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 99دی ماه دوم  هفته 45شماره 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 پرسمان سیاسی

 

زاده مؤثر بود؟ و دشمن چه عوامل و متغیرهایی در شهادت شهید فخری

 ؟از ترور ایشان چه هدفی داشت

دشمنان از این ترور زاده و اهداف عوامل و متغیرهای دخیل در ترور شهید فخری

 عبارتند از:

ی کالن نظام نقشه تضعیف قدرت بازدارندگی جمهوری اسالمی:  -1

است که آن را « تضعیف قدرت بازدارندگی ایران»سلطه در قبال انقالب اسالمی، 

کنند. از نظر آنها، برجام ای دنبال میای، موشکی و منطقهی هستهدر سه حوزه

های بازدارنده بود تا با گرو گرفتن آن و این تواناییآغازی برای هجوم مستقیم به 

المللی، قدرت بازدارندگی آن را به های شدید بینقرار دادن ایران زیر نظارت

دست خودش تضعیف و نابود کنند. برهمین اساس، طرف غربی خواهان تعمیم 

 های قدرت راهبردی ایران بوده است. خروج ترامپ ازمدل برجام به سایر حوزه

ها این بود برجام نیز در این چارچوب قابل تحلیل است. درواقع، تصور آمریکایی

که در قدم اول با گرو گرفتن برجام و منوط کردن اجرای آن به مذاکره با ایران 

ی دیگر قدرت بازدارندگی توانند دو مؤلفهای و موشکی، میدر موضوعات منطقه
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صرارهای مکرر آمریکا در همراهی اروپا ایران را تضعیف کنند، اما بعد از آنکه ا

ای ایران منجر نشد، ی توان موشکی و نفوذ منطقهبه نرمش ایران به مذاکره درباره

آمریکا از برجام خارج شد و مسیر دیگری را برای وادار کردن ایران به تسلیم 

 انتخاب کرد.

برجام، ایران را  ی اجرایبه عبارتی، نوع نگاه آنها به برجام آن بود که به بهانه 

ای آن کنند که موفق نشدند. وادار به مذاکره در خصوص قدرت موشکی و منطقه

المللی انرژی اتمی بیش از ده بار پایبندی به رغم آنکه آژانس بینبنابراین، به

اجرای برجام را تأیید کرده بود، ناگهان آمریکا از برجام خارج شد و مسیر 

خاب کرد.این مسیر، همانا حداکثرسازی فشارهای دیگری را در قبال ایران انت

ضدایرانی بود که بالفاصله با خروج آمریکا از برجام عملیاتی شد. اما با گذشت 

بیش از یک سال و نیم از اعمال فشارهای حداکثری علیه جمهوری اسالمی، این 

ی ، نه تنها نشان داد که در مقابل فشارها«مقاومت فعال»کشور با روی آوردن به 

حداکثری آمریکا تمایلی برای تسلیم ندارد، بلکه قادر به خطر انداختن منافع 

های ضدایرانی را نیز تواند تحریمآمریکا و متحدانش در منطقه است و حتی می

دور بزند. تحت این شرایط، در حالی که آمریکا امیدوار بود با فشارهای 

ای و موشکی خود منطقهحداکثری، جمهوری اسالمی را وادار به امحای قدرت 

سازد، با ناامیدی شاهد مقاومت روزافزون و موثر ایران در مقابل خود بود. از این 

ای و موشکی به بعد بود که آمریکا تصمیم گرفت تا به طور مستقیم قدرت منطقه

ای ایران را مورد هدف قرار دهد. به این ترتیب که در ارتباط با قدرت منطقه

معمار مبارزه »م رسیدند که اگر شخص حاج قاسم سلیمانی، ایران به این تصمی
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را از سر راه خود حذف کنند، خواهند توانست ایران را یک قدم  «نامتقارن ایران

نزدیکتر کنند. « ای آنمنطقه نرمال شدن و تضعیف قدرت بازدارندگی»دیگر به 

ه در سوریه سوءقصد همزمان و نافرجام به چند تن از سرداران و فرماندهان سپا

نیز در همین راستا و به منظور مقابله با ضلع سوم قدرت بازدارندگی جمهوری 

 اسالمی ایران؛ یعنی توانایی موشکی صورت گرفت.

