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پس از خروج ترامپ از برجام، روابط آمریکا و ایران در یک سال گذشته پر تنوع ترین حالت را به خود 
دید. با توجه به اینکه عدم صداقت ترامپ مثل روز روشن است باز هم عده ای از سازش دم می زنند و قصد 
دارند حالت های مختلفی را در مذاکره امتحان کنند. تغییر موضع ترامپ در هر سخنرانی و توییت، هم 
عدم تعادل فکری او را رساند و هم عدم صداقتش برای مذاکره را فهماند. ابتدا پیش شرط دوازده گانه را 
مطرح می کنند و پس از بی اعتنایی جمهوری اسالمی، مذاکرات بدون پیش شرط را پیشنهاد می دهند. 
نخســت وزیر ژاپن را برای میانجی گری به ایران می فرستند و همزمان در حمله به نفت کش ها ایران را 
مقصر می دانند. پهپاد جاسوسی شان وارد خاک ایران می شود و پس از ناکامی و منهدم شدن با ژست 
دلســوزانه جنگ کاغذی را متوقف می کنند. هر روز ملتمسانه ایران را به مذاکره دعوت می کنند و در 
خالل آن مقامات جمهوری اسالمی را تحریم می کنند. ترامپ همانند رؤسای جمهور قبلی بارها ثابت 
کرد هیچ نیت خیری در دراز کردن دســت مذاکره به ســمت ایران ندارد و حتی می خواهد با تحریم 
دکتر ظریف راه ورود به مذاکره را هم ببندد. این در حالی است که سازش طلبان در داخل کشور مدام 
در حال کوبیدن بر طبل جنگ، سازشگری و کنار آمدن با کدخدا هستند. صحبت از سازش و نه نگفتن 
به پیشــنهاد مذاکره و میانجی گرها در حالی صورت می گیرد که رئیس جمهور محترم و آقای ظریف 
وزیر امور خارجه از بدعهدی های آمریکا گالیه کردند و امکان هرگونه مذاکره را منتفی دانستند. برخی 
اصالح طلبان حتی به مشاهدات خود اعتنا نمی کنند و هر روز بحث مذاکره که در اصل همان سازش و 

تن دادن به خواسته های آمریکا هست را مطرح می کنند. 
حشــمت ا... فالحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با یادداشتی در 
روزنامه آرمان به تاریخ نهم تیرماه می گوید: »نه گفتن در دیپلماســی مزیت به حســاب نمی آید«! او 
موضــع ایران در برجام را به حق می داند و به مواضــع دوگانه آمریکایی ها اعتراف می کند ولی مجدداً 
 خواهان ورود دولت به  اشــکال مختلف برای تعامل با ترامپ اســت.  اشکالی که در این مدت با امتحان 
آنها به اندازه کافی ما را از رســیدگی به مســائل اصلی که مســبب مشکالت کشور بوده دور کرده. در 
واقع امتحان راه های مختلف برای رسیدن به یک توافق سست مانند برجام تا االن زمان زیادی را از ما 
گرفته و فرصت های بی شماری را برای تقویت اقتصاد و حل مشکالت کشور از بین برده است. فالحت 
پیشــه بازهم حل مشــکالت کشور را به مذاکرات گره زده و گفته »جمهوری اسالمی ایران به جای نه 
گفتن به هر گونه درخواســت مذاکره و یا میانجی گری باید یک ابتکار عملیاتی داشته باشد که حاوی 
شروط واقعی کشور برای احیای دیپلماسی بوده داشته باشد. همچنین در قبال هر موضعی که مطرح 
می شــود اعم از درخواســت میانجی گری یا مذاکره، باید در فضای دیپلماسی عمومی تهران یک بسته 
پیشنهادی داشته باشد و بر اساس این بسته پیشنهادی توپ را به زمین دیگر بازیگران بیندازد«. ظاهرا 
فکر می کند دیپلمات های ما تاکنون با دســت خالی و بدون در نظر گرفتن منافع ملی کشــور مذاکره 
کرده اند. او ساده انگارانه می گوید »آمریکایی ها از مواضع گذشته خودشان عدول کرده اند و این عدول 
ناشی از مقاومت ایرانی هاست«. اما نمی گوید چگونه می شود هم مقاومت کرد و هم تن به خواسته های 
دشــمن داد. دشمنی که سالهاســت به صراحت اعالم کرده از هر وسیله ای برای نابودی مردم ایران و 

