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اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺼﺪق و ﺟﻨﺒﺶ اﻣﺮوز ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﻼل و آزادی
ﻧﻮروز را ﺑﻪ ﻣﻠﺘﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺟﻨﺒﺶ
ﺧﻮد ،ﺳﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﺎ ﻧﻮ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ از راه ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ ،ﻧﻮ ﮐﺮد .ﻧﻮروز ،ﺟﺸﻦ ﭘﯿﺮوزی
ﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﺿﺤﺎک ﺷﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺿﺤﺎﮐﯿﺎن از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻨﯽ اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و از رﻫﮕﺬر رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮ و ﻣﺪام ،ﻧﻮروز ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺼﺪق و
ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ﻧﻬﻢ و
ﭼﻮن او ،اﻣﯿﺪوارم و ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﺷﻢ ﻣﺮدم ﮔﺮاﻣﯽ اﯾﺮان،
ﺟﻨﺒﺶ را ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ.
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ای ﺮ د ﻨﺪه د ﮫﺎ و دﯾﺪه  ،ای دا ﻨﺪه ﺐ و روز،
ای ﻮل ﻨﺪه ا ﻮال ،ﺮده ﺣﺎل ﻣﺎ را ﺮ ﻦ ﺣﺎﻻت

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ

****
نشريه انقالب اسالمي در ھجرت ،تحويل سال نو و نوروز
باستاني را به خوانندگان و ھموطنان محترم تھنيت گفته،

 Wﺳﺘﯿﺰ و ﺳﺎزش ،ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻫﻢ ﺑﺎ رﻗﯿﺒﺎن در درون رژﯾﻢ  :ص ۴

سالي ھمراه با استقرار حاکميت مردم بر سرنوشت خويش

 Wﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺛﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ،از ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺳﺨﺖ و ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ

در آزادي واستقالل آرزو مينمايد

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ!؟ ص ۵

 Wدرﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ از ﻧﻔﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری وﺧﺸﻮﻧﺖ

بمناسبت  ٢٩اسفند
سالروزملی شدن صنعت نفت ايران

ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮد  ،ﺳﭙﺎه ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ را ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ! ص ۹

 Wﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎ ﮐﻪ از رﻫﮕﺬر اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻼﺗﺎرﯾﺎ،
از اﻧﻘﻼب ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ :ص ۱۱
 Wﻣﺤﺎرﺑﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ،ﻃﻠﺐ ﺣﻘﻮق را ﺟﺮم ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ! ص ۱۲
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :در ﻓﺼﻞ اول اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺧﺒﺮﻫﺎﺋﻲ را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و در درون رژﻳﻢ ،ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎ را
آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻫﺎ ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر و از ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن آن .ﺑﺪون اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ و
اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮل ﻻزم ،اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﮔﺰار از ﺑﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ روز ﺳﻴﺎه ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ.
در ﻓﺼﻞ دوم ،ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻫﺎﺋﻲ را ﮔﺮد آورده اﻳﻢ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎي اﻧﻴﺮاﻧﻲ را ﻫﻢ ﺑﺎ رژﻳﻢ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻳﺮان روﺷﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
زﺑﺎﻧﻲ ﺷﻔﺎف ،ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﺟﻨﺒﺶ آﻧﻬﺎ وﺳﻌﺖ ﻧﮕﻴﺮد و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﮕﺮداﻧﺪ ،ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
دﺳﺖ آوﻳﺰﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺮاي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﻣﻴﺎن دو ﺳﻨﮓ آﺳﻴﺎب ،اﺳﺘﺒﺪاد ﺗﺒﻬﻜﺎر و ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ،
ﺧﻮرد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدي را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻳﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر را آﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻫﺴﺖ
ﮔﺰارش ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ،ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻲ روﺷﻦ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺖ ﺧﻮاري اﺳﺖ و ﻣﺮدم اﻳﺮان را ﺟﻴﺮه ﺧﻮار
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﻫﺴﺖ .از آن ﭘﺲ ،واي ﺑﻪ روزﮔﺎر ﻣﺮدم اﻳﺮان! ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﭘﻮل ﻧﻔﺖ را در ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮد،
دوﻟﺖ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ دوﻟﺖ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻗﺘﺼﺎد از ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺟﺬب ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﺮﻛﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ،
ﻧﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.
در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ،ﻗﺴﻤﺖ اول ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﺮان را اﻧﺘﺸﺎر داده اﻳﻢ .اﻳﻦ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ دوﻟﺖ و
اﻗﺘﺼﺎد را در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎرﺷﺎن وﺿﻌﻴﺖ اﻣﺮوز ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.
در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﮔﺮد آورده اﻳﻢ:
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ﻋﺬرا ﺣﺴﻴﻨﻲ

ﻓﺮﻳﺪ راﺳﺘﮕﻮ

ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ژاﻟﻪ وﻓﺎ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب(1) 57

ﻣﻴﺸﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد ؟ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮ آن ﺧﻄﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﺸﻴﺪ و
ﺑﺨﺎﻛﺶ ﺳﭙﺮد؟
اﻳﻦ روزﻫﺎ زﻣﺰﻣﻪ اي ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮔﻴﺮ ﺑﮕﻮش ﻣﻲ ﺧﻮرد :ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎﻳﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد .ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮده ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه ،ﺣﺎل را ﺑﺎﻳﺪ ﭼﺴﺒﻴﺪ ،آﻳﻨﺪه را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺪاي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺮد.
ﺗﻔﺤﺺ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دردي را دوا ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ و ﺟﺰ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ
ﻣﺮدم و آﻳﻨﺪه ،ﻧﻔﻌﻲ در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ راﺳﺘﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﭼﻪ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﻴﺸﻮد؟ ﻣﺮز آن
ﻛﺠﺎﺳﺖ ،آن ﻣﺮز را ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ از دﻳﺮوز
ﺷﺮوع ﻣﻴﺸﻮد ،از ﻣﺎه ﭘﻴﺶ از ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،از ده ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻛﻮدﺗﺎي
ﺧﺮداد ﺷﺼﺖ ،از اﻧﻘـﻼب  57از ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،از
ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ؟
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ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻘﻼب  57ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺎ ﺧﻮﺷĤﻳﻨﺪ و ﻣﻼل
آور ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼب  57ﺑﻤﺎ ﻣﻲ آﻣﻮزد ﺗﺎ از آن درس
ﺑﻴĤﻣﻮزﻳﻢ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ آﻧﺮا ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ .ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاﺿﻊ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻧﻘﻼب و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺿﻌﻒﻫﺎ و
ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﺒﺎرزات ﺳﻴﺎﺳﻲ آن ﻧﺴﻞ و ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد و
ارﮔﺎﻧﻬﺎ در ﺑﺎزﺳﺎزي اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ارﺗﺠﺎع و
ﻗﺪرت ،ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزات ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ دارد.
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻛﺸﻮر ،ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻈﻴﻢ اﻧﻘﻼب  57را ﻧﻔﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و
ﺧﻮد را ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
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اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون ﻧﻔﺖ دﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪق
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  29اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﻠﻲ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.
ﺑﺮاﺛﺮ وﺟﻮد ﻧﻔﺖ ،رﺿﺎ ﺧﺎن ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻗﺪرت داﺧﻠﻲ و ﺟﻠﺐ
ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد .اﻣﺎ و ﻗﻮع
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ،ارﻛﺎن ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻛﺮد و ﻫﻤﺎن
ﻣﺎده اي ﻛﻪ در ﺻﻌﻮد او ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد در ﺳﻘﻮﻃﺶ ﻫﻢ ﻛﺎرﺳﺎز
اﻓﺘﺎد .در زﻧﺠﻴﺮه ﻋﻠﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪ،
ﻧﻔﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ در ﺗﺪاوم ﺟﻨﮓ
و ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﺮف ﭘﻴﺮوز ﻧﻘﺶ
اﺳﺎﺳﻲ داﺷﺖ) .ﺑﺮﮔﻴﻦ :ﻧﻔﺖ ،ﭘﻮل ،ﻗﺪرت ص .(498ﻧﻔﺘﻲ
ﻛﻪ ﻃﻤﻊ ﺑﺪان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﺸﻮر در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم
ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﻗﻮاي ﻧﻈﺎﻣﻲ روس و اﻧﮕﻠﻴﺲ درآﻳﺪ،
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zدرس اول  :ﺗﺠﺮﺑﻪ را در ﻧﯿﻤﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ رﻫﺎ ﮐﺮد:
از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﻣﺼﺪق ﻋﯿﺐ رﻫﺎ ﮐﺮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ را در
ﻧﯿﻤﻪ ،ﻧﺪاﺷﺖ .از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ ،او و ﯾﮑﯽ دو ﺗﻦ دﯾﮕﺮ)دﻫﺨﺪا
و؟( ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ آن
ﺗﺠﺮﺑﻪ را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺳﻪ اﺻﻠﯽ را
ﮐﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ و
اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ:
اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .و اﯾﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ،
ﻫﻤﻮاره ﺑﮑﺎر ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﯽ آﯾﻨﺪ
.ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﻨﺎی دوﻟﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪار و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد و ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﻠﯽ ،در
اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
و ﻣﺪرس و او ،ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮔﻢ ﺷﺪه
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
در آن زﻣﺎن ،ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻏﺮب و ﺷﺮق ،از ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ دم ﻣﯽ
زدﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ دوران ﺳﯿﺎه
ﻓﺮوش اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻗﺪرت ﺳﻠﻄﻪ
ﺟﻮی روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .اﻣﺎ
او ﻣﻮازﻧﻪ ﻋﺪﻣﯽ را اﺻﻞ راﻫﻨﻤﺎ ﮐﺮد.
ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ – زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ و
دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻫﺎی اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،آﮔﺎﻫﯽ
داﺷﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺮان را از اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﺪ و ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻪ
ﻣﺴﻠﻂ ،ﻧﻪ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ درآورد:

 zاﺳﺘﻘﻼل و آزادی از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ اﻧﺴﺎن و
ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ،رﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ:
ﺗﺠﺮﺑﻪ او ﺑﮑﺎر ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز و ﻫﻤﻪ
ﻧﺴﻠﻬﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ .اﻣﺎ در وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز،
ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮد را ﺗﻨﮕﻨﺎی واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن،
اﺳﺘﻘﻼل دﯾﮕﺮ ﺑﮑﺎری ﻧﻤﯽ آﯾﺪ! ﺣﺎل
آﻧﮑﻪ ،واﻗﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ،ﺗﺼﺮف
ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎوراء ﻣﻠﯽ ﻫﺎ اﺳﺖ و
آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﺶ »ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﺪن« ،در ﭘﯽ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﻓﻀﺎ و ﻧﯿﺰ
ﻋﺮﺻﻪ آﯾﻨﺪه از راه ﭘﯿﺸﺨﻮر ﮐﺮدن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎی ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ
درآوردن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ
ﭘﯿﺸﺎروی اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ،اﺳﺘﻘﻼل
ﺑﻤﻌﻨﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻪ زﯾﺮ
ﺳﻠﻄﻪ ،اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺻﺪ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﺳﺘﻘﻼل در دوران ﻣﺼﺪق دارد ،اﻣﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ،ﺑﻨﺎﯾﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﮐﺮدن اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻘﻼل ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺻﻞ
راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻧﺴﺎن دﻣﻮﮐﺮات
اﺳﺖ .ﻣﺼﺪق ﻫﻢ در رﻓﺘﺎر و ﻫﻢ در
ﺑﯿﺎن ،ﻧﻤﺎد اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺼﻤﯿﻢ و
آزادی در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻮد و
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎد
اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺼﻤﯿﻢ و آزادی در
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﺸﺎر
اﺳﻨﺎد از ﺳﻮی اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،در
ﺑﺎره دوران ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ ،ﻓﺮﺻﺖ داد ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺪق را،
ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺴﺎن و ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻠﺖ،
ﺑﺎ دو اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی
ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ .ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ،ﮐﺘﺎب ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ رواﯾﺖ
اﺳﻨﺎد ﺷﺪ.
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ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺼﺪق و ﺟﻨﺒﺶ اﻣﺮوز ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل و آزادی
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺎ را از دﻗﺖ و وﺳﻮاس
ﻣﺼﺪق در ﻣﺤﮏ زدن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺑﺎره اداره
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ دو
اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ،آﮔﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺆﻟﻔﺎن آن ﮐﺘﺎب ،ﻏﺮق
ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و ﻏﺮور او ،ﺑﻌﻨﻮان
اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد ،دﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ را
از ﻫﯿﺠﺎن و ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ را از اﺷﮓ
ﺷﻮق ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻘﻼل در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ و
آزادی در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ دو ﺣﻖ از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪون اﯾﻦ دو ﺣﻖ ،اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺎ
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن از ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮ
ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن از اﯾﻦ دو
ﺣﻖ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮ
ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮاﻧﺪازه اﯾﻦ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮ و ﺗﻤﺎﯾﻠﺶ ﺑﻪ ﻣﺮگ و
وﯾﺮاﻧﮕﺮی از ﺗﻤﺎﯾﻠﺶ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه
ﺟﻮﻫﺮ آﻣﻮزش ﻣﺼﺪق اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻪ او ﺟﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز و
ﻧﺴﻠﻬﺎی ﻓﺮداﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ
ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ .اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﻠﯽ
اﯾﺮان ﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری
ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ از اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺼﻤﯿﻢ و
آزادی در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد.

 zاﯾﺮان دوﺳﺘﯽ و ﻣﺮدم دوﺳﺘﯽ:
و ﻣﺼﺪق اﯾﺮان و ﻣﺮدم دوﺳﺖ
ﺑﻮد .او از ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﻧﺎآﮔﺎه ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﭼﻮن در ﭘﯽ ﻣﺘﺤﻘﻖ
ﮐﺮدن اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽ داد .در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ،
دو دﯾﺪﮔﺎه ،روﯾﺎرو ﺷﺪﻧﺪ :رزم آرا
دﻟﯿﻞ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و
اﻧﮕﻠﯿﺲ را اﯾﻦ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻬﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺎزد و
ﻣﺼﺪق و ﯾﺎراﻧﺶ ،ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﻣﺼﺪق ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﺑﺎره
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺖ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
اﯾﺮان ،ﺑﺲ ﮔﻮﯾﺎ اﺳﺖ:
ﻣﺼﺪق از او ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﺪ آن ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺪاﻣﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
وﻗﺘﯽ ﺳﻔﯿﺮ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و
ﻣﺼﺪق از ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺧﻮد را در
اداره ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺑﺮﻏﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ،
ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺼﺪق ﻧﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﻧﺎداﻧﯽ و
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﯾﺄس ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .داﻧﺎﺋﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و اﻣﯿﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ .و ﭼﻮن از
ﺿﻌﻔﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺖ،
اﺳﺘﻘﻼل و آزادی را ،از ﻟﺤﺎظ ﺟﺮﯾﺎن
آزاد اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ،دو ﺣﻘﯽ
ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﻫﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ و در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ،
ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ دو ﮔﺮاﯾﺶ
واﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻃﻼع را
واﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ،او ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﺎ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از او و از او ﺗﺎ
اﻣﺮوز ،آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ راﺳﺖ راه اﺳﺘﻘﻼل
و آزادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺮﯾﺎن آزاد اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و
اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﺼﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و در

اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ زﻣﺎن اﻧﺤﻄﺎط
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز،
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺴﻠﻬﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن آزاد اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎن آزاد
اﻃﻼت ﻧﯿﺎز دارد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﻮاع
ﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻬﻪ ﻫﻤﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻨﺪ.

zوﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻬﺪ:
و ﻣﺼﺪق رﻫﺎ ﻧﮑﺮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﺎ
وﻓﺎی ﺑﻪ اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺻﻮل ﻫﻤﺮاه ﮐﺮد .ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮ
اﺻﻮل اﺳﺘﻘﻼل و آزادی وﻓﺎ ﮐﺮد .در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻓﺎی ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ،آﻧﻬﻢ ﺑﺎ دو
ﻋﻬﺪی ﮐﻪ دو ﺣﻖ از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ،
واﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮﯾﺰی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ،
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﺪ ،او در وﺿﻌﯿﺘﻬﺎی
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﻬﻨﮕﺎم ﮐﻮدﺗﺎی
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ،ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﮐﻮدﺗﺎی
رﺿﺎﺧﺎن و در دوران او و آﻧﮕﺎه در
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۲۰ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی
و از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺗﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ۲۸
ﻣﺮداد ،۳۲و از آن ﭘﺲ در زﻧﺪان
ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺑﺎد و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺎه اﺣﻤﺪ آﺑﺎد،
در ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ،ﻧﻤﺎد اﺳﺘﻘﻼل و
آزادی ﺷﺪ و ﻣﺎﻧﺪ .او ﻧﯿﮏ درﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺸﮑﻠﻬﺎی اﯾﺮان ،ﯾﮑﯽ
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺟﺎذﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺪرت،
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ را از ﯾﺎد ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .در
روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم ﺧﺮداد  ،۴۲او
ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ،
روﺣﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮاﯾﻨﺪ،
ﺷﺘﺮ ﻣﺒﺎرزه را ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻧﻤﯽ ﭼﺮاﻧﻨﺪ .و
دﯾﺪﯾﻢ و ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺮوز ﺣﺮﻓﯽ را
ﻣﯽ زﻧﻢ و ﻓﺮدا ﻋﮑﺲ آن را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ!
ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﺪ ،رﻫﺎ
ﻧﮑﺮدن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و
وﻓﺎی ﺑﻌﻬﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﺻﻮل و ﺣﻘﻮق را ﺑﺎﯾﺪ روﯾﻪ ﮐﻨﺪ.

 zﻓﺮاﺧﻨﺎی ﻣﺒﺎرزه ،اﺳﺘﻘﻼل از
اﺳﺘﺒﺪاد و ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ:
و ﻓﺮاﺧﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﮐﻪ او
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺮوز و ﻫﻤﻪ روزﻫﺎ
اﺳﺖ:
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،
ﻣﺤﺪوده واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ و
اﻣﺮﯾﮑﺎ را ،ﺑﺮ ﻧﮕﺰﯾﺪ .ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ در
ﻣﺤﺪوده رواﺑﻂ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ – زﯾﺮ
ﺳﻠﻄﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻔﺖ را ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ و
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .در دوران رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮش ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن اﻓﺮادی از اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﺑﯿﺎد آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺪق واﻗﻊ ﮔﺮا
ﻧﺒﻮد .اﮔﺮ واﻗﻊ ﮔﺮا ﺑﻮد ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و
اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﻧﻪ
ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد روی ﻣﯽ داد و ﻧﻪ
اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯽ ﺟﺴﺖ .ﻏﺎﻓﻞ از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮاوان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺶ روی اﻫﻞ ﺧﺮدﻧﺪ
و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:
اﮔﺮ ﻣﺼﺪق ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﻫﻢ
ﻗﺮاردادی ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺮارداد ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻫﻢ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ
ﺷﺪ و ﻫﻢ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آن ﻣﻠﺖ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و اداﻣﻪ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد،
ﻧﺎﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ.
ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
 ،۵۷آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺒﻮد و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب و در
دوران اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎ ﺣﺪ
وﺳﻮاس ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .اﻣﺎ
ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮآن ﺷﺪ »ﺳﻠﺴﻠﻪ
روﺣﺎﻧﯿﺖ« را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺪوده
ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﺤﺪوده راﺑﻄﻪ
ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ – زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و
روس ﻗﺮار داد .ﺑﺎ ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی ﮐﻪ او
آن را »اﻧﻘﻼب دوم« ﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ
را ﻣﺤﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
رژﯾﻢ ﮐﺮد و در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آﺳﯿﺎی
ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﻮر را راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﻗﺮار
داد و ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﻣﻠﺘﻬﺎ را ﻓﺪای
ﻣﻨﺎﻓﻊ روﺳﯿﻪ ﮔﺮداﻧﺪ .ﭼﺮا؟ زﯾﺮا در
ﻣﺤﺪوده راﺑﻄﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ – زﯾﺮ
ﺳﻠﻄﻪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﺮد .در
اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ،اﺳﺘﺒﺪادی ﺳﯿﺎﻫﮑﺎرﺗﺮ
از اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺎه ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺳﺎن ،زﻣﺎن ﺷﻬﺎدت داد ﮐﻪ
درﻣﺤﺪوده راﺑﻄﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ – زﯾﺮ
ﺳﻠﻄﻪ ،ﺟﺰ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻨﺎﮐﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻬﻨﮕﺎم اﻧﻘﻼب ،اداره ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
در دﺳﺖ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد و از ﺑﯿﺮون
ﻧﯿﺰ ﺗﻬﺪﯾﺪی از آن ﻧﻮع ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺼﺪق ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮد ،وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺳﺘﺒﺪاد
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪ و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
اﯾﺮان و ﻣﺮدم اﯾﺮان آورده اﺳﺖ و ﻣﯽ
آورد.
در ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺼﺪق
ﻣﺤﺪوده درﺑﺎر و ﮔﺮوه ﺑﻨﺪﯾﻬﺎی
ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و واﺑﺴﺘﻪ را ،ﻣﯿﺪان
ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد .ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،ﺑﻪ
ﺷﺎه در اﻣﻮر ﮐﺸﻮر دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاد و ﺑﺮ
اﺻﻞ »ﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ« اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺎه
ﻓﺮاﺧﻨﺎی اﺳﺘﻘﻼل و آزادی را رﻫﺎ ﻣﯽ
ﮐﺮد و در ﻣﺤﺪوده ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻫﺎی
واﺑﺴﺘﻪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺤﺪود و
ﻣﺤﺼﻮر ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﺎری ﺟﺰ ﻫﻤﺎن
ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد
ﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ او ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎﻣﺶ ﮔﺮدد.
ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻓﺮاﺧﻨﺎی ﺑﯿﺮون
رژﯾﻢ و درون اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ از رژﯾﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻗﺪرﺗﻬﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ،اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮑﺎر ﻣﺮدم در
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ .زﯾﺮا دو ﻣﺤﺪوده،
ﯾﮑﯽ درون رژﯾﻢ و دﯾﮕﺮی ﻣﺤﺪوده
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺤﺪوده
ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و اﻃﺎﻋﺖ از اواﻣﺮ و
ﻧﻮاﻫﯽ ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻘﻠﻬﺎی ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮔﺮی ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ را
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو
ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه
اﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺑﯿﺶ از آن ﺑﺮده ﻣﻨﻄﻖ
ﺻﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﯿﺎن
را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ:
• ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﮐﻪ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺤﺪوده ﻗﺪرت
اﺳﺘﺒﺪادی واﺑﺴﺘﻪ ،دو ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ:
اﻟﻘﺎء ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻣﺮدم و ﺗﺤﮑﯿﻢ
ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﻫﺮ
ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪ.
• ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی
اﯾﺮان ،از ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺗﺎ
اﻧﻘﻼب  ،57ﺑﺮ اﺻﻮل اﺳﺘﻘﻼل و
آزادی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .و ﺑﻪ ﯾﻤﻦ
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ،وﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻏﻨﺎ ﺟﺴﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﺮدم

2

اﯾﻨﮏ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻘﻼل و
آزادی ،رﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﯿﺎت ﻣﻠﯽ
داﺋﻢ در ﺑﻨﺪ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
• ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮوزی در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻠﯽ
ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﯾﺄس از ﭘﯿﺮوزی
اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دو ﺳﻨﺪ ،در
روزﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻔﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺼﺪق ﺣﻞ ﮐﺮد .در  ۲۵ﻣﺮداد ،۳۲
ﮐﻮدﺗﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .اﮔﺮ دو آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ)،ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ وﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ( ﮐﻮدﺗﺎی ۲۸
ﻣﺮداد را رﻫﺒﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎزان
واﺑﺴﺘﻪ ،اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد و در
رﺷﺪ را ﺑﺮ اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و
اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دادﻧﺪ،
ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد.
ﻧﺪﯾﺪن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﺎﺋﻨﺎن و ﺑﻪ ﻣﺼﺪق و
ﻫﻤﮑﺎران او ،ﻧﺴﺒﺖ از واﻗﻌﯿﺖ
ﮔﺮﯾﺰی دادن ،ﺑﺲ ﺣﯿﺮت آور اﺳﺖ.
ﻣﺪﻋﯿﺎن یمﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺼﺪق ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﭘﺲ ﻗﺪرت ﻣﺴﻠﻂ و
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ
ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎﻣﻘﺪور ،ﻣﻘﺪور را
از دﺳﺖ ﻧﻤﯽ داد .اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن در
ﻣﺤﺪوده رژﯾﻢ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ –
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود .ﻣﻨﻄﻖ ﺻﻮری
ﻋﻘﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮔﺮ ،اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را
از واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ و ﻣﻬﻤﺘﺮی ﻏﺎﻓﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﯾﮏ رﺑﻊ ﻗﺮن ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ۲۸
ﻣﺮداد  ،۳۲در ﻓﺮدای اﻧﻘﻼب،
اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮای
ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮ ،ﻫﻨﻮز ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ
ﻧﺒﻮد .ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را آﻧﻬﺎ
ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮای روﺣﺎﻧﯿﺎن
ﻗﺪرت ﺟﻮ اﺳﺒﺎب ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺟﻨﮓ  ۸ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮ دو ﻣﻠﺖ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺼﺪق
ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﯾﺄس از ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪور ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﺮد،
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی
ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز واﺑﺴﺘﻪ را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده
ﺑﻮد .ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻋﻤﺮی دراز را از
آن آﻧﻬﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
ﯾﻤﻦ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ او ﺑﺮ اﺻﻮل اﺳﺘﻘﻼل
و آزادی ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دو ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪرت ،ﯾﮑﯽ
اﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮی روس ،ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر
ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ داﺧﻠﯽ دوﻟﺖ
اﺳﺘﺒﺪادی ،ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﮑﯽ و
روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ آن ،ﺷﮑﺴﺖ
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
• دو ﭘﺎﯾﻪ از ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﻗﺪرت و
دوﻟﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﻪ ﯾﻤﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎ
از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ،ﺑﻪ
ﯾﻤﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻣﺮوز ،ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺳﻮم ،ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺪرت و دوﻟﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
راﺑﻄﻪ ﻣﺴﻠﻂ – زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﯾﻤﻦ ﻣﺒﺎرزه در ﻓﺮاﺧﻨﺎی اﺳﺘﻘﻼل از
رژﯾﻢ و ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰد.
• ﻋﻤﻞ در دو ﻣﺤﺪوده ،ﯾﮑﯽ رژﯾﻢ و
دﯾﮕﺮی ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ واﭘﺴﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ،
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﺑﺮﻗﺮار
ﻧﮕﺮدد و اﯾﺮان ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،دوران ﻫﺎﺋﯽ
را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ و
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ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻋﻤﻞ در ﻓﺮاﺧﻨﺎی
اﺳﺘﻘﻼل از رژﯾﻢ و از ﻗﺪرﺗﻬﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﯽ
وﺟﺪان ﻣﻠﯽ ﺷﻔﺎف ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ
ﺧﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار وﻻﯾﺖ
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد.

