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غائل لله  88چگون لله کشللور را در گللرداب تحریمهللای بیسللابقه فللرو بللرد؟ در این شللماره از پللازل کامللل روایت
مقامها و منابع غربی از شکنجه اقتصادی ملت ایللران در حمللایت از آشللوبگران را میخللوانیم  .این مقاللله بلله
قلم جناب آقای مهدی محمدی در روزنامه وطن امروز منتشر شده است :
پاسللخ این پرسللش کلله علت واقعی اعمللال رژیمی از تحریمهللا علیلله ایللران کلله آمریکاییهللا خللود آن را سللنگینترین

تحریمهللای طللول تللاریخ میخواننللد ،واقعللا چلله بللوده و این تحریمهللا در اصللل چلله هللدفی را تعقیب میکللرده ،بسللیار

پیچیده و در عین حال بااهمیت است.

آمریکاییهللا -و بللرخی گروههللای داخلی همفکللر و همللراه آنهللا -در این سللالها ،کلیشللهای سللاختهاند مبللنی بللر اینکلله

علت اصلی اعمال تحریمها ،سیاست هستهای ایران و نوع تعاملی است کلله ایللران در این بللاره بللا جامعلله بینالمللی

در پیش گرفته است.

خروجی این نوع نگاه به مساله هم این است که اگر ایران فیالمثل در موضوع هستهای طور دیگری رفتار میکللرد،

تحریمها هم یا اص اعمال نمیشد یا اینکه حداقل قدرت و شدت فعلی را نداشت.

این نوشته که براساس یک مطالعه کتابخانهای کم و بیش وسیع آمللاده شللده ،اسللتدلل خواهللد کللرد این نللوع نگللاه

به مساله کام غیرواقعی و بلکه گمراهکننده است .رژیم تحریمهللای فعلی ایللران ،ریشلله در قطعناملله  1929شللورای

امنیت دارد که  25خرداد ( 1389ژوئن  )2010صادر شد.

تمام تحریمهای یکجانبهای که اکنون بهعنوان تحریمهای مللوثر علیلله ایللران از آنهللا یللاد میشللود (تحریمهللای انللرژی و

مللالی) در واقللع براسللاس زیرسللاخت حقللوقی کلله در این قطعناملله ایجللاد شللد ،اعمللال شللده اسللت .امللا این قطعناملله–

چنانکه با جزئیات نشان خواهیم داد -اساسا نه یک قطعنامه هستهای اسللت و نلله بللا هللدف واکنش نشللان دادن بلله

سیاستهای هستهای ایران اعمال شده است.

قطعنامه  1929کلله دقیقللا در سللالگرد فتنلله  88تصللویب شللد ،محصللول تعامللل راهللبردی آمریکللا و متحللدانش دربللاره

نحوه کمک بلله فتنلله  88در ایللران –کلله رو بلله افللول نهللاده بللود -و یکی از خروجیهللای بللازنگری اسللتراتژیک آمریکللا در
سیاست خود درباره ایران پس از فتنه  88است.

زمستان  88و بهار  89بحثهای مفصل و بسیار مهمی در آمریکا صورت گرفت در این باره کلله آمریکللا چگونلله بایللد

بللا توجلله بلله تحللولت داخلی ایللران ،راهللبرد خللود را بازنویسللی کنللد تللا در تغیللیر محاسللبات مللردم و حللاکمیت در ایللران

موفق باشد.
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این بازنگری ،اگرچه در اصل یک فعالیت بشدت پنهان درون دولت آمریکا بوده است امللا کللام محرمانلله نمانللده و

در همان ایام بخشهای مهمی از آن به محیط علنی و رسانهای راه یافت.

در واقع تصمیم به اینکه اعمال تحریمهای فلجکننده اقتصادی علیه ملت ایران ،بهترین راه حمللایت از جنبش سللبز

و جلوگللیری از مللیرایی آن در محیللط داخلی ایللران اسللت ،محصللول مبللاحث و مللذاکراتی بسللیار بلنددامنلله در محیللط
سیاستگذاری استراتژیک دو حزبی آمریکا بوده که تا امروز به هیچوجه مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته است.

این در ح للالی اس للت ک لله اگ للر ب لله ادبی للاتی ک لله در آن مقط للع از س للوی مقامه للای رس للمی ،تحلیلگ للران ،اندیش للکدهها و
رسانههای آمریکایی در این باره تولید شده مراجعه کللنیم ،بلله سللرعت درخللواهیم یللافت این ادبیللات از این حیث کلله
بلله مللا بگویللد هللدف واقعی اعمللال تحریمهللا چلله بللوده و اساسللا چلله چللیز آمریکاییهللا را متقاعللد کللرد تحریمهللای خلللع

س حی را بدل به تحریمهای اقتصادی فلجکننده کنند ،کام شفاف و صریح است.

نللله مقامهلللای دوللللتی آمریکلللا و نللله رسلللانهها و تحلیلگلللران حلللامی آنهلللا ،در آن مقطلللع ،ابهلللامی در این بلللاره بلللاقی

نگذاشتهاند که هدف اصلی ،اثرگذاری بر محیط داخلی ایران ،احیا و قدرتمندسازی فتنه سبز و نهایتللا محقللق کللردن

اهداف ک ن آمریکا در ایران از طریق جنبش سبز است.

این نوشته ت ا خواهد کرد از خ ل یک مطالعه متمرکز بللر جزئیللات ،و مللرور و دسللتهبندی کللدهایی کلله جملگی از

من للابع ک للام آش للکار و قاب للل اس للتناد آمریک للایی و اروپ للایی اس للتخراج ش للده ،نگ للاهی ب لله پس پ للرده قطعنام لله  1929و

تحریمهای یکجانبه اعمال شده پس از آن بیفکند .

و در این باره که فتنه  88چگونه گزینه تحریم علیه ایران را احیا کرد و به سللمت خطرنللاکترین صللورتبندی ممکن

از فشارهای اقتصادی سوق داد ،یک داوری مطمئن به دست دهد1.

بهار  89؛ احساس خطر در واشنگتن

بهار  89با اوج گللرفتن بحثهللا دربللاره ضللرورت اعمللال تحریمهللای جدیللد علیلله ایللران در اروپللا و آمریکللا آغللاز میشللود.

نخستین جم ت مقامهای آمریکایی وقتی مردم ایران از تعطی ت نوروزی بازمیگشتند چیزی در این حول و حللوا

بود که « وقت تحریمهای جدید فرارسیده است».

چنانکه خواهیم گفت ،ماشین بروکراتیک ،سیسللتم رسللانهای و دسللتگاه اط عللاتی آمریکللا کللام آمللاده بودنللد اجللرای

یک سناریوی از پیش آماده را درباره مرتبط نشان دادن دور جدید تحریمها با برنامه هستهای ایران آغللاز کننللد .این

بللازی تقریبللا ب فاصللله آغللاز شللد ولی شللکل آن بلله گللونهای بللود کلله بللا کمی دقت میشللد فهمیللد بیش از آنکلله خللود

حقیقت داشته باشد ،ت شی برای پوشاندن یک حقیقت مهمتر است.
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قبلللل از اینکل لله ببیل للنیم چگونل لله در مل للدت زمل للانی بسل للیار کوتل للاه مل للذاکرات مربل للوط بل لله اعمل للال یکی از تنل للدروانهترین

قطعنامههای تحریمی شورای امنیت به فرجام رسللید ،خللوب اسللت بلله یللاد بیللاوریم بهللار  89در حللالی از راه رسللید کلله
جریان فتنه در ایران تقریبا به طور کامل توان خود را از دست داده بود.

این جریان در  22بهمن  88با استفاده از استراتژیای که «اسللب تللروا» نامیللده شللد ،سللعی کللرد راههیمللایی انق بی

مردم را مصادره کرده و با سوءاسللتفاده از فضللای کارنللاوالی جشللن  22بهمن ،بللار دیگللر عللرض انللدام کنللد .امللا شللوک

ناشی از خیزا مردمی  9دی به گونهای بود که این جریان در عمل هیچ تللوفیقی بلله دسللت نیللاورد و  22بهمن بللدل
به یکی از پرشورترین تجمعات ضدفتنه در کشور شد.

این امر آنقدر برای طراحان استراتژی اسب تروا مایوسکننده بود که به سرعت به جان یکدیگر افتادند و استراتژی

جریان خویش را «خر تروا» خواندند .ت شی بسیار کمرمقتر و نومیدانهتر هم در روزهللای منتهی بلله چهارشللنبه آخللر

سال  88انجام شد تا شاید در این روز فرصتی برای جبران فضاحت استراتژی اسب تروا پیدا شود.

نتیجه بسیار فاجعهبارتر بود و شاید برای اولین بار ،شهر تهران ،یللک چهارشللنبه آخللر سللال بسللیار آرام را تجربلله کللرد.

این دو تست کام ناموفق ،تقریبا همه ناظران را متقاعد کرد جریان فتنه سرمایه اجتمللاعی خللود را از دسللت داده و
حتی آن دسته از آشوبگرانی که به طور سازمانیافته سعی در رونللق دادن بلله مردهریللگ فتنلله داشللتند ،تللوان خللود را

به طور کامل از دست دادهاند.

داستان دقیقا از همین نقطه ،یعنی جایی آغاز میشود که آمریکاییها بلله این ارزیللابی میرسللند کلله «پتانسللیلهای

داخلی» فتنه  88پایان یافته و فتنه نیازمند تنفس مصنوعی از بیرون است.

نخستینبار روز  13فروردین ،باراک اوباما رئیسجمهللور آمریکللا اع م کللرد خواسللتار آن اسللت کلله شللورای  15عضللوی

امنیت سازمان ملل در عللرض چنللد هفتلله و نلله چنللد مللاه قطعناملله تحریمهللای جدیللدی را علیلله ایللران بلله علت برناملله

هستهایاا تصویب کند2.

وی این سخنان را در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نیک سارکوزی رئیسجمهور وقت فرانسه بیان کرد3.

روز بعد ،اوباما در گفتوگو با شبکه تلویزیونی  CBSآمریکا گفت :همه مدارک نشان میدهللد تهللران در ت ا بللرای
دستیابی به توان تسلیحات هستهای است .اوبامللا گفت :ایللران بللا چللنین توانللاییای میتوانللد زنللدگی را در خاورمیانلله

بیثبات کند و رقابت تسلللیحاتی را در منطقلله بلله راه انللدازد .وی نتیجلله گللرفت« :من فکلر میکنم ایللده کنلونی اداملله

افزایش فشارهاست»4.

وضع به گونهای بود که ناظران اینگونه ارزیابی کردند کلله آمریکللا آشللکارا و بلله طللرز غیرقللابلفهمی« ،عجللله» دارد5.
هی ری کلینتللون ،وزیللر وقت خارجلله آمریکللا هم پیشبیللنی کللرد شللورای امللنیت در زمینلله تحریمهللای جدیللد ایللران بلله

اجماع خواهد رسید6.
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قبللل از هملله اینهللا ،هللاوارد بللرمن ،رئیس کمیتلله روابللط خللارجی مجلس نماینللدگان آمریکللا ،یللک هفتلله پیشتللر ،در
سخنرانی در صحن مجلس گفته بود :ما به شدیدترین تحریمها و در سریعترین زمان ممکن نیاز داریم7.

خیلی زود اروپاییها هم وارد صحنه شدند و بهعنوان نمونلله آنگ مرکللل صللدراعظم آلمللان گفت روی قیللد زمللانی زود

برای اعمال تحریمها تاکید دارد8.

پس از هم لله اینه للا ب للود ک لله ی للک دیهلم للات غ للربی پیشبی للنی ک للرد نماین للدگان  6ق للدرت جه للانی ک لله در ح للال بررس للی
تحریمهای جدید هستند ،هفته آینده کار روی تدوین یک قطعنامه را آغاز خواهند کرد9.
آغاز بازی رسانهای

همچنانکه میتوان حدس زد ،در آغاز ،مقامها و حتی رسانههای آمریکایی کللام مللراقب بودنللد چللیزی دربللاره هللدف
واقعی این تحریمها گفته نشود .پروژه این بود که تاکید شود ایران به دلیل شکسللت در مللذاکرات هسللتهای تحللریم

میشود و هیچ قصد و غرض دیگری در کار نیست.

بر همین اساس ،در یک بازه زمانی بسیار کوتاه ،موجی از ادعاهای جدید درباره برنامه هسللتهای ایللران سللاخته و بلله
فضای رسانهای تزریق شد .ارائه یک خ صه دستهبندی شده از این ادعاها دشللوار اسللت ،ولی فهرسللت زیللر حللداقل

موارد مهم را در بر میگیرد:

 -1در درجه نخست تاکید غربیها بر این بود که علت عزیمت گروه  5+1به سللمت تحریمهللای جدیللد ،عللدم پللذیرا
طرح انتقال اورانیوم به خارج از ایران با فرمولی غیر از بیانیه تهران است.

سه کشور آمریکا ،روسیه و فرانسه (گروه وین) در تابسللتان سللال  88طللرحی بلله ایللران پیشللنهاد کردنللد کلله براسللاس

آن از ایللران خواسللته میشللد تقریبللا هملله موجللودی مللواد هسللتهای  5درصللد خللود را بلله خللارج بفرسللتد و در ازای آن،

(یک سال بعد) سوخت  20درصد برای رآکتور اتمی تهران دریافت کند.

این پیشنهاد که پیشللنهاد وین نامیللده شللد ،پس از آن مطللرح شللد کلله ایللران بلله آژانس بینالمللی انللرژی اتمی اط ع

داد به دلیل اتمام سوخت رآکتور تهران که رادیوداروهای لزم برای حدود یک میلیون بیمار را تولید میکند ،نیاز بلله

خرید سوخت هستهای با غنای  20درصد دارد.

ایران عمدتا به این دلیل که میدانسللت در صللورت خللروج اورانیللوم از کشللور هیچ تضللمینی بللرای بازگشللت آن چلله بلله

شکل سوخت  20درصد و چه به شکلی دیگر وجود ندارد ،این پیشنهاد را نهذیرفت و در عوض در قالب یللک توافللق
سللهجانبه بللا برزیللل و ترکیلله ،فرمللولی را پیشللنهاد کللرد کلله طی آن مللواد هسللتهای از جللانب ایللران در ترکیلله بلله امللانت

گذاشته شده و در ازای آن سوخت لزم به ایران فروخته میشد.
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آمریکا بیانیه تهران را رد و اع م کرد ایران به دلیل نهذیرفتن پیشنهاد وین مستحق تحریمهای جدید اسللت .این در
حالی بود که همانطور که نامه افشا شده لللول داسللیلوا ،رئیسجمهللور وقت برزیللل بلله اوبامللا نشللان میدهللد آنچلله در

بیانیه تهران مورد موافقت ایران قرار گرفت فاصله چندانی با درخواست آمریکا نداشت.

رد بیانیلله تهللران از سللوی آمریکاییهللا –چنانکلله توضللیح خللواهیم داد -دلیللل کللام روشللنی اسللت کلله ثللابت میکنللد

قطعنامه  1929به دلیل غیرهستهای وضع شده وال اگر آمریکللا بلله دنبللال توافللق هسللتهای بللا ایللران بللود ،هیچ دلیلی
برای رد بیانیه تهران و در نتیجه اصرار بر اعمال تحریمها ،نداشت .آمریکا بیانیه تهران را چنللان بللا عجللله رد کللرد کلله

تقریبا همه ناظران دانستند برای آمریکا تحریم مهم بوده نه مدیریت ذخایر مواد هستهای ایران.

این موضوع چنان آزاردهنده بود که حتی رسانههای غربی هم نتوانستند از کنار آن به سادگی بگذرند .بللرخی منللابع
غربی گفتند واقعا باید پرسید آمریکا به چه دلیل پیشنهادی را که خود ارائه کرده رد میکند؟10

روزنامه انگلیسی تایمز در توصیف یکی از بهانههای آمریکا برای نهذیرفتن بیانیه تهران نوشت:

«مقامللات آمریکللایی و انگلیسللی میگوینللد ایللران ممکن اسللت از این فرصللت بللرای شللکاف انللداختن میللان حامیللان

تحریم که به سختی در یک جبهه گرد آمدهانداستفاده کند»11.