زاده باید بدان نکته مهمی که در این چارچوب و در ارتباط با ترور شهید فخری

نشینی گام به گام ایران از تعهداتش در اشاره کرد این است که بعد از عقب

کند که قدرت برجام)کاهش تدریجی تعهدات برجامی(، طرف مقابل احساس می

ساس ادعاهای آنها، نقطه ای ایران در حال احیا شدن است و برابازدارندگی هسته

ای ایران در مقایسه با زمان اجرای برجام بسیار کاهش یافته است. گریز هسته

هرچند موضوع نقطه گریز ساختگی و ادعایی است و جمهوری اسالمی ایران 

تصمیم و راهبردی در این زمینه ندارد، اما همین کاهش تعهدات برجامی و 

ای برای طرف مقابل، بویژه ی هستهها در حوزهازسرگیری برخی فعالیت

 کننده است. ها بسیار نگرانصهیونیست

المللی انرژی اتمی بویژه اگر به مصاحبه اخیر رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین 

اکتبر منتشر شد، توجه داشته باشیم. گروسی  1۰با روزنامه دی پرس اتریش که 

ای برای ایران چه زمانی یز هستهدر آن مصاحبه در پاسخ به این سؤال که زمان گر

ای فاصله دارد، گفته بود که در هست و این کشور چقدر با ساخت بمب هسته

کیفیت قابل »کنیم، بلکه به صحبت نمی« ایگریز هسته»آژانس، ما در مورد زمان 
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ای که حداقل مقدار الزم اورانیوم غنی شده یا پلوتونیوم مورد مواد هسته« توجه

کیفیت قابل »کنیم. ایران در حال حاضر اخت یک بمب است، نگاه مینیاز برای س

ای را ندارد. گروسی اما در ادامه، اتهاماتی را به طور تلویحی مواد هسته« توجه

کند ازجمله اینکه در پاسخ به این سؤال که ایران چقدر از نقطه متوجه ایران می

این موضوع خیلی نسبی دهد که زیاد نیست، ولی گریز فاصله دارد؟ پاسخ می

است. بخاطر اینکه برای ساخت یک بمب، شما نه تنها نیاز به یک حجم خاصی 

از اورانیوم غنی شده نیاز دارید، بلکه همچنین خیلی چیزهای دیگر نیز الزم 

است. این به اعضای توافق هسته ای بستگی دارد به اینکه آیا می توانند با آن 

هستیم؛ ما دما را اندازه گیری می کنیم. وی در  بسازند یا خیر. ما یک دماسنج

ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا این بیمار ایرانی هنوز تب نکرده است؟ پاسخ 

دهد من اینگونه سخن نمی گویم. بیمار باید هر روز چک شود، بخاطر اینکه می

. با این یک تاریخچه بیماری وجود دارد. بیمار قبالً تب و عالئم پنهان داشته است

تأمل دیگری را حال، گروسی در پاسخ به چند سؤال قبل از این، نکات قابل

ای ایران گفته بود ازجمله اینکه ایرانی ها به غنی سازی ِی برنامه هستهدرباره

اورانیوم باالتر از سطحی که خودشان را متعهد کرده بودند، ادامه می دهند و آن 

 است. میزان، ماه به ماه در حال افزایش

ها برای ترور دانشمندان کند، تالش صهیونیستتر میزنی را دقیقآنچه این گمانه

های پیش ای جمهوری اسالمی ایران، در برهههای هستهی تواناییمؤثر در توسعه

دهد ای ایران نشان میاز این است. درواقع، ماهیت ترور سایر دانشمندان هسته
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ای جمهوری اسالمی واهمه ت توانایی هستهکه دشمن صهیونیستی بشدت از تقوی

کند تا مؤثرین و زبدگان ایرانی این حوزه دارد و برای فرار از این ترس تالش می

 را موردهدف قرار دهد. 

در این حوزه باید توجه  سازی تحرکات ضدامنیتی دشمن:پاسخ به خنثی -2

های ماهداشت که نقشه ضدانقالب داخلی و دشمنان خارجی آن بود که طی 

اخیر، فضای داخلی ایران را به آشوب بکشانند و سپس حرکات کور تروریستی 

ها و... را شروع کنند. با تسلط های اساسی، شخصیتازجمله حمله به زیرساخت

توان به ضربات های داخلی را عقیم کرد که ازجمله میاطالعاتی، ایران سرشاخه

قالب داخلی وارد شد اشاره کرد. در های اخیر به ضدانسختی که طی روزها و ماه

توان دستگیری جمشید شارمهد سرکرده تندر شاخه نظامی انجمن این راستا می

پادشاهی، حبیب اسیود سرکرده حرکه النضال العربی شاخه نظامی االحوازیه، 

ترور سرکرده جندالشیطان و پسرانش در پاکستان و... را نام برد. با این اقدامات، 

عقیم ماند، اما بواسطه ضرباتی که خوردند باألخره درصدد انتقام نقشه مذکور 

توانیم نتیجه بگیریم که برخالف تصور عامه، جمهوری برآمدند. از همین جا می

امنیتی جبهه دشمنان، به هیچ وجه در  –های اطالعاتی اسالمی در برابر توطئه

 موقعیت انفعالی نیست. 