 zﻧﺨﺴﺖ دوﻟﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﯽ ﮐﺮد:
ﻣﺼﺪق ،در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻤﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد ،ﻧﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺖ دوﻟﺖ را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﯽ ﮐﺮد.
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داد .او ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ
دوﻟﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺴﻠﻂ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﻗﺘﺼﺎد
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ،ﺳﺒﺐ دﯾﺮﭘﺎﺋﯽ
اﺳﺘﺒﺪاد واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﺮآن
ﺷﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد را ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر
ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر و ﺑﻮدﺟﻪ
دوﻟﺖ را ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ
ﺑﺮداﺷﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﺖ ،ﮐﻨﺪ .اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺪون ﻧﻔﺖ ﯾﮏ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺒﻮد،
ﺑﺎز ﺳﺎزی اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪ
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﻠﺖ درآوردن دوﻟﺖ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در دوران ﻣﺮﺟﻊ اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان ،از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد واﺑﺴﺘﻪ
ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮد و ﺑﺎردﯾﮕﺮ ،ﮐﻮدﺗﺎی
ﺧﺮداد  ،۶۰اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺼﺮف ﻣﺤﻮر را
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ﮐﺮد.
اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ وآزاد و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺣﻘﻮﻗﻤﻨﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ را
در رﺷﺪ ﺑﮑﺎر اﻧﺪازﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻘﻼل و
آزادی اﺳﺖ .ﻧﯿﺎزﺟﻨﺒﺶ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﻧﯿﺎز دارد،
ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﻗﻄﻌﯽ
اﺳﺖ.
 zوﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم
را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮔﺮداﻧﺪ:
و ﻣﺼﺪق ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺒﺎرزه اﺳﺘﻘﻼل و
آزادی و رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺒﺎب
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﯽ را در آن ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮد .ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل
وﺟﺪان ﺷﻔﺎف ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ وﺟﺪان
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را در
ﺟﻨﺒﺶ ﻧﮕﺎه دارد .او ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
وﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﺎن
وﺟﺪان ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺮدد .ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﯾﺄس آور ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎرﻫﺎ
ﺣﯿﺎت ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را از ﮐﺎم ﻣﺮگ
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ .ﭘﺲ ﻓﺮاوان ﺗﺠﺮﺑﻪ
دارﻧﺪ و ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﻗﺪرت
ﻣﺮگ آور ،وﻗﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم در
ﻣﺒﺎرزه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﯽ
اﺳﺖ .ﻗﯿﺎم ﮐﺎوه و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮ
ﺿﺪ ﺿﺤﺎک ،اﺳﻄﻮره ای ﺑﺮﯾﺪه از
واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎرﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺶ و ﻫﻨﺮ
ﻓﺮدوﺳﯽ در اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺿﺤﺎک ،رﺷﺘﻪ
ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺮوز و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ
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ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺼﺪق و ﺟﻨﺒﺶ اﻣﺮوز ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل و آزادی
را در وﺟﺪان ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺟﺎی
داده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﭘﯿﺮوز
ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﺎن
وﺟﺪان ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺷﮑﺴﺖ
ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﺶ و ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ،و
دﻻﯾﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ آن ،ﺑﺎز در وﺟﺪان
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
از اﯾﻦ رو ،ﻣﺼﺪق ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را
ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺮدم ﻗﺮار داد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ دو
وﺟﺪان ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و از راه اﯾﻦ دو وﺟﺪان
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺟﻤﻬﻮر
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪ .ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﺎی
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی اﺗﺤﺎدﻫﺎ ﺑﺮای
ﺗﺼﺮف دوﻟﺖ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ،او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﺗﺤﺎد
ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺳﻠﻄﻪ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و آزادی آﻧﻬﺎ از دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﯽ اﺳﺘﺒﺪادی ﭘﺪﯾﺪ آورد .از
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ،ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﻧﻮع ﺧﻮد
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﺎﻧﺪن و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آوردن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ،ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ .اﻣﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ،ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺮﺟﺎ
ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ و دوﻟﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﮐﺴﺎن و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﺋﯽ از آن ،از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖ
ﺷﺪ .ﭼﺮا؟ زﯾﺮا
 zﺟﺒﻬﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﻨﺒﺶ :
• ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﺟﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ دادن درﺑﺎر
ﭘﻬﻠﻮی و ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎزان
در ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ .ﻣﺼﺪق
ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺎل
اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎی او دو وﺟﺪان
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺗﺠﺮﺑﻪ را روش ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺑﺎر،
اﺷﺘﺒﺎه در ارزﯾﺎﺑﯽ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮد.
ﭼﻮن دﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎﻧﻊ از
اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﺮ وﻓﻖ اﺻﻮل اﺳﺘﻘﻼل
و آزادی اﺳﺖ و او ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪف
را ﻣﺘﺤﻘﻖ ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﺘﺪرﯾﺞ ،از آن،
ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻨﺎی اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﮔﺬر
ﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ را در ﻗﻠﻤﺮو
اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
• ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزه ،اﺳﺘﻘﻼل و آزادی
ﺑﻮد و او ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮ ﻗﺪرت
را ﺑﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را
ﺑﮑﺎر ﺑﺮد ﮐﻪ ﺟﺒﻬﻪ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ.
اﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن از راه ﺑﺎور
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف در ﺟﺒﻬﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در آن ﺳﺎﻟﻬﺎی اول ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،او ﻧﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
دو اﺑﺮ ﻗﺪرت ﺳﺮ ﺑﺮ آورده اﻧﺪ و
اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﻨﻮز از ﻧﻔﺲ
ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺴﯽ ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ .ﺧﺎﺻﻪ ﮐﻪ دو اﺑﺮ ﻗﺪرت
ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد و در
رﺷﺪ را ،ﺧﻄﺮی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در
ﺣﻔﻆ ﺟﺒﻬﻪ از ﺧﻄﺮ اﺧﺘﻼف و
اﻧﺸﻌﺎب ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ .ﺗﺎ  ۲۸ﻣﺮداد ۳۲

و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ از آن ،اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﺼﻮر
ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ
ﻣﺎﻧﺪن ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻮن
ﻣﻬﺮ ﺳﺮی از ﺳﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و
آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،واﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﻠﺦ ،آﺷﮑﺎر ﮔﺸﺘﻨﺪ:
 آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ را ﻧﺎﻣﺰد ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ راه ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﺑﺎ او رﻓﺘﻦ ﻣﺼﺪق ،ﻣﺎﻧﻊ از رﻓﺘﻦ او
ﺑﻪ ﮐﺞ راﻫﻪ اﺧﺘﻼف و ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎ دو
ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯽ ﻧﺸﺪ.
 ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﯽ و ﺑﻘﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰوﻋﺪه ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی داده ﺑﻮدﻧﺪ،
اﻧﮕﻠﯿﺴﻬﺎ ﻣﺄﻣﻮری ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪن اﯾﻦ دو
ﮔﻤﺎرده ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ دو ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻬﺎئ روی ﮔﺮداﻧﺪن از ﻣﺼﺪق و
دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ.
 ﮐﺎر ﺧﺮﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲداﺷﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ۱۰
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺪق از راه
اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ،در اﯾﻦ زﻣﺎن،
ﻫﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،از زﺑﺎن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری
و وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ای ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن و
ﺧﺎﻧﻢ آﻟﺒﺮاﯾﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ از زﺑﺎن
ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم آن،
از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭘﻮزش ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.
در »ﺧﺎﻃﺮات و ﺗﺄﻟﻤـﺎت« ،ﻣﺼـﺪق
ﻣــــــﯽ ﻧﻮﯾﺴــــــﺪ ﮐــــــﻪ از ﺧﺮﯾــــــﺪن
»ﻧﻤﺎﯾﻨـــﺪﮔﺎن« ﻣﺠﻠـــﺲ آﮔـــﺎه ﺑـــﻮده
اﺳﺖ .اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺘﺸـﺮه از ﺳـﻮی دوﻟـﺖ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎره ﺧﺮﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ،ﺻﺮﯾﺢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .در روﯾـﺎروﺋﯽ
ﺑﺎ ﺷـﺎﻫﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻣﺮﯾﮑـﺎ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﯽ
ﮐﺮد ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺪق ﮐﻮدﺗـﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ
اﯾﻨــﮏ از ﺳﺮﺳــﭙﺮدﮔﺎن اﻣﭙﺮاﻃــﻮری
ﻓﺮﺗــﻮت ﻧﯿــﺰ ﭘﯿﺸــﯽ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺑﻮدﻧــﺪ و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷـﺪﻧﺪ و
ﺣﺰب ﺗﻮده ای ﮐﻪ »ﻟﺒﻪ ﺗﯿﺰ ﺣﻤﻠـﻪ را
ﺑﻄﺮف ﻣﺼﺪق« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در رأس
ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ ﮐــﻪ ﺧﺰاﻧــﻪ اش ﺧــﺎﻟﯽ ﺑــﻮد،
ﻣﺼــــﺪق ﭼــــﺎره را ﻧــــﻪ در ﺗﺴــــﻠﯿﻢ و
اﺳﺘﻌﻔﺎء ﮐﻪ در روﯾﺎروﺋﯽ دﯾـﺪ .اﻧﺠـﺎم
رﻓﺮاﻧـــﺪوم ﺑﻘﺼـــﺪ ﻣﺤـــﺮوم ﮐـــﺮدن
ﻗــﺪرﺗﻬﺎی ﺳــﻠﻄﻪ ﺟــﻮ از ﻣﺠﻠــﺲ ،در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪن ﻣـﺮدم ﮐﺸـﻮر
ﺑــﻪ ﺻــﺤﻨﻪ ﺑــﻮد .رﻓﺮاﻧــﺪوم ﻓﺮﺻــﺖ
ﺳـــﺨﻦ ﮔﻔـــﺘﻦ ﻣﺼـــﺪق ﺑـــﺎ وﺟـــﺪان
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻮدﺗﺎ ،ﻣﺼﺪق ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺟﺒﻬﻪ را رﻫﺎ ﻧﮑﺮد .از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺟﺒﻬﻪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ،ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪﻧﺪ ،از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ،
ﺑﺮﻏﻢ ﮐﻮدﺗﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎ در آن
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی آن،
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺳﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺼﺪق ،ﺑﮑﺎر اﻣﺮوز و
ﻓﺮدای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﻨﺪ:
• وﺟﻮد ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺘﻔﻮق در ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ
و ﺗﻔﻮق ﻃﻠﺒﯽ اش آﻓﺖ ﺟﺒﻬﻪ اﺳﺖ و
آن را از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻌﺪ از
ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﺮداد  ،۶۰ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮد ﮐﻪ
اﻣﻀﺎی ﻣﯿﺜﺎق و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺻﻞ »ﻋﺪم
ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ« ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻔﻮق ﻃﻠﺒﯽ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺒﻬﻪ از
ﻓﺮاوان ﺣﺰب ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ

دﯾﮕﺮان ﺗﻔﻮق ﺟﻮﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از
آﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺪﻓﯽ را رﻫﺎ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی اﺳﺖ،
ﻧﻔﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ
زﯾﺎن ﺟﺒﺮان ﻧﮑﺮدﻧﯽ وارد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،آن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻔﻮق ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﯿﺎورد ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﯾﮏ
ﺟﺒﻬﻪ اﺳﺖ.
• ﺟﺒﻬﻪ ای ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻘﻼل و
آزادی و رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوی
ﻣﺤﺮﮐﻪ را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪﯾﺸﻪ
راﻫﻨﻤﺎ و ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرش ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق
اﻧﺴﺎن و ﺳﺮ و ﮐﺎرش ﺑﺎ وﺟﺪان
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ وﺟﺪان ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ وﺟﺪان ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻏﻨﺎ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ وﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻓﻌﺎل
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ دو وﺟﺪان ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
وﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﻟﺤﺎظ
ﻋﻤﻠﯽ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ
را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﻣﺮدم ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰد:
• از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺟﺪان ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﻓﺮﻣﺎن ﺟﻨﺒﺶ را ﺻﺎدر ﮐﺮد ،ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮد و
ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮد ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از دو
ﻣﺤﺪوده ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﮕﺮدد.
و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻗﺮن ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ دﺳﺖ
زدﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دوﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻤﺪار
ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺟﺒﻬﻪ از زﻣﺎن ﭘﯿﺮوزی
اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﺳﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮی آن ﻧﯿﺰ .زﯾﺮا ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
دوﻟﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻗﺪرت
اﺳﺖ و ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ
ﻗﺪرﺗﻤﺪاری ،زود ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮ
اﺻﻮل اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و رﺷﺪ ﺑﺮ
ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻫﺪف
ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮاﺧﻨﺎی ﺑﯿﺮون
دوﻟﺖ و درون اﯾﺮان ،ﺑﻤﻌﻨﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
از ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .از آن
ﭘﺲ ،ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﺘﻮن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﻫﺪف
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ دوﻟﺖ و ﻧﯿﺰ
ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪرﺗﻤﺪار ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻮاری ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ،
 zﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮق اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
را ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮب داده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :در ﺷﺮق،
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺗﺎ ﮐﻪ دوﻟﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺮام و آرﻣﺎن را از ﯾﺎد ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺼﺪق و
ﮐﻢ ﺷﻤﺎر ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و اﻧﺪﯾﺸﻪ
ورزان ،ﺑﻨﺪه ﻗﺪرت ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ و در ﻫﺮ
ﻣﻘﺎم ،ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻬﻨﮕﺎم اﻧﻘﻼب  ،۵۷اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽ رﻓﺖ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
ﻣﻘﺎم ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ دﯾﻨﯽ ،ﺑﻨﺪه ﻗﺪرت
ﻧﮕﺮدد اﻣﺎ او و دﺳﺘﯿﺎران »روﺣﺎﻧﯽ «
او ﺑﻨﺪه ﻗﺪرت ﺷﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﻧﺴﻞ
اﻣﺮوز ،ﺑﯿﺶ از ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب
 ۵۷ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،ﻧﯿﺎز دارد اﺳﺘﻘﻼل و
آزادی و رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻫﺪﻓﯽ دﯾﺮﭘﺎ ﺷﻨﺎﺳﺪ و در
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻤﺪاری و ﯾﺎ اﻃﺎﻋﺖ از
ﻗﺪرت ﺑﺎزﻧﮕﺮدد.
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 zﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی:
ﻣﺼﺪق ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ
ﺳﺮﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻔﺖ،
رﻫﺒﺮی ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را ﺟﺴﺖ و
ﺗﺠﺴﻢ ﻏﺮور ﻣﻠﯽ ﮔﺸﺖ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ
ﺑﮕﺎه ﻣﺮگ ،اﺣﺴﺎس اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ در دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﮐﻪ از اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮﯾﺶ اﺣﺴﺎس
ﻏﺮور ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻧﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺴﻠﺢ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را
ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻠﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و
ﻣﻈﻬﺮ ﻏﺮور ﻣﻠﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی
اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات اﺳﺘﺒﺪاد
واﺑﺴﺘﻪ ،ﻣﻈﻬﺮ ﻏﺮور ﻣﻠﯽ و ﻣﺪاﻓﻊ
اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﺑﮕﺮدﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺎه
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ آﻟﺖ ﻓﻌﻞ اﺳﺘﺒﺪاد
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﮕﺮدﻧﺪ ،در ﻣﻠﺖ ،اﺣﺴﺎس
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و ﻏﺮور ،ﺟﺎی ﺑﻪ اﺣﺴﺎس
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺧﻔﺖ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد .ﻧﯿﺮوی
ﻣﺴﻠﺢ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺧﻔﺖ ﻣﻠﺖ
ﺧﻮد ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪادﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﺣﺴﺎس ﺧﻮاری ﻧﮑﻨﺪ ۲۸ .ﻣﺮداد و
ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﮐﻪ ارﺗﺶ در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ،ﭘﺲ از آن ،ﺣﯿﺜﯿﺖ و
ﻏﺮوری ﮐﻪ ارﺗﺶ ،ﺑﻬﻨﮕﺎم دﻓﺎع از
وﻃﻦ ﺑﺎز ﺟﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه راﻣﯽ آﻣﻮزد :ﻫﺮﮔﺎه
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ آﻟﺖ ﻓﻌﻞ اﺳﺘﺒﺪاد
واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ آﻧﻬﺎ
را ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی
ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮑﺎر ﺑﺮﻧﺪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻓﺮاد ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﻠﺢ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺳﻼح ﮐﻪ
ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ آﻟﺖ
ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮار ﻧﺸﻮﻧﺪ ،وﺳﯿﻠﻪ
ﺧﻮارﮐﺮدن ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﺳﺪار اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر
و اﻧﻘﻼب ،ﻗﺒﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و
ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺮدم ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ،اﺣﺴﺎس
ﻏﺮور اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮔﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﺧﻔﺖ آﻟﺖ ﻓﻌﻞ اﺳﺘﺒﺪاد واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
ﺗﻦ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﻠﺘﯽ در
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺳﻪ ﺣﻖ
اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و رﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .
و ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
اﯾﺮان ،در  ۲۹اﺳﻔﻨﺪ  ،۱۳۲۹روز
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﻮ ﺷﺪ .ﻣﺼﺪق اﻣﯿﺪ و
ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را آن ﻗﺪر دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻓﺮﺻﺖ
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی را ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت
ﻃﻠﺒﺎن از دﺳﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺪر
ﺑﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ رﻫﺎ ﻧﺸﺪ و ﻣﺒﺎرزه
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،در
ﺳﺎل  ،۱۳۸۸ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ روی آوردﻧﺪ.
اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎ
ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی
ﺑﺰرگ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و روز
اﯾﺮان ﻧﻮروز ﺑﺸﻮد .اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ و
ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺳﺎل  ۱۳۸۹ﻧﯿﺰ ﺳﺎل اداﻣﻪ
ﺟﻨﺒﺶ و ﺑﺴﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺮوزی آن و اﯾﺮان
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و رﺷﺪ ﺑﺮ
ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮕﺮدد.
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ﺳﺘﻴﺰ و ﺳﺎزش ،ﻫﻢ
ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
و ﻫﻢ ﺑﺎ رﻗﻴﺒﺎن در
درون رژﻳﻢ:
*ﻫﻤﮑــــﺎری ﺳــــﯿﺎ و ﺳــــﺎزﻣﺎن
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و واواک در
دﺳﺘﮕﯿﺮی رﯾﮕﯽ:
 Wدر ﺑﺎره دﺳﺘﮕﯿﺮی رﯾﮕﯽ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم آن ،اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ :رﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺳﯿﺎ و واواک دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﻋﻮض ،اﯾﺮان ﺗﻌﻬﺪ داده
اﺳﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن در
ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﭘﺎدﮔﺎن ﺑﺰرگ ﺳﭙﺎه ﻗﺪس ﻗﺮار
دارد ،و ﻧﯿﺰ در ﺟﻨﻮب وﻻﯾﺖ ﻫﻠﻤﻨﺪ
دﺳﺖ ﺑﺮدارد .
ﯾﺎد آور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ رﻫﺎ ﮐﺮدن
ﺳﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه در ﻣﺮز
ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﻃﻼع ،ﻣﺎﺟﺮای ﭘﺎﺋﯿﻦ
آوردن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﺪ ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن از ﺣﺮﯾﻢ ﻓﻀﺎﺋﯽ
اﯾﺮان ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺑﻨﺪر
ﻋﺒﺎس ،ﻣﺤﺾ رد ﮔﻢ ﮐﺮدن ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﺳﭙﺎه و واواک ﺑﻪ
ﺳﯿﺎ و اداره اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺶ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن،
ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺶ ﺗﻦ از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان در
ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده اﻧﺪ )ﻣﺜﻞ ذاﮐﺮی و ﻣﻼ
ﺑﺮادر( ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ W .و ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ
رﯾﮕﯽ در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻮده و ﻣﺄﻣﻮران
اﯾﺮاﻧﯽ او را ،در ﭘﯽ ﻓﺮود آوردن
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ:
اﺳﻔﻨﺪ  ،۸۸راﻣﻴﻦ
 zدر ۱۲
ﻣﻬﻤﺎﻧﭙﺮﺳﺖ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ
اﺣﻀﺎر ﺳﻔﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن
در ﺗﻬﺮان ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام دوﻟﺖ اﻳﻦ
ﮐﺸﻮر در ﺗﮑﺬﻳﺐ اﻇﻬﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﻳﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺎزداﺷﺖ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻟﮏ رﻳﮕﯽ ،رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه
ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺟﻨﺪاﻟﻠﻪ ،اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن اﻋﻼن ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺧﺎرﺟﯽ در
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﯽ
ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎی
ﻗﺮﻗﻴﺰی ﻋﺎزم ﺑﻴﺸﮑﮏ ،ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ آن
ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻴﺸﺘﺮ ،وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺻﺪور اﻃﻼﻋﻴﻪ ای ،از
اﻋﺘﺮاض رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻳﺮاﻧﯽ در وادار
ﮐﺮدن ﻳﮏ ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎی
ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﻗﺮﻗﻴﺰ ﺑﻪ ﻓﺮود در ﺧﺎک
اﻳﺮان ﺧﺒﺮ داده اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در
اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ،ﻫﻴﭽﻴﮏ از ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﺧﺎرﺟﯽ اﻳﻦ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﺸﺪ.
 zروز  ۲۳ﻓﻮرﻳﻪ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺧﺒﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻟﮏ رﻳﮕﯽ را
اﻧﺘﺸﺎر داد و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از آن،
وزﻳﺮ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ رﻳﮕﯽ در
ﺧﺎرج از ﺧﺎک اﻳﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ
اﻣﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ ،وزارت اﻃﻼﻋﺎت

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﮔﺰارش ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در اﻳﻦ ﻣﻮرد
اﻧﺘﺸﺎر داد.
در اﻳﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ رﻳﮕﯽ ﺑﺎ
ﻳﮏ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﯽ
ﻗﺮﻗﻴﺰ از دوﺑﯽ ﻋﺎزم ﺑﻴﺸﮑﮏ،
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎی ﺟﻨﮕﻨﺪه اﻳﺮاﻧﯽ اﻳﻦ
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ را ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﺣﺮﻳﻢ
ﻫﻮاﻳﯽ اﻳﺮان وادار ﺑﻪ ﻓﺮود ﮐﺮدﻧﺪ و
ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮی رﻳﮕﯽ و ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ
از اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ
ﺟﻨﺪاﻟﻠﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان
آن اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ
دﻫﺪ.
اﻃﻼﻋﻴﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن ﻓﺮود اﺟﺒﺎری ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎی
ﻗﺮﻗﻴﺰ در ﺧﺎک اﻳﺮان را ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺑﻪ
آن اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ
ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﺎرﺟﯽ اﻳﻦ
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ را ﺑﻪ دور از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺮس ﺗﯽ وی،
ﻣﻬﻤﺎﻧﭙﺮﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪی
در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻟﮏ رﻳﮕﯽ در ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎی
ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﻗﺮﻗﻴﺰ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﻣﻬﻤﺎﻧﭙﺮﺳﺖ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﻴﺒﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎون وزارت
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺳﻔﻴﺮ
ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن در ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان از ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﻴﺮی ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﻣﻨﻴﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان را ﺑﻪ وی
اﺑﻼغ ﮐﺮد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش ،ﺷﻴﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ
ﺳﻔﻴﺮ ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن را ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎﻳﺮ
اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود از
روﻳﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
 zﭘﺲ از اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ رﻳﮕﯽ
ﻫﻢ ﺳﻔﻴﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺗﻬﺮان اﻋﻼم
داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر او ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ
ﻣﺎﺟﺮا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی اراﺋﻪ ﻧﺪاد.

*ﻣﺮگ ﺑﺮ ﮔﻮﮔﻞ !؟
 Wدر ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ۲۲
ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎزه ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و رﻓﺘﮕﺮان
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺷﻬﺮداری در ﺣﺎل ﺟﺎرو
ﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ »رﻫﺒﺮ« در ﻣﯿﺪان
آزادی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﮐﺮد و در آن،
ﺑﻪ »ﺣﻀﻮر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ « ﻣﺮدم و اﻋﻼن
»ﺑﯿﻌﺖ« آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش
ﺑﺎﻟﯿﺪ .ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از آﻧﮑﻪ ﻣﺎﻫﻮاره
 IKONOSﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﺪون ﮐﺴﺐ
اﺟﺎزه از »رﻫﺒﺮ« ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی را از
ﻣﯿﺪان آزادی ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺘﺸﺎر داد و
آﺑﺮوی »رﻫﺒﺮ« و رژﯾﻢ او را ﺑﺮد.
 zﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد »رﻫﺒﺮ« ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ
دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﺪ ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﮔﻮﮔﻞ«
را ﺑﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ رژﯾﻢ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺮداران ﻣﻔﺘﺨﻮر را اﺣﻀﺎر
ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻋﮑﺴﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ روﯾﺸﺎن ﻣﯽ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ را ﮐﻪ ﺑﺮد و ﺧﻮرد؟ ﻣﯿﺪان
آزادی ﭼﺮا ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ؟ ﭘﺲ

ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ را ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
آوردﯾﺪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮدﯾﺪ؟
 zﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﮔﻮﮔﻞ از
ﻣﯿﺪان ﺧﺎﻟﯽ آزادی ،در  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ،
ﺑﻮﯾﮋه ﺷﻤﺎر ﺑﺰرگ اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎ در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯿﺪان آزادی ﮐﻪ "ﻣﺮدم
ﺧﻮدﺟﻮش" را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آورده ﺑﻮدﻧﺪ،
و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ از داﺧﻞ
ﻣﯿﺪان آزادی در ﺣﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﯿﺪان ﺧﺎﻟﯽ
را ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ،ﺷﮑﺴﺖ
ﺳﺨﺖ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺪان آزادی را ﺑﺎ
دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘُﺮ ﮐﺮد،
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد آدم ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ؟
ﺗﺼﺎوﯾﺮ واﺿﺢ ﮔﻮﮔﻞ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﻧﺪﮐﯽ را در ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﯿﺪان آزادی،
روﺑﺮوی ﺟﺎﯾﮕﺎه ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎروان اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎی در ﺗﺼﻮﯾﺮ،
در ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﺴﺘﻨﺪی ﻧﯿﺰ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن از داﺧﻞ
ﻣﯿﺪان آزادی ،ﺣﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﮔﻮﮔﻞ اﻧﻄﺒﺎق
دارد .ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺧﺎﻟﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد در
ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آزادی ﻧﯿﺰ
ﺧﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
 zاﻣﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺄﻣﻮران ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ،در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاری،
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﯿﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد او را ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺟﺮای آن ،ﺳﺒﺰﻫﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ راه ﭘﯿﻤﺎﺋﯽ را از آن ﺧﻮد
ﮐﻨﻨﺪ .او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدم
در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف راه ﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﻧﺸﻮد
و راه ﭘﯿﻤﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آورده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ  ۵۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ
ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﻣﺴﯿﺮ راه ﭘﯿﻤﺎﺋﯽ را
در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﺒﺰﻫﺎ اﺟﺎزه
ﻋﺮض اﻧﺪام ﻧﺪﻫﯿﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
آورده ﺷﺪﻧﺪ را در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ .ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ
اﻧﺪ ﻣﯿﺪان ﭘﺮ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ را ﻣﺮدم ﺗﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف ،واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی
را ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :رژﯾﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﺷﻐﺎل ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮد،
ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ
ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻬﺮ را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ.
 zدر ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر ،در راه ﭘﯿﻤﺎﺋﯽ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ،ﻣﻌﺠﺰه
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد! :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
رژﯾﻢ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن،
ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ
ﻣﯿﺪان آزادی و ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب ،ﻣﺴﯿﺮ
را رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن
آزادی را ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ  ۲۲ﺑﻬﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی ،ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﻫﻢ ﺑﺴﻤﺖ ﻣﯿﺪان آزادی و ﻫﻢ ﺑﺴﻤﺖ
ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ!
 ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﮐﻪ رژﯾﻢ راه ﭘﯿﻤﺎﺋﯽ و
ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮف ﺗﻬﺮان را »ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ«
ﮐﺮد ،روز ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ ﻣﺮدم ﺷﺪ.
زﯾﺮا دﻧﯿﺎ دﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان،
ﻗﻮای ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ
رژﯾﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ .ﻣﺮدم اﯾﺮان

ﻋﺰم ﮐﺮده اﻧﺪ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺻﻮل ،ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری را ﺑﺎزﯾﺒﺎﻧﺪ.
 Wدﻓﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎدﮔﺎن
ﻣﯿﺪان آزادی:
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺮﻧﻴﺰ ﺻﺤﻴﺢ

و ﮔﻮﻳﺎ اﺳﺖ:

 zاﮔﺮ در روز  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﻫﻢ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ آﻣﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﯿﺮوزی
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
زﯾﺮا رژﯾﻢ ،ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ،ﺑﺬر ﺗﺮدﯾﺪ و
وﺣﺸﺖ را در ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﺷﺖ .ﻫﺮ ﺳﺎل در ۲۲
ﺑﻬﻤﻦ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺧﻮدﺷﺎن در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و
ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺸﺎن از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از
آﻧﻬﺎ ﻫﻢ در راﻫﭙﯿﻤﺎﺋﯽ ﺷﻬﺮﺷﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺴﺎل از ﻗﺒﻞ ،ﻃﺮح آﻣﺎده ﺑﺎش و
اﻋﺰام ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﺑﻼغ
ﺷﺪه و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم آﺷﮑﺎری ﺑﺮای
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در ﻣﺨﻤﺼﻪ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ  ۳۰ﺳﺎل
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ وﺟﻮد
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮ
ﺑﺪﻧﻪ داﺧﻠﯽ اش آﺷﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ،ﻧﺎﭼﺎر از
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺷﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮو ،در ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﻦ رژﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺻﺮف ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ،اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت،
ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی رژﯾﻢ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺑﺠﺰ
اﺣﺴﺎس وﺣﺸﺖ از آﯾﻨﺪه رژﯾﻢ
ﻧﺪاﺷﺖ .از  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ،ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ
اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺣﺎل اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
درﺻﺪ ﻋﻤﺪه اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻈﺎﻣﯽ -
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن
اﺳﺖ؟
ﺣﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ﺟﻤﻌﯿﺖ
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﺎن وﯾﮋه داﺧﻞ ﻣﯿﺪان آزادی
ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در  ۱۱ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺗﻬﺮان ،ﻫﻮﯾﺖ اﻓﺮاد ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و
ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎ ﻧﻤﻮده و
ﻫﻤﺮاه ﻫﺮ اﺗﻮﺑﻮس ﯾﮏ ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ
ﺳﭙﺎه ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ اﻋﺰام ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﺟﺎزه ﺗﻮﻗﻒ
در ﻣﺴﯿﺮ و ﭘﯿﺎده ﯾﺎ ﺳﻮار ﮐﺮدن اﻓﺮاد
را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻣﺪﺧﻞ ﻣﯿﺪان آزادی
ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺠﺪد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎه ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ
ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﯿﺪان آزادی را ﻣﯽ دادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺰرﯾﻖ وﺣﺸﺖ و اﺿﻄﺮاب از
آﯾﻨﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ و ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ و دﺳﺖ
اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺮاﺳﻢ و ﺑﻮﯾﮋه ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ،ﺑﻬﺎی
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺎی رژﯾﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﺑﭙﺮدازد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و از آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﻔﺖ .وﻟﯽ ﻣﮕﺮ ﺑﺮای رژﯾﻢ ﭼﺎره ای
ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز را
ﺑﻪ ﻓﺮدا ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟
 zآﯾﺎ واﻗﻌ ًﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻔﺖ ﺑﺎری ،در
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»ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﯿﺪان آزادی« اﻓﺘﺨﺎر
ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﯾﮏ
دوﻟﺖ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر
اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎس
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺑﺎ اﺧﺬ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی وﺳﯿﻊ
ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﺮاﺳﻤﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ روﺳﯿﻪ و
ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف
ﻧﯿﺮو و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮی ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻼح ﺗﻬﺮان ﻗﺸﻮن ﮐﺸﯽ و
ﻣﯿﺪان آزادی را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺎدﮔﺎن
آزادی و ﻣﺮاﺳﻢ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻣﺮوز
در ﺗﻬﺮان اﺷﻐﺎل ﺷﺪه را ﻗﺒﻼً ﺻﺪام
ﻫﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۶۰در ﺑﺨﺶ اﺷﻐﺎل
ﺷﺪه ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ  ،در ﺣﻀﻮر
ﻫﻮراﮐﺸﻬﺎی ﺧﻮد ،ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ۸
ﻣﺎه ﻣﺒﺎرزه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد،
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻮﮐﺘﻞ ﻣﻮﻟﻮﺗﻒ ﻫﻢ ﭘﺮﺗﺎب
ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن
ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اﺻﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﭘﯿﺮوزی در  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن رژﯾﻢ ﻧﺎﭼﺎر از دﺳﺖ
زدن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮو و ﺻﺮف
ﺑﻮدﺟﻪ ای ﺑﺲ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺷﺪ .در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮای رژﯾﻢ
در  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺪ ﯾﮏ
دوﻟﺖ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺖ.
 zو اﻣﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ روز  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﺴﻠﻢ ﮐﺮد ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون آوردن
اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ،رژﯾﻢ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﻬﺎر
ﺗﻬﺮان را ﻧﺪارد .و ﻫﺮﮔﺎه ﻫﻢ زﻣﺎن در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺮدم روی ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
آورﻧﺪ ،رژﯾﻢ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ
اراده ﻣﺮدم ﺷﻮد.