انقالب ارزشمندشان استفاده می کند. 
پیش از این حجاریان در مشــق نو گفته بود »بعضی معتقــد بودند، در رابطه گرگ و میش میان 
ایران و آمریکا ما نیز از زمانی گرگ یا به تعبیری ابرقدرت شده ایم و می توانیم مذاکره و مقابله کنیم. در 
برابر این سنخ  نگاه ها، ایده ای مانند گفت وگوی تمدن ها را داریم که در اوج فشارهای بین المللی مطرح 
می شود و در زمانه ای که یک عمل نابخردانه می توانست هزینه  سنگینی به بار آورد، راهی متفاوت آغاز 
می شود و خاتمی ، بازی را تغییر می دهد«. ایشان قائل است مذاکره کردن یعنی »ابرقدرتی« اما توضیح 
ندادند که در عین ابرقدرت بودن در زمان خاتمی چه دســتاوردی جز پلمب کردن و بســتن و تعطیل 
کردن نیروگاه های هسته ای به دست آمد و چه توفیقی جز تسلیم در برابر به اصطالح قدرت های جهان 
حاصل شد؟ عقب نشینی بیش از آنکه دشمن بخواهد و در باورش بگنجد! همچنین دقیقاً نمی گوید چه 
طور بازی تغییر پیدا کرد وقتی دست ها را باال بردید؟ حجاریان و برخی اصالح طلبان که دست برتر را 
در ترساندن از جنگ نسبت به آمریکا دارند و حتی وقتی آمریکایی ها گفتند: ما قصد جنگ نداریم، از 
جنگ هراسی خود دست برنداشتند، می خواهند با ایجاد کمپین و هجوم هشتک ها مقاومت کنند و چهره  
حقیقی آمریکا را افشا کنند، در حالی که عمال اعتقادی به این چهره  غیرصادق ندارند و دم از گفت وگو 
و سازش در قالب چماق و هویج می زنند. حجاریان پس از توضیح شخصیت ترامپ و ستمکاری آمریکا، 
می گوید ما به »نیروی مقاومت صلح طلبی« نیاز داریم تا به جهان بگوید جنگ ها چه عواقبی دارند. و 
پیشنهاد می دهد نیروهای صلح طلب در خارج از کشور، به جهان بگویند »انتهای منطقی رویه  بولتون 
و مجاهدین خلق و سلطنت طلب ها تنها از یک جبهه قربانی نمی گیرد«. ظاهرا برخی اصالح طلبان به 
مقاومت نظری و تسلیم عملی اعتقاد دارند و با آنکه می دانند آمریکا قابل اعتماد نیست، عالقه به مذاکره 

و قبول شروط آمریکا و یا ارائه شرط های جدید و وقت گذراندن با آن هستند. 

ســریال کوتاهی به نام چرنوبیــل، محصول آمریکا و 
بریتانیا، پخش می شــود و محبوبیتی کسب می کند؛ در 
پی آن بحث در مورد انرژی هسته ای هم ُگر می گیرد. این 
سریال و تصویری که مي سازد موجی، به ویژه در رسانه های 
اجتماعی، به راه می اندازد. تو گویی باید این سریال پخش 
می شد تا داورِی نهایی در مورد انرژی هسته ای نیز ممکن 
شود! یک نفر آشنا به امور سیاسی، همکاران سیاسی اش 
را به دیدن این سریال دعوت می کند تا پند گیرند؛ دیگری 
با دیدن سریال به این نتیجه می ر سد که انرژی هسته ای 
با این هزینه و خطراتش قابل دفاع نیست و باید به همان 
سوخت های فســیلی چسبید؛ آن دیگری می گوید وقتی 
انرژی های تجدید پذیر وجود دارند چرا باید به سراغ انرژی 

برخی از جریان های سیاســی در کشــور از مدت ها پیش و حتی زمانی که زمزمه ها مبنی بر خروج آمریکا از 
برجام به گوش می رســید، با تمام ظرفیت تبلیغاتی و رســانه ای خود تالش کردند تا با متزلزل نشان دادن دولت 
جدید آمریکا و به ویژه شخص ترامپ، به تدریج به زمینه سازی برای  اشاعه راهبرد خرید زمان در میان افکار عمومی 
کشــور بپردازند. این جریان ها همسو با محافل دموکرات های آمریکا، از طریق تبلیغات پیرامون موضوعاتی نظیر 
فساد اخالقی رئیس جمهور آمریکا و نقش روسیه در پیروزی وی در انتخابات، سعی می کردند استیضاح ترامپ را 
قریب الوقوع نشان داده و دموکرات های آمریکا را به عنوان ناجی برجام معرفی کنند. این رویکرد منفعالنه در برابر 
سیاست های خصمانه آمریکا می توانست به حامیان برجام کمک کند تا با فرافکنی، از پاسخگویی به مردم شانه 
خالی کنند و نتایج ناگوار اعتماد به آمریکا را به ترامپ و ویژگی های منفی شخصیتی او نسبت دهند. این رویکرد 
که سعی می کرد برای مروجان اندیشه برجامی، پناهگاهی موقت در برابر انتقادات مردم بسازد متاسفانه دو پیامد 

منفی برای کشور به همراه داشت.
نخست اینکه در عرصه عمل و اقدام متقابل دولت در برابر خروج آمریکا از برجام، فرصت سوزی های بسیاری 
انجام شد. یک سال اعتماد به وعده های اروپایی ها و پافشاری بر اجرای یکجانبه تعهدات از سوی ایران، نتیجه منفی 

فضاسازی هایی است که مشکالت پیش آمده برای 
برجام را به بدعهدی »موجودی مزاحم« به نام آمریکا 
محدود می کرد و آن هم نه آمریکایی که چهل سال 
است ایران را تحریم کرده بلکه آمریکای ترامپ. گویا 
پذیرش  اشتباهات گذشته و دست کشیدن از تعریف 
و تمجیدهای چندساله درباره برجام، برای کسانی که 
تمام تخم مرغ هایشان را در سبد برجام گذاشته اند، 
دشوارتر از تن دادن به وقت کشی و وعده های بی ثمر 
شــرکای دیرین آمریکا بوده است و این پافشاری بر 
هیچ و شــرکت در بازی سیاسی 1+5 در یک سال 