این جمله معنای بسیار مهمی دارد و معنای حقیقی آن این است که غربیها میگویند حال که به هدف اصلیشللان
که ایجاد اجماع برای تحریم ایران است رسیدهاند ،دیگر برایشان مهم نیست که ایران با پیشللنهاد مبادللله سللوخت
چه میکند؛ چرا که در واقع هللدف از طللراحی کلل این فرآینللد و ارائلله پیشللنهاد وین بلله تهللران ،تحللریم ایللران بللا انگللیزه
حمایت از فتنه سبز بوده و غربیها به هیچ وجه آنقدرها کلله ادعللا میکننللد از ذخللیره مللواد هسللتهای در ایللران نگللران

نیستند.

برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه ،این موضوع را به خوبی شفاف کرده است:

«نباید خود را فریب داد چون حل مشکل مربوط بلله رآکتللور تحقیقللاتی تهللران بلله هیچوجلله مشللکل مربللوط بلله برناملله

هسته ای ایران را حل نمیکند»12.

توماس شانون سفیر آمریکا در برزیللل هم اع م کللرد بیانیلله ای کلله ایللران ،ترکیلله و برزیللل امضللا کردنللد بللرای تضللمین

شفافیت برنامه هستهای ایران و اعتماد به آن کافی نیست13.

سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد نیز بللا لحللنی آشللکارا بهانهجویانلله گفت :توافقناملله تهللران ،دربللاره

غنی سازی اورانیوم در ایللران سللکوت کللرده اسللت .تهدیللد جامعلله بینالمللی بللرای گسللترا تحریمهللا علیلله تهللران بلله

علت ادامه برنامههای غنیسازی اورانیوم در جمهوری اس می است14.
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نهایتا بیانیلله تهللران بللا این اسللتدلل رد شللد کلله اول ایللران بایللد این توافللق را بللا گللروه وین انجللام میداد نلله بللا ترکیلله و

برزیل ،و ثانیا کم شدن ذخایر مواد  5درصد ایران تا زمانی که غنیسازی ادامه دارد ،بیفایده است15.
باراک اوباما ،رئیسجمهور آمریکا روز  26اردیبهشت آب پاکی را روی دست همه ریخت:

«بیانیه امضا شده میان ایران ،برزیل و ترکیه مرا قانع نکرده است ،زیرا آنها (برزیل و ترکیه) در متقاعد کللردن ایللران

به تعلیق غنیسازی اورانیوم شکست خوردهاند».

برنللارد کوشللنر وزیللر وقت خارجلله فرانسلله هم ت ا برزیللل و ترکیلله را مللانعی بللرای تصللویب قطعناملله شللورای امللنیت

ندانست و گفت این مساله حتی ممکن است تصویب قطعنامه را تسریع بخشد16.

جالب است که این همه اصرار بر ضرورت گنجانده شللدن تعلیللق غنیسللازی در بیانیلله تهللران درحللالی مطللرح میشللد

که این امر حتی در پیشنهاد وین هم وجود نداشت و در آن پیشنهاد صرفا روی کللاهش ذخللایر مللواد  5درصللد ایللران

تمرکز شده بود نه تداوم غنیسازی  5درصد در ایران.

نادیده گرفتن موضللوع کللاهش ذخللایر و اصللرار غللیرمنتظره بللر ضللرورت تعلیللق غنیسللازی در ایللران ،در واقللع یللک پیللام

بیشتر نداشت و آن هم این بود که آمریکا میخواهد به هر قیمت ممکن بیانیه تهللران را رد کنللد تللا راه بللرای اعمللال

تحریمهای شدیدتر باز شود و این پیامی بود که تقریبا همه ناظران به سرعت آن را دریافت کردند.

اکنون که از منظر روایت تاریخ صدور قطعنامه  1929و اعمال رژیم تحریمهای فلجکننده علیه ایران به موضوع نگللاه
میکنیم ،معلوم میشود امضای بیانیه تهران از سوی ایران یک اقدام استراتژیک بللود کلله دسللت آمریکللا را رو کللرد و

هدف واقعی آن از ت ا برای تحریم ایران را برم ساخت .اگر ایران این بیانیه را امضا نمیکرد آمریکللا میتوانسللت

با اتکا به این بهانه که ایران در مقابل پیشنهاد مبادله مواد هستهای سرسختی کرده اعمللال تحریمهللا علیلله ایللران را

توجیه کند اما امضای بیانیه تهران ناگهان این توجیه را از بین برد و در واقع آمریکا را شوکه کرد.

آمریکا که از ابتدا کل این فرآیند را با هللدف تحللریم ایللران آنهم بلله منظللور کمللک بلله جریللان فتنلله طللراحی کللرده بللود،

وقتی با امضای بیانیه تهران از سوی ایللران مواجلله شللد ،آشللکارا غللافلگیر شللد و دیگللر نتوانسللت هللدف واقعی خلود را

پنهان نگه دارد.

این بیانیه میتوانست کل پروژه آمریکللا را تخللریب کنللد و آن را از رسللیدن بلله هللدف اصلللیاا کلله گذاشللتن عصللایی

زیر بغل جریان فتنه بود بازدارد .اما اهمیت کمک به فتنهگران برای آمریکا چنللان بللود کلله در یللک مللورد کللام نللادر،

هملله قللول و قرارهللای خللود بللا ترکیلله و برزیللل را زیرپاگذاشللت و اع م کللرد این بیانیلله را نخواهللد پللذیرفت و بلله دنبللال

اعمال تحریمهایی میرود که مذاکرات درباره آن به نقاط پایانی رسیده است.
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رد بیانیه تهران از سوی آمریکا نشان داد هدف اصلی آمریکا فقللط اعمللال تحریمهللا بللا هللدف تشللدید بههمریختگی

داخلی در ایران بوده نه هیچ چیز دیگر؛ وال اگر آمریکا تحریمها را با هدف تغییر رفتار هسللتهای ایللران تللدارک دیللده

بود باید بیانیه تهران (یا حداقل مذاکره درباره بیانیه تهران) را میپذیرفت و تحریمها را عجالتا منتفی میکللرد .اع م

تداوم پروژه تحریم پس از قطعنامه  1929همگان را متقاعد کرد که موضوع هستهای فقط یک بهانه است و آمریکللا

در پی هدف دیگری است.

 - 2پس از ماجرای مبادله سوخت ،ادعا شد شهرام امیری دانشمند دفاعی ایران ،اط عللات هسللتهای حساسللی را بلله
آمریکاییها ارائه کرده و آنها متقاعد شدهاند ایران در پی ساخت س ح هستهای است!

 - 3سهس آمریکاییها ادعا کردند ایران به طور پنهان دو تاسیسات غیرقانونی جدید بللرای غنیسللازی سللاخته اسللت.
17

اگرچلله بعللدها روشللن شللد ایللران جللز نطللنز و فللردو هیچ تاسیسللات دیگللری بللرای غنیسللازی نللدارد ولی در آن مقطللع

آمریکا ادعا کرد این اط عات را در یک عملیات بسیار محرمانه به دست آورده است .جالب است که این اط عللات

بسیار محرمانه پس از صدور قطعنامه  ،1929حتی یک بار هم مورد پیگیری قرار نگرفت!

 - 4ادعای دیگر این بود که ایران برای القاعده تجهللیزات و تسلللیحات فللراهم میکنللد .این ادعللای عجیب و غللریب را–
کلله اتفاقللا آن هم پس از صللدور قطعناملله بلله تللاریخ پیوسللت -دیویللد پللترائوس کلله در آن تللاریخ رئیس سللرفرماندهی

مرکزی آمریکا (سنت کام) بود ،بیان کرد.

وی در جلسهای خطاب به اعضای کنگره آمریکا گفت:

«ایران به حلقههای ارتباطی القاعده و رهبران تروریستی مرتبللط بللا این گللروه ،کمللک میکنللد .برناملله اتمی جمهللوری

اسلل می بلله مللانعی برخللورد کللرده و در سللال جللاری می دی  -سللال  -2010ایللران قللادر بلله سللاخت بمب اتم نخواهللد
بود.تخمین دقیق اینکه چه زمانی ایران قللادر بلله دسللتیابی بلله بمب اتم اسللت ،جللزو اط عللات محرمانلله و طبقهبنللدی

شده است اما برنامه زمانی تعیین شده ،با اط عات موجود تطابق دارد .جمهوری اس می همچللنین تسلللیحات لزم

را برای گروههای مرتبط با القاعده یا رهبران آنها فراهم میکند»18.

- 5مساله دیگری که در آن تاریخ و برای تسهیل صدور قطعنامه مطرح شد این بللود کلله بللرخی رسللانههای غلربی ادعللا

کردند جامعه اط عاتی آمریکا ارزیابی پیشین خود را تغییر داده و رسما اع م کرده برنامه هسللتهای ایللران را نظللامی

میداند.

مرکز نظارت بر منع گسترا تسلیحاتی وابسته به سازمان اط عات مرکزی آمریکا (سیا) گزارشللی تحت نللام گللزارا

 721در این بللاره تهیلله و بلله کنگللره آمریکللا ارائلله کللرد .بلله گفتلله منللابع آمریکللایی این گللزارا اولین سللند رسللمی سللیا
محسوب می شود که دقیقا تایید میکند برنامه هستهای ایران ماهیت نظامی دارد19.
@bonyana

|

Www.Bonyana.com

9

این ارزیابی البته هرگز رسما و علنا منتشر نشد و پس از قطعنامه  1929مقامهای اط عاتی آمریکا همچنللان ارزیللابی

اط عاتی سال  2007این کشللور را تکللرار کردنللد کلله میگفت ایللران هنللوز تصللمیم بلله سللاخت سل ح هسللتهای نگرفتلله

ولی در حال توسعه زیرساختی است که هر زمان چنین تصمیمی گرفت بتواند در زمان کوتاهی مواد لزم بللرای یللک

س ح را تولید کند.

در واقع ،پس از صدور قطعنامه روشن شد ارزیابی اط عاتی آمریکا تغیللیر نکللرده و این خبرسللازیها صللرفا بلا هللدف

سرعت دادن به ت اها برای صدور قطعنامه جدید تحریم علیه ایران انجام شده است.

 - 6ادعللای بعللدی این بللود کلله اع م شللد ایللران تصللمیم گرفتلله بلله جللای تاسیسللات افشللا شللده فللردو ،بلله طللور پنهللان

تاسیسات غنیسازی جدیدی بسازد .دیوید آلبرایت ،رئیس موسسه علوم و امنیت بین المللی ،نخستین فللردی بللود

که این ادعا را مطرح کرد.
آلبرایت گفت:

«منطقی است که مظنون باشیم تاسیسللات سللانتریفیوژ دیگللری در دسللت سللاخت اسللت اگلر چلله مشللخص نیسللت

ایران اورانیوم خام برای استفاده در این تاسیسات را از کجا بهدست میآورد .ایران ممکن است در پی مجبور شدن
بلله اع م وجللود تاسیسللات فللردو تصللمیم گرفتلله باشللد بللرای بللاز نگلله داشللتن گزینههللای هسللتهای خللود تاسیسللات

غنیسازی دیگری را افتتاح کند .منطق حکم میکند زمانی که یللک تاسیسللات فللاا میشللود ،یللک یللا دو تاسیسللات

دیگر افتتاح شود»20.

 - 7پللرده بعللدی بللازی زمللانی آشللکار شللد کلله وزارت دفللاع آمریکللا بلله طللور تقریبللا ناگهللانی یللک ارزیللابی جدیللد از برناملله
موشکی ایران منتشر کرد که مدعی بود موشکهای ایران میتواند خاک آمریکا را هدف قرار بدهد!

پنتللاگون در این گللزارا کلله آشللکارا بللا هللدف تهدیللدنمایی برناملله موشللکی ایللران و تشللدید فضاسللازیها علیلله ایللران

منتشر شده بود ،اع م کرد ایران تا  5سال آینده برای تولید موشکهایی که قادر به هللدف قللرار دادن خللاک آمریکللا

باشند،آماده خواهد بود 21.این ارزیابیای است که پنتاگون آن را رسللما منتشللر کللرد امللا بعللدها بلله فراموشللی سللهرده

شد22.

همه این ادعاها که یکی پس از دیگری در زمانی کوتاه مطرح شد ،در واقع نشان میداد ت ا پشت پرده وسللیعی
برای هر چه سریعتر اعمال شدن تحریمهای جدید علیه ایران و هر چه شدیدتر شدن متن آن در جریان است و به

همین دلیل در یک تقسیم کار بزرگ همه نهادهای نظامی ،اط عاتی و سیاسی آمریکا موظف شدهاند سهم خود را

ادا کرده و فضایی ایجاد کنند که آمریکا در بستر آن بتواند اول شرکای خود را راضی به تللدوین یللک قطعناملله بسللیار

رادیکال علیه ایران کند و ثانیا اعضای شورای امنیت را وادار کند به این قطعنامه رای بدهند.
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همزمان با این فضاسللازیها بللود کلله ت ا دیهلماتیللک بللرای راضللی کللردن اعضللای گللروه  5+1بلله حضللور در مللذاکرات
تدوین پیش نویس قطعنامه جدید ،بلویژه همراهسللازی روسللیه و چین بهعنلوان دو عضللو بیمیلل گللروه بلله این پلروژه،

آغاز شد و به سرعت اوج گرفت.

دیپلماتها وارد میشوند

کار روی تحریمهای جدید علیه ایران در نیمه اول بهار  89رسما آغللاز شللد .دولت آمریکللا اصللرار داشللت این امللر بایللد
هر چه زودتر به نتیجه برسد و به همین دلیل فشار زیادی را به دو کشور روسیه و چین وارد کرد تا هر چه زودتر بلله

مذاکرات تدوین پیشنویس قطعنامه بهیوندند.

روسیه و چین در آغاز–چنانکه سنت دیرینه چانهزنی دیهلماتیللک در این کشورهاسللت -اع م کردنللد بللا تصللویب یللک
قطعنامه تحریم جدید موافقت نخواهند کرد و به جای آن ترجیح میدهند مذاکرات بللا ایللران اداملله پیللدا کنللد .بللویژه

چینیها در روزهای اول در این بللاره کللام صللریح بودنللد کلله بللا یللک قطعناملله جدیللد مللوافقت نخواهنللد کللرد .بنللابراین

ت اها قبل از هر جای دیگر روی چین متمرکز شد.

نخست باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از هو جینتائو رئیسجمهلور وقت چین خواسللت در اعمللال فشللار بلله ایللران

بر سر فعالیتهای هستهای این کشور همکاری کند 23.ب فاصله پس از آن موجی از فشارهای سیاسی و رسللانهای
علیه چین آغاز شد که هدف از آن آشللکارا همللراه کللردن این کشللور بللا مللذاکراتی بللود کلله آمریکاییهللا بلله خللروجی آن

نیاز حیاتی داشتند.

در واقع آمریکاییها بهتر از هر کس دیگری میدانستند که هم روسللیه و هم چین ،در صللورتی کلله بلله مللیزان کللافی

تحت فشللار قللرار بگیرنللد و بلله مللیزان کللافی امتیللاز دریللافت کننللد ،آمللاده تعللدیل دیللدگاههای خللود دربللاره هللر موضللوع

بینالمللی از جمللله مسللاله هسللتهای ایللران هسللتند .بلله همین دلیللل ،چین ،هللدف فشللار رسللانهای –سیاسللیای قللرار

گرفت که آمریکاییها میدانستند لزم نیست مدت زیادی طول بکشد.