*رژﻳﻢ روز ﺑﻪ روز ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
دوﺳﺖ از دﺷﻤﻦ و ...ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺎ
ﻧﻴﺴﺖ:
 zﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
رژﯾﻢ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ دوﺳﺖ از دﺷﻤﻦ
ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ،ﮐﺎر را دوﭼﻨﺪان ﺑﺮ رژﯾﻢ
دﺷﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
 zرﯾﺰش ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ :آن ﺑﺨﺶ از
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺟﻮﯾﺎی ﻧﺎم ﮐﻪ
ﻓﺮﯾﺐ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی
ﻧﮋاد را ﺧﻮرده اﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻧﻪ
از ﻧﺎم ﺧﺒﺮی اﺳﺖ و ﻧﻪ از ﻧﺎن و ﻧﻪ از
آﯾﻨﺪه .اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی
ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﮐﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ دوﺳﺖ
از دﺷﻤﻦ را ﺑﺮ رژﯾﻢ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ،
 zﺷﮑﺎف و اﺧﺘﻼف و دﻋﻮا در ﻫﻤﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار رژﯾﻢ و ﻧﯿﺰ
ﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪان و ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎی
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم ،رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ در رژﯾﻢ را
ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﺮده و ﺗﺮﺳﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ:
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ
اﻋﺪام و زﻧﺪان ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺴﻮﺑﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎن آﻧﻬﺎ
ﺑﮑﺸﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪﺷﺎن ﮐﺮد .اﯾﻨﺴﺖﻛﻪ
روز ﺑﻪ روز ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺨﺖ ﺳﺮان
در رژﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺎﻣﻨﻪ ای دو
ﻃﺮف را دارد از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ:
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*ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ و
دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه آﻧﻬﺎ اﺣﻤﺪی
ﻧﮋاد ،ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن دو
ﻃﺮف و اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ دو ﻃﺮف
زﺑﻮن ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺸﻮر در ﯾﺪ آﻧﻬﺎ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد:
 zﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ و دﺳﺖ
ﻧﺸﺎﻧﺪه آﻧﻬﺎ ،ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد،
ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن دو دﺳﺘﻪ ،ﯾﮑﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ
ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در
ﺑﺎره ﻧﺰاﻋﻬﺎی درون رژﯾﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﻋﻠﻤﺪار ،ﺷﺨﺺ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای اﺳﺖ .از آن ﻃﺮف ،ﺧﺎﻣﻨﻪ
ای و ﮔﺮوﻫﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ او ﻧﯿﺰ
ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﮐﺎر اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻫﺎ را
ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را ﺧﻨﺜﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاغ رﻗﯿﺐ ﻫﺎی اﺻﻮل
ﮔﺮای ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ .در واﻗﻊ ،در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ:
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در داﺧﻞ از ﻫﺎﺷﻤﯽ در
آﺳﻮده ﺷﺪن از دﺳﺖ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در ﺳﻄﺢ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دل
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎر
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﺑﺴﺎزد و رژﯾﻢ را از
ﺳﻘﻮط ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،رژﯾﻢ را
از درون ﮔﺮﻓﺘﺎر ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﻌﺎدل ﻗﻮا
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ و
دو ﻗﻮه دﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ،
 zﻃﺮﻓﺪاری ﺧﺎﻣﻨﻪ ای از اﺣﻤﺪی
ﻧﮋاد ،ﻧﺰدﯾﮑﺎن او را ﻧﯿﺰ ﺣﯿﺮان ﮐﺮده
اﺳﺖ .از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﺮا
»رﻫﺒﺮی« ﺧﻮد را ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه
ﺧﺮج اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ اﻣﺮوز،
ﮐﺴﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از دﺳﺖ
ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺠﺎت
دﻫﻨﺪ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ ای اﺳﺖ .اﻣﺎ در
ﺣﯿﺮﺗﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا او ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ؟
 zﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ »اﻟﻨﺼﺮ
ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ« ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن در رژﯾﻢ،
ﻏﯿﺮ از ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ و
روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی
و ﺟﻨﺘﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی و ،...دﯾﮕﺮ
ﮐﺴﯽ ﻣﻮاﻓﻖ »اﻟﻨﺼﺮ ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ« ﻧﯿﺴﺖ،
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺎﻟﯽ
ﮔﺮه زده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻮن وﻗﺖ
آن ﺑﺮﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎ او را ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﭼﺎره ای ﺟﺰ اﯾﻦ
ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎه
ﺟﺎﻧﺐ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﮐﺎران ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﮕﯿﺮد ،وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
دوره ای ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری
ﻫﯿﭽﮑﺎره ﺑﻮد و ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و
ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ او اﺟﺎزه
دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﮐﺸﻮر را ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ )
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﺎﻃﺮات رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ( ،وﺣﺸﺖ
دارد .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
 zدر رژﯾﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و
ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺑﺮﺧﻮرد در درون ،در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﻬﻪ
رﻗﯿﺐ ،ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ :ﺑﻬﺎی ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری رﺳﺎﻧﺪن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را
ﯾﮑﺴﺎل »ﻓﺘﻨﻪ« )ﺟﻨﺒﺶ( ﺑﺮآورد
ﮐﺮده اﯾﻢ .آن را ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ و ﻣﯽ
ﭘﺮدازﯾﻢ .اﻣﺎ ﻧﺎﺻﺤﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ او
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ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺶ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ،
ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ
اﺳﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ،
 zﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺟﻨﺘﯽ و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﯾﺰدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺑﺎره اﻋﺪام
ﮐﺮدن ،در ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺟﻠﺴﻪ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ اﺻﺮار ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ:
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺪام ﮐﺮد،
ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﭘﻨﺪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ »ﮐﺎر
از ﺗﺨﺖ ﺗﺮﻣﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺨﺖ ﮔﺎز اﺳﺖ«.
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رژﯾﻢ را
ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ!
 zﻧﺰدﯾﮑﺎن و دﻟﺴﻮزان ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ :ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ رﻓﺘﺎر
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ او ﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺮوﯾﺪ .در دور
اول ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮد را از
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺤﺮوم ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﺳﯿﺮ دﺳﺖ
ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .اﻋﺘﻨﺎء ﻧﮑﺮدﯾﺪ
ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن
ﭘﻨﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را از
ﻫﺎﺷﻤﯽ و اﻓﺮاد ﻻﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺮوم
ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ و ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

*از راه اﺣﺘﻤﺎل ،ﭘﻮل و وﺳﻴﻠﻪ
در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر،
ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ:
 zﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ،رژﯾﻢ ﭘﻮل و
وﺳﯿﻠﻪ را در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ذﺧﯿﺮه
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ،ﺳﺌﻮاﻟﻬﺎ
در ﺑﺎره ﭘﻮﻟﻬﺎ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ و وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺖ ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ:
 zﻫﯿﺌﺘﯽ از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯽ ،ﻣﻘﻨﻨﻪ و
ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺷﯿﺦ ﺻﺎدق ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .از ﻫﺮ ﻗﻮه،
ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه .ﺑﺎﻧﺪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮد .زﯾﺮا دو ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و
ﻣﻘﻨﻨﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮادران ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ
اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ در اﻗﻠﯿﺖ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
 zدر ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺟﻠﺴﻪ ای
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازه
ﺧﺸﻮﻧﺖ .ﺟﻨﺘﯽ و ﯾﺰدی ﺟﺎﻧﺒﺪاری از
اﻋﺪام ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﺮده
اﻧﺪ .ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺻﺎدق
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ از
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺪام
دو ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺪام ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
 zاﻣﺎ ﮐﺎر ﺳﺮﮐﻮب ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ
آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺸﻤﺎﮐﺶ اﺳﺖ.
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺪر
و ﻣﺎدرﻫﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
داﻧﺸﺠﻮی ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺪﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﮑﻮت
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﻋﺪه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،آن وﻗﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻦ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻃﻮر ﻧﺸﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ
رﯾﺰﯾﻢ .اﻣﺎ روزﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ و داﯾﺮه
ﺳﺮﮐﻮب و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯽ ﺗﺎب ﺗﺮ .اوﻟﯿﺎی آﻧﻬﺎ
ﻣﻮاﻇﺒﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﺸﺎن ﻓﻘﻂ ﻓﮑﺮﺷﺎن
درس ﺑﺎﺷﺪ .از آن آرام ﻧﺪارﻧﺪ .زﯾﺮا
ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن »ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی

ﻫﺎ« ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻮﺑﺖ
ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻌﺮض ﻗﺘﻞ و اﻋﺪام و زﻧﺪان و
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ در درون رژﯾﻢ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

آﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ دارد ﻛﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ از اﻋﻀﺎي »ﺑﻴﺖ اﻣﺎم«
ﺣﺘﻲ در ﺑﺎره دﻳﺪارﻫﺎي
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻛﺴﺐ اﻃﻼع
ﻣﻲ ﻛﺮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻂ ﻣﻲ داده
اﺳﺖ؟:
 Wدر  ۱۶اﺳﻔﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻮاداران
دوﻟﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺑﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ "رﻫﻨﻤﻮد"
ﻣﯽ داده اﺳﺖ.ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس و
روزﻧﺎﻣﻪ وﻃﻦ اﻣﺮوز ،ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﻪ
ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی
"ﺑﯿﺖ" رﻫﺒﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ دادن ﺧﺒﺮ "ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ" آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﮐﺒﺮ
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن در آن ﺧﺒﺮﮔﺰاری
و اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺄﺧﺬ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ "دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺪوﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان" در ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب "اوج
دﻓﺎع " )ﺧﺎﻃﺮات اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  (۱۳۶۵اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی
ﺑﺮﺧﯽ
ﺧﺒﺮ
ﺧﻤﯿﻨﯽ«
»ﺑﯿﺖ
ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎی اﻣﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
»اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺑﻌﻀ ًﺎ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻪ اﻧﺪ«.
 zدﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﺮان ،ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻋﺒﺎس ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﻧﻤﯿﻦ ﻋﻀﻮ واواک و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
از ﻣﻨﻘﺪان اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
اداره ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :اﻳﻦ ادﻋﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ

اﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﺗﺎزه اي ﻧﻴﺴﺖ :ﭘﺲ از
ﻛﻮدﺗﺎي ﺧﺮداد  ،60اﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﮔﻔﺖ :آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﻲ را در ﺟﺮﻳﺎن
رواﺑﻂ اﻣﺎم ﺑﺎ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﻲ دادم
و ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ،وﻗﺘﻲ ﺑﺎ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ،ﻣﻌﺎون وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎرﺗﺮ ﻛﻪ ﻃﺮف او
در ﻳﻜﻲ از دو ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ
ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :از ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ او ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و اﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ
اﻃﻼع دارﻧﺪ .و در ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان،
ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺐ از دﻳﺪارﻫﺎي
اﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺧﻮد ،ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ و
ﻧﻴﺰ اﻃﻼع ﻫﺎ ﻛﻪ اﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ در
اﺧﺘﻴﺎر او ﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻏﻴﺮ از اﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ در دﻓﺘﺮ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ
ﺟﺎﺳﻮس داﺷﺖ .ﻳﻚ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد
ﺣﺴﺎس ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺖ از ﺳﻮي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺑﻮد.
ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر ﺑﺎ ﺧﻤﻴﻨﻲ
دﻳﺪار ﻛﺮد و ﺳﺎﻋﺖ  12اﺣﻤﺪ ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺑﻪ او ﺗﻠﻔﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻣﺎم ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه
اﻧﺪ .ﻋﻠﺖ اﻧﺼﺮاف رﻓﺘﻦ ﻫﺎﺷﻤﻲ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﻳﻜﻲ دو ﺗﻦ دﻳﮕﺮ از
ﺳﺮان ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻧﺰد
ﺧﻤﻴﻨﻲ و ﻣﻨﺼﺮف ﻛﺮدن او ﺑﻮد.

داود ﻛﻤﻴﭽﻲ ﺟﺎﺳﻮس
اﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﮔﻴﺖ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎزي ﻛﺮد و ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻴﺎم
اﻳﺮان ﮔﻴﺘﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮد،
ﻣﺮد:
 Wدر  ۹ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ
داود ﮐﻤﯿﭽﯽ ،ﺟﺎﺳﻮس اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در
ﺳﻦ  ۸۲ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺮد .او در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد .در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در
 ،۱۹۵۰ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﻮﺳﺎد درآﻣﺪ و
در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ﺗﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آن
ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﯾﻦ وزارت
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ در
اﻓﺘﻀﺎح اﯾﺮان ﮔﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی
ﺟﺴﺖ .و ﻫﻢ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎم اﯾﺮان
ﮔﯿﺘﯽ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و ﻫﻤﮑﺎران او
را ﺑﻪ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺘﯽ رﯾﮕﺎن ،رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺒﻖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﮏ
ﻓﺎرﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺘﯽ رﯾﮕﺎن ﺑﻮد و
در رأس ﻫﯿﺄﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺖ ،آﻣﺪن
ﮐﻤﯿﭽﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد و رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم
اﯾﺮان ﮔﯿﺘﯽ ﻫﺎی اﯾﺮان را در ﮐﺘﺎب
ﺧﻮد آورده اﺳﺖ :اﯾﺮان ﮔﯿﺘﯽ ﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ او ﭘﯿﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮﮔﺎه
اﻣﺮﯾﮑﺎ از دوﻟﺖ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ،
ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪ او ،اﺣﻤﺪ ،را ﮐﺸﺘﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻗﺮار ﺑﺮﮐﺸﺘﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻔﻮذی ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ؟
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ

رژﻳﻢ در اﻧﺰوا اﺳﺖ .اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻊ
ﻛﺮدن اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎزات و ﺑﺴﺎ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان ،اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﻳﻢ ﺿﻌﻴﻒ
اﺳﺖ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي آن
ﺑﺸﻤﺎر رود و ﭼﺎره اي ﺟﺰ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي
ﺳﺨﺖ و ﺑﻜﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻴﺮوي درﻳﺎﺋﻲ
اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﮔﺮ ﻻزم ﺷﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺑﻪ اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ:

ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺛﺮﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ
ﺑـــــــــﺮ ﺟﻨـــــــــﺒﺶ،از
ﻣﺠﺎزاﺗﻬــﺎی ﺳــﺨﺖ و
ﺣﻤﻠـــﻪ ﻧﻈـــﺎﻣﯽ ﻧﺒﺎﯾـــﺪ
ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ!؟
٭اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺛﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ را ﺑﺮ
ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﮑﻨﺪ:
 Wدر  ۳ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰اﯾﻨﺘﺮﭘﺮس
ﺳﺮوﯾﺲ ،ﮔﺰارﺷﯽ را اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ
ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺮ:
 zدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ و
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رژﯾﻢ
اﯾﺮان را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ
ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺸﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 zﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺣﺎﻣﯿﺎن او ﺑﺮ
ﻓﺸﺎر ﺧﻮد ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای
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وﺿﻊ و اﺟﺮای ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺳﺨﺖ و
ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ
اﯾﺮان ،اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ۱۷
ﻓﻮرﯾﻪ ،ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ ،درﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻘﺪس ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :وﻗﺖ دارد از
دﺳﺖ ﻣﯽ رود .ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺳﺨﺖ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻊ و اﺟﺮا ﮐﺮد.
 zﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن
ارﺳﺎل ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺑﺴﺎ ﺻﺪور
ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﺗﺤﺖ
ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮاردادن اﯾﺮان و
ﻫﻤﺮاه آن ،وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺳﺨﺖ
ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران .اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ
ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﻮاﻓﻖ
اﺳﺖ.
 zﺑﻬﻨﮕﺎم دﯾﺪار ﺧﻮد از واﺷﺘﮕﺘﻦ،
اﻫﻮد ﺑﺎراک ،وزﯾﺮ دﻓﺎع اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ
روﺑﺮت ﮔﯿﺘﺲ ،وزﯾﺮ دﻓﺎع اﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوی
درﯾﺎﺋﯽ ﺧﻮد در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﻓﻌﺎل
ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻋﺰم اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ
ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ
اﯾﺮان ﺑﮕﺮدد .اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻧﯿﺮو را آﻣﺎده ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺻﺪور
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ از اﯾﺮان ﺑﮕﺮدد.
zاﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻫﻮد ﺑﺎراک
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
 zﻣﺘﺤﺪان اروﭘﺎﺋﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﺎر
وارد ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر ﺑﻪ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ و
ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ﻏﯿﺮ داﺋﻤﯽ ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ ،ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺑﺮزﯾﻞ و
ﻟﺒﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﺮﺿﺪ اﯾﺮان ﻣﻮاﻓﻖ
ﮐﻨﻨﺪ.
 zﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات اﯾﺮان:
ﮐﻨﮕﺮه ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺸﻮد و
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﮐﻨﮕﺮه را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
ﻻﺑﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺮای اﺟﺮا ﺷﺪن
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻫﻢ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ
از ﺳﻮی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ و ﻫﻢ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ً
اوﺑﺎﻣﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورد.
اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﺟﺮای
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺳﺒﺐ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
دوﻟﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای وﺿﻊ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
 zاﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ
ﻧﮕﺮان آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻫﻤﻪ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﻣﻀﯿﻘﻪ ﻗﺮار
دﻫﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﺋﯽ ﺷﺪت ﮔﯿﺮد و رژﯾﻢ از
ﺗﻨﮕﻨﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺪر رود و ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﯾﻢ را از ﯾﺎد ﻣﺮدم ﺑﺒﺮد.
در رد اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ،اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ ﺑﯿﺶ از آن
ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت،
ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺟﺪی ﺑﺮای رژﯾﻢ ﺑﺸﻤﺎر
روﻧﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺠﻬﺰ
ﺷﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻼح اﺗﻤﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
اﻗﺪاﻣﯽ ﻓﻮری اﺳﺖ.
اﻫﻮد ﺑﺎراک ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻨﺪ ﺗﺮ از ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮﻫﻢ
ﻣﯽ زﻧﺪ و از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ،ﺑﺮای اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻏﯿﺮازﻻﺑﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
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در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻮش را ﺑﻪ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ ،از
و
ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﺎران
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ﺟﺎﻧﺒﺪار ﺳﯿﺎﺳﯿﺖ
ﺗﺠﺎوزﮔﺮاﻧﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل رژﯾﻢ اﯾﺮان،
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﺟﻮن ﺑﻮﻟﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﺎون وزارتﺧﺎرﺟﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮش ﺑﻮد ،اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ،راه ﺑﺠﺎﺋﯽ
ﻧﺒﺮد .ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ
ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﺎره ﮐﺎر ،ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
 ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ،رﯾﭽﺎرد ﻫﺎس ،رﺋﯿﺲﺷﻮرای رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ،
در ﻣﺠﻠﻪ ﻧﯿﻮزوﯾﮏ ،اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد
»ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ « .و
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ اﯾﺮان را ﺑﻤﺒﺎران
ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺴﻮد وﺿﻊ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺮﺿﺪ اﯾﺮان،
ﺳﺨﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
 zﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎﯾﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ
اﯾﻨﺴﺖ » :ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺎره ﺑﻤﺒﺎران
ﮐﺮدن اﯾﺮان ﻓﮑﺮ ﮐﺮد« .ﻣﺎﯾﮑﻞ او،
ﻫﺎﻟﻮن و ﺑﺮوس رﯾﺪل ،دو ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻧﻮﯾﺲ روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ،
ﻫﻮﺷﯿﺎر و
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺤﺘﻄﺎط ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﻋﺮاق ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دو ﺟﻨﮓ ﻧﺎﻣﺤﺒﻮب در
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺳﺖ زده اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد
را در ﺟﻨﮓ ﺳﻮﻣﯽ وارد ﮐﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﻫﻨﻮز و ﺑﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ

ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻫﺸﺪار داد ﻛﻪ ﺣﻔﻆ
اﻳﺮان از ﺧﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ،وﺳﻌﺖ
ﺑﺨﺸﻴﺪن و اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ،
ﻛﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد .رﻫﺎ ﺷﺪن
از اﺳﺘﺒﺪاد و ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﻮﻳﺶ ﺷﺪن ﻧﻴﺰ در ﮔﺮو اﻳﻦ
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ.

٭ اﻫﻮد ﺑﺎراک :اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻫﻤﺂﻫﻨﮓ ﮐﺮدن آن ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺪارد:
 Wدر  ۲۶ﻓﻮرﯾﻪ  ،۲۰۱۰اﻫﻮد ﺑﺎراک،
وزﯾﺮ دﻓﺎع اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻧﺰدﯾﮏ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮب ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ،ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان ،ﻫﻤﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
را روی ﻣﯿﺰ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ،ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻫﻤﺂﻫﻨﮓ
ﮐﺮدن ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﻟﺪ ﮐﻪ
ﻫﯿﭽﮕﺎه از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺠﺎی ﻣﺎ از ﻣﺎ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :اﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﻛﺎرﮔﺮ

ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺟﻨﮕﻲ در ﻏﺰه ،از ﻳﺎد
ﺑﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون اﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ و
روﺳﻴﻪ ﺷﻮروي ،وﺟﻮد ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﺮد و
در ﺟﻨﮕﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ
ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ ﺧﻮرد و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ
ﻫﺮﮔﺎه اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻏﺮب دﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺧﻮد را از ﭘﺸﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ،اﻫﻮد ﺑﺎراک
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﻫﻢ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻼح
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ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
اﺗﻤﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد ،ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ
آن را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد.

٭ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﻨﺠﺶ اﻓﮑﺎر۶۰ :
درﺻﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن زور
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان ﺷﻮد:
 Wدر  ۴ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰ﻓﻮﮐﺲ ﻧﯿﻮز
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻨﺠﺶ اﻓﮑﺎری را اﻧﺘﺸﺎر داده
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎره روﯾﻪ ای اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ۶۰ ،درﺻﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن
زور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رژﯾﻢ اﯾﺮان را از اداﻣﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﺑﺎز دارد.
اﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ،ﻧﯿﺮوی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻻزم اﺳﺖ.
 ۵۶درﺻﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ
ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ ۳۷ ،درﺻﺪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﺮان اﺗﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را اداره ﮐﺮد .و ۳
درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺸﻤﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺠﺶ اﻓﮑﺎر ،ﺗﻨﻬﺎ ٢۵
درﺻﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ  ۵١درﺻﺪ
از دﻣﻮﮐﺮاﺗﻬﺎ و  ۵١درﺻﺪ از ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ راه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ،ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻫﺎ٧۵ ،
درﺻﺪ راه ﺣﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
 ۴۱درﺻﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ اوﺑﺎﻣﺎ در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ و  ۴۲درﺻﺪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ۱۷ .درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ
داﻧﻨﺪ .ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اوﺑﺎﻣﺎ در ﻗﺒﺎل
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ۵٠ ،درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ و ۴۰
درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اداره
ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ  ۵١درﺻﺪ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ۴۹ ،
درﺻﺪ ﺑﺎ روﯾﻪ اوﺑﺎﻣﺎ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از

آﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮ ،اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺑﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﻓﻜﺎري از اﻳﻦ
ﻧﻮع اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﻛﺜﺮﻳﺘﻲ از
اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻴﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ
اﻳﺮان ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

٭ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ از ﺑﯿﺮون ﮐﻪ از
ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ:
 Wدر  ۴ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰ﮐﻮرﯾﻪ
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ای را اﻧﺘﺸﺎر داده
اﺳﺖ در ﺑﺎره ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﻬﺮان را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :رژﯾﻢ
ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺮدم از
ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻔﮑﺮ ﺧﻮد از
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺮدم اﺳﺖ:
 zﻣﺪت  ۱۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ زﻟﺰﻟﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ داﻧﺸﻬﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻢ ﺑﻠﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻢ ﺑﻠﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻢ
ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻌﻤﺎری و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ.
ﺷﻤﺎر  ۲۵۰ﻫﺰار ﮐﺸﺘﻪ در زﻟﺰﻟﻪ
ﻫﺎﺋﯿﺘﯽ ﮐﻪ وﺣﺸﺖ آور اﺳﺖ،

ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﺿﺮور ﮐﺮده اﺳﺖ.
از آن ﺳﻮ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺷﯿﻠﯽ در
ﺑﺮآﻣﺪن از ﭘﺲ ﻣﺮگ و وﯾﺮاﻧﯽ زﻟﺰﻟﻪ
ای ﺷﺪﯾﺪ ،ﺳﺎﮐﻨﺎن روی زﻣﯿﻦ را از
ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ ،آﮔﺎه
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﯽ
آﻣﺪﻫﺎی ﻫﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .و
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺮ زﻟﺰﻟﻪ و
زﯾﺎﻧﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﭘﯽ آﻣﺪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن را ﺑﺮآورد
ﮐﺮد .زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ را آﺷﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی زﻟﺰﻟﻪ و ﺑﻌﺪ از
وﻗﻮع ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺮان
ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری.
ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ
و ﻧﯿﺰ اﻧﺪازه از ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪن در
ﺻﻮرت زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ زﻟﺰﻟﻪ
را ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻟﺰﻟﻪ در ﭼﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
روی ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺮآورد ﮐﺮد .ﺑﺘﺎزﮔﯽ،
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺑﺎره
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض زﻟﺰﻟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﻗﻮع آن ﻓﺎﺟﻌﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ روی ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻧﺘﺸﺎر
داد .در ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و
ﺗﻬﺮان و ﮐﺮاﭼﯽ و ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو )در
ﻧﭙﺎل( و ﻟﯿﻤﺎ )در ﭘﺮو( ﮐﻪ در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ،ﻓﻨﻮن ﻻزم ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﺑﻨﺎ از وﯾﺮان ﺷﺪن ﺑﺮاﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ
ﺑﮑﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺻﻮرت وﻗﻮع
زﻟﺰﻟﻪ ،ﻣﺮگ و وﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 zﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺑﯿﻞ ﻫﺎم
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،در ﺻﻮرت وﻗﻮع
زﻟﺰﻟﻪ در ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ ﺷﺪﺗﯽ ﮐﻪ در
ﻫﺎﺋﯿﺘﯽ روی داد ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ.
ﻣﺪﺗﻬﺎی ﻣﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻟﺰﻟﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎن و زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎن از دوﻟﺖ
اﯾﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﺪ و دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان در اواﺧﺮ ﺳﺎل ،۲۰۰۹
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دادﻧﺪ.
 zاﻣﺎ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻣﺮﺟﺤﺎت دﯾﮕﺮی
دارد .ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺣﻔﻆ
ﻣﺮدم از ﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮف
ﺣﻔﻆ ﺧﻮد از ﺧﻄﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه زﻟﺰﻟﻪ ،زﻣﺎﻧﯽ روی دﻫﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﯾﺎ وﻗﺘﯽ روی
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﺑﯿﺶ از
ﺣﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺮگ و وﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ دوﻟﺘﯿﺎن ﺑﯽ
ﮐﻔﺎﯾﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت
اﺗﻤﯽ ﻧﯿﺰ در ﭘﺮده اﺑﻬﺎﻣﻨﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ
اﺳﺖ :ﻫﺮﮔﺎه زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪﯾﺪی روی
دﻫﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ
و روی آن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﭼﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؟
 zﭘﯽ آﻣﺪﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻤﺮاﺗﺐ
ﺑﺪﺗﺮ از از ﭘﯽ آﻣﺪﻫﺎی ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﮏ
رژﯾﻢ ﻧﺎﺑﺨﺮد و ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ،
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ در ﺑﺎره ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺧﻮد را
ﮐﺶ ﺑﺪﻫﺪ ،وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﺎﺷﯿﻢ و رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
ﺑﺮﻋﻬﺪه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم
اﯾﺮان را از دﻻﺋﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﮔﺎه ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﻃﺒﯿﻌﯽ روی داد،
ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎراﺗﺶ ﺑﺲ ﻋﻈﯿﻢ
ﺑﮕﺮدد .اﯾﻦ اﻧﺬار ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﮐﻤﮏ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از

ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮ اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
اﻣﺮﮐﻪ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
از ﺗﻠﻔﺎت آن و ﻧﯿﺰ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺨﻔﯽ
اﺗﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺪ ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎ
را ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ روﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﻫﺸﺪار و اﻧﺬار ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ و ﺑﻲ ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ و ﺑﻲ
اﻋﺘﻨﺎﺋﻲ رژﻳﻢ ﻳﻚ اﻣﺮ اﺳﺖ و آن را
دﺳﺖ آوﻳﺰ و ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻛﺮدن ،اﻣﺮي دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ .ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ و رژﻳﻢ اﺳﺘﺒﺪادي،
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻲ
ﻛﻨﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺗﻤﯽ
ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮔﺮوﻫﯽ در
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و  ۱۰۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻرﺳﻮددر ۱۰ﺳﺎل؟!:
٭ ﭼﮕـــــــــﻮﻧﮕﯽ راه ﺟﺴـــــــــﺘﻦ

ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺗﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان:

 Wدر ۲۸ﻓﻮرﯾﻪ  ،۲۰۱۰ﺧﺒﺮﮔﺰاری
آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻠﯽ را
اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ دارای ﻧﮑﺎت زﯾﺮ:
 zدر اواﺋﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ در
ﭼﯿﻨﯽ
ﺗﺎﯾﻮان۱۰۸ ،ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ اﺗﻤﯽ را
ﺳﻔﺎرش داد .اﻣﺎ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﻔﺎرش و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺎﻻ ﺳﺮ از اﯾﺮان در آورد.
ﻣﺎﺟﺮای ﺧﺮﯾﺪن و ﺑﺮدن ﻓﺸﺎر
ﺳﻨﺞ اﺗﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
را دور ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﮑﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺧﺮد و ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺮد.
در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ،اﯾﺮان ﺑﺎرﻫﺎ ﺳﻌﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺗﻤﯽ را وارد ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻫﺎی اﺗﻤﯽ ،ﮐﺎر
ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در آن ﻣﺎﺟﺮا،
ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮﺋﯿﺲ
ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ را ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﻣﻘﺮر
ﮐﺮده ﺑﻮد ،دور زد و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺎﯾﻮان
ﻧﯿﺰ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮ
وﻓﻖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
داوﯾﺪ آﻟﺒﺮاﯾﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻨﻊ
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح اﺗﻤﯽ و رﺋﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ
داﻧﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ واﻗﻊ در
واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺮان ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮد
در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ و وارد ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ
ﻫﺎی اﺗﻤﯽ ﺑﻮد و ﺧﺮﯾﺪن و وارد
ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد.
 zآﻟﺒﺮاﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن
اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دری زد .در
اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد و
ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﻧﺠﺴﺖ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﭼﯿﻦ و ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
در ﺗﺎﯾﻮان ،ﺑﻤﻘﺼﻮد رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﻧﮓ ﺑﯿﺪار ﺑﺎش ﺷﺪ ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ.
 zاﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
اوراﻧﯿﻮم را ﻏﻨﯽ ﮐﻨﺪ و از اوراﻧﯿﻮم
ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻏﺮب ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ واﻗﻌﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ
اﺳﺖ.
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ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده اﯾﺮان از
اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻗﺼﺪ
ازﺳﻔﺎرش اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ،
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژﻫﺎ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﯿﺎل ﮐﺮدن ﮐﺎر ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی
اوراﻧﯿﻮم اﺳﺖ.
 zدر ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش
آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ،اﯾﺮان
 ۸۶۹۲ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ داﺷﺖ .از آﻧﻬﺎ،
 ۳۹۳۶ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﺮ ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ۱۰
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻧﮏ داﻟﻨﻮﮐﯽ  -ورس ،ﯾﮏ
ﻓﯿﺰﯾﮏ دان از ﻣﺮﮐﺰ ﺟﯿﻤﺲ ﻣﺎرﺗﯿﻦ،
ﺧﺎص ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم
اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ،واﻗﻊ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﮑﺎر
اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
اﯾﺮان در ﺧﺮﯾﺪن و ﺑﺮدن اﯾﻦ
ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻫﺎ ﮐﺎری ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
 zﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ :در
 ۲۴ژاﻧﻮﯾﻪ  ،۲۰۰۹دﺳﺘﻮر ﺧﺮﯾﺪ،
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ روک ﻣﺴﺘﺮ
ﺳﺎﭘﻼی
اﻧﺪ
ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﭽﺮ
(Rock
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽMaster )،
manufacture and supply
 companyاﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ ﻫﺎ را
ﺑﺮای ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی
ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻬﺎی ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻫﺎ
 ۱۱۲۳۰۳دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻬﺎ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﻫﻠﯽ –
اوﺳﺂن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻟﯿﻤﯿﺘﯿﺪ در ﺗﺎﯾﻮان،
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در  ۶ﻓﻮرﯾﻪ ،ﻫﻠﯽ اوﺳﺂن ﭘﺮداﺧﺖ
اوﻟﯿﻪ را از روک – ﻣﺴﺘﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ از آن ﺑﺒﻌﺪ ،وﺿﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ:
روک  -ﻣﺴﺘﺮ دﺳﺘﻮر ﺧﺮﯾﺪ
ﺟﺪﯾﺪی ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻄﻒ ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۴ژاﻧﻮﯾﻪ  ،ﺑﻪ ﻫﻠﯽ – اوﺳﺂن
دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺗﻬﺮان ﻧﺒﺮد و ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﻬﺮان
ﺑﺒﺮد .ﺷﺮﮐﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه را
ﺷﺮﮐﺖ » ﻣﺸﺎورﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﻗﯿﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻬﯿﻪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ.
دﺳﺘﻮر ﺧﺮﯾﺪ دوم ،ﺑﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ را
ﻣﺒﻠﻎ  ۱۴۵۸۰۰دﻻر ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
 ۳۳۵۰۰دﻻر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻬﺎی ﻗﯿﺪ ﺷﺪه
در دﺳﺘﻮر ﺧﺮﯾﺪ اول اﺳﺖ ﺑﺪون
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ.
از ﻗﺮار ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺼﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺧﺮﯾﺪ ،اﻋﻼن ﺧﻄﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻠﯽ – اوﺳﺂن .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
 ۱۸ﻓﻮرﯾﻪ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ روک ﻣﺴﺘﺮ ﻣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ را ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ  ۱۰۸ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ اﺗﻤﯽ ﺑﺮای
ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻤﯿﻞ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ
ارﺳﺎل ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﯿﭽﯿﮏ از
اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ
اﻃﻼع داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 zﻣﻘﺎﻣﺎت اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ از ﻫﺮ
 ۱۰ﮐﻮﺷﺶ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ۹ ،ﺗﺎ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .از
ﻣﺎه اوت  ۲۰۰۸ﺗﺎ اوت  ،۲۰۰۹اﯾﺮان
 ۴۰ﺑﺎر ﺗﻘﻼ ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر
ﺳﻨﺞ ﻫﺎ را ﺑﺨﺮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺎﯾﻮان ،آﻧﻬﺎ را ﺧﺮﯾﺪه و ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺮده اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ،در ﻓﺮوش

ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ ﻫﺎ ،ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي آﻟﻤﺎﻧﻲ و
ﺳﻮﺋﻴﺴﻲ و ﭼﻴﻨﻲ و ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ دﺧﺎﻟﺖ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .دوﻟﺘﻬﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﻮد را از ﻓﺮوش
ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺗﻤﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎزدارﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺧﻮد دروغ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ وﻗﺘﻲ
ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ ﻧﻴﺰ
ﺷﺮﺣﻲ در ﺑﺎره ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي
اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﺑﺎ اﻳﺮان اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻧﺸﺎن از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ
اﻳﺮان:
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٭ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ را ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻤﺶ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻇﺮف ۱۰
ﺳﺎل ۱۰۷ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻋﺎﯾﺪی
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ!:
 Wدر  ۶ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ﺗﺎﯾﻤﺰ ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﺑﺎره
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺎ
اﯾﺮان ،ﺑﺮﻏﻢ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،و درﯾﺎﻓﺘﯽ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ،
اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ واﺟﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت:
 zﻇﺮف  ۱۰ﺳﺎل ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ،ﺑﺎﺑﺖ
ﻗﺮارداد و ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ و دﯾﮕﺮ ﺳﻮدﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﺎوراء ﻣﻠﯽ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ای ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻏﻢ
ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ،ﻣﻠﺤﻮظ اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ۱۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرددﻻرﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﻣﻘﺮر
از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎ اﯾﺮان در
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزش،
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﻧﺪ.
 zﺳﺎﻟﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻠﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ را زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮاردادن اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﻫﺪف اﻣﺮﯾﮑﺎ از وارد ﮐﺮدن
ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮐﺮدن اﯾﺮان
از دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺗﻤﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﮐﻪ اﯾﺮان
وﻗﻌﯽ ﺑﻪ اﻗﺒﺎل اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ راه
دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﻤﯽ ﻧﻬﺪ و ﺑﻪ اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان ،ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ.
 zاﻣﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ از دﻓﺎﺗﺮ
دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و
ﻣﺪارک دﯾﮕﺮ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ و ﻫﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮش ،
در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ،
ﭘﯿﺎﻣﻬﺎﺋﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ از ﺑﻠﻪ و ﻧﻪ داده
اﻧﺪ .ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن ﺑﺎ
ﻫﺪﻓﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﺰه ﻧﯿﺰ داده اﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در رﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﭘﻮل ﺑﮑﺎر
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺳﻮم اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺣﮑﻮﻣﺖ را درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ
درآﻣﺪ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاراﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻫﻤﺎن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﺪف اول ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ در ﭘﯽ وﺿﻊ و اﺟﺮا
ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ،ﺑﻘﺼﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن
اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ و ﻣﻮﺷﮑﯽ اﯾﺮان
اﺳﺖ.
 zﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ در ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﺮدن
ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ
اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه
رﺑﻂ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ ،ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺸﺘﯽ
ﺑﺎری ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ
ﻓﺮوﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻗﺮار دارد ﺑﻠﺤﺎظ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ.
 zاز ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻠﺘﻮﻧﯿﻮم ،ﺣﺪود
 ۱۰۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺳﻮدﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮده اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﻠﺤﻮظ اﺳﺖ ﺣﺪود  ۴٬۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر و ﺿﻤﺎﻧﺖ وام ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺻﺎدارات و واردات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ،
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺒﻠﻎ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
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ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
دﻻر ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺗﻤﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﻔﺖ از ﮔﯿﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺟﺮﯾﺐ از زﻣﯿﻦ ﻫﺎی دوﻟﺖ را ﺑﺪﺳﺖ
آورده اﻧﺪ.
 zدر ﻣﺎﻫﻬﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ از
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺎزاﯾﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻫﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻢ
ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی ﻏﺮب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ
آورﻧﺪ .ﯾﮑﭽﻨﺪ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان وﺿﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی ﻣﺘﺤﺪ و
ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ را ،ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﮐﺮده اﺳﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در
اﯾﺮان ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز،ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮاﯾﻦ،
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ،ﮐﻮﺷﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎ وﻗﻒ اﯾﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ را از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ
اﯾﺮان ﻣﻨﺼﺮف و اﯾﺮان را ﺑﻠﺤﺎظ
ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ
اﻧﺰوای اﻗﺘﺼﺎدی درآورد .دﻧﯿﺲ ﻣﮏ
دﻧﻮق ،McDonough ،رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻤﺎم اﺑﺰار
را ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ.
 zﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﻤﺰ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ۱۴ ،ﺷﺮﮐﺖ در
ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ۴۹ .ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ
اﯾﺮان اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﻨﻮز اﻋﻼن
ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺮک
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،دﺳﺖ ﮐﻢ روی
ﮐﺎﻏﺬ ،ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻃﻮل  ۱۴ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﯿﭽﮕﺎه
ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﻣﺠﺎزات ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﻠﺤﺎظ ﺗﺮس از ﺑﺨﺸﻢ آوردن
ﻣﺘﺤﺪان اﻣﺮﯾﮑﺎ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
 Daelim Industiralﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ای
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻏﻮل آﺳﺎ اﺳﺖ ،در ﺳﺎل
 ،۲۰۰۷ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۷۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی
ﯾﮏ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ،اﻣﻀﺎء ﮐﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
داﯾﺮه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﮕﺮه ،ﻗﺮارداد ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻨﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ دﻟﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ
ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻃﺮف
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ
در  ،۲۰۰۹ارﺗﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮاردادی
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ،
ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﺳﺎزی در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،اﻣﻀﺎء ﮐﺮد.
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ،دﻟﯿﻢ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ
ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﺎرش ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻗﺮاردادی ﺑﻤﺒﻠﻎ ۶۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ،ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺪان
ﮔﺎزی ﻓﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺑﺎ اﯾﺮان اﻣﻀﺎء
ﮐﺮد.
 ۱۹ zاﯾﺎﻟﺖ از اﯾﺎﻟﺘﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک و ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و
ﻓﻠﻮرﯾﺪا ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ را از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ
اﯾﺮان ،ﻣﻨﺼﺮف ﮐﺮده اﻧﺪ ...ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ،اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ اوﺑﺎﻣﺎ
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ
وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻋﻀﺎی ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ او ﻓﺸﺎر
ﻣﯽ آورﻧﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭼﯿﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪ
و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی وﺿﻊ ﺷﺪه را ﺑﺎ
ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ،ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد.رون ﮐﻠﯿﻦ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻨﮕﺮه از ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ
ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﻄﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ
دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﯿﻢ آﻧﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ
اﻗﺘﺼﺎدی ،دوﻟﺖ اﯾﺮان را ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ
اداﻣﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

*وﺳﯿﻠﻪ ﺑﮑﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ:
 zﭘﯿﺎم ﻣﺤﮑﻢ را ﮐﻨﮕﺮه در ۱۹۹۹
داد وﻗﺘﯽ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﺮﺿﺪ اﯾﺮان را
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻣﻮﻗﻊ ،ﯾﮏ رﺷﺘﻪ از ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ را ،ﻋﻠﯿﻪ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻓﺪرال را از
دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ از درﯾﺎﻓﺖ واﻣﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۱۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات و
واردات اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از وارد ﮐﺮدن ﮐﺎﻻ و
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻧﺪ و...
اﯾﻨﮏ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮآن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
داﯾﺮه ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ را وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ و
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺮداﻧﺪ .در ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﻓﺮوش ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ،
ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ،
اﯾﺮان ﺑﻠﺤﺎظ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ،از ﻟﺤﺎظ ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﺳﺨﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎرج واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ از آﻏﺎز،
اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر روﺑﺮو
ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻣﺘﺤﺪان اروﭘﺎﺋﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده
اﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺾ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن،
ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎﺑﺎت اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ،
در  ،۱۹۸۸از ﻣﺠﺎزات ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻧﺎﻗﺾ ﻗﺎﻧﻮن ،ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ .ﻧﺎﻗﺾ
ﻗﺎﻧﻮن ،ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﻮﺗﺎل ﺑﻮد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻗﺎﻧﻮن را در
ﺑﺎره دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﻘﺾ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮑﺎر ﻧﺒﺮد و در ﻋﻮض،
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ
ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد
ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺻﺎدر
ﻧﺸﻮد.
اﺳﺘﻮارت اﯾﺰن ﺷﺘﺎﯾﺖ ،ﮐﻪ از
ﺳﻮی وزارت ﺧﺰاﻧﻪ داری اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﯾﺮان
اﻣﮑﺎن داد از اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اروﭘﺎ و
اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اروﭘﺎ
ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮان اﻓﺰودﻧﺪ.
 zدر  ،۱۹۹۹ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻔﺘﯽ روﯾﺎل دوچ ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
از دو ﺣﻮزه ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان اﻣﻀﺎء ﮐﺮد.
اﺳﻨﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻞ ﯾﮑﯽ
از ﻫﻔﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون
اﻋﺘﻨﺎء ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﯾﺮان ،ﺑﺎ
اﯾﺮان ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﻮن ﺑﻮﻟﺘﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﺎون
وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻤﯽ
اﯾﺮان ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
اﺟﺮا ﻧﺸﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﺰم ﻗﺎﻃﻌﯽ )ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ
(ﻧﺪارد .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﺶ را ﺟﺪی ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
او ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺎﺟﺮای
ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺮ ژاﭘﻦ :در
ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ ژاﭘﻦ ﮔﻔﺘﻢ:
،۲۰۰۴
ﺣﮑﻮﻣﺖ ژاﭘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ اﯾﻨﭙﮑﺲ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﺘﯽ آزادﮔﺎن ﺑﺸﻮد وﮔﺮﻧﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﻔﯿﺮ ژاﭘﻦ
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ﮔﻔﺖ :ﺧﻮب ،ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﭼﻄﻮر
ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اروﭘﺎﺋﯽ را
ﻣﺠﺎزات ﻧﮑﺮده اﯾﺪ؟
اﯾﻨﭙﮑﺲ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺠﺎزات ﻧﺸﺪ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد در
اﯾﺮان ﺑﮑﺎﻫﺪ .و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮش ﻧﯿﺰ
ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﮑﺮدن ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺠﺎزات ﻧﮑﺮد.
 zﺑﺘﺎزﮔﯽ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ  ۵۰ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﮐﻨﮕﺮه از دو ﺣﺰب در ﺑﺎره اﺟﺮا
ﻧﺸﺪن ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﺰد اوﺑﺎﻣﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﺑﺮدﻧﺪ و ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ را در
اﺧﺘﯿﺎر او ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﻘﺾ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را
آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ  ۲۷ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

*ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ:
 zدر ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮه
ﻓﻬﺮﺳﺘﺸﺎن را ﺑﺮای وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘﯽ
ﭘﺘﺮوﺑﺮاس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮزﯾﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﻣﺒﻠﻎ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﺑﺎﻧﮏ
ﺻﺎدرات و واردات ،ﺑﺮای ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺣﻞ رﯾﻮ
دوژاﻧﯿﺮو ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .واﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﻬﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن
اﻋﻄﺎی اﯾﻦ وام ،ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ﭼﻮن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ را در اﯾﺮان ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
از ﺳﻮﺋﯽ ،ﺑﺮﻏﻢ اﺧﻄﺎر اﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس ،ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺒﻊ
ﻧﻔﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎﺣﻞ
رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮو ،ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری،
ﺷﺮﮐﺖ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺟﻨﺲ
ﻣﯽ ﺧﺮد .در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ،ﯾﮏ
ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﻤﺰ در
ﺑﺎره واﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
داده ﺑﻮد ،ﺑﺎﻧﮏ اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ای از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺑﺮاس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﮐﻪ در آن ،ﺷﺮﮐﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن داده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر در اﯾﺮان را ﭘﺎﯾﺎن داده
اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل
اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۳ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺑﺎره ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در
اﯾﺮان ﻫﺸﺪار ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺮزﯾﻞ ﻃﺮف
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻋﻤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ و
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﺮﯾﺎن
دارﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﯿﺪوار
اﺳﺖ ﮐﻪ دادن وام ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﺮزﯾﻞ
را ﺑﺮآن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را
در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻫﻤﺴﻮ ﮐﻨﺪ ،زود اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﻮﯾﺶ
را واﻫﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ.
در  ۲۳ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،۲۰۰۹ﻣﺤﻤﻮد
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد از ﺑﺮزﯾﻞ دﯾﺪار ﮐﺮد .و
دو ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ در
ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ،ﻫﻤﮑﺎری ﻓﻨﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺑﺮاس،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
رواﺑﻂ ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺎ اﯾﺮان ،ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎزات
اﯾﺮان را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از
اﯾﻦ رو ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺮزﯾﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﻮﺋﯿﺰ اﯾﻨﺎﭼﯿﻮ ﻟﻮﻻ
دا ﺳﯿﻠﻮا ) Luiz Inácio Lul da

 ،(Silvaرﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮزﯾﻞ،
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ
ﺑﺮﺿﺪ اﯾﺮان ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان را ﭘﺎی دﯾﻮار
ﻗﺮارداد.
دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺑﺮاس در ﺗﻬﺮان
ﺑﺎز اﺳﺖ و دﯾﺎﮔﻮ آﻟﻤﯿﺪا ،واﺑﺴﺘﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮزﯾﻞ در ﺗﻬﺮان ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺑﺮاس ﺗﺤﺖ ﭘﺮﺳﺶ
درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﺶ در
اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ در رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮو،
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
اﯾﺮان و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.

*ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ:
 zﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﺶ ،ﻫﻨﻮز ﻓﺮاوان درﺑﻬﺎ ﺑﺮ
روی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺎزﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮای ﺑﺮدن ﺳﻮد ،ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در
آﯾﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ از اﻧﺘﻘﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﯾﺎ از ازدﺳﺖ دادن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻃﻮل  ۱۰ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﻗﺮاردادﻫﺎﺋﯽ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ۷٬۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
اﻣﻀﺎء ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ،ﯾﮑﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰدا اﺳﺖ .ﺧﻮدروﻫﺎﯾﺶ در
اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺑﻬﻤﻦ ،ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ۴۵ .درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻬﻤﻦ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳﭙﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻣﺰدک ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﺪﻫﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﺷﺮﮐﺖ از رﺑﻂ ﮔﺮوه
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﯽ اﻃﻼع اﺳﺖ.
 zﺣﺘﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه دارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻓﺪرال ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در
ﺧﺎرج اﻣﺮﯾﮑﺎ – ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼل
داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ،-ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در
اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ.
 zﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﺋﯽ و ﻓﻀﺎﺋﯽ،
از  ۲۰۰۵ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ،ﻗﺮاردادﻫﺎﺋﯽ
ﺑﻤﻠﻎ  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﻀﺎء ﮐﺮده اﻧﺪ .در آن ﺳﺎل،
ﺷﺮﮐﺖ اوﻧﯿﻮرﺳﺎل ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ اش در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان در
ﻣﻮرد ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه اراک اﺳﺖ ،ﺑﺘﺎزﮔﯽ
ﻗﺮاردادی ﺑﻤﺒﻠﻎ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﻀﺎء ﮐﺮده اﺳﺖ.
 zاﯾﻨﺠﺮ ﺳﻮل راﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮان ،آب و
ﻫﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻫﻮا را ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی اﺗﻤﯽ ﺑﺮق دارﻧﺪ ،ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ.
 zﺳﻨﺎﺗﻮر دﻣﻮﮐﺮات ،ﺑﯿﺮون دورﮔﺎن
) ،( Byron Dvrganﮐﻮﺷﯿﺪ ﺷﻌﺒﻪ
ﻫﺎﻟﯿﺒﻮرﺗﻦ را در  ۲۰۰۴ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ .دﯾﮓ ﭼﻨﯽ) Dick
 (Cheneyﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﻟﯿﺒﻮرﺗﻦ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ
ﺧﻮد در اﯾﺴﻠﻨﺪ اﺟﺎزه داد ﺑﺎ اﯾﺮان
ﻗﺮارداد ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺑﺒﻨﺪد.

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ،ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ در ﭘﻲ ﻣﺠﺎزات اﻳﺮان اﺳﺖ و
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ روي ﻣﻴﺰ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﺖ ،ﺣﺘﻲ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﺮان را از
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ!!
در ﺻﻔﺤﻪ 8

ﺷﻤﺎره  745ا ز 24اﺳﻔﻨﺪ  1388ﺗﺎ  8ﻓﺮوردﻳﻦ 1389
٭ دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ
ﻗﺎﭼﺎق اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان در
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ:
Wدر  ۳ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻳﮏ
دادﺳﺘﺎن ﺿﺪ ﺗﺮورﻳﺴﻢ ،روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ
دو اﻳﺮاﻧﯽ و ﭘﻨﭻ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم
ﻗﺎﭼﺎق اﺳﻠﺤﻪ و ﻧﻘﺾ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎی
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ
درﺑﺎره
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﮐﻪ
ﮐﺮد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻣﺎه ژوﺋﻦ
ﺳﺎل  ۲۰۰۹آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
آرﻣﺎﻧﺪو اﺳﭙﺎﺗﺎرو ،دادﺳﺘﺎن ﺿﺪ
اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی
ﻧﺎم
ﺗﺮورﯾﺴﻢ،
دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺣﻤﯿﺪ
ﻣﻌﺼﻮﻣﯽﻧﮋاد ۵۱ ،ﺳﺎﻟﻪ ،و ﻫﻤﺎﯾﻮن
ﺑﺨﺘﯿﺎری ۴۷ ،ﺳﺎﻟﻪ ،اﻋﻼم ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﯽﻧﮋاد ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ رم ﺑﻮده و
ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر اﻋﻼم
ﮐﺮده از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ واﺣﺪ
ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﭙﺎﺗﺎرو ،دو اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺤﺖ
ﭘﯿﮕﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ وﯾﻨﭽﻨﺰو آﻧﺪرﺋﻮﻧﻪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزداﺷﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد،
ﮐﻪ
اﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽﻫﺎی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻣﺪﻳﺮان
ﭘﺮوﻧﺪه،
ﺻﺎدرات و واردات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﺪرﺋﻮﻧﻪ ،اﻓﺮاد ﺑﺎزداﺷﺘﯽ
در ﺻﺪد ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪای ﺑﺰرگ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺷﮏ ﺿﺪﺗﺎﻧﮏ و ﻣﻮاد
ﻣﻨﻔﺠﺮه را ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽ ،اﻳﻦ
اﻓﺮاد از ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را
آﻏﺎز ﮐﺮده و ﮐﻮﺷﻴﺪهاﻧﺪ رد ﭘﺎﯾﯽ از
ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﻧﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آرﻣﺎﻧﺪو اﺳﭙﺎﺗﺎرو ،اﻳﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ از اﻳﺮان،
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪ را از اروﭘﺎ و ﺑﻪ وﻳﮋه
آﻟﻤﺎن ﺧﺮﻳﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ و
ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﺎﭼﺎق اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ
اﯾﺮان ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺎﻟﺰی و آﻟﻤﺎن
دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﮔﺎه زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 zدر ۱۴اﺳﻔﻨﺪ  ،۸۸ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﻠﻨﺎ،
راﻣﻴﻦ ﻣﻬﻤﺎنﭘﺮﺳﺖ در ﺧﺼﻮص
دﺳﺘﮕﻴﺮي ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر واﺣﺪ ﻣﺮﻛﺰي
ﺧﺒﺮ و ﻳﻚ اﻳﺮاﻧﻲ دﻳﮕﺮ در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه ﭘﻴﺮاﻣﻮن
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎزي ﺟﺪﻳﺪي
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﺑﺎزي ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺮدازيﻫﺎي ﺧﺎص و
اﻏﺮاض ﻣﺒﻬﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

٭ اﯾـــــﺮان در ﮐـــــﺎر اﻓـــــﺰاﯾﺶ
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ:
 Wﻟﻮﻣﻮﻧﺪ )  ۷ﻣﺎرس  (۲۰۱۰آزﻣﺎﯾﺶ
ﻣﻮﺷﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ درﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان را
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده اﺳﺖ:
 zدر  ۷ﻣﺎرس ،اﯾﺮان ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺮد
ﮐﻮﺗﺎه را ﮐﻪ ﺑﺪان ﻧﺼﺮ –  ۱ﻧﺎم داده
اﺳﺖ ،آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺷﮏ ﯾﮏ
ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۳۰۰۰ﺗﻦ را ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮد .اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺗﻤﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ،ﭘﯽ درﭘﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی
ﺟﺪﯾﺪ را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
 zدر اواﺋﻞ ﻓﻮرﯾﻪ ،در ﺳﯽ و ﯾﮑﻤﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،وﺣﯿﺪی ،وزﯾﺮ
دﻓﺎع ،ﺧﺒﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻮﺷﮏ
زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻮای ﺿﺪ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ را ،ﺑﺎ
ﻧﺎم ﻗﺎﺋﻢ و ﯾﮏ ﻣﻮﺷﮏ ﺿﺪ ﺗﺎﻧﮓ
دارای دو ﺳﺮ ،ﺑﻨﺎم ﻃﻮﻓﺎن ،داد.
 zﺗﻬﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺷﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻮا ،ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ
ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮﻫﺎی
اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ آﭘﺎچ و ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﻮﺷﮏ ﺿﺪ
ﻣﻮﺷﮏ در دﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ دارد ﮐﻪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺷﮏ روﺳﯽ  C-300اﺳﺖ.
ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی روﺳﯽ را اﯾﺮان از روﺳﯿﻪ
ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ روﺳﯿﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻋﻼﻧﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس،
ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﺿﺪ ﻣﻮﺷﮏ را ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮد.
ﻫﺪف ،ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﺣﻤﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
اﺳﺖ.
 zاﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺷﮑﻬﺎی دورﺑﺮد
ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺷﮑﻬﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اول ﻓﻮرﯾﻪ ،اﯾﺮان ﻣﻮﺷﮏ ﮐﺎوش ۳
را ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﭙﺴﻮل
»آزﻣﺎﯾﺸﯽ« ،ﺣﺎﻣﻞ ﺣﯿﻮاﻧﻬﺎی زﻧﺪه،
ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺮد .در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ ،اﯾﺮان
ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺑﻨﺎم ﺳﺠﯿﻦ –
 ۲را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل ﻣﻘﺎﻣﺎت
اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﻣﻮﺷﮏ ﺗﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮد
دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻫﺪﻓﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﯾﺮان اﺻﺎﺑﺖ
ﮐﻨﺪ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ،ﺗﻘﻼﻫﺎي

رژﻳﻢ ﺑﺮاي ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺤﺮان ،رﺑﻂ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان.
ﻓﺮوﻛﺶ ﻛﺮدن ﺟﻨﺒﺶ دو اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﺒﺎر ﻣﻲ آورد :ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺤﺮان اﺗﻤﻲ و
ﻣﻮﺿﻮع روز ﺷﺪن ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ و ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺳﺮﻛﻮب در درون
ﻣﺮزﻫﺎ .ﺑﻴﺮون آﻣﺪن از اﻳﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎ،
ﻛﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ از اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ و
وﺳﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ.

ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ
ﺑﻌﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ:
٭ ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن زﻣﺎن ﻻزم
ﺑﺮای آﻣﺎده ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدن
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان
را دراز ﺗﺮ ﮐﺮد:
 Wدر  ۱ﻣﺎرس  ،۲۰۰۶ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺰارش ﮐﺮد ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ،در اﯾﻦ روز،
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
 zﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوی ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ
ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻄﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ او اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻣﺎده
ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺮزﯾﻞ و آرژاﻧﺘﯿﻦ را ﺑﺎ وﺿﻊ
ﻣﺠﺎزات ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻨﺪ.
او ﮐﻪ در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﺑﮕﺎه ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس ،ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽ ﮐﺮد ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را از زﻣﺎن ﻻزم
ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﻫﻔﺘﻪ ای ﭘﯿﺶ از آن ،در
ﺳﻨﺎ ،او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪن
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ۳۰ ،ﺗﺎ  ۶۰روز زﻣﺎن ﻻزم

دارد .ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺣﺎﻣﻞ
او و ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻮﯾﻨﺲ
آﯾﺮس ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽ
روﯾﻢ و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺘﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﯿﻢ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻄﻌﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻢ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
 Wدر  ۳ﻣﺎرس ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﻃﺮح
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان را ﺑﺎ اﻋﻀﺎی
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .در
اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﻬﺎ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻃﺮح ﺑﺎﺗﻔﺎق ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ روﺳﯿﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ را ﺳﺨﺖ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ روﺳﯿﻪ ،ﺳﺮﮔﯽ
ﻻورو ،در  ۲ﻣﺎرس ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﻪ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﮐﻪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ روش اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

٭ روﺳﯿﻪ ﻣﺠﺎزات »ﺳﺨﺖ«
اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﺪ:
 Wدر  ۱ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰دﯾﻤﺘﺮی
ﻣﺪودو ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری روﺳﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﻫﺮﮔﺎه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﯾﺮان
را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را در ﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ
ﺧﻮد ،ﺑﺮآورد ،روﺳﯿﻪ ﻣﺠﺎزات ﺳﺨﺖ
اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
داد.
او ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دﯾﺪار ﺑﺎ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻧﯿﮑﻼ ﺳﺎرﮐﻮزی،
ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ،
اﻓﺰود :ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﺠﺎزات ﻧﺸﻮد و اﮔﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ.

٭ ﭼﯿﻦ در ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻮﺿﻊ
اﻣﺘﺤﺎن :آﯾﺎ از اﻣﺘﺤﺎن ،ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ
ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ
آﯾﺪ؟:
 Wدر  ۸ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ »ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان«
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ:
ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ وﺿﻌﯿﺖ
اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ازﻫﺪﻓﻬﺎی
دراز و ﯾﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ
و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت،
رﺟﺤﺎن دﻫﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،آﯾﺎ
ﭼﯿﻦ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ اﺳﺖ؟ در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﭙﻨﻬﺎک،
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﻬﺎن ،ﺗﺮﺟﯿﺢ
داد .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺮوز ،ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ،ﺑﺎ روﯾﻪ ای
ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺲ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﻤﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺑﻠﺤﺎظ
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .اﯾﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه  ،آزﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﭼﯿﻦ اﺳﺖ.
در اﻣﺮﯾﮑﺎ ،در اروﭘﺎ ،در روﺳﯿﻪ و
ﺑﺨﺼﻮص در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،در ﺑﺎره

رﻫﺒﺮان ﭼﯿﻦ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ روﯾﻪ ﺷﺎن در ﺑﺎره
اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ :ﺑﺮﻏﻢ ﺳﻪ
رﺷﺘﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﮐﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮ
ﺿﺪ اﯾﺮان ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ راه ﺑﺮد ،اداﻣﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ .در  ۱۸ﻓﻮرﯾﻪ ،آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎط اﺳﺖ،
ﻇﻦ ﺑﺮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﮐﻼﻫﮏ اﺗﻤﯽ اﺳﺖ .از ﻗﺮار ،زﻣﺎن
زﯾﺎدی ﺗﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻼح
اﺗﻤﯽ و در ﻋﺪاد ﻗﺪرﺗﻬﺎی اﺗﻤﯽ
درآﻣﺪن ،ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﻮد ،زﯾﺮ و روﺷﺪن ﻋﻤﺪه ای ﺑﺒﺎر ﻣﯽ
آورد و ﺑﺨﺼﻮص ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ – ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ – ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮ آن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮﺿﺪ اﯾﺮان
وﺿﻊ ﮐﻨﺪ ۴ .ﻋﻀﻮ از  ۵ﻋﻀﻮ داﺋﻤﯽ
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و
روﺳﯿﻪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻦ ۴
ﮐﺸﻮر ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻮدداری ﭼﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ
دارد :وﺳﻮاس ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ )ﻫﺮ
دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ( ﮐﻪ ﺑﺮزﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ
وﺳﻮاس را دارد .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎ
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن ﺑﻮده اﺳﺖ،
راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺮان ،در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﺰم
ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ از ﺗﺎﯾﻮان.
و...
اﻣﺎ اﯾﻦ دل ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﭼﻪ وزﻧﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻗﺘﯽ
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﺮان
ﺑﺴﺎ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺗﻦ ﺑﻪ ﺑﺎز
اﯾﺴﺘﺎدن از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻤﺐ
اﺗﻤﯽ ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
رﻫﺒﺮان ﭼﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮای رﻫﺒﺮان
ﭼﯿﻦ ،اﯾﺮان ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :در ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ،

روزﻧﺎﻣﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎﻳﻨﺲ
ﻣﻮﻧﻴﺘﻮر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻨﻲ ﺻﺪر)ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺸﺎر
دﻫﻨﺪ( را در ﺑﺎره ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ ﻓﻌﺎل
اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻨﻲ
ﺻﺪر ﺗﻮﺿﻴﺢ داده اﺳﺖ ﭼﺮا
ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺟﺐ ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺐ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ﭘﻨﺪاري ،ﭼﻮن
ﻧﺘﺎن ﻳﺎﻫﻮ و اﻫﻮد ﺑﺎراك ،ﻣﻲ ﭘﻨﺪارد
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ
و ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ از راه
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ،رژﻳﻢ ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ را وادار ﺑﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪ.
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ﮔﺰارش ﺟﺪﯾـﺪ آژاﻧـﺲ
اﻧـــﺮژی اﺗﻤـــﯽ ،ﭘـــﺎزﻟﯽ
دﯾﮕﺮ؟:
٭ ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ در ﺑﺎره
اﯾﺮان و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن
آژاﻧﺲ و اﯾﺮان:
 Wدر  ۲۸ﻓﻮرﯾﻪ  ،۲۰۱۰ﺧﺒﺮﮔﺰاری
روﯾﺘﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ:
 zﻣﺪﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ آژاﻧﺲ ﮔﺰارش
ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺗﺮی در ﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم اراﺋﻪ ﮐﺮد.
اﺟﻼس ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم در اﯾﻦ روز،
 ۲۸ﻓﻮرﯾﻪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .در ﮔﺰارش،
آژاﻧﺲ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﺮان در
ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻮﮐﯿﺎ آﻣﺎﻧﻮ ،ﻣﺪﯾﺮ
ﺟﺪﯾﺪ آژاﻧﺲ ،از ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻏﺮب
اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارد و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﯿﺰ
ﻧﺪارد.
 zآﻣﺎﻧﻮ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺮادﻋﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﮔﺰارش  ۱۸ﻓﻮرﯾﻪ
ﺧﻮد در ﺑﺎره اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ،ﻟﺤﻦ ﻗﺎﻃﻊ
ﺗﺮی اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﺰارش او روﺷﻦ ﺗﺮ و ﺳﺨﺖ
ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮ از ﮔﺰارش اﻟﺒﺮادﻋﯽ اﺳﺖ.
ﯾﮏ دﯾﭙﻠﻤﺎت اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮده ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :او ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻟﺤﻦ و ﻫﻤﺎن را ﺑﮑﺎر
ﺑﺒﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺮادﻋﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺗﻘﺮب
آﻣﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
زﯾﺮا ﮔﺰارش او ﺑﻪ ﺷﻮرای ﺣﮑﺎم و
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ ﺷﻮرا ،ﻫﺮﮔﺎه ﺳﺨﺖ ﺗﺮ
ﺑﮕﺮدﻧﺪ ،ﻣﺒﻨﺎی وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﯾﺮان ،از ﺳﻮی ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ ،ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 zﺑﺮﺧﯽ از دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺴﺎ
اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ای ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺑﻪ آﻣﺎﻧﻮ
ﺑﮑﻨﺪ .او را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ
ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻏﺮب اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ دارد ﺑﺎ دادن
ﮔﺰارش ﺑﺎب ﻃﺒﻊ آﻧﻬﺎ ،از ﺣﻤﺎﯾﺘﺸﺎن
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد .اﯾﺮان آﻣﺎده اﺳﺖ
ﺑﻤﺤﺾ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش او را ﻣﻮرد
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻨﺎی اﯾﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارش را ﻣﻮﺿﻮع
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻘﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻨﺎﯾﺶ
ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش دﻫﻨﺪه ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﻨﺪ.
 Wدر  ۱۳اﺳﻔﻨﺪ  ،۸۸واﮐﻨﺶ رژﯾﻢ ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ آژاﻧﺲ اﯾﻦ ﺷﺪ:
ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش آژاﻧﺲ ﮔﻮﯾﯽ
ﻫﻤﺎن ﺗﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﮕﺮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان ،ﺳﺎلﻫﺎ در
اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺮﺗﺎب آن ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺮان
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی رﺳﻤﯽ
ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش
ﻃﯽ ﺷﺶ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻮرد اﯾﺮان
ﺑﻮده اﺳﺖ.

٭ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮآن ﺷﺪ
ﺧﻮد اوراﻧﯿﻮم را  ۲۰درﺟﻪ ﻏﻨﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﭘﺎزل دﯾﮕﺮی از ﻣﻨﻈﺮه
اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﺷﺪ:
 Wدر  ۲۶ﻓﻮرﯾﻪ  ،۲۰۱۰ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ﺗﺎﯾﻤﺰ ،ﮔﺰارﺷﯽ در ﺑﺎره »ﭘﺎزل دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان« اﻧﺘﺸﺎر داده اﺳﺖ
دارای ﻧﮑﺎت زﯾﺮ:
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 zوﻗﺘﯽ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺠﺎد
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ،در
ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ،از
ﭘﺮده ﺑﯿﺮون اﻓﺘﺎد ،رﻫﺒﺮان رژﯾﻢ
اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻧﺘﺨﺎب دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﯾﻢ .ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ ﻣﺎ در ﻣﻌﺮض
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮاردارﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
آﻧﻬﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ.
 zﺷﮕﻔﺖ زدﮔﯽ ﻣﻔﺘﺸﺎن آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ
اﯾﺮان اوراﻧﯿﻮم اﻧﺪک ﻏﻨﯽ ﺷﺪه را از
زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای در روی
زﻣﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل داد .زﯾﺮا از ﺧﻮد ﻣﯽ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟
اﯾﻦ ﺳِّﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻫﺎی داغ
ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺷﺎن ﮐﺸﻒ رﻣﺰ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﯾﺮان
اﺳﺖ .اﻧﻮاع ﻧﻈﺮﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﺷﺪﻧﺪ :ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﯾﺮان ﺑﺎ
ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻤﺴﺨﺮ آﻣﯿﺰ از ﺗﻘﺪم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی ،ﻗﺼﺪ
اﯾﺮان اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و
اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮد .ﺳﺎده
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎره ﻋﻤﻞ رژﯾﻢ اﯾﺮان،
ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﻨﺴﺖ :اﯾﺮان ذﺧﯿﺮه ﮔﺎه
ﻻزم ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ رادﯾﻮ آﮐﺘﯿﻮ
ﻧﺪارد .ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری زده اﺳﺖ.
 zﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ،ﺑﺎزﺗﺎﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از
اﺑﻬﺎم در ﻣﻘﺎﺻﺪ رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن
ﺳﺮان آن اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .از ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ
ﮐﻪ اﯾﺮان اﺻﻞ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
اوراﻧﯿﻮم  ۳٬۵درﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ
اوراﻧﯿﻮم  ۲۰درﺟﻪ ،در ﺧﺎرج از
اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،دﺳﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎ
زده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ :
ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ از
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ زودی  ۱۰ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
 zاز آن ﭘﺲ ،واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ
ﻋﻤﯿﻘﺎ ً در ﺑﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎی
ﻓﻨﯽ اﯾﺮاﻧﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯿﺶ ﺳﺮ در آورﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﺣﺪودی در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﻧﺪ
)رﺑﻮدن داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺗﻤﯽ اﯾﺮان،
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻋﮑﺲ ﻫﺎ از درون
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺗﻤﯽ اﯾﺮان و دﺳﺘﺒﺮد ﺑﻪ
داده ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ( ،ﻫﻨﻮز
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﺮان ﻗﺼﺪ
دارد ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﺑﺴﺎزد و ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن را ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ؟ و ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارد و
ﺗﻨﻬﺎ دارد ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎوران ارﺷﺪ اوﺑﺎﻣﺎ در
اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺪارک ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت  ۳۰ﺳﺎل اﺳﺖ
ﻣﺎ در ﺑﺎره اﯾﻨﻬﺎ )ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن رژﯾﻢ
اﯾﺮان( ،در ﺧﻄﺎ ﺑﻮده اﯾﻢ.
 zآﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎده اﯾﺴﺖ ﮐﻪ در
ﮔﺰارش  ۱۴ﻓﻮرﯾﻪ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ
 ۴۳۰۰ﭘﻮﻧﺪ اوراﻧﯿﻮم  ۳٬۵درﺟﻪ را از
ذﺧﯿﺮه ﮔﺎه زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﮐﻮﭼﮑﯽ اﻧﺘﻘﺎل داده اﻧﺪ .اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺼﺪﺷﺎن ﻏﻨﯽ ﮐﺮدن آن ﺗﺎ
 ۲۰درﺻﺪ اﺳﺖ.
آوردن آن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ،ﮐﺎری
ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﺮان
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای رآﮐﺘﻮر اﺗﻤﯽ
ﺗﻬﺮان ﻧﺪارد .اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ اوراﻧﯿﻮم ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ
ﻫﻮاﺋﯽ و ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ای ﻧﻈﯿﺮ ﯾﮏ آﺗﺶ
ﺳﻮزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ.
اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .زﯾﺮا
ﺣﺪس ﺻﺤﯿﺢ زدن ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ
ﺳﻪ اﻣﺮ اﺳﺖ :آﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ و
ﺧﻄﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺟﻨﮕﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را
ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد؟ آﯾﺎ ﻫﻨﻮز زﻣﺎن ﻻزم در
اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ از راه
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ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ و وﺿﻊ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ اﯾﺮان را
ﺑﻪ رﻫﺎ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ ﺧﻮد
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮐﺮد؟ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ دوﻟﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻤﯽ آن ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ؟ ﯾﮏ
ﻣﻘﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
اﯾﺮان را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﻞ اﯾﺮان ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ ﻧﺪارد.
ﭘﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ و ﺗﻮﺟﯿﻪ دﯾﮕﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪس ﻫﺎ -
ﺣﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎره اش ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد – اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ ﮐﻪ
ﻣﺮدم را ،ﭘﺲ از  ۸ﻣﺎه ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم
ﺑﺮﺿﺪ دوﻟﺖ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ رژﯾﻢ ﻣﺘﺤﺪ
ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﯾﮏ دﯾﭙﻠﻤﺎت
ارﺷﺪ اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪاد
ﺑﺮای رﻫﺒﺮی اﯾﺮان اﺳﺖ .زﯾﺮا
اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﺮ ﺿﺪ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺎﻧﻪ ،اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﻔﺘﺸﺎن آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ و از
ﻗﺮارداد ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای
ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ،
در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺮه
ﺷﻤﺎﻟﯽ در آﻧﺴﺖ.
دﯾﮕﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﯾﺮان ﺳﺨﺖ زﺣﻤﺖ
ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺴﯿﺎرﺧﺮج ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد دﺳﺖ آوﯾﺰ ﺑﺴﺎزد ﺗﺎ
ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺮوﻧﺪ.
ﮐﻨﺖ ﭘﻮﻻک ،اﺳﺘﺎد در ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺑﺮوﮐﯿﻨﺲ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ً ﺷﮏ
دارم ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
وﻗﻮع اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای رژﯾﻢ اﯾﺮان
ﺧﻔﺖ آور اﺳﺖ .ﺣﺪس او اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
در ﺻﻮرت ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ،رژﯾﻢ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﻼﻓﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ
و زدوﺧﻮرد ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﺋﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺪس دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ
اوراﻧﯿﻮم  ۳.۵درﺟﻪ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ
آورده اﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب را ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ آن را ﺗﺎ  ۹۰درﺟﻪ،
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﻏﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪ از
ﻧﻮ ،ﺳﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.
 zاﻣﺎ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
اوراﻧﯿﻮم  ۳.۵درﺟﻪ در ذﺧﯿﺮه ﮔﺎه
ﺑﺰرﮔﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ
دﺳﺘﻮر داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اوراﻧﯿﻮم
ﺑﺮای ﻏﻨﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﻪ ﮐﺎم
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﻫﺎ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
اﻧﺘﺨﺎب دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ
آن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در روی
زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ اﻗﺪام اﯾﺮان ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻨﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ،زﻣﺎن
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺣﻤﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﻤﯽ زﻧﺪ .در ﻫﻔﺘﻪ
ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﺸﺎور اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد
و رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎ را
ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺪﻫﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ
ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ای ،از ﻧﻮع ﺣﻤﻠﻪ ای
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﺮد،
دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ زد.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﺋﻲ ﺑﺮ

اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻮد و دوﻟﺖ را راﻧﺖ ﺧﻮار ﻛﺮده و
اﻳﻨﻚ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻠﺖ را ﻧﻴﺰ ﺟﻴﺮه
ﺧﻮار ﻛﻨﺪ:

درﻫﻤــﺎن ﺣــﺎل ﻛــﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ از ﻧﻔﺖ
اﺳــﺖ و اﻳــﻦ ﺑﻮدﺟــﻪ
ﻓﻘﺮوﺑﻴﻜﺎري وﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣــﻲ ﮔﺴــﺘﺮد ،ﺳــﭙﺎه
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ
ﺗﻨﮕـــــﻪ ﻫﺮﻣـــــﺰ را
ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻳﻢ!:
٭ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﭙﺎه :اﯾﺮان روی
 ۵۰درﺻﺪ اﻧﺮژی دﻧﯿﺎ اﯾﺴﺘﺎده
اﺳﺖ!؟:
 Wدر  ۱۰اﺳﻔﻨﺪ  ،88ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻓﺎرس ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ  -ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ
ﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ،ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﯾﺎن
اﻧﺮژی ﺑﻪ اروﭘﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ﺧﻮد
ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان را در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای ﻫﺪف
ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻳﺮان روي  ۵۰درﺻﺪ
اﻧﺮژي دﻧﻴﺎ اﻳﺴﺘﺎده و اﮔﺮ اراده ﻛﻨﺪ،
اروﭘﺎ زﻣﺴﺘﺎن را در ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﻲﺑﺮد ...اﻣﺮوزه ﻣﻮﺷﻚﻫﺎي ﻣﺎ ﻫﺮ
ﻧﻘﻄﻪ دﻟﺨﻮاه را ﻛﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ« .
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ

ﺻﻮري از ﻳﺎد »ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم« ﺑﺮده اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻲ
ﮔﺬرد .ﻫﺮﮔﺎه ﺟﻨﮕﻲ روي دﻫﺪ ،ﺑﺴﺎ
اﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ را ﺑﺎز
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان
ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ .ﭘﺲ اﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان اﺳﺖ .در واﻗﻊ،
ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﻳﺮان ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم را ﻣﻴﺎن
دو ﺳﻨﮓ آﺳﻴﺎب ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ.
٭ در ﺻﻮرت اداﻣﮥ وﺿﻌﯿﺖ
ﻓﻌﻠﯽ"اﯾﺮان واردﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﻔﺖ
ﻣﯽﺷﻮد"

Wﺑﻪ ﮔﺰارش دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ ) ۲ﻣﺎرس
 (۲۰۱۰ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺻﺪور روزاﻧﻪ  ۴ / ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،ﭘﺲ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی در دوﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎم در ﺟﻬﺎن
ﻗﺮار دارد.
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ اﮔﺮ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻮﻧﯽ اداﻣﻪ
دﻫﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺟﻠﺐ
ﻧﮑﻨﺪ ،دور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
واردﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺑﺪل ﺷﻮد.
رﺋﻴﺲ"ﻣﺮﻛﺰ
روﺣﺎﻧﯽ،
ﺣﺴﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ" در "ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم" از ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده ،آن را
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در
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ﻫﻤﺎﻳﺶ"ﻧﻔﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ"
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان اﯾﺮان ﺑﻪ اﺛﺮات
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ در اﻳﺮان،
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره "راﺑﻄﻪ ﻣﺤﮑﻤﯽ
ﻣﻴﺎن ﻧﻔﺖ و رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ" وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ،و ﻧﻔﺖ در ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.

zوﺿﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘﯽ:
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ
اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺧﻮد در ﺧﺸﮑﯽ و
درﻳﺎ در رﺷﺘﻪای از ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺘﯽ
ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،اﯾﺮان ﺑﺎ ۸
ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در  ۴۳ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ و
ﮔﺎزی اﺷﺘﺮاک دارد.
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻓﻨﯽ،
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ وارد ﻧﺸﺪه،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻓﻌﺎل از اﯾﻦ ﻣﯿﺪانﻫﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﯿﺰان
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﻄﺮ از ﻣﯿﺪان ﻣﺸﺘﺮک
"ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ" ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ
اﻳﺮان اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﺮان از
 ۲۸ﻓﺎز ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ از  ۸ﻓﺎز
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﺎر ﮔﻔﺖ:
اﯾﺮان ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
٣۶/۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ اﺳﺘﺨﺮاج
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود ۴۳
درﺻﺪ از ﮐﻞ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان
اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه۸۵ ،
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﺳﺖ.

zﺿﺮورت "ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ"
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ،اﯾﺮان ﺑﺎ
ﺻﺪور روزاﻧﻪ  ۴ / ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،ﭘﺲ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
در دوﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎم در ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺻﺪور
ﻧﻔﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از درآﻣﺪ آن ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ.
اﯾﺮان "ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺘﯽ و
ﺟﻠﺐ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
ﺧﻮد،
ﮔﺎزی
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻦآوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ" اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ
دﻫﺪ .روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :در
ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻳﻚ درﺻﺪ ﺑﻪ
ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺧﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ  ۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺑﺸﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ
ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ  ۷۰دﻻر و در ﻣﺠﻤﻮع ۳۵۰
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ﻛﺴﺐ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﻛﺮد«.
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و روﻳﮑﺮد ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ
دﻧﻴﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ
را ﺟﺬب ﻛﻨﻴﻢ و از ﺳﻮﻳﯽ ﻓﻦآوری
ﻻزم را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ
ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻳﻢ «.او اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺿﺮورت
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺪارﻧﺪ و "ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺗﻨﺪ و
ﺑﯽﺣﺴﺎب ﺳﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﺮرش
ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ".

ﻋﻀﻮ "ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﻈﺎم" از ﺷﯿﻮه ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در
اﯾﺮان اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻧﻔﺖ را
در داﺧﻞ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﻛﻨﻴﻢ .اﮔﺮ ۱۵۰۰
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﻣﺎ در
ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ  ۹۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﮑﻪ را
ﺻﺎدر ﻣﯽﻛﻨﻴﻢ و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ را
در داﺧﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻣﻴﺰان رﻗﻢ ﺑﺎﻻﻳﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺼﺮف
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۹۹
ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﻞ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را در داﺧﻞ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻴﻢ،
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﻢ ﻣﯽآورﻳﻢ و ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺎرج
ﻧﻔﺖ وارد ﻛﻨﻴﻢ«.
او اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در درﯾﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ
ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ،ﻧﺼﻒ آن
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎی
اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ درﯾﺎ را
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

٭ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺻﺪور
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ:

 Wدر  ۸ﻣﺎرس  ،۲۰۱۰روزﻧﺎﻣﻪ
ﻓﺎﯾﻨﻨﺸﯿﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ ﮔﺰارش داده اﺳﺖ:
در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺸﺖ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
واﺷﻨﮕﺘﻦ،
ﭘﺮده
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﯽﺳﺮ وﺻﺪا
ﺻﺎدرات ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان را ﻗﻄﻊ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ وﯾﺘﻮل ،ﮔﻠﻨﮑﻮر و
ﺗﺮاﻓﯿﮕﻮرا ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺼﻒ
ﺑﻨﺰﯾﻦ وارداﺗﯽ اﯾﺮان را ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ﻓﺮوش ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺧﻮدداری ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ در اﯾﺮان
ﻧﺰدﯾﮏ  ۶۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ درروز اﺳﺖ
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ از
ﺧﺎرج وارد ﻣﯽﺷﻮد.