اخیر، نتیجه ای جز فراهم شدن شرایط برای گسترش تحریم ها و غفلت از مقابله موثر با دشمن نداشته است.
پیامد منفی دوم که افکار عمومی جامعه را هدف قرار داده بســیار خطرناک اســت، چرا که منجر به خطای 
راهبردی در مواجهه با جنگ اقتصادی آمریکا می شود. آمریکا برای اینکه بتواند میزان تاثیرگذاری تحریم های خود 
را افزایش دهد نیازمند هرچه بیشتر زمان است. به عبارت دیگر، هرچه آمریکا بتواند مدت زمان جنگ اقتصادی 
را افزایش دهد و در مقابل پاسخ های قاطع و عملی، که برخاسته از تمام ظرفیت های کشور است، دریافت نکند، 
تاثیرات مخرب تحریم هایش افزایش می یابد. آنچه از ســوی برخی محافل و جریان ها به ویژه در یک ســال اخیر 
به اذهان عمومی تزریق می شود موجب ترویج راهبرد خرید زمان برای مقابله با آمریکا شده است. فاز جدید این 
راهبرد منفعالنه که در حقیقت بازی در زمین دشمن و عمل مطابق میل اوست، در روزهای اخیر به صورت مطرح 
ســاختن بحث مذاکره آغاز شــده و تبلیغات رسانه ای که گاه به صورت ضمنی و گاه به صراحت مذاکره با آمریکا 
را توصیه می کنند، شــدت یافته است. مشغول شدن افکار عمومی و مسئولین کشور به موضوع مذاکره دقیقاً در 
جهت منافع دشــمن اســت تا بتواند مدت زمان بیشتری ایران را در شرایط توامان تحریم و انفعال قرار داده و به 

پیشروی خود در جنگ اقتصادی با ایران ادامه دهد.
متاسفانه به نظر می رسد این جریان ها با دامن زدن به بحث مذاکره به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی خود 
در انتخابات های پیش رو هســتند. آنها نه تنها با متوســل شدن به راهبرد خرید زمان تعبیری نادرست از راهبرد 
»مقاومت« به مردم ارائه می دهند بلکه با پیش کشیدن دوباره بحث مذاکره و بهره برداری از آن در جهت منافع 
جناحی و سیاسی خود، در ماه های آینده موجب تضعیف »اتحاد و وحدت کلمه« در برابر »آرایش جنگی« دشمن 
خواهند شد و نتیجه آن، جز تداوم فرصت سوزی ها و نادیده گرفتن توان کشور در مقابله فعال با دشمن نخواهد بود.

آنچه امروز ضرورت دارد، آگاهی از دام هایی مانند خریدن زمان و مذاکره است که آمریکایی ها با لطایف الحیل 
می کوشــند پیش پای ایران قرار دهند. دلخوش کردن به شکســت ترامپ در انتخابات پیش رو و گره زدن مجدد 
مسائل کشور به مذاکره، دام هایی است که آمریکا به آن چشم امید دوخته است. نباید از این نکته غافل شد که 

راهبرد خرید زمان، راهبردی است که آمریکا برای رسیدن به اهدافش به آن نیاز دارد نه ایران. با ورود به قرن بیســتم شاهد تحولي در عرصه 
روابــط بین الملل هســتیم که یکــي از مهم ترین 
رخدادهــاي آن ورود آمریــکا به عنوان کشــوري 
نوظهور به عرصه اســتعمارگري بود. آمریکایي ها 
توانســتند تفوق خود را بر دیگر رقباي استعمارگر 
خود عیان سازند، باالخص پس از آنکه سیاست هاي 
امپریالیستي و گسترش گرایانه دولت هاي اروپایي 
به دو جنگ جهاني و چنگ اندازي بر چهره خودي 
انجامید و کشتارهاي ده ها میلیوني و نابودي سراسر 

اروپا حاصل آن بود!
با تبدیل آمریکا به کشوري قدرتمند و صاحب 
ثروت، خوي اســتعمارگري اروپایي ها به ساکنان 
این ســرزمین نیز منتقل شد و به همین خاطر با 
آغاز قرن بیستم به تدریج این کشور به بزرگ ترین 
متجاوز جهاني مبدل شد و بسیاري از ملت ها طعم 
تلــخ زیاده خواهي ها و تجــاوزات را در ذیل پرچم 

دیگري چشیدند.
آمریکا با مداخله آشکار از طریق سلطه و استثمار 
و تحریم اقتصادي، تهاجم فرهنگي، حمله نظامي، 
پیاده کردن نظامیان، تهدید و یا توسل به کودتاي 
نظامي و ســرنگون کردن دولت هاي ملي و مردمي 
اقدام مي کرد. در واقع دولت هایي که حاضر نبودند به 
برنامه ها و خواسته هاي یک جانبه گرایانه تن در دهند، 
حذف شده و دولت هاي مجري منافع سرمایه داري 
را به جاي آنها برســر کار مي آورد. آمریکا طي یک 
قرن اخیر، به ویژه پس از جنگ جهاني دوم، با این 
روش منافع خود را در جهان سوم تثبیت کرده است.
»روژه گاردي« بر این باور است که اراده سیاسي 
ایاالت متحده براي ســلطه جهاني نوعي همگوني 
اســت که از طریق مداخله مســتقیم یا از طریق 
دست نشاندگان حائل، شدیدترین تلفات انساني در 
سراسر تاریخ را به بار آورده و با بزرگ ترین قتل عام ها، 
یعني کشتار سرخپوستان شروع شده است، با بردگي 
و تبعیض نژادي سیاهان، با حمایت از خونین ترین 
دیکتاتوري ها در آمریکاي التین ادامه یافته و بعد 
در سایر نقاط جهان، نظیر حکومت موبوتو در آفریقا 
و مارکوس در فیلیپین و سرانجام با بمباران اتمي 
هیروشیما و کشــتارهاي عراق نمایان شده است، 
کافي اســت فقط به چند واقعه در سال هاي اخیر  
اشــاره کنیم که عبارتند از: چهــار میلیون نفر در 
ویتنام، دویست هزار نفر در تیمور شرقي با حمایت 
ایاالت متحده، دویست هزار نفر در آمریکاي التین 
از طریق »مشتریان« ایاالت متحده، بیست هزار نفر 
در لبنان بدون کم ترین مجازات در سایه »وتو« ي 
ایاالت متحده، صدها هزار نفر در فیلیپین، دویست 
هزار نفر در آمریکاي مرکزي و... و این ها چند نمونه 