ی کاری بایدن در باتوجه به برنامه ران:تداوم فشارهای حداکثری علیه ای -3

مقابل ایران و احتمال بازگشت مشروط وی به برجام، طبیعی است که از فضای 

تنش میان ایران و آمریکا کاسته خواهد شد. مسلم است که این وضعیت مورد 
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ها نخواهد بود. ها و سعودیای بویژه صهیونیستهای منطقهقبول و تمایل طرف

نها در تالش برای برهم زدن فضایی که بعد از روی کارآمدن بایدن در رو، آاز این

آمریکا ممکن بود میان ایران و آمریکا شکل بگیرد، به این اقدام دست زدند تا به 

زعم خود، ایران را نیز وادار به پاسخ بکنند و هرگونه امید به کاهش تنش میان 

د. برآیند این وضعیت منجر به آن ی بایدن را از بین ببرنآمریکا و ایران در دوره

خواهد شد که فضای تحریمی و فشار حداکثری آمریکا علیه ایران همچنان تداوم 

یابد. البته از این نکته هم نباید غافل بود که آمریکا از این ترور نیز مبرا نیست؛ 

طلب بوده و میل به ترور و قدم گذاشتن زیرا هم تیم کنونی حاکم بر آمریکا جنگ

ها دارد و هم تیمی که اوایل بهمن ماه راستای تمایالت و اهداف صهیونیستدر 

آید، بعید نیست که نسبت به این اقدام چراغ سبز نشان در آمریکا روی کار می

داده باشد؛ با این انگاره و تحلیل که آنها در مذاکرات احتمالی آتی با ایران، 

 شده مواجه شوند. خواهند با ایرانی تضعیفمی

 زاده یک شکست اطالعاتی امنیتی بود؟ آیا شهادت شهید فخری

امنیتی برای جمهوری اسالمی  –ی اینکه این ترور یک شکست اطالعاتی درباره

است یا نه؟ باید گفت که واقعیت آن است که امروزه جمهوری اسالمی با 

برد های اقتصادی، سیاسی و نفوذ اطالعاتی درگیر نای از دشمنان در حوزهجبهه

ها منجر های نظامی هم همواره تمامی عملیاتاست و همانگونه که در رویارویی

ی رویارویی در این نبرد را شود، صحنهبه پیروزی یا ناکام گذاشتن دشمن نمی

تر، همانگونه که در طراحی و اجرای هم باید همانگونه دید. به عبارت دقیق
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برای دستیابی به پیروزی تمهید  های نظامی تمامی عوامل و متغیرها راعملیات

شود تا طرف کنند و در میدان نبرد نیز نهایت دقت و سعی به کار بسته میمی

شود. ها با موفقیت مواجه نمیمقابل مغلوب شود، اما باز اجرای برخی عملیات

کند؛ زیرا آنها در اینگونه موقعیتی، دیگر کسی نیروهای خودی را سرزنش نمی

 اند. خود را برای موفقیت به کار بسته تمام توان و سعی

گر قرار داشتن عالوه بر این، همانگونه که در باال اشاره شد، این ترور نشان

جمهوری اسالمی در موقعیت انفعالی نیست، بلکه اتفاقاً گویای آن است که 

های علمی و فناورانه خود جمهوری اسالمی در حال تالش برای پیشبرد پیشرفت

عملیاتی نیز کدها و مواردی وجود دارد  –امنیتی  –ی اطالعاتی زهاست. در حو

دهد ایران در این زمینه در موقعیت انفعالی نیست. به برخی موارد که نشان می

موارد مرتبط با وضعیت ضدانقالب داخلی نو اقدام قاطع ایران در باال اشاره شد. 

برای پاسخ و انتقام  در عین حال باید توجه داشت که دست ایران به هیچ وجه

سخت بسته نیست و با برنامه ریزی عوامل این ترور را مجازات خواهد کرد. در 

مورد کیفیت و زمان پاسخ جمهوری اسالمی به این ترور هم باید گفت که از 

اند، به آنجا که هنوز ابعاد مختلف و عامالن متعددی که در این ترور دست داشته

است که جمهوری اسالمی هرگونه پاسخ  طور کامل مشخص نیست، طبیعی

ی خود به این ترور را تنها بعد از مشخص شدن دقیق ابعاد و عامالن آن مقتدرانه

 ی ظهور خواهد رساند. به منصه
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های اقتصادی در کشور اتفاق افتاد؟ چرا با پیروزی بایدن برخی گشایش

