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ای ایـران در جوامــع بیــن املللــی اینقــدر
مهــم شــده اســت؟
•رونــد مذاکــرات هســته ای چــه بــوده
اســت؟
•در زمــان اصالحــات ،ایـران بـرای اعتــاد
ســازی غــرب چــه کارهایــی انجــام داد؟
آیــا ایــن کارهــا موثــر بــود؟
• نتیجــه شکســن تعلیــق توســط
جمهــوری اســامی چــه بــود؟
•آیــا در برنامــه هســته ای مخفــی کاری
داشــته ایــم؟
• چــه میــزان از مشــکالت اقتصــادی
مربــوط بــه موضــوع هســته ای
میبا شــد ؟
•آیــا راه حــل بــدون تحریــم در پرونــده
هســته ای وجــود دارد؟
•نقــش رهــری در مدیریــت پرونــده
هســته ای چیســت؟ آیــا تعلیــق نتیجــه
تصمیــات ایشــان بــوده اســت؟
•نقــش فتنــه  88در رونــد هســته ای و
فشــار بــر جمهــوری اســامی چــه بــوده
اســت؟
• چ ـرا مــا نبایــد بــا آمریــکا یــک جانبــه
مذاکــره کنیــم؟
•چــرا تحرميهــا بــه برنامــه هســتهای
ايــران ارتبــاط نــدارد؟

اینهــا و ده هــا ســوال دیگــر ســواالتی
اســت کــه ذهــن طبقــه نخبــه کشــور و
دانشــگاهیان را بــه خــود مشــغول کــرده
اســت .امــروز کــه در روز ملــی فنــاوری
هســته ای هســتیم شــاید پاســخ هرچنــد
اجاملــی بــه ایــن ســواالت نقــش بس ـزایی
در توجیــه افــکار عمومــی و همراهــی و
هــم صدایــی در مطالبــه حقــوق هســته ای
ایــران عزیزمــان داشــته باشــد.
مهمرتیــن نقطــه رشوع ب ـرای بحــث ایــن
اســت کــه مــا بتوانیــم یــک دیــد تاریخــی

شروع ماجرا

اولیــن بــاری کــه مجموعــه مباحثــات
مربــوط بــه پرونــده هســتهای ایــران
مطــرح شــد ســال  81برابــر بــا ســال
2002میــادی بــود ،یعنــی زمانــی کــه
شــورای ملــی مقاومــت شــاخه سیاســی
منافقیــن یــک کنفرانســی در نیویــورک
برگـزار کردنــد و یــک رسی عکــس و اســاید
نشــان دادنــد و ادعــا میکردنــد کــه ای ـران
در ســه مرکــز مخفــی در اصفهــان و اراک
و نطنــز مشــغول ســاخت پنهانــی ســاح
هســتهای اســت کــه ادعــا کردنــد در آن
تاریــخ اطالعــات مربــوط بــه برنامــه هســته
ای ایــران افشــا شــد.
در واقــع چیــزی بــه نــام افشــای
اطالعــات معنــی نداشــت ،چ ـرا کــه آغــاز
بــه کار تأسیســات هســتهای نطنــز از ســال
 2003بــه اطالــع آژانــس رســیده بــود و 6
مــاه بعــد ،تزریــق گاز تحــت نظــر آژانــس
انجــام شــد؛ تعهــد ایــران طبــق پادمــان
فقــط ایــن اســت< :تأسیســات خــود را 6
مــاه قبــل از ورود مــواد رادیــو اکتیــو بــه
آن ،بــه آژانــس اظهــار کنــد> و بیــش از
ایــن تعهــدی نــدارد .در داخــل نیــز بحــث
لــو رفــن فعالیتهــای هســتهای ایــران بــا
نطــق احمــد شــیرزاد ،مناینــده اصــاح
طلــب در مجلــس ششــم مطــرح شــد کــه
نظــام را بــه پنهانــکاری  18ســاله متهــم
کــرد .بــه هــر حــال در آن زمــان پرونــده
هســتهای ایــران کلیــد خــورد .آمریکاییهــا
در آن مقطــع یعنــی در ســال  2002میالدی
داشــتند آمــاده میشــدند کــه بــه عــراق
حملــه کنند،حملــه آمریــکا بــه عــراق و
برنامــه هســتهای ایــران بــه عنــوان یــک
موضــوع() caseامنیتــی ویــژه در جامعــه
بیــن املللــی روی میــز گذاشــته شــد.
حــال کــه مــا حــدود  17ســال از آن تاریخ

فاصلــه گرفتیــم اطالعــات کافــی در اختیــار
داریــم کــه بتوانیــم پاســخی بــه ایــن
ســواالت بدهیــم کــه چــرا در آن مقطــع
خــاص اطالعــات مربــوط بــه ای ـران افشــا
شــد  .منافقیــن کــه ماهــواره نداشــتند کــه
از تجهی ـزات هســتهای مــا عکــس بگیرنــد
معلــوم بــود کــه ایــن تصاویــر را شــخص
دیگــری گرفتــه و در اختیــار آنهــا قـرارداده
اســت و در عیــن حــال بعضــی از ایــن
تصاویــر قدیمــی بودنــد .علــت ایــن
کــه آمریکاییهــا آن مقطــع را بــرای افشــا
اطالعــات مربــوط بــه برنامــه ایــران
انتخــاب کردند،.چــه چیــز بــود ؟ اصــا چـرا
یــک موضوعــی بــه نــام پرونــده هســتهای
ایــران را روی میــز جامعــه بیناملللــی
گذاشــته شــد؟این ســوال ،ســوال مهمــی
اســت کــه چنــد جــواب کلیــدی دارد .یــک
بحــث تاریخــی مطــرح اســت.
دالیــل طــرح بیــن المللــی
پرونــده ایــران

