

وگویی به برخی اظهارات وزیر امور خارجه در آن جلسه درباره قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی، طی گفتکریمی

کنم آقای ظریف در آن جلسه با صراحت گفت من اعتراف می»اشاره کرد و گفت: آمریکا در اجرای برجام نقض عهد 

شدم، کردم، اکنون با مشکل مواجه نمیکری اعتماد کردم، اگر استراتژی خودم را دنبال میاشتباه کردم که به حرف جان

جان کری  به .با صحبت و قول آقای کری اظهارنظر کردیم کنم، مااشتباه کردم و مسئولیت آن را قبول میپذیرم کهمی

ا شما در یک بعد از نقض عهد اخیر که درخواست مذاکره در ایتالیا را داشت، گفتم شما کاری کردید که حضور من ب

ما گفتند  شهر غیرممکن است. آقای ظریف این نکته را هم در کمیسیون گفت که قباًل جان کری و ارنست مونیز به

 48 «ن را بگیریم.هایی داریم که جلوی آقانون داماتو به سنا برود، ما روش اگر

وافق خسارت نتیجه اعتماد آقای ظریف و دوستانش به آمریکا ـ علیرغم تذکرات و هشدارهای مکرر رهبری نظام ـ، ت

 بار برجام بود که صدمات فراوانی برای جمهوری اسالمی ایران به بار آورد.
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یم ی حسن روحانی و سخنگوی ت، حسین موسویان، معاون آقا1386در اردیبهشت ماه ب ـ سید حسین موسویان: 

هاشمی رفسنجانی، از سوی وزارت اطالعات به جرم جاسوسی برای ای دولت خاتمی و از نزدیکترین یاران آقای هسته

هاشمی بود و در ابتدای دولت او به از نزدیکان آقای  1360های ابتدای دهه انگلیس بازداشت شد. موسویان از سال

ایران راهی آلمان شد. موسویان پس از بازگشت از آلمان، معاون بین و غرب، به عنوان سفیر ایرانمنظور بهبود روابط 

ای به ریاست ، سخنگویی تیم هسته1384تا  1381ای از سال الملل شورای عالی امنیت ملی شد و در پرونده هسته

 1آقای حسن روحانی را بر عهده داشت.

ایشان  اتهام»گوید: موسویان می درباره پرونده 1386عات، در آبان ماه ای، وزیر وقت اطالحجت االسالم محسنی اژه

ایشان ان روز اول به ارائه اطالعات برخالف مصالح و امنیت کشور به افراد بیگانه از جمله سفارت انگلیس بوده که از هم

ای در جلسه ای با اعضای اژه حجت االسالم محسنی 2«ثبات شده است.ااین اتهام از نظر وزارت اطالعات  تفهیم شد و

وقتی اقدامات حسین موسویان برای ما محرز شد، موضوع را »گوید: کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی نیز می

ای با آقای حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در میان گذاشتیم. در جلسه

این جلسه، انتقال الملل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص بود[ لکن بعد از]حسین موسویان معاون امور بین 

س العمل اطالعات از سوی آقای موسویان شدت بیشتری به خود گرفت که تعجب کارشناسان اطالعاتی کشور را و عک

  3«بعدی ما را موجب شد.

اه انقالب اسالمی ویان صورت گرفت، نهایتاً دادگسرانجام پس از فشارهای زیادی که برای آزادی و اعالم بی گناهی موس

سایر نهادها  وی را به دو سال حبس و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک و امور بین الملل 1387در بهمن ماه 

عالم کرد که حسین موسویان به ا، 1389شهریور  30وزارت اطالعات نیز در تاریخ  4.های کشور محکوم کردو ارگان

ظام و نقانون مجازات اسالمی به جرم جمع آوری اطالعات طبقه بندی شده با پوشش مسئوالن  505ماده استناد 

ه دو سال حبس بمأمورین دولت و در اختیار قرار دادن اطالعات مزبور به دیگران )افراد فاقد صالحیت و بیگانگان( 

دیگر نهادها و  ه و اشتغال در امور بین المللتعزیری و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت امور خارج

  5باشد.های کشور محکوم شده است. لذا اقدام نامبرده مصداق روشن و کامل جاسوسی میارگان



روزنامه وال  ، وی را به بهانه ادامه تحصیل به آمریکا فرستادند. طبق گزارش1388حسین موسویان، در سال  حامیان

وهشی وابسته که یکی از مؤسسات پژ "وودرو ویلسون"در مؤسسه مطالعاتی  1388شهریور استریت ژورنال، موسویان از 

ای باشد، به عنوان پژوهشگر مشغول به کار شد. این روزنامه کار بر روی برنامه هستهبه مراکز قدرت در آمریکا می

ن در مؤسسه علل اصلی حضور موسویا های آمریکایی، راارائه مشاوره به طرف وایران و آمریکا جمهوری اسالمی و روابط

ی کند. وال استریت ژورنال نوشت که با حضور حسین موسویان در آمریکا، پنجره بزرگی از اطالعات، برافوق عنوان می

  6ها گشوده شد!آمریکایی

برای مهمی طالعاتی، گویای آن است که موسویان، منبع ا"هاباز شدن پنجره بزرگی از اطالعات برای آمریکایی"عبارت 

ای با خبرگزاری تسنیم در شده است. موسویان طی مصاحبهای ایران محسوب میها در زمینه مسائل هستهآمریکایی

گوید: این کشور بوده است. وی میکند که بیانگر اهمیت نقش وی در آمریکا برای دولت ، به مطلبی اشاره می92بهمن 

مریکا پخش آشبکه تلویزیونی و رادیویی  250ه بیشتر عمومی بود و از من در سانفرانسیسکو یک سخنرانی داشتم ک»

  7«شد.می

 250دولت آمریکا نبود، اجازه پخش آن از  نامشروع ابعالی در راستای منافعایشان سؤال کرد که اگر سخنان جنباید از

ایران از باب خیرخواهی! ب موسویان دررسد همان گونه که جنامی دادند؟! به نظرشبکه تلویزیونی و رادیویی آمریکا را می

داده است! جالب است که داده، در آمریکا نیز به همان گونه به مقامات آنجا مشاوره میبه سفارت انگلیس مشاوره می

وزی انقالب برای تحصیل به آمریکا رفته بود و بعد از پیر 1355بدانیم حسین موسویان، پیش از انقالب، در سال 

  8گردد.ر باز میاسالمی به کشو

دانستیم موسویان آدم ما از اول می»، در مورد موسویان اظهار داشته بود: 1386محمد رضا خاتمی نیز در مرداد 

ار و آلودهدتوانمندی نیست و به قول معروف شل است. بسیاری از افرادی که در اطراف آقای هاشمی هستند، مسئله 

 9«اند.

بل توجهی از ما هم موضوع را پیگیری کردیم و متوجه شدیم اطالعات قا»فته بود: محسن آرمین نیز در این رابطه گ

  10«سوی موسویان به بیرون درز کرده است.

ر خدمت داما با کمال تأسف، همین جناب موسویان، که پس از محکومیت، به اسم ادامه تحصیل به آمریکا رفت و 

قای هاشمی در دولت یازدهم به کشور بازگشت و به جناب آ 1392مراکز حکومتی آمریکا مشغول به کار شد، در سال 

 داد!ای مشورت میو دولت حسن روحانی ـ و همچنین به طرف آمریکایی ـ در مورد مذاکرات هسته

موسویان طی گفت و گویی با خبرنگار روزنامه اعتماد، برای تطهیر چهره زشت مقامات گستاخ و جنایتکار آمریکایی و 

اوباما به عنوان رئیس جمهور و جان کری به عنوان وزیر خارجه و چاک هیگل »گوید: افرادی معتدل! می تبدیل آنها به

ایران، در هیئت حاکمه آمریکا بعد از انقالب وجود به عنوان وزیر دفاع، معتدل ترین ترکیبی است که برای تعامل با 

های موسویان، بینیم که یکی از مأموریتمی 11«.ودداشته است. شاید چنین ترکیبی در یکی دو دهه آینده تکرار نش

وانمود ساختن چهره خشن و مکار مقامات آمریکایی، به عنوان معتدل ترین افراد در هیئت حاکمه آمریکا بوده تا 



 مقامات ایرانی، بیشترین همکاری را با آنها داشته باشند. موسویان آنچنان مورد اعتماد مقامات آمریکایی بوده که چند

دیدارهای روزانه ثبت شده در کاخ سفید در دوره باراک اوباما، های رسمیشود. بنا بر گزارشبار به کاخ سفید دعوت می

 12مشخص شده است که سید حسین موسویان، سه بار در کاخ سفید میهمان مقامات ارشد دولت اوباما بوده است.

دهند. در این رابطه، بن هزار دالر دستمزد به وی می 70 در ازای خوش خدمتی های موسویان به دولت آمریکا، آنها

لغ هفتاد هزار رودز، مشاور امنیت ملی اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا، اعالم داشت که از طریق صندوق پالشرز، مب

موسویان  دند تا بهدالر به دانشگاه پرینستون ـ که حسین موسویان در آنجا ظاهراً به کارهای پژوهشی مشغول بوده ـ دا

 13د.ای و توافق برجام، پرداخت شوبرای حمایت های وی از مذاکرات هسته

ای با آمریکا تهگزارشات فوق به خوبی حکایت از آن دارد که موسویان مأموریت داشته تا وانمود سازد که مذاکرات هس

ابی به امتیازات ایران برای دستیو توافق خسارت بار برجام، نتایج مثبتی برای جمهوری اسالمی ایران خواهد داشت و 

 ها بدهد.موهوم، بایستی تن به خواسته های نامشروع و زورگویانه آمریکایی

 ها: پی نوشت
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ام یکی دیگر از اعضای تیم مذاکره کننده تحت سرپرستی آقای حسن روحانی، فردی به نج ـ سیروس ناصری: 

سب کرده بود، با برخی کبل تابعیت کشور سوئیس را ها، از سالها قسیروس ناصری بود. وی که طبق برخی گزارش

های «نیویورکی»ناصری یکی از اعضای حلقه موسوم به  1اشت.دهای نفتی آمریکایی و انگلیسی نیز ارتباط کمپانی

کردند و به دنبال برقراری دوباره رابطه ایران ها در نمایندگی ایران در سازمان ملل کار میوزارت خارجه است که سال

ئیس حزب رآمریکا بودند. از جمله اشخاص باند نیویورکی ها محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، صادق خرازی  و

ای، حسین فریدون برادر حسن روحانی ندای ایرانیان، مجید تخت روانچی معاون وزارت خارجه و مذاکره کننده هسته

ای، و کاظم ستههنیا معاون وزیر نفت و مذاکره کننده و مشاور ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی، امیر حسین زمانی 

  2سجادپور هستند.

نافع ملی ایران بوده ناصری بارها تالش کرده بود تا جمهوری اسالمی ایران را به عضویت معاهداتی درآورد که مغایر با م

ی سابق وزارت اهدیپلمات . محمود مهدی سلطانی، ازC.T.B.Tاند، مانند معاهده منع جامع آزمایشات اتمی یا همان 

آقای سیروس »گوید: امور خارجه، در مورد برخی از شگردهای وی برای تحمیل معاهده منع جامع آزمایشات اتمی می

خواهید برای تهران جا بیندازید، بگوئید آمریکا با آن مخالف است گفت هر چیزی را که میها میناصری در ژنو به بچه

 3«تا سریعًا تصویب شود.

فوذ مخالفت کردند. به هر صورت، با اعمال ن C.T.B.Tاین امر پی برده بودند، لذا در ظاهر با پیمان ها هم به آمریکایی

هایی که صورت این معاهده امضاء شد ولی با تالش ها ـ که سیروس ناصری نیز از اعضای اصلی آن بود ـتیم نیویورکی

ت پرده مخالفت ظاهری آمریکا با این پیمان، حاکی از ارتباط پش 4گرفت، جلوی تصویب آن در مجلس گرفته شد.

ایفا کردند و دوستانش نقش خود را ، آقای سیروس ناصریC.T.B.Tکند. در تهیه پیش نویس جناب ناصری با آنها می

متن  ر واقع از رویداین پیش نویس که کاله گذاشتند. و بر سر کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و کشورهای اسالمی

ایران به وزارت با کمی تغییرات کپی برداری شده بود، به عنوان ابتکار دیپلماتیک C.T.B.Tپر اشکال پیش نویس اصلی 

ویس، ناصری و ن. در این پیش در نیویورک آن را امضاء کرد 1375امور خارجه ارسال و دکتر والیتی نیز در دوم مهر 

  5عنوان یک کشور به رسمیت شناخته بودند.دوستانش به صورت تلویحی، اسرائیل را به 

را  C.T.B.Tگفتند اگر شدند. آنها می C.T.B.Tی هاشمی موجب تمدید ان.پی.تی و امضااین افراد در دولت آقای 

این ادعایی کذب و عاری از حقیقت و برای فریب دادن مسئولین ایم؛ در حالی کهامضاء نکنیم، به دنیا اعالن جنگ داده

داد که ماهیت مواضع هند و دیگر کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در جلسه تصویب معاهده، نشان می 6.کشور بود

یران، دچار برای همه کشورها روشن بوده و این طور نبوده که دیپلمات های وقت ا C.T.B.Tتبعیض آمیز و خطرناک 

  7هانه و عمدی بوده است.اشتباه سهوی در پذیرش این معاهده شده باشند، بلکه این کار کاماًل آگا

ای به قلم سیمور یوتر که برای در مقاله 1996در مارس  "کلید صلح یهودیان و اعراب و اسرائیل"بولتنی تحت عنوان 

در واقع، معاهده  برد.ایران و کره شمالی نام میای علیهبه عنوان معاهده C.T.B.Tشود، از یهودیان نیویورک منتشر می

C.T.B.T .به ابزاری برای جاسوسی سیستماتیک و مادام العمر از کشورهای مخالف غرب تبدیل شده بود 



االن ماجرای سیروس ناصری شبیه »گوید: سلطانی دیپلمات سابق، در بخش دیگری از سخنانش می محمود مهدی

رائیل را عضو کمک تیمش، اسهزار دستان شده. از پرونده فساد نفتی اورینتال کیش تا جاهای دیگر. سیروس ناصری با 

این پیمان بوده و چند کشور دیگر مانند سوریه و دیگران کشور عضو  28سازمان خلع سالح جهانی کرد. بدین نحو که 

 این کنفرانس شود و رأیتوانست وارد خواستند عضو شوند اما اسرائیل که هنوز ان.پی.تی را امضاء نکرده، چطور میمی

کشور پیشنهاد عضویت داده اند و ما باید یا  25گفته بود که هاشمی  آقای ای بهاصری در نامهنسیروس داشته باشد؟ 

این کشورها را یک مجموعه کردند و بعد به دروغ گفتند اگر با ؛ و بدین ترتیب همه را بپذیریم یا هیچ یک را نپذیریم

 8«دهند.یمش اسرائیل در کنفرانس خلع سالح اسرائیل مخالفت کنیم، سوریه هم بیرون می ماند. لذا رأی به پذیر

که بعدها  در واقع این یکی از جلوه های بارز خوش خدمتی جناب سیروس ناصری به اسرائیل و آمریکا بود. ناصری

ـ نیز  مشکالت مالی اش در پرونده نفتی کیش اورینتال ـ به مدیریت دیک چنی معاون رئیس جمهور وقت آمریکا

وی  9.ر کردفرامدن دولت احمدی نژاد، از کشور آشکار شد، و پس از مطرح شدن اتهام جاسوسی وی، بعد از روی کارآ

و پس از مطرح  84در دوران برگزاری دادگاه متهمان پرونده فساد نفتی، در کشور حضور نداشت. ناصری در مرداد سال 

 شدن نام وی در پرونده تخلف شرکت نفتی اورینتال کیش اویل، به خارج از کشور رفت. 

ا اطمینان کشور به سر برده بود، پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بوی که به مدت هشت سال در خارج از 

ای حسن روحانی قرار از حمایت برخی از مسئولین، دوباره به کشور مراجعت کرد و باز هم جزو مشاورین تیم هسته

، 92در سال ایران، در خبری با اشاره به حضور سیروس ناصری در مجلس ختم مادر آقای ظریف گرفت! سایت عصر 

ش اورینتال و در پی طرح مسائل پرونده فعالیت مدیر عامل و مسئوالن شرکت نفتی کی 84اوایل مرداد سال »نوشت: 

گزید و  در یک شبکه مافیای نفتی کشور که سیروس ناصری نایب رئیس هیئت مدیره آن بود، ناصری در وین اقامت

ونده متهمان شرکت نفتی اورینتال کیش اویل که در آذر دگی به پرایران خودداری کرد. در اولین جلسه رسیاز سفر به

ر عالی برگزار شد، مسئله رشوه بیش از نیم میلیون دالری از حساب سوئیس سیروس ناصری به مشاو 84ماه سال 

بل ز سالها قاشرکت نفت و گاز پارس برای موفقیت در قراردادهای نفتی از سوی نماینده دادستان اعالم شد. ناصری 

رونده پدر کشورهای مختلف اروپایی چون سوئیس و اتریش اقامت داشته که با درخواست حسن روحانی مسئول وقت 

نده مجلس، علیرضا زاکانی، نمای 10«ای پرداخت.عضو اصلی به فعالیت در تیم مذاکرات هسته ای کشور، به عنوانهسته

شود هر دوشنبه هور مسئول افراد خود هستند، نمیآقای رئیس جم»گفت:  94بهمن  27طی مصاحبه ای در تاریخ 

ین شبکه بر ارکان افرادی امثال آقای سیروس ناصری جلسه بگذارند تا شرایط عقیم کردن تولید داخلی را دنبال کنند؛ ا

شود که آقای کشور چنبره زده است... دوشنبه ها جلسه جذب سرمایه گذاری خارجی در دفتر رئیس جمهور برگزار می

نقش فعالی داشت  80ای در دهه و مسیر مذاکرات هسته 598ری پای ثابت آن است... سیروس ناصری در مذاکرات ناص

ادامه به عنوان  هزار دالر رشوه تحت پیگرد قرار گرفت و از کشور فرار کرد و در 500به دنبال دریافت  84و در سال 

های ]اطالعاتی[ خارجی ه وابسته به سرویسک« هندوجا»های بزرگ نفتی به عنوان شرکت مشاور حقوقی یکی از کارتل

کند. خواهد به ایران بازگرداند؛ فعالیت میهای جدا شده از اقتصاد این کشور را میاست به عنوان کسی که سرپنجه

های آنها، در فرمانیه شرکتی با عنوان ناصری با دنبال کردن پرونده این شرکت ]هندوجا[ در داخل و گرفتن زمین

 ایجاد کرد. اولین اقدام این افراد ایجاد قراردادهای نسل سوم بیع متقابل بود.« آشودا کیش»شرکت 



تواند سوال باشد که چرا ما در خلیج فارس از میادین مشترک کمترین برداشت را زاکانی با بیان اینکه آیا این نمی

الخیمه و رقیبان ما در هایی در راسشرکتداریم، تصریح کرد: سوال ما این است که آقای ناصری چه نسبتی با 

برداری از میادین مشترک برداری از میادین مشترک دارد و آقای زنگنه نباید پاسخگوی عدم اولویت دادن به بهرهبهره

گیرند که نگذارند سیاست ما درباره برداشت از میادین مشترک عملی شود؟ باشد؟ و اینکه چه کسانی پورسانت می

های خارجی مشارکت های خصوصی همین افراد با شرکتین گروه این است که در بخش نفت، شرکتهدفگذاری ا

تواند در خارج تاسیس شوند و در نهایت همه این ها مجوز داده شده که میکنند و برخالف قرارداد به این شرکت

 11«.رایی ملت ایران را به غارت ببرندها در باشگاه نفت و نیرو، داشرکت

ذاکره مقدوسی، نماینده مجلس از مشهد، طی مصاحبه ای با اشاره به چهار جاسوس شناسایی شده در تیم  کریمی

نفر چهارم جاسوسان پشت پرده ای که در برجام فعالیت داشتند، آقای سیروس ناصری نام »ای، گفت: کننده هسته

کردند. برگزار می و با آقای نهاوندیان جلسه دارد. ایشان هفته ای یک بار از لندن با هزینه ریاست جمهوری می آمدند

ز ها هم اعم از پول بلیط، پاداش ها و مشاوره به عهده ریاست جمهوری ایران بوده و در بحث مذاکرات نیهمه هزینه

کرد و در اتاق ریاست ایران سفر می المال مسلمین بهبار از لندن با هزینه بیتای یکدخیل بوده است. وی هفته

 12«گشتند.کردند و برمیها را با آقای ظریف میگذاشت. هماهنگیجلسه می جمهوری

ون تومان پول ناصری هفته ای یک بار از لندن به تهران می آمد و آقایان چهار میلی»وی در جای دیگر تصریح کرد: 

وی  شت به لندن.گرفت و بر می گکردند. حق ایاب و ذهاب و حق مشاوره هم میبلیط هواپیمای وی را پرداخت می

این چهار نفر ]جاسوس[  13آید.گفت که دستگاه قضایی حکم بازداشت ناصری را صادر کرده ولی وی دیگر به ایران نمی

شد و ای یک بار از لندن وارد ایران میپایه تیم مذاکره کننده بودند. در رأس آنها سیروس ناصری قرار داشت که هفته

آمدند. نفر دیگر نیز می 3داد. به دنبال آن، آمد و با نهاوندیان تشکیل جلسه مییمستقیم به نهاد ریاست جمهوری م

کرد. البته ناصری هنوز هم در جلسات موجود یکی از افرادی است که حضور دارد. هر نهاوندیان کل تیم را مدیریت می

زی کرده و به خورد امضای ما یسی از دری اصفهانی خواستند، ناصری در برجام جاساهای امریکایی انگلچه سرویس

  14«داده است.

نوشتند:  94اسفند  4ای به حسن روحانی در چهار نماینده مجلس نهم )زاکانی، توکلی، نجابت، امیرآبادی( طی نامه

اقتصادی کشور  آیا اطالع دارید که قراردادهای جدید نفتی توسط کدام شبکه و افراد فعال در فعالیت های غیرشفاف»

کنید؟ آیا مییگیری است؟ چرا مشروح مذاکرات قراردادهای نفتی و متن فارسی آنها را برای مردم منتشر ندر حال پ

های های کالن ابالغی و قوانین موجود؛ ملت ایران را از سرمایهدانید این قراردادها برخالف قانون اساسی و سیاستمی

بعالی بویژه وزیر محترم ید؟ آیا آگاهی دارید که اطرافیان جنانماخود محروم کرده و کشور را برای دهها سال وابسته می

آینده در دولت  نفت، در تاسیس باشگاه نفت و نیرو بناست بعنوان قّیم مردم، مالک نفت و گاز کشور شده تا هرکس در

وه رش و مجلس بود، تابع باندهای قدرت و ثروت شوند؟ نقش آقای سیروس ناصری که در گذشته متهم به پرداخت

ها از ایران متواری بود را در این قراردادهای تنظیمی پانصد هزار دالری در پرونده اورینتال کیش بوده و سال

 15«دانید؟می



جلس، درباره م، اخباری منتشر شد مبنی بر این که بعد از افشاگری علیرضا زاکانی، نماینده سابق 95خرداد  25در 

ه قضایی توسط دستگا« اقدام علیه امنیت ملی»سیروس ناصری به اتهام  جاسوسی سیروس ناصری، حکم تعقیب قضایی

  16.صادر شده، ولی او که ارتباطات عمیق و محکمی با دولت و وزارت خارجه داشت، دیگر به کشور بازنگشت
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سائل م: وی که از سوی محمد نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی، برای پیگیری د ـ عبدالرسول دری اصفهانی

ت ای، به ولی اهلل سیف رئیس بانک مرکزی، معرفی شده بود، با داشتن تابعیمالی و بانکی ایران در مذاکرات هسته

ریمی قدوسی، کانادا، آمریکا و انگلیس، با سازمان های جاسوسی آمریکا و انگلیس نیز ارتباط داشته است. جواد ک

نده دستگیری نماینده مشهد در مجلس شورای اسالمی، در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، درباره ابعاد مختلف پرو

ه در تاریخ سوم شهریور کعبدالرسول دری اصفهانی »فت: ای کشورمان، گافراد نفوذی به تیم مذاکره کننده هسته

ای بوده و متأسفانه تمام مباحث مربوط به دستگیر شد، یک جاسوس حرفه ای و نفوذی آمریکا در تیم هسته 1395

 .ای و مذاکرات ایران با کشورهای غربی توسط وی پیگیری شده استدر مذاکرات هسته F.A.T.F مسائل پولی، بانکی و

هاوندیان، رئیس ه این فرد مدارج بسیار باالیی را در سیستم جاسوسی انگلیس طی کرده و در نهایت به پیشنهاد نالبت

شود و دری اصفهانی ضمن عضویت در تیم ای کشورمان گنجانده میدفتر رئیس جمهور، در تیم مذاکره کننده هسته

 1«مسائل پولی و بانکی نیز بوده است.مذاکره کننده، مشاور وزیرامور خارجه در مذاکرات مربوطه به 



سیف بوده  ولی اهلل دری اصفهانی در بحث مسائل پولی و بانکی، مدتی استاد» گوید: کریمی قدوسی در جای دیگر می

دری  2کند.که بعد رئیس کل بانک مرکزی، این شخص را به عنوان کارشناس و مشاور، در بانک مرکزی استخدام می

های بانکی را بر عهده داشته است. دری اصفهانی اصفهانی که مشاور رئیس کل بانک مرکزی بوده، ماموریت رفع تحریم

به ظاهر مسئول  در خزانه داری امریکا هم سمت داشته و مسئول میز انگلیس در این وزاتخانه بوده است. دری اصفهانی

گرفته است پوند از انگلیسی ها حقوق می 7500اهیانه ی از طرف دیگر، مهای اقتصادی از طرف ایران بوده وللغو تحریم

فهیم تفسیر و ت طوری نوشته شود که 5+1ها را حفظ کنند. وظیفه ایشان به این نحو بوده که قرارداد ایران و که تحریم

 3«ن هستیم.ها و انگلیسی ها تمام شود و در نهایت بشود آن چیزی که امروز شاهد آآن به نفع آمریکایی

  4جمهور سابق آمریکا ـ دیدار داشته است.جالب است بدانیم که دری اصفهانی بارها با مشاور امنیتی اوباما ـ رئیس

کرد و پس از انقالب به استخدام وزارت دری اصفهانی، پیش از انقالب با کمیته خزانه داری ایاالت متحده همکاری می 

یابد که دفاع در می مطالبات ایران از آمریکا را بر عهده گرفت. بعد از مدتی وزارتدفاع در آمد و مسئولیت رسیدگی به 

زم، آرای صادره الدر محاکم و دعاوی بین ایران و آمریکا، به رغم مستندات و مدارک قوی، به علت عدم ارائه دفاعیات 

  .رودیمانادا شود و سپس به کبه نفع آمریکا است. به همین جهت وی از وزارت دفاع اخراج می

رکزی جمهوری مو پس از استقرار دولت یازدهم، به عنوان مشاور ولی اهلل سیف، رئیس بانک  92دری اصفهانی در سال 

هانه دهها میلیون اسالمی ایران، مشغول به کار شد و هم زمان نیز در هیئت مدیره بانک ایران زمین اشتغال داشت و ما

ر حال چانه زنی بودند، دها ای و زمانی که طرفین در خصوص رفع تحریمهستهدر جریان مذاکرات  .گرفتحقوق می

ای برای ستههدری اصفهانی از طرف بانک مرکزی بعنوان کارشناس مسائل مالی و روابط بانکی به تیم مذاکره کننده 

حانی، آقای حسن رو ای نیز از جانبشود و پس از به دست آمدن توافق هستهحضور در این مذاکرات رسماً معرفی می

های جاسوسی ویسبه اتهام ارتباط با سر 1395وی در شهریور سال  .شودبه عضویت در ستاد پیگیری برجام منصوب می

ق شرکتی به بیگانه دستگیر شد. بر اساس اسناد منتشره، وی همکاری خود را با سازمان های جاسوسی غربی، از طری

خدام در بود که وی پس از است PWCی یکی از کارمندان شرکت چند ملیتی دری اصفهان 5انجام داده است. PWC نام

های جاسوسی این شرکت، برای انجام امور جاسوسی و اخالل در نظام بانکی ایران، آموزش های ویژه ای توسط سرویس

ای و تخصصی اورهای شد. بهانه این کار، اقدامات مشدید و به روش های خاص و پیچیده، وارد تیم مذاکره کننده هسته

های جاسوسی در پوشش شرکت پی دبیلو سی دری در امور بانکی و مالی بود. اطالعاتی که دری اصفهانی به سرویس

دهد ها داشته است. این شرکت بین المللی اقداماتی را انجام میدن رفع تحریمشداده، نقش اساسی در بی ثمر ارائه می

شود. این اطالعات برای کشورهای غربی، پولی کشورها و مشتریان خود منتهی می که به تخلیه اطالعات مالی، بانکی و

ی ومالی غنائم ارزنده ای هستند که توان دخالت در سیستم های مالی و سیاستگذاری برای اخالل در نظام بانک

  6سازد.کشورهای رقیب را فراهم می

 ولی اهلل با پشتیبانی محمد نهاوندیان و 94ده، در سال دری اصفهانی که عضو انجمن حسابداران انگلیس و کانادا بو

را در دبی در اختیار داشته  pwcکند و همزمان مسئولیت نمایندگی شرکت کننده راه پیدا میسیف به تیم مذاکره

های حقیقی های مالی و بانکی شخصیتاست. این شرکت به علت تخصصی که در حسابرسی و ورود به جزئیات حساب

اکنون به عنوان بازوی قدرتمند و تنظیم روابط تجاری و نبض بازار در کشورهای مختلف جهان دارد، هم و حقوقی

ـ سازمان جاسوسی خارجی سرویس اطالعاتی  MI6ویژه به عنوان عقبه اطالعاتی های جاسوسی غربی و بهسرویس



کند. های اطالعاتی غربی فراهم میسرویسانگلیس ـ فعالیت و برآوردهای اقتصادی و بازرگانی کشورهای هدف را برای 

 FATFالمللی، ناظر عمل به تعهدات کشورها در قبال این شرکت در واقع همان شرکتی است که از سوی نهادهای بین

از همین کانال و در راستای پیشبرد اهداف  FATFدادن تعهدات ایران در مورد است و بر اساس برخی اسناد، قرار

 کننده انجام شده است.کره های دیگر مذاطرف

های جاسوسی غربی، مبلغ هفت هزار دری اصفهانی بابت مشاوره چند ساعت در ماه، به این شرکت متصل به دستگاه

کرده است. حال این سؤال مطرح است که چطور دقیقاً شرکتی که میلیون تومان دریافت می 55پوند معادل  500و 

ر برای کشورمان ی در اختیار داشته، ناظر عملکرد ایران در یک معاهده دارای ضردری اصفهانی نمایندگی آن را در دب

 7است؟

 .ای کشورمان استهنکته قابل تأمل نحوه ورود دری اصفهانی که تابعیت انگلیس را نیز دارد، به تیم مذاکره کننده هست

اند؛ آنهم با ای کردهه کننده هستهاکنون دیگر مشخص است چه کسانی این فرد متهم به جاسوسی را وارد تیم مذاکر

ر کارنامه خود علم به اینکه وی دو تابعیتی بوده و پیش از این، سابقه حضور در نهاد حسابرسان خبره انگلیس را د

 8داشته است. 

اصفهانی در سطح اول مدیریت بانک و بیمه آغاز شد. های دریبا روی کار آمدن دولت حسن روحانی، یکباره فعالیت

ه بانک اصفهانی در دولت یازدهم به عنوان مشاور رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد. همزمان عضو هیات مدیردری

اصفهانی عجیب دری سامان شد. او به حوزه بیمه نیز ورود کرد و عضو هیات مدیره بیمه آسیا نیز شد! رشد سریع و البته

س کل بانک اهلل سیف، رئیاصفهانی با ولیباره ارتباط دریایندر مشاغل بانکی و مالی البته به این موارد ختم نشد. در 

شود که بدانیم آقای سیف رییس بانک مرکزی، خود سابقه عضویت موضوع وقتی جالب می 9مرکزی قابل تامل است.

 10در بانک پی ال سی لندن را داشته است!

نفر آنها فرار  سایی شده بود که هر سهای شناکریمی قدوسی ضمن بیان اینکه سه نفر جاسوس دیگر در تیم هسته

ای بود که همزمان به وزارت خزانه دری اصفهانی به اصطالح کارشناس مسائل بانکی در تیم هسته»کرده اند، گفت: 

گرفته قوق میبوده و از وزارت خزانه داری آمریکا حOFACداری آمریکا نیز ارائه خدمات داشته است. یعنی کارمند 

ها برداشته نشوند کرده تا برجام به گونه ای نوشته شود که تحریمی از انگلیس هم حقوق دریافت میاست. دری اصفهان

کرده است که ها باقی بماند. دری اصفهانی از تیم مذاکره کننده هم حقوق دریافت میو بعد از برجام تاثیرات تحریم

ی اصفهانی عهد ا برداشته شوند! مشخص است که درهمفاد مرتبط با حوزه بانکی را به گونه ای تنظیم کند که تحریم

های های جدیدی را هم به تحریمها را که برنداشت، تحریمو پیمانش را با انگلیسی ها حفظ کرد؛ چرا که برجام تحریم

 11«قبلی اضافه کرد.

، به عنوان OFACداری آمریکا، یا همان های خارجی وزارت خزانهاکنون از سوی دفتر کنترل داراییهم PWCشرکت 

یا همان توافق با گروه ویژه اقدام مالی و پولشویی، برای عضویت ایران، عمل  FATFناظر اجرای قرارداد معروف به 

برای اتصال ایران به شبکه جهانی بانکی از جمله مواردی است  FATFهای کند. با توجه به آنکه الزامات و محدودیتمی

داری آمریکا در موضوع اصفهانی با وزارت خزانهرود؛ این موضوع یعنی همکاری دریکه جزو ضمائم برجام به شمار می

FATF  و نیز چگونگی قرار گرفتن الزامات مربوط بهFATF  تواند ه می(، از نکات قابل تاملی است ک16در برجام )بند

  12ای را نشان دهد.ارتباط جاسوسی با مذاکرات هسته



دری اصفهانی به وسیله ساعت مچی خود در جلسات مذاکرات »قدوسی در مصاحبه دیگری تصریح کرد: جواد کریمی

ز ساعت مچی ا .داده استها را در اختیار سیستم جاسوسی انگلیس قرار میداخلی ما، این مذاکرات را ضبط و فایل

مان و که این روزها برای کشور FATF طرف سازمان جاسوسی انگلیس به وی داده شده بود. بحث حضور ایران در

نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیستم پولی و بانکی مشکل ایجاد کرده، از اقدامات دری اصفهانی بوده که در واقع طیب

سترش دهند گت کرده است تا سیطره نظام سلطه را بر ایران دهم را برای پیوستن به این کنوانسیون خطرناک مدیری

 13«مل شوند.عو به این وسیله، تراکنش اقتصادی کشورها و ادعای مبارزه با تروریسم، برعلیه جریان مقاومت وارد 

های مختلف های نجومی و میلیاردی را طی چکدریافت 95و  93های بر اساس اسناد موجود، دری اصفهانی در سال

میلیارد تومان دریافت کرده  3ره چک مبلغ طی سه فق 95وی در تیرماه سال  .های زمانی محدود داشته استدر بازه و

جالب .ستافقره چک دریافت کرده  3میلیارد تومان طی  3نیز  95است و همچنین در ماه بعد یعنی مردادماه سال 

ز زمانی ادریافت کرده است، درست پیش  95اه سال اینجاست که سه میلیارد تومانی که دری اصفهانی در مرداد م

  14شود.بوده که وی به جاسوسی متهم و بازداشت می

مت و های لیاقت، خدای، نشانکننده هسته، روحانی در مراسمی به اعضای تیم مذاکره94بهمن ماه سال  19در تاریخ 

روحانی دریافت  ، نشان درجه سه خدمت را از آقایدر این مراسم عبدالرسول دری اصفهانی .لوح یادمان زرین اهدا کرد

  15عطاء شده است.سکه بهار آزادی نیز به عنوان مزایای مادی به وی ا 50کرد! بر اساس دریافت نشان درجه سه دولتی، 

هم ا دریافت کرد، یعنی وی در ازای خیانتی که به جمهوری اسالمی ایران کرد، هم میلیاردها تومان از انگلیس و آمریک

 سکه بهار آزادی! 50مبالغ زیادی از تیم مذاکره کننده گرفت، و هم نشان درجه سه دولتی و 

کننده ایرانی نژاد، رئیس تیم کارشناسی هیات مذاکرهنژاد است. بعیدیهای مطرح درباره حمید بعیدینکته دیگر، شائبه

نژاد بوده است. نکته مهم درباره و مدیریت حمید بعیدی ده، زیر نظراصفهانی درباره برجام انجام دابود. آنچه دری 5+1با 

اصفهانی اصفهانی انجام داده است. او چندی پس از دستگیری دریهای عجیبی از درینژاد این است که او حمایتبعیدی

ب، منکر نظری عجیو طرح اتهام جاسوسی او از سوی دادستان تهران، مطالبی منتشر و از او دفاع کرد. او حتی در اظهار

اصفهانی، وزارت خارجه کانادا اصفهانی شده بود. این در حالی است که پس از انتشار حکم دریتابعیت مضاعف دری 

اصفهانی تابعیت این کشور را داشته، به این موضوع واکنش نشان داد. سخنگوی قوه قضائیه نیز به دلیل اینکه دری

نژاد چه کرده و اینکه اصفهانی تحت مدیریت بعیدیاینکه دری !ستتصریح کرد این جاسوس، تابعیت دوگانه داشته ا

اصفهانی با سرویس اصفهانی داشته، باید بررسی شود. ارتباط دریهای درینژاد چه نقشی در اعمال مشاورهحمید بعیدی

ه ماجرای جاسوسی نژاد به عنوان سفیر ایران در لندن، موضوعی است که در اداماطالعاتی انگلیس و حضور حمید بعیدی

  16های امنیتی قرار گیرد.تواند مورد توجه دستگاهاصفهانی میدری

ای ذاکرات هستهم، عبدالرسول دری اصفهانی، مشاور ارشد بانکی و عضو دوتابعیتی تیم 1396مهر  12باالخره در تاریخ 

 17.شددولت یازدهم، به تحمل پنج سال حبس در دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکوم 

سال حبس قطعی بوده است که با فشارهای  10اصفهانی ها از آن حکایت دارد که حکم اولیه برای دریبرخی شنیده

 18سال حبس قطعی برای وی صادر شده است. 5زیادی که بر دستگاه قضایی وارد شده، در نهایت حکم 



، درباره جزئیات پرونده عضو تیم 96ر ماه ای، سخنگوی قوه قضائیه، طی مصاحبه ای در مهاژهحجت االسالم محسنی

یک پرونده فساد مالی هم دارد که قرار وثیقه ن، انی فرزند حسیآقای عبدالرسول دری اصفه»ای گفت: مذاکرات هسته

ه ای در جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز طی مصاحب 19«صادر شده اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

ده آن مفتوح خصوص دری اصفهانی گفت: این محکوم عالوه بر پرونده جاسوسی، اتهام مالی نیز دارد که اخیراً پرون

های خصوصی، برای شرکتی که با آن مراودات گردیده؛ به این شرح که متهم با عضویت در هیات مدیره یکی از بانک

ا از کشور خارج رمیلیارد تومان ارز با قیمت مرجع  62مالی داشته، تسهیالت تصویب نموده و با همکاری افراد دیگری 

  20«کرده بدون این که کاالیی وارد کشور شود.

ی دولت، در حالی که دری اصفهانی به جرم جاسوسی محاکمه و به پنج سال زندان محکوم شد، آقای نوبخت، سخنگو

گوید که تنها مرجع تشخیص جاسوسی در کند و میطی مصاحبه ای جاسوس بودن دری را رد می 96ه در مهر ما

ی دری را سید محمود علوی، وزیر اطالعات نیز نه تنها جاسوس 21کشور، معاونت ضد جاسوسی وزارت اطالعات است.

  22ه است!گوید که او با ضد جاسوسی وزارت اطالعات نیز همکاری داشتکند، بلکه میرد می

سی یک البته جناب آقای حسن روحانی و اعضای دولتش باید به این سؤال پاسخ دهند که اگر مرجع تشخیص جاسو

حقوقی صحیح  نفر، فقط معاونت ضد جاسوسی وزارت اطالعات است ـ که البته این ادعا از نظر اطالعاتی و قانونی و

ی وزارت اطالعات، سید حسین موسویان ـ معاون آقای وسکه معاونت ضدجاس 1386باشد ـ، پس چرا در سال نمی

ن حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ را به جرم جاسوسی برای انگلستا

یپلماتیک بازداشت کرد و پس از آن هم وی در دادگاه محاکمه و به دو سال حبس و پنج سال محرومیت از مشاغل د

این  که 1392روحانی از وی حمایت کرد و اتهام جاسوسی وی را رد کرد؟! چرا در سال  محکوم شد، جناب حسن

ای به کار گیری شد؟! این جاسوس انگلیس دوباره به کشور بازگشت، مجدداً به عنوان مشاور تیم مذاکره کننده هسته

 های جناب روحانی و اطرافیان ایشان چه معنایی دارد؟تناقض گوئی

 ها: پی نوشت

  1395شهریور  12یگاه اطالع رسانی و ارتباط مردمی جواد کریمی قدوسی. پا .1

  1396آذر  14سایت جهان نیوز.  .2

  1396اردیبهشت  12سایت فردا نیوز.  .3

  1396مهر  16روزنامه کیهان.  .4

  1396آذر  7سایت باشگاه خبرنگاران جوان.  .5

 1396مهر  20سایت جهان نیوز.  .6

  1396مهر  23روزنامه کیهان.  .7

  1395شهریور  8گزاری فارس. خبر .8

  1396مهر  18روزنامه وطن امروز.  .9

  1396مهر  20سایت مشرق.  .10

  1396مهر  19سایت جهان نیوز.  .11

  1396مهر  24روزنامه وطن امروز.  .12



  1396آذر  14سایت جهان نیوز.  .13

  1396مهر  22سایت مشرق.  .14

  1396مهر  16روزنامه کیهان.  .15

  1396مهر  18روزنامه وطن امروز.  .16

  1396مهر  16روزنامه کیهان.  .17

 1396مهر  18روزنامه وطن امروز.  .18

  1396مهر  16خبرگزاری تسنیم.  .19

  1396مهر  25سایت رجا نیوز.  .20

  1396مهر  19و نیز: باشگاه خبرنگاران جوان.  1396مهر  18سایت همشهری آنالین.  .21

  1396مهر  20و نیز: سایت الف.  1396مهر  20سایت جهان نیوز.  .22

دی نفر بع»قدوسی درباره فرد دیگری که او هم وظیفه جاسوسی داشته است، گفت:  :کریمیمشکان مشکوره ـ 

شان هم دو آقایی است به نام مشکان مشکور که کارشناسی بخش حقوق بین الملل برجام را بر عهده داشته است. ای

ها، ها و توافقشود به قطعنامهمربوط می تابعیتی بوده که تابعیت فرانسوی نیز داشته است. بخش حقوق بین الملل که

خواستند، به گردن ایشان بوده به این شخص واگذار شده بود. خط و جهت دهی برجام به سمتی که دشمنان ما می

  1«است.

مت دریافت باید توجه داشت که مشکان مشکور نیز به همراه رسول دری اصفهانی، از رئیس جمهور نشان درجه سه خد

 2ن افتخار گرفت.سکه بهار آزادی نیز به عنوان مزایای مادی این نشا 50ساس دریافت نشان درجه سه دولتی،کرد! و برا

ایشان  نفر سوم آقای رمضانی است که»: قدوسی در ادامه درباره فرد دیگری هم صحبت کرد و گفت: و ـ رمضانی

ای آقای ظریف بود. تمام مدیریت فضا نهمسئول جریان سازی رسانه ای بوده است. وی متخصص عملیات روانی و رسا

کوبورگ در  سازی رسانه ای مذاکرات چه در داخل و چه در خارج از کشور به عهده ایشان بوده است. ایشان از هتل

 .کرده استکرده و آن را به نحوی که برنامه ریزی شده بود مخابره میوین، ارتباطات رسانه های مختلف را رصد می

ی را فرا لندن تحصیل کرده که افراد فارغ التحصیل آن به صورت تخصصی جاسوس S.O.A.Sرمضانی در دانشگاه  آقای

ده ایران گیرند و این دانشگاه در دنیا شناخته شده است. ایشان نوع رفتار و عکس العمل همه افراد تیم مذاکره کننمی

ر تبلیغاتی طالعات حرکات و سکنات ژورنالیستی، رفتاو طرف های مقابل را زیر نظر داشته است و از طریق همین ا

ه پشت هتل کوبورگ بوده اینها در هتلی ک .کرده استآقایان ظریف و دیگر افراد تیم مذاکرده کننده را جهت دهی می

 کرده اند. متن اصلی مذاکرات در همان هتل ناپیدا بود واست، مستقر بوده اند و برجام را از پشت پرده مدیریت می

اند ولی این شتهآقایان ظریف، عراقچی، تخت روانچی و صالحی، افرادی بودند که در ظاهر وظیفه نوشتن قرارداد را دا

های جاسوسی موساد، سیا و ام آی سیکس، در اند. سرویسچهار نفر بودند که وظیفه اصلی و پنهان مذاکرات را داشته

ن را رصد و کار کارشناسی را مدیریت ذاکره کننده پیدا و پنهااند و تمام حرکات تیم مهر دو هتل فعالیت داشته

ام چه کرده اند. مردم باید درخواست کنند که اعترافات دری اصفهانی منتشر شود تا همه بدانند که پشت پرده برجمی

  3«گذشته است. احکام سه نفر دیگر هم صادر شده است ولی متاسفانه این سه نفر فعالً فراری هستند.



صفهانی ادری »ن حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی نیز در این مورد گفت: حسی

ای حضور داشتند که جاسوس دیگر هم در تیم مذاکرات هسته 3تنها جاسوس تیم مذاکرات نبوده، به غیر از ایشان 

ر در تیم مذاکرات نف 4مانت آزاد هستند. مجموعًا امروز یک بخشی از آنها از کشور فراری شده و تعداد دیگر با قید ض

  4«ای جاسوس بودند.هسته

دیدید که پشت سر آن، شما یک هتل را می»دهد: و باالخره کریمی قدوسی، نقشه اصلی دشمن را چنین توضیح می

ی امریکا و انگلیس ها. این چهار نفر در آنجا با سرویسها آن را نشان ندادوقت دوربین یک هتل دیگر بود که هیچ

ها درآنجا و استانداردسازی FATF و 2030پذیرش سند  ای!توافق جامع بودند نه فقط هسته یک مشغول طراحی

داده اند،  اهلل برداشتن و شناسایی اسرائیل را آنجا قول دادند. هفت بر جام را قولصورت گرفت. دست از حمایت حزب

مهوری اسالمی را نفره تشکیل دادند تا تغییر رفتار ج 24رفته است. کارگروه این برجام ظاهرِ یک توافق مهِم صورت گ

 5«اجرایی کنند.

 ها: پی نوشت 
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 بازگرداندن اعتبار به پاسپورت ایرانی!

ه، های روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری، بازگرداندن عزت به پاسپورت ایرانی بود. در این زمینیکی از وعده

ا دنیاست؛ اگر عالمت نوع رابطه ما بباید بدانید که ارزش پاسپورت، »گفته بود:  1392خرداد  10روحانی در تاریخ 

وقت شد، آنای یا کل جهان صمیمی و بر مبنای احترام متقابل و منافع متقابل، روابط گرمیروابط ما با کشوری، قاره

عنوان چهره بینند، بهکند. در آن صورت چهره ایرانی را که میشهروند ایرانی در آن کشور جایگاه دیگری پیدا می

کند... اگر بین دو کشور اعتماد نباشد، رابطه خوب هم به کنند و پاسپورت هم جایگاه خود را پیدا مییدوست نگاه م

کند، اگر منافع باشد میتبع برقرار نخواهد شد، اگر اعتماد باشد ولی منافع متقابل نباشد، بازهم رابطه خوب ادامه پیدا ن

ر کنار خود چیده شود ده ادامه پیدا نخواهد کرد، همه این اصول باید و احترام باشد، ولی اعتماد نباشد، بازهم این رابط

 1« دهم که اعتبار و احترام را به پاسپورت ایرانی برگردانم.تا روابط بهتری با دنیا برقرار شود.... قول می

ان ایرانی دهم که افتخارات بزرگبه همه هموطنان قول می»وی در این سخنان همچنین خطاب به مردم ایران گفت: 

 «شود.یکه برخی کشورهای همسایه آن را تصاحب کردند، برگردانم و احترام پاسپورت ایرانی نیز برگردانده م

که از آن به  سخنان روحانی در خصوص بازگرداندن احترام به پاسپورت ایرانی به قدری برای مردم حائز اهمیت بود 

 2کردند.دولت یازدهم یاد می عنوان یکی از مهم ترین وعده های انتخاباتی رئیس

المللی شهروندان آن کشور در طبق یک توافق کلی، اعتبار گذرنامه هر کشور معیاری برای سنجش میزان اعتبار بین

های مدنظرش در شود و رئیس دولت یازدهم وعده کرده بود در پی اعمال سیاستبین کشورهای دیگر محسوب می



های میزان این اعتبار را در سطح جهانی ارتقا دهد. این در حالی است که گزارشالمللی و دیپلماتیک عرصه بین

تنها بر میزان اعتبار منتشرشده در این زمینه و بعد از گذشت نزدیک به چهار سال از فعالیت دولت یازدهم، نه

ایرانی دهد اعتبار گذرنامها نشان میها در دنیایرانی افزوده نشد، بلکه جدیدترین آمار درباره جدول اعتبار گذرنامهگذرنامه

هنلی و »المللی دنیا سقوط کرده است. مؤسسه بین 98رتبه کاهش، به رده  12با  1392اکنون نسبت به سال هم

درباره  2017کند، در گزارش ساالنه خود برای سال که در حوزه مسائل مربوط به اقامت و شهروندی فعالیت می« شرکا

صورت مشترک رهای مختلف آورده است: اعتبار ویزای صادرشده از سوی ایران در این گزارش بهاعتبار پاسپورت کشو

قرار دارد و فقط کشورهایی مانند اریتره، سودان، لیبی، سوریه، سومالی،  98با کشورهای بنگالدش و سریالنکا، در رتبه 

 3.یران هستندتر از اعراق، یمن، پاکستان و افغانستان دارای اعتبار ویزایی پایین

ازمان ملل، و سصادر نکردن ویزا از سوی دولت آمریکا برای حمید ابوطالبی، نماینده معرفی شده از سوی روحانی در 

ت ایرانی بود. نشان ندادن عکس العمل جدی از سوی دولت تدبیر و امید، گامی در راستای سقوط اعتبار و عزت پاسپور

ضعیت واشت از طریق مذاکره با دنیا درهای گشایش اقتصادی و بهبود درست در همان زمانی که روحانی تالش د

ترین طرف گفتگوی دولت یازدهم، در اقدامی مخالف عنوان اصلیروی ملت ایران باز کند، دولت اوباما بهمعیشت را به

ن ملل، روادید عنوان سفیر پیشنهادی کشورمان در سازماحقوق بین الملل، برای حضور حمید ابوطالبی در آمریکا به

 .صادر نکرد

، و ضرب و 94ردین کارنامه زرین بازگشت عزت به پاسپورت ایرانی، با تجاوز به جوانان ایرانی در فرودگاه جده در فرو

نحوه احسنت به  درخشان شد تا دولت تدبیر و امید به 94شتم سه خانم ایرانی در فرودگاه استانبول ترکیه در مرداد 

 عمل کرده باشد!وعده انتخاباتی خود 

رسد؛ می 94هریور اما بعد از فرودگاه ترکیه، نوبت به ماجرای سقوط جرثقیل در مکه و پس از آن فاجعه بزرگ منا در ش

ی که تعدادی که برخورد ضعیف مقامات دولتی با مسئولین عربستانی و تالش برای دیدار با اوباما آن هم در شرایط

، شخصاً عزت فاجعه منا به شهادت رسیده بودند، باعث شد تا مقام معظم رهبریتن از هموطنان ما در  500قریب به 

 خواهی و همکاری کنند.را به پاسپورت ایرانی بازگردانند و پادشاه عربستان را مجبور به عذر

خارجه آل  اگر از تعلل دولت برای بازگشت از سفر نیویورک و رد درخواست مالقات ظریف توسط عادل الجبیر وزیر

ط به حجاج سعود چشم پوشی کنیم، صادر نشدن ویزا برای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی که برای پیگیری امور مربو

ای روشن از کاهش احترام به پاسپورت ایرانی توانیم نشانهقصد سفر به عربستان را داشت را می 94ایرانی در مهر 

 4صدور ویزا، دست به دامن دولت کویت شود.قلمداد کنیم، چرا که محمد جواد ظریف مجبور شد تا برای 

ها به مسئوالن ایرانی هم از آن دسته اقداماتی بود که نه تنها عزت را به دار دیپلماتیک غربیهای دنبالهاحترامیبی

 گرفت. پاسپورت ایرانی بازنگرداند، بلکه احترام و عزت را از پاسپورت مسئوالن ایرانی و رئیس جمهوری هم

های فرانسوی از لغو میهمانی ناهار رئیس جمهور فرانسه و روحانی به دلیل اختالف بر بود که رسانه 94ال آبان ماه س

سر سرو شراب خبر دادند. به گزارش بی بی سی، این تصمیم پس از آن بود که دولت ایران اصرار ورزید نهار بدون 

این اقدام دولت فرانسه در شرایطی صورت گرفت  شراب و با گوشت حالل سرو شود که برای فرانسه قابل قبول نبود.

های فراوانی که با حضور فابیوس در ایران صورت گرفته بود، از که چندی پیش از آن، دولت یازدهم با وجود مخالفت



وزیر خارجه این کشور به خوبی استقبال کرد و موجب شد تا لوران فابیوس با ابراز رضایت از حضور خود در جمهوری 

 5جمهوری کشورمان برای سفر رسمی به پاریس دعوت کند.ایران، از سوی فرانسوا اوالند از رئیس اسالمی

ها احترامی که از سوی دولت فرانسه نسبت به رئیس جمهوری کشورمان صورت گرفت و فرانسویاما چندی پس از بی

پایی رخ داد. وحانی به کشورهای اروحاضر به برچیدن شراب از سرسفره ناهار نشدند، اتفاق دیگری در سفرهای حسن ر

یزبان، زیر در جریان سفر روحانی به کشور ایتالیا و در اقدامی عجیب، نشست خبری روحانی با نخست وزیر کشور م

 6سم اسب فرمانده فاتح ایران در موزه شهر رم برگزار شد!

ای دیگر آن را حرکتی دیپلماتیک و عده اطالعی مشاوران روحانیاین گاف دیپلماتیک دولت یازدهم را برخی به پای بی

 کشورمان بوده است. برای رئیس جمهوراز سوی دولت ایتالیا دانستند که حاوی پیامی

عزت استای بیراین روند که همچنان ادامه داشت، با عدم لغو راهپیمایی گروهک منافقین در اتریش، گامی دیگر در  

 های خارجی را برداشت.الن کشورمان در مسافرتاحترامی به مسئوشدن پاسپورت ایرانی و بی

توجهی دولت علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی، از علت لغو سفر روحانی به اتریش پرده برداشت و گفت: بی

جمهور، مبنی بر لغو مجوز راهپیمایی گروهک تروریستی منافقین در جریان اتریش به درخواست تیم حفاظتی رییس

 7نی به این کشور، علت لغو شدن سفر روحانی به اتریش بوده است.سفر دکتر روحا

حسن روحانی، دولت در بازگرداندن عزت  ها اشاره شد بیانگر آن است که علیرغم وعدهاقداماتی که پیش از این به آن

گشته، بلکه شرایط نبه پاسپورت ایرانی ناموفق بوده و نه تنها در طول دولت تدبیر و امید عزت به پاسپورت ایرانی باز

ها به مردم و مسئوالن ایرانی فراهم شده و حتی عزت پاسپورت رئیس جمهوری کشورمان های مکرر غربیبرای توهین

 8هم از بین رفته است.

ز این رفت و ابرجام را به عنوان کلید همه مشکالت معرفی کردند و آدرس کدخدا را هم بلد بودند. امروز چند سال 

چند »کند که وزارت خارجه اذعان می اما عزت گذشته هم از دست رفته است. تا جائی که یک مقام آمد ها می گذرد

های اروپایی در تهران، فرآیند درخواست و صدور روادید از روال معمول خارج شده و سال است در برخی از سفارتخانه

افت نوبت تحویل مدارک، برخوردهای ه برای دریپرداخت هزین های غیرشفاف همراه شده است.متاسفانه با روش

ها، از جمله با کمال تأسف برخورد غیرقابل قبول برخی کارمندان آمیز برخی ماموران کنسولی این سفارتخانهتوهین

های ی نمایندگیمحلی ایرانی با هموطنان عزیزشان، طوالنی بودن فرآیند صدور روادید و هزینه باالی روادید در برخ

گردد، از جمله این یشتر موارد حتی پس از رد درخواست روادید، وجوه گزاف پرداختی نیز مسترد نمیاروپایی که در ب

 9«ها است.ناهنجاری

ها دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه، شرایط اداره وزارت امور خارجه، در وضعیت بحرانی و بسیار اسفناکی به شهادت ده

ترین دوران عمر وزارت امور خارجه مور خارجه، این دوره را بی سرو ساماناست، تا جایی که بعضی از کارکنان وزارت ا

می دانند. عزت و اقتدار کشور دقیقاً یعنی عزت و اقتدار هر ایرانی. وقتی سفارتخانه های خارجی به هر نحوی با شهروند 

آنجایی که محل مناسبی برای ایرانی رفتار محترمانه ای ندارند، معنی و مفهوم آن غفلت دستگاه دیپلماسی است. از 

متقاضیان ویزا تدارک نمی بینند تا جایی که از دادن ویزا با آماری بسیار باال خودداری می کنند یا به کشورهای 

  10همسایه ارجاع می دهند، این اوج ذلت است.



وده و نقش زیادی در بار باقدامات عربستان سعودی هم در سه سال اخیر با زائران و مسئوالن کشورمان بسیار تأسف

 ایرانی داشته است. هنگامی که مأموران سعودی در فرودگاه جده به دو نوجوان زائر ایرانی تعرضکاهش اعتبار گذرنامه

کند که این موضوع را به طور جدی پیگیری خواهد کرد و عربستان نیز قول مجازات کنند، وزارت خارجه اعالم میمی

وی دولت جناب روحانی ز گذشت مدتی که رژیم آل سعود هیچ عکس العمل جدی از سدهد. اما پس امأموران را می

 11دهد! ا عفو کرده و به آنها جایزه هم میشود که مأموران رکند، آنچنان گستاخ میمشاهده نمی

ه قرار رشاد کا، عدم صدور روادید برای وزیر 95پیشنهاد بستن دستبند الکترونیکی برای حجاج ایرانی در اردیبهشت 

مقدماتی  بود پس از فاجعه منا به عربستان سفر کند و همچنین اجازه حضور نیافتن نماینده کشورمان در اجالس

ها ها به ایرانیسعودی احترامیهای بیدلیل صادر نکردن روادید، از دیگر نمونهبه 94کنفرانس اسالمی در اسفند سال 

 است.

ها برای سفر به برخی کشور"انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: همچنین اداره کل گذرنامه عربستان با 

 "شهروندان عربستان ممنوع است، از جمله ایران، عراق، سوریه و یمن.

توانست مانع تنزل بیشتر اعتبار پاسپورت کشورمان در رابطه با موارد فوق، اتخاذ یک تصمیم مناسب از طرف دولت می

های بین المللی، گامی در راستای بازگشت ها و تحریمدولت تدبیر و امید انتظار داشت برداشته شدن محدودیت .شود

تواند تضمین ایرانی نیز باشد، اما روند تحوالت نشان داد امید بستن به خارج از کشور نمیعزت و اعتبار به گذرنامه

  12کننده پیشرفت و ارتقای جایگاه ایران باشد.

وحانی نیز رتحقیر جایگاه بین المللی ایران توسط دولت های غربی، تا آنجا پیش رفت که وزیر خارجه دولت  روند

فرودگاه شهر  رسانیهای سوختاعالم داشتند که شرکت 96اسفند  9های آلمان روز توسط آلمانی ها تحقیر شد. رسانه

هواپیمای حامل محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران،  رایت بهای آمریکا، از تأمین سوختحریم بهانه رعایتمونیخ به 

زحمت موفق شده از ایجاد یک جنجال و آبروریزی جلوگیری روزنامه اشپیگل هم نوشت دولت آلمان به .خودداری کردند

ز وزارت رسانی به هواپیمای وزیر خارجه ایران، وزارت خارجه آلمان اهای نفتی از سوختکند، زیرا بعد از امتناع شرکت

  13رسان ارتش این اقدام را انجام دهد.دفاع کمک خواسته و دولت مجبور شده با تانکرهای سوخت

دهد که دیگر حتی پاسپورت وزیر خارجه روحانی نیز احترام سابق را ندارد و نماینده دولت ماجرای فوق نشان می

شود. به این ترتیب، در دولت حسن یمر های سوخت رسان آلمانی نیز تحقیحسن روحانی، به راحتی توسط شرکت

 روحانی، عزت پاسپورت ایرانی روز به روز کاهش یافته است. 
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 ادعای برطرف کردن سایه تهدید جنگ 

اکامی در نادعای دور شدن سایه جنگ از سر کشور به مدد برجام، صرفًا پوششی برای فرافکنی و به حاشیه راندن 

توان گفت که این ادعا بیشتر یار بود در پسابرجام رخ دهد؛ بنابراین به دالیل متعدد مهایی است که قرتحقق وعده

تصادی قابل دولت یازدهم که پس از دو سال مذاکره با آمریکا، نتوانسته بود دستاورد اق .شبیه به یک شوخی است

ای، ه مذاکرات هسته! لذا ادعا کرد کمالحظه ای را به مردم ارائه کند، در پی دستاورد تراشی برای این مذاکرات برآمد

مدان این ، طی سفر به ه94در سوم شهریور  سایه تهدید جنگ را از سر کشور برطرف کرده است! آقای حسن روحانی

ای هرمان، به نقطهقماه مذاکره پیگیر توسط فرزندان انقالبی شما و دیپلمات های  23امروز بعد از »گونه ابراز داشت: 

  1«توانستیم سایه شوم جنگ را از سر مردم برداریم.ایم که رسیده

رجام بنیز در جریان یک مصاحبه تلویزیونی، به ترسیم فضای قبل و پس از  95مرداد سال  12روحانی در  حسن

رفع شده  هر زمانی ممکن بود کشورمان با آتش و جنگ ناخواسته مواجه شود و امروز این تهدید»پرداخت و گفت: 

برای یافتن دستاوردهای برجام، گفت: مهمترین اثر برجام گیری مطالبه عمومیی اظهاراتی در اوج شکلاست. روحانی ط

 2«این بود که سایه شوم تهدید از باالی سر ما رفع شد.

های برجام، برداشتن سایه تهدید از سر مردم بود. پرونده ایران یکی از موفقیت»گوید: روحانی طی سخنان دیگری می

ه نظامی به امنیت، در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار داده شده بود که زمینه را برای حمل در شورای

یدات را برطرف و ایران آماده کنند و حتی در این زمینه به تفاهم هم رسیده بودند. مذاکرات توانست بهانه برای تهد

  3«.قدرت سیاسی، حقوقی و فنی ما را برای جهانیان آشکار کند

یکا در سازمان حال ببینیم که این ادعاهای آقای حسن روحانی تا چه حد با واقعیت مطابقت دارد. پاور نماینده آمر

شود تا راستی اجرای این توافق باعث می»، گفت: 94شورای امنیت در تیر ماه  2231ملل، بعد از تصویب قطعنامه 

خواهد، اجازه بازدید داشته باشد و همچنین به ر جایی که میآزمایی در همه زمینه ها صورت بگیرد و آژانس باید از ه

ای آیران اجازه بازدید داشته باشند و تمام مراحل چرخه تولید انرژی هستهساعته باید از تمام تأسیسات اتمی 24صورت 

 4«نیز زیر نظر باشند.

وافق، ایران را از تاین »کا اظهار داشت: در مجلس سنای آمری 94ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا، در تاریخ اول مرداد 

روزه قبلی، به  24تواند پس از اطالع رسانی ای دور کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی میتوانمندی هسته

  5«های نظامی[ دسترسی داشته باشد.های مشکوک ایران ]از جمله سایتسایتتمامی



سات اتمی شناخته تمامی تأسی»ر مصاحبه با شبکه تلویزیونی رویترز گفت: سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا نیز د

خواهد بود. همچنین ساعته و هفت روز هفته، تحت نظارت آژانس بین المللی اتمی 24شده آنها به صورت مستمر و 

یران خواهند ا تمیبازرسین بین المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی، دسترسی مستمر به کل زنجیره تأمین برنامه ا

 6«داشت.

ساعته  24ای ما به صورت به راستی هدف و اصرار آمریکا بر اینکه بازرسان آژانس باید بتوانند در همه تأسیسات هسته

در  "ینترست انشنال  "ـ بر خالف عرف رایج دنیا ـ حضور داشته و نظارت و بازرسی کنند، چیست؟ ماهنامه آمریکایی 

 ای ایران، این امکان را در تقویت گزینه نظامیبازرسی های سرزده از تأسیسات هسته»نوشت: یک گزارش تحلیلی 

ای ایران در دست خواهند داشت. اگرچه کند که طی آن، آمریکا و متحدانش یک نقشه بهتر از مجموعه هستهیجاد میا

تأمین مواد مورد نیاز، از دید آمریکا و  ن ابعاد و نیز زنجیرهای ایران آشکار شده، لکچارچوب گسترده برنامه هسته

ی از میان متحدانش مغفول مانده است. بازرسی های سرزده، به آمریکا و متحدانش وضعیت اطالعاتی بهتری را برا

ای، به آمریکا و اسرائیل ای ایران می بخشد. از همه مهمتر آن است که این توافق جدید هستهبرداشتن برنامه هسته

 7«ای ایران بپردازند.دهد تا به بهبود توانایی هایشان در انجام حمله هوایی به تأسیسات هستهمیاین فرصت را 

خبری  در همین راستا، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید آمریکا، سه روز پس از توافق وین )برجام( در یک نشست

ه پس از توافق، نکته کلیدی این است ک با وجود توافق، همچنان گزینه نظامی در مقابل ایران روی میز است...»گفت: 

ای ایران جمع آوری خواهیم شود، چرا که طی این سالها، ما جزئیات بیشتری از برنامه هستهگزینه نظامی تقویت هم می

رسد، به دلیل یکرد. بنابراین، زمانی که وقت تصمیم گیری فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل در مورد هدف گیری م

ایم، آن تصمیمات به طرز چشمگیری مبتنی بر که طی این سالها به لطف رژیم بازرسی ها جمع آوری کرده اطالعاتی

  8«اطالعات بوده و توانمندی های ما ارتقاء یافته اند.

پست، طی گزارشی با اشاره به نقش توافق برجام در تکمیل نقشه حمله نظامی آمریکا و روزنامه اسرائیلی جروزالم

ای، این است که غرب خواهد فهمید کدام بهترین دلیل برای توافق هسته»ای ایران، نوشت: به تأسیسات هستهاسرائیل 

هایی در ای راهی برای شناخت اینکه چه سایتای مهم ایران را بمباران کند. بدون توافق هستههای هستهیک از سایت

ای را بمباران های هستهسایتو متحدانش ناگزیر بودند تمامیوجود نداشت. از این رو واشنگتن  ،ایران واقعا مهم هستند

دهد اهمیت راهبردی کند که به آمریکا و غرب امکان میهایی را فراهم میای، زمینه بازرسیتوافق هسته اماکنند... 

ک شوند. هرگونه توانند خواستار دسترسی به نقاط مشکوای مختلف ایران را ارزیابی کنند. بازرسان میهای هستهسایت

گوید که آن نقطه به حدی برای مقاومت ایران، موجب توجه شدید به آن نقطه خاص خواهد شد. این امر به غرب می

دهد که از آن، خطر جنگ را بپذیرد و همچنین نشان می ایران اهمیت دارد که حاضر است با مقاومت در برابر بازرسی

روشن را به غرب یان دارد. به این ترتیب، چنین واکنشی، یک هدف نظامیدر آن نقطه فعالیتی مغایر با توافق جر

های مشخص قابل برای اینکه موفق باشند، به عوامل اساسی مختلفی نیاز دارند؛ هدفنمایاند... حمالت نظامیمی

این شروط را ای ایران هر سه المللی گسترده. توافق هستهپیگیری، اطالعات صحیح درباره آن اهداف و حمایت بین

ها، توانند به نظارت بر ایران ادامه دهند، اما بدون بازرسیهای اطالعاتی آمریکا و متحدانش میکند... سرویستامین می

های مختلف خود قائل است، حدس بزنند. اگر این توانند ارزش واقعی را که ایران برای سایتهای غربی فقط میقدرت

های صنعتی نظامی که هیچ ربطی های احتمالی یا سایتای مخفی با تلههای هستهتتوافق از دست برود، تشخیص سای



کند بیشتر ذخایر اورانیوم غنی شده این توافق ایران را ملزم می .تر خواهد بودای ندارند، بسیار سختبا تسلیحات هسته

هزار سانتریفیوژ،  6گوید نابود کردن یو سانتریفیوژهای خود را کنار بگذارد و اگر نیاز به حمله باشد، عقل به ما م

هزار سانتریفیوژ یا بیشتر خواهد بود. نهایتا اگر آمریکا به این توافق وفادار باشد، برای اقدام نظامی،  20تر از آسان

 9«.المللی برخوردار خواهد شداحتمااًل از حمایت یک ائتالف بین

ای و توافق وین، سایه تهدید جنگ از د که با مذاکرات هستهگرچه آقای حسن روحانی و آقای ظریف ادعا کرده بودن

دهد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا، سر کشور کوتاه شده است، اما اظهارات مقامات آمریکایی خالف آن را نشان می

توافق به  5+1اگر مذاکرات ایران و »طی یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی ان. بی. سی اظهار داشت:  94در فروردین 

  10«خوب منجر نشود، گزینه نظامی قطعاً روی میز باقی خواهد ماند.

الزم باشد،  واشنگتن اگر»طی سخنانی گفت:  1394اردیبهشت  10جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در تاریخ 

  11«با تهران وارد جنگ خواهد شد.

، طی 1394ر تی 23الم توافق وین )برجام( در تاریخ همچنین اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا، چند ساعت پس از اع

ایم تا امنیت دوستان ما همچنان آماده ایم و موضعمان را حفظ کرده»بیانیه ای با تهدید ایران به حمله نظامی، گفت: 

ی اطمینان تردد دریای و متحدانمان از جمله اسرائیل را تقویت کنیم، تا در برابر تجاوز از خود دفاع کنیم، تا از آزادی

 یم بست. حاصل کنیم و تا نفوذ مخرب ایران را کنترل کنیم. ما اگر الزم باشد، گزینه نظامی را به کار خواه

فه دارد ابزار حمله اشتون کارتر هفته پیش از آن نیز در مجلس سنای آمریکا گفته بود که فارغ از نتیجه مذاکرات، وظی 

  21«ای ایران را حفظ کند.به تأسیسات هسته

ای و توافق وین )برجام(، نه تنها احتمال حمله نظامی را مطالب فوق به خوبی گویای آن است که مذاکرات هسته

 برطرف نکرده است، که برعکس، آن را چند برابر کرده است. 

قرارداد یک  در اجالس ریاض که با حضور ترامپ و سران کشورهای عربی برگزار شد، دونالد ترامپ 96در خرداد ماه 

میلیارد دالر آن به فروش تسلیحات به عربستان اختصاص داشت.  110سعود امضا کرد که میلیارد دالری با آل 500

وی کار آمدن راین اجالس نشان داد که دیپلماسی انفعالی دولت یازدهم، برخی از سران مرتجع منطقه را که قبل از 

ا ایران را به ان بیرونی جرات نداشتند حتی تصور مقابله نظامی بدولت یازدهم با اظهار عجز آشکار در مقابل دشمن

ی با ایران سخن مخیله خود راه بدهند تا آنجا جری کرد که بدون پرده پوشی از تشکیل ناتوی عربی برای مقابله نظام

ود به ریاست دولت آقای روحانی در اولین روز انتخاب خ»ها در واکنش به این اتفاق نوشتند: بگویند. برخی رسانه

 13«جمهوری ایران، سایه جنگ را برای ملت سوغات آورد.

بار جمهوری  70، بیش از 1395تا اوایل سال  1392نکته مهم دیگر آنکه مقامات رسمی دولت آمریکا، از تابستان 

ده روز یک بار. کردند. یعنی به طور متوسط، هر پانزاسالمی ایران را تهدید به حمله نظامی و استفاده از گزینه نظامی

ای، سایه تهدید جنگ از سر کشور دور شده است، یا آیا این مسئله به آن معنا است که به واسطه مذاکرات هسته

برعکس، چند برابر شده است؟! اما اینکه چرا آمریکا نتوانسته تا کنون به این تهدیداتش عمل کند؟ مقام معظم رهبری، 

های گذشته، گاهی اوقات سخنانی درطول سال»دعاهای حسن روحانی، فرمودند: ، در پاسخ این سؤال و ا95در شهریور 

ای( دلیل فالن اقدام )مذاکرات هستهاز جانب برخی مسئوالن مطرح شده مبنی بر اینکه رفع تهدید نظامی و جنگ، به



ی و نظامی و ایجاد بوده است، درحالی که این سخنان صحیح نیست، زیرا تنها عامل رفع تهدید نظامی، اقتدار دفاع

 14«ترس و رعب در دشمن بوده و خواهد بود.

وقتی ما آمدیم مسئولیت "اند که گویند یا در گذشته گفتهشنویم بعضی میگاهی می»ایشان در جای دیگر می فرمایند: 

ست که در ها درست نیست و واقعیت آن ا، اما این حرف"پیدا کردیم، توانستیم سایه جنگ را از سر کشور رفع کنیم

  15«سالهای متمادی، حضور ملت در صحنه، موجب رفع سایه جنگ و تعرض از سر ایران شده است.تمامی
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 ارتباط با برخی عناصر ناصالح

لف دولت نفوذ ، برخی از افراد ناصالح توانستند در اجزای مخت1392پس از روی کار آمدن آقای حسن روحانی در سال 

ی افتاده و دستگیر کنند، برخی نیز از قبل با جناب روحانی ارتباط داشتند که به دام نیروهای اطالعاتی جمهوری اسالم

 کنیم: شدند. در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره می

به جرم جاسوسی دستگیر و زندانی شد و به اعتراف خودش در تلویزیون،  1391: وی که در سال محمود زمانی - 1

های اطالعاتی آمریکا و انگلیس در بخش مهمی از پروژه های سیاسی، امنیتی و اطالعاتی غرب و نقطه ثقل سرویس

 1به معاونت اقتصادی منطقه آزاد اروند منصوب شد. 96ل برخی پروژه های طراحی شده علیه ایران بوده است، در سا

این انتصاب مشکوک، سبب اعتراض همگانی شد. خبرها حاکی از آن بود که اسماعیل زمانی، مدیرعامل سازمان منطقه 

سوسی آزاد اروند، که به دستور اکبرترکان، از نزدیکان روحانی به این سمت رسیده، برادرش محمود زمانی را که اتهام جا

گذاری و توسعه کسب و کارهای این منطقه منصوب نیز به او وارد شده بود، به عنوان سرپرست موقت معاونت سرمایه

 کرد.



دست داشتن نوشته  کافی بود تا جمعی از نمازگزاران خرمشهر، در نمازجمعه با در 96مرداد 9انتشار این خبر در تاریخ 

 ازمان منطقه آزاد اروند اعتراض کنند. هایی، نسبت به انتصاب محمود زمانی در س

گذار و رایزنی اقتصادی گویند که وی تاکنون چندین سفرخارجی تحت عناوین جذب سرمایهبرخی منابع خبری می

رسد با توجه به برنامه گسترده دشمن برای ضربه زدن به امنیت کشور، برای منطقه آزاد اروند داشته است. به نظر می

های جاسوسی، در منطقه آزاد که در اقتصاد استان خوزستان نقش ، فرد مورد اعتماد سرویسحضور محمود زمانی

  2برای مردم خرمشهر و آبادان باشد. تواند در آینده تهدیدیبسزایی دارد، می

ن وسط یک مدقیقاً »، اعترافات مهمی به شرح زیر داشته است: 91محمود زمانی طی یک مصاحبه تلویزیونی در سال 

های اطالعاتی غرب شامل سرویس"ثی بودم که سه رأس داشت؛ من عنصر مورد اعتماد همزمان سه گروه بودم؛ مثل

 88نه سال جریان داخلی که مربوط به فت"، و همچنین "، اپوزوسیون و ضدانقالب خارج از کشور"آمریکا و انگلیس

ه نفت، نمایندگی وابق کاری خانوادگی در زمینو با مسئولین و سران این جریان در تماس بودم... به خاطر س "شدمی

های فرانسوی و انگلیسی در زمینه تولید چندین شرکت نفتی را در زمینه تجهیزات و حفاری نفت داشتم و با شرکت

م کردم... در همین سفرهای تجاری که به لندن داشتم، با یکی از دوستانم که عرب بود و قبالً هتجهیزات نفت کار می

زاده در لندن معرفی کرد. یک جلسه در دفتر لندن ران زندگی کرده بود، آشنا شدم و ایشان مرا به آقای نوریمدتی ای

زاده، آقای خوانساری و... آقای مایک، مسئول برگزار شد که تعدادی از آقایان شرکت داشتند، از جمله خود آقای نوری

ان رابط آقای من به عنو 88... در قضایای سال  حضور داشتمیز ایران در سفارت آمریکا در لندن، نیز در آن جلسه 

ر ارتباط بودم. آقای کروبی و آقای اردشیر امیرارجمند ـ به عنوان نماینده آقای موسوی ـ با اپوزیسیون خارج از کشور د

خودشان  خواهم شما را با یک شخصی آشنا بکنم؛ با هزینهزاده یک روز در دوبی به من زنگ زد و گفت که مینوری

موساد[ و ما با  مرا به لندن دعوت کردند. رفتیم منزل و دفتر کار شخصی به نام آقای امیرحسین جهانشاهی ]مرتبط با

زاده عامل معرفی من به سیستم اطالعاتی ... آقای نوری زاده جلسه داشتیمآقای جهانشاهی در حضور آقای نوری

شدم، سیستم های اطالعاتی آمریکا ار تجاری وارد دوبی میکه من برای ک ایها بود. بعد از آن دیگر هر جلسهآمریکائی

ای داشته باشم. آن موقع آقای رامین عسگرد و خانم کالین گرفتند و میخواستند که با آنها جلسهبا من تماس می

ن. در طول بیش از ستااز افغان کالین از عراق آمده بود و خانم رامین عسگرد مسئول میز ایران در دوبی بودند که آقای

 عاتی سیا بودند... جلسه داشتیم یعنی هر ماهی تقریباً یک جلسه. در واقع اینها افسران اطال 15سال، شاید بالغ بر  2

آقای رامین عسگرد ارتباطاتش را با من داشت و گفت شما یکی از مشاورین ما در این کمیته هستید در رابطه با مسائل 

ایشان  .کرد. بعد از آقای رامین عسگرد، آقای آلن ایر از عراق منتقل شد به دوبیران را رصد میایران و مرتب مسائل ای

از افسران ارشد سازمان سیا بود که مسئولیت آقای رامین عسگرد را در دوبی برعهده داشت و چندین مالقات هم ایشان 

های اطالعاتی سرویس.. کا در امریکا هستند.با من داشت ایشان االن رسمًا سخنگوی فارسی وزارت امور خارجه امری

گفتند چون ما مستقیمًا ها میکردند، علتش هم این بود که آمریکاییآمریکا و انگلیس خیلی مرتبط با هم کار می

ای در ایران نداریم، از طریق سفارت انگلیس در تهران، یکسری از اطالعات مربوط به داخل ایران را جمع سفارتخانه

کنیم... در لندن رفتیم دفتر آقای آندور کاست. آقای آندرو کاست، نماینده نخست وزیر انگلیس و باالترین آوری می

کرد. محل مالقات من در لندن با مقام انگلیسی در امور ایران بود که کل مسائل ایران را در منطقه رصد و پیگیری می

اولین بار خبر تاسیس شبکه تلویزیونی  ..یر انگلیس بود.های اداری جنب دفتر نخست وزآقای آندرو کاست، ساختمان



تاسیس بشود را آقای مهرداد خونساری در لندن به من  " ایران فردا" زاده که قرار است به اسمماهواره ای آقای نوری

را  "ایران فردا"زاده هم موضوع را گفت که قرار است پول و هزینه شبکه تلویزیونی گفت و بعدها خود آقای نوری

ها انجام بدهند و از من هم خواستند که در رابطه با تأمین های فنی را اسرائیلیعربستان سعودی بپردازد و پشتیبانی

  3«هایشان کمک بکنم.ای و از نظر محتوایی، برای برنامهنیروی انسانی و افراد رسانه

مان دولت حسن کا و انگلیس و اسرائیل، در زچنین فردی با این سابق ارتباطات گسترده با سازمان های جاسوسی آمری

 گیرد!! روحانی، در منطقه آزاد اروند پست و سمت می

ده است که ردپای آنها از تجارت تریاک با یهودیان و شوی از یک خاندان معروف و شناخته ؛ محمد باقر نمازی - 2

مستقیم با رژیم  فراماسونری و نیز همکاری و همراهیکمپانی های انگلیسی در قرن نوزدهم تا ارتباط مستمر با لژهای 

شود تا در مقطعی خدمات شایان توجه نامبرده به رژیم پهلوی، سبب می .شودپهلوی در عالی ترین سطوح مشاهده می

ماجرای مشکوک  همزمان با این فرد .به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور دولت پهلوی، فعالیت کند

کند تا در چارچوب ، استاندار خوزستان بوده و تالش بسیاری می1357دلخراش سینما رکس آبادان در مرداد  و

مد مح های اعالمی و همراهی با ساواک، از این فرصت برای تخطئه حداکثری چهره انقالبیون بهره برداری کند.سیاست

پس از کشور ور مخفی در کشور زندگی کرده بود و سبه ط 1362باقر نمازی، پس از پیروزی انقالب اسالمی، تا سال 

  4شود.متواری می

ز عوامل کلیدی نمازی پس از انقالب، به تدریج و پس از مشورت های مستمر با دولت های متعدد در آمریکا، به یکی ا

جمهوری اسالمی شود. وی با تغییر شکل فعالیت های خود، مقابله با شبکه سازی برای ایجاد تغییر در ایران بدل می

شر دوستانه ـ برا از طریق حضور در انجمن ها و مجامع بین المللی و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ـ به اصطالح 

اشاره کرد که « همیاران غدا»توان به تشکیل سازمان مردم نهاد دهد. از مهمترین این موارد میدر دستور کار قرار می

شبکه سازی و  نیز به صراحت از نقش این سازمان به ظاهر مردم نهاد، در 88فتنه بعدها در اعترافات برخی متهمین 

 5سازماندهی جریان آشوب انگلیسی ـ آمریکایی در ایران، پرده برداری شده است.

باقر نمازی و سایر اعضای خانواده بزرگ وی، »نویسد: ای در مورد برخی فعالیت های وی میروزنامه کیهان طی مقاله

و برخی  یه امنیتی بی نظیر، طرح های دشمن را از نزدیک مدیریت می کردند و با مهدی هاشمی رفسنجانیدر حاش

رکز تحقیقات در م "مشاور"کارگزاران دوره سازندگی، پالوده نفتی نوش می کردند! باقر نمازی و پسرانش به عنوان 

ایه ه قانون نویسی در مورد بحث سرم]زیر نظر حسن روحانی[، در زمین استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

 6« گذاری خارجی در کشور، مشارکت می کردند.

ـ  ذهبی، براساس مباقر نمازی پس از بازگشت به ایران، با همکاری جاسوسان نفوذی دولت اصالحات و برخی عوامل ملی 

های مردم نهاد وابسته به زمانمریکایی و انگلیسی، پروژه ساهای امنیتی آبرنامه ویژه تعریف شده در مجموعه سازمان

 7بنیان گذاشت. "همیاران غدا"بیگانه را با وسطه سازمان 

پس از بازگشت به ایران، برای نجات فرزند زندانی اش ـ سیامک نمازی ـ به دام  94محمد باقر نمازی که در سال 

به همراه خانواده متمول و پرنفوذ های نفتی کشور است که نیروهای امنیتی کشورمان افتاد، یکی از بزرگ ترین چهره

های داخلی و خارجی طرف قرارداد با غول های نفتی جهان همچون هالیبرتون و خود، مالک تعداد زیادی از شرکت



شوند، جان از آنجا که این پدر و پسر برای دولت آمریکا مهره های ارزشمندی محسوب می .استات اویل و توتال بود

، از مقامات ایرانی خواست تا دو شهروند 95و تیر  94خارجه آمریکا، در دو مقطع اسفند  کربی، سخنگوی وقت وزارت

  8ایرانی االصل یعنی سیامک نمازی و باقر نمازی را که هر یک به ده سال زندان محکوم شده بودند، آزاد کنند. آمریکایی

ی، قصد ورود به ایران را داشت که دستگیر اته: وی یک ایرانی آمریکایی است که پس از توافق هسسیامک نمازی - 3

سن روحانی شد. وی نیز قبالً به همراه پدرش در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ زیر نظر ح

کرد. خبرهای اولیه ای نیز به صورت غیر مستقیم و با واسطه، ایفای نقش میـ حضور داشت و در طی مذاکرات هسته

در تهران دستگیرشده است. « کرسنت»ریزی استراتژیک کمپانی نفتی که یکی از مدیران دفتر برنامهحاکی از آن بود 

تهم به مبوده است؛ جالب است که این شرکت « آتیه بهار»ساله، از مؤسسان شرکت  44بعدها مشخص شد که نمازی 

ر به قرارداد در قرارداد گازی مشهوداللی در قرارداد کرسنت بود. این شرکت عالوه بر مشاوره به کرسنت و داللی 

های بسیاری تا به امروز برای طرف ایرانی شده است، با کمپانی های استات اویل و شل کرسنت، که منجر به خسارت

 نیز همکاری داشته است.

موضوع  ز ویلسون باای که سیامک نمازی با مرکشدت مبهم درکارنامه سیامک نمازی وجود دارد؛ پروژهبه اما یک نقطه

با  ها جلسهای که چندین ماه وقت سیامک نمازی را در ایران گرفت. ساعتتحریم دارویی ایران کارکرده است. پروژه

های امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای دسترسی فعاالن دارویی در داخل ایران، محصولی را رقم زد که سازمان

راهکار برای تنگ کردن  ان پذیرفته بودند. سیامک نمازی به دنبال ارائهبه آن، ریسک فرستادن سیامک نمازی را به ایر

های دارویی در ایران بود. هرچند که این اقدام غیرانسانی او را برخی از اطرافیانش، خدمت به مردم ایران تحریم حلقه

 9تعریف کردند!

ا، به ایران آمد و به سرعت دانشگاه تافتز آمریک المللسالگی با مدرک روابط بین 24سیامک نمازی فرزند باقر نمازی، در 

ها، به همان آقازاده با استفاده از سابقه خانوادگی و توصیه برخی نفوذی !در دولت مدعی اصالحات مشغول به کار شد

ابسته به وسالگی اولین و تنها شرکت داللی  28معروف که جویای سهم خود از اقتصاد نفتی بود، نزدیک شد و در 

شد ایران محسوب می تاسیس کرد! شرکتی که به قول تجار غربی و شرقی، کلید ورود به بازار« آتیه بهار»را با نام  دولت

به  داری به ایران را باز کرد.و با پرداخت حق حساب آقازاده معروف و برخی مدیران آلوده دولتی، مسیر نفوذ سرمایه

د را به عنوان مدیری که از توانایی سودآور، موفق شد به سرعت خوها در این قراردادهای واسطه جلب اعتماد غربی

  10کنترل حاکمیت برخوردار است، معرفی کند.

با سوءاستفاده از شرایط کشور در دوره اصالحات، به ایران بازگشته بود، اقدام به ارتباط گیری  1380نمازی که در سال 

ارتباط گسترده با  .کندهای فعال سیاسی و اجتماعی میروهبا برخی افراد و شخصیت های موثر و همچنین برخی گ

، ارتباط نزدیک با آلن ایر ـ مأمور 2000نهادهای وابسته به سازمان ملل، ارتباط با گری سیک و عضویت در پروژه گلف

مقیم آمریکا،  سابق سازمان سیا و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ـ، ارتباط با بنیاد فورد و موسسه نایاک، البی ایرانیان

نمونه ای از دهها فعالیت مستمر و هدفمند این فرد به منظور تحقق اهداف سازمان های جاسوسی و البی های سیاسی 

ها در مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا حضور داشته و نمایندگان البی امنیتی نمازی 11ضدانقالب، در ایران بوده است.

، بنیاد برادران راکفلر به نیابت از آنها، به عنوان حامی مالی پروژه، اعالم پیروزی 1394پس از تصویب برجام در تیر ماه 

  12نمود.



اک وابسته راهی آمریکا شد و مستقیم در ساختار تشکیالت ضد امنیتی نای 88سیامک نمازی چند سال پیش از فتنه 

  13به وزارت خارجه آمریکا، در کنار تریتا پارسی جاگیر شد.

عفری دولت آبادی این پدر و پسر به اتهام جاسوسی، هرکدام به ده سال زندان محکوم شدند. در این رابطه، جسرانجام، 

یدوار، به اتهام باقر و سیامک نمازی، فرهاد عبدصالح، کامران قادری، نزار زکا و علیرضا ام»دادستان تهران، گفت: 

  14«اند.حکوم شدهجاسوسی و همکاری با دولت امریکا، هر یک به ده سال حبس م

روه گاو مدیر کل  سیامک نمازی، رئیس برنامه ریزی استراتژیک در هالل احمر نفت ایران بود. قبل از پیوستن به هالل،

عنوان کارشناس در بنیاد ملی برای ای در دوبی را برعهده داشت. سیامک همچنین مدتی بهمشاوره انرژی منطقه

ای نیز به شرکت دایره فعالیت گسترده سیامک نمازی دریچه خدمت کرده است.دموکراسی ]وابسته به سازمان سیا[ 

ریزی استراتژیک شرکت عنوان مدیریت برنامههای فوق بههای بزرگ نفتی دارد. سیامک عالوه بر فعالیتدر داللی

اد اقتصادی در های فسدوبی منصوب شد. شرکتی که بعدها نام آن با یکی از بزرگترین پرونده« کرسنت پترولیوم»

های کن بین المللی را برای شرکتمتعلق به خاندان نمازی نقش کار چاق« آتیه بهار»همچنین شرکت  .کشور گره خورد

 کرد. بزرگ نفتی بازی می

ای در داخل های گستردهشود که از روابط صمیمانه خانواده نمازی با چنین دسترسیتر میماجرا در جایی حساس

ی برخی عناصر ت آمریکایی فعال در زمینه براندازی نرم، آگاه شویم. سیامک همواره نقش پل ارتباطکشور، با موسسا

ساز نفوذ نرم آمریکا در ایران بوده اش، زمینهبدنام در داخل کشور را با دولت آمریکا بازی کرده و رانت وی و خانواده

کنند که جاسوسان سیا در خاک دیگر کشورها را ایفا میافرادی مانند اعضای خانواده نمازی، دقیقاً همان نقشی  است.

های پرنفوذ طرفدار براندازی ای از عناصر ضدانقالب، البیکنند. سیامک نمازی با استفاده از شبکه گستردهدنبال می

تیجه الحال داخلی، زمینه وابستگی بیشتر کشور به آمریکا و در نهای معلومنرم در ایران چون نایاک و برخی چهره

  15کرد.استحاله قدرت به نفع آمریکا در کشور را دنبال می

انگلیسی  ومحمد جواد ابطحی، نماینده مردم خمینی شهر، در خصوص دستگیری افرادی که دارای دو تابعیت ایرانی 

زی و موساد بود که در ایران دستگیر شد. نما CIA های جاسوسیسیامک نمازی حلقه واسط سرویس»اند گفت: بوده

دستگیری  .دو تابعیتی بود و بعد از دستگیری نیز، اعترافاتی در خصوص محل آموزش و افراد همدست خودش داشت

 16«های اطالعاتی بیگانه شد و هنوز هم ادامه دارد.سیامک نمازی، علت دستگیری سایر افراد جاسوس سرویس

ای ایران بود. سید مهدی کرباسی، أسیسات هستهیکی دیگر از خیانت های نمازی، وارد کردن ویروس استاکس نت به ت

ای، گفت: شرکت آقای کارگردان مستند شب نامه، در مصاحبه ای با اشاره به نقش نمازی در خرابکاری های هسته

 17ای ایران کرد.نمازی، ویروس استاکس نت را با قطعات آلوده وارد تأسیسات هسته

کردند، دولت آمریکا به صورت در شبکه نفوذ آمریکا در ایران بازی میاز آنجا که سیامک و باقر نمازی نقش مهمی 

جمهور رئیس»منتشر کرد، آمده است:  96ای که کاخ سفید در تیر ماه پیگیر، به دنبال آزادی آنها برآمده است. در بیانیه

اند. ز کشور را مضاعف کردهشده در خارج اهای بازداشت ها برای بازگرداندن تمامی آمریکاییترامپ و دولت او تالش

گیری و گیرها و کشورهایی که بدون دلیل عادالنه یا فرایندهای قانونی کماکان اقدام به گروگانایاالت متحده گروگان



خواهد سیامک و باقر نمازی که در جمهور ترامپ از ایران میکند. رئیس کنند را محکوم میبازداشت شهروندان ما می

 18«اند، آزاد کند.گیر شدند را همراه با تمامی دیگر شهروندان آمریکایی که ناعادالنه دستگیر شدهدوران اوباما دست

ن که با پوشش خبرنگار روزنامه واشنگتن پست به : وی یک ایرانی دو تابعیتی بود و پس از آجیسون رضائیان - 4

  19شود.جاسوسی دستگیر میبه همراه همسرش به اتهام  1393تیر ماه  31ایران آمده بود، در 

کرده است، لیکن با ارایه مستندات و حتی فیلم برخی در ابتدای بازجویی ها، رضاییان خود را صرفاً خبرنگار معرفی می

 20ه و غرب اعتراف کرده بود.های اطالعاتی منطقمالقاتها، وی به ارتباط با سرویس

جیسون »گوید: ست خارجی مجلس شورای اسالمی، میعالءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیا

  21«داد.رضاییان مزدور سرویس اطالعاتی آمریکا بود و کار جاسوسی از ایران را برای این گروه انجام می

قای حسن به گفته جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسالمی، تیم جیسون رضائیان، در سفرهای استانی آ

وزستان، فعال ل بوده و در هواپیمای او نیز حضور داشته است. او به خصوص در سفر روحانی به خروحانی کامالً فعا

جمهوری آوری اطالعات در مورد میزان استقبال از رئیسشود. یکی از وظایف تیم جاسوسی جیسون رضائیان، جمعمی

یز شرکت و اخبار این جلسات را به جمهور نسترین جلسات رئی رضاییان و تیمش در خصوصی .ها بوددر این استان

جمهور گوید که من به قدری به رئیسها میکردند. جیسون در گزارشی به آمریکاییهای جاسوسی منتقل میشبکه

دانم ایشان به چه آدامسی عالقه ام و میجود را شناسایی کردهام که حتی طعم و مارک آدامسی که مینزدیک شده

  22دارد.

االصل و یک فرد حائز اهمیت برای سازمان اطالعات سپاه، جیسون رضائیان یک ایرانی آمریکاییبراساس گزارش 

کردند. رضائیان مأمور اجرای تفکر آن دسته ها برای آزادی وی بسیار تالش میای که آمریکاییگونهها بود، بهآمریکایی

ز انقالب برگرداند، ط خود را با ایران به سطح پیش ااز اعضای سنای آمریکا بود که معتقدند اگر این کشور بتواند رواب

های آسانی ساقط کرد. اطالعات وسیعی که در کمیسیون امنیت ملی از این جاسوس حرفتوان حکومت ایران را بهمی

ها برای انقالب اسالمی و استقالل کشور بود. در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفت، باعث نگرانی از خطر نفوذی

کرد و تالش یممرتباً به ایران تردد « سانفرانسیسکو کرونیکل»در پوشش خبرنگار نشریه  83ن رضائیان از سال جیسو

آوری اخبار مورد نظر از ایران شکل دهد. خروج او از ایران با داشت در این سفرها، شبکه عوامل خود را برای جمع

ه براساس شواهد البته، آشنایی با الرا سترکیان ـ فردی کو سفر به دوبی و  1388درخواست وزارت ارشاد وقت در سال 

کند ـ شرایط آشنایی آمریکا برای سرویس اطالعاتی این کشور فعالیت می ABC موجود، در پوشش خبرنگار شبکه

 . باید توجه داشترضائیان با یکی از مسئوالن میز ایران در کنسولگری آمریکا در دوبی به نام مک کاچن را فراهم کرد

ان است. این که کنسولگری آمریکا در دوبی، یکی از مراکز اصلی فعالیت های سازمان سیا علیه جمهوری اسالمی ایر

گیری همکاری مشکوک رضائیان با وزارت خارجه و سرویس جاسوسی آمریکا دانسته شده آشنایی، آغازی بر شکل

یرانی در این اه و حضور افراد مختلف آمریکایی و است؛ آغازی که تا زمان دستگیری وی به شکلی پیوسته ادامه داشت

 .کندماجرا، اهمیت آن را دوچندان می

پست، که نامی آشنا و بار با پوشش خبرنگار روزنامه واشنگتنبار دیگر به ایران بازگشت، اما این 1391وی در سال 

وی پیش از عزیمت به تهران، با جان  دهد کهرود. اسناد موجود نشان میشمار میای جهان بهمعتبر در عرصه رسانه



کند. جیسون با خانمی به نام یگانه صالحی وگو میهای سابق آمریکا در تهران ـ دیدار و گفتلیمبرت ـ از دیپلمات

منجر شد. پس از آشنایی، یگانه صالحی ابتدا به  1392شود که همین آشنایی به ازدواج این دو نفر در سال آشنا می

 .آیداری بلومبرگ و سپس شبکه نشنال امارات درمیاستخدام خبرگز

دهد در حالی که بنا بر شرایط کاری، وی باید بیشترین حجم تماس را با های جیسون رضائیان نشان میبررسی تماس

آوری شده را مستقیم یا با واسطه پست داشته باشد، عمدتًا اخبار جمعداگالس جل، مافوق خود در روزنامه واشنگتن

ر، مأمور سیا، ختیار میز ایران در کنسولگری آمریکا در دوبی ]وابسته به سازمان سیا[ و همچنین، شخص آلن ایدر ا

  23دهد.قرار می

شات جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، با استناد به گزار

ها در تهران بود و از روز بعدی که ریکاییول پایگاه اطالعاتی آمرضاییان مدتی مسئ»گوید: سازمان اطالعات سپاه می

ای، جان کری به طور ها درخواست داشتند که او آزاد شود، به ویژه در هنگام مذاکرات هستهدستگیر شد، آمریکایی

تاکید  کند که تالش کنید جیسون آزاد شود. او در همین راستامکرر از وزیر امور خارجه کشورمان درخواست می

کند. وی روز از دستگیری، رضاییان شروع به اعتراف کرده و اطالعات بسیار مهمی را بیان می19کند که پس از می

ز ایران فراری ا 88، افراد سرشناسی را در فتنه رضائیان ارتباطات وسیعی با وزارت خارجه آمریکا داشته است. شبکه

های غربی و اقامت و پاسپورت گرفتند. علیرغم جوسازی شدید رسانهدادند و برای آنها در کشورهای خارج، اجازه 

ترین گناهی جیسیون رضائیان، اتهامات سنگین امنیتی متوجه وی شده بود. از جمله مهممقامات آمریکایی مبنی بر بی

له هویت یران، از جما یهای ضد تحریماتهامات ضدامنیتی رضاییان، نفوذ در اماکن مهم دولتی و افشای برنامه

ای ز برنامه هستهاها، و جاسوسی های همکار ایران در پروسه دور زدن تحریمهای تجاری و ماهیت شرکتواسطه

  24کشورمان است.

کردیم که در ریزی میای برنامهگونه گوید که ما باید بهها و راهبرد جدید خود میجیسون در اعترافات خود از برنامه

 بایستند.هوری اسالمیده شهدا با عکس شهیدان خود به میدان بیایند و مقابل جمهای آینده، خانوافتنه

گوید که جیسون رضائیان با گری سیک ـ مسئول سابق میز ایران در وزارت خارجه آمریکا و مرتبط کریمی قدوسی می

عاتی از شرایط ویژه رهبری الکرد با ارتباط گرفتن با وی، اطای داشته و تالش میبا سازمان سیا ـ ارتباط بسیار ویژه

عظم انقالب نظام تهیه کند و برای آنها بفرستد که مثاًل جایگزین رهبر چه کسی است و یا وضعیت سالمتی رهبر م

های صهیونیستی مرتبط بوده که آن هم سرپل رژیم چگونه است. رضاییان همچنین با فردی در داخل سرزمین

کردند که حساسیت جوانان ایرانی را نسبت به حمله اسرائیل به ضوع کار میصهیونیستی در داخل بوده و روی این مو

ای در بدنه اجرایی نظام جمهوری اسالمی و افراد مرتبطی در مرکز استراتژیک ایران، بسنجند. آنها شبکه ارتباطی قوی

حتی  ور خارجه وریاست جمهوری، دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ویژه در نهاد ریاست جمهوری و وزارت ام

 مجلس شورای اسالمی و سازمان میراث فرهنگی داشتند که با بخشی از این شبکه برخورد شده است.

کننده را در اختیار یکی از اعضای وزارت امور خارجه، ارتباط نزدیکی با جیسون رضاییان داشته و تمام اخبار تیم مذاکره

ای آقای ظریف فعال بوده و یک فردی در نهاد ریاست جمهوری نیز هداد؛ جیسون به طور کلی در تیم رسانوی قرار می

کرده است. این عضو باره به این جاسوس منتقل میای با آنها داشته است که اطالعات وسیعی در اینارتباط ویژه

سه را جمهور نیز شرکت و اخبار این جلترین جلسات رئیس کند که آنها در خصوصیکمیسیون امنیت ملی اعالم می



سازی بود که هم به های این سرویس جاسوسی، تقرب و آلودهکردند. یکی از روشهای جاسوسی منتقل میبه شبکه

شدند. به نحوی که اگر موفق سازی اخالقی، به اشخاص مهم نزدیک میهای آلودهلحاظ سیاسی و اجرایی و هم به روش

رفتند و از ]صحنه های او مینند، سراغ فرزندان، برادران و خانوادهشدند با خود مسئول ارتباط خالف اخالقی پیدا کنمی

 گرفتند. خواهی به کار میکردند و آن را به عنوان باجآنها مستند تصویری تهیه میهای ارتکاب مسائل خالف اخالق[ 

. خبرها در سطوح دهدبرد که جیسون او را به داخل نهاد ریاست جمهوری نفوذ میکریمی قدوسی از خانمی نام می

شد که بتواند به نحو کاملی ارتباط برقرار کند. بنابراین به شدت مورد اعتماد عالی دولتی، توسط این خانم داده می

 گیرد.مقامات اجرایی قرار می

ایی افرادی به اعتقاد این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، رضاییان یک وظیفه دیگری هم که داشت، عبارت از شناس

کرد و بالفاصله مقامات ها جهت استخدام معرفی میخواست نفوذ دهد. در نتیجه مشخصات آنها را به دستگاهکه میبود 

 بوده است.« پرستو»کردند که کد اطالعاتی آنها نیز با این درخواست به طور صریح موافقت و این افراد را جذب می

ر بود. نزدیک رسی اثرات تحریم در زیربناهای اقتصادی کشویکی دیگر از کارهای اصلی که آنها مأموریت داشتند، بر

کند و ادامه آوری اخبار تیم مذاکرات، از دیگر مواردی بود که کریمی به آن اشاره میای و جمعشدن به تیم هسته

 ه کهتداد. در استانبول نیز سرپلی داشای بود که این جاسوس انجام میدهد که این مباحث یکی از کارهای ویژهمی

دیده خودشان، اخبار را ارسال اخبار را از آقایی در وزارت امور خارجه ایران گرفته و به وسیله شبکه خبرنگاران آموزش 

های حقیقی اقتصادی را شناسایی کند که بخشهای جیسون را این گونه بیان میوی یکی دیگر از مأموریت.کردمی

داده است، لذا های اطالعاتی بیگانه میها، به کشورها و سرویسیست تحریمکرده و اطالعات آنها را برای گنجاندن در ل

شده شده، در واقع اطالعاتشان از جانب اینها ارسال میها اضافه میافراد حقیقی و حقوقی که نامشان به لیست تحریم

قامات ایران به ای در خصوص وضعیت مبه گفته کریمی قدوسی، این جاسوس در یک مرحله، گزارشات ویژه است.

 .کردندرفته، به صورت خصوصی برای او زمانی برای سخنرانی معین میکنگره آمریکا داده و هر زمانی که به آمریکا می

تهامات اابراهیم آقامحمدی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی نیز، در خصوص 

بوده است. پس از دستگیری او، با  ک شبکه جاسوسی آمریکا در ایراناین شخص، هدایتگر ی»گوید: این شخص می

      25«اطالعاتی که در دست داشتند، عوامل مرتبط چه در بخش داخلی و چه در بخش خارجی را شناسایی کردند.

ست! به وده ابچنین جاسوس خطرناکی، تا دفتر جناب حسن روحانی نفوذ کرده بود و در سفرهای استانی نیز همراه او 

ای نوشته و اعتراض کرده که چرا سپاه او را دستگیر گفته کریمی قدوسی، آقای روحانی پس از دستگیری رضائیان، نامه

 26کرده و او یک خبرنگار است!

، به عنوان مشاور رسانه 96ای توقیف شده بود، در مهر ماه : وی که سردبیر برخی نشریات زنجیرهمحمد قوچانی - 5

جمهور، به سمت طلب ایلنا، محمد قوچانی با حکم رئیسجمهور منصوب شد! به گزارش خبرگزاری اصالحرئیسای 

 27ای آقای حسن روحانی منصوب شد.جمهوری و مشاور رسانههای ویژه ریاستدبیر شورای بررسی

روز بازداشت شده و  36ت به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مقدسات، به مد 1379این در حالی بود که وی در سال 

. وی همچنین تعداد زیادی روزنامه و مجله را که ه استنیز به مدت بیش از چهار ماه بازداشت بود 1388در فتنه سال 

اداره آنها را بر عهده داشت، به علت تخلف از قانون و درج مطالب ضد انقالبی و ضد اسالمی، به تعطیلی و توقیف 

 28کشانده بود.



ای اصالح طلب است که فعالیت رسانه ای خود را از همکاری با نشریه عصرما یکی از عناصر فعال رسانه محمد قوچانی

های عصرآزادگان، جامعه، نشاط، ـ ارگان مطبوعاتی سازمان مجاهدین انقالب ـ آغاز کرد و بعد از همکاری با روزنامه

صالح طلب ه به یکی از روزنامه نگاران شاخص اخرداد و اخبار اقتصادی، با گرفتن مسئولیت سردبیری همشهری ما

امه هم میهن، تبدیل گشت و بعد از این نیز مسئولیت هدایت چندین روزنامه و هفته نامه مانند روزنامه شرق، روزن

ایران دخت، روزنامه اعتماد ملی، روزنامه آسمان، روزنامه مردم امروز و هفته نامه هفته نامه شهروند امروز، هفته نامه

  29صدا را بر عهده گرفت و اغلب آنها را با تخلفات خود، به تعطیلی کشاند.

رکزی این ماعالم شد که وی در جریان ترمیم شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، به شورای  93در اوایل سال 

زب حبه این وی از جمله اعضای جدید شورای مرکزی کارگزاران است که افزوده شدن آنها  30حزب پیوسته است.

ضعیت، موجب استعفای اعتراضی محمد هاشمی )دبیرسیاسی حزب( شد. محمد هاشمی گفته بود نگران است با این و

که فردی  با این اوصاف، جای سؤال است .کارگزاران در ساختارشکنی و تندروی به سرنوشت حزب مشارکت دچار شود

جمهور نفوذ کند و مشاور روحانی و دبیر د به دفتر رئیستوانبا چنین سوابق منفی، به واسطه کدام ارتباطات می

 31جمهوری شود؟!های ویژه ریاستبررسی

زارت نفت جمهوری اسالمی بوده که ضمناً طرف و: وی دوست آقای بیژن زنگنه و مشاور ارشد فریدون فشارکی - 6

و گاز ما نیز بوده،  گین بر بخش نفتهای سنمشورت اصلی وزارت خارجه آمریکا و وزارت انرژی آمریکا در وضع تحریم

 داده است! های آمریکایی نیز ارایه میو گزارش تفصیلی خود را در این زمینه در اندیشکده

له شخص زنگنه، و فریدون فشارکی، تا پیش از این، سالی یک بار برای دیدار با مسئوالن رده باالی وزرات نفت، از جم

 .کردسفر میسایر فعاالن حوزه انرژی به ایران 

 32.تها، او دوست و مشاور شاپور بختیار، آخرین نخست وزیرعصر پهلوی نیز بوده اسبر مبنای برخی گزارش

های تحریمی او به مقامات آمریکایی، یک امروز دیگر معلوم شده که قطعاً یکی از منابع اصلی فشارکی در مشورت

داند که خدا می که تا اندرونی وزارت نفت ما نفوذ کرده بود ودوست و همکار نزدیک او، یعنی کمال فروغی بوده است 

 33فشارکی و اربابان او، چه اندازه منبع و مخبر و جاسوس در صنعت نفت ما دارند.

ای به حسن روحانی، خواهان آزادی کمال فروغی، شهروند بریتانیایی وزیر وقت انگلیس، در نامهدیوید کامرون نخست

ه تهران، موضوع آقای فروغی را با بشده بود. فیلیپ هاموند وزیر خارجه وقت بریتانیا نیز در سفرش  ساله 76تبار ایرانی

 .ه بودآقای روحانی در میان گذاشت

سال  7 به جرم جاسوسی برای سرویس اطالعاتی انگلیس، به بیش از 1391اما کمال فروغی کیست؟ فروغی در سال 

که پس از  فروغی .کشور در تهران مرتبط بوده است 35سفارتخانه بیش از  زندان محکوم شد. وی به طور همزمان با

های اقتصادی طور مشکوکی به ایران بازگشت و فعالیتبه 1368-69پیروزی انقالب از کشور خارج شده بود، در سال 

نفت فعال شد و با ر دوره جدید، در حوزه دوی پس از ورود به ایران و  .های نفت و انرژی آغاز کردخود را در حوزه

ور نزدیک شد توجه به داشتن ارتباطات پنهان خارجی، از طریق عوامل داخلی به حوزه مدیریت کالن نفت و انرژی کش

 .ایران فراهم کرد های خارجی را درمرور بستر الزم برای حضور شرکتو ضمن ایجاد شبکه در حوزه نفت، به



ز سال اتهران ـ که عنصر مشهور سرویس جاسوسی انگلیس است ـ  فروغی با جفری جیمز کاردار سفارت انگلیس در

شد. وی در پی این ارتباطات بارها به مرتبط بوده و با اتمام دوره مأموریت هر سفیر، به سفیر بعدی معرفی می 1993

سایمون گس، ، MI 6این سفارتخانه تردد کرد و با تمام سفرای انگلیس از جمله ریچارد دالتون، افسر اطالعاتی سرویس

ود و آنها را به منزل نیکوالس براون و با دیگر اعضاء سفارت مانند هیلتون )وابسته بازرگانی سفارت(، و... در ارتباط ب

کرد که عقد خود دعوت و به منزل آنان نیز تردد داشت. وی به عنوان یک عنصر نفوذی در وزارت نفت تالش می

ها کمال فروغی در اعمال تحریم .های انگلیسی تسهیل کندیران را با شرکتهای بخش نفت و گاز اقراردادها و پروژه

ـ آمریکا یی به نام فریدون علیه ایران نقش مهمی داشته و در استخدام شرکت فکتس گلوبال انرژی، متعلق به یک ایرانی 

ها مشاوره از دورزدن تحریم های تحریم هوشمندانه نفتی ایران و جلوگیریفشارکی، به وزیر انرژی آمریکا درباره شیوه

در پوشش برگزاری  فشارکی، مشاور کنونی وزیر انرژی آمریکا، با واسطه کمال فروغی بارها به ایران آمده و .داده است

ای داشته است. ماحصل این جلسات اطالعات ها با مدیران و متخصصان وزارت نفت، جلسات متعدد و محرمانههمایش

خرین اسناد انرژی آمریکا رسانده است. هنگام دستگیری کمال فروغی، تعداد زیادی از آ حیاتی بوده که به وزارت

 20که قصد انتقال به خارج از کشور را داشت، از او کشف شد. این جاسوس انگلیسی در  محرمانه و خیلی محرمانه

سرویس جاسوسی انگلیس تحویل  یادین نفتی و... را بههای زیرساختی مسال گذشته بسیاری از این نوع اسناد و نقشه

  34داده است.

ت جمهوری و بعد از بازگشت مجدد به ایران، با نفوذ در تشکیالت وزارت نف 69کمال فروغی کسی بود که از سال 

قیمتی از تمامی اجزای صنعت نفت ما به دست بیاورد، و با ارتباطات عمیق و اسالمی، توانست اطالعات حساس و ذی

های اطالعاتی خارجی، به ویژه عوامل اطالعاتی سفارت انگلیس در ایران داشت، این اطالعات سرویستنگاتنگی که با 

 35را به بیگانه انتقال دهد.

راکز اصلی ، فشارکی به عنوان عضو شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک انتخاب شد که یکی از م1989در سال 

به  1995الملی اقتصاد انرژی و در ، رییس انجمن بین1993ر سال تعیین سیاست خارجی در ایاالت متحده است. د

شهروند آمریکایی  ، وزارت انرژی آمریکا، این2008عنوان عضو ارشد انجمن آمریکایی اقتصاد انرژی انتخاب شد. در سال 

، به 2016ل عضویت او تمدید شد. او در همان سا 2016را به عنوان عضو شورای ملی نفت آمریکا برگزید و در سال 

صاد انرژی آمریکا، واسطه خدماتی که به بخش انرژی ایاالت متحده انجام داد، جایزه اَدلمن ـ فرانکل را از انجمن اقت

 36دریافت کرد.

دای آمریکا ص« افق»، بار دیگر حضوری ضبط شده در برنامه 1392شهریور  6و همین جناب دکتر فریدون فشارکی، در 

دهد و در قبال کرسنت از او دفاع عیار برای دوست خود، بیژن زنگنه، ارایه میتمام« رپرتاژ آگهی»پیدا کرد و یک 

فتی است که ایران داشته، و در حال برگرداندن مدیران خوبی نآقای زنگنه به نظر من بهترین وزیر »گوید: کرده، می

اقعاً واند. آوردن آقایان قمصری، کاظم پور اردبیلی، آقای ترکان و تعداد زیادی از مدیران قابلی که است که سابقاً بوده

 « شناخته شده هستند و اهمیت بین المللی دارند.

کند، باید در صداقت آن افراد جدًا تردید فراد تعریف و تمجید میهنگامی که یک جاسوس کارکشته آمریکا از برخی ا

که زنگنه به وزارت نفت بازگردانده، به طور مشخص به حسین کاظم « خوبی»کرد. فشارکی در بین مدیران به زعم او 



تعفاء شده و کند که از متهمان اصلی پرونده کرسنت است و در زمان وزارت نوذری مجبور به اسپور اردبیلی اشاره می

 37بعد در دوران زنگنه دوباره به کرسی نمایندگی ایران در اوپک منصوب شد!

ان خبر دستگیری متهم ،96بهمن  19: دادستان تهران در تاریخ جاسوسان سازمان حفاظت از محیط زیست – 7

محیطی، ای علمی و زیستهمرتبط با یک پرونده جاسوسی را اعالم کرد. به گفته وی این افراد در قالب اجرای پروژه

ها حاکی از دستگیری تعدادی از اعضای کردند. بررسیهای استراتژیک را جمع میبندی شده در حوزهاطالعات طبقه

زیست است محیط تاجر و فعال ،مراد طاهبازهستند. یکی از آنها،  "وحش میراث پارسیانمؤسسه حیات"هیئت امنای 

ضور دارند، حنیز دارد. در میان دستگیرشدگان این پرونده، سه جاسوس یهودی نیز  که تابعیت آمریکایی و انگلیسی

اصلی  وحش میراث پارسیان هستند که درواقع سرپلاندازی موسسه حیاتاین سه نفر از اعضای اولیه و مؤثر در راه

مهره این شبکه ان شاهعنوشوند. یکی از این افراد که از آن بهشبکه جاسوسی تحت عنوان این موسسه محسوب می

مدیره موسسه شود، مراد طاهباز جاسوس سه تابعیتی است. نام واقعی این عضو یهودی هیئتبرده میجاسوسی نام

 است. پدر این فرد به همراه پدر کاووس سیدامامی، نماینده دوره« مراد موشه طاهباز»وحش میراث پارسیان حیات

ه کیهان در بودند. قاسم طاهباز پدر مراد طاهباز، از مدیران ارشد موسسبیستم مجلس شورای ملی در زمان پهلوی 

 زاده سناتور انتصابی و از دوستان نزدیک محمدرضا پهلوی بود. دوران پهلوی به مدیریت مصطفی مصباح

با  92 ها نسبت به این فرد هشدار داده شد، اما از آبان سالپس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، از سوی رسانه

زیست، وی نیز از نفوذ باالیی انتصاب معصومه ابتکار به سمت معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط

 از یوز آسیایی حضور داشت. ویژه در پروژه حفاظتزیست بهبرخوردار شد و در جلسات مهم سازمان محیط

داشته بوده است « محیطیزیست هایی که ارزشبررسی جلبک»طور مصداقی های این تیم جاسوسی بهازجمله فعالیت

فارس های تأسیسات دریایی و نظامی در حوزه خلیجآوری اطالعات درباره نقشهها برای جمعو این امر بهانه و پوشش آن

زیستی به بیرون از کشور تأسیسات دفاعی نظامی کشور نیز با ظاهر محیط نحوه بوده که عالوه بر این اطالعات،

محیطی منطقه، ای با توجیه لزوم رسیدگی به وضعیت زیستشده است. همچنین دریکی از مراکز حساس هستهلمنتق

آوری اطالعات نظامی شده بود، جاسوسی از تأسیسات دریایی در برخی از مناطق کشور و جمعتجهیزات مختلفی نصب 

هم و سنگینی ممراد طاهباز اعترافات بسیار  83و موشکی دو استان، از دیگر اقدامات ضدامنیتی این تیم بوده است.

