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مقاله

وطن امروز شماره 1497

غائله  88چگونه کشور را در گرداب تحریمهای بیسابقه فرو برد؟

ادامه از صفحه 11

■■خاتمهونتیجهگیری
این نوش��ته ب��ه هیچوجه کامل نیس��ت .حداقل
 3مبحث دیگر در این نوش��ته بای��د مورد بحث قرار
میگرفت تا حق مطلب ادا شده باشد.
 -1قبل از هر چیز باید نش��ان داده میش��د فتنه 88
چگونه راهبرد کالن آمریکا را درباره ایران –که تا پیش
از آن تاریخ صرفا بر مهار برنامه هستهای ایران متمرکز
ش��ده بود -تغییر داد و عامل سیاست داخلی در ایران
را بدل به یکی از اصلیترین پارامترهای شکل دهنده
به تصمیمات واشنگتن درباره ایران کرد .این موضوعی
است که برای درک مکانیسم بازنگریهای راهبردی در
آمریکا راجع به ایران حائز اهمیت فوقالعاده است و در
نوشتهای دیگر تفصیال به آن خواهیم پرداخت .در واقع
حرکت به سمت اعمال تحریمهای اقتصادی فلجکننده
علیه ایران یک اقدام مستقل نبود ،بلکه درچارچوب یک
راهبرد جدید به نام راهبرد «تغییر محاسبات با استفاده
از ترکیب گزینههای فشار» انجام شد که متاسفانه در

دوشنبه  8دی 1393

نان تحریم در تنور فتنه
این نوش��ته مجالی برای بحث درباره آن فراهم نشده
است.
 -2پ��س از آن ،بای��د در این باره هم بحث میش��د
که گزینه تحریمه��ای فلجکننده تنها گزینهای نبود
ک��ه در چارچوب این راهب��رد و ب��رای اثرگذاری بر
محی��ط داخلی ایران و تغییر محاس��بات مردم فعال
ش��د .آمریکاییها همچنین سعی کردند یک تهدید
نظامی معتبر علیه ایران ایجاد کنند ،دوران جدیدی
از عملی�ات اطالعاتی علیه ایران را آغاز کردند که از
ابتدای انقالب به این س��و بیسابقه بود ،یک طراحی
ویژه برای بازسازی سازمانی و گفتمانی جریان فتنه

انجام دادند ،زیرس��اختعملیات روانی و رس��انهای
خ��ود علیه ملت ایران را نوس��ازی کردند و همچنین
استراتژی مذاکراتی خود را تغییر دادند .در این نوشته
درباره هیچ کدام از این موارد به جز موضوع تحریمها
سخن گفته نشد و امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک
در مقاالتی مبسوط و مستند این مساله را شرح دهیم
که فتنه  88ترکیبی از گزینههای فشار را علیه ایران
فعال کرد ک��ه تحریمهای فلج کننده اقتصادی فقط
یکی از آنها بود.
 -3س��ومین موضوعی که بدون ش��ک بای��د درباره
آن س��خن گفته میشد این اس��ت که پس از صدور

قطعنامه  1929تا آس��تانه انتخابات خ��رداد 1392
(یعنی در بازه زمانی  4س��ال پس از فتنه تا انتخابات
بعدی) آمریکا چگونه س��عی ک��رد در چارچوب یک
راهبرد جدید خط سازش را در ایران تقویت کند .این
هم مسالهای است که جداگانه و به تفصیل درباره آن
سخن خواهیم گفت.
اما از همین مقدار چند نتیجه کامال روشن میتوان
گرفت.
یکم -قطعنامه  1929و تحریمهای یکجانبه مابعد آن
به هیچ وجه تحریمهای هستهای نیست .این تحریمها
مستقیما به درخواست جریان فتنه و با هدف حمایت

از آنها وضع شد و به نوعی مجازات مردم ایران به سبب
رویگردانی از فتنه گران و همچنین تالشی برای سوق
دادن اجباری دوباره آنها به سوی جریان فتنه محسوب
میشد.
دوم -اساس��ا جنایت ب��زرگ جریان فتنه علیه ملت
ای��ران هم همانطور که رهبر معظم انقالب اس�لامی
فرمودهان��د و ما ت�لاش کردیم در این نوش��ته آن را
مس��تند و بازسازی کنیم ،این است که پروژه فشار بر
ایران را احیا و بشدت رادیکال کرد و دشمنی را که از
امتیازگیری از ایران ناامید شده و به سمت امتیازدهی
پیش میرفت ،جری کرد و به جان ملت انداخت .این