اول اینکــه آمریــکا میدانســت کــه اگــر
ایــران دارای آرامــش باشــد میتوانــد در
پــروژه آنهــا در ع ـراق اخــال ایجــاد بکنــد
و بنابرایــن بایــد ایــران بــه یــک پرونــده
مــوازی مشــغول میشــد و بخشــی از نیروها
و انــرژی او رصف مدیریــت یــک پرونــده
غیــر مرتبــط بــا پرونــده عـراق میشــد تــا بــا
ایــن کار ،بــا خیــال آســوده بتوانــد در عـراق
پــروژه هایــش را انجــام بدهــد.
دلیــل دوم بــا توجــه ارزیابــی اطالعاتــی
امریکایــی در آن مقطــع ایــن بــود کــه
جریــان غــرب گ ـرای ای ـران دچــار تنگنــای
سیاســی و تنگنــای سیاســت داخلــی اســت.
همیشــه ایــن طــور بــوده اســت .منونــه
هایــش بســیار متنــوع اســت .هــر وقــت
جریــان غربگــرا در داخــل ایــران تحــت
فشــار قــرار گرفتــه و دچــار تنگنــا شــده،
طرفهــای خارجــی تــاش کردنــد بــرای
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جریــان غربگ ـرای داخلــی ای ـران فضــای تنفســی ایجــاد
کننــد .یــک منونــه آن رشوع پرونــده هســتهای اســت.
در واقــع اگــر بــه جریــان اصالــح طلبــان در داخــل ایـران
در آن تاریــخ مراجعــه کنیــد ،متوجــه میشــوید کــه دچــار
مشــکالت عبــور ناپذیــری بــود .بــه ایــن منونــه توجــه
کنیــد:در ســال  1388از منــزل آقــای رمضــان زاده و آقــای
میــر دامــادی یــک ســندی کشــف شــد ،کــه صفحــه بــه
صفحــه آن را آقــای میردامــادی بــه عنــوان دبیــر کل
حــزب مشــارکت امضــا کــرده و پــای آن را مهــر کــرده
کــه بــه آن میگوینــد ‹تامــات مانیفســت راهــردی› و در
آن نوشــتند کــه مــا بــه عنــوان حــزب مشــارکت نگاهــان
بــه مســائل راهــردی کشــور چگونــه اســت .یــک بنــدی
در آن ســند اســت کــه میگویــد‹ :مــا بــه عنــوان حــزب
مشــارکت هــر گونــه فشــار خارجــی بــه کشــور را ب ـرای
خودمــان در داخــل فرصــت تلقــی میکنیــم .چ ـرا ؟چــون
منجــر بــه افزایــش قــدرت چانــه زنــی مــا در مقابــل
حاکمیــت میشــود ›.یعنــی چــه؟ یعنــی جریانهای سیاســی
ای در داخــل ایـران بودنــد کــه نیازمنــد آغــاز یــک فشــار
خارجــی بــه کشــور بودنــد .رشوع پرونــده هســته ای ایران
در تابســتان ســال  81پاســخی بــه ایــن نیــاز در ایــران
بــود.
ســوم اینکــه از ماهیــت آن چپــزی کــه برنامه هســته ای
ای ـران بــود ،نگ ـران بودنــد .بخشــی از اطالعــات مربــوط
بــه برنامــه هســتهای ایــران کــه در اختیــار آمریکاییهــا
و رسویســهای اطالعاتــی غربــی بــود ،از آژانــس گرفتــه
بودنــد کــه در جریــان بــود .بخشــی از آنهــا را هــم
خودشــان کار اطالعاتــی کــرده بودنــد.
بخــش دیگــر آن مربــوط بــه اطالعاتــی بــود کــه روســها
بــه چینیهــا داده بودنــد و چینیهــا هــم داده بودنــد بــه
آنهــا .چــون روســها و چینیهــا در پروژههــای فنــی مــا
دخیــل بودنــد .بخشــی دیگــری هــم مربــوط بــه مــواردی
اســت کــه ای ـران خــودش اظهــار کــرده بــود.
دیدگاههای داخلی در مورد پرونده هسته ای

در آن مقطــع یــک بحــث بســیار جــدی شــکل گرفــت
کــه مــا بــا چــه طــرف هســتیم و مــا بــا چــه جــور
پرونــدهای مواجــه هســتیم .یــک دیــدگاه ایــن بــود کــه
ایــن نقطــه رشوع فشــار بیــن املللــی جدیــد بــه ایــران
اســت و آمریکاییهــا بــه ســادگی دســت از ایــن پرونــده
بــر نخواهنــد برداشــت و مــا بــا یــک منازعــه بــه شــدت
طوالنــی طــرف هســتیم کــه در آن برنامــه هســتهای
ای ـران اب ـزاری ب ـرای تغییــر رژیــم ق ـرار خواهــد گرفــت.
دیــدگاه دیگــر ایــن بــود کــه ،برنامــه هســتهای رصفــا
زمانــی ارزش دارد کــه ابــزاری بــرای معاملــه بــا غــرب
باشــد ،اب ـزاری ب ـرای ارتقــای روابــط بیــن ای ـران و غــرب
باشــد خــودش ارزش نــدارد .بنابــر ایــن مــا بایــد از برنامــه
هســتهای اســتفاده کنیــم تــا بتوانیــم روابطــان را بــا
غــرب احیــا کنیــم بعــد آن وقــت چــه بالیــی بــر رس
برنامــه هســتهای میآمــد  ،خیلــی مهــم نبــود بــه خاطــر
اینکــه برنامــه هســتهای از دیــد آقایــان خیلــی اصالــت
نداشــت .آن چیــزی کــه اصالــت داشــت ارتقــای روابــط
بــا غــرب بــود .تیمــی کــه نظــر دوم را داشــت مســئولیت
پرونــده هســتهای ای ـران را بــه عهــده گرفــت.
در دبیــر خانــه شــورای عالــی امنیــت ملــی وقــت،
نگاهشــان چطــور بــود ؟ نگاهشــان ایــن بــود کــه
مشــکل اصلــی بیــن ایـران و غــرب مشــکل اعتــاد اســت،
آنهــا بــه مــا اعتــاد ندارنــد مــا بــه آنهــا اعتــاد نداریــم
اگــر مــا میخواهیــم مشــکل هســتهای حــل بشــود بایــد
اعتــاد ســازی کنیــم یعنــی بایــد رشایطــی بــه وجــود
بیایــد کــه طــرف غربــی رشایــط ایـران را بپذیــرد .بنابرایــن
یــک فراینــدی رشوع شــد تحــت عنــوان فرآینــد انجــام
اقدامــات ‹اعتــاد ســازی›  .قلــب دیپلامســی هســتهای