اقدامات زیر که ترکیبی از چماق و هویج است ،با سرعتی خیرهکننده علیه چین به اجرا گذاشته شد:

نخسلللت غربیهلللا سلللعی کردنلللد چین را در اج س گلللروه  8ملللنزوی کنن للد 24.پس از آن ت اه للایی ب للرای س للاختن

پروندههای مالی بینالمللی در زمینه پولشویی علیه چین آغاز شد 25.همچنین چین ب فاصله متهم شد نسللبت بلله
مس للاله بس للیار مهم ام للنیت هس للتهای بیتف للاوت اس للت و ب لله همین دلی للل ممکن اس للت اساس للا ب لله نشس للت ام للنیت

هستهای واشنگتن (که اردیبهشت  89برگزار شد) دعوت نشود.

اقدامات علیه چین بلله سللرعت رادیکللال شللد .در گللام بعللدی چین متهم شللد در حللال فللروا تجهللیزات غیرقللانونی بلله

ایران است 26.کار داشت بال میگرفت که بالخره چینیها کوتاه آمدند و در نهایت در روز  31مللارس ( 11فللروردین)
پذیرفتند در مذاکرات درباره تحریمهای ایران مشارکت کنند27.
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تحریم جدید ایران آنقدر برای غربیها با اهمیت بود کلله حللتی صهیونیسللتها خطللوط قرمللز معمللول پررنللگ خللود در

امللور نظللامی را کنللار گذاشللته و ت ا کردنللد در ازای مللوافقت چین بللا تحریمهللای ایللران مشللوقهای نظللامی بلله این

کشور اعطا کنند.

ژنرال امیر اشل ،رئیس هیات مدیره برنامهریزی ارتش اسرائیل اواخللر فللروردین راهی چین شللد تللا بللا مقامللات ارشللد

تشکی ت دفاعی این کشور دیدار کند .اشل که مسؤول برنامهریزی راهبردی و امور خللارجی در ارتش اسللرائیل بللود،
گفت امیللدوار اسللت بتوانللد دیللدگاه اسللرائیل دربللاره حللرکت ایللران بلله سللمت توانمنللدیهای نظللامی هسللتهای را بللرای

طرفهای چینی تبیین کند.

پیش از او ،عاموس یادلین ،رئیس اط عات نظامی اسرائیل به پکن سفر کللرد و رسللانههای غللربی نوشللتند او در این

سللفرجزئیات پیشللرفت ایللران بلله سللمت سلل حهای هسللتهای را بللرای میزبانللان خللود بللازگو کللرده اسللت .همچللنین

سخنگوی ارتش چین هم با همتایان خود در اسرائیل م قات کرد28.

نتیجه این ت اهای بسیار فشرده ،چیزی بود که سوزان رایس نماینللده وقت آمریکللا در سللازمان ملللل آن را در یللک

جمله خ صه کرد:

«چین موافقت کرده است در گفت وگوهای نیویورک درباره تحریم جدید ایللران شللرکت کنللد و این نشللانه پیشللرفت

است»29.

همزمللان ،پللروژهای مشللابه کلله البتلله بیشللتر روی تشللویق تمرکللز داشللت تللا تهدیللد ،دربللاره روسللیه اجللرا شللد .پس از

مخالفتهای کمرنگ ولی با اهمیت روسیه با ملحق شدن به فرآیند تللدوین پیشنللویس قطعناملله ،آمریکاییهللا یللک

معامله بزرگ به روسیه پیشنهاد کردند که کام روشن بود مسکو توان مقاومت در مقابل آن را نخواهد داشت.

آن معامله بزرگ ،نهایی کردن پیمان نیو استارت میان روسیه و آمریکا با هللدف محللدود کللردن سل حهای هسللتهای

استراتژیک بود که روز  19فروردین  8( 89آوریل  )2010میان دو طرف امضا شد.

یک مقام آمریکایی همان ایام تصللریح کللرد معاهللده کللاهش تسلللیحات هسللتهای آمریکللا و روسللیه ،راه را بلرای مهللار

فعالیتهای ایران و کرهشمالی هموار میکند .بنا به گفتلله او« ،براسللاس این معاهللده دو قللدرت بللزرگ هسللتهای هللر

کلللدام شلللمار ک هکهلللای هسلللتهای راهلللبردی خلللود را از  2200ک هلللک بللله  1550ک هلللک کلللاهش خواهنلللد داد و

محدودیتهایی درباره موشکها و پرتابکنندهها اعمال خواهند کرد»30.

اعطای امتیازی چنین بزرگ به روسیه که در واقع به معنای به رسمیت شللناخته شللدن آن از سللوی آمریکللا بلله عنللوان
تنها قدرت هستهای رقیب بود ،نشان میداد آنچه آمریکا از روسیه میخواهد هم بسیار بزرگ است .در واقع کام

منطقی است که فکر کنیم آمریکاییها میدانستند محتوایی کلله آنهللا در قطعناملله  1929در پی تصللویب آن هسللتند
چنان هراسآور است که روسیه جز در ازای گرفتن یک امتیاز بزرگ راضی به همراهی با آن نخواهد شد.
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به همین دلیل ،زمان بندی امضای پیمان نیواستارت را به گونهای تنظیم کردند که بتللوان از آن بلله عنللوان یللک بللرگ

تمامکننده در مذاکرات با روسیه برای جلب موافقت این کشور با قطعنامه  – 1929که بنا بللود معمللار سللنگینترین و
پیچیدهترین رژیم تحریمها علیه یک کشور عضو سازمان ملل باشد -بهره برد؛ و این اتفاقی است که دقیقا رخ داد.

روسها پس از امضای پیمان نیواسللتارت تقریبللا بللدون بحث و حاشللیه ،بلله مللذاکرات دربللاره تللدوین قطعناملله ملحللق

شدند.

یک نکته مهم در اینجللا این بلود کلله آمریکاییهللا بللرای جلب رضللایت اعضللای دائم شللورای امللنیت مجبللور بلله مراعللات
یللک م حظلله ظریللف بودنللد و آن هم اینکلله چللیز زیللادی دربللاره نیت واقعی خللود از اعمللال این تحریمهللا کلله همللان

تقویت جریان فتنه در ایران بود ،نگویند چرا که میدانستند در صورتی که این موضوع آشللکارا بیللان شللود ،آن وقت

همراه کردن بسیاری از کشورها با این تحریمها بشدت دشوار خواهد شد.

به همین دلیل آمریکللا ت ا میکللرد تاکیللد کنللد قطعناملله  1929یللک قطعناملله مرتبللط بللا پروژههللای عللدم اشللاعه و بللا

هدف جلب همکاری ایران در موضوع هستهای است اما همزمان مکررا بلله این موضللوع اشللاره میشللد کلله اقللدامات

اصلی آنهایی نیست که درون قطعنامه مورد اشللاره قللرار گرفتلله بلکلله تحریمهللای اصلللی پس از صللدور قطعناملله و بلله

طور یکجانبه از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی اعمال خواهد شد.

نتیجه همه این ت اها این بود که در نهایت هی ری کلینتون در هفته دوم فروردین اع م کرد  5کشور عضو دائم

شللورای امللنیت پذیرفتهانللد در مللذاکرات دربللاره تحریمهللای ایللران مشللارکت کنند  31و بلله این تللرتیب مللذاکرات بللرای

تدوین پیشنویس قطعنامه آغاز شد.

در کنار ت اها برای راضی کردن  5عضو دائم شورای امنیت ،واشنگتن سعی فللراوانی هم بللرای جلب نظللر  10عضللو
غیردائم شورای امنیت به خرج داد تا آنها را نیز به همراهی با پروژه خللود وادار کنللد .البتلله در این مللورد ،کللار چنللدان

دشوار نبود.

بلله جللز  3کشللور ترکیلله ،برزیللل و لبنللان کلله هللر کللدام دلیللل خللاص خللود را بللرای عللدم مللوافقت بللا تحریمهللای جدیللد

داشللتند ،آمریکللا در جلب نظللر بقیلله اعضللای شللورای امللنیت بللا دشللواری خاصللی روبهرو نبللود .آمریکاییهللا بللا اینکلله

میدانسللتند برزیللل و ترکیلله ،بلله دلیللل دلخللوری شللدید از آمریکللا در مللاجرای نهللذیرفتن مفللاد بیانیلله تهللران ،بلله این
قطعناملله رای نخواهنللد داد امللا هملله ت ا خللود را کردنللد تللا این دو کشللور را وادار کننللد بلله جللای رای مخللالف ،رای

ممتنع بدهند.

به عنوان مثال درباره برزیللل آمریکاییهللا تلویحللا گفتنللد موضللعی کلله برزیلل دربللاره این قطعناملله خواهللد گللرفت نقش

مهمی در بررسی درخواست عضویت دائم آن در شورای امنیت خواهد داشت.
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جیمز روبین ،یکی از دستیاران سابق کلینتون در این باره نوشت:

آمریکا باید به برزیللل بگویللد موضللعی کلله در موضللوع ایللران میگللیرد ،بللرای ت اهللای برزیللل جهت حضللور در کرسللی

دائم شورای امنیت ،سرنوشتساز است32.

نکتهای که نمیتوان این بحث را بدون توجه به آن بلله پایللان بللرد ،این اسللت کلله رژیم صهیونیسللتی هم نقش مهمی

در تمهیللد مقللدمات قطعناملله  1929ایفللا کللرد .مطللابق یللک تقسللیم کللار سللنتی میللان آمریکللا و اسللرائیل ،جنس ایفللای
نقش صهیونیستها در دیهلماسی بینالمللی علیه ایران اغلب به شکل بازی با گزینه نظامی است.

عموما از طریق افزایش و گللاهی هم از طریللق کللاهش تهدیللد نظللامی ،اسللرائیلیها ت ا میکننللد فضللای بینالمللی

علیه ایران را به سمت مطلوب خود سللوق بدهنللد .در واقللع آسللیبپذیری نلله چنللدان منطقی غربیهللا بللویژه اروپللا ،در
مقابللل تهدیللد حمللله بلله ایللران از سللوی اسللراییل ،همللواره یکی از عوامللل تعیینکننللده در کیفیت و زمللان تصللمیماتی

است که این کشورها درباره ایران گرفتهاند.

در آستانه قطعنامه  1929هم به طور کام قابل پیشبینی صهیونیستها سعی کردنللد از طریللق تشللدید لفاظیهللای
نظامی خود ،جهان و بویژه اروپا را از تبعات عدم موافقت با تحریمهای شدید علیه ایران بترسانند .در سللطح رسللمی
 -و در یکی از جللالبترین مللوارد  -افللرایم سللنه ،معللاون وزیللر جنللگ رژیم صهیونیسللتی ،تللاریخی معین بللرای حمللله بلله

ایران تعیین کرد.

وی در خرداد  ،1389پیشبینی کرد اسرائیل تاپیش از نوامللبر سللال جللاری می دی بلله ایللران حمللله خواهللد کللرد .سللنه

گفت:

چنانچلله آمریکللا و متحللدانش در زمینلله اعمللال تحریمهللای فلجکننللده بلله منظللور تضللعیف ارکللان رژیم ایللران اقللدامی

نکنند ،اسرائیل تا پیش از نوامبر سال جاری به ایران حمللله خواهللدکرد .احتمللال ایللران تللا سللال  2011موفللق بلله تولیللد
بمب هسللتهای خواهللد شللد .بنللا بلله دلیللل عملی ،در صللورت عللدم اعمللال تحریمهللای واقعی ،اسللرائیل منتظللر یللک

زمستان دیگر نخواهد ماند33.

مجموعلله این ت اهللا شللرایطی را ایجللاد کللرد کلله خللروجی آن صللدور قطعناملله  1929دقیقللا در روز  25خللرداد 1389

(تقریبا مقارن با سالگرد انتخابات  )88بود؛ قطعنللامهای کلله هللدف اع می آن بللا آنچلله غربیهللا واقعللا از صللدور آن در

سر داشتند ،فرسنگها فاصله داشت.

اصل داستان :دیالکتیک فتنه و تحریم

بللا وجللود ظاهرسللازی بیسللابقه آمریکللا ،اروپللا و اسللرائیل دربللاره هللدف قطعناملله  1929و ت ا بلله ظللاهر وسللیع بللرای
مرتبللط نشللان دادن آن بللا سیاسللت هسللتهای ایللران ،مللرور رونللد تحللولت و مطالعلله مجموعلله اظهللارات و تحلیلهللای

منابع و مقامهای غربی در فاصله زمانی فروردین  89تا روز تصویب قطعنامه ،حاوی نشانههای بسیار روشللنی اسللت
@bonyana

|

Www.Bonyana.com

14

در این بللاره کلله هللدف اصلللی این قطعناملله ایجللاد نللوعی دیالکتیللک (رفت و برگشللت /بللده بسللتان) بللا جریللان فتنلله در

ایران بوده است.

این موضللوعی نیسللت کلله غربیهللا آن را پوشللیده نگلله داشللته باشللند ،اگرچلله تللاکنون طی فرآینللدی کلله میتللوان آن را

نللوعی سانسللور سیسللتماتیک حقیقت خوانللد ،هیچ یللک از تاریخنگللاران برناملله هسللتهای ایللران در اروپللا و آمریکللا ،بلله

اندازه کافی برای استخراج حقایق مرتبط با این موضوع کوشش نکردهاند.

قطعنامه  1929برجستهترین سند در تاریخ هماوردی و رقابت راهبردی ایران و آمریکاسللت کلله نشللان میدهللد عامللل
اصلللی شللکلدهنده بلله سیاسللت آمریکللا دربللاره ایللران ارزیللابی آن از مللوقعیت جریللان غربگللرا در ایللران ،و تنگناهللا،

نیازمندیها و فرصتهای آن است .این اصللل بنیللادینی اسللت کلله میتللوان آن را از همین حللال بلله عنللوان نتیجلله این

پژوهش تلقی کرد.

مقامها ،تحلیلگران و رسانههای غربی به اندازه کللافی دربللاره هللدف این قطعناملله صللریح بللوده و اط عللات در اختیللار

ما گذاشتهاند.

نگاه بلله سللرجمع ادبیللات تولیللد شللده حللول و حلوا این قطعناملله ،تردیللدی در این بللاره بلاقی نمیگللذارد کلله غربیهللا

وقللتی در آغللاز سللال  1389بلله فکللر بللازنگری راهللبرد خللود در قبللال ایللران افتادنللد و سللهس در چللارچوب این بللازنگری

راهبردی ،قطعنامه  1929و به دنبال آن سیلی از تحریمهای یکجانبه کام بیسابقه در جهللان را علیلله ایللران اعمللال
کردند ،در واقع محیط داخلی ایران را هدف گرفته بودند نه برنامه هستهای ایران را.

اگرچه این قطعنامه به طور کامل از هدفگذاریهای خلع س ح و عدم اشاعه خالی نیسللت ولی این هللدفها درواقللع

هدفهای ثانوی آن محسوب میشود .هدف اولی و ذاتی :1929

تقویت جریان فتنه در ایران

افزایش اقبال اجتماعی به سمت آن

کاهش توان مقاومت نظام در مقابل این جریان

بللوده اس للت .این خ صللهترین بیللان ممکن از ن للتیجهای اس للت ک لله تفحص در نی للات واقعی آمریکللا از طللراحی پللروژه

تحریمهللای فلجکننللده علیلله ایللران بلله مللا نشللان میدهللد ولللو اینکلله میدانیم تحلیللل دیالکتیللک میللان جریللان فتنلله و

قطعنامه  1929در واقع بسیار پیچیدهتر از آنی است که ممکن است در ابتدا به نظر برسد.

دستهبندی زیر ،یکی از چند روش متنوعی است که میتواند ابعاد این بدهبستان متقابل را روشن کند.
 -1هدایت فشار تحریم به سمت زندگی روزمره مردم؛ مؤثرترین روش احیای فتنه
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نخسللتین و مهمتللرین اسللتدللی کلله حامیللان تحریمهللای جدیللد در آمریکللا مطللرح و بللا تکیلله بللر آن نتیجلله گرفتنللد کلله

ضرورت دارد در آن مقطع تحریمهای بیسابقه اقتصادی علیه ایران اعمال شود ،این بود که حامیان تحللریم عقیللده

داشتند اگر فشارهای اقتصادی روی زندگی روزمره مردم در ایران متمرکز شود ،نارضایتی ناشللی از آن میتوانللد بللدل

به سرمایه اجتماعی برای جریان فتنه شود.