٭ ﻣﻌﺎدل  ۵ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ
ﺧﺎم در روز اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
 Wدر  ۱۱اﺳﻔﻨﺪ  ،۸۸اﯾﻠﻨﺎ ﻗﻮل اﮐﺒﺮ
ﺗﺮﮐﺎن را آورده اﺳﺖ :در اﻳﺮان ﭼﻮن
رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﮔﺎز ﺷﻮﻳﻢ
واردﻛﻨﻨﺪه آن ﺷﺪهاﻳﻢ .ﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺎز
ﻣﺼﺮف
ﺑﻪ
ﻛﺮدهاﻳﻢ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
رﺳﺎﻧﺪهاﻳﻢ.
اﻛﺒﺮ ﺗﺮﻛﺎن ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرس در ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ اﻓﺰوده
اﺳﺖ :ﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﻗﺪرتﻫﺎﻳﻲ
ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
اﻳﺮان ﺑﺮاي رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ روﺳﻴﻪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻛﺸﻴﺪن ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺳﻴﻪ در ﺑﺎزار اروﭘﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻣﺎ را ارﺗﻘﺎ ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﺬارﻳﻢ
روﺳﻴﻪ ﻗﻴﻤﺖ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺳﻘﻒ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺗﺮﻛﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ روﺳﻴﻪ اوﻟﻴﻦ
دارﻧﺪه ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﺎز در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از روﺳﻴﻪ اﻳﺮان و ﻗﻄﺮ
ﻗﺮار دارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳﻴﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﮔﺎز
ﻣﻄﺮح ﻛﻨﺪ اﻣﺎ در اﻳﺮان ﭼﻮن رﺷﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ،ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎي اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﮔﺎز ﺷﻮﻳﻢ
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واردﻛﻨﻨﺪه آن ﺷﺪهاﻳﻢ .ﻣﺼﺮف در
ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻲ
در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﻧﺪارد ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺎز
ﻣﺼﺮف
ﺑﻪ
ﻛﺮدهاﻳﻢ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
رﺳﺎﻧﺪهاﻳﻢ .ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ
ﻣﺎ ﺑﻴﺶ از  ۵ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻣﻌﺎدل
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در روز اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف
ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ روزي
 ۶۸۰ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ و ﻣﻌﺎدل آن را
ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﺪ.
روﺳﻴﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺻﺎدراﺗﻲاش را
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده و
ﻗﻄﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي الانﺟﻲ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺪون
اﻳﻨﻜﻪ از الانﺟﻲ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻣﺎن را ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﮔﺎز از
ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﮕﺬارﻳﻢ ﭼﺮاﻛﻪ
ﻗﺪرت ﻣﺎ در ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑﺎ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ
اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ

اﻳﺮان ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﭘﺎﺋﻴﻦ آوردن ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎز
رﻗﻴﺐ روﺳﻴﻪ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم
ﻛﻪ ﭼﺮا اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو روﺳﻴﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﺮا ﺳﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ؟ روﺳﻴﻪ را ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ دﮔﺮ آﻣﺪ،
آﻳﺎ ﻋﻮارض آن را اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﭙﺮدازد؟

٭ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻲ ﭘﻮل ﻧﻔﺖ آوردهاﻧﺪ
و اﺳﻤﺶ را ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻮدﺟﻪ
و رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
و:...
 Wدر  ۱۵اﺳﻔﻨﺪ  ،۸۸ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ،
ﺳﺘﺎريﻓﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻳﻦ روش
ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﭘﻮل
ﻧﻔﺖ را در ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ و ﺑﺎ
ﺣﮑﻢﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻠﻲ ،ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ آن را ﺧﺮج ﻛﻨﻴﻢ؟ .ﮔﻮﻳﺎ
در ﻗﺮن  ۲۱و در ﺳﺎل ۲۰۱۰
ﻣﻴﻼدي ،ﻫﻨﻮز ﻳﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ راه
و رﺳﻢ ﺑﻮدﺟﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
ﺣﮑﻢ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻲ ﭘﻮل ،ﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ.
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر  ۲٬۳درﺻﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﺎ از ﺑﺤﺮان ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎ ﺿﻌﻒ داﺷﺘﻪ
ﻛﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد.
دراﻳﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻮدﺟﻪاي
ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻴﻢ.

٭ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ۳۸
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺴﺮ دارد:

 Wدر  ۱۷اﺳﻔﻨﺪ  ،۸۸ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﯿﻮز
ﺳﺨﻨﺎن اﻧﺼﺎری» ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه« ﻣﺠﻠﺲ
را در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ اﻧﺘﺸﺎر
داده اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺑﻪ ﮐﺴﺮ
ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ:
»ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
داده ﺷﺪه از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،دﯾﻮان
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و دوﻟﺖ ،ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ﺟﺎری ﺣﺪود  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺗﻌﻬﺪات ﻗﻄﻌﯽ دارﯾﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻊ در ﻣﻮرد دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻛﻪ در
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺣﺪود ﯾﻚ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ۲۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺗﻌﻬﺪات ﻗﻄﻌﯽ از ﺣﺴﺎب
ذﺧﯿﺮه دارﯾﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮدی از آن
ﻛﺴﺮ ﻛﻨﯿﻢ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﻮﺟﻮدی
ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی  ۲۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ دوﻟﺖ
 ۱۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﻌﻬﺪات ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ

از  15ﺗﺎ  28ﻣﺎرس 2010

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻛﺮده
اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﯾﻨﻬﺎ را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﯿﻢ
ﻋﻤﻼ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه را ﺑﺎ  ۳۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﻃﺮاز ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ«.
اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ
ﺳﻮم ﺗﻌﻬﺪات اﯾﻦ ﺣﺴﺎب از ﻣﺤﻞ
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد
ﻣﺎ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮدی دو
ﺳﺎل ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ را ﻫﻢ
ﭘﯿﺶﺧﻮر ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻼ ﻋﻨﻮان
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ ﻋﻨﻮان
ﻫﯿﭻ آﺛﺎر ﮐﺎرﮐﺮدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و
دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی را
ﺑﺎ ﻃﺮاز ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﮐﻨﺪ ﺑﺎ  ۲۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻃﺮاز ﻣﻨﻔﯽ
ﻗﻄﻌﯽ و  ۳۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻃﺮاز ﻣﻨﻔﯽ
اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎراج ﮐﺮدن
ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻧﺘﺸﺎر و
ﻓﺮوش  ۱۱۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮای ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻤﻊآوری ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭼﻮن اﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊآوری اﯾﻦ
ﺣﺠﻢ از ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﻛﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ،
در
ﻛﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎﯾﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و
ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ«.

٭ ﺗﻮﻛﻠﻲ:ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﺎﻧﻚ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد و ﺗﻮرم
 ۵۹درﺻﺪی و ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺒﺎر ﻣﯽ
آورد:
 Wدر  ۱۷اﺳﻔﻨﺪ  ،۸۸ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ،
اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻻﯾﺤﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ
وﻇﻴﻔﻪ دارد ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را ﺟﻴﺮه ﺑﮕﻴﺮ
ﻛﻨﺪ؟ ﺑﺎز ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﻪ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ
ﻧﻔﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر
ﺧﻄﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺪه و
ﻣﺮدم را ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎر ﻧﻜﺮده ﻋﺎدت
ﺑﺪﻫﻴﻢ.
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ ﺧﻄﺎي ﻓﺎﺣﺸﻲ
ﻛﻪ اﻧﺠﺎم داد ،ﺳﻘﻒ درآﻣﺪزاﻳﻲ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ را  ۲۰ﻫﺰار
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻲﺷﻤﺎري را ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ۸۹ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ و
ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد
و ﻳﺎدآور ﺑﻮدﺟﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل
 ۷۴ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮرم  ۴۹درﺻﺪي ﺷﺪه
ﺑﻮد.
ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۸۹دوﻟﺖ ،آﺛﺎر
رﻛﻮدي و ﺗﻮرﻣﻲ ﺑﺮاﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ
داﺷﺘﻪ و ﻣﺨﺮب اﺳﺖ .ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن
ﺗﻠﻔﻴﻖ ﮔﺮﭼﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﺑﺮﺧﻲ
ﺿﻌﻒﻫﺎ را ﺟﺒﺮان ﻛﺮد اﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮔﺰارش ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع
اﺳﺖ.
رﻛﻮد ﺗﻮرﻣﻲ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
ﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻠﻨﺪي اﺳﺖ
و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ،اﻓﺰاﻳﺶ
اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ را در ﭘﻲ

دارد .ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ۸۹اﺷﮑﺎﻻت
اﺳﺎﺳﻲ داﺷﺖ ،ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﮔﺮﭼﻪ
ﺿﻌﻒﻫﺎ را ﺟﺒﺮان ﻛﺮد و ﺑﻘﻴﻪ
ﻧﻮاﻗﺺ و ﺿﻌﻒﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ را
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ آﺛﺎر
ﺗﻮرﻣﻲ و رﻛﻮد ﺗﻮرﻣﻲ در اﻳﻦ ﮔﺰارش
ﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
ﻛﺎﻣ ً
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻮدﺟﻪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري ﻛﻼن در ﭘﻲ آن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي را اﻳﺠﺎد ﻳﺎ ﺣﻔﻆ
ﻛﻨﺪ ،ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي را اﻓﺰاﻳﺶ
دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪﻫﺎ
ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﻻﻳﺤﻪ و ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻔﺎت را
ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻻﻳﺤﻪ دوﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي
ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺪوق
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد و
ﻳﺎدآور ﺑﻮدﺟﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل
 ۷۴ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮرم  ۴۹درﺻﺪي ﺷﺪ.
ﺑﺎ روﻳﮑﺮد ﻻﻳﺤﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزي
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ در
ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮرم ۵۹
درﺻﺪي ﺑﺎ درآﻣﺪ  ۳۴ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺮخ ﺗﻮرم را در
آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ۵۰درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻻ
ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﻴﮑﺎري و ﻓﻘﺮ واﺣﺘﻤﺎ ً
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ را در ﭘﻲ
ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت و
ﻋﻮارض ،ﻣﺮدم ﺑﺎﻳﺪ  ۳۱ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﻳﺪ
ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ
 ۳۱ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ
ﺷﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮ
ﺗﻮرﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

٭ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ۵٠٠ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن از ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺻﺮ ف
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد!؟:
 Wدر  ۱۷اﺳﻔﻨﺪ  ،۸۸ﺧﺒﺮﮔﺰاري
ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ :ﯾﻮﻧﺲ
اﺳﺪی ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﺸﮕﻴﻦﺷﻬﺮ در
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﻛﻪ ﻫﻢاﻛﻨﻮن در
ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻴﺶ از  ۵٠٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺻﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم
دﺷﻤﻨﺎن در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻳﻮﻧﺲ اﺳﺪي ،ﻳﮑﻲ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه را ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد و اﻓﺰود:
دوﻟﺖ ﺑﺎ روﻳﮑﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۸۹را ﺗﺪوﻳﻦ و
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﻛﻨﺎر آن ﺳﻌﻲ
دارد در ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي
ﻧﻴﻤﻪﺗﻤﺎم و ﻃﺮحﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻋﻤﺮاﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﺒﺎل ﻛﻨﺪ.

٭اﻓﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در
ﺑﻮدﺟﻪ:

 Wدر  ۱۷اﺳﻔﻨﺪ  ،۸۸ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ،
دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺘﺎريﻓﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ورود  ۳۳۰ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻳﺪ رﺷﺪ ۳۰
درﺻﺪي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﻛﺮد ،درﺣﺎﻟﻲ
ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي و
وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻔﺎﻫﻤﻲ ﺑﺮاي اراﻳﻪ
ﻧﺮخ واﺣﺪ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ

ﺻﻨﻌﺖ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون اﺳﺒﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺸﻮر ،درﺑﺎره ﻣﻴﺰان
ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه در
ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر ،ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه در
ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ
ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻬﺎي ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖ در
اﻗﺘﺼﺎد وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ دوﻟﺘﻲ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ را ﺧﻮدش ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ
اﻳﻦ دوﻟﺘﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﻳﺎ راﻧﺘﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﻮد ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳﻲ و ﺑﺤﺮانﻫﺎﻳﻲ
دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن ﺳﺎﻳﺰ دوﻟﺖ
ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش
ﻧﻔﺖ در ﻗﺎﻟﺐ اراﻳﻪ وام و ﺗﺴﻬﻴﻼت
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داده ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺻﻞ و
ﺳﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎ را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل دارد.
ﻃﺮاح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮار ﺑﻮده ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻬﺎرم ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز در
ﺳﺎل  ۸۸ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ۱۷/۴ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر
در ﺑﻮدﺟﻪ ارز ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻛﺮد :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي در ﺑﻨﺪﻫﺎي
 ۴۱و  ۴۲ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻬﺎرم ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲرﺳﻴﺪ،
اﻣﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﻴﺶ از ۷۲
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺑﻮدﺟﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ
ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﺮاي
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ۸۱
ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ۶۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﻲ ارز
ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف
دوﻟﺖ در اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل  ۳۳۰ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺳﺎل  ۸۲را ﺑﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎري ﺑﻪ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻪ
ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺪود  ۷درﺻﺪ ﺑﺎ اﻣﺮوز
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ،اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻳﺪ ﻛﻪ دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ  ۳۳۰ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻردرآﻣﺪ ﻧﻔﺖ را ﺧﺮج ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺸﻮر را ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻮﺳﺎزي و
ﺑﺎزﺳﺎزي ﻛﻨﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﻲ زﻳﺮ
ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺷﺪ .اﻳﻦ زﻳﺮ
ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶﻫﺎي
ﻛﺸﺎورزي ،ﺻﻨﻌﺖ ،اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺷﺪ،
اﻣﺎ درﻣﻘﺎﺑﻞ  ۳۳۰ﻣﻴﻠﻴﺎردي ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺷﺪه ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ در ﭘﻴﺶ روي اﻗﺘﺼﺎد
ﻗﺮار داده ﻛﻪ ﺣﻞ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ
ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم،
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮاز ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲﺷﺪ
و ﭘﻮل ﻧﻔﺖ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ .اﻣﺮوز
ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري ﻣﺎ ﻣﻨﻔﻲ و ۵۰ﻣﻴﻠﻴﺎرد
دﻻر اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ در  ۸۸ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ۵۰
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻛﺎري اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه واز
اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم
 ۸درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم
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 ۵/۶درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ از ﻫﺪف
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﻴﻢ .آﻧﭽﻪ
اﻣﺮوز ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﻲ اﺳﺖ اﻳﻦﻛﻪ در
ﺳﺎل  ۸۸ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر
 ۳/۳ﺑﻮده در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ  ۲/۳رﺳﻴﺪه و
اﻣﺮوز در ﻣﺎهﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ.

٭ وﺟﻮد  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ ﮐﺎذب
در اﯾﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﺑﻮدن دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ:
 Wدر  ۱۱اﺳﻔﻨﺪ  ،۸۸دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ
اﻃﻼع داده اﺳﺖ :ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺘﻌﺪد
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯽﺛﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﻧﻮ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ
دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎذب
را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺑﯿﻦ  ۶ﺗﺎ  ۷ / ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ ﺳﺮﮔﺮم اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در  ۱۱اﺳﻔﻨﺪ ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺳﻼحورزی،
ﺣﺴﯿﻦ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،وزﯾﺮ ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺣﻀﻮر
داﺷﺖ.
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﺎﻣﺎت
دوﻟﺘﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان را
ﻧﺎدرﺳﺖ
۱۳۸۹
ﺳﺎل
ﺑﺮای
ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .آنﻫﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده  ۴ﻧﻔﺮی در اﯾﺮان ﺑﯿﻦ ۷۵۰
ﺗﺎ  ۹۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه،
ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﺮان
اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۲۷۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زن و
ﺷﻮﻫﺮی ﮐﻪ دارای دو ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﺮدﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺪود ۳۰۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻢ دارﻧﺪ ﺗﺎ از ﺳﻘﻮط
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر،
ﺷﻮرای
ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﺑﻪ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ
رﻗﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد
ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮان
ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد،
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از رﻗﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ
درﺻﺪی ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺗﻮرم ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ
دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان روز  ۲۷اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه
اﻣﺴﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻧﺎﻇﺮان
اﻣﯿﺪوار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﯾﻦ
ﺷﻮرا ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎری از دوش ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﺮدارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد را اﺧﺮاج
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق
آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﯿﻦ  ۶ﺗﺎ  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۰۰
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎذﺑﯽ
ﻣﺜﻞ دﺳﺘﻔﺮوﺷﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺎزار
ﺳﯿﺎه اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ
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ﺣﺪود ده درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان را در
ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﮑﺎری
در ﺑﺨﺶﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ،ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺑﺰرگ
ﺷﺪن اﺳﺖ.

٭ اﮔﺮ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ،
ﮐﺎرﮔﺮان را اﺧﺮاج ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
 Wدر  ۱۷اﺳﻔﻨﺪ  ،۸۸اﯾﻠﻨﺎ ﮔﺰارش
ﮐﺮده اﺳﺖ :اﺣﻤﺪ ﻓﻼح ﭘﻮر ،ﻋﻀﻮ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺻﻨﻌﺖ اﺗﺎق اﻳﺮان ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ:اﻓﺰاﻳﺶ  ۲۰درﺻﺪى دﺳﺘﻤﺰد،
ﻳﻌﻨﻰ رﻳﺰش  ۲۰درﺻﺪی ﻛﺎرﮔﺮان در
ﺳﺎل آﻳﻨﺪه  ...ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺑﻬﺮهوری
و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻳﮏ ﻃﺮﻓﻪ وزارت ﮐﺎر از
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
درازﻣﺪت ﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻤﺎم
ﻣﻲﺷﻮد.

٭ اﻓــﺰاﻳﺶ  ۱۰ﺗــﺎ  ۳۰درﺻــﺪی
ﻗﻴﻤﺖﻫـــــﺎ در ﺳـــــﺒﺪ ﻫﺰﻳﻨـــــﻪ
ﺧﺎﻧﻮار:
 Wدر  ۱۴اﺳﻔﻨﺪ  ،۸۸ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ،ﻋﻠﯽ دﻫﻘﺎن ،ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،از ﺑﺮرﺳﯽ
 ۳۸ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺰد در ﺳﺒﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮار ﺧﺒﺮ داده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻏﻴﺮ از  ۳ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﻴﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ از  ۱۰ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ دارﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ دﻫﻘﺎن ﮐﻴﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ
درﺑﺎره ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺒﻨﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺗﺎ  ۱۰٬۵درﺻﺪ در
ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎﻟﺠﺎری ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﺒﻨﺎﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل
آﻳﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﻴﺘﻪ
ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﺎی ﺧﻮد از  ۳۸ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ در ﺳﺒﺪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮار درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﻴﺮ
از  ۳ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﻴﻤﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه،
ﺑﻘﻴﻪ اﻗﻼم دارای اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ
اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی از ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺧﺒﺮ ﻣﯽ
دﻫﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺒﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮار ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ از  ۱۰ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

٭ ﻧﺎﺑﻮدی  ۳۱۴ﻫﮑﺘﺎر ﺟﻨﮕﻞ
در ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺎت
ﻣﺬﻫﺒﯽ در روز ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و
ﻋﺎﺷﻮرا:
 Wدر  ۱۱اﺳﻔﻨﺪ  ،۸۸ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ
ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ :اﺣﻤﺪ رﺿﺎ
ﮐﻼﻧﺘﺮی ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
آﺑﺨﯿﺰداری اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی درﺧﺘﺎن در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در روزﻫﺎی ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و
ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  ۳۱۴ﻫﮑﺘﺎر از
اراﺿﯽ ﺟﻨﮕﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺎم ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و
ﻋﺎﺷﻮرای اﻣﺴﺎل ،ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار و
 ۷۵۰درﺧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﮔﺮس
ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﯽ درﺧﺖ در اﯾﻦ اﯾﺎم
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮم آﺑﺎد ،وﯾﺴﯿﺎن و
ﭼﮕﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﺳﺖ ﮐﺮدن
آﺗﺶ در روز ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا در ﺧﺮم
آﺑﺎد و ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن
ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﯿﺌﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺪن درﺧﺘﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺎزی
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻗﻄﻌﯽ درﺧﺖ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :دﻳﻦ ،اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﻳﺮ

را ﺣﺮام ﻣﻲ داﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻪ رو اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا،
 314ﻫﻜﺘﺎر ﺟﻨﮕﻞ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ؟
و اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺎﻟﻲ
اﺳﺖ:

ﻓﻬﺮﺳــــﺖ اﺳــــﺎﻣﻲ
اﻋﻀﺎي ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﻛـﻪ از
رﻫﮕﺬراﺳـــــــﺘﺒﺪاد
ﻣﻼﺗﺎرﻳــﺎ ،از اﻧﻘــﻼب
ﺑــﺪﻳﻦ ﺳــﻮ ،ﺗﺸــﻜﻴﻞ
ﺷﺪه اﻧﺪ:
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻧﻴﺴﺖ اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
دارﻧﺪﮔﺎن اﻃﻼع در ﺑﺎره ﻫﺮﻳﻚ از
اﻋﻀﺎي ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ،اﻃﻼع ﺧﻮد را در
اﺧﺘﻴﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﺷﻮد:

اباذر  -از اعضای مافيای اطالعاتی و
امنيتی وابسته به سازمان مجاھدين
انقالب اسالمی.
آبادی -مسئول اطالعات قم و مسئول
انتشارات اطالعات -مافيای اطالعات.
ابراھيم خانی حجت االسالم  -سرپرست
دادگاھھای تجديد نظر استان تھران-
مافيای قضايی.
ابراھيمی حاج رحيم ،از مداحان مافيای
سرکوب ھای خيابانی رژيم واليت فقيه.
ابراھيمی حجت االسالم ،حاکم شرع
دادگاھھای انقالب اسالمی.
ابراھيمی ،زندانبان زن ،از نيروھای
حجتيه ای و شکنجه گر .وی از سال
 ١٣۶١در زندان گوھر دشت بکار زندان
بانی و شکنجه است.
ابراھيمی حسين -عضو جامعه روحانيت،
از اعضای مافيای قضايی.
حسين ابطحی سيد عباس -پاسدار و
شکنجه گر زندان و راننده حسينعلی نيری
حاکم شرع زندان اوين.
ابوترابی سيد علی اکبر  -نماينده مجلس
از اعضای مافياھای »سياسی«.
ابوطالب سعيد -اکنون نماينده مجلس و
مافيای سياسی .وی در مافيای رسانه ای
نيز مشغول بود .او که به عراق رفته بود،
بھمراه چند مامور ديگر ،توسط
امريکائيان در عراق برای مدتی دستگير
وسپس آزاد شد.
ابوطالبی علی -از مداحان مافيای سرکوب
ھای خيابانی نظام واليت.
اتابکی -دادستان انقالب ارتش که موجب
صدور احکام بسياری عليه نظاميان مبارز
گشت .شکنجه متھمان به شرکت در
»قتلھای زنجيره ای« ،از جمله ھمسر
سعيد امامی ،در زمان تصدی او انجام شد.
اثنی عشری آيت ﷲ  -از علمای وابسته
به رژيم واليت فقيه.

اجرلو فاطمه  -نماينده مجلس ،عضو
کميسيون قضايی ،از اعضای مافيای
سياسی.
اجرلو سردار سپاه  -از نيروھای امنيتی و
اطالعاتی مسئول ورزش در شھرداری
تھران.
احسانی -پاسدار و شکنجه گر زندان
چالوس.
احقر علی -از انصار حزب ﷲ ھمدان.
احمد  -از نيروھای بخش خارجی واواک.
احمد امير احمدی – پدر روی و سرب
ايران – عضو برجسته مافيای اقتصادی.
احمد زاده ماشاءﷲ -داديار شعبه ششم
اجرای احکام ،دخيل در قتل حجت زمانی.
احمد نژاد منصور  -از نيروھای جاسوسی
در خارج از کشور ،وابسته به مافيای
امنيتی – اطالعاتی.
احمدی – از روسای زندانھای ايران و
عضو مافيای قضايی.
احمدی حجت االسالم  -مدير کل زندانھای
استان ھرمزگان ،مافيای قضايی.
احمدی ناصر – از مسئوالن و دادياران
زندان اوين ،مافيای قضايی.
احمدی اصفھانی حجت االسالم  -از افراد
وابسته به مافيای رسانه ای رژيم واليت
فقيه.
احمدی مقدم اسماعيل – سردار سپاه و
فرمانده نيروی انتظامی .او فرماندھی
تيپ ،لشگر و قرارگاه حمزه در دوران
سردار لطفيان بود و در سمتھايی چون
فرماندھی دانشگاه علوم انتظامی و
معاونت ھماھنگ كننده نيروی انتظامی و
مسئول بسيج استان تھران خدمت می
کرد.
احمدی نژاد پروين معاون مركز امور
زنان رياست جمھوري ،خواھر احمدي
نژاد ،عضو شورای شھر تھران.
احمدی نژاد داوود – سردار سپاه ،مسئول
دفتر بازرسی رئيس جمھور که اخراج
شد.
احمدی نژاد محمود – عضو واواک در
بخش خارجی بود که استاندار اردبيل و
شھردار تھران و رئيس جمھوری شد.
احمديان علی اکبر -سردار سپاه  ،فرمانده
سابق دانشگاه امام حسين ،مافيای نظامی
– اطالعاتی.
اخوان  -از مداحان مافيای سرکوب ھای
خيابانی نظام واليت.
اخوان بيطرف نيره – ھمسر حسن
کامران ،نماينده مجلس ،عضو کميسيون
قضايی و از اعضای مافيای سياسی رژيم
واليت فقيه.
اخوان  -پرسنل معاونت امنيت .اداره کل
طرح و بررسی )مسئول سابق کارگزينی
امنيت( و عضو مافيای ترورھای داخلی و
خارجی.
آخوند زاده مھدی – از اعضای بخش
خارجی واواک و سفير ايران در آلمان.
آخوندی منتظر محمد – مسئول دفتر
جنبش ھای آزاديبخش ،معاون محمد
منتظری در دھه شصت.
آخوندی عباس – داماد حجت االسالم
رسولی محالتی ،باجناق ناطق نوری،
وزير اسبق مسکن و معاون اسبق صدا و
سيما.
ادريس محمد – لبنانی و از باند ترورھای
خارجی در جريان ميکونوس.
اديب يزدی آيت ﷲ – از وابستگان به
نظام واليت.
ادبی  -معاون بازرسی شرکت ايران خود
رو از اعضای باند امنيتی – نظامی –
اقتصادی.
آذر مھر حجت االسالم  -مدير کل
زندانھای استان سمنان.
آذرنوش داوود – فرمانده ناحيه مقاومت
بسيج از باند نظامی.
آذری قمی احمد آيت ﷲ – دادستان دادگاه
انقالب تھران ،نماينده مجلس ،بنيانگذار
رسالت – حامی واليت فقيه و شورای
نگھبان عضو جامعه مدرسين حوزه –
عضو گروه  ٩٩نفره و کسی که نوشت
ولی فقيه می تواند توحيد را ھم تعطيل
کند .در اواخر عمر ،چون نوشت که سيد
علی خامنه ای حد اکثر مجتھد متجزی
است )فاقد شرط اجتھاد برای تصدی