دولــت اصالحــات یــک پیــش فــرض داشــت ،پیــش فــرض
آن ایــن اســت کــه ارتقــای روابــط بــا غــرب مهــم اســت
و اینکــه مــا هرگــز در دفــاع و صنعــت منیتوانیــم مســتقل
باشــیم و پیــش فــرض دیگــرش ایــن اســت کــه مــا هــر گــز
زورمــان بــه امریــکا منیرســد و نبایــد وارد مســابقه قــدرت
بــا امریــکا شــویم.
بنابرایــن مــا بایــد بیــن خودمــان و غــرب اعتــاد ایجــاد
کنیــم و ارتفــاع دیــوار بــی اعتــادی بینــان را کــم کنیــم.
وقتــی مــا بــا غــرب بــه اعتــاد متقابــل رســیدیم ،مشــکل
هســتهای مــا هــم خــود بــه خــود ایــن وســط حــل
میشــود.آمریکاییها در آن مقطــع بــا مــا مذاکــره منیکردنــد
و اروپاییهــا هــم میگفتنــد کــه اعتامدســازی بــه حــرف
نیســت بــه عمــل اســت شــا بایــد گامهایــی برداریــد
ب ـرای جلــب اعتــاد مــا .گفتنــد خــوب چــه کار کنیــم؟
گفتنــد هــان چیــزی کــه در توافقنامــه ســبتامرب نوشــته
شــده اســت کل برنامــه غنــی ســازی بایــد تعلیــق بشــود...
داستان اعتماد سازی

در ســه مرحلــه کل برنامــه هســتهای ایــران تعلیــق
شــد در اکتــر 2003مــا نطنــز را تعلیــق کردیــم .در فوریــه
 2004آقایــان طبــق توافقنامــه بروکســل،که امضــا
کردنــد کارگاههــای ســاخت قطعــات و مونتــاژ ماشــینهای
ســانرتیفیوژ هــم در ایـران تعلیــق شــد ،کــه عمــا فراینــد
قطعــه ســازی هــم در ای ـران تعلیــق شــد.
در نوامــر ســال  2004بــرای اولیــن بــار کل ســیکل
ســوخت را تعلیــق شــد .طرفهــای غربــی گفتنــد شــا بایــد
عــاوه بــر ایــن پروتــکل الحاقــی را هــم اجـرا کنیــد عــاوه
بــر پروتــکل الحاقــی شــا بایــد یــک رسی دسرتســیهایی
را تحــت عنــوان دسرتســیهای شفافســاز را در اختیــار مــا
بگذاریــد.
آنهــا طبــق پروتــکل هــم منیتوانســتند از پارچیــن
بازدیــد کننــد .پارچیــن تاسیســات نظامــی اســت مــا
اج ـرای دوطلبانــه پروتــکل الحاقــی از اکتــر  2003رشوع
کردیــم .دسرتســی شفافســاز بصــورت ســاده یعنــی آقــای
بــازرس شــا دلتــان میخواهــد کجــا را ببینیــد؟! طرفهــای
غربــی ب ـرای اولیــن بــار پارچیــن را دیدنــد .در پارچیــن
دنبــال چــه بودنــد؟ اینهــا میدانســتند کــه در پارچیــن
برنامــه هســتهای وجــود ندارد.بلکــه در پارچیــن بــه
دنبــال موشــک بودنــد .میخواســتند رس از برنامه موشــکی
ایـران در بیاورنــد،؛ ایــن مطلــب چــه زمانــی معلــوم شــد؟
زمانــی کــه پرونــده هســتهای ایـران در ســال  2006ارجــاع
داده شــد بــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل ،در ســطر
شــاره یــک قطعنامــه  -1696اولیــن قطعنامــه ای کــه
مــا در شــورای امنیــت گرفتیــم -نوشــتند برنامــه هســتهای
و موشــکی ایــران( ) missile and nuclear program
موضــوع نگرانــی بیناملللــی اســت.
آیــا داســتان اعتــاد ســازی در اینجــا متــام شــد؟ طرفهای
غربــی اظهــار کردنــد حــال تــازه اصــل آن مانــده شــا
بایــد یــک اظهارنامــه بــه مــا بدهیــد معلــوم شــود شــا
از ســال  1354تــا حــال کــه برنامــه هســتهای در ایــران
داشــتید در برنامــه هســتهای چــه کاری انجــام دادهای.
1333صفحــه ســند در اکتــر  2003بــه آژانــس تحویــل
داده شــد کــه در طــول همکاریهــای کشــورها بــا
آژانــس بیســابقه بودهاســت کــه کشــوری ایــن مقــدار
از اســناد مربــوط بــه فعالیتهــای محرمانــه و امنیــت ملــی
خــود را بنویســد و بفرســتد بــه یــک نهــاد بیناملللــی.
بعــد از ایــن چــه اتفاقــی افتــاد؟ آیــا پذیرفتنــد از مــا؟
گفتنــد از کجــا معلــوم شــا اینهــا را راســت نوشــته باشــید
یــک فرآینــدی رشوع شــد بــا نــام راســتی آزمایــی فرآینــد
اصــاح و تکمیــل () completeness and correctness
اول بایــد معلــوم شــود اینهــا راســت اســت .ثانیــا بایــد
معلــوم شــود اینهــا کامــل اســت بایــد خــط بــه خــط اینهــا

را () verifyکنیــم .راســتی آزمایــی اظهارنامــه ســال 2003
تــا اکتــر ســال  2007ادامــه یافــت.
انتهــا قصــه چــه شــد؟ مــا رســیدیم ســال  2005میــادی
انتخابــات ریاســت جمهــوری برگـزار شــد .ایـران بعــد از
انتخابــات ریاســت جمهــوری اعــام کــرد کــه تاسیســات
یوســی اف را میخواهــد از تعلیــق خــارج کنــد .نکتــه
جالــب اینجاســت کــه متــام ایــن کارهــا را انجــام دادیــم
قطعنامههــای آژانــس در آن فاصلــه منتــر شــد در
همــه آنهــا نوشــته شــده بــود ایــن اقداماتــی داوطلبانــه و
بــدون الزامــی حقوقــی اســت و بــا هــدف اعتــاد ســازی
انجــام گرفتــه اســت .بعــد از دو و نیــم ســال اعتــاد
ســازی طــرف هــای ایرانــی اعــام کردنــد چقــدر اعتــاد
بیــن شــا و مــا ســاخته شــد مــا میخواهیــم خروجــی
فرآینــد را ببنیــم2 .ســال و نیــم تاسیســات مــا تعلیــق بــود
و طــی ایــن دو ســال شــا از رسی تریــن تاسیســات مــا
بازدیــد کردیــد .دو ســال دانشــمندان هســته ای مــا را
بیــکار کردنــد ،دانشــمند هســتهای کــه ســه شــیفت کار
کــرده بــود تــا یــک تاسیســات هســتهای را علــم کنــد...
نتیجه اخالقی داستان...