رویگردانی مردم از جریان فتنه و خالی شدن محسوس خیابانها به طرز عجیبی آمریکاییها را آزار میداد.
رواهای رسانهای و عملیات روانی نیز نتوانسته بود تاثیری بر بیاعتنللایی و بلکلله تنفللر مللردم نسللبت بلله این جریللان

که پس از  9دی روزبهروز تشدید شد ،بگذارد.

در نتیجه آمریکاییها به این جمعبندی رسیدند که وارد کردن فشار اقتصللادی بسللیار شللدید و بیسللابقه تنهللا روشللی
است که میتواند مردم را مجددا به خیابانها کشللانده و سللبد خللالی شللده سللرمایه اجتمللاعی فتنلله را پللر کنللد .تغیللیر

ماهیت رژیم تحریمها از تحریمهای عدم اشاعه به سمت تحریمهای اقتصللادی ،دقیقللا ناشللی از این تحلیللل بللود کلله

جریان فتنه سبز در ایران به رنج کشیدن اقتصادی مردم نیاز دارد.

روزنامه وال استریت ژورنال این موضوع را اینگونه روایت کرده است:

رهبران مخالفان دولت جمهوری اس می میگویند دامنه اعتراضهللای مللردمی را فراتللر بللرده و بللر سیاسللتهای غلللط

اقتصادی محمود احمدینژاد و دولت او متمرکز خواهند کرد.

مهللدی کللروبی کلله در انتخابللات خردادمللاه سللال جللاری حضللور داشللت ،ضللمن اداملله انتقللاد بلله انتخابللات مخللدوا،

سیاستهای ضعیف اقتصادی محمود احمدینژاد را هم زیر سوال برد.

میرحسین موسوی ،دیگر رهبر مخالفان ایران هم خواهان گسترا دامنلله نارضللایتی بلله تمللامی اقشللار جامعلله شللد و

بویژه بر سیاستهای غلط اقتصادی احمدینژاد تاکید کرد34.
نویسنده این مقاله ادامه میدهد:

تحلیلگران میگویند با توجه به سرکوب معترضان ،رهبران مخالفان ت ا میکنند سیاسللتهای خللود را تغیللیر داده
و آن را به فازی دیگر تبدیل کرده و بویژه بر سیاسللتهای اقتصللادی تاکیللد کننللد .تئللودور کاراسللیک  ،35مللدیر بخش
تحقیق و گسترا موسسه تحلیل نظامی خاورمیانلله و خلیج فللارس در دوبی میگویللد«:موضللوع اقتصللاد همیشلله در

بحث مخالفان بوده است اما حال ت ا دارند بیشتر از آن حرف بزنند»36.

این تحلیل بهخوبی نشان میدهد آمریکا نیللاز سللران فتنلله سللبز بلله اینکلله مللردم بلله لحللاظ اقتصللادی تحت فشللار قللرار

بگیرند را به خوبی درک کرده و ت ا کرد در قطعنامه  1929به آن پاسخ بدهد.
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در واقع در آن مقطللع روشللن بلود کلله شللعارهای پیشللین این جریللان از جمللله ادعللای تقلب بلله کلی خاصللیت و کللارایی

خود را از دست داده و اگر فتنهگللران نتواننللد راهی جدیللد بلرای جلب توجلله افکللار عمللومی پیللدا کننللد ،دیگللر شانسللی

برای بقا نخواهند داشت.

بلله این تللرتیب بللود کلله راهللبردی شللکل گللرفت کلله میتللوان آن را بازگشللت از دریچلله اقتصللاد خوانللد ،منتهللا این بللار

آمریکاییها بودند که به نیابت از دوستان داخلی شان بار اجرای این راهبرد را به دوا کشیدند:

اقتصاد بیشللتر و بیشللتر دولللتی شللده ایللران ،زیللر تحریمهللای سللازمان ملللل و آمریکللا بشللدت مللتزلزل و مللنزوی خواهللد

شد .کارشناسان اقتصادی بال رفتن نرخ تورم را ناشی از ولخرجیهای شدید اخیر دولت  37ارزیابی میکنند.

آنهللا هشللدار دادهانللد سوبسللیدهای سللنگین روی مللواد غللذایی و بللنزین کلله قللرار اسللت در  5سللال آینللده کم شللود،

میتواند به افزایش شدید تورم منتهی شود و این میتواند راهی برای ورود مخالفان باشد38.

در واقع ایده اصلی آمریکا این بود که تحریم موثرترین کمکی است که میتوان به فتنه سبز در ایران کرد:

توان گروههای اپوزیسللیون ایللران بللرای تغیللیر رفتللار مقامللات این کشللور کللافی نیسللت .بلله همین علت اسللت کلله غللرب

باید همزمان تهدیدهای چند باره خود در اعمال تحریمهای سخت علیه ایران را نیز به منصه ظهور بگذارد.

در واقع ،تنها با اتخاذ این سیاسللت اسللت کلله میتللوان بللاور کللرد غللرب در زمینلله شللکلگیری صلللح و اسللتیفای حقللوق
بشر در منطقه خاورمیانه جللدی اسللت .بلا این هملله انق ب سللبز ایللران میتوانللد در این ارتبللاط انگللیزه جدیللدی ایجللاد

کند .اپوزیسیون ایران در این میان در ت ا است به اصول خود پایدار بماند.

برخ ف آن دسته از ایرانیان -از جمله ایرانی های تبعیدی به خارج -که همواره و امیدوارانه بر این باورنللد رژیم فعلی

ایران در زمانی قابل پیشبینی سرنگون خواهد شد اما این امید برای اپوزیسیون داخل کشور بیشتر بلله یللک یللاس و

ناامیدی میماند39.

نویس للنده مجل لله ت للایم تصللریح میکن للد دولت اوبام للا ایج للاد ش للکاف می للان م للردم و ح للاکمیت را ه للدف اص لللی خللود از

قطعنامه  1929قرار داده است:

اگرچه تحریمها چندان موثر نبودهاند ،اما دولت اوباما امیدوار است اقدامات جدیدی که منافع طبقه حاکم ایران را

هدف قرار داده ،منجر به بروز شکاف عمیقی میان مردم و حاکمیت شللود ،بویژهکلله جنبش مخالفللان درصللدد اسللت

از معض ت رو به افزایش اقتصادی ،بللرای فربهتللر کللردن و منسللجمتر سللاختن بدنلله مخالفللان رژیم بهللره بگللیرد و این

چالش را تبدیل به فرصت کند40.

عباس می نی هم در بحبوحه تصویب تحریمها ،این موضوع را تایید میکند:

به نظر من این مشکل هیچ راهحل نظامی ندارد .بلله نظللر من کللوتهفکری اسللت کلله تصللور کللنیم این مسللاله راه حلی

نظامی دارد .تنها راهحل این مساله زمانی است که رژیمی دموکراتیک در ایران بر سر کار بیاید .خوشللبختانه بیشللتر
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عناصللر بللرای تحقللق این مسللاله در داخللل ایللران موجللود اسللت و اوضللاع بینالمللی مطلللوب و حمایتهللای بینالمللی

میتواند کمک کند تا این عناصر قویتر ظاهر شوند41.

جللان بولتللون کلله تللا زمللان صللدور قطعناملله  1835نماینللده آمریکللا در سللازمان ملللل و مذاکرهکننللده ارشللد در تللدوین

تحریمها بود ،به روشنی میگوید این فتنه  88در ایران بود که گزینه تحللریم ایللران را کلله بیش از دو سللال از دسللتور
کار خارج شده بود ،مجددا به روی میز برگرداند .بولتون میگوید:

مللا بایللد درک کللنیم کلله این مسللابقه بین ایللران اسللت کلله میخواهللد بلله توانللایی تسلللیحات هسللتهای دسللت یابللد و

تحریمهللایی کلله میخواهللد این رونللد را آهسللته کنللد .رئیس جمهللور آمریکللا گفتلله اسللت میخواهللد فشللارها بلله ایللران

افزایش یابد تا گام به گام اتفاقی که میافتد م حظه شللود .ایرانیهللا منتظللر این افللزایش فشللار نیسللتند .آنهللا در دو

سال گذشته زیاد تحت فشار قرار نگرفتند .ایرانیها بسیار به خللط انتهللای دسللتیابی بلله تسلللیحات هسللتهای نزدیللک

شدند و تحریمها نیز در پشت سر جا مانده است42.

اشاره جللان بولتللون بلله رونللد طی شللده بین سللالهای  1387تللا  1389اسللت .شللورای امللنیت ،آخللرین قطعناملله تحللریم

علیلله ایللران بللا نللام  1835را در سللال  1387صللادر کللرد 1835 .پنجمین قطعنللامهای بللود کلله بللا صللحنهگردانی دولت

آمریکا در فاصله سالهای  84تا  87علیه ایران صادر شد.

در بهار ( 1387یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران) ارزیابی آمریکا این بللود کلله رژیم تحریمهللا در

کند کردن روند برنامه غنیسازی ایران ناموفق بوده است .روزی که اولین قطعنامه در فوریه  2007علیه ایران صللادر

شد ،ایران تنها  164ماشین در نطنز داشت اما روزی که پنجمین قطعناملله صللادر میشللد ایللران حللدود  8000ماشللین
در نطنز نصب کرده بود.

معنای این اتفاق از دید استراتژیستهای آمریکایی این بود که اگر هدف تحریمها کند کردن برنامه هستهای ای للران
بوده ،در تحقق این هدف ناکللام مانللده اسللت .در واقللع ،در آن مقطللع کارآمللدی گزینلله تحللریم عمیقللا زیللر سللوال رفتلله

بود.

این ارزیابی ،همزمان بود با افللزایش شللدید نیللاز منطقهای آمریکللا بلله ایللران (کلله منجللر بلله مللذاکرات مسللتقیم ایللران و

آمریکا درباره عراق شد) از یک سو ،و از سللوی دیگللر ،اطمینللان نسللبی نسللبت بلله اینکلله وضللعیت داخلی ایللران کللام

باثبات است.

نتیجلله تللرکیب این عوامللل بللا هم این شللد کلله درسللال  87نللوعی چللرخش راهللبردی در اسللتراتژی آمریکللا دربللاره ایللران

ایجاد شد .نخست خاویر سولنا در بهار  87به ایران آمد و طرحی به ایران ارائه کرد که در آن بللرای اولین بللار تعلیللق
غنیسازی از فهرست پیششرطهای مذاکره با ایران حذف شده و در خواست فریز (عدم گسترا تاسیسللات) جللای

آن را گرفته بود.
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دوم ،آمریکاییها که تا آن زمان به دلیل عدم تعلیق تاسیسات غنیسازی در مللذاکرات بللا ایللران شللرکت نمیکردنللد،

تصمیم گرفتند برای اولین بار مستقیما در مذاکرات با ایران حاضر شوند .در واقع مقاومت حدودا  2/5ساله ایللران،
آمریکا را وادار کرد راهبرد یک مسیره فشار را موقتا کمرنگ کرده و یک راهبرد تعاملیتر را به جای آن بنشاند.

مذاکرات ژنو  1در اول اکتبر ( 2008پاییز  )1387در چارچوب این راهللبرد جدیللد انجللام شللد و ویلیللام برنللز معللاون وزیللر

خارجه آمریکا به نمایندگی از این کشور –برای اوین بار -مسللتقیما در آن شللرکت کللرد .دیهلماتهللایی کلله بللا موضللوع

مرتبط بودهاند مکررا برای نویسنده گفتهاند که نماینده آمریکا در آن مذاکرات مودبترین عضو جلسه بود.

در مذاکرات ژنو  1که براساس طللرح خللرداد  87سللولنا انجللام شللد تصللمیم گرفتلله شللد دور بعللدی مللذاکرات یللک مللاه

دیگر یعنی اول نوامبر برگزار شود .اینجا بود که همه چیز ناگهان دگرگون شد .تیم غربی که تا آن زمان حریصانه در

پی مذاکره و توافق با ایران بود ،به یکباره میز مذاکره را ترک کرد و تا یک سال بعد از آن بازنگشت.

مللذاکرات ژنللو  2کلله قللرار بللود یللک مللاه بعللد برگللزار شللود ،یللک سللال بعللد در اول اکتللبر  2009برگللزار شللد .آن زمللان این
پرسش به طور جدی وجود داشت که چه چیز به یکباره رفتار مذاکراتی غربیها را تغییر داد و مللذاکرات را در زمللانی

چنین طولنی به تعطیلی کشاند؟

پاسللخ این پرسللش را محمللدعلی ابطحی در اعترافللاتش (پس از دسللتگیری در فتنلله  )88داده اسللت .ابطحی از قللول

مهدی هاشلمی میگویللد این اصل ح طلبللان بودنللد کلله بلله اوبامللا پیغللام دادنللد تلا زمللان انتخابللات ریاسللت جمهللوری در
ایللران صللبر کنللد و مطمئن باشللد در این انتخابللات دوسللتانش در ایللران بلله جللای دولت محمللود احمللدینژاد سللر کللار

خواهند آمد.

ظاهرا آمریکا که سخت احساس ضعف میکرد و در حللال گللرفتن یللک تصللمیم تلاریخی بللرای کوتللاه آمللدن در مقابلل

ایران بود ،این پیام را عمیقا جدی گرفت و ت ا کرد با کمک به پللروژه تبللدیل انتخابللات بلله کودتللا از فروغلطیللدن در

بات ق امتیازدهی به ایران اجتناب کند.

تعبیری که من همواره در این باره به کار بردهام این است که آمریکاییها به مدت یک سال مذاکراتی را که عمیقللا

بلله آن نیللاز داشللتند تعطیللل کردنللد تللا بلله فتنلله  88در ایللران زمللان بدهنللد و انللرژیای را کلله بایللد در این مللدت صللرف

مذاکره با ایران میشد صرف تقویت فتنه کنند.

فتنه  88یک گزینه بسیار مهم به نام «بیثباتی داخلی» در سبد خالی شده گزینههای آمریکا علیلله ایللران قللرار داد

و طللبیعی بللود کلله آمریکاییهللا بلله هیچوجلله نمیخواسللتند بللدون امتحللان کللردن این گزینلله ،بلله دیهلماسللی در مقابللل

ایران ادامه بدهند.
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وقللتی جللان بولتللون دربللاره از روی مللیز کنللار رفتن گزینلله تحللریم بلله مللدت دو سللال سللخن میگویللد ،در واقللع بلله این

رویللدادها اشللاره دارد .نگللاهی بلله این رونللد تللاریخی ،هیچ تردیللدی در این بللاره بللاقی نمیگللذارد کلله فتنلله اول گزینلله

تحریم را که از روی میز برداشته شده بود مجددا به روی میز آورد و ثانیا مللاهیت تحریمهللا را از حوزههللای هسللتهای

و عدم اشاعه دور کرده و به سمت تحریمهای فلجکننده ناظر به زندگی اقتصادی روزمره مردم نزدیک کرد.

در واقع سادهاندیشی محض است اگر کسی تصور کند خیانت فتنه  88صرفا آتش زدن تعدادی سللطل آشللغال در

یکی ،دو شهر ایران بوده است.

خیانت اصلی فتنه آن بود که استراتژی فشار بر ایران را کلله ناکارآمللدی آن اثبللات شللده و تللا حللد قابللل تللوجهی از روی

میز برداشته شده بود ،مجددا هم احیا کرد و هم به سمت خطرناکترین حوزههای اقتصادی سوق داد.