واليت فقيه ( ،مورد توھين قرار گرفت و
نشريه رسالت از وی ستانده شد و در
حصر به دليل مخالفت با خامنه ای و
حمايت از منتظری فوت کرد.
اراد علی – حقوقدان شورای نگھبان دور
اول.
اراکی محسن حجت االسالم – حاکم شرع
دادگاھھای انقالب اسالمی و مسئول
اسالمی در لندن.
اربابی احمد – از حاميان واليت مافياھا.
ارجمند کاووس – از افراد مأمور
جاسوسی در خارج از کشور ،وابسته به
مافيای امنيتی – اطالعاتی.
ارجمندی  -معاون دادستان تھران و
سرپرست اجرای احکام تھران ،دخيل در
قتل حجت زمانی و زھرا کاظمی.
اردبيلی شھروز  -از مداحان مافيای
سرکوب ھای خيابانی رژيم واليت فقيه.
اردبيلی خانم  -فرزند مھندس اردبيلی
فرماندار سابق فارس مشاور بانوان
استانداری فارس.
ارضی حاج منصور  -از مداحان مافيای
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
ارغوان – حجت االسالم مدير کل
زندانھای استان بوشھر ،مافيای قضايی.
ارگانی مھدی  -عضو شورای سرپرستی
و نظارت صدا و سيمای مافيای رسانه
ای.
آزاد از معاونين واواک و مافيای امنيتی –
اطالعاتی.
آزاد – رايزن فرھنگی ايران در فرانسه.
آزاد علی – استاندار ايالم در زمان احمدی
نژاد.
آزاد منش انوشه  -از افراد مأمور
جاسوسی در خارج از کشور ،وابسته به
مافيای امنيتی – اطالعاتی.
آزادان علی اصغر – از افراد قسمت
اطالعات خارجی واواک که در فرانسه
مستقر است.
استادی رضا آيت ﷲ -از امامان جمعه و
مرتبطين با قوه قضاييه.
استکی فريد – پاسدار زندان اوين.
اسحق نيا  -حجت االسالم از افراد وابسته
به مافيای رسانه ای رژيم واليت فقيه.
اسداللھی از رؤسای با سابقه زندانھا .وی
زمانی رئيس زندان آمل بود .
اسدزاده  -کريم معروف به امين عضو
مافيای قضايی.
اسدی خوانساری سيدمحمدباقر حجت
االسالم  -از حکام شرع و مافيای قضايی.
اسدی گرمارودی حجت االسالم  -ازافراد
وابسته به مافيای رسانه ای رژيم واليت
فقيه.
اسدی الری – نماينده مجلس و عضو
مافيای سياسی.
اسرافيليان ابراھيم – عضو گروه ٩٩
نفره – از مسئولين سرکوب ھای
دانشجويی و از مسئوالن انقالب فرھنگی،
مدير مسئول نشريه جيغ وداد که احمدی
نژاد سر دبير آن بود – رئيس ھاشمی
ثمره در جريان انقالب فرھنگی و معاون
وزير ارشاد و رئيس دانشگاه علم و
صنعت و رئيس دانشگاه تربيت معلم .از
دوستان و ياران حسن آيت و مرتبط با
حزب زحمتکشان که از سوی انگلستان،
مأمور طرح واليت مطلقه فقيه در مجلس
خبرگان شد.
اسالمی رسول – مدير کل آسيای غربی
وزارت امور خارجه و ازاعضای مافيای
ترورھای سياسی.
اسالمی صادق – از اعضای وابسته به
مافيای سرکوب ھای خيابانی .او در شمار
کسانی بود که در مسجد شيخ علی ،اسباب
تاسيس ھيات موتلفه اسالمی را فراھم
کردند.
اسالمی علی حجت االسالم -از مرتبطين
با قوه قضاييه.
اسماعيلی پرويز  -سر دبير جوان و مدير
مسئول تھران تايمز ،رياست خبرگزاری
مھر ،مشاور فرھنگی نيروی بسيج و
مشاور انجمن قلم.
اسماعيلی – پاسدار زندان صومعه سرا –
مافيای قضايی.
اسماعيلی حاج علی – عضو مافيای
سرکوبھای خيابانی رژيم واليت فقيه.
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عليرضا  -از اعضای
اسماعيلی
فرماندھی گروه انصار حزب ﷲ ،مافيای
سرکوب ھای خيابانی.
اسماعيلی غالمحسين  -دادستان استان
خراسان رضوی -مافيای قضايی.
اسکندری  -مدير عامل بانک تجارت –
عضو انجمن اسالمی بانک تجارت –
مافيای اقتصادی.
اسکندری – وزير جھاد کشاورزی –
موجب نابودی کشاورزی شد ،مافيای
سياسی.
اشتری – از پاسداران مقيم کرج در گوھر
دشت -عضو مافيای امنيتی – قضايی.
اشتھاردی حجت االسالم  -ازافراد وابسته
به مافيای رسانه ای رژيم واليت فقيه.
اشتھاردی کاوه – معاون احمدی نژاد –
عضو مافيای سرکوب ھای خيابانی و
رئيس موسسه ايران.
آشتيانی عباس – سرگرد سپاه و عضو
باند فاسد کبير ،شرکت در فساد اخالقی و
مالی رژيم واليت فقيه.
اشراقی مرتضی – دادستان انقالب و يکی
از سه »قاضی« مأمور قتل عام زندانيان
در سال .۶٧
اشعری علی اکبر  -عضو صدا و سيما و
سازمان اسناد ملی و عضو مافيای رسانه
ای مافياھا .مدير موسسه ھمشھری.
اشمر محمد  -از اعضای سپاه پاسداران و
عضو مافيای ترورھای خارجی در جريان
ميکونوس از لبنان.
آشوری تازيانی محمد – از افراد
اطالعاتی – امنيتی و نماينده مجلس.
اشک تلخ صادق  -از اعضای فرماندھی
گروه انصار حزب ﷲ و مافيای سرکوب
ھای خيابانی و چماقدار کرمانشاه.
اصغر پور – از روسای زندانھای ايران –
زندان قزلحصار.
اصغر زنجانی غالمرضا  -از مداحان
مافيای سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
اصغرزاده محمد ابراھيم – نماينده دور
سوم و از دانشجويان پيرو خط امام و از
مجريان طرح گروگان گيری و از اعضای
شورای شھر تھران که بعدھا اصالح طلب
شد.
اصغری احمد رضا – از اعضای واواک
مأمور ترورھای خارجی.
اصغری سيد محمد – نماينده مجلس و
بعدھا وزير دادگستری و سرپرست کيھان
شد.
اصفھانی عباس – سال ،۵٩عضوکادر
رھبری انجمن اسالمی دانشجويان در
امريکا.
سيد محمد حسين بھشتی – رئيس ديوان
کشور به نصب خمينی و بر خالف قانون
اساسی.
اعتماد حاج سعيد  -از مداحان مافيای
سرکوب ھای خيابانی رژيم واليت فقيه.
اعتمادی مصطفی حجت االسالم  -از
افراد وابسته به مافيای رسانه ای نظام
واليت.
اعتماديان – از معاونين اسدﷲ الجوردی
در دادستانی و زندان اوين و مافيای
قضايی.
افتخار جھرمی – حقوقدان شورای
نگھبان دور اول که سالھا در خدمت رژيم
واليت مافياھا و زمانی نيز عضو ھيأت
حقوقدانان ايران در دادگاه الھه ،مأمور
حل و فصل مطالبات دو طرف ايران و
امريکا بود که زيانھای بزرگ به ايران
وارد آمد.
افتخاری الله – از اعضای مافيای سياسی
و سرکوب ھای خيابانی که مدتی نيز
نماينده مجلس بود و از اعضای جامعه
زينب است
افراشته علی – استاندار بوشھر در زمان
احمدی نژاد و معاون اداری و مالی
مجلس دوره ھشتم.
افروز غالمعلی  -کادر سفارت ايران در
لندن در سال  ،۵٩رييس دانشگاه تھران.
افروغ عماد – نماينده مجلس و رئيس
کميسيون فرھنگی .اين استاد دانشگاه،
زمانی با احمدی نژاد در شھرداری
مشغول به کار بود .او از وابستگان به
آيت ﷲ حائری شيرازی بود اما بعدھا
مخالف او شد.
افشار حسين – سردار سپاه و از
فرماندھان سپاه پاسداران ،مافيای نظامی
 -مالی.
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افشاری رضا – از افراد مأمور جاسوسی
در خارج از کشور ،وابسته به مافيای
امنيتی – اطالعاتی.
افشاری علی – معاون فرھنگی بسيج،
معاون وزير کشور ،از دانشجويان پيرو
خط امام و عضو مافيای سياسی – نظامی
– امنيتی.
آقا پور -مدير کل زندان بابل ،مافيای
قضايی.
آقا تھرانی مرتضي  -رايحه خوش
خدمت ،شاگرد مصباح يزدی ،معلم اخالق
دولت احمدی نژاد ،رئيس ھيات فاطميه و
عامل حمله به دراويش قم.
آقا حسينی طباطبايی سيد حسين – نماينده
مجلس ،عضو کميسيون قضايی ،از
اعضای وابسته به مافيای سياسی.
آقا زاده – نماينده مجلس ،معاون مير
حسين موسوی زمان نخست وزيری او،
مشاور دفتر حزب جمھوری اسالمی –
رئيس انرژی ھسته ای و وابسته به باند
سياسی نظام واليت.
آقا زاده حجت االسالم  -رئيس کل
دادگستری استان آذربايجان شرقی،
مافيای قضايی.
آقا محمدی ابراھيم – نماينده ھمدان،
مافيای امنيتی ،اطالعاتی ،از نزديکان
خامنه ای.
آقا محمدی علی -رئيس کميته تبليغات و
اطالع رسانی شورای عالی امنيت ملی،
معاون اطالعات سپاه ،معاون صداو سيما.
آقايی ناصر – از مسئوالن قسمت کارگاه
زندان اوين ،مافيای قضايی.
اکبری -زندانبان زن مسئول انفرادی
زندان اوين و بعد مسئول بند زنان.
اکبری علی – از معاونان واواک در دوره
فالحيان.
اکبری حاج مھدی  -از مداحان مافيای
سرکوب ھای خيابانی رژيم واليت فقيه.
اکبری اميد  -پرسنل معاونت امنيت
واواک ،شاغل در اداره کل چپ ،اداره چپ
نو ،وابسته به مافيای اطالعاتی و ترور
اکبری قاسم  -از مديران سازمان صداو
سيما ،عضو مافيای رسانه ای.
اکبريان محراب حجت االسالم  -دادستان
انقالب اسالمی کھکيلويه و بوير احمد –
در سال  ،۵٩مافيای قضايی.
اکرام جعفری محمد جعفر  -معاون
نوسازی اداری ،مافيای سياسی –
اقتصادی.
اکرمی – از افراد وابسته به مافيای رسانه
ای رژيم واليت فقيه و دبير کل جامعه
وعاظ تھران وھمچنين وابسته به ھيات
موتلفه اسالمی است.
اکرمی سيد رضا  -گروه پيروان خط امام
و رھبری.
اکرمی سيد کاظم – از افراد امنيتی –
اطالعاتی در دھه شصت و ھفتاد که در
بازجويی روحانيون شرکت می کرد.
آل اسحق -اتاق بازرگانی – ھيات موتلفه
– مافيای اقتصادی.
الساران اکبر حجت االسالم  -رئيس کل
دادگستری استان خوزستان ،مافيای
قضايی.
ﷲ بخشی محمد – پاسدار زندان اوين،
مافيای قضايی.
ﷲ کرم حسين – رئيس مافيای سرکوب
ھای خيابانی ،سردار سپاه ،يار نزديک
خامنه ای.
الھی محمد– پاسدار زندان اوين.
الھيان زھره – عضو گروه ايثارگران و
عضو مافيای سرکوب ھای خيابانی و
سياسی.
الھام غالمحسين – عصا به دست-
نويسنده نشريات انصار حزب ﷲ،
سخنگوی حکومت ،وزير دادگستری،
عضو شورای نگھبان ،معاون موسسه
الغدير ،عضو شورای مرکزی موسسه
ايران و ...و ھمسر فاطمه رجبی که نام
فاميلی وی از دست به عصا به الھام تغيير
يافته است.
الوندی مظفر – رئيس روابط عمومی
سازمان زندانھا ،استاندار ھمدان.
الوندی مدير کل زندانھای استان گيالن.
الويری مرتضی – نماينده دوره سوم ،از
اعضای سازمان مجاھدين انقالب اسالمی،
از بازجويان و زمانی شھردار تھران بود.
اليا فاطمه – عضو مافيای سرکوب ھای
خيابانی ،نماينده مجلس ،عضوکميسيون
امنيت خارجی ،رايحه خوش خدمت.
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ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
سعيد – مسئول اداره ١٣
امامی
جاسوسی در کشورھای خارج و سوئد.
امامی سعيد – اسالمی – معاون امنيت
واواک ،عامل ترورھای در خارج و داخل
کشور اورا خود گشی کردند.
امامی کاشانی محمد – عضو شورای
نگھبان دور اول ،نماينده مجلس ،امام
جمعه تھران ،از اعضای برجسته
مافياھای سياسی و مالی و قضايی رژيم
واليت مافياھا که از سرمايه داران بزرگ
گشته است.
امانی محمد علی – از اعضای وابسته
به دادستانی الجوردی و از اعضای
موتلفه اسالمی.
امانی فراھانی فرھاد – عضو مافيای
ترورھای خارج از کشور ،عضو سابق
قرارگاه علويه درآلمان.
امانی ھمدانی – سعيد – از اعضای
برجسته ھيات موتلفه و عضو مافيای
اقتصادی – سياسی  -نماينده مجلس و از
گروه  ٩٩نفره ای بود که برغم دستور
خمينی ،به مير حسين موسوی ،بعنوان
نخست وزير ،رأی ندادند.
امانی ھمدانی – صادق – از افراد وابسته
به مافيای امنيتی – اقتصادی رژيم واليت
فقيه .او از افراد مسجد علی بود که ھيات
موتلفه اسالمی را تاسيس کردند  .او
سالھا مسئوليت ھای مختلفی در امور
سرکوب ھای خيابانی و تامين امکانات
مالی آنان را عھده دار بود.
امجد آيت ﷲ – از وابستگان به رژيم
واليت فقيه ،عضو باند مفتيان ترورھا و
سرکوبھا.
امجد – پاسدار نگھبان زندان اوين.
امی محمد حسين  -دادستان عمومی و
انقالب ورامين ،مافيای قضايی.
امير خانی -دادستان عمومی و انقالب
اھواز ،مافيای قضايی.
اميری عليرضا – از افراد مأمور
جاسوسی در خارج از کشور وابسته به
مافيای امنيتی – اطالعاتی.
اميری غالمحسين  -از افراد وابسته به
مافيای سياسی رژيم واليت مافياھا و
عضو گروه جامعه اسالمی مھندسين.
اميری -مدير کل زندانھای استان کرمان،
مافيای قضايی.
امين حياتی – از فرماندھان سپاه و
استاندار خوزستان ،سردار سپاه.
امين زاده الھام  -نماينده مجلس ،مافيای
سياسی.
امين زاده محسن – عضو مافيای ھای
سياسی – امنيتی بود اما حاال اصالح طلب
شده است.
امين شيرازی حجت االسالم  -از افراد
وابسته به مافيای رسانه ای رژيم واليت
فقيه.
امينی – آيت ﷲ از وابستگان به رژيم
واليت فقيه ،مافيای قضايی.
امينی -پاسدار زندان اوين در آسايشگاه
مشغول کار بود ،مافيای قضايی.
امينيان مختار حجت االسالم -از حکام
شرع دادگاھھای گيالن ،مافيای قضايی.
انبارلويی رئيس جديد مرکز سياسی ھيات
موتلفه.
انوار فخرالدين – از معاونين سينمايی.
اندرز چمنی جمعی حميد  -معاون امنيت
استان تھران ،مافيای سياسی – امنيتی.
انساعدی مجتبی  -از مداحان مافيای
سرکوب ھای خيابانی رژيم واليت فقيه.
انسانی حاج علی  -از مداحان مافيای
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
انصاری جمال حجت االسالم -رئيس کل
دادگستری استان بوشھر ،مافيای قضايی.
انصاری غالمرضا حجت االسالم -رئيس
کل دادگستری استان اصفھان ،مافيای
قضايی.
انصاری حميد – برادر مجيد انصاری از
اعضای مافيای رسانه ای رژيم مافياھا و
مسئول موسسه حفظ و نشر آثار خمينی.
انصاری مجيد حجت االسالم – از حکام
شرع دادگاھھای
انصاری شيرازی  -از انقالب و رئيس
سازمان زندانھا ،نماينده مجلس ،اينک
اصالح طلب شده است .افراد وابسته به

مافيای رسانه ای رژيم واليت فقيه –
حجت االسالم.
انصاری – مدير عامل بانک ملی ،مدير
بخشی از تبليغاتی صدا و سيما ،از
اعضای مافيای رسانه ای رژيم واليت
مافياھا.
انصاريان  -از مداحان مافيای سرکوب
ھای خيابانی نظام واليت.
انصاريان حسين حجت االسالم  -از افراد
وابسته به مافيای رسانه ای رژيم واليت
فقيه.
انواری حسين  -رئيس مرکز مطالعات و
برنامه ريزی حزب موتلفه.
آھنگران حاج صادق  -از مداحان مافيای
سرکوب ھای خيابانی نظام واليت.
آھنی علی – از نيروھای ترور در خارج
از کشور .سفير ايران در فرانسه و آلمان
بود.
آوايی سيد احمد – نماينده مجلس ،از
افراد عضو بخش خارجی واواک.
سيد عليرضا – رئيس کل
آوايی
دادگستری استان تھران.
آوينی مرتضی – از نيروھای وابسته به
مافيای نظامی – امنيتی – اطالعاتی که
بعدھا به مافيای رسانه ای رژيم واليت
فقيه وصل شد و در ھنگام فيلم برداری از
جبھه ھا بعد از جنگ کشته شد –
ازسازمان مجاھدين انقالب اسالمی.
ايالمی – رئيس جديد مطالعات و برنامه
ريزی ھيات موتلفه.
ايئجی رضا  -درقتل فرزين مقصودلو
وشبنم حسينی درگرگان دست داشت.
اياض عطاءﷲ – از مافيای ترورھای
خارجی در جريان ميکونوس – از لبنان.
آيت حسن  -از چھره ھای وابسته به
دستگاه جاسوسی انگلستان که در ابتدای
انقالب از سوی حزب زحمتکشان به
صورت پوششی به عنوان سخنگوی حزب
جمھوری اسالمی ايران وارد انقالب شد و
دستورات مظفر بقايی را اجرا می کرد .از
جمله افرادی بود که در کودتای عليه
اولين رئيس جمھور ايران نقش اساسی
داشت و عالوه بر آن در انقالب فرھنگی
– تصويب واليت فقيه در قانون اساسی و
تشکيل سپاه پاسداران به صورت قوی و
فعال شرکت داشت .در دھه ۶٠باسوء
قصدی به او کشته شد.
آيت اللھی  -عضو شورای سرپرستی و
نظارت صدا و سيما.
ايرانفر – شکنجه گر و از بازجويان
زندان گوھر دشت.
ايرانی حسين حجت االسالم – از افراد
وابسته به مافيای قضايی.
ايروانی تقوی محمد -مسئول اداره ١۴
ضد جاسوسی در سوئد و خارج از
کشور.
ايزد پناه آيت ﷲ – از اعضای مافيای
قضايی.
ايزدی مصطفی  -از فرماندھان ارشد سپاه
– سردار سپاه.
ايلخانی ھاشم – پاسدار زندان اوين.
ايمانی اسدﷲ حجت االسالم ،از حکام
برجسته دادگاھھای انقالب .در پرونده وی
نيز می توان رد صدور دھھا حکم اعدام
مبارزان را مشاھده نمود .وی امام جمعه
کازرون نيز بود.
ايمانی محمد – از بخش رسانه ای
واواک.
انجوی نژاد حجت االسالم  -از افراد
وابسته به مافيای رسانه ای رژيم واليت
فقيه.
آينه چی علی – از مداحان مافيای سرکوب
ھای خيابانی.
ايوبی حيدر علی حجت االسالم  ،از مافيای
خشونت طلب مصباحيه.
اعاليی مجتبی ،از مافيای سرکوب ھای
خيابانی ،عضو رايحه خوش خدمت.
اعاليی مصطفی – دوست متکی – سفير
ايران در کوبا.
افتخاری اسماعيل – معروف به اسی
تيغ کش – از افراد اطالعات کميته در دھه
شصت.
افتخاری عباس–ازمديران سابق تشريفات
صدا و سيما – عضو باند رسانه ای.

افشار حسين  -از فرماندھان سپاه
پاسداران سردار سپاه.
افشار عليرضا – سردار سپاه از نيروھای
اطالعاتی – نظامی در دھه شصت تا به
حال.
افقھی بابک – از اعضای باند سرکوب
ھای خيابانی و دانشجويی و مشاور جوان
در توسعه تجارت ايران.
آقا تھرانی مجتبی حجت االسالم  -از
وابستگان به باند قضايی نظام واليت.
آقا زاده حجت االسالم – رئيس کل
دادگستری آذربايجان شرقی ،عضو باند
قضايی.
آقا زاده علی – فرمانده سپاه رشت،
سردار سپاه ،وابسته به باند نظامی.
آقا محمدی دريکوند ابراھيم – مدير کل
حراست دانشگاه خرم آباد.
آقاجانپور علی  -مسئول جامعه اسالمی
جوانان و از اعضای مافيای سرکوب ھای
خيابانی.
آقايی ھدايت -عضو حزب کارگزاران از
اعضای مافيای سياسی و اقتصادی.
آل اسحاق – از اعضای مافيای اقتصادی
نظام ،موتلفه اسالمی.
الساران اکبر حجت االسالم  -رييس کل
دادگستری استان خوزستان.
ﷲ کرم حسين – سردار سپاه  – -از
نيروھای اطالعاتی سرکوب از ابتدای
انقالب.
الھياری احمد خراسانی – مقاله نويس
روزنامه کيھان که درگذشت.
امامی سعيد – اسالمی  -معاون وزير
اطالعات – از عوامل برجسته ترور و
جنايت رژيم واليت فقيه که او را خودکشی
کردند.
امراللھی رضا -سردار سپاه از اعضای
مافيای امنيتی – نظامی – اطالعاتی و
عضو کارگزاران سازندگی.
آموزگار ايرج -پرسنل معاونت امنيت،
شاغل در اداره کل چپ ،اداره چپ نو –
وابسته به باند ترور.
اميری علی – از نزديکان و ھمکاران وب
سايت دريچه.
اميری – مسئول وب سايت بازتاب –
تابناک – سردار سپاه  -وابسته به مافيای
نظامی -رسانه ای.
امين زاده محسن – از نيروھای اطالعات
در دھه شصت ،وابسته به مافيای سياسی
امنيتی.
امينيان مختار حجت االسالم -از حکام
شرع دادگاھھای گيالن.
انبارلويی مرتضی – از بخش رسانه ای
وزارت اطالعات وابسته به مافيای امنيتی
– اقتصادی.
انتظامی حسين – سردار سپاه  -از بخش
رسانه ای واواک.
انصاری مجيد حجت االسالم – از
مسئوالن قضايی و امنيتی در دھه شصت
و ھفتاد .
انصاری جمال حجت االسالم  -رييس کل
دادگستری استان بوشھر.
انصاری عبد الحميد  -از مديران سازمان
صدا و سيما – عضو مافيای رسانه ای.
انصاری – غالمرضا  -رييس کل
دادگستری استان اصفھان.
انصاريان حسين حجت االسالم  -از
سخنرانان مراسم انصار حزب ﷲ.
انواری حسين – از اعضای مافيای
سياسی – اقتصادی – قضايی نظام واليت
– ھيات موتلفه اسالمی.
آوايی سيد عليرضا -رئيس کل دادگستری
استان تھران ،عضو مافيای قضايی
مافياھا.
اوسطی محمد صادق – از مديران سابق
صدا و سيما و دبير ھيات گزينش ،عضو
مافيای رسانه ای.
ايرانمنش جواد – نماينده مجلس – مشھد
– از اعضای مافيای سياسی نظام واليت
مافياھا و نيز عضو ھيات موتلفه اسالمی.
ايرانی حسين حجت االسالم  -از
وابستگان به مافيای قضايی رژيم واليت
فقيه.
ايزد پناه حجت االسالم  -از وابستگان به
مافيای قضايی رژيم واليت فقيه.
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ايمانی جمشيد – از اعضای مافيای
سرکوب ھای خيابانی.
ايوبی حيدر علی حجت االسالم  -از
وابستگان به مافيای قضايی رژيم واليت
فقيه.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ :ﻛﺎر ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎ ﺟﺰ

ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ و ﺑﻴﻜﺎري و ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﻓﺴﺎد ﭼﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ از اﻳﻦ رو
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن در
اﻳﺮان ،ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ،در اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ:

ﻣﺤﺎرﺑــﺎن ﺑــﺎ ﻣــﺮدم و
ﺣﻘــﻮق آﻧــﺎن ،ﻃﻠــﺐ
ﺣﻘﻮق راﺟﺮم ﻣﺤﺎرﺑﻪ
ﻛﺮده اﻧﺪ!:
 Wدر  ۵اسفند  ،٨٨به گزارش جھان،
برخي از اساتيد دانشگاه صنعتي شريف
با ابراز نگراني از اوضاع فعلي
دانشگاهھاي كشور خبر دادهاند كه در
حال حاضر حدود نيمي از دانشجويان
دانشگاه صنعتي شريف براي عزيمت به
خارج از كشور و اقامت دائم در آنجا
اعالم آمادگي نمودهاند.
 Wدر  ۵اسفند  ،٨٨به گزارش جھان،
در پي سفر دورهاي احمدی نژاد و ھيئت
حکومت به اصفھان و سخنراني وی در
جمع مردم اين شھر يك خانم جوان اقدام
به حمل پالكاردي با مضمون »اي مگس
عرصه سيمرغ نه جوالنگه توست« کرده
بود ،چندی پيش توسط نيروھاي امنيتي
منطقه شناسايي و دستگير شد.
 Wدر  ۵اسفند  ،٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران،
زندانی سياسی علی صارمی  ۶٢ساله
بدليل شرکت در نوزدھمين سالگرد قتل
عام زندانيان سياسی  ،١٣۶٧به اعدام
محکوم شده است.
 Wدر  ۵اسفند  ،٨٨به گزارش آرمان،
انتخابات بيست و ششمين دوره ھيات
مديره کانون وکالی دادگستری مرکز در
 ٢٠اسفندماه در شرايطی برگزار خواھد
شدكه دادگاه عالی انتظامی قضات
صالحيت  ٣۶نفراز وكال را رد کرده
است .
به گزارش ايلنا طبق تبصره ماده ۴
قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت تاييد
صالحيت نامزدھای عضويت در ھيات
مديره كانون وكالی دادگستری به دادگاه
عالی انتظامی قضات واگذار شده است
در ھمين راستا اسامی  ٧٩نفر برای
عضويت در ھيات مديره كانون وكالی
دادگستری مركز به اين مرجع قضايی
ارسال شد كه روز گذشته اين دادگاه
صالحيت ۴٣نفر را تاييد و  ٣۶نفر
مابقی را فاقد شرايط الزم برای عضويت
در ھيات مديره اين نھاد مدنی دانسته
است .در ميان ردصالحيت شدگان
چھرهھايی ازجمله سيدمحمد جندقی
كرمانیپور رئيس فعلی ھيات مديره
كانون،گودرز افتخار جھرمی رئيس
سابق كانون وكالی دادگستری،
محمدعلی دادخواه ،نعمت احمدی،
رمضان حاجی مشھدی،ناصر زرافشان،
غيرت،
سلطانی،فريده
عبدالفتاح
عبدالصمد خرمشاھی ،علی نجفی توانا،
آقاسی،
محمدحسين
رضانوربھا،
جھانگير مستوفی و اكبر سرداریزاده
مشاھده میشود.
 Wدر ۶اسفند  ،٨٨به گزارش کلمه،
ھنگامه شھيدی ازروزنامه نگاران و
فعال حقوق زنان توسط ماموران وزارت
اطالعات بار ديگر بازداشت شد.
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 Wدر  ۶اسفند  ،٨٨بنابه گزارش
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در
ايران ،خانواده ھای مادران عزادار برای
مالقات و آزادی مادران دربند به سالن
مالقات بند  ٢٠٩زندان اوين مراجعه
کردند.عليرغم اينکه قبال به آنھا قول
داده شده بود که می توانند با مادران در
بند مالقات کنند پس از چند ساعت انتظار
به آنھا اعالم شد که بازجويان اجازه
مالقات به آنھا نمی دھند.
 Wدر  ۶اسفند  ،٨٨به گزارش کميته
گزارشگران حقوق بشر ،در تاريخ دوم
اسفندماه ،دادگاه کيفری استان کردستان
در سنندج ،زنی با نام "مريم" را پس از
تحمل نوزده ماه حبس به  ٩٩ضربه
شالق محکوم نمود .گفتنی است پيش از
اين ،دادگاه کيفری استان ھمدان وی را
به سنگسار محکوم نموده بود.
 Wدر  ۶اسفند  ،٨٨به گزارش
)جرس( ،ايمان ميرزازاده وکيل تعيينی
اصغر خندان اعالم کرد که وی به ٢
سال حبس و تحمل  ٧۴ضربه شالق
محکوم گرديده است .اتھامات وی اخالل
در نظم عمومی وی فعاليت تبليغی عليه
نظام بوده است.
 Wدر  ۶اسفند  ،٨٨به گزارش صفحه
فاصدک آزادی ،مير ابراھيمی پس از
تحمل شش ماه رنج و فشار در زندان در
زير شکنجه جالدان خامنه ای به شھادت
رسيد .وی متولد سوم اسفند ۶۶در
تھران بود .مصطفی شش ماه پيش بر
سر مزار "ندا" توسط مأموران سپاه
ضدخلقی دستگير و به محل نامعلومی
برده شده بود.
 Wدر  ٨اسفند  ،٨٨به گزارش )ايسنا(،
روابط عمومي دادگستري کرمان اعالم
کرد :پنج تن از قاچاقچيان مواد مخدر که
به صورت مسلحانه به امر حمل ،توزيع و
فروش و نگھداري مقادير سنگين مواد
مخدر ميپرداختند با حکم دادگاه انقالب
اسالمي کرمان به دار آويخته شدند.
 Wدر  ٨اسفند  ،٨٨نتايج تحقيق چھار
دانشگاه آکسفورد ،کمبريج ،ھاروارد و
تورنتو درباره سانسور سايت ھای
اينترنتی در چھل کشور جھان به ھمراه
تشکيالت خودگردان فلسطينی نشان می
دھد که چين و ايران در صدر کشورھای
مسدود کننده سايت ھای سياسی اينترنتی
قرار دارند.طبق اين گزارش که روز جمعه
 ١٨ماه مه منتشر شد ،بيست و پنج
کشور از ميان کشورھای مورد تحقيق،
سايت ھای اينترنتی را سانسور و مسدود
می کنند .اين پژوھش کشورھای آمريکای
شمالی و اروپای غربی را دربر نگرفته
است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس،
چين ،ايران ،ميانمار ،سوريه ،تونس و
ويتنام به شدت سايت ھای سياسی را
فيلترينگ میکنند.
 Wدر  ٩اسفند  ،٨٨به گزارش ھرانا ،
حدود  ٨٠نفر از کارگران شرکت متک از
توابع مجتمع صنايع قائم رضا در دفتر اين
مجتمع واقع در سه راه توحيد شھر
اصفھان دست به تجمع زدند .بيش از
٢٠٠کارگر شرکت متک  ٧ماه است که
ھيچ پولی دريافت نکرده اند و پس از
چندين اعتصاب و نيز مذاکرات شورای
صنفی کارگران با مديران متک و قائم
رضا ھيچ يک از وعده ھای پرداخت
حقوق به کارگران عملی نشده است.
 Wدر  ٩اسفند  ،٨٨به گزارش ھرانا:
وکيل کانطوری بيست روز فرصت دارد تا
نسبت به حکم صادره اعتراض کرده و
درخواست تجديدنظر دھد .اين حکم در
حالی صادر میشود که کانطوری تمام
اتھامات وارده را در دادگاه رد کرده است
و به گفته وکيل مدافع وی ھيچ دليلی دال
بر اثبات مجرميت کانطوری وجود ندارد.
 Wدر  ١٠اسفند  ،٨٨به گزارش
گزارشگران حقوق بشر ،پنج نفر از
شھروندان بھايی شيراز به نامھای ھاله
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ھوشمندی ،کيوان کرمی ،فرھام )ھادی(
معصومی ،افشين احسنيان و وحدت دانا
توسط شعبه اول دادگاه انقالب شيراز به
اتھام تبليغ عليه نظام محاکمه و ھريک به
ده ماه حبس تعزيری محکوم شدند.
 Wدر  ١٠اسفند  ،٨٨به گزارش
پارلماننيوز ،معاون مطبوعاتی وزارت
ارشاد در تماس با الياس حضرتی
مديرمسئول روزنامه اعتماد ،خبر از
توقيف روزنامه اعتماد داد.
به گزارش پارلماننيوز ،به گفته
محمدعلی رامين روزنامه اعتماد توقيف
موقت شده است و میبايست دادگاه
مطبوعات درباره تخلفات اين روزنامه
تصميمگيری نھايی را انجام دھد.
 Wدر  ١٠اسفند  ،٨٨به گزارش پايگاه
اطالع رسانی دادسرای عمومی و انقالب
تھران ،حكم محكوميت  ٩نفر ديگر از
عوامل روز عاشورا توسط دادگاه انقالب
اسالمی تھران صادر شد .در احكام
صادره ،يك نفر از محكومين به اعدام و
ھشت نفر ديگر به تحمل حبس تعزيری
محكوم شدهاند.
 Wدر  ١٠اسفند  ،٨٨به گزارش فردا ،به
استناد تحقيق انجام گرفته ،ميانگين سنی
دختران روسپی بين  ١٢تا  ٢۵سال
تخمين زده شده .در تابستان آمار اين
زنان افزايش می يابد و کمترين ميزان
فحشا در اسفند ماه است.
دکتر امان ﷲ قرايی مقدم ،جامعه
شناس و استاد دانشگاه ،گفته است :در
ايران اين پديده در حال گسترش است.
مطالعات نشان می دھد که سن فحشا به
 ١٠سال کاھش يافته و دختران جوان که
به تازگی وارد اين کار شده اند بيشترين
تعداد آنھا را تشکيل می دھند.
اين آسيب شناس در تبيين علل شيوع
فحشا در کشور می گويد :مھمترين عامل
بروز فحشا فقر و ناتوانی زنان در تامين
مايحتاج اوليه زندگی شان است .طالق و
نابسامانيھای خانوادگی ،افزايش حاشيه
نشينی و مھاجرت  ،بی سوادی و ناآگاھی
و اعتياد از جمله عوامل افزايش پديده
فحشا است .زنان به دليل پايين بودن
سطح آگاھی و عدم تکوين شخصيت و
تلقين پذيری در اين زمينه آسيب پذير تر
ھستند .ھمچنين پديده زنان خيابانی زاييده
فرار دختران و زنان از خانواده است و
عمده ترين عامل فرار زنان و دختران به
نابسامانی ھای زندگی و خانوادگی باز می
گردد و اين نابسامانی فقط نابسامانی
اقتصادی نيست.
 Wدر  ١٠اسفند  ،٨٨به گزارش فارس،
نشريه ايراندخت به مدير مسئولی ،محمد
حسين كروبی از سوی ھيئت نظارت بر
مطبوعات لغو مجوز شد.
Wدر  ١٠اسفند  ،٨٨به گزارش جرس،
نيروی انتظامی تھران بزرگ تعداد
بازداشت شدگان روز  ٢٢بھمن در تھران
را رقم "بيست ھزار نفر" شمارش کرده
است.
اين رقم به گزارش خبر نگاران جرس،
عين آمار رد و بدل شده بين نھادھای
سرکوب اعم از نيروی انتظامی ،سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،سازمان بسيج،
واواک و ديگر نھادھای ذی ربط است.
 Wدر  ١١اسفند  ،٨٨به گزارش پايگاه
خبری سفير ٣۵٠ ،نفر از کارگران شرکت
چينی البرز در اعتراض به پرداخت نشدن
 ٩ماه حقوق و مزايای خود تجمع کردند.
آنھا در يکی از بلوارھای اصلی جاده
قزوين به شھرک صنعتی البرز را به
مدت بيش از يکساعت مسدود کردند.
 Wدر  ١١اسفند  ،٨٨به گزارش پويا
خبر ،ماموران واواک اعالم کرده اند،
جعفر پناھی ھمراه يک گروه از بازيگران
سينما و عوامل فنی ،بدون داشتن مجوز