جنایت از هر جرم دیگری بزرگتر است و باید در صدر
عناوین اتهامی سران فتنه قرار گیرد.
سوم -نکته پایانی هم این است که ما به هیچ وجه
درباره یک پدیده تاریخی که تمام شده و رفته است
سخن نمیگوییم .مساله فتنه  88و تبعات راهبردی
آن ب��رای امنی��ت ملی جمه��وری اس�لامی ایران
موضوعی کامال زنده و به روز است که کشور همین
حاال نیز با تبعات آن مواجه است .این مساله ،خود
بخش��ی کوچک از یک مس��اله کلیتر تحت عنوان
نحوه تاثیرگذاری فهم آمریکا از وضعیت داخلی
ایران بر روند طرحریزی اس�تراتژیک ضد ایران

اس��ت که باید در جای خود مورد مطالعه تفصیلی
ق��رار گیرد .ما ب��رای مبارزه با فتنه دالیل بس��یار
زیادی داریم .این نوشته یکی از مهمترین آن دالیل
را بسط میدهد و آن این است که فتنه «تکیه گاه،
ش��ریک و انگیزه بخش آمریکا» برای جنایت علیه
ملت ایران به اش��کال مختلف بوده است که تحریم
تنها یکی از آنهاست.

پینوشت
 -1متن کامل تمام مقاالتی که فیش های مورد استناد در این نوشته از

 -20جابي واريک ،واشنگتن پست ()1389/2/12

از معرفي چين بهعنوان کش�وري که در سياستهاي مالي دستکاري

 -41عب�اس ميالني ،مدي�ر مطالعات ايران در دانش�گاه اس�تنفورد

فرانسه ،پايگاه اينترنتي فرانسوي زبان افر استراتژيک ()1389/2/7

 -2لوي�ي ش�اربونو ،گ�زارش خبرگ�زاري رويت�رزاز س�ازمان مل�ل

 -22نس�خه محرمانه ای از این گزارش نیز دوشنبه ( ۱۹آوریل )2010

رد کرده است .شاي اوستر ،وال استريت ژورنال ()1389/1/14

()1389/3/3

خارجه ایاالت متحده آمریکا در امور ایران با بیبیسی ()1389/2/31

 -3بوريس کايماکف ،روزنامه روسي وره ميا ناواستي ()1388/1/13

 -23کريس باکلي و جف ماس�ون ،گزارش خبرگزاری رویترز از پکن

( :)1388/1/14ی�ک ش�رکت ايراني که با برنامه هس�تهاي تهران

 -5کريل بليانينوف و الکساندر رئوتوف ،کومرسانت ()1389/1/14

 -24بنیامی�ن دیرکس ،فاینش�نال تایمزآلم�ان ( :)1389/1/12گیدو

از چين وارد مي کرده اس�ت .به گفته مقاماتي که از موضوع مطلع

آمریکا ()1389/1/15

 -7هووارد ال فرانچي ،کريستين ساينس مانيتور ()1389/2/8

ی َمکد و برنار کوش�نر بیکار نمیماند و چیزی
ناش�یگری تافی افرا م 

اين کشور به تجهيزات هسته اي صورت گرفته است .در هفته هاي

آمریکا ()1389/1/15

 -9کريس باکلي و جف ماس�ون ،گزارش خبرگزاری رویترز از پکن و

می گذارد .سرگئی الوروف مایل نیست وقتی شیرینی در دهان دارد

 -10گلن کسلر ،واشنگتن پست ()1389/2/28

ها این اس�ت :نگاه کنید! ما یکدستیم ،با هم میمانیم .وزیران خارجه

 -12الکساندر رئوتف ،کامرسانت ()1389/2/28

ترفند های خود را زدند :ناراحت کردن کس�ی که همکاری نمیکند.

آنها استخراج شده ،نزد نویسنده موجود و قابل ارائه است.
()1389/1/13

 -4گزارش آسوشيتدپرس از واشنگتن ()1389/1/14
 -6گزارش خبرگزاري فرانسه از پکن ()1389/1/13

 -8زود دویچه تسایتونگ ()1389/1/23
واشنگتن ()1389/1/13

 -11تايمز ()1389/2/28

 -13گزارش خبرگزاري شين هوا از برازيليا ()1389/2/29

 -21جين اسکينر ،فاکس نيوز ()1389/2/1
به کنگره فرستاده شد.