یــک بســتهای بــه مــا دادنــد تحــت عنــوان بســته اوت
،2005کــه نتیجــه ی دو و نیــم ســال اعتامدســازی را اعــام
کــرده بودنــد؛ چــه نوشــته بودنــد؟– 1ایــن کارهایــی کــه
کــرده بودیــد وظیفــه تــان بــوده اســت.
- 2مــا از شــا میخواهیــم کــه تعلیــق
غنیســازی در ای ـران را بــه مــدت 10ســال
بــه نحــو اینرتمدیــت ادامــه بدهیــد .یعنــی
 10ســال دیگــر غنیســازی را تعلیــق
بکنیــد ،در ازایــش چــه میدهیــم؟ گفتــه
بودنــد مــا تحریــم قطعــات هواپیامهــا
را بــر میداریــم ،بــه شــا بــال هواپیــا
میدهیــم! اجــازه هــم میدهیــم شــا عضــو
ســازمان جهانــی تجــارت() WTOبشــوید،
کــه بیشــر از آنکــه بــه نفــع ای ـران باشــد
بــه نفــع اروپــا بــود ،چــون مســیر را ب ـرای
صــادرات کاالهایشــان بــه ایــران بــدون
گمــرک را همــوار میکــرد.
آن وقــت بــود کــه ای ـران تصمیــم گرفــت
ب ـرای اولیــن بــار بخشــی از تعلیقهــا را در
تاسیســات اصفهــان بشــکند ،انتخابــات هــم
در ای ـران برگ ـزار شــده بــود.
خالصــه مطلــب اینکــه یــک تئــوری در
ایــن کشــور وجــود دارد کــه میگویــد ،اگــر
راه حلــی در بحرانهــای امنیــت ملــی مــا
وجــود داشــته باشــد آن راه حــل ایــن اســت
کــه برویــم اعتــاد طــرف مقابــل را جلــب
کنیــم.
تجربــه  2ســال و نیــم تــاش ســخاومتندانه
بــرای جلــب اعتــاد بــه مــا نشــان داد
کــه طــرف مقابــل اصــا اعتــادش جلــب
منیشــود ،مشــکل از جــای دیگــر اســت
و فراینــد اعتامدســازی از نظــر مــا یــک
فرآینــد اعتامدسازیســت و از نظــر آنهــا
فرآینــد تعطیلــی برنامــه هســتهای ایــران
اصــل اســت.
در اوت  2005اصفهــان را از تعلیــق شــد،
بالفاصلــه یــک قطعنامــه در شــورای حــکام
آژانــس نوشــتند کــه ایــران بــه تعهداتــش
پایبنــدی نــدارد ،مــا تعلیــق را در تاسیســاتی
شکســته بودیــم کــه خودشــان در قطعنامــه
هایشــان نوشــته بودنــد ایــن تعلیــق
داوطلبانــه اســت .ایــن تعلیــق بــدون
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الــزام حقوقــی اســت ،ایــن تعلیــق رصفــا بــا هــدف
اعتامدســازی اســت.
در فوریــه ســال  2006مــا نطنــز را هــم از تعلیــق خارج
کردیــم ،بالفاصلــه بعــد از ایــن کــه نطنــز از تعلیــق خارج
شــد ،پرونــده ایـران ارجــاع داده شــد بــه شــورای امنیــت
ســازمان ملــل ،مــا یــک قطعنامــه گرفتیــم.
پــس  2نــوع روش مقابلــه موجــود اســت ،ایــن  2روش
چــه طــور جــواب داده؟ خروجــی فرآینــد اعتامدســازی
چــه شــد؟ بســته  5اوت  2005شــد؛ و حــاال یــک
فراینــد دیگــری رشوع شــده اســت ،ببینیــم خروجــی ایــن
فرآینــد چــه شــد...؟
داستان مقاومت

 5تــا قطعنامــه تقریبــا بــا فاصلــه زمانــی کوتــاه تــا
ســال  2008علیــه ایــران صــادر شــد.ما 5تــا قطعنامــه
گرفتیــم ،از ایــن  5تــا قطعنامــه  3تــا قطعنامــه تحریــم
اســت ،اسـراتژی دولــت قبلــی ایــن بــود کــه تــا بــه آنهــا
میگفتنــد شــا را میفرســتیم شــورای امنیــت ،آقایــان بــا
تصــور اینکــه شــورای امنیــت آخــر دنیاســت  ،میپذیرفتند
کــه هــر محدودیتــی بــه برنامــه مــا اعــال بشــود.
بعــد از ســال  84اس ـراتژی مــا چنــد مشــخصه اصلــی
داشــت  :مــا گفتیــم کنــرل بحــران سیاســی وظیفــه
دیپلامتهاســت ،ربطــی بــه دانشــمند هســتهای کــه در
تاسیســات هســتهای کار میکنــد نــدارد،
تــا قبــل از آن هــر وقــت کمرتیــن رس
و صدایــی در یــک گوشــه دنیــا ایجــاد
میشــد ،میآمدنــد تاسیســات را تعطیــل
میکردنــد مــا بــه دانشــمند هســتهای مــان
گفتیــم بــرو خانــه نشــینی اختیــار کــن تــا
تکلیفــان را معلــوم کننــد! .به زبــان دیگر
یعنــی انتقــال فشــار از بخــش سیاســی بــه
بخــش فنــی .مــا یــک اس ـراتژی در پیــش
گرفتیــم تحــت عنــوان اس ـراتژی گامهــای
متقابــل .بــه طــرف مقابــل گفتیــم کــه
بــه ازای هــر یــک قدمــی کــه تــو علیــه
مــا بــرداری ،مــا هــم یــک قــدم علیــه
تــو برمــی داریــم .قــدم مــا هــم وزن
و متناســب بــا قدمــی خواهــد بــود کــه
تــو برمــی داری .مثــال  :روزی کــه نطنــز
تعلیــق شــد مــا چنــد تــا ماشــین داشــتیم؟
 10تــا .قطعنامــه  1696کــه صــادر شــد،
مــا اعــام کردیــم 164ماشــین ســانرتیفیوژ
در نطنــز وصــل میکنیــم؛ قطعنامــه 1737
صــادر شــد ،اعــامل کردیــم نصــب  3ه ـزار
ماشــین ســانرتیفیوژرا در نطنــز رشوع
میکنیــم .قطعنامــه  1747صــادر شــد،
اعــام کردیــم نصــب  3هــزار ماشــین
ســانرتیفیوژ را در نطنــز متــام کردیــم.
قطعنامــه  1803صــادر شــد ،اعــامل کردیــم
بــه جــای نســل  2از نســل  3ماشــینهای
ســانرتیفیوز در نطنــز اســتفاده خواهیــم
کــرد .قطنامــه  1835صــادر شــد ،اعــامل
کردیــم از ماشــینهای نســل  2و  3در
بخــش صنعتــی هــم اســتفاده میکنیــم
بــه جــای بخــش آزمایشــگاهی .برخــی
در ایــن رشایــط میگفتنــد ایــن کارهــای
شــا نتیج ـهاش ایــن میشــود کــه کشــور
وارد جنــگ خواهــد شــد .آمریکاییهــا
کــه کوتــاه منیآینــد  .میگفتنــد شــا
یــک شــبی خوابیدیــد صبــح پــا میشــوید
میبینیــد هواپیامهــای ناشــناختهای
کــه معلــوم نیســت مــال کــدام کشــور