کوچک از فجایع بزرگ و بي شمار آمریکاست!
آمریکایي ها تالش کردند تا با چهره اي موجه خود 
را ســردمدار صلح و حقوق بشر و عدالت و آزادي 
و دموکراســي معرفي نمایند! در اعالمیه استقالل 
آمریکا بســیاري از ارزش هاي حقوق بشري مورد 
تاکید قرار گرفته اســت، اما خیلي زود ملت جهان 
فهمیدند که تفاوتي ماهوي بین جنایتکاران یانکي و 
انگلیسي و فرانسوي و... وجود ندارد و ادعاي حمایت 
از حقوق بشــر فریبي بیش نمي باشد! در این میان 
وجود فهرســتي طوالني از انواع و اقسام جنایات و 
فجایع در کارنامه آمریکایي ها، روي اسالف خود را 

سفید کرده است!
1. کودتا عليه ديگر دولت ها: 

تنها در نیمه دوم قرن بیســتم، ایاالت مّتحده 

* مشغول شدن افکار عمومی و 
مسئولین کشور به موضوع مذاکره 
دقیقا در جهت منافع دشمن است 
تا بتواند مدت زمان بیشتری ایران 

را در شرایط توامان تحریم و انفعال 
قرار داده و به پیشروی خود در 

جنگ اقتصادی با ایران ادامه دهد.

حميدرضا حاجی هاشمی

اصـرار بـر سـازش!
سيدحسين خاتمی خوانساری

از حقیقت تا افسانه

امين االسالم تهرانیجنجال انرژی هسته ای به بهانه چرنوبیل

هســته ای رفت؟ خالصه در این جو احساسی و هیجانی 
هر کس چیزی می گوید و غوِل دهشــتناک این قصه هم 
»انرژی هسته ای« است. این سریال بهانه شد تا کلیشه های 
کهنه در مورد انرژی هسته ای دوباره بر سر زبان ها بیفتد.

این نوشــتار، قصد دارد با ارائه  داده  های کلیشه های 
رایج رسانه ها درباره انرژی هسته ای را بررسی کند. به این 
جمالت توجه کنید: »انرژی های تجدیدپذیر چون انرژی 
خورشیدی، بادی و... پاک اند و بی ضرر ولی انرژی هسته ای 
ناپاک است و پرضرر« »انرژی هسته ای پرخرج  تر از انرژ های 
تجدیدپذیر است« »جهان -به اصطالح- توسعه یافته انرژی 
هسته ای را کنار گذاشته و ما نیز باید همین راه را برویم« 
»ما تحریم می شویم چون در پی انرژی هسته ای هستیم، 
اگر در پی انرژی خورشــیدی و بــادی و... بودیم تحریم 
نمی شدیم که هیچ، به ما کمک هم می کردند« و.... چند 
بار این جمالت را شــنیده ایم؟ آیــا در مورد صحت این 
ادعاها، که چنان مشــهورند که کسی را یارای مخالفت با 
آن  ها نیست، مطمئنیم؟ چرا؟ متن پیش رو نگاشته نشده تا 

چیزی را ثابت کند، فقط می خواهد از این مشهورات سؤال 
و در کلیشه ها تشکیک کند. که گاهی شک در مشهوراِت 
چه بسا غلط، افق را برای رسیدن به حقیقت باز می کند.

آينه های معوج نما؛
نگاهی به حوادث هسته ای چرنوبيل

 و فوکوشيما
پیش از پرداختن به انرژی هسته ای نگاهی به ماجرای 
چرنوبیل که موضوع ســریال مذکور اســت، می اندازیم. 
صحبت از تعداد کشتگاِن حوادث هسته اِی چرنوبیل و یا 
فوکوشیما، به عنوان مهم ترین حوادثی که تا کنون برای 
نیروگاه های هسته ای رخ داده اند و یا سخن گفتن از میزان 
خسارات زیست محیطی آن ها، هدف این جستار نیست؛ 

