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 يد که مطالبيبه نظرم رس. ممکن است بد باشدر ياخ ياهستهکنند که توافق يم يان ابراز نگرانيشجودانهمکاران و از  يبرخ
  .ان کنميادداشت بيبصورت نه ين زميدر ارا 

 بوجود آمده و يرانيمتفکر دانشمندان و مهندسان ا يه بر مغزهايو با تک يبوم يفن ک دانشي که بر اساس يفناور )اوال
   .داشت د اعتماد بنفسيپس با .رودين نمياز ب يچ ابزاريو با هچگاه يافته، قطعا هيتکامل 

 يباشند که نگران يتوانند آنقدر پرت و دور از مصالح ملينم ،ک رهبر فرزانه است اموراتيکه تحت زعامت  يدر کشور) دوما
  .دادبه خرج  يشتريسعه صدر ب ،ون و فغانيش يبجاد يتر از آش بود و باد چندان کاسه داغيبان نيبنابرا. جاد کننديا يجد

  !ديشيرا اند يداتيمبادا تمه يروزها ين کشور آنقدر وسعت دارد که بتوان برايبحمدهللا ا )وماس

 يگاه قبليبه جارسوب کرده در کشور شده و  يبومکه  يتوان فورا بر اساس دانشيکرد م يطرف مقابل بدعهد اگر) ماچهار
خود  يواقع يق و توسعه به معناياست که تحق ينها به شرطيالبته همه ا. ديهم رس يباالتر يبازگشت بلکه به دستاوردها
 زريچ فريداخل ه را درها توان ذهنيعمال نم اد است کهياد و وسعت زينوابغ ز يران دارايآنقدر اادامه داشته باشد هرچند که 

  .ستين يدانند که عمليم انه است که آنها خودشان همابله ک تصورين ينکه ايچه ا .کرد يرو نگهدا منجمد ،ياعهدنامه

 .ران اعمال شده استيه اينه بر علياردها دالر هزيلين با ميخ کره زميطول تار يهامين تحريتردهيچين و پيترسخت) پنجما
حاال . "ميارا کشف کرده يسازيغن يتهايران فعاليما در ا"بوده است که  ج کننده همراهييته يخبرها آنقدامات با ن ايهمه ا

و برخوردار بوده  يسازياز حق غن که رفته شوديپذا يدن يااز اعضاء باشگاه هسته يکيران به عنوان يا يوقتد يتصور کن
توافق بعد از چند سال  ديفرض کن .ن حالت بگذرديا ن سال ازيو چند هست زين )يتيو نه عار( يبوم ياهسته دانش يدارا

ج يينه تهنگوياا را يدن يهم بتوانند افکار عموم د که آنها بازيد تصور کنيتوانيا ميآ .به هم بخورد يليبه هر دل) سال ۱۰مثال (
ت يبه رسم ياک کشور هستهيران را به عنوان يگر به مرور، ايا ديدن ،خواه ناخواه، يآت يچراکه ظرف سالها! هرگز. کنند

 يچاقو نيعمال ا يعني .ج کرديبس رانيم مجدد ايتحر يا را برايتوان دنيگر نميد ،يآنچنان يو با دادن خبرهاشناخته 
هند و  يکه برا يه همان اتفاقيشب( قبل را نخواهد داشت ييکارا گر هرگزيد زند ويم زنگ ند شده وم به مرور زمان کُيتحر

م که گذشت زمان به نفع ماست نه يبدان ديبا پس. )دارند هم ياکه آنها واقعا سالح هسته ن تفاوت مهميبا ا پاکستان افتاد
  .ضرر ما



ن برده است چراکه آنها يب شه ازيهم يران را برايبه ا ي، خطر حمله نظامياهسته يورفنا و ن حد از دانشيکسب هم) ششما
لذا در صورت . دهديا مي گر ادامه دادهيد يادعا شده را در جا يتهاياز فعال يران برخيدهند که ايم شه احتمال داده ويهم