دنیاســت کل تاسیســات هســتهای شــا را مببــاران کــرده
و دیگــر چیــزی بــه نــام تاسیســات هســتهای نداریــم،
دســتتان هــم بــه هیــچ جــا بنــد نیســت! مــا عقیــده مــان
چــه بــود؟! عقیــده مــا ایــن بــود کــهاوال تــوان غــرب
بـرای آنقــدر فشــار آوردن بـرای مــا در حــدی نیســت کــه
ادعــا میکنــد .تــوان واقعییــش بــا تــوان ادعاییــش برابــر
نیســت .ثانیــا عقیــده مــا ایــن بــود کــه تــوان مــا ب ـرای
مقاومــت هــم خیلــی بیشــر از آن چیــزی اســت کــه آنهــا
تخمیــن زدهانــد .
آقایــان هنــوز یکــیاز افتخاراتشــان اینکــه پرونــده
ایــران در دوره آنهــا بــه شــورای امنیــت نرفتــه اســت.
نتیجــه حــدود  2ســال و نیــم اســراتژی مقاومــت
بســتهای شــد کــه مــا در ژوئــن  2008گرفتیــم ،ایــن 2
تــا بســته را فرامــوش نکنیــد .بســته  5اوت  2005نتیجــه
دوســال و نیــم اعتامدســازی اســت .بســته ژوئــن 2008
یعنــی خــرداد  1387نتیجــه یــک چیــزی حــدود دوســال
و نیــم الــی ســه ســال مقاومــت اســت .حــال ببینیــد در
بســته ســال  2008چــه نوشــته بودنــد.
آقــای خاویــر ســوالنا مذاکــره کننــده ارشــد  6کشــور
آمــد ای ـران ،ب ـرای اولیــن بــار گفــت کــه مــا منیخواهیــم
غنــی ســازی را در ایــران تعلیــق کنیــد .مــا میخواهیــم
غنــی ســازی در ایـران را فریــز کنیــد .اصطــاح تعلیــق را
برداشــتند ،اصطــاح فریــز را بــه جایگزیــن کردنــد .یعنــی
چــه ،یعنــی شــا چنــد تــا ماشــین ســانرتیفیوژ داریــد
در نطنــز ،آن موقــع مثــال تصــور بفرماییــد  7ه ـزار تــا
داشــتیم .گفتنــد همیــن تعــدادی کــه هســت ،باشــد.
دیگــر بیشــرش نکنیــد .تاسیســات تــان را فریــز کنیــد.
مــا بــا شــا وارد گفتگــو میشــویم و الزامــی نیســت غنــی
ســازی در ایـران بــه حالــت تعلیــق در آیــد .مــا بــا شــا
وارد مذاکــره میشــویم و مذاکــره بــا شــا منحــر بــه
بحــث هســتهای نخواهــد بــود مــا میخواهیــم راجــع بــه
ترتیبــات امنیتــی منطقهــای در عـراق و افغاســتان حــرف
بزنیــم .نتیجــه  2ســال و نیــم اعتامدســازی ایــن شــد کــه
آمــدن بــه مــا گفتنــد کــه  10ســال دیگــر تعلیــق کنیــد.
نتیجــه دوســال نیــم مقاومــت در ای ـران ایــن شــد
کــه ب ـرای اولیــن بــار طــرف مقابــل ادبیــات تعلیــق را
گذاشــت .چـرا؟ چــون دیــده بودنــد کــه قطعنامههــا نــه
برنامــه مــا را کنــد کــرده ،نــه در ای ـران بح ـران داخلــی
ایجــاد کــرده ،نــه مــردم را روبــروی حاکمیــت قـرار داده،
نــه انســجام درونــی حاکمیــت را از بیــن بــرده هیــچ
کــدام اینهــا اتفــاق نیفتــاده بــود .مذاکـرات ژنــو  2– 1و 3
بعــد از بســته ژوئــن ســال  2008بــه مــا داده شــد .حــاال
ژوئــن  2008کــی اســت؟ یــک ســال قبــل از انتخابــات
ریاســت جمهــوری در ای ـران ،یعنــی مــا در ژوئــن 2009
در خــرداد  88انتخابــات برگــزار کردیــم .ایــن درســت
یــک ســال قبــل از انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 88
در ای ـران اســت.
نتیجه مقاومت

آن چــه کــه مــا آموختهایــم از ایــن فرآینــد ایــن بــود
کــه اگــر مــا بتوانیــم هوشــمندانه مقاومــت بکنیــم ،طرف
مقابــل دیدگاههــای خــودش را تغییــر خواهــد داد ،یــک
اصــل راهــردی میگویــد کــه <اگــر شــا الگــوی رفتارتــان
تحــت فشــار تغییــر بکنــد ،یعنــی اگــر طــرف مقابــل شــا
بــه شــا فشــار بیــاورد شــا متناســب بــا فشــاری کــه
بــه شــا وارد میشــود تغییــر رفتــار بدهیــد آن وقــت
نتیجهــاش ایــن خواهــد شــد کــه فشــار اضافــه میشــود.
مــا در فاصلــه  2005تــا  2008ســعی کردیــم بــه طــرف
مقابلــان ثابــت کنیــم الگــوی رفتــار مــا تحــت فشــار
تغییــر منیکنــد اگــر فشــار بیاوریــد از مــا پاســخ معکــوس
دریافــت خواهیــد کــرد .بــرای اولیــن بــار آمریکاییهــا
اعــام کردنــد مــا در مذاک ـرات حــارض میشــویم تــا قبــل