اما یادآوری این نکته نیز خالی از فایده نیســت که تعداد 
کشــتگان حوادث چرنوبیل و فوکوشیما روشن نیست و 
حتی تخمین ها نیز نزدیک به هم نیست؛ جایی کشتگان 
چرنوبیل را کم تر از دویســت نفر و جایی چند هزار نفر 
اعالم می کند و حتی در اینکه کشته شــدگان بر اثر این 
حادثــه بوده اند یا نه، معرکه آرایی اســت و همچنین در 
مورد فوکوشیما برخی گفته اند که حتی تخلیه  آنچنانی 
شهر هم ضرورت نداشته! حال چگونه می توان به داوری 
نشست وقتی هیچ کدام از این گزارش ها آینه  تمام نمای 
این ماجراها نیست. در ورای این بحث ها پرسش از چرایِی 
ماجرای چرنوبیل، که صدمات ناشی از آن بیش از حادثه  
فوکوشیماســت، پرسشی جدی است. آیا این ماجرا یک 
اتفــاق بود که ممکن اســت به طور »عــادی« و یا بر اثر 
»سهل انگاری« برای هر نیروگاهی بیفتد یا کل ماجرا یک 
»خرابه کاری« و برنامه ریزِی دشــمنان شوروی بود؟ آیا، 
همان طور که روس ها ادعا دارند، جاسوسان در این ماجرا 
دست داشتند؟ با دیدن یک سریال که با عینِک آمریکایی 

به دشمن دیرینه  آمریکا، شوروی نظر کرده، نمی توان به 
نتیجه  روشنی رسید؛ آن هم وقتی که حتی اجماعی در 

میان متخصصاِن امر نیست.
ماجرای دوغ و دوشاب؛

پاکی يا ناپاکی انرژی هسته ای
 در قياس با انرژی  های ديگر

یکی از کلیشــه های معمول کــه در مورد انرژی 
هســته ای مطرح می شــود، ادعای ناپــاک بودن این 
انرژی در قیاس بــا انرژی های دیگر به ویژه انرژی های 
تجدیدپذیری چون بادی و خورشــیدی اســت. البته 
ناپاک بودن ســوخت های فسیلی محل بحث نیست، 
آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی روشن است، آنچه 

محل گفت و گو است پاک بودن انرژی های  تجدیدپذیر 
است. وقتی از انرژی های تجدیدپذیر صحبت می کنند 
گویــی از انرژِی پاک صحبــت می کنند، یعنی انرژی 
تجدیدپذیر را مســاوی با انرژی پاک می گیرند، اما آیا 
واقعاًً این طور است؟ نگاهی به میزان دی اکسید کربن 
ناشــی از فرآیند تولید انرژی ، می تواند برای پاسخ به 
این ســؤال راه گشا باشد: میزان دی اکسید کربن ناشی 
از انرژی هســته ای کم تر از ذغال ســنگ، نفت، گاز و 
حتی به مراتب کم تر از انرژی های تجدیدپذیری چون 
انرژی خورشیدی، زمین گرمایی و زیست توده )بیومس( 
اســت. پس تجدید پذیر بودن یک چیز اســت و پاک 
بودن چیز دیگر. همچنین باید توجه داشت که فضای 
گســترده ای که نیروگاه های خورشیدی و بادی اشغال 
می کنند خود از اســباِب آســیب به اکوسیستم است، 
که می تواند موجب کوچ اجباری جانوران، از بین رفتن 
گونه های گیاهی و... شــود. همچنین ضایعات ناشی از 
نیروگاه های خورشیدی مشکالتش کم تر از مشکالتی 

نیست که ضایعات هسته ای تحمیل می کند. هم حجم 
پنل های خورشیدِی ضایعاتی زیاد است، که چند برابر 
زباله های هسته ای است، و هم شامل مواد سمی فراوان 
چون سرب است. حتی اگر میزان مصالح مصرفی برای 
تولید انواع انرژی را مطالعه کنیم، خواهیم دید که سهم 
نیروگاه های هسته ای کم تر از خورشیدی، برق آبی، بادی 
و زمین گرمایی است. نکته اي دیگر که نباید ناگفته بماند 
این است که انرژی های تجدیدپذیر قابل ذخیره نیستند 
و با تغییرات آب و هوایی میزان بهره وری از آنها متفاوت 
است، در نتیجه قابل برنامه ریزی دقیق نیستند؛ از این رو 
این انرژی ها همچنان متکی به پشتیبانی سوخت های 
فســیلی اند. پــس انرژی هــای تجدیدپذیــر تا کنون 
نتوانسته اند جایگزین سوخت های فسیلی باشند؛ جالب 
این جاســت که به همین دلیل شرکت های نفتی مثل 
ِشل، بی پی و توتال خود را حامِی انرژی های تجدیدپذیر 

می دانند و روی این ها سرمایه گذاری می کنند. 

منع عقل؛
تأملی در ارزان تر بودن استفاده از 

 انرژی های تجديدپذير 
در قياس با انرژی هسته ای

یکــي از ادعاهــا در مــورد انرژی هســته ای، ادعای 
گران  قیمت بودن آن است. خردمندانه این است که انرژی 
هسته ای را در قیاس با انرژی های تجدیدپذیر بسنجیم تا 
بتوانیــم گرانی یا ارزانی این انرژی را درک کنیم. بر طبق 
پژوهش های صورت گرفته، انرژی هســته ای نســبت به 
تمام انرژی های تجدیدپذیر ارزان تر است؛ چرا که در ازای 
سرمایه گذاری مساوی، نسبت به تمام آنها انرژی بیشتری 
تولید می کند. مقایسه  دو کشور آلمان و فرانسه نیز راهگشا 
است؛ قیمت تمام شــده برق مصرفی در فرانسه)کشوری 
که بیشــترین میزان برق خود را از طریق انرژی هسته ای 
تأمین می کند( نصف قیمت برق در آلمان)پیشتاز استفاده 