 که اوباما در کنگره يهمان حرف(ببخشد  يشتريهم وسعت ب عمق و خود را هم يمخف يتهايفعال راني، ايجد خطر احساس
ن ترس مواجه يهمواره با ا ران رايدشمنان ا يولباطل باشد  ک تصوريحرفها اشتباه و صرفا ن يا هرچند تمام). زدکا يآمر

ن يما بهتر يآنها برا ن تصورِيهم. د گرفتنقرار خواه يمورد حمله اتم ،رانيبا ا يکند که در صورت مواجهه نظاميم کرده و
ده به دست ياطالعات رس يست که برخيد نيکه اصال بع" :گفتيم يکارشناس .ياست نه خود بمب اتم يل بازدارندگامع

 ييتا با بزرگنما )ا لو دادهي( داده بروز يه و به نحويته يتصنع ران بصورتيرا خود ا) رانيا ينظام يتهايبر فعال يمبن(آژانس 
 کيران و يا يک دستاورد بزرگ برايخود  نيجاد شود و ايران ايدر دل دشمنان ا ترس کا،يآن توسط آژانس و خود آمر

که  ميکرد يباز ينيقا در زمين سالها دقيما احتماال در تمام ا يعني. است رانيبه ا يدر برابر حمله نظام مهمعامل بازدارنده 
ران تا ين است که ايست مهم ايا غلط، مهم نيها درست باشد لين تحليحاال ا. "ده بوديه و تدارک ديعمدا آنرا ته رانيا

و شه دفع کند يهم يبه خود را برا يو خطر حمله نظام اندازديرا در دل دشمنان خود ب يکار، توانسته ترس موثر ين جايهم
            .د کنديص ،ن گردابيخود را از ا ياهم

ن با يسنگ چالش کيدر سال است که  ۲۱ا يکشور ابرقدرت دن ۶ ينيبيکه م يلذتبخش است وقت دلچسب و يليخ) هفتما
ک يکه قبال با  ييآن هم در مقابل کشورها. کنديمن ييران هم اعتنايرا بکند و ا ييکارهاخواهند که يران مي، از ارانيا

ران ينخست وز وزرا و خاطراتمطالعه  .کردنديکته ميخود را د يهاران، خواستهير ايم با شاه و نخست وزيمستق يتلفن تماس
، آن يفراهانخان  يرزا تقيکجاست م. ...امروز ياست ول يمندگشر که باعث خجالت و يع دردناکين وقايشاه پر است از چن

 يانتهايب تکبر شه از غرور ويکه هم يبزرگ مرد د، آنبودن خود ببال يرانيند و به ايران که امروز را ببير بزرگ ايرکبيام
       .س در عذاب بوديو انگل فرستادگان روس

. صبور بودشتر يب يندکشتر اعتماد کرد و ايب ،د به مسئوالن کشوريقرار گرفته با ک برهه حساسيپس اکنون که کشور در 
البته در  .کند خود را حفظ يفعل يهمدل ن کشور بتواند اتحاد ويکه ا يفقط به شرط فقط و ،نده به نفع ما خواهد بوديقطعا آ

خ يش يت دادند بخاطر همان جرات و جسارتهايوژ رضايفيسانتر ۵۰۰۰آنها به  د حواسمان باشد که اگر امروزين باين بيا
 يآنها را به مرگ گرفت تا به تب راض"خ محمود يش .دادنديت نميهم رضا !!وزيفيسانتر ۳محمود بود وگرنه آنها به همان 

 آنچه امروز. ميم و گذشتگان را لجن مال نکنيات بپردازيبه واقع هم يکم يانتخابات يشعارها بهتر است پس از پس ."شدند
وجود مردم کشورمان  يکه گوارا ن کشور استيدانشمندان و مهندسان ا ساله ۲۰-۱۵ممارست  جه همت ويبدست آمده نت

    .باد

 