 د؟شتنهای سیاسی در آن نقش داآیا دولت یا برخی جریان

فانه از حدود یک دهه پیش تاکنون، به طرز عجیبی اقتصاد ایران از متغیرهای متأس

ی این امر نیز به شرایط بیند. دلیل عمدهروانی تأثیرپذیری دارد و آسیب می

ی گردد. اگر به بازهاطمینان بر اقتصاد کشور برمیثبات و حاکمیت فضای عدمبی

کننده و های فلجبا آغاز تحریم آغاز تشدید این وضعیت نگاه کنیم، مقارن است

ایجاد شوک ارزی در ایران که در مقاطع بعدی نیز این پدیده، یعنی شوک ارزی 

ی تأثیرگذاری پیروزی بایدن بر تکرار شده است. با این حساب، دلیل عمده

وضعیت بازار در ایران را باید در این واقعیت دید. درواقع، با پیروزی بایدن، 

لب در ایران به این سو هدایت شد و شکل گرفت که چون تصور و ذهنیت غا

تری را در قبال ها خواهان بازگشت به برجام بوده و رویکرد معتدلدموکرات

ی ذهنی بازار نسبت به شرایط کنند، بنابراین، از ترس و واهمهایران دنبال می

و برخی  اطمینان حاکم بر اقتصاد کاسته شد. در این میان، دولتناپایدار و عدم

های سیاسی نیز اگرچه دخالت مستقیم نداشتند، اما هم در ایجاد ذهنیت جریان

مثبت در داخل کشور نسبت به پیروزی بایدن نقش داشتند و هم بعد از پیروزی 

بینی ایجاد شده دامن بزنند. البته در بایدن تالش کردند تا به جو روانی و خوش

به عنوان عاملی برای تشدید فضای  این میان باید به ضعف مدیریت دولت هم

اطمینان در اقتصاد کشور اشاره کرد که خود را در مواردی چون دپوی کاال عدم

دهد. قطعاً دولت اگر از توان مدیریتی باالیی های کشور نشان میدر گمرک



 

9 

 
 99دی ماه دوم  هفته 45شماره 

ها اینگونه معیشت مردم را گرو داد که دالالن و واسطهبرخوردار بود، اجازه نمی

این حال، شاید بتوان گفت که چون این اقدام به طرح و نقشه سیاسی  بگیرند. با

حل اصلی دولت؛ یعنی مطلوب جلوه دادن مذاکره و تلقی کردن آن به عنوان راه

ترخیص کرد، چندان نسبت به اتفاقاتی چون عدممشکالت کشور، کمک می

 میل هم نبود. ها بیکاالها در گمرک

 شرط به چه میزان محتمل است؟پیشبازگشت بایدن به برجام بدون 

ای است که براساس آن، ابتدا ی سه مرحلهبرنامه بایدن در مقابل ایران، یک برنامه

های تحریمی به نفع ایران را بایدن با اعالم بازگشت به برجام، برخی معافیت

ها، خواهان مذاکره با کند و در نهایت، برای تداوم این معافیتاعمال می

ای و درواقع، تعمیم مدل منطقههای موشکی و جمهوری اسالمی ایران در حوزه

شود. آنچه ای و موشکی ایران میاش بر قدرت منطقهبرجام یا تکمیل آن با تسری

ها لحاظ شده، اما اثری از آن بر روی کاغذ و در مواضع آنها ی آمریکاییدر نقشه

گذاری آنها در قبال ایران نیز ریزی و سیاستوجود ندارد و درواقع، مبنای طرح

توان از آن به ای است که میباشد، همانا توجه به عنصر یا شیوهزاره میهمین گ

در ایران تعبیر کرد که از طریق شرطی کردن اقتصاد  «مدیریت ادراکات عمومی»

ای که ها با شیوهشود؛ بدین معنا که آمریکاییپذیر بوده و عملیاتی میایران امکان

درصدد هستند تا به تصورات و  خواهند در مقابل ایران در پیش بگیرند،می

انتظاراتی که حول پیروزی بایدن در آمریکا و به تبع آن، حول مسائل سیاست 

خارجی ایران و بویژه موضوع مذاکره ایجاد شده، دامن بزنند و در اینگونه فضایی 
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چینی راهبرد خود در مقابل ایران بپردازند؛ به این ترتیب که با استقرار به میوه

های تحریمی به نفع ایران، این ذهنیت کاخ سفید و ایجاد برخی معافیتبایدن در 

اکنون در ایران برجسته شده را تقویت کنند. توضیح آنکه و تصوری که هم

هایی از نخبگان و ها با آگاهی از وضعیت داخلی ایران و اینکه بخشآمریکایی

به پیروزی بایدن در افکار عمومی منتظر نتیجه انتخابات در آمریکا بوده و مایل 

کنند تا این ذهنیت و تصور را انتخابات هستند، با روی کار آمدن بایدن تالش می

تقویت کنند؛ زیرا به زعم آنها، جمهوری اسالمی تنها در شرایطی حاضر به دادن 

پذیرد که با فشار شود و مذاکره در چارچوب تعریف شده آنها را میامتیاز می

اکره مواجه شود. حال در شرایطی که در داخل ایران هم تقاضای داخلی برای مذ

های تحریمی مشکالت اقتصادی وجود دارد و آمریکا با اعمال برخی معافیت

حل مشکالت مردم ایران باشد، جمهوری تواند در مقام راهنشان داده که می

اسالمی یا باید مذاکره در چارچوب و مسیری که آمریکا تعریف کرده را بپذیرد 

ای آن ه به معنای معامله بر سر امنیت و دستاوردهای ارزشمند دفاعی و منطقهک

است یا همچنان شاهد تداوم وضعیت تورم و فشار اقتصادی بر مردم خود باشد. 