از انرژی های تجدیدپذیر( است.
رفتن بر تقليد و تخمين و َعميا؛
آيا همه  جهان انرژی هسته ای را
 به نفع انرژی های تجديدپذير

 کنار گذاشته اند؟
کلیشــه دیگر ادعای کنار گذاشــتن انرژی هسته ای 
بــا توجه به مخاطرات آن در جهان آینده اســت. آیا این 
 WORLD NUCLEAR ادعا صادق اســت؟ آمــاری کــه
ASSOCIATION به دســت می دهــد، هویدا می کند که 

واقعیت جز این اســت. بیشــتر کشــورهای به اصطالح 
توسعه یافته و نیافته  جهان دارای نیروگاه هسته ای هستند 
و در پی توسعه  نیروگاه های خودند. حدود سه سال پیش 

بود که امانوئل ماکرون اعالم کرد که قصد پیگیری الگوی 
آلمان برای کاهش اســتفاده از نیروگاه های هســته ای را 
ندارد؛ چرا که اولویتش کاهش انتشــار کربن است. توجه 
کنیــد که حتی آلمان به عنوان کشــوری که پیش قراول 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر است، نیروگاه های اتمی 
فعال دارد! و شــرکت های بزرگ انرژی در آن خواســتار 
تمدید اســتفاده از نیروگاه هــای اتمی اند. پس به محاق 
رفتن نیروگاه  های هســته ای در جهان توسعه یافته و جا 
ماندن ما توســعه نیافته ها)!( از این امــر مهم نیز ادعایی 

بی پایه است، نه واقعیت.
خودکشی از ترس مرگ؛

اگر به جای انرژی هسته ای به دنبال 
انرژی های تجديدپذير بوديم، به جای 

تحريم، تشويق می شديم؟
اگر برای ما روشــن شود که جایگزینی کامل انرژی 
هسته ای با انرژی های تجدیدپذیر ناممکن است، دیگر به 

دنبال جایگزینی انرژی هسته ای با انرژی های تجدیدپذیر 
رفتن، بی معنا و نابخردانه می شود، چه ما را تشویق کنند 
چه تحریم. افزون بر این، قوانین کشورهای تحریم کننده  
ایران نشــان می دهد برخی ابزار نیروگاه های انرژی های 
تجدیدپذیر چون خورشــیدی و بادی کاربردی دوگانه 
)نظامی و غیرنظامی( دارند و کشورهای مورد نظر چنانچه 
تحریم را الزم بدانند همین ها بهانه را به دستشان می دهد 
و این هــا را نیز تحریم می کننــد. پس توصیه  کردن به 
جایگزینی انرژی  هسته ای با انرژی های تجدیدپذیر آن 
هم از ترس تحریم ها، بیشــتر شبیه خودکشی از ترس 

مرگ است.
فرجام

آنچه تا اینجا گفته شــد پیرامون انرژی هسته ای 
به ویژه قیاســش با انرژی  های تجدیدپذیر بود؛ در پایان  
اشــاره ای دوباره به سریال چرنوبیل، که بحث از انرژی 
هسته ای را دوباره داغ کرده، خالی از لطف نیست. این 
ســریال فارغ از نگاهی که به وجوه سیاه شوروی دارد، 
ترس از انرژی هسته ای را هم در دل ها می کارد؛ در این 
میان باید یک چیز را به خاطر داشت که ظرف داستان 
آن شــرق است، نه غرب. انرژی هسته ای پرخطر است 
اما برای توِی شــرقی اما مِن غربی همچنان به توسعه  

نیروگاه هایم ادامه خواهم داد!
آن مقاِم مســئول که همکاراِن سیاســی خود را به 
تماشای این ســریال دعوت می کند، به نظر نمی آید که 
با این واقعیت نا»آشنا« باشد که دعوتش به تماشای این 
سریال آمریکایی-بریتانیایی معنای خاصی را به ذهن متبادر 
می کند، آن هم در زمانی که برجام شان نافرجام رسیده و 

»شاید« در تکاپوِی رسیدن به توافقی تازه اند!

* تنها در نیمه دوم قرن بیستم، 
آمریکا حدود 100 کودتاي 
نظامي و براندازي حکومت ها را 
طراحي و رهبري کرده است و 
ده ها بار به طور مستقیم دست 
به اشغال نظامي کشورها زده و یا 
آنها را تهدید به مداخله نظامي 
کرده است.

میراث   دار     استعمار   د ر   عصر جدید
مهدی سعيدی

* مدعیان آزادي خواهي و 
حقوق بشر، جنایات خود را تنها 
علیه دیگر ملت ها به کار نبردند، 
بلکه در طول دهه هاي اخیر 
تمام مخالفین داخلي خود را به 
طرق مختلف سرکوب کرده اند! 
حیواني ترین اقدام در این عرصه 
در آتش سوزاندن 
فرقه داوودیان بود.

آمریکا حــدود 100 کودتاي نظامــي و براندازي 
حکومت ها را طراحي و رهبري کرده اســت و ده ها 
بار به طور مستقیم دست به  اشغال نظامي کشورها 
زده و یا آنها را تهدید به مداخله نظامي کرده است. 
از جنگ جهاني دوم، کشورهاي زیر سلطه، صحنه 
اصلي دخالت ها و کودتاهاي نظامي یا شبه کودتا و 
ضد کودتا و استقرار دیکتاتوري هاي نظامي بوده اند. 
به سادگي مي توان برآورد کرد که کاربرد گسترده 
شــیوه هایي چون: تهدید، کودتا،  اشغال نظامي و 
غیره، تا چه اندازه به استقالل کشورها و به فرایند 

تصمیم گیري دولت ها صدمه و زیان مي زند.