وحش های پنهان موسسه حیاتهای اصلی پشت صحنه فعالیتدرباره پروژه نفوذ و جاسوسی داشته و یکی از مهره

رکت کرده شمیراث پارسیان است. این فرد همان کسی است که در باالترین جلسات کمیته راهبردی یوزپلنگ ایرانی 

شده خود در آمریکا مدیریت ساخت های ثبتالمللی است. او به واسطه یکی دیگر از شرکتتاجر بیناست. طاهباز یک 

رود! این فرد دار است و از شرکای تجاری رژیم صهیونیستی به شمار میمجموعه توریستی بزرگی در اسرائیل را عهده

های های آمریکا را هم در کارنامه فعالیتخانهنیستی، مدیریت توسعه قماروساز در آمریکا و رژیم صهیوعالوه بر ساخت

زیست در پرونده صیانت از یوزپلنگ ایرانی، به همراه ای از مدیران همکار سازمان محیطمجموعه 94خود دارد. سال 

های وحشی ای از مدیران آمریکایی موسسه قوچملل )گری لوئیس( و مجموعهمراد طاهباز، رئیس برنامه عمران سازمان

محیطی کشور یکا و بنیاد میراث ایران در انجمن سلطنتی جغرافیای انگلیس گردهم آمدند و درباره مسائل زیستآمر

 39به ارائه طرح و نظریه پرداختند!



وحش با مدیریت مراد طاهباز زیست، مؤسسه پارسیان حیاتهمکار سازمان محیط NGOترین های اخیر مهمدر سال

زیستی ایران را ارائه کرد و مورد تقدیر تبدیل تصویر یوزپلنگ ایرانی به نماد محیط  بود. همین مؤسسه بود که طرح

ای هایی از روابط نزدیک آقای طاهباز با خیریهویژه دفتر عمران سازمان ملل و معصومه ابتکار قرار گرفت. پیشتر صحبت

ها مطرح شده در رسانهکند، می هدایت های اقتصادی خود راکه معصومه ابتکار از طریق آن اهداف سیاسی و فعالیت

 40بود.

شناس و استاد دانشگاه عنوان مدیرعامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، جامعهکه از وی به کاووس سیدامامی

 96بهمن  19ها بود که فرزندش در اینستاگرام خود خبر داد که پدرش شود؛ از دیگر بازداشتیامام صادق )ع( یاد می

 در زندان خودکشی کرده است. 

تری داد و گفت که متهمان در ه محیط زیستی توضیحات جزئیدادستان تهران در خصوص متهمان بازداشت شد

آبادی در اند. جعفری دولتدادهبندی شده را به افسران موساد میپوشش سفرهای علمی به اسرائیل، اطالعات طبقه

که به  دی ماه سال جاری حسب گزارش کتبی یکی از نهادهای امنیتی 19در »مصاحبه با خبرنگاران اعالم کرد: 

ن پرونده دادسرای شهید مقدس ارجاع شده است، به موجب دستورات قضایی و با آغاز تحقیقات، مشخص شد که متهما

محیطی، نفوذ ای را شامل موضوعات زیستگانههای سهمحیط زیست با هدایت افسران اطالعاتی سیا و موساد، مأموریت

های موشکی کشور، دنبال ر از جمله پایگاهو حیاتی کشوآوری اطالعات از اماکن حساس در جامعه علمی ایران و جمع

های اشغالی از جمله به منظور شرکت در کنفرانس منارید اند. برخی متهمان به سفرهای متعدد به سرزمینکردهمی

ک اند که هدف کلی پروژه مشترکه با حضور افسر اطالعاتی موساد در اراضی اشغالی برگزار شده، اقرار و اذعان نموده

آوری شده از طریق محیطی ایران بوده و اطالعات جمعهای زیستسازمان سیا و موساد، ایجاد بحران در برخی حوزه

یافته است. در همین راستا دو نفر از افسران سازمان اطالعات امریکا با هویت معلوم، عوامل پنهان به امریکا انتقال می

ای در اند که از جمله اهداف آنها، ایجاد مؤسسههای کشور سفر کردهنهای مختلف به ایران و برخی از استادر پوشش

های زیست محیطی بوده و طبق اسناد موجود، این مؤسسه حدود یک دهه قبل در ایران، با طراحی قالب فعالیت

بندی آوری اطالعات طبقههای اطالعاتی سازمان سیا و موساد و جمعها برای تحقق اهداف مدنظر سرویسامریکایی

گانه های دفاعی و موشکی کشور، ایجاد شده است. یکی از متهمان اصلی، ]مراد طاهباز[ دارای تابعیت سهشده در حوزه

ر و مدیر این ایرانی، امریکایی و انگلیسی و عضو و پشتیبان مالی مؤسسه ایرانی حیات وحش بوده، و دیگر عضو مؤث

ایران بوده، به  کانادا و از مرتبطان اصلی افسر اطالعاتی امریکا در مؤسسه، کاووس سیدامامی، دارای تابعیت مضاعف

یافته است. این شبکه در پوشش نحوی که این افسر اطالعاتی در سفر به ایران در منزل کاووس سیدامامی استقرار می

شبکه در برخی  کرده است. اعضای اینآوری میهای علمی و زیست محیطی، اطالعات مورد نیاز را جمعاجرای پروژه

ر واقع داز مناطق استراتژیک کشور، تعدادی دوربین در ظاهر برای رصد امور زیست محیطی نصب کرده بودند که 

اند. کردههای موشکی کشور بوده و تصاویر و اطالعات ثبت شده را برای بیگانگان ارسال میپوششی برای رصد فعالیت

ازجوی خود برای بناد و اطالعات موجود به وی در فرآیند تحقیقات، او از پس از بازداشت کاووس سیدامامی و ارائه اس

داری خود پاسخ به سؤاالت، فرصتی درخواست کرد که مورد پذیرش قرار گرفت اما پس از مراجعه متهم به محل نگه

  41«در بازداشتگاه، با تدارک مقدمات، در سرویس بهداشتی اقدام به خودکشی کرد.



های پوششی اقدامات خرابکارانه این تیم جاسوسی است که با این ی سید امامی نیز یکی دیگر از الیههای استیجارخانه

ها را بر عهده داشتند، با اسرائیل شده مسئولیت همکاری و ارائه خدمات به آنچینی، جاسوسانی که تیم بازداشتزمینه

در پی دستگیری این  .امامی در تهران بوده است ها یکی از چندین منزل سیدکردند و محل استقرار آنهمکاری می

بستی که محل استقرار این تیم جاسوسی بوده است، تیم جاسوسی اطالعات جالبی به دست آمد، منازل کوچه بن

دهنده یک فعالیت چندین ساله برای هایی به یکدیگر متصل شده بود. در این اقدام که نشانخریداری و با حفر تونل

  42ها اختصاص داده شده بود.نمتری به سالن جلسات آ 200ای در یک زیرزمین محوطه ای است،ازهایجاد چنین س

ن افراد از ای» ابوالفضل حسن بیکی، دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی، طی مصاحبه ای اظهار داشت: 

شدند. ها معرفی میآشنا[ به استانی ]تحت مدیریت حسام الدین های استراتژیک ریاست جمهورسوی مرکز بررسی

ر نصب دوربین های زیادی از سوی این گروه در مناطق مختلف کشور برای رصد فعالیت های زیست محیطی در کشو

کرده اند... می شده اما اساساً فعالیت های زیست محیطی را به منظور پیگیری خواسته های اروپا و صهیونیست ها رصد

های خود اعتراف کرده ز خودکشی، همه همدستان خود را معرفی کرده و به بسیاری از فعالیتخوشبختانه امامی قبل ا

هایی که این افراد در کشور های دوربینای و یا ساخت موشک، از طریق فیلماست. اطالعات بسیاری از مناطق هسته

گانگان فروخته موشکی کشور را به بیتعبیه کرده بودند لو رفته است. آنها نقشه دقیق معادن و صنایع موشکی و غیر 

 43«اند.

رسد زیست که به نظر می، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیطکاوه مدنیدر این میان اما خبر بازداشت 

گذاری دانشگاه ساله و استاد سابق تحلیل سامانه و سیاست 36ها باشد، حائز اهمیت است. وی مرتبط با این بازداشت

ر زمینه مهندسی ج لندن است. او در دانشگاه فلوریدای مرکزی در امریکا هم درس داده و جوایز متعددی دامپریال کال

 44عمران کسب کرده است.

 ستیز طیزمان محمعاونت سا گاهیدر جا ،دوگانه تیسوابق و با داشتن تابع نیو با ا 96ماه سال  وریدر شهر یکاوه مدن

 رییغتاو را  تیمامور نیاول یدر حکم انتصاب و ستیز طیسازمان مح سیرئ یکالنتر یسیشود. ع یکشور منصوب م

که  ی. معاونتکند یعنوان م یو آموزش یفناور ،یالملل نیب ،یسازمان به معاونت اجتماع نیا یپژوهش یمعاونت آموزش

کاووس  یریگدست یخواهد بود. بعد از ماجرا یستیز طیمح نیمختلف با عناو یدهنده روابط با کشورها دینو یبه خوب

 منتشر شد. زین یو یریاز دستگ یضیبر زبان ها افتاد و اخبار ضدونق ینام کاوه مدن یدامامیس

پوشش  در یپرونده مربوط به شبکه نفوذ و جاسوس یاز متهمان اصل یکاوه مدنمحمد ایمانی در گزارشی نوشت : 

 یجاسوس وشبکه نفوذ  نیبود، ا ستیز طیمعاونت سازمان مح گاهیاست. در واقع به واسطه او که در جا ستیز طیمح

 نیو  با هم درنینفوذ کنند و ارتباط بگ یتیریمراکز مهم و حساس مد یتوانسته بود در برخ ایوابسته به موساد و س

 یستیز طیحضد م یزیبرنامه ر ینسخه ها ایکشور بروند  یو نظام یموشک یاز برنامه ها یها، سراغ جاسوس زیدستاو

ست، به واسطه آن ا یها و شبکه رسانه ا یسیانگل ونیکه رشد و نمو خود را مد یکاوه مدن اما .چندیبپ یتیو ضد امن

 45.افتی ییاز بازداشت رها یدولت یفشارها یبرخ

از  ران،یپس از خروج از ا یج شود و حاال مدتخار رانیتوانست از ا یالخروج شده بود، به طرز مشکوککه ممنوع یمدن

 46.گرددیبازنم رانیسمت خود استعفا کرده و گفته است به ا



 وستنیپ خصوص مشهود است مساله نیدر ا یو یها تیآن حساس بوده و فعال یبه شدت رو یکه کاوه مدن یاز موارد

 ین نرفت و اعالم کرد براآ یلیبار تعهدات تحم ریز زین کایکه آمر یاست. معاهده ا سیبار پاربه معاهده خسارت رانیا

 47شود. یمعاهده خارج م نیو منافع مردمش از ا کایحفظ آمر

ازمان مدنی در کالج سلطنتی انگلستان استاد بوده و تخصصش در بحث منابع آبی است! عیسی کالنتری، رئیس س

ده؛ باید درباره آقای های منتسب به جواسیس دستگیر شمحیط زیست، غیر از توضیح پیرامون چرایی و دلیل فعالیت

. و دوم اینکه را به سمت معاونت خود برگزیده است دوتابعیتی مدنی به دو سؤال پاسخ بدهد. اول اینکه چرا یک فرد

 های حیاتی کشور بویژه در بخش آب را به کسی داده است که با کشورهای معاند ایران در رفت و آمد بودهچرا پروژه

 48و حتی در آنها سمت دارد؟

لی در دولت خاتمی و از اعضای تیم مذاکره ، یکی از مشاوران پیشین شورای عالی امنیت مشاهین دادخواه - 8

اتهام آقای دادخواه که در  سال زندان محکوم شد. 7به  91روحانی بود که در سال  ای به ریاست حسنکننده هسته

همکاری با "، یرخانه شورای عالی امنیت ملی بوددوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، مشاور امنیتی و بین المللی دب

  49اعالم شده است. "دول متخاصم

ای کشور در زمان دولت اصالحات بود. وی که همکار عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته 1350شاهین دادخواه متولد 

  50همکاری با عناصر بیگانه بازداشت شد. ای بود، به دلیلحسین موسویان در تیم هسته

اتهامات من جاسوسی برای اسرائیل و »گوید: ای خطاب به آقای روحانی در مورد اتهامات خودش میادخواه طی نامهد

و به دستور معاونت ضد  "بهرام"ر بوده که در حقیقت در راستای عملیات های اطالعاتی آن کشوارتباط با سرویس

شده که در پرونده ارتباط با ادهدان سیا به من نسبت طور ارتباط با سازمجاسوسی وزارت اطالعات بوده است. همین

 عنوان دیپلمات در مذاکرات ایران در افغانستان و بعد عراق حضور داشته و حتی مالقات من بااستیفن آمده که وی به

طور اتهام مالقات با جرج تنت در نیویورک نیز طبق مقررات از سوی من گزارش گردیده. همین 2010وی در سال 

دانید تا چه حد بعید و غیرممکن اند که شما بهتر از هر کس مییس سازمان سیا در همان سال را به من نسبت دادهرئ

شده است، مالقات با وزیر صنایع است که رئیس سازمان سیا با من مالقات کرده باشد! اتهام دیگر که به من نسبت داده

ستور شورای عالی امنیت دک هیئت دیپلماتیک ترکیه بودم، به که در معیت یهنگامی 2010اسرائیل است که در سال 

ن در اطور اتهام ارتباط با ملکه زیبایی منتخب اسرائیل و سپس جهملی و وزارت اطالعات صورت گرفته است. همین

اند که صحیح نیست و صرفًا یک آشنایی عادی )!( از سوی یک دوست مشترک بوده را به من وارد کرده 1998سال 

  51«ت.اس

 باشد. اظهارات فوق، در واقع اعتراف تلویحی به صحت اتهامات وارده می

زداشت در وی یکی از مسئوالن نمایندگی سامسونگ در ایران بود که پیش از دستگیری و با علیرضا امیدوار: – 9

 شرکت سامسونگ در ایران بوده است. "توسعه مشارکت اجتماعی"، مدیر بخش 95سال 

رآیند دسترسی به قشر جوان و بویژه نخبگان جوان کشور، تعامل و جذب آنها را یکی از راهبردی ترین شاید بتوان ف

اهداف سازمان های اطالعاتی غربی دانست. فرآیندی که همزمان با بازگشایی مرزهای سیاسی کشور و غالباً در مدرنترین 

 شود.حالت خود از بستر فضای مجازی آغاز می



سازی از جوانان در غالب های کاری خود با شبکهترین روشدر مدرن CIA ویژهی خارجی بههای اطالعاتسرویس

های محیط زیستی و خیریه گرفته تا برگزاری استارتاپ های مختلف و های اجتماعی و اقتصادی از کمپینفعالیت

نخبگان جوان و فعال کشور را به کنند های نوین، تالش میوکار مبتنی بر فناوریهای کسبطراحی و راه اندازی ایده

اند هاست که از حضور مستقیم در ایران منصرف شدهمتحده مدتمسیر مورد نظر خود هدایت کنند. مسئوالن ایاالت

 های خود را عملیاتی کنیم.های خارجی فعال در ایران، پروژهاند که باید با استفاده از مجموعهو مکرر تأکید کرده

های امنیتی و قضایی ها دستگاهاطالعاتی ـ امنیتی بزرگی که ماه تان تهران از تعیین تکلیف پرونده، دادس95اواخر مهر 

های مختلف یهدر ال "نفوذ"در ایران و  "پروژه تغییر"کشور را درگیر خود کرده بود خبر داد. این پرونده بخشی از 

متحده های اطالعاتی ایاالترتبط با سرویسهای محاکمیتی و همچنین اقشار مختلف جامعه بود که طی آن سرپل

ها و حتی برخی امور اجتماعی و فرهنگی، به هایی نظیر کارآفرینی، استارتاپ و خیریهآمریکا که در پوشش پروژه

  پرداختند، شناسایی و بازداشت شدند.بسترسازی و پیشبرد پروژه تغییر در جامعه ایرانی می

سیار قوی با نهادها و مراکز بسیامک و باقر نمازی و علیرضا امیدوار ـ که پیوندهای هایی نظیر اقدامات گسترده چهره

ـ در قالب پروژهپیش های اجتماعی و فرهنگی و بعضاً حضور و تأثیرگذاری برنده پروژه تغییر در ایران از جمله نایاک دارند 

 کند.این پرونده را دوچندان می گیری نظام، حساسیتهای مهم تصمیم سازی و تصمیمها در الیهاین چهره

نوعی به دایره تصمیم سازان و ها با گسترش دامنه فعالیت اجتماعی خود، توانسته بود بهعلیرضا امیدوار در این سال

ها در جایگاه مشاورت فاطمه دانشور عضو کمیسیون اجتماعی تصمیم گیران شورای شهر تهران نیز ورود کند. او مدت

های خود را تا اتاق بازرگانی ایران گسترده کرد و قرار داشت و البته از طریق فاطمه دانشور، فعالیتشورای شهر تهران 

 وکار وارد اتاق بازرگانی ایران شد.ق کسبعنوان مشاور کمیسیون اخالبه

افرادی چون  های اجتماعی تا اقتصادی گسترده است. او کسی است که نامش با نامهای امیدوار از فعالیتدامنه فعالیت

خورده است. امیدوار مدیر شرکت نفت و گاز سیامک نمازی و بیژن خواجه پور و حتی مهدی هاشمی رفسنجانی گره

گروه "وعه شل در ایران، مشاور بانک جهانی در ایران، از شرکای قدیمی سیامک نمازی و بیژن خواجه پور در مجم

های کننده روابط مجموعهبه عنوان تسهیل "ولیت شرکتیترویج حاکمیت مسئ"است و همچنین مؤسس مرکز  "آتیه

 المللی است.ها و نهادهای بیندرونی کشور با برخی سازمان

م ]زیر نظر بجز همه این موارد، امیدوار پژوهشگر گروه اقتصاد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظا

 21رای مثال در شماره ی مرکز تحقیقات مجمع آمده است. بهانامهحسن روحانی[ هم بوده است و آثار او در پژوهش

منتشرشده، مقاالتی از او و همکار  "یج حاکمیت شرکتیمرکز ترو"نامه مرکز تحقیقات استراتژیک که به همت پژوهش

اش بیژن خواجه پور در مجموعه گروه آتیه که دالل پرونده کرسنت هم بودند منتشر شد. سیدرضا صالحی قدیمی

 های وی تشکر کرده بود.نامه، در مقدمه از تالش، مشاور حسن روحانی و سردبیر این پژوهشامیری

وسی برای آمریکا ، بنا بر اعالم جعفری دولت آبادی دادستان تهران، علیرضا امیدوار به جرم جاس95مهر  27در تاریخ 

 52به ده سال زندان محکوم گردید.

توان کسان دیگری مانند حسین موسویان، سیروس اصر ناصالح بودند و میاینها فقط تعداد اندکی از این گونه عن

 ناصری، عبدالرسول دری اصفهانی و... را نیز به آنها اضافه کرد. 
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 برخی از اطرافیان روحانی مفاسد اقتصادی 

رخی بدرجه با عملکرد دولت و  180، 96آذر  28سخنان آقای حسن روحانی در همایش حقوق شهروندی در تاریخ 

ترین حقوق شهروندی، دسترسی مردم به اطالعات است. یکی از مهم»آقای روحانی گفت:  .مدیران آن تناقض دارد

شود. واهلل، باهلل اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست تی دارد اتخاذ میهمه باید بدانند چه خبر است و چه تصمیما

کن کنیم، مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند توانیم فساد را ریشهها دادگاه با فساد مبارزه کنند، نمیکنیم، اگر ده

  1«همه، ما را مشاهده کنند. د و بایدای برویم، باید نورافکن روی ما باشاق شیشهکنیم، باید در اتما چه می

سال گذشته دولت، از محتوای توافق  4رویه »روزنامه کیهان طی یادداشتی، درباره این سخنان آقای روحانی نوشت: 

های نجومی و ساله درباره حقوقهای ضد امنیت ملی، و همچنین پنهانکاری یکای تا الحاق به برخی کنوانسیونهسته

توان از ارشد دولت، برخالف شعار شفافیت، و پنهانکارانه بوده است. به عنوان مثال شفافیت را میدارایی برخی مدیران 

قیمت منزل مسکونی آقای رئیس جمهور و سایر دولتمردان و همچنین اعالم شفاف دارایی هر یک از آنها شروع کرد؛ 

قای روحانی درباره پرونده تخلفات برادر خود رسد. همچنین خوب است آکه بعضاً به باالی چند هزار میلیارد تومان می

های ملت و رفاه کارگران و تجارت و صندوق و نیز برخی فشارهای غیرقانونی در انتصاب مدیران اشرافی متخلف در بانک



توسعه ملی و... توضیح بدهند. یا درباره مخفی بودن برخی قراردادهای نفت و گاز ـ که ممکن است صدای آن مانند 

درباره مبارزه با فساد و شفافیت،  .کرسنت و توتال و استات اویل بعدًا دربیاید ـ، دستور توقف پنهانکاری بدهندمفاسد 

هزار میلیاردی در دوره همین دولت، در صندوق  15شایسته است دولت محترم گزارش به ملت بدهد که چرا فساد 

ای فیش حقوقی نیست؟ و آیا اگر سایت و نشریه ذخیره فرهنگیان پیش آمد؟! آیا دانستن حقیقت ماجرا حق مردم

 2«مدیران نجومی را منتشر یا درباره برخی مفاسد روشنگری کرد، باید توسط دولت تحت پیگرد و فشار قرار بگیرد؟

لیست  آن گروهی که اهتمام»طی مصاحبه ای گفت:  94بهمن  27علیرضا زاکانی، نماینده وقت مجلس، در تاریخ 

پول گرفته اند که  ـت را دارند، از این آقای ترقی جاه ـ از عناصر دخیل در پرونده فساد نفتی کرسنت دادن در انتخابا

عار اعتدال ش.. جریان فکری که از ترقی جاه پول دریافت کرده است، امروز با .آقای نوبخت باید به آن جواب دهد

 3«خواهد لیست انتخاباتی بدهد.می

جناب آقای روحانی! امروز در مقطعی قرار دارید که »نویسد: خطاب به روحانی می 95ای در مرداد زاکانی طی نامه

اند و اگر برخورد نکنید، یا اجازه برخورد متأسفانه برخی مدیران و اطرافیان جنابعالی نیز به فساد اقتصادی آلوده شده

های عمومی علیه فساد در دوره های های پرحرارت جنابعالی از تریبون گیریندهید و در مقام دفاع برآئید، موضع

رخی گذشته، به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که لیست پنهان در جیب رئیس جمهور سابق دچار شد. امروز ب

های رانتی میلیاردی هستند. امروز اتهاماتی های نجومی و وامخواران پرونده حقوقمدیران ارشد دولت شما جزو ویژه

ا انتصاب ز بهره برداری از رانت اخوت با جنابعالی برای تحصیل در مقطع دکتری، تجدی متوجه برادر شماست؛ ا

های بزرگ و ساماندهی ارایه تسهیالت خیانت بار بانکی به نزدیکان و یاران خویش از جمله مفسدان به ریاست بانک

وقات بانکی به بازپرداخت معفساد در بانک ملت و واگذاری این تسهیالت به شبدوست ماالمیر، تا اثرگذاری بر روند 

هایی که برای مبارزه رسد پروندههمراهانشان ازقبیل دانیال زاده، که همگی از مصادیق باالی فساد است. امروز خبر می

وفق به مبا فساد در دولت گذشته گشوده شده بود، در دولت جنابعالی مسکوت شده است و مفسدانی که در گذشته 

 4«.کنندرار میفاز رد مال و محاکمه  ،وز نیز تحت حمایت افرادی در دولت یازدهماند، امرانجام فساد شده

پرسند شما چرا اینقدر پول و سرمایه زمانی از وزیر کنونی دولت می»گوید: نیز می 96علیرضا زاکانی، در اردیبهشت 

نفر دیگر بیشتر از بنده ثروت  6م و میلیارد تومان دارم و نفر هفتم هست 500هزارو کند، من تنها یکدارید؟ عنوان می

ببینیم گذاری کرده اند! میهایم را در بانک ایران گذاشتم در صورتی که آنان در خارج از کشور سرمایهدارند، من پول

ه وجود آمده بکه هزاران میلیارد تومان سرمایه ملی اقتصادی و امکانات، در دست اینها است. این ثروت ها چگونه 

 5«است؟

 پردازیم.به بررسی وضعیت برخی از اطرافیان جناب روحانی می حال

جمهوری سال ار بعد از پایان انتخابات ریاستب: نام وی که برادر جناب حسن روحانی است، اولین حسین فریدون - 1

کمی  عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور منصوب کرد. ویها افتاد که حسن روحانی در حکمی وی را بهبر سر زبان 92

ای پیوست و تا پایان مذاکرات و انعقاد برجام، در بعد در جریان مذاکرات لوزان و وین، به تیم مذاکره کننده هسته

 .عالوه یک، حضور داشتای ایران و پنج بهجلسات مذاکرات هسته



روز  20 ک بهپس از انتشار فیشهای حقوقی برخی مدیران دولتی، آقای صدقی مدیر عامل بانک رفاه، در طول نزدی

ازمان بازرسی سمیلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است. ناصر سراج رئیس  230، بالغ بر 94پایان سال 

فاه اظهار در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه، درباره تخلفات مدیرعامل بانک ر 95تیر  8کل کشور، در تاریخ 

صالحیت برای  خاطر تخلفات بزرگی که قباًل در بانک ملی داشته، فاقدعلی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه، به»داشت: 

گری وی، مدیرعامل بانک جمهور( و البیمدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود، اما با فشار حسین فریدون )برادر رئیس

 «رفاه کارگران شد.

جمهور به شما فشار وارد کرد تا رئیسرئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا مستقیمًا برادر 

دم به او گفتم بله و من امروز هم که وی را در این همایش دی»وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه منصوب شود، گفت: 

آفرین یرد مشکلگکه با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار 

 «خواهد بود.

اندازی  در راه« فریدون ـ صدقی»پیش از این اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اخباری درخصوص مشارکت 

عاون ممطرح شد؛ یعنی درست در زمانی که به گفته اسحاق جهانگیری  90در اسفند سال « صدقی و شرکا»صرافی 

 22ر بازی کرده و به گفته وی، در همان روزها رزی در کشوها نقش زیادی در ایجاد تالطم ااول رئیس جمهور، صرافی

خی صرافی ها میلیارد تومانی هم برای بر 7000میلیارد دالر ارز توسط برخی صرافی ها از کشور خارج شده و رانت 

انک مرکزی را بایجاد شده بود. درست در همین ایام پرتنش در بازار ارز بود که فریدون و صدقی، صرافی بدون مجوز 

 6ازی کردند.راه اند

د. در نتیجه نگذشته بود که دولت یازدهم روی کار آم« صدقی و شرکا»بیش از یک سال و چهار ماه از تأسیس صرافی 

  7جمهور شد و دیگری هم به مدیر عاملی بانک رفاه کارگران رسید!برادر رئیس« شرکا»یکی از آن 

مدیر عامل ، ایگار سرخهعلی رست ادی، نام وی در پروندههای اقتصدر ادامه سریال ارتباط فریدون با صاحبان پرونده

های حقوقی از سمت خود عزل شده بود، ای که در مسئله فیشخورد. رستگار سرخهمعزول بانک ملت نیز به چشم می

 .اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی، توسط اطالعات سپاه پاسداران بازداشت شدپس از مدتی به 

رد که وی در عات سپاه پاسداران انقالب اسالمی، پس از دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت، اعالم کسازمان اطال

 .جریان کشف یک باند سازمان یافته فساد بانکی، دستگیر شده است

نکی توسط در همین راستا، موسی غضنفرآبادی رییس دادگاه انقالب تهران، درباره بازداشت عوامل شبکه فساد با

عنوان ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه قضائی اقدام به این کار اطالعات سپاه، با بیان اینکه سپاه به سازمان

  8«اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.»نموده، گفت: 

ن اینکه ورامین در مجلس دهم، با بیا این مسئله سپس به خانه ملت کشیده شد. سید حسین نقوی حسینی نماینده

گری آنها را در جایگاه مدیرعاملی منصوب حسین فریدون در انتصاب مدیران عامل بانکها اختیاراتی داشته و با البی

مجلس شورای اسالمی به پرونده برادر رئیس جمهور خبر داد و گفت که این  90کرده، از ورود کمیسیون اصل می

 د تا همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند.کمیسیون در نظر دار



ه او دربار "بیزینس اینسایدر"مریم فریدون، دختر لندن نشین حسین فریدون )روحانی( است. سایت آمریکایی 

 مریم فریدون دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه کلمبیای آمریکا بوده و پس از آن با دریافت بورس»نویسد: می

این بورس،  تحصیلی موسوم به لرد دارندورف، توانسته در کالج مشهور مدرسه اقتصاد لندن، مشغول به تحصیل شود.

کند، به مریم ل توسعه و نوظهور اعطا میبه دانشجویان کشورهای در حا هایی که دویچه بانک آلماندر قالب بورسیه

توسعه  کمک به دانشجویان نیازمند کشورهای در حال فریدون داده شده است. هدف از اعطای این بورس تحصیلی،

برانگیز است. جمهور ایران که وضع مالی مناسبی دارد، تعجباست و بر همین اساس، اعطای آن به دختر بردار رئیس

 « مریم فریدون در شعبه لندن دویچه بانک، مشغول به کار شده است.

شود؛ تا جایی که داماد حسین انگلستان، به همین جا محدود نمیموضوع حضور خانواده درجه یک حسین فریدون در 

شین برادر نفریدون هم زندگی در خارج را بر حضور در داخل کشور ترجیح داده است. سجاد خوشرو همان داماد غرب 

ت وی ز وضعیاروحانی است که از قضا، فرزند غالمعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل، نیز هست. آخرین خبر 

وشرو، به عنوان حکایت از آن دارد که در مقطع دکترا در دانشگاه آکسفورد مشغول به تحصیل بوده است. از غالمعلی خ

  9شود.یاد می "باند نیویورکی ها"یکی از اعضای موسوم به 

جمهور  شد و اوراق پرونده حسین فریدون ابعاد دیگری هم داشت. تقلید صدای رئیسمسأله به همین جا ختم نمی

سانی کرد. کریمی ربرای ارتباط گیری با وزرا، از جمله نکات عجیبی بود که یکی از نمایندگان مجلس درباره آن اطالع 

های حسین هیکی از پروند»قدوسی با بیان اینکه دستیار رئیس جمهور تاکنون بارها به دادگاه احضار شده، گفت: 

هایی با مراکز ی طی تماسمورد، وی با تقلید صدای حسن روحانجمهور است. در یک فریدون، تقلید صدای رئیس

  10«االها را نگیرند.اقتصادی، در راستای ترخیص کاالهای غیر مجاز اقدام کرده و از آنها خواسته تا جلوی واردات این ک

 حسین فریدون و شب دوست ماالمیری

از ارتباط یکی از مفسدین  ورای اسالمی، اسنادیشهر در مجلس شبه گفته سیدمحمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی

دهد که مبالغی از سوی ماالمیری به اقتصادی به نام شب دوست ماالمیری، با حسین فریدون وجود دارد و نشان می

المیری با حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا واریز شده است. همچنین این نماینده مجلس از مشارکت ما

دوست ماالمیری، مسر حسین فریدون، در یک مؤسسه خیریه غربالگری سرطان خبر داده بود. شبآذر غفوری ه

 های ملی و ملت اخذ کرده است.هایی که داشته از بانکهای بسیار کالنی توسط رانترقم

هایی که ا سرنخامیدواریم ب»الن بانکی، گفت: کصفا، از بدهکاران زاده و رستمیوی با اشاره به دستگیری رسول دانیال

پرده سبب به وجود های این پرونده شفاف شود و قوه قضائیه بتواند با افرادی که پشتشاء اهلل بخش شود، انداده می

 «شوند، برخورد کند.آمدن چنین فسادهای بانکی می

های صوری یس شرکتگونه فعالیت تولیدی نیز نداشته و با تأسماالمیری یک فرد دالل است و هیچ»ابطحی ادامه داد: 

شده، ثروت کالنی ها برای دریافت وام این فرد میهایی که از طرف برخی از صاحبان قدرت به برخی از بانکو سفارش

شرکت تجاری داشته که از طریق آنها وام  4شرکت خارجی و  40شرکت داخلی و  30به دست آورده است. ماالمیری 

االمیری با حسین فریدون ارتباط مالی داشته است. همچنین نفوذ این فرد دهد که مگرفته است. اسناد نشان میمی

دلیل بدهی ماالمیری با پرداخت وام به این در بانک ملت سبب شده تا معاون اعتباری ارزی و ریالی بانک ملت که به



تسهیل کنند، جایگزین  کرد، از کار برکنار شود و افراد دیگری که بتوانند وام دادن به ماالمیری رافرد مخالفت می

کند و آقای ماالمیری های کالن اخذ میاز طرفی آقای رستگار از شعبه دوبی این بانک برای ماالمیری وام .شوندمی

هزار  2کند! ماالمیری مجموعاً حدود گذاری با سود باال میها را در بانک ملت ایران تبدیل به ریال و سپردهاین وام

  11«افت کرده است.میلیارد تومان وام دری

 قرائن حکایت .ها منتشر شده بود که حکایت از فرار یکی از متهمان پرونده رسول دانیال زاده داشتخبری در رسانه

پس از  .ه استمیلیارد تومانی، از کشور گریخت 2600از آن داشت که شب دوست ماالمیری، از متهمان پرونده بدهکار 

  12اشته است.دگذشت چند روز مشخص شد که یکی از افراد و نزدیکان مسئوالن دولتی، در فرار این فرد از کشور نقش 

وران رقابت ، از اسپانسرهای اصلی یکی از سران فتنه بود. شبدوست ماالمیری اگرچه در د88وی در انتخابات سال 

اندیدای مد نظر کابق معمول، از همان امارات وظیفه حمایت مالی از در ایران حضور نداشت، اما مط 92انتخاباتی سال 

بازگشت. این اَبر  ، از امارات به ایران92حزب کارگزاران را بر عهده گرفت. ماالمیری در نهایت پس از انتخابات سال 

ا بدست آورد و رالنی ، با سفارشات ویژه، مجوز دریافت وام ک1394بدهکار بانکی، در آستانه انتخابات اسفندماه سال 

ب کارگزاران و در عوض، برخی ساختمان های خود را به عنوان ستادهای انتخاباتی، در اختیار کاندیداهای مد نظر حز

  13اعتدال قرار داد.

شبدوست  بود که الیاس نادران، نماینده مجلس نهم، طی سخنانی در خصوص حمایت حسین فریدون از 94دوم اسفند 

ساختمان یکی  برادر رییس جمهور، ستاد انتخاباتی فهرست حامیان دولت ]در انتخابات مجلس[ را در»ماالمیری گفت: 

دهد... چه کسی از او ]شبدوست از بزرگ ترین بدهکاران بانکی دولت، یعنی آقای شبدوست ]ماالمیری[ قرار می

رده کرده، پس چه کسی حمایت ماالمیری[ حمایت کرده که به زندان نیفتد؟ اگر آقای حسین فریدون حمایت نک

  14«است؟

مرداد  2انیوز انتقادات و افشاگری ها بر علیه شبدوست و ارتباطش با حسین فریدون به همین جا ختم نشد و سایت رج

ید سساختمان شبدوست ماالمیری در خیابان شهید بهشتی، محل ستاد انتخاباتی »طی خبری اعالم کرد:  1395

ای کارهای نیز این ساختمان بر 92مجلس خبرگان بوده است. بر اساس این گزارش، سال  محمود علوی، در انتخابات

  15«انتخاباتی حسن روحانی، در اختیار یاسر هاشمی قرار گرفته بود.

گوید: شهر در مجلس شورای اسالمی، در مصاحبه دیگری میهمچنین سید محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی

ه مفاسد اقتصادی رسیده برخی از مقامات امنیتی، اطالعاتی و برخی نمایندگان مجلس در زمینهایی که به گزارش»

دوست ماالمیری است که فعالً پناهنده شده کند که آن فرد، شباست، از یک مهره کلیدی در این زمینه رونمایی می

ی درست ار بانکی است، پناهندگدوست ماالمیری که بدهکای شبهای امنیتی بیگانه براست. در حال حاضر سرویس

دنبال این فرد بوده اما امیر فرشاد ابراهیمی الملل بهاند و دیگر تحت تعقیب پلیس اینترپل نیز قرار ندارد. پلیس بینکرده

هایی از جمله حقوق بشر، برای این فرد شود و از طریق بحثـ که تحت حمایت دولت آمریکا قرار دارد ـ واسطه می

های ملی و ملت هایی که داشته از بانکهای بسیار کالنی توسط رانتدوست ماالمیری رقمگیرند. شبیپناهندگی م

 16«اخذ کرده است.

 ارتباط حسین فریدون با رسول دانیال زاده 



کریمی قدوسی  حسین فریدون با یکی از مفسدین اقتصادی به نام رسول دانیال زاده نیز ارتباط داشت. بنا بر اظهار

  17نده مجلس شورای اسالمی، رسول دانیال زاده پدر عروس حسن روحانی است.نمای

تکنیک های او،  رسول دانیال زاده، یکی از ابر بدهکاران بانکی و از دست پرورده های رستمی صفا بوده است. یکی از

 ایجاد کارخانه ای کوچک به عنوان ویترین فعالیتها، برای اخذ تسهیالت نجومی بود.

ر ارائه دگر از تکنیک های این دو مفسد اقتصادی نیز پرداخت رشوه به مدیران شعب بانکی جهت همراهی یکی دی 

د، بیشتر تمرکز تسهیالت بوده که حداقل منفعت آن، عدم شکایت بانک از بدهکار است! این بدهکار بانکی در دهه هفتا

ه در اغلب الن به اسم کارخانه نورد سمنان کخود را بر شعبه فردوسی بانک ملی گذاشت. اخذ وام و ال سی های ک

ی مدیران بانکی و موارد با تخلف در اسناد و محل مصرف همراه بود، رشد سریع مالی او را رقم زد. حمایت مالی از برخ

 3000قف سسرویس گرفتن در تسهیالت بانکی، شگرد وی بوده است. شگردی که تنها معوقات او به بانک ملی را از 

د گیالن را بدست آورد ومان گذرانده است! او با این ترفند، منابع الزم برای خرید فوالد کاویان و مجتمع فوالمیلیارد ت

 و عالوه بر آن، امالک و برجهای عظیمی در داخل و خارج بهم زد.

 له آنرسول دانیال زاده، بخش عمده تسهیالت بانکی را صرف برج سازی در داخل و خارج کشور کرده که از جم

سپانسر )حامی ابرجهای فوق سلطنتی در کامرانیه تهران است. برخی اخبار حکایت از آن دارد که این بدهکار بانکی، 

 ای شد.ه رسانهمالی( بزرگ ستاد انتخاباتی بنفشی بوده که کمک های بابک زنجانی نیز به آن، توسط رئیس قوه قضائی

، از امتیاز دریافت صورت گرفته و البته در ازای خدمات 94و  92ای هبه گزارش رجا نیوز، این خدمات در انتخابات سال

از  تسهیالت سفارشی حسین فریدون هم بهره مند شده است. او در دولت تدبیر، مشمول گشایش اقتصادی شد و

ین خوبی به ا بانکهای تحت سلطه یک باند خاص تسهیالت کالن دریافت کرد و البته پورسانت این تسهیالت را نیز به

  18برادر پرحاشیه پرداخت کرده است.

اخوی رئیس جمهور، برای افرادی »گوید: زاکانی نماینده سابق مجلس، در مورد رابطه حسین فریدون با دانیال زاده، می

ولید و اشتغال از تهزار میلیارد تومان معوقه بانکی داشت و وی این سرمایه را به اسم  5رایزنی کرد که یکی از آنان 

میلیارد  55ا ردریافت کرده اما به جای تولید و اشتغال، برجی در فرمانیه احداث کرده که تنها یک واحد آن  بانک

 19«تومان فروخته بود.

به همسر حسین فریدون  را میلیارد تومان واقع در تجریش 14، ملکی به قیمت 1393خرداد  25دانیال زاده، در تاریخ 

شهر در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به دلیگانی، نماینده مردم شاهینی حاجیداده است. در همین رابطه، حسینعل

ای زاده یک خانهدانیال»زاده با حسین فریدون، اظهار داشت: های سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر ارتباط دانیالصحبت

ی که همسر آقای حسین فریدون کند و به فردی به نام آذر غفورمیلیارد تومان در تجریش خریداری می 14را به قیمت 

ای داشتند که در این محل کارهای پولشویی زاده به همراه بعضی افراد، موسسه خیریه کند. دانیالاست، هدیه می

این بدهکار بانکی با  20میلیاردی هم از محل همین موسسه خیریه هدیه شده است. 41دادند و این خانه انجام می

ها انداخته و از طرفی گزارش داده شده که وامی موجود، پرداخت بدهی خود را به تعویق میهای قانوناستفاده از خالء

گیرند کند که این موضوع کامال کذب است. در یک مورد، از نهادی با بانک تماس میرا برای تولید و اقتصاد استفاده می

کند ئیس بانک از پرداخت این مبلغ استنکاف میکنند که رمیلیاردی معرفی می 300و دانیال زاده را برای دریافت وام 



شود. همچنین این بدهکار بانکی، چکی به مبلغ و دانیال زاده در نهایت موفق به اخذ تسهیالت یکصد میلیاردی می

 «میلیون تومان برای مراسم ختم مادر یکی از مسئوالن پرداخت کرده است! 250

گیری فعالیت شبکه داللی در فضای پسابرجام هشدار داده و برخی ره اوجعلیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس، که دربا

نکه های فساد را نیز مطرح کرده بود، در نشست انجمن روزنامه نگاران مسلمان، در پاسخ به سوالی مبنی بر ایپرونده

ده که برادر مشخص شآقای رئیس جمهور بارها منتقدان برجام را با عنوان کاسبان تحریم خطاب کردند ولی هم اکنون 

کاسبی تحریم »اند، گفت: ها کردهرئیس جمهور و برخی دیگر از نزدیکان وی، اقدام به تاسیس صرافی در ایام تحریم

های لکردن کار بسیار ناپسندی است و کسی که در دوره تحریم و مردم تحت فشار برای خود کاسبی کند، حداق

فساد را بگیرد، به اخوی خود مراجعه  یخواهد جلوجمهور اگر میآقای رئیس انصافی است.انسانی را ندارد و نهایت بی

هایی که کنند. همین بانکای نامشروع کسب میهای افسانهاند که در آن ثروتای طراحی کردهکند. اکنون نیز شیوه

و کسانی که مرتبط با دهد شان به آنها تسهیالت ارزی میشان عوض شدند، شعب خارجیاخیراً چند تن از مسئوالن

  21کنند.بل این تسهیالت دریافت میهای باالیی از قِاین قضیه هستند، پورسانت

ن پشت سر زاکانی با بیان اینکه شبدوست ماالمیری و دانیال زاده، دو نفر بدهکار بانکی هستند و حسین فریدو

ارمزد صفر درصد به اینها داده و آنها کیون درهم با میل 400مثال، بانک ملت در امارات، عنوانبه»هاست، گفته بود: این

ها، آن را تبدیل و مجدداً این پول را که با کارمزد صفر درصد از اند و از طریق صرافیاین پول را به داخل کشور آورده

اب کنید درصد سود گرفتند. حاال حس 24گذاری کرده و ساالنه خود بانک ملت گرفته بودند، در خود بانک ملت سرمایه

ایجا شده است. این تسهیالت در زمان مدیر عاملی رستگار ـ عضو بازداشت شده باند سرخهکه چه مقدار پول جابه

های انکهاـ در بانک ملت، پرداخت شده و خود شخص مدیرعامل در اعطای آن نقش داشته است. این موضوع برای ب

 150این نظر که  بانک را انتخاب کردن از چه نظر مهم است، از رفاه و ملی هم اتفاق افتاده و شاید بپرسید رئیس یک

گذاری در بانک ملت، دست یک نفر خالفکار هزار میلیارد سپرده 120گذاری در بانک ملی و هزار میلیارد سپرده

 22«افتد.می

ندگان در نمای جمعی از»در این رابطه محمداسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی، گفت: 

از  ،جمهور، با برخی از بدهکاران کالن بانکیتذکری به رئیس جمهور، پیرامون ارتباط حسین فریدون برادر رئیس

میلیارد تومان برای  14سازی کنند که به چه دلیل یک واحد واحد مسکونی به مبلغ جمهور خواستیم تا شفافرئیس

  23«جمهور پاسخی به این نامه و تذکر داده نشده است.هنوز از سوی رئیسجمهور خریداری شده، اما  همسر برادر رئیس

رود و اسناد جالب است بدانیم هنگامی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری، دادستان به نزد آقای حسن روحانی می

، من بازداشت کنیدگوید که اگر او را دهد، روحانی میارتباط حسین فریدون با مفسدان اقتصادی را به وی نشان می

اگر فالن  "کسانی گفتند »گوید: کنم! آقای محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، در همین زمینه میاعالن جنگ می

برخی که خودشان قائل بودند  .؛ ولی ما تسلیم نشدیم"کنیمکس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعالن جنگ می

قوه قضائیه امروز نیز با کسانی که فساد  .کنندهای دیگری را مطرح میامروز حرفکه باید افراد علنی مجازات شوند، 

ها برخورد کرده و تحت تأثیر درشتکند و افتخار دستگاه قضا این است که با دانهمالی و امنیتی دارند برخورد می

  24«شود.خورد میشود، قطعًا بر است. اگر اتهامات این فرد ثابت ار نگرفتهها و فشارها قرفضاسازی



خورد با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه بر 96تیر  26محمدحسن قدیری ابیانه، سفیر سابق ایران در استرالیا، در تاریخ 

نظیری در حمایت از دولت یازدهم در خصوص مفاسد اقتصادی، مواضع بی»جزو وظایف دولت است، تصریح کرد: 

ها را معوقات نامیده، عمل قاچاق گیران را ذخایر نظام معرفی کرده، اختالسبمفسدان اقتصادی داشته است! نجومی

های ها و صندوقدار در رأس بانکجمهور، در انتصاب افراد مسئلهخانواده وزیر را توجیه کرده، به واسطه برادر رئیس

 خواهد جنگید! رده که در صورت برخورد با برادرش، کجمهور اعالم ذخیره نقش داشته، و از طرفی رئیس

دولتمردان  د:قدیری با اشاره به اینکه رئیس جمهور باید جواب دهد که چرا تهدید به جنگ کرده است؛ خاطرنشان کر

دانند و به هر حال جسارت قوه قضائیه ستودنی است هر چند بهتر المال را حق خود از سفره انقالب میتعرض به بیت

 .کردندجمهورشان با آگاهی بیشتری اقدام میگیرد تا مردم در انتخاب رئیسبود این حرکت قبل از انتخابات صورت 

جمهور را هم برکنار جمهور به فساد متهم شد، حتی رئیسکشورهایی مانند کره جنوبی، وقتی یکی از دوستان رئیس

جمهور دست برادرش کردند، ولی امروز در ایران، حسین فریدون در آستانه اتهام فسادهای بزرگ مالی است ولی رئیس

  52«را در انجام این امور باز گذاشته و حتی در تالش است برای او یک حریم قضایی نیز ایجاد کند.

این خانم  موضوع جالب دیگر، ارتباط زن حسین فریدون با یک خانم رمال به نام خدابنده و دستگیری وی در خانه

شود. همسر وده که با سرویس اطالعاتی پاکستان مرتبط میرمال بود. این خانم در بحث رمل و اسطرالب و جادو ب

ر چوبک بوده حسین فریدون در یک نوبت مبلغ ده میلیارد تومان به حساب وی واریز کرده بود. این خانم، همسر دکت

خوانده که با یک طلبه پاکستانی به که در بحث های جادو و رمل بوده است. دختر این خانم در پاکستان پزشکی می

کرده است. یمنام شیخ مهدی ارتباط داشته. طلبه پاکستانی به سرویس اطالعاتی پاکستان وصل بوده و با آنها کار 

کردند. حسین فریدون در مجموع اینها خیلی از کارهای حسین فریدون را برایش پیش بینی و سحر و جادو می

اینده قم در مجلس ن مورد، حجت االسالم ذوالنوری، نمتومان به حساب خانم خدابنده واریز کرده است. در ای هامیلیارد

جمهور! چرا باید زن برادر شما در منزل یک رمال آقای رئیس»شورای اسالمی، در نطق قبل از دستور در مجلس گفت: 

گوید از کند، میمیلیارد تومان در حساب شما چه می 10شود که دستگیر شود و وقتی از حساب این رمال سوال می

شود، استاندار و دبیر ر فالن کس به من داده شده است. دست به این پول نزنید، و وقتی هم که دستگیر میهمس

دهند روال قانونی جز چند ساعت طی شود، آن هم در مورد کسی که در کنار یک شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی

  26«ده است.شهای جاسوسی بیگانه است، دستگیر رمالی که وصل به سرویس

 جمهور، و بنیانگذار و موسس بانک گردشگری بوده است.: وی برادرِ معاون اول رئیسمهدی جهانگیری - 2

علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس، در جلسه ای به پشت پرده رابطه خانواده جهانگیری با اسفندیار 

االن مثل زمان قاجار، »گوید: اد. زاکانی در این جلسه میرحیم مشایی اشاره کرده و از ارتباطات مالی پنهانی خبر د

شوند که ظرفیت های هزاران میلیاردی دارند، یکی از این خانواده ها، یکسری خانواده ها در کشور دارند ایجاد می

چه گویم بانک دارند، در پتروشیمی دست دارند، بانک گردشگری برای خانواده آقای جهانگیری است. خیلی صریح می

کسی است؟ برای برادر محترم آقای جهانگیری است که در دولت قبل آن را گرفته است. این را با چه رانتی گرفته 

است؟ با رانت رفاقت با آقای مشایی گرفته است. از کجا این را آورد؟ آن روزی که قرآن را با آن شرایط نادرست آوردند 

د او بانکی شد که چندین هزار میلیارد سرمایه دارد... اسحاق با آن ساز و دهل، که صدای همه ملت در آمد. مز

جهانگیری، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاون اول رئیس جمهور هستند. برادر وی در دوره قبل صاحب 



صوصی شوند... شرکت خبانک گردشگری شد. در جایی که مردم ما قادر به گرفتن وام نیستند، این افراد صاحب بانک می

های ویژه هیات دولت قراردادهای بزرگی سمگا که توسط اطرافیان اسفندیار رحیم مشایی تأسیس شده، با حمایت

گذاری شرکت سرمایه 88توان دریافت که در سال بدست آورده است. با نگاهی به سابقه تاسیس بانک گردشگری می

میلیارد تومان به ثبت رسیده و تأسیس شد و ظرف  20با سرمایه  میراث فرهنگی و گردشگری ایران مشهور به سمگا،

های مولود سمگا، بانک جدیدالتأسیس شرکت اقماری بزرگ تأسیس کند. یکی از شرکت 6مدت کوتاهی توانست 

این در  .استمیلیارد تومان افزایش پیدا کرده 600میلیارد به  200بود که در بدو تولد، سرمایه آن از « گردشگری»

اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی، جزو اولین سهامداران شرکت سمگا بوده اند و مدیر عامل این  حالی است که

شرکت، مهدی جهانگیری، معاون سابق مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است... به شرکت پتروشیمی 

یلیارد یورو متصدی صادرات بوده و م 3.7، مبلغ 91پی سی سی، هزار میلیارد تومان واگذار شد و این شرکت در سال 

میلیارد یورو را نیز ابتدا در  2.5های دولتی پرداخت کرده و ها به دستگاهها و سالبخشی از بدهی خود را با تاخیر ماه

بازار تبدیل به ریال کرده و سپس به مجتمع پتروشیمی تحویل داده در صورتی که این امر خالف قرارداد مجتمع 

کند؟ در است. چرا آقای جهانگیری به شکایت وزارت اطالعات وقت در این چهار سال رسیدگی نمی پتروشیمی بوده

 27«همین مجتمع، برادر جهانگیری که صاحب بانک گردشگری است، عضو فعال هیئت مدیره است.

هندبال، رئیسه فدراسیون نعت بناب، عضو هیئتمدیره مجتمع فوالد صهیئت مهدی جهانگیری همچنین رئیس

هیئت مدیره شرکت هلدینگ صنایع و معادن ماهان و... است و هیئت مدیره شرکت نگین گردشگری، رئیسرئیس

های سابق و کنونی داشته است. در آیین بزرگداشت روز جهانی سوابق همکاری طوالنی با طیف مشایی در دولت

رین برتر این صنعت تقدیر و تندیس ان کارآفگروه مالی گردشگری، به عنوجهانگردی، از مهدی جهانگیری، رئیس

 شایستگی به دست روحانی به او اهدا شده بود.

ها منتشر شد که بر اساس آن اعضای هیئت مدیره بانک گردشگری، در آخرین خبری در رسانه 1393فروردین ماه 

مومی عورتجلسه مجمع میلیون تومان به اعضای مجمع پاداش داده اند! در ص 200جلسه مجمع عمومی خود، مبلغ 

لیارد ریال به فروردین ماه این سال برگزار شد، آمده بود: مقرر گردید دو می 19شرکت بانک گردشگری که در تاریخ 

هری به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره پرداخت شود. همچنین در این صورتجلسه که به امضای محمدصادق طا

اد به عنوان ناظر نیز رسیده، مقرر گردیده ن مهدی جهانگیری و علی زیرک نژهیئت مدیره و همچنین آقایاعنوان رئیس

 28ان حق حضور در جلسه پرداخت شود.مدیره به عنوماهانه ده میلیون ریال به اعضای هیئت

ع دقیقی اطال»پس از دستگیری مهدی جهانگیری، اسحاق جهانگیری در اولین واکنش پس از انتشار این خبر نوشت: 

 29«ت دولتی ندارد.، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیاز دلیل

کشور،  برخالف ادعای کذب فوق، خیلی زود مشخص شد که جناب اسحاق جهانگیری، فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی

مان و اطراف آن تا اقتصاد مقاومتی را در استان کراین ستاد در کشور تعیین کرده است  4برادر خود را معین منطقه 

یت دولتی داشته نهادینه نماید! یعنی که یک پست دولتی به مهدی جهانگیری واگذار شده بود و ایشان مسئولیت و فعال

 30است.

منتشر کار گروه مالی گردشگری به شدت گسترش یافت ولی در مواردی ابهامات و اتهامات اقتصادی پیرامون این گروه 

 .، بانک مرکزی دستور داد که مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک گردشگری تغییر کند1390شد. در مهر ماه سال 



سئله را رد می گردشگرآن زمان بانک گردشگری متهم نقش آفرینی در پرونده فساد سه هزار میلیاردی بود، اما بانک 

  31ین بانک بود.کرد. مهدی جهانگیری در آن زمان رییس هیات مدیره ا

خواری رانت"نوان عمتعلق به احمد توکلی، در گزارشی با  "الف"سایت در همان سال و پیش از فرمان بانک مرکزی، 

خواری مهدی جهانگیری با کمک مشایی و بقایی مدعی رانت "بزرگ در شرکت خصوصی متصل به حلقه قدرت ـ ثروت

 د.و البته مرتضی تمدن )استاندار وقت تهران( ش

ها علیه برادر کوچکتر اسحاق جهانگیری، اما گروه مالی گردشگری به فعالیت های خود ادامه با وجود انتشار این گزارش

دشگری باز شد. های حوزه گرداد. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات و توافق برجام، راه برای فعالیت بیشتر شرکت

رد مهمترین در اتفاقی دیگر، مهدی جهانگیری توانست وا 93در سال  بانک گردشگری هم از شرایط بحرانی خارج شد.

 32نایب رییس اتاق بازرگانی تهران گردید. 93نهاد بخش خصوصی شود. او از سال 

یری، برادر سایت جهان نیوز، درباره ثروت برادر معاون اول رئیس جمهور، این سوال را مطرح کرد که مهدی جهانگ

عاون مثروت هنگفت در این کشور دست پیدا کند؟ برادر کوچک  وی چگونه توانسته بهاسحاق جهانگیری، کیست؟ 

ه راهی به چاول دولت و رئیس گروه مالی گردشگری که دهها شرکت و بانک زیر نظر آن است، این دارایی ها را از 

و بستن قراداد  ر دولت قبلروابط وی با مشایی و بقایی د»دست آورده است؟ این سایت از این هم فراتر رفت و پرسید: 

که در نوع  بسیاری از این ثروت چندهزار میلیارد تومانی ستاره چگونه به دست آمده است؟ 5کالن ساخت هتل های 

هایی به دست آمده که وی پس از در طول سال هزار میلیاردی بابک زنجانی قرار می گیرد، 25خود در رقابت با ثروت 

س و در زمان رحیم مشایی، شرکت های اقماری را تأسی گردشگری و میراث فرهنگی دراستعفا از معاونت سازمان 

  33«همان دولت پروژه های بزرگ را نصیب خود ساخت.

مهدی جهانگیری تنها نبوده است. گروهی تحت عنوان »گوید: جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس، در این زمینه می

. در آن بقایی، اسحاق جهانگیری و مهدی جهانگیری در آن حضور داشتنداشراق بود که مشایی، شریف ملک زاده، 

مسائل امنیت  دولت تشکیل شد و در این دولت ادامه پیدا کرد. پروژه شان هم سرمایه گذاری در خارج از کشور برای

گوسفند  های بزرگ پرورشغذایی بوده است. پول هنگفتی از کشور خارج کردند. در داخل گزارش دادند که مجتمع

 34«کند!ایم. اما زمانی که یک تیم برای انجام تحقیقات به آنجا رفت، حتی یک گوسفند را هم مشاهده نمیاحداث کرده
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 برخورد با منتقدین و نیروهای انقالبی 

که حسن روحانی به قدرت رسید، بدترین برخوردها با منتقدین و نیروهای انقالبی صورت گرفت. هر گونه  92از سال 

دولتی، پاسخ داده شد. این در نقد دلسوزانه آنها، با رگبار توهین، تحقیر، تهدید و فشارهای گوناگون از جانب مقامات 

، در باب ضرورت وجود انتقاد در "ایامنیت ملی و دیپلماسی هسته"حالی بود که آقای حسن روحانی سابقاً در کتاب 

کنیم که اعتراف به هر گونه اشتباهی، به معنای پذیرش شکست خواهد بود. فکر می»نوشته بود:  69جامعه، در صفحه 

شکاالت در نظام تصمیم گیری کشور است و متأسفانه هنوز در جامعه ما انتقاد، جایگاه خود را این یکی از بزرگترین ا

پیدا نکرده است... باید انتقاد به یک معروف و کار شایسته تبدیل شود و انتقاد کننده در انتظار تشویق باشد و نه تنبیه. 



باه مسئولین باشیم. بزرگترین شجاعت، پذیرش اشتباه و این نقطه نرسیم، به ناچار باید شاهد ادامه تصمیمات اشتتا به

 1«خطا از طرف مسئوالن است.

گوید: یم، در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، طی سخنانی 1392مرداد  12همچنین آقای حسن روحانی در تاریخ 

بر مصالح عمومی و بستن برم از استبداد رأی، عجله در تصمیم، تقدم نفع شخصی و گروهی خداوندا، به تو پناه می»

 2«دهان رقیبان و منتقدان

ایشان بستن دهان منتقدان را شروع کرد. در اینجا به این سخنان آقای روحانی نگذشت کهمتأسفانه مدت زیادی از

 کنیم. چند نمونه به عنوان مشتی از خروار، اشاره می

وزارت ارشاد است، اقدام به توقیف هفته نامه ، هیئت نظارت بر مطبوعات که زیر نظر 1392دی  16ر تاریخ د - 1

این اقدام پس از آن را نیز به دستگاه قضایی ارسال کرد.  "وطن امروز"نمود و پرونده روزنامه  "یالثارات الحسین"

یک کارت  دی، از توضیحات وزیر ارشاد قانع نشدند و وزیر مربوطه 16صورت گرفت که نمایندگان مجلس در تاریخ 

  3لس گرفت.زرد از مج

توافقنامه ژنو  یعنی وزارت ارشاد در عکس العمل به کارت زرد مجلس، مبادرت به برخورد با دو نشریه اصولگرا که از

غیرواقعی بیش  انتقاد کرده بودند، نمود و بدین ترتیب نشان داد که ادعای دولت روحانی در تحمل انتقاد، یک شعار

کرد ای را مبتنی بر مصرف داخل تفسیر میهای هستهیق، از سویی توافقنامهنیست. دولت برای جلوگیری از افشای حقا

ها داد منتقدین سخن بگویند. از همین رو سیاست دولت، برخورد با منتقدین، بستن روزنامهو از سوی دیگر اجازه نمی

ستبدانه با معمل، برخورد داد، در ها و افراطی خواندن مخالفین بود. دولتی که شعار آزادی مطبوعات سر میو سایت

 4داد.های منتقد میکرد؛ نمایشگاه مطبوعات را تعطیل کرده و دستور به توقیف و تعلیق رسانهمخالفین خود می

ها، با اشاره به ها و در جمع اساتید دانشگاه، در اجالس رؤسای دانشگاه92بهمن  15سپس در تاریخ  آقای روحانی - 2

را یک عده کم چ»ه توافقنامه ژنو، با کم سواد خواندن منتقدین و تهمت به آنان، گفت: نقدهای صورت گرفته نسبت ب

 5«کنند؟گیرند، باید حرف بزنند اما بزرگان، دانشگاهیان و اساتید ما سکوت میهایی خاص پول میسواد که از بخش

کند، نتقدان را نه تنها تشویق نمیروحانی ـ به جای آنکه به شعارهای خویش پایبند باشد ـ م بینیم که آقای حسنمی

 دهد!ها قرار میها، تحقیرها و تهمتکه برعکس، آنها را مورد انواع توهین

ته ، اقدام به توقیف هف92تا، دولت مدعی دفاع از آزادی بیان و تحمل انتقاد، در هفته آخر اسفند در همین راس - 3

 6ار ژنو را ندارد.بکه تحمل هیچ گونه انتقادی از توافقنامه ذلت نمود تا بار دیگر نشان دهد  "دی  9 "نامه اصولگرای

بیکار کردن  دی در دولت یازدهم، چهار بار به دلیل انتقاد از عملکرد دولت، انتصاب های اتوبوسی، 9هفته نامه 

ای ژنو، لوزان، های، ریخت و پاش مالی در هزینه کرد دفتر رئیس جمهور، انتقادات صریح از توافقنامهدانشمندان هسته

 7بود. 95وین )برجام( و... توقیف شد که چهارمین دفعه آن در خرداد 



انتشار آن از سر  والبته هر چهار دفعه هم با دفاعیات مستند مسئولین این هفته نامه در دادگاه، رأی برائت آن صادر 

ین هفته نامه، دالیل مستندی نداشته انی برای توقیف اداد که دولت جناب روحگرفته شد. برائت های صادره نشان می

 و صرفًا به خاطر خاموش کردن صدای منتقدان، این کار را کرده است. 

سال،  8انصاف دهیم آیا رئیس دولت قبلی در طول »نویسد: در کیهان می 93ای در آذر طی مقاله محمد ایمانی - 4

ان ملت ایران در رچسب نثار کرد؟ او نهایتاً به دشمنبه اندازه یک سال اخیر و رئیس دولت فعلی به منتقدان انگ و ب

سواد، بزدل، ترسو، بی»شود سوزد، اما اکنون به منتقدان دولت گفته میگفت آب را بریزید همان جایی که میغرب می

حلقه  نژاد به واسطه حضوراگر بخشی از دولت دوم احمدی«. مزدبگیر، تازه به دوران رسیده، افراطی، کاسب تحریم و...

آفرینی نسبت به دشمنان اصلی ملت ایران شد، برخی از افراد مؤثر دولت فعلی سازی و غفلتانحرافی، مشغول حاشیه

سازی و غوغا افکنی هستند و برای آسان کردن کار خود، های اول آغاز به کار تا به امروز مشغول حاشیهاز همان ماه

نظر منتقدی جرئت یا مجال نقد برخی عملکرد دولتمردان را صاحب کنند که هیچاختناق سفید و شیک را تدارک می

راتر از حامیان نداشته باشد. چرا به اسم برداشتن فضای امنیتی، فضای ارعاب و اختناق علیه منتقدان ـ که بسیار ف

تنه بزرگ انت و فدر عین حال به مجرمان نشاندار خی شود وخاص دولت سابق و حتی اصولگرایان هستند ـ تدارک می

 8«شود؟، مجال تجدید سازمان داده می88سال 

نقالبی، زیاد واژه های تندرو و افراطی از سوی روحانی و اطرافیانش، برای حمله به منتقدین و نیروهای ا تکرار بسیار - 5

با مردم  یداربه تعریف این اصطالحات بپردازند. ایشان در د 1394باعث شد تا باالخره مقام معظم رهبری دراسفند 

مطرح کردند که توسط برخی از جریانات سیاسی علیه نیروهای  "تندرو"ای را درباره استفاده از لفظ آباد، نکتهنجف

ن من این مسئله را، بخصوص به دوستان و برادران محترم خودما»وفور استفاده شده است. ایشان فرمودند: مذهبی به 

کنم؛ از ادبیّات دشمن استفاده نکنید. دشمنان ولتی و مانند اینها تأکید میدر مشاغل گوناگون سیاسی و دولتی و غیر د

رو را مطرح کردند؛ فالنی تندرو است، فالن جریان تندرو است، فالن انقالب از روز اوّل آمدند تعبیر ادبیّات تندرو و میانه

ا این بود؛ امروز هم از همه تندروتر، به نظر آنه مه تندروتر هم از نظر آنها امام بزرگواررو است. آن روز، از هجریان میانه

جوری حرف نمیزند؛ بفهمیم معارف اسالمی را. اسالم، رو حرف قشنگی است امّا اسالم اینی حقیر هستم. میانهبنده

در مقابل « وسط»در اسالم چیست؟ در مقابل تندرو است؟ نه، « وسط»است. امّا « وسط»دار دار میانه و طرفطرف

رو، منحرف است. آن رو، تندرو نیست؛ در مقابل میانهاست. راه میانه یعنی راه مستقیم. پس در مقابل میانه منحرف

ها کندتر ها تندتر میروند و بعضیرو نیست که منحرف از راه و منحرف از جادّه است؛ امّا در جادّه، بعضیکسی میانه

گویند تندرو، هایی که امروز در بیرون از مرزهای کشور میمیروند. تند رفتن در صراط مستقیم چیز بدی نیست. آن

ود او است تکرار مقصودی دارند و معنایی مورد نظرشان است. دوستان ما و برادران ما در داخل مراقب باشند آنچه مقص

ها را اللّهیتر و پایدارترند؛ حزبگویند تندرو، منظورشان کسانی است که در راه انقالب مصّممنکنند. آنهایی که می

[ کسی است که در مقابل آنها تسلیم باشد. در ادبیّات سیاسی آمریکا و انگلیس و امثال رو ]همگویند تندرو. میانهمی

رو کسی است که در مقابل رو این است: تندرو کسی است که پایبند انقالب است، میانهاینها، معنای تندرو و میانه

  9«های آنها تسلیم است.خواسته



انقالبی است،  ومقام معظم رهبری در جای دیگر با اشاره به این که هدف از تکرار واژه تندرو، تخریب جوانان مومن 

اللّهی و مؤمن مورد نظرشان است؛ نه! جریان گویند تندروی، جریان حزبمن می فهمم که بعضی وقتی می»فرمودند: 

ان کسانی هستند که با همه وجود، تّهم نکنید به تندروی؛ اینها هماللّهی را ممؤمن را، جریان انقالبی را، جوانان حزب

جان  م باشد، مسئلهبا همه اخالص در میدان حاضرند، آنجایی هم که دفاع از مرزها الزم باشد، دفاع از هویّت ملّی الز

ای واقع قضیّه آیند. به صِرف اینکه یک جایی یکدادن و خون دادن مطرح باشد، همین ها هستند که به میدان می

ها را ]وسط[ بکشند، مثل قضیّه سفارت عربستان که البتّه کار اللّهیبشود که مورد قبول و تأیید نباشد، فوراً پای حزب

را که هم  بسیار بدی بود، کار غلطی بود و هرکسی کرده باشد کار غلطی است؛ جماعت مؤمن را، جوانهای انقالبی

نس دارم ـ هم خیلی اوقات عقل شان و فهم اُجوانها تا حدود زیادی و از دور و نزدیک اند ـ چون بنده با این انقالبی

کنند، خوب مسائل ترها خیلی بیشتر است، خوب می فهمند، خوب تحلیل میشان و تعقّل شان هم از بعضی از بزرگ

جا نیم که فالن قضیّه در فالنچاک اسالمند، به این بهانه ما تضعیف کچاک انقالبند، سینهدهند و سینهرا تشخیص می

ا را مورد تهاجم قرار اتّفاق افتاده است که اتّفاق بدی بوده. این را بهانه قرار ندهند برای اینکه جوانهای انقالبی م

 10«بدهند.

سیجی را به ببه شماتت تریبون دارانی پرداخت که نیروهای حزب اللهی و  94آذر  4رهبر انقالب همچنین در تاریخ 

کسانی که بر »کنند. ایشان این مسئله را در راستای پروژه نفوذ دشمن دانسته، می فرمایند: طی گری متهم میافرا

سکوت آنها و تضعیف تدریجی  شوند تا در سایهگری و تندروی متهم میفشرند، به افراطیها پای میها و اصالتارزش

ها، این کار را آگاهانه انجام گوییم این افراد و جریانراهم شود. نمینفوذ ف تحقق اهداف پروژه ها، زمینهها و آرمانارزش

خطرناک نفوذ دشمن را  دهند اما با این اتهامات، دانسته یا ندانسته، خاکریز مستحکِم بسیج را تضعیف و پروژهمی

گری و اتهام جناحی علیه گفت، باب و امام رحمت اهللها و محکمات انقالکنند. نباید هر کسی از ارزشتکمیل می

 11«رو شود.گری روبهافراطی

ابقه ای را آقای روحانی در مراسم افتتاحیه بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات، سخنان تامل برانگیز و بی س – 6

ها را شکست... آیا از قلم شکسته و دهان ای واهی قلم نباید به بهانه»حسن روحانی در این آیین گفت:  .برزبان آورد

  12«سته کاری ساخته است؟ بگذاریم در این جامعه آزادی باشد و بگذاریم آزادی مسئوالنه باشد.ب

پس از حمله تند حسن روحانی به دستگاه قضایی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات، آیت اهلل صادق آملی 

ی بیان مطرح کرد. رئیس دستگاه قضا الریجانی، رئیس قوه قضائیه، توضیحاتی درباره رفتار دولت در قبال مقوله آزاد

واسطه، بارها گفته اید که چرا برادر بزرگوار، شما خودتان شفاهاً یا کتباً، با واسطه یا بی»خطاب به رئیس جمهور گفت: 

کنید که چرا دستگاه قضایی با کنید، یا نزد مقام معظم رهبری گالیه میبا فالن روزنامه یا فالن سایت برخورد نمی

یابید ندای آزادی مطبوعات سر روزنامه برخورد نکرده است. اما وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسانه حضور میفالن 

این اظهارات آیت اهلل آملی الریجانی درباره تالش های حسن « ها را نشکنید و دهانها را نبندید!دهید و اینکه قلممی

عیت نگاه دولت به مقوله آزادی بیان، بستن دهان منتقدان و روحانی برای توقیف برخی مطبوعات، تاحدود زیادی وض

 13را روشن کرد. "های شکستهقلم "رقیبان و نیز تکلیف 



، ای در مورد فشارهای دولت بر برخی نمایندگانواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسالمی، طی مصاحبهج - 7

علی انجام داده شکایت از نمایندگان مجلس دوره قبل و دوره ف شکایت از بنده و بالغ بر صد 14دولت » اظهار داشت: 

فریاد حقوق  است. همان دولتی که منشور حقوق شهروندی نوشته و قانون دسترسی آزاد به اطالعات را تصویب کرده و

برادر  ساد اقتصادیحق مسلم من نماینده است که در برابر فساد بایستم، اما همین که موضوع ف دهد!شهروندی سر می

ایم، شکایت نفری که خطاب به حسین فریدون تذکر کتبی امضا کرده 40رئیس جمهور را مطرح کردیم، دولت از همه 

وسی کنند؛ هرچند زمانی که دادگاه اسناد بنده را دید، منع تعقیب صادر و طرف مقابل را محکوم کرد. کریمی قدمی

ذاکرات است، تصریح ماظهارنظر و سخنرانی های اینجانب درباره برجام و با اشاره به اینکه بیشتر این شکایات مربوط به 

 14«کرد: دولت حتی از سخن گفتن علیه یک جاسوس )جیسون رضائیان( از اینجانب شکایت کرده است.

ت در دیدار با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجدداً ژس 96دی ماه  18ر تاریخ دحسن روحانی  - 8

ر کشور قابل نقداند. ما همه باید انتقاد شوند و استثناء ندارد. تمام مسئولین د»فاع از انتقاد را گرفت و اظهار داشت: د

شود نقد کرد. پیغمبر هم اجازه آن وقت هم می وقت امام دوازدهم ظهور کرد کهدر کشور معصوم نداریم، مگر اینکه یک

  15«ریخ نداریم.داد. باالتر از پیغمبر که در تانقد می

 چند روز پس از این سخنان حسن روحانی، محمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت:

نمایندگان در راستای ایفای وظایف  .کندیجای پذیرش نقد فرافکنی مدولت شیوه درستی با منتقدان ندارد و به»

جای استقبال از این انتقادات و تعامل با کنند، اما دولت بهمی نمایندگی، به دولت نقد و راهکار حل مشکالت را بیان

اشاره به حجم  ابنمایندگان مجلس، شیوه شکایت به دادگاه و کشاندن نمایندگان به دادسرا را در پیش گرفته است. وی 

اینجانب چند وقت د: های منتقد، افزوجمهور و مقامات دولتی از نمایندگان مجلس و حتی از رسانهزیاد شکایت رئیس

جمهور در حصر سران فتنه صحبت کردم که نهاد ریاست جمهوری با اتهام پیش درخصوص نقش آقای روحانی رئیس

ه، گفت: این وی با بیان اینکه شکایت دوم را حسین فریدون مطرح کرد.تشویش اذهان عمومی، از اینجانب شکایت کرد

ریدون است که در شعبه دوم فقدامات و فسادهای مالی حسین های اینجانب درباره اشکایت هم درخصوص مصاحبه

رونده است، پوی با بیان اینکه نشر اکاذیب و افترا اتهامات مطرح شده در  .بازپرسی دادسرای کارکنان مطرح است

مطرح ها ا رسانهگفت: ارتباط شبدوست ماالمیری با حسین فریدون و خانواده وی، از جمله مطالبی بود که در مصاحبه ب

ط وی با این کردم اما حسین فریدون مدعی شده ارتباطی با این فرد ندارد. درخصوص فسادهای مالی فریدون و ارتبا

ینجانب درباره افرد، اسنادی وجود دارد که در اختیار بازپرس پرونده قرار دادم. شکایت سوم هم مربوط به اظهارات 

جلس ارسال ممطرح شده است. وقتی این شکایت از سوی دادسرا به قاچاق کاال بوده که از سوی نهاد ریاست جمهوری 

 .را رد کرده استشد، هیئت نظارت مجلس این اظهار نظر را در راستای ایفای وظایف نمایندگی دانسته و شکایت 

 16«هستیم.ها از دولت به مجلس بر این، از تعداد دیگری از نمایندگان نیز شکایت شده و ما شاهد ارسال احضاریهعالوه

گوید شکایت دولت روحانی از کیهان آنقدر زیاد می 96حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز در بهمن 

از ابتدای دولت یازدهم تا کنون هر »بوده که آمارش از دست ما در رفته است. وی طی گفتگویی با خبرنگار الف افزود: 

بار هم یک ماه پیش به دادسرا رفتم و برای برخی شکایت دیگر هم باید در  رویم و آخریناز چند گاهی به دادسرا می

مدیر مسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه دولت دهها شکایت از روزنامه کیهان کرده،  .روزهای آینده به دادسرا بروم



شریعتمداری تصریح کرد:  .افزود: برخی از این شکایت ها تفهیم اتهام شده و تعدادی هم هنوز تفهیم اتهام نشده است

 « شود.بیشتر این شکایات به یاداداشت ها، تیترها و گزارشهای روزنامه مربوط می

ن، کمتر هفته ای همچنین رضا شکیبایی سردبیر روزنامه وطن امروز، با بیان اینکه از آغاز بکار دولت یازدهم تا کنو

زیاد بوده که آمار  شکایت دولت از وطن امروز آنقدر»، افزود: بوده که ما به خاطر شکایت دولت به دادسرا نرفته باشیم

قرار منع تعقیب  وی افزود: غیر از تعداد زیاد شکایت که تعیین تکلیف، رسیدگی و .شکایت ها از دست ما در رفته است

ایات از سوی کشبعضی از این  .شکایت جاری و به عبارتی پرونده مفتوح در دادسرا داریم 13صادر شده، در حال حاضر 

ز دولت نه تنها ا .شخص رئیس جمهور مطرح شده و برخی هم از سوی مقامات دولت و وزارتخانه های مختلف

کند، بلکه حتی از روزنامه وطن امروز به خاطر نوشتن مطلب علیه آل سعود هم به دادسرا کوچکترین انتقاد شکایت می

  17«شکایت کرد!

ولت را د، منتقدان به مدیریت 96س مجمع ساالنه بانک مرکزی، در اسفند حسن روحانی طی سخنرانی در اجال – 9

رسیدیم و این دستاورد بزرگی است که باید آن را حفظ ما امروز به تورم تک رقمی»عقل خواند. روحانی گفت:  بی

عقلی است. وقتی مورد صدمه ببیند. البته این از روی ککنند، این دستاخبر نیستم از افرادی که تالش میکنیم. بی

 18«کنند، بیشتر بر مبنای کمبود عقل است.دولت مخالفت می بینم کسانی که باکنم، میحساب می

جمهور طی عقل خواندن منتقدان دولت از سوی رئیساکبر ترکی، نماینده مجلس شورای اسالمی، با اشاره به کم

ز سوی اهانت از سوی هر کسی که صورت گیرد بد است اما ا»سخنرانی خود در مجمع سالیانه بانک مرکزی گفت: 

عقل خواندن منتقدان، کاماًل جمهور در کمئیسد بر اینکه سخن رجمهور بسیار بدتر. وی با تأکیخواص از جمله رئیس

گونه توجیهی برای آن وجود ندارد، اظهار داشت: این تناقض جای سوال دارد؛ چراکه آقای صراحت داشته و جای هیچ

 « خواند.عقل میروحانی با شعار آزادی بیان از مردم رأی گرفته است، پس چگونه امروز منتقدان دولتش را کم

جمهور در مجمع سالیانه بانک رئیس»جمهور از سوی نمایندگان مجلس، گفت: سوال از رئیس 2اشاره به طرح ترکی با 

رد مؤسسات مالی مرکزی به منتقدان توهین کرده و با توجه به اینکه یکی از سواالت نمایندگان مجلس مستقیماً در مو

ن به نمایندگا ن،جمهور درباره منتقدااز سوی رئیس «عقلکم»بارت های بانک مرکزی در این زمینه است، عو کوتاهی

 19گردد.مجلس برمی

نبوده  شیب یعارش ،یریو انتقاد پذ انیب یدر دفاع از آزاد یحسن روحان یاز آن است که ادعاها یهمه موارد فوق، حاک

یگر نشان ک بار دی همچنین سخنان روحانی در مجمع بانک مرکزی، و در عمل، کامالً بر عکس آن اقدام کرده است.

 به هیچ عنوان قصد ندارد از سخنان و مواضع بی ادبانه خود دست بردارد. روحانی داد که

کنند، می دهند و آنان را تحقیر میکنند، به آنها فحش میپیامبر اکرم )ص( در مورد کسانی که به مردم اهانت می

در شرارت »ند: و در جای دیگر می فرمای 20«اهانت کند.خوارترین )پست ترین( مردم کسی است که به مردم »فرمایند: 

و فحاش را  خداوند انسان بدزبان»و همچنین می فرمایند:  21«فرد همین بس که برادر مسلمان خود را تحقیر کند.

  22«دارد.دشمن می

 ها: پی نوشت
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 اذهان عمومی نشر اکاذیب و تشویش 

ها مواضعشان را بگویند، اما به مردم اشکالی ندارد که همه گروه»دارد: حسن روحانی در یک نشست خبری اظهار می

 1.«دروغ نگویند. این بزرگترین خیانت به مردم است که آمار و اطالعات دروغ به مردم بدهند

رسد ظر میو خالف واقعی را بیان کرده که به ن اما خود جناب حسن روحانی طی چند سال اخیر، بارها مطالب کذب

ر اینجا دجز تشویش اذهان عمومی مردم و جری کردن دشمن برای اعمال فشارهای بیشتر، ثمر دیگری نداشته است. 

 کنیم. فقط به چند نمونه از آنها اشاره می

دولت در »سال تحصیلی، گفت:  ، در دانشگاه تهران و در مراسم نمادین آغاز1392مهر  22روحانی در تاریخ  - 1

و با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است. یک صندوق در دولت  خزانه خالیشرایطی کار خود را آغاز کرده که با یک 

هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. این فقط یک صندوق است و همانجا مسئول  50اعالم کرد که بیش از 

های ای از بدهکاریهزار میلیارد گوشه 100ا بیش از این از دولت طلب دارد. این که صندوق مصندوق دیگری گفت 

  2«دولت است.



خزانه را خالی تحویل گرفتیم و بعد دیدیم صندوق های ما هم عالوه بر خزانه، »گوید: روحانی یک بار دیگر نیز می

  3«خالی بود و ما تحویل گرفتیم.

نکه خوشبختانه در پاسخ به ادعاهای روحانی، با بیان ای 92اما محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، در آبان 

مان نیز بسیار مطلوب است، موجودی ذخایر ارزی کشور بسیار خوب است و در عین حال وضعیت درآمدهای ارزی

نه کشور پُر است. صاًل خزانه خالی نیست، اتفاقًا خزاا»میلیارد دالر دانست و گفت:  34الی  32صندوق توسعه ملی را 

گویند چیزی در ذخیره میلیارد دالر قلمداد کرد و افزود: اینکه آقایان می 100وی میزان ذخیره ارزی کشور را باالی 

 « ارزی وجود ندارد، غلط است.

  4ودی دارد.میلیارد دالر موج 40محمد نهاوندیان، رییس دفتر حسن روحانی نیز اظهار داشت که صندوق توسعه ملی 

 در خزانه دیموجو» کرد: اعالم پایش تلویزیونی برنامه در حضور با اقتصاد نیز سابق وزیر، حسینی الدین شمس سید

 در قبل سال مرق به نسبت که بود تومان میلیارد 1623 بر بالغـ یعنی زمان آغاز کار دولت روحانی ـ  92 مرداد 13

 پیمانکاران و شهید بنیاد به پرداخت و هاشرکت فروش از غیر این و است شده مواجه درصدی 76 رشد با مقطع، همین

 میلیارد یکصد از بیش ما کشور گفت:خود  سخنان از دیگری بخش در است. وی بوده تومان میلیارد 1600 میزان به

 . دارد ارزی ذخیره دالر

 اظهار شد، انجام ملی توسعه صندوق به واریزی دالر میلیارد 55دولت،  ترک زمان تا تشکیل زمان از اینکه اعالم وی با

 پول که است الیح در این داریم، خزانه در مانده دالر میلیارد 32 شده، مسدود و شده پرداخت های وام کسر با داشت:

 خارجی یرذخا مجموعه وی است. متفاوت آن کار و ساز اما دارد وجود نیز ارزی ذخیره حساب نیست. بالعوض صندوق

 نهم، لتدو گرفتن تحویل زمان به نسبت رشد درصد 80 با دالر میلیارد یکصد را دهم دولت تحویل زمان در کشور

 کشور در طال زا توجهی قابل وزن و است صحیحی آمار کشور طالی ذخایر دالر میلیارد 100 رقم افزود: وی. کرد اعالم

  5«است. شده ذخیره

ش برای پاسخ به سؤاالت مهرداد بذرپا 92آذر  11نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تاریخ طیب از سوی دیگر علی

 الی پاسخخنماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت و درباره موضوع خزانه 

 .داد

آیا خزانه کشور، خزانه بانک مرکزی و صندوق توسعه  "سیدم: باره گفت، بنده از وزیر اقتصاد پرمهرداد بذرپاش دراین

میلیارد  100خزانه بانک مرکزی بیش از  "وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود گفت:  "ملی خالی هستند؟ 

 33ن حدود میلیارد دالر بوده همچنین موجودی کنونی آ 54دالر موجودی دارد و ورودی صندوق توسعه ملی بیش از 

ور رئیس جمهور منظ"وزیر اقتصاد در مورد سخنان رئیس جمهور در رابطه با خزانه خالی هم گفت:  ."دالر است میلیارد

روز تحویل دولت،  از خزانه خالی، در واقع خزانه درآمدهای عمومی دولت بوده که البته این خزانه هم خالی نیست و در

های سابق و توجه به شرایط کشور، این عدد نسبت به ماهمیلیارد تومان پول بوده است که با  1280در آن بیش از 

  6«کنونی تغییر محسوسی نداشته است.

مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی، در پاسخ به همچنین حجت االسالم غالمرضا مصباحی

های دولت، واقعاً حساب و خرجهای دریافتی مجلس از وضعیت خزانه کشور و ریز دخل این پرسش که آیا طبق گزارش



میلیارد دالر و صندوق  100بانک مرکزی بیش از » خزانه آنطور که رئیس جمهور اعالم کرده، خالی است؟ گفت: 

های خارجی هستند؛ میلیارد دالر ذخیره ارزی دارد. همچنین بسیاری از منابع کشور در بانک 34توسعه ملی بیش از 

  7«آمد.کاش چنین سخنی در زبان رئیس جمهور نمیطلوب است. ایبنابراین وضعیت خزانه کشور م

با انتشار گزارش تفریغ بودجه کشور در سال » ای در روزنامه رسالت نوشت: محمد کاظم انبارلویی نیز طی سرمقاله

ه میزان ه بکپردازد، مشخص شده است نه تنها خزانه خالی نبوده، می 92، که به بررسی دخل و خرج کشور در سال 93

جمع بودجه  هزار میلیارد تومان نیز بیش از آنچه که در برنامه پیش بینی شده بود، در آمد کسب کرده است. 108

 92غ بودجه هزار میلیارد تومان بوده است، حال آنکه تفری 727در بخش درآمدها، مبلغ  92مصوب کل کشور در سال 

هزار میلیارد  108دهد بیش از د. یک جمع و تفریق ساده نشان میهزار میلیارد تومان بو 835که در مجلس قرائت شد، 

ایم. این مبلغ، بیش از نیمی از کل سرجمع منابع عمومی دولت است. این تومان بیشتر از میزان مصوب، درآمد داشته

دانسته و ی، نه تنها خزانه خالی نبوده است، بلکه آنچنان سرریز بوده که دولت نم92دهد که در سال عدد نشان می

 8«توانسته آن را چگونه خرج کند.نمی

یل گرفتن همان گونه که مالحظه گردید، ادعای حسن روحانی مبنی بر خالی بودن خزانه و صندوق ها در زمان تحو

ول دفتر روحانی( دولت، هم از سوی علی طیب نیا )وزیر امور اقتصادی و دارائی روحانی( و هم از سوی نهاوندیان )مسئ

و هم  از سوی سید شمس الدین حسینی )وزیر سابق اقتصاد( و هم محمود بهمنی )رئیس سابق بانک مرکزی(و هم 

ب شد. مصباحی مقدم )رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس( و هم به استناد گزارش تفریغ بودجه مجلس، تکذی

 رح کرده بود. یعنی جناب حسن روحانی، خبر کامالً کذبی را با هدف تشویش اذهان عمومی، مط

یگری که حسن روحانی چند بار مطرح کرده، اشتغال خالص صفر در دولت احمدی نژاد بوده. مسئله کذب د - 2

یک اشتغال  91تا  86دهنده است و از سال  آمار بیکاری در کشور تکان»گفت:  93روحانی طی سخنانی در مرداد 

شتغال اگوید که در مجموع اند و آمار به ما میای بیکار شدهعدهایم و به همان نسبت  خالص نداریم. اشتغال داشته

 9«صفر بوده است.

ز اساالنه بیش  ، در دانشگاه تهران نیز اعالم کرد که این دولت در سه سال گذشته،95آذر سال  16روحانی در مراسم 

 10فر بوده است.صی خالصش تقریباً سال، اشتغالزای 6الی  5هزار اشتغالزایی خالص داشته است، ولی دولت قبل در  700

سال قبل از دولت یازدهم،  5در طول »گوید: نیز می 96وی در جلسه معرفی وزرا به مجلس شورای اسالمی در مرداد 

زار نفر اشتغال ه 600آمار اشتغال خالص صفر بود و همه بار به دوش دولت یازدهم افتاد. این که در یک سال بیش از 

  11«کار کمی نیست، ولی با توجه به نیاز کشور و برنامه ششم عقبیم.خالص داشته باشیم 

تعداد کل شاغلین )میزان »نویسد: ، می95اما سید شمس الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد، طی یادداشتی در دی ماه 

که در بهار سال  نفر بوده است 19،029،600، یعنی آستانه شروع بکار دولت نهم، برابر با 1384اشتغال( در بهار سال 

را بسنجیم، در دوره دولت « اشتغال خالص»نفر بالغ شد. حال اگر بنا به معیار دولت یازدهم،  22،171،200به  1392

هزار نفر شغل )به اصطالح شغل خالص( ایجاد  393شغل یعنی سالیانه به طور متوسط،  3،141،600نهم و دهم، حدود 

یعنی شروع به  1392است. اما اگر همین عدد را برای فاصله بهار سال ی شدهاست که مانع از افزایش نرخ بیکارشده

شغل خالص ایجاد شده برای دوره فعالیت دولت یازدهم  481،200بسنجیم، به عدد  1395کار دولت یازدهم، تا بهار 



درصد  12بیش از  کند چرا نرخ بیکاری در بهار امسال بهرسیم که مشخص میهزار نفر شغل سالیانه می 160و حدود 

است. به عبارتی، نقصان مشاغل ایجاد شده در دوره فعالیت دولت یازدهم، منجر به افزایش نرخ بیکاری شده رسیده

های نهم و دهم، دولت یازدهم نتوانسته حتی نصف متوسط سالیانه شغل خالص ایجاد شده در دولت است. چرا که

  12«است.ازدهم، افزایش یافتهشغل ایجاد کند و لذا نرخ بیکاری در دولت ی

هزار  342و  میلیون 22تعداد شاغالن را به  95مطابق آخرین آمار رسمی مرکز آمار، دولت یازدهم در زمستان سال 

زار نفر بیشتر ه 170هزار شاغل(، فقط  171میلیون و  22نفر رساند که نسبت به آنچه که از دولت دهم تحویل گرفت )

  13شود و این واقعیت عملکرد دولت یازدهم است.هزار نفر می 50آن زیر شده که متوسط ساالنه 

درصد 12.5به  95درصد بود که در زمستان  10.4های مرکز آمار، نرخ بیکاری در ابتدای دولت روحانی مطابق گزارش

 14یعنی بیکاری در دولت جناب روحانی، دو درصد افزایش داشته است. .افزایش پیدا کرده است

ز کذب فوق حاکی از آن است که ادعای جناب حسن روحانی در زمینه اشتغال خالص صفر در دولت سابق نی مطالب

 باشد. می

در »های ایران در خارج از کشور، گفت: ، در جمع سفرا و روسای نمایندگی93مرداد  20ر تاریخ دحسن روحانی  - 3

حض اینکه صحبت از مذاکرات پیش ی هستند و به مهراسهراسی و مذاکرهداخل کشور نیز برخی به دنبال تعامل

گویند چرا با یک خارجی نزدیک شدید، اینها الکتریسیته خطرناکی دارند! گویند ما هراس داریم... برخی میآید، میمی

  15«ها مذاکره کردیم، شکست نصیب ما شد!رجیگوید ما هر وقت با خایک آقایی می

سالمی فته های کذب خود جناب روحانی است، چرا که تا کنون در جمهوری اجمالت فوق فقط تراوشات ذهنی و با

 ایران، کسی جز خود ایشان، چنین سخنان مضحکی را بر زبان جاری نساخته است.

تور آید از ما کناگر کسی می»گوید: می 96آذر  28وحانی در همایش حقوق شهروندی در تاریخ رهمچنین حسن  - 4

گوییم اول بیا این را پر کن که دین و پرسیم! میخواهد استفاده کند، از دین و مذهبش مییخواهد و از آب مآب می

خوانی یا نه؟! روزه و ماه رمضان و مستحبات را انجام مذهبت چیست؟ برای کدام گروه سیاسی هستی؟ نماز شب می

خواهی تا خواهند، تو بگو برق میق میخواهد، خوب به او بدهید. مردم برمردم داری، آب می دهی؟! چه کار به کارمی

ای بنویسی خالف مصالح با این برق!؟ شما چکار به این کارها داری؟ برق را بده، پولت را کتاب بخوانی و بعد یک نامه

  16«بگیر.

گذار یرو برای وانباید از جناب روحانی سؤال کرد که از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا کنون، در چه زمانی وزارت 

خوانی یا نه؟! و یا برای کردن کنتور آب به مردم، از آنها سؤال کرده که دین و مذهب شما چیست؟! آیا نماز شب می

 خواهید نامه خالف مصالح کشور بنویسید؟! واگذار کردن کنتور برق، از آنها سؤال کرده که آیا با این برق می

گردد. از سوی ن عمومی است که از نظر حقوقی جرم تلقی میاین سخنان، مصداق کامل نشر اکاذیب و تشویش اذها

های ضد انقالب و نیز دولت های مخالف با جمهوری اسالمی دیگر، چنین سخنانی، خوراک الزم برای تبلیغات گروه

یز کند تا جمهوری اسالمی را متهم به نقض حقوق بدیهی و اولیه شهروندان کشور نمایند؛ که این نایران را فراهم می

در  95آذر  16باشد. در همین رابطه، حجت االسالم سید حمید روحانی، طی سخنانی در مراسم یک جرم دیگر می



من در عمر خود ندیدم کسی این قدر دروغ بگوید و مردم را فریب دهد و به »گوید: دانشگاه صنعتی رفسنجان، می

  17«انقالب پشت کند.

م است که آمار این بزرگترین خیانت به مرد»روحانی را مرور کنیم که گفته بود: یک بار دیگر، جمله خود جناب حسن 

ین خیانتی شده و حاال باید از ایشان پرسید که چه کسی بارها و بارها مرتکب چن« و اطالعات دروغ به مردم بدهند.

 است؟!

 ها: پی نوشت

  1396فروردین  21روزنامه دنیای اقتصاد.  .1

  1392آبان  4و نیز: سایت شفاف.  1392مهر  22است جمهوری. پایگاه اطالع رسانی ری .2

 1396مرداد  25سایت اقتصاد آنالین.  .3

 1396مهر  26و نیز: خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمی.  1392آبان  4سایت شفاف.  .4
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  1396آذر  28پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری.  .16
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 حمله به قوه قضائیه 

در ه و سعی حسن روحانی از هنگام روی کار آمدن تا کنون، بارها به مناسبت های مختلف به قوه قضائیه حمله کرد

 کنیم.تضعیف آن داشته است. در اینجا به عنوان نمونه به سه مورد از آنها اشاره می

که در  1394آبان  17روحانی در آیین گشایش رسمی بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات در تاریخ  - 1

ی همیشه از تنبیه و توقیف ها برامگر قابل تحمل است که در کشوری برخی رسانه»مصالی تهران برگزار شد، گفت: 

خواهند برای آنها مقرر شده باشد که نه تنها هرچه میو تعطیل و تهدید مصون باشند و یک حاشیه امن امنیتی دائمی

شویم که فردا چه کسی از مطالعه برخی از نشریات متوجه می .بگویند بلکه گاهی به عنوان پلیس مخفی عمل کنند

ها را برای شود و آبروی چه کسانی باید رفته شود، در حالی که ما نشریات و رسانهیشود، کجا تعطیل مدستگیر می

آگاهی مردم داریم... دستگاه قضایی ما باید مأمن جامعه باشد. هر چیزی اگر اشکال داشته باشد، اگر نمک سالم باشد، 



شود. دستگاه ، کار بسیار سخت میتوان جلوی آن را گرفت؛ اما اگر نمک فاسد شودهر چیزی اشکال داشته باشد، می

قضا پایگاه امن مردم است، چرا که قاضی مأمن جامعه است و بسیار مهم است که جامعه ما احساس امنیت یکسانی 

  1«های کشور به ویژه دستگاه قضا داشته باشد.در سراسر دستگاه

یشگاه مطبوعات، هور در مراسم افتتاح نماآیت اهلل آملی الریجانی رئیس دستگاه قضا، یک روز بعد از سخنان رئیس جم

من جامعه باشد و رئیس جمهور محترم دو سه عبارت را به کار بردند از جمله اینکه قوه قضاییه باید مأ»اظهار داشت: 

توان جلوی آن را گرفت، اما اگر نمک فاسد شود کار بسیار سخت اگر نمک سالم باشد، هر چیزی اشکال داشته باشد می

ه قضاییه این طور باید پرسید مقصود از این جمالت شرطی چیست؟... اگر مقصود این است که القا کنیم قوشود. می

ه مردم است و شده است، که افترا است و اگر غیر از آن باشد، اهانت است. چرا باید دستگاهی را که مشغول خدمت ب

کند، ی میمیلیون پرونده را رسیدگ 15ل سال با وجود تنگناهای شدید و مشکالت متعدد بودجه و امکانات، در طو

خنان رئیس رئیس قوه قضاییه این بخش از س« مورد عتاب و خطاب وهن آمیز قرار دهیم و مستمسکی برای بدخواهان.

نادرست و خالف واقع و  "شود یر میتوان فهمید که فردا چه کسی دستگها میاز طریق برخی روزنامه "جمهور را که 

ها از سنخ تناقض صدر و ذیل است به چرا با سخنانی که به قول طلبه»تگاه قضایی دانست و گفت: توهین به دس

کنیم که روزنامه خاصی طوری بر قوه قضاییه سیطره دارد که های خالف واقع دامن می زنیم و این طور القا میحرف

بیان آن را از مسئولین مطلع  هیچ گاه انتظارشود. اینها سخنان خالفی است که یمگوید و فردا فردی دستگیر امروز می

  2«نظام نداریم.

 بود که حسن روحانی در مراسم افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، با انتقاد 1395بان سال مجدداً در آ - 2

رهنگ و هنر شما اصحاب رسانه و دنیای ف»ها اشاره و اظهار کرد: غیرمستقیم از قوه قضاییه، به توقیف برخی رسانه

نگران امنیت خود، راه آفرین باشید، اما اگر خود اصحاب رسانه امنیت نداشته باشند و دلتوانید برای جامعه امنیتمی

توانند امنیت بیافرینند؟ از قلم شکسته و دهان بسته کاری ساخته است؟ خود، شغل و قلم خود باشند، چگونه می

های غیراساسی. بگذاریم در این جامعه آزادی باشد و ها را با بهانهنبندیم دهانهای واهی، ها را به بهانهنشکنیم قلم

ساخته و یا حفظ  بگذاریم آزادی مسئوالنه باشد، امنیت امروز برای ما اصل است اما فکر نکنید تنها با تفنگ، امنیت

ها وجود . خیلی مشکالت در رسانهه جای خود الزم است. اما قلم چه؟ اما بیان؟ و اما فرهنگ؟..بشود که تفنگ هم می

ای باید دادگاهی شود وقتی دارد که ممکن است حتی یک حقوقدان حاذق هم آن را نداند. مگر همه تخلفات رسانه

  3«تر وجود دارد.تر و کم هزینههایهای حرفحلراه

هفتگی مسئوالن عالی قضایی  دو روز بعد از سخنرانی روحانی، رییس دستگاه قضا به آن واکنش نشان داد و در جلسه

قای سطح فرهنگی جامعه، انتشار مطالب مبتنی بر افترا، توهین و آفرینی مطبوعات در جهت ارتبا تاکید بر لزوم نقش

ها را شرعاً و قانوناً ممنوع دانست و با بیان اینکه چنین مطالبی باید برای همه مطبوعات خط شایعات از سوی رسانه

شود زیرا کار این قوه، قضاوت است و در هر متأسفانه قوه قضاییه در همه جا مظلوم واقع می»رد: قرمز باشد، تاکید ک

گونه است ای ممکن است یک طرف ناراضی یا حتی هر دو طرف ناراضی باشند. در مورد مطبوعات نیز همینپرونده

کند که این را نباید ورود پیدا مییعنی گاهی مطبوعات شاکی خصوصی دارند یا دادستان از جنبه عمومی به موضوع 

آورند که چرا بندید و برخی دیگر فشار میآورند که چرا فالن روزنامه را نمیتقیید مطبوعات بدانیم. برخی فشار می

اید؛ در پاسخ به تمام این فشارها ما یک سخن داریم و آن اینکه ما راه خود را بر اساس فالن رسانه را توقیف کرده



ای بر اقدام یک روزنامه یا رسانه صدق نکند، دلیلی کنیم و اگر عنوان مجرمانهر و موازین شرعی طی میقوانین کشو

 «ندارد به موضوع ورود پیدا کنیم.

گویند قلم ها را به برخی می»جمهور خاطرنشان کرد: های خود با انتقاد از اظهارات رییسوی در این بخش از صحبت

ای غیراساسی نبندیم؛ واضح است خطاب آنان به دستگاه قضایی است. ها را به بهانهدهانهای واهی نشکنیم یا بهانه

هایی را به قوه قضاییه این نوعی افترا به قوه قضاییه است و بلکه توهین، و عجیب است کسانی که چنین افتراها و اهانت

ها با کدام اخالق و اسالم، سازگار است!؟ ا و توهینگونه افتراهزنند. اینق و اسالم میدارند، مدام هم دم از اخالروا می

 «اینگونه افتراها به قوه قضاییه و تضعیف دستگاه قضایی به سود چه کسی است؟

ه یا برادر بزرگوار، شما خودتان شفاهاً یا کتبًا با واسط»الریجانی خطاب به گوینده این سخنان تصریح کرد: آملی

کنید کنید؛ یا نزد مقام معظم رهبری گالیه میالن سایت برخورد نمیبا فالن روزنامه یا فاید که چرا واسطه بارها گفتهبی

یابید، ه حضور میکه چرا دستگاه قضایی با فالن روزنامه برخورد نکرده است. اما وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسان

 ا نبندید! البته ما به هیچ کدام از این سخنانها رها را نشکنید و دهاندهید و اینکه قلمندای آزادی مطبوعات سر می

  4«رویم.کاری نداریم و راه قانونی خود را می

ها و مراکز پژوهشی و فناوری که در ، در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه96مهر  15حسن روحانی در تاریخ  – 3

های دانشجویی رقابت ها، کالس درس و گروهدانشگاه تهران برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید همواره میان دانشگاه

ایم. در های سیاسی ایجاد کردهاسالم، تحت عنوان جناحما در جامعه یک رقابت آن هم ن»وجود داشته باشد، گفت: 

شان تشویق شوند و کنند اما در آخر به جای آنکه همه به خاطر مشارکتها مشارکت میها این جناحهمه انتخابات

عی شود. آیا نتیجه این روش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماگیرد و جناح دیگر تنبیه میجایزه بگیرند، یکی جایزه می

ای را دم به ساعت احضار کنند. البته دیوار یک اچارند یک عدهنها بیکارند و کند؟ البته برخی از دستگاهایجاد می

دانم چگونه بوده است. اگر کسی خیلی هم تأثیرگذار باشد، مثالً برای ای از ابتدا کوتاه ساخته شده است و نمیعده

 5«د پای صندوق، خب آنها نباید تشویق شوند؟تشویق جامعه، مردم را تَکرار کند که بیاین

های قضایی و به تبع آن الریجانی، این بار هم در جلسه مسئوالن عالی قضایی، با بیان اینکه رسیدگیآیت اهلل آملی

کنند ای به قوه قضاییه توهین میاحضار و تحقیق از وظایف ذاتی و اصلی دستگاه قضا است، به کسانی که به هر بهانه

مبنا تسامح دستگاه قضایی برای حفظ فضای آرام جامعه، حدی دارد و اگر اظهارات بی»زنند، هشدار داد: اتهام مییا 

ی گفته است که قوه علیه قوه قضاییه ادامه یابد، ناچاریم طبق قانون با مرتکبان برخورد کنیم. اخیراً برادر بزرگوار

لطفی است. در پاسخ باید گفت که قوه کند. این سخنان بسیار کماد میقضاییه از سر بیکاری دائماً اقدام به احضار افر

کند. دستگاه قضایی با دریافت قضاییه حسب وظیفه اصلی و ذاتی خود اقدام به رسیدگی قضایی و اجرای عدالت می

راین قوه ورد. بنابها و یا دریافت شکایت، باید در صورت اقتضا، افرادی را احضار کند و از آنان تحقیق به عمل آگزارش

کند. اگر بیکاری وجود دارد، این شما هستید که چهار سال کشور را رها کردید قضاییه از سر بیکاری افراد را احضار نمی

قانونی خود  و دور برجام سینه زدید، گویی کشور کار و مشکل دیگری ندارد. ما هم کار داریم و هم محکم در مسیر

 .ایستاده ایم

های گذشته از کلیّت دولت به قوه قضاییه بعنوان رکن نظام حمایت کنید، کما اینکه ما در طول سال شما موظفید از

ایم. این درست نیست در هر محفلی، هر آنچه به ذهن شریفتان گذشت، علیه قوه قضاییه عنوان رکن نظام حمایت کرده



ا موظف به رسیدگی هستند و در این مسیر رسد، دادستان و دادسربیان کنید. وقتی شکایتی از یک مرجع رسمی می

باید احضارهایی صورت گیرد؛ البته ممکن است این اشخاص پس از انجام تحقیقات و پس از رسیدگی تبرئه شوند، اما 

اینکه بخواهیم جلوی احضارها را بگیریم، عالوه بر اینکه خالف قانون است، مردم خواهند گفت که رسیدگی های قوه 

توصیه برادرانه ما این است که  .ی افراد بی بضاعت و ضعیف است و کاری با مقامات و مسئوالن ندارندقضاییه فقط برا

اگر قوه قضاییه احتماالً در جایی اشتباه دارد، در مورد آن اشتباه، تذکر معقول بدهند نه اینکه علیه احضار و رسیدگی 

ند. چنانچه دستگاه قضایی نیز در جایی که مرتکب گیرد، سخن بگویبه پرونده افراد که بر حسب قانون صورت می

اشتباهی شده، موظف است از اشتباه خود برگردد؛ اما اینکه برخی در هر جمع و محفلی بخواهند علیه قوه قضاییه 

اظهارات بی مبنا داشته باشند، به هیچ عنوان پذیرفته نیست. مسئوالن نباید فراموش کنند که این رسیدگی ها به نفع 

است و نباید در جایی که موضوعی به سود ماست از رسیدگی قضایی دفاع کنیم و در جای دیگر اگر بررسی های همه 

 6«قضایی به ضرر ما بود علیه قوه قضاییه سخن بگوییم.
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 تحلیل روانشناختی شخصیت روحانی 

رادیکالیسم در »گوید: آقای روحانی میدر مورد برخی وجوه رفتارهای  96پرویز امینی، تحلیلگر سیاسی، در مرداد 

شخصیت آقای  آقای روحانی علل گوناگونی دارد. ابعاد شخصیتی و روانشناختی بخشی از علل رادیکالیسم در وی است.

دهد؛ بنابراین آقای روحانی شخصیتی دارد و این تفرعن او را به سمت این مواضع سوق می "تفرعنی "روحانی یک 

تواند بپذیرید. این مسیری که ایشان با منتقدان در طول خودش یا عدم توافق با خودش را نمیدارد که مخالفت با 

 .آیددولت یازدهم داشت، چه در محتوا و چه در روش، یک رادیکالیسم بود که از درون شخصیت فرد بیرون می

دوران انتخابات را ادامه  هماوردی کند بایدمساله دوم، شرایط روانشناختی پیروزی بعد از انتخابات است که احساس می

ول انتخابات طدهد و از موضع قدرت با رقیب برخورد کند. مساله سوم، این است که رفتار رادیکال برای روحانی در 

شود شود. این موجب می، یک بدنه اجتماعی ایجاد کرده که عمدتاً هم از طریق فضای مجازی درک می96اردیبهشت 

بینیم مواضع رادیکالی که نشینی در وی نکند، از آن موضع عقب نیاید و مینه احساس عقبروحانی برای اینکه بد

 .کندنه برایش حس قهرمانی ایجاد میکند، در آن بدروحانی بعد از انتخابات اتخاذ می

در  "گرفت که ، ایشان آن موضع رادیکال و غیرمنصفانه را درباره جمهوری اسالمی96پیش از انتخابات اردیبهشت 

ها با تشویق که این گزاره "روها دیوار بکشندخواهند در پیادهمی "یا اینکه  "سال فقط اعدام و زندان بلد بودند 38طول 

 "آنها "جریان رادیکال همراه بود. یا این موضع اخیرشان درباره سپاه که حتی حاضر نبود اسم سپاه را بیاورد و گفت 

 .که موشک زدند



ه سمت سپاه نی درباره سپاه، آنقدر حداکثری شد که به جای ترساندن داعش از سپاه، فلش را بموضع رادیکال روحا

ی که امنیت مردم برگرداند و مردم را از سپاه ترساند. این رادیکالیسم در روحانی آنقدر شدت گرفته است که حتی جای

گیرد که کند و علیه نهادی موضع میمی دارگیرد که امنیت را خدشهمساله است هم ظهور و بروز دارد و موضعی می

ها هم خط قرمز است، اما رادیکالیسم ترین حکومتبرای مردم نماد تأمین امنیت است. امنیت یک کشور برای لیبرال

 .روحانی باعث شد از این خط قرمز هم عبور کند

شود، تجربه موفق محسوب میرای او یک بکند موضع رادیکال یکی از دالیل دیگر این است که روحانی احساس می

کند با رادیکالیسم دهد، چون فکر میچون انتخاباتی را که در معرض شکست بود، پیروز شد. حاال همان مسیر را ادامه می

کند در شود! یکی دیگر از دالیل تداوم رادیکالیسم این هست که روحانی احساس میبه قهرمان آن بدنه تبدیل می

تواند این دهد و میهای او در حوزه اقتصاد و معیشت مردم را پوشش میدارد که محدودیت  هاییرادیکالیسم، مزیت

با رادیکالیسم  ای که در انتخابات هم داشت و فضای انتخابات رامسائل را از دغدغه کانونی اجتماع خارج کند. تجربه

 تغییر داد. 

گرایی است. تصمیمات های رفتار رادیکالی، غریزهیشهبحث دوم، تقابل رادیکالیسم با عقالنیت است؛ چون یکی از ر

گرفتار این مساله بود و آقای روحانی هم گرفتار همین مساله است. تقابلی سیاسی غریزی که بخشی هم مرحوم هاشمی

 است که درباره که از طرف ایشان با سپاه صورت گرفت، منطق عقالنی ندارد. آن نفرت از سپاه، صورت غریزی رفتار او

چمران در  حمله موشکی ]به داعش[ حتی حاضر نشد اسم سپاه را بیاورد. رفتارش برابر شهید چمران و واکنش شهید

کند. از منظر گرایی و عقالنیت به بحث ورود میشهید چمران از منطق واقع .گنجد، نیز در همین پازل می60سال 

س از نظر تقوا خیلی باالتر از بسیاری از افراد حاضر در مجلگوید ه میکگرایی با مثال زدن از شهید صیادشیرازی واقع

درصد هم  10گوید: حتی اگر دهی غیرواقعی است. در ادامه میگوید: حکمی که تو میاست، خطاب به روحانی می

درصد،  10خاطر توانیم همه را اعدام کنیم یا ارتش را منحل کنیم، چون از بین بردن همه به ضدانقالب باشند، ما نمی

 .غیرعقالنی است

بینیم که سردار سلیمانی از منطق عقالنیت برابر رادیکالیسم روحانی ایستاد. در همین دفاع اخیر سردار سلیمانی هم می

ین بردن ایشان گفتند اگر خصومتی هست، شخصی است پس شخص را مورد هدف قرار دهید. اما زدن سپاه، یعنی از ب

  1«، امنیت مردم را از بین ببرید!خاطر خصومت شخصیهامنیت مردم. پس عقالنی نیست ب

 "وانشناختی رحسن روحانی از منظر  "مهدی پیام، کارشناس روانشناسی نیز طی تحلیلی در سایت دنا نیوز با عنوان 

ود این افراد ممکن است از اضطراب ها و استرس ها رنج ببرند که عالئم آن در فیزیک شان نیز مشخص ش»نویسد: می

ار آقای روحانی از نظر زبان بدن، مجموعه حرکات و رفت .در شرایط فشار زا، کج خلقی و ترشرویی ازخود نشان دهند و

قین زبان به خصوص وقتی که دست وی به شکل مثلث بسته باشد و فقط انگشت اشاره باز باشد، از نظر اکثریت محق

المت دست وحانی در سخنرانی هایش به کرات ازاین عبدن، نشانگر حاالت پرخاشگری و تهاجم در فرد است. دکتر ر

  کند.استفاده می

بعد از زبان بدن، مجموعه گفتار و عملکرد اقای روحانی بررسی شد. همگی حکایت از اختالل شخصیت پرخاشگری ـ 

این نوع شخصیت ها دارای همه رفتارهای  .در رئیس جمهور دارد (passive Aggressive) تهاجمی منفعالنه

دهند )تا امورات روزانه را انجام دهند( و در عوض آن رخاشگرانه وخصومت هایی هستند که به طور آشکار نشان نمیپ



گویند می "بله"این افراد  .دهندرا در قالب طعنه، کنایه، ترشرویی، انجام ندادن کاری یا تعلل در آن، یا توهین، نشان می

بینیم هر رد دکتر روحانی در برابر فرمایشات رهبری را بررسی کنیم، میکنند. اگر رفتار و عملکعمل می "نه"و به 

عمل کردند. در قضیه برجام، اقتصاد  "نه"گفتند و تایید کردند، ولی در عمل به  "بله"آنچه رهبری فرمودند، ایشان 

ور را دقت کنیم، مقاومتی، مسائل فرهنگی و... عبوس و اهل آشوب و ستیز و جر و بحث هستند. اگر ظاهر رئیس جمه

برای ناکارآمدی و رفتارهای منفی خود دلیل  .چهره ای خصمانه و با ابروهای درهم کشیده و خنده در گوشه لب دارند

کنند. دکتر روحانی ناکارآمدی دولت کنند و از سیستم دفاعی فرافکنی )نسبت دادن به دیگران( استفاده میتراشی می

داند، یا ه تا مسائل فرهنگی و برجام و سایر مشکالت کشور را یا تقصیر منتقدین میدر تمام زمینه ها از اقتصاد گرفت

کنند و قدر این مساله شاکی هستند که دیگران به خوبی و آنچنان که باید، درکش نمی تقصیر دولت قبل. همیشه از

مهار کرده و برجام ثمرداده و اقتصاد کند شاهکار کرده و تورم را دانند. دکتر روحانی همیشه ادعا میو منزلتش را نمی

این افراد به گونه ای  .کنند و سپاسگزارش نیستنددانند و درکش نمیرونق گرفته، ولی عده ای قدرش را نمی

دهند. تضعیف و انتقاد نابخردمندانه، منابع قدرت اجتماعی و سیاسی جامعه را مورد انتقاد و ریشخند و تمسخر قرار می

 کشور و قضیه موشک ها، نمونه بارز این مسئله در آقای روحانی بود.از سیستم دفاعی 

سازد واینکه دولت تنها باید این همه مشکل ومعضل کند و از آنها کوه میروحانی همیشه ازمشکالت کشور گالیه می

 مساله. نرا حل کند؛ آنهم با خزانه خالی و در شرایط تحریم، یا در بحث پرداخت یارانه و سیاه نمایی در ای

و در شرایط  شان نیز مشخص شودها رنج ببرند که عالئم آن در فیزیکها و استرساین افراد ممکن است از اضطراب

باشد. اله میلرزش شدید دستان دکتر روحانی، تایید کننده این مس .فشار زا کج خلقی و ترشرویی ازخود نشان دهند

گیرد، با منتقدان های نجومی، اختالس ها و برجام قرارمییان فیشازطرفی هم وقتی ایشان درشرایط فشار زا مثل جر

  2«کند.به تندی برخورد می

 آنجا که مناسب است ، پیامبر اکرم )ص(مورد روحیه تفرعن و خودشیفتگی جناب روحانی ، یادآوری حدیثی از  در

ی فرمایند: مو در جای دیگر  3«دد.بر نادانی انسان همین بس که دستخوش خودپسندی و خودشیفتگی گر»: فرموده اند

  4«کند.همانا که خودپسندی عمل هفتاد سال انسان را نابود می»

 ها: پی نوشت

  1396مرداد  2سایت مشرق.  .1

 سایت دنا نیوز. .2

 408نهج الفصاحه. ص  .3

 132همان. ص  .4

 کج فهمی و برداشت های انحرافی از قضایای صدر اسالم

و از برداشت  در طی چند سال اخیر، آقای حسن روحانی در مراسم های گوناگون، به تحریف مسائل صدر اسالم پرداخته

های غلط دولت خویش، بهره برداری کرده است. در این بخش به برخی از های انحرافی خود در جهت توجیه سیاست

 کنیم. این موارد اشاره می



درس کربال برای »گوید: طی سخنانی در زنجان می 93مهر  30روحانی در تاریخ  : حسندرس مذاکره از عاشورا – 1

کریم شماست، ما، درس تعامل سازنده و مذاکره در چارچوب منطق و موازین است... در همان شب تاسوعایی که مورد ت

ها با عمر تاسوعا ساعت ر سعد را دعوت به مذاکره کرد. شبای را بپا کرد و عمدانید که امام حسین)ع( خیمهشما می

ه به استقبال کسعد مذاکره کرد تا مسأله به جنگ پایان نیابد. نه امام حسین)ع( از جنگ می ترسید و نه از شهادت 

ای رفتار بکنیم که منطق دنیا، ما شتافت، اما به ما یاد داد که حتی با دشمن، حتی با خصم ما باید به گونهشهادت می

ها کنیم. در اولین قدمهای بزرگ مذاکره میکره بداند. ما امروز در سایه تعامل سازنده، با قدرترا پیروز در صحنه مذا

ایم... ما به تعامل سازنده با جهان و به مذاکره برای حل مشکالت های قدم اول دست یافتهدر سال گذشته ما به پیروزی

 1«مردم به حول و قوه الهی ادامه خواهیم داد.