های مردم قلمداد مسلم است که در این حالت، سیاست نظام در مقابل خواسته

 خواهد شد.

ایدن برای به ثمره نشاندن بهتر راهبرد باتوجه به آنچه گفته شد، بعید نیست که ب

شرط هم به برجام برگردد. ضمن اینکه باید توجه خود در مقابل ایران، بدون پیش

داشت که طبق اظهارات افراد مختلف نزدیک به بایدناز جمله اظهارات جیک 



 

11 

 
 99دی ماه دوم  هفته 45شماره 

سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت بایدن، با آغاز به کار وی و به منظور مدیریت 

کند تا در پنج محور در ارتباط با ایران تخابات در ایران، آمریکا تالش میفضای ان

 اقدام کند:

جانبه علیه ایران  و آزادسازی منابع مالی های همهتخفیف عملی در تحریم -1

 های آخر دولت روحانیمشخص در ماه

توانند اعالم رسمی در این رابطه که با کدام فرد و جریان در ایران می -2

 اری کنندهمک

 اعالم اینکه پیروزی فالن فرد در انتخابات ایران به معنای اعالن جنگ است -3

 مشارکت در انتخاباتتالش برای تحریم انتخابات و تشویق مردم به عدم -4

 در صورت امکان، تحقیر نظامی با اقدام محدود -5

ها از طریق سیاست جمهوری اسالمی ایران در خصوص رفع تحریم

 کنید؟ا چگونه تبیین میمذاکره ر

ای در دولت هدف اساسی جمهوری اسالمی ایران از ورود به مذاکرات هسته

های ظالمانه و روحانی و حتی پیش از آن و در ادامه، انعقاد برجام، رفع تحریم

گرفته علیه ملت ایران در سطح نظام خارج شدن ایران از وضعیت غیرعادی شکل

جمهوری اسالمی به عنوان بازیگری عقالنی و  الملل بود. براین اساس،بین

ای، پذیرفت تا در ی هستههای مرتبط با برنامهگر، در ازای رفع تحریممحاسبه
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ها و تضییقاتی را بپذیرد. با این حال و با وجود ای محدودیتی هستهحوزه

پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام، با روی کار آمدن دونالد ترامپ در 

یکا، وی از برجام خارج شد. مدعا و دلیل اصلی آمریکا برای خروج از برجام آمر

آن بود که ایران به روح برجام پایبند نبوده است. از نظر آنها، روح برجام آن بود 

باشد، تنظیم کند و به طور که ایران رفتار خود را در چارچوبی که مطلوب آنها می

ی دفاعی بویژه قه بکاهد و در حوزهی اقدامات خود در منطمشخص، از دامنه

باشد خودداری صنعت موشکی نیز از انجام کارهایی که موجب نگرانی آنها می

 3و  2های ها نیز حاضر به مذاکره و پذیرش برجامکند و در نهایت، در این حوزه

تر، نقشه طرف مقابل آن بود که با گروگان گرفتن برجام و باشد. به عبارت دقیق

ای و ی منطقهن اجرای آن به پذیرش ایران برای انجام مذاکره در حوزهمنوط کرد

های مذکور هم تسری دهد. این در حالی است موشکی، مدل برجام را به حوزه

گذاری طرف مقابل در قبال ایران، معطوف به تضعیف قدرت که هدف

صه ای و موشکی خالای، منطقهی هستهبازدارندگی ایران است که در سه حوزه

گانه؛ یعنی خدشه به امنیت و حفظ های سهشود و هرگونه خدشه به این حوزهمی

 موجودیت و بقای خود. 

سیاست و راهبرد طرف مقابل برای بازگشت مشروط به برجام نیز مبتنی بر این 

رغم مشکالت گیرد. براین اساس، بهگذاری صورت میگزاره و با این هدف

گذاری طرف مقابل با امنیت و اهبرد و هدفاقتصادی و فشارهای تحریمی، ر

بقای جمهوری اسالمی در تعارض قرار دارد. بنابراین، جمهوری اسالمی در عین 
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آنکه خواهان بازگشت طرف مقابل به برجام است و مذاکره به این منظور را 

ای و برجام را مدنظر ندارد. های غیرهستهمدنظر قرار دارد، اما مذاکره در حوزه

ها از طریق مذاکره، به معنای گشودن این، هرگونه تالش برای رفع تحریمبنابر

ی جدیدی برای مذاکره نیست، بلکه معطوف به بازگشت طرفین به حوزه

ای به طور مجدد شکل بگیرد، تعهدات برجامی خود است؛ یعنی چنانچه مذاکره

د و در نشینی ایران از کاهش تعهدات برجامی خواین مذاکرات معطوف به عقب

های ی مقابل، بازگشت آمریکا به اجرای برجام با هدف رفع تحریمنقطه

 ضدایرانی است. 