و واشنگتن ()1389/1/13

وس�تروله ش�ربت را از لب�ش پاک میکن�د و دیوی�د میلیبند بدون
ِ
ظرافت تمام آب نباتی به دهان
برم�ی دارد و هیالری کلینتون ه�م با

از او عکس گرفته شود اما او هم نمی تواند شاد نباشد .پیام این صحنه
 8قدرت اقتصادی در گردهمایی خود در کانادا یکی از محبوب ترین
این کس در حال حاضر چین است زیرا چین به این گروه تعلق ندارد و

ميکند خودداري کند .چين دس�تکاري در سياستهاي مالي خود را
 -26پيت�ر فري�ش و ديوی�د کراف�ورد ،وال اس�تريت ژورن�ال

ارتباط نزديک دارد تجهيزات س�ختافزاري غني س�ازي اورانيوم

بودن�د ،اين اقدام با وجود تحريم ايران براي ممانعت از دسترس�ي
اخير ش�رکت ايراني اقدام به خريد ش�يرهاي حساس و تجهيزات
اندازهگيري خأل کرده اس�ت که ساخت يک شرکت فرانسوي بوده

 - 30روزنامه تايمز کره ()1389/1/16

- 32جیمز روبین استادیار روابط بین الملل در دانشگاه کلمبیا است.

 -52گفتوگوی محمد کريشان مجري برنامه ماوراء شبکه تلويزيوني

 -68کلوم لينچ و ماري بت شريدان ،واشنگتن پست ()1389/1/14

وزیر خارجه بود.

 -53دامين مک الروي ،ديليتلگراف ()1389/1/31

 -70فيليپ باتر ،گزارشگر خبرگزاري فرانسه از تهران ()1389/1/21

نس�خه اوليه پيشنهاد ژنو درج شده است نخس�ت با پنج عضو دائم
کن�د و در گام دوم تهران بايد از غنيس�ازي  20درصدي خود صرف

نظر کند.

گزارش خود درباره سياستهاي مالي شرکاي عمده تجاري آمریکا را

 -16ژان لوئيدوالوس�يه ،گ�زارش خبرگزاري فرانس�ه از اس�تانبول

به کنگره ارائه کند اما با توجه به آنکه رئيسجمهور چين اعالم کرده

 -17ويلي�ام .جى .ب�راد ،دیوید س�نگر ،هرالد تریب�ون بين المللي

باراک اوباما در روزهاي  12و  13آوريل شرکت کند ،گمانهزنيها درباره

 -18بیل گرتز ،واشنگتن تایمز ()1388/12/26

درباره سياستهاي مالي کشورهاي عمده مانند چين افزايش مي يابد.

()1389/3/2
()1389/1/9

 -19کريل بليانينوف و الکساندر رئوتوف ،کومرسانت ()1389/1/14

اس�ت قصد دارد در کنفرانس امنيت هس�ته اي در آمریکا به رياست

 -62مايکل س�ينگ ،رئي�س امور خاورميانه در ش�وراي امنيت ملي

آمريکا در گفتوگو با گزارش�گر شبکه تلويزيوني الجزيره انگليسي

آمریکا انتش�ار اين گ�زارش را که در آن چين بهعنوان کش�وري که

شوراي امنيت و آلمان به منظور بحث هاي مفصل تر در اين باره ديدار

فرانسه ،پايگاه اينترنتي فرانسوي زبان افر استراتژيک ()1389/2/7

ticle/0,8599,1942091,00.html

 - 28هاآرتص ()1389/1/13

وی در دولت بیل کلینتون ،رئیس جمهوری پیش�ین آمریکا ،دستیار

انداخته اس�ت .وزارت خزانهداري آمریکا قرار اس�ت پانزدهم آوريل

 -45تيري کوويل از پژوهشگران موسسه روابط بينالملل و راهبردي

 -61اصل مقاله را اینجا ببنید:
http://content.time.com/time/world/ar-

 -50الشرقاالوسط ()1389/2/7

()1389/1/13

 -15ديوي�د ايگناتيوس ،واش�نگتن پس�ت (:)1389/2/31يک مقام

در سياس�تهاي مالي دس�تکاري ميکند معرفي ميشود به تعويق

 -44گفت وگوی کنت کاتزمن با پایگاه اینترنتی شورای روابط خارجی

m،2Farticle،2FSB125865647765756061.html

 - 27ماکس�يم ماکاريچ�ف ،روزنام�ه روس�ي راسيس�کايا گازيه تا

 -25يک مقام آمریکايي هم گفته اس�ت انتظ�ار مي رود دولت اوباما

ارش�د آمریکا گفت ايران براي اجراي اين توافق بايد همانطور که در

 -43گفت وگوی کنت کاتزمن با پایگاه اینترنتی شورای روابط خارجی

56061?mg=reno64wsj&url=http،3A،2F،2Fonline.wsj.co

 -48دنيل دامبي ،فايننشال تايمز ()1389/1/30

تيکو اينترنشنال بوده است.