ب افراد سهل ، حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به طرح برخی مسائل از جان94مهر  15ل بعد، در کمتر از یک سا

ای در قضیّه یک عدّه»اندیش و سهل انگار درخصوص مذاکره با آمریکا، پاسخ سخنان حسن روحانی را چنین دادند: 

ها لب را درست نمیفهمند. حاال بعضیکنند، مطاندیشی میکنند، سهلانگاری میی مذاکره سهلمذاکره و مسئله

خیاالن جامعه، که هرچه پیش بیاید برایشان اهمّیّتی ندارد، مصالح کشور از بین برود، منافع مّلی نابود خیالند ـ بیبی

فهند. وقتی میناندیشند، عمق مسائل را خیال هم نیستند لکن سهلبشود ـ که حاال با آنها کاری نداریم امّا بعضی بی

کنید؟ خب امیرالمؤمنین هم مذاکره ی با آمریکا مخالفت میگویند آقا شما چرا با مذاکرهصحبت مذاکره میشود، می

ی نرسیدن به دهندهاندیشی است، نشانی سهلدهندهکس، امام حسین هم مذاکره ]کرد[. خب اینها نشانکرد با فالن

اندیشانه نمیشود به مصالح نگاه عامیانه و ساده ل کرد؛ با اینجور نمیشود مسائل کشور را تحلیعمق مسئله است. این

ی کند؛ بحث مذاکرهسعد حرف میزند، او را نصیحت میکشور رسید. اوّالً امیرالمؤمنین که با زبیر یا امام حسین که با ابن

میرالمؤمنین با زبیر ی امروزی یعنی معامله، یعنی یک چیزی بده، یک چیزی بگیر. ابه معنای امروزی نیست؛ مذاکره

سعد معامله میکرد که یک چیزی بده یا یک معامله میکرد که یک چیزی بده، یک چیزی بگیر؟! امام حسین با ابن

کنید؟! امام حسین رفت جور تحلیل میزندگی ائمّه را این فهمید؟! جور می[ این بود؟ تاریخ را اینچیزی بگیر؟! ]هدف

ی زمان پیغمبر را یادش آورد، و دا بترس؛ امیرالمؤمنین زبیر را نصیحت کرد، خاطرهنهیب زد، نصیحت کرد، گفت از خ

عنا نیست؛ برای اینکه گفت از خدا بترس؛ اتّفاقاً اثر هم کرد، زبیر خودش را از جنگ کنار کشید. امروز مذاکره به این م

اندیشانه و عوامانه و بدون فهِم با نگاه سهلای واقعاً ما با آمریکا که شیطان بزرگ است، باید مذاکره کنیم. یک عدّه

گویند که چرا امیرالمؤمنین نویسند و در سخنرانی مینویسند، در سایت میآورند و در روزنامه میحقیقتِ حال مثال می

حاال به ر فهم مسئله ]وجود دارد[. این که قدر اشتباه دکنید؟ یعنی اینبا زبیر مذاکره کرد، شما با آمریکا مذاکره نمی

[ اندیش ]استخیال و بعضاً سهلیهای بعضًا بخاطر وجود آدماین معنا مذاکره نبود... مشکل کنونی کشور متأسّفانه به

یستند امّا فعّالند: که البتّه معدودند، اقلّّیتند؛ در مقابل انبوه عظیم جمعیّت انقالبی و آگاه و بصیر کشور چیزی ن

  2«کنند!کنند؛ تکرار مییگویند، تکرار منویسند، میمی

دیشانه و درک معنای عبارات رهبری، آن است که جناب روحانی، فردی سهل اندیش است که با نگاه عوامانه و ساده ان

 غلط از مسائل صدر اسالم، قادر به تشخیص مصالح کشور نیست. 

دهد که در )ع( به ما نشان میعمل امام مجتبی»گوید: می 93: حسن روحانی در تیر ماه صلح امام حسن )ع( – 2

مقاطعی از تاریخ اسالم، وحدت دنیای اسالم و مدارا در برابر افکار دیگران تا چه حد اهمیت دارد؟ مدارا کردن یا با لحن 



مالیم با دیگران سخن گفتن، به معنای آن نیست که حقی زیر پا گذاشته شود... ما امروز نیازمند به آن هستیم که از 

سن مجتبی)ع( و مسیر وحدت او، راه حفظ دماء مسلمین، راه صلح و ثبات در جهان اسالم، بیشتر بهره راه امام ح

  3«جوییم.

گیرند به صلح می زمانی که امام مجتبی)ع( تصمیم»در ضیافت افطار با استانداران نیز گفت:  94روحانی در تیر ماه 

دیدم و امام در پاسخ ش من مرده بودم و این منظره را نمییکی از یاران امام علی)ع( پیش ایشان آمد و گفت ای کا

امام  .تحمیل شود خواهند بر آنهاخواهند، نخواستم چیزی که مردم نمیوی گفت وقتی دیدم اکثریت مردم این را می

خواهند به ما یاد بدهند که باید به مصلحت امت و خواست مردم و جامعه توجه کرد و به نفع امت و حسن)ع( می

توانست می امام حسن)ع( کار بسیار بزرگی انجام دادند و در شرایطی که امت اسالمی .جامعه اسالمی تصمیم گرفت

همه  مضمحل شده و خونریزی ادامه پیدا کند، یک تصمیم بسیار مهم برای امت اسالمی اتخاذ کردند، به رغم

طع مختلف و در برابر شرایط گوناگون تاریخی، اشت. شجاعت در مراحل و مقاهایی که این تصمیم برای ایشان دسختی

مام مجتبی را امعنای خاص خود را دارد و امام مجتبی)ع( آن تصمیم سخت را اتخاذ کردند و ما هم باید راه و مسیر 

  4«دنبال کنیم.

آقای  ابق پژوهشی جناببا توجه به سو »ای نوشت: در پاسخ به این سخنان حسن روحانی، روزنامه رسالت طی مقاله

حسن)ع( را اند، این تاکید مکرر بر صلح امامروحانی که در مرکز مطالعات استراتژیک شورای عالی امنیت ملی بوده

گونه تاکیدات مکرر از سوی شخصیتی توان ناشی از سهو لسان یا احساسات زودگذر دانست و از آن عبور کرد. ایننمی

ن نوع رابطه با .. اما اگر تعیی.راهبرد بلندمدت در قبال آمریکاست که امروز سکاندار دولت یازدهم است، اعالن یک

در این  ابرقدرتی که شصت سال است با او در حال جنگ هستیم، جزء سیاستهای کلی نظام است، پس تعیین راهبرد

هور منافات جمجمهور، نوعی بیراهه روی است. این عمل با قانونگرایی و حقوقدان بودن آقای رئیسزمینه از سوی رئیس

ر نیستند قدرتهای جهان قاد»در مصلی تهران فرمودند:  79دارد. مقام معظم رهبری هم در تاریخ اول اردیبهشت 

السالم را بر دنیای اسالم تحمیل کنند. اینجا اگر دشمن زیاد فشار بیاورد، حادثه حسن علیهای مثل صلح امامحادثه

 «کربال اتفاق خواهد افتاد.

حسن مجتبی)ع( و ام معظم رهبری با صراحت نظر خود را در مورد صلح ظالمانه و تحمیلی به امامدر حالی که مق

ها و کلمات، ایشان را موافق اند، چرا باید با بازی کردن با واژهانطباق نداشتن آن با شرایط کنونی جامعه را بیان کرده

حسن)ع( و امرهبری در مورد صلح تحمیل شده به امنرمش قهرمانانه که  با پذیرش صلح حسنی معرفی کنیم؟ آیا واژه

های ظالمانه و تحمیلی آمریکا خواهیاند، به این معنا است که امروز ما باید زیادهای به کار بردهدر مورد مذاکرات هسته

در مظان  ولت رادرا بپذیریم؟ مشابه دانستن شرایط امروز ایران با شرایط دوران امام حسن مجتبی)ع(، در اولین قدم 

اندرکاران امور مجبور شدند صلح تحمیلی )ع( در اثر خیانت مسئولین و دستحسن مجتبیدهد. زیرا اماماتهام قرار می

جمهوری امروز در دولت و ظالمانه معاویه را بپذیرند. مسئولینی که با کاخ سبز معاویه در ارتباط بودند. آیا آقای رئیس

جمهور شرایط جامعه و مردم ما را مشابه آیا آقای رئیس سفید مرتبط باشد؟با کاخکسی را سراغ دارند که مخفیانه 

کس حاضر نبود برای یاری امام به صحنه آید؟ چرا باید سپاه و ارتش دانند که هیچشرایط جامعه زمان امام مجتبی می

 5«آیا ملت ایران فدایی راه والیت نیست؟ اند، نادیده بگیریم؟طلبو بسیج و نیروی انتظامی را که میلیونها رزمنده شهادت



خواهد که انسان برای مصالح جامعه شهامت بسیار زیادی می»گوید: نیز می 96حسن روحانی مجددًا در خرداد ماه 

خود، رد و با صلح دشمنان دست صلح دراز کند. امام حسن)ع( برای دین خدا و امت اسالم این کار را کاسالمی در برابر 

 6«یدان جنگ بود.متر از شمشیر و نیزه در ای را تحمل کرد که بسیار دردناکنیزه شمشیر و

شان از جناب آقای حسن روحانی که مدعی هستند جزو پیروان امام خمینی بوده اند، خوب است به تعبیری که ای

ضیه ققصه امام حسن و »فرماید: کنند، توجه فرمایند. امام خمینی در این باره میماجرای صلح امام حسن )ع( می

و جمع شده صلح، این هم صلح تحمیلی بود؛ برای اینکه امام حسن، دوستان خودش، یعنی آن اشخاص خائنی که دور ا

 به ما بودند، او را جوری کردند که نتوانست خالفش بکند، صلح کرد؛ صلح تحمیلی بود. این صلحی هم که حاال

ایت، به حسب نقل، معاویه به منبر رفت و گفت که ه صلح کردند، به حسب رواینک خواهند بگویند، این است. بعد ازمی

هایی که گفتم، من قرار دادم زیر پایم. صلح تحمیلی که در عصر امام حسن واقع شد، آن حکمیت تحمیلی تمام حرف

کند به می گر درست شد، این ما را هدایتکه در زمان امیرالمؤمنین واقع شد، و هر دویش به دست اشخاص حیله

  7«اینکه نه زیر بار صلح تحمیلی برویم و نه زیر بار حکمیت تحمیلی.

دانند. ثانیاً آن یعنی اوالً امام خمینی، ماجرای صلح امام حسن )ع( را یک صلح تحمیلی ـ و نه یک صلح مطلوب ـ می

د که ما نباید زیر بار صلح تحمیلی گیرنتیجه میدانند. ثالثاً نرا محصول خیانت برخی یاران و اطرافیان آن حضرت می

کند که ما نیز مانند امام حسن و حکمیت تحمیلی برویم. اما حسن روحانی درست برعکس امام خمینی، توصیه می

 باید تن به صلح و سازش تحمیلی بدهیم!

ما به دالیل اد باید توجه داشت که امام حسن )ع( ابتدا قصد لشگرکشی همه جانبه برای مقابله با معاویه را داشتن

تدا با سپاهی سی مختلف )نظیر خیانت کارگزاران، عدم حمایت مردم از امام و..( صلح را پذیرفتند. ایشان از همان اب

ند از ابتدا طراحی فرآی"هزار نفره در ساباط مدائن، آماده جنگ با لشگر معاویه شده بودند؛ لذا صلح امام حسن )ع( یک 

. تعداد "راهبردی"بود نه  "تاکتیکی "بود. به عبارت دیگر نرمش قهرمانانه امام  "شرایطنتیجه "نبود بلکه صلح  "شده

کردند یمیاران و شیعیان حضرت در آن مقطع بسیار کم شده بود و در خود سپاه امام حسن)ع( علیه حضرت توطئه 

. در این وضعیت، به وی پیوستند و حتی قصد ترور ایشان را داشتند و حتی بخشی از این لشگر از معاویه پول گرفتند و

شوند و یر میامام مالحظه کردند که اگر وارد جنگ شوند، در مدت کوتاهی سپاه شان فرو می پاشد و خودشان نیز اس

 دیگر از اسالم اثری باقی نمی ماند.

از تصمیم  تر، سخت "صلح"بی تردید تصمیم گیری برای »آقای روحانی در بخشی دیگر از سخنرانی خود گفته بودند: 

دو گانه صلح و  طرح«. است و آمادگی برای نثار آبرو، مهم تر از نثار جان و خون در راه خدا است "جنگ"گیری برای 

خواهد نمود  در میان جامعه، این انگاره را در اذهان ایجاد "جنگ طلب"و  "صلح طلب"جنگ، برای ایجاد دو جریان 

ه جریان لیبرال کاین همان دوگانه ای است  8 .د، الجرم باید سراغ جنگ رفتکه اگر صلح ـ به هر قیمتی ـ منعقد نگرد

 غربزده و مرعوبین سازشکار، درصدد القای آن به جامعه هستند. 

این جای تاسف دارد که افرادی با تفکرات دشمنان »گوید: سردار علیرضا افشار، در پاسخ به سخنان حسن روحانی می

یند امام محتبی)ع( صلح کرد پس ما هم باید به دنبال صلح باشیم. صلح امام حسن)ع( گوبرخی می .کنندهمراهی می

اند که شد... مگر نیروهای مسلح مردهبه دلیل خیانت فرماندهان ایشان بود و اال آن بزرگوار مجبور به این کار نمی



نیز ملت ایران عاشق والیتند، از  رهبری عزیز تنها بماند که مجبور به صلح شود؟ امروز سپاه و کل نیروهای مسلح و

  9«این رو نباید شرایط امروز را با زمان امام مجتبی)ع( یکی دانست.

برای توجیه نرمش یکسویه با آمریکا، از صلح امام حسن )ع( »ای در روزنامه کیهان نوشت: محمد ایمانی نیز طی مقاله

ها رسیدند؛ یی دشمن از مادر تحریمیران، به نقطه رونماها بود که برخی مدگفتند و هورا کشیدند... با همین تحریف

کشند! مذاکره ]برجام[ مغلوبه شد، همان هنگام که شما به وعده و وعید اما همچنان مادر مذاکره را به رخ می

  10«ها ]اوباما و کری[ دل سپردید.عمروعاص

گوید، قصد دارد کدام م حسن )ع( سخن میحسن روحانی تا کنون مشخص نکرده هنگامی که از الگو گیری از صلح اما

برخی اطرافیان  نقش را بازی کند؟ نقش برخی اصحاب که از دشمن پول گرفتند تا امام را وادار به صلح کنند، یا نقش

 که بنا داشتند تا امام را تحویل معاویه دهند؟!

، برای آنکه کنار 96ها در مهر سال تحصیلی دانشگاه: حسن روحانی در آیین آغاز رسمیمعاهدات پیامبر )ص( – 3

گویند که چرا عده ای به ما می»گفت: نگذاشتن توافق برجام علیرغم عهدشکنی های متعدد آمریکا را توجیه کند، 

گرفتند، د. این عده اگر شاید در زمان پیامبر )ص( نیز بودند به پیامبر گرامی اسالم )ص( ایراد میاعتماد و مذاکره کردی

تو معاهدات فراوانی با کفار بستی که هر دفعه هم آن را "چرا که در قرآن مجید خطاب به پیامبر )ص( آمده است؛ 

نقض عهدهای متعدد باز هم نسبت به آن اقدام  شود به پیامبر )ص( ایراد گرفت که چرا با وجودآیا می "نقض کردند.

کند حیثیت و اعتبار خود را زیر نمودند؟ پای عهد ایستادن به ضرر متعهد به توافق نیست. کسی که نقض عهد میمی

  11«برد و ما راه درست را انتخاب کردیم.سوال می

 باره این مطالب نکاتی قابل تامل است؛ در»نویسد: وحانی میرای در مورد این ادعای آقای سایت الف در مقاله

ای به او اعتراض کردند چرا رفتید مذاکره کردید، بدون اینکه بگویند این عده دعی است که عدهمرئیس جمهور  -الف 

ه دولت سچه کسانی هستند؟! هیچ منتقدی تا کنون چنین حرفی نزده که چرا رفتید مذاکره کردید؟! مذاکرات در 

ای بوده و هیچ کس هم به نفس مذاکره ایرادی نداشته است. د و دولت فعلی در مورد مناقشه هستهنژاخاتمی، احمدی

اهای گذشته به لذا متهم کردن منتقدین به مخالفت با پیامبر )ص( صحیح نیست و آن را در زمره تکرار ناروا و ناسز

 .منتقدین باید ارزیابی کرد

داند اما از قرائت دو آیه بعدی که حکایت نفال، نقض عهد کفار را طبیعی میسوره ا 56ا اشاره به آیه برئیس جمهور  -ب

کند. دو آیه بعد تکلیف پیامبر )ص( را در مورد نقض عهد کفار مشخص از برخورد با نقض عهد کفار دارد پرهیز می

 کند؟کند. چرا رئیس جمهور از این تکلیف یاد نمیمی

کند. پس باید تکلیف آمریکا نقض عهد کرده و به پیمان برجام عمل نمی رئیس جمهور در همین مطلب اعتراف دارد

اگر آمریکا تخلف کند همه  "گوید؛ خود را در دو آیه بعدی جستجو کند، اما او با غفلت از رهنمود قرآن در این باره می

آمریکا نقض عهد و تخلف کرده شود هنوز روحانی تردید دارد از این گزاره معلوم می "کنند. دنیا آمریکا را محکوم می

ترین برخوردها در  است. اگر هم تخلف کند او منتظر این است که دنیا او را محکوم کند! اوالً دنیا آمریکا را در ظالمانه

یکصد سال اخیر به ویژه در جنگ جهانی دوم محکوم نکرده است. ثانیاً اگر هم کرده باشد این چه نفعی برای ما دارد؟ 

نقض پیمان کفار در قرارداد با پیامبر  ایران از نقض عهد را چه کسی باید پرداخت کند؟ قرآن در موردهای خسارت

یافتى با ]عقوبت[ آنان کسانى  پس اگر در جنگ بر آنان دست»دهد: )ص( در دو آیه بعدی این گونه راهبرد نشان می
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را که در پى ایشانند تار و مار کن، باشد که عبرت گیرند. و اگر از گروهى بیم خیانت دارى ]پیمانشان را[ به سویشان 

 « تا طرفین[ به طور یکسان ]بدانند که پیمان گسسته است[ زیرا خداوند، خائنان را دوست نمى دارد.بینداز ]

ظفند در صورت ظهور مسلمانان مو - 1 :نویسدسوره انفال می 58و  57هاشمی رفسنجانی در تفسیر خود از آیات 

 .عتبار بشمارنداا و آن را بی شکنی، معاهدات فیمابین را الغبر پیمان ای حاکی از تصمیم کافراننشانه

 .ننداعتبار دانستن معاهده را به اطالع دشمن برساغو و بیل - 2

باید به احتمال وقوع خیانت از سوی کفار ترتیب اثر داده و نباید برای تصمیمات الزم در ه اسالمیرهبران جامع - 3

 .انتظار وقوع خیانت باشند

برخورد کنند. خداوند، خائنین را دوست ندارد. تو ای پیامبر )ص( موظف  شکن همانند خود اوبا دشمن پیمان  - 4

 .هستی معاهده را لغو کنی تا راه برای نبرد با آنان باز شود

ای ز جانب خدا فرمان یافت تا در صورت تسلط بر یهودیان پیمان شکن و جنگ آفرین، آنان را به گونهاپیامبر )ص(  - 5

 .ه شدن دیگر دشمنان فراهم آیدمجازات کند که زمینه پراکند

ش آگاه ساخت خداوند، پیامبر )ص( را از وقوع نبردی میان مسلمانان و یهودیان پیمان شکن، پیش از واقع شدن – 6

 .و تسلط مسلمانان بر یهودیان را بشارت داد

 .تالشی شدن جبهه کافران و پراکنده ساختن آنان، تکلیفی بر عهده اهل ایمان استم - 7

آفرین علیه پیامبر )ص( و جامعه اسالمی، از اهداف فرمان خداوند برت گرفتن از سرنوشت پیمان شکنان جنگ ع - 8

 .بر شدت مجازات آنان است

کند، در مورد نقض پیمان و نحوه برخورد با پیمان ها به قرآن استناد میاگر آقای روحانی در بستن پیمان با آمریکایی

تابد، حداقل به ترجمه و تفسیر آقای د؛ و اگر هیچ تفسیری از قرآن را در این باره بر نمیشکنان هم به قرآن استناد کن

  .هاشمی رفسنجانی عمل کند

گانه  8دهای از زمان بدعهدی و نقض پیمان آمریکا در برجام، هیچ قول، فعل و تقریری که حکایت از عمل به رهنمو

سی دیده سوره انفال باشد، از رئیس دولت و دستگاه دیپلما 58و  57آقای هاشمی رفسنجانی در تفسیر آیه های 

  12«شود.نمی

 ع()مبنای والیت امیرالمومنین  - 4

حکومت »فت: گ، در مراسم افطاری با اهالی رسانه درباره حکومت حضرت علی )ع( 96خرداد  17حسن روحانی در تاریخ 

ها فرمودند که که ایشان در برابر اصرار مردم به آن علی)ع( با خواست و اصرار مردم تشکیل شد و این در حالی بود

فتند که اگر گحکومت عدل من برای شما سنگین است و باید به سراغ فرد دیگری بروید، اما در عین حال این را نیز 

نای خواهم بود. مب شما مردم فرد دیگری را انتخاب کنید، من در اطاعت از او که شما مردم آن را برگزیدید، اولین نفر

 « حکومت از دیدگاه علی )ع( نیز انتخاب و نظر مردم بود.



هایی مختلفی داشت. آیت اهلل این سخنان روحانی ـ که باز هم تالشی برای تحریف قضایای صدر اسالم بود ـ بازتاب

است که  ن گفتهیکی از دولتمردا»مکارم شیرازی با نقد سخنان روحانی، این اظهارات را عجیب خواند و اظهار داشت: 

ف عجیبی است، مبنای والیت از دیدگاه امام علی)ع( نظر مردم بود و دموکراسی میراث این امام معصوم است، این حر

کند، رسول یین میاو یک صفحه از نهج البالغه را دیده و بقیه را ندیده است. نباید بگوییم که حاکم را رأی مردم تع

های دهد و کتابا است و خداوند به هر کسی که خواست، والیت میاکرم)ص( فرمود که تعیین جانشین من با خد

مردم  زیادی در خصوص غدیر نوشته شده است. دموکراسی برای غرب است و حتی این نوع حکومت، حکومت مردم بر

دم را رسد، در آمریکا افراد با ثروت و تبلیغات، مغز مردرصد رای از مردم به ریاست می 25نیست، گاهی یک نامزد با 

  13«آورند.دهند و رای میشستشو می

اونان وزارت در جمع وزیر و مع 96دی ماه  18: آقای روحانی روز انتقاد از پیامبر )ص( و ائمه معصومین )ع( – 5

معصوم  همه باید انتقاد بشوند. استثنا نداریم، تمام مسئولین در کشور قابل نقد هستند، ما در کشور»گوید: اقتصاد می

داد. دیگر باالتر شود نقد کرد. پیامبر )ص( هم اجازه نقد میوقت هم می نداریم. اگر یک وقتی امام زمان ظهور کرد، آن

شد روبروی پیامبر )ص( و کرد، طرف بلند میاز پیامبر )ص( که در تاریخ نداریم. وقتی پیامبر )ص( یک صحبتی می

انتقاد  "نظر من است"گفت: ص( میاگر پیامبر ) "یا وحی است؟زنی نظر خودت است حرفی که داری می "گفت: می

  14«. ما در زمان حکومت معصوم هم نقد داریم!"من قبول ندارم "گفت: کرد و میمی

 در این خصوص نکاتی هست؛»نویسد: حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان، با اشاره به جمالت فوق می

شود وقت هم میاگر یک وقتی امام زمان ظهور کرد آن "انی از این جمله که الف ـ ممکن است گفته شود منظور روح

توان به مسئوالنی که در دولت ایشان الزمان )ارواحنا له الفداء( نیز میآن است که در حکومت حضرت صاحب "نقد کرد

ر، راه را بر این برداشت جمهوهستند، انتقاد کرد! و منظور روحانی نقد خود حضرت نبوده است. ولی ادامه سخن رئیس

توان زمان سالم اهلل علیه را هم میامامـ  تجیر باهللدهد که منظور روحانی آن است که ـ نسوضوح نشان میبندد و بهمی

ز پیامبر)ص( که در تاریخ نداریم. وقتی پیامبر)ص( یک دیگر باالتر ا "گوید: جمهور در ادامه مینقد کرد! چرا که رئیس

زنی نظر خودت است یا وحی گفت: حرفی که داری میشد روبروی پیامبر)ص( و میرد، طرف بلند میکصحبتی می

! این بخش از اظهارات روحانی "گفت: من قبول ندارم کرد و میست، انتقاد میگفت: نظر من ااست؟ اگر پیامبر)ص( می

 امبر خدا)ص( هم قابل نقد است!!مام زمان)عج(، بلکه پیادهد که از نگاه وی، نه فقط به وضوح نشان می

حرفی که "پرسیدند اند که به قول آقای روحانی از آن حضرت میب ـ اینکه در زمان رسول خدا )ص( کسانی بوده

کند و ر دوران آن حضرت)ص( حکایت میدفقط از یک ماجرا و رخداد  "زنی نظر خودت است یا وحی است؟داری می

اهلل )ص( اند که برخالف دستور خدا و نص صریح قرآن، در مقابل نظر رسولانی بودهدهد در آن هنگام نیز کسنشان می

ها نشانه آن نیست جمهور در پی به اصطالح اثبات آن بوده است، این پرسشاند. علیرغم آنچه رئیستابع محض نبوده

نان را قابل تقدیر! دا )ص( پرسش آخکه پیامبر خدا )ص( هم قابل نقد است! و باید از آقای روحانی پرسید که آیا رسول

آور است که آقای اند؟! تعجباند؟ یا به حال آنها تاسف خورده و از ضعف ایمانشان متاثر شدهو ضروری دانسته

 !)ع( را از کجا آورده است؟وحانی است، مجوز نقد معصومینرجمهور که خود یک رئیس

ای روشن و السالم، به اندازهع آن، اطاعت از ائمه اطهار علیهمج ـ در کالم خدا، اطاعت محض از پیامبر)ص( و به تب

از روی  و َما یَْنطِقُ عَنِ الْهَوَى، انْ هُوَ إِلَّا وَحٌْی یُوحَى / * پذیر است.بدیهی است که درک و فهم آن به آسانی امکان



ما آتاُکُم الرَّسُوُل  * 4و3ت گوید به وی وحی شده است. سوره نجم، آیاگوید، بلکه آنچه میهوی و هوس سخن نمی

فَخُذُوُه وَ ما نَهاکُْم َعنْهُ فَانْتَهُوا / آنچه رسول خدا)ص( به شما داد، بگیرید و از آنچه نهی کرد، دوری کنید. سوره حشر، 

لَهُُم الْخِیَرَُۀ مِنْ أَمْرِهِْم وَمَنْ یَعِْص اللَّه وَرَسُولَُه َو مَا َکاَن ِلمُؤْمِنٍ وََلا مُؤْمِنَۀ إِذَا قَضَى اللَُّه وَرَسُولُُه أَمْرًا َأنْ َیکُونَ  * 7آیه 

اش به کارى فرمان دهند، براى آنان در فََقدْ ضَلَّ ضَلَالًا / و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستاده

راهى آشکارى گردیده است. سوره اش را نافرمانى کند، قطعاً دچار گمکارشان اختیارى باشد؛ و هر کس خدا و فرستاده

چون و چرا از پیامبر خدا و امامان معصوم اشاره به این نکته ضروری است که اطاعت بیهمین جا  .36احزاب، آیه

السالم، در پی اعتقاد عقالیی به برانگیختگی آنان از سوی خداوند تبارک و تعالی است که خالق بندگان، دوستدار علیهم

بختی آنهاست، با خبر است و این با اطاعت کور از این و آن تفاوت بنیادین کننده سعادت و نیکضمینآنان و از آنچه ت

 .دارد

داند، که خود تاکنون هیچ نقدی را از سوی هیچ منتقدی آقای روحانی در حالی حتی پیامبر خدا را هم قابل نقد می د ـ

سواد، بی " جمهور، به منتقدان تاخته است! که از آن جمله است؛بر نتافته و با اهانت و ناسزاهای دور از شأن یک رئیس

فکری، بیکار، متوهم،  قانون، مستضعفبر، بیصفت، حسود، بزدل، ترسو، جیبشناسنامه، مزدور، کاسب تحریم، کودکبی

باف، ، منفیبازحجری، هوچیمانده، تازه به دوران رسیده، عصرگر، خرابکار، عقبور در فساد، سوءاستفادهغوطه

، یعنی 1394! آقای روحانی در آذرماه سال "آفرین، ناشکر، باید به جهنم بروند، انقالبیون نفهم، یک مشت الت و... یأس

دوران نقد و انتقاد که در جای خودش "گوید: گوی تلویزیونی میویک ماه قبل از تاریخ اجرای برجام، در یک گفت

اکنون جای این سؤال است که وقتی کمترین انتقادی را از سوی  "برجام ندارد!! ارزشمند بود، دیگر جایی در زمینه

گویید، چگونه پذیرید و نقد آنها را با ناسزا پاسخ میکسانی که امروزه به وضوح مشخص شده حق با آنان بوده است، نمی

 15«دهید حتی پیامبر اکرم)ص( را هم قابل نقد معرفی کنید؟!به خود اجازه می

ای اظهار  اهلل یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در پاسخ به سخنان حسن روحانی، طی اطالعیهآیت 

ها سخنانی از بعضی از مسئوالن مبنی بر جواز نقد پیامبر اعظم )صلی اهلل علیه و آله و سّلم( و این روز»داشت: 

از مسلّمات اعتقادی که محل اجماع قاطبۀ مسلمین و  د که بار دیگر یکیمعصومین )صلوات اهلل علیهم( شنیده شائمه

اند... خطاناپذیری و عصمت رسول اکرم همچنین یکی از اصول ضروری مذهب حقه تشیع اثنا عشری است را منکر شده

ها آیه قرآن کریم بر عصمت رسول در گفتار و رفتار نیز از مسّلمات دین اسالم و مورد اتفاق قاطبۀ مسلمین است و ده

اناپذیری امامان از اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( بلکه بر عصمت قاطبه پیامبران الهی به صراحت داللت دارند. خط

تر فراوانی نظیر حدیث اهل بیت )سالم اهلل علیهم( نیز در آیات قرآن کریم از قبیل آیۀ تطهیر، و در روایات صحیح و متوا

ها روایت مسّلم الصدور دیگر به اثبات لیه مذاهب و فرق اسالمی است و دهثقلین که مورد اتفاق قاطبۀ مسلمین و ک

لسالم( مخالفت بنابراین، نفی عصمت رسول اکرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( و ائمه معصومین )علیهم ا .رسیده است

  16«صریح با اسالم و مذهب تشیّع است.

و مذهب  انی، با نظراتی که مطرح کرده، در واقع اسالممعنای سخنان آیت اهلل یزدی آن است که جناب حسن روح

 تشیع را به زیر سؤال برده است. 

کسی که تحصیل کرده باشد، کسی که اهل مطالعه باشد، »دارند: آیت اهلل حسینی میالنی نیز در همین رابطه اظهار می

ر پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( که کند به حرف آن اعرابی که بعد از واقعه غدیر آمد اعتراض کرد بآیا تمسک می



نازل شد و این آدم  "واقع  سأل سائل بعذاب "این کالمی که گفتید از خودتان هست یا از خدا؟ آن وقت آیه مبارکه 

جا به درک رفت. اوالً این اعتراض بود، ثانیًا انتقاد نسبت به کالم معصوم اعم از امام و نبی و مالئکه راه ندارد. همان

  17«گوید؟نتقاد برای سنجش حق از باطل بود، مگر معصوم باطل میا

نقد ائمه از ناحیه کسانی است که به مقامات ائمه آشنا »دارند: آیت اهلل شب زنده دار نیز در همین زمینه اظهار می

ا ندارد که ما عقاید معننبودند و یا ریگی به کفش داشتند. ائمه که نقد ندارند. آنها معصومند. پیامبر معصوم بود. این 

شد این مطالب تکرار شیعه را مورد هجمه قرار بدهیم. ما نسبت به عقاید شیعه با احدی رودربایستی نداریم و اگر بنا با

قابل مطور که قبالً هم شبیه این مطلب نسبت به موال امیرالمومنین)ع( بیان شده بود، بدانند که حوزه در بشود، همان

کنید؟ معلوم د شیعه مناقشه میست... و اّلا شما چه جایگاهی داشتید که حاال هر روز درباره عقایها برخواهد خاآن

  18«زنید؟زند. این چه حرفی است که میها را میسواد این حرفاید. آدم بیشود در حوزه درستان را درست نخواندهمی

شود وب میین )ع(، در واقع بدعت در اسالم محسسخنان جناب حسن روحانی در جواز نقد پیامبر )ص( و ائمه معصوم

ان محترم سه نفر حفظ آبرویش»و پیامبر اکرم )ص( تکلیف بدعت گزار را مشخص کرده است؛ آنجا که می فرمایند: 

  19«نیست: اول کسی که مرتکب فسق آشکار شود. دوم پیشوای ظالم. سوم بدعت گزار.

ز امنیت و ایمان زاری را به باد نکوهش گیرد، خداوند دل او را سرشار اکسی که بدعت گ»و در جای دیگر می فرمایند: 

  21«دهد.ر امان قرار میدکسی که به یک بدعت گزار اهانت کند، خداوند او را در روز قیامت »و نیز:  20«گرداند.می
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 اسالم رحمانی، پوشش جدید اسالم آمریکایی

دالی با هدف را بعنوان گفتمان اعت اسالم رحمانی در تالش است که ،جریانی مرموزانه از درون دولت مدعی اعتدال

ب اسالمی تحمیل اهلل و اسالم ناب محمدی ـ صلی اهلل علیه و آله و سلم ـ بر گفتمان انقال تحریف گفتمان حضرت روح

هان را معادل جزیرا گفتمان اسالم رحمانی، شیطان بزرگ ـ آمریکا ـ را کدخدا و عاشورا را درس مذاکره، و  نماید؛

  1داند!مریکا میآ

ما باید »، گفت: 93المللی وحدت اسالمی در دی ماه در این رابطه، حسن روحانی در بیست و هشتمین کنفرانس بین

دگی کنیم. باید به اسالم رحمانی، اسالم معتدل، و اسالم اعتدالی را به جهان معرفی و در برابر افراط و خشونت ایستا

 2«گر قرار بگیریم.خشونت نیست، بلکه دین مماشات و مداراست و ما باید در کنار یکدیدنیا بگوییم اسالم دین افراط و 

پیامبر  پیامبر )ص(،» :نیز اظهارداشت 94سالمی در دی ماه االمللی وحدت روحانی در بیست و نهمین همایش بین

فی کردند... ی حسن خلق معررحمت و اسالم دین رحمت است. اسالم دین محبت و برادری است و پیامبر اسالم را دارا

ان خواهیم به ندای پیامبر اسالم )ص( پاسخ مثبت دهیم، همه باید در حد خودمان در این شرایط فریادماگر ما امروز می

 3«فریاد وحدت و پایان خشونت و معرفی اسالم رحمانی و سیره پیامبر برای جهانیان باشد.

ی تبریک حلول ماه مبارک رمضان، خطاب به سران کشورها ، با95خرداد  18حسن روحانی همچنین در تاریخ 

ای خشن و نادرست از اسالم واقعی، میراث در این برهه حساس از تاریخ مسلمانان که ارائه چهره»نوشت: اسالمی

کند، ضرورت دارد با مشارکت جمعی تاریخی تمدن و حکمت اسالمی و همزیستی ما با پیروان سایر ادیان را تهدید می

یان ارائه کنیم همدلی و همبستگی، تصویری واقعی از اسالم رحمانی، اسالم صلح و دوستی و برادری، به تمامی جهانو 

  4«گری پیشگام شویم.و در ساختن جهانی عاری از خشونت و افراطی

شعارهایی  یک گاهی»می فرمایند:  1394تیر  20مقام معظم رهبری، در پاسخ به این اظهارات حسن روحانی، در تاریخ 

ی چیزهایی که اخیراً خیلی رایج شده و انسان ظاهر اسالمی که باطناً اسالمی نیست؛ از جملهشود، شعارهای بهداده می

ی قشنگی است، هم اسالمش قشنگ است، ]است[؛ خب، کلمه "اسالم رحمانی "ها، ها و در گفتهشنود در نوشتهمی

 "اسالم رحمانی"این تعبیر  ها و نوشتجات و اظهاراتها که در حرف. بعضیاش قشنگ است؛ امّا یعنی چه؟..هم رحمانی

ای است برای کند که این اسالم رحمانی، یک کلیدواژهکند و خوب احساس میبرند، انسان مشاهده میرا به کار می

.. اگر اسالم رحمانی شود.عنی آن چیزی که در غرب به آن لیبرالیسم گفته میی از لیبرالیسم، یگرفتهمعارف نشئت 

دهم و ی به این است، این، نه اسالم است، نه رحمانی است؛ مطلقاً. تفکّر لیبرالیستی از تفکّر اروپای قرن هجاشاره

. چون خدایی نوزدهم ـ یعنی زیربنای فکری اومانیستی که نفی معنویت و خدا و مانند اینها است ـ سرچشمه میگیرد

 5«ای است.نیست، پس سلیقه



کنند، کسانی هستند که دل خوشی از مشی انقالب اسالمی ده افرادی که با آگاهی، از اسالم رحمانی صحبت میعم

بیل ندارند و با طرح قدر ابعاد مبارزه با استکبار، دفاع از مظلومان و مستضعفان و پیشه کردن عدالت و مفاهیمی از این 

 تند.مفاهیمی همچون اسالم رحمانی، در حال عقده گشایی هس

ومت در مسیر واکنش مخالفان اسالم در برابر تحوالت سریع منطقه به سمت بیداری اسالمی، و قدرت یافتن جبهه مقا

خواهی های بدلی از اسالم است که هم حسّ اسالممبارزه با صهیونیسم و به برکت گفتمان اسالم سیاسی، طراحی نسخه

، یبدل ایه ف صهیونیسم در منطقه کمک کند. یکی از این نسخهجوانان را تا حدودی پس نزند و هم به تأمین اهدا

 اسالم رحمانی است. 

نظری باعث خواهد شد حتی دشمنان طبیعی است که وقتی اسالم فقط از دریچه رحمانیت صرف دیده شود، این تنگ

که بر اساس  ر حالیرا نتوان به دیده دشمنی نگریست و بایستی با آنها هم سخن از دوستی و مودت و رحمت سرداد! د

آمیز، شامل دشمنان اسالم و کفاری که قصد دشمنی دارند و دشمنی های اسالمی و قطعیات دین، نگاه مودتآموزه

طلبانه خود را های لذتآورند، بازتاب گرایششاید بسیاری از کسانی که به اسالم رحمانی روی می .شودورزند، نمیمی

بخش اسالم های لذتپذیرند که توان عمل به همه اسالم را ندارند و به جلوهبه ناچار میطلبان عوام دهند. رفاهبروز می

زنند. اما خواص و کنند و از عمل به تکالیف مثل جهاد و عبادت و ایثار و... با اذعان به فسق خود سربازمیبسنده می

کنند. پا میوتوجیه فقهی و دینی هم دست طلبی خود،کرده، برای فسق و لذتطلب، تنها به فسق اکتفا نعالمان رفاه

شدند؛ اما کند منکر میتوانستند، حتی اصل اسالم را که بساط عیش و عشرتشان را تهدید میطلبان اگر میاین راحت

 .آورندبرای آبروداری، به طرح اسالم فقط رحمانی روی می

مندی ها در ارزش آزادی و ارزشمندی بهرههمه ارزش تساهل و تسامح از ارکان و نتایج لیبرالیسم است. در لیبرالیسم

شود و بر این اساس، هرگونه عتاب و عقاب اخروی و یا مجازات و قاطعیت دنیوی در اجرای از آن در این دنیا خالصه می

 شود در حالی که خداوند،که در اسالم رحمانی، بر صفت رحمانیت تاکید میتوجهی است؛ چنانحق و عدالت مورد بی

که خدای شوند. ضمن آنشدیدالعقاب و قهار و منتقم نیز هست و اساساً این صفات هم ذیل رحمت الهی تعریف می

ن مسیر، به رحمان با همه خالئق، رحیم به مؤمنان نیز هست. در اسالم رحمانی، از اجرای شریعت و قاطعیت در ای

آن دریای رحمت، الگوی قاطعیت در اجرای شریعت  السالم،شود؛ در حالی که علی علیهسبعیت و خشونت تعبیر می

  6نیز بود.

دانستند و در ادبیات باید گفت که حضرت امام )ره( به نوعی انقالب اسالمی ایران را در مقابل این برداشت از اسالم می

فضای لیبرالیسم  خویش از اسالم اصیل و وحیانی، با نام اسالم ناب محمدی، و از اسالم رحمانی که برگرفته از تلفیق

ای از اسالم آمریکایی، یعنی توان شعبهکردند. در واقع اسالم رحمانی را میبا اسالم است، به اسالم آمریکایی یاد می

های داشت و طیف همان اسالمی که مورد نهی صریح امام قرار داشت، تلقی کرد. اسالم آمریکایی البته ابعاد گوناگونی

 قت کنید:های تند و صریح حضرت امام قرار گرفتند. به این موارد دهمه مورد خطاب گرفت کهبسیاری را در برمی

اند که از یک هاى فتنه و جاسوسى مبدل شدهبینند که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانونمگر مسلمانان نمى»

هاى علمى و شعور حوزهنماهاى بیطرف اسالم اشرافیت، اسالم ابوسفیان، اسالم مالهاى کثیف دربارى، اسالم مقدس

داران دانشگاهى، اسالم ذلت و نکبت، اسالم پول و زور، اسالم فریب و سازش و اسارت، اسالم حاکمیت سرمایه و سرمایه



کنند؛ و از طرف دیگر، سر بر آستان سرور خویش، ها، و در یک کلمه، اسالم آمریکایى را ترویج مىبر مظلومین و پابرهنه

 (82، ص: 21)صحیفه امام، ج« گذارند.جهانخوار، مىآمریکاى 

لمانان پابرهنه راه مبارزه با اسالم آمریکایى از پیچیدگى خاصى برخوردار است که تمامى زوایاى آن باید براى مس»

اب محمدى، و هاى اسالمى، مرز بین اسالم آمریکایى و اسالم نمتاسفانه هنوز براى بسیارى از ملت روشن گردد؛ که

درد، کامالً مشخص خدانشناس و مرفهین بى داراننماهاى متحجر و سرمایهاسالم پابرهنگان و محرومان، و اسالم مقدس

رو وجود نشده است. و روشن ساختن این حقیقت که ممکن نیست در یک مکتب و در یک آیین، دو فکر متضاد و رودر

 ( 122، ص: 21امام، ج)صحیفه « داشته باشد، از واجبات سیاسى بسیار مهم است.

ند و در خدمت به مردم شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانى رأى دهند که متعبد به اسالم و وفادار به مردم باش»

ن زمین، اسالم آنان احساس مسئولیت کنند، و طعم تلخ فقر را چشیده باشند، و در قول و عمل مدافع اسالم پابرهنگا

، مدافع اسالم طینتان عارف، و در یک کلمهجو، اسالم پاکتاریخ، اسالم عارفان مبارزه مستضعفین، اسالم رنجدیدگان

دارى، اسالم مستکبرین، اسالم افرادى را که طرفدار اسالم سرمایه ناب محمدى ـ صلى اهلل علیه و آله و سلم ـ باشند. و

ى هستند، طرد و در یک کلمه، اسالم آمریکای طلبان،طلبان، اسالم فرصتدرد، اسالم منافقین، اسالم راحتمرفهین بى

 7( 12، ص: 21)صحیفه امام، ج« نموده و به مردم معرفى نمایند.

رد و بی سوزی اسالم آمریکایی، اسالم انسان های بی د» می فرمایند: 1368تیر  14مقام معظم رهبری نیز در تاریخ 

رای زراندوزی دین را همچون سرمایه تجار، وسیله ای ب است که جز به خود و رفاه حیوانی خود نمی اندیشند؛ خدا و

شی دانند و همه ی آیات و روایاتی را که برخالف میل و منفعت شان باشد، بی محابا به زاویه فرامویا قدرت طلبی می

وم و کنند. اسالم آمریکایی، اسالم سالطین و رؤسایی است که منافع ملت های محرمی افکنند و یا وقیحانه تأویل می

کنند و در مقابل، به حمایت آنان برای ادامه حکومت و مظلوم خود را در آستانه آلهه ی آمریکایی و اروپایی قربانی می

 « قدرت ننگین خود چشم می دوزند.

وجهل ها و ابوسفیان اسالم ناب، اسالمی است که باید ابوجهل ها از آن بترسند. اگر اسالمی بود که اب: »1368اسفند  10

 «.از آن نترسیدند و با آن دشمن نبودند، باید در اسالم بودنش شک کنیم ها

رحذر باشید و از عَلم داران اسالم آمریکایی، چه در لباس عالم دین و چه در موضع سیاستمدار ب: »1370خرداد  26

 « آنان را در سخن و اشاره و جهت گیری شان متهم کنید و هرگز درصدد جلب کمک آنان نباشید.

، و چه از نوع به اسالم مطلوب واشنگتن و لندن و پاریس بدبین باشید؛ چه از نوع الئیک و غربگرا: »1390بهمن  14

کند، ولی با مذاهب اسالمی دیگر بی رحمانه مواجه متحجر و خشن آن. به اسالمی که رژیم صهیونیستی را تحمل می

ی در داخل به جنگ های قبیله ای و مذهبی دامن می زند کند، ولاز میشود، دست آشتی به سوی آمریکا و ناتو درمی

شید که شما را به دام و اشدّاء با مؤمنین و رحماء با کفار است، اعتماد نکنید. به اسالم آمریکایی و انگلیسی بدبین با

 « سرمایه داری غرب و مصرف زدگی و انحطاط اخالقی می کشانند.

سازد، در خدمت هدف های سازد، با صهیونیسم میت که با طاغوت میاسالم آمریکایی، اسالمی اس: »1393تیر  8

 «.گیردآمریکا قرار می



سالم بر نوکرى اجانب اسالمِ آمریکایى، پوشاندن لباس ا»نیز می فرمایند:  93و باالخره ایشان در پیام حج مهر ماه سال 

د، اسالم نیست؛ الهى، به دشمنان خدا اعتماد کنى اسالمی که به جاى اعتماد به وعده .و دشمنى با امّت اسالمى است

  8«نفاق خطرناک و مهلکى است که هر مسلمان صادقى باید با آن مبارزه کند.

گویی اظهار  ، طی گفت و«اسالم رحمانی؛ مبانی و مولفه ها»حجت االسالم والمسلمین حسن علی پور، نویسنده کتاب 

ریعت گریزی، شسم و در تقابل با اسالم سیاسی است که خشونت زدایی، اسالم رحمانی، قرائتی همسو با مدرنی»داشت: 

گیرد. تقابل با اسالم سیاسی و انقالب اسالمی، از تساهل مداری، تقلیل گرایی و درونی سازی را در اسالم پی می

رم فشار بر رهبری همهمترین انگیزه های میدانی اسالم رحمانی است. برخی در داخل ایران، اسالم رحمانی را به عنوان ا

أثیر کنند تا بر اندیشه و سیره انقالبی گری، سازش ناپذیری، اسالم مقاومت و مواضع ضداستکباری ایشان تاستفاده می

شود و لیبرالیسم و سکوالریسم و سرمایه بگذارند و تا جای ممکن از آن بکاهند. آنگاه راه مصالحه با غرب هموارتر می

 گردد...داری، نهادینه می

انقالب و به اضمحالل  کند، هدف قرار دادن اندیشههای علمیه دنبال می ای را که قرائت رحمانی در حوزه مهمترین ایده

سالم رحمانی در این تواند مهمترین دستاورد اها، می انقالبی در حوزه کشاندن آن است. تأثیرگذاری بر تفکر و روحیه

های بزرگ و تمدارا و صلح کل با جهان، تفاهم با قدر ساحت سیاسی، نظریهساز باشد. در نبرد نوظهور و سرنوشت 

 ان نهاییِ نظریهاقتصاد نیز آرم دشمن شود. در عرصه ساز رخنه تواند زمینهسازش با کدخدای جهانی، به راحتی می

یسم اقتصادی در لیبرال داری و انحالل و هضم شدنرحمانی، تبدیل ایران به یکی از کشورهای اقماری نظام سرمایه 

یبرال باور ای مستقل و متفاوت از اقتصاد لجهانی است. هدف نهایِی اسالم رحمانی، جهانی شدن است و به نظریه

  9«ندارد.

اسخ به به راستی هدف از طرح اسالم رحمانی در شرایط فعلی چیست؟ چه کسانی پشت این صحنه قرار دارند؟ درپ

سالم ندارد. حمانی اسالمی است که هیچ ضرری برای شیاطین و شیطان بزرگ و دشمنان ااین سوال باید گفت: اسالم ر

که دینی که هیچ خطری برای شیاطین جنی و انسی نداشته باشد، اصالً دین نیست. کسانی که دم از اسالم درحالی

کند، زاویه را مدیریت و ترویج می زنند ـ غیر از استثناءهایی ـ عموماً با اسالم والیی و اسالمی که والیت آنرحمانی می

 10دارند.

 ها: پی نوشت
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 حانیمواضع مقام معظم رهبری و برخی گستاخی ها و جسارت های حسن رو

رفسنجانی  ، با پشت گرمی به حمایت های همه جانبه هاشمی1392حسن روحانی از هنگام روی کار آمدن در تابستان 

های زخم خورده از نظام، و کدخدا و متحدینش، شروع به مقابله و باند کارگزاران، سران جناح مدعی اصالحات، گروه

 کنیم. برخی از این موارد اشاره میو گستاخی در برابر رهبری نظام نمود. در اینجا به 

[ فتم ]کهگبنده هم اوّلِ امسال در مشهد مقدّس در سخنرانى »می فرمایند:  92، در آبان مقام معظم رهبری – 1

ن میخواهند مذاکره در موضوعات خاص اشکالى ندارد؛ منتها گفتم من اعتماد ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره، لک

کنم که گفتم خوشبین نیستم؛ من فکر نمی نکنیم... البتّه بنده همچنااهلل ضررى نمیما هم به اذنمذاکره کنند، بکنند؛ 

ى تجربى ملّت اى است و پشتوانهدست بیاید، لکن تجربهاى را که ملّت ایران انتظار دارد، به]از[ این مذاکرات آن نتیجه

 1«ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد.

دنیای سیاست، دنیای شعار نیست و آنها که فکر »گوید: روحانی در مقابل این فرمایش رهبری، گستاخانه میحسن 

شوند، مسائل سیاسی را خوب کنند، اگر با صدای بلند و با درشتی با دیگران صحبت کنند در دنیا پیروز میمی

ولت تعامل سازنده است. خوشبینی و بدبینی در ل باشد نه تقابل. سیاست این دشناسند، البته اگر قصدمان تعامنمی

ساله دارم، نسبت به مذاکرات مبه سهم خودم با شناختی که از دنیا و  .بین باشیمدنیای سیاست معنا ندارد و باید واقع

ه که آیا در زمان شش ماه بتوانیم به توافق برسیم، وابسته به این است که طرف مقابل ما آمادبدبین نیستم، اما این

  2«تعامل درست باشد.

های ایران در خارج از کشور، با کنایه و ، در جمع سفرا و روسای نمایندگی93مرداد  20حسن روحانی در تاریخ  – 2

هراسی هراسی و مذاکرهدر داخل کشور نیز برخی به دنبال تعامل»اهانت نسبت به مواضع مقام معظم رهبری، گفت: 

گویند چرا با یک ی مییند ما هراس داریم... برخگوآید، میهستند و به محض اینکه صحبت از مذاکرات پیش می

ها مذاکره کردیم، گوید ما هر وقت با خارجیخارجی نزدیک شدید، اینها الکتریسیته خطرناکی دارند! یک آقایی می

کنند و چون خود اعتماد به نفس ندارند، همه را ها هراسان زندگی میشکست نصیب ما شد!... من از بس دیدم بعضی

ای عیناً بیاورم. بینند، ناچار شدم چند مورد مذاکرات خودم با برترین مقامات اروپایی را در کتاب هستهچنین میهم این

دهند ولی بزدل سیاسی هستند. هر وقت که مذاکره ای شعار میاین کار را کردم تا ترسوها ببینند و بخوانند. عده

ه نلرزید... ما کنم بروید و یک جای گرم برای خود پیدا کنید لرزیم؛ خب به جهگویند که ما میشود، عده ای میمی

توانیم مشکالتمان را حل کنیم خواهیم به جای تصمیمات یک شبه. ما میخواهیم به جای شعار، ما تدبیر میشعور می

اینکه حق  ته شد و همسازی در ایران پذیرفبرداشته شد که هم اصل غنیکه یکی از آنها توافق ژنو بود که قدم مهمی

ذیرفته پسازی ما در چارچوب نیازمان باید باشد. این موضوع که بین ایران و دیگر اعضای ان پی تی تفاوتی نباشد، غنی

ای ممنون نباشند، در آینده ممنون خواهند شده است. دولت و وزارت خارجه کار بزرگی انجام دادند و امروز اگر عده

 3«شد.

، در دیدار با آقای ظریف و 1393مرداد  22روحانی، مقام معظم رهبری در تاریخ  دو روز پس از سخنان گستاخانه

سفرای ایران در خارج، طی سخنانی کامالً برعکس مواضع حسن روحانی، به خطا بودن مسیر مذاکره و بی نتیجه بودن 

ها دور میز مذاکره مریکاییاگر با آ کردند کهای اینجور وانمود میعده»و خسارت بار بودن آن، چنین اشاره کردند: 



اما قضایای یک سال اخیر برای چندمین  دانستیم اینجور نیست؛شود، البته ما میبنشینیم، بسیاری از مشکالت حل می

اما در یک سال اخیر  بار این واقعیت را اثبات کرد. در گذشته میان مسئوالن ما و مسئوالن آمریکا هیچ ارتباطی نبود،

ها، ای که مطرح شد انجام بشود، بنا شد مسئوالن تا سطح وزارت خارجه تماسای و تجربههستهبخاطر مسائل حساس 

ها تندتر و ای عاید نشد، بلکه لحن آمریکاییها و مذاکراتی داشته باشند. اما از این ارتباطات نه تنها فایدهنشست

در  ..های عمومی بیان کردند.و در تریبون ی بیشتری را در جلسات مذاکراتآمیزتر شد و توقعات طلبکارانهاهانت

ها را کم ها نه تنها دشمنیکند. آمریکاییها، به هیچ چیز کمک نمیمجموع معلوم شد مذاکره برخالف تصورات برخی

ها جدید نیست، اما در واقع جدید است و مذاکره گویند این تحریمها را هم افزایش دادند! البته مینکردند، بلکه تحریم

 4«ای نداشت.ی تحریم هم، فایدهر زمینهد

حانی چندی گرچه مقام معظم رهبری در سخنان فوق، غلط بودن سخنان و مواضع حسن روحانی را نشان دادند، اما رو

ایم و مسیر تعامل با دنیا مسیر راهی که انتخاب کرده»گوید: بعد درست برعکس موضع رهبری نظام، طی سخنانی می

  5«خ داده است و بعد هم پاسخ خواهد داد.درستی بوده و پاس

و در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، با اشاره به این که میان  1392دی  19مقام معظم رهبری در  - 3

ها با عنوان ها، بعضیها، گفتهدر بعضی از مطبوعات، نوشته»: فرمودند ندارددولت دینی و دین دولتی تفاوتی وجود 

اصطالح یک میخواهند نظارت دولت را محدود کنند و تخریب کنند و به "فرهنگ دولتی"و  "دین دولتی"]کردن[ 

ها اَنگ غلطی و مخالفتی به آن بزنند که آقا، اینها میخواهند دین را دولتی کنند، فرهنگ را دولتی کنند! این حرف

یعنی چه؟ دولت دینی با دین دولتی هیچ فرقی ندارد. دولت جزو مردم است؛ دین دولتی یعنی دین مردمی؛ همان 

 «دینی که مردم دارند، دولت هم همان دین را دارد. دولت، وظیفه برای ترویجِ بیشتر ]دین[ دارد.

دولت دینی  یست، باز هم با بیان اینکهمدتی پس از اظهارات فوق، روحانی در جمع کارکنان سازمان حفاظت محیط ز

گوید: خوانده، می "بیکار و دچار توهم"ی، رهبری نظام را دانم، تلویحاً با گستاخخوب است اما دین دولتی را نمی

دانم، دین را نباید دست دولت بدهیم. برخی دچار توهم هستند دولت دینی خیلی خوب است ولی دین دولتی را نمی»

علما،  اسان،و آخرت مردم را می خورند. دین را نباید به دست دولت داد، چون دین در دست کارشن و مدام غصه دین

ستند و دچار صاحب نظران و دلسوزان است و آنها باید دین را تبلیغ کنند و دولت باید حمایت کند. بعضی بیکار ه

دین چیست و نه آخرت.  دانندلی که نه میخورند در حاای مدام غصه دین و آخرت مردم را میشوند، عدهتوهمات می

 6«اما همیشه غصه آخرت را می خورند.

دانند دین نه می"گوید که خواند و میمی "بیکار"و  "دچار توهم"یعنی روحانی با کنایه و تمسخر، رهبری نظام را 

 ! "چیست و نه آخرت

ان برگزیده کشوربا اشاره به تفاوت در دو واژه در دیدار جمعی از بانو 1393فروردین  30مقام معظم رهبری در  - 4

برابری "ی زن، همین عنوان ترین خطاهای تفکّر غربی در مورد مسئلهیکی از بزرگ»: فرمودند "برابری"و  "عدالت"

ست، گاهی باطل است؛ چرا باید انسانی را که از لحاظ ساخت است. عدالت یک حق است؛ برابری گاهی حق ا "جنسی

ای از زندگی بشر ساخته شده، از آن منطقه طبیعی ـ چه از لحاظ جسمی، چه از لحاظ عاطفی ـ برای یک منطقه ویژه

 ی دیگری که برای یک ساخت دیگر، برای یک ترکیب دیگری خدای متعال آماده کردهویژه جدا کنیم، به منطقه ویژه

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24721
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http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26155
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ای در این هست؟ چرا باید کاری که مردانه است به زن داده بکشانیم؟ چرا؟ این چه منطق عقالیی دارد، چه دلسوزی

 7«بشود؟ این چه افتخاری است برای زن، که کاری را انجام بدهد که مردانه است؟

زن »: گفت روحانیبری، حسن با این وجود، یک روز بعد از سخنان مقام معظم رهبری در باره تفاوت میان عدالت و برا

کند، مردی که استقامت و مرد مسلمان، زن مسلمان، مرد مسلمان، مرد با ایمان، زن با ایمان، زنی که استقامت می

پس آنهایی که از آزادی دهد. کند، عبادتش، قنوتش، اطاعتش و خشوعش، همه را قرآن در کنار یکدیگر قرار میمی

ترسند یا ایده و اعتقادی دارند، لطفاً این اعتقاد غلط اش و از حضور زن و از تعالی زن میزن به معنای مشروع اسالمی

  8«را پای دین و اسالم ننویسند.

کار، تالش و  جناب آقای دکتر ربیعی، ما در دنیای»روحانی همچنین در مراسم روز کارگر، خطاب به وزیر کار گفت: 

 پذیریم. زنان و مردان در صحنه کار، تالش و فعالیت، برابرند و باید از امتیاز و حقوقتولید، تبعیض جنسیتی را نمی

 9«.برابر برخوردار باشند

 کنیم. در اینجا نیز باز هم نیش و کنایه و جسارت روحانی نسبت به رهبری را مشاهده می

  10«پذیریم.پذیریم. ما ظلم جنسیتی را نمیما تبعیض جنسیتی را نمی»گوید: نیز می 96اردیبهشت  20روحانی در 

آن کسانی که »دهند: چند ماه بعد، مقام معظم رهبری در دیدار مداحان اهل بیت، پاسخ حسن روحانی را چنین می

وند، ها هم باید وارد بشکنند عدالت جنسیّتی به این است که در همه میدانهایی که مردها وارد میشوند، زنوانمود می

 11«ت و شخصیّت و هویّت زن.کنند به اعتماد زن و به حرماینها خیانت می

 کنند. مییعنی مدعیان مخالفت با تبعیض جنسیتی و مدعیان عدالت جنسیتی ـ با تعریف فوق ـ، کاری جز خیانت ن

 فرمودند: ،من تشریح هدف حکوت اسالمیض 93اردیبهشت  23مقام معظم رهبری در دیدار مردم استان ایالم، در  - 5

وکنار وقتى صحبت از هدایت و راهنمایى و بیان حقایق دینى و مانند اینها گاهى شنیده میشود کسانى در گوشه»

نیم؟ خب بله؛ فرق حاکم اسالمى با حکّام دیگر در همین گویند آقا، مگر ما موظّفیم مردم را به بهشت برسامیشود، می

است. حاکم اسالمى میخواهد کارى کند که مردم به بهشت برسند؛ به سعادت حقیقى و اُخروى و عقبائى برسند؛ ]لذا[ 

ه ها را باید هموار کند. اینجا بحثِ زور و فشار و تحمیل نیست؛ بحثِ کمک کردن است. فطرت انسانها متمایل براه

سعادت است، ما باید راه را باز کنیم؛ ما باید کار را تسهیل کنیم براى مردم تا بتوانند خودشان را به بهشت برسانند؛ 

کند ى ما است، این کارى است که امیرالمؤمنین بار آن را بر دوش خود گرفته است و احساس وظیفه میاین وظیفه

 12«که مردم را به بهشت برساند.

س از این سخنان مقام معظم رهبری، حسن روحانی در همایش بیمه سالمت همگانی که در سالن حدود ده روز پ

ین قدر در زندگی مردم مداخله نکنیم، ولو ا» :گفت گستاخیشهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شده بود، با 

 13«توان به زور و شالق مردم را به بهشت برد.به خاطر دلسوزی؛ بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند، نمی

داند همه انبیاء ـ از جمله پیامبر اسالم ـ به خاطر دلسوزی حسن روحانی آنچنان از مبانی اسالم بی اطالع است که نمی

کردند تا آنان را از گمراهی به راه راست هدایت کنند؛ اما جناب روحانی این را مداخله در زندگی برای مردم تالش می

کنیم کمی از اوقات تفریح و استراحت خود در روز بکاهند و چند دقیقه ای کند! به ایشان توصیه میمردم تفسیر می

http://www.president.ir/fa/76766
http://www.president.ir/fa/76766
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26388
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26388
http://www.isna.ir/fa/news/93030301027/%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-
http://www.isna.ir/fa/news/93030301027/%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-


ای مردم، »مطالعه کنند. مثالً آنجا که پیامبر اکرم )ص( می فرمایند: نیز احادیث و روایات معصومین علیهم السالم را 

  14«من شیفته و بی قرار رشد و رستگاری شما هستم.

اگر قرار است »، در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری فرمودند: 94شهریور  12هبری در تاریخ مقام معظم ر - 6

، کامالً مخالف علت حضور جمهوری اسالمی ایران کردیم؟ و این ها حفظ شود، پس ما برای چه مذاکرهچارچوب تحریم

ها بود. اگر ما در مذاکرات در برخی موارد کوتاه آمدیم در مذاکرات است، زیرا هدف از مذاکرات، برداشته شدن تحریم

در مذاکرات بود و  ها برداشته شود وگرنه چه لزومی به حضورو برخی امتیازات را دادیم، عمدتاً برای این بود که تحریم

توانستیم از نوزده هزار سانتریفیوژی که داریم، در مدت کوتاهی به پنجاه تا شصت دادیم و میما کار خود را ادامه می

سازی بیست درصد را نیز ادامه دهیم و تحقیق و توسعه را هم سرعت بیشتری ببخشیم. هزار سانتریفیوژ برسیم و غنی

ای هم در کار نخواهد بود، بنابراین باید تکلیف این موضوع مشخص شته نشود، پس معاملهها بردااگر قرار است تحریم

 15«شود.

دهیم، تحقیق و سازی را ادامه میاین کار انسانی نبود که ما بگوییم غنی»اما مدتی بعد، حسن روحانی اظهار داشت: 

عنا و مفهوم خاصی دارد را تعطیل نخواهیم ا مسازی زیر کوه که از نظر آنهتوسعه را ادامه خواهیم داد، مرکز غنی

 16«کرد.

واگذار "البد از نظر جناب روحانی،  نیست! "انسانی  "گوید که این نظریه شما، یعنی جناب روحانی به رهبری می

 شود! ، یک کار انسانی تلقی می"کردن امتیازات بیشمار به دشمن و نگرفتن هیچ امتیاز چشمگیری

زمینی جمهوری ، دو فروند شناور رزمی امریکایی حامل ده تفنگدار مسلح که وارد آب های سر94ی د 22در تاریخ  – 7

وم نیروی اسالمی ایران در خلیج فارس در حوالی جزیره فارسی شده بودند، توسط واحدهای شناوری رزمی منطقه د

قانونی به آبهای  یی به دلیل ورود غیردریایی سپاه توقیف و به جزیره فارسی منتقل شدند. این دو قایق نظامی آمریکا

مسلسل  3اند و هرکدام از آنها مجهز به سرنشین داشته 10ایران، توسط سپاه پاسداران توقیف شدند. این دو قایق 

ی وارد آبهای ایران )یکی در جلوی شناور و دو تا در طرفین( بوده اند. شناورهای مذکور که به صورت غیرقانون 50کالیبر

ات برروی کیلومتر در آبهای کشورمان گشت زنی کردند که این اطالع 2جزیره فارسی شده بودند، حدود  در حوالی

این شناورها،  بنابراعالم روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، در هنگام توقیف آنها نیز ثبت بوده است. GPSدستگاه 

ل توقیف در آب های بین المللی نزدیک محآمریکا در جنوب شرقی جزیره فارسی و  "ترومن"ناوگروه هواپیما بر 

  17شناورها، حضور داشته است.

رو که در جریان سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، و چهار تن از فرماندهان این نی

انه و بهنگام شجاع توقیف شناورهای امریکایی و بازداشت تفنگداران متجاوز آمریکا در محدوده جزیره فارسی، اقدام

ای رهبر معظم انقالب اسالمی و فرمانده از دست حضرت آیت اهلل خامنه« نشان فتح»کرده بودند، به افتخار دریافت 

ارکنان مربوط به معظم کل قوا، نائل شدند. فرمانده کل قوا همچنین با تشویق درجه و ارشدیت به سایر فرماندهان و ک

 18.کل نیروهای مسلح، موافقت کردند این عملیات، طبق درخواست ستاد

حدود یک هفته بعد از این اقدام مقام معظم رهبری، که در واقع تقدیر از مقابله شجاعانه پاسداران با نیروهای آمریکایی 

و تحقیر شیطان بزرگ بود، حسن روحانی هم به تیم مذاکره کننده با شیطان بزرگ که همه شرایط خفت بار او را 



ای ملت ایران عقب نشینی کرده بودند، مدال افتخار و سکه طال داد تا یک بار بسیاری از حقوق هسته پذیرفته و از

  19دیگر رویارویی خود با رهبری نظام را به صورت علنی نشان دهد.

که مقام معظم رهبری نسبت به انحصار آموزش زبان انگلیسی در کشور، چنین هشدار داده بودند  علی رغم این - 8

بلد بود امّا زبان  این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالم است. بله، زبان خارجی را باید» که:

عنوان درس زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگر را در مدارس به

ت، این میراث دوران پهلوی است. ]مثالً[ زبان طاغوت اس کنند؟ چه اصراری است؟ این میراث دورانمعیّن نمی

لیسی حرف میزنند؛ اسپانیولی؛ امروز کسانی که به زبان اسپانیولی حرف میزنند کمتر از کسانی نیستند که به زبان انگ

تعلیم داده لمانی آدر کشورهای مختلف، در آمریکای التین یا در آفریقا کسان زیادی هستند. چرا زبان فرانسه یا زبان 

ی شرقی هم زبان بیگانه است، اینها هم زبان علم است. در کشورهای دیگر به این نمیشود؟ زبانهای کشورهای پیشرفته

ایم! تر شدهگیرند؛ ما حاال از پاپ کاتولیکی زبان بیگانه را میکنند و جلوی نفوذ و دخالت و توسعهمسئله توجّه می

ایم زبانِ خارجِی انحصاریِ مدارسمان، مدام داریم دهو عالوه بر اینکه این زبان را کر ایمایم میدان را باز کردهآمده

ها! چرا؟ ما که میخواهیم زبان فارسی را ترویج کنیم، باید آوریمش ]در مقاطع[ پایین؛ در دبستانها و در مهِدکودکمی

کنند، باید تماسهای دیپلماتیک یل میجا تعط[ کرسی زبان را در یکیک عاَلم خرج کنیم و زحمت بکشیم. ]وقتی

دهند، برای ی دانشجو گرفتن نمیدهند، امتیاز نمیبگیریم که چرا کرسی زبان را تعطیل کردید. نمی گذارند، اجازه

وقت ما بیاییم زبان آنها را با خرج خودمان، با مشکالت خودمان خواهیم ترویج کنیم؛ آنجا میاینکه زبان فارسی را یک

گویم که فردا برویم زبان انگلیسی را در مدارس تعطیل کنیم؛ نه، حرف من [ نمینیم؟ این عقالئی است؟ ]البتّهترویج ک

کنیم؛ بدانیم طرف میخواهد چگونه نسلی در این کشور پرورش کار داریم میاین نیست؛ حرف این است که بدانیم چه

  20«بیابد، و با چه خصوصیّاتی.

اینکه کدام »پردازد: ی یک روز بعد از این تذکر، در سخنانی این گونه به مقابله با رهبری میبا این وجود، حسن روحان

های خارجی ارتباط نزبان و چه تعداد زبان خارجی بیاموزیم، هم به امکانات ما و هم به تعداد معلمین آشنای ما به زبا

آموز هم باید خودش بخواهد و باید خواهند و دانشدارد؛ و البته هم به خواست مردم مرتبط است. مردم خودشان باید ب

خواهد بیاموزد. شما ببینید در شبه قاره هند به خاطر اینکه این جمعیت عظیم به بتواند انتخاب کند که چند زبان می

گی اند و چه شغل بزرزبان انگلیسی تقریبًا مسلط هستند، شما ببینید که در فناوری اطالعات چه کارهایی انجام داده

 21«را این شبه قاره به دست آورده است.

سخنان حسن روحانی » در همین رابطه، سید یاسر جبرائیلی، پژوهشگر مسائل سیاسی، در کانال تلگرامی خود نوشت:

 درباره زبان انگلیسی، یک بحث مستقل و یک کنش علمی و نظری نیست که با استدالل ها و استنادات علمی و تاریخی

م و فی المثل از فرجام ازخودباختگی های آتاتورکی و رضاخانی در مقابل فرهنگ غربی از او بپرسیم، به آن پاسخ دهی

یا بخواهیم نقش و جایگاه زبان انگلیسی را در پیشرفت علمی فرانسه و آلمان برایمان توضیح دهند، یا سوال کنیم مگر 

مسئله حسن روحانی زبان  ینگونه برآشفته اید؟کسی اساساً با آموختن انگلیسی مخالفت کرده است که جنابعالی ا

تواند از این طریق، جایگاهی برای خود دست انگلیسی نیست. بنای او بر بی حرمتی است و تصورش این است که می

و پا کند. تنها راه توقف این دریدگی ها نیز که بار اول نیز نیست، آنست که شخصیت های برجسته کشور از مراجع 



قوا تا دیگر بزرگان، درباره حد و اندازه حسن روحانی و عواقب این بی حیایی ها به وی هشدار و تذکر  عظمی و روسای

 22«.جدی و علنی دهند

تلویحی ترامپ  ، با اشاره به تهدید95خرداد  25رهبرمعظم انقالب، در دیدار رمضانی مسئوالن نظام، در تاریخ  – 9

کنیم، لکن اگر طرف مقابل نقض کند که االن ما برجام را نقض نمی»مبنی بر پاره کردن برجام، عنوان کرده بودند: 

کنیم؛ اگر آنها برجام را پاره کردند، ما آن برجام را پاره می کنند کهنامزدهای ریاست جمهوری آمریکا دارند تهدید می

  23«زنیم.را آتش می

کشور  که در تاالر بزرگ وزارت 96در کمال حیرت، حسن روحانی در همایش سراسری مجریان برگزاری انتخابات 

ر کنار دستشان است و کردند منقلی دبرخی فکر می»برگزار شد، طی سخنانی گستاخانه و بی ادبانه، اعالم کرد: 

شد که ما شود؛ اما قطعنامه باید توسط خود شورا لغو میگیرد و تمام میقطعنامه را داخل آن می اندازیم و آتش می

  24«این کار را کردیم.

جلس منفر از نمایندگان  80گستاخی و وقاحت حسن روحانی و تحقیر رهبری در سخنان وی چنان آشکار بود که 

در مقدمه قانون اساسی آمده است بر »ای به حسن روحانی تذکر دادند که: در این رابطه طی نامه شورای اسالمی،

کند تا ضامن عدم الشرایط را آماده میاساس والیت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع

قانون اساسی، در برابر  122ید که طبق اصل می خود باشد... مستحضرهای مختلف از وظایف اصیل اسالانحراف سازمان

اید، باید پاسدار مذهب، نظام جمهوری اسالمی یاد کرده 121رهبری مسئول هستید و طبق سوگندی که طبق اصل 

اید که البته به تأیید و تنفیذ و قانون اساسی باشید و با علم کامل به این امور، منصب ریاست جمهوری را پذیرفته

 ست.رهبری رسیده ا

شود از چندی پیش به کرّات و به عناوین مختلف و به صراحت تمام در مجامع عمومی به تقابل از آنجا که مالحظه می

ای از عناوین آنها به شرح اید که نمونهها و رهنمودهای رهبری پرداختهها و دیدگاهلفظی و عملی با تدابیر و سیاست

انون اساسی در اجرای وظیفه شرعی از اصول هشتم و هشتاد و چهارم قرسد و سپس با استعانت پیوست به اطالع می

ورای اسالمی و شامر به معروف و نهی از منکر و تکلیف قانونی خود و با در نظر گرفتن مسئولیت شما در برابر مجلس 

بعالی و ، بر تکلیف شرعی و قانونی جنا110اصل  10تأکید بر ضرورت عمل به سوگند و یادآوری قسمت اخیر بند 

ره( که ضرورت پایبندی به رکن والیت و نگرش به فرمایش بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی حضرت امام خمینی )

و والیی تحت  فرمود پشتیبان والیت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد، و تمکین و همراهی با مردم انقالبی

 25«نماییم.له، تأکید و توصیه میهای معظماسترهبری ولی امر، و اطاعت از تدابیر و رهنمودها و سی

 اما این نامه و هشدار نیز در رویه غلط حسن روحانی، تغییری ایجاد نکرد. 

هبری در جلسه خارج فقه خود، درباره وضعیت نگران کننده مردم خوزستان و کم توجهی دولت به مقام معظم ر - 10

مشکلی  وفعلی نتیجه به فکر نبودن گذشتگان است، کافی نیست  این حرف که وضعیت»حل مشکالت آنها، فرمودند: 

، کند و چند صباح دیگر نیز دیگران همین قضاوت را درباره ما خواهند کرد که چرا برای عالج مشکل مردمرا حل نمی

  26«کاری انجام نشد.



کالت به دولت بهانه ارجاع مشدرباره فرار از پاسخگویی به  چند روز پس از سخنان مقام معظم رهبری، حسن روحانی 

کار دارید به قبل از این اید و چهگویند چرا به قبل از این دولت رفتهاگر از آن زمان بگویی، به ما می»گذشته، گفت: 

شود. گفتند انتقاد نکنید؛ چرا که دولت تضعیف میخواستیم انتقاد کنیم، میآن وقتی که آن دولت بود و می دولت؟

  27«ا رها کنید.گویند آنکه رفته آنرخواهیم انتقاد کنیم، میوز که آن دولت رفته و میگفتیم چشم، امر

واقع نیز کرده و  روحانی عالوه بر آنکه مانند دفعات قبل، به مقابله با سخنان رهبری نظام برخاسته، یک ادعای خالف

گفتند انتقاد نکنید؛ یم، مییم انتقاد کنخواستآن وقتی که آن دولت بود و می "گوید: آن عبارت از این است که می

، هفته و ماهی نبود این ادعا به هیچ وجه صحت ندارد؛ زیرا در زمان دولت احمدی نژاد "شود.چرا که دولت تضعیف می

اما رئیس  ها و اقدامات گوناگون دولت، به عمل نیاورند.که جناب روحانی و اعوان و انصار ایشان، دهها انتقاد از برنامه

  قدین نمی کرد .جمهور سابق ـ برخالف جناب حسن روحانی ـ انواع و اقسام فحش ها، اتهامات و تهدید ها را نثار منت

اظهار  برگزار شد ، یجمهور استینهاد ر یبهشت دیکه در سالن شه یسالمت همگان مهیب شیدر هما یروحان – 11

ت را انتخاب مردم خودشان راه بهش میبگذار ؛یولو به خاطر دلسوز د،یمردم مداخله نکن یدر زندگ نقدریا»داشت : 

بود  ریو نذ ریشب)ص(  امبری)ص( شالق در دست نداشت، پ امبریبا زور و شالق مردم را به بهشت برد! پ توانیکنند، نم

 28«.میباش ریو نذ ریبش دیبا زیو ما ن

ما مردم را  "این حرف گاهی تکرار شده که »دهند: میمقام معظم رهبری، پاسخ این سخنان روحانی را چنین 

کس آمیزی است. هیچ؛ خب این به نظر ما یک تعبیر صحیحی نیست، تعبیر مغالطه"نمیخواهیم به زور به بهشت ببریم 

. اصاًل را تشویق کنیم به زور کسی را به بهشت نمیخواهد ببرد، امّا بایستی ما راه بهشت را به روی مردم باز کنیم، مردم

 تمام ارسال رسل و پیغمبران برای این آمدند؛ آمدند که مردم را به بهشت ببرند، نگذارند مردم به جهنّم بروند؛ اصالً

ی ما است، باید همه زحمت و مجاهدت برای این بوده که نگذارند مردم دچار جهّنم بشوند. این وظیفهانزال کتب و این

هم شکل درست. این د متدیّن بشوند؛ در این شکّی نیست. البتّه از طریق درست و بهاین کار را انجام بدهیم، مردم بای

یّه چیست؟ حرف درستی نیست؛ ]پس[ این حدود شرع "در اسالم در این زمینه زور وجود ندارد"که حاال کسی بگوید 

  29«ن زور است.؟ اینها هماپس چیست "َفاجلِدوهُم ثَمانیَن جَلدَۀ  "یا  "فَاجْلِدُوا... مِائَۀَ جَلدَۀ  "این 

پشت پرده،  با اشاره به برخی توطئه های 1389آبان  12: مقام معظم رهبری درتاریخ مرزبندی با فتنه گران – 12

از خواهد چند سالی که بگذرد، آن وقت قلم های بسته شده آگاهان بین المللی روان خواهد شد، ب»می فرمایند: 

د؛ قصدشان بود. این فتنه خیلی چیز مهمی بو 88چه توطئه بزرگی پشت فتنه سال شد،...آن روز خواهید خواند که 

 30«.نندکخواستند ایران را تسخیر خیلی قصد عجیب و غریبی بود. در واقع می

 88ضایای سال در دانشگاه آزاد، با کنایه به رهبری نظام که مکرراً از ق 92حسن روحانی طی سخنانی در اردیبهشت 

اگر همچنان بعضی ها اصرار کنند که از لفظ فتنه در این رابطه »گوید: کردند، با گستاخی میه یاد میبا عنوان فتن

بینم در این مقطع آن را بازگو کنم، به زبان شوم خیلی از مسائل را که صالح نمیاستفاده کنند، بنده هم مجبور می

 31«بیاورم، که ممکن است به مزاق خیلی ها خوش نیاید.

در  92آورد. محمدجواد ظریف نیز بهمن در فرصت های گوناگون، سخن از رفع حصر سران فتنه به میان می روحانی

گفتگو با شبکه تلویزیونی فونیکس در سفر به آلمان، از تعهد حسن روحانی در زمینه رفع حصر دو تن از سران فتنه، 



ی و مهدی کروبی ببرد، گفته بود که آزادی آنها سخن به میان آورده بود. ظریف بدون اینکه نامی از میرحسین موسو

جمهور ایران تعهد کرده که این دو جمهور منتخب، حسن روحانی بوده است. وی گفت که رئیس های رئیساز وعده

 32شخصیت معترض از حصر آزاد شوند و او به تعهد خود وفادار است.

 نه، به موضوع ممنوع التصویری رئیس دولتهمچنین حسن روحانی در یک کنفرانس خبری خود با اصحاب رسا

ین ممنوعیت ایاد کرد. وی « حضرت سید محمد خاتمی»اصالحات توجه ویژه ای کرد و از رئیس جمهور اسبق، با عنوان 

 را به نوعی شوخی تشبیه کرد و آن را غیرقانونی خواند! 

کرد و به زعم  ام رئیس دولت اصالحات اشارهحسن روحانی در سفر استانی به یزد نیز در سخنرانی خود بار دیگر به ن

ه سوال خبرنگار خود، تابوشکنی را در این زمینه تداوم بخشید. وی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ها در پاسخ ب

وبه ای مبنی در شورای عالی امنیت ملی هیچگونه مص»یک روزنامه درباره ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق، گفت: 

ندارد.  و، رئیس دولت های هفتم و هشتم جمهوری اسالمی، وجود نداشته "حضرت آقای خاتمی"التصویری بر ممنوع 

 33«!ها بیشتر به شوخی شبیه استضمن اینکه اگر مصوبه ای هم باشد، غیر قانونی است. این گونه حرف

بود، چنین  88انان اصلی فتنه این مواضع آقای روحانی در حالی بود که سید محمد خاتمی، که خود یکی از صحنه گرد

به تقابل  جنبش سبز شکست خورده و به انحراف کشیده شده است. ما حرکتی را شروع کردیم که»اعتراف کرده بود: 

 43«با نظام انجامید و اصالحاتی که برای آن خون دل خورده بودیم را در مسیر براندازی قرار دادیم.

هور کنیم و خاتمی تقلبی در کار نبود. قرار بود موسوی را رئیس جم»فته بود: در همین زمینه، بهزاد نبوی در زندان گ

 35«را به جای رهبری قرار دهیم و قانون اساسی را عوض کنیم، تا نظام نیز عوض شود.

وده بینیم که برنامه خائنانه موسوی و خاتمی و دیگر سران فتنه، تغییر رهبری و تغییر نظام جمهوری اسالمی بمی

کند که آنان بارها مورد تأیید و حمایت مقامات آمریکا، حمایت می 88حسن روحانی در حالی از سران فتنه است. 

  36انگلیس و رژیم صهیونیستی قرار گرفته بودند.

های سیاسی  عالئق اعضای دولت به برخی جناح»خود با هیئت دولت، فرمودند:  93رهبر معظم انقالب در دیدار سال 

سی، همواره اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناح بندی ها شوند. در موضوع جناح بندی های سیااشکالی ندارد، 

وط قرمز و خطوط تأکید بر رفاقت و اُنس با یکدیگر است، اما در برخی موارد هم مسئله متفاوت است و باید حتماً خط

ید همانگونه که در قرمز است که آقایان وزرا بافاصل رعایت شوند. مسئله فتنه و فتنه گران، از مسائل مهم و از خطوط 

 37«جلسه رأی اعتماد خود بر فاصله گذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند.

 88تنه سال فبا دانشجویان نیز بار دیگر بر مواضع صریحشان درباره  95رهبر معظم انقالب در دیدار رمضانی سال 

انتخابات بهانه است، اصل  "گوید رسم شده از امام و انقالب دم بزنند اما با کسی که می»تأکید کرده و بیان داشتند: 

حساس هستم  کامالً صریح است و برروی این موضوع 88، هم بنشینند. مواضع من درباره فتنه سال "نظام نشانه است

ون نیز اعالم تبری تفاده کردند و تاکنو مالک هم، عدم حمایت از کسانی است که سردمدار فتنه بودند و یا از آن سوءاس

 38«اند.نکرده



ا سعی کرد بود، طی چند سال گذشته، باره 88سید محمد خاتمی، که از عناصر شاخص و دست اندرکار فتنه خائنانه 

ه عرصه سیاسی ، دوباره ب88تا بلکه بتواند بدون عذرخواهی و بدون اعالم پشیمانی از خیانت های ارتکابی در سال 

ستان بستری برای یک عمل جراحی در بیمار 93ر بازگردد. در این رابطه، هنگامی که مقام معظم رهبری در سال کشو

د به فعالیت های شدند، وی از طریق برخی واسطه ها سعی کرد تا به دیدار رهبری برود و با این کار زمینه بازگشت خو

در روزهای بستری »کند: جلس، ماجرا را چنین بازگو میسیاسی را فراهم کند. سید محمود نبویان، نماینده سابق م

زانه انقالب مقام معظم رهبری در بیمارستان، چهار نفر واسطه شدند که خاتمی به عیادت ایشان رود، اما رهبر فر

 39«دانم و اجازه مالقات ندادند.می "باغی بر انقالب "فرمودند که من او را 

زمانی که رهبر »گوید: باره عدم پذیرش خاتمی توسط رهبری نظام، میخرازی، در حمید رسائی نیز در مناظره با صادق

زه مالقات به معظم انقالب در بیمارستان بستری بودند، در دولت از وزیر بهداشت درخواست شد تا واسطه شود و اجا

ه شد . اما در پاسخ وی گفتداده شود، وزیر بهداشت نیز این موضوع را با مسئوالن دفتر رهبری در میان گذاشتخاتمی

ر انقالب فرموده که چند نفر تاکنون چنین درخواستی را مطرح کرده اند، اما پاسخ رهبر انقالب منفی بوده است و رهب

رفتار خود را یاست و تا خاتم "باغی بر انقالب و باقی بر فتنه"بودند که نظر من همان است که بود و آقای خاتمی 

 40«کند.یر نمیاصالح نکند، نظرم تغی

قام معظم معلی رغم تأکید رهبر معظم انقالب مبنی بر خط قرمز بودن فتنه، و علی رغم عدم پذیرش خاتمی توسط  

مالقات کرد.  ، با سید محمد خاتمی93، و ندادن وقت مالقات به او، حسن روحانی پیش از دهه فجر 88رهبری از سال 

ی از کم های سیاسی دولت یازدهم گله کرده و از طرف دیگر حسن روحانخاتمی از برخی انتصابات و تصمیم گیری 

فین برای انتخابات تحرکی اصالح طلبان در حمایت از دولت، به شدت ناراحت و نگران بود. برخی اخبار نیز از رایزنی طر

ین دیدار در ا خبر می داد که هماهنگی های اولیه در این زمینه 94مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان در سال 

  41صورت گرفته بود.

طلبان، طی سخنانی در مورد مالقات دیگر روحانی و خاتمی در سال حسن رسولی، عضو شورای سیاستگذاری اصالح

طلبان ائتالف کرده بودند، به عهد پس از اینکه حامیان آقای روحانی که در انتخابات مجلس با اصالح»گوید: می 95

وگو، ین گفتگویی بین رئیس دولت اصالحات )خاتمی( و آقای روحانی انجام شده است. در اوخود وفا نکردند، گفت

نکته مهم درباره  .طلبان را از این مسئله به آقای روحانی منتقل کرده استرئیس دولت اصالحات گالیه خود و اصالح

این ائتالف بوده است. گویا در  گیریی دولت برخالف جهترفتاری برخی از وزرابدعهدی حامیان آقای روحانی، کج

اند به این وزرا تذکر خواهند داد... خاتمی تاکنون چند اند و عنوان کردهاین جلسه آقای روحانی این گالیه را پذیرفته

 « بار با روحانی مالقات داشته است.

ها )یکی دیگر از سران نیپیش از این هم عبداهلل ناصری، از عناصر مدعی اصالحات، با اشاره به مالقات موسوی خوئی

تواند طلبان نمیحفتنه( با روحانی، گفته بود به روحانی هشدار دادیم که پایگاه رأی مستقلی ندارد و بدون رأی اصال

  42جمهور شود.رئیس 96مجدداً در سال 

دن فتنه و طی پنج سال گذشته، حسن روحانی نه تنها به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر خط قرمز بو

عدم ارتباط با سران فتنه، اعتنایی نکرده، بلکه از عناصر شاخص دخیل در فتنه نیز در پست های مختلف استفاده کرده 

علی ربیعی، وزیر کار )از اعضای اصلی ستاد میر حسین  – 1شود: است که در اینجا فقط به برخی از آنها اشاره می



حزب کارگزاران و نماینده میرحسین موسوی در دیدار با رهبری برای بیژن زنگنه، وزیر نفت )عضو  – 2موسوی( 

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست )از  – 3اعتراض به نتیجه انتخابات( 

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور )رئیس  – 4مؤسسین حزب منحله مشارکت و حامی میرحسین موسوی( 

عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی )نماینده موسوی  – 5ای مرکزی حزب کارگزاران، از احزاب حامی فتنه( شور

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور  – 6برای اعتراض به نتیجه انتخابات و خواهان تغییر ساز و کار انتخابات( 

محمد علی نجفی، دبیر ستاد  – 7روبی علیه نظام( )حامی موسوی و کروبی در فتنه و تکرار کننده اتهامات کذب ک

شهیندخت  – 8و امضای نامه در حمایت از سران فتنه(  88هماهنگی اقتصادی )حضور در برخی تجمعات سال 

موالوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده )از اعضای حزب منحله مشارکت و امضا کننده بیانیه در دفاع 

 ( 88از آشوبگران 

یکا ، روحانی از اینکه سپاه پاسداران در برابر تهدیدهای مکرر آمر96یغات انتخابات ریاست جمهوری در موسم تبل - 13

گفته  96هشت و سایر دشمنان ایران، شهرهای موشکی زیرزمینی را به نمایش گذاشته، انتقاد کرد. روحانی در اردیب

عارهایی نوشتند نشان دادند که برجام را برهم بزنند، روی موشک ش برخی آمدند و تصویری از شهرهای زیرزمینی»بود: 

 43«تا برجام را برهم بزنند.

جمهور ایران حسن روحانی رئیس»روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل با استقبال از این موضع گیری روحانی، نوشت: 

تراشی ها، اقدام به مانعار علیه اسرائیل روی موشکران را متهم کرد که با نوشتن شعهای انتخاباتی، سپاه پاسدادر مناظره

 «فت چرا شهرهای زیرزمینی موشک را نشان دادند؟گای کرده است. او در توافق هسته

پست هم با برجسته کردن سخنان روحانی نوشت؛ او تندروها را متهم به اخالل در توافق روزنامه اسرائیلی جروزالم 

  44«.نه روزگار محو شوداسرائیل باید از صح»شد ها نوشته میموشکای کرد و گفت نباید روی هسته

ه هم زدن برخالف حسن روحانی که از نشان دادن شهر زیرزمینی موشک ها توسط سپاه عصبانی شده و آن را برای ب

های سپاه که پیشرفت »کرد، مقام معظم رهبری از این حرکت سپاه استقبال کرده، می فرمایند: برجام تفسیر می

ها ]است، بلکه[ وقتی این موشک های سپاه با ی افتخار و مباهات ایرانیموشکی خودش را نشان میدهد، نه فقط مایه

خواهِ دُوروبَر ما که دلشان از آمریکا و از رژیم های آزادیشود، خیلی از ملّتاین دقّت و با این زیبایی آزمایش می

  45«صهیونیستی خون است، خوشحال میشوند.

حوی بود که نبه دنبال سخنان آقای روحانی علیه سپاه، مجلس سنای آمریکا، سپاه را تحریم کرد. سیر اتفاقات به 

  46«د!روحانی و ترامپ، در مقابله با سپاه پاسداران، کنار هم هستن»روزنامه الشرق االوسط سعودی نوشت: 
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 قرارداد فساد آلود کرسنت 

میالدی  2001ال است. این قرارداد در س "کرسنت پترولیوم"کرسنت، نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی 

روحانی،  ایران، سید محمد خاتمی، و دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسن شمسی( در زمانی که رئیس جمهور 1380)

موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا و وزیر نفت، بیژن زنگنه بود، به امضا رسید. به

 .سال به این شرکت اماراتی بفروشد 25

توقف شد. می امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن پس از امضای این قرارداد، با پیگیری شورای عال

ها و وجود دالالن مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوه

 .نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکاالت ساختاری قرارداد بود

نت شمسی( مشخص شد که شرکت کرس 1382) 2003شورای عالی امنیت ملی، در سال  هایسرانجام با پیگیری

تواند قرارداد را راحتی میصالحیت الزم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به

شرکت ملی نفت با اضافه کردن ه هایی، هیئت مدیرملغی کند. در همین زمان بود که با فشار دالالن و حضور واسطه

رداخت رشوه ای، حق لغو قرارداد را از ایران گرفت! این الحاقیه که مثل انعقاد اصل قرارداد، با حضور دالالن و پالحاقیه

چون سازمان تهیه شده بود، همچنین وجود مسائل امنیتی در این قرارداد، موجب شد تا مراجع نظارتی در ایران هم

ها از جمله مسائل امنیتی این بود که اماراتی .لغی اعالم کنندمطور کل اجرای این قرارداد را به بازرسی کل کشور،

ر داشتند و سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضو 40طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود 

ها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر اماراتیعمالً با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور 

 1.کردسال دیگر ادامه پیدا می 25گانه، برای مدت سه

شده بود، تا پایان  پس از شکایت شرکت اماراتی کرسنت از ایران، روند پرونده ای که علیه ایران در دادگاه الهه تشکیل

رفت که ایران ویی میسبات فساد در انعقاد این قرارداد، به دولت دهم به نفع ایران در حال پیگیری بود و روند آن با اث

 .از اتهام ادعایی شرکت کرسنت پترولیوم تبرئه شود



سیاری از کارشناسان، باما با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت، در حالی که به گفته 

ز خود نشان اهمچنین با رویکردی که دولت در پیگیری این پرونده  پرونده وی در جریان پرونده کرسنت باز بود، و

ادر شد و سخنگوی ، رأی بدوی دادگاه علیه ایران ص93داد؛ روند این پرونده به گونه ای تغییر کرد که در میانه سال 

 .قوه قضائیه از اعتراض ایران به حکم دادگاه الهه در خصوص این رأی خبر داد

رونده کرسنت، ت بارها در مواجه با افکار عمومی و سواالت رسانه های کشور در خصوص نتیجه پدر عین حال، وزیر نف

انی رسمی وعده شفاف سازی داد اما هیچ گاه این وعده زنگنه محقق نشد و در خصوص نتیجه این پرونده اطالع رس

شده بود،  محرمانه ها معروف سال از عمر دولت یازدهم، در دولتی که به دولت 4با گذشت قریب به  .صورت نگرفت

فت امضا شده بود، و زمان وزارت پیشین زنگنه در وزارت ن 2001میزان خسارتی که به ایران از این قرارداد که در سال 

شمی طبا یکی از اعالم نشد. اما در جریان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، ها

  2میلیارد دالری ایران در این پرونده داد. 14.5ریمه نامزدها، خبر از ج

سال ابتدایی انعقاد  کرسنت را باید پرماجراترین پرونده فساد تاریخ صنعت نفت ایران نامید. کرسنت قراردادی بود که از

نسبت  ملی، آن، اعتراض نهادهای نظارتی و امنیتی را در پی داشت. خود حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت

ر اعتراض به د 81به مالحظات امنیتی و اقتصادی خسارت بار این قرارداد هشدار داده بود. روحانی در آذرماه سال 

ای به خاتمی رئیس جمهور وقت، مطالب مفصلی را درباره اشکاالت موجود در قرارداد کرسنت قرارداد کرسنت، طی نامه

ات دریافتی از وزارت اد طوالنی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشعقد قرارد»متذکر شده بود. روحانی نوشته بود: 

های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک نفت، طی سال

که قیمت و شرایط  داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... شرایط بازار موجب گردیده

 «قرارداد مذاکره شده در مقایسه با منطقه، بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.

کند. می روی کار آمدن حسن روحانی و نشستن مجدد یکی از متهمان کرسنت بر کرسی وزارت نفت، اما قصه را عوض

دی، مدیر عامل شرکت گاز در زمان واآورد تا رکن الدین جزنگنه همکاران کرسنتی اش را مجددًا به وزارت نفت می

سمت مدیر عاملی  انعقاد کرسنت، که امضا کننده و فرد اصلی این پرونده است را نیز از همان ابتدای دولت یازدهم به

صفحه ای به دادگاه  99شود تا شرکت کرسنت الیحه ای شرکت نفت منصوب کند. چنین انتصاب هایی نهایتاً باعث می

ه مسئولیت بود که چگونه ممکن است قرارداد باطل باشد در حالی که متهم اصلی فساد دوباره ارائه کند و مدعی ش

، حکم به 1393شود و نهایتاً مرداد ماه برگشته است؟! بر این اساس، دست دادگاه در صدور رأی علیه ایران بازتر می

 رسد. ی به ایران میدورش از طریق رسانه های عربصدهد. حکمی که البته خبر محکومیت ایران می

موضوع »دارد: علی جنتی، وزیر ارشاد دولت روحانی، در مورد قرارداد کرسنت در مجلس شورای اسالمی اظهار می

 اکنون در دادگاه الهه تحت بررسی است و این موضوع حساسی است و در یک مرحله آنچه که ایران به آن محکومهم

شود و اگر ما به پرداخت این مبلغ که موضوع به همین جا نیز ختم نمی میلیون دالر است 850میلیارد و  13شده، 

ی را مطالبه محکوم شویم، باز هم دولت امارات و شرکای کرسنت برای عدم تحویل گاز در دوره زمانی مشخص، خسارات

 3«خواهند کرد.

، در مورد مسائل پرونده 1395علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس شورای اسالمی، در یک نشست خبری در مهرماه 

سازی ارسال براساس تصمیم شورای اقتصاد، گاز میدان سلمان باید به منطقه عسلویه بابت شیرین»کرسنت گفت: 



شد، چیزی شد، اما براساس تصمیم وزارت نفت، به شرکت کرسنت واگذار شد. اگر تصمیم شورای اقتصاد اجرایی میمی

، اگر گاز بر اساس رعایت 1387بر اساس اعالم مراجع قانونی در سال  .شدیران میمیلیارد دالر سود عاید ا 56حدود 

میلیارد دالر به کشور  56شد، مصوبه شورای اقتصاد به داخل کشور منتقل و به شبکه سراسری یا میادین تزریق می

میلیارد  43کنیم، عمالً بیش از  توانستیم نفع ببریم، کمرساند. اگر تمام سود قرارداد کرسنت را از رقمی که مینفع می

های نظارتی کشور از جمله دیوان محاسبات، اعالم این عدد طبق گزارش دستگاه .دالر به کشور زیان وارد شده است

ای خدمت آقای اند و برخی آقایان این مسئله را طی نامههای مشابهی دادههای امنیتی نیز گزارششده است و دستگاه

گذاری صرفه و صالح در نظر گرفته نشده، شرکت کرسنت بینید در قیمتوقتی می .کردندجمهور اعالم رئیس

های سرزمینی ما در جزیره ابوموسی، خالف آن چیزی است که های الزم را نداشته، نقطه تحویل گاز در آبصالحیت

شود واقعیت این د، مشخص میانصراحت عنوان کردههای امنیتی ما آن را به کند و دستگاهمنافع ملی ما اقتضا می

 .قرارداد چیست

 8سنت بهای گاز،  48ازای هر اند: بخش اول داللی مربوط به کسی است که بهچهار گروه دالل در کرسنت فعال بوده

کرد و کرده است. فرد یا گروه دوم، یک یا یک و نیم درصد از اصل فروش را باید دریافت میسنت آن را دریافت می

برعهده گرفتند و گروه چهارم  81تا  79پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که داللی را از سال عباس یزدانگروه سوم، 

 .شروع کرد 83جاه بود که داللی را از سال نیز علی ترقی

های متعددی که در مجلس داشتیم، مکررًا تخلفات وزارت نفت آقای زنگنه و حراست این وزارتخانه را ما در بررسی

دار اتفاق افتاده است؛ تا جایی که صورت دامنهکردیم و به این نکته رسیدیم که در این باره کتمان حقایق به  مشاهده

در  .کشید نهایتاً نیروی دریایی از نصب تجهیزات در نقطه تحویل ممانعت کرد و کار به شورای عالی امنیت ملی

ز فساد قرارداد کشف شد که باعث دستگیری علی هم بخشی ا ها هم اشکاالت قرارداد بیشتر مشخص شد وبررسی

جاه دست آمد، مشخص کرد ترقیهای مربوطه بهعنوان دالل چهارم این قرارداد شد و اسنادی که از بانکجاه بهترقی

عهدات آن بود از جمله این ت .چه میزان از حمید جعفر پول گرفته و در مقابل چه تعهدات متقابلی به وی داده است

راهم کند که در قراردادی بستند و بنا شد ایشان مقدمه دیدار حمید جعفر با زنگنه را ف 84اردیبهشت سال  27که در 

های امنیتی و نظارتی، ها برای دستگاهر بررسیدر ادامه مسی .تر از دو هفته بعد، این اتفاق افتادیعنی کم 1384خرداد  6

ی و بازرسی کل رسی بیشتر گرفته شد، چنانکه شورای عالی امنیت ملفساد قرارداد آشکار شد و جلوی قرارداد برای بر

 .کشور دنبال کردند که جلوی اجرای قرارداد گرفته شود

اند و مشکالتی را که الحاقیه به آن خورده است. در هر الحاقیه یک گروه دالل مداخله کرده 6بعد از عقد قرارداد، 

در  .الید کردندرده و ایران را در این قرارداد مسلوبکد شود را حذف توانست در قرارداد برای طرف خارجی ایجامی

ماژور قرارداد حذف شده است و در عین حال با توجه به اینکه میادین، نوسانات و رفتارهای الحاقیه پنجم، بند فورس

 .شدتوانست به نفع ما مورداستفاده قرار گیرد نیز در الحاقیه پنجم حذف متفاوت دارند و این می

گذاشت که به آورد و هم تضمین اولیه مالی میدر عین حال کرسنت باید از شرکت آب و فاضالب شارجه مجوز می

زدگی توانستیم بر مبنای اصل قرارداد، آن را باطل کنیم، اما در الحاقیه ششم که با شتابکدام عمل نکرد و ما میهیچ

یم و این نیز جزو اری از موارد ازجمله حق ابطال قرارداد محروم شددر انتهای صدارت آقای زنگنه بسته شد، ما از بسی

 .جاه به حمید جعفر داده بودتعهداتی بود که علی ترقی



که بر این  در جریان پرونده کرسنت، چهار پرونده قضایی نیز تشکیل شده است: یک پرونده منجر به صدور رأی شده

کت ملی نفت ایران هستند، محکوم ه هر دو از مدیران سابق شرالدین جوادی و میرمعزی کاساس جناب آقای رکن

های مفتوح موجود نیز مربوط به وزیر های دیگر همچنان مفتوح است. یک پرونده از میان پروندهاند، اما پروندهشده

 .نفت )آقای زنگنه( است که باید به این پرونده نیز رسیدگی شود

داد ایران برنده این پرونده دادگاه الهه به سمتی رفت که این مسیر نشان می ، پرونده کرسنت در1392اما بعد از سال 

ی شود و ایشان به جناب آقای روحانی گفته شد که اگر آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت معرف 92نخواهد بود. در سال 

ده است افرادی که شذشته اعالم نیز از مجلس رأی اعتماد بگیرد، قطعاً در دادگاه داوری الهه بازنده هستیم، زیرا در گ

رارداد اند این پرونده فساد آلود منعقد شود، با معرفی جناب آقای زنگنه بوده است. با بازگشت کسانی که قموجب شده

 شود. بازگشت این افراد بزرگترین خطایی بود که صورت گرفت.اند، عماًل ادعای فساد رد میکرسنت را منعقد کرده

ا فشار وزارت نفت ناب آقای نوری، داور ایرانی دادگاه الهه که به پرونده اشراف کامل داشت نیز بنکته دیگر اینکه ج

 کستانی نماینده ایران در این دادگاه است! اکنون یک فرد پاتغییر پیدا کرد و هم

صادرات گاز ر های بعدی از جمله خسارت دتواند خسارتامروز در معرض محکوم شدن پرونده کرسنت هستیم که می

ای است یمت گاز منطقهایران به ترکیه و حتی پاکستان را به همراه داشته باشد زیرا ترکیه بارها از ایران بابت اینکه ق

 4«و قیمت صادرات گاز ایران به کرسنت بسیار پایین است، از ایران در داوری شکایت کرده است.

مت کردند و در به محکومیت ما در پرونده کرسنت، درخواست غرامتأسفانه این امر اتفاق افتاد و ترک ها با استناد 

یر نفت دولت دادگاه ما را محکوم به پرداخت حدود دو میلیارد دالر خسارت کردند. در همین رابطه رستم قاسمی وز

ترکیه  آن دولت است که در 94سال  پرونده قرارداد گازی ایران و ترکیه مربوط به»دهم، طی مصاحبه ای اظهار داشت: 

دلیل آنکه به .های بین المللی شکایت کرده استنسبت به قیمت قرارداد معترض بوده و در همین زمینه به دادگاه

باید حدود  نفع دولت ترکیه داده و طی این حکمدرستی از حق ملت ایران دفاع کنند، دادگاه رأی بهآقایان نتوانستند به

بینیم کنند روابطشان با دنیا خوب شده است، اما میادر کنیم. آقایان ادعا میدو میلیارد دالر گاز رایگان به ترکیه ص

  5«د.شکه چگونه دو میلیارد دالر بر اثر دفاع نکردن صحیح از حق ملت ایران، به بیت المال خسارت تحمیل 

وزارت نفت چندی »: ، به انتقاد از برخی تصمیمات زنگنه پرداخت و نوشت96ای در آذر روزنامه کیهان نیز طی مقاله

پیش یک قرارداد صادرات گاز را با یک شرکت ایرانی ـ نروژی به امضا رساند که با وجود انتقادهای فراوان، مورد حمایت 

وزیر نفت قرار گرفته است. این قرارداد، گاز شیرین ایران را به قیمت متر مکعبی هشت سنت، در اختیار یک شرکت 

ای ایران، به سود خوبی دست پیدا کند... متأسفانه وزیر نفت کت با استفاده از گاز یارانهدهد تا این شرنروژی قرار می

آورد که گویی وزارت نفت مجبور به حراج کردن منابع فروشی گاز سخن به میان میبه شکلی از این قرارداد و ارزان 

دو قراردادی که به امضا رسانده است، نقش وزیر نفت با وجود اینکه روی صادرات گاز تأکید دارد، اما در  کشور است.

صادراتی را به نقش فروشندگی تغییر شکل داده و این فروشندگی، با قیمتی اندک و در راستای تأمین منافع دالالن 

براساس این قرارداد، گاز شیرین و پاالیش شده ایران به قیمت هشت سنت به شرکت نروژی فروخته  گازی است.

با کسر هزینه حمل و نقل، پول گاز ایران را تسویه و خود صادرکننده گاز خواهد بود؛ مانند شود و این شرکت می

گرفت و خود صادرکننده گاز به شارجه بود. این مدل فکری وزارت نفت در دوران کرسنت که گاز را در دریا تحویل می

ن قرارداد، بدون تردید بدعت زنگنه، زنگ خطر بزرگی برای منافع ملی کشور است و در صورت اجرایی شدن ای



ناخوشایندی گذاشته خواهد شد که سرنوشت گاز ایران را در دست خود خواهد گرفت. بد نیست بدانید وقتی از وزیر 

نفت درباره قیمت گاز در این قرارداد سؤال شد، وی گفت: ارزان است شما هم بیایید بخرید! چنین استداللی نشان 

تر گفته بود، هزینه تمام شده تولید یک مترمکعب نفت چگونه است. وزیر نفتی که پیش گیری دردهد، نحوه تصمیممی

سنت است، حاال هر متر مکعب گاز را به هشت سنت کاهش داده و دو هفته پس از ابالغیه قیمتی  15گاز طبیعی 

چه بوده است؟ کدام  خود، قرارداد عجیبی را به امضا رسانده است. به راستی دلیل چنین تخفیفی به شرکت نروژی

، به سود کشور است و باید در این مسیر قدم چشمگیرضرر این تواند قبول کند که صادرات گاز با عقل سلیمی می

 6«برداشت؟

گاز خارک  امضا شد که این شرکت متعلق به همال نروژ و پاالیش IFLNGاین قرارداد میان شرکت ملی نفت و شرکت 

ای هیئت یره این شرکت ایرانی ـ نروژی نشان داد که حسین آفریده، یکی از اعضاست. نگاهی به اعضای هیئت مد

رکت شاست.  IFLNGمدیره این شرکت بود. وی به نمایندگی از شرکت پاالیش گاز خارک، عضو هیئت مدیره شرکت 

مدیره این تأسیس شده است و حسین آفریده به عنوان عضو هیئت  1393ماه پاالیش گاز خارک در تاریخ چهارم دی

عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد که وی به همراه پور بهشرکت انتخاب شد. همچنین فردی به نام جلیل ابراهیم

و شرکت  IFLNGادی که میان شرکت اما قرارد عضو هستند. IFLNGاکنون در هیئت مدیره شرکت حسین آفریده هم

کننده فرد در تاریخ صادرات گاز کشور است که به نوعی تداعیبهرملی نفت به تازگی امضا شده است، یک قرارداد منحص

آفرینان و مدافعان سرسخت کرسنت در آن حضور قرارداد کرسنت است؛ چه از نظر آنکه حسین آفریده یکی از نقش

 لی است.خالف منافع مای برنظیر است و به شکل ویژهفروشی گاز طبیعی که در نوع خود کمدارد و چه از نظر ارزان

 96کرد، در سال محابا از این قرارداد دفاع میحسین آفریده که در روزهای داغ شدن کرسنت در دولت اصالحات بی

 خود رأساً وارد حوزه تجارت گاز شد، آن هم به واسطه قراردادی که شباهت عجیبی به کرسنت داشت. 

پاسخ به سؤالی  هم در 96بهمن  14د گفت و در تاریخ پس از افزایش انتقادات بود که وزیر نفت از اصالح این قراردا

به منظور تولید  FLNGIدرباره این قرارداد، از لغو آن خبر داد. زنگنه اظهار داشت: قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی 

 7جی در مراحل تصویبی در عمل رد شد، این قرارداد فعالً منتفی است.انال

 باعث وارد ی حسن روحانی با انتخاب غلط بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت، عمالًهمان گونه که مالحظه گردید، آقا

ارداد جدید آمدن خسارت دهها میلیارد دالری به جمهوری اسالمی ایران گردیده و اگر اعتراض های منتقدین به قر

 شد. گازی نبود، این خسارت ها بسیار بیشتر نیز می

هر کس »د: احتیاط مقامات و مسئولین در کار جامعه مسلمانان، می فرماینپیامبر اکرم )ص( در مورد عدم دقت و 

دل نسوزاند و  کاری از کار مدیریت و زمامداری جامعه مسلمانان را به دست گیرد و در کار آنان به مانند کار خود

  8«احتیاط به خرج ندهد، هرگز بوی بهشت را حس نخواهد کرد.
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  FATFپذیرش پنهانی 

گروه ویژه  "یا همان  FATFاقدامات خالف امنیت ملی در دولت روحانی، پذیرش پنهانی و غیر قانونی معاهدهیکی از 

کمیسیون بررسی برجام در مجلس نهم، در اولین سالگرد اجرای برجام بود. دکتر علیرضا زاکانی، رئیس  "اقدام مالی

اسوس جحرمانه بود و ما بعد از دستگیری یک هم همه چیز م FATF در موضوع»، طی سخنانی گفت: 95در دی ماه 

  1«شده است.تنظیم  FATF و اعترافات او، متوجه شدیم که یک سندی به نام

های بانکی خواهید در حوزهگویند اگر میها مییا کارگروه ویژه اقدام مالی، چیست؟ آمریکایی FATF در عمل، داستان

 افزار ما را روی سیستم بانکی تان سوار کنید.و نرم و مالی گشایشی برایتان اتفاق بیفتد، بیایید

خواهید موانع گویند اگر میدهیم، میای را میای را بدهید تا موانع بانکی را برداریم. بعد که هستهگویند هستهمی

واقع جاسوسی  افزار را بگذارید تا ما بتوانیم جریانات بانکی شما را رصد و دربانکی برداشته شوند بیایید و فالن نرم

 گوییم، کمک نکنید.هایی که ما میکنیم. بیایید و تعریف ما را از تروریسم بپذیرید و به گروه

تنیدگی شبکه بانکی و اطالعات آن، اوالً اطالعات مختلف از جمله ، به خاطر درهمFATFدر صورت حداقل همکاری با 

 های بانکی محرمانه که در راستای کمک به محور مقاومت است، لو خواهد رفت، زیرا تاکنون هم بخشی ازبرخی کانال

یعنی پذیرش استانداردهای  FATFًا از طریق سیستم بانکی بوده است؛ ثانیًا پذیرش همکاری با های ارسالی دقیقپول

 های مختلف.طرف مقابل و خودتحریمی در بخش

های مشترک را در ها گزارش دادند که دولت و گروه ویژه اقدام مالی، برخی همکاریبرخی رسانه 95 خرداد ماه سال

، وزیر اقتصاد دولت روحانی رسیده  نیاعلی طیب سندی که به امضای .اندچارچوب امضای یک سند همکاری آغاز کرده

بطه با همین سند بود که گفت متن انگلیسی آن را دیده و متعجب دبیر شورای نگهبان، در را اهلل احمد جنتیآیتبود و 

عنوان مبارزه با خواهند بهمی»اهلل جنتی گفته بود: اند. آیتاست که با چه جرأتی این سند محرمانه را امضا کرده

امه شورای نگهبان ها، نپس از این سخنان بود که برخی رسانه« پولشویی، اطالعات مالی و بانکی ما را به دشمن بدهند.

در تأیید قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را منتشر کردند که به امضای محمدرضا علیزاده، عضو این شورا و قائم 

ها برای رئیس مجلس ارسال شده بود و برخی رسانه 94ای که اسفندماه سال مقام دبیر شورای نگهبان رسیده بود. نامه

تأیید خود شورای نگهبان فراهم شده است. قانون مصوب با   FATFوزمینه همکاری ایران  به غلط از آن نتیجه گرفتند

ا جرم های تروریستی راگرچه انجام هرگونه فعالیت اقتصادی برای ارائه به افراد تروریست یا سازمان 94مجلس در سال 

های آزادیبخش که با ها یا سازمانها، گروهماده یک همین قانون، اعمال افراد، ملت 2کند، اما تبصره محسوب می

کنند را از مصادیق اقدامات تروریستی مستثنی کرده است. سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم،  16بند مواد یک و  2ن کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، در ارتباط با همی

http://www.hamshahrionline.ir/details/227158
http://www.hamshahrionline.ir/details/73083
http://hamshahrionline.ir/details/345843/Economy/worldtrade


آنچه در شورای نگهبان به تأیید رسیده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با وجود این »تأکید کرده بود: 

  2«ند است.بند در آن قانون است، اما آنچه آقای وزیر اقتصاد امضاء کرده، به نوعی درصدد نفی این دو ب2

 تصویب ، باید بهالمللی بین هاینامه ها، قراردادها و موافقتنامه ها، مقاولهقانون اساسی، کلیه عهدنامه 77طبق اصل 

 ها، مقاولهعهدنامه قانون اساسی، امضای 125برسد. همچنین طبق اصل  اسالمی و تأیید شورای نگهبان شورای مجلس

 های اتحادیه مربوط به های پیمان امضای ها و همچنینبا سایر دولت ایران دولت ها و قراردادهایهنام ها، موافقتنامه

 او است. قانونی جمهور یا نماینده ، با رئیساسالمی شورای مجلس از تصویب ، پسالمللی بین

و  جویی سلطه هرگونه نفی بر اساس ی ایراناسالم جمهوری خارجی قانون اساسی نیز تاکید دارد سیاست 153اصل 

تعهد در برابر  و عدم مسلمانان همه از حقوق کشور، دفاع ارضی و تمامیت جانبه همه پذیری، حفظ استقالل سلطه

 استوار است. غیر محارب با دول آمیز متقابل گر و روابط صلح سلطه های قدرت

 وده است. بقانون اساسی  153و  125و  77ای روحانی در امضای معاهده فوق، خالف اصل بنابراین، اقدام دولت آق

یطره س این توافق،وجه پنهان » ، در این رابطه اظهار داشت:محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

است. گروه اقدام  پیدا کردن برخی دستگاه های وابسته به سازمان ملل بر کلیه نقل و انتقاالت بانکی و مالی در کشور

اهلل لبنان، به دنبال این است که کل مراودات مالی ما با مجموعه مجاهدان منطقه مثل حزب ،FATF مالی موسوم به

داند و فردا شد. سازمان ملل، امروز حزب اهلل لبنان را تروریست میحماس و حشد الشعبی را تحت کنترل داشته با

سیاست خارجی  انصاراهلل یمن را و پس از آن سپاه پاسداران را به عنوان گروه تروریستی معرفی خواهد کرد. نباید

کاری کنند  جمهوری اسالمی تحت اراده آنها تنظیم شود. حتی ممکن است با پیوستن به این معاهده، در داخل کشور

ریق آن، خودمان را طکه ما ناچار به تحریم نیروهای انقالبی کشورمان شویم. یعنی قراردادی را به امضا برسانیم که از 

ها از آنها حمایت دانیم در حالی که آمریکاییبه دست خودمان تحریم کنیم. ما منافقین را گروهکی تروریستی می

کنند. وزیر اقتصاد، به اشتباه این قرارداد را امضا کرده ن های تروریستی خارج میکنند و منافقین را از لیست سازمامی

 3«است و این قرارداد هیچ اعتباری ندارد چون مرجع قانونی مربوطه آن را امضا نکرده است.