«کنث کاتزمن» کارشناس ارشد تحریمها و مشاور کنگره آمریکا موضوع را اینگونه جمعبندی کرده است:

این اجمللاع وجللود دارد کلله تحریمهللا در تقللویت کسللانی کلله همچنللان فکللر میکننللد رژیم ایللران بایللد روابللط خللود را بللا
جهللان خللارج حفللظ کنللد ،اینکلله ایللران نبایللد خللود را مللنزوی کنللد و اینکلله نبایللد بلله کشللوری مطللرود تبللدیل شللود نقش

دارند .اخت فنظری که وجود دارد بر سر این موضوع است که آیا بایللد ایللده تعامللل را کنللار گذاشللت و فقللط تحللریم،

مجازات و محدود کردن را دنبال کرد یا اینکه همزمان با تحریمها باید به دنبال راههایی بللرای تعامللل بللا رژیم کنللونی

بود43.

 -2جلوگیری از رکود فتنه سبز با ابزار تحریمهای اقتصادی علیه مردم

در فاصله فروردین تا خرداد  ،1389همزمان با شروع و تقویت گفتمان تحریم در محافل غربی ،یکی از نگرانیه للایی
که آشکارا ابللراز میشللد این بللود کلله جنبش سللبز در ایللران در حللال افللول اسللت و بایللد بللرای جلوگللیری از این موضللوع

راهی پیدا کرد .این امر به تدریج به یکی از قدرتمندترین انگیزههای اعمال تحریمهللای اقتصللادی شللدید علیلله ایللران

تبدیل شد.

کاتزمن میگوید:

اکنون بخشی از مشکل ممکن است درگیر شدن ایران با جنبش اپوزیسیون داخلی باشد .موقعیت سیاسللی داخلی

ایران به دنبال انتخابات جنجالی ژوئن گذشته اکنون عاملی جدید در محاسبات به شللمار میرود .این مسللأله زمللانی
که مراسم تحلیف باراک اوباما برگزار شد و او این رویکرد تازه را مطرح کرد وجود نداشت ،اگرچه جنبش اپوزیسیون
در چنللد مللاه گذشللته تللا حللدودی خللاموا شللده اسللت امللا این مسللأله هنللوز یللک عامللل تعیینکننللده اسللت و شللما در

لیحه کنگره علیه ایران قطعا شاهد آن هستید44.

بللویژه ،یکی از رواهللایی کلله غربیهللا دربللاره کارآمللدی آن در احیللای جنبش رو بلله مللوت سللبز تقریبللا هیچ تردیللدی
نداشتند این بود که دولت در ایران در حالی که مجبللور بلله پللرداخت یارانلله نقللدی بلله ملت اسللت دچللار بحللران درآمللد
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شود و این به نوبه خود جنبش سبز را در موقعیت بهتری برای انتقاد از نظام قرار داده و به این ترتیب به احیللای آن

کمک کند.

یک پژوهشگر ارشد اروپایی در این باره گفته است:

مسللأله حللذف یارانههللا حللوزه سیاسللی در ایللران را مللورد حمللله قللرار داده اسللت .محافظهکللاران میللانهرو از پیامللدهای

تورمی چنین سیاستی نگران هستند و این درحالی است که سبزها بدون شک امیدوارند این تللدابیر بلله جنبشهللای

اعتراضی بیشتر که بتواند آنها را بار دیگر احیا کند منجر شللود .در این شللرایط اسللت کلله کشللورهای غللربی بلله تحللریم

های جدید اقتصادی علیه ایران فکر میکنند45.

یکی از رواهایی که آمریکاییها تصور میکردند با ضریب اطمینللان بللال در احیللای فتنلله موفللق خواهللد بللود ،چللیزی

است که خود آن را تشدید به هم ریختگی داخلی ایران میخواندند.

پیش از صللدور قطعناملله  1929منللابع آمریکللایی این موضللوع را فللاا کردنللد کلله آمریکللا قصللد دارد ب فاصللله پس از

صدور قطعنامه ،تحریمهای یکجانبه بسیار شدیدی را علیه ایران اعمال کنللد کلله قطعللا محیللط داخلی ایللران را درگللیر

التهابی جدی خواهد کرد.

این منابع تشدید این به هم ریختگی را یکی از هدفهای اصلی این قطعنامه اع م کردند:

تحریمهللای خصوصللی و یکجانبلله واقعللا گزنللده و آزاردهنللده خواهللد بللود .فللرار ایللران از این فشللارها هم فضللا را بللرای

فشارهای بعدی آماده میکند.

یک مقام رسمی میگوید« :اگر فقط روی اجرای بد تحریمها تمرکز کنید ،شاید نتوانید تاثیر آن را ببینید ولی به هر

حال ،برهم زده شدن رفتار طرف تحت فشار و محیط داخلی آن را میتوانید م حظه کنید»46.

بر این اساس ،تحریمها به گونهای برنامهریزی شده بود که آمریکا از تللاثیر شللدید آنهللا تقریبللا بلله طللور کامللل مطمئن

شود:

تحریمهای جدید علیه ایران در صورت اجرایی شدن تأثیر قابلم حظهای بر جمهوری اس می ایران بللر جللای خواهللد

گذاشت47.

 -3فتنه  88؛ کمک راهبردی به آمریکا برای اجماعسازی جهانی علیه ایران

در حین ت ا برای کشف دیالکتیک متقابل فتنه و تحریم ،به سرعت روشن میشود یکی از مهمتللرین کمکهللایی

کلله فتنلله  88بلله اسللتراتژی خصللمانه آمریکللا علیلله ایللران کللرد این بللود کلله آمریکللا را در مللوقعیت بسللیار بهللتری بللرای
توطئهچینی علیه ایران در سطح بینالمللی قرار داد.
@bonyana

|

Www.Bonyana.com

21

آمریکاییها این فرصت را کام مغتنم شمردند و از آن برای متقاعد کردن بسیاری از کشورهای جهللان بللرای اعمللال

تحریمهایی که برخی از آنها آشکارا ضد انسانی بود ،استفاده کردند.

هیچ تردیللدی وجللود نللدارد کلله اگللر فتنلله  88بلله معنللای متهم کللردن دروغین نظللام بلله تقلب و همچللنین اردوکشللی

غیرقانونی خیابانی رخ نداده بود آمریکا هرگز در موقعیتی قرار نمیگرفت که بتواند تحریمهایی حتی شبیه بلله آنچلله

در قطعنامه  1929و تحریمهای یکجانبه آن آمده را علیه ایران اعمال کند.

این فتنه  88بود که به آمریکا جرأت و توان چنین جنایتی را علیه ملت ایران اعطا کللرد .هی ری کلینتللون وزیللر وقت
خارجه آمریکا یکی از کسانی است که به صراحت و در همان مقطع درباره این موضوع سخن گفته است.

کلینتون در گفتوگو با روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در دفللتر بللزرگش در واشللنگتن شللرح میدهللد کلله فتنلله 88

چگونه به آمریکا مجال داده تا استراتژی خصمانه خود علیه ایران را بر تکیهگاهی جدید استوار کند:

آنچه طی سال گذشته در ایران شاهد آن بودهایم این است که تعداد هر چه بیشتری از کشورها به همان نتیجهای

میرسند که آمریکا رسللیده اسللت و آن اینکلله ایللران مجهللز بلله تسلللیحات هسللتهای بللرای منطقلله و فراسللوی ان بسللیار
خطرنللاک و بللر هم زننللده ثبللات اسللت .هللدف از تحریمهللا متقاعللد کللردن ایللران بلله آغللاز مللذاکرات واقعی مبتللنی بللر

حسننیت درباره برنامه هستهای آن است48.

 -4کاهش توان مقاومت ایران؛ نتیجهگیری راهبردی آمریکا از فتنه 88
درک آمریکللا از تغیللیرات در وضللعیت قللدرت ملی ایللران در اثللر حللوادث سللال  88از جمللله مهمتللرین عللواملی بللود کلله
آمریکا را متقاعد کرد باید اعمال تحریمهای فلجکننده اقتصادی علیه ایران را در دستور کار خود قرار دهد.

ارزیابی آمریکا در ابتدای سال  1389این بود که تحولت سللال  88روابللط مللردم و نظللام را بشللدت بحللرانی کللرده و در
نتیجه دیگر حمایت سابق از برنامه هستهای در میان مردم وجود ندارد.

کللاهش حمللایت مللردم از تصللمیمات نظللام در حوزههللای امللنیت ملی بللویژه موضللوع هسللتهای از نظللر آمریکللا بلله این

معنللا بللود کلله تللوان مقللاومت ایللران در مقابللل فشللارها هم افت کللرده و در نتیجلله اگللر فشللارها تشللدید شللود میتللوان

امتیازهای بسیار بزرگی از ایران گرفت.

مارک والس از مقامهای وزارت خارجه آمریکا در دوره ریاستجمهوری جللورج بللوا کلله در آن تللاریخ ریاسللت پللروژه

«اتحاد علیه ایران هستهای» را به عهده داشت ،میگوید فتنه  88ایران را در سراشیبی قرار داده که آمریکا بایللد از

آن استفاده کند:

@bonyana

|

Www.Bonyana.com

22

تشدید تحریمها میتواند ایران را منزوی کند .ما با روندی تدریجی روبهرو هستیم که در حللال شللدت گللرفتن اسللت.

ما شاهد آن هستیم که حکومت ایران بر روی سراشیبی تندی ایستاده است و اگر شرکتهای بیشتری روابللط خللود

را قطع کنند ایران به خدمات بینالمللی کال و سرمایه دسترسی نخواهد داشللت و بللا مشللکلی واقعی روبهرو خواهللد

شد49.

روزنامه سعودی الشرقالوسط با ذوقزدگی در استقبال از یکی از بیانیههای میرحسین موسوی کلله بینهللایت شللبیه

یکی از اظهارات جو بایدن ،معاون رئیسجمهور آمریکا بوده ،مینویسد:

به طور قطع ایللران در داخلل و خللارج رو بلله ضللعف و تحلیللل اسللت.نظللام ایللران مللنزوی اسللت و بللرای ایسللتادگی زمینلله

داخلی محکمی ندارد .جو بایدن ،معاون رئیسجمهور آمریکا چه خوب گفت که نظام تهران شللکننده شللده اسللت و

بیش از هر زمان دیگری در مقابل ملتش و در منطقه منزوی شده است .میرحسللین موسللوی هم گفتلله اسللت نظللام

در بحران قرار دارد50.

عباس می نی یکی از مشاوران دولت آمریکا در امور ایران ،حتی بیانیلله تهللران را ناشللی از ت ا کشللور بللرای کاسللتن

از فشارهای خارجی ارزیابی میکند؛ آن هم در حالی که ایران از حیث داخلی تحت فشار است:

اینکه ایران برای اولین بللار پیشللنهاد مبادللله سللوخت را سللال گذشللته پس از قیللام گسللترده مللردم داد تصللادفی نبللود،

زیرا ایران خود را بسیار مستاصل میدید و میخواست با این کار و پیشنهاد قراردادی برای تبللادل سللوخت هسللتهای

از فشارهای بینالمللی علیه خود بکاهد .حال که ایللران بلله سللالگرد انتخابللات  12ژوئن نزدیللک میشللود و رژیم ایللران
سرکوب جنبش سبز را افزایش داده است ،میخواهد با طرح توافق تبادل سوخت دوبللاره چهللرهای مثبت از خلود در

سللطح بینالمللی نشللان دهللد و از فشللارهای بینالمللی بکاهللد و مجبللور نباشللد هم در جبهلله داخللل و هم در جبهلله

بینالمللی تحت فشار باشد51.

در واقع ،اگر از منظر مذاکراتی به موضوع بنگریم فتنه  88کام به آمریکا اطمینان داد قدرت چانهزنی ایران عمیقا

کاهش پیدا کرده است.

وقتی این ارزیابی شکل گرفت ،دو اتفاق به دنبال آن رخ داد؛ نخست ،آمریکا پیشنهادهای جذابی را که در انتهللای

سال  87رسما به ایران ارائه کرده بود با عجله از روی میز برداشللت و دوم ،بلله سللمت اعمللال فشللارهایی حللرکت کللرد
که تا قبل از آن حتی در مخیلهاا هم نمیگنجید.

ماریو لیول ،تحلیلگر امور ایران در واشنگتن در این باره به تلویزیون الجزیره میگوید:

معتقدم نظام ایران در حللال حاضللر در وضللعیت چللانهزنی بسللیار ضلعیفی بلله سللر می بللرد و اگلر بللا آنهللا برخللورد نکللنیم
تصور خواهند کرد از طریللق بلللوف زدن پللیروز خواهنللد شللد و البتلله این شللیوه بسللیار خطرنللاکی بللرای جهللان اسللت؛ در

صورتی که در برابر ایران در پیش بگیرد52.
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یک منبع دیگر میگوید آمریکا به این نتیجه رسیده اسللت کلله پشللتوانه مللردمی سللابق دربللاره برناملله هسللتهای ایللران

دیگر وجود ندارد:

حمللایت مللردمی از برناملله هسللتهای ایللران رو بلله کللاهش اسللت .هللر وقت کلله ایللران در گذشللته بللا بلنللدپروازی هللای
هسللتهای خللود زنللگ خطللر را در غللرب بلله صللدا درآورده قللادر بللوده اسللت از حمللایت گسللترده داخلی در این خصللوص

برخوردار شود ،حلتی منتقللدان و مخالفللان دولت محمللود احمللدینژاد ،رئیسجمهلور ایللران از حللق ایللران بللرای توسللعه

فناوری هستهای دفاع کردهاند .اما اینک این نارضایتی فزاینده وجود دارد کلله برناملله هسللتهای کلله در گذشللته مللورد
حمللایت مللردم بللود در مواجهلله بللا سللوءمدیریت اقتصللادی و تحریمهللا ،مللردم را از نیازهللای اولیلله و ضللروری آنهللا دور

میسازد53.

یک ارزیللابی بسللیار رادیکللال هم کلله نقش مهمی در سللرمایهگذاری آمریکللا روی پلروژه تحریمهللای فلجکننللده داشللت،

این بللود کلله بللرخی در آمریکللا میگفتنللد مللردم ایللران بلله جللایی رسللیدهاند کلله بیش از آنکلله غللرب را مقصللر مشللک ت

اقتصادی بدانند ،دولت و نظام را مقصر خواهند دانست.
دیلی تلگراف مینویسد:

ایرانیها بیش از آنکه تحریمهای آمریکا را ریشه مشک ت اقتصادی بدانند دولت را مقصر میدانند54.

 -5فتنهگران؛ شریک راهبردی پروژه فتنه در داخل ایران

یللک نکتلله بسللیار اساسللی کلله یکی از مقامهللای آمریکللایی کلله معمللار تحریمهللای ایللران خوانللده میشللود بلله آن اشللاره
میکنللد این اسللت کلله هیچ یللک از فشللارهایی کلله بلله ایللران وارد میشللود – از جمللله تحریمهللا  -بلله خللودی خللود چللیز

مهمی نیست و ایران توان مقاومت در مقابل همه آنها را دارد.

استوارت لوی ،معاون وقت وزارت خزانهداری آمریکللا در امللور تروریسللم و اط عللات مللالی میگویللد :مهمتللرین اتفللاقی

که رخ داده این است که آمریکا تصور میکنللد تحریمهللا بللا اوضللاع سیاسللی آشللفته ایللران تللرکیب خواهللد شللد و این

چیزی است که آمریکا به آن امید بسته است.
لوی در یک اظهارنظر بسیار مهم میگوید:

هیچکدام از این اقدامات چندان اهمیتی ندارند ،در عین حال اگر روند کلی را با توجه به افللزایش انللزوای سیاسللی و

وضعیت داخلی ایران تحلیل کنیم ،این اقدامات میتوانند بسیار مهم باشند55.

یک جنبه دیگر این موضوع این است که آمریکللا پس از فتنلله  88تصلور کللرد شللریکی در ایللران وجللود دارد کلله فشللار
تحریمها را از طریق تولید ادبیات سازا به محیط داخلی ایران ترجمه خواهد کرد.
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کیم هولمز  56رئیس بنیاد هریتیج در همان ایام در مقالهای نوشت:

البته تحریم به تنهایی کافی نیست .همچللنین بایللد دیهلماسللی عمللومی را بلله نقض حقللوق بشللر متمرکللز کللنیم .نظللام
جمهوری اس می به اندازه کافی درون کشور بی اعتبار شده و بر این نقطه ضعف باید فشار وارد کرد.