ها و سناریوهایی درصدد گرای داخلی با چه تاکتیکجریان غرب

توان با باشد و چگونه میبرداری از حضور جو بایدن در قدرت میبهره

 اقدامات آنها مواجه شد؟

گرا در مقاطع مختلف و بویژه در مقطع کنونی ی جریان غربترین شیوهاصلی

برای معتبرسازی سیاست مذاکره و تعامل با غرب، گره زدن حل مشکالت 

اقتصادی به مسائل سیاست خارجی و در مقطع کنونی به طور ویژه، به روی کار 

های ضدایرانی مآمدن بایدن و امید بستن به مذاکره با وی برای رفع برخی تحری

های برجام، هنوز به ها و کاستیگرفتن ضعفاست. در این راستا، آنها با نادیده

دانند. پردازند و تداوم آن را حتی در وضعیت کنونی ضروری میستایش آن می

اقدام »توان به مطلبی اشاره کرد که بعد از تصویب کلیات طرح به عنوان مثال می

در مجلس شورای اسالمی، سایت انتخاب منتشر « اهراهبردی برای لغو تحریم
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مجلس مدعی »کرد. در این مطلب، اینگونه به طرح مجلس واکنش نشان دادند: 

ها با مصوبه معیشت، معیشتِ مردم را هدف گرفت / آغاز تالطم در بازار

یا اینکه روزنامه «. ضدبرجامی نمایندگان؛ دالر و سکه صعودی شدند

انقالب اقتصادی »به تصویب این طرح در مجلس، آن را  ساالری در واکنشمردم

دانسته بود. این در حالی است که عقالنیت استراتژیک « علیه معیشت مردم!

کند که در مقابل تعدیات متعدد طرف مقابل، ما نیز واکنش مقتدرانه ایجاب می

 داد!داشته باشم؛ کاری که مجلس قبل باید انجام می

ن وطنی در این راستا به بزرگنمایی تأثیر مذاکره با بایدن گرایامسلم است که غرب

ورود ایران به مذاکره با بایدن را بسیار ی مقابل، هرگونه عدمپردازند و در نقطهمی

دهند و چنانچه اقدامی در این زمینه صورت نگیرد، بالفاصله پرهزینه جلوه می

افع و معیشت مردمش کنند تلقین کنند که جمهوری اسالمی به فکر منتالش می

ی مذاکره، ی مواجهه با مسألهنیست. همانگونه که در باال اشاره شد، این شیوه

خواه یا ناخواه، مکمل تالش طرف آمریکایی برای مدیریت ادراکات عمومی در 

ایران است. بنابراین، برای مواجهه با این وضعیت چه باید کرد؟ برای مواجهه با 

 کته مهم توجه شود: این وضعیت باید به چند ن

تاریخ مسائل تبیین منطق و نگاه جمهوری اسالمی به مذاکره و تعامل:  -1

دهد که جمهوری اسالمی در ی بعد از انقالب نشان میایران و آمریکا در برهه

گرا و ضدسلطه است، اما همواره در چارچوبی عین آنکه استکبارستیز، آرمان

و بدون هیچگونه تخطی از موازین حقوق عقالنی و با مالحظات دقیق، منطقی 
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الملل حاضر به تعامل بوده است. درواقع، جمهوری اسالمی ثابت کرده که بین

باشد، اما هرگاه در این زمینه قدمی حاضر به مذاکره و حل مسأله با آمریکا می

برداشته، با لگد طرف مقابل مواجه شده است. بنابراین، برعکس آنچه تصویر 

، این جمهوری اسالمی نیست که خواهان تعامل و حل مسأله شودسازی می

خواهد مسأله ایران را حل کند. به عنوان نیست، اتفاقاً این آمریکا است که نمی

 توان به چند مورد اشاره کرد:نمونه می

های غربی از اولین مورد، همانا بدعهدی آمریکا در جریان آزادسازی گروگان

با وساطت ایران انجام شد و آمریکا قول داده بود  است که 1983لبنان در سال 

نیت خود را ثابت های غربی در لبنان، حسنکه اگر ایران در آزادسازی گروگان

نیت متقابل آمریکا مواجه خواهد شد. منظور نیت ایران با حسنکند، حسن

که های بلوها در آن برهه آن بود که آمریکا در مقابل، بخشی از داراییآمریکایی

کند. با اینکه ایران در این زمینه به آمریکا کمک کرد، اما شده ایران را آزاد می

ای اعالم کرد، حسن نیت همانگونه که مرحوم هاشمی رفسنجانی در مصاحبه

نیت متقابل آمریکا مواجه نشد و به تعبیر مرحوم هاشمی، ایران با حسن

 «کارتر هم شدند.ها طلبآمریکایی»