بدون تردید، دســتگاه ها و آژانس هاي مختلف 
جاسوسي آمریکا، فعاالنه در طرح و اجراي کودتاها 
و توطئه ها، براي ســرنگوني حکومت هاي مردمي، 
فّعاالنه مشغول اند و مسئول کودتاهاي بي شمار در 
جهان هستند؛ البته در این راستا و براي دستیابي 
موفقیت آمیز به اهداف، آمریکا از کمک و پشتیباني 
سیاستمداران طرفدار سیاست غرب، استفاده هاي 

زیادي مي کند.
2. تهاجمات نظامي: 

در کنار کودتاهاي سیاســي، تهاجمات نظامي 
نیز وجود دارد. ارتش آمریکا با لشکرکشي و پیاده 
کردن سربازان و یا بمباران هوایي و تهاجم موشکي، 
در کشورهاي هدف، سیاســت هاي استعمارگرانه 
ایاالت متحده در طول قرن بیســتم را دنبال کرد. 
حاصل این حضور نظامي چیزي جز قتل، کشتار، 
جنایت، ویراني، خسارت و نابودي منابع طبیعي و 
فقر و بدبختي نبوده است. نمونه هایي از این قبیل 

اقدامات بدین شرح اند:
آلمان )ماه مي 1945(: نیروي هوایي آمریکا شهر 
»درســدن« آلمان را با وجود پیش روي روس ها به 
آن و در حالي که هیچ هدف یا پایگاه نظامي در این 
شهر نبود بمباران کرد. شّدت این بمباران به حّدي 
بود که 150 هزار شهروند غیرنظامي آلماني کشته 

و 60 درصد شهر به طور کامل تخریب شد.
ژاپــن )1945(: در 6 اگوســت 1945، »هري 
ترومن« رئیس جمهور وقت آمریکا، دستور بمباران 
اتمي شهر »هیروشیما« ژاپن را داد تا 78150 نفر 

در عرض چند دقیقه جان خود را از دست بدهند و 
این جداي از صد ها هزار شهروند هیروشیمایي بود 
که در اثر این بمب، به انواع و اقسام عقب ماندگي ها 
دچار شــدند. در 9 اگوست 1945، »هري ترومن« 
بار دیگر دستور بمباران اتمي را صادر کرد و این بار 
شهر »ناکازاکي« در ژاپن بود که قرباني بمب هاي 
اتمي آمریکا شد. در اثر بمباران اتمي شهر ناکازاکي 
73884 نفر کشته و بیش از 60 هزار نفر از ساکنان 
این شهر مجروح شدند و تمام موجودات زنده این 
شهر حیوانات، جانوران و گیاهان به طور کامل از بین 

رفته و نابود شدند.

دومینیکن)1965(: در 28 آوریل 1965، آمریکا 
بــار دیگر و به دنبال قیام مردم دومینیکن، در این 
کشور دخالت نظامي کرد. در یکم مي 1965، ناوها 
و جنگنده هاي آمریــکا 1700 پیاده نظام ناوگان 
نیــروي دریایي و 2500 نظامي ارتش آمریکا را به 

کشور دومینیکن منتقل کردند.
گرانادا )1983(: در 25 اکتبر 1983، نظامیان 
آمریکایي به »گرانادا« کوچک ترین کشــور جهان 
حملــه کردند. نظامیان آمریکایي با وحشــي گري 
تمام به این کشــور کوچک حمله و ساکنان آن را 
که به دفاع از کشورشــان برخاسته بودند، قتل عام 
کردند. بهانه آمریکا براي این حمله و قتل و کشتار، 
در معرض خطر قرار گرفتن دانشجویان آمریکایي 
مقیم این کشــور بود! اکتبر 1983، بعد از کودتاي 
نظامي و قتل »موریس میشاپ« نخست وزیر دولت 
انقالبي گرانادا، دولت آمریکا با تجاوز نظامي به این 
کشــور کوچک واقع در منطقــه کارائیب، آن را به 
تصرف خود درآورد. آمریکا حضور نیروهاي کوبایي 
در گرانادا را که مشــغول فّعالّیت هاي صلح آمیز و 
احداث زیرساخت هاي این کشور بودند خطري براي 
جان 800 دانشجوي آمریکایي مشغول تحصیل علوم 

پزشکي در آنجا دانست.
پاناما )1989(: در 20 سپتامبر 1989، نظامیان 
آمریکایي کشــور پاناما را به دستور »جرج بوش«، 
رئیس جمهور وقت آمریکا به  اشغال خود در آوردند 
تا ژنرال »مانوئل نوریگا«، رهبر وقت پاناما را بازداشت 
و در آمریکا محاکمه کنند.در این  اشغال، بیش از دو 

هزار نفر کشته شدند.
3. اقدامات تروريستي: 

یکي دیگر از اقدامات جنایت کارانه آمریکایي ها 
که مي توان فهرســتي طوالني براي آن تهیه کرد، 
اقدامات تروریستي است که با هدف حذف مخالفین 
سیاسي در کشورهاي مختلف دنیا، توسط دستگاه  
جاسوســي و امنیتي ایاالت متحــده طرح ریزي و 
اجرا مي شود. »ویلیام بلوم« نویسنده کتاب »دولت 
خودسر«، در لیستي به نام تعدادي از افراد مشهوري 
که آمریکایي ها در ترور آنان دست داشته اند  اشاره 

مي کند.