آمریکللا بایللد بلر کمکهللای نظللام جمهللوری اسل می بلله تروریسللم تاکیللد کللرده و در حلد گسللتردهای آن را اع م کنللد و

اطمینان یابد مردم ایران این پیام را میشنوند.

اکنون خیلی از ایرانیها همانی را میخواهند که ما میخواهیم :برقراری دموکراسللی و حکومللتی بللدون فسللاد کلله بلله

حقوق مردمش احترام میگذارد.

میتوانیم با کمک به وبسایتهای خارج از کشور ،به آنها فنللاوری لزم بللرای گللذر از فیلترینللگ و سانسللور را بللدهیم و

باید همان حمایت و کمک مخفیانهای که در همبستگی با مردم لهستان در جریان جنگ سللرد داشللتیم را بلله مللردم

ایران بدهیم57.

نوع دیگر نگاه به مسأله استفاده از تعبیری است که آمریکاییها در آستانه تصویب قطعنامه  1929آن را با اشللتیاق

تمام به کار میبردند .آن تعبیر این بود که فشار اقتصادی شدید نزاع سیاسی در ایللران را بللا نللزاع اقتصللادی تکمیللل

خواهد کرد.

«تللیری کوویللل» پژوهشللگر ارشللد امللور راهللبردی مرتبللط بللا ایللران در مرکللز مطالعللات اسللتراتژیک فرانسلله کلله صللاحب

مقالت و تالیفات مهمی درباره ایران است ،این موضوع را اینگونه توضیح میدهد:

در واقع به نظر میرسد ایران در مبارزه سیاسللی داخلیاا بللا ورود مبللارزه بلله میللدان اقتصللادی وارد مرحللله جدیللدی

شده است .به این ترتیب جنبش سبز از چندی پیش بشدت از سیاستهای اقتصللادی دولت کنللونی انتقللاد خواهللد
کللرد .این راهللبرد احتمللال بللا این هللدف صللورت میگللیرد کلله پایلله حمللایت از این جنبش بللا جللذب طبقلله کللارگری کلله

تاکنون تا حدی از این جنبش دور بودهاند گستردهتر شللود .بلله طللوری کلله طبقلله کللارگری تللاکنون هیچ اعتصللابی را در

حمایت از جنبش سبز انجام نداده است58.

گردا کاری که کوویل پیشنهاد میدهد چندان پیچیده نیست ولی بسیار مهم است .او میگوید روا کار اینگونلله
اسللت کلله غللرب فشللار اقتصللادی سللنگین وارد میکنللد ،وضللع اقتصللادی مللردم در ایللران بلله سللرعت و بشللدت تخللریب

میشود ،سهس جنبش سللبز و سللران آن شللروع بلله انتقللاد جللدی و پیگللیر از وضللعیت اقتصللادی مللردم میکننللد و این

برای آنها سرمایه اجتماعی خلق خواهد کرد.

از مقطعی به بعد ،وقتی وضعیت اقتصادی مردم کام به وضعیت قرمز رسید ،آنهللا مجللددا بلله فراخوانهللای سللران

فتنه برای حضور در خیابان پاسخ خواهند داد و این جنبه خیابانی فتنه  88را هم احیا میکند.
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وقتی مردم به خیابان آمدنللد ،دیگللر مهم نیسللت کلله دلیللل بلله خیابللان آمللدن آنهللا کللام اقتصللادی بللوده اسللت یللا نلله،

آنللوقت اتفللاقی کلله میافتللد ،این اسللت کلله مللردم شللعارهای سیاسللی جنبش سللبز را هم خواهنللد پللذیرفت و بللا آن

همراهی خواهند کرد.

 -6تحریم؛ مجازات مقابلهکنندگان با فتنه  88در ایران

یکی از سخنان بسیار جالبتوجه آمریکاییها درباره قطعنامه  1929که حاوی صللراحتی عجیب اسللت ،این اسللت کلله

این قطعنامه اساسا صادر شده تا کسانی را در ایران مجازات کند که فتنه  88را سرکوب کردهاند.

نکته کلیدی این است که این اظهللارنظر نلله از جللانب رسللانهها و تحلیلگللران آمریکللایی بلکلله از سللوی جللان لیمللبرت،

مقللام مسللؤول مللیز ایللران در وزارت خارجلله آمریکللا کلله در واقللع مسللؤول پرونللده ایللران در دولت این کشللور محسللوب

میشد ،بیان شده است.
لیمبرت میگوید:

مسللأله این نیسللت کلله مللردم ایللران ضللرر بکننللد ،هللدف از این اقللدامات حمللایت از مللردم ایللران اسللت و تحریمهللا بلله

کسانی که با مردم ایران با خشونت و از طریق غیرانسانی رفتار میکنند ضرر میرساند و آنها را مجازات میکنللد ،نلله

به خود مردم ایران59.

ترکیب این دادهها با یکدیگر تردیدی در این بللاره بللاقی نمیگللذارد کلله رابطلله میللان فتنلله  88و تحریمهللای فلجکننللده
اقتصادی که پس از آن از سوی آمریکا و اروپا علیه ایران اعمال شد ،از یک سللو یللک رابطلله علّی و معلللولی اسللت بلله

این معنللا کلله فتنلله علت تحریمهللا بللوده واگللر فتنلله  88رخ نمی داد بللدون تردیللد آمریکاییهللا نلله میخواسللتند و نلله
میتوانستند به سمت اعمال چنین رژیم بیرحمانهای از تحریمها علیه مردم ایران حرکت کنند.

از سللوی دیگللر این رابطلله دیللالکتیکی اسللت یعللنی فتنلله و تحللریم متقللاب بلله هم خللدمات گرانبهللایی کردهانللد .فتنلله

شللرایطی را ایجللاد کللرد کلله آمریکللا بتوانللد یللک رژیم جنایتکارانلله از تحریمهللا را بللا اجمللاع مصللوب کنللد و بعللد بلله اجللرا

بگذارد و تحریم هم به نوبه خود سعی کرد آتش فتنه را شعلهور نگه دارد و برای آن سرمایه اجتماعی خلق کند.

به همین دلیل ،در همه سالهای پس از  1389نللوعی همزیسللتی کامللل میللان فتنلله و فشللار خللارجی بللویژه تحریمهللا

وجود داشته و فتنهگران هرگز حتی یک بار بلله طللور اساسللی بللا تحریمهللا مخللالفت نکللرده و بللرای رهللا شللدن کشللور از

چنگال آن نکوشیده اند.

در واقع همانطور که در سند تام ت راهبردی حزب مشارکت به صللراحت نوشللته شللده ،جریللان اصل حطلب همللواره
فشللار خلارجی بللر نظللام را فرصللتی بلرای خلود میدانللد کلله میتوانللد بلر تللوان چلانهزنی آن در مقابللل نظللام بیفزایللد و بلله

همین دلیل هرگز راضی به قطع کامل این فشارها نبوده است.
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 -7سبزها دست به دامن آمریکا میشوند

اما شاید جالبترین سندی که ارتباط میان فتنه سبز و تصمیم غرب برای اعمال تحریمهای اقتصادی علیلله ایللران را

آشللکار میکنللد ،ت شللی اسللت کلله محسللن مخملبللاف در سللفری کلله اواخللر سللال  1388بلله عنللوان نماینللده میرحسللین

موسوی به آمریکا داشت برای اعمال تحریمها به عمل آورد.

بنا بر گزارا جی سالمون ،خبرنگار امللور ایللران در روزناملله والاسللتریت ژورنللال ،مخملبللاف در این سللفر بلله صللراحت

اع م میکند جنبش سبز در ایران از اعمال تحریمهای هدفمند اقتصادی حمایت میکند.
این روزنامه  20نوامبر  2009مینویسد طی بازدید مخملباف از واشنگتن:

آقای مخملبللاف کلله سللخنگوی کاندیللدای ریاسللتجمهوری ایللران میرحسللین موسللوی اسللت بلله اوبامللا پیللام داده اسللت
پشللتیبانی علللنی خللود را بللرای نیروهللای دموکراتیللک در ایللران افللزایش داده و بلله فشللارهای مللالی بللر سللهاه پاسللداران

بیفزایللد .آقللای محسللن مخملبللاف اع م کللرده اسللت جنبش سللبز ایللران از تحریمهللای اقتصللادی هدفمنللد پشللتیبانی

میکند.

وال استریت ژورنال ،به نقل از مخملباف مینویسد:

مللا بلله تحریمهللای اقتصللادی کلله فشللار را بلر ایللران زیللادتر میکنللد محتللاجیم .مللا میخلواهیم اوبامللا بگویللد او پشللتیبان

دموکراسی است .اگر چنین نگوید طرفداران خود را در ایران از دست خواهد داد60.

این درخواست مخملباف که دقیقا در آغاز مباحثات در آمریکا درباره ضللرورت اعمللال تحریمهللا بلله منظللور حمللایت از

سللبزها در ایللران بیللان شللده ،بیتردیللد نقشللی بسللیار جللدی و تعیینکننللده در نهاییشللدن تصللمیم آمریکللا در این بللاره

داشته است.

هفتهنامه آمریکایی تایم هم در همان مقطللع ،در مقللالهای بللا عنللوان «سللبزها دسللت بلله دامن آمریکللا میشللوند» بلله

قلم رابین رایت ( 23نوامبر  )2009از قول مخملباف مینویسد:

اعمللال تحریمهللای اقتصللادی بللاعث خواهللد شللد ایللران متوجلله شللود جهللان نسللبت بلله آنچلله در این کشللور میگللذرد

بیتفاوت نیست61.

روزنامه وال استریت ژورنال در همان تاریخ نوشت :حضور مخملباف به نمایندگی از موسوی در آمریکا و درخواست

وی بللرای اعمللال تحللریم علیلله ایللران بلله بللرخی اخت فنظرهللا و مباحثللات کلله در آمریکللا دربللاره مفیللد بللودن یللا نبللودن

تحریمها شکل گرفته بود ،خاتمه داد.

این روزنامه مینویسللد :مهمتللرین سللوال در آن مقطللع در آمریکللا این بلود کلله آیللا تحریمهللا بلله جنبش سللبز در ایللران

کمک میکند یا خیر .برخی ظاهرا عقیده داشتهاند ممکن اسللت این تحریمهللا بلله معنللای وابسللتگی جنبش سللبز بلله
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آمریکللا تفسللیر شللود امللا حضللور مخملبللاف (نماینللده میرحسللین موسللوی) در واشللنگتن و درخواسللت صللریح او بللرای

اعمال تحریمها بر مردم ایران همه این تردیدها را از بین برد و آمریکاییها را مطمئن کرد جنبش سللبز تحللریم را بلله

نفع خود میداند.

این شاید صریحترین کدی است که میتوان آن را درخواست فتنهگران از آمریکا بللرای تحللریم ملت ایللران نامیللد .در

واقللع بلله نللوعی میتللوان گفت جریللان فتنلله پس از  9دی  88تصللمیم گللرفت از مللردم ایللران انتقللام بگللیرد و بللرای این
انتقللامگیری راهی بهللتر از آن نیللافت کلله آمریکللا را متقاعللد کنللد سللنگینترین تحریمهللای ممکن را علیلله این مللردم

اعمال نماید.

از دیللد فتنهگللران ،مللردم بلله سللبب رویگللردانی از آنهللا بایللد هللزینهای سللنگین میپرداختنللد و این هزینلله نمیتوانسللت
چیزی جللز اعمللال شللکنجه بیرحمانلله و بلندمللدت اقتصللادی بللر آنهللا باشللد .دقیقللا بللا همین مللاموریت بللود کلله افللرادی

مانند مخملباف به آمریکا اعزام شدند تا به این کشور یادآوری کنند وقت عمل فرارسیده است.

میرحسین موسوی هرگز انکار نکرد که محسن مخملباف به نماینللدگی از او بلله واشللنگتن رفتلله و درخواسللت تحللریم

ملت ایللران را کللرده اسللت .قطعناملله  1929و تحریمهللای یکجانبلله مابعللد آن یللک پللروژه مشللترک میللان جریللان فتنلله و

آمریکا بود.

فتنهگران را میتوان در این پروژه کارفرما و آمریکاییها را پیمانکللار دانسللت .هللدف این پللروژه هم این بللود کلله مللردم

بفهمند وقتی به نیروهای طرفدار غرب در ایران پشت میکنند ،چه بهای سنگینی باید بهردازند.

این مستندات برای آنکه ثابت کنللد هللدف اصلللی قطعناملله  1929و تحریمهللای یکجانبلله مابعللد آن ،سللرویسدهی بلله
جریان فتنه بود ،کام کافی است؛ اگرچه پژوهش بیشتر ،بدون تردید میتواند جنبههای مهمتری از موضوع را هم

آشکار کند.

شکنجه اقتصادی ؛ هدیه فتنهگران سبز برای مردم ایران

اکنون که روشن شد علت اصلی صدور قطعنامه  1929و تحریمهای یکجانبلله مابعللد آن در حوزههللای انللرژی و مللالی،

تحلیل آمریکا از شرایط داخلی ایران و اراده غرب برای کمک و حمایت از فتنه  88بللوده ،خللوب اسللت بلله این سللوال

بهردازیم که تحریمهایی که براساس این استراتژی وضع شد ،چه ویژگیهایی داشته است.

بلله عبللارت دیگللر ،پللرداختن بلله این بحث ضللروری اسللت کلله وقللتی آمریکللا تصللمیم گللرفت بللا هللدف حمللایت و توفیللق

جریان فتنه به شکنجه اقتصادی ملت ایران بهردازد ،دقیقا چگونه این کار را انجام داد؟
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 ،1929 -1شدیدترین قطعنامه ممکن

شاید مهمترین جنبه قطعنامه  1929این است که به طور کام عمدی و ارادی با حداکثر شللدت تنظیم شللده اسللت.
آمریکاییها به چند دلیل قطعنامه  1929را بسیار رادیکال نوشتند.

دلیل اول این بود که میخواستند این قطعنامه حداکثر مقدار تاثیر را بر محیط داخلی ایران بر جای بگذارد.
دلیل دوم آن بود که تصور میکردند فرصتی را که فتنلله  88بللرای ایجللاد اجمللاع در اختیللار آنهللا گذاشللته بلله هیچوجلله
نباید از دست بدهند چرا که ممکن است چنین فرصتی دیگر هرگز تکرار نشود (که نشد).

و سومین دلیل هم این بود که آمریکاییها میخواستند مفللاد تحریمهللای گنجانللده شللده در قطعناملله چنللان عمیللق،

شدید و وسیع باشد که بتوانند براساس آن هر نوع تحریم یکجانبهای را که میخواهند علیه ایران اعمال کنند.

این امر (یعنی تشدید متن قطعنامه تا حداکثر مقدار ممکن) توصیه کسانی بود که بعدها معلوم شللد در واشللنگتن

بسیار موثرند.

مایک للل س للینک ،رئیس موسس لله واش للنگتن ک لله اکن للون روش للن ش للده یکی از متنف للذترین تحلیلگ للران ض للدایرانی در

آمریکاست ،در آن مقطع در این باره نوشت:

ما نباید دست خود را ببندیم و فکر کنیم هر اقدامی علیه ایران نیاز بلله تصلمیم متفقالقللول در شللورای امللنیت دارد.
من فکللر نمیکنم تغیللیرات زیللادی در شللورای امللنیت روی داده باشللد .ایللران فکللر نمیکنللد تحریمهللا بسللیار شللدید و

بسیار رنجآور باشد و به همین جهت جسورانه میگوید هزینهای برای کاری که انجام میدهد نخواهد پرداخت62.

همانطور که میتوان حدس زد ،بنیامین نتانیاهو هم یکی از مهمترین افرادی بود که استدلل کللرد بایللد یللک شللوک

اقتصادی بسیار سنگین به ایران وارد شود.