از آن میگفتنــد کــه مــا منیآییــم در مذاک ـرات بــا ای ـران.
در اکتــر  2008بــرای اولیــن بــار آمریکاییهــا بــه مــا
گفتنــد مــا همــکاری منطقــه ای میخواهیــم .مذاکــره
امنیتــی بــا ای ـران در ع ـراق بــه اینهــا نشــان داده بــود
کــه بــدون ایـران منیتواننــد در عـراق ثبــات برقـرار کننــد.
قـرار گذاشــتیم کــه یــک بــار دیگــر مذاکــره کنیــم .ژنــو
 2قــرار بــود اول نوامــر برگــزار بشــود رفتنــد و دیگــر
نیامدنــد چــرا نیامدنــد؟ آن موقــع مــا منیتوانســتیم
بفهمیــم .یــک روزی گفتنــد کــه آقــای ســوالنا مریــض
اســت یــک روز گفــن کــه خامنــش مریــض اســت .یــک
روز گفتنــد جنــگ گرجســتان شــده و رسشــان شــلوغ
اســت .بعدهــا متوجــه شــدیم کــه پیغــام هایــی از داخل
ای ـران ب ـرای ایــن آقایــان رفتــه بــود کــه اگــر میخواهیــد
مذاکــره کنیــد تــا بعــد انتخابــات ریاســت جمهــوری
در ایــران صــر کنیــد در انتخابــات ریاســت جمهــوری
دوســتان شــا بــر رسکار خواهنــد آمــد{ .ایــن را بعدهــا
از اعرتافــات بازداشــت شــدگان در جریــان فتنــه متوجــه
شــدیم }.ایــن افــراد چــه کسانیهســتند؟ هامنهایــی
کــه جــرج بــوش وقتــی در  2007میخواســت دولــت
را تحویــل بدهــد و اوبامــا رفــت در بروکلیــن آنجــا
ســخرنانی کــرد میگویــد‹ :مــن طرفــدار اصــاح طلبانــم از
تهـران تــا بیــروت و روزهــای خوشــی از همــکاری بیــن ما
و اصالــح طلبــان وجــود داشــته ،امیــدوارم روزهــای خوش
دوبــاره برگــردد ›.وقتــی نــگاه کردنــد دیدنــد در محیــط
داخلــی ای ـران یــک فرصــت جدیــد در حــال شــکلگیری
اســت ،بــه طمــع رشایــط دیپلامســی را متوقــف کردنــد
بـرای اینکــه بــه ایــن فرصــت اجــازه بدهنــد ،رشــد کنــد.
گفتنــد :ایــن انــرژی ای کــه داریــم بــه جــای اینکــه رصف
مذاکــره بــا ایـران کنیــم رصف تقویــت جریانــی در ایـران
میکنیــم کــه اگــر رسکار بیایــد همــه آن چیزهایــی کــه مــا
میخواهیــم بــه مــا مجانــی خواهــد داد.خیانــت جریــان
فتنــه در ایــران ایــن نبــود کــه چهارتــا ســطل آشــغال
آتــش زد ،خیانــت جریــان فتنــه ایــن بــود کــه دشــمنی را
کــه در حــال کوتــاه آمــدن بــود ،بــه مــا نامــه نوشــته بــود
کــه مــن تعلیــق منیخواهــم ،فریــز میخواهــم  8هزارتــا
ماشــین تــان را قبــول دارم ،ایــن دشــمن دوبــاره برگشــت
رس خانــه اولــش و اس ـراتژی فشــار بــر روی ای ـران احیــا
شــد....
جریان فتنه و
استراتژی ترکیب گزینه های فشار

خرداد  89ما قطعنامه  1929را گرفتیم.
قطعنامــه  1929چیســت؟ ســنگینرتین قطعنامههایــی
کــه در طــول تاریــخ شــورای امنیــت بـرای اعــال تحریــم
علیــه یــک کشــور صــادر شــد .همــه ایــن تحریمهــا
کــه شــا داریــد میبینیــد تحریــم نفــت ،تحریــم بانــک
مرکــزی ،همــه ایــن تحریمهــا مقدماتــش در قطعنامــه
 1929گذاشــته شــده بــود قطعنامــه 1929چــرا صــادر
شــد؟ مگــر اینهــا ســال  2008در ســال 87نیامــده بودنــد
بــه مــا میگفتنــد بیاییــد بشــینیم معاملــه بکنیــم؟ بیاییــد
برویــم بــه جــای هســتهای راجــع بــه عـراق و افغانســتان
همــکاری کنیــم چطــور شــد کــه اینهــا برگشــتند بــه
فــاز تحریم؟یــک علــت بیشــر نداشــت و آن ایــن بــود
کــه حــس میکردنــد جریــان غربگ ـرا در ای ـران در حــال
تضعیــف اســت .بــرای تضعیــف جریــان غربگــرا و
بـرای احیــای ناآرامیهــای خیابانــی بایــد بــه مــردم فشــار
اقتصــادی آورد .واســطه فرســتادند از جانــب جنبــش
ســبز بــا آمریکاییهــا مذاکــره کردنــد کــه اگــر میخواهیــد
تحریــم کنیــد وقتــش حاالســت  ،چــون حرکــت خیابانــی
در ایـران میـرا شــده و در حــال نابــودی اســت{اطالعاتش
موجــود اســت} پــس:
1 .1جریــان فتنــه دیپلامســی را نابــود کــرد دیپلامســی