شود که آمریکا به افغانستان حمله کرد. به زمانی مربوط میی بعدی واقعه

جمهوری اسالمی ایران در قبال بحران افغانستان ابتدا کوشید با حمایت از نقش 

از تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان  محوری سازمان ملل در مدیریت بحران،

جلوگیری کند. دیپلماسی جمهوری اسالمی حول سه محور مخالفت با 
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گرایی آمریکا، محوریت سازمان ملل و مشارکت فعال در مذاکرات کجانبهی

)مرکب از شش کشور همسایه افغانستان، آمریکا و 6+2دیپلماتیک در کنفرانس 

روسیه( شکل گرفت، اما با تهاجم آمریکا به افغانستان، جمهوری اسالمی ایران 

ت فعال در ضمن مخالفت با اقدام نظامی آمریکا، کوشید از طریق مشارک

 ی افغانستان، نقشی مؤثر و فعال در بحران و جنگ ایفا کند.دهی به آیندهشکل

تجلی « کنفرانس بن»اوج دیپلماسی و همکاری ایران در بحران افغانستان در 

ریزی شد. در این یافت که از درون آن ساختار سیاسی آینده افغانستان پایه

ی افغانستان، ور در خصوص آیندههای مطرح و متصکنفرانس، از میان گزینه

ها تشکیل دولتی برای جمهوری اسالمی ایران مطلوب بود که واجد این ویژگی

های قومی، نژادی، مذهبی و جهادی ی گروهبود: دولت فراگیر متشکل از همهمی

پذیر. دولتی بینیاعتماد و پیشپذیر؛ قابلافغان؛ برخوردار از ثبات نسبی؛ مسئولیت

ای و فرانس بن سربرآورد حاصل اجماع در سطوح داخلی، منطقهکه از کن

کننده اهداف و منافع حداکثری ایران نبود، رغم آنکه تأمینالمللی بود و علیبین

ولی بدترین گزینه نیز نبود. پس از تشکیل دولت انتقالی افغانستان به ریاست 

ی اسالمی ایران حامد کرزای که از حمایت کامل آمریکا برخوردار بود، جمهور

آفرینی خود را در این کشور ادامه داد. سیاست خارجی جمهوری اسالمی نقش

ی مشارکت فعال در بازسازی سیاسی، اقتصادی، علمی و آموزشی ایران بر پایه

ی سیاسی ایران کوشید در چارچوب همکاری با افغانستان استوار بود. در زمینه
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ی آن یت دولت انتقالی افغانستان و توسعهسازمان ملل به استقرار و تثبیت حاکم

به سایر والیات افغانستان کمک کند. بدین منظور، ایران با تمرکز روابط با دولت 

تشویق حاکمان سایر والیات به پذیرش حاکمیت دولت انتقالی مرکزی در کابل، 

گیری دولت مرکزی فراگیر حمایت از نیروهای گریز از مرکز به شکلو عدم

ود. هدف ایران در این خصوص نیز برقرای نظم، امنیت و ثبات سیاسی کمک نم

کرد. دیدار در افغانستان بود که اهداف و منافع متقابل هر دو کشور را تأمین می

جمهور از کابل به عنوان اولین رئیس 1382رئیس جمهور وقت ایران در مرداد 

فغانستان بود. ایران خارجی، بیانگر رضایت و حمایت ایران از دولت انتقالی ا

 56۰همچنین در فرایند بازسازی افغانستان فعاالنه شرکت کرد و متعهد شد 

های بازسازی به دولت افغانستان میلیون دالر کمک بالعوض جهت اجرای برنامه

رغم همکاری غیرمستقیم جمهوری اسالمی با اعطاء کند. با این وجود و علی

بویژه در کنفرانس بن، آمریکا حاضر به انجام  آمریکا در جریان بحران افغانستان،

اقدامات متقابل در قبال ایران نشد و حتی پس از پایان جنگ در افغانستان، جرج 

، ایران را در کنار کره شمالی و عراق محور شرارت 1381بوش دربهمن ماه 

 خواند.

های ه فعالیتها در تعلیق داوطلبانبایستی اعتماد به غربی عالوه بر آنچه گفته شد،

ای کشورمان در زمان دولت اصالحات نیز اشاره کرد که این نیز حاصلی هسته



 