وی شاید اولین فردی بود که پیشنهاد داد تحریمهای یکجانبه پس از  1929روی موضوع بنزین متمرکز شود:

احتمال اینکه ایران یک برنامه ساخت س حهای هسته ای ایجاد کند بزرگترین مشکلی است که ما در عصر خللود
با آن روبهرو هستیم .جامعه بینالملل در صللورتی کلله تصللمیم بگللیرد میتوانللد تحریمهللای شللدیدتری را اعمللال کنللد.

اگر جامعه بینالملل مانع واردات بنزین بلله ایللران شللود این کشللور ظللرفیت پالیشللگاهی نللدارد و حکلومت این کشللور

پایان مییابد و من این را تحریمهای فلجکننده میدانم63.

هفتهنامه تایم این موضوع را اینگونه توضیح میدهد:

فقط تحریم کامل واردات بنزین است که میتواند ایران را به زانو درآورد64.
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جالبترین تعبیر اما احتمال از آن فیلیپ کراولی ،سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکاسللت کلله میگویللد تحریمهللای

جدید باید به گونهای باشد که قلب مشکل ما را در تهران هدف بگیرد.
وی میگوید:

همه ما میخواهیم هرچیزی که از قطعنامه تحریم بیرون میآیللد اول معتللبر باشللد؛ دوم قلب مشللکل مللا در ایللران را

هدف قرار دهد و سوم اینکه قابل اجرا باشد65.

اگر بخواهیم از تعبیری دقیق استفاده کنیم ،آمریکاییها در پی قطعنامهای بودنللد کلله تللدابیر وسللیعی از تحریمهللا را

در بر گیرد تا بعد بتوانند از طریق اقدامات یکجانبه آن را تعمیللق کننللد.یللک مقللام عالیرتبلله دولت آمریکللا بلله روزناملله

فایننشال تایمز میگوید وضعیت ایدهآل آن بود که تحریمها وسیع و عمیق باشد اما تحریمهای پیشللنهادی حللداقل

وسیع است66.

به گفته وی ،درباره ایران تحریم کامل عملی نیست اما بهللتر اسللت مقولههللای مهم متعللددی در تحریمهللا گنجانللده

شللود .واشللنگتن در صللدد اقللدام در زمینههللای وسللیعی اسللت کلله از جمللله بخش مللالی ،تجللارت ،انللرژی ،بازرسللی از

محمولهها و سهاه پاسداران ایران را شامل شود.
این مقام رسمی ادامه میدهد:

مایلیم اقداماتی در همه این عرصهها اعمال شود حتی اگللر بللرخی الللزامی باشللند و بللرخی دیگللر چنللدان قللوی نباشللد.

میخواهیم نشان دهیم اقدام در این زمینهها مشللروعیت دارد و متعاقبللا کشللورها میتواننللد تصللمیم بگیرنللد کلله این

اقدامات به لحاظ اجرایی چقدر باید شدید باشد67.

سوال این است که چرا آمریکا تا این حد تاکید داشت که تحریمها علیه ایران باید بسللیار شللدید باشللد؟ و چلرا عم

هم قطعناملله  1929شللدیدترین قطعناملله تحللریم در طللول تللاریخ شللورای امللنیت از کللار در آمللد؟ ارزیللابی تحلیلهللای

منتش للر ش للده از س للوی من للابع غ للربی بیآنک لله زحمت چن للدانی نی للاز باش للد ث للابت میکن للد آمریک للا تص للور میک للرد بای للد
گسلللهایی را کلله جریللان فتنلله در محیللط داخلی ایللران بهوجللود آورده فعللال کنللد و از طریللق ایجللاد یللک کانللال تغذیلله

اقتصادی فعال ،به آنها عمق ببخشد.

آمریکاییها فکر میکردند جریان فتنه در ایران زمینه کام مناسبی ایجللاد کللرده کلله اگللر بللا فشللار اقتصللادی سللنگین

همراه شود ،فضای داخلی ایران را منفجر خواهد کرد.

اگر جریان فتنه محیط داخلی ایران را به هم نمیریخت و بناحق و با ادعای دروغ تقلب مردم را در مقابل نظام قللرار
نمیداد ،معنللا نداشللت آمریکللا روی اعمللال تحریمهللای بسللیار شللدید اقتصللادی سللرمایه گللذاری کنللد چللرا کلله در آن

شرایط این تحریمهللا میتوانسللت بلله تنفللر عمللومی از غللرب در ایللران منتهی شللود و انگللیزه مقللاومت ملت ایللران را در

مقابل غرب افزایش دهد.
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ایجاد اشتباه محاسباتی در ذهن غربیها درباره نوع واکنشی که مردم ایران به فشار شدید اقتصادی نشان خواهند

داد ،خمیرمایه قطعنامه  1929و تحریمهای یکجانبه پس از آن است.

 -2تحریمهای خارج از شورای امنیت ،به اوج رساندن شکنجه اقتصادی

آمریکاییها از همان ابتدا شفاف بودند که برنامه وسیعی برای تحریم یکجانبه ایللران پس از صللدور قطعناملله ،آمللاده

شده و قطعنامه شورای امنیت تنها قرار بود بهعنوان زیرساخت آن عمل کند.

در واقع تاکید بر این بود که تحریمهای اصلی برای حمایت از جریللان فتنلله در ایللران ،خللارج از شللورای امللنیت اعمللال

خواهد شد.

یک مقام ارشد آمریکایی در این باره میگوید:

فشار بر ایران حتی بدون صدور قطعنامه نیز تشللدید میشللود زیللرا بانکهللا و شللرکتهای تللامین سللوخت داد و سللتد
خود را با دولت ایران قطع میکنند ولی مللا میخللواهیم و بلله قطعنللامهای نیللاز داریم کلله بهعنللوان «خطمشللی» عمللل

کند و ما براساس آن بتللوانیم فشللارها را تشللدید کللنیم .دولتهللای جهللان میتواننللد از این قطعناملله بلرای مشللروعیت

بخشیدن به ت ا برای اعمال تحریمهای شدیدتر خود استفاده کنند68.
یک مقام دیگر میگوید:

فشار بر ایران حتی بدون قطعنامه هم ایجاد شده است زیرا بانکها و شرکتهای سوخت تعامل بازرگانی خود را بللا
دولت ایللران متوقللف کردهانللد .مللا بلله قطعناملله نیللاز داریم تللا از آن بهعنللوان بسللتری بللرای افللزایش تحریمهللا اسللتفاده

کنیم.دولتها میتوانند از این تحریم برای مشروعیت بخشیدن به تحریمهای خود استفاده کنند69.
یک منبع دیگر موضوع را اینگونه شرح میدهد:

پس از سازمان ملل از اتحادیلله اروپللایی بللرای تقلویت تحریمهللای خلود درخواسللت خواهللد شللد .بلله گفتلله منللابع آگللاه،
شللمار زیللادی از کشللورها پیش از این بلله صللورت فللردی متعهللد شللدهاند صللادرات قطعللات یللدکی یللا حللتی محصللولت

پالیش شده نفتی را به ایران محدود کنند70.

اینهللا هملله نشللاندهنده این اسللت کلله آمریکللا بللا درک نیللاز فللوری دوسللتانش در ایللران ،رایزنیهللای فللراوانی را بللرای

تشدید تحریمها علیه ایران آغاز کرده بود و قصد داشت آن را حتی بدون قطعنامه شورای امنیت عملی کند؛ منتهللا

در این میان به قطعنامه بهعنوان بستر حقوقی و عنصر مشروعیت بخشنیاز داشته است.

رابرت گیتس ،وزیر وقت دفاع آمریکا که معمار استراتژی ترکیب گزینههای فشار علیلله ایللران اسللت ،شللفافتر از هللر

کس دیگری ابعاد و اهداف پروژه را تشریح کرده است.
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وی میگویللد :قطعناملله جدیللد یللک سللکوی حقللوقی بللرای یللک سلسللله اقللدامات بسللیار قللوی خللارج از شللورای امللنیت

خواهد بود:

تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل فراهمکننده سکوی حقوقی تازهای برای هر کشور یا گروههللایی

از کشورها مانند اتحادیه اروپایی است که میخواهند دست به اقدامات شدیدتری بزننللد .قطعناملله سللازمان ملللل از

این منظر ،بهعنوان سکوی پرتاب عمل میکند71.

مهمترین شاهد بر این امر هم این است که آمریکاییها قبل از تصللویب  1929جزئیللات تحریمهللای یکجانبلله خلود را

که در گام اول بر بنزین متمرکز بود ،آماده کرده بودند.

لرا فریدمن ،مدیر روابط سیاسی مرکز صلح آمریکا در اینباره مینویسد:

اخیرا با یکی از دوسللتانم در اط عللات ارتش آمریکللا دربللاره ت اهللای کنگللره بللرای بلله تصللویب رسللاندن طللرح تحللریم

صادرات بنزین به ایران و همچنین تحولت اخیر بینالمللی در این رابطه گفت وگو میکردم؛ طرحی که ماه گذشته

ایهک لبی قدرتمند صهیونیستی مستقر در آمریکا با ارسال نامهای به تک تک اعضای کنگللره خواسللتار بلله تصللویب

رساندن و اجرایی شدن هر چه سریعتر آن شده بود72.

جالب است توجه کنیم پیش از تصویب قطعنامه ،شرکت مانگلور هند تحت فشار آمریکا اع م کرد دیگللر بلله ایللران

بنزین نمیفروشد .همچنین شرکت پتروناس که بزرگترین شللرکت تولیدکننللده بللنزین در مللالزی اسللت نللیز صللادرات

بنزین به ایران را متوقف کرد73.

مللدت کوتللاهی بعللد کریسللتوف دوژمللاری مللدیرعامل وقت شللرکت توتللال نللیز اع م کللرد در صللورت تصللویب قللانونی در

آمریکا بللرای مجللازات شللرکتهای صللادرکننده مللواد سللوختی بلله ایللران ،این شللرکت اروپللایی فللروا بللنزین بلله ایللران را

متوقف خواهد کرد74.

اگر به روند اعمال تحریمهای یکجانبلله از سللوی آمریکللا و اروپللا علیلله ایللران نگللاه کللنیم ،روشللن اسللت کلله این رونللد بلله

طللور کامللل بللر شللالوده قطعناملله  1929اسللتوار شللده اسللت .نخسللت در تابسللتان  1389تحللریم بللنزین اعمللال شللد کلله
غربیها آن را «گلوله نقرهای» میخواندند.

پس از آن نللیز بهتللدریج طی سللالهای  89و  90تحللریم خریللد نفت (کلله «گلوللله ط یی» خوانللده میشللد) از ایللران از
سوی اتحادیه اروپایی ،تحریم سوئیفت و تحریم بانک مرکزی اعمال شد.
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این فرآین للد نش للاندهنده آن اس للت رون للد تش للدید تحریمه للا علی لله ای للران ی للک رون للد ک للام برن للامهریزی ش للده ب للوده و

آمریکاییها از همان ابتدا میدانستند به کجا قرار است بروند .علت همه این اقدامات هم آن بود که آمریکاییهللا

میخواستند در زمانی کوتاه و به طور مستمر بیشترین تاثیر را بر جامعه ایرانی بگذارند.

این موضوعی است که خود را در مذاکرات ماقبل صدور قطعنامه میان روسیه و چین از یللک سللو و آمریکللا از سللوی

دیگر نشان میدهد.

وقتی این مباحثات را مرور میکنیم کام پیداست آمریکاییها میخواهند تحریمهایی اعمال کنند که بیشترین اثللر

را بللر جامعلله ایللرانی بگللذارد امللا میبیننللد طرفهللایی ماننللد روسللیه تللا حللدودی مخالفنللد بنللابراین آمریکللا بللار اصلللی
تحریمهای کمککننده به جریان فتنه در ایران را روی دوا تحریمهای یکجانبه خارج از شورای امنیت میگذارد.
والاستریتژورنال موضوع را اینگونه توضیح میدهد:

در جریلللللان ملللللذاکرات خصوصلللللی ،دیمیلللللتری ملللللدودف رئیسجمهلللللوری [وقت] روسلللللیه هم بللللله شلللللکل واضلللللحی

محدودیتهایش را برای تحریمهای ایران ترسیم کرد .یک مشاور کرملین میگویللد روسللیه بللا تمللام تحریمهللا همللراه

است ولی با جدیترین س حی کلله تنللدروهای واشللنگتن در نظللر دارنللد همللراه نمیشللود؛ تحللریم و ممنللوعیت فلروا

بنزین و فرآوردههای نفتی به ایران.

سرگئی ریباکوف معاون وزیر خارجه روسیه میگوید« :هرگونه ممنوعیت و تحریم فروا بللنزین و فرآوردههللای نفللتی

به ایران ،ماننللد سللیلی ،فشللار محکم و یللک شللوک بللزرگ بلله تمللام جامعلله و مللردم ایللران اسللت .چللنین فشللارهایی کلله

شوک بزرگی به اساس جامعه وارد میکند را ما به طور حتم در نظر نمیگیریم»75.

اما در واقع از دست روسیه کار چندانی بر نمیآمد .آمریکاییها یک جمله در متن قطعنامه  1929نوشتند که ایران

از درآمللدهای نفللتیاا بللرای سللاخت س ل ح هسللتهای اسللتفاده میکنللد و بللر همین اسللاس هملله تحریمهللای مللالی و

بانکی را که میخواستند خارج از شورای امنیت تقریبا بدون دردسر اعمال کردند.

یللک سللوال بسللیار مهم در اینجللا این اسللت کلله آمریکللا نللوع و زمللان بنللدی اعمللال تحریمهللای یکجانبلله علیلله ایللران را

چگونلله انتخللاب میکللرد؟ شللواهدی وجللود دارد کلله ثللابت میکنللد در این مللورد هم مشللاوران داخلی مرتبللط بللا جریللان

فتنه اصلیترین نقش را ایفا کردهاند.

همللانطور کلله مسللتندات ارائلله شللده در کیفرخواسللت «مهللدی هاشللمی » نشللان میدهللد ،وی متهم اسللت در مللدت

حضور در لندن ،با عناصری از دولت انگلستان در ارتباط مستمر بوده و به آنهللا در این بللاره کلله چلله تحریمهللایی را و
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چگونه باید اعمال کنند تا بیشترین فشار ممکن بر ایران وارد شود ،مشورت داده اسللت .جزئیللات این موضللوع فع

قابل بحث نیست چرا که دادگاه رسیدگی به این اتهامات هنوز ادامه دارد.
خاتمه و نتیجهگیری

این نوشته به هیچوجلله کاملل نیسللت .حللداقل  3مبحث دیگللر در این نوشللته بایللد مللورد بحث قللرار میگللرفت تللا حللق

مطلب ادا شده باشد.

 -1قبللل از هللر چللیز بایللد نشللان داده میشللد فتنلله  88چگونلله راهللبرد ک ن آمریکللا را دربللاره ایللران –کلله تللا پیش از آن
تاریخ صرفا بر مهار برنامه هستهای ایللران متمرکللز شللده بللود -تغیللیر داد و عامللل سیاسللت داخلی در ایللران را بللدل بلله

یکی از اصلیترین پارامترهای شکل دهنده به تصمیمات واشنگتن درباره ایران کرد.

این موضوعی است که برای درک مکانیسم بازنگریهای راهبردی در آمریکا راجللع بلله ایللران حللائز اهمیت فوقالعللاده

است و در نوشتهای دیگر تفصی به آن خواهیم پرداخت.

در واق للع ح للرکت ب لله س للمت اعم للال تحریمه للای اقتص للادی فلجکنن للده علی لله ای للران ی للک اق للدام مس للتقل نب للود ،بلک لله
درچارچوب یک راهبرد جدید به نام راهبرد «تغییر محاسبات با استفاده از تللرکیب گزینههللای فشللار» انجللام شللد کلله

متاسفانه در این نوشته مجالی برای بحث درباره آن فراهم نشده است.