ویژه اقدام  الملل، در یادداشتی با هشدار نسبت به توافق دولت یازدهم با گروهسیدیاسر جبرائیلی کارشناس مسائل بین

رجام و بدعهدی بانک مرکزی معتقد بود مشکل به وجود آمده، اساساً ارتباطی به ب »چنین نوشت:  FATFمالی یا همان 

ر ایران استانداردهای جست. در نتیجه اگ FATFآمریکا نداشته و ریشه معضل را باید در قرار گرفتن ایران در لیست سیاه 

FATF ،اشاعه تسلیحات روریسم، تایران را از لیست سیاه خود خارج نماید، از اتهام تأمین مالی  را اعمال کند و این نهاد

ای نخواهند داشت. این رویکرد، مشکل کنونی های اروپایی دیگر بهانهکشتارجمعی و پولشویی تبرئه خواهد شد و بانک

کند و مدعی ای درونی ایران معرفی میهه بدعهدی آمریکا، بلکه نقصنهای خارجی با ایران را همکاری نکردن بانک

ع موانع رف FATFتوان با یک سری اقدامات ساده، همه مسائل را حل کرد! این تصور که خروج از لیست سیاه است می

های خارجی با ایران خواهد شد، کاماًل ها در برجام را رفع خواهد کرد یا باقی ماندن در آن، مانع همکاری بانکتحریم

، مشکل کنونی برجام را حل نخواهد کرد، FATFمادسازی برای تر، اجرای استانداردها و اعتبه عبارت دقیقغلط است. 

 کنیم.بلکه خود شامل تهدیداتی است که به برخی از آنها اشاره می



مان ملل های شورای امنیت ساز، ایران باید نهادها و افرادی را که به موجب قطعنامه7و  6های شماره بر اساس توصیه 

اند، در داخل دهمتحد در رابطه با تروریسم، تأمین مالی تروریسم، و تأمین مالی اشاعه تسلیحات کشتارجمعی تحریم ش

 مرزهای خود نیز تحریم نمایند. 

کشور در داخل  یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه اگر کمیته مسئول در سازمان ملل یا یک 6درباره توصیه شماره  

می صادر و تحریم کرد، یا حتی دادگاهی چنین حکم تحری 1373فرد یا نهادی را با استناد به قطعنامه  خاک خود،

پذیرش یا رد  درخواست کرد کشور ثالث اقدام به تحریم آن فرد یا نهاد نماید، کشور ثالث باید دالیل منطقی برای

ک، از ایران لیج فارس یا دادگاهی در نیویورچنین درخواستی داشته باشد. بر فرض اگر آمریکا یا شورای همکاری خ

یلی باشد که برای درخواست کنند که فرد یا نهاد خاصی را تحریم نماید، استنکاف ایران از تحریم، باید مبتنی بر دال

تواند داشته باشد. روشن نیست که ورود به چنین فرآیندهایی قضاوت درباره منطقی بودن آن، تهران هیچ نقشی نمی

 شود. به کجا ختم مینهایتاً

 2231این است که بر اساس قطعنامه  7ترین مسئله کنونی در رابطه با توصیه شماره ترین و ملموساما شاید مهم 

اند و در صورت اجرای نهاد ایرانی به بهانه اشاعه تسلیحات کشتار جمعی تحریم شده 64فرد و  23شورای امنیت، 

تر، دولت ت دقیقباید توسط دولت جمهوری اسالمی ایران نیز تحریم شوند. به عبار، همه این افراد و نهادها 7توصیه 

را در  2231 نهاد ایرانی تحریم شده در قطعنامه 64فرد و  23بنا دارد  FATFیازدهم با اجرای توصیه شماره هفت 

وزارت دفاع، قرارگاه سازندگی  داخل کشور نیز تحریم نماید. نهادهایی چون برخی ارکان سپاه پاسداران انقالب اسالمی،

و مقاماتی چون سردار قاسم سلیمانی، سردار احمدیان، سردار حجازی، سردار وحید دستجردی، سردار  خاتم االنبیاء

 نقدی و بسیاری دیگر از مقامات نظامی کشور در لیست تحریم دولت یازدهم قرار خواهند گرفت.

پاه، جریان مقاومت و هر فرد یا نهادی که سزمینه را برای تحریم داخلی ، FATFهای تر، اجرای توصیهبه عبارت روشن

کند. اظهارات ها تحت عنوان حامی مالی تروریسم و پولشویی تحریم شده است، فراهم میها و اروپاییاز سوی آمریکایی

کایت از ، ح95اد به شدت نگران کننده آقای دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم ، در تاریخ سوم خرد

  4«ود را آماده کرده بود.های داخلی، خاین داشت که دولت یازدهم برای اعمال این تحریم

یانه به آنها داشته، یک امتیاز بزرگ مخف FATFفاش شد که بانک مرکزی در راستای توافقاتی که با  1396در خرداد 

ول نقد به کشور پداده و صدایش را هم در نیاورده است و آن، این است که به آنها اجازه داده بر روند ورود و خروج 

شود، این یمنظارت کنند. از آنجایی که خیلی از کمک های نظام به نهضت های آزادی بخش از طریق پول نقد انجام 

ارج به داخل، سیار نگران کننده است. اِشراف طرف خارجی بر روی گردش پول نقد از داخل به خارج و از خموافقت، ب

اجازه دهد در این  FATFه کشف کریدورهای اطالعاتی خیلی مهم ایران شود. دولت متعهد شده به تواند منجر بمی

ان کننده است و ابالغ کرده که این خیلی نگرحوزه نظارت کند و بانک مرکزی هم دستورالعملی در این زمینه آماده 

 های دفاعی ما خواهد داشت.ی برای بخشدلیل اینکه تبعات قابل توجهبه

سبب تسهیل روابط بانکی ما با  FATF شود این است که مگر قرار نبود همکاری باسوالی که در این میان مطرح می

ماه  12یژه اقدام مالی انجام داده است، ایران حداقل به مدت های خارجی شود؟ طبق توافقی که ایران با گروه وبانک

به طور مشروط از شرایط اقدام متقابل یا همان لیست سیاه خارج شده بود. پس انتظار این است که در شرایط تعلیق 

برای ارزهای  های خارجی بهتر از دوره مشابه قبلی باشد. اما آنچه که االنماهه وضعیت روابط بانکی ایران با بانک 12



پتروشیمی رخ داده، وضعیت را بدتر از گذشته کرده است. آیا این اتفاق نشان دهنده آن نیست که توافق و همکاری 

 FATF گسترده با گروه ویژه اقدام مالی، اثر جدی بر بهبود روابط بانکی ایران نداشته و نخواهد داشت؟ آیا این گزاره که

 5کند؟معنا پیدا نمی ت رفتار ایران در حوزه بانکی است،تنها بهانه و ابزاری برای مدیری

مهوری اسالمی جابزاری در دست آمریکا برای اعمال انواع فشارهای مالی و تحریمی علیه  FATFدر واقع باید گفت که 

چه  راستیاما به  ایران است که دولت آقای روحانی به صورت پنهانی و غیر قانونی، به چنین ساز و کاری تن داده بود.

قدوسی، میکسی به دولت حسن روحانی خط داده تا به این سازوکار استعماری تن دهد؟ در پاسخ به این سؤال، کری

ن و که برای کشورما FATF بحث حضور ایران در»نماینده مجلس شورای اسالمی، طی مصاحبه ای اظهار داشت: 

ذاکره کننده مفهانی ـ جاسوس آمریکا و انگلیس در تیم سیستم پولی و بانکی مشکل ایجاد کرده، از اقدامات دری اص

نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم را برای پیوستن به این کنوانسیون خطرناک ای ـ بوده که در واقع، طیبهسته

عای ورها و ادمدیریت کرده است تا سیطره نظام سلطه را بر ایران گسترش دهند و به این وسیله تراکنش اقتصادی کش

 6«مبارزه با تروریسم، برعلیه جریان مقاومت وارد عمل شوند.

های استعماری و خصمانه آمریکا یکی از حلقه های مهم اعمال سیاست FATFتوان گفت که پیمان در حقیقت می

 باشد.علیه جمهوری اسالمی ایران است که جناب حسن روحانی به دنبال پذیرش و اجرای آن در کشور می

ه سیاستهای بعمل کردن »در مشهد می فرمایند:  97رابطه، مقام معظم رهبری، طی سخنانی در اول فروردین در همین 

ها؛ این المللی، به قول خودشان کنوانسیونبانک جهانی، سیاست تعدیل، سیاستهای مربوط به بعضی از معاهدات بین

 7«سیاستها را عمل کردن، جزو موانع پیشرفت در کشور است.

 ها: شتپی نو 
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 به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم پیوستن 

 Actionم یا همان، بر اساس تعهدی که آقای طیب نیا وزیر سابق اقتصاد، در چارچوب برنامه اقدا96آبان  15در تاریخ 

Planیون مبارزه با نوانسک)اف. ای. تی. اف( داده بود، الیحه الحاق جمهوری اسالمی ایران به  ، به کارگروه اقدام مالی

ر بخش هفتم دبه طور مشخص،  1شد.تأمین مالی تروریسم، با امضای آقای حسن روحانی تقدیم مجلس شورای اسالمی

اق ایران به این خواستار الح FATF، 36برنامه اقدام امضا شده از سوی آقای طیب نیا، و با استناد به توصیه شماره 

 شده بود. 2017کنوانسیون تا دسامبر 



توسط مجمع  1999شود ـ در دسامبر نامیده می ICSFT انسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ـ که به اختصارکنو

آید، ظاهراً در تالش است که به مقابله با تمامی طور که از نام و متن آن برمیسازمان ملل ارائه شد و همانعمومی

ود، اما در جلسه بکشورهایی بود که این معاهده را نپذیرفته  اشکال تروریسم بپردازد. جمهوری اسالمی ایران از جمله

ر صدد برآمد دهیات دولت و پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه، به تصویب هیات وزیران رسید و دولت  96هفتم آبان 

به چند  م بایدتا با ارسال آن به مجلس شورای اسالمی، به این معاهده ملحق شود. پیرامون این اقدام دولت دوازده

ان پیشروی در نکته اشاره کرد: پذیرش این معاهده به علت تبعاتی که برای جمهوری اسالمی ایران دارد در واقع هم

آید. علت اصلی این مسئله را نیز باید در گستردگی تعریف تروریسم در این کنوانسیون به حساب می FATF مسیر

هر عملی که به منظور قتل یا وارد  "ن به همراه آوست شده به سند پی 9که تمامی اعمال ذکر شده در دانست؛ چنان

رتکاب اآوردن لطمه جسمی جدی به یک شهروند یا شخصی که مشارکت فعالی در درگیری مسلحانه ندارد و هدف از 

ه المللی بینبچنین عملی، ماهیتاً یا براساس شرایط مربوط، ارعاب جمعیت یا وادار کردن یک حکومت یا یک سازمان 

شود. این گستردگی تعریف از یک به عنوان فعالیت تروریستی شناخته می "انجام یا خودداری از انجام هر عملی باشد 

اهلل لبنان به عنوان گروه تروریستی توسط اتحادیه عرب، آمریکا، و کشورهای غربی، سو و از سویی دیگر شناختن حزب

نسیون متهم مکاری در محور مقاومت، به سهولت به نقض این کنوامنجر به آن خواهد شد که ایران به علت حضور و ه

ی کشور به ارمغان شود! در واقع دولت و وزارت امور خارجه با پذیرش این کنوانسیون، با دستان خود تبعات امنیتی برا

بنان و سایر اهلل لبکنند تا ایران را بخاطر کمک به حزخورده جمهوری اسالمی کمک میآورند و به دشمنان قسممی

 !های حاضر در محور مقاومت، تنبیه نمایندگروه

تواند احتی میآن به ر 18و  12، 11، 10، 9، 8همچنین عالوه بر گستردگی تعریف تروریسم در این کنوانسیون، ماده 

بله و مصادره ز اتخاذ اقدامات متناسب برای مقااایران را متهم نمایند که  های بزرگ قرار گرفته و آنهادستاویز قدرت

خوانند، سرباز زده و به تعقیب قضایی و استرداد مجرم های نظامی غیرقانونی میاموال استفاده شده برای آنچه که گروه

 !نپرداخته است

ها کند که سلطه بیگانگان را از طریق سازمانرسد یک جریان غربگرا در داخل کشور، به طرز عجیبی تالش میبه نظر می

به  المللی بر ایران حاکم نماید. این مسئله مغایر عقل، قانون اساسی، و نظر رهبر معظم انقالب است.بینو معاهدات 

فریبانه دارند، دست و پای جمهوری طور کلی دشمن در تالش است که از طریق معاهدات مختلف که ظاهری زیبا و عوام

 2یل نماید تا مانع پیشرفت آن شود.اسالمی ایران را ببندد و تکالیف جدید و اضافی بر ایران تحم

ای که وجود دارد آن است که دولت در الیحه ارسالی خود به مجلس شورای اسالمی و تحت عنوان اعالمیه نکته

دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه دولت جمهوری اسالمی ایران اعالم می :تفسیری، اعالم کرده است که

الملل عمومی به ای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بیناستعماری و اشغال خارجی در راست

( کنوانسیون 2( ماده )1شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء )ب( بند )رسمیت شناخته می

 .نخواهد بود

توان دایره تعریف قوقی نمیاقدام دولت دوازدهم از لحاظ متن معاهده، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و از لحاظ ح

نمونه  یکدر این رابطه به  .پسند، تغییر دادکند، به آنچه دولت ایران میتروریسم را از آنچه که معاهده تفسیر می

، کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را پذیرفت و در بیانیه خود 2003توان اشاره کرد. کشور اردن در سال می



رزه مسلحانه ملی و مبارزه با اشغالگری خارجی جهت تحقق حق تعیین سرنوشت مردم را از مصادیق اعالم کرد که مبا

کند که اوالً، اعالم اردن در تناقض با موضوع و هدف اعالم می 2004داند. اما آمریکا در آگوست اعمال تروریستی نمی

 cشود. ثالثاً، نقض بند نوانسیون محسوب میاین ک 6کنوانسیون منع حمایت مالی تروریسم است. ثانیاً، نقض ماده 

 کنوانسیون وین مربوط به حقوق معاهدات است. 19ماده 

دهد، بلکه آمریکا تنها خود معاهده اجازه محدود کردن مصادیق اقدام تروریستی را به ایران نمیلذا مشخص است که نه

واهد شد، چرا که خفزایش فشار آمریکا بر روی ایران هم نظر مشابهی درباره آن دارد و این مسئله از همین روی باعث ا

شود که دولت دوازدهم در واقع جمهوری اسالمی بخاطر اعتقاد خود مورد اتهام آمریکا واقع خواهد شد. نتیجه آن می

در المللی را با تمامی تبعاتش مورد پذیرش قرار داده است. این اقدام در واقع همان پیشروی آور بیناین سند خسارت

کردن پشت  به شمار رفته و خودتحریمی را به ارمغان خواهد آورد و به همین خاطر نیز به معنی خالی FATF مسیر

  3رود.رزمندگان محور مقاومت به شمار می

ن است. ترین مسئله درباره الیحه الحاق به این کنوانسیون، مغایرت الیحه با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرااساسی

داند ود میجمهوری اسالمی ایران، سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خ»قانون اساسی،  154اصل  بر اساس

شناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هر و استقالل و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می

ضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان طلبانه مستهای دیگر، از مبارزه حقگونه دخالت در امور داخلی ملت

طلبانه علیه استکبار، بلکه حتی اقداماتی را که از سوی مردم اما این کنوانسیون نه فقط مبارزات حق«. کندحمایت می

 .شود، از مصادیق تروریسم استثنا نکرده استیک کشور به منظور مقابله با استعمار یا اشغال خارجی انجام می

مایت ایران از جبهه مقاومت است و این ، قطع حFATF ابهام باشد که هدف نهاییاین مسئله برای ما روشن و بیباید 

همراهی با  سناریو، برای رسیدن به این هدف طراحی شده است. متأسفانه باید گفت دولت آقای روحانی نیز در حال

نیز  FATF هایگ سازی قوانین داخلی با خواستهدولت آقای روحانی در حال هماهن .است FATF سناریوی آمریکایی

ای با عنوان حهبرای اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز عمل کرد و در الی FATF هست. دولت به دستور

ف تروریسم اعمال ، اصالحاتی را در قانون قبلی از جمله در حوزه تعری«اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»

های ها یا سازمانها یا گروهاعمالی که افراد، ملت "قانون قبلی که تصریح کرده بود  2د. در الیحه اصالحی، تبصره کر

دهند، از مصادیق آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می

ر مسیر پذیرش الً قلم خورده است! و این یعنی حرکت دولت د، ک"باشداقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی

 خواست های زورگویانه و استعماری آمریکا و رژیم صهیونیستی. 

 ها: پی نوشت 
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 عضویت در کنوانسیون پالرمو 

یافته فراملی، ماناسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم ساز الیحه الحاق دولت جمهوری

داده شد، که با توجه به حساسیت و به مجلس شورای اسالمی 1392آذر  19یا همان کنوانسیون پالرمو، در تاریخ 

ها الیحه مورد بحث مسکوت ، تا مدتپیوستن یا نپیوستن به این کنوانسیون وجود داشت هایی که در رابطه بانگرانی

مللی برای مبارزه با ماند تا ابعاد حقوقی کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد. گرچه در ظاهر امر، این یک معاهده بین ال

های تروریستی گروه جرایمی چون قاچاق انسان و پولشویی عواید حاصل از فساد است، اما در بطن و روح ماجرا، مبارزه با

 تعریف کشورهای غربی و به ویژه آمریکا، از طریق شناسایی و مسدود کردن منابع مالی آنهاست.طبق 

رسد و پیوستن جمهوری اسالمی ایران به این معاهده یک تا این جا، صورت مساله بسیار درست و منطقی به نظر می

شود که همه ی ما آن جا حساس میرانماید. لیکن ماجرا بحرکت معقول در جهت پیوند با جامعه بین الملل جلوه می

کنند، از بسیج مردمی )حشد الشعبی( عراق تا هایی که در راه استقالل و آزادی کشور خود مبارزه میها و سازمانگروه

مده معاهدات حزب اهلل لبنان، از حماس تا انصاراهلل یمن، طبق تعریف وزارت خارجه ایاالت متحده )که مثل بخش ع

قرار دارند و حتی در واشنگتن و برخی « تروریستی»های این معاهده هم سلطه اصلی را دارد( ذیل گروه المللی، بربین

های سیاسی قدرتمندی به دنبال قرار دادن نام سپاه پاسداران ایران در فهرست های غربی، جریاندیگر از پایتخت

ی قانون اران ایران چنین چیزی است و حتتروریستی هستند. البته، موضع اصلی دولت ترامپ نسبت به سپاه پاسد

های تروریستی است که به گروه« تروریستی»با همین پیش فرض نانوشته که سپاه یک موجودیت « کاتسا»تحریمی 

 کند، تنظیم شده است.دیگر کمک می

FATF  های مقاومتی گروههم طبق همان تعریفی که در باال آمد، در وهله نخست برای ضربه زدن و در نهایت نابودی

از طریق خشکاندن منابع مالی « های ترویستیگروه»ها در لوای مبارزه با چون حزب اهلل، حماس، انصاراهلل و امثال آن

« کاتسا»های تحریمی علیه ایران چون آنها طراحی شده است و از این لحاظ کامالً در پیوند با کنوانسیون پالرمو و بسته

 1.قرار دارد

قدام نیز به صراحت ااز ایران بوده است که در برنامه  FATFاجرایی کردن کنوانسیون پالرمو، یکی از مطالبات پیوستن و 

نیا، به امضا رسیده است و دکتر طیب FATF ای است که میان ایران وی دو طرفهآمده است. برنامه اقدام همان معاهده

 FATF برنامه اقدام را به هد سطح باالی سیاسی ایران برای اجرایای، تعوزیر وقت اقتصاد دولت روحانی، با ارسال نامه

ت؛ اما با اقدام شجاعانه اعالم کرد. این برنامه در ابتدا از سوی وزارت اقتصاد مهر محرمانه خورد و کسی از آن اطالع نداش

ز ایران مطرح و صریح ا بند دارد و در هر بند آن یک مطالبه روشن 42این برنامه  .یکی از مطبوعات کشور منتشر شد

ه )پالرمو( بپیوندد و این برنامه از ایران خواسته است تا به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافت 28شده است. بند 

  2آن را در کشور اجرایی کند.

طی  95کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در شهریور  پس از گذشت دوسال،

ای، توافق کرده که ایران به کنوانسیون کننده هستهایم تیم مذاکرهتازگی متوجه شدهبه»ای اظهار داشت:  مصاحبه

  3«های مقاومت مقابله کند.یافته، با گروهپالرمو بپیوندد، تا به اسم مبارزه با جرائم سازمان



الرمو به تعویق مدتی پیگیری کنوانسیون پ، FATFپس از این افشاگری، و به دلیل تالش دولت برای جا انداختن توافق 

 مجدداً پیگیری آن از طریق ارائه الیحه به مجلس، آغاز شد. 96افتاد تا اینکه در سال 

الحاق به این » نویسد: ای در مورد الیحه فوق میحسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز طی مقاله

های وحشی به کشور و تحویل دست بسته مردم ـ باز کردن پای تروریست کنوانسیون ـ آن گونه که درپی خواهد آمد

ها جهت اریمقصود از این کنوانسیون ارتقای همک"در ماده یک کنوانسیون پالرمو آمده است:  و نظام به آنهاست.

دهد که نشان می ایدهما 41های دیگر این متن و بند "یافته فراملی استتر با جرایم سازمانپیشگیری و مبارزه موثر

های مالی ترین هدف تعریف شده برای این کنوانسیون، مبارزه با تروریسم از طریق قطع منابع و پشتوانهاصلی

های تروریستی و های بانکی گروهاند حسابهای تروریستی است. کشورهای عضو این کنوانسیون موظف شدهسازمان

ید تصور تا اینجا شا ناسایی و مسدود کرده و به فعالیت آنها خاتمه دهند.منابع تأمین مالی و مراکز پشتیبان آنان را ش

المللی به منظور مبارزه با تروریسم است و جمهوری اسالمی ایران که خود شود که کنوانسیون پالرمو یک فراخوان بین

روریسم از کمک و بله با تتواند برای مقاترین قربانیان تروریسم است، با الحاق به این کنوانسیون مییکی از اصلی

شود ای دیگر است و به وضوح مشاهده میگونههمراهی دیگر کشورها نیز برخوردار باشد! داستان اما، کامالً بر عکس و به

امیان تابلودار آنها خواهد ها و حهای بسته تحویل تروریستکه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، این کشور را با دست

 داد. 

های تروریستی است، ولی تعریف ما و غرب الم شده کنوانسیون پالرمو اگرچه قطع پشتوانه و منابع مالی گروههدف اع

های تروریستی، نه فقط با یکدیگر متفاوت است، بلکه در بسیاری از موارد متضاد نیز هست. به و گروه "تروریسم"از

نقالب اسالمی، نیروی ان را در اختیار دارند، سپاه پاسداران عنوان مثال از نگاه آمریکا و متحدانش که مدیریت کنوانسیو

الشعبی عراق، و تمامی نیروهای مقاومت که اهلل لبنان، حماس، جهاد اسالمی، انصاراهلل یمن، حشدقدس سپاه، حزب

ست کنند، تروریها مبارزه مینشانده آمریکا و صهیونیستبرای کسب آزادی و استقالل کشورشان با حاکمان دست

شوند و جمهوری اسالمی ایران با الحاق به کنوانسیون پالرمو، موظف خواهد بود که نه فقط از حمایت نامیده می

المی و نیروی نیروهای مقاومت دست بکشد، بلکه مطابق مفاد این کنوانسیون، باید بودجه سپاه پاسداران انقالب اس

ترجمان دیگر آن  "تحریمیخود"ه کا مسدود کند! و این اقدام های بانکی آنها رقدس را نیز قطع کرده و تمامی حساب

  جام آن اطمینان کامل حاصل کنند! است، باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از ان

ه این کنوانسیون اکنون این پرسش در میان است که با توجه به مفاد کنوانسیون پالرمو، آیا تن دادن ایران اسالمی ب

اند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران آمیز نیست؟! از ما خواستههفاجع

شوند، قطع کنیم!! یعنی ایران اسالمی و و نیروی قدس را هم صرفاً به این علت که از نگاه آنان تروریست محسوب می

م! و با خودداری حشی تحت حمایت آمریکا و اسرائیل بدهیهای ومردم این مرز و بوم را دست بسته تحویل تروریست

ای خود را از لبنان، حماس، جهاد اسالمی، انصاراهلل یمن و... اقتدار منطقهاهللاز حمایت نیروهای مقاومت نظیر حزب

تی در دردسر برای بلعیده شدن از سوی آمریکا و متحدانش تبدیل شویم، تا آنجا که حای بیدست بدهیم و به لقمه

 4«سعود فکسنی هم توان مقابله نداشته باشیم!مقابل آل

علیه  (FATF) المللی مانند گروه ویژه اقدام مالیهای بینیکی از اتهامات جدی آمریکا و برخی از سازمانهمچنین 

، 2013اکتبر در  FATFبه عنوان مثال، .اهلل لبنان، قاچاق مواد مخدر و پولشویی استگروههای مقاومت از جمله حزب



اهلل لبنان های آمریکا، حزبمنتشر کرده و با استناد به گزارش "تامین مالی تروریسم در غرب آفریقا"گزارشی با عنوان 

از »آمده است:  FATF را متهم به قاچاق مواد مخدر و پولشویی در غرب آفریقا کرده است. در بخشی از این گزارش

های دست دوم خریداری شده و به غرب آفریقا برای فروش مجدد، منتقل ا ماشینشد تلبنان به آمریکا پول واریز می

های حجیم اسکناس، شود. پول حاصل از فروش این ماشینها به همراه درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، در قالب توده

این برنامه پولشویی قرار اهلل لبنان و پشتیبانان این نهاد، در جای جای شد. اعضای سازمان حزببه لبنان منتقل می

داری ، چهار فرد لبنانی، از جانب وزارت خزانه2013در ژوئن »در بخش دیگری از این گزارش هم آمده است: «. داشتند

کردند تا نفوذ خود را در غرب قاره آفریقا افزایش دهد. اهلل لبنان را کمک میآمریکا تحریم شدند. این چهار نفر، حزب

داری آمریکا، تالشی برای اق مواد مخدر نیز فعالیت داشتند و به همین دلیل، این اقدام وزارت خزانهاین افراد، در قاچ

همچنین در گزارش  FATF« جو در خاورمیانه بوده است.های ستیزههای قاچاقچیان مواد مخدر با گروهقطع همکاری

یک رابطه میان »، اعالم کرده است: "وریسمخطرات در حال ظهور تامین مالی تر"، با عنوان 2015دیگری در اکتبر 

های تروریستی به اهلل لبنان وجود دارد. سازمانقاچاق مواد مخدر و تامین مالی گروههای تروریستی همچون حزب

« ای از روابط پنهان بانکی دارند.توانند سود حاصل از قاچاق موادمخدر را دریافت نمایند؛ چرا که آنها شبکهراحتی می

FATF منتشر کرده است،  2016که در اکتبر  "تامین مالی تروریسم در غرب و مرکز آفریقا"ر گزارشی دیگر با عنوان د

های قاچاق مواد مخدر مکزیکی، در دهد که برخی کارتلاداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا گزارش می» کند: بیان می

های پولشویی آورند. در این منطقه همچنین سازمانر روی مینیجریه به تولید مواد مخد های مخفی در منطقهآزمایشگاه

اهلل شوند. افرادی که مظنون به ارتباط نزدیک با حزبو قاچاق مواد مخدر، به وسیله افرادی با ملیت لبنانی رهبری می

ن اصلی ، یکی از متهماFATF دهد که آمریکا وهای کذب و جهت دار به خوبی نشان میاین گزارش« لبنان هستند.

دانند. در نتیجه، پذیرش کنوانسیون پالرمو توسط ایران، به معنای اهلل لبنان میقاچاق مواد مخدر و پولشویی را حزب

از سوی دیگر، یکی از اقداماتی  .اهلل لبنان استهای مقاومت مانند حزبتعهد ضمنی کشورمان به قطع همکاری با گروه

های ظالمانه آمریکا توسط ایران است. به عنوان کند، دور زدن تحریملشویی یاد میکه آمریکا از آن به عنوان قاچاق و پو

کنند، اتهام قاچاق و های ایران را دور زده و تجهیزات دوگانه را وارد کشور میاشخاصی که تحریممثال، اخیراً آمریکا به

دان سابق شرکت تحریم شده فناموج )رستافن( کند. به عنوان مثال، دو نفر از کارمنپولشویی زده و آنها را دستگیر می

در خارج از کشور دستگیر شده و در زندان هستند. این شرکت در زمینه تجهیزات و قطعات مخابراتی فعالیت دارد و 

های آن مربوط به حوزه دفاعی است. شرکت مذکور با دور زدن تحریمهای آمریکا و اروپا، قطعات بخش زیادی از فعالیت

کند. در خرداد ماه امسال، خانم نگار قدس برای صنایع استراتژیک کشور مانند صنعت موشکی را تامین می مورد نیاز

پولشویی، قاچاق و توطئه "ها و با توسل به اتهام کنی در استرالیا، و علیرضا جاللی در آمریکا، به جرم دور زدن تحریم

، دستگیر شدند و منتظر محاکمه هستند. دولت آمریکا "زمبرای صادرات فناوری آمریکایی به ایران بدون مجوزهای ال

از استرالیا درخواست کرده است که خانم قدس کنی را به این کشور استرداد کند. همکاری استرالیا با آمریکا برای 

های اصلی دستگیری این خانم، بر مبنای معاضدت قضایی صورت گرفته و این معاضدت قضایی، یکی از کارویژه

علیه ایران، تحت اتهامات  "دور زدن تحریمهای ظالمانه"المللی، بنابراین در ادبیات بین .سیون پالرمو استکنوان

شود و ایران با پذیرش کنوانسیون پالرمو که بخش زیادی از آن درباره قاچاق و شناخته می "پولشویی"و  "قاچاق"

های ظالمانه آمریکا بر ضد خود، با کشورهای دیگر تحریم دور زدن پذیرد که برای مقابله باپولشویی است، در واقع می

های دهد که روند دور زدن تحریمالملل تعهد میسابقه، به جامعه بینهمکاری کند! به عبارت دیگر، ایران در اقدامی بی

  5«آمریکا را کامال متوقف کند!



بر اساس مفاد  سایر متحدان آمریکا بخواهند به بیان دیگر، اگر ایاالت متحده، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و

سازی رسمی و قانونی انجام دهند، به راحتی بر علیه ما اجماع« تروریسم»این پروتکل و طبق تعریف مغرضانه خود از 

 فکرکنیم، قادر به انجام آن خواهند بود و اگر ما تازه برای جبران اشتباه، به با این بستری که خود ما برایشان فراهم می

وتکل، به اتهام بیرون آمدن از این تعهد بیافتیم، آن ها دست کم یک سال وقت خواهند داشت که بر اساس مفاد این پر

  6ای دیگری برای ما درست کنند.برای ما پرونده سازی کنند و پرونده هسته "محور مقاومت"حمایت از 

یب کنوانسیون تصو»کنوانسیون پالرمو در مجلس گفت:  نیز با اشاره به تصویب موتلفهحزب  محمد نبی حبیبی، دبیرکل

دام سپاه علیه پالرمو، نوعی خود تحریمی و مخل امنیت ملی است. امضای این قرارداد، به مثابه خلع سالح و خلع اق

  7«ر برابر دشمنان قسم خورده نظام.داست. این یعنی بی دفاع کردن کشور  …هایی چون داعش، منافقین وتروریست
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 2030تأیید سند ننگین 

ن کرد، آبه صورت پنهانی اقدام به پذیرش و اجرای  1394یکی دیگر از معاهداتی که دولت حسن روحانی در سال 

ر این رضا تابش، دمحمد یعنیولت، گان همسو با داز نمایندیکی باشد. می 2030سند ننگین و به اصطالح آموزشی

 سال ایم تاهرا امضا کرد؛ یعنی ما موظف شد ک این سندر نیویورجمهور دآقای رئیس 94مهرماه سال »گوید: میورد م

 1«های مختلف محقق کنیم.ر عرصهبه آن پیوسته، د هایی را که جهان، این شاخص2030

به  2015باشد که با نفوذ قدرت های بزرگ در سال ، بخشی از برنامه کالن سازمان ملل متحد می2030سند آموزشی 

ست که ف این سند، تقویت و شکل دهی ذهن کودکان و نوجوانان کشورها به سمتی اتصویب این سازمان رسید. هد

آن فرهنگ  نظام جهانی و امپریالیسم خواهان آن هستند. همچنین این سند به نوعی درصدد جهانی سازی است که در

. روح و برخی از شودنظام اسالمی به فراموشی سپرده شده و فقط فرهنگ و گفتمان کشورهای غربی مطرح و اجرا می

د. با این سند، عبارت های این سند حاکی از این است که نباید مبانی دینی در کتب و آموزه های آموزشی گنجانده شو

تواند متأثر از برخی نهادها و شود. در واقع کارشناسان معتقدند که یونسکو میزمینه نفوذ غرب در ایران فراهم می

 توانند به داخل ایران نفوذ کنند. و آنها از این طریق میسازمان های سلطه گر غربی باشد 

مخفیانه سند  و اجرای ، ضمن مخالفت صریح خود با اقدام دولت در پذیرش1396رهبر معظم انقالب در اردیبهشت 

ایى اینجا جمهورى اسالمى ایران است و در این کشور، مبنا اسالم و قرآن است. اینجا ج»، در این مورد فرمودند: 2030



اصطالح نیست که سبک زندگى معیوب و ویرانگر و فاسد غربى بتواند اعمال نفوذ کند. به چه مناسبت یک مجموعه به 

هاى مختلف، هاى دنیا با فرهنگهاى دنیاست، این حق را داشته باشد که براى ملتالمللى که قطعاً تحت نفوذ قدرتبین

را اجرا سروصدا آن بى ا برویم سندى را امضا کنیم و بعد هم بیایمکه متکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است، این

 2«کنیم؛ نخیر! مطلقاً مجاز نیست.

هاى فرهنگ غربى است که مبتنى بر سکوالریسم کنند، الگوهاى جهانى و آموزهموضوعى که چنین نهادهایى عنوان مى

هایشان بدون دقت در ها براى اجراى برنامهن سازمانبوده و کامالً در تضاد با فرهنگ اسالمى است. پذیرش تعهدات ای

 .ن استالمللى در تعلیم و تربیت نسل آینده ایراهاى بینها، اقدامى در جهت نفوذ سازماناهداف برنامه

به المللى باید هاى بیننامهها، قراردادها و موافقتنامهها، مقاولهعهدنامه»قانون اساسى،  77نکته مهم آنکه طبق اصل 

ای نگهبان، را بدون تأیید مجلس و شور 2030اما دولت با دور زدن مجلس، سند « تصویب مجلس شوراى اسالمى برسد.

 ت کرده بود. کرد و مجلس متأسفانه در اینباره سکوالمللى اجرا مىعنوان یک عهدنامه و قرارداد بینبه

ن ونه دولت جمهورى اسالمى برخالف قانوفرمول سکوالریزه کردن آموزش و پرورش کشور است. چگ 2030سند 

کند که تصور می اساسى، تن به اجراى چنین سند خالف شرع و قانون اساسى داده بود؟ ما امروز با تفکری روبرو هستیم

ی برای دولت و مقاومت در برابر برخی رویه ها و رویکردهای جهانی، هر چند ظالمانه باشد، موجب پدید آمدن مشکالت

شود و به طور مبنایی تقابل با برخی موضوعات بین المللی را حتی اگر سلطه آمیز باشد، به ی کشور میروابط خارج

ن دانند و مدعی هستند چاره ای جزء همراهی با ساخت فعلی نظام بین الملل نداریم. بنابراین تا ایصالح کشور نمی

 .را داشت 2030برخی پیشامدها نظیر تفکر قدرت سیاسی را در اختیار داشته باشد، باید همواره انتظار

صورت کامل مخدوش شده و به این واسطه، ها بهدیگر، با اتخاذ این شیوه توسط کشورها، استقالل فرهنگی آنعبارتبه

رگر ترتیب، کشورهای استعمااینبهیابد. وپرورش جوامع تحت سلطه رواج میهای آموزشسبک زندگی غربی در نظام

ش نسلی وابسته و با تفکر ال خاک کشورها را به خود بدهند، مقدرات یک کشور را از طریق آموزآنکه زحمت اشغبی

سازی در موازات وابستهگیرد و این همان حرکتی است که بهموردنظر نظام سلطه، در طول چند دهه در دست می

 اقتصاد، در جریان است. 

ظ نسبت به اعتقادات خود داریم، در م آور نیست و حق تحفگویند که این سند الزابرخی مسئولین دولتی ظاهراً می

و توصیه های  حالی که این طور نیست و این سند انشایی و الزامی است. در سند آمده که دولت ها باید گزارش دهند

کنیم. می م آور تبدیلفنی کارشناسان یونسکو را بپذیرند. ما با این کارها یک سند بین المللی را به یک سند داخلی الزا

دهیم. این موضوع کامالً یک نوع نقض حاکمیت ملی در عرصه در حقیقت فرمان هدایت آن را به سازمان یونسکو می

 گیرد.آموزشی، فرهنگی، علمی و پژوهشی ما از پیش دبستانی تا نظام آموزش عالی را در بر می

نگاه سند »گوید: می 2030ر مورد سند پور ازغدی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، طی سخنانی دحسن رحیم

گوید هرنوع تربیت دینی و الهی، خالف حقوق بشر است، ولی آموزش مسائل جنسی تحت عنوان صریحاً می 2030

دانند که حتی به بلوغ جنسی نرسیده است. با عناوینی مانند بهداشت برای کودکان را جزو حقوق کودکی می

دارند و آموزش برند و دست والدین را از سر فرزند برمیوالدین را زیر سوال میهای خودسرانه، معلمان و محدودیت



دانند، ولی آموزش تقوای جنسی و حیا به کودک را پایمال کردن حق او به مسائل جنسی به کودک را حق او می

 .آورندحساب می

آور نباشد هم آبروبر است، دادها اگر الزام، نگاهی کامالً ضددینی و سکوالر است. این قرارشان از آموزش و پرورشتعریف

 .کنندنوان نقض حقوق بشر محکوم میعها هر سال ما را تحت زیرا بر اساس همین

گویند دولت نباید از مذهب حمایت کند و در هیچ کجای قانون اساسی کشورها نباید نامی از دین رسمی وجود می

تنها در سیاست،  گویند دین نهدانند و میها و غذا میه به رنگداشته باشد و دین را یک مسئله شخصی مانند عالق

[ که باعث 2030این در حالی است که هر قراردادی ]مانند سند  .بلکه در حوزه تعلیم و تربیت هم نباید دخالت کند

ام است، رحشود بیگانه بر منابع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما مسلط شود، خالف قانون اساسی است و شرعاً هم 

گویند قرارداد را به شرط تحفظ امضا کردیم، در حالی گاهی می .آیدشمار میزیرا کاپیتوالسیون آموزشی ـ فرهنگی به

گوییم کسی قصد خیانت داشته، گاهی صدمه حماقت از که همین حرف بارها برای ما مشکل ساخته است، ما نمی

طورمثال بحث رفع تبعیض را با منظور خاصی بیان شد. بهخیانت کمتر نیست، حتی اگر فرد نیت خوبی داشته با

کنیم، پذیر باید موردحمایت باشد، ما هم آن را امضا میگویند اقشار آسیبکنیم، مثاًل میکنند و ما آن را امضا میمی

گیرند هد میآیند. تعین اقشار به حساب میبازان نیز جزو اپذیر این است که همجنسولی تعریف آنها از اقشار آسیب

گرایی را یکی از هاست و همجنسزدایی تضمین سالمت خانوادهکه آموزش جنسی برای کودکان و حیازدایی و اخالق

گوییم حق تحفظ داریم. در حالی که پیش از این نیز از کنیم و میدانند و ما اینها را امضا میحقوق اصلی بشر می

 مده است. گونه سندها امضا شده ولی صدایش درنیااین

توانیم توانند کالس آموزشی داشته باشند، ولی در مورد دین نمیبازان می، در مدارس ما همجنس2030طبق سند 

گرایی است و حتی عدم صحبت کنیم. در سند، الزام احترام به رفتارهای متفاوت ذکر شده که یکی از آنها همجنس

دانند، درحالی که هر سال به باال می 18زدواج را انند. سن قانونی کگرایی در ایران را محکوم میقانونی بودن همجنس

شان باشند باید ازدواج کنند، البته ممکن است کسی سنش هم باال باشد ولی بلوغ سنی که پسر یا دختر به مصلحت

ل کنند و بالیی خواهند سبک خودشان را به ما تحمیاجتماعی نداشته باشد که این فرد نباید ازدواج کند، ولی آنها می

خواهند این طوری که در غرب چیزی به نام ازدواج وجود ندارد که میکه سر غرب آمده است، سر ما هم بیاورند. به

این آموزش  سبک زندگی را از کودکی به فرزندان ما آموزش دهند و دولت ما هر سال باید بابت چگونگی پیشرفت در

مان به صفر رسیده است گویند برای کنترل جمعیت باید به آنها تعهد بدهیم، نرخ رشد جمعیتمی .به آنها پاسخ دهد

خواهند باید آن را به زیر صفر برسانیم. تمام اطالعات آموزشی، منابع، محتواها، معلمان، و حاال که آنها می

 کنیم. خودمان برای آنها جاسوسی  طور رسمیاید به آنها اعالم کنیم، یعنی بهگیرندگان و اساتید را بآموزش

 2030ای است که بر اساس آن مستشاران خارجی باید به آموزش و پرورش ما نظارت کنند. با سند گونهبه 2030سند 

  3«شود.ا بر اسناد ما مقدم میشود و اسناد آنهنهادهای نظارتی ما تقریباً حذف می

این تعهدنامه بند دیگری دارد تحت عنوان آموزش » تهران گفت: رحیم پور ازغدی طی سخنان دیگری در دانشگاه 

رهایی بخش که در آن مواردی چون خود ارضایی که در اسالم مضر و گناه شمرده شده است را مفید عنوان کرده 

است. مورد دیگر آموزش همجنسگرایی است که امروز تحت عنوان آمادگی برای کنکور، مشاوره روان شناسی و... به 

ر غیررسمی در ایران در حال پیاده سازی است. آموزش چهارم بند رهایی بخش، دیدن فیلم های پورن و کمک به طو



تخیل جنسی در کودکان عنوان شده است. مورد دیگر که در این تعهدنامه خواسته شده است راه اندازی جنبش آموزش 

ش را گذاشته جنبش رهایی بخش. و بعد هم جنسی کودکان است که بدن عریان دختر و پسر بچه را کشیده و اسم

 دهند.المللی ارجاع میاین موارد منحط را به قوانین بین

رد در حالی که یک مورد بسیار جالب در این سند این است که ایران حق آموزش خانه داری به ویژه به دختران را ندا

جتماعی حضور ار فعالیت های سیاسی اقتصادی و در اسالم خانه داری بسیار مهم است؛ ضمن آنکه زن باید در جامعه د

ل داشتند و هیچ داشته باشد. همسر پیامبر ما حضرت خدیجه سالم اهلل علیها، فعالیت اقتصادی در حد تجارت بین المل

 گاه پیامبر او را از این کار باز نداشتند.

یگر به دته شده است و در مراحل در دیگر بندهای این سند زمینه سازی برای زنا در صورت توافق دو طرف خواس

ه است اما دنبال قبح زدایی از مسئله ایدز است. داشتن شریک جنسی بدون تشکیل خانواده، در این سند تایید شد

خواهد کسانی که روابط جنسی آزاد غیر از همسر خود دهند. در این سند میسال گیر می 18همین ها به ازدواج زیر 

شود. هم اکنون در  ک مسئله بااهمیت جلوه ندهند و تنها به عنوان یک بی احتیاطی به آن نگاهدارند، آن را به عنوان ی

دهند، اما کسی درحکومت بسیاری از شهرهای ایران چون تهران، مشهد، اصفهان، ارومیه دارند این آموزش ها را می

 نیست!کند که اینها از طرف ما پذیرد و وانمود میمسئولیت این آموزش ها را نمی

و دستور  در این سند خواسته شده است به کودکان آموزش داده شود که یک نوع خانواده هم خانواده هم جنس است

قوق کودک در داده اند که در این زمینه انیمیشن های متعدد برای کودکان ساخته شود. یکی از اعضای کنوانسیون ح

 کنیم.ودک پیاده میبی سر و صدا در تهران برای ده هزار ک ها راایران عنوان کرده است که ما داریم این برنامه

کارگاه  30گوید بیش از هایی از کارکنان آموزش و پرورش به صورت مخفیانه به دست من رسیده است که میگزارش

جوز با کدام م ودر کشور تشکیل شده با عنوان تقویت جنسی کودکان. این که این کالس ها و کارگاه ها با چه استادی 

ت. مشخص در شهرهای مختلفی چون اصفهان، تهران، گناباد، کرمانشاه، مشهد و شیراز در حال اجراست، مشخص نیس

ودکان های اطالعاتی بیگانه با واسطه و بهائی ها دارند این کارها را در مدارس تحت عنوان حمایت از کاست که سرویس

طق سیل و یا زلزله زده تعدادی مدرسه دادند که در ایران در منا دهند. یعنی پیشنهادسیل زده و زلزله زده انجام می

گوید مراکزی برای ارائه ها میسازیم به شرط اینکه آموزش آن مدارس به ما وگذار شود. همچنین بعضی گزارشمی

 4«خدمات همجنس بازی احداث شده است.

مایند: ، می فر2030دولتی نسبت به سند نیز در مورد ادعای تحفظ مقامات  96خرداد  17مقام معظم رهبری در 

که حتی اگر هیچ ایم فالن بخش آن را قبول نداریم، در حالیایم و گفتهگویند ما در این خصوص تحفظ دادهبرخی می»

د، حال آنکه مورد واضحِ خالف اسالم در آن وجود نداشت، باز هم نظام آموزشی نباید در بیرون از کشور نوشته شو

 5«.سالم نیز در آن سند وجود داردموارد خالف ا

فر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در نشست تخصصی االسالم والمسلمین نصراهلل پژمانحجت

، اگر کودکی بخواهد 2030طبق متن سند »برگزار شد، اظهار داشت:  96خرداد  22که در تاریخ « 2030بررسی سند »

اش را یاد بگیرد، این سخن بسیار شد، تا قبل از سن آموزش باید زبان مادریداشته با یرشد خوبی در مراکز آموزش

خوانی و حفظ قرآن در مراکز شود و به تبع آن آموزش روانقشنگی است. اما بر این اساس، آموزش قرآن ممنوع می



یونسکو تلقی  2030شود که این امر یکی از جنایات سند ها تا سال سوم ابتدایی ممنوع میپیش دبستانی و دبستان

سراسر مبهم، چند پهلو و غیرشفاف در مسائل مختلف است. علیرغم اینکه در کشوری اسالمی  2030شود. سند می

  6«کنیم؛ اما دولت این سند را پذیرفته است.زندگی می

ر تاریخ دحجت االسالم والمسلمین دکتر رضا غالمی، رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسالمی صدرا، همچنین 

شود؟ دوستان ، یک سند الزام آور محسوب می2030آیا سند آموزش » ، طی سخنانی اظهار داشت: 96خرداد  17

یاورده است. ندولت معتقدند که خیر، این سند یک بیانیه یا یک توصیه نامه است و تعهدی را برای کشور ما بوجود 

زیران در ان تعهدآور نبوده است، پس چرا هیات محترم و، برای جمهوری اسالمی ایر2030اگر بر فرض سند آموزش 

کن به این سند ، هم به این تعهدات صراحتاً اشاره کرده، و هم خود را در عالی ترین سطح مم1395شهریور  26مصوبه 

ارهای تحقق متعهد کرده است؟ شما به مصوبه هیات وزیران نگاه کنید؛ گفته است به منظور هماهنگی و ارائه راهک

شود. در اینجا دو واژه قابل مالحظه است: یکی ، کارگروه فالن تاسیس می2030امل اهداف و تعهدات برنامه آموزش ک

ود دولت خکه  "2030تعهدات برنامه آموزش "که با اعالم تحفظ در تناقض است، و دیگری واژه  "تحقق کامل"واژه 

رای جمهوری یید، این سند هر اسمی که داشته باشد، بپس دقت بفرما .را تایید کرده است 2030تعهدآور بودن سند 

ی، تعهداتی را برای وقتی یک سند بین الملل .اسالمی تعهدآور بوده و مسئولین دولتی از این موضوع بی اطالع نبوده اند

قانون اساسی، مرجع تصویب تعهدات، مجلس است نه  125و اصل  77کند، طبق اصل یجاد میا جمهوری اسالمی

کشور عمداً  مراحل خود را طی کرده است چراکه مراجع اصلی و تخصصی "تقریبا پنهان"اما این سند، به طور دولت. 

یی ارزشی و به ، یک جابجا2030متأسفانه به بهانه سند آموزشی  .و یا غیر عمد در معرض بی اطالعی قرار گرفته اند

ور یعنی نظام به نفوذ عمیق دشمن در حیاط خلوت کش تبع آن، اتفاقات تلخی در کشور در حال وقوع بود که من از آن

کنم و مقام معظم رهبری با ورود شجاعانه و آموزش و پرورش، به قصد استحاله تدریجی و براندازی نرم نظام تعبیر می

  7«به موقع، جلوی این نفوذ را سد کردند.

ولت روحانی ، اما د2030ن سند استعماری علی رغم همه هشدارها و دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر کنار گذاشت

االسالم محمدیان، رئیس نهاد رهبری باشد. در این رابطه، حجتباز هم به صورت پنهانی در حال پیگیری اجرای آن می

 8«در سکوت، در حال پیگیری است. 2030بند سند  16»گوید: می 96در دانشگاهها، در آبان 

رسد که دارند خبرهایی می»طی سخنانی در دانشگاه علم و صنعت گفت:  زنی ، حسن رحیم پور ازغدی96آذر ماه 

را بخوانند،  2030کنند. متأسفانه بدون اینکه سند و با عناوین دیگری پیگیری می 2030را بدون عنوان  2030ماجرای 

کوتاه  2030بیاییم از ی گفتند از هر چیز کوتاه کردند. از آنهایی که مگوید از آن دفاع مییا اینکه بدانند چه می

  9«اید؟ که جوابی ندادند.آییم ]یعنی جناب حسن روحانی[، پرسیدیم اصال شما متن آن را خواندهنمی

را پذیرفته بودند، همان کسانی هستند که بودجه فعالیت های قرآنی را به شدت کاهش  2030کسانی که سند ننگین 

شد، اما آموزش مفاسد اخالقی آزاد! در همین راستا ا ممنوع می، آموزش قرآن در دبستان ه2030دادند. طبق سند 

میلیارد تومان در سال  40میلیارد تومان دولت قبل به  600شاهد بودیم که بودجه پیشنهادی فعالیت های قرآنی، از 

اجم شود! این یعنی زمینه سازی برای تشدید تهدرصد آن حذف می 93یابد یعنی ششم دولت حسن روحانی کاهش می

فرهنگی غرب و حذف فرهنگ قرآنی از سطح جامعه، یعنی همان چیزی که استعمارگران آمریکایی و انگلیسی در پی 

، که آخرین بودجه پیشنهادی دولت احمدی نژاد بود، با توجه به بیانات 92در بودجه سال پیاده کردن آن بوده اند. 



های قرآنی اختصاص پیدا کرد میلیارد تومان به فعالیت 600 مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ده میلیون حافظ قرآن،

های قرآنی زیر نظر شورای توسعه میلیارد دیگر برای فعالیت 300میلیارد آن در اختیار نهادهای دولتی و  300که 

نی میلیارد تومان آن از سوی دولت روحا 15تنها  با روی کار آمدن دولت یازدهم، فرهنگ قرآنی لحاظ گردید؛ اما

میلیارد  200عنوان اولین الیحه دولت یازدهم با اختصاص ، الیحه بودجه قرآنی به93همچنین در سال  .پرداخت شد

های قرآنی برای تحقق اهداف در منشور توسعه فرهنگ قرآنی در مجلس به تصویب رسید ـ یعنی تومان به فعالیت

 15درصد آن مبلغ در  47توجیهی فقط حدود  یرقابلدرصد آن کاهش یافت ـ که با تأخیر غ 66نسبت به سال قبل، 

و از  93میلیارد در سال  200تبدیل شد به  92میلیارد مصوب سال  600یعنی اوالً  .اسفندماه همان سال واریز گردید

 درصد آن در پایان سال واریز گردید! 47آن مبلغ هم فقط 

اریز و تأخیر در متأسفانه باز شاهد عدم و قبلش نداشت اما نیز تفاوت کمّی با سال 94بودجه قرآنی کشور در سال  

رد تومانی، تنها میلیا 200نیز بودجه فعالیت های قرآنی با مبلغ مصوبه  95بودیم. در سال  94پرداخت اعتبارات سال 

ه بود، تا دا کردمیلیارد تومان کاهش پی 100نیز که مبلغ مصوبه آن به  96 میلیارد آن اختصاص پیدا کرد. در سال 15

نیز  97سال  هیچ مبلغی از آن اختصاص پیدا نکرده بود! در الیجه بودجه شت،که سه فصل از سال می گذ 96آذر ماه 

سبت درصدی ن 60که از سوی رییس جمهوری در صحن علنی مجلس تقدیم شد، بودجه فعالیت های قرآنی با کاهش 

یانی دولت یعنی بودجه فعالیت های قرآنی که در سال پامیلیارد تومان کاهش یافت.  40به سال قبل، رقم آن به 

 40ه بمیلیارد تومان برای آن مصوب شده بود، در ششمین سال دولت حسن روحانی قرار است  600احمدی نژاد، 

 میلیارد تومان کاهش یابد! 

ی قرآنی، کم یا حذف وقتی بودجه نهادها»گوید: محمد کاظم انبارلوئی، سردبیر روزنامه رسالت، در همین رابطه می

بریم پای منقل و وافور! هزینه هنگفتی برای کنیم و میشود، جوان را از سر جلسه قرآن، مسجد و منبر بلند میمی

توانند از این مفاسد کنیم اما برای منبر، محراب و مسجد که میهای اجتماعی صرف می مبارزه با مواد مخدر و آسیب

توانند در پیشگیری از جرائم سازمان نهادهای سنتی و فرهنگی می دهیم. ایناص نمیجلوگیری کنند، بودجه ای اختص

بودجه را که  17جدول شماره  .یفا کنندا یافته و مبارزه با اعتیاد، و دعوت جوانان به اخالق و معنویت، نقش مهمی

رزه با مواد ای که برای مبا؛ در حالی که جمع جبری هزینه ندکناختصاص به برخی نهادهای فرهنگی دارد حذف می

مؤسسات فرهنگی است! آیا نگاه دولت به مسئله  17برابر مصارف جدول شماره  700کنیم، بیش از می صرف مخدر

  10«های فرهنگی، عقالنی است؟ فرهنگ و آسیب
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 پیوستن به توافقنامه پاریس 

ای، که به معاهده پاریس معروف است، در جریان بیست و یکمین جلسه کنوانسیون سند کاهش انتشار گازهای گلخانه

مین تا زدرصدی دمای کره  2هدف جلوگیری از تحقق افزایش  ، با2015تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در سال 

ی و از کشورها کنترل اشاعه گازهای هیدروکربنی بوده، عمده تمرکز این سند بر .پایان قرن حاضر میالدی، شکل گرفت

شدن زمین را درخواست کرده است. در ( به منظور جلوگیری از گرمCO2اکسید کربن )عضو، محدودیت در تولید دی

ای و گرمای زمین خواهد فرض معاهده پاریس این است که انتشار دی اکسید کربن باعث تشدید اثر گلخانهواقع پیش

 .شد

 23اد. ایران در دسازمان حفاظت از محیط زیست نیز به نمایندگی از دولت ایران، از عضویت ایران در این معاهده خبر 

رسید. ماه همان سال به تصویب مجلس شورای اسالمیبانمه کرد و در آاقدام به امضای این موافقتنا 95سال اردیبهشت

ارد کرد و در حال اجرای این مصوبه برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد اما این شورا ایراداتی را به آن و

 حاضر برای بررسی بیشتر به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع داده شده است.

فتی و گازی ناکسید کربن سیاست مطلوبی است، اما کشورهای غربی و آمریکا با اتمام منابع اگرچه کاهش تولید دی

ود دنبال محدود ساختن کشورهای دارای این منابع هستند تا از این طریق، نفوذ سیاسی، فناوری و اقتصادی خخود، به

ازی برایشان انی از منابع نفتی و گدر دنیا را حفظ کنند. بخش اعظمی از کشورهای عضو معاهده پاریس، ذخایر چند

پذیرش این توافقنامه،  ،باقی نمانده ولی قابلیت کشور ایران برای توسعه و استخراج منابع نفتی، بسیار باال است. در واقع

 .شودکشور می محدودیت هایی را برای بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور ایجاد کرده که باعث کند شدن پیشرفت

ه توان گفت معاهده پاریس ابزاری است که کشورهای توسعه یافته با استفاده از آن، قدرت رقبای آینداساس می براین

دهد های کلی نظام نیز نشان میهمچنین بررسی سیاست .را به عنوان دارنده منابع عظیم نفت، کنترل خواهد کرد

ی الزم است که از باتوجه به ظرفیت باالی ذخایر نفت و گاز کشور، لزوم بهره گیری از این منابع در مسیر پیشرفت امر

توان به افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی، فرآورده های نفتی و حفظ و توسعه ظرفیت جمله راهکارهای آن می

 .ومتی( اشاره کردهای کلی اقتصاد مقاسیاست 14و  13های تولید نفت و گاز )بند 

اخت نیروگاهها ساز آنجا که با پذیرش توافقنامه، اجرای تعهدات در قالب کاهش استفاده از نفت و گاز، محدودیت در 

ز اخذ مالیات ت و گاز، و نیبا سوخت فسیلی، پاالیشگاه ها، مجتمع های پتروشیمی و هر مصرف کننده دیگر صنعتی نف

  1هایی دارد.های کلی نظام مغایرتکند، پذیرش آن با سیاستبرای انتشار کربن بروز پیدا می

شود که ای را شامل میدرصد از کل گازهای گلخانه 0.2انسان ساز فقط حدود  CO2 باید توجه داشت که میزان گاز

 .د و وارد جو زمین شده استاین مقدار هم توسط کشورهای توسعه یافته تولی



تقیم دارد. رابطه ای مس CO2 طبق آمار، میزان رشد تکنولوژیکی یک کشور، با مصرف منابع نفت و گاز و تولید گاز

یابد و کاهش نرخ رشد مصرف منابع یعنی نیاز یک کشور به منابع انرژی در مسیر صنعتی شدن، به شدت افزایش می

 .ستارفت دورن زا در حوزه های مختلف علم و فناوری جهت پیشرفت اقتصادی نفت و گاز، به معنای توقف پیش

ردبان توسعه بر ندر واقع این توافقنامه با ایجاد محدودیت در بهره گیری از منابع هیدروکربنی، موجب سرنگون کردن 

روکربنی نرژی هید، مصرف اCO2 با تعهد کشورهای جهان به کاهش نرخ رشد تولید .سر کشورهای در حال توسعه است

یابد. این اتفاق بر سقوط قیمت در جهان کاهش یافته که در پی آن تقاضا برای تولید منابع نفت و گاز نیز کاهش می

ریس با ایجاد سوخت های هیدروکربنی در جهان نقش به سزایی دارد. در واقع میتوان اینگونه بیان کرد که توافق پا

برتر کشورهای  هیدروکربنی، در پی فراهم آوردن بازار فروش برای تکنولوژی هایمحدودیت در بهره برداری از منابع 

یشترین منابع توسعه یافته، و وابسته کردن کشورهای درحال توسعه به فناوری آنها است؛ و کشور ایران که دارای ب

  2هیدروکربنی جهان است، در صورت اجرای توافق، متحمل بیشترین ضرر میشود.

اکسید کربن از جمله میادین نفت و گاز، صنایع های انتشاردهنده دیر، شفافیت صنایع و زیرساختطبق تعهد کشو

تواند منجر به افشای اطالعات کشور از تر صنایع نظامی، میونقل، صنعت فوالد، مس، آلومینیوم و از همه مهمحمل

تواند به یس، می، توافقنامه آب و هوایی پارجمله اطالعات نظامی و امنیتی در فضای بین المللی شود. به بیان دیگر

سعه یافته، از سوی دیگر، در حال حاضر کشورهای تو .زمینه افشای اطالعات کشور در فضای بین الملل تبدیل گردد

کنند و این در حالیست که توافقنامه پاریس تمرکز خود را بر کشورهای بیشترین آلودگی زیست محیطی را تولید می

ال حاضر مسئله قابل توجه دیگر در خصوص پیوستن به معاهده زیست محیطی پاریس، که در ح .ه دارددر حال توسع

حرمانگی متداوم سیاست  با بازگشت آن از سوی شورای نگهبان، در کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بازبینی است،

دیم نشده نظارتی نظیر مجلس تق این معاهده، به نهادهای پیوست اجرایی است، به نحوی که تاکنون دولت روحانی

چه سریعتر است. ظاهراً علت اصلی مخالفت با این الیحه نیز همین نبود پیوست آن است. بر این اساس، تقدیم هر

  3تواند کمک شایانی به بررسی دقیقتر ابعاد آن نماید.معروف است، می INDC  پیوست این معاهده که به

شود لیکن اجرای آن تاثیری در بهبود آلودگی هوا و محیط زیست معرفی میگرچه این توافقنامه مرتبط با محیط 

لکه منواکسید بزیست کشور ندارد زیرا اصوال گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن برای سالمتی انسان مضر نیستند، 

ان مضر ت انسکربن و سایر آالینده های زیست محیطی نظیر اکسیدهای گوگرد و نیتروژن و ذرات معلق برای سالم

  4هستند.

دنیا، نه تنها  درصد کل گازهای گلخانه ای 24شود کشوری مثل ایاالت متحده امریکا با انتشار متاسفانه مشاهده می

یچ عنوان قبول ههیچ معاهده محیط زیستی را امضا نکرده بلکه مباحث علمی مرتبط با تغییرات آب و هوایی را نیز به 

ای ملحق شد که اوالً مقصر دهتوان به معاهاساس کدام منطق و قاعده فقهی و حقوقی میندارد. حال باید پرسید بر 

هوری اسالمی عضویت ندارد؛ ثانیاً تعهدات بسیار زیاد و دشواری بر کشورها به خصوص جم آن اصلی گرمایش زمین در

 واهد داشت. هزینه بسیاری داخلی و بین المللی را به دنبال خ کند که فشارها وایران وارد می

تواند کشور را است که می« امنیتی»و « اقتصادی»نامه واجد برخی مالحظات همچنین باید اشاره کرد که این موافقت

نامه در نامه توسط مجلس شورای اسالمی، این موافقتبا خطراتی مواجه سازد و در عمل با تصویب و تأیید این موافقت



برعلیه نظام جمهوری اسالمی ایران به کار  المللیجهت اعمال فشار و تحریم بینعنوان یک اهرم حقوقی مؤثر آینده به

  5خواهد رفت.

با توجه به اینکه ایران متعهد شده است تا »چیان، وزیر سابق نیرو، صراحتاً گفته بود: در همین رابطه حمید چیت

واند به تعهدات خود عمل کند، نتای را کاهش دهد، چنانچه درصد از تولید گازهای گلخانه4، حدود 2030سال

ای به کشور تحمیل شده هایی است که در زمان انرژی هستههایی که وضع خواهد شد، به مراتب بیشتر از تحریمتحریم

 6«بود.

توافقاتی را بپذیرد که کمترین بهره را به راستی چرا جناب حسن روحانی و اطرافیانش، اصرار دارند جمهوری اسالمی 

 ند کرد؟!ارند و در عوض، محدودیت ها و فشارهای بسیاری را علیه جمهوری اسالمی ایران ایجاد خواهبرای ما د
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 عدم ارسال برخی توافقات تعهدآور به مجلس شورای اسالمی 

انقالب کردیم که رعیت نباشیم، شهروند »گوید: می 96آذر  28حسن روحانی در همایش حقوق شهروندی در تاریخ 

اشد و بعد قوانین قانون اساسی ب باشیم و هیچ کس باالتر از قانون نباشد. همه باید مطیع قانون باشند. در رأس باید

انون موضوعه؛ همه باید طبق قانون عمل کنیم. حقوق شهروندی هم همین است؛ حقوق شهروندی یعنی همه طبق ق

گوید اساسی می قانون 113عمل کنیم... معیار ما قانون اساسی است. ما باید بر مبنای قانون اساسی عمل کنیم. اصل 

 1«نون اساسی است و همه ما باید قانون اساسی را اجرا کنیم.رییس جمهور مسئول اجرای قا

 بین هاینامه ها، قراردادها و موافقتنامه ها، مقاولهقانون اساسی، کلیه عهدنامه 77طبق اصل باید توجه داشت که 

قانون اساسی،  125برسد. همچنین طبق اصل  اسالمی و تأیید شورای نگهبان شورای مجلس تصویب ، باید بهالمللی

 پیمان امضای ها و همچنینبا سایر دولت ایران دولت ها و قراردادهاینامه ها، موافقتنامه ها، مقاولهعهدنامه امضای

او  قانونی جمهور یا نماینده ، با رئیساسالمی شورای مجلس از تصویب ، پسالمللی بین های اتحادیه مربوط به های

 است.

ه برخالف کالبته ظاهراً همه موظف به عمل بر طبق قانون هستند، بجز جناب آقای حسن روحانی! ایشان مجاز است 

برخالف قانون  2قانون اساسی، از ارسال توافقنامه برجام به صورت الیحه به مجلس خودداری کند؛ 125و اصل  77اصل 

برخالف  3ارد؛را امضاء کند و به اجرا بگذ 2030و قبل از طرح در مجلس و شورای عالی انقالب فرهنگی، سند ننگین 

 و...  4را مخفیانه امضاء کنند و به اجرا بگذارند؛ FATFقانون و قبل از طرح در مجلس، توافق 



انون اساسی عمل قانون اساسی است. ما باید بر مبنای معیار ما ق"دهد: در حالی که جناب آقای روحانی شعار می

پذیرد، و حال آن که پروتکل الحاقی صراحتاً با اصول دوم، سوم، ، اما خود ایشان پروتکل الحاقی را در برجام می"کنیم

را شورای امنیت  2231باشد. همچنین آیا جناب روحانی مجاز است قطعنامه قانون اساسی مغایر می 153و  152

ه عمل به قانون کلذا می بینیم  قانون اساسی مغایرت آشکار دارد؟ 154و  153، 152پذیرد در حالی که با اصول سوم، ب

 و این رشته سر دراز دارد! اساسی ، فقط یک شعار بی محتوا از سوی جناب حسن روحانی است
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 راه اندازی مجدد سفارت انگلستان در تهران

ا داشته است. دولت انگلیس، سابقه بیش از دو قرن مداخله در امور داخلی ایران و غارت منابع خدادادی کشور ما ر

وی سفارت انگلیس توطئه های گوناگونی برای سرکوبی هر نوع ندای آزادی خواهی و مبارزه با استبداد و استعمار، از س

ر نوع توطئه و پیروزی انقالب اسالمی نیز، دولت انگلیس در ه در ایران، طراحی و به اجرا گذارده شده است. پس از

گ هشت طرح های براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران توسط آمریکا، همراهی و مشارکت داشته است. در طی جن

 ر جنایات صدامساله صدام علیه جمهوری اسالمی ایران، انگلستان همواره از حامیان اصلی رژیم بعثی صدام بوده و د

راندازی نرم بعلیه ایران، شریک و سهیم بوده است. پس از پایان جنگ نیز دولت انگلیس شروع به زمینه سازی برای 

ین رابطه، جک نمود و در این راستا، به جذب عناصری از داخل کشور و از میان طیف مدعی اصالح طلبی پرداخت. در ا

نین اعتراف چ، به داشتن تماس با اصالح طلبان ایران، 1380استراو، وزیر امور خارجه وقت انگلیس، در بهمن ماه 

 1«دهیم.تماس فعال با اصالح طلبان را ادامه می»کند: می

زیر را انجام داد:  ، دولت انگلستان با هماهنگی با سفارت انگلیس در تهران، اقدامات88در عرصه عملیاتی ماجرای فتنه 

یستی جهت خرابکاری و تشدید آشوب ها؛ همکاری با گروهک ترورتالش جهت اعزام عوامل نفوذی خود به ایران 

یران در کشورهای امنافقین و تسهیل امکانات تردد آنها به ایران جهت خرابکاری؛ برقراری جلسات هماهنگی بر ضد نظام 

  2همسایه، و تأمین مالی آشوبگران.

بات ریاست نگلیس در اغتشاشات پس از انتخاحسین رسام، تحلیل گر ارشد سفارت انگلیس در تهران، در مورد نقش ا

ل شد و از حدود چهار ماه قبل از انتخابات، جلسات مختلفی در این خصوص تشکی»، در دادگاه گفت: 88جمهوری 

ل سیاسی سفارت اطالعات الزم از طریق مرتبطین و فعاالن سیاسی به ویژه اصالح طلبان، جمع آوری شده بود. دبیر او

 3«به ستاد آقای موسوی رفته و با مسئوالن تبلیغاتی و مشاورین وی جلسه داشت. انگلیس در تهران،

ر شاخص طیف حسین رسام از افرادی هم چون محمد عطریانفر، سعید لیالز و ماشاءاهلل شمس الواعظین ـ که از عناص

  4اصالح طلب هستند ـ، به عنوان برخی از مهم ترین مرتبطین خود نام برد.

دومینیک، دبیر سوم سفارت انگلیس، یاد کرد که با لباس سبز به میان تجمع کنندگان رفته و به  رسام همچنین از

  5همراه آنها در راهپیمائی های غیر قانونی حضور می یافته است.



ن مورفی، دبیر هم چنین به گفته نماینده دادستان، حسین رسام به همراه توماس برن، دبیر دوم سفارت انگلیس، و شو

تاد موسوی( نیز استرالیا، به ستاد تبلیغاتی میرحسین موسوی رفت و آمد داشته و با علی ماهر )از مشاورین س سفارت

  6اند.تعامالت مختلفی داشته

وسوی و کروبی، مبرخی افراد در ستاد »اظهار داشت:  88حجت االسالم محسنی اژه ای )وزیر وقت اطالعات( در تیر ماه 

 7«خانه های بیگانه به ویژه انگلیس، تماس داشتند.بار با سفارت 100بیش از 

ى چند کشور غربى که دیپلمات هاى برجسته»فرمودند:  88خرداد  29رهبر معظم انقالب نیز در خطبه های تاریخی 

ى واقعى خودشان را دارند نشان تا حاال با تعارفات دیپلماتیک با ما حرف میزدند، نقاب از چهره برداشتند؛ چهره

هاى خودشان با نظام اسالمى را دارند نشان دشمنى«. قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفى صدورهم اکبر»د؛ میدهن

 « تر، دولت انگلیس.میدهند؛ از همه هم خبیث

آنها و ارتباط  دولت انگلیس که کارنامه دویست ساله حضور»نیز می فرمایند:  88مهر  2مقام معظم رهبری، در تاریخ 

ه دولت انگلیس به ککشور ما، کارنامه سرتاپا سیاه است ـ واقعًا یک نقطه و یک جا نداریم که بشود نشان داد آنها با 

کنند ن میهاى بزرگ ـ اینها اعالنفع ملت ایران یک قدم کوچکى برداشته باشد؛ هرچه بوده ضرر؛ هرچه بوده صدمه

ه باشد و پاک نکند، از دولت انگلیس را از دل خود پاک نکردکه ما طرفدار ملت ایرانیم!...اگر ملت ایران، بغض و نفرت 

بالیى که بر سرِ این  حق دارد و به نظر هر عاقلى هم، حق با ملت ایران است. کارى که انگلیسیها با مردم ایران کردند و

ت و دولت ایران ه ملاند و علیاى از دنیا نشستهوقت از یادها نخواهد رفت. اینان که امروز در گوشهملت آوردند، هیچ

 8«یران چه کرد!ازنند، یادشان رفته است که این دولت ظالم با ملت محتوا مىهاى مغرضانه و بىحرف

با  1389ه ، سایمون گس، سفیر انگلیس در تهران، در آذر ما88در پی مداخالت انگلستان در طرح براندازی فتنه 

لیه کشورمان انتشار آن در سایت سفارت انگلیس در تهران، ع و نوشتن مطلبی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران

الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گیری کرد. در پی این رویداد، عالءموضع

جی پیشه، رییس کمیته روابط خاراهلل فالحتای اظهارات سفیر انگلیس در تهران را محکوم کرد. همچنین حشمتبیانیه

خواند و از وزارت خارجه خواست تا  "عنصر نامطلوب"المللی، سایمون گس را های بینمجلس با استناد به کنوانسیون

، طرح 89ماه نبهم 18باالخره نمایندگان مجلس در روز دوشنبه،  .موضوع اخراج سفیر انگلیس از کشور را بررسی کند

 9ا تهیه و امضا کردند.یک فوریتی الزام دولت به قطع رابطه با انگلیس ر

، 1390آذر  6در نهایت، چند ماه بعد، نمایندگان مجلس تصمیم به کاهش سطح روابط با انگلیس گرفتند و در تاریخ 

جه جمهوری با تصویب نمایندگان مجلس و براساس ماده واحده این طرح، وزارت امور خار .طرح آن را تصویب کردند

بط سیاسی با وب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت ایران، ظرف دو هفته روااسالمی ایران موظف شد تا در چهارچ

ان در تبصره یک دولت انگلیس را به سطح کاردار تنزل داده و روابط اقتصادی و تجاری را به حداقل برساند. نمایندگ

ارش وزارت امور خارجه های خصمانه کشور انگلیس، با گزاین ماده واحده نیز تصویب کردند: در صورت تغییر سیاست

 10.یابدو تصویب مجلس شورای اسالمی، سطح روابط ارتقاء می

مصوبه مجلس به مرحله اجرا نرسیده بود که عده ای از دانشجویان، اقدام به ورود به سفارت انگلیس در تهران کردند 

جانبه قطع و کادر به صورت یک و پرچم بریتانیا را پایین کشیدند. پس از آن دولت انگلیس روابط خود با ایران را



ساعته 48های ایرانی مهلتی طور کامل از ایران خارج کرد و به کارکنان سفارت ایران و دیپلماتدیپلماتیک خود را به

 11برای ترک خاک انگلیس داد. به این ترتیب، عمالً سفارت انگلیس در تهران تعطیل شد.

، 92هریور شرفتن سیاست لبخند به غرب و توسعه روابط با غرب، در پس از روی کار آمدن دولت روحانی و در پیش گ

سازمان ملل متحد، دیدار و گفت وگو کردند. دیدار و مذاکراتی وزرای خارجه ایران و انگلیس در حاشیه مجمع عمومی

ر آن زمان که د 5+1ای ایران و گروه در جهت رایزنی برای بهبود روابط دو کشور و همچنین پیشبرد مذاکرات هسته

 12.قرار بود نخستین گام ها برای آغاز دور جدیدی از مذاکرات برداشته شود

های تکفیری و وهاین دوران مصادف با زمانی بود که دولت انگلیس به همراه آمریکا و اسرائیل، به طور پنهانی از گر

های ماهواره ای ختیار قرار دادن شبکها در اکرد و در عین حال، بتروریستی مانند داعش در سوریه و عراق، حمایت می

 کرد. برای ایجاد تفرقه میان شیعیان و اهل سنت، سیاست قدیمی استعماری خود را دنبال می

ى مسلمانان است ـ چه مسلمان شیعه، آنچه وظیفه»می فرمایند:  93مهر  21مقام معظم رهبری در دیدار مردمی در  

اگر چنانچه  ک احساسات یکدیگر، به دشمن کمک نکنند؛ شیعه باید بداند کهچه مسلمان سّنى ـ این است که با تحری

برانگیزىِ میان شیعه و سّنى تحریک بشود، دشمن مشترک، دشمن اصلى، سود خواهد برد، اختالف و دعوا و حسّاسیّت

ند، به مقدّسات جور. طرفین باید مراقب باشند، احساسات یکدیگر را تحریک نکننباید اجازه بدهد؛ سّنى هم همین

طور خاص بین شیعه و سنّى را ـ که هاى مسلمان و بههاى مسلمان و گروهیکدیگر اهانت نکنند، دعواى بین طائفه

دامى ى دشمنان اسالم است ـ آتش افروزى نکنند؛ این را همه باید متوجّه باشند. اگر کسى در این زمینه اقمورد عالقه

کمک  مقابل است و موجب ایجاد دشمنى است، یقین بداند به آمریکا داردبکند که موجب تحریک احساسات طرف 

کند که کند؛ به همان کسانى کمک میکند، به صهیونیسم دارد کمک میدارد کمک می انگلیس خبیثکند، به می

اختالف بین شیعه و اندازند براى ایجاد ر را به راه مىآورند و جریان تکفیوجود مىداعش و القاعده و امثال اینها را به

  13«سنّی.

نخست وزیر  یاد کند، موضوع گستاخی "خبیث"شاید یکی از عللی که سبب شد تا رهبر انقالب، انگلیس را با عنوان 

جمهور ایران و دیوید سابقه حسن روحانی رئیسدر سازمان ملل نسبت به ایران بود. دیدار بی 93این کشور در سال 

یی همراه بود. با حاشیه ها در نیویورک که در حاشیه سفر روحانی به آمریکا برگزار شد،وزیر انگلیس کامرون نخست

یران بیان اوزیر سابق انگلیس به فاصله کوتاهی از مالقات با روحانی، اتهامات سنگین و خالی از واقعیتی را علیه نخست 

نام « دیدار تاریخی»عنوان یک کامرون به ار روحانی وهای نزدیک به دولت، از دیدکرده بود. در شرایطی که رسانه

سازمان ملل و تنها چند ساعت پس از دیدار با حسن روحانی، وزیر انگلیس در مجمع عمومیبردند، سخنان نخستمی

 .تصویر دیگری را از آینده روابط دو کشور ترسیم نمود

ایران را متهم به حمایت از تروریسم کرد  دوزیر انگلیس، در سخنان خو، دیوید کامرون نخست1393در تاریخ دوم مهر 

های نظرهای شدیدی داریم. ایران از گروهجمهور روحانی دیدار کردم، ما اختالفصبح امروز من با رئیس»و گفت: 

 « ها باید تغییر کند.اش، رفتارش با ملتش، همه اینایکند، برنامه هستهتروریستی حمایت می

های دولت روحانی در انگلیسی به تقلید از سیاستمداران آمریکایی، با علم به ویژگیرسید که دولتمردان به نظر می

کاری و تسامح مقامات اند. محافظههای جدی، بر شدت دشمنی خود با جمهوری اسالمی افزودهخصوص عدم واکنش



های غربی، بر ت طرفگیری صریح و شفاف در قبال اقداماجمهور و وزیر امور خارجه در موضعویژه رئیسدولتی به

 14شدت اظهارات گستاخانه مقامات انگلیسی نیز اضافه کرده بود.

سازمان ملل بود، جوابی قاطع به این رفت، آقای روحانی که پس از اوباما و کامرون، سخنران مجمع عمومیانتظار می 

  15اتفاقی نیفتاد. داد، ولی متأسفانه چنینسخنان سخیف نخست وزیر انگلیس می

ر سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درواکنش به اظهارات نخست وزی

یس پاسخ دهد و دستگاه دیپلماسی ایران باید نسبت به این رفتار انگل» انگلیس بر ضد جمهوری اسالمی ایران، گفت: 

ی به انگلیسی رآید، زیرا باید پاسخ دندان شکنبهترین جواب این است که بازگشایی سفارت انگلیس به حالت تعلیق د

  16«ها داده و بیانیه باید صادر شود.

انتظار این  : »در همین رابطه، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت

یویورک ایراد کردند، به اظهارات ندر سازمان ملل متحد بود که آقای دکتر روحانی در نطقی که از تریبون مجمع عمومی

و پشیمان  سخیف و اهانت های بی شرمانه نخست وزیر بی سر و پای جزیره انگلیس علیه کشورمان، پاسخ دندان شکن

 ودادند. ولی متأسفانه ایشان حق امانتی را که به عنوان رئیس جمهور ایران اسالمی و مردم انقالبی کننده ای می

اوتی غیرقابل توجیه ده داشتند، به جای نیاورده و از کنار سخنان گستاخانه دیوید کامرون، با بی تفحماسه ساز آن برعه

که به اشاره و تلویح که برای دولت و ملت این مرز و بوم تحقیر آمیز بود، به سادگی عبور کردند و نه فقط به تصریح، بل

، چند ساعت دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس .ادندنیز پاسخی به آنهمه وقاحت و بی شرمی نخست وزیر انگلیس ند

یروزی انقالب پبعد از مالقات با آقای روحانی که نخستین دیدار رئیس جمهور ایران با نخست وزیر انگلیس، بعد از 

های تروریستی، نقض حقوق سازمان ملل متحد، ایران را به حمایت از گروهاسالمی بود، طی سخنانی در مجمع عمومی

ین همه در حالی است که فقط مروری گذرا به او  ای کشورمان و... متهم کرد!و غیرقابل اعتماد بودن برنامه هسته بشر

ظلوم و حتی ماسناد آشکار ـ و نه سری و طبقه بندی شده ـ از جنایات بی شمار دولت کنونی انگلیس علیه ملت های 

های توان آدرس داد که در حمایت انگلیس از گروهمی کند و اسناد فراوان دیگری رامردم این کشور حکایت می

ای کشورمان نیز به تروریستی ـ از جمله داعش، القاعده، منافقین ـ کمترین تردیدی باقی نمی گذارد و فعالیت هسته

 گواهی اسناد حقوقی و فنی در بستری صلح آمیز در جریان بوده و هست.

بسیارها ارائه دهد و ماهیت  دستکم برخی از این اسناد را به عنوان اندکی ازتوانست اما جناب آقای دکتر روحانی که می

اکنشی از خود نفرت انگیز دولت انگلیس را از تریبون سازمان ملل متحد به جهانیان بشناساند، متأسفانه کمترین و

  17«نشان نداد. 

میهمانان اجالس مجمع جهانی اهل بیت و در دیدار علما، صاحبنظران و  94مرداد ماه  26رهبر معظم انقالب در 

های اسالمی، در مورد نقش انگلیسی ها در ایجاد اختالفات مذهبی و السالم و اجالس اتحادیه رادیو تلویزیونعلیهم

ی دشمن در این منطقه عمدتًا نقشه»های استکباری و استعماری، می فرمایند: قومی، و حرکت آنان در میدان سیاست

ی دشمن در وار است. یکی عبارت است از ایجاد اختالف، دوّمی عبارت است از نفوذ. این، اساس نقشهبر دو پایه است

ها، تر از اختالف دولتها، که خطرناکها و بعد اختالف بین ملّتاین منطقه است: ایجاد اختالف؛ اختالف بین دولت

ین کنند و عصبیّت بیافرینند؛ با نامهای مختلف؛ ها را نسبت به یکدیگر چرکها است؛ یعنی دلهای ملّتاختالف ملّت

ی سنّی و شیعه ها بود، یک روز هم مسئلهترکیسم و این حرفعربیسم و پانایرانیسم و پانی پانوقت مسئلهحاال یک



بشّدت  و تکفیر و مانند اینها است. به هر عنوانی که بتوانند، ایجاد اختالف کنند. این یک قلم از کارهای اینها است که

ها بودند؛ آنها در ایجاد اختالف مذهبی تخصّص دارند و کنند. البتّه متخصّص این کار انگلیسدارند روی این کار می

کنید، های تکفیری که مشاهده میکنند. این گروهها هم از آنها یاد گرفتند و با همه وجود، امروز دارند کار میآمریکایی

ها تردید داشتند ]امّا[ امروز خود ما این را البتّه از چند سال پیش گفتیم، بعضیی دست اینها هستند. همه ساخته

کنند که آن جبهۀالنّصره وجود آوردند، اعتراف میکنند که داعش را آنها بهکنند؛ اعتراف میها دارند اعتراف میآمریکایی

ای درست کرده؛ استکبار یک امپراتوری عظیم رسانه وجود آوردند... امروزها را آنها بهوجود آوردند، تکفیریرا آنها به

کنند، سیاستها را از این طریق القا کنند، دروغهایی را بیان میکنند، پنهان میاخبار را به میل خودشان تحریف می

غ طرفیم؛ دروکند که ما بی[! این رادیوی انگلیس ادّعا میطرفیمگویند که ما ]بیوقت مدام هم میکنند؛ آنمی

کنند؛ چه سیاستهای ای؟ اینها درست در میدان سیاستهای استکباری و استعماری حرکت میطرفیگویند، چه بیمی

ها، چه وسایل های مکتوب، چه خبرگزاریهای شنیداری، چه رسانهآمریکایی، چه سیاستهای انگلیسی؛ چه رسانه

ای آنها است؛ در خدمت استکبار است، در خدمت وجود آمده، همه در خدمت سیاستهعجیب ارتباطاتی که امروز به

 18«صهیونیسم است.

های خصمانه آمریکا و استاد آن انگلیس، نگذشته هنوز یک هفته از بیانات راهبردی رهبر معظم انقالب درباره سیاست

قانون نمایندگان ه بود که النه جاسوسی روباه پیر، علیرغم میل باطنی دلسوزان انقالب و اکثریت مردم، و بدون توجه ب

تنها ب بود . این نیز یک نمونه دیگر از تقابل حسن روحانی با رهبر معظم انقالمجلس شورای اسالمی، گشایش یافت! 

های انگلیسی گزارشی را مبنی بر سفر قریب الوقوع فیلیپ ساعت از بیانات رهبر معظم انقالب، رسانه 72پس از گذشت 

ها گزارش دادند که قصد هاموند از سفر به تهران، به تهران را منتشر کردند! این رسانههاموند، وزیر امور خارجه انگلیس 

گرفت تعطیل شد و درب آن بسته گردید. این سفر در حالی صورت می 90ای است که از آذر سالگشایش سفارتخانه

های بانکی گذار تحریمو بنیانهای گذشته بوده و مبتکر م ما در سالترین دشمن مردکه انگلیس پس از آمریکا، اصلی

 19شود! و مالی قلمداد می

رت کشورش را ، فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس، با حضور در سفارت انگلیس در تهران، رسماً سفا94اول شهریور 

 شود. هاموند اعالم کرد که همزمان سفارت ایران در لندن نیز بازگشایی می .سال بازگشایی کرد 4پس از 

ای و علوم سیاسی که در دانشگاه عالمه جواد ظریف، وزیر امور خارجه، در حاشیه نشست علمی مذاکرات هستهمحمد 

روز انگلیس و ام»طباطبایی برگزار شده بود، در پاسخ به سؤالی در مورد بازگشایی سفارت انگلیس در تهران، گفت: 

اند و حضور آنها نشان دهنده این واقعیت پی بردهدیگر کشورهای اروپایی به نقش سازنده ایران در منطقه و جهان 

که از قبل قرارمان این بود که روابطمان را با کشورهای مختلف دنیا به جز استثناهایی که ظریف با بیان این .است

گر روز انگلیس و دیوجود دارد عادی سازی کنیم، ادامه داد: سفارت انگلیس را نیز ما نبستیم، بلکه خودشان بستند و ام

اند و حضور آنها در ایران نشان دهنده این واقعیت کشورهای اروپایی به نقش سازنده ایران در منطقه و جهان پی برده

 20«است.

های باید از جناب آقای ظریف پرسید اینکه نخست وزیر انگلیس در سازمان ملل متحد، ایران را به حمایت از گروه

ای کشورمان و... متهم کرده، نشان دهنده آن است ماد بودن برنامه هستهتروریستی، نقض حقوق بشر و غیرقابل اعت



که به نقش سازنده ایران در منطقه و جهان پی برده است؟! به راستی چرا برخی از مسئولین دولتی سرشان را مانند 

 خواهند واقعیات را ببینند؟کبک داخل برف فرو برده اند و نمی

کرد. لذا یکی از دالیل تان در ایران، نقش پایگاه اطالعاتی برای آمریکا را هم بازی میباید توجه داشت که سفارت انگلس

شود. در این رابطه، محمود زمانی که در اصرار مقامات انگلیسی بر بازگشایی سریعتر آن، به همین موضوع مربوط می

ای ه، بخش مهمی از پروژه به جرم جاسوسی دستگیر و زندانی شد و به اعتراف خودش در تلویزیون 1391سال 

های اطالعاتی آمریکا و انگلیس در برخی پروژه های طراحی سیاسی، امنیتی و اطالعاتی غرب و نقطه ثقل سرویس

های اطالعاتی آمریکا و سرویس»، اعتراف کرد که: 91شده علیه ایران بوده است، طی یک مصاحبه تلویزیونی در سال 

ای گفتند چون ما مستقیماً سفارتخانهها میکردند، علتش هم این بود که آمریکاییانگلیس خیلی مرتبط با هم کار می

 21«کنیم.ع آوری میدر ایران نداریم، از طریق سفارت انگلیس در تهران، یکسری از اطالعات مربوط به داخل ایران را جم

تی آمریکا را نیز قع نقش پایگاه اطالعابنابراین، مقامات دولت روحانی با علم به این موضوع که سفارت انگلیس در وا

 داده اند! کند، به آنها اجازه بازگشایی سفارت رابازی می

ازگشایی بانگلیسی ها تنها ساعاتی پس از بازگشایی سفارت لندن در تهران، پشت صحنه موافقت دولت روحانی با 

سی، ضمن بیوگو با بیایی سفارت، در گفتسفارت انگلیس را برمال کردند. وزیر خارجه انگلیس یک روز پس از بازگش

ای نیست، مدعی شد: موضع ایران نسبت طرح این ادعا که ایران دیگر تهدیدی برای اسرائیل و سایر بازیگران منطقه

کنیم. آنچه اوت میایران را براساس اقداماتش در قبال اسرائیل قض» هاموند گفت:  .به اسراییل اندکی تغییر کرده است

شود ، که معلوم مید ایران اهمیت دارد، رفتار ایران در قبال بازیگران منطقه چه اسرائیل و چه دیگر کشورهاستدر مور

  22«ایران دیگر تهدیدی برای آنها نیست.

یجه رسیده بودند به راستی انگلیسی های خبیث، چه نشانه و کدهایی از دولت روحانی دریافت کرده بودند که به این نت

 یگر تهدیدی برای اسرائیل نیست؟! که ایران د

خبرنگار شبکه  در پاسخ به سؤال، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، 92به یاد بیاوریم که آقای ظریف در بهمن ماه 

یران، اظهار حاضر نشد به صراحت درباره عدم به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی از سوی ا آلمان ونیزیدو تلو

ظریف در یک  32عباراتی مبهم گفت این موضوعی است که باید فلسطینی ها درباره آن تصمیم بگیرند.نظر کند و با 

ه، بلکه این ناین وظیفه ما نیست که اسرائیل را به رسمیت بشناسیم یا »موضع گیری کامالً مشکوک و بودار، گفت: 

 24« موضوع باید از سوی فلسطینیان مورد پذیرش قرار گیرد.

قبال رژیم  در کنفرانس امنیتی مونیخ رفتاری از خود نشان داد که برخالف موضع جمهوری اسالمی در ظریف همچنین

ه موشه یلعون کصهیونیستی است. وزیر امور خارجه ایران هنگامی سخنرانی خود در اجالس امنیتی مونیخ را آغاز کرد 

یر خارجه سوئد، بین المللی انرژی اتمی، و وز وزیر جنگ اسرائیل، در ردیف جلو در کنار یوکیو آمانو مدیرکل آژانس

رژیم  نشسته بود و جلسه را ترک نکرد. با این حال، محمد جواد ظریف بدون آنکه واکنشی به حضور وزیر جنگ

  25صهیونیستی نشان دهد، سخنان خود را در این اجالس به پایان برد!



نیستی این رفته بودند که یک مقام ارشد رژیم صهیوبه راستی مقامات وزارت امور خارجه چه سیاستی را در پیش گ

کند دهد و در یک جلسه رسمی که سخنران اصلی آن یک مقام ارشد ایرانی است، حضور پیدا میجرئت را به خود می

 دهد؟!و مطمئن است که آن مقام ایرانی هیچ واکنشی نشان نمی

خانه شده بود، دلیلی که موجب تعطیلی این جاسوس»د: نویسای در مورد سفارت انگلیس میروزنامه کیهان طی مقاله

ترین های ظالمانه مقامات انگلیسی نسبت به جمهوری اسالمی ایران بود و یکی از اصلیها و تحریمها، خباثتگیریموضع

 ای و دانشمندان کشورمانها نسبت به موضوع هستههای خصمانه انگلیسیخانه، سیاستدالیل تعطیلی این سفارت

جای تردیدی وجود ندارد که مقامات انگلیسی در زمره منفورترین افراد عالم نزد ملت ما هستند. سوابق سیاه و  بود.

دوستی را به درد خورد، دل هر انسان وطنهای اخیرشان پیوند میننگین سالیان طوالنی گذشته وقتی با جنایات سال

تر آنها که بگذریم، ها و صدها جنایت قدیمیبحرین از ایران یا دهآورد. از نقش محوری و اساسی آنها در جداسازی می

، همکاری اطالعاتی و امنیتی با اسرائیل MI6 ای با دستور و فرمان مستقیم جان ساورز، رئیسترور دانشمندان هسته

ن کشوری هستند ها، آنها نخستیغاصب در این پروژه شوم، برگ سیاه دیگری در کارنامه آنهاست. اما در موضوع تحریم

های گسترده بانکی را با هدف ضربه زدن به گردش مالی و در نتیجه تعطیل کردن معامالت خارجی کشورمان که تحریم

های قابل توجهی آمیز انگلیس، میلیاردها دالر خسارت به کشورمان وارد شد و بخشآغاز کردند. در اثر این اقدام خباثت

ش مشکالت جدی شد. گذشته از این، انگلیس با اعمال تحریم در حوزه بیمه خواز معامالت خارجی کشورمان دست

های تجاری هم کوشید صدمات سنگین مالی به ایران وارد کند. خباثت و حقارت آنها تا آنجا پیش ها و کشتینفتکش

کنند و آنها را کننده در آزمون زبان انگلیسی را هم تایید دانشجویان شرکترفت که حتی حاضر نشدند مدارک علمی

توجه به نفرت در این مسیر دچار مشکالت جدی کردند. با این همه و با این سابقه تیره و شوم، مسئوالن کشورمان بی

عمومی و بدون در نظر گرفتن محدودیت قانونی که دولت را تنها در صورت تغییر رفتار انگلیس، مجاز به برقراری رابطه 

ر خارجه روباه پیر پهن کرده و بازار ارزشمند ایرانی را به روی آنها گشودند! به یقین سازد، فرش قرمز پیش پای وزیمی

بینی فروش را در داخل کشور و توسط سفارت آنها پیشلوح و وطنها و شکار افراد سادهها، کارشکنیتوان دخالتمی

آمیز آنها با خودتان را فراموش ر تحقیرجمهور محترم پرسید آیا سابقه رفتاکرد. باید از مقامات کشورمان و از رئیس

اید!؟ حتی اگر آن سخنان را فراموش کرده باشند، بعید است سخنان هاموند وزیر خارجه انگلیس از یادشان رفته کرده

ای، به هسته ای، در اظهاراتی مداخله جویانه و از سر غرور، گفته بود: بعد از امضای توافقباشد که پس از توافق هسته

الملل در مسائل دیگر با ایران ارتباط ط آنکه ایران به تعهداتش به موجب توافق پایبند بماند، امکان اینکه جامعه بینشر

فارس دست بردارد)!(... ما باید بگیرد، وجود دارد)!( از جمله اینکه از دخالتش در امور دیگر کشورهای منطقه خلیج

ها و شود. افراطیامی با یک صدا نیست صداهای مختلفی از آن شنیده مینگر باشیم. این کشور نظدرباره ایران واقع

تری در دنیا ایفا کند، کار را به نفع خواهند ایران نقش مثبتطلبانی که میطلبان. ما باید امیدوار باشیم تا اصالحاصالح

وزیر ، خانم ترزا می، نخست95یک سال بعد و در آذر ماه  26«افتد.تمام کنند که البته این کار یک شبه اتفاق نمی خود

فارس، ایران را تهدیدی انگلیس، شرارت خود را مجددًا بروز داد و در اختتامیه نشست سران شورای همکاری خلیج

وی در سخنان خود در این نشست که به شکل زنده از شبکه اسکای نیوز پخش  .فارس خواند آشکار برای منطقه خلیج

فارس هستیم تا با تهدیدات جدی پیمانانمان در شورای همکاری خلیجهم ما به دنبال شراکت استراتژیک با»د، گفت: ش

آیران در ایران در منطقه رویارویی کنیم. انگلیس آماده است با کشورهای عضو شورا برای مقابله با اقدامات تهاجمی

کند، ادامه ثباتی منطقه را مشتعل میهایی که نفوذ آنها بیدولت منطقه، همکاری کند. ما باید همچنان به مقابله با



دهیم. بنابراین، قصد دارم به شما اطمینان دهم که نسبت به تهدیدی که ایران برای خلیج فارس و خاورمیانه ایجاد 

شما برای  کند هوشیار هستم و انگلیس کامالً به همکاری راهبردی با کشورهای حوزه خلیج فارس و همکاری بامی

نیز بار دیگر  "العربیه"همان روز، نخست وزیر انگلیس در گفت و گو با شبکه خبری  مقابله با آن تهدید پایبند است.

ها را در مورد ادعاهایی مشابه را مطرح کرد و گفت: چشمان ما در مورد ایران کامالً باز است و من هم همین نگرانی

کنم مهم است که با در چندین بخش از منطقه، مشارکتی مخرب دارد. فکر میهای مخرب ایران دارم. ایران فعالیت

کنم مهم است که همچنان کشورهای خلیج فارس برای اطمینان از ثبات و امنیت منطقه، همکاری کنیم. تصور می

انگلستان در ها را هم به چالش بکشیم. این همان کاری است که ما به عنوان های مخرب ایران در دیگر حوزهفعالیت

 27«حال انجام آن هستیم.

ثت آلود نخست ، در دیدار میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی، با اشاره به سخنان خبا95آذر  27مقام معظم رهبری در 

ها بودند؛ ها در منطقه ما همیشه منبع شر بودند، همیشه منبع نکبت برای ملّتانگلیس»وزیر انگلیس، می فرمایند: 

ای در دنیا از سوی یک قدرتی نظیر داشته ها در این منطقه زدند، شاید در کمتر نقطهاینها به حیات مّلتهایی که ضربه

ین طرف ـ هرچه ]میالدی[ به ا 1800در این منطقه از دو قرن پیش به این طرف ـ دو قرن و اندکی، از حدود  ..باشد.

آید اینجا ت این مسئول انگلیسی ]نخست وزیر انگلیس[ میوقوده؛ آنها سر زده است، شرّ و فساد و تهدید باز انگلیس

گوید ایران تهدید منطقه است؛ ایران تهدید منطقه است؟ این خیلی بیشرمی میخواهد که کسانی که خودشان و می

 جوریاند، بیایند کشور مظلوم و عزیز ما را متّهم کنند؛ اینها ایندر طول زمان، تهدید و خطر و نکبت برای منطقه بوده

  28«هستند.

اطرنشان خدر دیدار مردم قم، درخصوص دشمنی انگلیسی ها  95دی  19حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین در تاریخ 

های دوران بعد از برجام و همچنین انگلیسی ها به زعم خود، در حال برنامه ریزی برای محدودیت ها و تحریم» کردند: 

آیا این،  ت بیفتند.منطقه از جمله ایران هستند تا این افراد به جان نظام اسالمی و ملآموزش و تسلیح افراد بومی در 

  29«توان یافت؟ بنابراین باید دشمن و شیوه های دشمنی او را شناخت.دشمن نیست؟ آیا دشمن از این خبیث تر می

ب روحانی قاطعی از سوی جنا علیرغم مواضع صریح رهبری نظام در مقابل دولت خبیث انگلیس، اما هیچ موضع گیری

 کند!و ظریف علیه این دولت جنایتکار، بروز نمی

کا، وارد خاک ، ترزا می نخست وزیر انگلستان، که برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمری95در بهمن 

حمایت از  ع برجام واین کشور شد، در یک سخنرانی در جمع جمهوری خواهان در شهر فیالدلفیا، با اشاره به موضو

ه خطاب کرد "بدخیم"ای، بیان نمود که باید در مورد نفوذ ایران در خاورمیانه که وی آن را یک نفوذ این توافق هسته

یت های انگلستان پیشرفت در موضوع مبارزه با داعش، به انجام یکی دیگر از مهمترین اولو»وی گفت: است، مراقب بود. 

ان در راستای اهش نفوذ بدخیم ایران در خاورمیانه. مقابله با اقدامات تهاجمی که ایرکمک خواهد کرد؛ یعنی به ک

سایر متحدان خود  افزایش نفوذ خود از تهران تا مدیترانه صورت میدهد، جزو اولویت های بریتانیا است و این کشور با

 30«در خلیج فارس در این زمینه همکاری خواهد کرد.

قرار بود  95یران در اسفند ا خباثت آمیز انگلیسی ها هنگامی آشکار شد که سازمان انرژی اتمییکی دیگر از اقدامات 

تن کیک زرد از قزاقستان تحویل بگیرد اما این موضوع با کارشکنی دولت انگلیس انجام نشد و این در حالی بود  950

  31کیک زرد خریداری کند.توانست از کشورهای دیگر که طبق توافق برجام، جمهوری اسالمی ایران می



ها و کارشکنی های دولت انگلستان علیه جمهوری اسالمی ایران، اما با کمال علیرغم همه این خباثت ها و دشمنی

ظریف و جواد آید و از سوی به تهران می 96تأسف شاهد بودیم که بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس در آذر ماه 

رانگیز مقامات دو ببرخی مسائل پنهان پشت پرده و روابط شک  32گیرد!ل قرار میروحانی به گرمی مورد استقباحسن 

، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه، طی سفری به انگلستان، با مقامات 96کند که در اسفند کشور، آنگاه بروز می

یان سفر عراقچی به لندن، ر جردنژاد سفیر ایران در انگلیس، کند. حمید بعیدیانگلیسی بر سر مسئله یمن مذاکره می

اند. اما دولت انگلیس برای پایان دادن به بحران یمن اتخاذ کردهمدعی شده بود که ایران و انگلیس تصمیمات مهمی

 سازمان ملل نویس قطعنامه ضد ایرانی خود را در شورای امنیتتنها چند روز پس از این اظهار نظر، تالش کرد پیش

نژاد از شناخت صحیح کشور میزبان خود ناتوان بوده است. اما لندن تنها به شود بعیدیبه تصویب برساند تا مشخص 

اش، تبدیل یاسفند بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس با همتای سعود 16همین مقدار هم رضایت نداد و دیدار روز 

ستان، ادعاهای وزیر خارجه عرب به محفلی برای حمله به ایران شد. جانسون در کنفرانس خبری مشترک با عادل الجبیر

ثبات را بی ایران نقش خطرناک و مخربی در یمن بازی کرده و منطقه»قبلی خود علیه ایران را تکرار کرد و گفت: 

سم با انگلیس بر سر ضرورت مهار ایران و متوقف کردن حمایت این کشور از تروری»عادل الجبیر هم گفت: « کند.می

 33«توافق داریم.

صمانهخروحانی دارد که مطمئن است هر نوع موضع گیری  حسن ی، دولت انگلیس چه آتو و گزکی از جناببه راست

 د؟!شای که علیه جمهوری اسالمی ایران نماید، با یک عکس العمل جدی از سوی دولت روحانی مواجه نخواهد 
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 باز گذاشتن راه نفوذ دشمن در فضای مجازی 

یز لزوم رهبری و اشراف ایشان نسبت به تحوالت عظیم در عرصه فضای مجازی و ن درایت و دوراندیشی مقام معظم

فضای  بهره گیری از این فضا جهت پیشبرد اهداف واالی نظام اسالمی، منتج به صدور حکم تشکیل شورای عالی

ل و عاشد. شورایی که با هدف مدیریت یکپارچه فضای گسترده مجازی و همچنین مواجهه ف 1390مجازی در سال 

 خردمندانه با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی شکل گرفت.

نقالب تشکیل چنین شورایی، آن هم در سطح شورای عالی و عضویت سران سه قوه، فرمانده کل سپاه پاسداران ا

دیگر،  صیت برجستهاسالمی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان صدا و سیما، دادستان کل کشور و چندین شخ

رفت شورای مذکور، مدیریت راهبردی در عرصه خود گویای اهمیت موضوع فضای مجازی است. در حالی که انتظار می

ه این شورا فضای مجازی را بر عهده گرفته و تصمیمات آن فصل الخطاب باشد، شاهد رکود و انفعال غیر قابل توجی

ت این شورا، طرح موضوعات تأخیرهای چند ماهه و بی نظمی در برگزاری جلساتوان در هستیم؛ و نمود این انفعال را می

سوم و  کم اهمیت علیرغم وجود دهها موضوع مهم در دستور جلسه شورای عالی، بی تفاوتی در مقابل توسعه نسل

 چهارم تلفن همراه بدون ارائه پیوست فرهنگی و ... مشاهده کرد.

جمهور، بارها با موضع گیری های عجیب و معنادار، مخالفت علنی و عدم  البته اعضای دولتی شورا و شخص رئیس

اعتقاد خود به اجرایی شدن اسناد باالدستی و مصوبات شورا را نشان داده اند و این دهن کجی، به سبب خط مشی 

  1نی بود.دولت کنونی در عبور از بسیاری از خطوط قرمز تبیین شده در نظام مقدس جمهوری اسالمی، قابل پیش بی

فضای مجازی، به صورت توأمان دارای منافع و »مقام معظم رهبری در توضیح علت تشکیل این شورا می فرمایند: 



شماری است که باید با استفاده از فرصتهای آن، مفاهیم اسالمی را در سطح گسترده ترویج کرد و در همین مضرات بی

  2«فکر، تصمیم و اقدام تشکیل شد.عالی فضای مجازی با هدف تمرکز در خصوص، شورای

های غیر اخالقی و غیر مجاز را باعث ، طی مصاحبه ای با هفته نامه چلچراغ، کنترل سایت92حسن روحانی در سال 

دادند که در محدود کاش طرفداران فیلتر کردن توضیح می»گوید: داند! وی میضربه وارد آمدن به اقتصاد کشور می

اند؟ کدام خبر مهمی در چند سال اخیر وجود داشته که فیلترینگ باعث کدام خبر موفق بودهکردن دسترسی مردم به 

های غیراخالقی هم نشده است. این اقدامات حتی مانع دسترسی به سایت عدم دسترسی مردم به آن شده است؟

زند، اقتصاد ما ضربه می کند و بها بیشتر میاعتمادی میان مردم و دولت رکه دیوار بیفیلترینگ گسترده جز این

  3«شود.ر ایران میهای مثبت اینترنت دخاصیت دیگری ندارد و مانع توسعه کاربری

سانی که کبا این استدالل جناب روحانی، باید گفت که ممنوعیت فروش مشروبات الکلی نیز فایده ای ندارد چون 

کنند! همچنین ممنوعیت روسپی گری پیدا می قی که هست، به مشروب دستخواهند شرابخواری کنند، به هر طریمی

رسند! پس بهتر خواهند مرتکب فحشا شوند، به هر شیوه ای به خواسته خود مینیز فایده ای ندارد چون کسانی که می

ود را بگیرد تا است با آزاد گذاشتن فروش مشروبات الکلی و دائر کردن مراکز فحشا به صورت قانونی، دولت مالیات خ

 رونق پیدا کند!! اقتصاد 

ها و کانال های تلگرامی اشخاص و با چنین دیدگاهی بود که شاهد بودیم پس از روی کار آمدن دولت روحانی، سایت

نگی و های ضد انقالب و معاند و مروجین فساد و فحشاء، با آزادی بیشتری به فعالیت پرداختند. این ولنگاری فرهگروه

ین گونه هشدار ادر دیدار معلمان و فرهنگیان  1395اردیبهشت  13رهبری در تاریخ  اطالعاتی، باعث شد تا مقام معظم

ها اصالً درفضای مجازی تر شده؛ بعضیاین فضای مجازی امروز، از فضای حقیقیِ زندگی ما چند برابر بزرگ»دهند: 

و اقسام چیزها  زی، با انواعجوانان هم سروکار دارند با فضای مجا .زی استشان در فضای مجاکنند؛ زندگیتنفّس می

اش، با مبادالت و امثال اینها سروکار دارند. خب، های اجتماعیاش، با اینترنتش، با شبکههای علمیو کارها، با برنامه

 ای الزم دارید، خیلی خب،ا ی جادّهگوید آقا جادّه نکش. اگر شما در یک منطقهاینجا لغزشگاه است. هیچ کس نمی

 اتوبان هم بکش، امّا مواظب باش! آنجایی که ریزش کوه محتمل است، آنجا محاسبه الزم را بکنید. ادّهجادّه بکش، ج

ـ که بنده از آن هم گله دارم ـ  مجازی ه مجموعه وزارت ارتباطات و شورای عالیبهای ارتباطی خودمان، ما به دستگاه

اند، یک اند، فکر کردهعقلی است. یک کسانی نشستهیینکه بگوییم این راه را ببندید؛ نه، اما نمی .سفارشمان این است

 عنوان این فضای مجازی و به قول خودشان سایبری؛ خیلی خب، از این استفاده کنید منتها استفاده اند بهراهی باز کرده

ها را قبضه طبق فرهنگ خودشان این دستگاه کنند؛ بعضی از کشورهادرست می درست بکنید. دیگران دارند استفاده

 4«غیرقابل کنترل و غیرمنضبط را؟فضای  کنیم اینکنیم؟ چرا حواسمان نیست؟ چرا رها میاند. ما چرا نمیکرده

رد نفوذ دشمن ، در مو1395خرداد  14حدود یک ماه بعد، رهبری نظام درمراسم سالگرد ارتحال امام خمینی در تاریخ 

یون داشته باشید، توانید شما برای اینکه مثاًل فرض بفرمایید رادیو و تلویز نمی»از طریق فضای مجازی می فرمایند: 

جور است، مینهم ه مجازیفضای  جور است،رادیو تلویزیونتان را بدهید در اختیار دشمن؛ اینترنت هم همین

قرار داد؛ امروز در  ها را نمیشود در اختیار دشمنجور است، اینهای اطّالعاتی و ابزارهای اطّالعاتی هم همیندستگاه

  5«ن است.ی فرهنگی دشماختیار دشمن است؛ وسیله و ابزار نفوذ فرهنگی است؛ ابزار سلطه



ره ، در مسجد اعظم قم، به موضوع فضای مجازی و تهدیدهای آن اشا95اهلل مکارم شیرازی نیز در تاریخ اول دی آیت

ها، مشکالت ها، طالقداشتم و گفتند که بسیاری از پرونده دیروز با برخی از مسئولین قضایی کشور تماس»کرد و گفت: 

ها، پاشیدن تخم بدبینی و... مشروع، متهم ساختن خانوادهارتباطات نا .ها و... ناشی از همین فضای مجازی استخانواده

 .ست که از همین فضای مجازی نشأت گرفته استهای دادگستری اموضوع بسیاری از پرونده

توان با آن کارهای مثبت های علمی و فرهنگی است و همانند اتم است که میار مناسبی برای استفادهفضای مجازی ابز

 توان آن را به بمب نیز تبدیل کرد و متأسفانه امروز اولین استفاده از فضای مجازی، همانندزیادی انجام داد؛ اما می

  6«بفرماید. شاءاهلل گوش شنوا به مسئولین ما عطابمب است... خداوند ان

ضای مجازی فسخنان آیت اهلل مکارم شیرازی نیز حاکی از آن بود که مسئولین دولتی، گوش شنوایی نسبت به خطرات 

 ندارند. 

درس غلط به ، برای اینکه در مورد کنترل فضای مجازی، آ96حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود در اردیبهشت 

دنبال بستن فضای مجازی بودند تا با فساد و امالک نجومی »گوید: زادی میمردم بدهد، طی سخنانی در ورزشگاه آ

  7«مبارزه نشود.

یست و نهمان گونه که مقام معظم رهبری فرموده بودند، در جمهوری اسالمی، کسی به دنبال بستن فضای مجازی 

مردم را  خالف واقع، افکار عمومیدهد تا با ادعاهای می دانست اما ترجیححسن روحانی نیز به خوبی این مطلب را می

دهد که خود ایشان و دولتش که مسئول مبارزه با فساد بوده اند، چرا هیچ اقدامی در فریب دهد. و البته توضیح نمی

عاون اول جهت ارسال موارد تخلفات متعدد امثال حسین فریدون )برادر رئیس جمهور( و مهدی جهانگیری )برادر م

 ائیه، انجام نداده اند؟! رئیس جمهور( به قوه قض

 در جمع خبرنگاران و در پاسخ 96آبادی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، در تیر ماه عبدالصمد خرم

ها های تلگرامی که اقدام به انتشار مطالب علیه امنیت ملی کشور، ارزشمبنی بر اینکه چرا هنوز برخی کانال به سؤالی

دهند و اینکه آیا ایران توانایی انسداد این نند، فیلتر نشده و به فعالیت مجرمانه خود ادامه میکومقدسات اسالمی می

لیه امنیت عهزار کانال تلگرامی مجرمانه که  8تاکنون حدود »ها و جلوگیری از فعالیت آنها را ندارد؛ اظهار داشت: کانال

ستند هملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت کشور و نظام جمهوری اسالمی ایران و علیه مقدسات و هویت 

ها، بارها با دستور قضایی جهت فیلتر شدن، برای وزارت ارتباطات ارسال شده ولی شناسایی شده و فهرست این کانال

مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده  40ها بیش از حتی دستور انسداد برخی از این کانال .اندتاکنون فیلتر نشده

 .تاس

اخت ارتباطات دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: با توجه به اینکه مسئولیت تهیه و تأمین زیرس

رد، این وزارتخانه اینترنتی کشور با وزارت ارتباطات است و به لحاظ وظایف ذاتی، تأمین اینترنت کشور را به عهده دا

صادیق گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص فیلتر ممکلف به اجرای دستورهای قضایی و دستورات کار

 .محتوای مجرمانه است

های زیاد با وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: عالوه بر این که دستورهای قضایی و دستورهای نگاریوی از انجام نامه

ی برای اجرا به شرکت ارتباطات اهای رایانهکارگروه تعیین مصادیق در خصوص فیلتر موارد مجرمانه از طریق سیستم



شود، دادستان کل کشور نیز بطور مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات زیرساخت و وزارت ارتباطات ابالغ می

وزارت ارتباطات  .های مجرمانه تلگرام داده ولی تأثیر چندانی نداشته استالزم را برای اجرای قانون در مورد کانال

های مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده ولی ند دستورهای قضایی مربوط به انسداد کانالکاعالم می

های مستهجن آن هم با تعریفی که مدیر تلگرام اوالً از اجرای بسیاری از دستورها استنکاف کرده و صرفاً برخی از کانال

های مستهجن مسدود شده نیز کنند. ثانیًا کانالفیلتر می دارند و نه تعریفی که ما داریم را« مستهجن»خودشان از 

شوند؛ بنابراین همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات بالفاصله با تغییر جزئی در نام خود، با همان محتوای قبلی منتشر می

ی مجازی کشور در مورد انسداد محتوای مجرمانه، تقریباً مساوی است با هیچ! وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضا

ای که علیه امنیت کشور، علیه مقدسات و فرهنگ های مجرمانهباید حساسیت بیشتری در خصوص مسدود کردن کانال

همه این  .کشور فعالیت دارند داشته باشد ولی عماًل تا کنون در این خصوص تسلیم تصمیم مدیر تلگرام شده است

رغم تاکیدات مکرر رهبر معظم انقالب، در کشور ما تحقق پیدا مشکالت بدان جهت است که شبکه ملی اطالعات، علی

 .نکرده است

های اجتماعی خارجی است، وزارت ارتباطات تالشی با وجودی که دو سوم ترافیک اطالعات کشور مربوط به انواع شبکه

 .عمل نیاورده است های اجتماعی ملی و محلی بههای اجتماعی بیگانه به شبکهبرای انتقال ارتباطات مردم ازشبکه

کنند، ولی بیش مسئولین وزارت ارتباطات بطور مستمر از شبکه ملی اطالعات و افتتاح فازهای مختلف آن صحبت می

شده، عمالً  تاکنون هر فازی از شبکه ملی اطالعات افتتاح .از دو سوم فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است

تر شده است. در واقع وزارت ارتباطات برای بیگانگان در فضای مجازی اتوبان های اجتماعی بیگانه گستردهنفوذ شبکه

شغال ر در اکشی کرده است. دلیل این مدعا این است که در حال حاضر بیش از دو سوم پهنای باند فضای مجازی کشو

 .بیگانگان است

شود؟ چرا اگر شبکه اطالعات و فضای مجازی کشور ملی است، چرا دستورهای قضایی در دوسوم این فضا اجرا نمی

دهند در فضای مجازی کشور به عربده کشی و وزارت ارتباطات با عدم اجرای دستورهای قضایی، به مجرمین اجازه می

ها خصوصاً آمریکای جهانخوار را ه ابرقدرتقدرتمندی مانند جمهوری اسالمی کها بپردازند؟ برای نظام اهانت به ارزش

 شان نشانده است، زیبنده نیست که مسئولین فضای مجازی آن نتوانند جلوی اراجیف چند کانال را که سر درسرجای

  8«آخور بیگانگان دارند، بگیرند.