کــه داشــت بــه نتیجــه میرســید.
2 .2جریــان فتنــه آغازگــر دور جدیــد فشــار بــر
ایــران شــد کــه ایــن دور جدیــد فشــار هنــوز هــم
مــا داخلــش هســتیم و مــا ســعی کردیــم در آملاتــی
 1نقطــه پایــان برایــش ایجــاد کنیــم .نقطــه رشوعــی
ب ـرای پایانــش ایجــاد بکنیــم در واقــع ،چــون پایانــش
بــه ایــن ســادگیها نخواهــد بــود.
وقتــی کــه مــا قطعنامــه  1929را گرفتیــم ارزیابــی
آمریکاییهــا چــه بــود؟ تحــوالت ســال  88در ای ـران را
دیــده بودنــد .ارزیابــی آمریکاییهــا ایــن بــود کــه دیگــر
اجــاع ملــی در ایـران برقـرار نیســت .مناســبات دولت،
ملــت متزلــزل شــده ،مــردم بــا حاکمیــت درگیرنــد،
خــواص روبــروی نظــام ایســتادهاند  ،بنابرایــن حتــی
اجــاع در ســطح خــواص هــم دیگــر برق ـرار نیســت،
توانایــی ایــران بــرای مقاومــت در مقابــل فشــارهای
دیگــر کشــورها کاهــش پیــدا کــرده اســت .ارزیابــی
شــان ایــن بــود کــه ایـران قــادر بــه گرفــن تصمیمهــای
بــزرگ در سیاســت خارجــی نیســت ،چــون در داخــل
دعواســت بنابرایــن مجبــور اســت در خــارج مصالحــه
کنــد کــه بــه دعــوای داخلــی خــودش برســد.خروجی
ایــن محاســبات چــه شــد؟ اینکــه پــس دوران جدیــدی
از فشــار را ب ـرای ای ـران بایــد رشوع کــرد ،آغــاز دوران
جدیــد فشــار.
از بعــد قطــع نامــه  ،1929یــک اسـراتژی علیــه ایـران
رشوع میشــود تحــت عنــوان ‹اسـراتژی ترکیــب گزینــه
هــای فشــار› ،گفــن مــا تابحــال اشــتباهامن ایــن بــوده
کــه فشــارهایامن تــک گزینــه ای بــوده مــا بایــد همــه
گزینــه هــای فشــار رو جمــع کنیــم باهــم بــه ای ـران
فشــار بیاریــم تــا محاســبات راهــردی در ایـران تغییــر
کنــد .محاســبات ایــران کــه تغییــر کــرد ،پیشــنهادش
تغییــر میکنــد ،پیشــنهادش کــه تغییــر کــرد ،سیاســتش
تغییــر میکنــد ،سیاســتش کــه تغییــر کــرد  ،رفتــارش
تغییــر میکنــد ،رفتــارش کــه تغییــر کــرد ،ســاختارش را
میشــود عــوض کــرد .از تغییــر ســاختار هــم میشــود
رفــت بــه ســمت تغییــر رژیم.پــس 6تغییــر اســت:
تغییــر محاســبه  ،تغییــر پیشــنهاد  ،تغییــر سیاســت ،
تغییــر رفتــار  ،تغییــر ســاختار و تغییــر رژیــم  .ایــن
هــدف دوران جدیــد فشــار اســت کــه از ســال 89
رشوع شــد.چرا؟ چــون جریــان ســبز طــرف امریکایــی
را بــه ایــن جمــع بنــدی رســاند کــه االن وقــت فشــار
آوردن اســت .چــه کار کردنــد؟ گفتنــد ببینیــم گزینــه
هایــان چیســت؟ گزینــه هــای مــا بـرای تولیــد فشــار
ب ـرای ای ـران چیســت ؟
اولیــن گزینــه ،ایجــاد تهدیــد معتــر نظامــی بــود .مــا
بایــد یــک تهدیــد نظامــی علیــه ایــران ایجــاد کنیــم
کــه آن تهدیــد  ،تهدیــد معتــری باشــد ،ای ـران بــاورش
کنــد .ایــن نکتــه هــم جالــب اســت کــه اینهــا همیشــه
میگوینــد کــه مــا یکــی از مشــکالمتان ایــن اســت
کــه ایــران تهدیدهــای مــا را بــاور منیکنــد ،بنابرایــن
تهدیدهــای مــا بایــد معتــر باشــد کــه قابــل خوانــدن
باشــد بــه قــول خودشــان .ماموریتــش را بــه کــه
دادنــد؟ بــه ارساییــل .نتیجــه اش چــه شــد؟ آن تصویــر
معــروف کــه نتانیاهــو بــرد در ســازمان ملــل
نشــان داد و گفــت برنامــه هســته ای شــا اگــر از
ایــن خــط قرمــز کــه مــن تعییــن میکنــم عبــور کــرد
مــن بــه ای ـران حملــه خواهــم کــرد ایــن یعنــی چــه ؟
یعنــی ایجــاد تهدیــد معتــر نظامــی.
گزینــه دو  ،تحریــم هــای فلــج کننــده  ،تحریــم هایــی
بــا هــدف خالــی کــردن خزانــه ای ـران .تحریــم هایــی
کــه هدفــش ایــن اســت کــه شــا درآمدهایتــان کاهــش
پیــدا کنــد ،هزینــه هایتــان افزایــش پیــدا کنــد .کار بــه
جایــی برســد کــه شــا مجبــور بشــوید ذخیــره محــدود
خودتــان را بریزیــد در بــازار .از نظــر آمریکاییهــا
بــر مبنــای اطالعاتــی کــه در کشــور موجــود اســت،