»کیم کــو« رهبــر مخالفان کــره )1949(، 
تالش چند باره براي ترور نخست وزیر چین »جو 
انالي«)دهه 1950(، رئیس جمهور اندونزي )1962(، 
»محمد مصدق« نخست وزیر ایران)1951(، رهبر 
مخالفان فیلیپین )دهه 1950(، »جواهر لعل نهرو« 
نخســت وزیر هند)1955(، »جمــال عبدالناصر« 
رئیس جمهور مصر )1957(، رهبر کامبوج)1959(، 
سرتیپ »عبدالکریم قاســم« رهبر عراق)1960(، 
فرانســوا پاپاداک رهبر هائیتي)1961(، »پاتریس 
لومومبــا«« نخســت وزیر کنگــو)1961(، »انگو 
دین دیم« رئیس جمهــور ویتنام جنوبي)1963(، 
تالش هاي چندباره یراي ترور فیدل کاسترو رئیس 
جمهور کوبا )دهه 1960(، »فرانسیسکو کامانو« رهبر 
مخالفان جمهــوري دومنیکن )1965(، »چگوارا« 

)1967(، »موبوتــه سه.ســه کو« رئیس جمهــور 
زئیر)1976(، »مایکل مانلي« نخست وزیر جامائیکا 
)1976(، آیــت اهلل )امام(خمینــي رهبــر ایران 
)1982(، »محمدحسین فضل اهلل« رهبر شیعیان 

لبنان )1985(
4. نسل کشي: 

آمریکایي هــا حتي براي کنترل جمعیت دیگر 
کشورها برنامه داشته اند که با هدف بسط هژموني 
و مدیریت و کنترل جهان دنبال شده است. مطابق 
برخي گزارش ها از 1968 تا اوایل قرن جدید آمریکا 
17 میلیارد دالر صرف کنترل جمعیت جهان کرده 
اســت که نصف آن در آفریقا صرف کشــتار مردم 
شده است. تاثیرگذارترین دستورالعمل و طرح این 
جنگ جمعیتي بهNSSM200  معروف است که در 
اوایل دهه هفتاد میالدي توســط هنري کیسینجر 
و دســتیاران او تنظیم شد. این پروژه روند فزاینده  
رشد جمعیت جهاني را برخالف امنیت ملي آمریکا 
مي دانســت و استراتژي ها و سیاســت هایي براي 
مدیریت جمعین جهان و ترغیب رهبران کشورهاي 
در حال توســعه براي کاهش روند رشد جمعیت را 
تبیین مي کــرد. لیبریا، غنا، اوگاندا، آنگوال و کنگو 
بیشترین صدمات را از سیاست هاي آمریکا در آفریقا 
به خود دیده اند. این سیاســت ها موجب شد که در 
عرض چنــد دهه بیش از 20 میلیون آفریقایي در 
اثر جنگ هاي داخلي، بیماري و گرسنگي بمیرند. 
پس از دســتور اجراي کامل ایــن برنامه تبعیض  
نژادي اقتصادي شروع شد. کمک هاي بین المللي 
در مــورد غذا و دارو به کشــورهاي فقیر منوط به 
اجراي برنامه هاي کنترل جمعیتي در کشــورهاي 

آفریقایي شد.
5. سرکوب مخالفين داخلي: 

مدعیان آزادي خواهي و حقوق بشر، جنایات 
خود را تنها علیه دیگــر ملت ها به کار نبردند، 
بلکــه در طول دهه هاي اخیــر تمام مخالفین 
داخلي خود را به طرق مختلف سرکوب کرده اند! 
حیواني تریــن اقــدام در این عرصــه در آتش 
سوزاندن فرقه داوودیان بود. در بیست و هشتم 
فوریه 1993، نیروهاي امنیتي دولت آمریکا به 
پناهگاه فرقه داوودیه در حومه شهر ِویکو واقع 
در ایالــت تگزاس حمله کردند. اعضاي فرقه در 
برابر این حملــه پایداري به خرج دادند. بعد از 
چندین هفته مقاومت، سرانجام در نوزدهم آوریل 
ســاختمان محل پناهگاه فرقه به آتش کشیده 
شــد و بیش از 80 نفر از اعضاي آن زنده زنده 

در آتش سوختند.
6. حمايت از گروهک هاي تروريستي: 

راه اندازي و حمایت از گروهک هاي تروریستي 
در سراسر جهان با هدف ایجاد ناامني و آشوب در 
کشورهاي مستقل و مخالف آمریکا از دیگر اقدامات 
برنامه ریزي شده توسط دستگاه امنیتي این کشور 
است که نمونه هاي متعددي براي آن مي توان ارائه 
نمــود. از گروهک منافقیــن و دیگر گروهک هاي 
تروریستي فعال در دهه 1360 در ایران )که بیش 
از 17 هــزار ترور در کارنامه خود دارند( تا القاعده 
و داعش و جریان هاي ســلفي و صدها گروه ریز و 
درشــتي که موریانه وار ســربرآورده و سال هاست 
امنیت جهان اســالم و ملت هاي مسلمان را مورد 
تهدید قرار داده اند، جملگي قارچ هایي هستند که 
زایش و رویش آنها توسط آمریکایي ها طرح ریزي 

و دنبال شده است.

دام آمریکایی خرید زمان