ر، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اظهارات آبادی معاون قضایی دادستان کل کشو، خرم96در مرداد ماه 

های مجرمانه تلگرامی و که همه دستورهای قضایی مربوط به کانالوزیر وقت ارتباطات )محمود واعظی( مبنی بر این

لی متأسفانه وزیر ارتباطات هم در مصاحبه های قب»مصوبات کارگروه تعیین مصادیق را اجرا کرده است، اظهار داشت: 

و هم در مصاحبه اخیر خود مطالبی بر خالف واقع بیان کرده است. کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال 

های مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور آمدنیوز، دو نمونه بازر از کانال

اند. آیا آقای وزیر با فعالیت مجرمانه کانال گروهک لی مسدود نشدهقضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است و

تروریستی منافقین در کشور موافقند؟ چرا وزیر ارتباطات مدیر تلگرام را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال منافقین و 

متأسفانه هر زمان کسی کند؟ کند؟ چرا از اقدام تلگرام در خصوص فیلتر نکردن این کانال ها دفاع میامثال آن نمی

گویند کنند و میدهد، فوراً جوسازی میای برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان در فضای مجازی کشور انجام میمصاحبه



خواهند همه چیز را ببندند. این تهمت است. ما با فساد گویند اینها میاینها با اصل فضای مجازی مخالف هستند و می

ازی مخالفیم نه با اصل فضای مجازی. بنده طرفدار سرسخت و پرو پا قرص فعالیت قانونمند و ارتکاب جرم در فضای مج

های اجتماعی بومی فعالیت قانونمند در در فضای مجازی هستم و معتقدم باید با توسعه شبکه ملی اطالعات و شبکه

م از فضای مجازی موجب عقب فضای مجازی صد برابر و حتی بیشتر شود. هم استفاده نادرست وهم محروم کردن مرد

شود. هیچ مسئولی در کشور مخالف فضای مجازی و فعالیت قانونمند در این فضا نیست. هر کس ماندگی کشور می

غیر از این بگوید دروغ گفته است. تاکنون بنا به دالیلی که خود وزیر ارتباطات از آن مطلع هستند، در قبال عدم اجرای 

فضای مجازی کوتاه آمده و مماشات نموده ایم، از این به بعد اگر وزیر ارتباطات اقدامی دستورهای قضایی مرتبط با 

نسبت به اجرای دستورهای قضایی در مورد محتواهای مجرمانه به عمل نیاورند، حتماً پس از کسب اجازه از دادستان 

رتباطات تأمین کننده اینترنت کشور محترم کل کشور و مسئوالن عالی قضایی، علیه او اعالم جرم خواهم کرد. وزارت ا

است، لذا مکلف است که اینترنت پاک به مردم تحویل دهد و اگر کوتاهی کند، مسئولیت تمام آلودگی های فضای 

مجازی به عهده مسئولین آن وزارتخانه است. وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضای مجازی کشور مکلف است از 

ازی محافظت و از جاسوسی و سوء استفاده بیگانگان از اطالعاتی که در فضای حریم خصوصی مردم در فضای مج

شود، جلوگیری کند. بنابراین، مسئولیت هرگونه ناامنی در فضای مجازی که از ناحیه فعالیت غیرقانونی مجازی تبادل می

برای هیچ ایرانی قابل قبول های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی بوجود بیاید، به عهده وزارت ارتباطات است. شبکه

نیست که داعش فیلم عملیات تروریستی خود در مجلس شورای اسالمی را در حین عملیات به صورت آنالین از طریق 

تلگرام برای همه دنیا پخش کند و کسی نتواند از نظر فنی جلو این اقدام را بگیرد. همچنین برای هیچ ایرانی قابل 

ستی داعش تمام هماهنگی های خود برای انجام عملیات تروریستی در مجلس شورای قبول نیست که تیم های تروری

اسالمی را از طریق تلگرام انجام دهد و نهادهای امنیتی کشور به لحاظ غیرقابل کنترل بودن تلگرام، قبل از عملیات 

فضای مجازی کشور به اشغال داد دو سوم هیچ اطالعی از این موضوع نداشته باشند. وزارت ارتباطات نباید اجازه می

های اجتماعی بومی و با کیفیت و پرسرعت در کشور وجود داشت، مدیر تلگرام این گونه با بیگانگان در آید. اگر شبکه

های کرد. تأخیر وزارت ارتباطات در ایجاد شبکهتکذیبیه های متعدد خود، مسئولین وزارت ارتباطات را تحقیر نمی

 9«جه قابل توجیه نیست.اجتماعی بومی، به هیچ و

ها، روابط قحجت االسالم و المسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز با بیان اینکه منشاء افزایش طال

ها، فضای مجازی است که شاهد آسیب های آن در جامعه هستیم، نامشروع و بعضی از عوامل از هم پاشیدگی خانواده

کردند که قوه قضائیه ئول است؟ برخی مسئولین حرف نامربوطی در جامعه القا میدر اینجا چه کسی مس»اظهار داشت: 

گوییم که هم عقل، به دنبال بستن فضای مجازی است. این نسبت، نسبت ناروا و دروغی است. ما همان چیزی را می

فضای مجازی  گوید که این فضا باید مدیریت شود. اگر مسئولین در زمینههم شرع و هم مقام معظم رهبری می

آورد. اکثر کشورها، فضای مجازی را در کشور خود همفکری و هم افزایی نکنند، این موضوع دمار از جامعه در می

قامات کنند. فضای مجازی امروز نیازمند درمان اورژانسی است. متأسفانه دولتمردان از باالترین مقام تا ممدیریت می

لگرام، اینستاگرام و غیره، تکه این امر شوخی بردار نیست. در مورد همین  کنند در حالیمیانی، اورژانسی عمل نمی

توانیم چنین گویند ما میها صحبت کردیم و متخصصان میهای مدیدی در جلسات خصوصی و کارگروهمدت

 10«ها ایجاد کنیم؛ اما باید به ما کمک شود.یها و توانمندهایی را در داخل با همین ویژگیشبکه



های ارتباطی بومی را راه اندازی توانند شبکهونه که دادستان کل کشور نیز اشاره کردند، متخصصین داخلی میهمان گ

 شود.کنند؛ اما باید دولت از آنان پشتیبانی کند، که متأسفانه چنین اراده ای دیده نمی

ز فضای امنان با استفاده دش»حجت االسالم والمسلمین خطیب، رئیس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه، گفت: 

را مورد حمله قرار داده و با کلیه ابزار خود  خط مقدم مدافعین نظام ،ای و در چارچوب عملیات روانیمجازی و رسانه

های ها سپاه پاسداران را برای تخریب، هدف گذاری کرده اند و با بهانهدر داخل کشور قوه قضاییه و در خارج از مرز

ام هستند که ، تروریسم، توان موشکی و دموکراسی، در پی فشار آوردن به این دو سنگر مهم نظواهی نظیر حقوق بشر

  11«کنند.ی میهای داخلی و خارجی دشمن ایستادگدر برابر تمام فتنه

نان نظام یعنی فضای مجازی که مسئولین دولتی آن را به حال خود رها کرده اند، تبدیل به ابزاری در دست دشم

 المی ایران شده تا با آن به سنگرهای مستحکم نظام، حمله کنند. جمهوری اس

و ارزان  و در همایش حقوق شهروندی، با بیان اینکه ما فضای اینترنت سالم، راحت 96اما حسن روحانی در آذر 

خواهیم. یدر عین حال، فضای امنیتی نم»خواهیم، باز هم مخالف خود با کنترل فضای مجازی را این گونه بیان کرد: می

سی با فالن اینکه مرتب برویم و ببینیم که در زندگی مردم چه خبر است، اینکه فالن شخص سیاسی و فالن حزب سیا

ت؛ واهلل تاهلل گذشت؛ حزب چه گفت، اینها را ول کنیم و دست از این کارها برداریم. مردم را آزاد بگذاریم. آن دوره گذش

بینند؛ به خوابند و تا صبح خواب میبینند، شب میهای اجتماعی خواب میهرها کنید. خبر دارم افرادی برای شبک

هایتان دل نبندید. فضای ارتباط مردم با جهان حفظ خواهد شد. ما به دنبال فیلتر کردن شبکهگویم به خواباینها می

 های اجتماعیشبکهفیلتر کردن  روی دهد دستشهای اجتماعی نیستیم؛ وزیر ما اینجاست و به مردم قول می

  12«نخواهد رفت.

های ها و سازمانگانرئیس جمهور در ادامه، در مورد اینترنت و فیلترینگ اعالم کرد که در چند ماه گذشته تعدادی از ار

  13.اند که وی با این موضوع مخالفت کرده استاشتهدهای مختلف را ها و شبکهمختلف قصد فیلترینگ سایت

روز در تعدادی از شهرهای کشور، اغتشاش و آشوب به وجود آمد که خط دهی و هدایت آشوبگران  ، چند96در دی ماه 

ها، خیلی سریع شد. با قطع موقت ارتباطات این شبکههای تلگرام و اینستاگرام، از خارج کشور انجام میاز طریق شبکه

، در درس خارج فقه خود در 96دی  13تاریخ  آشوب ها به پایان رسید. در پی این حوادث، آیت اهلل مکارم شیرازی در

بارها به مسئولین محترم از رئیس » :ای پرداخت که بخشی از آن بدین شرح استمسجد اعظم قم، به قرائت بیانیه

جمهور و دیگران هشدار دادیم که این فضای مجازی بالی جان شماست؛ نه تنها دین و ایمان و اخالق و همه مقدسات 

کند؛ بلکه خطری برای ده و فحشا را به درون خانه ها می فرستد و خانواده ها را از هم متالشی میرا هدف قرار دا

 .بینیم دامن همه آنان را گرفته استانقالب، نظام و امنیت جامعه است؛ اما متأسفانه گوش شنوایی نبود؛ اما اکنون می

فر به آسانی پیام می فرستد که فردا فالن ساعت بیرون یک نفر مزدور موساد و سیا در خارج نشسته و برای ده میلیون ن

از مسئولین محترم سوال  .دهدریخته و اغتشاش کنید؛ حتی طرز ساختن بمب های دست ساز را هم به آنان یاد می

کنم، فضای مجازی که پدیدآورنده آن دشمنان ما هستند و تمام اختیارش در دست آنهاست و ما را عمالً برده خود می

سازند، آیا عاقالنه است ما خودمان را در اختیار آنان بگذاریم؟ بیایید از فرصت استفاده کنید و برای فضای مجازی می

سالم که توسط کارشناسان آگاه، طرح هایی ریخته شده، فکری کرده و آن را تکمیل کنید و به نیازهای مردم برسید 

است، فضای مجازی سالم، در دست جامعه قرار داده و امنیت و  و به جای لجنزار متعفنی که به نام تلگرام و غیر آن



گردانیم؛ راستی عجیب است اخالق و ایمان و سالمت جامعه را حفظ کنید. نگویید موقتًا قطع کردیم و دوباره بر می

  14«گردند؛ همان آش و همان کاسه!این شیاطین هم دوباره بر می

ا موقتاً این مگفته بود  پس از بروز اغتشاشات آقای حسن روحانی بود، که کنایه آیت اهلل مکارم شیرازی، به سخنان

 گردانیم. یایم و به زودی دوباره آن را برمارتباط را قطع کرده

های های شبکهبآیت اهلل مکارم در دیدار با معاون وزیر ارتباطات نیز با انتقاد از بی توجهی رئیس جمهور به آسی

های شبکه اجتماعی آلوده خارجی متأسفانه برخی از مسؤوالن رده باال هنوز آسیب»داشتند: اجتماعی خارجی، اظهار 

های اجتماعی خارجی دل بسته است، ایشان در شورای عالی فضای را باور ندارند، آقای رئیس جمهور هنوز به شبکه

با دلیل و منطق به ایشان توجه کند... باید مینهای اجتماعی ایفا مجازی نقش مثبتی در زمینه حل مشکالت شبکه

های داخلی نوعی بردگی است و در شأن ملت های خارجی با این وضعیت و عدم توجه به شبکهداد که اصرار بر شبکه

 15«ایران که دارای تاریخ کهن و عظمت هستند، نیست.

جرمانه، با اشاره به حوادث دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای م آبادی، معاونعبدالصمد خرم

دستور مسدودسازی تمام »رسان سروش، نوشت: ، در قالب یادداشتی در کانال خود در پیام96و اغتشاشات دی 

کردند، از مدتها قبل توسط مراجع های تلگرامی که در چند روز اخیر دعوت به خشونت و ترور و اغتشاش میکانال

 .عمل نیامدابالغ شده بود، ولی متأسفانه اقدام مؤثری بهقضایی صادر و به وزیر وقت ارتباطات 

ای و این موضوع را رسانه 1396ریزی دشمنان در تلگرام داشت، اوایل سال لحاظ اهمیتی که سازماندهی و برنامهبه

ات اسالمی ر و مقدسهزار از پانصد هزار کانال در شبکه اجتماعی تلگرام، علیه امنیت کشو 8بارها اعالم کردم که حدود 

اما  و عفت و اخالق عمومی در حال فعالیت بوده و مشغول سازماندهی و تخریب کشور در فضای مجازی هستند.

 .ومت کردندمتأسفانه هم وزیر سابق و هم وزیر الحق ارتباطات و فناوری اطالعات، در مقابل اجرای دستورات مقا

االسف اما مع رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی ابالغ شد،استنکاف وزارت ارتباطات از اجرای دستورات، کتبًا به 

ها و اغتشاشات روزهای اخیر، حاصل اشغال فضای مجازی ای از فتنه و آشوبگریبخش عمده .عمل نیامداقدام مؤثری به

گونه یچربط به این موضوع بوده است. بنابراین کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هتوجهی مسئولین ذیکشور و بی

متأسفانه برخی عمدًا یا سهواً،  .سخگوی اعمال خود باشنداند، باید پاکنترلی در اختیار دشمنان و آشوبگران قرار داده

آنها، بر روی  از قبل به هنجارشکنان اطمینان دادند که دستی برای جلوگیری از اقدامات هنجارشکنانه و غیرقانونی

 .دکمه فیلترینگ نخواهد رفت

اند و در مقابل گونه کنترلی در اختیار دشمنان قرار دادهقدم کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچبنده معت

اند، در قبال خسارتهای جانی و مالی که فریادهای دلسوزان نظام و مراجع عظام تقلید و دستورات قضایی مقاومت کرده

رسی شود، اگر بنابراین معتقدم این موضوع باید بر .به مردم و حیثیت کشور وارد شد، مسئولند 96در فتنه دی ماه 

های اینترنتی پایگاه تربط عمداً اقدامات الزم را برای جلوگیری از فعالیپس از بررسی ثابت شود که مسئوالن ذی

بت قصور وند والّا باید باشاند، باید وفق مقررات مجازات عمل نیاوردهها بهمربوط به اغتشاشگران و معاندین و تروریست

  16«خود از مردم عذرخواهی کنند.



ل مربوط به آن، سخنانی ایراد کرد که نشان داد دقیقًا عدم شناخت اینترنت و مسائ 96دی  18آقای روحانی در تاریخ 

در »لگرام گفت: تفیلترینگ  روحانی درباره .سبب شده تا امنیت ملی ایران در اختیار یک پیام رسان خارجی قرار بگیرد

ای کاش بسته ها بسته بود و گفتم بازش کنند، دیدم چند تا از اینها نامه نوشتند که ند روزی که یکی از شبکهاین چ

گذارند و به شان را به نمایش میها اجناسگویند چند نفر در این شبکهماند. شما چرا عجله کردید و فالن. نمیمی

  17«تفاده کند.دهد از این فضا اساکسی برود، ترجیح میا ترسانند... آن فردی هم که بخواهد از خانه بفروش می

ی میانِ تلگرام و این اظهارات آقای روحانی نشان داد که رئیس شورایعالی فضای مجازی کشور، حتی تفاوت ساده 

رنامه یک ب دهد و دومیداند! اولی یک برنامه پیام رسان است و به مخاطبان امکان ارتباط با یکدیگر را میاسنپ را نمی

جمهور اصاًل تفاوت انی که رئیسقطعًا زم .های مسافربری استکاربردی برای مدیریت رفت و آمد و استفاده از ماشین

! "تاکسی گرفتن مردم"یلترینگ تلگرام را مانع فداند و با تندخویی، ی کاربردی )اپلیکیشن( را نمیمیان دو برنامه

  18م و کاربران، انتظاری بیهوده است.ارائه خدمات مناسب به مرد داند، انتظار بهبود فضای مجازی ومی

رسان اش در پیامآبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، در مطلبی در کانال شخصیعبدالصمد خرم

میلیون ها محتوای سروش، با اشاره به اینکه یکی از اعضای کانال سوال کرده اند: چرا با وجودی که اینستاگرام دارای 

مجرمانه علیه امنیت کشور و مقدسات اسالمی و غیر اخالقی است، دستور رفع فیلتر آن صادر شده است؟ آیا مراجع 

بله کامالً درست است. شبکه اجتماعی »خواهند از این اقدامات غیر قانونی جلوگیری کنند؟، در پاسخ نوشت: قضایی نمی

باشد که یک شبکه جاسوسی غیر قابل کنترل می اطالع رسانی است. اما در واقعدر ظاهر امر یک شبکه  اینستاگرام

میلیونها محتوای مجرمانه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محتوای غیر اخالقی و علیه مقدسات اسالمی را منتشر 

داری و تحلیل شده و مورد کند. اطالعات میلیونها شهروند ایرانی در سرورهای اینستاگرام، در آمریکا ذخیره، نگهمی

هدایت و مدیریت اینستاگرام در دست سرویسهای جاسوسی  گیرد. فرمانسوء استفاده سرویسهای جاسوسی قرار می

شیطان بزرگ است به همین جهت اینستاگرام هیچگونه همکاری در ارتباط با جلوگیری از ارتکاب جرم و شناسایی 

هزاران پرونده کالهبرداری، جعل عنوان، نقض حریم خصوصی و غیره در  مجرمین با جمهوری اسالمی ایران ندارند.

ارتباط با شکایات مردم از کاربران صفحات اینستاگرام در دستگاه قضایی تشکیل شده اما به لحاظ اینکه سرورهای این 

دون نتیجه باقی مانده شبکه در خارج از کشور است و هیچگونه همکاری با مراجع قانونی ایران ندارند، این پرونده ها ب

و مردم به حق وحقوق خود نرسیده اند. تنها در بخشی از اینستاگرام که مورد بازدید کاربران ایرانی قرار گرفته، بیش 

هزار  500میلیون محتوای خالف عفت و اخالق عمومی توسط روبات های هوشمند وزارت ارتباطات و حدود  250از 

های رصد مردمی و نهادهای امنیتی و سایر محتواهای مجرمانه توسط گروه محتوای ضد امنیتی و علیه مقدسات

انتظامی و قضایی شناسایی شده است. برهمین اساس دستور مسدود سازی محتوای مجرمانه اینستاگرام از مدتها قبل 

وزارت ارتباطات از اغتشاشات و فتنه اخیر، توسط مراجع مختلف قضایی صادر و در اجرای دستور دادستان کل کشور به 

اجرا نشد. اخیراً  96ابالغ گردیده ولی این دستور بنا به دالیلی که وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد، قبل از فتنه 

اینستاگرام در ایجاد آشوب ها و اغتشاشات و عملیات تروریستی درشهرهای مختلف کشور، دستور  به خاطر نقش آشکار

نیت کشور صادر و اجرا شد. اما متأسفانه وزارت ارتباطات بدون توجه به مسایل امنیتی و فیلتر آن از ناحیه شورای ام

حجم عظیم محتوای مجرمانه موجود در اینستاگرام، و دستورات قضایی صادره، این پایگاه اینترنتی را رفع فیلتر کرده 

ر داده شده که رفع فیلتر اینستاگرام است. بدین لحاظ از سوی دادستانی کل کشور به مسئولین وزارت ارتباطات اخطا

های اجتماعی بومی مشابه بر خالف موازین قانونی و قضایی انجام گردیده و مسئولین امر باید پاسخگو باشند. شبکه



اینستاگرام، نظیر سالم، ویسگون، و لنزور، در زمان فیلتر اینستاگرام، مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته و خودی 

ه بودند. اما رفع فیلتر اینستاگرام، امیدشان را نا امید کرد. حمایت بی قید و شرط دولت از فعالیت بی ضابطه نشان داد

های اجتماعی پیام رسان های خارجی و اختصاص بخش عمده ای از پهنای باند کشور به آنها، علت اصلی تضعیف شبکه

  19«و پیام رسانهای بومی است.

خواهند دست دشمنان نظام را در فضای مجازی باز نیست که عده ای عمداً در کشور می آیا موارد فوق حاکی از آن

بل، بگذارند تا هم فساد و فحشا گسترش یابد و هم امنیت کشور دستخوش توطئه های دشمنان گردد و در مقا

 های بومی نیز نتوانند با آنها رقابت کنند؟شبکه

 ها: پی نوشت
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  1395و نیز: سایت قم نیوز. اول دی  1395خبرگزاری ایسنا. اول دی  .6
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 انفعال و خود باختگی در برابر بیگانگان

دباختگی در برابر بیگانگان، به ویژه آمریکا و یکی از شاخصه های بارز دولت حسن روحانی، انفعال، وادادگی، و خو

متحدین اروپایی آن بود. آیت اهلل عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که دشمن تالش 

متأسفانه در »کند تا انقالب اسالمی را استحاله کند تا تنها شکل آن بماند ولی محتوا تابع غرب باشد، اظهار داشت: می



هایی در برابر غرب تسلیم تمدنی شدند و بر اساس تالش برای انباشت ثروت و صرفًا حفظ قدرت، به ل، جریانداخ

  1«انفعال، وادادگی و خودباختگی افتاده اند.

حبت امام با اشاره به ص 95همچنین سید حمید روحانی، مؤسس و رئیس سابق مرکز اسناد انقالب اسالمی، در سال 

کنند، اظهار داشت: ر اینکه در برابر آمریکا هر چه قدر عقب نشینی کنید آن ها بیشتر پیشروی میخمینی )ره( مبنی ب

آیند، آنها کوتاه می اصوالً ویژگی استعمار گران و جهانخواران این است که وقتی ملت و دولتی در برابر زور مداری های»

.. متأسفانه وقتی دولت غرب گرای شیخ حسن .کنندشوند و حمله و هجوم خود را بیشتر میجری تر و گستاخ تر می

ا در طبق اخالص رروحانی در مقابل بیگانگان و استکبار جهانی و در راس آن شیطان بزرگ آمریکا، همه چیز ملت ایران 

در  .کنندکنند و ملت ایران را تحقیر میگذاشت، کامالً معلوم بود آنها هم از این فرصت پیش آمده سوء استفاده می

ها از هیچ جسارتی بر علیه ملت ایران فروگذار نکردند بینیم که غربیاین سه سالی که از دولت روحانی می گذرد، می

او مواجه شدند و  و در هر فرصتی به ملت ایران اهانت کردند و در برابر، با لبخند های ننگ بار رئیس جمهور و ایادی

ی بیشتری از در رأس کار باشد، باید منتظر گستاخی ها و تجاوزهاتا وقتی که این دولت خود باخته و تسلیم پذیر 

 2«آمریکا بود.

کاران از طلبان و سازشتسلیم»گوید: سید حمید روحانی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران نیز می

گذاشته و اجازه ندهند اند تا چوب الی چرخ انقالب ابتدای انقالب تا امروز مشغولند و در مراکز کلیدی نفوذ کرده

گذاشتند اسالم ها بود و آنها نمیها و عباسیها، امویانقالب برای مردم کار کند. در گذشته اسالم اسیر دست یزیدی

رال خود باخته و رونق بگیرد. امروز هم از روز پیروزی انقالب تا به امروز، کشور و مردم و انقالب، اسیر مشتی لیب

های انقالب و اسالم پیاده شود و کشور از مشکالت اقتصادی نجات یابد... ملت گذارند آرمانیسازشکار است و آنها نم

توان برای ملت برداشت. وقتی با ها و سازشکارها از سرنوشت کشور کوتاه نشود، هیچ قدمی نمیبداند تا دست لیبرال

  3«نگذارند.ها چوب الی چرخ توان مقابله کرد که لیبرالگرانی، تورم و بیکاری می

های وادادگی و خودباختگی آن در انفعال دولت روحانی در برابر خباثت های مکرر دولت فرانسه نیز یکی دیگر از نمونه

به تکرار ادعاهای آمریکایی ـ بارها یان وزیرخارجه هفتاد ساله فرانسه، باشد. ژان لودربرابر متحدین گستاخ آمریکا می

ه شعله های برای تشکیل یک محور شیعی از تهران تا دریای مدیترانه، پرداخته و بصهیونیستی درباره قصد ایران 

با  96بوده او در نیمه اسفند ماه  این اظهارات در حالی است که قرار .ها دامن زده استتبلیغات ایران هراسانه غربی

رسد ، به نظر نمیبد مذاکرات برجام! با وجود این گزافه گویی های پلیس مالقات کندمحمدجوادظریف با سفر به تهران، 

ه تاکنون کدولت روحانی هیچ اراده سیاسی برای جلوگیری از موج اتهامات این کشور به ایران داشته باشد. چرا 

های خالف واقع و فعالیت های بسیاری توسط فرانسوی ها انجام شده که در یک سیاست خارجی واقع بینانه، صحبت

 فرانسه و حتی اخراج آن از کشور منتهی شود. توانست به احضار سفیر می

نیز وزیر خارجه فرانسه، طی سخنانی در شورای روابط خارجی نیویورک، به حمایت ایران از سوریه،  96در آذر ماه 

حزب اهلل لبنان، و مردم یمن حمله کرد و مدعی شده بود در سفر خود به ایران، در خصوص این موارد صحبت خواهد 

، در سفر به پایتخت سعودی، با اشاره به پیشرفت های موشکی ایران گفته 96ماه آبان 25در  همچنین نکرد! لودریا

طلبانه ایران در منطقه نگران است! امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم در ها و مقاصد سلطهبود فرانسه از مداخله



وجود دارد و باید با ایران در مورد برنامه موشکی  احتمال تحریم علیه برنامه موشکی ایران»این خصوص گفته بود: 

 « مذاکره کرد.

وگوهایی را با ایران در مورد مسائل ما گفت»به روزنامه فیگارو گفته بود  96همچنین وزیر خارجه فرانسه، اول بهمن 

فوذ نحتی با اشاره به  او« ایم.ای آغاز کردهمنطقه های مربوط به مسائلهای بالیستیک و پرسشمربوط به برنامه موشک

 وگو با محمد جواد ظریف، در خصوص همین مواردگفت رده بود به خاطرکای ایران و پیشرفت های نظامی، ادعا منطقه

کند! و این همه موضع مداخله جویانه و خصمانه دولت فرانسه در حالی است که به تهران سفر می 96اسفند ماه  14

شاشات دی سات و هماهنگی های منافقین علیه ملت ایران شده است و حتی در اغتاین کشور پایگاه همایش ها و جل

اخ الیزه بعد نیز از آشوب گران حمایت کرده و به وضوح در امور داخلی ایران دخالت کرد. در همین خصوص ک 96ماه 

ا از برخورد ب فنی خود،از تماس تلفنی حسن روحانی و امانوئل مکرون، بیانیه ای صادر کرد و گفت مکرون در تماس تل

  4داری ایران و احترام به حقوق اساسی آنها شده است!گران ابراز نگرانی کرده و خواستار خویشتناغتشاش

صورت واضحی دو جریان فکری و ، به90از حدود پاییز سال» نویسد:ای میمیثم نیلی احمد آبادی نیز طی مقاله

سازی تز خود کردند؛ جریان مقاومت نافر با یکدیگر، در کشور سعی در پیادهگفتمانی و سیاسی به موازات و البته در ت

ب جانبه و جریان تسلیم و سازش حداکثری. برخالف آنچه القا کردند که باید بین مذاکره و جنگ یکی را انتخاهمه

هر دو،  "هدف" اً. ظاهرنمود، دوگانه واقعی این دوگانه بود؛ مقاومت یا تسلیم. از آن زمان این دوی ماراتن آغاز شد

ها از طریق برقدرتعبارت بود از دفع و رفع سایه تهدید و فشار از کشور و مردم و نظام اسالمی. مسیر اول، سازش با ا

سازی. مسیر دوم، مسیر برهم زدن نقشه دشمن برای منطقه و تقویت خط و جبهه مقاومت. در فروشی و برجامقدرت

تر، دارای یک نسل امیدوار و ای و از همه اینها مهمکنولوژی و ابزارهای پیچیده هستهمسیر اول، شما صاحب دانش و ت

همراه وضعیت نسبتاً پایدار سیاسی ـ اقتصادی ـ امنیتی المللی بودید بهجوان و دانشمند و مؤمن و دارای یک اقتدار بین

 های سیاسی و ژئوپلتیک.هدها و اثرگذاریو همچنین دارای ابزارهای دیپلماتیک و راهبردی مانند ریاست بر غیرمتع

های نامتجانس و غیر و اما مسیر دوم، ظاهراً چیزی در چنته ندارد. دو کشور بیگانه، دو منطقه ناشناخته، با ارتش 

های تر از مرزهای کشور، بدون قابلیتطرفچندان قابل اعتماد و اتکا، صدها کیلومتر آنهای متزلزل و نهمرتبط؛ با دولت

که تقریباً از سوریه و حاکمیت بر سوریه تنها اطراف زینبیه و حومه کاخ هم در حالیلجستیکی و حمایتی و آن

اش، مردم شام و عراق را به ترک شهر و دیار های وحشیانهدها و نعرهداعش با فریا اش باقی مانده بود وجمهوریریاست

نین شرایطی و در اوج مظلومیت تفکر مقاومت در فضای چبود؛ در  کشی و فرار به ناکجا آباد وادار کردهخود و اسباب

 م.های دهم و یازدهم و دوازدهگفتمانی ـ سیاسی کشور و عدم حمایت دولت

اش را آغاز کرد و جریان دوم، با توکل بر خدا و با اطاعت و ایمان محض به امام و رهبر و فرمانده خود، حرکت توفنده

نفع جریان مقاومت و اسالم ناب محمدی و و هوشمندانه، سرنوشت منطقه غرب آسیا را به ای مدبرانه و کامالً حرفه

رغم انفعال امریکا و امریکاپرستان، به کوری چشم  ای تغییر داد. امروز جریان دوم بهساز خمینی و خامنهفکر بسیجی

های گر و داعشیجریان روشنفکران فتنه ها و دیگر مرتجعین منطقه و به خواری و زبونی تمام اتحادیه اروپا وسعودی

خواست و اراده الهی درست زمانی کام تنهایی پیروز میدان است. این پیروزی بهوطنی، برهمه دشمنان فائق آمده و به

فروشی و تسلیم حداکثری در برابر امر و های منطقه را شیرین کرده که جریان اول، یعنی جریان قدرتمردم و ملت



ها و های تحریمچالهبست سیاسی و گفتمانی کامل و بلکه در آستانه فروافتادن در سیاهمروز در یک بننهی دشمن، ا

 فشار اقتصادی مضاعف قرار گرفته است.

عنوان تنها ایده و راهبرد این جماعت امتحان پس داده، توزرد بستن با کدخدا و تدارک برجام بدفرجام با دشمنان، به

های غربی و آمریکا از بام افتاده و باید صدای شکست بینانه به دولتتشت رسوایی این نگاه خوش و پوچ از آب درآمده و

ترین گزینه برای این گفتمان ای مطلوبهای رسانهآفرینیآن به گوش همه برسد. هیاهوهای سیاسی و جنجال

 خورده است.شکست

ت و عدم ت و در طرف دیگر عدم ایمان، عدم اطاعدر یک طرف ایمان و اطاعت از امام جامعه و استقامت مردم اس

های خداست و در طرف دیگر اعتماد به دشمنان خدا و افراد است. در یک طرف اعتماد به خدا و وعده استقامت

 های کدخداست.وعده

هستند،  المی در ایران و کشورهای اسالمیآفرین انقالب اسهای نشاطدر یک طرف، جوانان با غیرت و بااخالص و رویش

انگیز نظام های غمها و ریزشها و جاسوسبعیتیهای مدعی و دو تاگندههای مدیریتی و شکمو در طرف دیگر، فسیل

 اسالمی.

ای مندانه و توافقات سطح باالی راهبردی برای توسعه قدرت منطقهای عزتطرف، تعامل است و مذاکرات منطقهدر یک

 و منافق غربی و عربی. های استعماریتماس به دولتجمهوری اسالمی، و در طرف دیگر، ال

های انسانی است و در طرف دیگر، ترویج دنیاخواهی و طرف، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و فداکاری و ارزشدر یک

انفعال و  وخودخواهی و التذاذات نفسانی. در یک طرف، شجاعت و تدبیر و امیدآفرینی و فتح و در طرف دیگر ترس 

های مظلوم مدافعان حرم از زینبیون و فاطمیون و حیدریون و ناامیدی و سرشکستگی. در یک طرف، خانواده

نشین و دولتمردان نشین و نجومی بگیران نیاورانهای خارجحشدالشعبی و حاج قاسم سلیمانی و در طرف دیگر، آقازاده

 ضعیف.

ها، و در طرف دیگر دری ها و حججیها و همدانیینبها و ابوزدر یک طرف، صدرزاده و محرم ترک و محمدخانی

 ها و....ها و خاوریها و صفدرحسینیها و آخوندیها و عراقچیها و سیروس ناصری ها و موسویانها و زنگنهاصفهانی

لب ای است. این مطاین پیروزی، یک جنبه مهم دیگر هم داشت و دارد و آن معجزه امامت در دوره والیت امام خامنه

ها و االسف دولتتا همین امسال، مع 90توان انکار نمود که از سال شاید فعاًل به مصلحت نباشد باز شود، اما نمی

امالً متفاوت مقامات رسمی امنیتی کشور نسبت به راهبرد مقاومت و حضور معنادار ایران اسالمی در منطقه نگاهی ک

ها بهه مقاومت در برابر دشمن تا دندان مسلح، استداللجردن به صراحت برای کمک نکها بهداشتند. در برخی دوره

کنند، های انقالبی میهای شهدای مدافع حرم سخنرانیتراشیدند و تهدیدها کردند. امروز آنهایی که در مراسم یادواره

های چگونه بچه گذاشتند وهای بلندمرتبه اجرایی و تقنینی بودند، چگونه چوب الی چرخ میروز که در رأس مقامآن

 کردند.پناه رها میتر بیطرفها در کیلومترها آنمظلوم مدافع حرم را بدون آذوقه و حداقل حمایت

المللی علیه دولت گوییم، اما روزی باز خواهد شد که چه کسانی در شورای امنیت و شوراهای بیناینها را سربسته می 

کردند!؟ شان عمالً به پیشبرد اهداف امریکا در منطقه کمک میعدم حمایتبشار اسد حکم دادند و یا با سکوت معنادار و 



نتیجه بودن این نبرد و لزوم مذاکره کردند و از بیهای جنگیدن استنکاف میچه کسانی در هیئت دولت از دادن حداقل

 دادند!؟ای داد سخن میبا آمریکا و عربستان برای مصالحه و حل مناقشات منطقه

، 3، 2های کسانی برای برجامزدند و چههای خودشان تیتر میهای داعش با آب و تاب در رسانهاز پیشرویکسانی چه 

کنند!؟ بله، امروز هم مشعول همان کارند. کانّه کردند و میچینی میصراحت و با پررویی تمام تمهید و مقدمهو... به 4

شوند. ممکن است تبریک هم بگویند، بهه مقاومت خوشحال نمیکنند. از پیروزی جمأمور باشند، مأموریت را رها نمی

گفتیم! مگر شما را حذر ندادیم؟! اگر پیش ما شان منتظر شکست ما بودند تا بگویند دیدید ما درست میاما در دل

با امام  دادیم و خالص! کاری کهتان تحویل دشمن میهایبردیم با سالحآمدید با یک مذاکره برد ـ برد شما را میمی

ای و خمینی بگذارند چنین واقعه تلخی دو باره تکرار شود. های خامنهالسالم کردند! هیهات که بسیجیمجتبی علیه

جمهور! راهبرد پرسد که آقای رئیسچرا کسی نمی امروز دنبال محو این پیروزی بزرگ در هیاهوهای سیاسی هستند.

ه چهار سال باقی را سید به حرف سید اوالد پیغمبر برسید؟ حال سال طول کشبستن با کدخدا که شکست خورد؛ پنج

 خواهید جلو بروید؟با کدام تدبیر می

پنج  آقای رئیس دولت دوازدهم، آیا شما کفایت الزم برای اداره کشور را در این سه چهار سال آینده دارید؟ جناب 

علیحضرت ا؟! آیا کسی حق دارد بگوید که این سال مردم و مملکت را معطل لبخند کدخدا و شیاطین کردید. چه شد

ردار نیستند لخت هستند؟ آیا کسی جرئت و حق دارد بگوید جناب تدبیر و امید از تدبیر کافی و کفایت تدبیر برخو

کنیم به حرف آن آقایی که قبل از وفاتش در استخر باغ فرح پهلوی، در همایشی صراحتاً از ما حتی سعی می  و...؟

مان گفته بود و صریح از برنامه دولت دوازدهم الح و محدودیت و تحویل صنایع نظامی و دفاعی و موشکیلزوم خلع س

شود، هایی که در علن بیان میها و برنامهزد، خیلی فکر نکنیم! چون فکر کردن به این طراحیدر این باره حرف می

 5«کند.های بزرگِ بزرگان را در ذهن متبادر میشائبه خیانت

ارسال شود. وزیر  ، قرار بود که ماهواره ای به فضا95یک نمونه دیگر از وادادگی در برابر اخم شیطان، بهمن سال  در

اه خبر داده بود. این ، در مصاحبه با صدا و سیما، از پرتاب این ماهواره تا پایان بهمن م95بهمن  6ارتباطات در تاریخ 

اهواره برروی مبهمن پرتاب صورت گیرد.  12تحویل داده شد تا پیش از  ماهواره، در بهمن ماه به نهاد متولی پرتاب

ر همین رابطه، محسن دماهواره بر قرار گرفت و ماهواره بر نیز آماده پرتاب بود که با یک تماس کدخدا، برنامه لغو شد! 

، یکی از 95در بهمن سال »گوید: های ثریا میمقصودی، مجری برنامه تلویزیونی پر بیننده ثریا، در یکی از برنامه

ع و ها روی سکوی پرتاب قرار گرفت و همه چیز آماده بود، اما به دالیل نامعلوم، قبل از پرتاب همه چیز جمماهواره

انقالبی که  قضیه منتفی شد. بعد از چند ماه، سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوا ـ فضای سپاه، به خاطر غیرت

ها، ماهواره بر به انبار را تایید کردند و به مسووالن هشدار دادند که نباید با تشر آمریکاییداشتند، با گالیه این خبر 

ها، شر آمریکاییبرود. با این همه تاکید رهبر معظم انقالب بر ضرورت پیشرفت فناوری فضایی، این خوب نیست که با ت

 6«در شأن انقالب اسالمی ایران نیست.رخی مسووالن، بر به انبار برود. این رفتار بماهواره و ماهواره 
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 قرارداد با توتالعقد 

های گذشته علیه جمهوری اسالمی ایران علیرغم همه مواضع خصمانه ای که دولت فرانسه به همراه آمریکا، طی سال

توان به عقد قرارداد با اتخاذ کرده بود، اما دولت حسن روحانی امتیازات بسیاری را به آنها واگذار کرد که از جمله می

 .اشاره کرد کمپانی نفتی توتال

ه از سوی کارشناسان کپارس جنوبی را علیرغم انتقادات فراوانی  11بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، پروژه گازی فاز 

گرفت، بدون انجام مناقصه، به کمپانی نفتی توتال فرانسه واگذار کرد. همان و برخی نمایندگان مجلس صورت می

اطالعات منابع مشترک ما را  ته بود اما در میانه راه، آن را رها کرد و رفت وتوتالی که قبالً نیز پروژه ای را از ایران گرف

 به قطر لو داد و هیچ خسارتی نیز به جمهوری اسالمی ایران پرداخت نکرد. 

ری درباره امضاء سردار عبدالهی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خب

زارت نفت دارد، از قرارگاه خاتم االنبیاء در عین ارتباطی که با و»پارس جنوبی با شرکت توتال گفت:  11از قرارداد ف

شده است. بخش این قرارداد خبری نداشت... اکنون صنعت ساخت پاالیشگاه و هر طرح بزرگ دیگری در کشور بومی

شود امل مییستگاه های تقویت فشار و... را شچاه و دو سکو است و بخش دوم نیز ا 30شامل 11نخست قرارداد فاز 

یشگاه و تجهیز میلیون دالر قیمت دارد... در ساخت پاال 800میلیارد و  2که بخش نخست دو میلیارد دالر و بخش دوم 

ت که در با توتال، کاری نیس 11همه مراحل آن با مهندسی صددرصد خودکفا هستیم و در بخش نخست قرارداد فاز 

کیلومتر حفاری  11توانند فوتی را در اختیار دارد که می 400نشود. قرارگاه، بزرگترین دکل های حفاری کشور انجام 

گویند باید خارجی ها بیایند و سرمایه گذاری کنند، در حالی کنند و ممکن است این دکل ها بیکار شوند. مسئوالن می

خواهد زارت نفت گفته است میوی را نیز تأمین کند... تواند بخش مالکه سپاه بارها اعالم آمادگی کرده است که می

  1«به توتال، بدون تشریفات مناقصه بوده است. 11قراردادها به سمت مناقصه برود اما واگذاری فاز 

های زیر لیه سپاه و برخی شرکتعپراکنی وزیر نفت اتهام»نویسد: ای در روزنامه کیهان میمحمد ایمانی طی مقاله

شود. در پارس جنوبی به توتال فرانسه می 11مقدمه واگذاری سهم پنجاه ممیز یک دهم درصدی فاز مجموعه آن، 

گیرند؟ میلیون دالری را نادیده می 60و پرداخت رشوه  سال گذشته 15-10مقابل، چرا همان بدعهدی بزرگ توتال در 

گویند، اما به شرکت ییات اتهام پراکنانه سخن مچرا در قبال سپاه که بار بر زمین مانده دولت را بر دوش کشیده، با ادب

 شوند؟یرسند، حسن ظن محض و غمض عین مو دولت بدعهد فرانسوی که می

میلیارد دالری را برای کشور رقم زدند و بعضًا  18، خسارتی کرسنت متهمان و مقصران پرونده آلوده به فساد و رشوه

رخ داد که همان متهمان، ارکان مدیریت  بعدحکم محکومیت و انفصال از خدمت گرفتند. اما چه اتفاقی در یک دهه 



م به وزارت نفت را در دولت یازدهم قبضه کردند و پای امضای قرارداد توتال رفتند؛ شرکتی که آن هم مستنداً، مته

  2«میلیون رشوه در قرارداد نقض کرده قبلی است؟! 60پرداخت 

ها گوید سالاصل، سه دوره معاون وزیر نفت بوده و دارای دکترای مهندسی مخازن نفتی است. او میاصغر ابراهیمی

با  11ساخت فاز جنوبی بود، توتال با مجوز آمریکا قراردادی را برای قبل و در شرایطی که ایران در حال توسعه پارس

های دست بیاورد و منافع شرکتجنوبی در سمت ایران را بهایران منعقد کرد تا از این طریق اطالعات مخزن پارس

رکردن مسیر آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی در طرف قطری را حداکثر کند. حضور مجدد توتال در ایران، برای هموا

وزیر اسبق ایتالیا که خودش در ای در تهران که با حضور نخستدر جلسه .هاستبرداری قطریبرای حداکثرکردن بهره

اتفاق یکی از وزرای سابق و چند مقاطع مختلف وزیر خارجه و وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر دادگستری ایتالیا بوده، و به 

گذاری کند، در حالی که رمایهچرا توتال حاضر شده در ایران س»تن از مدیران صنعت نفت برگزار شد، به ایشان گفتیم 

جنوبی و پارس 5و  4هایی چون فازهای ما هم رابطه خوبی با ایتالیا داریم و کمپانی انی ایتالیا، پیش از این، پروژه

با شرکت توتال فرانسه  HOA روز بعد از امضای 27این جلسه، « آیید؟دارخوین را در ایران اجرا کرده، چرا شما نمی

من سه هفته در آمریکا بودم، خیلی تالش کردم مجوز بگیرم که ما هم »وزیر اسبق ایتالیا گفت: نخستدر تهران بود. 

رد: توتال به آمریکا کابراهیمی تصریح «. سال بخوبی انجام داد 16بیاییم، ولی آنها گفتند به توتال مأموریتی دادیم که 

ها فازهای مختلف را جنوبی را بگیرم، چون ایرانیپارس 11برم، اجازه دهید فاز میلیارد دالری که من می 2گفته با 

سمت قطر متوقف و شود، مهاجرت میعانات گازی و گاز به تولیدشان بیشتر از قطر می 2018اند و از سال انجام داده

یریم و با ها خیلی مشتاق حضور ما هستند؛ ما برویم این قرارداد را از ایران بگشود. ایرانیدر برخی نقاط معکوس می

دست آوریم تا عنوان مشاور و با اسم تولید بهینه، بهجنوبی در سمت ایران را به استفاده از آن، اطالعات مخزن پارس

رو به طور استثنا به توتال اجازه های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی در طرف قطری حداکثر شود. از این منافع شرکت

  3«گذاری کند.سرمایهمیلیارد دالر  2دادند بیاید تا 

ن ایران را به پارس جنوبی، آن است که اطالعات مربوط به مخاز 11یعنی در واقع، هدف کمپانی توتال از گرفتن فاز 

ع مشترک با ایران دست آورد و آن را در اختیار طرف قطری قرار دهد تا آنها بتوانند حداکثر بهره برداری را از مناب

های جدید از سوی آمریکا، پروژه را همانند دفعه قبل رها مدتی، به بهانه اعمال تحریم بکنند. بعد هم پس از گذشت

 کرده و بدون پرداخت هیچ گونه خسارتی، برود. 

گذاری کردند و نفت و گاز گذارانی که آن طرف سرمایهسرمایه»گفت: نیز  ثریا اصل، در برنامه تلویزیونی اصغر ابراهیمی

خواهیم کار کنیم که بطور مثال ها، ما میرغم همه تحریمیک مقطعی به ایران آمدند و گفتند علیکنند، در را تولید می

سط میدان به سمت را درست در و 8، و 7، 6، 5، 4، 3، 2کیلومتری ما فاز  3700توتال یکی از آنها بود. اما در قسمت 

هایی انجام دادند ها را از الیهکردند و زدن چاهسرزمین اصلی ما انتخاب کردند و شروع به حفاری، سکو زدن و تولید 

 4«که متعلق به ماست و ادامه این الیه طرف قطر نیست.

توتال که به دلیل پرداخت رشوه به برخی از واسطه های ایرانی، توانسته بود قرارداد قبلی را به دست آورد، در دادگاه 

 طی اسالمی، شورای مجلس نفت، در وزیر کرد. اما زنگنههای خارجی محکوم شد و بابت این کار جریمه هم پرداخت 

 برخی» :گفت و کرده تکذیب را فرانسوی شرکت این سوی از رشوه پرداخت توتال، با قرارداد از دفاع ضمن اظهاراتی

 توتال از من شود؛ المعاملهممنوع تا بدهید قضائیه قوه به را سوابق گویممی من است؛ گرفته رشوه شرکت این گویندمی



 کلمه یک بوده، آمریکا بورس در که موضوعی و ایمنشده محکوم جا هیچ ما و نیست گویند اینطورمی آنها و امپرسیده

 سوی از رشوه دریافت نه اصلی موضوع که چرا شدمی محسوب تجاهل نوعی زنگنه اظهارات« .نیست ایران به مربوط آن

 راستا این در سندی کند. کیهان منعقد ایرانی طرف با سودآور قراردادی بتواند تا است بوده آن پرداخت که توتال،

صورت بررسی مورد گرفت، آمریکا بورس در گذاریسرمایه به تصمیم که هنگامی داد توتالمی نشان که ساخت منتشر

 یک به توتال که شد رسماً اعالم آنجا در و شد واقع آمریکا دادگستری وزارت مالی اسناد کل اداره سوی از مالی های

 و بعد سال چند یعنی 2013 سال در خاطر همین به و است داده رشوه اصالحات( ایران )در دولت دولت رسمی مقام

علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس نیز  5شود.می محکوم جریمه دالر میلیون 245 پرداخت ماجرا، به افشای ازپس

هایی در کار است که برخالف مصالح در همین قراردادهای نفتی، دست»طی سخنانی با اشاره به قرارداد با توتال گفت: 

آیند و در اولویت به یک شرکت به نام توتال های نفتی و گازی که از ریسک پایین برخوردارند، میکشور و نظام، میدان

عنوان یک آیند و میدان آزادگان جنوبی را هم بههای توتال معلوم و مشخص است. حاال میکه خیانتهند، درحالیدمی

دهند. همان توتالی که در مخازن پارس جنوبی، آنچه مربوط به قطر بود، طراحی برای هدیه مجدد به این شرکت می

المللی باشد، اما قسمت مربوط به ما را در همین دوره آقای های بینای انجام داد که نزدیک به آبگونهبرداشت را به

ترین خیانت را به ما انجام دادند. چهار الیه بزرگ .گرفتای طراحی کرد که حاشیه مخزن را در بر میگونهزنگنه، به

به ما اعالم  هاگازی و یک الیه نفتی در آنجا وجود دارد که در همین ارتباط، دو الیه گازی عمده آن را در بررسی

شدت در حال های گازی وجود دارد و چنین امکاناتی دارند. در این میان، قطر از آن سمت بهنکردند که چنین الیه

خواهند بگذارند این موارد هایی که نمیبرداشت است و از این سمت، ما گرفتار کارشناسی غلط توتال هستیم و دست

ها از پارس جنوبی، قطری 11ساله توسعه فاز  10که با تأخیر انداختن  هدف و شگرد توتال این است 6«.اصالح شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اظهار اله خادمی، نایباین مخازن مشترک بیشترین بهره را ببرند. در این رابطه، هدایت

ها داده باشیم که آنها  قرارداد بستن با توتال برای پارس جنوبی مانند این است که ما این میدان را به قطری»داشت: 

پارس جنوبی  11برای ما توسعه دهند و تولید کنند. ده سال پیش هم با شرکت توتال قرارداد بسته شد که همین فاز 

را توسعه دهد؛ یعنی همین کاری که االن برای آن قرار داد بسته شده است، اما در همان زمان هم کار را انجام نداد 

کرد و چون توتال در آنجا شریک قطر بود، هر چقدر از ف ایران به سمت قطر مهاجرت میکه آن زمان گاز از طر چرا

شد، چون در آن طرف قطری ها در حال برداشت بودند و این جریان سمت ایران کار توسعه و برداشت دیرتر شروع می

فنی به گونه ای است که رفت، در نتیجه به نفع آنها بوده است. اما در حال حاضر شرایط سیال به سمت قطر می

مهاجرت گاز به سمت ایران در حال شروع شدن است، به همین دلیل توتال سراغ ما آمده و قرارداد توسعه پارس 

 7«جنوبی را امضا کرده است!

پارس جنوبی دارای مخازن مشترک هستند. نکته جالب  11ایران و قطر در فاز »خادمی در جای دیگر نیز گفته بود: 

ها است و هر چه توسعه این فاز در ایران به تأخیر بیافتد، به نفع توتال است چرا ت که توتال، شریک قطریدر اینجاس

سال بدعهدی  10پارس جنوبی حدود  11که منفعت توتال از طرف قطر بیشتر است. شرکت توتال برای توسعه فاز 

ی الزم را دادیم و تأکید کردیم که این شرکت سابقه کرد. قبل از انعقاد قرارداد جدید وزارت نفت با توتال، ما هشدارها

کشی و خوبی ندارد چرا که در گذشته کارها را رها کرد و از ایران رفت. براساس نظر کارشناسان، توتال دنبال وقت

جمهور تأخیر انداختن این فاز است، که االن همان نظرات محقق شده و توتال منتظر اقدامات و تصمیمات ترامپ رئیس

کند و بیشتر دنبال معطلی و تأخیر در توسعه این گذاری نمیآمریکا، علیه ایران است. به نظر ما، توتال در ایران سرمایه



کرد تا توتال به راحتی و بدون پرداخت بینی میهای الزم را پیشفاز است. وزارت نفت در انعقاد قرارداد جدید، باید اهرم

گزارش داده بود که پویانی، مدیر عامل  یورونیوزشبکه  ،96مهر  26روز  8«و برود.جریمه و خسارت، کار را رها نکند 

گذارد. بنابراین، اگر قوانین ما را مجبور توتال به قوانین احترام می»گفته: « اینترنشنال اویل دیلی»توتال، در مصاحبه با 

هایی کند و چه مدل تحریمره آمریکا چه کار میبه خروج از ایران کند، ما از ایران خارج خواهیم شد. باید ببینیم کنگ

کند. ما با ایران قرارداد امضا کردیم، اگر بتوانیم جلوتر برویم، خواهیم رفت. اگر نتوانیم، باید متوقف شویم، را اعمال می

 9«شود کرد.کاری نمی

ال فرانسه عمدی شرکت توت ، از اخالل91منصور دفتریان، رئیس انجمن مهندسی گاز ایران، در مصاحبه ای در سال 

های میدان مشترک گازی پارس جنوبی پرده برداشت و از آن با عنوان حقه بازی بزرگ در شیوه برداشت گاز از الیه

سال  10ارد، اما ددر میدان گازی پارس جنوبی چهار الیه گازی وجود »یاد کرد. دفتریان ماجرا را این گونه شرح داد: 

چرا که طرح شرکت توتال برای برداشت کامل  رین الیه گازی این میدان برداشتی نداشتهتاست که ایران از بزرگ 

 عمدی دانسته وی این کار توتال را طبق تحقیقات انجمن گاز، کامالً« نبوده و کسی هم متوجه این موضوع نشده است!

در خصوص این بدعهدی یا به عبارتی  ه تاریخ بعدهاکداند و معتقد است و طرف ایرانی را در این میان بازی خورده می

 10حقه بازی توتال فرانسوی، قضاوت خواهد کرد.

اضر به شنیدن حاین همان مطلبی است که منتقدان بارها تذکر دادند، اما جناب زنگنه و سایر مقامات دولت روحانی، 

کر برخی اسالمی، از تذ آن نبودند. در همین رابطه، حسینعلی شهریاری، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای

ر کشور مانعی دقرارداد و سرمایه گذاری کشور های خارجی »نمایندگان به رییس جمهور در این باره خبر داد و گفت: 

شهریاری هم  ندارد ولی قرارداد با شرکت توتال اشکال دارد به طوری که این قرارداد سبب خوشحالی قطر شده است.

برای ایران نبوده و از این مشکل باید به هر شکلی حل شود چون این شرکت خوشنامی به سابقه بد توتال اشاره کرد:

ها کرد و بار دیگر پارس جنوبی را منعقد کرد، بدون انجام هیچ گونه کاری، کار را ر 11که قرار داد فاز  87تا 79سال 

کت توتال بدون تائید رداد اصلی را با شرقرا 96، این فاز را به هیچ کسی نداد و بار دیگر در تیر ماه 95تا  87در سال 

کت خارجی قرار مورد از موارد در نامه مقام معظم رهبری، منعقد کردند. این شر 10شورای عالی امنیت ملی و رعایت 

کار را رها کند،  است یک میلیارد دالر سرمایه گذاری کند، اما این یک میلیارد دالر را بیمه کرده یعنی اگر بعد هم

شود. باید دید چه کسانی چه منافعی در قرارداد با کند و تنها برای ما مشکل ایجاد میتال هیچ ضرری نمیشرکت تو

 11«فرانسه دارند؟
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 اهانت های مقامات فرانسوی و توطئه علیه نفوذ جمهوری اسالمی ایران

های وادادگی و خودباختگی آن در روحانی در برابر خباثت های مکرر دولت فرانسه، یکی دیگر از نمونهانفعال دولت 

طی گفت و گویی با شبکه تلویزیون  96باشد. ژان لودریان وزیرخارجه فرانسه، در بهمن برابر متحدین گستاخ آمریکا می

ه عصبانی که مدت هاست از نفوذ ایران در منطق فرانسه .به تکرار ادعاهای ضد ایرانی خود پرداخت BFM فرانسوی

صاحبه، در اظهاراتی است، بیش از هر چیزی، حضور موفق ایران در سوریه او را به فریاد واداشته است. لودریان در این م

ستار خروج تمامی کسانی ما خوا»گوید: کند و میمضحک، ایران را به نقض قوانین بین المللی در سوریه متهم می

 1«اهلل.نظامیان ایران و حزبیم که نباید در سوریه باشند، از جمله شبههست

له کشورهای حامی و بعد از آغاز فتنه تکفیری ها در سوریه، از جم 2011این اظهارات در حالی است که فرانسه از سال 

در مسائل داخلی سوریه، های فرانسه اند و حتی دخالتتروریست ها بوده که به نبرد با دولت مرکزی سوریه پرداخته

های عراق و سوریه همواره نقش ایران در مبارزه های این کشور مواجه شده است. در مقابل، دولتبارها با واکنش مقام

وزیر خارجه فرانسه همچنین به تکرار ادعاهای  .اندورد تمجید قرار دادهمهای تروریستی از جمله داعش را با گروه

رداخته و به پرباره قصد ایران برای تشکیل یک محور شیعی از تهران تا دریای مدیترانه، آمریکایی ـ صهیونیستی د

ت که قرار بوده او در نیمه اسفند این اظهارات در حالی اس .ها دامن زده استشعله های تبلیغات ایران هراسانه غربی

جود این گزافه او پهن کرده است! با و با سفر به تهران، پا روی فرش قرمزی بگذارد که محمدجوادظریف برای 96ماه 

رسد دولت روحانی هیچ اراده سیاسی برای جلوگیری از موج اتهامات گویی های پلیس بد مذاکرات برجام، به نظر نمی

ها انجام انسویهای خالف واقع و فعالیت های بسیاری توسط فراین کشور به ایران داشته باشد. چرا که تاکنون صحبت

 توانست به احضار سفیر فرانسه و حتی اخراج آن از کشور منتهی شود. سیاست خارجی واقع بینانه، می شده که در یک

ستار ایستادگی من خوا»امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، طی سفر به امارات، در اظهاراتی ضد ایرانی گفته بود: 

 2«ذ تهران در خاورمیانه هستم.قاطع و محکم در برابر ایران در خصوص برنامه موشک بالستیک و نفو

، در سفر به پایتخت سعودی، با اشاره به پیشرفت های موشکی ایران، 96ماه آبان 25لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز در 

طلبانه ایران در منطقه نگران است! امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ها و مقاصد سلطهگفته بود فرانسه از مداخله

احتمال تحریم علیه برنامه موشکی ایران وجود دارد و باید با ایران در مورد برنامه »صوص گفته بود: هم در این خ

ماه پیش از آن نیز وزیر خارجه فرانسه، طی اظهارات گستاخانه ای در شورای روابط خارجی  3«موشکی مذاکره کرد.

جمهور این کشور، س از آن نیز همپای با رئیسکند و در روزهای پآمریکا، اتهامات بسیاری را علیه ایران مطرح می

سپتامبر )اول مهرماه(،  23شود. وزارت خارجه فرانسه روز شنبه خواهان ارجاع پرونده موشکی ایران به شورای امنیت می

ای ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به پرتاب موشک بالستیک جدید از سوی ایران، از آنتونیو گوترش، دبیر طی بیانیه

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در این  .خواهد گزارش کاملی درباره این آزمایش تهیه کندسازمان ملل متحد می کل

کننده خود در منطقه را متوقف کند. فرانسه ثباتهای بیخواهد که تمام فعالیتفرانسه از ایران می»بیانیه گفته بود: 



های موشکی و اقدامات ی، خواهان پایان گرفتن فعالیتویژه شرکای اروپایهمچنین همراه با شرکای خود، به

جمهور این کشور نیز در ادعای بدون سند متقن خود، همگام با امریکا و رئیس« کننده ایران خواهد شد.ثباتبی

المللی با کشورمان خواند و خواهان برخورد بینعربستان، اصابت موشک یمنی به فرودگاه ریاض را اقدام ایران می

 4شود.می

وگوهایی را با ایران در مورد مسائل مربوط ما گفت»نیز به روزنامه فیگارو گفته بود  96وزیر خارجه فرانسه، اول بهمن 

 او حتی با اشاره به نفوذ« ایم.ای آغاز کردههای مربوط به مسائل منطقههای بالیستیک و پرسشبه برنامه موشک

وگو با محمد جواد ظریف، در خصوص همین موارد، گفت عا کرده بود به خاطرای ایران و پیشرفت های نظامی، ادمنطقه

 کند! به تهران سفر می 96اسفند ماه  14

جلسات و  واین همه مواضع مداخله جویانه و خصمانه دولت فرانسه، در حالی است که این کشور پایگاه همایش ها 

ایت کرده نیز از آشوب گران حم 96اغتشاشات دی ماه  هماهنگی های منافقین علیه ملت ایران شده است و حتی در

روحانی و  و به وضوح در امور داخلی ایران دخالت کرده بود. در همین خصوص کاخ الیزه بعد از تماس تلفنی حسن

گران ابراز نگرانی کرده امانوئل مکرون، بیانیه ای صادر کرد و گفت مکرون در تماس تلفنی خود، از برخورد با اغتشاش

 ها شده است! قوق اساسی آنداری ایران و احترام به حو خواستار خویشتن

های گذشته و خصوصًا پس از گیرد که دولت مدعی تدبیر و امید، در سالهمه اهانت های باال در حالی صورت می

ار داده و و سیتروئن قر های فرانسوی چون توتال، پژو، رنور اختیار شرکتدهای فراوانی را ای، امتیازانعقاد توافق هسته

های آمریکا در توافق تنها با بدعهدیها را از ورشکستگی نجات داده است. در برابر این امتیازها، دولت فرانسه نهآن

ها بر علیه صنایع دفاعی و موشکی ایران ای مقابله نکرد، بلکه همراستا با دونالد ترامپ، خواستار افزایش تحریمهسته

تی دستگاه اطالعاتی با پناه دادن به گروهک تروریستی منافقین در پاریس و قراردادن آن زیر چتر حمای شد و بدتر اینکه

المللی مرسوم است که گستاخی، تندروی و اعمال در عرف بین 5خود، عماًل تحرکات علیه ایران را شدت بخشید.

شود. اما نه تنها دستگاه دیپلماسی کشور یمهنگام کشور مورد هدف مواجه فشارهای تریبونی ـ تحریمی، با واکنش به

ها( اتخاذ کرده که ها )و امروز فرانسویای را در مقابل غربیهنگام از خود نشان نداده، بلکه رویه منفعالنه واکنش به

تشدید فشارهای »و « های ضد ایرانیمیدان داری فرانسه برای وضع قطعنامه»نتیجه آن از پیش تعیین شده است و آن 

معرفی ایران به عنوان برهم زننده ثبات و امنیت »و همچنان « های موشکی توسط اتحادیه اروپاالمللی اعم از تحریمبین

  6خواهد بود.« ایمنطقه
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 سفرهای پرهزینه و اشاعه روحیه اشرافیگری 

اخالق و معیارهای اخالقی »گوید: می 1392اش بعد از پیروزی در انتخابات آقای حسن روحانی در اولین نشست خبری

در میان گذاشته شده  عیارهایی مدنظر بوده و با آنهاو انقالبی اولین معیار ما بوده. با همه همکاران صحبت شده است. م

گری نیست. حتی اگر شرایطمان بسیار عالی بود باز هم در کشوری تردید شرایط کشور ما سازگار با اشرافیاست. بی

. ..اشدتواند مفهومی داشته بگری نمیکه هنوز فقر وجود دارد، هنوز مشکالت اقتصادی برای مردم وجود دارد، اشرافی

  1«گری، عدم انضباط مالی، جزو مواردی است که دولت بر آن تأکید دارد.گرایی، اشرافیمبارزه با هرگونه تجمل

داد ولی گذشت چند ماه گری را سر میگرایی و اشرافیروحانی از همان ابتدای دولت یازدهم شعار مبارزه با تجمل

تنها گامی در جهت مبارزه برداشته نشد، بلکه راه را برای عمل نه نشان داد که در این مورد نیز فقط شعار داده شد و در

دی کابینه، با این نقد مواجه بود دولت روحانی از همان ابتدا و زمان معرفی وزرای پیشنها .گری هموار کردنداشرافی

دم را درک کنند؛ ولی اند که بخواهند درد مرکه وزرای میلیاردی نباید روی کار بیایند چراکه این افراد درد نکشیده

های میلیاردی دارند. همین هم موجب شد تا رئیس جمهور مصرّانه ایستاد تا مردانی را در کابینه قرار دهد که ثروت

هایشان باالی وزیر در کابینه یازدهم، دارایی 6شود گفته می لقب وزرای میلیاردی برای کابینه روحانی انتخاب شود.

های گذشته دارای مناصب مختلفی در کشور بودند. سؤالی که در ذهن ه همه این افراد از سالهزار میلیارد تومان بود ک

توانند درد مردم شوند، میبندد این است که آیا وزرایی که جزو سرمایه داران کشور محسوب میافکار عمومی نقش می

 2محروم جامعه را که افراد زیادی در کشور هستند، بفهمند؟

باشد که از که یکی از ویژگی های برجسته و بارز جناب حسن روحانی، روحیه اشرافیگری وی می باید توجه داشت

 کنیم. نده می، بس"مشت نمونه خروار "سالها پیش در ایشان وجود داشته است. در اینجا به ذکر چند مورد به عنوان 

چ خبرنگاری جز خبرنگار ایرنا راه که هینفر هم 70و در سفر به نیویورک، همراه با  1392روحانی در سال حسن  - 1

انتخاب کرده  هتل بسیار مجلل نیویورک هست را 5که یکی از  "هتل میلنیوم"در بین آنها نبود،  و واحد مرکزی خبر

قامت میلیون تومان شده است یعنی هر یک شب ا 450فقط هزینه پنج شب اقامت خود آقای روحانی، حدود  .بود

توان هزینه سایر اعضای ون تومان برای ملت ایران هزینه داشته است. به همین نسبت میمیلی 90ایشان در هتل، 

 هیئت را نیز حدس زد. 

نفره! بنا بر اظهار آقای عسکر  200شوند به هیئت نفره تبدیل می 70، هیئت 94 یعنی در سال دو سال بعد، - 2

نفره همراه رئیس جمهور در  200وان حاکی از تعداد کارها ها و شنیدهاوالدی، رئیس اتاق تجارت ایران و چین، گفته

  3اند.بود آن هم کاروانی که در آن، فعاالن عرصه تجارت و بازرگانی و تولید حضور نداشته 94سال 

ه در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و چه پس از آن، بارها تعطیالت و تفریحات چحسن روحانی  - 3

  4ده بود.ه هاشمی رفسنجانی و اعوان و انصارش، با هزینه دولت در جزیره کیش سپری کرنوروزی خود را به همرا

نفره وارد  130، هاشمی رفسنجانی به همراه خانواده و فامیل در قالب گروهی 1395هنگامی که در اول فروردین  - 4

رود؛ و ظاهراً ادعا شده بود که برای بازدید شوند، جناب حسن روحانی نیز به همراه گروهی به کیش میجزیره کیش می

با  پور، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های جزیره کیش، محمد حسین یوسفاز دانشگاه آزاد به کیش رفته اند! 

آقایان به جای » دارد:اشاره به سفر تجمالتی حسن روحانی و رئیس تشخیص مصلحت نظام به جزیره کیش، اظهار می



شود، به فکر معیشت مردم باشند. های سرسام آوری که بابت سفرهایشان پرداخت میسفرهای آنچنانی و هزینه

ها پدر مردم را در آورده است و استخوان های مردم ها بودند و ادعا داشتند که تحریمکه به فکر رفع تحریم دلسوزانی

توانند چنین سفرهایی داشته باشند؟ هاشمی رفسنجانی مزدبگیر را خرد کرده است، بگویند که آیا مردم مزد بگیر هم می

هانه بازدید از دانشگاه، آن هم در ایام تعطیل، به تفریحات نوروزی و حسن روحانی، هیئت چند ده نفره راه انداخته و به ب

ها پدرشان را در آورده است، از شهریه دانشجویانی که تحریم میپردازند، و چه دلیلی دارد هزینه سفر تفریحی شان

 5«تأمین شود؟

یس انتشار توئیتی از سفر رئ ، حسین دهباشی، سازنده فیلم تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی، با96ر فروردین د - 5

 کاش روحانی» وی در این مطلب نوشت: .جمهور و خانواده اش به جزیره کیش با هواپیمای اختصاصی دولت، انتقاد کرد

  6«برای استراحت نوروزی به همراه خانواده، با هواپیمای اختصاصی دولت به کیش تشریف نمیبردند.

جمهور به استان البرز، رئیس 95های سفر یک روزه آبان ماه با اشاره به هزینه اهلل کیان، عضو شورای شهر کرج،روح - 6

ه یک میلیارد و بمیلیون تومان بود. در مرحله بعد، این مبلغ  500هزینه سفری که در ابتدا اعالم شد، »عنوان کرد: 

  7«تصویب رسید. میلیون تومان رسید و در نهایت حدود یک و نیم میلیارد تومان در شورای شهر به 200

کند که بسیار قابل ها ارائه میبهمن ماه شورای شهر کرج، الیحه جدیدی با صورت هزینه 25شهرداری کرج در جلسه 

شود که در نهایت در میلیون می 850میلیارد و  1میلیون قبلی تبدیل به  200میلیارد و  1تامل است. الیحه یکباره از 

میلیون تومان آن فقط هزینه  500رسد. از این مبلغ، حدود ون آن به تصویب میمیلی 450میلیارد و  1صحن علنی 

  8ده بود!شمیلیون تومان هم هزینه چاپ بنر خوشامد گویی و نصب آن در سطح شهر  295نهار یک روز هیئت دولت و 

میلیون  500ابت باما  9!هزار تومان یارانه در ماه را باعث عزای دولت می نامند 45برخی مقامات دولتی پرداخت مبلغ 

گیرند! روح اهلل کیان با بیان اینکه من در تمام مراحل با تومان هزینه یک روز نهار هیئت دولت، هیچ گاه عزا نمی

شهردار کرج چهار نفر از کارپردازها را برای انجام خریدهای سفر رئیس »گوید: تصویب این مبالغ مخالف بودم، می

کرد به عهده استانداری بود و شهرداری فقط ی و نمایندگان دولت قرار داد و دستور هزینهجمهور در اختیار استاندار

خمیردندان و  هزار تومان صرف خرید 450کیان با اشاره به اینکه به عنوان مثال فقط مبلغی حدود  .خرید کرده است

  10«ناسازگار است. "اد مقاومتیاقتص"هایی با چنین هزینه روزه شده است، افزود: صرفمسواک برای این سفر یک

ر سفر هیئت به چه مجوزی، ناها»آیت اهلل حسینی همدانی، امام جمعه کرج نیز در خطبه های نماز جمعه کرج گفت: 

 11«اند؟میلیون تومان شده است؟! مگر چند نفر در مراسم ناهار شرکت کرده 500هم در یک روز،دولت آن

ای خاص و ثروتمند است. از شخص رئیس جمهور ولت یازدهم، در دست طبقهتواند انکار کند که دکسی نمی - 7

ترین مناصب دولت را در گرفته تا وزرای چند هزار میلیارد تومانی، تا طیفی از صرافان و دالالن که مهمترین و حیاتی

های رسوایی حقوق .شد های نجومی پرونده تعدادی از آنها برای مردم رواختیار دارند، مدیرانی که در ماجرای حقوق

نجومی مدیران دولتی اگرچه تلخی را بر کام مردم و کارگرانی گذاشت که محتاج نان شبشان هستند ولی موجب شد 

یکی از مدیران دولت آقای روحانی، صفدر حسینی  .های دولتی برداشته شودتا پرده از برخی حقایق تلخ در دستگاه

طور به 94اسناد و مدارک موجود، صفدر حسینی از فروردین تا اسفند سال  رئیس سابق صندوق توسعه ملی است. طبق

عبارت دیگر هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است؛ به 400میلیون و  57میانگین، 



در این فیش میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته بود. آنچه  686جمعًا حدود  94حسینی در سال 

تر از میزان دریافتی و اعداد و ارقام درشت آن است، عناوین و مواردی است که آقای رییس را مستحق حقوقی جالب

میلیون تومانی کرده است: مزد شغل، مزد سنوات نهایی، حق پست نهایی، حق اوالد، حق مسکن،  57دریافت حقوق 

تومان(، اضافه کار، ایاب و ذهاب )جالب اینکه مدیران ما خودروی  هزار 360حق خواروبار، حق شیفت، حق تلفن همراه )

ام پرداختی، اعیاد )بر اساس سیهای دندانپزشکی، یکهمراه راننده دارند(، یارانه غذا، هزینه پزشکی، هزینهدولتی به

ه است و این غیر از های سال، آقای رئیس بابت اعیاد، دریافتی داشتهای حقوقی موجود، تقریباً در بیشتر ماهفیش

هزینه خرید لباس، هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمکماهه، کمکوری سههای عید نوروز است(، بهرهدریافتی

هزینه تحصیلی و پاداش )صفدر حسینی در فیش هزینه ورزش، کمکهزینه سفر، کمکهزینه خرید کتاب، کمککمک

میلیون تومان پاداش دریافت کرده است( از جمله عناوین موجود  میلیون تومان و در شهریور هشت 5حقوقی مرداد، 

 .در فیش حقوقی صفدر حسینی بوده است

هم گری است آنعنوان مزایا در فیش حقوقی یکی از مدیران دولت یازدهم درج شده، مصداق بارز خوی اشرافیآنچه به

 گری اعالم کرده بود! رزه با اشرافیدرحالی که رئیس جمهور در ابتدای روی کارآمدن، اساس کارش را مبا

های نجومی مدیران دولتی است، عدم برخورد دولت با آنهاست؛ البته دولت و تر از دریافت حقوقای که تلخنکته

ها براساس قانون بوده و تخلفی این حقوق "تقدند های نجومی ندارند و معدولتمردان اساساً مخالفتی با این رویه حقوق

های ها درحالی بر قانونی بودن حقوقدولتی ."ها برخورد کنیمکه بخواهیم با مدیران دریافت کننده حقوق صورت نگرفته

نوان کرده ع "های نامشروعدریافت"و  "های حراممال"های نجومی را ورزند که رهبر انقالب برداشتنجومی اصرار می

ها نامشروع است، این این برداشت»ایشان تأکید کردند: ی از قانون است. قانونی و سوءاستفادهبودند که مصداق بی

های نامشروع باید برگردانده های انقالب اسالمی است... دریافتها خیانت به آرمانها گناه است، این برداشتبرداشت

نها را از ای ی از قانون هم شده است، بایستیاند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفادهقانونی کردهبشود، و اگر کسانی بی

  12«ر بگیرند.این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرا

شود که رهبر معظم انقالب روشنی دیده میبگیران درحالی از سوی دولت یازدهم بهرسیدگی به پرونده نجومیعدم

وضوع توسط خطاکاران تأکید کرده بودند. ایشان یکبار از عدم پیگیری مبارها بر لزوم پیگیری موضوع و مجازات 

کند و متأسفانه اکنون این وضعیت ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می»مردان انتقاد کردند و فرمودند: دولت

است و این  های نجومیسائل موضوع حقوقشود که از جمله این مهای مختلف کشور دیده میدر بعضی از بخش

  13«ماند. موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤاالت در ذهن مردم باقی

جومی انتظار داشتیم این افراد ن»اهلل فروزنده، سخنگوی جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی نیز خاطرنشان کرد: لطف

جام نداده، البته با آنها صورت گیرد؛ متاسفانه دولت همچنین اقدامی ان بگیر نه تنها عزل شوند، بلکه برخورد شدیدی

  14«گری است.دلیلش هم روشن است، زیرا که فضای حاکم بر این دولت، فضای اشرافی

های پس از انقالب اگر تمامی دولت»گوید: الرضا ثروتی، نماینده سابق مجلس شورای اسالمی نیز در این مورد میموسی

در چهار سال  اندازه این دولت حقوق نجومی دریافت نکرده است...به این دولت مقایسه کنیم، هیچ دولتی به  را نسبت

 15«ده است.گذشته حقوق وزرای دولت چهار برابر افزایش داشته است؛ درصورتی که برای سایرین چنین افزایشی نبو



، اولین قربانی بازگشت کارگزاران به هور شده بودقیمت با حذف قیمت زمین مشکه به مسکن ارزان "مسکن مهر" – 8

و  "براندازخانمان"تا  "طرح مزخرف"های نابجا از ها و عنوانمهریعرصه اقتصاد بود که در این دولت انواع و اقسام بی

رهنمود  نصیبش شد. پس از مدتها باالخره معلوم شد که دولت روحانی پس از روی کار آمدن، طبق "سیب گندیده"

ن سریسوال معاون ندوق بین المللی پول، موافقت کرده بود تا تأمین مالی پروژه های مسکن مهر را متوقف کند. مارتیص

های پولی و ارزی، به توافق در همایش ساالنه سیاست 1393بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول، فروردین سال 

لی پول، خبر از رکزی نیز در دیدار با رئیس صندوق بین الملمذکور اشاره کرده بود. در همان زمان، رئیس کل بانک م

  16اجرایی شدن این توافق داده بود.

میلیونی  160و  100و  80های های جدیدی مبنی بر دادن وامهای مسکنی دولت، سیاستبا حذف فقرا از سیاست

توانستند از این تسهیالت منتفع ی باال میمطرح گردید که با اقساط یک و دو میلیون تومانی، تنها قشر مرفه با درآمدها

 شوند. 

های هنگفت مراسم تحلیف در مورد هزینه 96بهمن  14کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسالمی، در تاریخ  – 9

برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری در مجلس ـ که خواندن »گوید: انجام شد، می 96ریاست جمهوری که در تابستان 

نیا فراخوان بیش از سه دقیقه طول نمی کشد ـ شاید بالغ بر هزار میلیارد تومان خرج شد. از سراسر دمتن سوگند 

 برخی از رؤسای جمهوری را از آفریقا با هواپیما به ایران آوردند. بعد هم آنها گفتنددادند. با هزینه جمهوری اسالمی

 17«بمانیم. مهوری اسالمیخواهیم با همراهانمان پانزده روز در جکه می

ورد انتقاد مدر همین رابطه، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسالمی، تعطیلی تهران بخاطر مراسم تحلیف را 

ت. این هزینه تعطیلی تهران هزینه گزافی عالوه بر پذیرایی از میهمانان خارجی در برداشته اس»قرار داد و گفت: 

ها تومان به اشخاص حقیقی وحقوقی ولت میلیارددمنطقی نیست. اکنون آور برای اقتصاد ملی و خزانه دولت سرسام

 18«بدهکار است و دعوت از بیش از یکصد هیات خارجی برای شرکت در مراسم تحلیف چه ضرورتی داشته است؟

هزینه تصمیم به دعوت، »نویسد: های تحلیف میاحمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد هزینه

ین اقالم را در بر  اقتصادی است و در فقدان بعضی شروط هزینه سیاسی هم دارد. هزینه اقتصادی از نظر مالی اابتدائاً

از نقاط دیدنی نیز  میگیرد: هزینه پذیرایی از هیئت ها، هزینه حفاظت از مقامات مهمان. چون علی القاعده برای بازدید

صرف خرید  ت پرخرج تر باید لحاظ شود. همین طور مبالغی کهبرنامه ریزی میشود، هزینه سفر های داخلی با حفاظ

ه تهران حدود هدیه به مهمانان میگردد. هزینه بزرگتر و مهمتر، هزینه تعطیلی یک روزه تهران است... تعطیلی شنب

  91«میلیارد تومان برای اقتصاد ملی و میلیاردها تومان برای خزانه دولت هزینه در بر دارد. 8000

لیارد تومان یعنی به خاطر جاه طلبی و شهرت طلبی جناب روحانی، برای یک مراسم تحلیف چند دقیقه ای، هزاران می

 از بیت المال هزینه شد. 

گوید، ازدهم از واردات کاالهای لوکس و خودروهای آمریکایی. هنگامی که یک معاون وزیر مییحمایت دولت  - 10

گری تبدیل شده و فاصله ، به نمادی از طرفداری این دولت از اشرافی"م وارد شودشورلت ه 200چه اشکالی دارد که "

 ست. اند، بیشتر کرده اپولی را نچشیدهمردم کوچه و بازار را با دولتمردانی که احتماالً حتی برای یک بار هم مزه بی



ولت دآمار و بانک مرکزی، در  های رسمی مرکزه این شد که بر اساس گزارشبها و اقدامات منجر همه این سیاست

 .م بگیردنا "دولت اغنیا" دولت یازدهم با این کارنامه و فقرا فقیرتر شوند ثروتمندان ثروتمندتر و ،روحانی

گری را دارند چرا جلوی آنچه برای مردم اهمیت دارد، این است که دولت و رئیس جمهور اگر ادعای مبارزه با اشرافی

دولت روحانی با  .کنندهموارتر می ی بستن مسیر برای افراد سودجو، راه را برای مدیران خودجاگیرند و بهآن را نمی

گری در دولت یازدهم حاکم داری و اشرافیای با حضور وزرای میلیاردی، موجب شد تا روح سرمایهتشکیل کابینه

  20شود.

با دولتی  در حال حاضر»، اظهار داشت: 95حجت االسالم حمید رسایی نیز طی سخنانی در دانشگاه شیراز در بهمن 

گری آنها، کشور را قفل کرده و همین روحیه اشرافیاشرافی در کابینه آن مشهود است  وخویمواجه هستیم که خلق

جمهور به دلیل که برخی وزرای این دولت دارای ثروت هزار میلیارد تومانی هستند و حتی خود رئیس طوری است به

شمرد، برمی زیست و مردمیجمهور سادههایی که امام راحل برای یک رئیسافی، دارای آن ویژگیهمین رویکرد اشر

 نیست.

گری آنان دانست و گفت: این روحیه ها را نتیجه روحیه اشرافیوی دلیل وادادگی دولت روحانی در برابر اروپایی

ترین کرنش کنند که این مسأله یکی از بزرگ هاب شده که در برابر غربیگری حاکم بر مسؤوالن دولت، موجاشرافی

 .بینیمر نیز این وضعیت را میهای ایران در خارج از کشونوعی در سفارتخانههای ما در کشور است، که به بدبختی

گرایی ین تجملاتفکر حاکم بر دولت این است که سفرا باید اشرافی زندگی کنند، چراکه آبروی جمهوری اسالمی را در 

 21«ر مردم باشند.توانند خدمتگزاگرایی، هرگز نمیاند... این دولت و این وزرا، با این اخالق اشرافی و روحیه تجملدیده

ی پیشرفت و عدالت بایستی در دهه "سردار نقدی، با اشاره به بخشی از سخنان مقام معظم رهبری که فرموده بودند: 

ی عدالت، ر زمینهیشرفت به معنای واقعی کلمه موفّق شدیم، ]امّا[ دهم در پیشرفت موفّق میشدیم، هم در عدالت؛ در پ

لویحی به برخی تبا اشاره  " .باید تالش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم

کند، باید ممانعت می آن مقام بلند مرتبه ای که از اِعمال قانون روی برادر متخلفش»گوید: اقدامات حسن روحانی، می

کند و برخالف میلیارد تومان خرج تجمالت دفترش می 7آن کسی که در بدو ورود به ریاست جمهوری،  .عذر بخواهد

  22«کند، باید عذر خواهی کند.دستورات صریح اسالم، در خانه دهها میلیارد تومانی زندگی می

کشور به سمت  ، با اشاره تلویحی به حرکت مدیران96بهمن  29مقام معظم رهبری در دیدار مردم آذربایجان شرقی در 

ی حرکت کردیم، من وظیفه دارم خطر را به مردم عزیزمان بگویم. ما اگر به سمت اشرافیگر»اشرافیگری، می فرمایند: 

در کشور خواه ی طبقات مرّفه و زیادهسپردهی ضعیف، دلاین رفتن به سمت ارتجاع است؛ اگر به جای توجّه به طبقه

ها ها تکیه کردیم، امیدمان را به بیگانهی به مردم به خارجیشدیم، این حرکت به سمت ارتجاع است؛ اگر به جای تکیه

ه مدیران جامع بستیم، این حرکت در سمت ارتجاع است؛ این نباید اّتفاق بیفتد. نخبگان جامعه باید حواسشان باشد،

ل کنند رفتار ماها بشّدت مراقبت کنند، مردم هم نگاه کنند، با حّساسّیت دنباباید حواسشان باشد. مدیران کشور باید 

افتد، معنایش این است که همان را، رفتار مدیران را؛ با حّساسیّت. ارتجاع چیز خطرناکی است. ارتجاع وقتی اّتفاق می

  23«.اندکرده اند، راه را عوضآدمهای انقالبِی سابق سرِ کارند امّا خط را عوض کرده

 ها: پی نوشت
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 های اقتصاد مقاومتیبی اعتنایی به سیاست

کننده در این  شاهد ابالغ یکی از مهمترین اسناد کالن و تعیین 92اقتصاد ایران در روزهای پایانی بهمن ماه سال 

بر اساس بند بر معظم انقالب اسالمیاز طرف ره« اقتصاد مقاومتی»به های کلی اقتصادی موسوم زمینه بود. سیاست

 د.قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، به رؤسای هر سه قوه ابالغ ش 110یکم اصل 

 ید، اشتغالکاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، افزایش تول

 1متی است.های کلی اقتصاد مقاوو بهره وری، از جمله موارد مطرح شده در سیاست

به داخل و درون کشور توجه  دیحل مشکالت کشور، با یکه برا دهندیتذکر م ی، رهبر1393چهارم خرداد  خیدر تار

 رونیـ ب یاسیچه مشکالت س ،یعالج مشکالت کشور را ـ چه مشکالت اقتصاد»: ندیفرما یم شانیکرد نه به خارج. ا



گام  کیکه عالج مشکالت کشور است، در درون کشور است...  یزیآن چ میکرد... معتقد دایپ شودیمرزها نم نیاز ا

 2«است. یاقتصاد مقاومت نیبزرگ و بلند، هم

ر سخنرانی دبنده چهار پنج سال یا شش سال قبل از این »می فرمایند:  1395بهمن  27مقام معظم رهبری در تاریخ 

ی اقتصاد است؛ سعی دارند به اقتصاد کشور فشار بیاورند؛ اوّل سال گفتم که امروز نگاه دشمنان ملّت ایران به مسئله

چنان زیر فشار قرار بدهند که مردم دچار مشکل بشوند. وقتی مردم دچار مشکل شدند، دلزده اقتصاد کشور را آن

دولتشان، از  خواهد. دشمن میخواهد مردم از انقالبشان، از نظامشان، ازمیشوند، دلسرد میشوند؛ دشمن همین را می

آورد؛ و فشار آوردند. مسئولین باید به این ی اقتصاد فشار میکشورشان دلسرد بشوند، دلزده بشوند؛ لذا روی مسئله

 2«نکته توجّه کنند.

یم، تولیدکنندگان خوبی داریم، افراد متخصّصی دارای ما جوانهای پُرانگیزه»نیز می فرمایند:  96شهریور  30ایشان در 

ان خوبی داریم. داریم، کارآفرینان خوبی داریم، کارگران خوب و کشاورزان خوبی داریم، معلّمان خوبی داریم، استاد

قبیل بایستی اصالح بشود؛ اینها هستند که بایستی مشکالت کشور را برطرف بکنند؛  کارها به دست افرادی از این

گویم آید. من نمیها کاری برنمیل اقتصادی را هم اینها باید برطرف کنند و مشکالت گوناگون کاری را. از بیگانهمشک

که اصرار داشتم بر ارتباط  با دنیا قطع رابطه کنید، این اصالً نظر بنده نیست. از اوّلِ انقالب، بنده جزو آن آدمهایی بودم

و طبیعِی خودمان  ان عقیده را دارم، لکن بحثِ من این است که ما پای قدرتمندـ ارتباط با اطراف دنیا ـ االن هم هم

جای اینکه روی پای خودمان بِایستیم و به پای خودمان تکیه کنیم، به عصای را با عصای بیگانه عوض نکنیم. اینکه به

  3«بیگانه تکیه کنیم، خطا است.

دهند که اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند: ئولین دولتی تذکر می، برای چندمین بار به مس96مهر  26ایشان در تاریخ 

هایش ؛ اینها آن اوّلیمسئوالن اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را جّدی بگیرند. تولید داخلی، منع واردات، جلوگیری از قاچاق»

نیمی از سال گذشته. ی دوّم مهرماه هستیم؛ یعنی بیش از است. امسال سال اشتغال است. االن هم ما درواقع در نیمه

ها باید افزایش پیدا کند؛ باید مضاعف بشود، ی تولید داخلی و تولید ملّی، فّعالیّتی اشتغال و در زمینهدر زمینه

ها بودیم، وقت گذشت؛ های انتخاباتی و این حرفها باید جبران بشود. یک مدّتی گرفتار انتخابات و حرفماندگیعقب

گوییم گذار خارجی ما خوشامد مینیم به یک جایی برسیم در این زمینه. من گفتم، به سرمایهباید جبران کنند تا بتوا

خاطر آید، فردا بهگذار خارجی امروز میگذار خارجی؛ چون اعتباری به او نیست. سرمایهامّا دل نمی بندیم به کار سرمایه

ی گذاری هم بکنند، منتها تکیهبیایند، سرمایه گذارهای خارجیکند برای ما. سرمایهای، مشکل درست مییک حادثه

دهد که طی چند تذکر چند باره مقام معظم رهبری به دولت، نشان می   4«اقتصاد کشور باید به مسائل داخلی باشد.

در اقتصاد یا سال گذشته، مسئله اقتصاد مقاومتی از سوی مسئولین، جدی گرفته نشده و به آن عمل نشده است. اما آ

 ا:له و مشکل ایران، امکان اجرای اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟ بله؛ کامالً امکان پذیر است زیرپرمسئ

های اقتصاد مقاومتی را مسئوالن، متخصصان و کارشناسان اقتصادی با اشراف به وضعیت اقتصادی کشور سیاست -1

 اند.ایید و ابالغ فرمودهو نهایتًا رهبری معظم ت دهفکری و مشورت تدوین کرو بعد از صدها ساعت هم

ها، هیچ اقتصاددانی امکان تحقق آن را رد نکرده است، هر چند اذعان دارند که در مرحله غ این سیاستبعد از ابال -2

 عمل، کاری سخت، اما شدنی است.



وضوع ا این دو متپیش نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی دو موضوع کالن و بسیار مهم است که هر دو ذهنی هستند و  -3

رسد. این موضوعات عبارتند به صورت اجماع میان مردم و مسئوالن محقق نشود، کار اقتصاد مقاومتی به سامان نمی

د یک دشمن جدی و قسم خورده که امروز همه توان و نیروی خود و یارانش را برای سرنگونی باور به وجو -الف  از:

ر این موضوع لویت اول خود قرارداده است. متأسفانه امروز دجمهوری اسالمی بسیج کرده و هجمه اقتصادی را در او

ام جمهوری اجماع حاصل نشده و برخی مسئولین آنطور که باید و شاید دشمنی و هدف نظام سلطه برای براندازی نظ

 اسالمی را باور ندارند.

عمده این »امام راحل فرمودند؛  اور به وجود استعداد، پتانسیل و ظرفیت فراوان داخلی برای مقابله با این دشمن.ب -ب

های تسلیحاتی از ابتدای انقالب تا کنون به بهترین این باور به توانستن در تحریم«. توانیماست که ما باور کنیم که می

کرد، نه تنها با اتکا به دانش وجه ممکن خود را نشان داده است و ایران که حتی در گذشته سیم خاردار را وارد می

کشور دنیا نیز تبدیل شده است.  43نده تسلیحات به رود، بلکه به صادرکنقدرت موشکی جهانی به شمار میبومی، یک 

ای، نانو فناوری، صنعت سدسازی، پزشکی و شبیه سازی و... نیز مصادیق بارز این خواستن و توانستن صنعت هسته

سانی نخبه، منابع معدنی و طبیعی فراوان و بعضًا ی انهای فراوان اقتصادی کشور)نیروهستند. با این اوصاف آیا ظرفیت

تواند اقتصاد مقاومتی بنیان، نیروی کار ارزان و...( نمیهای دانشفصل، شرکت 4استثنایی، موقعیت جغرافیایی، اقلیم 

 را محقق سازد؟

اند و نیز مه دیدهها لطساله انقالب، به همراه تجربه برخی کشورها که از وابستگی اقتصادی به قدرت 38تجربه  -4

های اقتصادی جهانی غیر قابل پیش بینی، مسائلی هستند که لزوم حرکت جدی و عملی به سمت اقتصاد تالطم

 کنند.مقاومتی را به ما گوشزد می

یست، زیرا: اوالً، در تفکر دولت آقای روحانی، پیش نیاز ذهنی در تحقق اقتصاد مقاومتی از جایگاه مناسبی برخوردار ن

دهد که ریشه اختالف را سطحی ر دولت به مذاکره و تعامل با قدرت های جهانی و در رأس آن آمریکا، نشان میاصرا

کند که ریشه دشمنی داند و نه مبنایی. حال آنکه واقعیات عینی و حتی سخنان علنی مسئولین آمریکایی اثبات میمی

سائلی چون ی و سلطه جویانه آمریکا و غرب است و مو خصومت آنها با جمهوری اسالمی ایران، اصل و ذات استکبار

ی ای، حقوق بشر و تروریسم، بهانه ای بیش نیست. وقتی تحلیل و نگاه تصمیم سازان دولت این گونه باشد، جدهسته

شود و سعی در حل رود و در نتیجه نیازی به اقتصاد مقاومتی احساس نمیبودن کینه و دشمنی آمریکا به حاشیه می

های اند. نمونهشود.  ثانیًا، برخی از افراد مؤثر در دولت، به توانایی داخلی باور عمیق نداشتهاز طریق مذاکره می مشکالت

شود: آقای ترکان، مشاور اقتصادی رئیس کند که به برخی از آنها اشاره میزیادی وجود دارد که این موضوع را اثبات می

                                     5«اریم.باش و قورمه سبزی، هیچ چیز دیگری برای رقابت با دنیا ندما غیر از آبگوشت بز»جمهور، گفته بود: 

ما همان گونه که »گوید: مهندس نعمت زاده، وزیر وقت صنعت و معدن و تجارت، در همایش روز ملی صادرات می

  6«اوریم.ارج بیخکنیم، باید مدیر صنعتی هم از مربی ورزشی از خارج وارد می

کت اتریشی، مهندس آخوندی، وزیر راه، در مراسم امضای قرارداد واگذاری کترینگ غذای قطارهای مسافری به یک شر

  7«طفی در توسعه صنعت حمل و نقل ریلی ایران خواهد بود.عامروز نقطه »گوید: می



گوید: خارجی ها یک ساله به تعهدات می و به صورت خالف واقع مهندس زنگنه، وزیر نفت، در توجیه قرارداد توتال

  های داخلی بعد از سه سال و نیم و میلیاردها دالر هزینه، هنوز کار را تحویل نداده اند.خود عمل کردند، اما شرکت

مضای قراردادهای همین تفکر و نگاه است که به جای هزینه در راستای خودکفایی و استقالل در اقالم استراتژیک، با ا

 کند. نه با پژو، توتال، ایرباس و بوئینگ، خودروسازی و صنعت نفتی و هوایی ما را وابسته میمحرما

های خصوصی که عمدتاً در کار واردات پرسود بوده و ثالثاً، نقش برخی دولتمردان و خانواده و نزدیکان آنها در شرکت

رشان ایجاد چالش د، برای آنها و درآمد سرشاباشطبیعتًا اقتصاد مقاومتی که مدیریت واردات یکی از ارکان آن می

اد مقاومتی، خواهد کرد. شرکت راه آهن کشور، با بی توجهی به تأکیدات مسئوالن ارشد نظام در خصوص عمل به اقتص

ت. این قرارداد هزار تن ریل از کشور ترکیه کرده اس 140میلیارد تومان، اقدام به خرید  344طی قراردادی به ارزش 

میلیارد تومانی  80یت تشریفات عمومی و بین المللی منعقد شده است... با این حال، با وجود سرمایه گذاری بدون رعا

ها، تا کنون محصولی از سوی دولت برای احداث خط تولید ریل در کارخانه ذوب آهن اصفهان، بنا بر برخی گزارش

صول اقتصاد ده است. این اقدام کامالً مخالف اخریداری نشده و خط تولید کارخانه تولید ریل داخل نیز تعطیل ش

  8باشد.مقاومتی می

باشد که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی یکی دیگر از موانع اصلی بر سر راه اقتصاد مقاومتی، قاچاق کاال و ارز می

نواده و شود. به گفته دادستان کل کشور، برخی از مقامات و اعضای خاداخلی و گسترش بیکاری در کشور می

همایش  بستگانشان، در این مسئله دست دارند. در این رابطه، حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری، در

مشکل و آسیب  یکی از مفاسدی که برای کشور و مردم ایجاد»تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت: 

توانند به نظام ما آسیب بزنند، روی امی حتی ایجاد داعش نمینظ کند، قاچاق کاالست. دشمن وقتی دید با کارهایمی

ها و در نهایت آسیب های آنها بیکار کردن جوانان و به تعطیلی کشاندن کارخانهمسئله اقتصاد متمرکز شدند. یکی از راه

هایی م. یکی از راهبینیکند و آثار آن را به خوبی میدشمن حساب شده کار می .زدن به پایه های اقتصاد مقاومتی است

ای ناخواسته یا نادانسته، جاده صاف کن که دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد نظام انتخاب کرده، قاچاق کاالست و عده

وانین الزم را در اختیار باید ببینیم چرا موضوعی که رهبری موکداً درباره آن دستور دادند و ق .انداستراتژی دشمن شده

رکات برای آن پیش بینی شده، همچنان شاهد قاچاق فراوان در کشور حتی از طریق گم داریم و حتی یک ستادی

بینیم برخی مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه باشند، خودشان به نحوی سهم دارند وقتی می .رسمی هستیم

ن مبارزه به نتیجه تظار داشت اییا خودشان یا فرزنداشان یا وابستگان شان در قاچاق کاال سهیم هستند، چگونه باید ان

خواهند مبارزه جدی باشد برسد؟ وقتی از یک مقام مسئول به صراحت می شنوم که برخی دست اندرکاران دولتی نمی

توان داشت؟ در دادستانی کل، یک و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز عمالً به تعطیلی کشانده شده، چه انتظاری می

ترین قضات را مسئول این اداره کردیم. اما طبق اطالعی که گرفتم، هنوز در ستاد کی از با تجربهاداره ویژه ایجاد و ی

  9«مبارزه با قاچاق کاال، رییس جمهور نماینده خود را معرفی نکرده است. این نشان از چه دارد؟

دولت باید برای » ، اظهار داشت:96سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی سخنانی در اواخر اسفند 

ماه حتی رییس ستاد مبارزه با کاالی قاچاق نیز مشخص  6مبارزه جدی با کاالی قاچاق مصمم باشد نه آنکه به مدت 

، هنوز رئیس ستاد مبارزه با کاالی قاچاق را مشخص 96معنای سخن آقای جلیلی آن است که دولت تا اسفند 10«نباشد!

آن دارد که همان گونه که دادستان کل کشور گفت، برخی از مقامات و یا ! آیا این مطلب معنایی جز بودنکرده 



فرزندانشان و یا اطرافیان شان در قاچاق کاال دست دارند؟! به طور قطع آقای دادستان کل کشور، با اطالعات این چنین 

وص یکی از بنادر کند. ایشان در خصگوید و از پشت صحنه کانتینرهای فراوان کاالی قاچاق رونمایی میسخن می

بندر شهید رجایی، از لحاظ کنترل »گوید: شود، میاصلی کشور که حجم باالی کاالی قاچاق، با کانتینر از آنجا وارد می

کانتینر از آنجا عبور داده  3500تا  2500و مبارزه با قاچاق، رهاست. یک هفته را کنترل کردم و دیدم که بین قریب 

  11«شود.می

بچه های بسیج چندین سال است که برای تهیه یک سامانه گردش کاال »دارد: ر همین رابطه اظهار میسردار نقدی، د

کند. در حالی که با نرم افزارهای موجود، امکان پذیرد و نه از آن حمایت میکنند، اما دولت فعلی نه آن را میتالش می

ز قاچاق کاال، طرح ادولت باید بخواهد، اما به طرفداری  رهگیری هر کاالی قاچاقی در بازار و در مغازه ها وجود دارد.

هایی که  شبنم را حذف کردند. طرح هایی در زمینه شفافیت گردش پول و کاال، با مخالفت دولت مواجه است. طرح

 ، بخش بزرگی ازما برای مبارزه با قاچاق تهیه کردیم و به تأیید همه کارشناسان اقتصادی هم رسیده، در صورت اجرا

تواند اقتصاد ایران را شکوفا کند، به شرطی که پذیرد... دولت میاین معضل را حل خواهد کرد، اما دولت آن را نمی

دولت ما چشمش  انقالبی فکر کند. با این طرز فکر فعلی دولت، به هیچ وجه اقتصاد ما شکوفا نخواهد شد. مادامی که

بینند، اوم قاچاق کاال میاست کسانی که منافع نامشروع خود را در تدمشخص   12«رسیم.به بیگانه باشد، به هیچ جا نمی

ر قاچاق کاال سهم دهیچ گاه با چنین طرح هایی موافقت نخواهند کرد. آیا کسانی که خود یا فرزندان و یا وابستگانشان 

اه قضا با این افراد ـ، دستگدارند، صالحیت گرفتن مسئولیت در جمهوری اسالمی را دارند؟ اگر ندارند ـ که قطعاً ندارند 

ر چه اساسی با چگونه باید برخورد کند؟ چرا دولت، این افراد را در مجموعه خود به کار گرفته است؟ رئیس جمهور ب

  13کند؟این افراد مماشات می

ا به آنه»ت: موسی الرضا ثروتی، نماینده سابق مجلس، درباره عملکرد اقتصادی دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی گف

عنوان عملکردشان در زمینه اقتصاد مقاومتی ارائه اقتصاد مقاومتی اعتقاد ندارند و گزارش عملکرد روزانه خود را به

استای اقتصاد مقاومتی عنوان کار در ر توان هر کاری را بهدهند؛ در صورتی که اقتصاد مقاومتی تعریف دارد و نمیمی

 14«ارائه داد.

که نگاه بودجه پیشنهادی ئت رئیسه مجلس شورای اسالمی نیز طی سخنانی با بیان اینبهروز نعمتی، سخنگوی هی

ای به همین در دوره قبل مجلس، کمیسیون ویژه»، نگاه اقتصاد مقاومتی نیست، اظهار داشت: 97دولت برای سال 

ها را صادر نکرده، یعنی نامهمنظور تشکیل شد و کارهای خوبی در مورد اقتصاد مقاومتی انجام شد، اما دولت هنوز آیین

 15«مجموع تیم آقای نوبخت، دنبال اقتصاد مقاومتی نیستند.

 ها: پی نوشت
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 خالف واقع ارائه آمار و اطالعات 

ها مواضعشان اشکالی ندارد که همه گروه»، آقای حسن روحانی در یک نشست خبری تاکید کرد: 96در فروردین ماه 

 1.«ه مردم بدهندبرا بگویند، اما به مردم دروغ نگویند. این بزرگترین خیانت به مردم است که آمار و اطالعات دروغ 

 ررسی کنیم. حال قصد داریم برخی از آمارها و اطالعات دروغی که در این چند ساله اخیر به مردم داده شده را ب

 آمار رشد اقتصادی  – 1

دهد هیچ درصد بود که بررسی جزئیات آن نشان می 3، رشد اقتصادی اعالم شده توسط بانک مرکزی 93در سال 

درصدی هیچ گاه از سوی  3شود. جالب اینجاست که این رشد اقتصادی نمینشانی از رشد تولید و صنعت در آن دیده 

  1.مرکز آمار ایران تایید نشد و این نهاد مهم آمار، با فشار دولت ترجیح داد در این خصوص سکوت کند

ثبت را یک درصد م 94، مسووالن با استناد بر آمار گزارش شده مرکز آمار، نرخ رشد سال 95های ابتدایی سال ماه

عالم کرد که بر را ا 94اما بانک مرکزی باالخره پس از یک سال تاخیر، رسمًا نرخ رشد اقتصادی سال  2اعالم کردند.

دهم درصد  دهم درصد و بدون نفت، منفی یک و سه 6این اساس، نرخ رشد اقتصادی در این سال با نفت، منفی یک و 

  3شده است.

ت. علیرغم مثبت قبلی، صحت نداشته و در واقع، آمارسازی دولت بوده اسگزارش فوق حاکی از آن بود که خبر رشد 

 96هم در آذر  منفی بوده است، اما حسن روحانی باز 94اعالم کرده بود که رشد سال  96آنکه بانک مرکزی در خرداد 

  4«شرایط اقتصادی بسیار سخت و در نتیجه رشد ما مثبت یک درصد شد. 94در سال »کند: ادعا می

 دهد که روحانی تعمداً حاضر نیست دست از ارائه آمارهای خالف واقع بردارد. ن موضوع نشان میای

ه سال پایه را کدر صورتی  95، مرکز آمار ایران با ارائه گزارشی اعالم کرد که رشد اقتصادی سال 96در مرداد سال 

 5.درصد بوده است 11.1در نظر بگیریم، معادل  1390

درصدی صحت دارد، چرا آقای علی الریجانی، رئیس  11دهند که اگر ادعای رشد تی پاسخ نمیالبته مسئولین دول

روال فعلی، شرایط کشور را بهبود »گوید: می 96آذر  26مجلس شورای اسالمی، چهار ماه پس از گزارش فوق، در تاریخ 



است. باید کمک کنیم بخش تولید رونق دهد. ما همچنان دچار رکود در اقتصاد هستیم. رونق اقتصادی ایجاد نشده نمی

 6«پیدا کند.

 ها: پی نوشت

  1396اردیبهشت  22و نیز: سایت جهان نیوز.  1394خرداد  27خبرگزاری میزان.  .1
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 1396آذر  8سایت تی نیوز.  .4

  1396مرداد  20خبرگزاری مهر.  .5
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 خروج از رکود  - 2

کند که م میبه ما اعال 93محاسبات سه ماه اول سال »در مشهد اعالم کرد:  93شهریور  15آقای روحانی در تاریخ 

مایان کنیم دست ندولت از رکود عبور کرده و امروز روزی است که باید برای رونق و برای اینکه رشد را در این کشور 

امروز ما از دوره رکود که معضل بزرگی در کشور بود، »گوید: نیز می 94روحانی در اردیبهشت  1«دهیم.در دست هم 

 2«م.ایهای مختلف، رشد را تجربه کردهایم و در بخش عبور کرده

ی ربیعی و برخالف ادعاهای جناب روحانی، چهار تن از وزرای دولت، یعنی علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، عل

به حسن روحانی  ای خطاب، طی نامه94شهریور  18، در تاریخ حسین دهقان، وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع

کالن بین المللی  تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحوالت و متغیرهای 1392همانطور که مستحضرید از دی ماه »نوشتند: 

های ها و برخی تصمیمات و سیاستفلزات و همچنین تحریمو داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کاالی اساسی از جمله 

تاکنون  1392ها در داخل کشور، شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ناهماهنگ دستگاه

اهشی کدرصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار  42ماه، ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت  19ظرف مدت 

ها که در بازار سرمایه موجود هزار میلیارد تومان را شاهد است... براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت 180معادل 

های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی، در برهه کنونی اگر به صورت ضرب االجل و براساس است، و واقعیت

ن و آنگاه بی اعتمادی این رکود تبدیل به بحرا رود کهقواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می

 3«ها وقت الزم باشد.شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت

مبنی بر عبور از رکود، خالف  94و  93های نامه چهار وزیر کابینه، حاکی از آن است که ادعاهای حسن روحانی در سال

 واقع بوده و صحت نداشته است. 

وز بزرگترین مشکل امر»اظهار داشت:  "اجرای برجام"در همایش  ،94دی ماه  29زرا، روحانی در چهار ماه بعد از نامه و

رو است و من و نبود رونق اقتصادی است. کشور ما با خیلی از مشکالت ساختاری اقتصادی روبه رکودکشور بیکاری، 

کنیم تا از این  سال پیش رو باید چه 5 در نطق بودجه به برخی از آنان در مجلس شورای اسالمی اشاره کردم که ما در

  4«مشکالت عبور کنیم.



، اعتراف کرد. 94و  93های یعنی در واقع، روحانی به خالف واقع بودن ادعاهای خود مبنی بر عبور از رکود در سال

ود عبور اکنون در بسیاری از بخش های اقتصادی، از مرحله رک»کند: نیز مجددًا ادعا می 95روحانی اما در بهمن 

  5«ایم که این روند رونق، باید در همه بخش ها انجام گیرد.ایم و وارد رونق و رشد اقتصادی شدهکرده

، خطاب 96اردیبهشت  26در پاسخ به ادعای مجدد روحانی، حجت االسالم رئیسی، طی سخنانی در مصالی تهران در 

گیرید عبور دهید اگر عبور بم. بیایید دست دیگران را هم گویید ما از رکود عبور کردیمی»دارد: به روحانی اظهار می

های دولت و دی، به طور سربسته به ناکارآم96آذر  26چند ماه بعد، علی الریجانی رئیس مجلس، در تاریخ  6«کردید!

مردم ام که امور کشور را شفاف به بارها به مسئولین گفته»خالف واقع بودن ادعای حسن روحانی اشاره کرد و گفت: 

د درست مصرف بگوییم تا تصور نکنند که با وضعیت پر و پیمانی از نظر بودجه روبرو هستیم. منابع ضیق است و بای

ی ایجاد رونق اقتصاد .. ما همچنان دچار رکود در اقتصاد هستیم،.دهدشود؛ اما روال فعلی، شرایط کشور را بهبود نمی

  7«پیدا کند.نشده است. باید کمک کنیم بخش تولید، رونق 

های گذشته، مبنی بر خروج اظهارات علی الریجانی، بهترین دلیل بر کذب بودن ادعاهای مکرر حسن روحانی در سال

 از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، است. 

« رهای جهنم است.داز دروغ بپرهیزید، که آن دری از »حسن روحانی باید بداند که پیامبر اکرم )ص( فرموده اند: 

و موجب عذاب آتش  دروغ گویی مایه ننگ و عار در دنیا». امام علی )ع( نیز فرمودند: 346صفحه  3لعمال جلد کنزا

 8 31صفحه  2غررالحکم جلد « در آخرت است.

 ها: پی نوشت
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 بیکاری و اشتغال  - 3

، 92تا  85از سال »، گفت: 96روزه دولت دوازدهم در تاریخ پنجم آذر ماه  100روحانی در گزارش عملکرد حسن 

شتغال خالص اتحرک خوبی در زمینه اشتغال شروع شده است. متوسط  93تقریباً اشتغال خالص ما صفر بوده و از سال 

 1«ال خالص بوده است.هزار اشتغ 685، ساالنه به طور متوسط 96تا تابستان  93از پاییز 

 19، تعداد شاغالن در کشور حدود 85آمار روحانی در شرایطی است که بر اساس گزارش مرکز آمار در ابتدای سال 

 22به هنگام تحویل دولت به روحانی، تعداد شاغالن به  92هزار نفر بود که در ابتدای تابستان سال  800میلیون و 

هزار شغل ایجاد  300میلیون و  2، بیش از 92تا بهار سال  85راین از ابتدای سال هزار نفر رسید. بناب 170میلیون و 



شده است. بنابراین مشخص نیست چرا روحانی اصرار دارد به دروغ به مردم آمار بدهد که در دوره دولت قبل، خالص 

 2اشتغال صفر بوده است؟!

در فصل »کرد:  ، در مراسم روز ملی استاندارد اعالم96مهر  26اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در تاریخ 

زار شغل ایجاد ه 795هزار شغل ایجاد شد و روز گذشته به من اطالع دادند که در فصل تابستان نیز  703بهار امسال، 

ایجاد  میلیون شغل 1.5این سخن آقای جهانگیری به آن معنا است که دولت در شش ماهه اول امسال « .شده است

  3ست.کرده ا

ها از بیکاری جوانان و حتی سرپرستان اصلی خانوارشان شکایت دارند، آماری که ارائه شد، آمار که اکثر خانوادهدرحالی

ماهه نخست امسال بود که از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول  6اشتغال در یک میلیون و پانصد هزار نفری 

آور و رویایی که حتی اعتراض اعضای کابینه دولت دوازدهم آماری شگفتجمهور در روز ملی استاندارد مطرح شد؛ رئیس

ترین مسئول وزیر کار دولت دوازدهم، که اصلیرا نیز به همراه داشت. این آمار در حالی مطرح شد که علی ربیعی، 

در بهترین »گفته بود: ، 96اشتغال راگیر اشتغال در برنامه فتر و در مراسم آغاز ایجاد اشتغال کشور است، کمی پیش

 4«هزار شغل ایجاد کرد. 400توان حالت رشد اقتصادی، می

جمهوری دوازدهم بود نیز در روز چهارم که خود یکی از کاندیداهای ریاست جالب است بدانیم که اسحاق جهانگیری،

خواهند یک میلیون د که میدهنگویند و شعار میبرخی می»انتخاباتی، در تخطئه سایر کاندیداها گفته بود:  تبلیغات

  5«شود.شغل را ایجاد کنند؛ این برادر عزیز یا شغل ایجاد نکرده یا عدد و رقم متوجه نمی

دد و رقم متوجه حال باید گفت که جناب اسحاق جهانگیری با ادعای یک و نیم میلیون شغل، یا شغل ایجاد نکرده، یا ع

 شود!نمی

 اضافه کشور اغالنش تعداد به نفر میلیون بهار، یک فصل در گزارشی اعالم کرد که تنها در آمار مرکز ،1396در تیر ماه 

 آمار مرکز ارشگز از تعجب ابراز با چین، و ایران اتاق رئیس نائب و بازرگانی اتاق عضو حریری، رضا مجید 6است! شده

 شغل میزان این چنانچه ایجاد زیرا ندارد، امکان آماری چنین» :داشت بیان ماه، سه در شغل میلیون یک ایجاد بر مبنی

 خود ایادع که مطلب این به اشاره با وی.بود کرده پیدا زیادی بسیار رونق مملکت وضعیت داشت، صحت ماه سه در

 عنایم به ماه، سه در شغل میلیون یک گفت: ادعای است، کرده ایجاد شغل هزار 700 سالی که بوده این هم دولت

است!  کشور در بیکاری کامل کردن کن ریشه معنای به این و بود خواهد سال در شغل میلیون چهارایجاد سه تا  ادعای

 4 الس یک طی در بتواند که نداشته ادعایی چنین تاکنون، 1350سال  از یعنی اخیر دهه پنج طول در دولتی هیچ

  7«د.ندار وجود ماه 3 طی در شغل میلیون یک ایجاد ظرفیت ما اقتصاد اصالً در زیرا کند، ایجاد شغل میلیون

دانشگاه الزهرا )س( نیز با ابراز تعجب از گزارش مرکز آمار مبنی بر ایجاد عضو هیات علمی حسین راغفر، اقتصاددان و

مسلمًا هیچ شواهدی دال براینکه چنین اتفاقی در کشور رخ داده »، گفت: 96یک میلیون شغل در سه ماه اول سال 

شویم، چرا که در بخش نگاهی به وضعیت صنعت کشور متوجه عدم صحیح بودن این آمارها می باشد، وجود ندارد. با

شوند، هیچ رونق صنایع کشور یا بخش حمل و نقل و ساختمان سازی که مهمترین حوزه در ایجاد اشتغال محسوب می

رهای ایجاد اشتغال اعتماد کرد. و تحرکی ایجاد نشده که منجر به افزیش اشتغال شده باشد تا براساس آن بتوان به آما

یک میلیون شغل ایجاد کرد در حالیکه صنایع تولیدی؛ ساختمان سازی و سایر  96توان در سه ماه اول سال چگونه می



توان مدعی شد در طول اند، میشاخص های اقتصادی، رشد چشمگیری نداشته وقتی موارد کامالً در رکود هستند؟! آیا

مقدار، نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی، در در همین رابطه، بی 8«ایجاد شده است؟! سه ماه یک میلیون شغل

در هنگام تصویب الیحه بودجه سال جاری در مجلس، در تبصره  95سال »دارد: طی مصاحبه ای اظهار می 96بهمن 

ا بر اساس اطالعاتی که ما داریم، اشتغال تخصیص داده شد، امردیف بودجه، مبلغ هزار میلیارد تومان برای ایجاد  18

اشتغال تخصیص داده نشده است. وقتی دولت، قانون [ حتی یک ریال از این مبلغ برای96تاکنون ]یعنی تا بهمن 

کند، تبعات منفی آن برای همه مردم است. ما خواستار اجرای دقیق قانون و بخصوص الیحه مصوب مجلس را اجرا نمی

جمهور امضاء کردیم هستیم. اینجانب به همراه برخی از نمایندگان، تذکری خطاب به رئیسبودجه از سوی قوه مجریه 

  9«شود.اشتغال اقدامی نمیکه چرا برای ایجاد 

اختصاص نداده،  96، بنا بر قول نماینده تبریز، هنوز دولت یک ریال هم بابت ایجاد اشتغال در سال 96وقتی تا بهمن 

رصت ف، یک و نیم میلیون 96یک میلیون شغل، و طی شش ماه اول سال  96ر بهار چگونه مدعی هستند که فقط د

نی، دولت دوازدهم شغلی ایجاد کرده اند؟! توجه داشته باشیم که بنا بر قول آقای علی ربیعی وزیر کار دولت حسن روحا

رایطی که بنا بر اظهار رئیس هزار شغل ایجاد کند. پس در ش 400تواند در بهترین حالت رشد اقتصادی، ساالنه فقط می

برد، دولت جناب روحانی قادر نخواهد بود مجلس شورای اسالمی، کشور در حالت رکود و عدم رونق اقتصادی بسر می

م میلیون شغل هزار شغل در یک سال را نیز ایجاد کند؛ لذا ادعای جهانگیری مبنی بر ایجاد یک و نی 400حتی همین 

ن کشور، یا ادعای به شاغال 96ادعای مرکز آمار مبنی بر افزایش یک میلیون نفر در بهار  ، یا96در شش ماهه اول سال 

 باشد.هزار نفر، کامالً کذب و خالف واقع می 685مبنی بر ایجاد اشتغال برای حدود  96روحانی در آذر 

کسی اگر  رگیری دولت،طبق آما»اظهار داشت:  96محسن ایزدخواه، معاون سابق سازمان تامین اجتماعی، در مرداد 

هزار نفر بیکار در  200میلیون و شود. طبق این معیار، اکنون فقط سهیک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می

  01«کشور وجود دارد اما اگر بخواهیم به صورت واقعی در نظر بگیریم، حدود هفت میلیون بیکار داریم.