 - 31هاآرتص ()1388/1/13

گزارش�ي را درباره سياس�ت مالي چين منتش�ر کند .احتماال دولت

گفت و گو با شبکه تلويزيوني فاکس نيوز ()1388/1/14

که تا ماه دس�امبر متعلق به يک ش�رکت مختلط آمریکايي به نام

 -14لوي�ي ش�اربونو ،گ�زارش خبرگ�زاري رويت�رز از نيوي�ورک
()1389/2/29

 - 42جان بولتون ،نماينده س�ابق آمریکا در س�ازمان ملل متحد در

 -60متن اصلی این مقاله را اینجا ببینید:

http://www.wsj.com/news/articles/SB1258656477657

 -46ديويد ايگناتيوس ،واشنگتن پست ()2010/4/21

از این گذشته نمی خواهد از تحریم های شدیدتر علیه ایران حمایت

کند.

آمریکا در گفت وگو با گزارش�گر شبکه تلويزيوني الجزيره انگليسي

 -59عنایت فانی ،گفتوگوی جان لیمب�رت ،معاون مدیر کل وزارت

 -29تلگراف1389/1/13 ،

- 33پايگاه اينترنتينيوزمكس ()1389/1/15

- 34چیپ کامینز ،وال استريت ژورنال ()1389/12/26
Theodore Karasik -35

 - 36چیپ کامینز ،وال استريت ژورنال ()1389/12/26

 -47ماتيو چانس ،سيانان ()1389/3/3

 -49پيتر بيکر ،نيويورک تايمز ()1389/2/4

 -64جيمز بن ،تايمز ()1389/1/31

()1389/3/3

الجزيره با کارشناسان درباره بیانیه گیتس (،)1389/1/30

 -54دامين مک الروي ،ديليتلگراف ()1389/1/31

 -55پيتر بيکر ،نيويورک تايمز ()1389/2/4

 -56کیم آر .هولمز ( )Kim R. Holmesمش�اور سابق وزیر خارجه

آمری�کا و مع�اون رئی�س س�ابق بنیاد هریتی�ج اس�ت .وی کتابی با

 - 39ريچارد هرتسينگر ،روزنامه آلمانی ولت ()1389/1/14

همچنين ممکن است اين گزارش در موعد مقرر منتشر شود اما آمریکا

نيوز ()1389/1/31

 -67دنيل دامبي ،فايننشال تايمز ()1389/2/6

 -57کیم آر .هولمز ،واشنگتن تایمز ()1389/1/3

 -40اندرو لی باترز ،مجله تایم ()1389/4/19

جورج اس�تفانوپولوس از پايگاه اينترنتي شبکه تلويزيوني ايبيسي

 -51عب�اس ميالني ،مدي�ر مطالعات ايران در دانش�گاه اس�تنفورد

 - 37اشاره به طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی به مردم

تصميم دولت آمریکا مبني بر به تعويق انداختن انتش�ار گزارش خود

 -63بنيامين نتانياهو ،نخستوزير رژيم صهيونيستي در گفتوگو با

 -65فیلیپ کراولی ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ()1389/1/31

عنوان«بهترین آرزوی آزادی :رهبری آمریکا در قرن بیس�ت و یکم»

 -38چیپ کامینز ،وال استريت ژورنال ()1389/12/26

دولت بوش در گفتوگو با شبکه تلويزيوني فاکس نيوز ()1389/1/15

نوشته است.

 -58تيري کوويل از پژوهشگران موسسه روابط بينالملل و راهبردي

 -66دنيل دامبي ،فايننشال تايمز ()1389/2/6

 -69واشنگتن پست ()1389/1/15
 -71بیبیسی ()1389/1/27

 -72فارین پالیسي ()1389/1/15

 -73اسپنس�ر اسوارتز ،والاس�تريت ژورنال ( :)1389/1/27يکي از

مقامات ش�رکت پتروناس گفت اين ش�رکت که روزانه  15تا  20هزار
بشکه بنزين به ايران صادر مي کرد از اواسط ماه مارس ارسال بنزين
به ايران را متوقف کرده است.

 -74گزارش خبرگزاري رويترز از کويت ()1389/2/6

 -75جاناتان وایسمن ،والاستريت ژورنال ()1389/1/20