فتنــه اصلــی آینــده زمانــی کلیــد خواهــد خــورد کــه
خزانــه کشــور تهــی شــده باشــد .زمانــی کــه نظــام
دیگــر پــول در جیبــش نداشــته باشــد.
مترکــز کردنــد بــر تحریــم نفــت و تحریــم بانــک .شــا
نتوانیــد نفــت بفروشــید  ،اگــر فروختیــد نتوانیــد پولــش
را بگیریــد اگــر پولــش را گرفتیــد نتوانیــد جنــس بخریــد
اگــر جنــس خریدیــد نتوانیــد بــه کشــور حمــل کنیــد.
اس ـراتژی ایجــاد تحریــم هــای فلــج کننــده بــا قــدرت
پیگیــری شــد.
گزینــه ســوم عملیــات اطالعاتــی  ،عملیــات اطالعــات
پایــه در ایـران .یعنــی چــه؟ یعنــی -1تــرور -2خرابکاری
- 3حملــه ســایربی .مــا در معــرض ســهمگین تریــن
عملیــات اطالعاتــی از ابتــدای انقــاب قــرار گرفتیــم.
االن رسویــس هــای اطالعاتــی کشــور هــای غربــی
اتــاق عملیــات مشــرک دارنــد دربــاره برنامــه هســته
ای ای ـران از حمــات ویروســی بــه تاسیســات مــا ،تــا
کشــن دانشــمندان مــا وســط خیابــان هــای تهــران
کــه حــال کــه عواملــش دســتگیر شــدند معلــوم شــد
کــه چــه برنامــه ریــزی ســنگینی بـرای انجامــش اعــال
شــده بــود .روزی کــه شــهید شــهریاری در تهـران تــرور
شــد ،هــان روز ،متــاس گرفتنــد بــا خانــواده بعضــی
دیگــر از دانشــمندان هســته ای مــا و بــه آنهــا گفتنــد
کــه ببینیــد ایــن همــر شــهید شــهریاری اســت ایــن
مــادر شــهید شــهریاری اســت اگــر میخواهیــد حــال
وروزتــان مثــل اینهــا نباشــد بــه بچــه هایتــان بــه
شــوهرهایتان بگوییــد کــه دیگــر در ایــن پــروژه هــای
دفاعــی ،هســته ای کار نکننــد.
عملیــات اطالعاتــی  ،ویــروس اس تاکــس کــه مــا
ویــروس را در ســال  2010در نطنــز مشــاهده کردیــم،
مخــرب تریــن ســاح ســایربی اســت کــه اساســا تــا
بحــال تولیــد شــده ،بــاور منیکردنــد اینــا کــه مــا ازعهــده
ی چنیــن چیــزی برآییــم{.در ایــن بــاره مســتندی بنــام
 zero daysتولیــد شــده اســت}
چهــارم ارتبــاط گیــری بــا جریاناتــی در داخــل ای ـران
بـرای احیــای جریــان فتنــه .اینهــا گزینــه هــای فشــارند.
گفتنــد مــا بایــد همــه را بــا هــم تلفیــق کنیــم3 ،
تــا  5ســال کــه بــه ایــران فشــاربیاوریــم محاســبات
راهــردی در ای ـران تغییــر خواهــد کــرد .ای ـران خــود
بــه خــود رشوع میکنــد بــه عقــبنشــینی .آقــای
رابــرت گیتــس -وزیــر دفــاع وقــت امریــکا -گفــت:
‹رفتــار ای ـران تغییــر منیکنــد مگــر اینکــه محاســباتش
تغییــر کنــد ،بـرای اینکــه محاســباتش تغییــر کنــه بایــد
دچــار تهدیــد موجودیتــی بشــود ،کــی دچــار تهدیــد
موجودیتــی میشــود ؟ وقتــی کــه شــا همــه گزینــه
هــای فشــار را یــک جــا اعــال کنیــد‹ .
مقصر اصلی!
ارزیابــی امریکاییهــا ایــن بــود کــه در پاییــز ســال 91
خیابــان هــای تهـران مملــو از مردمــان گرســنه خواهــد
بــود 14 .مهــر  91یــک صبــح تــا ظهــر بــازار تهــران

شــلوغ شــد .بــه فاصلــه  3ســاعت نکشــید کــه خانــم
کلینتــون آمــد مصاحبــه کــرد ،گفــت مــردم ای ـران مــا
صدایتــان را شــنیدیم .پیغــام داد اگــر میخواهیــد کــه
مشــکالت اقتصادیتــان حــل بشــود مربــوط بــه تحریــم
هاســت .اگــر میخواهیــد کــه تحریمهــا برداشــته بشــود
مــا آمــاده ایــم بــه طــور فــوری تحریمهــا را برداریــم
فقــط بــه نظــام فشــار بیاوریــد رفتــار هســته ای اش
را تغییــر بدهد(مصاحبــه هیالــری کلینتــون شــب 15
می).1391فراینــد ایجــاد تهدیــد موجودیتــی کــه بــه
مــن و شــا بفهامنــد کــه مشــکل اقتصــادی بخاطــر
تحریــم اســت شــکل گرفــت .تحریــم بخاطــر بحــث
هســته ای اســت ،بحــث هســته ای حــل منیشــد مگــر
اینکــه بــا امریــکا مذاکــره مســتقیم کنیــم .اکنــون آمــار
هــا نشــان میدهــد مشــکالت اقتصــادی مــا زیــر 30
درصــدش مربــوط بــه تحریــم هاســت .مــا میتوانیــم
بــا تحریمهــا زندگــی کنیــم .مشــکل اقتصــادی بــرای
تحریمهــا نیســت ،مشــکل اقتصــادی مــا منشــاء اش
جــای دیگــر اســت ،تحریمهــا هــم مربــوط بــه موضــوع
هســته ای نیســت .اگــر موضــوع هســته ای هــم نبــود
حتــا ســوژه دیگــری بـرای تحریــم ایـران پیــدا میشــد.
تــا اینجــا کمــی از تاریــخ امروزمــان فاصلــه داشــت
و بــه تفصیــل گفتیــم .باقــی ماجــرا را کــه بهــر در
خاطرمــان هســت.و تک ـرار مکــررات منیکنیــم .چیــزی
کــه االن اهمیــت راهــردی دارد ،ایــن اســت کــه مــا در
یــک پیچــی ایســتادیم ،پیچــی کــه اگــر بتوانیــم از آن
عبــور کنیــم ،بــه تعبیــر ارسائیلــی هــا میگوینــد ای ـران
وارد منطقــه مصونیــت خواهــد شــد .منطقــه مصونیــت
کجاســت؟ منطقــه مصونیــت آنجایــی اســت کــه تــوان
طــرف مقابــل بــرای اعــال فشــار مینیمــوم اســت.
االن اگــر مــا بــه ایــن جمــع بنــدی برســیم محاســبات
مــا یــک طــوری دســتکاری بشــود کــه رس ایــن پیــچ
متوقــف بشــویم دوران تاریکــی بــرای ایــن کشــور
رشوع خواهــد شــد .چــون دشــمن بــه ایــن جمــع بنــدی
میرســد کــه کارهایــش جــواب داده اســت .دشــمنی کــه
بــه ایــن جمــع بنــدی برســد کــه کارهایــش جــواب داده
کارش را تعطیــل نخواهــد کــرد .ایــن تجربــه دو دهــه
پرونــده هســته ای اســت.
اگــر مــا بتوانیــم دورانــی از مقاومــت محــدود را
انجــام بدهیــم وارد دوران نامحــدودی از مصونیــت
خواهیــم شــد .البتــه ایــن دوران ،دوران ســختی
اســت و دوران آســانی نیســت ،تعبیــری اســت
کــه رهــری بــه مــا گفتنــد پیــچ تاریخــی ،گفتنــد
وضعیــت بــدر و خیــر.
الف ،نرشیه رسمی انجمن اسالمی
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
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