ور، از شاخص بیکاری پنهان استفاده کرده است. ق تعداد بیکاران در کشهای مجلس نیز برای ارزیابی دقیمرکز پژوهش

وشش داده پبنا به تعریف، بیکاری پنهان شامل تعداد افرادی است که بیکار هستند، اما در تعریف رسمی بیکاری 

یل دارند، کار اند، یا به میزانی کمتر از آنچه تماشوند، زیرا یا جستجوی خود برای یافتن شغل را متوقف کردهنمی

دهد که نرخ بیکاری پنهان در شده نشان میهای مجلس، برآوردهای انجام کنند. بر اساس گزارش مرکز پژوهشمی

ین نرخ برای درصد بیش از نرخ بیکاری رسمی است. ا 11درصد بوده که حدوداً  22.5برای کل کشور برابر  1395سال 

 11درصد است. 36.4جوانان 

صوص اشتغال خیشه، نماینده اسالم آباد غرب در مجلس شورای اسالمی نیز با تاکید بر اینکه در حشمت اله فالحت پ

درصدی  11برابر  2آمار بیکاری بیش از »شود، افزود: و وضعیت اقتصادی مملکت، آمار واقعی به رئیس جمهور داده نمی

  12«گویند.است که دولتی ها می

ر زندگی ن و کسانی است که در شرایط نامناسب بودن فضای کسب و کار، دآنچه که مهم است، قربانی شدن بیکارا

شوند، اما مسئوالن به ارائه آمارهایی که با واقعیت جامعه همخوانی ندارد، خود با مشکالت ریز و درشتی مواجه می

 پردازند.می
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 جذب سرمایه گذاری خارجی  – 4

شده  ر سال گذشته، در اقتصاد ایران نهادینهرسد در چهاه به نظر میگذاری خارجی، بدعتی است کبازی با آمار سرمایه

 ت نشان دهند!و دولتمردان یازدهم سعی کردند با استفاده از آن، کارنامه خود را در حوزه جذب سرمایه خارجی مثب

های گاه، با شعار چرخیدن چرخ زندگی مردم در کنار چرخیدن چرخ سانتریفیوژهای نیرو92حسن روحانی در سال  

ای برای جذب سرمایه خارجی دارد. رئیس دولت مدعی ای، رئیس دولت یازدهم شد و اعالم کرد که برنامه ویژههسته

تواند شرایط برای ورود ی و در نهایت رفع تحریمها، میاتدبیر و امید، معتقد بود که از طریق پیشبرد مذاکرات هسته

هایی که بینیسرمایه گذاری خارجی به کشور را باز کند. اما با گذشت چهار سال از آن دوران، هیچ کدام از پیش

ای، پروراند عملیاتی نشد. رکود در اقتصاد کشور، به واسطه توجه بیش از حد به مذاکرات هستهروحانی در سر می

 1خارجی به ایران هم باریکتر از قبل شد. تر شد و مسیر ورود سرمایهمیقع

ران پالست، اظهار ، در مراسم افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین المللی ای96با این وجود، اسحاق جهانگیری در مهر ماه 

  2«ب کشور شده است.گذاری مستقیم جذمیلیارد دالر سرمایه 14بعد از برجام، »داشت: 

رجام، بنا ببعد از »در جلسه بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی، گفته بود:  96ین محمدجواد ظریف، در مرداد همچن

 3«میلیون دالر سرمایه خارجی وارد کشور شده است. 800میلیارد و  11به آمار بانک مرکزی، 

بگویم با یکی  من خوشحالم که همین امروز»، گفته بود: 96حسن روحانی نیز در مناظره سوم انتخاباتی در اردیبهشت 

  4«گذاری در ایران.میلیارد دالر به توافق رسیدیم برای سرمایه 10های خارجی برای از بانک

 البته جناب روحانی، تا کنون از مشخص کردن این بانک، خودداری کرده است!



ه هر سال آمار عه سازمان ملل( کادعاهای فوق در حالی است که بنا به اعالم سازمان آنکتاد )کنفرانس تجارت و توس

میلیارد دالر بوده  3/3گذاری خارجی ورودی به کشور در پسابرجام، حدود کند، سرمایهگذاری را اعالم میدقیق سرمایه

  5گذاری خارجی اتاق بازرگانی، تنها یک و نیم میلیارد دالر آن وارد کشور شده است.و بنا به اعالم کمیسیون سرمایه

مجلس به  مری، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به اعتراضاتش در صحن علنیعبداهلل سا

ت و آماری که وزیر پیشنهادی امور خارجه در جلسه دفاعیات خود در مجلس مطرح کرد، کذب اس»ظریف، گفت: 

 « واقعی نیست.

ف دارد. محمد خزاعی، معاون وزیر ا اطالعات ظریاند، تفاوت فاحشی برقمی که منابع رسمی پیش از این منتشر کرده

تر گفته بود های فنی و اقتصادی دولت یازدهم، پیشگذاری خارجی و کمکامور اقتصادی و دارایی و رئیس سرمایه

شده است. همچنین در گزارش سال « جذب»ها گذاری مستقیم برای طرحمیلیون دالر سرمایه 140میلیارد و  3حدود 

، یعنی 2016منتشر شد، آمده است: طی سال  96س تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد( که خرداد ماه کنفران 2017

  6میلیون دالر بوده است. 372میلیارد و  3گذاری خارجی، سال اجرای برجام، میزان جذب سرمایه

ولت در اتاق ندگان حامی دفریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران، که اتفاقًا از نمای

که همان  2016رود، اعالم کرد که تنها یک و نیم میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در سال بازرگانی هم به شمار می

دهد که دولتمردان تدبیر و امید ها نشان مینخستین سال اجرای برجام است، جذب اقتصاد ایران شده است. بررسی

گذاری مصوب را یهلطی که سازمان سرمایه گذاری خارجی به آنها اعالم کرده بود، آمار سرمابا آمار غ ،در بدعتی جدید

میلیارد دالری  3.3کردند. با این وجود، عدم اعالم جزئیات سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه جذب شده، اعالم می

ری خارجی، در حال ارائه آمارهای مایه گذاکند که سازمان سرکه آنکتاد اعالم کرده، بار دیگر این شبهه را مطرح می

یران غلط است و گزارش جدید آنکتاد هم براساس آمارهای غلطی است که سازمان سرمایه گذاری خارجی، به مد

  7اند!آنکتاد ارائه کرده

ه ت دربارهنر این است که دول»در همین رابطه، عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: 

ها به کشور آورده، در گذاریهایی که از طریق سرمایهرسانی کند و بگوید پولاقداماتی که انجام داده به مردم اطالع

میلیارد دالر فاینانس  77امضای  وی با اشاره به ادعای مقامات دولتی مبنی بر .ها استفاده کرده استکدام بخش

د هستم که در خارجی از زمان پسابرجام تاکنون، اظهار داشت: حداقل بنده به عنوان نماینده استان کرمانشاه، شاه

است دولت به جای  گذاری خارجی در این منطقه محقق نشده است. بهترسال گذشته، حتی یک دالر سرمایه 4طول 

زند را میلیارد دالری که از آن دم می 77پرکن، لیستی از عملیات اجرایی که انجام داده، به ویژه اعداد کالن و دهان

 8«ها در کجا صورت گرفته است.گذاریارایه دهد. بهتر است بگوید این سرمایه 

به کشور شد؟! بنا بر گزارش روزنامه قانون، آنکتاد حال سؤال این است که آیا برجام باعث سرازیرشدن سرمایه خارجی 

 92در گزارشی اعالم کرد که ایران از سال  96که مرجع رسمی آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است، در اوایل سال 

که درحالی .درصد رسیده است 51، به منفی 94نسبت به  95تاکنون، در جذب منابع، سیر نزولی طی کرده و در سال 

نیز حدود  95گذاری خارجی در پسابرجام را داده بود و برای سال میلیارد دالری سرمایه 30جمهور وعده جذب رئیس

گذاری میلیارد دالر سرمایه 2دهد تنها گذاری خارجی مصوب شده بود، آمارهای رسمی نشان میمیلیارد دالر سرمایه 11

  9جذب شده است! 95خارجی در سال 
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 خرید هواپیما  - 5

اد خرید بیش تنها چند هفته پس از اجرای برجام، در جریان سفر حسن روحانی به فرانسه، قرارد 1394در بهمن ماه 

مریکایی بوئینگ آهواپیمای بوئینگ با شرکت  100هواپیمای ایرباس به امضا رسید. مدتی بعد هم قرارداد خرید  100از 

سوی ـ ایتالیایی رسید. ایران همچنین چندی بعد، قرارداد خرید تعدادی هواپیمای ای.تی.آر را با شرکت فرانبه امضا 

کردند که لیغ میاز همان روز امضای این قراردادهای چند ده میلیارد دالری، مسئوالن دولتی تب .ای.تی.آر امضا کرد

شود و اقساط یمو این خرید عظیم از محل فاینانس تامین  قرار نیست یک دالر بابت خرید این هواپیماها پرداخت شود

شود. رئیس جمهور هم به مردم وعده کرده بود که تأمین منابع فاینانس هم از طریق پول بلیت هواپیما پرداخت می

 1.شده بود مالی هواپیماها از طریق فاینانس و اجاره به شرط تملیک است که این موضوع در متن قرارداد هم ذکر

ول نفت را پساله خرید هواپیما، یک دالر از  16در موضوع قرارداد »گفته بود:  1394آقای حسن روحانی در بهمن 

شود و کند و بخشی از درآمد به عنوان اجاره هواپیما پرداخت میکنیم، بلکه هواپیما اینجا حمل مسافر میهزینه نمی

 2«شویم.شود، ما مالک هواپیما میاپیما حساب میها که بابت قیمت هوسال با پرداخت این اجاره 8ظرف 

نه آنها را بر بودجه این هواپیماها را به صورت اجاره به شرط تملیک و بدون آنکه هزی»نیز گفته بود:  95وی در دی ماه 

کنیم و شرکت ایران ایر متعهد است که هزینه آن را پرداخت کند. وقتی عمومی و نفت تحمیل کنیم، خریداری می

کشد، به معنای اعتمادی است که دنیا به روند سال طول می 18شود که بازپرداخت مبلغ آن راردادی منعقد میق

ن گشایش عملی اولین هواپیمای ایرباس به عنوان اولی، 1395دی  23سرانجام در تاریخ  3«سیاست خارجی ایران دارد.

ش های همچنین دومین و سومین سفار .ران نشستبرجام با سر و صدا و حجم زیادی عکس یادگاری مسئوالن در ته

مدتی  آمد. در تهران فرود 1396فروردین  5و  1395بهمن  10شرکت هواپیمایی ایران ایر به ترتیب در تاریخ های 

 تخاباتی کافی را برد! بعد هم چند هواپیمای ای.تی.آر در زمین ایران فرود آمدند که دولت در انتخابات، از آنها بهره ان

مشخص  های اروپایی و آمریکایی،ا اکنون با گذشت بیش از دو سال از امضای اولین قرارداد خرید هواپیما از شرکتام

 .شده که خرید هواپیماهای ایرباس و ای.تی.آر از محل منابع صندوق توسعه ملی و به صورت نقدی انجام شده است

در نشست خبری ورود چهار فروند  ،واپیمایی ایران ایرفرهاد پرورش مدیرعامل وقت شرکت ه این نکته را اولین بار



از آن منظر که مذاکرات هما با فاینانسرها )تأمین کنندگان منابع مالی خارجی( »اعالم کرد و گفت:  هواپیمای ای.تی.آر،

میلیون  330، از محل ATR قرار گذاشتیم که خرید هواپیماهای ایرباس و برای خرید هواپیما هنوز قطعی نشده است،

و پس از آنکه فاینانس انجام شد، این مقدار پولی که  دالر برداشت از صندوق توسعه ملی و به صورت نقدی انجام شود

درصدی چندین فروند  20تا 15پرداخت ایم، به عنوان پیشو ایرباس داده ATR بابت خرید نقدی به دو کمپانی سازنده

  4«هواپیما در نظر گرفته شود.

ماها سخن نگفته ر حالی مطرح شد که تا آن زمان هیچ مقام دولتی از پرداخت نقدی برای تحویل این هواپیاین موارد د

یعنی اینکه شرکتی بین ایرالین در فاینانس، در واقع قرارداد خرید هواپیما به صورت اجاره به شرط تملیک است؛  بود.

دهد و به صورت اجاره به شرط ازنده هواپیما میمپانی سگیرد و این شرکت کل پول را به کو کمپانی سازنده قرار می

شود و وقتی اقساط تمام شد، مالکیت نهایی هواپیماها در اختیار هما قرار تملیک هواپیماها به هما اجاره داده می

 .گیردمی

 ی ایسنا اذعان کردوگو با خبرگزارالملل، در گفتبین اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور اما

ایم و به محض نهایی میلیون دالر پیش پرداخت داشته 330ما »که هنوز خبری از فاینانس نشده است. وی گفت: 

ود را بدون خشدن فاینانس، این پیش پرداخت برای دریافت هواپیماهای بعدی لحاظ شده و قرارداد، فرآیند اجرایی 

سابقه، اکنون مشخص شده که دولت روحانی، برخالف تمام تبلیغات فات بیبا این اعترا 5«هیچ مشکلی طی خواهد کرد.

  6مستمر خود، اقدام به خرید نقدی هواپیما، آن هم از منابع صندوق توسعه ملی کرده است.

، حسن روحانی 94 تیر 23و به ویژه بعد از توافق برجام در  1392نکته جالب دیگر آنکه پس از توافق ژنو در سوم آذر 

ما می توانیم  وطرافیانش تبلیغات زیادی به راه انداختند که از این پس تحریم فروش قطعات هواپیما برطرف شده و ا

ار سال پس از توافق ناوگان هوایی خود را نوسازی و تعمیر کنیم و هواپیماهای از کار افتاده را بازسازی کنیم. اما چه

ها و هم پیمانان رسمی کشور اذعان می کنند که وعده های آمریکاییژنو و دو سال و نیم پس از توافق برجام، مقامات 

أسفانه مت»گفت:  96غربیش دروغی بیش نبوده است. در این رابطه اصغر فخریه کاشان، طی مصاحبه ای در بهمن 

م ها و جرایدلیل ترس و وحشت از تحریمهای سازنده قطعات هواپیما و تجهیزات هوایی زیادی هستند که بهشرکت

توانند بموقع قطعات های هواپیمایی ایران نمیمریکا حاضر نیستند به آسانی به ایران قطعه بفروشند. در نتیجه شرکتآ

 7«مورد نیاز ناوگان خود را تأمین و تعویض کنند.
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 ها لغو تحریم – 6

دی ماه برنامه اجرایی اقدام مشترک )برجام( به تصویب نهایی  26در »گوید: می 94اسفند  16حسن روحانی در تاریخ 

ای ایران لغو های اقتصادی، مالی و بانکی در ارتباط با برنامه هسته[ همه تحریم94دی  27رسید و از فردای آن ]یعنی 

علنی هم  به طور ها همان گونه کهن روحانی، اما واقعیت چیز دیگری بود. آمریکاییعلیرغم ادعاهای آقای حس 1«شد.

های مندرج در برجام را به صورت موقت تعلیق اعالم کرده بودند، هیچ تحریمی را لغو نکردند؛ بلکه تنها برخی از تحریم

زمان با مذاکرات اری سابق آمریکا، همکردند و برخی دیگر همچنان سر جای خود مانده اند. ارنست مونیز وزیر خزانه د

ما از اول اعالم کردیم که قصد نداریم تحریمها و »ان گفت که ان، با صراحت به شبکه سی96ای و هم اواخر تیر هسته

های ایران در منطقه را متوقف فشار علیه جمهوری اسالمی را برداریم، بلکه آنها را حفظ خواهیم کرد تا دیگر فعالیت

  2«کنیم.

ها لغو رد برخی مسئوالن بر این موضوع که تحریموم، در باب اصرار بی1395خرداد  25مقام معظم رهبری در تاریخ 

ها برداشته اندرکارند توجّه کنند، دقّت کنند؛ مدام نگوییم تحریمکنم کسانی که دستمن خواهش می»شده فرمودند: 

 3«کنند.های بزرگ معامله نمیها حل نشده و بانکبانک معامله شده؛ نه، مسئله

ت متحده ایاال»، گفت: 5+1در نشست وزرای خارجه ایران و  1396محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز در مهر 

ک حساب بانکی باز یتوانیم در انگلیس ها را رفع نکرده و ما هنوز نمیای مقرر شده، تحریمآنطور که در توافق هسته

کند و غیر واقعی بودن ی ظریف، به خوبی ادعاهای سابق خود ایشان و آقای روحانی را رد میاین سخنان آقا 4«کنیم.

 سازد.وعده های داده شده را مشخص می

 ها: پی نوشت

 1394اسفند  16و نیز: سایت خبر آنالین.  1394اسفند  16سایت جام جم آنالین.  .1

  1396. اول مرداد و نیز: سایت انقالب نیوز 1396روزنامه کیهان. اول مرداد  .2

  1395خرداد  25پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.  .3

 1396مهر  17خبرگزاری فارس.  .4

 بودجه دفاعی - 7

زارت دفاع ودر آئین گرامیداشت روز ملی صنعت دفاعی، در میان مسئوالن و کارکنان  1395حسن روحانی آخر مرداد 

های گذشته داشت، برای نیروهای مسلح کم مالی و پولی در طول سال دولت با همه سختی هایی که از لحاظ»گفت: 

 1«است. 92بیش از دو برابر سال  95نگذاشتیم و اعتبارات بنیه دفاعی سال 

فاعی د، طی سخنانی در خصوص افزایش بودجه 96فروردین  29روحانی همچنین در مراسم بزرگداشت روز ارتش در 

مهوری تخر است که از روز اول یکی از اهداف بلندش تقویت قدرت دفاعی جدولت یازدهم مف»کشور عنوان کرد: 

دهد که در دولت یازدهم، بودجه بنیه دفاعی نسبت به آغاز این دولت اسالمی ایران بوده است. آمار و ارقام نشان می

به تقویت بیشتر این به آن معناست که در شرایط سخت اقتصادی کشور، اهتمام دولت درصد رشد داشته است و  145

 2«نیروهای مسلح بوده است.



ازدهم، بودجه این اظهارات جناب روحانی خالف واقع بوده و صحت نداشته است. یک سال بعد از روی کار آمدن دولت ی

ضعیف درصدی بودجه دفاعی و در واقع ت 85درصد آن حذف شد! کاهش  85درصد کاهش یافت و  15دفاعی کشور به 

سن روحانی حور، همان خواست دشمنان اصلی نظام، یعنی آمریکا و اسرائیل بود که توسط دولت شدید بنیه دفاعی کش

سال 4ه رقم صورت پذیرفت. بودجه دفاعی کشور تا حدی کم شد که با وجود افزایش ساالنه آن، هنوز هم نتوانسته ب

 :زعبارت بودند ا 96تا  92هایمیزان این بودجه از سال .گذشته خود برسد

 میلیارد تومان )آخرین بودجه دولت احمدی نژاد( 500هزار و  13: 92سال 

 3میلیارد تومان کاهش( 500هزار و 11هزار میلیارد تومان ) 2: 93سال 

 میلیارد تومان 300هزار و  2: 94سال 

 4میلیارد تومان 100هزار و  3: 95سال 

 میلیارد تومان 200هزار و  4: 96سال 

زایش صرفاً به اف ،92هزار میلیارد تومان از بودجه دفاعی کشور در سال 11به کاهش بیش از دولت یازدهم بدون اشاره  

ایش بودجه دفاعی های جزئی در این ردیف بودجه در سالهای مختلف اشاره کرده و با بازی با آمار، خود را طرفدار افز

زارمیلیارد تومان ه 5نهادهای نظامی را  نیز مجموع بودجه 95دولت روحانی در الیحه بودجه سال  .دهدکشور نشان می

ای تقویت کاهش داده بود که با واکنش تند مجلس روبرو شد. نوبخت در مقابل این واکنش مجلس اعالم کرد که بر

  5بنیه دفاعی اصالً پولی وجود ندارد!

یمی از سال بیش از نعلی رغم اینکه »گفت:  1395سردار سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در آذر ماه 

 6«سلح است.مهای امسال نیروهای درصد برنامه 20گذشته، اما پولی که دولت داده،

دجه نیروهای بود و بو 1392، حدود یک چهارم بودجه دفاعی سال 1395با توجه به اینکه بودجه دفاعی کشور در سال 

ت درصد آن فقط حدود بیس 95ل قوا، تا آذر مسلح نیز طبق اظهارات سردار سرلشکر باقری، رئیس ستاد فرماندهی ک

حقیقات، توسط دولت پرداخت شده بود، آیا این کار جز تحت فشار قرار دادن نیروهای مسلح برای محدود کردن ت

 تولیدات و عملیات آنها، معنای دیگری هم دارد؟

کل منطقه از همه کشورها  اعی ما دربودجه دف»گوید: ، طی مصاحبه ای می95سردار اسماعیل کوثری در تیر ماه 

گوییم، یعنی حتی بودجه دفاعی ما از امارات که کسی با آن کاری ندارد، یا تر است، ما این را با عدد و رقم میپایین

 7«تر است.قطر که اصاًل عددی نیست، یا حتی کشورهای کویت و عربستان نیز پایین

مجلس شورای اسالمی، در پاسخ به ادعاهای خالف واقع حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 

برابر کاهش پیدا کرده است. به تبع  4بودجه دفاعی کشور در طول چهار سال دولت یازدهم، به میزان »روحانی گفت: 

کاهش بودجه دفاعی کشور توسط دولت، صنعت هوایی کشور نیز به تعطیلی کشیده شد، صنایع دیگر نظامی کشور 

ن صورت در طول این چهار سال ضعیف و یا تعطیل شدند. اگر نگاهی به صنایع دفاعی و نظامی کشور داشته نیز به همی

باشیم، متوجه تضعیف این صنایع در دولت یازدهم خواهیم بود. تعدیل نیروهای صورت گرفته در این صنایع از یک 

 8«ی در دولت یازدهم شده است.طرف، و کمبود تجهیزات و منابع از طرف دیگر، باعث تضعیف صنایع نظام



رید سالح، خ»و « فرماندهی مرزبانی»، بودجه 97در اقدامی عجیب از سوی دولت روحانی، در بودجه پیشنهادی سال 

ور در حالی کش 97الیحه بودجه سال  .درصد کاهش یافت 83و  93به ترتیب « تجهیزات و تقویت بنیه نیروی انتظامی

د رشد نیروی انتظامی، شاه 97اسالمی تقدیم شد که در بخش بودجه ریزی سال  از سوی روحانی به مجلس شورای

که بودجه  قابل توجه بودجه هستیم. افزایش بودجه نیروی انتظامی در حالی از سوی دولت در نظر گرفته شده است

 600یلیارد و م 10، به 96میلیارد تومانی سال  160فرماندهی مرزبانی ناجا به شدت افت داشته و بودجه مصوب حدود 

 .دهددرصد کاهش را نشان می 93رسیده است که بیش از  97میلیون تومان در سال 

ید سالح، خر»این کاهش بودجه در زیرمجموعه نیروی انتظامی، تنها مختص به فرماندهی مرزبانی نیست و در بخش 

قیقتر بودجه هستیم؛ به عبارت د 97ل نیز شاهد کاهش چشمگیر بودجه در سا« تجهیزات و تقویت بنیه نیروی انتظامی

ومان در نظر میلیارد ت 298.8برای خرید سالح، تجهیزات و تقویت بنیه نیروی انتظامی، رقمی معادل  96مصوب سال 

ه کاهش میلیارد تومان رسیده است ک 48.8با کاهشی عجیب به  97گرفته شده بود که بودجه این بخش برای سال 

همیشگی  و این در حالی است که از یک سو با توجه به تهدیدات .دهدرا نشان میدرصدی بودجه این بخش  83

از سوی دیگر  ومرزهای شرقی و غربی و همچنین افزایش قاچاق کاال و مواد مخدر که نیازمند افزایش بودجه مرزبانی 

شود س میین بخش احسابا توجه به مشکالت همیشگی نیروی انتظامی در بخش تجهیزات، نیاز به افزایش بودجه در ا

  9دهد.که متأسفانه بودجه ریزی اخیر عکس موارد فوق را نشان می

  01میلیارد تومان کاهش یافته است. 470، بودجه وزارت دفاع نیز بیش از 97در بودجه پیشنهادی سال 

 ها: پی نوشت

  1395مرداد  31خبرگزاری جمهوری اسالمی.  .1

  1396فروردین  29سایت تراز نیوز.  .2

  1392آذر  20سایت جهان نیوز.  .3

  1394دی  27سایت افکار نیوز.  .4

  1396تیر  20و نیز: سایت جهان نیوز.  1396تیر  20سایت رجا نیوز.  .5

 1395آذر  6خبرگزاری فارس.  .6

  1395تیر  17سایت صراط.  .7

 1396اردیبهشت  27سایت دانا.  .8

  1396آذر  19خبرگزاری تسنیم.  .9

  1396آذر  21خبرگزاری مجلس شورای اسالمی.  .10

 بودجه عمرانی  - 8

توان سراغ گرفت که آقای حسن روحانی در مورد آن مطالب خالف واقع نگفته باشد. کمتر موضوع مهم اقتصادی را می

هران گفت: تدر دانشگاه  95یکی از این موضوعات، بحث بودجه عمرانی است. روحانی در مراسم روز دانشجو در سال 

انی ما خیلی هزار میلیارد تومان است و این رقمی نیست. همچنین بودجه عمر 320مسال ما کل بودجه )پیشنهادی( ا»

 « سیده است.هزار میلیارد تومان ر 62هزار میلیارد تومان بوده، بیشتر شده و به  11تا  10که  91نسبت به سال 



رکزی و زارش رسمی بانک ماست، که باید به ایشان گفت بر اساس گ 91اگر منظور حسن روحانی بودجه مصوب سال 

هزار  11، نه میلیارد تومان بوده است 745هزار و  39بیش از  91، رقم بودجه عمرانی در سال 91قانون بودجه سال 

 .میلیارد تومان

شده بوده نه مصوب، که در این خصوص باید گفت، طبق گزارش بانک در ضمن اگر منظور ایشان بودجه عمرانی محقق

دهد باز ان میمیلیارد تومان بوده که نش 227هزار و  15هم بیش از  91یافته بودجه عمرانی سال مرکزی، رقم تحقق

  1هم رقم اعالمی جناب روحانی غلط است.

میلیارد  هزار 320بودجه عمومی کشور در سال آینده حدود »نیز گفته بود:  1395آذر  11حسن روحانی در تاریخ 

ین میزان در اهزار میلیارد تومان را به بودجه عمرانی اختصاص دهیم که  60م تومان است که از این رقم قصد داری

 «خورد.کشور رقم میبودجه عمرانی، برای اولین بار در 

خن رانده بود، سبه عنوان یک رکورد  96هزار میلیارد تومانی در سال  60روحانی در حالی از پیشنهاد بودجه عمرانی 

 96صوب سال از این بودجه در عمل تخصیص داده شده و آیا قرار است بودجه عمرانی م که باید از وی پرسید، چقدر

 سال گذشته دچار شود؟ 4نیز به سرنوشت بودجه های عمرانی مصوب 

، مجوز تخصیص 95تا  92دهد، این دولت از سال نگاهی به کارنامه دولت یازدهم در بخش پروژه های عمرانی نشان می

هزار  93ل تنها ، در عم95یارد تومان بودجه عمرانی را از مجلس داشته، ولی تا پایان شهریور هزار میل 205بیش از 

ولت های درصدی بودجه عمرانی در دولت یازدهم، در مقایسه با د 45میلیارد تومان را تخصیص داده است. تحقق 

ه عمرانی کاهش شدید در بودج گذشته، پایین تر است و یکی از دالیل خارج نشدن اقتصاد از رکود در این دولت،

 .شودارزیابی می

ده است میلیارد تومان بو 57400و  47300، 43970، 56440به ترتیب  95تا  92بودجه مصوب عمرانی در سالهای 

 2میلیارد تومان محقق شده است. 13200و  27700، 29950، 22000که در این چهارسال به ترتیب 

ر عوض اسبق اقتصاد، گفت: دولت با تخصیص ندادن بودجه های عمرانی و دحیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر 

کند. کاهش بودجه عمرانی، با افزایش چند برابری بودجه های جاری، بحران رکود اقتصادی در کشور را گسترده تر می

 های اقتصادی تسریگذاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد، رکود را عمیق تر کرده و آن را به بنگاهاشتغال و سرمایه

 دهد.می

قتصادی ااما نگاهی به افزایش بودجه های جاری در سه سال فعالیت دولت حسن روحانی هم ابعاد مختلف مشکالت 

هزار  106های جاری دولت را از دهد. دولت یازدهم در عرض کمتر از سه سال میزان هزینهدر کشور را نشان می

 3آن را دو برابر کرده بود. تقریباً  تومان رسانده یعنیهزار میلیارد  203میلیارد تومان به 

ولت دوازدهم، دروز اول فعالیت  100ما در این »، درباره رقم تخصیص بودجه عمرانی گفت: 96روحانی همچنین در آذر 

. ز بوده استهزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی اختصاص دادیم و این یک تحول بسیار خوبی در این صد رو 25

 4«هزار میلیارد تومان هم تخصیص داده شده و هم پرداخت شده است. 25



دهد در شش ماه اول در حالی است که گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می 96آمار روحانی درباره بودجه عمرانی 

  5میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده که کمترین رقم در سالیان اخیر است. 7800فقط  96سال 

نجان، گفت: در دانشگاه صنعتی رفس 95آذر  16توجه به موارد فوق، حجت االسالم سید حمید روحانی، در مراسم با 

خواهند اهداف و آرمان امام و شهدا را به طور کلی از بین ببرند. امروز در کشور کسانی در رأس کار هستند که می» 

... من در عمر خود ندیدم که کسی این قدر دروغ آمریکا است ایم که هوادار تسلیم در برابرما امروز با دولتی مواجه

 6.«بگوید و مردم را فریب دهد و به انقالب پشت کند به نظام اسالمی پشت کند و شهدا را نادیده بگیرد

کنیم، می دسته مطالب کذب مطرح شده، توجه جناب حسن روحانی را به سخنان پیامبر اکرم )ص( جلب 8با توجه به 

  7«انسان دروغ پرداز به بهشت راه نخواهد یافت.»می فرمایند:  آنجا که

  8«ویان هستند.گهشت گروه هستند که در روز رستاخیز منفورترین آفریدگان خداوند هستند: اولین آنها دروغ »و نیز: 

عذابی دردناک گوید و برای آنها سه گروه هستند که خداوند در روز قیامت با آنان سخن نمی»همچنین می فرمایند: 

  9«حاکم و زمامدار دروغگو است. ،خواهد بود. یکی از این سه گروه

 ها: پی نوشت

  1395آذر  16خبرگزاری تسنیم.  .1

  1395آذر  13خبرگزاری تسنیم.  .2

 1395مرداد  18خبرگزاری نسیم.  .3

  1396آذر  8پایگاه خبری صدای ایران.  .4

 7. ص 1396آذر  11دی.  9هفته نامه  .5

 1395آذر  17 سایت رجانیوز. .6

  469نهج الفصاحه. ص  .7

  251همان. ص  .8

  233همان. ص  .9

 طرح بازگشایی سفارت آمریکا در ایران 

ادی نگذشت ، با جمهوری اسالمی ایران قطع رابطه سیاسی کرد، مدت زی1359پس از آنکه دولت آمریکا در فروردین 

 60گان در دهه اتیک برآمد. از دولت رونالد ریکه از این کار خود پشیمان شد و در صدد برقراری مجدد روابط دیپلم

ند که مایل به برقراری ، مقامات آمریکایی بارها به انحای مختلف پیغام فرستاده ا90گرفته تا دولت باراک اوباما در دهه 

 ده است. علتمجدد روابط هستند؛ اما جمهوری اسالمی ایران، همواره به این درخواست دولت آمریکا، پاسخ منفی دا

ت آمریکا در پاسخ منفی ایران هم کاماًل مشخص است؛ هدف آمریکا از برقراری مجدد روابط سیاسی و بازگشایی سفار

مهوری اسالمی جایران، راه اندازی بزرگترین پایگاه جاسوسی آمریکا در ایران به منظور هدایت طرح براندازی نظام 

 پردازیم.به بررسی این موضوع می باشد. در این بخشایران ـ با عنوان پروژه دلتا ـ می

شود ـ و به قلم مارک پالمر طراحی نامیده می C.P.Dـ که به اختصار  "کمیته خطر جاری"پروژه ی دلتا که از جانب 

شده، مؤید تالش های پنهان واشنگتن به منظور براندازی نرم و کنترل حکومت در ایران است. کمیته خطر جاری، 



و در اوج جنگ سرد، توسط گروهی از سناتورهای آمریکایی، مسئوالن ارشد  1970در دهه  ای است کهعنوان کمیته

 سازمان وزارت خارجه، استادان برجسته علوم سیاسی، مؤسسه مطالعاتی آمریکن اینترپرایز، و گروهی از مدیران با سابقه

عناصر سیاسی و نظامی آمریکا تشکیل ترین ، تأسیس گردید. این کمیته که اعضای آن را برجستهوزارت دفاع سیا و 

ها استراتژی نظام ( با توجّه به استحکام نظام جمهوری اسالمی و شکست ده1384)مهر  2005دهند، در اکتبر می

فایده دانست و خواستار توجّه بیشتر دولت های گذشته، جنگ سخت را بیسلطه در مقابل ملّت ایران در طول سال

افزاری براندازی از درون شد. در گزارش کمیته خطر جاری که مارک پالمر، یکی از اعضای نرمایاالت متّحده به پروژه 

بندی و تدوین کرده، بر براندازی نظام برجسته این کمیته و چهره بانفوذ دستگاه سیاست خارجی آمریکا، آن را جمع

ای، و ساماندهی نافرمانی مدنی، تأکید شده ها در سه محور دکترین مهار، نبرد رسانهجمهوری اسالمی با تمرکز فعّالیت

 1است.

ا از داشتن رمطابق این پروژه، واشنگتن باید بکوشد به هر شکل ممکن با ایران رابطه سیاسی برقرار کرده و خود 

زی نرم حکومت، سفارتخانه در تهران به منظور پایگاه فرماندهی و بسیج نیروهای مخالف حکومت در تهران جهت براندا

ین رسانه ها اوردار نماید. همچنین مطابق این طرح، باید رسانه های فارسی زبان خارج از کشور تقویت شده تا برخ

های رنامهبنقش مکمل را در کنار سفارت امریکا به منظور انحالل حکومت در تهران، عهده داری کنند که افزایش 

 2ن رابطه توجیه شده بود.فارسی زبان صدای امریکا از سی دقیقه به چهار ساعت، در همی

و  2004امبر دس 20، به تاریخ "کمیته خطر جاری در آمریکا"مارک پالمر، در گزارش راهبردی برای گروه موسوم به 

داند المی ایران می، هدف از برقراری رابطه با ایران را براندازی نظام جمهوری اس"ایران، یک رهیافت جدید"با عنوان 

قدم آن است که سفارتخانه  ای پروژه براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران، اولین و مهمترینکند که: برو تأکید می

   3آمریکا در ایران بازگشائی شود.

آمریکا در »ه: کریچارد هاس ـ معاون طرح و برنامه وزارت خارجه آمریکا در دوره جورج بوش ـ نیز اعتراف کرده بود 

ه سرنگونی برسد، برخی به این نتیجه رسیده اند که تا زمانی که ایران به مرحلپی سرنگونی جمهوری اسالمی است؛ اما 

  4«باید با این کشور تعامل وجود داشته باشد تا بتوانیم نظرات خود را تحمیل کنیم.

ران ـ در راستای این سیاست، مک فول ـ سفیر آمریکا در روسیه و کارشناس ارشد جنگ نرم و متخصص مسائل ای

خواهیم ایران را در جهان معاصر بگنجانیم. این مسئله شرایط خاصی دارد. اول این که ما می»دارد: می چنین اظهار

در  U.S.AIDزمان شما باید به ما اجازه دهید سفارت خودمان را در ایران افتتاح کنیم. بعد شما باید اجازه دهید سا

ا در سایر ی ما فعالیت کند یعنی همان کاری که مایران فعالیت کند. هم چنین باید اجازه دهید دیپلماسی عموم

آید؟ بله، افسران اطالعاتی هستند دانید که به همراه گشایش سفارت، چه چیزی به کشور میکنیم. آیا میکشورها می

توانیم امکانات شبکه اطالعاتی خود آیند. سازمان سیا بخشی از سفارت ما است. در این صورت ما میکه به کشور می

م خواهد در ازای حضور فراگیر در کشور گسترش دهیم. این مسئله موجب بروز یک مناقشه واقعی در میان رژی را

   5«شد.

این همان استراتژی براندازی است که نیکسون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، در قبال شوروی در پیش گرفته بود. 

وپاشی شوروی، باید به آن کشور نزدیک شد؛ چرا که دوری نیکسون در این رابطه گفته بود: برای کمک به استحاله و فر

  6گردد.ما منجر به تضعیف هواداران ما در داخل آن کشور می



و امریکا،  ایران"محور با عنوان  15( گزارش دیگری را در 1386آذر  8) 2007نوامبر  28، در "کمیته خطر جاری "

ت متحده شرایط موجود جمهوری اسالمی و راهبردهای ایاال انتشار داد که محورهای کلی آن توصیف "رهیافت جدید

فرمانی های مدنی دامن زدن به نا»در مقابل ایران برای به شکست کشاندن انقالب اسالمی بود. این کمیته معتقد است: 

نیل به اه های ردر تشکل های دانشجویی و نهادهای غیردولتی و صنفی، از ابزارهای مهم فشار بر ایران است. یکی از 

ن باید یکی از این هدف این است که باید برای بازگشایی سفارت ایاالت متحده در تهران، ابراز تمایل کنیم. همزما

 7«و معرفی کنیم. بلندپایه ترین مقامات خود را به عنوان فرد شماره یک، در این سیاست جدید در مقابل ایران انتخاب

سالمی، سفارتخانه ااصرار دارد تا با برقراری روابط رسمی امریکا با جمهوری این کمتیه بر اساس سوابق دولت امریکا، 

کار پیشنهادی چنین این کشور در ایران به مرکز عملیات ضدایرانی همانند دوران کوتاه پس از انقالب، تبدیل گردد. راه

 است:

 یته خطر جاری پیشنهاد کرده کهعالم رسمی تمایل به برقراری رابطه با ایران توسط رئیس جمهور امریکا. کما -1

رقراری رابطه برئیس جمهور امریکا در یک اعالمیه رسمی که بیشتر خطاب آن به مردم ایران باشد، تمایل خود را به 

 رسمی با ایران اعالم نماید.

وان ی به عنارت امریکا در تهران: کمیته خطر جاری پیشنهاد کرده تا یکی از مقامات بلندپایه آمریکایبازگشایی سف -2

ترنت، روزنامه، مالقات مسئول رابطه آمریکا با ایران انتخاب شود، این فرد نیز باید به اشکال مختلف خصوصاً از طریق این

های مختلف ایرانی، تماس برقرار نماید. پیشنهاد آنان در این حضوری به طور همزمان با مقامات ذی نفوذ ایرانی و گروه

هداف، که همان رسمی به منظور اعمال نفوذ و یا ایجاد شرایط و تسهیالت برای پیشبرد ا چارچوب، ارتباط با مقامات

 باشد.تغییر نظام سیاسی است، می

ها زی برنامهرده از روش های نوین و متناسب با جامعه ایرانی: استفاده از زنان و جوانان ایرانی؛ راه اندااستفاده گست - 3

قات آنان با عناصر رفه ای؛ وارد کردن عوامل مرتبط به عنوان گردشگر به ایران و مالو مبادالت دانشگاهی، فرهنگی و ح

ن ایرانی به و مراکز مستعد همکاری؛ فعال کردن سازمان های غیردولتی آمریکا در ایران؛ دعوت فعاالن سیاسی جوا

لیپین، اندونزی و ای عربستان، فیسمینارهای کوچک در آمریکا و امکان برقراری مالقات میان آنان با عواملی از کشوره

که از  شیلی که دارای تجارب موفقیت آمیز در سازماندهی حرکت های ضدنظام هستند؛ از جمله راهکارهایی است

یاتی شده و تحت سوی کمیته خطر جاری برای مقابله با ایران ارائه گردیده است. بسیاری از این موارد هم اکنون عمل

 برد.، حرفه ای، حقوق بشر، روزنامه نگاری و آموزشی، اهداف خود را به پیش میعناوین فرهنگی، دانشگاهی

، یم و گسترش روابط: این کمیته، مذاکره و رابطه با ایران در عرصه های سیاسی، اقتصادی و تجاریمذاکره مستق - 4

اسالمی در خصوص مسائلی نماید و معتقد است در کنار آن باید مذاکره با دولت جمهوری و گسترش آن را توصیه می

ای نیز دنبال شود. البته توجه به گفت و گوهای رسمی و گسترش آن مانند حقوق بشر، تروریسم و سالح های هسته

سالمی طراحی ادر کنار عملیات براندازی از طریق اقدامات هدایت شده، در واقع به منظور به دام انداختن جمهوری 

 شده است.

یاالت متحده با دولت جمهوری ا دهد که آنان برقراری ارتباط و حتی رابطه رسمیان میراهکارهای این کمیته نش

دانند و با این وجود در کنار بهره مندی از فرصت اسالمی را نیز فرصتی برای سرنگونی نظام مردم ساالر اسالمی می



ی سیاسی طرفدار غرب تعیین و پیشنهاد ها و نیروهاهای ناشی از چنین رابطه ای، خط دیگری را نیز در ارتباط با گروه

نماید. بر این اساس، اصوالً راهبرد این کمیته، یک راهبرد دو سویه شامل فرصت سازی و فشار از باال، و بسترسازی می

 8باشد.و همراه سازی از پایین می

ر بهمن دداووس سوئیس در راستای چراغ سبز نشان دادن به توطئه گران آمریکایی، آقای حسن روحانی، در اجالس 

هایی از سوی دولت آمریکا برای بازگشایی پیام»گوید: ، با اشاره به امکان گشایش سفارتخانه آمریکا در تهران، می92

  9«سفارتخانه در تهران، به ما رسیده است. این امر ناممکن نیست.

ز مواقع در داخل کشور نسبت اکه در بعضی  نگاهی»گوید: در همین رابطه، دکتر فؤاد ایزدی استاد دانشگاه تهران، می

کا تعامل کنند و به آمریکا ایجاد شده است، قطعاً برای منافع ملی کشور خطر دارد. دوستان، خودشان مایلند با آمری

ی و شما را نابود کند و خواهد با شما دشمنکند، در حالی که او میکنند طرف مقابل هم همین طور فکر میخیال می

کند. تعریف می را "بودجه براندازی"میلیون دالر  300، دو میلیارد و 2016اعالم و در عمل، در متمم بودجه این را 

خواهند علیه ما هزینه کنند. اگر به ای از این پول را هم میگذارد. بخش عمدهالبته نام آن را ترویج دموکراسی می

خواهد تغییر ایجاد کند. منظور توجه کنید، بارها اعالم کرده است میبرد ادبیاتی که آقای اوباما بعد از برجام به کار می

خواهند تغییر رسند، میو هوا نیست، تغییر حکومت است! وقتی هم به بحث تغییر حکومت میاوباما از تغییر، تغییر آب 

ادگی دارند که مناسبات ها در کشور کامالً آمرفتار را ببینند و مناسبات مرسوم کشور را عوض کنند. متأسفانه بعضی

  10«ها قرار بگیرد. قطعاً این موضوع خطر بسیار بزرگی برای کشور است.کشور تحت تأثیر آمریکایی

گردد که طرح بازگشایی سفارت آمریکا، که از جانب آقای حسن روحانی مطرح با توجه به مطالب فوق، مالحظه می

مهوری اسالمی جآمریکا بوده که در نهایت برای براندازی نظام  "کمیته خطر جاری "گردیده بود، در واقع همان طرح 

 ایران طراحی گردیده است و اینان نیز دانسته یا ندانسته، همان طرح را دنبال کرده بودند.

 ها: پی نوشت
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 حمایت مقامات آمریکایی از حسن روحانی 

باشند. ایشان ها میجریانامام خمینی )ره( عباراتی مهم و روشنگر دارند که معیار تشخیص ماهیت برخی اشخاص و 

ما تعریف کنند، معلوم  از آن روزی را که آمریکا از ما تعریف کند باید عزا گرفت. آن روز که کارتر و ریگان»می فرمایند: 

باشیم که اینها برای ما خوب بگویند، اگر خوب  ... و ما هم نباید توقع داشته1شود در ما اشکالی پیدا شده استمی

  2«شود ما خیانتکاریم.می بگویند، معلوم

شود که آن فرد یا به تعبیر حضرت امام، هنگامی که رؤسای جمهور آمریکا از فردی یا جریانی تعریف کنند، معلوم می

اسد ترین فجریان، مرتکب خیانت شده است. بدتر از آن، هنگامی است که رؤسای سازمان سیا ـ که خطرناک ترین و 

سی را در راستای سوسی دنیا است ـ از کسی یا جریانی تعریف کنند و آن فرد یا جریان سیاو جنایتکار ترین سازمان جا

شود که آن فرد یا جریان سیاسی، مرتکب خیانت نسبت به ملت اهداف و منافع آمریکا بدانند. در این صورت، معلوم می

 و کشور خود شده است. 

کند که امکان ، تصریح می1390ی در نیویورک در سالجیمز وولسی، از رؤسای سابق سازمان سیا، طی مصاحبه ا

توان به آن امیدوار بود، این است که افراد رأس حکومت تغییر تغییر رژیم در ایران وجود ندارد و تنها چیزی را که می

 3«امیدواریم کسی مانند هاشمی رفسنجانی به روی کار بیاید.»کنند. وی در ادامه می افزاید: 

 ، شبیه ترین فرد به هاشمی رفسنجانی، به روی کار آمد! 92نتخابات سال و دیدیم که در ا

سپاه پاسداران که »ای در روزنامه نیویورک تایمز نوشت: آبراهام سوفیر، مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا، طی مقاله

ت متحده آمریکا به جایی ایاالاین باور است که تعامل با باشد، بریک سازمان قدرتمند در جمهوری اسالمی ایران می

ایران، این نگرش مهر تأیید می زند. اما حسن روحانی، رئیس جمهور میانه روی رسد و نحوه عملکرد آمریکا نیز برنمی

این رو واشنگتن باید اقداماتی انجام دهد که موضع گوید تعامل بهتر با جامعه بین المللی به نفع کشور است؛ ازمی

ایران به دنبال این فرصت را در اختیار دارد تا از مقاماتی که درر تقویت شود. ایاالت متحده اکنونروحانی در داخل کشو

ها و بهبود وجهه بین المللی کشور هستند، حمایت کند. واشنگتن باید به شیوه مؤثری مذاکره کند تا تعدیل تنش

 4«شود. ای تضعیفافق هستهایران تقویت و موضع مخالفان توموضع روحانی در

است که سازمانی تحقیقاتی است  "المللروه بحران بینگ "های خارجی که از حسن روحانی حمایت کرد، یکی از گروه

رساند. گروه کند و در مواقع ضروری به دولتمردان این کشور مشاوره میکه تحت نظر وزارت خارجه آمریکا فعالیت می

ترین ر صهیونیست آمریکایی ـ دارد. سوروس از اصلیرج سوروس ـ میلیاردالملل، رابطه بسیار نزدیکی با جوبحران بین

  5های مالی این گروه است.کنندهتأمین 

های خارجی، غالبًا بعنوان سرمایه دار بزرگ آمریکایی و یکی از معماران اصلی ها و مقاالت رسانهاز سوروس در تحلیل

می گروه بحران بین الملل، این گروه دارای چند مشاور ارشد است شود. براساس سایت رسکودتاهای رنگی نام برده می

شود. یکی از اعضای اصلی هیئت مشاورین گروه بحران که در زمان های مختلف از این افراد جهت مشورت استفاده می

اینکه بین الملل، کسی نبود جز شیمون پرز، رئیس سابق رژیم صهیونیستی. حضور پرز به عنوان مشاور ارشد، یعنی 



گروه بحران بین الملل، رابطه نزدیکی با رژیم صهیونیستی دارد و از نظرات این رژیم در موارد خاص مانند مسائل ایران، 

 گیرد.مشورت می

مالقات کردند.  به ایران آمد و با هاشمی رفسنجانی 1392هیئت اعزامی از طرف گروه بحران بین الملل، اواخر اسفند 

ی با وزارت دفاع آمریکا ، با بنیاد کارنگی نیز ارتباط دارد. بنیاد کارنگی، رابطه مستقیم و متمرکزگروه بحران بین الملل

منتشر « ایایران پس از توافق هسته»، گزارشی با عنوان 94آذر 24الملل، در تاریخ و سازمان سیا دارد. گروه بحران بین

یگاه این کشور در منطقه معادالت قدرت در داخل ایران و جاای بر کرد. این گروه در گزارش خود به تاثیر توافق هسته

الملل، سپس با تشریح فضای داخلی ایران و جایگاه حسن روحانی در معادالت و جهان پرداخته است. گروه بحران بین

 6ی کنند!یران، یارقدرت، توصیه کرد که آمریکا و متحدان اروپایی آن، باید روحانی را در تسریع فرآیند اصالحات در ا

مریکا، گفت: ، طی سخنانی در شورای روابط خارجی آ1394جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا، در تاریخ چهارم مرداد 

داند در فرستیم. چه کسی میها در ایران میای پشت کنیم، یک پیام بزرگ به افراطیدوستان! اگر به توافق هسته»

به خطر انداخته اند، به  انی و ظریف که خود را در مذاکره با غربشود، اما روحاین صورت انتخابات مجلس چه می

  7«افتند.نظرم به دردسر جدی می

نویسد که هاشمی و روحانی، در دوره ریگان قصد داشتند تا ، می1394نشریه نیویورک پست، طی مطلبی در سال 

ترکیب هاشمی »مده: بخوانند! در این گزارش آپرونده انقالب را در ایران ببندند یا به عبارت بهتر، فاتحه انقالب را 

دهند که باراک اوباما امیدوار به پیروزی آن در انتخابات رفسنجانی و حسن روحانی، هسته اصلی حزبی را تشکیل می

[ آنها حتی 1364 – 65] 1985 - 86روها را دارند. در سال آتی ایران است. این دو نفر سابقه پوشیدن لباس میانه

توانند به بسته شدن فصل انقالب در ایران کمک کرده و ایران را به سمت شرایط دولت ریگان را متقاعد ساختند که می

گیت ]ماجرای مک فارلین[ های موسوم به ایرانای که به رسواییعادی هدایت کنند. هر دو نفر در مذاکرات محرمانه

 8«منتهی شد، نقش داشتند.

 گردد، هدف اصلی ماجرای مک فارلین، خواندن فاتحه انقالب بوده است! ونه که مالحظه میهمان گ

این موضوع را  عالقه میان مقامات آمریکایی و حسن روحانی ـ حداقل در دوره اوباما ـ یک رابطه متقابل بوده است!

 امه روحانی به اوباما که اوایل ژانویهخطاب به رئیس جمهور آمریکا مشاهده کرد. متن کامل ن توان از نامه روحانیمی

های ارزشمند وزرای امور خارجه و بسیار خرسندم که با تالش»( نوشته، به این شرح است: 1394)دی ماه  2016

و با تکمیل اقدامات طرفین در اجرای تعهدات متقابل بر اساس برجام، و در پی  5+1کننده ایران و های مذاکرههیأت

کننده هماهنگ از سوی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و نماینده عالی اتحادیه اروپا و بیانیه مشترکی که

فصل جدیدی  صادر شد، برنامه جامع اقدام مشترک رسماً به مرحله اجرا درآمد. اجرایی شدن برجام، نوید بخش 1+5

روزی بود، و در پی جانبه و شبانهات همهمحصول بیش از دو سال مذاکر الملل است. این توافق کهدر عرصه روابط بین

ترین مسائل شش ماه تالش و جدیت طرفین برای اجرای تعهدات خود محقق گردید، اثبات نمود که حتی پیچیده

وگو، مذاکره و تعامل، حل و فصل کرد. اینجانب بر این اعتقادم که رویکرد برد ـ برد توان از طریق گفتجهانی را می

ای، به ویژه در خاورمیانه المللی و منطقههای بینتواند الگوی مناسبی برای حل و فصل بحرانمیحاکم بر برجام، 

 شود، به شمار رود.تر میپرآشوب که متأسفانه شرایط آن هر روز وخیم



اسالمی ایران، همواره برای تأمین، حفظ و تقویت صلح، ثبات و آرامش در سطح  در همین راستا، دولت جمهوری

ای و پایبندی تردید، ورود به مذاکرات هستهالمللی، و به ویژه در منطقه و حوزه پیرامونی خود، تالش نموده است. بیبین

داری در گرایی از یک سو، و مدارا و خویشتنبه نتایج توافقات به عمل آمده و نیز مقابله سرسختانه با تروریسم و فرقه

 آفرین برخی کشورهای مشخص، بهترین گواه بر صحتآمیز و تفرقههای تحریکبرابر محاسبات نادرست و سیاست

 ت.ترین نماد و عملکرد دولت من اساسالمی ایران و روشن های اصولی جمهوریسیاست

های جنابعالی در راه حصول این توافق مهم سپاسگزاری نموده و پیشاپیش از دستورات عالیجناب؛ مایلم از تالش

دارید، قدردانی نمایم. احترامات فائقه الزم و به موقعی که در جهت اجرای دقیق آن معمول می شایسته توأم با اقدامات

 9«اینجانب را پذیرا باشید.

 ـ آن هم شیطان بزرگ ـ وحانی در نهایت ادب و احترام با شیطانرگردد، جناب حسن همان گونه که مالحظه می

ان با منتقدان دلسوز داخلی که همواره با توهین، بی ادبی، تن ایشگوید! حال این را بگذارید در کنار سخن گفسخن می

های جدید علیه ، یک سری تحریم94تحقیر و تهدید همراه بوده است. دولت آمریکا قصد داشت تا در اسفند ماه 

ش شود ها منجر به تضعیف حسن روحانی و متحدینجمهوری اسالمی ایران وضع کند. اما از بیم آنکه مبادا این تحریم

ها را به پس از برگزاری انتخابات شکست بخورند، اعمال این تحریم 94و آنها در انتخابات مجلس و شوراها در اسفند 

های رسمی آمریکا و مقام»موکول کردند. در همین رابطه، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، در گزارشی نوشت: 

از حسن روحانی رییس جمهور ایران، که  ها بتواند منجر به حمایتحریماند که امیدوارند رفع تاروپا در خفا گفته

های ( دارند، شود. البته مقام94)اسفند 2016سختی را با جناح محافظه کار در انتخابات فوریه سال  متحدانش رقابت

ن کاخ ول دیپلماتیک بیها، به خاطر تحاند که تعویق در اجرای تحریمارشد آمریکایی به قانونگذاران این کشور گفته

 رغبتی کاخ سفید در اعمال تحریماند بر این باورند که بیهای پیشین آمریکا گفتهسفید و دولت ایران است. برخی مقام

یاسی ـ نظامی علیه ایران، به خاطر بیم از ضربه وارد شدن به آقای حسن روحانی است. این در حالی است که سران س

 10«اند.ای انتقاد کرده، به شدت از توافق هستهجناح اصولگرایان ایران

بینیم که مقامات آمریکایی نگران شکست خوردن جناح وابسته به حسن روحانی در انتخابات مجلس و در اینجا می

 بوده اند!  94شوراها در اسفند 

ای، توافق هسته»کرد:  ، در همایش امنیتی اسپن تصریح1395سازمان سیا، در تاریخ چهارم مرداد جان برنان، رئیس

آید، تقویت کرد. او باید دستاوردهای روتر به شمار میروحانی را که از دید ما بین عناصر فعال در ایران بسیار میانه

روها رقابت نهبیشتری داشته باشد تا حمایت بیشتری جلب کند؛ به این دلیل که در حکومت ایران بین تندروها و میا

های این کشور، پول به ها انتظار داشتند با آزاد شدن داراییمن این است که خب بسیاری از ایرانیوجود دارد... نگرانی 

  11«زندگی آنها سرازیر شود.

آورد و نسبت به تضعیف موقعیت به شمار می "میانه رو"بینیم که رئیس سازمان سیا، حسن روحانی را یک فرد می

ر و بی پرده رییس سیا از روحانی، سازمانی که معموال بی سروصدا پروژه کند! این حمایت آشکاوی ابراز نگرانی می

برد، تعجب بسیاری از ناظران سیاسی را برانگیخت. آنها از این موضوع که برنامه سیا های استکباری آمریکا را پیش می

ه وقتی رییس سیا با چنین در ایران چه بوده هم اظهارنظر کرده اند. اکنون این سوال وجود دارد ک 96برای انتخابات 

صحبت کرده و به نفع یک طرف رقابت وارد بازی شده، آیا به همین حمایت لفظی  96صراحتی درباره انتخابات سال 



بسنده کرده است؟ آیا سازمان سیا که سابقه کودتا در ایران را هم دارد، و در مقاطع مختلفی از زمان انقالب اسالمی تا 

شورمان توطئه و خرابکاری های بسیاری کرده، به همین یک جمله رئیس خود بسنده کرده کنون، علیه منافع ملی ک

نداشته است؟ پر واضح است که پاسخ این پرسش منفی است و از همین  96ای برای تاثیرگذاری در انتخابات و برنامه

اعالم برائت نکرده و مرزبندی  شود این است که چرا حسن روحانی از این اعالم حمایت آشکار،رو، سوالی که مطرح می

 12های خود را با دشمنان نظام مشخص نکرده است؟

توان بخش دیگری اکنون می»ای در روزنامه کیهان نوشت: ، طی مقاله96در همین رابطه، محمد ایمانی در فروردین 

، نگران سرنوشت سازمان سیااز پازل پیش رو را چید و به این پرسش پاسخ داد که چرا از وزیر خارجه آمریکا تا رئیس 

تر از این که دولت آمریکا، به تصریح توماس اند؟ کدام دستاورد قیمتیدولت روحانی ـ به ویژه در انتخابات ـ بوده

های ای بگیرد، وعدهمن ـ با یک غالف خالی از اسلحه ـ توانسته از دولت ایران امتیازات هنگفتی در حوزه هستهفرید

های بزرگ ملی یک ابرحریف آمریکا در منطقه به نام ایران، ظرف چهار سال هرز برود، و فرصتنسیه بفروشد، عمده 

خود، مدل  از طرف دیگر موجب تزریق دلزدگی و سرخوردگی و نارضایتی افکار عمومی ملتی شود که با انقالب بزرگ

اگر به توافق »رجی آمریکا بگوید بومی پیشرفت را ارائه کرد؟ بنابراین حق بدهید که جان کری در شورای روابط خا

جمهوری فرستیم و معلوم نیست در دور دیگر انتخابات ریاستای پشت کنیم، یک پیام به تندروها در ایران میهسته

شود؟ اما روحانی و ظریف که خود را در داند که در انتخابات چه میایران، چه بر سر روحانی خواهد آمد. چه کسی می

 « افتند.خطر انداخته اند، به نظرم به دردسر جدی می مذاکره با غرب به

تاخی رئیس سخنگویان دولت و وزارت خارجه، نه کمترین اعتراضی به این سخنان جان کری کردند و نه در برابر گس

 13وقت سازمان سیا، لب به اعالم انزجار و اعتراض گشودند.

نای آمریکا به خطر نیفتد، از مجلس س 96بات اردیبهشت مقامات دولت ترامپ، برای آنکه موقعیت روحانی در انتخا

های جدید علیه ایران را به بعد از برگزاری انتخابات ایران موکول کنند. در همین رابطه، خواهند تا تصویب تحریممی

ه دلیل نا را بسخبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت، قانون گذاران آمریکایی، پیگیری یک طرح تحریمی علیه ایران در 

 14یران، به تعویق انداخته اند.ا نگرانی ها از انتخابات ریاست جمهوری ماه می

های جدید را به تعویق انداخت، کورکر )دو ماه قبل از انتخابات(، بررسی تحریم 96وقتی سنای آمریکا در فروردین 

گذاری رسمًا وارد چرخه قانون یرانانویس تحریم جدید، قبل از انتخابات پیش»فت: کمیته روابط خارجی گرئیس

او نگفت طیف مذکور «. روها در انتخابات استها بر سرنوشت میانهنخواهد شد. علت، نگرانی اروپا از تأثیر تشدید تحریم

ها را به خاطر به خطر کرد تحریمکنیم. بلکه تصریح چنان محترم هستند که به خاطر آنها، مردم ایران را تحریم نمی

 کنیم. مذکور، به بعد از انتخابات موکول می افتادن طیف

های جدید را تصویب کند، تیلرسون وزیر خارجه ترامپ، ضمن تشکر از سنا گفت: پیش از آنکه سنای آمریکا تحریم

ما از عناصر داخلی در ایران که بتوانند »ها نیز گفت او در روز تصویب تحریم«. ها کار خوبی استاز نظر من این تحریم»

«. دانیم چنین عناصری در داخل ایران هستندطور که میکنیم. همانما در تغییر قدرت کمک کنند، پشتیبانی می به

کند نه دفع؛ چرا که از موضع ضعف با ها را جذب میها و تحریمدر واقع، قطب یکطرفه خوش بین به غرب، تهدید

 15نه تهدیدزدایی. است و شود و بنایش بر تنش زدایی به هر قیمتدشمن مواجه می



ر ایران، از د، رکس تیلرسون وزیر خارجه ترامپ، اعالم کرد که برای تغییر صلح آمیز رژیم 96خرداد  24در تاریخ 

کند. از سوی دیگر، سناتور کاتن جمهوری خواه نیز در ماه مرداد گفته بود عناصری درون حکومت ایران حمایت می

 در ایران تبدیل شود.  که سیاست آمریکا باید به تغییر رژیم

مت فعلی ایران، عالوه بر تیلرسون، برخی دیگر از مقامات دولت ترامپ نیز تأکید کرده اند که تا زمان سرنگونی حکو

توان شود. اما از سوی دیگر، از برخی تحلیل های رسانه های خارجی میاین کشور همچنان دشمن آمریکا محسوب می

ن روحانی ـ و تحلیل گران آمریکایی از سیاست حمایت از میانه روهایی مانند حس حمایت بسیاری از سیاست مداران

تواند به بسیاری از اهداف به جای تغییر رژیم در ایران ـ را استنباط کرد. چرا که با حمایت از روحانی نیز آمریکا می

  16خود دست پیدا کند.

انتخابات ایران شد و بعد  نکه چرا آمریکا منتظر نتیجهای»ای نوشت: رضا سراج، کارشناس مسائل سیاسی، طی مقاله

سبات ها را تصویب کرد، باید گفت آنها منتظر بودند فردی مانند آقای روحانی روی کار بیاید و چون در محااین تحریم

وانند آن را تند، میآنها، روحانی به حیات برجام نیازمند است، طبق محاسباتشان دیدند هر چقدر از ایران امتیاز بخواه

  17«ها و انتخاب مجدد روحانی وجود دارد.از دولت روحانی بگیرند، لذا یک رابطه معنادار بین تحریم

م که جان برنان، رئیس پیشین یقبالً دید»نویسد: ای میحسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز طی مقاله

به یک  تعهدات آمریکا در برجام عملی نشده است، بر ضرورت کمکسازمان سیا، ضمن اعتراف به این واقعیت که 

کند رو معرفی میجریان سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران و انتخاب مجدد آقای روحانی ـ که ایشان را میانه

مان را جمهوری دونالد ترامپ تصدی این سازکرد. مایک پمپئو، رئیس بعدی سازمان سیا، که با ریاستـ تأکید می

 "گوید و می برعهده گرفته بود نیز در اظهاراتی مشابه جان برنان، به ضرورت حمایت از آقای روحانی اشاره کرده

ر کیهان این دهمان روزها  "روحانی فردی است که نشان داده تمایل دارد ایران بار دیگر به جامعه جهانی بازگردد!

ها و اجرای برجام تن بدهد، و از سوی واهد و قرار نیست به لغو تحریمخنکته را پیش کشیدیم که آمریکا از یکسو نمی

 18«جمهوری آقای روحانی است.دیگر خواهان حمایت از ریاست

آنچه »گفت:  تیلرسون وزیر خارجه وقت آمریکا نیز در و اکنش به انتخاب مجدد حسن روحانی بیانیه ای صادر کرد و

ه تروریسم ایران ن یک دوره جدید در پیش دارد و باید از آن برای برچیدن شبکما امیدواریم این است که روحانی اکنو

 91«های تروریستی، استفاده کند.و پایان دادن به تأمین مالی شبکه

هایی که از نظر آنها یعنی وزیر خارجه آمریکا امیدوار است که آقای روحانی، به حمایت مالی جمهوری اسالمی از شبکه

ته دیدیم که جناب مانند حزب اهلل لبنان، حماس، جهاد اسالمی، انصاراهلل یمن و... پایان دهد. البتروریستی هستند، 

بله با تأمین مالی روحانی نیز با ارائه الیحه هایی مانند عضویت در کنوانسیون پالرمو، و کنوانسیون بین المللی مقا

 تروریسم، عمالً همان خواست مقامات آمریکایی را پیگیری کرد! 

ز ما تعریف کند باید اآن روزی را که آمریکا »یک بار دیگر کلمات امام خمینی )ره( را مرور کنیم. آنجا که می فرمایند: 

 «شود ما خیانتکاریم.عزا گرفت... اگر ]ازما[ خوب بگویند، معلوم می

 ها: پی نوشت
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 تهمت به نظام جمهوری اسالمی و تکرار اتهامات گروهک های ضد انقالب 

یی یکی از که گو ، سخنانی را بر زبان جاری ساخت96حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 

در جریان  1396اردیبهشت  18کند! روحانی های معاند با نظام جمهوری اسالمی ایران، سخنرانی میسران گروه

نان و غیورمردان اگر همه جوا»تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و در همدان، با حمله به رقبای انتخاباتی خود گفت: 

ای دانند عدهمه آنهایی که میاامنی، اختالف و تنش را در منطقه بیشتر کنند و هخواهند نو زنان بدانند که دومرتبه می

رویم. کسانی که خواهند آرامش کشور را برهم زنند ما برای ایجاد امنیت، آرامش و آزادی به پای صندوق رأی میمی

هزار خانم  750در دولت یازدهم ردند و ما ها را بیکار کهزار نفر از خانم 860در طول هشت سال هنرشان این بود که 

وق نبرد، بدانید در نفر را همراه خود به پای صند 11را مشغول به کار کردیم. اگر شما جوانان خانه بنشینید و هر نفر 

ای ها روزی در جلسهشناسم. اینها را میشناسید، من اینها را نمیروهای ما نیز دیوار خواهند کشید، شما اینپیاده

رو ایجاد کنند، همانطور که خواستند مردانه، زنانه در پیادهفته بودند در تهران در خیابان دیوار بکشند و میتصمیم گر

یران اعالم هم یکبار دیگر مردم ا 96در محل کار بخشنامه جدایی جنسیت زنانه، مردانه ایجاد کردند. اردیبهشت 

  1«لد بودند را قبول ندارند.م و زندان بسال فقط اعدا 38کنند، آنهایی که در طول می



است که  شاید کسانی بگویند که این یک مسئله خاص است، اما مسئله فراتر از یک مصداق خاص است. واقعیت این

ام عناصر ضد درجه تغییر کرده است. او در گذشته بارها خواستار اعد 180برخی مواضع مهم و مستند آقای روحانی، 

اره اعدام برخی ه انتخابات ـ و در حالی که چند ماه بود سازمان جالد منافقین، دربانقالب شده است. اما در بحبوح

کرد ـ ضمن متهم کردن نمایی میاعضای این گروهک تروریستی به حکم حضرت امام)ره(، تحریف تاریخ و مظلوم

 2نند.خواهند چوبه دار برپا کسال است می 38عملکرد نظام، ادعا کرد اینها 

دهیم آنها که در پی ما اجازه نمی»گوید: می 96اردیبهشت  19انی در استادیوم شهید شیرودی در روحانی طی سخن

دهیم گذاریم دو مرتبه تحریم را به ایران بازگردانید. ما اجازه نمیحصر ایران هستند، بر ملت ایران پیروز شوند. ما نمی

 3«د.بار دیگر فضای امنیتی را به ایران بازگردانییک

ن به حسن ای که خطاب اصلی آ، طی نامه سرگشاده1396اردیبهشت  20توکلی نماینده سابق مجلس، در تاریخ احمد 

ماند این روزها حوادثی رخ میدهد و مواضعی از دوم مقام رسمی کشور سر میزند که انسان می»نویسد: روحانی بود، می

دم که چون شما تی به آقای روحانی برادرانه تذکر دابه امام و شهداء چه بگوید! از روزهای نخست تبلیغات انتخابا

توانید هر حرفی را نامزدی هستید که در عین حال رئیس جمهور مستقر است، اگر به مصالح ملی مقید باشید، نمی

کرد که هیچ، حاال نبزنید. مقصودم از هر حرفی، خطاب به سایر نامزدها بود. متأسفانه وی نه تنها به این تذکر توجهی 

ا رها بینیم در هیئت یک اپوزیسیون، تیغ به روی نظام جمهوری اسالمی می کشد! کاش ما نبودیم و این استحالهمی

اد کرده است، به عبارات زیر که آقای رئیس جمهور در سخنرانی خود در همدان، ارومیه و کرمانشاه ایر .دیدیمنمی

 نگاهی بیاندازید )به نقل از خبرگزاری ها(:

خواستند پیاده روی یشما جوانان در خانه بنشینید، بدانید که در پیاده رو های ما هم دیوار خواهد بود. آنها ماگر »ـ 

 زنانه و مردانه ایجاد کنند، همانطور که در محل کارشان بخشنامه تفکیک جنسیتی را ایجاد کردند.

ل فقط اعدام و زندان بلد بودند، سا 38ر طول کنند آنهایی که دهم یکبار دیگر مردم ایران اعالم می 96ـ اردیبهشت 

 .را قبول ندارند

 منطق شما ممنوع کردن است و چیز دیگری ندارید. منطق شما هوچی بازی است و چیز دیگری ندارید. ـ

 .خواهیمخواهیم. ما آنهایی که پشت میز نشسته اند و حکم صادر کرده اند، نمیما انحصارگرایان را نمیـ 

 خواهند آرامش منطقه را برهم بزنند.ناامنی را به کشور بازگرداند و میخواهند می ـ

 ـ شما آنها را نمی شناسید، من آنها را می شناسم.

های اجتماعی خواستند شبکهسال اخیر می 4خواهند قدرت را بگیرند، در بدانید همه آنهایی که امروز آمده اند و می ـ

 را فیلتر کنند.

 «نزنید، آزادی خجالت می کشد.شما از آزادی حرف  ـ



کند که در مراسم تحلیف در مجلس شورای اسالمی، در برابر قرآن این سخنان را رئیس جمهوری با حرارت بیان می

انون قاز هرگونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که »مجید سوگند یاد کرده است که 

 «کند. اساسی برای ملت شناخته است، حمایت

تا کنون، دبیر شورای عالی  1368سال تمام، از مهر  28کند که این سخنان را رئیس جمهوری با حرارت بیان می

قبل از آن نیز  وامنیت ملی و عضو یا رئیس آن بوده است و ذیل مصوبات مرتبط با امنیت کشور را امضا و ابالغ کرده 

 .تی، مسئولیت داشته استاجرایی، نظامی و امنی در مناصب متعدد تقنینی،

رکرد نظام در اگر شما راست بگویید، با آن سابقه سطوح باالی امنیتی، در خیر و شر کا:به آقای روحانی باید گفت

توانید مدعی کسی باشید. و اگر این سخنان تهمت و توهینی بیش نباشد ـ که باالترین سطح شریک هستید و نمی

 ال شما!حکنید، وای به ان نظام بر زبان جاری میچنین است ـ که برای جلب رأی مخالف

ردم را رعایت مشما که با این سخنان، بخش عظیمی از مردم را طرفدار نامزدهایی با آن ویژگی ها می شمارید، حرمت 

گر امام اهستید؟ این است پاسداشت جمهوریت و مردمساالری؟  "جمهور"کرده اید؟ در این صورت جنابعالی رئیِس 

 ا مدارا و حلم رهبری نبود، شما جرئت تیغ کشیدن بر روی نظام را داشتید؟بود و ی

مید واهی که اآقای روحانی، شما، و مشاوران شما که چنین جمالتی را در ذهن و زبان شما قرار داده اند، به این 

فع کوتاه مدت احتمالی نتر از صدارتتان تداوم یابد، باید بدانید که: اوالً ضرر این سخنان، برای عاقبت شما به مراتب بیش

ن تصور در آن قدم آن برای جنابعالی خواهد بود و شما را در آغاز مسیری قرار خواهد داد که برخی از پیشنیان با همی

می را برایشان گذاشته اند، مسیری که بیش از آنکه خوشنامی و عاقبت بخیری برایشان داشته باشد، بدعاقبتی و بدنا

 رقم زد.

رسد. خودکامگی برای جلب فضای کشور را در مسیری قرار خواهد داد که بوی فتنه و آتش از آن به مشام میثانیاً: 

احساساتی کردن جوانان و طرفداران و برانگیختن نفرت نسبت به  نباید به قیمت رقیب هراسی، دیو و دلبرنمایی، رأی،

سرمایه اجتماعی  وده های مردم تمام شود. هزینه کردن ازرقیبان و طرفداران آنها، و در نهایت به جان هم انداختن ت

ریبانه و عده ، عده ای با وعده های مردم ف1388کشور برای پیشبرد منافع فردی، خطایی نابخشودنی است که در سال 

ل زحمت در حا ای دیگر با طغیان در مقابل قانون و نظام، به آن دست زدند و زخمی را ایجاد کردند که آثار آن به

 بهبود است.

های دفاعی رد سیاستثالثاً: به دلیل مناصب متعدد شما از اول انقالب تاکنون، هرگونه اظهار نظر خالف واقع شما در مو

ها پیش از آنکه داعش به آتش و قضایی کشور در گذشته در مبارزه با داعش های داخلی، منافقین کوردلی که سال

که زنده بودند،  راه پیش قدم شدند و پوست سر مردم کوچه و بازار را در حالی زدن و مثله کردن روی بیاورد، در این

افروزی  کندند؛ و هرگونه اظهار نظر خالف واقع شما در امور بین المللی، که منافع نظامی و تجاری خود را در آتشمی

عنوان گواهی نظام علیه خودش  تواند بهکنند، میو بمباران ملل بی دفاع و کم دفاع به بهانه های مجعول دنبال می

ظلوم شود؛ چرا متوسط معاندان ایران استفاده شود و زمینه ساز محدودیت ها و اقدامات جدید علیه این نظام و مردم 

 4«کند!!که این سخنان را رئیس جمهور مستقر ابراز می



ر جریان انتخابات ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی و دوستانشان د»نویسد: ای میحسین شریعتمداری نیز طی مقاله

ه روحانی رأی ! بسنده نکردند، بلکه توهمات دیگری نظیر اینکه اگر ب"یا جنگ یا روحانی"دوازدهم به القای توهم 

گناه مشغول سال گذشته به اعدام و زندانی کردن افراد بی 38کشد! و یا طی روها دیوار میندهید، طرف مقابل در پیاده

های مشابه دیگری از همین دست را نیز پیش کشیدند که با تأسف باید گفت؛ خالف واقع بود و نمونه بوده است!... و

  5«برای ترساندن مردم و جلب آراء آنان طراحی شده و به میدان آمده بود.

ی سخن اگرچه درباره آقای روحان»نویسد: شریعتمداری طی مقاله دیگری در مورد سخنان و مواضع آقای روحانی می

د. پرسش ناهاست ولی مخاطب این نوشته اعضای کابینه و روحانیونی هستند که تمام قد به حمایت از ایشان برخاست

الب بوده است را این است که آیا آن بخش از نظرات اعالم شده آقای روحانی را که در نفی برخی از مبانی نظام و انق

نه ـ از میان چند نمونه ـ آیا شما آقایان نیز مانند آقای روحانی عنوان یک نموکنند؟! مثاًل و فقط بههم تأیید می

گناه مشغول بوده ساله خود به زندانی کردن و اعدام افراد بی 38معتقدید که جمهوری اسالمی ایران در طول حیات 

ای اشت وارونهداست؟! ممکن است بفرمائید منظور ایشان اعدام و زندانی کردن مجرمان بوده است! که در این صورت بر

سال گذشته با عنوان یک اقدام زشت و پلشت 38اید، چرا که آقای روحانی از اعدام و زندانی کردن افراد طی ارائه داده

گذار و آدمکش و یا زندانی کردن فالن سارق و آمیز یاد کرده است وگرنه اعدام فالن قاتل یا تروریست بمبو جنایت

آنکه بخواهد، دیگران که جای اعتراض ندارد، آیا غیر از این است؟ آقای روحانی بیمتجاوز به جان و مال و ناموس 

حالی است که  اسالم، انقالب، حضرت امام راحل)ره( و تمامی مسئوالن نظام را به جنایت متهم کرده است! و این در

عای خود صادق این اگر در ادسال گذشته یکی از مسئوالن بلندپایه امنیتی کشور بوده است. بنابر 38خود ایشان طی 

تواند آور است که با وجود این ادعا چگونه میباشد، بدیهی است که خود ایشان از اتهام جنایت مبرا نیست و تعجب

اظهارات  شما آقایان شاهد بودید که !حضور خود در جایگاه ریاست جمهوری کشور را توجیه کرده و توضیح بدهد؟

پسند از نظام اسالمی و حیات له به مبانی اسالم و انقالب و ارائه تصویری وارونه و دشمنمورد اشاره آقای روحانی درحم

های رفت، بالفاصله با استقبال گسترده دشمنان تابلودار انقالب، گروهساله آن، همانگونه که انتظار می 38طیبه و 

سال  38ی روحانی آنچه را که آنان طی کش و... روبرو شد، چرا که آقاسعود کودکتروریستی، رژیم صهیونیستی، آل

نشانده داخلی خود در پی القاء آن بودند، بر زبان آورده بود. پرداز و عوامل دستهای دروغگیری از رسانهگذشته با بهره

آور نیز آن را دور از انتظار و تعجب سی وابسته به دولت انگلیسبیای زشت و پلشت بود که حتی شبکه بیماجرا به اندازه

هم یک بار دیگر مردم ایران  96اردیبهشت »کند که؛ سی ابتدا این سخن آقای روحانی را نقل میبیبی .کندارزیابی می

ه به و سپس با تعجبی آمیخت« سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، قبول ندارند38کنند آنهایی را که در طول اعالم می

مله حسن روحانی باشد. او که خود در طول چهار دهه ین جاکرد که گوینده کمتر کسی باور می "گوید؛ زدگی میذوق

های قضایی نظام جمهوری اسالمی های باالی امنیتی داشته، نه تنها رقیب، که بخشی از سیاستگذشته همواره پست

اش در همدان هدف قرار داده بود... همان موقع بود که به نظر آمد حسن روحانی شمشیر مبارزه را در سخنرانی

  "را از رو بسته است! انتخاباتی

جائی است ولی نه در این مورد خاص، تواند مالک باشد که البته سخن بهممکن است بگوئید اظهارنظر دشمنان نمی

کنند که ایشان همان سخنی را بر زبان آورده که ما ـ یعنی چرا که آنها در استقبال از اظهارات آقای روحانی تأکید می

ورزیم! به بیان دیگر، آقای روحانی سخن و نظر دشمنان را تکرار هاست بر آن تأکید میسال دشمنان اسالم و انقالب ـ

های کرده است، نه آن که آقای روحانی مطلب متفاوتی گفته و مورد استقبال دشمنان قرار گرفته باشد! و یا رسانه



قای روحانی با اظهارات نسنجیده خود، ای دیگر مطرح کرده باشند. آدشمن اظهارات ایشان را تحریف کرده و به گونه

ساله نظام را به ظلم و جنایت متهم کرده است. این اظهارات برای دشمنان این مرز و بوم یک دستاورد بزرگ!  38عمر 

ای وارونه آید و جای دهها میلیارد دالر که همه ساله برای مقابله با ایران اسالمی و ارائه چهرهو بادآورده به حساب می

آور دیگر اظهارات آقای روحانی، پیام کند ! و البته ماجرا، فراتر از این است و بخش تأسفکنند را پر میآن هزینه میاز 

شود. توضیح آن که ادعای مورد اشاره آقای روحانی ـ و خاصی است که ـ خواسته یا ناخواسته ـ به بیرون مخابره می

تواند خدای نخواسته این پیام ای دشمنان بیرونی و گوش خوابانیده، میبرخی دیگر از سخنان هنجارشکنانه ایشان ـ بر

را نیز در خود داشته باشد که جناب روحانی اعتقاد چندانی به انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن ندارد و با عرض 

مواضع و عملکرد ایشان  ای نیز دشمن از برخیتعجب نکنید، در آغاز مذاکرات هستهت! پوزش، به آسانی قابل معامله اس

ارزیابی غرب از  "نوشت  - 1392مهر ماه  - 2013برداشت مشابهی داشت تا آنجا که وبسایت رادیو فرانسه در اکتبر 

وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش منافع ملی کشورش 

کند و در همان حال قیمت فروش اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده را دشوارتر می بندیداند. برپایه این جمعمی

ساله انقالب  38برداشت رادیو فرانسه در حالی بود که هنوز آقای روحانی با این صراحت عمر  "را کمتر خواهد کرد!

یر ایشان برای دشمنان این تلقی را در ولی اظهارات اخ !اسالمی و نظام برخاسته از آن را اینگونه زیر سؤال نبرده بود

روبرو هستند و به طور طبیعی، دولتی با این خصوصیات را آماده باج اعتقاد به انقالب اسالمیپی دارد که با دولتی بی

البته بدیهی است که اگر وحشت دشمن از مردم پاکباخته و رزمندگان  .کننددادن و فروش منافع ملی مردمش تلقی می

کرد، درازی به ایران اسالمی تردید نمیای در دستنظامی مثال زدنی کشورمان نبود، به یقین لحظه آمادگیاسالم و 

دانند که در آن صورت طرف مقابل آنان، آقای روحانی، دولت وی، و مشاوران ایشان نیستند، ولی دشمنان به خوبی می

اند. مردمی که اکثریت ها سیلی خوردن از آنان را تجربه کردهروبرو خواهند بود که آمریکا و متحدانش باربلکه با مردمی

  6«دهندگان به آقای روحانی نیز در شمار آنها هستند.قاطع رأی

دشمنان کشور ایران، به دنبال براندازی نظام جمهوری »دارد: آیت اهلل عباس کعبی نیز در همین زمینه اظهار می

ار خود دارند. کنفوذ در بدنه اجرایی و مجلس شورای اسالمی را در دستور اسالمی هستند و برای رسیدن به این هدف، 

سال اعدام متهم  38ام را به فقیه نیستند و نظنوعی خواستار والیتگویند، به افرادی که به نفع سران فتنه سخن می

 7«کنند.می

فت که بی گهمان چیزهایی را می در واقع باید گفت که جناب روحانی، در طی تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری، 

کردند! در واقع، ایشان برای لجن پراکنی های گروهک های ضد انقالب بی سی، صدای آمریکا و رادیو اسرائیل، بیان می

 کرد.و دشمنان خارجی جمهوری اسالمی ایران، خوراک تبلیغاتی فراهم می

گر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ، پیش نویس گزارش گزارش96مرداد سال  23در همین رابطه، روز 

های وابسته به جریان احمدیه )مشابه فرقه بهایی در منتشر شد. عاصمه جیالنی جهانگیر، وکیل پاکستانی و از چهره

های ارتباطی خاص با سازمان های بهایی و تشکیالتی موسوم به شورای ملی مقاومت )بازوی پاکستان( که دارای کانال

دهه  4سازمان منافقین( است، به عنوان گزارشگر ویژه، آن گونه که قابل انتظار بود، کیفرخواستی را که در  سیاسی

های ضدانقالبی چون سلطنت طلبان های تجزیه طلب و جریانگذشته گروهای منحرفی چون منافقین، بهاییان، گروه



ده بود تا نشان دهد به عنوان بازیچه و عامل دولت علیه جمهوری اسالمی تبلیغ کرده اند، به عنوان گزارش ارایه کر

 ایاالت متحده، در دشمنی با جمهوری اسالمی ایران، حتی چند گام هم از احمد شهید )سلف خود( فراتر رفته است.

شود، یک واقعیت تلخ و نمایی های مطلقی که در این به اصطالح گزارش دیده میفارغ از همه دروغ های گزاف و سیاه

 باالی حکومتی ایران برانگیز در این متن وجود دارد که همانا استناد یا بهره گیری از برخی اظهارات مقامات بعضاً تأمل

ر ـ حسن است. به طور خاص، در جای جای این گزارش به صورت مستقیم و غیرمستقیم پاره ای اظهارات رییس جمهو

دم ایران قرار گرفته گشایی عاصمه جهانگیر با نظام و قاطبه مر روحانی ـ، در ایام رقابت های انتخاباتی، دستمایه عقده

ضاء هم در قمع االسف، این استنادجویی به برخی سخنان آقای روحانی آن اندازه روشن بود که رییس دستگاه  است.

ی، در بخش ی قضایشهریور، در جلسه مسئوالن عال 6سخنانی گالیه آمیز به آن اشاره کرد. آیت اهلل آملی الریجانی در 

 120سازمان ملل، این گزارش پایانی سخنان خود با اشاره به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به مجمع عمومی

م معاندین و هر آنچه را تما»بندی را گزارشی علیه جمهوری اسالمی، به ویژه دستگاه قضایی خواند و اظهار کرد: 

های پس از انقالب به زبان آورده اند، به شکل تلخیص شده ن طی سالهای ضد انقالب و منافقیمخالفین نظام، گروه

 وتوان در این گزارش مشاهده کرد. البته این گزارشگر ویژه، از منشور حقوق شهروندی که دولت روحانی تهیه می

ظام را داشت، های نمنتشر کرده و همچنین سخنان رئیس جمهور در دوران انتخابات که حالت گالیه و انتقاد به دستگاه

  8«استقبال کرده است.

که شعار  مردم باید اعالم کنند»روحانی همچنین در جمع مردم یزد، برای ترساندن مردم از جنگ، اظهار داشت: 

خواهند یا گرایی، و باید مشخص کنند که عزت کشور را میخواهند یا شعور را، و به خردورزی توجه دارند یا خرافهمی

بحث بر سر این  »آقای روحانی طی اظهاراتی در قزوین نیز دوباره مردم را از جنگ می ترساند:  9«!راسایه شوم جنگ 

ی خواهیم مسیر آزادی بیان را ادامه دهیم یا نه و آیا از امروز به بعد باید باز هم فضااست که آیا از امروز به بعد، می

یا امروز فضای جامعه ما باید بازتر شود یا فضای جامعه آاست که ها برگردد یا نه؟ و بحث بر سر این امنیتی به دانشگاه

خواهیم دو مرتبه تقابل با جهان آغاز شده و به گذشته برگشته و بسته گردد. اساس بحث بر سر این است که آیا می

 10«با جهان ادامه دهیم؟ مند یا سازنده راخواهیم فضای تعامل عزتسایه شوم جنگ به کشور برگردد؟ یا می

رئیسی بکار گرفته شد،  آقایای که علیه ترین حربهو اصلی مهمترین»گوید: حسین شریعتمداری در همین زمینه می

های بیگانه آور ـ که از پشتیبانی گسترده رسانهترساندن مردم از سایه جنگ بود! دولت در اقدامی غیراخالقی و تعجب 

جمهوری ریاست والند که اگر به روحانی رأی ندهند و آقای رئیسی بهنیز برخوردار بود ـ، اصرار داشت به مردم بقب

 11«برسد، باید در انتظار جنگ و حمله نظامی آمریکا باشند!

ر است نه جناب روحانی در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری، نشان داد که برای دست یابی مجدد به قدرت، حاض

این خاطر است که  ند، بلکه از هر شیوه غیر اخالقی نیز استفاده کند. بهتنها به نظام جمهوری اسالمی ایران تهمت بز

نانی در ، طی سخ96آذر  16حجت االسالم سید حمید روحانی، محقق و پژوهشگر تاریخ انقالب اسالمی، در مراسم 

رأس کار  امروز در کشور کسانی در»گوید: دانشگاه ولیعصر رفسنجان، با اشاره به عملکرد جناب حسن روحانی می

ین اخواهند اهداف و آرمان امام و شهدا را به طور کلی از بین ببرند... من در عمر خود ندیدم که کسی هستند که می

 12«یده بگیرد.قدر دروغ بگوید و مردم را فریب دهد و به انقالب پشت کند به نظام اسالمی پشت کند و شهدا را ناد



دهند، می فرمایند: خنرانی های خود به مردم دروغ گفته و آنان را فریب میپیامبر اکرم )ص( در مورد کسانی که با س

  13«ترسناک ترین چیزی که از آن بر امت خود می ترسم، منافقی است که سخنور و زبان باز باشد.»

ی که گوید؛ هنگامانسان دورو و منافق سه نشانه دارد: هنگامی که سخن گوید دروغ می»و در جای دیگر می فرمایند: 

  14«کند.مانتی به او سپرده شود در آن خیانت میاکند؛ و هنگامی که دهد خلف وعده میوعده می

شود، دروغ است. و هنگامی که بنده ای دروغ گفت، فاجر کاری که به دوزخ منتهی می»و همچنین می فرمایند: 

  15«شود.میگردد و هنگامی که کافر شد، وارد دوزخ یمشود و چون فاجر شد، کافر می
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 تخلفات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری 

، تخلفات گسترده ای چه قبل از انتخابات و چه در حین انتخابات، از سوی مجریان و 96در انتخابات ریاست جمهوری 

ولت روحانی صورت پذیرفت که در تاریخ انتخابات های پس از پیروزی انقالب اسالمی، بی سابقه بوده است. مسئولین د

، 96اردیبهشت  18شود: ستاد دانشجویی حجت االسالم رئیسی، در تاریخ در اینجا به برخی از این موارد اشاره می

ای به شورای نگهبان انتخاباتی در روستاها، طی نامهیعنی حدود یازده روز قبل از انتخابات، پیرامون تخلفات گسترده 

االسالم رئیسی، با نظر به پایش فضای انتخاباتی روستاهای کشور توسط ستادهای طلبگی و دانشجویی حجت»نوشت: 

کمال تأسف متوجه رفتارهایی خالف قانون و اخالق شدیم که شائبه تخلف انتخاباتی در سطحی گسترده را در اذهان 

های واصله، متأسفانه در روزهای اخیر شاهد ارعاب و تهدید روستاییان عزیز توسط ورده است. بنا بر گزارشپدید آ

ها با اعالم آن که رأی ندادن به رئیس جمهور مستقر، باعث قطع ایم. برخی دهیاریمتولیان برگزاری انتخابات بوده

اند. فراگیری فضای انتخابات به صورتی گسترده برآمدهبودجه و امکانات روستایی خواهد شد، در تالش برای مهندسی 



ای نابخردانه به دنبال سوءاستفاده از امکانات این اقدام نامبارک، آن گونه که از قرائن موجود پیداست، آن است که عده

 1«دولتی هستند و قصد دارند آراء مردم را مهندسی کنند.

ای، درباره تخلفات انتخاباتی اژهاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنیسه روز قبل از برگزاری انتخابات نیز حجت 

ن و رؤسای ادارات نفر از مدیران دولتی و اجرایی اعم از استانداران، فرمانداران، بخشدارا 60تاکنون بیش از »گفت: 

 .است رسیدگی دولتی، تخلفات انتخاباتی داشتند که پرونده آنها به محاکم و دادگستری ارجاع شده و در حال

یگر واصل شده دوی گفت: متاسفانه تخلفات برخی از مجریان، مسئوالن و مدیران دولتی، ستادهای انتخاباتی و افراد 

  2«که مواردی مجرمانه بوده و با ارجاع به دادگستری، در دست رسیدگی است.

لگرامی پر مخاطب، تیار گرفتن کانال های یکی دیگر از تخلفات مسئولین دولتی، استفاده از امکانات دولتی برای در اخت

دشمن »ر داشت: به نفع روحانی بود. عزت اهلل ضرغامی، در مجمع مردمی نیروهای انقالب اسالمی، در این زمینه اظها

های زیادی دارند و بسیاری از صفحات از یک سو و جناح رقیب از سوی دیگر، برای استفاده از فضای مجازی برنامه

پس از آن، خبرگزاری تسنیم به نقل از کانال « اند.هایی داشتهداری کرده و با مدیران آنها هم رایزنیمجازی را خری

ر شکن، در تصاویری از حضور محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور، و علی جنتی، وزیر سابق ارشاد، دخط

ان علی اصغر احمدی رئیس ستاد داد. در این میهای تلگرامی خبر جلسه هماهنگی انتخاباتی با مدیران برخی کانال

ه استمرار اقدامات بسنده کرد تا حامیان دولت با حاشیه امن ب« تذکر»انتخابات کشور نسبت به چنین اقداماتی تنها به 

وحانی را خود در فضای مجازی بپردازند. این مسوول ستاد انتخابات ریاست جمهوری که در سفرهای استانی حسن ر

های تلگرامی، تبلیغ اگر دیدار معاون رئیس جمهور با مدیران کانال»کند، در همین راستا اظهار داشت: میهمراهی 

 3«برای شخص خاص باشد، جای تذکر دارد.

ال تلگرامی را دو هزار کان حاکی از آن بود که یکی از معاونان وزرا گفته بود که ما در این انتخابات،نیز ها برخی گزارش

 رخی را نیز درست کرده و راه اندازی کردیم. خریدیم و ب

دولت با کمال »نویسد: می 96اردیبهشت  27ای به تاریخ احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی نامه

تر از آن را مرتکب نشده باشد. از دخالت تر و گستردهجسارت تخلفی نیست که به دولت قبل نسبت داده باشد و زشت

در  نمیلیونی به دهیاراهای رسمی دولتی تحت عناوین رسمی در انتخابات، تا وام دهو مقامات و دستگاه پروای وزرابی

ون یارانه آنِها قطع این ایام، از توزیع سود سهام عدالت، تا اعالم پیامکی برقراری مجدد یارانه به کسانی که طبق قان

ترین رفتار را داشته باشد و ای زیر عَلَم اعتدال، افراطیدسته بار دیگر. اگر فردی با همکاریشده بود، و تخلفات تأسف

کننده نیست؟ آیا اینان شایسته ترین اقدامات غیرقانونی پروا نکند، نگرانزیر عََلم دموکراسی و قانون از ارتکاب زشت

  4«اند؟اعتماد و ریاست بر جمهور مردم

ای را برای در چند ماه نزدیک به انتخابات توان قابل مالحظهدولت »نویسد: ای میحسین شریعتمداری نیز طی مقاله

مقابله با رقبای انتخاباتی به صحنه آورده بود تا آنجا که با نقض صریح و آشکار قوانین موجود، بسیاری از وزرا، معاونان، 

شده بود. اظهارات برخی وزرای های در اختیار، به ستاد انتخاباتی دولت تبدیل استانداران، فرمانداران، بخشداران و رسانه

طلبد. و این در ای میگیری که نه فقط غیرقانونی بلکه بیرون از دایره اخالق بود نیز، فصل جداگانهدولت به هنگام رأی



مداری ایشان باعث شده گرایی و اخالقای نداشت، بلکه قانونحالی است که آقای رئیسی نه فقط از این امکانات بهره

 5«.اده از حداقل امکاناتی را که در اختیارش بود نیز بر خود ممنوع و حرام کندبود که استف

انتخابات دوازدهمین »نویسد: می 96روزنامه کیهان طی گزارشی در مورد تخلفات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری 

رای انکار آن و کسی را یا دوره ریاست جمهوری با تمام فراز و فرودهای آن به اتمام رسید ولی آن چه که مشخص شد

است،  ای از تخلفات انتخاباتی است که تاکنون و در ادوار گوناگون برگزاری انتخابات بی سابقه بودهنیست حجم گسترده

ود نجابت تاکید بر این واقعیت ضروری است که معترضان به تخلفات گسترده دولت یازدهم در پیگیری اعتراضات خ

د خودداری انجام دادن 88ن جامعه آنچنان که مدعیان اصالحات و اصحاب فتنه در سال بخرج داده و از ملتهب کرد

 اند، این نجابت نباید مانع رسیدگی نهادهای مسئول از جمله شورای نگهبان به تخلفات شود و نتیجه بررسیکرده

شوراهای  پنجمین دوره اعتراضات بایستی به اطالع عموم مردم برسد. دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و

از آن چنین پساردیبهشت برگزار شد که پیش از انتخابات، در هنگام برگزاری و هم 29اسالمی شهر و روستا در حالی 

عترضان است دولتمردان یازدهم مرتکب تخلفات بسیار و عدیده ای شده بودند که پیگیری این تخلفات خواسته جدی م

به  88 خرداد 22حات و اصحاب فتنه که پس از شکست و ناکامی در انتخابات معترضانی که برخالف مدعیان اصال

شور تحمیل خیابان ها ریخته و امنیت مردم را به مدت نزدیک به هشت ماه سلب و خسارت های جبران ناپذیری به ک

 کنند.یری مییگکردند، نجابت بخرج داده و اعتراضات خود را تنها از طریق مراجع قانونی و بخصوص شورای نگهبان پ

میلیونی 100قه آخرین خبرها در این زمینه حاکی است یکی از مدیران کل آموزش و پرورش بازداشت شده و با قرار وثی

های استان در حال حاضر آزاد است و در همین راستا مدیران دو منطقه آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان

 اند.تهران احضار شده

ر شد اردیبهشت خبری منتش 23: عصر روز شنبه راکز دولتی به ستاد انتخاباتی روحانیتبدیل دستگاه ها و م

باشد، با فرمانداران و اصغر احمدی، معاون سیاسی وزیر کشور، که رئیس ستاد انتخابات نیز میمبنی بر اینکه علی

و در دفاع  ت ریاست جمهوریبخشداران استان خراسان رضوی دیدار کرده است. احمدی با حمله به نامزدهای انتخابا

درصد  96صفت هستند و درصد زالو 4سال وجود دارد اینکه  38گویند فقر در ایران بعد از می»از روحانی گفته بود: 

 «اند.بدبخت و بیچاره

ار یک تخلف آشک ورود یک مقام رسمی در برگزاری انتخابات به دفاع از نامزد دولت و سخن گفتن علیه نامزدهای دیگر،

اردیبهشت( در دومین گردهمایی جوانان  14روانچی معاون وزیر امور خارجه، )پنجشنبه شد. مجید تختمحسوب می

ای پرداخت. حضور جمهوری، به بیان دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه هستهروحانی کاندیدای انتخابات ریاستحامی

ح دولت، در حالی است که بر طبق قانون انتخابات انی وی در مدروانچی در گردهمایی ستاد روحانی و سخنرتخت

ها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا های دولتی و نهادها و اعضای آنها و ارگانریاست جمهوری، ادارات و سازمان

اعالم  اریخیک از نامزدهای انتخاباتی اعالمیه، اطالعیه و پالکارد بدهند و انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تعلیه هیچ

 رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از سوی دولتمردان خالف قانون است.

از سوی دیگر در حالی که وزارت امور خارجه که مسئولیت سنگینی در دفاع از حقوق ملت ایران بر عهده دارد، در 

کند، در ایام ئیتری و گالیه محترمانه بسنده میهای مکرر آمریکا به فشار ایمیلی و پیام تومقابل گستاخی و عهدشکنی

های طوالنی و تندی علیه دیگر نامزدها های انتخاباتی در نقش روابط عمومی ستاد انتخاباتی حسن روحانی، بیانیهرقابت



م و منتقدان منتشر کرد. اما جالب توجه اینکه وزیرخارجه در یکی از روزهای تبلیغات، نامزد ریاست جمهوری دوازده

 را در سفر انتخاباتی به اصفهان همراهی کرد و در توجیه این اقدام گفته شد آقای ظریف مرخصی گرفته است! 

د، بلکه دیگر البته این تنها وزیر خارجه و دیپلمات های این دولت نبودند که دست به تخطی آشکار انتخاباتی زدن

ه های انتخاباتی در دفاع از روحانی صادر کرات بیانیه ها و جوابیهای انتخاباتی، به وزیران کابینه نیز در حین مناظره

رشاد دولت، پیش اکردند تا نشان دهند قانون برای آنان پشیزی ارزش ندارد. در این بین سید رضا صالحی امیری، وزیر 

خشونت  وی از رأی گیری در اظهارنظری توهین آمیز خطاب به حامیان حجت االسالم رئیسی، آنها را حامی تند رو

سن روحانی حخطاب کرد. وی همچنین در زمان انداختن رأی خود در صندوق، در اقدامی تبلیغاتی، برگه رای خود به 

، که این روزها به دلیل را در مقابل دوربین های تلویزیونی گرفت. در ادامه نیز علی ربیعی وزیر کار رفاه و امور اجتماعی

ف تهران، ضمن مختلف کارگری قرار دارد، با حضور در یکی از کارخانه های اطراافزایش بیکاری مورد انتقاد جوامع 

را جلوی دوربین خوش و بش با کارگران، رأی خود را به صورت علنی به حسن روحانی داد و در اقدامی تبلیغاتی آن 

 گرفت.

حسن روحانی  عکس با هوادارانبیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت نیز با حضور در حسینیه جماران، ضمن انداختن 

 در مقابل محل شعبه اخذ رأی، به صورت علنی رأی خود را در حمایت از حسن روحانی به صندوق انداخت.

ظری توهین عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی نیز ضمن دادن رأی علنی و تبلیغاتی به حسن روحانی، در اظهارن

ارد. انتخاب ه نظرم این بوده که این انتخابات یک ویژگی پیچیده ای دهموار»آمیز خطاب به کاندیدای رقیب گفت: 

 «بین خوب و خوبتر نیست، بلکه انتخاب بین راه و بیراهه است.

یر اطالعات نیز وزیر بهداشت نیز به صورت علنی و در برابر دوربین خبرنگاران رأی خود را به حسن روحانی داد و وز

ای رأی دادن به رأی در برابر دوربین های خبری، تاکید کرد که خودکار بنفش را بردر اقدامی تبلیغی، در زمان اخذ 

 من بدهید!

شان تذکر دادند و عنوان کردند که وزیر در مورد تخلفات انتخاباتی 6این تخلفات باعث شد که نمایندگان مجلس به 

 ت نباید بر له یا علیه کاندیدایی تبلیغ کنند.انتخابا جمهوری، مجریان و ناظرانقانون انتخابات ریاست 73براساس ماده 

گیری دوازدهمین دوره : در حالی که بیش از چندین ساعت از آغاز رایتخلفات متعدد در حین برگزاری انتخابات

متعددی از  انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا نگذشته بود، تخلفات

اندرکاران اجرایی انتخابات گزارش شد: عدم رعایت عدالت در اعالم اسامی نامزدها، عدم صدور و دستسوی مسئوالن 

االسالم رئیسی االسالم رئیسی، جلوگیری از ورود ناظران دارای مدرک نظارت حجتکارت ورود به صندوق ناظران حجت

دون مهر، و فعالیت ونی به نفع دولت، پخش تعرفه ببه صندوق، شروع به کار همراه با تاخیر در برخی شعب، تبلیغ غیرقان

 جمهور مستقر، از جمله این تخلفات بود.ستادهای رئیس

اندرکاران انتخابات با رفتارهای غیرقانونی همچون بستن دستبندهای سبز و بنفش و نوشتن همچنین بعضی از دست

 کردند.ام به تبلیغ برای وی میجمهور مستقر، اقدسواد بدون اذن آنها به نام رئیسرأی افراد بی



های بدون مهر توزیع االسالم رئیسی بر سایر نامزدها فزونی داشت نیز تعرفهدر برخی شعب شهرهایی که آراء حجت

 شده بود که در ادامه به خاطر نداشتن مهر، باطل شدند.

جمهور روز انتخابات، ستادهای رئیسصبح روز پنجشنبه بوده است، در  8نونی تبلیغات تا ساعت رغم اینکه فرصت قاعلی

 کنند.مستقر همچنان باز بوده و اقدام به پخش سرود کرده و هواداران در مقابل آن تجمع می

ای خطاب به اعضای هیئت نظارت بر االسالم رئیسی نیز روز جمعه نامهستاد انتخاباتی حجت علی نیکزاد، رئیس

 33گونه که مستحضرید ماده احتراماً همان»رد. در این نامه آمده است: دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری منتشر ک

حال حاضر از  قانون انتخابات ریاست جمهوری مصادیق ارتکاب جرم در روند انتخابات را برشمرده است، اما آنچه در

رسد یمنظر ارتکاب این مصادیق با مدرک و سند مضبوط قابل ذکر است، از حد گزارش و شکایت گذشته است و به 

 «دار است.محتاج ورود و برخورد جدی هیئت محترم نظارت جهت جلوگیری از ادامه این روند تخلفات دامنه

االسالم رئیسی تا تخلفاتی همچون عدم اعالم شهرت حجت»نیکزاد در ادامه برخی از این تخلفات را نام برده است: 

های اجرایی و طرفداران مردم، حضور غیرقانونی و تبلیغ هیئت ، تحویل تعرفه بدون مهر قابل ابطال به15حدود ساعت 

ور در شعب دولت مستقر، عدم صدور کارت حضور ناظران در شعب اخذ رأی، جلوگیری از ورود ناظران دارای کارت حض

 «اخذ رأی، عدم شروع به کار شعب اخذ رأی در ساعت مقرر و...

ای به آیت اهلل احمد جنتی، ضمن ابراز اعتماد و اطمینان به ر نامهحجت االسالم سید ابراهیم رئیسی، صبح یکشنبه د

د. وی به شاردیبهشت ماه  29شورای نگهبان، خواستار رسیدگی به برخی تخلفات در قبل و حین برگزاری انتخابات 

 ت.صفحه ای، صدها صفحه مستند را در چندین مجلد برای شورای نگهبان ارسال کرده اس 3همراه این نامه 

الناس بودن آرای مردم، خواستار رسیدگی دقیق هیئت نظارت بر انتخابات به حجت االسالم رئیسی ضمن تاکید بر حق

 این تخلفات، تا حصول نتیجه قطعی شده است.

ای به حجت االسالم والمسلمین منتظری، خواستار علی نیکزاد رئیس ستاد مرکزی سید ابراهیم رئیسی نیز در نامه

 .ن کل کشور به تخلفات گسترده در برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شدرسیدگی دادستا

حاوی صدها مورد عکس  DVDک حلقه یای از تخلفات و به همراه این نامه یک جلد گزارش مستند به ضمیمه گزیده

 و فیلم در این زمینه برای قوه قضائیه ارسال شده است.

ای خطاب به شورای نگهبان، خواستار رسیدگی دقیق هیئت حوزه علمیه قم نیز در بیانیه سه هزار نفر از طالب و اساتید

 6«نظارت انتخابات به تخلفات و برخورد با مسببان آن شدند.

تخلفات گسترده و اثرگذار »با صدور بیانیه ای اعالم داشت:  96خرداد  7جبهه پایداری انقالب اسالمی نیز در تاریخ 

 8بایست به آنها توجه کرد. در این انتخابات متأسفانه از القای دروغ جمله مسائل مهمی است که می انتخاباتی نیز از

ها و روستاها به قطع امکانات آن مناطق درصورت ساله بودن مدت ریاست جمهوری در ایران و تهدید مردم شهرستان

حساب و کتاب ین مربوطه، پخش کردن بیها توسط مسئولکم بودن آرای کاندیدای دولت مستقر در صندوق آن حوزه

پول بین فرمانداران و دهیاران، و ترساندن مردم از وقوع جنگ در صورت رأی آوری کاندیدای رقیب گرفته، تا خرید و 

های رأی گیری، شروع رأی گیری در فروش وسیع رأی در سراسر کشور، نرساندن تعرفه رأی به تعداد زیادی از حوزه



های ها پس از آغاز ساعت رسمی رأی گیری، عدم درج شهرت آقای رئیسی در تعدادی از حوزهها ساعتتعدادی از حوزه

اخذ رأی، چاپ در ردیف اول و با فونت درشت نام آقای حسن روحانی در شعبات اخذ رأی، امتناع از رأی گرفتن از 

باالتر از رقیب بوده در حالی که اخذ رأی ها و مناطقی که رأی دکتر رئیسی مردم در ساعات پایانی اخذ رأی در حوزه

اردیبهشت ـ ادامه داشته است، در نظر  29روز  24ها ـ حتی پس از ساعت های دیگر تا ساعتدر بسیاری از حوزه

نگرفتن شعبه و صندوق رأی گیری در بسیاری از مناطق روستایی که عمدتاً رأی آقای رئیسی در این مناطق باالتر از 

هزار صفحه هم اکنون در اختیار شورای نگهبان  3و... به وقوع پیوست. اسناد این تخلفات در بیش از  رقیب بوده است

رود که رسیدگی به این تخلفات و مجازات خاطیان جلوی تبدیل شدن آن به یک روند گذاشته شده است. امید آن می

 7«و سنت غلط را بگیرد.

ل نمایندگی مردم سا 12به عنوان فردی با سابقه »تلگرامی خود نوشت:  علیرضا زاکانی نماینده سابق تهران، در کانال

دیکی با در مجلس شورای اسالمی و ایفای نقش محوری در برگزاری چندین انتخابات کشوری، که ارتباط بسیار نز

 «رم.مردم تمامی استانها و شهرستانها داشته ام، این حجم از ارتکاب تخلف های حساب شده را به یاد ندا

ت جمهوری جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی نیز در خصوص تخلفات عوامل اجرایی انتخابات دوازدهمین دوره ریاس

ای امنیتی دولت، پس طبق مستندات به دست آمده، در جدیدترین اقدام تیم رسانه»ای به این شرح صادر کرد: بیانیه

ها، برای دهندگان و طرفداران هر کدام از دو نامزداز بررسی و تحلیل وضعیت شعب اخذ رای در خصوص میزان رای

نه در برخی شعبی که میزان استقبال از رقیب دولت بیشتر است، تعرفه رای کمتری تخصیص داده است. به عنوان نمو

ست و تعرفه رای احوزه های انتخابیه و شهرها و روستاهایی که نامزد منتقد وضعیت موجود از اقبال باالیی برخوردار 

امروز جمعه این  16کند. با این کار از ساعت یری تمام شده، وزارت کشور از ارسال تعرفه جدید خودداری کرده و میگ

 8«اند.دهی مواجه شدهشعب با کمبود تعرفه رای مواجه شده و طرفداران آقای رئیسی با مشکل رای

های اسالمی، با اشاره به تخلفات گسترده دستگاهخواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای االسالم آزادیحجت

سازی هماهنگ در اجرای تخلفات گسترده انتخاباتی، نکته بارز انتخابات این دوره شبکه»اجرایی انتخابات اظهار داشت: 

جمهور توسط آنها، باعث انزجار عمومی از های رأی و تبلیغ مستقیم رئیسبوده است. حضور فرمانداران پای صندوق

هایی به شکل سازمان یافته صورت گرفته که البته این اقدامات قابل پیش ولت روحانی شده است. متأسفانه خرید رأید

 9«کردند.ان اقدام به خرید رأی در شهرها میهایی با پالک تهربینی بوده و ماشین

ت دولت است طق محروم، سیاسعدم توزیع تعرفه رأی در منا»محمد دهقان رئیس ستاد قالیباف نیز در توئیتر نوشت: 

 10«تا رأی رئیسی کاهش پیدا کند.

محمدحسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به تخلفات گسترده مجریان انتخابات در ایفای وظایف 

ا این مسجل است که دولت برای پیروزی روحانی، تدابیر خالف قانونی را اتخاذ کرده است. وی ب»خود، اظهار داشت: 

میلیون نفر  4میلیون نفر، افتضاح بزرگ اجرایی، سیاسی و اداری است، تصریح کرد:  4گیری نکردن از بیان اینکه رأی

به معنای کل جمعیت کشورهای کویت، قطر، بحرین و امارات است و قطعاً عدم اخذ رأی از چنین جمعیت انبوهی 

گیری ارسال نشده بسیاری از روستاها اساساً صندوقی برای رأیکند. در این راستا، به دار میروند انتخابات را خدشه

ارسال نکرده بود. حسینیه ارشاد االسالم رئیسی رأی بیشتری داشت، ها را به مناطقی که حجتبود و وزارت کشور تعرفه



ر صندوق داشت که حتی بسیاری از حاضرین د 5گیری داشت در حالی که کل حرم رضوی در مشهد صندوق رأی 6

 ها بیندازند.حرم نیز نتوانستند رأی خود را به صندوق

جمهور در نشست خبری خود گفت، گزارشی است که وزارت کشور میلیونی که رئیس 4قدیری ابیانه با بیان اینکه رقم 

اینکه  ها برای خودشیرینی وبه او داده است، خاطرنشان کرد: ظاهراً قرار نبود این آمار منتشر شود ولی وزارت کشوری

 اند، این رقم را به او اعالم کردند که البته با واقعیات نیز تطابق دارد.بگویند برای پیروزی روحانی چه زحماتی کشیده

های ممهور نشده وجود دارد و دلیل آن عالوه بر آن، در مناطقی که رئیسی رأی بیشتری داشته، آمار باالیی از تعرفه

دهندگان ها برگه ممهور نشده است که ظاهراً جزء رأیباطل کنند. صحبت از میلیوننیز این بوده که بتوانند آن را 

 11«ساب نیامدند.حشوند و حتی جزو آرای باطله نیز به محسوب نمی

کنم که خیلی خوب بود، اما تخلفات بسیاری هم البته سالمت انتخابات را تایید می»آیت اهلل جنتی نیز اظهار داشتند: 

ند و برخی از آن متوجه مسئوالن بود که تخلفات بسیاری کردند. برخی از این تخلفات را همه فهمید شد که بخشی از

های مردمی بود. تخلفات انتخاباتی از های ناظران از دور و نزدیک و برخی مبتنی بر گزارشتخلفات مبتنی بر گزارش

اشند، خودشان انتخابات که باید مجری قانون بنظر مالی و سیاسی چشمگیر بود و انتظار نداشتیم دستگاه های مجری 

لفات بزرگ قانون شکنی کنند به نحوی که همه مطلع شوند، که این خالف انتظار بود. کسانی که در این قضایا تخ

گیرد و به فرموده رهبر معظم انقالب واقعاً حق الناس کردند، از گناهانشان توبه کنند زیرا حق الناس گریبانشان را می

 12«اگر این افراد توبه نکنند، در دنیا و آخرت مسئولیت دارند و مجازاتش را خواهند دید. است.

هر »کنیم که می فرمایند: در همین رابطه، توجه جناب حسن روحانی را به این سخن پیامبر اکرم )ص( جلب می

  13«زمامدار و پیشوایی که با مردم خویش به نیرنگ رفتار کند، در آتش خواهد بود.
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 تالش برای دو قطبی کردن جامعه 

طبی کردن و پس از آن، تالش برای دو ق 96یکی از ترفندهای مهم آقای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 

یه تلویحی به اعمال ، رهبرانقالب در دیدار با مسئولین نظام، با کنا96خرداد  22جامعه بود. در این رابطه، در تاریخ 

آن حالتی که در  کشور را دوقطبی نباید کرد؛ مردم را به دو دسته نباید تقسیم کرد. ]مثل[»آقای روحانی، فرمودند: 

ردن مردم، کتقسیم متأسفانه رئیس جمهور وقت، مردم را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم کرد. نباید با  59سال 

  1«کار بزرگ ملت در انتخابات را ضایع کرد.

االسالم ای که از سوی آقای روحانی علیه حجتترین حربه، مهمترین و اصلی96اما در انتخابات ریاست جمهوری 

کلی نماینده احمد تو والمسلمین رئیسی بکار گرفته شد، ترساندن مردم از سایه جنگ، و ایجاد دوگانه راه و بیراهه، بود!