 - 2پس از آن ،باید در این باره هم بحث میشد که گزینه تحریمهای فلجکننللده تنهللا گللزینهای نبللود کلله در چللارچوب
این راهبرد و برای اثرگذاری بر محیط داخلی ایران و تغییر محاسبات مردم فعال شد.

آمریکاییهللا همچللنین سللعی کردنللد یللک تهدیللد نظللامی معتللبر علیلله ایللران ایجللاد کننللد ،دوران جدیللدی از عملیللات
اط عاتی علیلله ایللران را آغللاز کردنللد کلله از ابتللدای انق ب بلله این سللو بیسللابقه بللود ،یللک طللراحی ویللژه بللرای بازسللازی

سللازمانی و گفتمللانی جریللان فتنلله انجللام دادنللد ،زیرسللاختعملیات روانی و رسللانهای خللود علیلله ملت ایللران را نوسللازی

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 امیللدواریم بتللوانیم در آینللده

نزدیک در مقالتی مبسوط و مستند این مساله را شرح دهیم که فتنه  88ترکیبی از گزینههللای فشللار را علیلله ایللران
فعال کرد که تحریمهای فلج کننده اقتصادی فقط یکی از آنها بود.

 - 3سومین موضوعی که بدون شک باید درباره آن سخن گفته میشد این است که پس از صدور قطعنامه  1929تللا

آستانه انتخابات خرداد ( 1392یعنی در بازه زمانی  4سال پس از فتنه تا انتخابللات بعللدی) آمریکللا چگونلله سللعی کللرد
در چارچوب یک راهبرد جدید خط سازا را در ایران تقویت کند.

این هم مسالهای است که جداگانه و به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت.
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اما از همین مقدار چند نتیجه کام روشن میتوان گرفت.

یکم -قطعنام لله  1929و تحریمه للای یکجانب لله مابع للد آن ب لله هیچ وج لله تحریمه للای هس للتهای نیس للت .این تحریمه للا

مستقیما به درخواست جریللان فتنلله و بللا هللدف حمللایت از آنهللا وضللع شللد و بلله نللوعی مجللازات مللردم ایللران بلله سللبب
رویگللردانی از فتنلله گللران و همچللنین ت شللی بللرای سللوق دادن اجبللاری دوبللاره آنهللا بلله سللوی جریللان فتنلله محسللوب

میشد.

دوم -اساسا جنایت بزرگ جریان فتنه سبز علیه ملت ایران هم همانطور که رهللبر معظم انق ب اسل می فرمودهانللد

و ما ت ا کردیم در این نوشته آن را مستند و بازسللازی کللنیم ،این اسللت کلله پلروژه فشللار بللر ایللران را احیللا و بشللدت
رادیکال کرد و دشمنی را که از امتیازگیری از ایران ناامید شده و به سمت امتیازدهی پیش میرفت ،جری کرد و به

جللان ملت انللداخت .این جنللایت از هللر جللرم دیگللری بزرگتللر اسللت و بایللد در صللدر عنللاوین اتهللامی سللران فتنلله قللرار

گیرد.

سوم -نکته پایانی هم این اسللت کلله مللا بلله هیچ وجلله دربللاره یلک پدیللده تللاریخی کلله تمللام شللده و رفتلله اسللت سللخن

نمیگوییم .مساله فتنه  88و تبعات راهبردی آن برای امنیت ملی جمهوری اس می ایران موضوعی کللام زنلده و بلله
روز است که کشور همین حال نیز با تبعات آن مواجه است.

این مساله ،خود بخشی کوچک از یللک مسللاله کلیتللر تحت عنللوان نحللوه تاثیرگللذاری فهم آمریکللا از وضللعیت داخلی
ایران بر روند طرحریزی استراتژیک ضد ایران است که باید در جای خود مورد مطالعه تفصیلی قرار گیرد.

ما برای مبارزه با فتنلله دلیللل بسللیار زیللادی داریم .این نوشللته یکی از مهمتللرین آن دلیللل را بسللط میدهللد و آن این

است که فتنه «تکیلله گللاه ،شللریک و انگللیزه بخش آمریکللا» بللرای جنللایت علیلله ملت ایللران بلله اشللکال مختلللف بللوده

است که تحریم تنها یکی از آنهاست.
پی نوشت:

 -1متن کامل تمام مقالتی که فیش های مورد استناد در این نوشته از آنهللا اسللتخراج شللده ،نللزد نویسللنده موجللود و

قابل ارائه است.

 -2لویی شاربونو ،گزارا خبرگزاری رویترزاز سازمان ملل ()13/1/1389

 -3بوریس کایماکف ،روزنامه روسی وره میا ناواستی ()13/1/1388
 -4گزارا آسوشیتدپرس از واشنگتن ()14/1/1389

 -5کریل بلیانینوف و الکساندر رئوتوف ،کومرسانت ()14/1/1389
 -6گزارا خبرگزاری فرانسه از پکن ()13/1/1389
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 -7هووارد ل فرانچی ،کریستین ساینس مانیتور ()8/2/1389
 -8زود دویچه تسایتونگ ()23/1/1389

 -9کریس باکلی و جف ماسون ،گزارا خبرگزاری رویترز از پکن و واشنگتن ()13/1/1389
 -10گلن کسلر ،واشنگتن پست ()28/2/1389

 -11تایمز ()28/2/1389

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

 -13گزارا خبرگزاری شین هوا از برازیلیا ()29/2/1389

 -14لویی شاربونو ،گزارا خبرگزاری رویترز از نیویورک ()29/2/1389

 -15دیوید ایگناتیوس ،واشنگتن پست (:)31/2/1389یک مقام ارشد آمریکا گفت ایران برای اجرای این توافق بایللد
همانطور که در نسخه اولیه پیشنهاد ژنو درج شده است نخست با پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمللان بلله منظلور

بحث های مفصل تر در این باره دیدار کند و در گام دوم تهران باید از غنیسازی  20درصدی خود صرف نظر کند.

 -16ژان لوئیدولوسیه ،گزارا خبرگزاری فرانسه از استانبول ()2/3/1389

 -17ویلیام .جی .براد ،دیوید سنگر ،هرالد تریبون بین المللی ()9/1/1389

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

 -19کریل بلیانینوف و الکساندر رئوتوف ،کومرسانت ()14/1/1389

 -20جابی واریک ،واشنگتن پست ()12/2/1389
 -21جین اسکینر ،فاکس نیوز ()1/2/1389

 -22نسخه محرمانه ای از این گزارا نیز دوشنبه ( 19آوریل  )2010به کنگره فرستاده شد.

 -23کریس باکلی و جف ماسون ،گزارا خبرگزاری رویترز از پکن و واشنگتن ()13/1/1389

 -24بنیللامین دیللرکس ،فاینشللنال تایمزآلمللان ( :)12/1/1389گیللدو وسللتروله شللربت را از لبش پللاک میکنللد و دیویللد
میلیبند بدون ناشیگری تافی افرا می َمکد و برنار کوشنر بیکار نمیماند و چیزی برمی دارد و هی ری کلینتللون هم بللا

ظرافت تمام آب نبللاتی بلله دهللان می گللذارد .سللرگئی لوروف مایلل نیسللت وقللتی شللیرینی در دهللان دارد از او عکس
ِ
گرفتلله شللود امللا او هم نمی توانللد شللاد نباشللد .پیللام این صللحنه هللا این اسللت :نگللاه کنیللد! مللا یکدسللتیم ،بللا هم
میمللانیم .وزیللران خارجلله  8قللدرت اقتصللادی در گردهمللایی خلود در کانللادا یکی از محبللوب تللرین ترفنللد هللای خللود را
زدند :ناراحت کردن کسللی کلله همکللاری نمیکنللد .این کس در حللال حاضللر چین اسللت زیللرا چین بلله این گللروه تعلللق

ندارد و از این گذشته نمی خواهد از تحریم های شدیدتر علیه ایران حمایت کند.

 - 25یک مقللام آمریکللایی هم گفتلله اسللت انتظللار می رود دولت اوبامللا گزارشللی را دربللاره سیاسللت مللالی چین منتشللر

کنلللد .احتملللال دولت آمریکلللا انتشلللار این گلللزارا را کللله در آن چین بهعنلللوان کشلللوری کللله در سیاسلللتهای ملللالی
دسللتکاری میکنللد معللرفی میشللود بلله تعویللق انداختلله اسللت .وزارت خللزانهداری آمریکللا قللرار اسللت پللانزدهم آوریللل

گللزارا خللود دربللاره سیاسللتهای مللالی شللرکای عمللده تجللاری آمریکللا را بلله کنگللره ارائلله کنللد امللا بللا توجلله بلله آنکلله

رئیسجمهور چین اع م کرده است قصد دارد در کنفرانس امنیت هسللته ای در آمریکللا بلله ریاسللت بللاراک اوبامللا در

روزهللای  12و  13آوریللل شللرکت کنللد ،گمانهزنیهللا دربللاره تصللمیم دولت آمریکللا مبللنی بللر بلله تعویللق انللداختن انتشللار

گللزارا خللود دربللاره سیاسللتهای مللالی کشللورهای عمللده ماننللد چین افللزایش می یابللد .همچللنین ممکن اسللت این
گزارا در موعد مقرر منتشر شود اما آمریکا از معللرفی چین بهعنللوان کشللوری کلله در سیاسللتهای مللالی دسللتکاری
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میکنللد خللودداری کنللد .چین دسللتکاری در سیاسللتهای مللالی خللود را رد کللرده اسللت .شللای اوسللتر ،وال اسللتریت

ژورنال ()14/1/1389

 -26پیتر فریش و دیوید کرافورد ،وال استریت ژورنال ( :)14/1/1388یک شرکت ایرانی که با برناملله هسللتهای تهللران
ارتباط نزدیک دارد تجهیزات سختافزاری غنی سازی اورانیوم از چین وارد می کللرده اسللت .بلله گفتلله مقامللاتی کلله از
موضوع مطلع بودند ،این اقدام با وجود تحللریم ایللران بلرای ممللانعت از دسترسللی این کشللور بلله تجهللیزات هسللته ای

صورت گرفته است .در هفته های اخیر شرکت ایرانی اقدام بلله خریللد شللیرهای حسللاس و تجهللیزات انللدازهگیری خل
کرده است که ساخت یک شرکت فرانسوی بوده که تا ماه دسامبر متعلق به یللک شللرکت مختلللط آمریکللایی بلله نللام

تیکو اینترنشنال بوده است.

 - 27ماکسیم ماکاریچف ،روزنامه روسی راسیسکایا گازیه تا ()13/1/1389
 - 28هاآرتص ()13/1/1389
 -29تلگراف13/1/1389 ،

 - 30روزنامه تایمز کره ()16/1/1389
 - 31هاآرتص ()13/1/1388

- 32جیمز روبین استادیار روابط بین الملللل در دانشللگاه کلمبیللا اسللت .وی در دولت بیللل کلینتللون ،رئیس جمهللوری
پیشین آمریکا ،دستیار وزیر خارجه بود.

- 33پایگاه اینترنتینیوزمکس ()15/1/1389

- 34چیپ کامینز ،وال استریت ژورنال ()26/12/1389

Theodore Karasik -35

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

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

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

 - 39ریچارد هرتسینگر ،روزنامه آلمانی ولت ()14/1/1389

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

 - 41عبللاس می نی ،مللدیر مطالعللات ایللران در دانشللگاه اسللتنفورد آمریکللا در گفت وگللو بللا گزارشللگر شللبکه تلویزیللونی

الجزیره انگلیسی ()3/3/1389

 - 42جللان بولتللون ،نماینللده سللابق آمریکللا در سللازمان ملللل متحللد در گفت و گللو بللا شللبکه تلویزیللونی فللاکس نیللوز (
)14/1/1388

 -43گفت وگوی کنت کاتزمن با پایگاه اینترنتی شورای روابط خارجی آمریکا ()15/1/1389

 -44گفت وگوی کنت کاتزمن با پایگاه اینترنتی شورای روابط خارجی آمریکا ()15/1/1389

 - 45تللیری کوویللل از پژوهشللگران موسسلله روابللط بینالملللل و راهللبردی فرانسلله ،پایگللاه اینترنللتی فرانسللوی زبللان افللر

استراتژیک ()7/2/1389

 -46دیوید ایگناتیوس ،واشنگتن پست ()21/4/2010

 -47ماتیو چانس ،سیانان ()3/3/1389

 -48دنیل دامبی ،فایننشال تایمز ()30/1/1389
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 -49پیتر بیکر ،نیویورک تایمز ()4/2/1389

 -50الشرقالوسط ()7/2/1389

 - 51عبللاس می نی ،مللدیر مطالعللات ایللران در دانشللگاه اسللتنفورد آمریکللا در گفتوگللو بللا گزارشللگر شللبکه تلویزیللونی

الجزیره انگلیسی ()3/3/1389

 - 52گفتوگوی محمد کریشان مجللری برناملله مللاوراء شللبکه تلویزیلونی الجزیللره بللا کارشناسللان دربللاره بیانیلله گیتس (

،)30/1/1389

 -53دامین مک الروی ،دیلیتلگراف ()31/1/1389
 -54دامین مک الروی ،دیلیتلگراف ()31/1/1389
 -55پیتر بیکر ،نیویورک تایمز ()4/2/1389

 -56کیم آر .هولمز ( )Kim R. Holmesمشاور سابق وزیر خارجه آمریکا و معاون رئیس سابق بنیاد هریتیج است.
وی کتابی با عنوان«بهترین آرزوی آزادی :رهبری آمریکا در قرن بیست و یکم» نوشته است.

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

 - 58تللیری کوویللل از پژوهشللگران موسسلله روابللط بینالملللل و راهللبردی فرانسلله ،پایگللاه اینترنللتی فرانسللوی زبللان افللر

استراتژیک ()7/2/1389

 - 59عنایت فانی ،گفتوگللوی جللان لیمللبرت ،معللاون مللدیر کللل وزارت خارجلله ایللالت متحللده آمریکللا در امللور ایللران بللا

بیبیسی ()31/2/1389

 -60متن اصلی این مقاله را اینجا ببینید:

?http://www.wsj.com/news/articles/SB125865647765756061

mg=reno64wsj&url=http،3A،2F،2Fonline.wsj.com،2Farticle،2FSB125865647765756061.htm
l

 -61اصل مقاله را اینجا ببنید:

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1942091,00.html

 - 62مایکللل سللینگ ،رئیس امللور خاورمیانلله در شللورای امللنیت ملی دولت بللوا در گفتوگللو بللا شللبکه تلویزیللونی

فاکس نیوز ()15/1/1389

 - 63بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی در گفتوگو با جورج اسللتفانوپولوس از پایگللاه اینترنللتی شللبکه

تلویزیونی ایبیسی نیوز ()31/1/1389
 -64جیمز بن ،تایمز ()31/1/1389

 -65فیلیپ کراولی ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ()31/1/1389
 -66دنیل دامبی ،فایننشال تایمز ()6/2/1389

 -67دنیل دامبی ،فایننشال تایمز ()6/2/1389

 -68کلوم لینچ و ماری بت شریدان ،واشنگتن پست ()14/1/1389
 -69واشنگتن پست ()15/1/1389

 -70فیلیپ باتر ،گزارشگر خبرگزاری فرانسه از تهران ()21/1/1389
 -71بیبیسی ()27/1/1389
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 -72فارین پالیسی ()15/1/1389

 -73اسهنسللر اسللوارتز ،والاسللتریت ژورنللال ( :)27/1/1389یکی از مقامللات شللرکت پترونللاس گفت این شللرکت کلله

روزانه  15تا  20هزار بشکه بنزین به ایران صادر می کرد از اواسط ماه مارس ارسال بللنزین بلله ایللران را متوقللف کللرده

است.

 -74گزارا خبرگزاری رویترز از کویت ()6/2/1389

 -75جاناتان وایسمن ،والاستریت ژورنال ()20/1/1389
پی نوشت :

منبع مقاله  :روزنامه وطن امروز ؛ کد خبر130910 :تاریخ1393/10/8 :
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