18 

 
 99دی ماه دوم  هفته 45شماره 

های طرف ها و زیاده رویبرای کشورمان در پی نداشت و تنها بر حجم گستاخی

مقابل افزود. در اخیرترین مورد باید به برجام اشاره کرد که درست در وقتی که 

بار  1۰نوان نهاد ناظر بر اجرای برجام، المللی انرژی اتمی، به عآژانس بین

پایبندی ایران به اجرای تعهداتش در برجام را تأیید کرده بود، اما دونالد ترامپ، 

المللی خارج شد و به طور مجدد، جمهور وقت آمریکا از این توافق بینرئیس

 کننده را علیه ایران اعمال کرد. های فلجتحریم

ی بعد از انقالب ریخ روابط ایران و آمریکا در برههباتوجه به آنچه گفته شد، تا

دهد که جمهوری اسالمی همواره خواهان حل مسأله با آمریکا اسالمی نشان می

های الزم را هم انجام داده، اما این باشد و اتفاقاً در این زمینه، انعطافبوده و می

ا زبان تهدید و طرف مقابل، یعنی آمریکا است که همواره به جای زبان تکریم، ب

شود. بنابراین، برخالف ظاهر که فشار با ملت و دولت ایران مواجه می

گاه خواهان مذاکره منطقی زنند، اما آنها هیچها از مذاکره با ایران دم میآمریکایی

 اند. مند با ایران نبودهو قاعده

آنها  و اینکه در این زمینه، ها در قبال ایرانبازخوانی اهداف دموکرات -2

ایم، رویکرد خواهان ندارند: همانگونه که قبالً نیز گفتهتفاوتی با جمهوری

خواهان در قبال جمهوری اسالمی تفاوت چندانی با هم ها و جمهوریدموکرات

های ها و تکنیکی اجرا و تاکتیکندارد؛ تفاوت میان آنها به تفاوت در شیوه
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د. در توضیح باید گفت که هر دو گردد نه تفاوت در هدف و راهبرمواجهه برمی

سازی ابزارهای قدرت و مقاومت حزب در آمریکا در قبال ایران، تخلیه و تهی

ها با کنند؛ دموکراتای و موشکی را دنبال میای، منطقههای هستهایران در حوزه

خواهان با سیاستی یکپارچه، ای، اما جمهوریسیاستی تدریجی و مرحله

خواهان معتقد به سیاست فشار رو، جمهوری. از اینحداکثرگرا و تعجیلی

ها همین کار را از طریق حداکثری برای فشار بر ایران هستند، اما دموکرات

کنند و البته مسلم المللی و نهادگرایی دنبال میسازی بینگرایی، اجماعچندجانبه

ارند، اما است که در این زمینه، هیچ ابایی هم از تحریم و فشار علیه ایران ند

خواهان به ی اول آنها نیست. بنابراین، گذار از جمهوریتحریم و فشار گزینه

ها در آمریکا، گذار از یک راهبرد بد)سخت( به یک راهبرد بهتر نیست، دموکرات

 کند. ی اجرای آن فرق میبلکه راهبرد همان راهبرد است؛ فقط شیوه

توجه داشت که برخالف تصور  در عین حال باید به این واقعیت خیلی مهم هم

شود که با دانند و تصور میها را برای ایران بهتر میرایج در کشور که دموکرات

آید، نباید های ضدایرانی پدید میآمدن بایدن، گشایشی در وضعیت تحریم

خواهان در اعمال تحریم علیه ایران ها و جمهوریفراموش کرد که دموکرات

کننده در زمان اوبامای های فلجاساساً همین تحریم متحدالقول و عمل هستند.

دموکراتی علیه کشورمان اعمال شد که جو بایدن معاون وی بود. جالب آنکه تا 
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قانون و مقررات تحریمی از سوی آمریکا علیه جمهوری  29، 1395تابستان سال 

مورد آن در  13ها)فقط مورد آن از سوی دموکرات 22اسالمی اعمال شده که 

خواهان بوده است. باتوجه مورد از سوی جمهوری 7ولت اوباما بوده است( و د

کند که دل بستن به حزبی که بیشترین به این واقعیات مهم، عقل سلیم حکم می

ای جز ی خود دارد، منطقی نیست و نتیجهها را علیه ملت ایران در کارنامهجنایت

 افسوس و پشیمانی در پی نخواهد داشت.

واقعیت آن است  خشی به جامعه برای حل مشکالت با نگاه به درون:امیدب -3

ی شود، عمدههای اقتصادسیاسی توسعه گفته میکه همانگونه که در بحث

های مشکالت اقتصادی در داخل کشورها وجود دارد و حتی کشورهایی حلراه

به  اند از رابطه با خارج بخوبی استفاده کنند که اوالً اتکای آنهاتوانسته

های خارجی نه به عنوان های داخلی خود بوده و ثانیاً از ظرفیتظرفیت

اند. براساس های داخلی خود استفاده کردهجایگزین، بلکه به عنوان مکمل ظرفیت

حل اصلی مشکالت کشور در همین گزاره، باید پذیرفت که خواه ناخواه، راه

بلیغ و ترویج و در نهایت، داخل وجود دارد. با این حال، این گزاره نیاز به ت

ی مذکور ابتدا باید بیش از پیش طرح معتبرسازی دارد. به عبارت دیگر، گزاره

شود و در مواضع مختلف موردتوجه قرار گیرد تا بر مبنای آن امید)امیدها( برای 
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حل مشکالت در داخل کشور ایجاد شود و در گام بعدی، این امیدآفرینی باید 

 های موجود، مستندسازی و معتبرسازی شود.عیتمبتنی و متکی به واق

 

 