، ، طی نامه سرگشاده ای که خطاب اصلی آن به حسن روحانی بود1396اردیبهشت  20سابق مجلس، در تاریخ 

ملت شریف ایران! هشیار باشید! کسی که امروز ملت را برخالف مصلحت مسلم عمومی و دستور رهبری، »نویسد: می

سازد، و تمام الب زمینه فتنه را فراهم میم تاریخ انقکند و با زیر سئوال بردن تمابه دو قطب متخاصم تقسیم می

ر نماید، و خط امام و رهبری را نادیده میگیرد، قوه قضاییه، سپاه و نیروهای انقالبی غیمخالفان خود را طرد و نفی می

ور را اداره ند کشمتمایل به خویش را بیراهه و خود را راه نجات میخواند، در فرض پیروزی در انتخابات، چگونه میتوا

وش فرصت مذکور کند؟ این انتخابات فرصتی بود برای احیاء اصالح طلبان وفادار به نظام و وطن خواه، ولی با این ر

ه میدان آمده اند ازبین میرود. به خواهران و برادران اصالح طلبی که با تمام قوا در صحنه حمایت از آقای روحانی ب

ند جلوگیری کنید وگرنه در تمام مظالمی که خویش بدانید که از ادامه این رو کنم، باید وظیفه دینی و ملیعرض می

گویم، فاین تذهبون؟ از راهی که در پیش احتماالً در اثر آن پیدا شود، سهیم و شریک هستید. به آقای روحانی هم می

ر پی نخواهد دم، جز خسارت گرفته اید بازگردید که این راه برای شما در دنیا و آخرت جز خذالن و برای ملت و نظا

ولو با تمسک به چنین رفتاری حاصل شود، حتی اگر بداخالقی احتمالی رقبا، شما را  داشت. ردای ریاست جمهوری،

 2«به افتادن در چنین دامی وسوسه کند، به خسارات آن نمی ارزد.

ه کرده و ه توسط روحانی، اشار، به دیگر دوقطبی های مطرح شد96اردیبهشت  27توکلی طی نامه دیگری به تاریخ 

مدار متعصب ظاهر شد و با صراحت آقای روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی کامالً در هیئت یک سیاست»نویسد: می

ع آنها مردم را به دو و مکرراً بدون آنکه به انتقادات خیرخواهانه رفیق و رقیب اعتنا کند، نامزدهای انتخابات و به تب

خواهان جویان و انزواطلبان، آرامشطلب، طرفدار توسعه و خواهان آشفتگی، عزتامل با جهان و جنگقطب طرفدار تع

کشور است تا  و حامیان تنش، و خالصه راه و بیراهه، تقسیم کرد. از همین سنخ مواضع که بیشتر متوجه نظام سیاسی

نواخت که نه در حاکمیت را با اتهامات موهومیمداران و نهادهای بسیاری محابا تمام سیاستاشخاص. آقای روحانی بی

آید. دیوارکشی در زند و تنها از مخالفان نظام برمیتجربه نیز سر نمیجمهور، بلکه از یک فرد عادی بییک رئیس

 وسال تنها اعدام و زندان بلد بودن، منطقی جز ممنوع کردن نداشتن، منشأ ناامنی در کشور  38رو، در طول پیاده

جمهور باورکردنی نبود. این اعتدال های امروزی نبود، از یک رئیسبودن، زبان بریدن و لب دوختن... اگر رسانهمنطقه 

 3«گری؟است یا افراطی

آور که از پشتیبانی دولت در اقدامی غیر اخالقی و تعجب»نویسد: ای در این زمینه میحسین شریعتمداری نیز طی مقاله

یز برخوردار بود، اصرار داشت به مردم بقبوالند، اگر به آقای روحانی رأی ندهند و آقای های بیگانه نگسترده رسانه



آور نیز جمهوری برسد، باید در انتظار جنگ و حمله نظامی آمریکا باشند! نکته درخور توجه که تأسفرئیسی به ریاست

ساله خود نیستند،  4د قادر به دفاع از عملکرد داای که نشان میهست، اینکه دولتمردان ـ البته برخی از آنان ـ به گونه

زدند! و تاخت می "سایه جنگ"های برزمین مانده آن را با گزینه آفرینی دولت یازدهم و وعدهناکارآمدی و خسارت

 آفرین و ناتوان ازسعی داشتند این گزاره دو قطبی را به مردم القاء کنند که اگرچه دولت یازدهم را ناکارآمد و خسارت

یکی را انتخاب کنید! و سایه جنگ  "دولت ناکارآمد"و  "جنگ"دانید، ولی باید میان ها وتعهدات خود میانجام وعده

دانستند که ناکارآمدی دولت یازدهم قابل دفاع نیست، و دادند. به بیان دیگر، میرا در انتخاب آقای رئیسی آدرس می

 4«توان تاخت زد و چنین کردند.این ناکارآمدی را فقط با ترس کاذب از جنگ، می

جانبه رأی اکثریت آقای روحانی را باید در تالش گسترده و همه»نویسد: حسین شریعتمداری در مقاله دیگری می

تواند انکار کند جستجو کرد. چه کسی می«! جنگ یا دولت فعلی»ایشان و برخی دیگر از دولتمردان در القای دوگانه 

ای و با حمایت آشکار برخی از مقامات آمریکایی و های زنجیرهولت ایشان، از طریق رسانهجمهور و دکه آقای رئیس

ندهند،  های تحت اختیار آنها، اصرار داشتند به مردم بقبوالنند که اگر در انتخابات به آقای روحانی رأیاروپایی و رسانه

ز شواهد و قرائن ی به کار گرفته شد که بسیاری اباید منتظر حمله نظامی آمریکا باشند! این ترفند دقیقًا از هنگام

 کرد.های معتبر، از نارضایتی گسترده مردم از دولت یازدهم و ناکارآمدی آن حکایت میموجود و نظرسنجی

مان روزها، به وضوح نشان ههای خارجی در ای در داخل کشور و آرشیو رسانههای زنجیرهمراجعه به آرشیو رسانه

همه بلندگوهای حامی دولت از  ًا بعد از اطالع دولت یازدهم از نارضایتی گسترده مردم بود که ناگهاندهد که دقیقمی

امی آمریکا، داخل و خارج، ساز این دوگانه را کوک کردند که ملت باید میان دولت آقای روحانی و پذیرش حمله نظ

روی پرده از آقای روحانی، به گزینه نظامیو بی یکی را انتخاب کند و مقامات آمریکایی و اروپائی ضمن حمایت آشکار

ها را تا انجام انتخابات کردند که این گزینهکردند و در همان حال تاکید میهای آماده اعمال اشاره میمیز و تحریم

حانی اند! آیا این ترفند مفهومی غیر از آن داشت که فقط انتخاب آقای روجمهوری در ایران به تعویق انداختهریاست

های مورد اشاره باشد؟! به یقین آقای دکتر روحانی و حامیان کارگزارانی و مدعی تواند مانع استفاده حریف از گزینهمی

رورت حمایت اصالحات ایشان، حمایت آشکار جان برنان، رئیس سازمان سیا، از دولت آقای روحانی و تاکید وی بر ض

ها اند که کنگره آمریکا به صراحت اعالم کرد نگران تاثیر تحریمز هم از یاد نبردهاند و باآمریکا از ایشان را فراموش نکرده

اندازد! جمهوری در ایران به تعویق میهای جدید را تا برگزاری انتخابات ریاستبر انتخابات ایران است، بنابراین تحریم

تواند مفهوم و معنایی غیر از ات آمریکایی میاکنون باید از جناب روحانی پرسید که آیا اتخاذ این مواضع از سوی مقام

است آقای دکتر  تهدید مردم ایران داشته باشد که اگر به آقای روحانی رأی ندهید، چنین و چنان خواهیم کرد؟! ممکن

تواند مالک ارزیابی باشد که باید گفت؛ روحانی و دوستانشان ادعا کنند اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی نمی

کم و کاست همان خط بیرونی را رات و مواضع خودتان را که قبول دارید؟ شما نیز در داخل کشور دقیقاً و بیاظها

کردید که اگر به شما رأی ندهند، باید در های انتخاباتی، مردم را تهدید میها و میتینگکردید و در نطقدنبال می

راین حتی اگر هماهنگی از قبل صورت ر از قبل باشند. بنابتهای به مراتب سختانتظار حمله نظامی آمریکا و تحریم

 کار نیست. گرفته میان داخل و خارج را نادیده بگیریم، همسویی و همپوشانی این دو خط داخلی و خارجی قابل ان



ای ساعت بعد از انتخاب آق 24تر از قبل مطرح کرد و فقط البته آمریکا بعد از انتخابات، تهدید نظامی خود را جدی

های حریمتروحانی، در اجالس حجاز، ناتوی عربی را با سمت و سوی اعالم شده علیه ایران اسالمی تشکیل داد و 

 را نیز تصویب کرد.  "هامادر تحریم"موسوم به 

جمهور محترم و حامیان انتخاباتی ایشان پرسیدنی است که اگر تهدید مردم به سایه جنگ و این سؤال هم از رئیس

دانند، چرا این دوگانه را مطرح کرده و همه تأثیر میرا در کسب اکثریت آراء خود بی "یاجنگ یا روحانی"گانه ایجاد دو

زراء، استانداران و وتوان خود را برای القای آن به کار گرفتند؟! تا آنجا که با زیرپا گذاشتن قوانین جاری، برخی از 

اند ـ را برای القای توهم یاد شده به مناطق مختلف رم شناخته شدهفرمانداران ـ که شماری از آنها به همان علت مج

 5«کشور فرستادند.

ایجاد دو  - 1چگونه بنی صدر رأی مردم را ضایع کرد؟ »در همین رابطه، رضا سراج در کانال تلگرامی خود نوشت: 

ها از صحنه نقالبیاخارج نمودن  - 3  زدن ناروا به منتقدین و اهانت به آنان تهاما - 2جامعه  وسازی در حاکمیت قطبی

 هاها به جای خط امامیحاکم نمودن لیبرال - 5های انقالب داره کشور بدون اصول و ارزشا - 4اداره کشور 

سازی در حاکمیت و جامعه مبادرت ورزید. مرور اظهارات روحانی صدر پس از انتخابات، در اولین گام، به دو قطبی بنی

ی داده و افرادی که بعد از انتخابات اخیر و تالش برای تقسیم جامعه به دو گروه افرادی که به او رأ در اولین روزهای

انتخابات  "ی گفت: کند. روحانی بالفاصله بعد از پیروزصدریسم را گوشزد میاند، خطر بازگشت به بنیبه او رأی نداده

صدریسم بنی "پیروزی صلح و آشتی بر تنش و خشونت بود.اردیبهشت، انتخاب میان دو نوع تفکر بود. این پیروزی  29

 6«.داخلی است ثبات شدن محیطبه معنای بازگشت به حاکمیت دوگانه، ایجاد شکاف ملی و بی

 به راستی هدف حسن روحانی از دو قطبی کردن جامعه چیست؟

 ها: پی نوشت
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  96به پیروزی حسن روحانی در انتخابات  عدم تبریک رهبری نسبت

حکم مقام  ، مراسم تنفیذ ریاست جمهوری آقای حسن روحانی، برگزار گردید. چنانچه متن1396مرداد  12در تاریخ 

سه کنیم، مقای 1392را با متن حکم تنفیذ سال  1396معظم رهبری در تنفیذ ریاست جمهوری آقای روحانی در سال 

 ای این دو حکم عبارتند از:هکنیم. برخی تفاوت مالحظه می تفاوت های آشکاری را

گویند، اما در حکم تنفیذ ، انتخاب حسن روحانی را به او تبریک می1392ـ مقام معظم رهبری در حکم تنفیذ سال  1

 شود که بدانیم مقام معظم رهبری در پیامی کهاهمیت این موضوع آنجا مشخص می 1تبریکی در کار نیست. 96سال 

، نه تنها اسمی از حسن 92نیز صادر کردند، برخالف سال  96یک روز بعد از اعالم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 



همچنین در مراسم  2روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب نبردند، بلکه از تبریک گفتن به وی نیز خودداری کردند.

خابات ریاست جمهوری اشاره کردند، مجددًا از تبریک گفتن نیز که به انت 96خرداد  14سالگرد امام خمینی )ره( در 

به حسن روحانی امتناع کردند. نه تنها به وی تبریک نگفتند، بلکه برخی دیدگاه ها و جهت گیری های وی را نیز به 

نرانی این مسئله، از نارضایتی شدید مقام معظم رهبری از عملکردهای چهار سال گذشته روحانی، سخ 3زیر سؤال بردند.

کند حکایت می 96های دشمن شادکن، و موضع گیری های منفی حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری 

که روحانی برای دستیابی مجدد به قدرت، توسل به هر شیوه ای ـ ولو به قیمت مخدوش ساختن وجهه نظام جمهوری 

 اسالمی ایران ـ را برای خود مباح دانسته بود.

ای که آزمون منتخب شایسته»، آقای روحانی را چنین توصیف کرده بودند: 92ام در حکم تنفیذ سال ـ رهبری نظ 2

ها ی خود نگاشته و از دوران مبارزات انقالبی تا دههبیش از سه دهه خدمت به نظام جمهوری اسالمی را در کارنامه

خش دیگری ایشان و در ب« انقالب پرداخته است.پس از پیروزی انقالب، از سنگر روحانیت به مقاومت در برابر دشمنان 

  4نامیده بودند. "دارای سوابق جهادی متعدد  "را 

سه دهه خدمت به نظام جمهوری  "ی شود. اوالً، ویژگ، هیچ یک از توصیفات فوق دیده نمی96اما در حکم تنفیذ سال 

در مقطع  ه در مورد سوابق ایشان ـ چه، با مطالبی که در طی چهار سال گذشت"سوابق جهادی متعدد"و  "اسالمی 

مت سؤال هشت سال جنگ و چه در مقطع دولت های هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد ـ افشا گردید، حاکی از وجود عال

ط به سوابق قبل از های بزرگ در عملکرد ها و مواضع ایشان در طی آن دوران بوده است. ثانیاً، آنچه که در مقاله مربو

ر فروردین دکه غالباً بر اساس مطالب جلد اول کتاب خاطرات خود آقای حسن روحانی بوده است ـ انقالب ایشان ـ 

ارد. جالب است دمنتشر گردید، حاکی از آن بود که ادعای مبارزات ایشان با رژیم پهلوی، به شدت زیر سؤال قرار  96

اشتن ریش گرفته عات ارتش شاهنشاهی مجوز دبدانیم ایشان تنها آخوندی بوده که در رژیم پهلوی، از فرمانده ضد اطال

اک قرار تحت تعقیب ساو 1354همچنین ایشان مدعی بوده که به علت فعالیت های ضد حکومتی خود، از سال  5است!

، وجود ندارد! باید 57تا  54های داشته، در حالی که هیچ گزارشی مبنی بر دستگیری وی توسط ساواک در فاصله سال

ه تلفنش که ساواک هم کلیه مشخصات جناب روحانی را داشته، هم آدرس منزل او را و هم شمار پرسید در وضعیتی

ساواک، چه  را، و زندگی وی نیز کاماًل عادی بوده و به هیچ وجه زندگی مخفیانه نداشته، عدم دستگیری وی توسط

 6دهد؟!معنایی می

، دیگر هیچ اشاره ای به سوابق مبارزاتی ایشان 96ذ سال بینیم رهبری نظام، در حکم تنفیلذا به این خاطر است که می

 کنند.نمی

یمودن صراط پآن رأی و این تنفیذ تا هنگامی است که ایشان به تعهد در  "چنین آمده:  92ـ در حکم تنفیذ سال  3

ادگی در برابر و دفاع از حقوق ملت و ایست های نظام اسالمیاند، یعنی راه آرمانمستقیمی که تاکنون در پیش داشته

  7"زورگویان و مستکبران پایبند باشند. 

ویم و مستقیم قرأی ملّت و تنفیذ آن، موکول به حفظ و رعایت تعهّد به صراط  "، چنین آمده: 96اما در حکم تنفیذ 

 8"اسالمی و انقالبی است.



م را می پیموده و شان صراط مستقییعنی با توجه به عملکرد چهار سال گذشته ایشان، دیگر اشاره ای به اینکه قبالً ای

کرده، وجود ندارد. و از این به بعد نیز تا زمانی این تنفیذ ادامه از حقوق ملت در برابر زورگویان و مستکبران دفاع می

شان از صراط دارد که جناب آقای حسن روحانی به صراط مستقیم اسالمی و انقالبی متعهد باشد. یعنی هر گاه که ای

لو اینکه فقط ومی و انقالبی منحرف شود، این تنفیذ لغو و ایشان مشروعیت خود را از دست خواهد داد، مستقیم اسال

 یک سال از حکم تنفیذ گذشته باشد.

 ها: پی نوشت
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 مذاکره با آمریکا یعنی دیوانگی!

کرد، بارها تذکر و هشدار که حسن روحانی بر مذاکره با آمریکا اصرار می 92مقام معظم رهبری، از همان تابستان سال 

ذاکره با آمریکا هیچ ممی ماند و دادند که مذاکره با آمریکا هیچ فایده ای ندارد و آمریکا به هیچ قول و قراری پایبند ن

اینکه در  نتیجه مثبتی نخواهد داشت. حسن روحانی، بیش از چهار سال به این تذکرات و هشدارها توجهی نکرد تا

ن نتیجه چهار برجام به بن بست کامل خورد و پس از وارد آمدن خسارت های بسیار به جمهوری اسالمی ایران، به هما

علوم در مجلس  و، در نطقی که در دفاع از وزرای نیرو 1396د. روحانی در تاریخ هفتم آبان سال قبل رهبری نظام رسی

رد. وی در کداشت، گریزی به مذاکرات و برجام زد و در یک چرخش آشکار، مذاکره با آمریکا را شکست خورده تلقی 

دهند که با ما مذاکره کن، این می رهای شرق آسیا پیغامها[ به بعضی از کشوآمریکایی»]بخشی از نطقش عنوان کرد: 

  1«گذارید.اند که با شما مذاکره کنند. شما علنًا مذاکره دیروز را زیرپا میکشورها مگر دیوانه شده

نشگاه شریف در جمع دانشجویان دا 1392اردیبهشت سال  24اما حسن روحانی ظاهراً فراموش کرده بود که در تاریخ 

ره با آمریکا امکان ا تهدید را به آسیب و آسیب را به فرصت تبدیل کنیم. از این رو مذاکهنر این است که م»گفته بود: 

است، چرا که پذیر و شدنی است، اما سخت است. هرچند بنده معتقدم مذاکره با آمریکا راحت تر از مذاکره با اروپ

ت تخاصم بتواند رابطه ایران و آمریکا را از حال ازه از آمریکا هستند. از این رو دولت آینده بایدها به دنبال آقا اجاروپایی

ها کدخدای ده هستند، با کدخدا بستن راحت تر است به مرحله تنش که یک مرحله پایین تر است برساند. آمریکایی

ایت خطوط قرمز و حاال که رهبر انقالب در سخنان اول فروردین امسال راه مذاکره را باز گذاشتند، دولت بعد با رع

  2«اند این رابطه را برقرار کند.تومی

اهلل عبدالکریم عابدینی، امام جمعه قزوین، با اشاره به سخنان حسن روحانی مبنی بر دیوانگی خواندن مذاکره با آیت

های نژادپرستانه خود را رها نکردند، اعتماد ها که هیچگاه ویژگیهای آمریکاییبرخی به وعده»آمریکا، اظهار داشت: 



های گویند دیگر مذاکره با آمریکا دیوانگی است! آن زمان در خطبها آنها پای میز مذاکره نشستند، اما امروز میکردند و ب

گفتند آمریکا و جان کری به های مذاکره با آمریکا تشریح شد، اما برخی مینماز جمعه سراسر کشور، خطرات و آسیب

من اوباما را فردی مؤدب "گفتند خود عمل کند؟! برخی می شود قول بدهد و خالف وعدهما قول داده است؛ مگر می

گوید مذاکره با آنها دیوانگی است؛ آیا امروز دیوانگی شد؟ یا همان دیروز هم ؛ بعد امروز همان آدم می"و باهوش یافتم

این همه خسارت ها به شما گفتند مذاکره با آمریکا دیوانگی است، چرا به حرف آنها گوش نکردید و دیوانگی بود؟ خیلی

وارد کردید؟ چرا عزتمان را زیر سؤال بردید و امنیت کشور را به مخاطره افکندید؟ چرا شتاب نهضت و مقاومت اسالمی 

را کاهش دادید؟ چرا همان دشمن دیوانه را امیدوار کردید؟ چرا دوستان امیدوار را متشتت کردید؟ به راستی چرا جایی 

های بی نهایت ملت خیانت کردند را محاکمه کند؟ دیروز یت معنوی و سرمایهو کسی نیست تا کسانی که به حیث

مردم هوشیار  .کنند و فردا هم اگر الزم شود، ضدِ ضدِ آن را مطرح خواهند کرداند، امروز ضد آن را مطرح میحرفی زده

ها همزمان زدید که همه تحریمکردید و فریاد میباشند و بگویند مگر شما نبودید که برای مذاکره، خودتان را هالک می

گوید این چه کاری بود که کردید و این همه خسارت به مردم وارد شود؛ چرا کسی نمیو از همین لحظه برداشته می

  3«کردید؟

درخصوص  آقای روحانی در مجلس، سیدعباس عراقچی معاون وزیر خارجه، در توضیحات خودسه روز بعد از اظهارات 

توانم بگویم که بزرگترین چالش ما در می»گفت:  1396روند اجرای برجام، در جلسه علنی مجلس در تاریخ دهم آبان 

 مشخص و ن یک امر کامالًاجرای برجام از زمان اجرایی شدن برجام تاکنون، سوء نیت آمریکا در برجام است و ای

مریکا بوده و هم در دولت فعلی آمریکا. دولت آمریکا در انجام تعهدات و تکالیف روشنی است و این هم در دولت قبلی آ

رغم اینکه طبق برجام موظف است با حسن نیت این تکالیف را انجام دهد، همواره با سوء نیت و خود در برجام، علی

لت قبلی آنها نیز ع ایران از برجام بوده است و این محدود به دولت فعلی آنها نیست و در دودر تالش برای کاهش مناف

یچ کشور برای تضمین اجرای برجام، روی ه»معاون وزیر خارجه همچنین گفت:  4«ما با این وضعیت مواجه بودیم.

 5«خاصی حساب خاصی باز نکردیم.

رغم کارنامه سیاه آمریکا در اجرای تا همین چند وقت پیش علی البته گویا آقای عراقچی دچار فراموشی شده است.

های مکرر پس از برجام، مقامات وزارت امور عهدهای مکرر در تعهدات مختلف و عهدشکنیالمللی و نقضتعهدات بین

یت بزک برجام ای نیز که مأمورهای زنجیرهگفتند و روزنامهها سخن میخارجه همچنان از لزوم اعتماد به قول آمریکایی

ها در اجرای برجام کردند که باید به قول آمریکاییزدگی خاصی تاکید میو چهره خبیث آمریکا را داشتند، با ذوق

اطمینان تهران از اجرای »در تیتر یک نوشت:  94ماه ای شرق در اول دی اعتماد کرد. برای نمونه، روزنامه زنجیره

ویزا که  به دنبال اعتراض ظریف]به قانون محدودیت»ن گزارش آمده بود: در مت«. برجام، امضای کری تضمین است

هیچ ای خطاب به ظریف نوشت این قانون بهنقض برجام از سوی آمریکا بود[ جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در نامه

 تأکید کرد که این 94آذر  30شود که تعهدات خود طبق برجام را اجرا کنیم... عراقچی نیزدر تاریخوجه مانع ما نمی

نچه برای ما مهم آنامه، امضای وزیر خارجه آمریکا را دارد و اجرای موفق برجام را تضمین کرده است. وی تاکید کرد: 

ای مواجه نشود، آقای کری این تضمین را به عنوان گونه خدشه و صدمهاست این است که برجام در مرحله اجرا با هیچ

  6«داده است.کتبی با امضای رسمیوزیر خارجه آمریکا به صورت 



اومت در این راهبرد اصلی و همیشگی آمریکا بوده و از بین بردن قدرت دفاعی، موشکی، منطقه ای و گروهای مق

ی رقیب و دشمن، سناریوی روشنی تعریف شده است. آمریکا نه تنها با ایران بلکه با عراق، لیبی و بسیاری از کشورها

ا را به دام خلع سالح و ابتدا با دادن وعده هایی برای برقراری ارتباط و خروج از انزوا، کشوره به اینگونه رفتار کرده

ه هزینه های کامل کشانده و پس از آن نیش خود را فرو می کند. دیوانگی مذاکره با آمریکا، در حالی ثابت شده ک

  7شرفت هسته ای محروم بماند.بسیاری بر کشور ایران تحمیل گردیده و تهران باید برای دو دهه از پی

وحانی قرارگرفته حجت االسالم فالحیان، وزیر اسبق اطالعات، درباره دیوانگی مذاکره با آمریکا که مورداشاره حسن ر

کند و ره میآمریکا نشان داده اگر با این کشور توافق کنید زیر آن خواهد زد، وقتی یک کشوری مذاک»بود، گفت: 

ما پس از برجام شاهد رفع  .گذاشتن برای این کشور دیوانگی است کند، پس وقتآن را اجرا نمیبندد اما قرارداد می

های که قرار بود تحریمکند درحالیهایی را که با ایران کار کنند، تحریم میایم. آمریکا تمام شرکتها نبودهتحریم

تواند با ما کار کند، چون معتقدند ای دنیا نمیتی در هیچ کجبرداشته شود اما امروز هیچ شرکمربوط به انرژی اتمی

  8«ها را جریمه خواهد کرد.آمریکا آن

های استان تهران نیز در خصوص سخنان آقای روحانی در مجلس مجید درویشی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه 

مریکا و غرب آچهره واقعی  از رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده این سوال وجود دارد که آیا برای آشکار شدن»گفت: 

گوئید مگر اید درس عبرت برای شرق آسیا و میپرداخت؟ امروز شما شدهبرای شما، کشور باید این هزینه گزاف را می

یزی چاند که با آمریکا مذاکره کنند؟! پس چرا شما از تجربه قذافی درس عبرت نگرفتید و مذاکره کردید بر سر دیوانه

  9«که عاقبتش مشخص بود؟

ظهار داشت: ا 96آذر  28مدتی بعد، حجت االسالم و المسلمین عسکری، دبیر شورای روحانیت رامسر، طی سخنانی در 

دهد که جای تعجب کند که مذاکره با آمریکا دیوانگی است، ولی همان شخص، آن دیوانگی را ادامه میطرف اعالم می»

 10«دهید؟ه آن ادامه میدارد که باید گفت اگر این کار دیوانگی است، چرا ب

 29ر تاریخ ددر راستای ادامه این دیوانگی، خبرگزاری ها گزارش دادند که آقای ظریف وزیر خارجه دولت روحانی، 

، مجددًا دیدار و ، در اجالس مونیخ، با جان کری وزیر خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی دولت سابق اوباما1396بهمن 

کری در دیدار خصوصی، »نویسند: آمریکایی نیویورکر و خبرگزاری رویتر در همین زمینه می نشریه 11مذاکره کرده است!

ها توافق را کنار نگذارند یا مفاد آن را نقض از ظریف خواسته تا هر تصمیمی که دولت ترامپ درباره برجام گرفت، ایرانی

 12«!نکنند

دهد که اعالم دیوانگی خواندن مذاکره با آمریکا، صرفًا یک تاکتیک موقتی و برای سرگرم کردن این مسئله نشان می

 ها را پایان دهد. افکار عمومی مردم بوده و روحانی به هیچ وجه قصد ندارد سناریوی ارتباط با آمریکایی

 ها: پی نوشت
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 پیشنهاد برگزاری رفراندوم! 

بایست رفراندوم امام خمینی )ره( در پاسخ کسانی که می گفتند کشور به بن بست رسیده و برای خروج از بن بست، می

  1«رسد.بست نمیاید، مملکت اسالم به بنبست رسیدهشما به بن»برگزار کرد، فرمودند: 

ای با نقل عبارت فوق از قول امام خمینی )ره(، به پیشنهاد دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه تهران، طی مقاله

دهد: می سخمطرح کرده بود ـ، چنین پا 96بهمن  22برگزاری رفراندوم از جانب آقای حسن روحانی ـ که در مراسم 

دهد که هرزمانی که تجدیدنظرطلبان مروری بر تاریخ پر نشیب و فراز انقالب اسالمی در چهار دهه گذشته، نشان می»

های باالی نظام جمهوری اسالمی قرار گیرند و اند در جایگاهو زاویه گیرندگان از انقالب اسالمی که بعضًا توانسته

را بر نظام تحمیل نموده و از خطوط قرمز آن عبور کنند و با مشکل مواجه های خودشان خواهیاند زیادهنتوانسته

بست و رفراندوم مطرح شد، زمان اوج تعارضات ای که موضوع بناولین مرتبه .کننداند، مسئله رفراندوم را مطرح میشده

که بود. آنگاه 1359هلل در سال صدر، با نیروهای حزب اجمهور منتخب بنیویژه اولین رئیس ها بههای لیبرالو درگیری

کند که موضوع اختالف میان پیشنهاد می "ایمبست رسیدهبه بن"روزنامه میزان در سرمقاله خود تحت عنوان 

ها صدر و مجلس شورای اسالمی، به رفراندوم گذارده شود تا مردم تصمیم بگیرند!! این پیشنهاد لیبرالجمهور بنیرئیس

اید، ملت بست رسیدهشما به بن»فرماید: م خمینی )ره( مواجه گردید تا آنجا که ایشان میالعمل شدید امابا عکس

و « آورند.ها بیرون میبستها مملکت را از بنها و بچهها، پیرمردها، جوانرسد. همین پیرزنبست نمیاسالم به بن

ت امام از فرماندهی کل قوا، و تصویب دی، بلکه با عزل وی توسط حضرصدر نه با رفراندوم پیشنهاسرانجامِ بنی

 ی، خاتمه یافت.کفایت سیاسی او توسط مجلس شورای اسالمعدم

س شورای مرتبه دوم که موضوع رفراندوم مطرح گردید، در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و دوره ششم مجل

از طریق لوایح دوقلو خواسته خود را پیش ز آنکه نتوانستند گرایان این مجلس، بعد ااسالمی بود. آن زمان که افراط

 135ای سرگشاده با امضای ببرند و با اعتصاب و تحصن خود در مجلس، مردم را به حمایت از خود جلب کنند، در نامه

کوبیدند، از مقام عظمای های دشمن هم به طبل رفراندوم مینفر از نمایندگان افراطی مجلس، در شرایطی که رسانه

چنان مردم ست کردند که اصل نظام جمهوری اسالمی را به رفراندوم گذاشته تا معلوم شود که آیا هموالیت درخوا

 خواهند!! باشند یا چیز دیگری را میر مینظام جمهوری اسالمی وفادابه

اشمی که مرحوم هبود. آنگاه 88ی بست و انجام رفراندوم مطرح گردید، در فتنهای که بازهم موضوع بنسومین مرحله

نماز جمعه که در جوّی بسیار عجیب و استثنایی و در شرایطی که هیچ شباهتی به نماز  رفسنجانی در آخرین خطبه



که از نظام درخواست کرد نسبت به جمعه نداشت و با حضور سران فتنه امثال کروبی و موسوی برگزار شد، بعد از آن

ت خود پیشنهاد کرد موضوع این اختالف به پرسش مردم واگذار گر اقدام گردد، در اواخر صحبآزادی زندانیان فتنه

جانب چه کسی است، که این مرتبه هم با اعتراض شدید نیروهای انقالبی مواجه بهگردد تا آنها تصمیم بگیرند که حق 

 شد. به غائله خاتمه داده  88ماه گردید و این فتنه نهایتاً با حضور چندین میلیونی ملت درصحنه در نهم دی

که ملت یکپارچه با حضور خود در راهپیمایی امسال از انقالب و اینک این سؤال مطرح است چرا آقای روحانی درحالی

لت بست رسیده است؟ یا دوکند؟ آیا واقعاً ملت به بنبست را مطرح میکنند، موضوع بننظام خود حمایت کرده و می

ار بود با توافق با نزدیکی و مذاکره با کدخدا )آمریکا( دیده بود و قرایشان؟ دولت آقای روحانی که سیاست خود را بر 

وفصل شود و برای زیست و آب خوردن مردم!! هم حلها حتی مسئله محیطکدخدا، همه مشکالت کشور و تحریم

کام ها از برجام، نارسیدن به خواست خود عموم خطوط قرمز نظام را هم نادیده گرفت، ولی در تحقق این خواسته

 IPC ،FATFدر مسائل فرهنگی،  2030وجود، به دنبال تحقق برجام های دیگری ازجمله کنوانسیون گردید. با این 

ای، با مقاومت و ویژه آمریکا، در توسعه برجام به مسائل موشکی و یا منطقهخواهی مستکبران بهو... در مقابل زیاده

کند که به فی از ناحیه نظام دریافت کرده است، احساس میمخالفت نظام و ملت مواجه گردیده است و جواب من

ای و تسری این برنامه به سایر مسائل اختالفی با آمریکا، راه بست رسیده است و در عین ناکامی در مسائل هستهبن

ح جای طربایست حداقل از تاریخ گذشته انقالب درس گرفته باشد و بهرفتی ندارد. آقای دکتر روحانی می برون

  2«گردن نهد.رفراندوم، به اشتباهات گذشته خود اعتراف نموده و به اراده ملت و نظام جمهوری اسالمی

اد همه پرسی به راستی در فضای نسبتًا آرام سیاسی کشور، روحانی برای کدام اختالف اساسی میان جناح ها، پیشنه

وافق آمریکا تشری با غرب ـ همان که خبرهایی از را مطرح کرده است؟ آیا مطلوب او آغاز مذاکرات موشکی و حقوق ب

باشد؟ آیا کسانی که قیمت ارز را بدون منطق باال برده و کسانی که در مقابل آن مماشات رسد ـ میو اروپا بر سرش می

« غرب ضرورت تداوم مذاکره با»کنند، هدفشان ایجاد فشار بر مردم برای خسته کردن آنها و مقبولیت یافتن نظریه می

 است؟

رعی برای فآیا براستی روحانی خواهان برگزاری همه پرسی است و یا دنبال مشغول سازی افکار عمومی به موضوعی 

است،  قانون اساسی که مورد استناد رئیس جمهور قرار گرفته 59غافل سازی آن از امری دیگر است؟ متن اصل 

قطعًا یک « دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.باید به تصویب درخواست مراجعه به آرای عمومی»گوید: می

کند. براستی اگر دو سوم تحصیل کرده حقوق قبل از استناد به بخشی از قانون اساسی، جوانب آن را بررسی می

رسید که از عدم همراهی نمایندگان در پشت نمایندگان مجلس با تفکرات روحانی همسو بودند، کار او به جایی می

  3ومی گله کند؟تریبون های عم

رسی که پهمه »حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز طی مصاحبه ای در همین زمینه اظهار داشت: 

ه در آن صورت قانون اساسی آمده است، مربوط به مواردی است که قانون درباره آن گویا و صریح نیست، ک 59در اصل 

گیرد. اما وظایف قانونی رئیس جمهور به صراحت همه پرسی صورت می با تصویب دو سوم نمایندگان مجلس درباره آن

جمهور ملزم به اجرای آن است. از این جهت پیشنهاد رفراندوم تنها در قانون اساسی و قوانین جاری آمده است و رئیس

  4«شد!بادر قالب یک حاشیه سازی قابل تعریف است که انشاءاهلل برای فرار از وظایف برزمین مانده ایشان ن



جناب آقای روحانی! امروز کدام مساله بسیار »نویسد: ای میمهدی فضائلی، کارشناس مسائل سیاسی نیز طی مقاله

 مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که تعیین تکلیف آن نیازمند همه پرسی باشد؟

آیا در مورد مسائل  دستاوردها را نیز قبول داریم، اماجناب آقای روحانی! اگر چه ما منکر زحمات دولت نیستیم و برخی 

دریافت کرده بسیار مهم اقتصادی و معیشتی و اشتغال که مردم به صد زبان از شما مطالبه کرده اند، پاسخ درخوری

ای له با آسیب هجناب آقای روحانی! دوباره ضمن اذعان به دشواری ها و برخی اقدامات انجام شده در حوزه مقاب اند؟

اهید همه پرسی اجتماعی، آیا برای مطالبات آشکار و در اولویت مردم در این حوزه، پاسخ شایسته ای دارید که میخو

یثاق ملی و مهای جدید برگزار کنید؟! پس سخن بر سر اعتقاد به قانون اساسی نیست، چرا که قانون اساسی بعنوان 

 .اشد و هستو عنایت همه بخصوص نیروهای ارزشی و انقالبی بمهمترین سند باال دستی، همواره باید مورد احترام 

مدلی، هاینکه چرا جناب روحانی، در مراسم جشن بزرگ انقالب و پس از تاکید درست و بجای ایشان بر وحدت و 

ه برخی کچنین موضوع بی ربطی را مطرح کردند، جای سوال جدی دارد! شواهد و قرائن از سناریویی حکایت دارد 

شت، و ثانیًا به رئیس جمهور اواًل به منظور سر پوش گذاشتن بر ناکارآمدی های دولت در حوزه اقتصاد و معی مشاوران

مینه فراموشی سپردن عدم موفقیت برجام )بدلیل بد عهدی آمریکا و برخی نقطه ضعف های داخلی( و همچنین ز

عنوان باعی، و سرانجام معرفی جریانی سازی برای شکل دادن دوقطبی های جدید در حوزه مسائل فرهنگی و اجتم

  کارشکن و مانع تراش، چنین نسخه ای را برای رئیس جمهور تجویز کرده اند.

های کالن اقتصاد مقاومتی توصیه ناصحانه ما به جناب روحانی، تمرکز بر حوزه اقتصاد و معیشت، اجرای سیاست

 ست.حاشیه سازی های فرصت کُش و اختالف انگیز ابخصوص با تاکید بر حوزه تولید و اشتغال، و پرهیز از 

ها، آنقدر فرصت و امکانات و منابع متعدد و متنوع مادی و انسانی جناب آقای روحانی! به رغم کاستی ها و محدودیت

به آدرس اشتباه  در کشور موجود هست که بتوان ناکارآمدی ها را کم کرد و پاسخ مطالبات واقعی مردم را داد و نیازی

  5«ادن به مردم نیست؛ مراقب مشاورانتان باشید!د

روحانی از کدام  آقای» نیز با اشاره به سخنان روحانی، در کانال تلگرامی خود نوشت: رضا سراج تحلیلگر مسایل سیاسی

کند که برای برداشتن آن، نیاز به همه پرسی باشد؟ باید از ایشان پرسید که نظام به بن بست بن بست صحبت می

انه است که صنعت ه یا ایده مرکزی دولت شما در اعتماد و تعامل با آمریکا؟ آقای روحانی، این رفتار ناجوانمردرسید

ها کرده و نگاه به بیرون کنید، ای و هوا ـ فضا را برای اعتماد سازی متوقف کنید، اقتصاد کشور را معطل خارجیهسته

اید؛ به جای پاسخگویی به هدی و افزون طلبی آمریکا مواجه شدهبه مردم وعده پشِت وعده بدهید، و حاال که با بدع

  6«مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم، بخواهید با رفراندوم فرار به جلو کنید.

 ها: پی نوشت
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 برنامه تغییر نظام جمهوری اسالمی توسط آمریکا و مواضع دولت روحانی

ره به مفاد برجام ساعتی پس از توافق وین، طی مصاحبه ای با اشا جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در دولت اوباما،

ال اجرا س 25سال، و بخشی برای  15سال، برخی از بندهای آن به مدت  10بخشی از بندهای توافق به مدت »گفت: 

  1«شود، به صورت دائمی پا بر جا است.شود. برخی بندها نیز به ویژه آنها که به شفاف سازی مربوط میمی

ای ایران را تا چند دهه طول دهد، چیست؟ جوفی جوزف، از اعضای به راستی هدف دولت آمریکا از اینکه پرونده هسته

ای در سایت مؤسسه بلفر، اذعان کرد طی مقاله 1392، در اسفند ماه 5+1تیم مذاکره کننده آمریکا در مذاکرات 

ح سال ادامه دهند تا در این مدت، طر 25تا  20ایران را بین ای کنند تا پرونده هستهها طرحی را دنبال میآمریکایی

  2تغییر نظام ایران را به تدریج دنبال کنند.

وافق وین شورای امنیت سازمان ملل، حاکی از آن است که ت 2231مروری بر متن و محتوای سند برجام و قطعنامه 

تواند نقش آتش تهیه ای را ساله نیست، بلکه می 12ای شود نقطه پایانی بر چالش هستهنه فقط آن گونه که ادعا می

قدام براندازانه داشته باشد که آمریکا با هدف تضعیف پایه های قدرت جمهوری اسالمی ایران و زمینه سازی برای یک ا

 آسان و کم هزینه در آینده ای هر چند دور تدارک دیده و به صحنه آورده است. 

گینس، هدف اصلی اوباما رئیس جمهور آمریکا، ، در گزارشی به قلم متیو مک94سال  در« امریکن اینترپرایز»اندیشکده 

های تهران و نهایتاً ای با ایران، به تغییر سیاستاوباما امیدوار است که توافق هسته» د:از توافق وین را این گونه فاش کر

  3«تغییر ماهوی جمهوری اسالمی ایران منجر شود.

آمریکا برای تغییر ماهیت جمهوری اسالمی ایران، به دنبال »نویسد: ای میطی مقاله 94دکتر رضا سراج، در شهریورماه 

رحله ای است که نفوذ و بازگشت به ایران است. طرح آمریکا برای نفوذ و بازگشت به ایران، یک طرح ده ساله و پنج م

ز سوی آمریکا منتهی گردد. این طرح سه تعیین نقش برای ایران ا بایست به تعامل راهبردی ودر مراحل پایانی می

رای نفوذ و بازگشت بجمهوری اسالمی را در دستور کار دارد. این طرح  "تغییر ساختار"و  "تغییر رفتار"، "مهار"راهبرد 

 و شکست آن، کلید خورد.  88به ایران بعد از فتنه آمریکایی 

ست. در گزارش مرکز یکا، یکی از مراحل طرح آمریکا برای نفوذ و بازگشت به ایران اوسوسه کردن ایران به تعامل با آمر

یران از طریق تعامل و اتغییر رفتار  "کند: خاورمیانه ای سابان، با صراحت هدف از این مرحله را این گونه بیان می

یت گسترده ای در دراز مدت دارد و وفقماین رویکرد »شود: . در گزارش مرکز سابان، پیرامون تعامل تاکید می"تشویق

 «تغییر حکومت را به دنبال دارد.

زرگ، تعامل راهبردی بطرفداران رویکرد معامله بزرگ با ایران، بر این باورند که باید با وسوسه کردن تهران به معامله 

توان ایران را اقناع نمود که از می "گام به گام"بین آمریکا و ایران برقرار کرد. اینان بر این اعتقاد هستند که به صورت 

گوید: دگان گزارش مرکز سابان، میدر این باره کنت پوالک، یکی از تهیه کنن .های خصمانه دست بر داردسیاست

ز منطقه خواهد چنین معامله ای موهبتی الهی برای آمریکا، اسرائیل، عربستان و سایر متحدان در منطقه و فراتر ا»

 .«بود



های داخلی ز جریانامعتقدان به تعامل راهبردی با ایران، از گذشته تا به حال، از طرق مختلف با برخی شایان ذکر است 

دانند، هان میجدر کشورمان مرتبط بوده و هستند. در این میان وابستگان ایرانی شیطان بزرگ که آمریکا را کدخدای 

، تغییرات زیر را از آمریکا برای نفوذ و بازگشت به ایرانطراحان و کارگزاران طرح  .چشم امید به این رویکرد بسته اند

 .اندهای غرب گرا در ایران به انتظار نشستهطریق جریان

 تغییر در سیاست جمهوری اسالمی ایران 1

 تغییر در معادالت و آرایش سیاسی در ایران 2

 تغییر در وضعیت فرهنگی و اجتماعی در ایران 3

 امریکاتغییر در مناسبات اقتصادی ایران و  4

ریان اسالم آمریکایی، برای تغییر در ایران دنبال جرا با مجریان  "تعامل دو سویه"کنند بازی ها تالش میآمریکایی

ها و غرب گرایان کنند. در این بین تغییر در دو حوزه سیاست خارجی و فرهنگی، از الویت بیشتری برای آمریکایی

ها انتظار دارند در این مرحله روند تغییرات فوق، تدریجاً به عادی یکاییآمر .کدخداپذیر و نفوذ پذیر، برخوردار است

زش های انقالب اشتیاق زاید الوصف بریدگان از مکتب امام )ره( و اصول و ار .سازی روابط بین دو کشور منتهی گردد

  4«ه است.ی درآورداسالمی، برای تعامل هرچه سریعتر با آمریکا، عمالً آنان را در جرگه جریان اسالم آمریکای

ن بوده است، یراا مایک پومپئو، رئیس وقت سازمان سیا، که در گذشته از حامیان اقدام نظامی علیه تأسیسات نظامی

بایست اقدامی را برای تغییر رفتار قبل از آنکه توسط ترامپ به عنوان مدیر سیا منصوب شود، گفته بود که کنگره می

  5ایران، صورت دهد.ایران و در نهایت تغییر نظام 

قال مسالمت سیاست دولت آمریکا، حمایت از انت»رکس تیلرسون وزیر خارجه وقت آمریکا، در مجلس نمایندگان گفت: 

انیم، توانایی آنها آمیز قدرت در ایران است. سیاست ما در قبال ایران این است که هژمونی و استیالی ایران را عقب بر

شود به انتقال مسالمت ار کنیم، و از عناصری در داخل ایران حمایت کنیم که منجر میدر تولید تسلیحات اتمی را مه

 6«ایران حضور دارند. دانیم، آن عناصر درآمیز حکومت. و البته همان طور که می

 ند که نیروهاییاز این جریانات داخلی، دقیقًا چه کسانی هستند؟ اگر ایاالت متحده احساس ک رکس تیلرسوناما مراد 

بیعی است طدر داخل کشور هستند که حاضرند موضوع تغییر رفتار و مسامحه بر سر مسائل مختلف را پیگیری کنند، 

یص منافع ملی ها، انسجام داخلی را از بین برده و مردم را دچار نوعی تردید در تشخکوشند با تقویت شکافکه می

یز مقابله با نهادهای ا ایجاد چند دستگی و اختالف در کشور و نکند. بنابراین، هرگونه اقدام دررابطه با نفی دشمنی و ی

  7مردمی و انقالبی را باید بازی در زمینی ارزیابی کرد که در آن سوی مرزها سازماندهی شده است.

اند تا ایده تغییر رژیم را عملی کنند. مقامات آمریکایی، چه دموکرات و چه جمهوری خواه، در هر رده ای تالش داشته

تفاوتی بین دولت اوباما و ترامپ در این خصوص نیست یا اگر باشد تفاوت در روش انجام کار است. اوباما به شیوه 

کرد و تالش داشت تا طبقات روشنفکر ایران را با خود همراه کند. برای مثال مایکل نرمتری نسبت به ترامپ برخورد می

که در  2013کار، در یادداشتی در سال های برجسته محافظههرهلدین، مشاور اسبق شورای امنیت ملی آمریکا و از چ



حمایت از مخالفان حکومت ایران بهترین مسیری »وال استریت ژورنال منتشر کرد، برای مقابله با تهدید ایران گفته بود: 

 « شود.است که منجر به سرنگونی و تحقیر رژیم می

آمیز شهروندان ایران که از فساد رژیم های مسالمتزیادی از تظاهرات گزارشات»ترامپ نیز در توئیتی بیان داشته بود: 

اند، وجود دارد. دولت و هدر دادن ثروت این کشور برای تامین منابع مالی تروریسم در خارج این کشور خسته شده

  8«گر است.ایران باید به حقوق مردم خود از جمله حق ابراز عقایدشان احترام بگذارد. جهان نظاره

اسالمی است. اهداف  یکی از مهمترین پاسخ ها به اینکه چرا آمریکا به دنبال تغییر رژیم ایران است، ایدئولوژی انقالب

دانند که هدف انقالب ها به خوبی میآمریکا در حوزه ایدئولوژیک با ماهیت گفتمان انقالب اسالمی تباین دارد. آمریکایی

کنند الش خود را میاست که مصداق تام آن نیز رژیم آمریکا است. بنابراین تمام تاسالمی از بین بردن ظلم و استکباری 

های بعد از انقالب نیز از هیچ تالشی برای رسیدن به این هدف تا ماهیت انقالب اسالمی را تغییر دهند. در طول سال

ت. ایران در عادالت منطقه اسخود فروگذاری نکرده اند. یکی دیگر از دالیل آمریکا برای پی گیری تغییر رژیم، م

یران به نتیجه نرسیده و اکند که خصوصاً در یک دهه اخیر، هیچ اتفاقی بدون حضور و نفوذ ای بازیگری میمنطقه

ها در این منطقه تناقض دارد. آمریکا خود را هژمون نظام بین الملل تلقی رسد. این موضوع با اهداف آمریکایینمی

سوی دیگر نیز ایران تبدیل به ابرقدرت  واقعاً توان آمریکا در نظم دهی چه میزان است ـ، از کند ـ سوای از اینکهمی

ها خوشایند نیست. منطقه شده است و در حال تغییر تمام معادالت به نفع محور مقاومت است. این برای آمریکایی

 نگاهی به عصبانیت آمریکا از ایران در منطقه، نشان دهنده این موضوع است. 

یاد « ملت تروریست»یرانیان به عنوان اوباما و اسالفش را نیز نداشت؛ صراحتاً از ا های به ظاهر نرمترامپ حتی سیاست

دهد المیه میاز عبارت جعلی خلیج عربی استفاده کرد و حاال پشت سر هم بیانیه و اع« خلیج فارس»کرد و در مورد 

کند. از سوی از اغتشاشات صادر می بیانیه مداخله جویانه در حمایتگوید. کاخ سفید نیز و از تغییر رژیم سخن می

تشاشات حمایت کند، تا دیگر تمام ارکان حاکمیت آمریکا نیز به میدان آمده اند. از تام کاتن که گفته آمریکا باید از اغ

شته اعتراض بیان دا تد کروز که از ترامپ خواست برای حمایت از معترضین هر کاری انجام دهد، تا ریچارد هاس که

ها با مسئله ییمردمی پاسخی مناسب برای سیاست خارجی ایران است و از اتحادیه اروپا خواسته که همانند خط آمریکا

قدام علیه امنیت برخورد کنند و... همه و همه نشان دهنده این است که آمریکا مترصد استفاده از فضای داخلی برای ا

  9ملی و حاکمیت ایران است.

دولت ترامپ ظاهرًا بازنگری »نویسد: ای در همین زمینه میمهدی محمدی، کارشناس مسائل سیاسی نیز طی مقاله

ر مقابل ایران تغییر دراهبرد خود درباره ایران را به پایان برده و نتیجه این بوده که صریحاً اعالم کند استراتژی آن 

ای فکر ها لحظهو تداوم دولت او، هیچ موجب نشده آمریکاییرژیم است. جالب است که روی کار بودن حسن روحانی 

ایم، حضور غربگرایان در ایران تر بارها گفتهکنند که باید سیاست تغییر رژیم علیه ایران را کنار بگذارند. چنانکه پیش

د، اید سرکار باشنشود راهبرد آمریکا تغییر کند، بلکه برعکس، نگاه آمریکا این است که غربگرایان بهرگز باعث نمی

کنند. ارزش غربگرایان برای آمریکا، نه به سازی میچون اجرای راهبرد آمریکا علیه ایران را تسهیل، تسریع و درونی

مدت دهند و نتیجه آن تضعیف کلی کشور در میانپذیری آنها، بلکه مشخصاً به امتیازهایی است که میعقالنیت و مذاکره

  10«است.



توانند بسترساز نفوذ و سوء استفاده آمریکا باشند. در محافل اقتصادی نیز انات سیاسی نیستند که میاما این فقط جری

تواند تواند کاخ سفید را نسبت به نفوذ اقتصادی در کشورمان حساس کند. مهمترین خطایی که میبرخی نگاه ها می

اه هایی است جریانات داخلی حساب کند، دیدگ واشنگتن را به این خیال بیندازد که در حوزه اقتصادی بر روی برخی

ر نتیجه همراهی دکه نه فقط به اقتصاد مقاومتی باور ندارد، بلکه ریشه اصلی توسعه کشور را سرمایه گذاری خارجی و 

ر دداند. این نگاه، نه فقط اقتصاد کشورمان را وابسته به غرب خواهد کرد، بلکه ایران را با غرب برای جذب سرمایه می

ها برای تحریم ایران شود. بنابراین، باید همه تواند منجر به تحریک دوباره غربیبرابر تحریم آسیب پذیر کرده و می

کنند را بازیگرانی دانست که ناخواسته منافع جریاناتی که از اقتصاد مقاومتی بر پایه تولید و اشتغال ملی حمایت نمی

  11کنند.ایاالت متحده را تأمین می

سانه ای و هجمه های ربر تأثیراتی که اقتصاد بر فرهنگ می گذارد، باید بر این نکته نیز تأکید داشت که تبلیغات  عالوه

این، همه تواند اخالق و فرهنگ کشور را به گونه ای تغییر دهد که راه برای نفوذ بیگانه باز شود. بنابرماهواره ای نیز می

نامه ریزی فرهنگی تفاوتی در برابر ناتوی فرهنگی را موجب شده و به جای بر آنها که به نام دفاع از آزادی، نوعی بی

اند، در زمین فرهنگی آمریکا بازی کرده برای مقابله با هجمه گسترده غرب، درگیر انفعال و رکود و منفعت طلبی شده

  12کنند.و به خوبی در نقش پیاده نظام دشمن عمل می

های اقتصادی ریمالگوی براندازی سیاسی را از طریق اجرای سیاست مهار، گسترش تح از زمان قدرت یابی ترامپ، آمریکا

اف های اپوزیسیون برای ایفای نقش تهاجمی را در دستور کار قرار داده است. در چنین فرایندی، اهدو فعال کردن گروه

  13باشد.آمریکا معطوف به بی ثبات سازی ساختار داخلی ایران می

 :آمریکا در قبال ایران به شرح زیر است های کالنسیاست

 یران است.ایران، همچون قدرت موشکی که به معنای خلع سالح ا های قدرت نظامیـ مهار مؤلفه1

اعتبارسازی ـ ایجاد اجماع جهانی علیه اصول و مبانی سیاست خارجی ایران در منطقه و جهان و پیگیری سیاست بی2

 المللی ایران.بین

 ت اقتصادی ایران.ـ تضعیف قدر3

 ـ محدود کردن ایران در داخل مرزهای خویش و اخراج از منطقه.4

 های موشکی و حمایت از تروریسم.گیرانه به بهانه فعالیتهای سختعمال تحریما - 5

 ـ تشکیل ناتوی عربی و فشار به جمهوری اسالمی ایران از طریق همسایگان.6

ای ایران را ی هستهآمریکا بر آن است تا مرحله به مرحله در مقابل ایران پیشروی کند. به این صورت که ابتدا توانمند

ای کشورمان را هدف قرار داده و با قطع خواهد قدرت موشکی ایران و حضور منطقهمحدود کرد، در مرحله بعد می

های شدیدتر، رفتار ایران را تغییر داده و در نهایت، اقدام ل تحریمای ایران و همزمان اعمابازوان اجرایی قدرت منطقه

 به تغییر رژیم در ایران کند. 



کنند، دولت روحانی در در حالی که مقامات آمریکایی به صراحت سخن از براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران می

یانه ای رد و در کمال تعجب، جلسات مخفیک انفعال و وادادگی محض، حاضر نیست دست از سیاست لبخند خود بردا

کنند! وادادگی جریان غرب گرا در برابر آمریکا، در حالی است که دولت نیز با مسئولین پروژه براندازی ایران برگزار می

داده بود. پس از  باراک اوباما حدود دو میلیارد دالر بودجه برای عملیات تغییر نظام جمهوری اسالمی ایران، اختصاص

های اطالعاتی آمریکا و به طور مشخص مرتبط با شخص جان کری، تگیری تعدادی از عناصر داخلی مرتبط با شبکهدس

اشت: اظهار د 94آذر  6، سردار نقدی فرمانده وقت نیروی مقاومت بسیج، طی سخنانی در تاریخ 1394در سال 

روز برای مذاکره و گرفتن عکس یادگاری انهالی که شبچشم و رو هستند که در همان حدولتمردان آمریکا آنقدر بی»

کنند، همزمان عملیات کشی و التماس میبا مسئولین کشور ما در راستای موجه نشان دادن چهره کریه شان منت

 «براندازی را نیز شخصًا بر عهده دارند.

های اطالعاتی، افشا نمود: توی با اشاره به اطالعات حاصله از اعترافات مهم جاسوسان برانداز دستگیر شده در فعالی

میلیون  200میلیارد دالر بودجه سرّی برای براندازی جمهوری اسالمی اختصاص داده که  2دولت آمریکا بیش از »

شود. همین آقایی که پشت میز دالر آن صرفًا تحت مدیریت شخص جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، هزینه می

ریزی کرده و دازی را شخصاً برنامهپروژه بران 34رای مذاکره اشک شوق هم بریزد، زند و کم مانده بمذاکره لبخند می

های خیابانی و انتخاباتی، در حال مدیریت و هدایت آنهاست. استفاده از فضای مجازی، فمینیسم، گردشگری، شورش

شخص جان کری،  واسطه یهایی است که با مدیریت بدون ی از پروژهها است. اینها تنها بخشی این پروژهاز جمله

کنند. طبق اطالعات دقیق به دست آمده، بعضی از جاسوسان دستگیر عملیات براندازی جمهوری اسالمی را دنبال می

  14«گرفتند.شده، تنها با یک واسطه از شخص جان کری دستور می

ای ت هستههر مشغول مذاکرامطالب فوق حاکی از آن است که مقامات دولت ایاالت متحده در همان زمانی که در ظا

زی جمهوری و لبخند زدن به نمایندگان جمهوری اسالمی بوده اند، در پشت پرده مشغول برنامه ریزی برای براندا

یستند. باز هم تأکید اسالمی ایران بوده اند؛ و این مطلبی است که غرب گرایان به اصطالح میانه رو، حاضر به باور آن ن

ای گویند آنچه که در مورد توافق هستهآمریکا با یکدیگر سوءتفاهم نداریم. آنها به صراحت می کنیم که نه ما و نهمی

 تر خواهد کرد. آیا این اظهارات سوءتفاهم و توهم توطئه است؟!شود، سرنگونی ایران را آسانانجام می

، 1396همن ب 29ی، در تاریخ در چنین احوالی، خبرگزاری ها گزارش دادند که آقای ظریف وزیر خارجه دولت روحان

  51در اجالس مونیخ، با جان کری وزیر خارجه دولت سابق اوباما، مجدداً دیدار و مذاکره کرده است!

کری در دیدار خصوصی، از ظریف خواسته »نویسند: نشریه آمریکایی نیویورکر و خبرگزاری رویتر در همین زمینه می

 16«!ها توافق را کنار نگذارند یا مفاد آن را نقض نکنندبرجام گرفت، ایرانیتا هر تصمیمی که دولت ترامپ درباره 

با کسی  با توجه به موضوع فوق، حال باید از جناب روحانی سؤال کرد که آقای ظریف با چه مجوزی جلسه خصوصی

روحانی و ظریف، در  تیکرده است؟ به راسکند که پروژه های براندازی جمهوری اسالمی ایران را هدایت میبرگزار می

 کنند؟پشت پرده، چه سناریویی را دنبال می

 ها: پی نوشت

  1394تیر  23سایت باشگاه خبرنگاران جوان.  .1
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 عمل نکردن به تعهدات قانون اساسی 

وظایف و ای در مورد عمل نکردن آقای حسن روحانی به محمد کاظم انبارلوئی، سردبیر روزنامه رسالت، طی مقاله

جمهور برحسب وظایفی که در قانون  هر وقت مطالبات مردم از رئیس»نویسد: تعهدات خود در قانون اساسی، می

پاسخ مردم را به های بیرسد، آقای روحانی به جای پاسخگویی، پرسشاساسی دارد در افکار عمومی به اوج خود می

زند؛ در حالی که رقبای او حرفی ن میوقطبی کاذبی را دامکند و با تردستی سیاسی، دنام رقبای خود فاکتور می

، واکنش مردم، نخبگان 96بهمن  22جمهور در مراسم ربط رئیسزنند و هر یک به کار خود مشغولند. مطالب بینمی

جمهور هر از چندی از قانون اساسی و پایبندی به آن در حل مشکالت کشور رئیس .و حتی مراجع تقلید را برانگیخت

. این هم حرف "هر کس قانون اساسی را قبول دارد انقالبی است"اند کند. البته این سخن حقی است. گفتهیاد می

اند؛ کند؟ اخیراً هم گفتهحقی است. سخن این است اگر قبول داشته باشد، اما به آن عمل نکند، چه وضعی پیدا می

جمهور در قانون اساسی، در واکاوی دغدغه ظایف رئیسازخوانی وجمهور موظف به اجرای قانون اساسی است. برئیس

 فکری روحانی، خالی از لطف نیست. 

وظیفه کلیدی بر عهده  12ون اساسی که به اصل سوگند ریاست جمهوری مشهور است، حداقل قان 121اصل  - 1

و قانون اساسی، جمهورگذاشته است. موضوعاتی چون وظیفه پاسداری از مذهب رسمی، نظام جمهوری اسالمی، رئیس

 در صدر این وظایف است.

جمهور اینکه دشمنان در فضای مجازی، کیان اسالم و مذهب ما را درنوردند و تا اتاق خواب شهروندان نفوذ کنند و رئیس

تنها اقدامی نکند، بلکه نقد معصوم را بر خالف محکمات اسالم مجاز بشمارد، آیا به سوگند خود عمل کرده است؟ نه

های ابالغی از سوی رهبری در شورای عالی جمهور به جای برخورد و مدیریت این فضا، و اجرای سیاستئیساینکه ر



مردم را راحت بگذاریم و در حریم خصوصی مردم دخالت نکنیم و حریم "مجازی، این وظیفه را رها کرده و اعالم کند؛ 

ت جمهوری در این وادی عمل کرده است؟ ، آیا به وظیفه خود به سوگند ریاس"خصوصی مردم از آن مردم است

کند؟ آیا کسانی که در گوید؟ از آزادی کدام مردم در فضای مجازی دفاع میجمهور از کدام مردم سخن میرئیس

ماه گذشته به خیابان آمدند و براساس رهنمودهای آمریکا در همین فضای مجازی شعار مرگ بر روحانی های دیآشوب

آنها باید محترم شمرده شود؟ آیا این احترام تا مرز براندازی و محاربه با نظام و حریم خصوصی سر دادند، مردم هستند

جمهور است؟ باید رعایت شود؟ آیا رها کردن فضای مجازی و به عنوان وکیل مدافع تلگرام ظاهر شدن، از وظایف رئیس

جمهوری نسبت به آن خود در سوگند ریاستجمهور جمهور، ترویج دین و اخالق است که رئیسآیا این رویکرد رئیس

از هر گونه "دو انتخابات گفته است؛  آقای روحانی دو بار در داند؟ اینکه در سوگند ریاست جمهوری،را متلزم می

 بری، عصر حجری، هوچیدینی، تا جیب، با فحاشی و هتک حرمت منتقدین، از نسبت دادن بی"خودکامگی بپرهیزد

 جهنم، از آنها استقبال کرده است، سازگار است؟ باز، تا بروند به 

اش نشان داده است جمهور در کارنامه پنج سالهای وجود دارد که رئیسدر سوگند ریاست جمهوری موارد کلیدی

است که در  اهتمام جدی به آنها ندارد. موضوع حراست از مرزها، استقالل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، امر مهمی

توانستند او را در عمل به سوگند جمهور کارکرد شفافی ندارد. او در امر اجرا، تمامی کسانی را که مییس فعل و قول رئ

ورد که در آریاست جمهوری کمک کنند، تصفیه و برکنار و از قطار خدمت پیاده کرد و در عوض، کسانی را روی کار 

جمهور را های حساس، رئیسهای اجرایی و پستسمت ها دراز قطار انقالب پیاده شده بودند. کارکرد همان 88فتنه 

سمت  قطار انقالب را به 88و  78برند، چراکه اعتقادی ندارند قطار انقالب به مقصد برسد. آنها در فتنه به بیراهه می

 واشنگتن، لندن و پاریس هدایت کردند! 

جمهور می کشور را مستقیماً بر عهده رئیسقانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدا 126صل ا - 2

ود ندارد. پنج ساله پنجم و ششم وج سال، افق روشنی از عملکرد دولت در عمل به برنامه 10گذاشته است. پس از 

جمهور کند که نه هیچ اقتصاددانی دیده و نه در مجلس به تصویب رسیده است! رئیسای یاد میدولت از عمل به برنامه

داند و بر همین مبنا بودجه ساالنه را ریزی را حق خود مینویسی وبرنامهقانون اساسی، برنامه 126نه اصل به همین بها

دهد که دولت به همان برنامه ناشناخته و همین های دیوان محاسبات کشور نشان میکند؛ اما گزارشتسلیم مجلس می

 80دهد که دولت نشان می 95کند. تفریغ بودجه سال بودجه شناخته شده خود با اعداد و ارقام فاش شده، عمل نمی

های بودجه را یا عمل نکرده، یا به چیز دیگری عمل کرده، یا ناقص عمل کرده که عمالً اهداف مقنن درصد تبصره

تورم،  های اقتصادی، قاچاق کاال،وضع اقتصادی کشور تعریف چندانی ندارد. رکود، تعطیلی بنگاه .تحقق نیافته است

ها مصیبت دیگر، گریبانگیر دولت است. این در حالی است که دولت در امر برنامه رانی، کاهش ارزش پول ملی و... دهگ

 هایانضباطیبی .العنان عمل کرده است و شریک جرمی در نرسیدن به اهداف اقتصادی خود نداردو بودجه مطلق

رد تومان گذرانده هزارمیلیا 1445افزایش داده است و ازمرز سه برابر  پولی، مالی و بانکی دولت، حجم نقدینگی را به

 126جمهور، وفق اصل درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است. هیچ کس جز رئیس 25است. ظرف مدت چند هفته، 

 یها برای پاسخگویدهنده آن باشد که نگاهقانون اساسی مسئول نیست. اما در این مورد هیچ اظهارنظر یا فعلی که نشان

 شود! به اوست، از وی صادر نمی



داری کل متمرکز های خزانههای دولت باید در حسابقانون اساسی حکم داده شده، کلیه دریافت 53با آن که در اصل 

ها هزار میلیارد تومان از درآمدهای ها هم در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون باشد، دهباشد و همه پرداخت

جمهور حقوق عامه را نادیده گرفته و رئیس .، به خزانه واریز نشده است95تفریغ بودجه سال دولت برحسب گزارش 

های ها باعث شده صدای مردم از پرداخت غیرقانونی حقوقنظارتی روی دخل و خرج دولت ندارد. تبعیض در پرداخت

های دی و دارایی، پرداخت حقوقمان برنامه و بودجه و نیز وزارت اقتصاجمهور و مقامات سازرئیس .نجومی درآید

ها و مشکل اشتغال و بیکاری، مشکل اغلب خانواده .زدندمی اند در حالی که از خزانه خالی دمنجومی را مجاز شمرده

ر در ویژه جوانان تحصیلکرده است. دولت به وظایف کلیدی خود در این باره در حالی که همه اختیارات اقتصاد کشوبه

شود که نه رده است. آمارهایی از کاهش تورم، رشد اقتصادی و نیز حل معضل بیکاری داده میدست اوست، عمل نک

 شود! در جیب کسی حس و نه در سفره خانواری دیده می

قانون  55و  54دولت جایگاه دیوان محاسبات را به عنوان یک نهاد نظارتی در سطح ملی ـ که جایگاه ویژه در اصول 

مستشار مالی و رئیس و دادستان  12گیرد و بی هیچ دلیلی گزارش تفریغ بودجه را که توسط یاساسی دارد ـ نادیده م

 .ه می کنددیوان محاسبات به عنوان یک سند ملی، مالی و محاسباتی منتشر شده و در اختیار عموم گذاشته، تخطئ

شود! در قانون اساسی می 59کند و متوسل به اصل سازی میگویی در این باره، حاشیهجمهور به جای پاسخرئیس

ا چه در بُعد اساسًا در حیطه کار قوه مقننه است نه مجریه! مسئولیت اداره اقتصاد کشور مستقیم 59حالی که اصل 

جمهور در گفتگوهای برجامی اصالً متوجه ضرر و گردد. رئیسجمهور برمیبه رئیس "بودجه"و چه در بُعد  "برنامه"

ای ایران شده ستههمیلیاردها تومان هزینه برای تاسیسات  احیه عمل به تعهدات برجام نبود.زیان میلیاردها دالر از ن

توانست سرفصل ها در صورت توافق هیچ جایگاهی نداشت. حال آن که میای جبران این هزینهبود. در گفتگوهای هسته

المال که ناشی از عمل ر و زیان به بیترضجمهور درباره این همه باشد. رئیس 5+1مهمی از مطالبات ما در گفتگوهای 

ر خسارت ناشی به تعهدات برجامی از سوی ایران شده است، برایش چه پاسخی دارد؟ بگذریم از این که میلیاردها دال

ردند، اما این سو، از عدم اجرای برجام از سوی آمریکا، نصیب ملت ایران شده و بهانه آقایان این است که آنها عمل نک

امد؟ عدم واریز وجود دارد. این سوی معامله که متوجه ما بود، چرا در فهرست مطالبات از غرب به حساب نی گالیه هم

ها، تسامح و تساهل در مراقبت از کاهش ارزش پول ملی های مالی در پرداختانضباطیمیلیاردها تومان به خزانه، بی

خواهد وارد این مباحث ه، نمیاز باب ورود به تأمین حقوق عامالعموم و...، اخالل در نظام اقتصادی کشور است. آیا مدعی

جمهور در عمل به وظایف کلیدی وحساسی که مستقیمًا قانون اساسی بر عهده او گذاشته است، حقوقی شود؟ رئیس

ز قانون اساسی در رمزگشایی ا 88خواهد از اختیارات خود مندرج در اصل قصور و تقصیر داشته است. آیا مجلس نمی

جمهور از باب مجری قانون اساسی، درباره تعطیلی اصول قانون اساسی این قصور و تقصیر پرده بردارد؟ و باالخره رئیس

  1«ی دارد؟های مجلس شورای اسالمی، چه پاسخه مسئولیتهای وی در حوزدر حوزه مسئولیت

اگر محیط کسب و »لفه اظهار داشت: محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسالمی نیز در جلسه دبیران حزب موت

ساالری را باز کند. تواند قفل دیوانکار بخواهد رونق بگیرد، کلید آن در دست آقای روحانی است. این کلید می

کارآفرینان نباید در پیچ و خم ادارات و دستگاهها خسته شوند و عطای تولید را به لقاء آن ببخشند و روز بروز به 

اظهارات عراقچی درخصوص برجام گفت: آقای عراقچی در  برخی ود افزوده شود. حبیبی با اشاره بهبیکاری، تورم و رک

اندیشکده چتم هاوس انگلیس و گفتگو با شبکه انگلیسی بی بی سی، مطالب مهمی گفته است. او گفته برجام برای 

ت مردم ما از برجام برآورده نشده است. کند و مطالباایران دستاوردی نداشته است، آمریکا هر روز تعهداتش را نقض می



زنند ولی به نقد آنها توجهی نشده است. کشور را ها را میبیش از یکسال است که منتقدین در نقد برجام همین حرف

ها یک صورت حساب جدید فرستادند ای نداشت. تازه آمریکاییکردیم که هیچ نتیجهسه سال معطل گفتگوهای برجامی

ها اعتماد کرد. اگر امیدی ها و غربیتوان به آمریکاییمیز مذاکره بنشینیم. دولت باید بپذیرد که نمیتا مجدداً پای 

زایی و برای نجات اقتصاد کشور باشد، همین اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد ایران از مسیر درون

 2«گذرد و غیر از این، مسیر دیگری وجود ندارد.نگری میبرون

ر روابط با دولت أسفانه آقای روحانی تا کنون نشان داده که اراده ای برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تجدید نظر دمت

 های زورگوی غربی و ایستادگی در برابر خواسته های ناحق آنان، ندارد.

بریز تهنر که در دانشگاه « از نهضت مشروطیت تا انقالب اسالمی»حجت االسالم سید حمید روحانی، در همایش 

د محاکمه شود. آقای ]حسن[ روحانی به جرم خیانت به کشور و دروغ و دوری از والیت، بای»برگزار شد، اظهار داشت: 

 تنها علیه رهبری، بلکه به صورت عریان بر امام خمینی هم شمشیر بست. روحانی در حرم امام گفت که ماروحانی نه

صدر روح امام محدود کنیم!! خیانتی که آقای روحانی انجام داد، بنیت بی نباید مانند متحجران خود را به مشتی کلما

در یاسوج با اشاره به اینکه  96آبان  9اریخ تسید حمید روحانی همچنین در  3«توانست بکند. باید مراقب بود.نمی

ذاشت زیرا این گرا کنار برخی معتقدند باید سخنان و وصیت نامه امام »برخی دنبال تحریف امام هستند، اظهار داشت: 

  4«برای افراد متحجر بوده است.

ت خرید مایحتاج سید حمید روحانی طی سخنانی در نماز جمعه دانشگاه تهران نیز با بیان این که بسیاری از مردم قدر

ها له لیبراکراه عالج این مشکالت این است »خود را ندارند و مشکالت اقتصادی کمر مردم را خم کرده است، گفت: 

 ای کنیم زیرا خطرکاران، مبارزه اساسی و ریشهها و سازشرا از مراکز قدرت و مراکز نفوذ کنار بگذاریم. ما باید با لیبرال

  5«اینها هستند.

مجلس، در  96اسفند  15االسالم احمد سالک، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، در جلسه علنی حجت

شما با »خطاب کرده بود، گفت: « عقلبی»جمهور که منتقدان دولت را نان رئیستذکری با اشاره به سخ

اگر شما به مسائلی بپردازید، پاسخ اشتغال،  .ها جدا شویدتوانید از وظایف و مأموریتای نمیهای هر هفتهسازیحاشیه

دهید؟ شما در طول ونه میبیکاری و معیشت مردم و عدم قدرت خریدشان، تبعیض و فساد اداری و امثال آن را چگ

درت حضور پرق مورد به ملت ایران توهین کردید، اخیرا هم در 50های یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری، بالغ بر دوره

کنید، از القاب معرفی می« عقلبی»شما مخالفین دولت را  .بهمن، مسئله رفراندوم را مطرح کردید 22مردم در 

نامید. واقعًا این روند مناسبی می« جاعل به دین»کنید و گاهی مخالفین را استفاده می« بزدل»و « ترسو»، «سوادبی»

شما ما را کنیم، اید، ما هم مطالبی را دنبال جمهوری نیست. اگر در این روندی که شما پیش گرفتهدر سطح ریاست

 جمهوریقانون اساسی، یعنی عدم کفایت سیاسی رئیس 89رسانید که استیضاح شما و یا اجرای اصل به این نتیجه می

  6«را رقم بزنیم.

ه وی سپرده اگر رئیس جمهور به وظایفی که در قانون اساسی برای وی معین شده، عمل نکند، یعنی حق امانتی که ب

ن افرادی می د و پیمان خود با مردم عمل نکرده است. پیامبر اکرم )ص( در مورد چنیشده را رعایت نکرده و به عه

 7«ارد.کسی که امانتدار نیست، ایمان هم ندارد و کسی که پایبند عهد و پیمان نیست، دین هم ند»فرمایند: 



در کار آنان به  وست گیرد هر والی و پیشوایی که گوشه ای از کار جامعه و مردم را به د»و در جای دیگر می فرمایند: 

 8«د افکند.مانند کارهای خودش دلسوزی و تالش نداشته باشد، خداوند در روز قیامت او را به صورت در آتش خواه

 ها: پی نوشت
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 (2حمله به سپاه پاسداران و تضعیف توان دفاعی و موشکی کشور )برجام  

آمریکا و متحدینش  انقالب اسالمی تا کنون، یکی از موانع بسیار مهم بر سر راه توطئه های گوناگوناز ابتدای پیروزی 

نقالب اسالمی، برای براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران، توان دفاعی جمهوری اسالمی و به ویژه سپاه پاسداران ا

ا برای تضعیف هبرابر غرب به قدرت رسید، تالش که جناح غربگرا، تسلیم طلب، و واداده در  1392بوده است. از سال 

نیه دفاعی توان دفاعی کشور به ویژه سپاه پاسداران، شدت گرفت. اولین نشانه تالش دولت روحانی برای تضعیف ب

ربوط به درصدی بودجه دفاعی کشور بود. آخرین بودجه دفاعی دولت احمدی نژاد که م 85کشور، کاهش ناگهانی و 

را به دو هزار  ، این بودجه93میلیارد تومان بود که حسن روحانی در سال  500هزار و  13بلغ شد، ممی 92سال 

  1میلیارد تومان آن را حذف کرد. 500هزار و  11میلیارد تومان کاهش داد، یعنی 

سال توان چیزی جز حرکت در مسیر اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی تفسیر کرد؟ همچنین در آیا این اقدام را می

هشدار داده بودند  وو در طی مذاکرات وین یا همان برجام، علیرغم آنکه رهبر انقالب بارها به مسئولین دولتی تذکر  94

یده گرفتن دستور که حق مذاکره با طرف های خارجی در مورد توان دفاعی کشور را ندارند، اما جناب آقای ظریف با ناد

کند، بلکه ه میکری وزیر خارجه آمریکا، در مورد مسائل دفاعی کشور مذاکرصریح مقام معظم رهبری، نه تنها با جان 

یش موشک دو تحریم پنج ساله در واردات و صادرات تسلیحات متعارف، و یک محدودیت هشت ساله در تولید و آزما

 2پذیرد!های بالستیک را علیه جمهوری اسالمی ایران، می

نافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسالمی، و به نفع دشمنان اصلی جمهوری این اقدام آقای ظریف چنان آشکارا علیه م

اسالمی ایران بود، که صدای اعتراض وزرای خارجه روسیه و چین را هم درآورد. سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه، 

، اما علی رغم های تسلیحاتی ایران لغو شودخواستیم تحریمما و چین می»به خبرنگاران گفت:  94تیر  24در تاریخ 

سال ادامه یابد! لذا در این مدت، تسلیحاتی که به ایران  5ها تا حمایت ما، خود تیم ایرانی موافقت کردند که تحریم

کشور قدرتمند،  6ای ایران و شود، باید تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل باشد. همچنین توافق هستهداده می

شود. بر اساس توافقی که در وین امضاء شد، سال شامل می 8خود را به مدت  عدول ایران از توسعه برنامه موشکی

برنامه موشکی ایران به مدت هشت سال هیچ توسعه ای نخواهد یافت و هیچ حمایت خارجی از این برنامه نخواهد شد. 



پذیرد، اما آقای ظریف ساله را ن 8ساله و  5توانست مقاومت کند و این محدودیت های می 1929ایران بر طبق قطعنامه 

 3«!این محدودیت ها را پذیرفته است

ای ایران را نابود و موفق شدند بخش قابل توجهی از صنعت هسته 1مقامات آمریکایی که دیده بودند با توافق برجام 

تا با  رآمدندبتضعیف کنند و همچنین زمینه تضعیف توان دفاعی جمهوری اسالمی را نیز فراهم کردند، مجدداً درصدد 

ا نیز به همان ر، توان دفاعی، حمایت ایران از محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی، و... 4و  3و  2طرح برجام های 

 روش تضعیف و نابود کنند تا زمینه برای براندازی و تغییر نظام جمهوری اسالمی ایران فراهم شود.

امروز نیاز به یک برنامه جامع »گوید: می 1394بهمن  15در راستای پیاده کردن این سناریو، حسن روحانی در تاریخ 

  4«را آغاز کنیم. 2ام ایم و باید برجعبور کرده 1مشترک ملی داریم، چراکه از برجام

و هم برای  94خواست من پیشاپیش هم برای روزهای پایانی سال »گوید: نیز می 1394اسفند  16روحانی در تاریخ 

  5«است. 2قاطع و همگانی و همدلی برای اجرای برجام  همکاری بیشتر، تصمیم 95سال 

در  1395مقام معظم رهبری که به خوبی اهداف این توطئه دشمن را تشخیص داده بودند، در تاریخ اول فروردین 

؛ برجام دیگری در قضایای «برجام»ای توافق شد و اسم این را گذاشتیم در قضیه هسته»مشهد مقدس می فرمایند: 

وجود بیاید تا ما بتوانیم غیرذلک بایستی بهو الی 4و  3و  2رجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور؛ برجام منطقه، ب

کنند این منطق را در بین نخبگان جامعه و از سوی راحت زندگی کنیم. این منطقی است که ]دشمنان[ سعی می

رف چیست؟ معنای این حرف این است که جمهوری نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند. معنای این ح

های نظام جمهوری اسالمی پایبند به آنها است، ای که به حکم اسالم و به حکم برجستگیاسالمی از مسائل اساسی

نظر کند، از مظلومان منطقه نظر کند، از حمایت از مقاومت در منطقه صرفِی فلسطین صرفنظر کند: از مسئلهصرفِ

فلسطین، مثل مردم غزّه، مثل مردم یمن، مثل مردم بحرین ـ پشتیبانی و حمایت سیاسی نکند، و نظام  ـ مثل ملّت

های خود، خود را به آنچه طرف مقابل یعنی آمریکا به دنبال تحقّق آن است، نزدیک جمهوری اسالمی با تعدیل خواسته

تحلیل سیاسی دشمن اّدعا میشود، این است که اگر بکند... البتّه قضیه به اینجاها ختم نمیشود؛ معنای آنچه در آن 

ی بینید که بر روی مسئلهنظر کند. میمیل آمریکا است، جمهوری اسالمی حّتی از ابزارهای دفاعی خود هم صرفِ

اند که چرا جمهوری اسالمی موشک دارد، چرا موشک دوربُرد دارد، چرا موشکها چه جنجالی در دنیا به راه انداخته

کنید، جمهوری اسالمی هدف را دقیق میزنند و هدف قرار میدهند، چرا آزمایش کردید، چرا تمرین نظامی می موشکهای

نظر بکنیم. قضیه از این هم باالتر و چرا و چرا و چرا. معنای آن تحلیل دشمن این است که از همه اینها بایستی صرفِ

را نیروی قدس تشکیل شده است، چرا سپاه تشکیل شده، است؛ تدریجاً موضوع را به این خواهند کشاند که اصالً چ

چرا سیاستهای داخلی جمهوری اسالمی طبق قانون اساسی، باید با اسالم تطبیق داده بشود؛ مطلب به اینجاها میرسد. 

آید، دشمن متوقّف نشینی کردید، دشمن جلو میکه میتوانید ایستادگی کنید، عقبشما وقتی در مقابل دشمن، درحالی

گویید دولت جمهوری اسالمی، مجلس شورای اسالمی و کم کار را به اینجا میرسانند که اینکه شما مینمیشود و کم

باشد، اینها برخالف آزادی است و لیبرالیسم اینها را قبول ی قضائیه باید برطبقِ احکام اسالم و شریعت اسالمیقوّه

ها منتهی خواهد شد که ]بگویند[ نشینی به این نقطهردیم، عقبنشینی ککم به اینجاها میرسد. اگر عقبندارد؛ کم

خاطر مخالفت با شرع، قوانین را بردارد؟ حرف شورای نگهبان چه نقشی در جامعه دارد و چرا باید شورای نگهبان به

مکن ام که این، تغییر سیرت جمهوری اسالمی است. ماینجا است. این همان چیزی است که بنده بارها عرض کرده



بنابر این . است صورت جمهوری اسالمی محفوظ بماند اّما از محتوای خود بکلّی تهی بشود؛ دشمن این را میخواهد

کنند، اگر جمهوری اسالمی و ملّت ایران میخواهد تحلیلی که آنها دارند در اذهان نخبگان و افکار عمومی ملّت تزریق می

مهوری اسالمی دست بردارد، از اسالم دست بردارد، از مفاهیم اسالمی از شرّ آمریکا راحت بشود، باید از محتوای ج

 6«دست بردارد، از امنیت خود دست بردارد.

باشد که از طریق ، توطئه آمریکا می4و  3و  2همان گونه که در عبارات رهبری نظام مشخص است، طرح برجام های 

 شود.عوامل داخلی آنها به درون جامعه القاء می

ای مکرر آمریکا و نیز روحانی از اینکه سپاه پاسداران در برابر تهدیده 96تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در موسم 

گفته بود:  96ت سایر دشمنان ایران، شهرهای موشکی زیرزمینی را به نمایش گذاشته، انتقاد کرد. روحانی در اردیبهش

یی نوشتند تا ه برجام را برهم بزنند، روی موشک شعارهابرخی آمدند و تصویری از شهرهای زیرزمینی نشان دادند ک»

 7«برجام را برهم بزنند.

های انتخاباتی، جمهور ایران در مناظرهحسن روحانی رئیس»روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل در این زمینه نوشت: 

ای تراشی در توافق هستهانعم ها، اقدام بهسپاه پاسداران را متهم کرد که با نوشتن شعار علیه اسرائیل روی موشک

 «کرده است. او گفت چرا شهرهای زیرزمینی موشک را نشان دادند؟

پست هم با برجسته کردن سخنان روحانی نوشت؛ او تندروها را متهم به اخالل در توافق روزنامه اسرائیلی جروزالم 

  8«.صحنه روزگار محو شوداسرائیل باید از »شد ها نوشته میشکای کرد و گفت نباید روی موهسته

ه هم زدن برخالف حسن روحانی که از نشان دادن شهر زیرزمینی موشک ها توسط سپاه عصبانی شده و آن را برای ب

 سپاه که پیشرفتهای موشکی»کند، مقام معظم رهبری از این حرکت سپاه استقبال کرده، می فرمایند: برجام تفسیر می

ها ]است، بلکه[ وقتی این موشکهای سپاه با این دقّت و ی افتخار و مباهات ایرانییهخودش را نشان میدهد، نه فقط ما

خواهِ دُوروبَر ما که دلشان از آمریکا و از رژیم صهیونیستی خون های آزادیشود، خیلی از ملّتبا این زیبایی آزمایش می

  9«شوند.است، خوشحال می

زدگی محافل صهیونیستی مواجه شد، مجلس سنای آمریکا، سپاه با ذوقبه دنبال سخنان آقای روحانی علیه سپاه که 

و ترامپ، در  روحانی»پاسداران را تحریم کرد. سیر اتفاقات به نحوی بود که روزنامه الشرق االوسط سعودی نوشت: 

  10«مقابله با سپاه پاسداران، کنار هم هستند!

این »نوشت:  "وحانی و ترامپ: با هم علیه مردان با تفنگر"نیز در تحلیلی تحت عنوان  "گیت استون "اندیشکده 

های عجیبی درباره ایران پیش آمده اتفاق 1979روزها اتفاق عجیبی در رابطه با ایران در حال رخ دادن است. از سال 

ترامپ سابقه میان تفکرات دولت است. چیزی که به تازگی پیش آمده، شایان توجه بیشتر است زیرا بیانگر همسویی بی

ها در ایران است. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا، اعالم کرده که دولت ترامپ در در واشنگتن و یکی از جناح

مراحل پایانی تدوین یک سیاست جدید با هدف تغییر رژیم در ایران است. در حالی که جزئیات این سیاست جدید 

هداف آن سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران است. تام کاتن، هنوز افشا نشده، اما یک نکته روشن است؛ یکی از ا

سناتور آمریکایی هم خواستار آن شده تا سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی قلمداد شود. به موازات این اظهارات، 

پاه، کشور گوید بدون سجمهوری ایران، به بدگویی از سپاه پرداخته است. ژنرال قاسم سلیمانی میحسن روحانی رئیس



رو به مدیریت هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، همواره به هم وجود نخواهد داشت. اما جناح اعتدالی یا میانه

های غربی مخصوصاً آمریکا گفته بودند که سپاه مانع اصلی بر سر راه تغییر رفتار جمهوری اسالمی و عادی سازی قدرت

 روابط با غرب است.

های گذاری و اندیشکدهدیپلمات ارشد ایرانی]ظریف؟[ با حضور در محافل سیاست این همان چیزی است که یک

های ایران در خارج از مرزهای این کشور، به دلیل آمریکایی با موفقیت مطرح کرده و مدعی شده که دخالت

روابط برد »چیزی جز ر حالی که میانه روها دای تبدیل کند، های سپاه است تا ایران را به ابرقدرت منطقهبلندپروازی

 خواهند.با غرب نمی« ـ برد

ترین ویقهدف ما نباید این باشد که "این موضوع در سخنرانی هفته گذشته روحانی در تهران مطرح شد که گفت: 

ساله جمهوری اسالمی ایران که در 20اهبرد ر. اما در "خواهیم ای قدرتمند میقدرت منطقه باشیم، بلکه ما منطقه

 منطقه است.« قدرت اول»، تبدیل شدن به رسید، به روشنی آمده که هدف اصلی« رهبر عالی»به تأیید  2014سال 

های خود رو است که به دلیل مخالفت صریح یا ضمنی سپاه، نتوانسته برنامهچیدن پر و بال سپاه، به نفع جناح میانه

پسران "روها که اغلب کمک به نابودی سپاه، به میانهرا در رابطه با جمهوری اسالمی به طور کامل اجرا کند. ترامپ با 

کند. مسئله این است که آیا پسران نیویورکی که فاقد پایگاه مردمی هستند، شوند، هم کمک مینامیده می "نیویورکی

به خاطر  اندیشد، بایدقادر خواهند بود ایران را یکپارچه نگه دارند؟ در شرایطی که آمریکا به سیاستی درباره ایران می

گویند، ساده نیست. آنها فهرستی از داشته باشد که هیچ چیزی درباره ایران آن طوری که پسران نیویورکی می

 11«ره بپذیرد.پیشنهادی خوب برای اوباما فرستادند، اما ترامپ اهل معامله، مجبور نیست همان پیشنهادها را دوبا

های جدید علیه چه ارتباطی بین تحریم»نویسد: در روزنامه جوان میای در همین رابطه، دکتر عبداهلل گنجی طی مقاله

هایش وجود دارد؟ و چه ارتباطی بین تضعیف سپاه و سخن وزیر حمله رئیس جمهور به این نهاد و موشک 15سپاه و 

  12«ان است، وجود دارد؟آمیز قدرت در ایرخارجه امریکا که به دنبال انتقال مسالمت

 توجه کنید: برخورد و دیدگاه آقای روحانی نسبت به سپاه پاسداران را بدانیم، به موارد زیر برای اینکه سابقه

بعد از جلسه مجلس، آقای دکتر روحانی »نویسد: خود می 65اردیبهشت  16هاشمی رفسنجانی در یادداشت سه شنبه 

[ سپاه نگران توسعه طلبی ]!آمد و راجع به جنگ و مشکل ارتش و سپاه و مهندسی رزمی بحث شد. آقای روحانی 

 13«است.

آقای ابراهیم سنجقی هم آمد و از مشکالت سپاه با دکتر روحانی »نویسد: نیز می 66اردیبهشت  16وی در یادداشت 

 14«گفت. توصیه به سازش کردم.

وضوع کردند، میکی از مسائلی که در زمان جنگ و پس از آن، آقای هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی پیگیری می

هاشمی در یادداشت  ادغام سپاه پاسداران در ارتش، به بهانه جلوگیری از موازی کاری و هدر رفتن بیت المال بود! آقای

دکتر روحانی آمد و راجع به طرح ادغام نیروهای زمینی ارتش و سپاه مذاکره کردیم؛ »نویسد: خود می 67مرداد  9

  15«وحدت نظر داشتیم. بنا شد بیشتر بحث شود.



اواخر عمر شریف حضرت »دارند: در این رابطه سردار رحیم صفوی نیز در گفت و گو با نشریه پاسدار اسالم، اظهار می

بود که بعد  امام، یک خط سیاسی به دنبال ادغام ارتش و سپاه بود. در رأس این خط سیاسی، آقای هاشمی رفسنجانی

ارتش "ل ادغام ، به دنبا"ژاندارمری و شهربانی و کمیته"، "رزیجهاد سازندگی و وزارت کشاو"از ]مطرح کردن[ ادغام 

رهبر شدند،  بودند که خطر بسیار بزرگی بود و همه ما به شدت مخالف بودیم... به محض این که حضرت آقا "و سپاه

ین کار ندارم. د به اآن موضوع را که کار میدانی آن به عهده آقای عبداهلل نوری بود، تعطیل کردند و فرمودند من اعتقا

  16«ارتش و سپاه دو بازوی انقالب هستند و باید به همین شکل باقی بمانند.

کردند و قصد داشتند تعبیر می "توسعه طلبی سپاه"کسانی که از تشکیل نیروهای سه گانه سپاه ناراضی بوده، از آن به 

ح و موازی کاری در نیروهای مسلجلوگیری از "به هر ترتیبی هست، آن را محدود کنند؛ با پیش کشیدن بحث 

توانند کم کم ب، طرح ادغام ارتش و سپاه را مطرح ساختند تا در این پوشش "جلوگیری از هدر رفتن منابع و امکانات

وم آنان با شکست سپاه را از عرصه کشور عمالً حذف کنند، اما با مخالفت مقام معظم رهبری مواجه شدند و این نقشه ش

 مواجه شد. 

ن سپاه حانی حدود سه دهه پس از پایان جنگ نیز همچنان همان خط را دنبال کرده و در پی کنار گذاشتحسن رو

 96د است. در این رابطه، کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، طی سخنانی در اسفن

ته باشد، شما چرا دو ارتش دارید، داش گوید که در دنیا هر کشور باید یک ارتشا مینظام غرب به م»دارد: اظهار می

زند و  [ نامه به روحانی می96دی ] 23سپاه را حذف کنید. سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، روز 

ر باقری از رئیس . تراز سرلشک"آیدبودجه نیروهای مسلح را تخصیص دهید، مشکل دارد به وجود می "نویسد می

طبق قانون اساسی، بودجه  "نویسد: تر نیست. اما آقای روحانی زیر نامه سرلشکر باقری میجمهور اگر باالتر نباشد کم

های به اصطالح فرهنگی و تبلیغاتی باید های نیروهای مسلح از بودجه همراه ریخت و پاش های عجیب و غریب گروه

شود که قانوناً و شرعًا لت میجدا شود. بخش بزرگی از بودجه نیروهای مسلح به جای دفاع از کشور صرف تخریب دو

های گیرند اما خرج گروه. یعنی ]به ادعای آقای روحانی[ نیروهای مسلح بودجه برای دفاع از کشور می"حرام است

های کند نه تبلیغات گروهکنند که دولت را خراب کنند! این عملکرد شماست که شما را خراب میتبلیغاتی می

م کرد که کل نیروهای مسلح آمد در کمیسیون دفاعی و امنیتی مجلس و رسماً اعال خودجوش فرهنگی. نماینده ستاد

قابله با به خاطر عدم پرداخت تخصیص ها، تولید موشک متوقف شد تا اینکه شما ]نمایندگان مجلس[ این قانون م

ید آن را راه اره تولآمریکا را در مجلس تصویب کردید و هزار میلیارد تومان گذاشتید، تخصیص آن را گرفتیم و دوب

دادند یح میرا تصویب کردند، برای من توض 97انداختیم. اعضای هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس که همین بودجه 

توانم حقوق من به دو ارتش در کشور نمی "که خدمت آقای روحانی در ریاست جمهوری رفتیم، او همین طور گفت 

نها ]دشمنان[ . عجب! خب آ"شاغلین و هم به بازنشسته ها و هم پاداش خدمت بدهم؛ هم به سپاه و هم به ارتش؛ هم به

 17«ا حذف کنید.رگویند شما باید از دو تا ارتش، یکی هم که می

، روحانی 96باشد. در اردیبهشت دهد که حذف سپاه از صحنه کشور، همچنان در دستور کار میاین مسئله نشان می

بینیم های جدید علیه سپاه، تحریک کرده بود. لذا میها را به تحریم، در واقع آمریکاییبا حمله به بازوهای اقتدار ملی

کند که طی آن، سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی طرحی را ارائه می 96که کنگره آمریکا در سال 

ای، این واقعیت ها و بازیگران مغرض منطقهیآید. در ادراک غربهای گسترده ای علیه آن به اجرا در میشود و تحریممی



مسلم نقش بسته است که استحکام، تداوم و توسعه انقالب اسالمی، ارتباط مستقیم و انکار ناپذیر با اقتدار سپاه پاسداران 

ه ای داشته است. به همین جهت در مقوله ایران هراسی، در واقع سپاه هراسی را ترویج و توسعدر عرصه ملی و منطقه

دهند. به همین جهت است که در کنگره آمریکا، برخالف تمام قوانین رسمی و عرفی بین المللی، قانونی را طراحی می

رسمی و مؤثر یک کشور را به عنوان سازمان تروریستی معرفی نمایند. این مسئله کنند که در آن نیروی نظامیمی

  18باشد.نیروی عقیدتی و رسالتی مینشان از بن بست های راهبردی آنها در مواجهه با این 

« کننده ایرانثباتمقابله با اقدامات بی»، سنای آمریکا طرح تحریم جدید ایران با عنوان طرح 96هفته آخر خرداد ماه 

های جدیدی علیه کند. بر اساس این طرح ، دولت آمریکا باید تحریمرأی مثبت و دو رأی منفی تصویب می 98را با 

ها، سپاه های موشکی ایران تصویب کند. همچنین بر اساس یکی دیگر از طرحدهای فعال در توسعه برنامهافراد و نها

طور مستقیم تحت تحریم قرار خواهد گرفت. در صورت تصویب این طرح، برای اولین بار پاسداران انقالب اسالمی به

نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی را  2007ل شود؛ البته آمریکا پیشتر در ساخواهد بود که سپاه تحریم می

 سه محور دارد:« کننده ایرانثباتمقابله با اقدامات بی»تحریم کرده بود. گفتنی است که طرح 

عامله های موشک بالستیک: این طرح، افراد مرتبط با برنامه موشک بالستیک ایران و کسانی را که با آنها مالف ـ تحریم

 دهد.میدارند، هدف قرار 

هایی علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران به های جدید ضد تروریسم: آمریکا برای اولین بار، تحریمب ـ تحریم

 کند.اتهام حمایت از تروریسم اعمال می

نتقال تانک، اج ـ اجرای تحریم تسلیحاتی: با اجرای این قانون، کلیه افرادی که در فروش، تأمین قطعه، تعمیر و 

های موشکی هخودروی زرهی، تسلیحات با کالیبر باال، هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی، کشتی، موشک و سامان

  19شود.گیرند و دارایی آنها توقیف میحت تحریم قرار میتآفرین باشند، به ایران نقش

ارتش، سپاه، بسیج،  توان دفاعی» گوید:سرلشکر جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی، در همین رابطه می

اند و بعد از اند؛ آنها اخیرًا به دنبال تضعیف این توان برآمدهناجا و... مولفه سومی است که دشمنان هدف قرار داده

های دفاعی و موشکی و قصد دارند که نیروهای مسلح کشور را تضعیف کنند. دشمنان اند به سراغ تحریمبرجام، آمده

توانند جلوی حرکت عظیم انقالب اسالمی را سد های قدرت را تضعیف کنند، میاگر توان دفاعی و مولفهدانند که می

های ها و وعدههای دشمنان ندارند و بعضاً فریب قولها هم در داخل هستند که توجه به این توطئهکنند. متأسفانه بعضی

منان برای تضعیف توان دفاعی، توجه ندارند بلکه ریزی دشخورند و به عمق این توطئه و برنامهدشمنان را می

 20«گیرد.هایی هم صورت میهمراهی

و برخی سناتورهای « کنیمبرای کشاندن نبرد به درون ایران تالش می»گفت در شرایطی که ولیعهد عربستان می

، برخی از نیروهای داخلی آمریکایی و تعدادی از اعضای پارلمان اروپا قصد قراردادن سپاه در لیست سیاه را داشتند

ها کننده با تروریستترین نیروی مقابلههایی را برای تضعیف اصلیدرصدد برآمدند برای آسان کردن این مسیر، تالش

کننده جورچین آمریکایی ـ سعودی هستند، های ظالمانه انجام دهند. این افراد که تکمیلی تحریمکنندهو خنثی

تضعیف نیروهای سپاه پاسداران کشاندند. گویا مأموریت تضعیف سپاه که در خط مقدم محورهای تقابلی خود را به 

های ها و ضعفکیلومتری ایستاده، به داخل دولت کشیده شده تا هم کاستی 1000مقابله با داعش در طول یک مرز 



لی، پس از سیلی زدن ای و افکار عمومی داخناکارآمدی خود را بپوشانند و هم با محبوبیت سپاه در عرصه منطقه

خواند و ها، مقابله کنند. در این رابطه، حسن روحانی طی سخنانی، سپاه را یک دولت تفنگدار میموشکی به تروریست

 44های اصل ابالغ سیاست»گوید: کند بی کفایتی های اقتصادی خود را نیز به گردن سپاه بیندازد. وی میسعی می

واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد  برای این بود که اقتصاد به مردم

سازی نیست. از آن تفنگ بود که آن را به یک دولت باتفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصیدست یک دولت بی

نگ دارد و هم رسانه را در ترسیدند چه رسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفدولتی که تفنگ نداشت، می

  21«اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.

االنبیاء)ص(، در حالی است که شخص نیش و کنایه چندباره آقای روحانی علیه سپاه پاسداران و قرارگاه سازندگی خاتم

ار دریای خزر، تا پارس جنوبی و پاالیشگاه ستاره ، از گیالن و انزلی در کن96ماهه قبل از انتخابات  6-5وی در 

های مهم ملی را افتتاح کرد که تمام زحمت آن را فرزندان سختکوش فارس در کنار خلیج فارس، انواعی از پروژهخلیج

 و کم توقع ملت در همین قرارگاه سازندگی به جان خریده بودند.

حبان تفنگ معرفی می نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه ما را صاسرلشکر جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسال

های دشمن شکن صاحب تفنگ که سهل است، ما صاحب موشک»دهد: کنند، پاسخ حسن روحانی را چنین میمی

 گیریم و معتقدیم دولتیهستیم و آنها را علیه دشمنان و برای حفاظت از نظام، مردم و امنیت ایران اسالمی به کار می

شود. سپاه هرگز متقاضی کار اقتصادی نبوده است. که تفنگ نداشته باشد، توسط دشمنان تحقیر و سرانجام تسلیم می

ها به بسیاری از تعهدات خود در قبال سپاه عمل کنند، ها و با اصرار آنها و بدون اینکه حتی دولتما به درخواست دولت

های ما در عرصه محرومیت زدایی، کند، فعالیتی و انتفاعی نمیوارد عرصه سازندگی شدیم. سپاه فعالیت اقتصاد

شود که آقایان کارهای سخت را با سازی راهبردهای دشمن برای فشار اقتصادی به کشور است. نمیسازندگی و خنثی

الی که هزاران ما در مقابل و در حاسازد افتخار کنند، هایی که سپاه میکمترین منافع به سپاه واگذار کنند و به پروژه

کنیم این قبیل اظهارات با ها بدهکارند، علیه سپاه با بی انصافی حرف بزنند. ما احساس میمیلیارد تومان بابت پروژه

های کاذب، فرافکنی و فرار از عمل به تعهدات در زمینه معیشت مردم و اقتصاد کشور انجام هدف ایجاد دو قطبی

  22«شود.می

در »شت: در روزنامه وطن امروز نو 96لیل گر مسائل سیاسی، طی یادداشتی در تیر ماه همچنین مهدی محمدی، تح

اند، روحانی دقیقاً همان چیزی را گفت که آنها نیاز ها برنامه جدید خود علیه سپاه را مخفی نکردهحالی که آمریکایی

داند سپاه کار انتفاعی و اقتصادی رفته، میسی پروژه نگکداند سپاه به زور از به شنیدن آن داشتند. در حالی که خود می

کند و هرچه هست کمک تقریباً مجانی به دولت برای سازندگی و حل مشکالت ناشی از فشارهای خارجی است، نمی

سادگی  عیت بهاز این وض .سخن گفت "دولت با تفنگ اقتصاد کشور را در دست دارد"حقیقت را وارونه کرد و از اینکه 

ای افتاده که نتیجه آن عنقریب به هم ریختن کشور گرفت روحانی یا خود تصمیم گرفته یا در بازی توان نتیجهمی

میلیون  23داند بزودی خواهد فهمید ـ چیزهایی هست که بخش بزرگی از داند ـ و اگر هم نمیاست. او بخوبی می

دارند. سوال این است: چه چیز موجب شده  دآیند، مخالفان که جای خونفری که به او رای دادند هم از آن کوتاه نمی

 ثبات کردن کشور و فضای افکار عمومی نفع دارد؟ جمهور تصور کند در بیرئیس



و همزمان با  "های جدیدنابود کردن اقتصاد ایران از طریق تحریم"ستون  2دولت آمریکا راهبرد ضد ایرانی خود را بر 

ایران نیاز فوری  چیز در 2واشنگتن خواستار موفقیت این استراتژی باشد، به استوار کرده است. اگر  "تضعیف سپاه"آن 

شود. کند و در نتیجه به عامل اصلی موثر واقع شدن فشارهای اقتصادی بر کشور بدل میدارد: اول، دولتی که کار نمی

 .شودتبه دولتی پیگیری میرهای عالیدوم، بدل شدن درگیری با سپاه به یک نزاع داخلی در ایران که از جانب مقام

سخت و امنیتی همه اینها را بگذارید کنار اینکه اگرچه بسیار بعید است در منطقه جنگی رخ دهد، ولی عملیات نیمه

امنیتی « منازعه کم شدت ولی پیگیر»ای ایران وارد دوران کامالً جدیدی شده و ما با یک ای و فرامنطقهدشمنان منطقه

هران تتر از حمله تروریستی تواند به فجایعی بسیار بزرگای غفلت در مقابل آن مییم که لحظهبا دشمنان خود مواجه

 .بینجامد

بینیم این است که اگرچه روشن است تضعیف بخش دفاع و امنیت در کشور و پر کردن پازلی که آنچه پیش چشم می

اند ـ، های تفنگ خود را به سوی ایران گرفتههها لولآمریکا در پی اجرای آن علیه ایران است ـ اکنون که تروریست

ای برای حمله اند این راه را بروند، چرا که شاهدیم از هیچ بهانهای تصمیم گرفتهخیانتی تاریخی است، ولی ظاهراً عده

 .کنندبه آن صرف نظر نمی

ین است که فکر کنیم انتخابات، . توضیح اول اتوان عرضه کردنوع توضیح می 2درباره علت آنچه در حال رخ دادن است  

توان صرفًا از یمآموخته این است که  96آقای روحانی را دچار بدآموزی کرده است. آنچه روحانی ظاهرًا از انتخابات 

های مختلف جامعه با همدیگر، های دروغین، خلق ترس از عواملی موهوم و درگیر کردن بخشطریق ایجاد دوقطبی

 .اری انجام شده باشدآنکه حقیقتًا برای مردم کیپیروز بازی سیاست بود ب

سال آینده به همان روشی اداره کند که انتخابات  4تواند مملکت را هم در احتماالً تصور آقای روحانی این است که می

ها د، خارجیهای پی در پی خود را بپوشانرا اداره کرد. لولوهایی پیدا کند، خالیق را از آنها بترساند، ناکارآمدی و شکست

سال را هم  4اند، این خوانده« پوپولیسم منفی»را به کمک بطلبد و با آویختن از آنچه دوستان خود او آن را به درستی 

او ظاهراً فرض کرده صبر نظام  ه روحانی در حال ارتکاب آن است، چرا کهترین خطایی است کبگذراند. این راهبردی

 .نهایت استبی« انتخابات روحانی هفته آخر قبل از»در مقابل 

ای ندارد. این نوشته مجال رود چارهتوضیح دوم اما این است که فرض کنیم روحانی مجبور است و جز این راه که می

جمهور بر اثر نوعی آن را ندارد که این توضیح دوم بسط داده شود. در یک جمله، مساله شاید این باشد که آقای رئیس

اهی جز پیمودن این مسیر که جام شده و تعهدات پنهانی که جایی و زمانی سپرده شده، رگذاری خارجی که انریل

 .رود نداردمی

خواهد، یا اینکه اندازند که آمریکا میشاید تصور آقایان این است که یا قطار دولت ـ و بلکه کشور ـ را روی ریلی می

روریسم و ناقوس نزاع چه دلیلی دارد در حالی که نفیر ت واقعاً ریل دیگری وجود ندارد و قطار واژگون خواهد شد؛ و الّا 

  23«آزارد، دولت در ایران، اولویت خود را درگیری با سپاه قرار بدهد؟ها را میدر منطقه به صدا درآمده و اینچنین گوش

دی که از اول به عنوان فر»ای، سخنگوی دستگاه قضایی، اظهار داشت: در همین رابطه، حجت االسالم محسنی اژه

انقالب تا امروز در دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی بودم، تجربه ثابت کرده که بعد از هر تخریبی علیه سپاه و برخی 

شود که صدری پیدا میبینیم که یک بنیعناصر انقالبی، یک اقدام خطرناک اتفاق افتاده است. در اوایل انقالب می



جمهور رأی دادند تا نماینده مردم و نظام داند به رئیست مردمی است که نمیخودخواه است و مغرور به رأی اکثری

باشد و مشکالت را حل کند. امروز که تخریب علیه سپاه، بسیج، افراد موثر و دستگاه قضایی شدت گرفته، و به تجربه 

خواند یکا به یک نحو کُری میکنم فتنه جدید و اقدام جدید در پیش است. امروز که آمرکنم، فکر میگذشته که نگاه می

شوند، به گمانم یک توطئه و نهادهای انقالبی، سپاه، دستگاه قضایی و عناصر انقالب از لسان برخی مسئوالن تحقیر می

  24.«جدید در پیش است

شود یبعضاً مشاهده م»آیت اهلل جنتی رئیس مجلس خبرگان نیز طی سخنانی در جمع اعضای مجلس خبرگان گفت: 

کنند. در همین انتخابات اخیر، برخی سپاه را تفنگدار خطاب فقیه مشکل دارند، به سپاه حمله مییی که با والیتآنها

ای متذکر شدم مگر تفنگداری جرم است؟ کردند و قصد داشتند با این عنوان سپاه را تخریب کنند، که من در مرقومه

  25«علی )ع( نیز تفنگدار بود؛ یعنی رزمنده بود.

 "چماقدار"سداران را ر غیب پرور، جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج، با اشاره به اوایل انقالب اسالمی که پاسردا

غییر دادند و با همان ادبیات، سپاه و پیشکسوتان ت "تفنگدار"را به  "چماقدار"ها لفظ برخی»کردند، گفت: خطاب می

دار سپاه در آمریکا، اروپا و عربستان، در حال هجمه و اهانت به نشانکوبند. در حالی که دشمنان جهاد و ایثار را می

  26«اند.ای نیز در داخل، سپاه را آماج حمالت خود قرار دادهسپاه هستند، بسیار تعجب برانگیز است که عده

ضوع زمینه سازی انتقاد از سپاه و تضعیف و تخریب وجهه آن در افکار عمومی است که این موقصد مخالفان، عمومی

فتاری و فشارهای خارجی و تحریم سپاه از سوی کشورهای غربی را تسهیل کرده و حضور سپاه در ساحت کالمی ـ گ

کند. نتیجه این وضعیت، چیزی جز هزینه سازی برای کشور و ضربه زدن به کلیت کشور و اجرایی را مخدوش می

 هویت ملی نیست. 

رسد در ظاهر ماهیتی متناقض دارد اما برخالف ظاهر، از باطنی نظر میسیاست دولت آمریکا در شرایط کنونی به 

ترین دستاورد آمریکا در سیاست خارجی بعد از ترین و بزرگریزی شده برخوردار است... برجام مهمپیچیده و برنامه

اره کردن آن ت و چه جمهوریخواه، حاضر به پها چه دموکراهایش در منطقه است و به هیچ عنوان آمریکاییشکست

 مکمل»ای آنها علیه برجام، برای گرفتن امتیازهای بیشتر از ایران است که قرار است در نیستند و تمام هیاهوهای رسانه

 بگیرند! « برجام

ست که بر قدرت ا« مکمل برجام»هدف اصلی آمریکا افزایش فشار بر ایران با استفاده از خلل و فرج برجام با عنوان  

جمهور قباًل از برجام به عنوان الگویی برای است که رئیس« 2برجام »تمرکز خواهد بود و این همان دفاعی ایران م

کری برای افکار عمومی قابل درک این سخن جان« مکمل برجام»کرد! با مذاکره در خصوص مسائل منطقه، یاد می

مایت حدولت اوباما، نوبت به برنامه موشکی و ای ایران در های هستهباره فعالیتبعد از امضاء برجام در»است که گفت 

است که رئیس « تغییر اساسی»و مکمل برجام همان «! رسد که از این به بعد نوبت ترامپ استایران از تروریسم می

پیشنهاد  .باره ایران، شاهد آن خواهید بودگفته بود با اجرای راهبرد جدید دولت آمریکا در 96سازمان سیا در تیر ماه 

اند و برخی خبرهای محرمانه و تحلیل ها حکایت از این دارد که این مل برجام را برای زنده نگه داشتن برجام دادهمک

  27های غربی داده شده است.های ایرانی به طرفپیشنهاد، توسط برخی البی



مین بودجه هرد و از ، حدود پنج هزار میلیارد تومان آن را کم ک1395دولت از بودجه نیروهای مسلح کشور در سال 

رصد آن دفقط حدود بیست  95کم نیز طبق اظهارات سردار سرلشکر باقری، رئیس ستاد فرماندهی کل قوا، تا آذر 

ش از نیمی از علی رغم اینکه بی»گفت:  1395توسط دولت پرداخت شده بود! در این رابطه، سردار باقری در آذر ماه 

 28«های مسلح است.های امسال نیرودرصد برنامه 20سال گذشته، اما پولی که دولت داده 

نها، معنای آیا این کار جز تحت فشار قرار دادن نیروهای مسلح برای محدود کردن تحقیقات، تولیدات و عملیات آ

 دیگری هم داشت؟

حقوق  ای،های موثر آمریکایی بر مذاکره بر روی مسائل موشکی، منطقهدر شرایطی که اعضای تیم ترامپ و اندیشکده

کردند، در مقاطع مختلفی مسئولین ایرانی حتی در مواضع ای تاکید میهای هستهبشر و تکمیل برخی محدودیت

د.   های مشخصی برای طرف آمریکایی ارسال کردند که نشان از آمادگی برای مذاکرات جدید دارای خود پالسرسانه

الب عمالً جصاحبه با نشریه نیویورک تایمز، در موضعی در م 96 از جمله، محمد جواد ظریف در آخرین روز شهریور

داند. البته این پیشنهاد برای عادی جلوه کردن همراه با یک ای و برجام را هم قابل مذاکره مجدد میموضوع هسته

ازات ان این امتیخواهد، ما هم به طور متقابل خواهای میاگر آمریکا امتیازات جدید هسته»شود: شرط بدیهی مطرح می

خواهید یک ضمیمه )برای این توافق( داشته باشید، هستیم... ما چرا باید درباره ضمیمه گفتگو کنیم؟ اگر شما می

تواند به دنبال امتیازات بیشتر باشد بدون آنکه امتیازات بیشتری به ضمیمه باید درباره همه چیز باشد... آمریکا نمی

  29«ایران بدهد.

اعالم آمادگی برای مذاکره سازد که این موضع برای طرف مقابل معنایی جز خص میکمی دقت در این سخنان مش

های گسترده مهر، خبرگزاری رویترز در خبری مدعی شد رایزنی 15گیری و در روز دو هفته پس از این موضعندارد. 

در ماه گذشته در نشست  ایران»موشکی ایران انجام شده است. این خبرگزاری نوشت:  پیرامون مذاکره بر سر برنامه

ها در تواند به منظور از بین بردن نگرانیعضای قدرت های جهانی گفته که میسازمان ملل متحد، به امجمع عمومی

عمان  اند که ایران اخیراً نیز این ماجرا را از طریقکند. دو مقام آمریکایی نیز گفتهاش گفتگو موشکی مورد برنامه

مهر برای گفتگو با مسئوالن عمان ـ که همواره و از  10توجه است که محمد جواد ظریف پیگیری کرده است ]جالب

اند ـ به آن کشور سفر کرده بود[. همچنین یک مقام سابق جمله در ماجرای برجام میانجی روابط ایران و آمریکا بوده

های اخیر به اطالع واشنگتن رسیده است. های آغازین ایران ]برای مذاکره[، در هفتهوزارت دفاع آمریکا اعالم کرد قدم

اند، یک پیشنهاد غیررسمی مانده این مقام سابق آمریکایی گفته ایران از طریق مقامات آمریکایی که از زمان اوباما باقی

 های بالستیکدهد آنها برای مذاکره در مورد برنامه موشکاند که نشان میرا برای استمزاج به مقامات آمریکایی داده

در دیدار محمد جواد ظریف با وزیر خارجه آمریکا »نویسد: رویترز از قول یک مقام ایرانی می ،در ادامه« راغب هستند.

ها نگرانی خود از توانایی موشکی ایران را ابراز سازمان ملل )در شهریورماه( آمریکاییدر حاشیه نشست مجمع عمومی

امه موشکی قابل مذاکره است. همچنین یک مقام ارشد ایرانی که خواسته کردند و ظریف نیز در پاسخ عنوان کرد که برن

نامش فاش نشود گفته است: ]مسئولین دولتی و غیردولتی[ به منظور جلب حمایت رهبر معظم ]انقالب[ برای مذاکرات 

اعتماد ندارد. ها اند. در این جلسات رهبری خوشبین نبود چون به آمریکاییموشکی، جلسات متعددی با ایشان داشته

اما دیگران معتقد بودند که تنش شدید درمورد برنامه موشکی میتواند از طریق مذاکرات حل شود. این مقام ایرانی 

گوید هر گونه گفتگو با هدف پایان دادن یا توقف برنامه موشکی ایران نخواهد بود، بلکه با هدف مذاکره در مورد می



شود. رویترز از قول سومین مقام ن تولید برخی از موشک ها با برد خاص انجام میبرخی از ابعاد آن، مانند محدود کرد

این خبر بالفاصله با واکنش برخی « های دور برد مذاکره کند.نویسد: تهران مایل است تا در مورد موشک ایرانی نیز می

ها جزئیات خبرهایی که در گزارش اکنشها منتشر شد اما این ومقامات ایرانی همراه شد که با عنوان تکذیبیه در رسانه

  30رویترز به آن اشاره شده بود را تکذیب نکردند.

های اصلی غربی خبرهایی از جزئیات توافقات را منتشر کرده ای، رسانهپیش از این نیز بارها در جریان مذاکرات هسته

متن توافقات، مشخص میشد که به همان  ارشدند اما بعداً با انتشبودند که در ابتدا از سوی طرف ایرانی تکذیب می

ای هسته صورت یا حتی شدیدتر از آن محقق شده است. قطعًا مذاکرات موشکی شروع شود، مشابه آنچه که در صنعت

د دفعی و عیان اتفاق افتاد، در این فقره نیز در نهایت باید شاهد تعطیلی صنایع موشکی باشیم، هرچند که این رون

 نخواهد بود. 

مصاحبه با  جدیدترین موضع گیری نیز محمد نهاوندیان از اعضای اصلی دولت دوازدهم و معاون رئیس جمهور، دردر 

ای داشت، ی سی ان ان و در موضعی که در واقع نشان از آمادگی ایران برای مذاکره بر سر موضوعات فرا هستهشبکه

توان درباره برجام دوباره مذاکره کرد. برنامه میموضوعی ممکن است میان کشورها بحث شود اما ن هر»اعالم کرد 

تواند موضوع ای نگرانی وجود دارد، این مسائل میموشکی بخشی از برجام نبود. اگر درباره مسائل بین المللی و منطقه

  31«مذاکره میان ایران با کشورهای منطقه یا اروپا باشد.

شود می ت دولت روحانی به آمریکا و متحدینش نشان دادهاین سخنان همگی چراغ سبزهایی است که از سوی مقاما

 تا آنها بدانند که طرف ایرانی آمادگی مذاکره در مورد مسائل دفاعی و موشکی را نیز دارد. 

شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، فهمید به دنبال پالس ها و چراغ سبزهایی که از داخل کشور به دشمن داده می

حوزه  6ای را به تغییر رفتار ایران در منه باج خواهی خود را گسترش بدهد، لذا ماندن در توافق هستهتواند داکه می

ای یشتر توافق هستهحوزه شد. در حالیکه ترامپ پ 6مشروط کرد و خواهان همکاری اروپا برای تغییر رفتار ایران در این 

محدود کردن »و « های نظامیها از جمله سایتسایتتمامیامکان بازرسی از »، «پذیر آنهای زوالاصالح بند»را به 

های فعالیت»و « تهدیدات سایبری»، «نقض حقوق بشر»مشروط کرده بود، اکنون « های بالستیک ایرانبرنامه موشک

 گر آنها خواهانرا نیز به سه شرط قبلی خود اضافه کرده است. ترامپ به دولت های اروپایی گفت که ا« اقتصادی سپاه

ن به مذاکره در آن هستند که آمریکا از برجام خارج نشود، باید ایران را وادار کنند تا ضمن پذیرش شروط مذکور، ت

  32ای بدهد.مورد محدودیت های موشکی و مسائل منطقه

 14در تاریخ  در راستای اجرای خواست ترامپ، وزیر خارجه فرانسه که اظهارات گستاخانه ای علیه ایران کرده بود،

جمهور این ن، رئیسبه تهران آمد و با برخی از مقامات ایرانی مالقات کرد. دو روز پس از آن، امانوئل مکرو 96اسفند 

ی ایران کشور در جمع اعضای یک گروه یهودی در پاریس، به آنها قول داد برای متوقف کردن برنامه دفاع موشک

مریکا و انگلیس، محور پروژه ضدایرانی آاال کشورش به نمایندگی از جمهور فرانسه که حاقداماتی انجام خواهد داد. رئیس

سه همراهی ترامپ است، این را هم گفت که در مسیر متوقف کردن برنامه موشکی ایران، آمریکا و انگلیس با فران
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، در 1396ن بهم 29خ در همین اثنا، خبرگزاری ها گزارش دادند که آقای ظریف، وزیر خارجه دولت روحانی، در تاری

  34اجالس مونیخ، با جان کری وزیر خارجه دولت سابق اوباما، مجدداً دیدار و مذاکره کرده بود!

کری در دیدار خصوصی، از ظریف »نویسند: نشریه آمریکایی نیویورکر و خبرگزاری رویتر نیز در همین زمینه می

 35«!ها توافق را کنار نگذارند یا مفاد آن را نقض نکنندگرفت، ایرانیخواسته تا هر تصمیمی که دولت ترامپ درباره برجام 

ین اقدام خالف منافع تا زمانی که رسانه های غربی خبر این مالقات را منتشر نکردند، مقامات ایرانی هیچ اشاره ای به ا

 ملی جناب ظریف نکرده بودند. 

در مورد نقش  ، طی سخنانی94آذر  6مقاومت بسیج، در تاریخ جالب است بدانیم که سردار نقدی، فرمانده وقت نیروی 

میلیارد دالر بودجه سرّی  2دولت آمریکا بیش از »گوید: جان کری در پروژه های براندازی جمهوری اسالمی ایران، می

وزیر  میلیون دالر آن صرفًا تحت مدیریت شخص جان کری 200برای براندازی جمهوری اسالمی اختصاص داده که 

زند و کم مانده برای مذاکره اشک شوق شود. همین آقایی که پشت میز مذاکره لبخند میامور خارجه آمریکا، هزینه می

ریزی کرده و در حال مدیریت و هدایت آنهاست. فضای مجازی، فمینیسم، پروژه براندازی را شخصاً برنامه 34هم بریزد، 

هایی است که با ها است. اینها تنها بخشی از پروژهی این پروژهملههای خیابانی و انتخاباتی، از جگردشگری، شورش

کند. مطابق با اطالعات شخص جان کری، عملیات براندازی جمهوری اسالمی را دنبال می مدیریت بدون واسطه ی

  36«گرفتند.دقیق به دست آمده، بعضی از جاسوسان دستگیر شده، تنها با یک واسطه از شخص جان کری دستور می

با کسی  با توجه به موضوع فوق، حال باید از جناب روحانی سؤال کرد که آقای ظریف با چه مجوزی جلسه خصوصی

کرده است؟ به راستی روحانی و ظریف، در کند که پروژه های براندازی جمهوری اسالمی ایران را هدایت میبرگزار می

 کنند؟پشت پرده، چه اهدافی را دنبال می
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 (3ای آمریکا )برجام های منطقههمسوئی با سیاست

در قضیه »می فرمایند:  4و  3و  2سخنانی در مورد توطئه برجام ، طی 1395مقام معظم رهبری در تاریخ اول فروردین 

دیگری در قضایای قانون  برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام برجام؛ ای توافق شد و اسم این را گذاشتیمهسته

منطقی است  وجود بیاید تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. اینغیرذلک بایستی بهو الی 4و  3و  2 برجام اساسی کشور؛

کنند این منطق را در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند. که سعی می

نظر کند، از ی فلسطین صرفمعنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که جمهوری اسالمی از مسئله

منطقه ـ مثل ملّت فلسطین، مثل مردم غزّه، مثل مردم یمن، نظر کند، از مظلومان حمایت از مقاومت در منطقه صرفِ



های خود، خود را به مثل مردم بحرین ـ پشتیبانی و حمایت سیاسی نکند، و نظام جمهوری اسالمی با تعدیل خواسته

وز که امرآنچه طرف مقابل یعنی آمریکا به دنبال تحقّق آن است، نزدیک بکند. معنای این حرف این است که همچنان

هایشان با رژیم صهیونیستی رغم خواست ملّترغم حکم اسالم و علیهای منطقه، علیبعضی از کشورهای منطقه و دولت

اند، جمهوری اسالمی هم به همین ترتیب عمل الشّعاع مسائل دیگر قرار دادهی فلسطین را تحتاند و مسئلهکنار آمده

ی از دولت های عربی با کمال وقاحت، دست دوستی به سمت دشمن که امروز بعضکند؛ معنایش این است که همچنان

ها اعالن آمریکایی .کنند، جمهوری اسالمی هم با دشمن صهیونیستی کنار بیاید و آشتی کند..صهیونیستی دراز می

ی نهوقت گفتند خاورمیای نوین، یکوقت گفتند خاورمیانهی بزرگ درست کنند ـ یککردند که میخواهند خاورمیانه

بزرگ ـ مقصود این بود که در این منطقه غرب آسیا و در قلب کشورهای اسالمی، دولت جعلی رژیم صهیونیستی را بر 

همه امور این منطقه از لحاظ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مسلّط کنند؛ هدفشان این بود. االن شما نگاه کنید ببینید 

اند، در قضیه عراق اند، در قضیه یمن درماندهدر قضیه سوریه درمانده ی بزرگ میدادند،همان هایی که شعار خاورمیانه

بینند. بینند، از چشم جمهوری اسالمی میاند و اینها همه را از چشم ایران میاند، در قضیه فلسطین درماندهدرمانده

ه و دوذرّه نیست؛ مسئله، ذرّ جوری است؛ اختالف آنها با جمهوری اسالمی سرِ یکدشمنی آنها با جمهوری اسالمی این

ی قدیمی خودشان را برقرار کنند بیایند به این سمت که بلکه بتوانند آن سلطهی اساسی است؛ دارند حرکت میمسئله

  1«کنند.

ای، در هیچ مورد رهبری نظام، چند بار دیگر نیز تذکر داده بودند که جمهوری اسالمی ایران به غیر از مسئله هسته

اومت ـ یعنی دست کا مذاکره نخواهد کرد. مذاکره با آمریکا بر سر موضوع قطع حمایت ایران از محور مقدیگری با آمری

نصاراهلل اکشیدن از حمایت حماس و جهاد اسالمی در فلسطین، حزب اهلل لبنان، حشد الشعبی عراق، دولت سوریه، 

ا کار عوامل م معظم رهبری نیز القای آن رمعروف است و مقا 3یمن، شیعیان بحرین ـ همان چیزی است که به برجام 

 آمریکا دانسته اند. 

احبه با و در آخرین روز سفر خود به فرانسه، طی مص 94درست بر عکس این مواضع رهبری، حسن روحانی در بهمن 

ردم من از روز اول انتخابم )به عنوان رئیس جمهوری( در مصاحبه ای اعالم ک»گوید: می 24شبکه تلویزیونی فرانس 

اکرات ایران امروز در مذ ...خواهیم تنش با آمریکا را کاهش بدهیم و به نظر من، این تنش کاهش پیدا کرده استکه می

. مسلمًا سوریه دور میزی نشسته است که آمریکا حضور دارد، در حالی که چند سال پیش چنین اتفاقی شدنی نبود

کنند ایران کشوری است در منطقه که عزم و توان ا احساس میهشرایط نسبت به گذشته تغییر کرده است. آمریکایی

مات ایرانی ها، با منافع الزم را برای مبارزه با تروریسم دارد و این مساله بسیار مهمی است. نفوذ ایران در منطقه و اقدا

  2«آمریکا همسو است.

کنند ایران ها احساس میآمریکایی "که ادعای آقای روحانی مبنی بر کاهش تنش میان ایران و آمریکا، و این ادعا 

د. به دلیل آنکه ، به هیچ وجه صحت ندار"کشوری است در منطقه که عزم و توان الزم را برای مبارزه با تروریسم دارد

 92وریسم در سال ، ایران را متهم به حمایت از تر93وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالیانه خود در اوایل اردیبهشت 

  3د.کرده بو

متهم به حمایت  ، طی مصاحبه با شبکه پی بی اس، دولت آمریکا را1393محمد جواد ظریف نیز متقابالً در شهریور ماه 

  4مالی از تروریست های سوریه کرد و ادعای آمریکا مبنی بر مبارزه با تروریسم را زیر سؤال برد.



های ساالنه خود درباره ر گزارشچندمین بار د، برای 1395و  1394های همچنین وزارت خارجه آمریکا، طی سال

ز جمله حمایت کشورهای حامی تروریسم قرار داد و مدعی شد تهران به طرق گوناگون، ا "صدر"تروریسم، ایران را در 

 5های تروریستی در کشورهای مختلف جهان کمک کرده است.مالی، آموزش و رساندن تجهیزات، به گروه

، به طور مرتب هر ساله ایران را به 95، و 94، 93، 92های گردد، دولت آمریکا طی سالهمان گونه که مالحظه می

کند؛ لذا ادعاهای حسن روحانی کامالً خالف واقع و کذب بوده و این ادعاها صرفاً برای حمایت از تروریسم متهم می

 باشد. یتوجیه سیاست عقب نشینی و وادادگی در برابر آمریکا م

نفوذ ایران در منطقه  "گوید: وجود دارد؛ آنجا که روحانی می 24نکته مهم دیگری در مصاحبه روحانی با شبکه فرانس 

با منافع نامشروع  . این واضح ترین اعتراف حسن روحانی به همسویی"و اقدامات ایرانی ها، با منافع آمریکا همسو است 

جعلی و نامشروع صهیونیستی و  م آمریکا در منطقه عبارتند از: حمایت از رژیمباشد. منافع مهآمریکا در منطقه می

های تروریستی مانند داعش و جبهه النصره، حمایت از رژیم آل سعود در کشتار سرکوب فلسطینی ها، حمایت از گروه

ی مرتجع رژیم ها مردم مظلوم یمن، سرکوب مبارزین حزب اهلل لبنان، حمایت از مخالفین دولت سوریه، حمایت از

جهت مخالفت  عرب در خلیج فارس. از آنجا که مبانی انقالب اسالمی و سیاست رسمی نظام جمهوری اسالمی ایران، در

های دولت روحانی است که با منافع نامشروع گردد که این سیاستباشد، لذا معلوم میبا منافع نامشروع آمریکا می

  ب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ندارد.باشد و ربطی به انقالآمریکا همسو می

شود: روزنامه عرب زبان یک مورد از همسویی سیاست دولت روحانی با منافع نامشروع آمریکا، به عنوان نمونه ذکر می

، نوشت که وزیر خارجه ایران در 2ای در باره موضع ایران درباره کنفرانس ژنو الشرق االوسط چاپ لندن، طی مقاله

سعودی و  ـ، همان موضعی را اتخاذ کرد که موضع عربستان 92ج نیروهای خارجی از سوریه ـ در زمستان مورد خرو

  6رئیس ائتالف مخالفان دولت سوریه بود!

ده بود، شظریف در حاشیه اجالس داووس سوئیس، در یک میزگرد که از سوی شبکه العربیه عربستان سعودی برگزار 

ز خاک سوریه ف بار، خواستار خروج همه نیروهای خارجی از جمله حزب اهلل لبنان اشرکت کرد و در اظهار نظری تأس

دهد: خواهید که نیروهای خود را از سوریه خارج کند؟ پاسخ میشد. وی در پاسخ این سؤال که آیا از حزب اهلل می

سن نصراهلل، دبیرکل این در حالی است که سید ح« خواهم از سوریه خارج شوند.من از همه نیروهای خارجی می»

 7ر کرده بود.حزب اهلل لبنان، چندی پیش از آن، دستور دو برابر کردن تعداد نیروهای حزب اهلل در سوریه را صاد

یران ـ داد و گویی ابسیار مهمی که روحانی در ال به الی سخنان تبلیغاتی خود ـ ظاهراً به مخاطبانی بیرون از « پالس»

و غیورمردان  همه جوانان»بود:  96اردیبهشت  18ی در سخنرانی او در همدان در تاریخ چندان به چشم نیامد، جمالت

دانند و همه آنهایی که می خواهند اختالف و تنش را در منطقه بیشتر کنندعده ای دومرتبه می دانندو زنان که می

مش و آزادی به پای صندوق رأی خواهند آرامش کشور را برهم زنند، بدانند ما برای ایجاد امنیت، آراای میعده

 «رویم.می

که دشمن ملت ایران  ـروحانی در اینجا، تقریباً به صراحت، همنوا با تریبون ها و بلندگوهای سیاسی و رسانه ای بیگانه 

و گسترش نفوذ و قدرت « محور مقاومت»شود که پیوسته و بی وقفه پشتیبانی جمهوری اسالمی از هستند ـ می

 کنند.یمدر منطقه غرب آسیا معرفی « صلح»ن را عامل بی ثباتی، تنش و به خطر افتادن ای ایرامنطقه



بته گشودن البته کم لطفی دولت روحانی نسبت به محور مقاومت، بی میلی آن نسبت به حضور ایران در سوریه و ال

ـ که با واکنش قاطع و محکم « ایهبرجام منطق»ه بر سر سوریه و اصطالحاً ها برای معاملکانال های دیپلماتیک با غربی

یگانگان چندان را به ب« پاس گلی»مقامات عالی نظام به نتیجه نرسید ـ در نهایت شنیدن چنین سخنانی و دادن چنین 

ر کرد. روحانی به مانند همان انتقادی که در مناظره دوم انتخاباتی نثار توان دفاعی و موشکی کشودور از انتظار نمی

ای و هم یک خط قرمز دیگر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، یعنی حضور قدرتمند منطقهکرد، این جا 

برد تا در کسوت رییس جمهور ایران، برگ تاییدی برای همه اتهام زنی های پشتیبانی از محور مقاومت را زیر سؤال می

 8اسراییل و حامیان غربی اش به دست آنها دهد.

آمریکا به هیچ کدام از تعهدات »ای در روزنامه وطن امروز نوشت: سیاسی، طی مقالهمهدی محمدی، کارشناس مسائل 

ونه وانمود کند که مقصر این امر نه آمریکا، بلکه این گ تا ها عمل نکرده اما سخت در تالش استخود در حوزه تحریم

« های تروریستیتحریم»آنها را مصداق مریکا آای ایران است که آن دسته از فعالیت های دفاعی، امنیتی، نظامی و منطقه

ها، داند. به عبارت دیگر، آمریکا با جدیت در حال مخابره این پیام است که مقصر عدم تعلیق کامل تحریمخود می

 دهد.فعالیت هایی است که سپاه پاسداران علیه تروریسم در منطقه انجام می

ای رخ داده منطقه ه برای خروج از این وضعیت، بی آنکه مذاکراتآمریکا مقام های دولت روحانی در ایران را وادار کرد

ای حتماً نباید در سوریه واگذار کند. امتیاز منطقه ایامتیاز های منطقه و یا اساسًا درباره آن تصمیم گرفته شده باشد،

لکه وادار کردن دولت به داند تصمیم گیری درباره این موارد در اختیار دولت نیست. بو عراق واگذار شود. آمریکا می

یازهایی است که ماشین توافق با کارگروه اقدام مالی، پذیرش کنوانسیون پالرمو، و اقداماتی از این قبیل هم در واقع امت

کند زیرساخت تأمین مالی مقاومت را تخریب کرده یا فرآیند تولید قدرت ایران در منطقه را هدف گرفته و تالش می

امتیازهای  های کلیدی ایران در منطقه را تشدید کند. دولت این امتیازها را که در واقع شناسایی و حذف واسطه

ام شرط ای است، واگذار کرده فقط به این دلیل که دولت اوباما همتایان خود در تهران را متقاعد کرده بود برجمنطقه

انده؛ و آقایان اه دشواری برای پیمودن مالزم برای تغییر رفتار امریکاست نه شرط کافی، و برای تحقق شروط کافی ر

  هم پذیرفته اند.

دهد؟ این امر چند ها نمیاما چرا امریکا برای حمایت از تیم روحانی هم که شده، امتیازهای بیشتری در حوزه تحریم

کمی پیچیده « چگونه باید از غربگرایان در ایران حمایت کرد؟»ریکا به این سوال که نوع پاسخ آم -دلیل مهم دارد: اول

ایجاد »ت را است. تردیدی نیست که آمریکا مایل است چنین حمایتی تولید کند اما به جای اینکه روش کارآمد حمای

ان عوامل اصلی تصویر سازی از انقالبیون به عنو»بداند، به این نتیجه رسیده که « گشایش اقتصادی توسط غربگرایان

ر پولی هم به دولت روحانی داده شود، ت چرا که اواًل معلوم نیست حتی اگروش کارآمد تری اس« هاعدم تعلیق تحریم

توان یران، میاین دولت قادر به تولید رفاه باشد و ثانیاً وقتی راهی هست که بدون ایجاد گشایش اقتصادی برای ا

ها می آنچه آمریکایید؟ تمادوستان آمریکا را تقویت کرد، واقعاً چرا باید راه سخت تر تولید رفاه در ایران برگزیده شو

های اند، در همین راستا بوده است. از متهم کردن ایران به پولشویی، تا تأکید بر باقی بودن تحریمدر این ماه ها گفته

رنامه ژئوپلتیکی تروریستی، حمله به برنامه موشکی ایران و بویژه تمرکز روی نیروی قدس سپاه به عنوان مجری اصلی ب

 ایران.



اری، برجام های بعدی را تولید زمانی ارزشمند است که بتواند در یک فرآیند اجب 1ساسًا از نظر آمریکا برجام ا -دوم

ها را در دست نگهدارد تا بتواند مجدداً به کند. آمریکا برای خلق برجام های بعدی نیازمند آن است که ابزار تحریم

قشه راهی که را در انتخابات های مختلف بازتولید نماید. نکمک خط سازش در ایران، دوقطبی اقتصاد ـ امنیت ملی 

ه آنچه آمریکا تا زمانی است که هم 1امریکا پیش روی دولت روحانی گذاشته، اساسًا مبتنی بر گروگان گرفتن برجام 

دی ای که سعوخواهد هم چیزی نیست جز نشاندن ایران در پازل منطقهخواهد تأمین شود و همه آنچه آمریکا میمی

داده باشد. به  و اسراییل در آن دست باال را داشته و ایران قدرت تولید امنیت و بازی سازی مستقل خود را از دست

هاست و حاال که در داخل شریکی برای این کار پیدا شده، عبارت دیگر، انقالب زدایی از ایران معادل واقعی تحریم

 آمریکا مایل است حداکثر بهره را از آن ببرد.

وند باج خواهی متوقف ه تعبیر صریح تر، تا وقتی امتیازی برای دادن باقی مانده و طرفی برای امتیازدادن وجود دارد، رب

دهید، ظاهراً یک گام به سمت پایان مسیر است، اما در واقع عاملی است که مسیر را نخواهد شد. هر امتیازی که می

کند. آمریکا یک نقشه منحصربه فرد ت امتیازهای بعدی بیشتر میطوالنی تر و اشتهای طرف مقابل را برای درخواس

خواهد آن را تا پایان طی کند و سادگی محض است که کسی تصور کند در میانه راه طوری راه در ذهن دارد که می

ران بر سر ان در ایعمل خواهد کرد که غربگرایان ایرانی حس کنند نقشه راه بدیلی هم وجود دارد. تا زمانی که غربگرای

دانند، هیچ گشایش اقتصادی کارند و تا وقتی راه پایبند کردن دشمن به تعهداتش را واگذاری امتیازهای بیشتر می

 9«واقعی رخ نخواهد داد.

اع از تروریسم درست زمانی که وزیر دفاع آمریکا، در عربستان از ایران خواست اقدامات مربوط به حوزه موشکی و دف

با ایران خبر داد.  ف کند، تیلرسون وزیر خارجه آمریکا، از ابراز تمایل این کشور برای شروع مذاکرهدر منطقه را متوق

آمریکایی ـ »به  این نشانه ها بیانگر آن است که آمریکا با ایجاد یک اجماع سیاسی در منطقه از طریق ساختار موسوم

ای بکند که نهایتًا منتهی به وارد پروژه مذاکراتی تازه اخواهد با یک مکانیزم جدید، ایران رعلیه ایران، می« اسالمی

 یران شود.ا ای و نظامیمهار قدرت منطقه

ی بنده قبالً هم در بحث دیگر»المللی مقابله با گرد و غبار، آقای روحانی اظهار داشت: ، در همایش بین96دوازدهم تیر 

ترین کشور در منطقه، باشد، باید کنار گذاشته شود. قویتر قه ما قویام، بحث بر سر اینکه کدام کشور در منطگفته

ای، یک کشور در های منطقهتر باید مدنظر ما باشد نه اینکه در رقابتنباید به عنوان هدف اول دنبال شود، منطقه قوی

ختالف را ف و امنطقه بخواهد در برابر کشورهای دیگر منطقه قد علم کند و قدرت خود را به رخ بکشد و تفرقه و شکا

توانیم از هم فاصله بگیریم، خانواده قوی بیشتر کند. ما در منطقه مهم خاورمیانه و غرب آسیا یک خانواده هستیم، نمی

ه فکر تواند در یک جمع خوب زندگی کند نه اینکه یک فرد در داخل خانواده قوی باشد و بقیه ضعیف باشند، باید بمی

ها عله این جنگای را خاموش کنیم. شهای منطقهجنگ ب نابجا را کنار بگذاریم،های مخرتر باشیم. رقابتمنطقه قوی

بار شن فرا گرد و غبار و شن هم خواهد شد نه تنها در دنیای سیاست که در طبیعت ما هم گرد و غ منجر به طوفان

  10«خواهد گرفت.

ساله  20انداز وشن سند باالدستی چشمای شدن جزو اهداف راین سخنان روحانی در حالی است که قدرت اول منطقه

با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش »کشور است. در ابتدای این سند آمده است؛ 

ساله، ایران انداز بیستها و اصول قانون اساسی، در چشمجمعی و در مسیر تحقق آرمان ریزی شده و مدبرانهبرنامه



بخش یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی، الهامهکشوری است توسع

ای بودن، یک از این منظر باید گفت قدرت اول منطقه« الملل.در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین

رئیس جمهور  .ر بگذارند، بلکه یک الزام کلی و قطعی استها بتوانند آن را دنبال کرده یا کناانتخاب نیست که دولت

ای منطقه»در واقع از طرح « ام...بنده قبال هم در بحث دیگری گفته»در ابتدای این اظهارات خود با بیان این جمله که 

ای و با منطقه ای خود که قباًل از آن با عنوان برجامساخت راهبرد منطقهبه عنوان زیر« ایقوی به جای قدرت منطقه

، مدام در کرد رونمایی کرده است. واقعیت آن است که رئیس جمهور و تیم مشاورانشو... یاد می 3و 2واژه برجام کلید

های انقالبی ایران در منطقه، کاهش حمایت از متحدان لزوم کوتاه آمدن از سیاست های خودمطبوعات و رسانه

در چنین رویکردی حتی  .کنندوانه با کشورهای مرتجع منطقه را ترویج میپشتای، و گفتگوی بیاستراتژیک منطقه

سازی های خلیج فارس برای عادینشین شوند. اگر در جایی شرط شیخمذاکره بر سر خطوط قرمز ایران نیز توجیه می

ام را در این زمینه توان مدل برجگانه خلیج فارس باشد، میروابط با ایران، دست کشیدن کشور از مالکیت جزایر سه

بر لزوم شروع مدل مذاکرات برجام در منطقه با کشوری مانند عربستان سعودی  پیاده کرد! مدافعان چنین طرحی

ها و شروع دست دراز کردن به سوی سعودی ورزند و با پررنگ جلوه دادن سایه جنگ میان ریاض و تهران،اصرار می

ای ین رویکرد هیچ توجهی به پیاده نظام بودن ریاض در خط مشی خاورمیانهدر ا .کنندای را توجیه میبرجام منطقه

ای های منطقهها نزدیک به یک قرن است که مجری طرحشود. در اصل سعودیآمریکا و رژیم صهیونیستی نمی

انقالب  ای با شیعیان و به خصوص ایران دارد که پس ازهای بزرگ هستند. در کنار این، آل سعود خصومت ریشهقدرت

های تروریست معاند ایران و کشورهای متخاصم ین خصومت صدچندان شده و تا توانسته با کمک به گروها اسالمی

وگو و مذاکره با آمریکا و برخی شرکای مرتجع حال آیا گفت مانند رژیم صدام، به منافع ایران آسیب زده است.

چرا که برخی از رقبای  .ن شک پاسخ به این سواالت منفی استتواند منافع ایران را تامین کند؟ بدواش میایمنطقه

المللی نیستند و های متداول بینای ایران پایبند به هیچ یک از اصول رقابت سالم بر پایه رویکردهای گفتمانمنطقه

  بینند تا در افزایش قدرت خود.قدرت خود را در تضعیف رقیب می

ساز های قدرتنشینی کشور از بسیاری از مولفهای است که باعث عقبت، تلههای مفرط دولتردیدی نیست که خوشبینی

بان خود دست کشیده و حتی زمینه را برای ها و کشورهای پشتیبایست از حمایت گروهشود و ایران میای میمنطقه

 11 .به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی فراهم سازد

الش برای تباید به جای "این جمله رییس جمهور که »تلگرامی خود نوشت: در همین رابطه، مهدی محمدی در کانال 

ای مدنظر روحانی است که ، زیرساخت راهبرد منطقه"قدرت برتر منطقه شدن، برای قوی تر شدن منطقه تالش کرد

 "ای شدنقهدرت منطتالش برای ق"گوید پس از مدت ها پنهان کاری، باالخره بیان شد. آقای روحانی درواقع دارد می

توان درباره مسائل منطقه با دولت خود بخشی از مشکل است نه راه حل. مهمتر از این، مقصود روحانی این است که می

ولویتی مهم تر از را ا "سازش"ترامپ ـ و شاید حتی اسراییل ـ مذاکره، و با سعودی تفاهم کرد. به این ترتیب، روحانی 

داند؟ و طرف معامله ای ایران را قابل معامله میقیقاً کدام بخش از قدرت منطقهدانسته است. اما روحانی د "امنیت"

گویند، چه مقدار خواهند بفروشند؟ یک سوال جزئی تر هم هست: آنچه اکنون میاش کیست؟ چه چیز را چند می

 12«دارد؟ "مذاکرات محرمانه"عقبه 



، علمی و فناوری ران توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادیای"روحانی باید به این سوال پاسخ دهد که چه تناقضی بین 

انداز آمده است، با منطقه آشوب زده و جنگ زده ما وجود دارد وچرا آن گونه که در سند چشم "در سطح منطقـه

ین ترنتوان به این مهم دست یافت؟ مگر جمهوری اسالمی ایران در همین منطقه ناامن نتواسته خود را به عنوان امنمی

ای، نانو و... است، به دولت های دیگر معرفی کشور که در حال پیشرفت علمی در جایگاه های گوناگون پزشکی، هسته

 کند؟

دهد قدرت یافتن ایران در منطقه در ابعاد های حاضر و عملی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی، نشان میمصداق

مثال اگر ایرانی قدرتمند  انجامیده است. به طور هاقدرتمندترشدن و همگرایی در مبارزه با آشوب طلبی مختلف، به

توانست در مقابل چهارمین ارتش وجود نداشت و نفوذ فکری و فرهنگی و انقالبی ایران در منطقه نبود، آیا لبنان می

بزرگ جهان یعنی رژیم صهیونیستی مقاومت کند و به پیروزی برسد؟ این مثال در مورد کشورهای دیگر چون عراق و 

  31یمن و سوریه نیز صادق است.

ترین قوی "اند که آقای روحانی اخیرًا گفته»رضا سراج، کارشناس مسایل سیاسی نیز در کانال تلگرام خود نوشت: 

های تر باشیم و بایستی رقابتکشور در منطقه نباید به عنوان هدف اول دنبال شود... امروز باید به فکر منطقه قوی

 وحانی در کجاست؟ اشکاالت سخنان ر "مخرب و نابجا را کنار گذاشت.

 سوره انفال(  60غایرت صریح با مبانی دینی )آیه م - 1

 غایرت با مبانی انقالب در حمایت از مقاومت اسالمیم - 2

 1404غایرت با اهداف ملی در سند چشم انداز م - 3

 ایران(  غایرت با منافع ملی )توسعه عمق راهبردیم - 4

 های بازدارندگیمنیت ملی و تضعیف جنبهمغایرت با ا - 5

اندیشی و اشتباه محاسباتی وی نیست؛ بلکه آشکار سازی مبانی غلطی است که  عریان گویی اخیر روحانی، دیگر سهل

بانی و مهدف آن نرمالیزاسیون انقالب اسالمی و هضم و هدم آن در جهانی سازی است. این اظهارات، در حقیقت 

های میانجی برای تغییر هویت انقالب اسالمی است. به لقهنفوذ و ح ی مد نظر جریانهای هفت گانهزیرساخت برجام

داند؛ بلکه مشکل را در گر به ویژه آمریکا و اسرائیل نمیعبارت دیگر، روحانی مشکالت منطقه را ناشی از غرب سلطه

 وی، غیرانقالبی، ضعیف بیند. با این شرایط، روحانی عماًل به دنبال ایراِن غیر اسالمهویت و ماهیت انقالب اسالمی می

سعود رائیل و آلناامن است که تنها باید منافع و امنیت خود را از طریق مذاکره، گفتمان و همزیستی با آمریکا، اس

 14«.تامین کند

کند، گستاخانه به نفوذ ایران در منطقه اعتراض و دولت فرانسه که عقب نشینی تلویحی آقای روحانی را مشاهده می

، طی سفر به ریاض با محمدبن 96شود! وزیر خارجه فرانسه در آبان در منطقه می "سلطه طلبانه ایران مقاصد"مدعی 

اریس نگران پسلمان ولیعهد سعودی، و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان، دیدار کرد و در همین نشست مدعی شد که 

  15ایران در منطقه است!« سلطه طلبانه»و مقاصد « مداخله ها»

محکم در برابر  من خواستار ایستادگی قاطع و»ئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در اظهاراتی ضد ایرانی گفت: امانو

 « ایران در خصوص برنامه موشک بالستیک و نفوذ تهران در خاورمیانه هستم.

http://www.rajanews.com/news/272554/%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F


خ سفید علیه کا دولت امانوئل مکرون همزمان با تغییر دولت در آمریکا یک شیب مالیم را به سمت همسویی با مواضع

کنند با نظرات ترامپ برای اعمال فشار بر ایران در راستای گرفتن ها رسماً اعالم میایران طی کرده است. حاال فرانسوی

یه ای از ایران موافق هستند. حاال فرانسه محور اروپا برای اجرای نظر موافق خود و آمریکا علامتیازات دفاعی و منطقه

گوید ادامه اجرای برجام مشروط به محدود شدن برنامه دفاع موشکی و نیز تغییر ه میایران است. دیدگاهی ک

 16های ایران در خاورمیانه است.سیاست

س رفت و در در راستای پیگیری سیاست عقب نشینی در برابر غرب، سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه، به انگلی

  17چتم هاوس انگلستان سخنرانی کرد.، در اندیشکده سلطنتی 96تاریخ سوم اسفند 

نژاد سفیر فعلی ایران در لندن و رئیس سابق تیم کارشناسی های عراقچی، حمید بعیدیتنها چند ساعت پس از صحبت

 ای، با انتشار یادداشتی آب پاکی را بر روی دستان همگان ریخت و مشخص کرد که ثمره سخنان عراقچی، کلیدهسته

ایران و  ت مهمتصمیما" ای با انگلیس است. سفیر ایران در لندن، در یادداشت خود با اشاره بهخوردن مذاکرات منطقه

رسد، ای میالبته وقتی به مباحث مربوط به تحوالت منطقه»نویسد: برای خاتمه دادن به جنگ یمن، می "انگلیس

به اشتراک نظر  ما در عین حال با توجهتفاهم دو طرف کامل نیست و دو کشور اختالف نظرات مهمی با یکدیگر دارند. ا

ه است، ایران دو کشور مبنی بر ضرورت پایان هر چه سریعتر جنگ یمن که به یک جنگ تمام عیار غیر انسانی انجامید

  18«و انگلیس تصمیمات مهمی در خصوص اقدام به پایان دادن به بحران اتخاذ کردند.

کند که پیش از آن، می ای صحبترامون مسائل منطقهان و انگلیس پینژاد در حالی از مذاکرات دوجانبه ایربعیدی

های آمریکا به حساب خواهیکردند؛ چرا که این اقدام از جمله زیادهها را رد میدر این زمینه دولتمردان هرگونه مذاکره

تیب مذاکرات پروراند. به این ترآید که دونالد ترامپ در قالب توافق مکمل برجام، رویای دستیابی به آن را در سر میمی

های گذشته دولتمردان و رد کردن خطوط قرمز تنها نفی صحبتای، نهدوجانبه ایران و انگلیس پیرامون مسائل منطقه

مشخص  .رودهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز به شمار میرهبر معظم انقالب، بلکه اجرایی کردن خواسته

ای، آن هم با انگلیس که یکی از هم پیمانان کلیدی آمریکا خارجه برای مذاکره در مسائل منطقهنیست که اصرار وزارت 

شود که بدانیم انگلیس همزمان با تر میامی جالبماجرا هنگ 19رود، مبتنی بر کدام اصل عقالنی است.به شمار می

عدم توقف »آنچه که خود  فرانسه، ایران را به دلیلهمراه با آمریکا و  مذاکره با عراقچی درباره یمن، به دنبال آن بود که

های پیشین شورای امنیت خوانده، محکوم کند! انگلیس با به انصاراهلل و نقض محدودیت «های بالستیکارسال موشک

به  ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد تا جمهوری اسالمی ایران راهمراهی آمریکا، فرانسه و آلمان، قطعنامه

ملیاتی شده خاطر حمایت از مردم مظلوم یمن، محکوم کند. این اقدام خصمانه در صورت عدم وتوی روسیه، تاکنون ع

ه شمشیر را از کبود! به راستی چرا وزارت خارجه با گذشتن از خطوط قرمز موجود، تصمیم به مذاکره با دولتی گرفته 

  20رو برای ایران بسته است؟!

االجل دونالد ترامپ های اروپایی با نزدیک شدن به ضرباعالم کرد قدرت 96اسفند  10تاریخ  خبرگزاری رویترز در

ترامپ به  .اندهای ایرانی درباره نقش تهران در خاورمیانه را آغاز کردهوگو با طرفای برجام، گفتدرباره توافق هسته

اصالح نکنند، این آخرین باری است که تعلیق کشورهای اروپایی هشدار داد در صورتی که توافق را مطابق میل او 

های بعد از دیدار با مقام 96ماه رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، روز دوم بهمن .کندها علیه ایران را تمدید میتحریم



کرده موافقت « اصالح برجام»انگلیسی در لندن، گفته بود که با کشورهای اروپایی بر سر تشکیل کارگروهی با مأموریت 

 است.

های ایرانی وگوهایی موازی با مقامبنابراین گزارش، سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان، همراه با ایتالیا، وارد گفت

در  96های ارشد دو طرف اولین نشست خود را در بهمن ماه به گفته رویترز، مقام .اندای شدهدرباره مسائل منطقه

دو دیپلمات  .اندوگو کردهگفت« های یمننقش ایران در درگیری»برگزار و درباره  حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ

های ایران، فرانسه، انگلیس، آلمان و ایتالیا قرار است بار دیگر در ایتالیا اند مقاماروپایی و یک مقام ایرانی به رویترز گفته

  .ین در مونیخ را تأیید کرده استبا یکدیگر دیدار کنند. یک دیپلمات اروپایی دیگر نیز دیدار طرف

رود را مشخص کردیم. آنها آشکارا گفتند ما در مونیخ، آنچه از آنها در یمن انتظار می»این دیپلمات ارشد اروپایی گفت: 

ها بسیار همکاری دیم. ایرانیوگوها دست پیدا کرهایی برای پیشبرد گفتبندیکه نقشی ]در یمن[ ندارند، اما به جمع

های هیم بود. قدرتد، اما برگزاری یک جلسه مثبت به معنی این نیست که ما شاهد تأثیری در دنیای واقعی خواکننمی

ها، درباره نقش نیروهای متحد ایران در جنوب لبنان و جنوب سوریه وگوها با ایرانیاروپایی امیدوارند در دور بعدی گفت

  21«وگو کنند.گفت

ه به ایران موافقت ، دولت روحانی با سفر وزیر خارجه فرانس"ایبرجام منطقه "د ملی در راستای پیاده کردن سیاست ض

انه گفته بود که به ایران آمد. وی یک روز پیش از ورود به تهران، در اظهارنظری گستاخ 96اسفند  14و وی در تاریخ 

 22نی وجود دارد!گراثباتی در لبنان، یمن، سوریه و منطقه ناد بیهای ایران برای ایجدرباره تالش

ای وعات منطقهبا کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان پیرامون موض هکامالً مشخص است که دولت روحانی در حال مذاکر

وگوها دو کشور سوریه و یمن قرار دارند. سعداهلل زارعی، کارشناس مسائل گفت موردنظر غرب است و در کانون این

وگوی مقامات وزارت خارجه ایران از یک سو به طور صریح وجود گفت»نویسد: ورد میای در این مغرب آسیا، طی مقاله

سطح  مذاکرات»ها و گویند این مالقاتکنند و از سوی دیگر میای را تایید میایران و اروپا پیرامون مسایل منطقه

 آن! وگوست و نه مذاکره در مفهوم حقوقی، گفت«باالی دیپلماتیک

طرف اروپایی جریان دارد، درواقع مذاکره ایران با طرف آمریکایی است، چراکه کشورهای اروپایی در  آنچه بین ایران و

های مهمی از منطقه حضور نظامی داشته و بر منطقه ما نفوذ و سیطره آنچنانی ندارند و این آمریکاست که در بخش

اند تا از جانب ، فرانسه و آلمان مأموریت دادههایی در منطقه سیطره دارد. مقامات واشنگتن به سه کشور انگلیسدولت

ای آمریکا را از طرف ایرانی مطالبه کنند. هدف آمریکا و اروپا از این مذاکرات، دقیقاً اخراج های منطقهآنان، خواسته

بندی دنبال ایران از منطقه و محصور کردن کشورمان در درون مرزهای جغرافیایی خود است. این هدف با این جمع

ای اخیرا در مقاله« رند»پاشد. اندیشکده آمریکایی شود و فرو میبه سرعت مضمحل می« ایران کوچک»شود که می

اداره ایران کوچک برای مقامات جمهوری اسالمی از اداره ایران »تحلیلی با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران نوشت: 

ف آمریکا و اروپا از این دور از مذاکرات این نیست که قدرت هد« کند، دشوارتر است.بزرگی که به سلیمانی افتخار می

های عربستان و اسرائیل به وجود آید، کما اینکه برخالف ایران را در منطقه تعدیل کنند تا جای تنفسی هم برای رژیم

ن به تسلیحات های ناشی از امکان دستیابی ایراای، رفع نگرانیهای هستهها از بحثشد هدف آمریکاییآنچه تصور می

ای در دنیا بود که تا محقق نکردند، ای و خارج کردن آن از دور هستهای نبود، هدف متوقف کردن ایران هستههسته

دست برنداشتند. آمریکا در منطقه ما دو پرونده اصلی دارد و روی آن تمرکز کرده است؛ یکی پرونده سوریه است و 



پیمان ایران در سوریه تمرکز دارد و این را کلید وی حذف نظام سیاسی همدیگری پرونده یمن. آمریکا به طور جدی ر

ای در جبهه مقاومت وجود داند. آمریکا معتقد است اگر سوریهحل معادله ایران، فلسطین و لبنان مطابق الگوی خود می

ماس، جهاد و...( ازبین اهلل( و جنبش مقاومت فلسطین )حنداشته باشد، امکان ادامه حیات جنبش مقاومت لبنان )حزب

یابد براین اساس، آمریکا اگر ناگزیر نباشد، به رهایی می رود و اسرائیل از خطر سقوط و حل در روندهای منطقهمی

اهلل و مقاومت لبنان را بدهد... در پرونده یمن، آمریکا ای تن نخواهد داد که امکان ادامه تنفس حزبوجه به سوریههیچ

ماه جنگ به آن دست نیافته است. به  36بال تحقق آن چیزی هستند که دولت متجاوز عربستان طی و اروپا دقیقاً دن

برای به کرسی نشاندن اهداف طرف سعودی »عبارت دیگر، مذاکرات طرف آمریکایی ـ اروپایی خود یک جنگ مکمل 

ه معنای اشغال دائمی یمن هایی را به طور صریح بیان کرده که تحقق آن بدر این جنگ است. طرف سعودی خواسته

 -2انصاراهلل پایتخت را تحویل دهد  -1گوید باشد؛ عربستان با صراحت میتوسط این رژیم و حاکمیت مطلق بر آن می

های سنگین و نیمه سنگین را تحویل دهد. در اینجا نیز هدف نهایی کلیه سالح -3ها را تحویل دهد کلیه مراکز استان

ی آن این است که رژیم وابسته و منحط سعودی را بر منطقه حاکم نمایند، کما اینکه هدف آنان آمریکا و دنباله اروپای

توان گفت اولین سازی ایران است... در واقع میدر پرونده سوریه، حاکمیت مطلق اسرائیل بر منطقه از طریق کوچک

منطقه، بلکه حتی در محیط داخلی ای، تضعیف شدید موقعیت امنیتی ما نه تنها در محیط نتیجه مذاکرات منطقه

به راحتی مورد حمله عربستان، رژیم صهیونیستی، آمریکا و اروپا که « ایران کوچک»ایران است؛ چرا که پس از آن، 

گیرد... طرف ایرانی در این مذاکرات، دنبال تبدیل کردن ایران به یک کشور عمیقًا نسبت به ایران کینه دارند، قرار می

به کشوری مثل بقیه تبدیل نماید. این البته جای نقد « استثنا»کند تا ایران را از در واقع تالش میاست و « عادی»

جدی دارد چرا که دقیقًا معنای آن نفی انقالب و هویت نظام جمهوری اسالمی است و تبدیل ایران به کشوری مانند 

زمانی است که در هیچ موضوعی استقالل نداشت و عمان یا کویت یا بورکینافاسو و یا سعودی و بازگرداندن ایران به 

 23«معنا بود.در آن کامالً بی« منافع ملی»

 برای 96اسفند  17های ذلت مدارانه و انفعالی دولت روحانی، باعث شد که مقام معظم رهبری در تاریخ این سیاست

نند. ایشان در این را بهم بز "ایمنطقهبرجام "چندمین بار اعتراض خود را بیان کنند و این گونه توطئه سازشکارانه 

کنند؛ راجع به اینکه ایران چرا در آفرینی میهای سیاسی شبههدشمنان مرتّباً امروز در زمینه»رابطه می فرمایند: 

کند؛ هر جا آمریکا گرانه و مفسدانه پیدا میمنطقه حضور دارد. حاال مدّعی کیست؟ آمریکا! که همه جا حضور فتنه

گوید شما چرا در گر و فسادانگیز آمریکا، به ما مید هست؛ هر جا هم آمریکا هست، فتنه هست. دولت فتنههست، فسا

ر منطقه بایستی با منطقه حضور دارید! خب، ما ]اگر[ در منطقه حضور داریم باید از تو اجازه بگیریم؟ ما برای حضور د

یاییم گفتگو کنیم؟ هروقت خواستیم در آمریکا حضور پیدا ما چرا بشهای منطقه مذاکره کنیم، گفتگو کنیم؛ با دولت

ی رهگویند ما میخواهیم مذاکره کنیم با ایران درباطور کشورهای اروپایی؛ میکنیم، با شما باید گفتگو کنیم! همین

ت؟! ما اسشحضورش در منطقه! به شما چه مربوط است؟! شما چرا در منطقه هستید؟ اینجا منطقه ما است یا منطقه 

 24«کنید؟کار میاگر منطقه ما است، شما اینجا چه

گردد، مقامات وزارت خارجه دولت روحانی، برخالف دستورات مقام معظم رهبری، مشغول همان گونه که مالحظه می

یی ـ هستند و بنا دارند تا همان بال 3ها بر سر مسئله حمایت ایران از محور مقاومت ـ یا همان برجام مذاکره با غربی

ای کشور آوردند، این بار بر سر متحدین ایران در منطقه بیاورند و ارتباط جمهوری بر سر صنعت هسته 1را که در برجام 



اسالمی با آنان را به خاطر زورگویی های وقیحانه آمریکا و متحدینش قطع کنند و از این طریق، راه برای تضعیف و 

 شود. براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران، گشوده

 ها: پی نوشت
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 عدم تحقق وعده های داده شده 

خبر داده بود، اما مردم در عمل، آقای حسن روحانی طی دوران ریاست جمهوری خود، بارها از اجرای وعده های خود 

در یک گفت و گوی زنده تلویزیونی به مناسبت اولین  1394دی  27دیدند. آقای روحانی در تاریخ چیز دیگری را می

های ظالمانه علیه ملت ایران لغو گردید؛ طومار تحریم درهم پیچیده قطعنامه» دارد: روز شروع اجرای برجام، اظهار می

ای ایران تثبیت گردید و اقتصاد ایران در مدار اقتصاد جهانی قرار گرفت. از امروز پول هایی که متعلق شد، حقوق هسته

دی ماه که  26گیرد. در روز های کشور بود و بواسطه تحریم در خارج مسدود شده بود، در اختیار ملت قرار میبه بانک



ها نیز از سر این ملت برداشته شد. در ملت، تحریم مصادف است با سالروز برداشته شدن سایه حاکم تحمیلی از سر

  1«های خارجی بیش از هزار ال. سی برای ما باز کرده اند!همین چند ساعتی که از شروع برجام می گذرد، بانک

های خارجی در روز یکشنبه تعطیل دی، یکشنبه بود و کلیه بانک 27البته جناب حسن روحانی توجه نداشت که روز 

ها در روز تعطیل برای ما ال. سی باز کرده اند؟! آن هم بیش از هزار ال. سی ظرف فقط چند گونه این بانکهستند! چ

 ساعت!

د با ماله برخی مسئولین دولتی که فهمیدند این دروغ جناب رئیس جمهور باعث تمسخر ایشان خواهد شد، سعی کردن

 ران باز شود!آینده قرار است این ال. سی ها برای ای کشی موضوع، بگویند که منظور آقای روحانی این بوده که در

ماه پس  21یعنی  96برای پی بردن به میزان صحت ادعاهای جناب حسن روحانی، به چند مورد که مربوط به شهریور 

 کنیم: باشد، اشاره میاز اجرایی شدن برجام می

کنند. های بزرگ کماکان با ما کار نمیبانک»: محمد حسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی و عضو مجمع واردات ایران

های کوچک در آسیا و آفریقا و جاهای دیگر به کمک ما آمده اند، اما متأسفانه البته نسبت به دوران تحریم، بانک

 «روند. دلیلش هم به خاطر بحث هایی است که آمریکا با ایران دارد.های بزرگ از بازکردن ال. سی طفره میبانک

بر باز شدن به هیچ عنوان بحث نقل و انتقال پولی حل نشده است. فقط خ»ممقانی، رئیس اتحادیه خشکبار:  ارزانی

 « سوئیفت را شنیدیم ولی در عمل این گونه نبوده است.

کردیم و فعاًل می ما قبل از برجام با اعتبارات اسنادی فعالیت»قاسم کریمی، فعال حوزه معدن و عضو اتاق بازرگانی: 

دانم، در کالم سوئیفت وصل چیزی حاصل نشده است و همچنان سیستم، سیستم قبلی است. تا جایی که بنده میهم 

 « شده است اما در عمل خیر.

های د سالاصالً هیچ اتفاقی نیفتاده است و اوضاع مانن»محمد حسن شمس، رئیس اتحادیه صادر کنندگان خشکبار: 

ندارند. ما  ی کوچکی که ممکن است حاضر باشند با ما کار کنند را قبولهاگذشته است. دولت های خودشان، بانک

 « ها اعتماد کنیم؟!توانیم به آن بانکچگونه می

 « اوضاع بهتر نشده و تغییری نکرده است.»سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی: 

ل و انتقال دالر به متأسفانه تا کنون نقل و انتقال پول آسان نشده است. نق»حیدر ذوالفقاری، رئیس اتحادیه پارافین: 

ف است. واردات با هیچ عنوان امکان پذیر نیست. امکان انتقال پول های صادراتی به ایران هم وجود ندارد و بسیار ضعی

صوص صادرات، امکان انتقال ساب شرکت هستند، امکان پذیر است و در خهایی که طرف حارز مبادله ای از طریق بانک

 « ارز از خارج به داخل بسیار ضعیف است.

اوضاع نقل و انتقال »گوید: و باالخره حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های سرب و روی ایران می

کردیم، االن هم همین طور است. زیرا هنوز افی کار میپول بهتر نشده و هیچ تغییری نکرده است. آن موقع با صر

  2«سیستم ال. سی راه نیفتاده است.

  3«آید.نمی ای برای ایران یک موفقیت به حسابستههتوافق »گوید: می هم عباس عراقچی



  4«یک حساب بانکی باز کنیم. توانیم در انگلیسهنوز نمی»کند: اعتراف می 96محمد جواد ظریف هم در مهر 

ان اقتدار یکی از ارک»می فرمایند:  1396شهریور  30مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان در تاریخ 

ی عمده عبارت است از قدرت پول ملّی؛ دهندهکشور، اقتدار اقتصادی است و در اقتدار اقتصادی، یکی از عناصر تشکیل

د بکند. اگر ای شهروندان، برای دارندگان آن پول، ثروت ایجایعنی پول مّلی بایستی قدرت خرید داشته باشد و بر

های گوناگون، به وضعی رسیدیم که مباالتیهای نادرست، بیگیریچنانچه ما بر اساس سیاستهای اجرائی غلط، تصمیم

 5«رفت است.رفت است، این پسین رفت، این عقبروز تنزّل کرد و پایطور روزبهپول ملّی همین

ر تبلیغات دتومان بود و او  3200دولت را تحویل گرفت، قیمت دالر حدود  92حسن روحانی در تابستان هنگامی که 

رداندن اعتبار قبلی پول انتخاباتی اش وعده داده بود که اعتبار قبلی پول ملی را باز خواهد گرداند. اما نه تنها از بازگ

 87کاهش  تومان هم رسید که حکایت از 6000به حدود  97فروردین  20ملی خبری نشد، بلکه قیمت دالر در تاریخ 

  6درصدی ارزش پول ملی در دوران حسن روحانی دارد.

، در حمایت از حسن روحانی و ترساندن مردم در صورت 96ای در اردیبهشت روزنامه دنیای اقتصاد، طی مقالهسایت 

اشت در صورت انتخاب آقایان رییسی یا قالیباف به توان انتظار دمی»نویسد: انتخاب شدن آقای رئیسی یا قالیباف، می

ال همانند سالهاى عنوان رییس جمهور آینده ایران، فارغ از گرایش هاى سیاسی شان، ما دوباره شاهد نوسانات و تنش با

از انتخاب یکى  یدر بازار ارز کشور باشیم و نظام ارزى ایران همچنان چند نرخى باقى مى ماند و در سناریو 91و  90

 1396مین سال هاین دو کاندیدا به عنوان رییس جمهور آینده ایران، قیمت دالر به سرعت افزایش یافته و در پایان 

 7«تومان قرار گیرد. 5000به راحتى مى تواند باالى قیمت 

بانک عده اما هم اکنون و در ادامه دولت جناب حسن روحانی، شاهد هستیم که ارز همچنان چند نرخی است و از و

وری تومان نه در ریاست جمه 6000مرکزی مبنی بر تک نرخی کردن ارز خبری نیست؛ همچنین قیمت دالر حدود 

جمهور قبال ریشه آقای رئیسی یا قالیباف، بلکه در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی اتفاق افتاده است! آقای رئیس

تصاددانان اعالم کرده بود. آیا اکنون دم توجه به نظرات اقسوادی، خودرأیی و عافزایش قیمت دالر در دولت دهم را بی

 دانند!؟ها میهم علت را همان

ابقه قیمت سدر کانال تلگرامی اش درباره افزایش بی  97فروردین  8رضا سراج، کارشناس مسائل سیاسی، در تاریخ 

کند م گوشزد میهزار تومانی به مرد مردم نباید در دام رقیب هراسی و دوقطبی سازی بیفتند. دالر پنج»دالر نوشت: 

درد و اشراف نوکیسه نسپارند. آری که سرنوشت خود را با کف و سوت تعیین نکنند و معیشت خود را به مرفهین بی

دهد. در یک جمله، درس دالر پنج هزار تومانی دالر پنج هزار تومانی ناراحت کننده است اما درس مسئولیت پذیری می

 8«عقالنیت در رأی دادن داشت و امانت را باید به اهلش سپرد؛ نه به نااهلش.این است که باید 

مجدداً از اجرای وعده های داده شده خبر داد و مطالبی را بیان کرد که غالباً  1396فروردین  25روحانی در تاریخ 

ی در روزنامه کیهان، با احسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، طی مقاله صحت نداشتند. در این رابطه،

نام برای جمهور، بعد از ثبتآقای رئیس»، نوشت: 96فروردین  25اشاره به سخنان آقای حسن روحانی در تاریخ 

هایی از دستاوردهای دوران چهارساله بار به نمونهجمهوری، بار دیگر و برای چندمیندوازدهمین دوره انتخابات ریاست

هایی را برشمردند که با عرض پوزش از ایشان باید گفت نه فقط تقریباً ده و موفقیتجمهوری خویش اشاره کرریاست



آور های معکوس نیز حکایت دارند و تعجبشواهد و مستندات موجود از نتیجههیچیک از آنها واقعیت ندارد، بلکه تمامی

کنند! در این وجیزه به چند میمعرفی «! دستاورد»های دولت خویش را «دادهاز دست»است که آقای دکتر روحانی 

آقای روحانی در اظهارات خود مانند  -1 .ای گذرا ـ و صد البته، مستند و غیرقابل تردید ـ خواهیم داشتنمونه اشاره

گذشته، به جای آن که سخنان خود را با استدالل و شاهد و سند همراه کنند، به استعاره و تشبیه روی آورده و مثاًل 

توانند هووهایی که بارها به قصد کشتن این فرزند، یعنی برجام تصمیم گرفته بودند، نمی "اند؛ فتهدرباره برجام گ

روزی خود را برای این توافق کردند باید مسیر را هایی که تمام تالش شبانهسرپرست خوبی برای آن باشند، بلکه همان

  "تا آخر ادامه دهند! 

کردند ند، اشاره میی ارزنده و قابل توجه برجام که بارها وعده آن را داده بودکاش جناب روحانی به یکی از دستاوردها

امروز  "م کرده بودند: به صراحت اعال 94تیر  23ایشان در تاریخ  آوردند!و بعد از ضرورت حفظ آن سخن به میان می

های تسلیحاتی ها، حتی تحریمریمن توافق، در روز اجرای توافق، تمامی تحکنم که طبق ایبه ملت شریف ایران اعالم می

های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل و موشکی هم به صورتی که در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد. تمام تحریم

م کنار گذاشته و نقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها، به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق. حتی تحریم تسلیحاتی ه

 "شود.می

ترین حفظ آن باید مهم "ها تحقق یافته است؟ که به قول آقای دکتر روحانی اید پرسید کدامیک از آن وعدهاکنون ب

تواند پاسخ این پرسش اساسی باشد. بدیهی است تشبیهات شعرگونه نمی !"مسایل سیاسی، داخلی و اقتصادی باشد 

باران رحمت برجام بر مردم "ه کرده و گفته بودند؛ زا تشبیای نیز برجام را به ابر بارانآقای روحانی در جشن هسته

 فرمودند ابر برجام را با امتیازات فراوانی که دادیم، بارور کردیم ولی به جای آسمانکه بهتر بود می !"نازل شده است

 ایران، در آسمان آمریکا باریده است! 

ترین بینید که مدرننتریفیوژها بچرخد، میوعده دادیم که چرخ سا 92آنچه در سال "اند؛ آقای روحانی فرموده -2

هزار  20این خصوص باید گفت؛ چرخ نزدیک به در  "چرخد!چرخد و چرخ اقتصاد هم میمی IR8 سانتریفیوژها یعنی

هزار سانتریفیوژ را از چرخش انداخت و چرخ اقتصاد نیز ماجرای  12چرخید ولی دولت شما بیش از سانتریفیوژ می

اند و آن، تمام ماجرا را نگفتهIR8 انتریفیوژ سجمهور درباره ه آن اشاره خواهیم کرد و اما آقای رئیسدیگری دارد که ب

دارد بلکه طراحی ندر اختیار داریم که ساخت آن نیز به دولت کنونی ربطی  IR8 الف: فقط یک دستگاه سانتریفیوژ اینکه

اند، ای روحانی کنار گذاشته شدهرخی از آنها در دولت آقای کشورمان که بو ساخت اولیه آن به دست دانشمندان هسته

اند که های کالن به کار دعوت شدهصورت گرفته بود؛ دانشمندانی که امروزه از سوی برخی کشورهای عربی با حقوق

 اند. خوشبختانه نپذیرفته

اند تا ازیم و پس از آن اجازه دادهبس IR8 عدد سانتریفیوژ 29توانیم ماه دیگر فقط می 6سال و  8ب: مطابق برجام، تا 

 164بایستی حداقل  IR8 عدد ساخته شود. اما نکته درخور توجه آنکه برای آزمایش کارآمدی سانتریفیوژهای 30

 IR8 دستگاه از آن را در اختیار داشته باشیم تا یک خوشه و زنجیره تشکیل داده و تست شوند. بنابراین یک دستگاه

دستگاه را نداریم، چه دستاوردی است؟ آقای روحانی در جای  164سال دیگر اجازه تولید  9درحالی که حداقل تا 

ما را مجبور  5+1سنگین صادر کنیم! و توضیح نداده بودند که توانیم آبدیگری با افتخار گفته بودند که امروزه می



گین تولید شده خود را به خارج از کشور بفرستیم! کجای این سناند ]و در واقع به ما دستور داده اند که[ آبکرده

 دستاورد است؟! 

اند و به مردم ایران وعده داده بودند، عمل کرده 92اند که آنچه را در سال جمهور محترم خدا را شکر کردهرئیس -3

د ایران، احیای اخالق و تعامل تصاآنچه به مردم عزیز ایران در انتخابات اعالم کردیم، نجات اق 92در سال "فرمایند؛ می

د؛ در کدام عرصه اقتصادی از رکود که باید پرسی !"ایماز رکود تورمی فاصله گرفته "فرمایند ! و می"سازنده با جهان بود

کود ر بیکار شدن انبوهی از کارگران؟! ها و مراکز تولید؟!درصد کارخانه 60ایم؟ تعطیلی نزدیک به فاصله گرفته

 ز در بخش مسکن؟! و...؟! آمیفاجعه

اند که نزدیکترین ایم و توضیح ندادهدرصد رسیده 7درصد به رشد باالی  7اند، در رشد اقتصادی از منفی گفته

 دانند.درصد می 3اقتصاددانان حامی دولت نیز این رقم را حتی با احتساب نفت، فقط در حد 

است آقای روحانی  در این خصوص گفتنی !"سال گذشته رسیدیم درصد در اسفند 7درصد به  40از تورم  "اند؛ فرموده

اند که به قول یکی از درصد را اعالم کرده 51درصد و  45درصد،  40ارقام متفاوت  92تاکنون برای تورم قبل از 

به درستی و اما ایشان خود  !دهد آمار اعالم شده از سوی ایشان اعتبار چندانی ندارداقتصاددانان حامی دولت، نشان می

کند. آیا جیب مردم تورم را تک رقمی نشان گفته بودند مالک تورم جیب مردم است و نه آماری که دولت اعالم می

آمیز درصد است. این تورم فاجعه 50دهد یا به قول آقای محمد هاشمی، میزان واقعی تورم در دولت آقای روحانی، می

 توان دید.وضوح میرا فقط با مراجعه به گذران معیشتی مردم به 

دادند؛ اوالً؛ آیا برخی از مراکز و اند که کاش توضیح میهای مختلف نیز اشاره فرموده، به افتتاح طرحآقای روحانی -4

دارد؟ ثانیاً؛ چند  سال است افتتاح شده و به کار مشغول است، نیاز به افتتاح مجدد 6به عنوان مثال فالن کارخانه که 

شوند، به دولت ایشان مربوط است؟! ه این روزها در آستانه انتخابات، یکی پس از دیگری افتتاح میهایی کدرصد از طرح

 ها که برخی از آنها افتتاح مجدد است، به انتخابات ربطی ندارد؟ ثالثاً؛ آیا افتتاح پشت سرهم این طرح

اند دهای دیگر دولت خود یاد کردهبه عنوان دستاور« حقوق شهروندی» و« احیای اخالق»جمهور محترم از ئیسر -5

صفت، حسود، بزدل، شناسنامه، مزدور، کاسب تحریم، کودکسواد، بیکه باید پرسید آیا ناسزاها و اتهاماتی نظیر: بی

ه مانده، تازه بگر، خرابکار، عقبور در فساد، سوءاستفادهقانون، مستضعف فکری، بیکار، متوهم، غوطهبر، بیترسو، جیب

آفرین، ناشکر، بروید به جهنم، انقالبیون نفهم، یک مشت الت باف، یأسباز، منفیسیده، عصر حجری، هوچیدوران ر

 است؟!« احیای اخالق»اند، نشانه و...! که فقط اندکی از بسیارهاست و در حق منتقدان روا داشته

را نیز از جمله دستاوردهای  "گردش اطالعات"و  "آزادسازی"و  "سازیشفاف" آقای روحانی در اظهارات خود، -6

کاری و پیشگیری اند! که در این خصوص کافی است به این نکته اشاره شود که دولت یازدهم در پنهاندولت خود نامیده

ای ندازهااز گزارش عملکرد خود به مردم و حتی گزارش به مراکز رسمی و نظارتی نظیر مجلس شورای اسالمی، به 

کنند. نمونه بارز آن خودداری از یاد می !"هادولت محرمانه"حامیان دولت از آن با عنوان  اصرار داشته است که حتی

ای بود که به فاجعه برجام منتهی شد و یا جلوگیری از ارائه اطالعات مربوط به رسانی درباره مذاکرات هستهاطالع

 و ... IPC قراردادهای نفتی



اند که مخدوش بودن این ادعا نیز مانند بقیه در دولت خود یاد کرده "ایجاد اشتغال"ز جمهور کشورمان ارئیس -7

خویش از  بار شغلموارد نیازی به شرح و توضیح ندارد و کافی است به خیل بیکاران، چه آنها که در اثر رکود فاجعه

که  است، کسانی را اند و چه آنان که در پی اشتغال هستند، توجه شود. گفتنی است دولت رسماً اعالم کردهدست داده

  9«راد شاغل جای داده است!کنند نیز در فهرست اففقط یک ساعت در هفته کار می

آور دیگری هم کرد. جمهور، اظهار نظر تعجبرئیس»نویسد: ای در همین زمینه میحسین شمسیان نیز طی مقاله

اقعی است سخنان آنقدر عجیب و غیرو! این "ما از پول بانک مرکزی برداشت نکردیم "ایشان در نشست خبری گفت: 

های حامی دولت را هم در آورد! مثالً روزنامه جهان صنعت که حامی دولت در عرصه اقتصاد که صدای اغلب روزنامه

کنندگان ترین استقراضبا وجود اینکه دولت از بزرگ»جمهور نوشت: است، در متنی اعتراضی با انتقاد از سخنان رئیس

جمهور باشد، اما رئیسهای زمانی خود میرود و در حال حاضر در یکی از بدهکارترین برههار میشبکه بانکی به شم

ها نیست که کند و مانند سایر دولتکند که دولت یازدهم اولین دولتی است که بدهی خود را پرداخت میافتخار می

سمی منتشر شده از سوی بر اساس آمار ر خوب است بدانیم که« گذاشتند!های بعدی میهای خود را برای دولتبدهی

 1392یان سال هزار میلیارد تومان در پا 110بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی که در آغاز دولت یازدهم به 

، اکنون به 92ها در سال هزار میلیارد تومانی دولت به بانک 110رسیده بود، اکنون دو برابر شده است! یعنی بدهی 

 10یارد تومان رسیده است!هزار میل 210

ها است، این شغل 95هزار نفر در سال  700پرسند اگر دولت مدعی ایجاد اشتغال برای از سوی دیگر مردم از خود می

ای توان گفت کمتر خانوادهنصیب هستند!؟ اکنون به جرأت میبهره و بیبرای که ساخته شده که فرزندان ما از آن بی

اش نباشد. کردهنشینی جوانان برومند و تحصیلز معضل فرزند بیکار رنج نبرده و شرمنده خانهدر کشور وجود دارد که ا

شود!؟ یا اینکه دولتمردان هزار شغل وجود خارجی دارد!؟ آیا این بازی با آمار، برای مردم نان و آب می 700آیا واقعاً 

جمهور در همان نشست خبری داعیه این را رئیس اند!؟از طرح و تکرار آن، فقط و فقط صندوق رأی را نشانه گرفته

درصد بیشتر از سال قبل به مردم تسهیالت دادند که این رقم خوبی است.  43، 1395های ما در سال بانک "دارد که: 

 نشینیم، ازای که میکننده ورشکستهاما پای درد دل هر تولید "هزار میلیارد تومان به مردم تسهیالت دادند 430آنها 

دل یک سوم فقدان نقدینگی ناله دارد! چه خوب است معلوم شود دریافت کنندگان این حجم تسهیالت بانکی )که معا

المال یتبنقدینگی کشور است(چه کسانی هستند!؟ کدام نورچشمی و کدام کالن بدهکار بازهم موفق به بریدن گوش 

توان احتمال ا نمینفر است، آی 200ی در اختیار کمتر از شده است!؟ وقتی حدود یکصد هزار میلیارد تومان معوقات بانک

 11«گیران رفته است!؟ها و دیگر گردنهداد که سهم مردم از تسهیالت، بازهم به جیب همان

نباید در آنجا که ضرورتی ندارد اجازه داد کاالهای ساخته »گوید: می 93حسن روحانی در مراسم روز کارگر در سال 

کردیم و برای جوانان های گذشته برای کشورهای دیگر اشتغال ایجاد میوارد کشور شود. ما در سالشده دیگر کشورها 

اولیه و ابزار تولید،  خود بیکاری، با وارد کردن محصوالت خارجی به داخل کشور. در حالیکه ما باید با منابع ارزی، مواد

 12«رگران ایرانی باشد.قطعات و تکنولوژی را وارد کشور کنیم و کار باید به دست کا

جی وارد کشور ، هر ساله دهها میلیارد دالر کاالی خار96تا پایان سال  92اما درست برعکس وعده روحانی، از سال 

ر از کارگران شد که نتیجه آن، به تعطیلی کشانده شدن صدها کارخانه و کارگاه تولیدی و بیکار شدن دهها هزار نف

 13کشور بود.



تصمیم »ظهارداشت: ا 96از رادیو ایران در تاریخ هفتم اردیبهشت « متکلم وحده»انتخاباتی باعنوان  روحانی در برنامه

ی ما که اکنون برابر افزایش دهیم؛ یعنی صادرات غیرنفت 2ما این است که در دولت دوازدهم صادرات غیرنفتی را تا 

 «میلیارد دالر افزایش پیدا کند. 100میلیارد دالر است باید به  50

رایه آمار حدود ده ماه بعد از این سخنان حسن روحانی، فرود عسگری رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران، با ا

لیارد دالر می 41.6در یازده ماهه ابتدای سال جاری، »گفت:  96تجارت خارجی ایران در یازده ماهه ابتدای سال 

 47.6 ه است، این در حالی است که در این مدت،درصدی را تجربه کرد 5صادرات غیرنفتی صورت گرفته که رشد 

  14«درصدی نسبت به سال قبل برخوردار بوده است. 24میلیارد دالر واردات صورت گرفته که از رشد 

 42میلیارد نرسید، که برعکس، به حدود  100میلیارد دالری به  50گردد، نه تنها صادرات همان گونه که مالحظه می

 میلیارد دالر سقوط کرده است. 6پیدا کرده و تراز تجاری کشور نیز به منفی  میلیارد دالر هم کاهش

ای به رئیس جمهور، ضمن تاکید بر گالیه مندی مردم ، هزار نفر از دانشجویان خوزستانی نیز در نامه95در اسفند ماه 

م و دانشگاهیان به سواالت مرداز عدم تحقق وعده های دولت، از روحانی خواستند تا با حضور در دانشگاه شهیدچمران 

دولت تدبیر و  با آغاز به کار»در خصوص عملکرد دولت پاسخ دهد. در ابتدای این نامه خطاب به روحانی؛ آمده است: 

یشتر استان در بامید و انتخاب استان خوزستان به عنوان مقصد اولین سفر استانی دولت، امید حل مشکالت و آبادانی 

ید. از وعده وزستان زنده شد. شما در آن سفر و در مقاطع مختلف وعده هایی به مردم داده ادلهای پر رنج مردم خ

زار ه 550مرتفع شدن مشکل ریزگردها و حل مشکالت بهداشتی و درمانی و آب و فاضالب استان و تکمیل طرح 

حانی، مردم اما آقای رو هکتاری مقام معظم رهبری گرفته تا بهبود اوضاع اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان.

هی از نعمت آب و برق خوزستان از مسئولین گالیه دارند، زیرا اینک عالوه بر اینکه استان شان هوا ندارد، هر از چند گا

ز شوند. آقای رئیس جمهور؛ مردم شهید پرور این استان زرخیز، اکنون نه تنها اثر و نشانه ای او تلفن نیز محروم می

 15«بینند، بلکه باید با مشکالتی دست و پنجه نرم کنند که دل هر انسانی را می خراشد.نمی عملی شدن وعده ها

های های آزاد اندیشی دانشگاهامیررضا غالمی، عضو قرارگاه شهید باقری سازمان بسیج دانشجویی و دبیر سابق کرسی

لی وضعیت فعلی اقتصاد چگونه مسبب اصمردم باید بدانند که » جمهور گفت:تهران بزرگ، با اشاره به سخنان رئیس

ها ها کشانده است و موجی از نارضایتیاش نه تنها محقق نشده، بلکه مردم را به خیابانهای انتخاباتیایران، که وعده

خواهد از این اعتراضات استفاده سیاسی کند. آقای روحانی در اختتامیه جشنواره فارابی را ایجاد کرده؛ حال چگونه می

ای سخن گفت که گویی اعتراضات مردمی تمام شده بود و هیچ گونه ارتباطی با دولت نداشت! این در حالی ونهبه گ

های پوچ دولت، وضعیت اقتصادی و معیشتی، بیکاری جوانان و... نارضایتی خود را ابراز های مردم از وعدهاست که توده

  16«کردند.

دکتر روحانی »ون اقتصادی مجلس، طی مصاحبه ای اظهار داشت: همچنین سید ناصر موسوی الرگانی، عضو کمیسی

تنها نیازی به یارانه شود که مردم نههایی به ملت شریف ایران داد، ازجمله اینکه آنقدر رونق ایجاد میدر دوره قبل وعده

این بودیم که حتی هایی که داده شد، شاهد نقدی نداشته باشند، حتی به دولت هم کمک کنند. متأسفانه علیرغم وعده

شود و حتی رکود اقتصادی هرروز تر میتر شد، اما کمتر نشد و هر بار سفره مردم کوچکتعداد یارانه بگیران اضافه

تنها شاهد برطرف تر و فراگیرتر شده است. وی با تأکید بر اینکه در صدروزه از عمر دولت دوازدهم، نهنوعی کمرشکنبه

بودیم، حتی در بحث نوسانات نرخ ارز، شاهد افزایش قیمت آن بودیم و اینکه هرروز شدن مشکالت اقتصادی مردم ن



آمده، بیانگر این است کند؛ یا اینکه مشکالتی که برای مؤسسات مالی و اعتباری پیشارزش پول ملی ما کاهش پیدا می

 17«که مشکالت اقتصادی برطرف نشده است.

سئوالن باید به م»لید نیز در این زمینه خطاب به مسئولین دولتی گفتند: آیت اهلل نوری همدانی، از مراجع عظام تق

خواهیم گویند که میگذارند و میهای خود را با ما در میان میهایی که به مردم دادند عمل کنند. مردم دغدغهوعده

توانند بگویند که دیگران نمی گرانی و بیکاری از بین برود. مسئوالن وعده دادند که این مشکالت را حل کنند؛ از این رو

های خود عمل حرفی نزنند و هرگونه که خواستند برخورد کنند. مردم به این جهت به شما رأی دادند که به وعده

د، اما روز به کنید، اما گفتید و عمل نکردید. مردم رأی دادند که زندگی خوبی داشته و مشکل معیشتی نداشته باشن

 81«روز شاهد گرانی هستیم.

ادن به وعده د»خوب است جناب روحانی توجه کنند که پیامبر اکرم )ص( در مورد خلف وعده کردن می فرمایند: 

ده دهد و مانند وام به گردن گرفتن است. وای بر آن کسی که وعده دهد و خلف وعده کند، وای بر آن کسی که وع

  19«خلف وعده کند، وای بر آن کسی که وعده دهد و خلف وعده کند.

، 2014سال  انیپا در رانیا یناخالص داخل دیپول، سرانه تول یالملل نیارائه شده توسط صندوق ب یبر اساس آمارها

بوده است.  یرانید اهر شهرون یدالر به ازا 5290 ازدهم،یکار آمدن دولت  یسال و پنج ماه بعد از رو کیحدود  یعنی

. آمار دیرس دالر 4710را تجربه کرد و به  یدیشد اهشک 2015در سال  یشاخص اقتصاد نیآمار، ا نیبر اساس ا

را  ینزول یروند همچنان زین 2016در سال  رانیا یناخالص داخل دیسرانه تول دهدیپول نشان م یالملل نیصندوق ب

 نیود اعالم کرد اخ یها ینیب شیصندوق در پ نیاست. ا افتهیکاهش  یرانیهر ا یدالر به ازا 4680تجربه کرده و به 

هر  یالر به ازاد 4530خود ادامه داده و به  یباز هم به روند کاهش رانیدر ا 2017در سال  یمهم اقتصاد اخصش

 دیسرانه تول ازدهم،یلت کار آمدن دو یگرفت که با رو جهینت توانیآمار م نی. با در نظر گرفتن اکندینزول م یرانیا

دولت در  یدعارغم ا یعل یعنی است. افتهیدرصد کاهش  15، به طور متوسط 2017سال  انیتا پا رانیناخالص هر ا

 رانیا یالص داخلناخ دیکه سرانه تول میاما شاهد آن هست ،یبر بهبود اوضاع رشد اقتصاد یچهار سال مبن نیطول ا

 20چهار سال، به طور مستمر کاهش داشته است. نیدر طول ا

ای خطاب به رئیس تهران در یکصد و پنجاهمین روز از آغاز دولت دوازدهم در نامهجمعی از دانشجویان دانشگاه های 

 جمهور، خواستار استعفای رئیس جمهور و برگزاری انتخابات زودهنگام شدند. در این نامه چنین آمده:

اقتصادی و نماییم که انبوه وعده های اینک در حالی یکصد و پنجاهمین روز از آغاز دولت دوازدهم را سپری می»

معیشتی شما در دولت یازدهم و دوازدهم نه تنها محقق نشده است، بلکه جهت گیری های غلط و سیاست گذاری 

های نادرست دولت شما در برنامه ریزی و خط مشی گذاری رفع و بهبود آنها، نشان از راهبردهای غلطی دارد که 

های بین المللی علیه ایران بالمره تحریم»شما وعده دادید  امیدها را به بهبود اوضاع کنونی کشور از دست داده است.

، وعده دادید که «چنان درآمد سرشاری نصیب مردم گردد که نیاز به یارانه نیز نداشته باشند»، وعده دادید «لغو گردد

، وعده «کسی سرگرسنه بر زمین نمی گذارد»، وعده دادید «سرمایه گذاری خارجی پروژه های عمرانی را در برگیرد»

شفافیت بر تصمیمات »، وعده دادید «جوان بیکاری نمی ماند که در مقابل خانواده و فرزندانش شرمنده باشند»دادید 

بداخالقی های »، وعده دادید «گرددمشکل آب و ریزگردها حل می»، وعده دادید «شودو اقدامات مسئوالن حاکم می

موانع از سر راه تولید برداشته »، وعده دادید «یابداتی کاهش میفاصله طبق»، وعده دادید «یابدسیاسی پایان می



نرخ »، وعده دادید «یابدهای جاری دولت کاهش میشود و هزینهبخش خصوصی تقویت می»، وعده دادید «شودمی

 …و ده ها وعده دیگر« شودارز کاهش و ارزش پول ملی احیا می

ثروت ملی  اساس سیاست من باال بردن»و گفتید « تصاد ایران استشعار من نجات اق»آقای رئیس جمهور شما گفتید 

 «.ثروت است وکار و توزیع عادالنهو رونق تولید و اشتغال و بهبود فضای کسب

ما محقق شآقای رئیس جمهور از ابتدای دولت یازدهم بیش از هزار و ششصد روز می گذرد و وعده ها و گفته های 

الت نشده است. هنوز هیچ طرح ملی مشخصی برای حل مشکل مسکن، رکود، مشکالت نظام بانکی، کاهش سود تسهی

لی برای تولید جود ندارد و طرح های دولت قبدر دولت شما و …اعطایی به مردم، اشتغال جوانان، حل موانع تولید و 

مسکن جوانان و اقشار کم درآمد)مسکن مهر(، جلوگیری از قاچاق)طرح شبنم(، کاهش و هدفمندی مصرف 

لی نیز تعطیل شد. طرح های م …سوخت)سهمیه بندی و کارت سوخت(، حمایت از بنگاه های کوچک زودبازده و 

رح حراج طمیلیونی مسکن با بهره های باال،  160ل سالمت، طرح وام های دولت شما یعنی توافق برجام، طرح تحو

نجامید و آثار سکه طال برای کاهش قیمت آن، طرح افزایش مناطق ویژه و آزاد )برای افزایش صادرات( نیز به شکست ا

 سؤ آن همچنان بر کشور سایه انداخته است.

وجهی به ترویکردهای اقتصادی دولت شما حاکم است و بی  آقای روحانی! کم تحرکی، بی تفاوتی و بی برنامگی بر

های دولت شما نمایان است. رویکردهای دولت شما ثروتمندان را غنی تر و محرومان را فقیر منافع مردم در سیاست

ختن منابع نه کرد و نشناتر کرد. مدتها انتظار بیهوده برای توافق برجام ـ با همراهی مجلس وقت ـ رکود را بر بازار نهادی

« کدخدا»ه قدرت در ایران فرصت حل مشکالت را سوزاند. خطای راهبردی دولت شما در اعتماد به آمریکا و تکیه ب

وانمند برای حل مشکالت ایران عامل اصلی عدم بهبود مشکالت اقتصادی کشور شد و بی توجهی به توان بازوی ت

ا صراحت در برابر باگر اشتباهی کنم »آقای روحانی! شما گفتید  جوانان ما راه را بر نوآوری و خالقیت های آنان بست.

رسد دیگر فرصت ؛ به نظر می«مردم حق نقد و اعتراض دارند»و روز گذشته گفتید « ملت عذرخواهی خواهم کرد

شکالت عذرخواهی و شنوایی نقد دولت شما گذشته و چوب خط خطای دولتمردان شما پر شده است. تنها راه حل م

های فعلی دولت و تغییر حکمرانان بی تدبیر بر اساس قانون اساسی است. خواسته ما ی امروز، تغییر سیاستمعیشت

( و 130ام) دانشجویان از شما، استعفای دولت دوازدهم و برگزاری انتخابات زودهنگام در چارچوب اصل یکصد و سی

 21«( قانون اساسی است.131یکصد و سی و یکم)

گویند، هم به وعده هایی که به مردم د توجه داشت که پیامبر اکرم )ص( به کسانی که هم دروغ میدر همین رابطه، بای

سه چیز »کنند، لقب منافق داده است، آنجا که می فرمایند: کنند، و هم خیانت در امانت مردم میداده اند عمل نمی

جا آورد و بگوید که و نماز بگزارد و حج و عمره باست که در هر انسانی باشد، او دورو و منافق است هرچند روزه بگیرد 

نگامی من مسلمانم: نخست کسی که چون سخن گفت دروغ بگوید؛ دوم هنگامی که وعده داد خلف وعده کند؛ سوم ه

  22«که امانتی به او سپرده شد در امانت خیانت کند.
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 آغازی بر یک پایان 

شود رئیس جمهور و یا یکی دیگر از مقامات ارشد آن نظام، مرتکب در کشورهای مختلف دنیا، هنگامی که مشخص می

 کنند؟اند، چگونه برخورد میشده فساد و جرمی

باشد که ن مییکی از جرائم جناب حسن روحانی، مسئله سرقت گسترده علمی در پایان نامه دکترای ایشان در انگلستا

کنیم به برخی موارد سرقت علمی که در کشورهای دیگر شرح جزئیات آن را قبالً اشاره کردیم. در اینجا اشاره ای می

 رها چگونه با این مسئله برخورد کرده اند. دنیا اتفاق افتاده است. باید دید که مقامات آن کشو

شده میفاش شد که رئیس جمهور مجارستان، در پایان نامه دکترای خود مرتکب سرقت عل 1391الف: در فروردین 

، از پال اشمیت رئیس جمهور این کشور، 1391فروردین  10وزیر مجارستان، در تاریخ است. لذا ویکتور اوربان، نخست

 ند. بال افشای تقلب در مدرک دکترای وی، در زمینه باقی ماندن در این سمت تجدید نظر کخواست تا به دن

در بوداپست نیز، در گزارشی اعالم کرد که پال اشمیت، مدرک دکترای خود را با  "زملوایز"کمیسیون تحقیق دانشگاه 

اش در دزدی ادبی و کپی سواییسرانجام پال اشمیت، رئیس جمهور مجارستان، در پی ر 1تقلب به دست آورده است.

در جمع نمایندگان  91فروردین  14کردن بخش زیادی از رساله دکترایش، از مقام خود استعفا کرد. اشمیت روز 



براساس قانون اساسی، رئیس جمهور باید نماینده وحدت و یکپارچگی مردم مجارستان باشد. متأسفانه "پارلمان گفت: 

بدین ترتیب دانشگاه زملوایز  "گیری کنم.کنم که وظیفه دارم از پست خود کنارهمیمن نماد انحراف شدم و احساس 

به وی اعطا کرده بود، لغو کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد  1992بوداپست، مدرک دکترای اشمیت را که در سال 

از دو نویسنده دیگر کپی ای دکترای اشمیت، صفحه 200که مقامات دانشگاهی متوجه شدند که بیشتر مطالب رساله 

 2شده است.

ور آلمان اتفاق در کش 2011ب: یک نمونه دیگر از استعفای مقامات دولتی به دنبال افشای رسوایی دانشگاهی، در سال 

ه کناره گیری بافتاد. تـئودور گوتنبرگ وزیر دفاع آلمان، پس از افشای سرقت علمی در رساله دانشگاهی اش، مجبور 

قای گوتنبرگ دانشگاه بایروس چندی پیش از این استعفا اعالم کرده بود که رساله دکتری آ 3بود. از سمت خود شده

بود که مسأله تقلب گوتنبرگ  2010کند. اواخر سال ایرادات جدی دارد که شائبه تقلب علمی را تقویت و اثبات می

کترای خود را بر مبنای دیادی از پایان نامه های زوزیر دفاع آلمان، به جنجالی در این کشور تبدیل شد. گوتنبرگ بخش

کی از کاندیداهای ساله به عنوان ی 39متون دیگران بدون ذکر منبع تنظیم کرده بود. این در حالی بود که از گوتنبرگ 

ترین افراد کابینه آنگال مرکل، صدراعظم آلمان بود. این مسأله شد و وی جزو محبوباحتمالی صدراعظمی آلمان یاد می

ها در صدر اخبار قرار داشته و احزاب و پایان نامه دکترای او هفته« سرقت علمی»تا جایی پیش رفته بود که موضوع 

هزار استاد و محقق دانشگاه آلمان خواهان کناره  23های مخالف دولت خواهان کناره گیری گوتنبرگ شده و گروه

های ر مقامگوتنبرگ، هزاران دانشجوی دکترا و همین طوگیری وزیر دفاع آلمان شده بودند. کمی قبل از استعفای 

گ ای از صدراعظم آلمان خواسته بودند که اقدامات الزم را در مقابله با این اقدام گوتنبربرجسته علمی آلمان، در نامه

 4انجام دهد.

با مشکل  به شدت نیز ماجرای جنجالی دیگری در مورد کره جنوبی پیش آمد که دولت این کشور را 2012ج: در سال 

بود که دانشجویان و استادان دانشگاه کوکمین کره جنوبی، به جنبشی ضد تقلب پیوستند  2012مواجه کرد. در ماه می 

عالم کرد، مون اکه دو قانون گذار این کشور را هدف گرفته بود. ماه آوریل نیز سرانجام پس از آن که این دانشگاه 

خنگوی یکی سنجام داده است، وی مجبور به استعفا از حزب حاکم شد. همان زمان دسانگ در پایان نامه خود تقلب ا

در پایان نامه خود،  مردم عقیده دارند که مون به دلیل فریبکاری و تقلب»از احزاب مخالف دولت در این باره گفته بود: 

دهند، نباید جزو مردم را فریب می کنند یاگویند، کپی کاری میاستمدارانی که دروغ میگذاری ندارد. سیلیاقت قانون

 5«گذاری باشند.مجلس سیاست

دونالد ترامپ برای  د: در کشور آمریکا نیز مونیکا کراولی، یکی از کسانی بود که به کپی کاری متهم شده بود. او توسط

پایان نامه  های آمریکایی منتشر شد، او درشورای امنیت ملی انتخاب شده بود و طبق تحقیقاتی که توسط رسانه

ها مورد کپی برداری ها منتشر کرده بودند، دهکرده بود. طبق گزارشی که رسانهدکتری خود کپی کاری و سرقت علمی

ره مونیکا کراولی، گزینه دونالد ترامپ رئیس باالخ 6روی آنها اعمال شده بود.در این رساله انجام شده که تغییرات کمی

فتن این دار شدن سمت مشاور رسانه ای کاخ سفید، از تصمیم خود برای نپذیرجمهوری منتخب آمریکا برای عهده 

 7عنوان خبر داد.



جمهور ، رئیسه: در یک نمونه دیگر، دانشگاه ادینبورگ هم چند سال پیش اعالم کرد که مدرک دکترای رابرت موگابه

یی، مدرک ست. به دنبال این رسوااخذ شده، دچار شبهات جدی و یک تقلب علمی واضح ا 1984زیمباوه، که در سال 

 8سال ـ پس گرفته شد. 23ـ یعنی بعد از  2007دکترای آقای موگابه در سال 

حسن  حال باید دید که مسئولین مجلس شورای اسالمی و دستگاه قضایی، نسبت به جرم صورت گرفته توسط آقای

 28در تاریخ  نماینده مردم مشهد در مجلس، روحانی، از حقوق ملت دفاع خواهند کرد یا نه؟ حجت االسالم پژمانفر،

من و جمعی از نمایندگان، طرح تحقیق و تفحصی را در مورد مدرک »طی نطق پیش از دستور خود گفت:  96آذر 

دهد ایم، اما متأسفانه هیأت رئیسه این طرح را در دستور کار قرار نمیتحصیلی آقای رئیس جمهور به هیأت رئیسه داده

جمهور هم در داخل کشور جمهور نیست. امروز مدرک رئیساندازد. این به تاخیر انداختن، به نفع رئیسیو به تأخیر م

  9«هم در خارج از کشور، زیر سؤال است.

شورها، اشاره کدر اینجا به دو نمونه دیگر از سوء استفاده ها از قدرت و قانون شکنی ها توسط مقامات ارشد برخی 

 کنیم.می

های غیرقانونی پاریس محاکمه نیکوال سارکوزی، رئیس جمهور سابق این کشور به اتهام صرف هزینهدادستان شهر 

ز قضات ارا خواستار شد. دفتر دادستان شهر پاریس اعالم کرد  2012برای کمپین انتخابات ریاست جمهوری سال 

دادگاه بفرستند.  اط با این پرونده بهتن دیگر در ارتب 13تحقیق کننده تقاضا کرده تا نیکوال سارکوزی را به همراه 

رانسه خبر از کاندیداتوری خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده میالدی در ف 2016سارکوزی ماه آگوست 

استفاده از نفوذ خود در تالش برای دریافت با سوء 2012تا  2007های داد. سارکوزی همچنین متهم است که طی سال

ن اطالعات ضی ارشد در خصوص یک پرونده قضائی مربوط به خود بوده است و در ازای دریافت ایاطالعاتی از یک قا

 10به این قاضی وعده سمتی باالتر و معتبرتر را داده بود.

های تبلیغاتی سارکوزی بیش از حد مجاز شد فرانسه، هزینه 2012در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 

های ن این هزینهکه مسئولیت تبلیغات سارکوزی را برعهده داشت، برای پنهان نگه داشت« بیگمالیون»و شرکت تبلیغاتی 

الم کرد که این ه صدور این فاکتورهای جعلی اعتراف کرده و اعغیرمجاز، فاکتورهای جعلی صادر کرد؛ اما چندی بعد ب

به پرداخت  انجام داده بوده است. پس از اعتراف این شرکت تبلیغاتی، سارکوزی UMPکار را بنا به درخواست حزب 

حزب  هزار یورو محکوم شد و 400های تبلیغاتی یعنی چیزی در حدود ای معادل مبلغ فراتر از حد مجاز هزینهجریمه

 11را تقبل کرد. ین جریمه، ااتحاد برای جنبش مردمی

ها یورو از معمر قذافی، همچنین یک منبع قضایی در فرانسه اعالم کرد که نیکال سارکوزی، درباره دریافت میلیون

انسه فر 2007های انتخاباتی اش در انتخابات ریاست جمهوری سال دیکتاتور سابق لیبی، برای هزینه کردن در کارزار

انسه به فساد تفهیم اتهام شده است. سارکوزی بعد از دو روز بازجویی، از بازداشت آزاد شد. رئیس جمهور سابق فر

 12های متعلق به مردم لیبی متهم است.های انتخاباتی و پنهان نگاه داشتن پولمالی، تأمین غیرقانونی منابع مالی کارزار

ی و قضایی جمهوری اسالمی، از جناب روحانی تحقیق خواهند کرد که مبالغ حال باید دید که آیا دستگاه های نظارت

کالن و هنگفت تبلیغات انتخاباتی را از کجا آورده و حامیان مالی وی کدام کالن سرمایه داران بوده اند و چگونه این 



م بانکی و مفسدین اقتصادی پول را تأمین کرده اند؟ اصوالً چه ارتباطی میان این حامیان مالی و بدهکاران کالن سیست

 وجود دارد؟

ـ  "ن هایپارک گئو"اعالم کرد که خانم  2017ماه آوریل  17در یک نمونه دیگر، دادستان کره جنوبی، در تاریخ 

در  ان محاکمه،پارک در جری .رئیس جمهور برکنار شده ـ رسماً تفهیم اتهام شده و پرونده وی به دادگاه فرستاده شد

ها نفر از مردم کره جنوبی در شهرهای مختلف ای با حضور میلیونپیش از این تظاهرات گسترده .دزندان خواهد مان

ی تظاهرات در پی تداوم اعتراضات و برپای .این کشور برگزار شد و معترضان خواستار برکناری وی از قدرت شدند

ئون های پارک گ .را برکنار کردندمارس پارک گئون های  10گسترده، قضات دادگاه قانون اساسی کره جنوبی روز 

 .شودار میاولین رئیس جمهور کره جنوبی است که پیش از به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری، از سمت خود برکن

تان ، یکی از دوس«چوی سون سیل»برای نخستین بار فاش شد که پارک گئون های به  2016در ماه اکتبر سال 

ده و در پی این ر دولت وی نداشته، اجازه مداخله در امور سیاسی و اقتصادی را دانزدیکش، که هیچ گونه سمتی نیز د

  13رسوایی، وی از سمت خود تعلیق شد.

برکنار شد. او  خانم پارک گئون های به دنبال افشاگری های مطبوعات کره جنوبی درباره فساد مالی، با رأی پارلمان

فاده از قدرت، ازداشت شد. خانم پارک متهم به دریافت رشوه، سوء استچند روز بعد از برکناری، با حکم دادستانی ب

بی است. رئیس جمهوری معزول کره جنو "چوی سون سیل"افشای اسرار حکومتی و توطئه چینی با دوستش خانم 

  14متهم است که با دوست قدیمی اش همدستی کرده و به دوستش اجازه دخالت در امور کشورداری داده بود.

چندین  میلیون دالر غرامت کرده بود. بعد از برگزاری 110سال حبس و پرداخت  30ن برای وی درخواست دادستا

سال حبس  24ه بجلسه، دادگاه کره جنوبی رئیس جمهور سابق این کشور را به اتهام فساد مالی و سواستفاده از قدرت 

جمهوری بلکه رییس« سابق»جمهور نه رییسجنوبی بود، آن هم کره« جمهوررییس»محکوم کرد. متهم این پرونده 

رمانده کل بود. بر اساس قانون اساسی کره او اولین مسوول امور اجرایی کشور، ف« در قدرت»فعلی و مستقری که 

متهم به سوءاستفاده از قدرت برای کمک به یکی از « های» جنوبی بود. خانمنیروهای مسلح و رییس دولت کره

تگاه قضایی او را مورد در روند انجام تحقیقات اخالل کرد، پارلمان او را از کار برکنار کرد و دس دوستانش بود. وقتی او

 15بازجویی و محاکمه قرار داد.

یگر شهرها هفته در پایتخت و د 15زمانی که او رئیس جمهور بود، نزدیک به « پارک»مردم کره جنوبی و مخالفان 

شت خود را تغییر برکناری وی شدند که در نهایت آنان با همین اعتراضات سرنو اعتراضات بزرگی برپا کردند و خواستار

 16نتخاب کردند.از حزب لیبرال دمکرات را در اوایل ماه جاری به عنوان رئیس جمهور جدید ا« مون جائه این»داده و 

عضو سابق کمیته مرکزی  ، رئیس سابق دستگاه امنیت داخلی چین و«ژو یانگکانا»در کشور چین هم، بعد از بازداشت 

حزب کمونیست چین، سایر اعضای این کمیته به جای حمایت از دوست و همکار سابق خود، از اقدام دستگاه مقابله 

بار در تاریخ چین است که فردی در چنین موقعیت سیاسی با با فساد حمایت کردند. این در حالی است که این اولین

گیرند اما از آنها خواسته ی خانواده متخلفان اگرچه بطور مستقیم تحت تعقیب قرار نمیشود... اعضااتهام فساد مواجه می

های غیرمجازی که به آنها منتقل شده و همچنین تمامی مصارفی که از منابع دولتی برای آنها شود تا تمام داراییمی

جمهوری چین بودند که به گزارش ئیسانجام شده است را به خزانه دولت بازگردانند. از جمله این افراد، بستگان ر

، «جیانگ زمین»، صدها میلیون دالر سرمایه بدست آورده بودند. وابستگان 2012شبکه خبری بلومبرگ در سال 



های آنها مورد های بلندپایه چینی بودند که اموال و داراییجمهور سابق چین نیز از جمله دیگر اطرافیان مقامرئیس

 17وه غیرقانونی باز پس گرفته شد.بررسی قرار گرفت و وج

ورت مشخص صآیا در جمهوری اسالمی ایران نیز اموال و دارایی های بستگان رئیس جمهور بررسی خواهند شد تا در 

 شدن وجود اموال غیرقانونی، از آنها بازپس گرفته شود؟

ن خود را برای که همسران و فرزندادولت چین به منظور مقابله با فساد در این کشور آن دسته از مقامات دولتی را 

کند. این مقامات با فرستادن همسران و فرزندان خود اند برکنار یا بازنشسته میاقامت به خارج از این کشور فرستاده

کنند تا مجراهایی را به منظور انتقال درآمدها و منافع نامشروع خود به خارج از کشور به کشورهای خارجی تالش می

ز کشور فرار و در عین حال جایگاهی را در یک کشور خارجی برای خود ایجاد کنند تا در زمان مناسب اتامین کرده 

 18کنند.

شود مقامی کند و زمانی که ثابت میدولت این کشور مثل برخی از کشورها با مقامات فاسد با مماشات برخورد نمی

انتظار مسئوالن فاسد  گاهی حتی کمترین مجازات در کند، بلکهفساد کرده او را از پستی به پست دیگر منتقل نمی

 19.چینی، اعدام است

گیان، مدیرعامل میلیاردی در صندوق ذخیره فرهن 8000اما در جمهوری اسالمی ایران، در حالی که در ارتباط با فساد 

داده ی وامیاینکه دستگاه»گوید: این صندوق و همسر و فرزندش دستگیر شدند، رئیس جمهور در جلسه مجلس می

 20«کنند!ها آن را فساد و اختالس تلقی میو آن فرد در پرداخت وام معوقه داشته و بدهی شده است، برخی رسانه

توجیه آن و  یعنی نه تنها جناب رئیس جمهور بنا ندارد تا با فساد گسترده صورت گرفته برخورد کند، بلکه درصدد

 آید!نجات مجرمین از مجازات برمی

یا جناب حسن روحانی پرسید که با توجه به موارد فوق الذکر و نیز با توجه به مواردی که در پی خواهد آمد، آ حال باید

 نیز به پای میز محاکمه کشیده خواهد شد؟ 

ن نظام ـ در مورد مدرک تحصیلی خود به مردم و مسئولی 78تا  58* جناب روحانی به مدت بیست سال ـ از سال 

آن نرسیده  که مدرک تحصیلی اش لیسانس بوده، خود را دکتر معرفی کرده است. لذا آیا وقت دروغ گفته و در حالی

  که دستگاه قضایی به اتهام جعل عنوان دکترا و کالهبرداری، ایشان را مورد پیگرد قضایی قرار دهد؟

نباید کلیه  گردد؟ آیا*آیا نباید مدرک دکترای وی به خاطر سرقت علمی وسیع و گسترده در پایان نامه اش، ابطال 

 دانده شود؟ حقوق و مزایایی که وی در این سالها به خاطر مدرک دکترا گرفته، از وی اخذ و به بیت المال بازگر

باشد. چگونه کسی که در طول عمر خود حتی یک دانشگاه میکند که دارای رتبه استاد تمامی*جناب روحانی ادعا می

اند که ایشان استاد کدام تواند باشد؟! چرا هیچ گاه نگفتهداشته، استاد دانشگاه میروز هم در هیچ دانشگاهی تدریس ن

ا بررسی کرده دانشگاه بوده است؟! کدام نهاد و دستگاه آموزش عالی کشور و در چه سالی صالحیت های علمی ایشان ر

 داده است؟! و به ایشان درجه استاد تمامی



گرفته، پس یمده، جناب روحانی طی این سالها فقط حقوق استادی دانشگاه را *اگر آن گونه که آقای نوبخت ادعا کر

ود که ایشان این با کدام پول ایشان توانسته ویالی چندین ده میلیاردی ولنجک را خریداری کند؟! آیا نباید بررسی ش

 پول را از کجا آورده است؟ 

ف تمام قوه مقننه و مجریه بوده، چگونه برخال*در زمانی که ایشان دارای چندین پست و سمت مهم حکومتی در 

 ضوابط اداری، حفاظتی و اطالعاتی، مشغول تحصیل آن هم در خارج از کشور شده است؟!

کند، آیا نباید *با توجه به برخی گزارشات که حاکی از عدم حضور ایشان در دانشگاه محل تحصیل در انگلستان می

گرفته و ایشان با چه کسانی مالقات و نگلستان به چه خاطری صورت میبررسی شود که ترددهای مکرر ایشان به ا

 کرده است؟ دیدار می

ر چه علیه ه*آیا نباید بررسی شود که دولت انگلیس چه نقطه ضعف و اهرم فشاری علیه ایشان دارد که مطمئن است 

 هد کرد؟ روحانی دریافت نخواجمهوری اسالمی توطئه کند و به ایران فشار وارد کند، هیچ پاسخ قاطعی از حسن 

رکزی برای *آیا نباید در مورد تبدیل مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در زمان هاشمی رفسنجانی به م

 تغییر نظام جمهوری اسالمی، از وی تحقیق صورت گیرد؟ 

 تحقیق و بازپرسی صورت گیرد؟  88*آیا نباید در مورد نقش وی در ماجرای فتنه خائنانه 

د بازخواست قرار *آیا نباید به خاطر مذاکره تلفنی با رئیس جمهور آمریکا ـ علیرغم نهی صریح رهبری نظام ـ وی مور

 گیرد ؟

ای، اغلب خواسته های نامشروع آمریکا و اسرائیل مورد پذیرش قرار گرفته و به *با توجه به اینکه در مذاکرات هسته

و  از وی تحقیق اید در مورد پذیرش خواسته های نامشروع آمریکا و اسرائیل،زورگویی های آنان تن داده شده، آیا نب

 بازپرسی صورت گیرد؟ 

 ازخواست شود؟ *آیا نباید در مورد خسارت های گسترده وارد آمده به جمهوری اسالمی ایران در اثر برجام، از وی ب

یح مقام معظم و بی اعتنایی به دستورات صر *آیا نباید وی را به خاطر زیرپا گذاشتن و نقض اغلب خطوط قرمز نظام

 ای، مورد بازخواست قرار داد ؟رهبری در طی مذاکرات هسته

یه ایران ساعته عل 24*آیا جناب روحانی به خاطر پذیرش بی سابقه ترین سیستم های نظارت و بازرسی آژانس که 

ملت ایران و  ه ـ و این به معنای توهین بهانجام می شود ـ که تا کنون علیه هیچ کشور دیگری در دنیا اعمال نشد

 تحقیر این ملت بزرگ می باشد، نباید مورد بازخواست قرار گیرد ؟

در وین، نه تنها با جان کری وزیر خارجه آمریکا در مورد  94*آقای ظریف با دستور مستقیم آقای روحانی، در تیر ماه 

حدودیت هشت ساله در خصوص ساخت و آزمایش و شلیک مسائل دفاعی کشور مذاکره می کند، بلکه یک تحریم و م

موشک های بالستیک، و همچنین دو محدودیت و تحریم پنج ساله در خصوص صادرات و واردات تسلیحات متعارف 

پذیرد. آیا نباید جناب روحانی را به خاطر این اقدام که کاماًل برخالف منافع و علیه جمهوری اسالمی ایران را نیز می



ظام، و به نفع دشمنان جمهوری اسالمی ایران ـ علیرغم نهی صریح رهبری نظام ـ صورت پذیرفته است، مورد مصالح ن

 بازخواست و پیگرد قرار داد ؟

 *آیا نباید به خاطر زیر پا گذاشتن اصول متعدد قانون اساسی، وی مورد پیگرد قرار گیرد؟ 

 ن توسط وی، پیگیری صورت گیرد؟ *آیا نباید نسبت به بازکردن دروازه های نفوذ بیگانگا

 زپرسی قرار گیرد؟ *آیا نباید ایشان نسبت به استخدام و به کارگیری افراد مسئله دار و دوتابعیتی، مورد پیگرد و با

عاون اولش و پدر *آیا نباید نسبت به تساهل و تسامح با افراد دست اندرکار مفاسد اقتصادی مانند برادرش و برادر م

ول فروردین مورد بازخواست و پیگرد قرار گیرد؟ در همین رابطه، مقام معظم رهبری طی سخنانی در اعروسش و...، 

ی ی جدّی با فساد است... البتّه با این فاسدها باید مبارزهیکی از مشکالت ما، عدم مبارزه»در مشهد می فرمایند:  97

وصدایی راه بیفتد و بعد از چند وقتی هم خاموش بشود، رسی پیگیر کرد؛ اینکه ما بگوییم، یک جدّی کرد، باید مبارزه

  21«.ی جدّی با فساد استاین آن کاری نیست که برای کشور، در نهایت مفید باشد. پس یکی از مشکالت، عدم مبارزه

، "الت خواهیعدالت و تبیین دیدگاه های رهبری در حوزه عد"حسن رحیم پور ازغدی نیز در مراسم رونمایی از کتاب 

ی نیز از ابتدا بسیاری از مسئوالن کشور بعد از انقالب عوض شده و دچار فساد اقتصادی شدند و عده ا»اظهار داشت: 

دی مفاسد اقتصا به دنبال منافع خود بودند... در برخی رده های مدیریتی کشور خصوصا آن جاهایی که پول وجود دارد،

دیریت کنار گذاشته قوع این اختالس ها در آینده، باید عده ای از مچند هزار میلیاردی رخ داده که برای جلوگیری از و

 22«د خود باشند.شوند. مدیران فاسد یا بی عرضه که نتوانسته اند جلوی فساد را بگیرند، باید عزل و پاسخگوی عملکر

ایشان، پیگیری  *آیا نباید نسبت به توهین، تمسخر، تحقیر، و تهدید منتقدین دلسوز، و نیروهای انقالبی کشور توسط

 و بازخواست صورت گیرد؟ 

کنند، تحت کنند و اذهان عمومی را مشوش می*آیا نباید به خاطر اکاذیب مختلفی که ایشان در جامعه پخش می

 پیگرد قرار گیرند؟ 

 کنند، مورد بازخواست قرار گیرند؟ در مورد حمالت مختلفی که به قوه قضائیه می*آیا نباید 

، اف. ای. تی. 2030*آیا نباید نسبت به تأیید و اجرای قراردادهای فسادآلود و استعماری مانند کرسنت، سند ننگین 

 اف، کنوانسیون پالرمو و... مورد پیگرد و بازپرسی قرار گیرند؟ 

اطالعاتی و  ه بازگذاشتن راه نفوذ دشمن در فضای مجازی و وارد آمدن خسارات سنگین اخالقی و*آیا نباید نسبت ب

 امنیتی، مورد بازپرسی و تحقیق قرار گیرند؟ 

ازخواست قرار ب*آیا نباید در مورد سفرهای پرهزینه و زندگی اشرافی که خالف سوگندی است که یاد کرده اند، مورد 

 گیرند؟ 

 د؟ نسبت به ارائه آمار و اطالعات غلط به مردم، مورد بازخواست و پیگرد قرار گیرن*آیا ایشان نباید 



رسی شود که *آیا نباید نسبت به حمایت مقامات آمریکایی از ایشان، تحقیق و بازپرسی صورت گیرد؟ آیا نباید بر

افع آمریکا ن را برای منعملکرد ایشان چه بوده که رؤسای سازمان سیا از وی حمایت و تداوم ریاست جمهوری ایشا

 مفید دانسته اند؟

ت از چه چیزی *تعداد قابل توجه جاسوسان دستگیر شده در نهاد ریاست جمهوری و سایر مراکز مرتبط با ایشان، حکای

 کند؟ می

ی ایشان با فی که ایشان به جمهوری اسالمی ایران زده و همسوئی های تبلیغاتسخی*آیا نباید نسبت به تهمت های 

 کرد؟  وی را محاکمههک های ضد انقالب و دشمنان جمهوری اسالمی ایران، از ایشان بازخواست و گرو

، تحقیق و *آیا نباید دستگاه قضایی در مورد چگونگی نقش ایشان در تخلفات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری

 پیگیری قضایی صورت دهد؟ 

یشان بازخواست اطرح های تغییر نظام جمهوری اسالمی ایران، از  *آیا نباید نسبت به همراهی های گوناگون ایشان با

 کرد؟

 *آیا نباید ایشان در مورد عمل نکردن به وظایف و تعهدات قانون اساسی، مورد محاکمه قرار گیرد؟ 

طر گزارش تفریغ *آیا رئیس جمهور نباید به خاطر تخلفات متعدد از قانون برنامه پنج ساله پنجم و ششم و نیز به خا

مل کرده ، درصد تبصره های بودجه را یا عمل نکرده یا به چیز دیگری ع 80که نشان می دهد دولت  95بودجه سال 

 د ؟گیرمورد پیگرد و محاکمه قرار 

ط عناصر آشوبگر توس یمختلف کشور ، خط ده یدر شهرها 96ماه  یاغتشاشات د عیگسترش سر لیاز دال یکی*

 رغمیبود . عل لیو اسرائ سیانگل کا،یآمر یجاسوس یضد انقالب و وابسته به سازمان ها یتلگرام یاز کانال ها یتعداد

با  یب حسن روحانداده بود ، اما جنا کانال ها نیکردن ا لتریف یاز ماهها قبل برا ییکه دستگاه قضا یتذکرات متعدد

اغتشاشات  نیدر ا که یادیز یو معنو یبه خاطر خسارات ماد دینبا ایکار را گرفته بود . لذا آ نیا یمخالفت خود ، جلو

 ؟ ردیو محاکمه قرار گ گردیمورد پ یروحان یوارد شد ، آقا رانیا یاسالم یبه جمهور

 ازخواست و محاکمه قرار گیرد؟ بای آمریکا، مورد های منطقه*آیا نباید ایشان در مورد همسوئی با سیاست

توان گفت که ایشان به خاطر دروغ گویی های مکرر و طوالنی مدت، صالحیت اخالقی تصدی پست ریاست *آیا نمی

 جمهوری را ندارد؟ 

 یگرد قرار گیرد؟ تذکرات و دستورات متعدد مقام معظم رهبری، مورد پ*آیا نباید ایشان در مورد بی اعتنایی نسبت به 

ت پیگرد قضایی قرار *آیا نباید ایشان در مورد حمالت گوناگون تبلیغاتی علیه سپاه پاسداران و اقتدار دفاعی کشور، تح

 گیرد؟

مسلح ـ  ودجه نیروهای*آیا نباید ایشان در مورد کاهش بودجه دفاعی کشور و عدم تخصیص بخش قابل توجهی از ب

 ؟ که در راستای پیاده سازی اهداف دشمنان جمهوری اسالمی ایران می باشد ـ مورد بازخواست قرار گیرد



های اقتصاد مقاومتی و عدم توجه به دستورات رهبری در این مورد، تحت *آیا نباید نسبت به بی اعتنایی به سیاست

 بازخواست و پیگرد قرار گیرد؟ 

دم توان و درصدی ارزش پول ملی در دوران ریاست جمهوری روحانی ـ که حکایت از ع 87به خاطر سقوط *آیا نباید 

 صالحیت روحانی در اداره امور اقتصادی کشور دارد ـ وی استیضاح و از ریاست جمهوری برکنار گردد ؟

اند، ـ و به همین دلیل شته*آیا نباید ایشان را به خاطر جسارت ها و گستاخی های متعددی که به رهبری نظام دا

 طبق قانون اساسی دیگر صالحیت ادامه ریاست جمهوری را ندارند ـ از سمت خویش برکنار کرد؟ 

قانونی خود  به راستی آیا وقت آن نرسیده که نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مسئولین دستگاه قضایی، به وظایف

 در این مورد عمل کنند؟
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 ج ـ منابع مقاالت، اخبار، و گزارشات 

خبرگزاری آریا، خبرگزاری آنا، خبرگزاری آوا، خبرگزاری ابنا، خبرگزاری اقتصادی ایران، خبرگزاری خبرگزاری ها: 

ایسنا، خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری ایمنا، خبرگزاری بسیج، خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری جمهوری اسالمی، خبرگزاری 

دا و سیما، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مجلس دانشجو، خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمی، خبرگزاری رسا، خبرگزاری ص

 شورای اسالمی، خبرگزاری موج، خبرگزاری مهر، خبرگزاری میزان، خبرگزاری نسیم 

فصلنامه مطالعات جنگ ایران و عراق،  فصلنامه سیاست دفاعی، سالنامه تحلیلی روزنامه اعتماد، نشریات و مجالت:

پرتو سخن، هفته نامه پنجره، هفته نامه رمز عبور، هفته نامه مثلث،  ماهنامه بسته خبری، ماهنامه صبح، هفته نامه

 دی، نشریه عبرت های عاشورا  9هفته نامه 

آرمان امروز، ایران، تعادل، جمهوری اسالمی، جوان، دنیای اقتصاد، رسالت، سالم، شرق، صبح نو، عصر  ها:روزنامه

 ، وطن امروز آزادگان، عصر اقتصاد، فرهیختگان، قانون، قدس، کیهان

ایران. ، ویژه نامه سیاسی روزنامه3ـ  رمز عبور  1389ایران. نوروز ، ویژه نامه سیاسی روزنامه1رمز عبور  ها:ویژه نامه

نشریه جوان. ـ  1389 وری. شهر رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیس ینامه بررس ژهیو ، 4رمز عبور ـ  1389خرداد 



دی. نهم  9ایران ـ ویژه نامه میوه ممنوعه. ضمیمه هفته نامه روزنامه 1388ـ  ویژه نامه نوروز  1390ویژه نامه نوروز 

  1390مهر 

آپارات، آخرین خبر، آفتاب، آفتاب نیوز، اخبار معاصر، اطالعات روز، اسپوتنیک ایران، افسران، افکار نیوز، افق  ها:سایت

اد آنالین، اقتصاد نیوز، الف، انتخاب، انصار کلیپ، انصاف نیوز، انقالب نیوز، ایتنا، ایران اکونومیست، ایران پی انزلی، اقتص

ای، بازتاب، باشگاه خبرنگاران جوان، باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران، برترین ان، ایران تبلیغ، ایران خبر، ایران هسته

، پایتخت ما، پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، پایگاه 598س نیوز، پارسینه، ها، بالغ؛ بویر نیوز، بهار نیوز، پار

اطالع رسانی رئیس جمهور ما، پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، پایگاه اطالع رسانی و ارتباط مردمی جواد کریمی 

ربت ما، تکراتو، ، تهران نیوز، تی نیوز، جام قدوسی، پیک نفت، تابناک، تابناک سمنان، تبیان، تجارت امروز، تراز نیوز، ت

جم آنالین، جام نیوز، جماران، جمهوری اسالمی، جهان نیوز، حامیان والیت، حسن روحانی، خبر آنالین، خبربان، خبر 

 فارسی، خبر فوری، خبرنامه دانشجویان ایران، خبر هرمزگان، خرداد نیوز، خط امام، خیام نامه، خیبر آنالین، دادگستری

استان تهران، دانا، دنا نیوز، دولت بهار، دیپلماسی ایرانی، دیدبان، رادیو پیام، راز نیوز، رامسر نوین، راه نو، رجا نیوز، 

، سفیران، سالم نو، 24روحانی، روزامه، روشنگری، رویش نیوز، رهیاب نیوز، زنجان سحر، زهرا مدیا، ساتین، ساعت 

هدای ایران، صبح قزوین، صراط نیوز، صدای ایران، عصر ایران، عصر خبر، سمعک نیوز، شبکه خبر، شفاف، شفقنا، ش

، قطره، قم نیوز، کامران غضنفری، 57فتن، فرارو، فردا، فردا نیوز، فرهنگ نیوز، فیمنا، قانون، قدس آنالین، قرارگاه 

ی استراتژیک ریاست ، لرستان خبر، مثلث، مرکز اسناد انقالب اسالمی، مرکز بررسی ها24کجارو، کلوب، گلستان 

اقتصادی، نور آنالین، نور  90جمهوری، مشرق، موتلفه، نامه نیوز، نسیم آنالین، نسیم بهاری، نسیم توسعه، نماینده، 

روز خبر، هم اندیشی، همشهری آنالین، هنر نیوز، یارا نیوز،  7افشان، وزارت راه و شهرسازی، وزنه سیاسی، ویسگون، 

 یاران نیوز، یورو نیوز

 