در منزل مسکونی خود در حال ساخت
فيلمی درباره حوادث مربوط به انتخابات
اخير بوده اند.
سولماز پناھی فرزند جعفر پناھی به
عنوان بازيگر و ابراھيم غفوری و ايمان
غفوری به عنوان فيلمبردار و دستيار
فيلمبردار دستگير شده اند اما ماموران
واواک ھيچگونه توضيحی در مورد علت
دستگيری ھمسرجعفر پناھی و ساير
بازداشت شدگان نداده اند.
در  ١١اسفند  ،٨٨به گزارش ايلنا،
تھران
انقالب
عمومي
دادستان
درخصوص علت بازداشت جعفر پناھي
اظھار داشت :بازداشت ايشان به دليل
ھنرمند بودن نبوده و جنبه سياسي نيز
ندارد!؟
در  ١١اسفند  ،٨٨به گزارش پويا
خبر ،ساعت  ٢٢بيش از  ٢۵تن از
ماموران واواک ،به منزل مسکونی جعفر
پناھی ،کارگردان صاحب نام ايرانی،
يورش بردند.
تفتيش منزل جعفر پناھی تا ساعت
 ٣:٣٠بامداد امروز سه شنبه به طول
انجاميد و پس از آن ماموران وزارت
اطالعات آقای پناھی را به ھمراه
ھمسرش طاھره پناھی و دخترش
سولمازپناھی و حدود  ١٢تن از دوستان
و ميھمانانی که منزل ايشان بودند ،با
مقدار زيادی از وسايل و مدارک به مکانی
نامعلوم منتقل کردند.
 Wدر  ١٢اسفند  ،٨٨به گزارش ھرانا:
حکم پيمان عارف روزنامه نگار و فعال
دانشجويی بازداشت شده در ھفته نخست
بعد از انتخابات توسط شعبه  ٢۶دادگاه
انقالب تھران صادر شد .وی جھت ابالغ
حکم از اوين به دادگاه آورده شد و در
رای صادره وی با برائت از اتھام
عضويت در گروھھای بر انداز ،به جھت
اتھام فعاليت تبليغی عليه نظام به يکسال
حبس تعزيری و به جھت اھانت به رئيس
جمھور )محمود احمدی نژاد( به تحمل
 ٧۴ضربه شالق محکوم شد.
 Wدر  ١٢اسفند  ،٨٨به گزارش
خبرنگار ھرانا ،دکتر حسام فيروزی در
حالی که ھمسر و فرزندش در منزل
خانواده عليرضا فيروزی حضور داشتند،
پس از مراجعه به منزل خود توسط ١۵
نفر از ماموران امنيتی بازداشت شد.
 Wدر  ١٢اسفند  ، ٨٨به گزارش فعالين
حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،آقای
ھمايون جابری  ٣٣ساله از اعضای
سنديکای شرکت اتوبوس رانی تھران و
حومه بدليل اينکه قصد شرکت در
گراميداشت روز جھانی کارگر در سال
جاری را داشت به شعبه  ١۴دادگاه
انقالب تھران فراخوانده شد .نماينده
دادستان اتھاماتی مانند ،اقدام عليه امنيت
ملی و اقدام عليه نظام را به او نسبت داد.
ھمچنين آقای غالمرضا خانی عضو
ديگر سنديکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تھران و حومه روز شنبه
 ١٠اسفند ماه بدليل گراميداشت روز
جھانی کارگر به دادگاه فراخوانده شد ولی
جلسه دادگاه او برای زمان نامشخصی به
تعويق افتاد.
Wدر  ١٢اسفند  ،٨٨به گزارش ميزان،
حسين شاه حسينی و سخنگوی ھيات
امنای احمد آباد )مزار دکتر مصدق( با
اعالم اينکه مطابق رويه سالھای اخير از
مدتھا قبل در نامه ھايی به فرمانداری
نظرآباد و استانداری تھران زمان و
برنامه مراسم چھل و دومين سالگرد
درگذشت رھبر نھضت ملی ايران را ارائه
کرديم ،افزود :تمام نھادھای مورد مراجعه
پاسخ نھايی را به روز سه شنبه موکول
نمودند و در نھايت در مراجعه روز سه
شنبه ،من به اتفاق محمود مصدق نماينده

خانواده دکتر مصدق به بخشداری نظرآباد
از مخالفت شورای تامين استان با
برگزاری ھرگونه مراسمی در قلعه احمد
آباد خبر دادند.
 Wدر  ١٢اسفند  ،٨٨به گزارش کميته
گزارشگران حقوق بشر ،نويد خانجانی،
فعال مدنی ،در منزلش در اصفھان،
بازداشت شد ٧.تن از ماموران امنيتی با
حضور در منزل اين فعال مدنی ،ضمن
تفتيش منزل و ضبط وسايل شخصی وی
از جمله کامپيوتر اقدام به بازداشت او
کردند.
 Wدر  ١٢اسفند  ،٨٨به گزارش ندای
سبز آزادی ،حکم اعدام محمدامين وليان
عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی
دانشگاه دامغان تأييد شد .در پرونده اين
دانشجوی  ٢٠ساله محکوم به اعدام به
سخنان آيتﷲ مکارم شيرازی در
خصوص محارب بودن حرمتشکنان روز
عاشورا استناد شده است و اين سخنان به
عنوان يک فتوای شرعی تلقی گشته و بر
اساس آن حکم اعدام صادر گشته است و
در دادگاه تجديد نظر تاييد شده و ھر لحظه
امکان اجرای آن وجود دارد.
اما مکارم شيرازی دادن چنين فتوائی
را تکذيب کرده و صانعی نيز گفته است:
مخالفان رژيم محارب نيستند زيرا از خود
دفاع واجب می کنند.
 Wدر  ١٣اسفند  ،٨٨به گزارش ايلنا،
تعدادی از کارگران کارخانه ريسندگی-
بافندگی سيمين اصفھان در اعتراض به
عقب افتادن دريافت حقوقشان روبروی
استانداری اصفھان تجمع کردند.
 Wدر  ١٣اسفند  ،٨٨به گزارش ھرانا:
در تاريخ  ١٠اسفند ماه ،ساعت  ٨شب
مأموران امنيتی در گروه ھای  ٧الی ٨
نفره به منازل  ۵خانواده بھايی در
شھرستان مرودشت شيراز مراجعه و پس
از تفتيش منازل ،تعدادی از آن ھا را
بازداشت کردند .فرحناز آشنايی ،طيبه
فالح ،جھانبخش بذرافکن ،حسن بذرافکن
و نوذر فالح بازداشت شده و برخی از
وسايل شخصی آنھا را ضبط کردند.
 Wدر  ١٣اسفند  ،٨٨به گزارش ھرانا،
مھندس رسول ايمان زاده ،از اصالح
طلبان استان آذربايجان شرقی و عضو
ستاد مھندس موسوی در اين استان روز
دوشنبه ،به اتاق  ٣٧زندان تبريز ،متعلق
به واواک ،احضار و سپس بازداشت شد.
 Wدر  ١٣اسفند  ،٨٨به گزارش
ايسکانيوز ،دادگستری خوزستان گفته
است :حکم قطع عضو »شوقی  -ز« پس
از طی مراحل قانونی و شرعی در محل
زندان »کارون« اھواز به اجرا درآمد .وی
با توجه به مدرک ھای موجود ،محارب
بود و حکم سنگين بر اساس مبارزه قاطع
با مجرمان خطرناک اجرا شد.
 Wدر  ١۴اسفند  ،٨٨به گزارش نصور
نقی پور ،وبالگ نويس و فعال حقوق بشر
از سوی ماموران امنيتی در قزوين
بازداشت و به تھران منتقل شده است.
 Wدر  ١۴اسفند  ،٨٨به گزارش ھرانا،
مجتبی گھستونی ،مسئول سابق کميته
ميراث فرھنگی مجموعه فعاالن حقوق
بشر در ايران ،روزنامه نگار ،عضو
فدراسيون بينالمللي روزنامه نگاران،
سخنگوی سخنگوی انجمن دوستداران
ميراث فرھنگی )تاريانا( در  ١٢اسفند ماه
توسط نيروھای امنيتی در منزل شخصی
خود در شھر اھواز بازداشت و به نقطه
نامعلومی منتقل شد.
 Wدر  ١۵اسفند  ،٨٨به گزارش ھرانا،
پنج جوان کرد اھل روستای نگل از توابع
مريوان به نام ھای "ھوشيار احمدی،
بھمن سعيدی ،جھانبخش احمدی ،سيروان
محمودی و سيوان رحيمی" که در اواخر
زمستان سال گذشته در روستای نگل
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توسط نيروھای امنيتی دستگير شده
بودند ،در طی ھفته گذشته از سوی شعبه
يک دادگاه انقالب سنندج به رياست قاضی
بابايی ھر کدام به اتھام " اقدام عليه
امنيت ملی " به  ۶سال زندان محکوم
شدند.
 Wدر  ١۵اسفند  ،٨٨به گزارش آفتاب،
کميته انضباطی دانشگاه آزاد زاھدان ۴
نفر از اين دانشجويان را به يک ترم
محروميت از تحصيل بدون احتساب
سنوات و  ٣نفر ديگر را به توبيخ کتبی
محکوم کرده است.
 Wدر  ١۵اسفند  ،٨٨به گزارش پويا
خبر از تھران ،جعفر پناھی و محمد رسول
اف در بند  ٢٠٩زندان اوين بسر می
برند .مھدی پورموسی ،مدير توليد فيلم
جديد جعفر پناھی که نامش در ليست آزاد
شدگان چھارشنبه شب ديده شده بود
ھمچنان در زندان اوين در بندی غير از
بند  ٢٠٩در بازداشت است.
 Wدر  ١۶اسفند  ،٨٨به گزارش
پارلماننيوز ،حدود  ۵٠٠نفر دانشجويان
كاردانی فنی و حرفهای در اعتراض به
حذف مقطع كارشناسی ناپيوسته برای
فارغالتحصيالن سازمان فنی و حرفهای
در دانشگاهھای دولتی ،در مقابل مجلس
تجمع كردند .شعارھای دانشجو میميرد
ذلت نمیپذيرد ،حتی اگر بميريم حق خود
را میگيريم ،پول نداريم چكار كنيم
دانشگاهرو رھا كنيم« سر میدادند.
 Wدر  ١۶اسفند  ،٨٨به گزارش ميزان:
مھندس عماد بھاور رئيس شاخه جوانان
و عضو دفتر سياسی نھضت آزادی ايران
و ستاد  ٨٨پس از مراجعه به دادگاه
انقالب بازداشت شد.
 Wدر  ١۶اسفند  ،٨٨به گزارش کميته
گزارشگران حقوق بشر ،درسا سبحانی،
فعال کمپين يکميليون امضا و فعال حق
تحصيل ،در منزلش در ساری بازداشت
شد.
Wدر  ١۶اسفند  ،٨٨به گزارش ميزان،
امير حسين کاظمی ،عضو شاخه جوانان
نھضت آزادی ،ديروز و در پی احضار به
دفتر پيگيری ھای وزارت اطالعات
بازداشت شد .او وبالگ با مردم را اداره
می کرد.
 Wدر  ١۶اسفند  ،٨٨به گزارش ايلنا،
دادستان تھران عباس جعفری دولت آبادی
گفته است:حدود ٢۵٠فقره از پرونده
بازداشت شدگان روز عاشورا منجر به
صدور كيفرخواست شده است.
 Wدر  ١٧اسفند  ،٨٨سيد محمدعلي
موسوي رئيس كل دادگستري آذربايجان
غربي از بازداشت و كشته شدن تعدادي از
اعضاي گروه پژاك در راستاي پروندهي
ترور دادستان خوي خبر داد.
تعداد ديگر از اعضاي اين گروه در
زمان اجراي دستورات دستگاه قضايي
توسط ماموران در حين درگيري كشته
شدند .رھبر اين گروه نيز در آلمان ،توسط
مأموران آلمانی دستگير شد.
 Wدر  ١٧اسفند  ،٨٨بھمن احمدی
امويی ،روزنامه نگار و تحليل گر مسايل
اقتصادی در دادگاه تجديد نظر شعبه ۵۴
به  ۵سال زندان محکوم کرد.
 Wدر  ١٧اسفند  ،٨٨به گزارش
خبرگزاری ھرانا  ،محمد اوليايی فر وکيل
پايه يک دادگستری و از مسئوالن سابق
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران در
پی احضار به دادگاه انقالب جھت اجرای
حکم بازداشت شد.
 Wدر  ١٧اسفند  ،٨٨به گزارش
ادوارنيوز ،حجت منتظری فعال سابق
دانشجويی نيمه شب سيزدھم اسفند ماه به
دليل نامشخصی درمنزل شخصی اش در
کرج بازداشت شد.
 Wدر  ١٧اسفند  ،٨٨به گزارش مدرسه
فمينيستی ،سيمين بھبھانی که به دعوت
شھرداری پاريس برای برگزاری روز
جھانی زن عازم فرانسه بود توسط
نيروھای امنيتی ممنوع الخروج شد.
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بررسی تجربه انقالب  ۵٧از آن جھت
اھميت دارد که جنبش آزاديخواھانه مردم
ايران بعد از تقلب انتخاباتی خرداد ١٣٨٨
ھمان خواست ھای سياسی و اجتماعی را
مطرح می کند که در انقالب  ۵٧بدنبال آن
بودند و اجرا نشدند .درد مشترک مردم
اين است که ھمواره حقوق شان پايمال
ميشود و اساسا ً صاحب حقی نيستند .زيرا
ھمواره تا به امروز نخبگان سياسی
خواستار حاکميت بر مردم بوده اند و نه
حاکميت مردم بر سرنوشت خويش .ھمين
امروز ھم وقتی موشکافانه به تحليل ھا
و گفتار بسياری از سياسيون نظر
بياندازيم مالحظه خواھيم کرد که عليرغم
گفتمان دمکراسی خواھی آنان ،کمتر به
اين موضوع در گفتارشان برخورد می
کنيم که حق حاکميت از آن مردم است و
وظيفه مردم اجرای اين حق است .زيرا
گذار به دمکراسی از اين طريق صورت
می گيرد.
مردم در انقالب  ۵٧چه می خواستند؟
در جنبش ھمگانی فعلی چه ميخواھند؟
آزادی و استقالل ھمه جانبه و رسيدن به
عدالت اجتماعی ،ھمانی است که مردم می
خواستند و می خواھند .اگر امروز مردم
در جنبش اند بدين خاطر است که خواسته
ھای سياسی آنان يعنی استقالل و آزادی و
شرکت شان در حاکميت سياسی عملی
نشده است.
ريشه مشترک تمام جنبش ھای مردم از
انقالب مشروطيت تا به امروز ھمين درد
مشترک است .يعنی عدم رسيدن به عدالت
اجتماعی و خواستھای سياسی ) آزادی
بيان انديشه ،آزادی احزاب و تجمعات،
آزادی قلم و نشريات ،قانون گرائی و
حقوق مداری ،آزادی رشد استعدادھا
و .......و داشتن قانون اساسی که بر فراز
آن حاکميت جمھور مردم نوشته شده
باشد( می باشد .پس ايرانيان ،اين
عاشقان خاک کشور خود تا زمانيکه به
خواسته ھای خويش نرسند و به آنان
جامه عمل نپوشانند به جنبش خود برای
رھائی از استبداد و برپائی حاکميت خود
برای تعيين سرنوشت خويش ادامه
خواھند داد.
واقعيت اين است در باز سازی استبداد بعد
از انقالب  ۵٧ھم مردم نقش داشته اند و
ھم تحصيل کرده ھا.
نقش مردم :ھمانطوريکه گفته شد مردم
ايران برای استقالل ،آزادی و عدالت
اجتماعی بپا خاستند ،اما استبداد ارمغانی
بود که بعد از انقالب نصيب مردم شد.
چرا؟ اگر بين آن چه مردم می خواھند و
آن چه در عمل اتفاق می افتد تفاوت وجود
داشته باشد ،در برابر اين سئوال قرار می
گيريم که اين شکاف را چطور و چگونه
بايد توضيح داد؟ .آيا خواسته ھای ما
توھم بوده است؟ اگر آنھا خصوصيت
توھم داشته اند ،بايد پرسيد که چنين
توھمی اتفاقی و بعلت نادانی ما است ،يا
کارکرد مشخصی در حيات اجتماعی ما
دارد؟ .در اين صورت بايد علت اجتماعی
آنرا جستجو کرد .نگارنده تالش نموده
است در سری مقاالتی به آن پاسخ گويد
) .(١اگر خواسته ھای مردم خصوصيت
توھم نداشته اند و واقعی بوده اند ،پس
بايد پرسيد اشکال در کجا بوده است که
خواسته ھای بحق ما جامه عمل نپوشيده
اند؟ .خواسته ھای مردم زمانی برآورده
ميشوند که نگرش مردم در مورد استقالل
و آزادی و حاکميت خود بر سرنوشت
خويش نگرشی روشن و بدون ابھام باشد.
اگر نگرش ما از آزادی و دمکراسی
نگرشی نارسا باشد ،مسلما ً دوباره اشتباه
خواھيم کرد و فريب آنانی را خواھيم
خورد که می خواھند بر ما مردم ايران
حاکميت کنند .مردم بايد بدانند آزادی حق
آنان است و وظيفه دارند اين حق را به
اجرا در آورند تا به دمکراسی برسند.
بعد از انقالب  ۵٧شايد مردم نمی دانستند
و يا فراموش کرده بودند که آزادی جزء
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حقوق ذاتی شان است و در انسان اين
استعداد نھفته شده است که خود وظيفه
دارد از حقوق و آزادی خود صيانت کند.
غفلت از اين حق و توانائی باعث ميشود
تا ديگران برای او تصميم بگيرند و بر
سرنوشت او حاکم گردند .اگر مردم قدرت
تصميم گيری را از دست بدھند و کسی
بجای آنان تصميم گيرنده شود ،در اين
حالت فرد تصميم گيرنده مردم را وسيله
رسيدن بقدرت خود می سازد و در اين
فرمول ،مردم ميشوند برده قدرت کسی که
بجای آنان تصميم می گيرد .بدرستی
رابطه زير سلطه و سلطه گر از اينجا
ناشی ميشود .سلطه گر فرمان می راند و
زير سلطه بايد از او اطاعت کند .در حيطه
استبداد ،اطاعت يکی از عناصر بنيادين
ساختار زندگی اجتماعی است و در ھمين
جا است که اطاعت اجباری است و يکی
از عوامل تعيين کننده رفتار انسان
محسوب ميشود .ھرگاه تاريخ طوالنی
استبداد در ايران را مطالعه کنيم ،مشاھده
خواھيم کرد که چه جناياتی در سرزمين
مان بعنوان اطاعت از مافوق و يا فرامين
مستبدين صورت گرفته است و چگونه
بخشی از مردم بنام اطاعت از فرامين شاه
نماد سلطنت و روحانيون نماد دين شريک
جنايات آنان بوده اند و يا حتی با سکوت
معنی داری بنام اطاعت از مستبدين به
شنيع ترين اعمالی دست يازيده اند و
شريک جرم آنان شده اند .اين انسانھا
ھيچگاه از خود سئوال نمی کنند که آيا از
فرمان و يا اطاعتی که با وجدان در
تناقض است بايد سر پيچی کرد يا نکرد.
استبداد از ناآگاھی انسانھا به حقوق خود
سوء استفاده می کند و آنان را به
موجودات پوچ و بی ارزشی تبديل می
نمايد و قدم به قدم به حقوق انسانی و
شھروندی انسانھا تجاوز می کند تا
سرانجام شأن انسان بودن را از آنھا سلب
نمايد .ارزش زدائی سيستماتيک از
انسان ،معيار استبداد برای توجيه رفتار
وحشيانه او با انسانھا ميشود و ھميشه
تحقيرھا و سرکوب ھا از اين زاويه
صورت می گيرد تا بدانجا می رسد که
مستبد بخود می باوراند که انسانھا اشيائی
ھستند در خدمت اميال او که در صورت
سرپيچی از اوامرش بايد مجازات و نابود
شوند.
در زمان ھيتلر يکی از ويژگی ھای
بنيادين نظام ديکتاتوری او اين بود که
انسان بايد بی ارزش تلقی شود تا او
بتواند آنان را برای رسيدن به اميال خود
قربانی نمايد .ھيتلريان طی تبليغات
گسترده عليه يھوديان بطور سيستماتيک
مردم آلمان را برای پذيرش نابود کردن
يھوديھا آماده نمودند .يھودی ھا قدم به
قدم از مقوله شھروند و ملت کنار گذاشته
شدند و سرانجام شأن انسان بودن از آنان
سلب شد تا بتوانند آنان را نابود سازند.
ھيتلريان بی ارزشی انسان را از يھوديان
آغاز کردند و با آلمانيھا ختم کردند.
بطوريکه وقتی ھيتلر مشاھده کرد جنگ
دوم جھانی را باخته است به امرای ارتش
فرمان داد کل آلمان را با خاک يکسان
سازند که خوشبختانه فرمان اين ديکتاتور
عملی نشد .خمينی ھم ھمين عمل را با
ايرانيان انجام داد و فقط در ھولوکاست
سال  ۶٧قريب  ۵٠٠٠تن را اعدام نمود.
استبداد چيزی جز اطاعت از مردم نمی
خواھد و ملتی از استبداد اطاعت می کند
که خود را ناتوان و استقالل خود را ناچيز
بشمارد و مطيع شخص ديگری شود و
اختيار خود را به آن شخص واگذار کند و
با خويشتن بيگانه شود و به ابزاری مبدل
گردد تا اميال ديگران را برآورده نمايد.
چنين مردمی ديگر بر سرنوشت خويش
کنترلی ندارند و تابع قدرتی می شوند که
حتی شأن وشخصيت آنان را مورد تمسخر
قرار می دھد .ھيچ چيز غم انگيز تر از
اين نيست که انسانی بر سرنوشت خود

کنترل نداشته باشد و در موقعيتی قرار
گيرد که توانائی ھای خود را از دست دھد
و خوار و زبون گردد .چنين مردمی قادر
نخواھند بود مانع نابودی خويش شوند.
در نتيجه مردمی توانا ھستند که استقالل
داشته باشند تا تصميم بگيرند و آزاد
باشند تا تصميم خود را به اجرا در
بيآورند و خود رھبر خود باشند .بدون
آزادی ،انسان قادر نخواھد بود قوه
رھبری خويش را بدست گيرد و حاکميت
خود را برای رسيدن به دمکراسی بنا
سازد.
در انقالب  ۵٧اکثريت قريب به اتفاق
مردم ايران با سپردن رھبری خويش به
خمينی چنان از او اسطوره ساختند که او
را در ماه يافتند .آنان چنان به خمينی و
رھبری او باور داشتند که فکر می کردند
خمينی می تواند از حقوق و آزاديھای
آنان صيانت کند و حاکميت آنان را مستقر
سازد .خمينی از اعتماد مردم سوء
استفاده کرد و به محض ورودش به ايران
اولين کودتا را بر عليه مردم در بھشت
زھرا انجام داد که گفت » من خودم می
زنم تو دھن اين دولت ،من خودم دولت
تعيين می کنم و من خودم .(....بعد از اين
سخنرانی اندک اندک شرايط را برای پياده
کردن تفکر مستبدانه خود و جامه عمل
پوشاندن بدان آماده کرد و پی در پی کودتا
بعد از کودتا بر عليه مردم و رقبای خود
انجام داد.
اکنون مردم ايران بعد از گذشت  ٣١سال
از انقالب ،مجدداً برای رسيدن به خواست
ھای سياسی خود به جنبش برخاسته اند و
اگر اينبار ھم جوانان وطن ما اختيار خود
را بدست رھبران بدھند و حق تصميم و
رھبری خود را ناديده بگيرند ،صد در صد
بھمان بالئی مبتال ميشوند که پدرانشان
مبتال شدند .علی الخصوص آنانی که
زمانی حامی واليت فقيه و اسالم ناب
محمدی بوده اند و برای تثبيت استبداد
دينی در حد بضاعت شان از ھيچ کوششی
دريغ نورزيده اند و امروز ھر کدامشان با
طرحی جديد از قبيل مطالبات حداقلی در
چارچوب نظام و يا اصالح نظام و برگشتن
به دوران "طالئی امام" و تقسيم ايرانيان
به ديندار و بی دين و دمکراسی دينی و
سکوالريزم سياسی و فلسفی و ....دارای
ھمان ذھنيت سياسی اند که قبالً بوده اند و
امروز برای وجه المصالحه کردن جنبش
آزادی خواھانه مردم از بده بستان کردن
با قدرت سخن می رانند.
اگر نمی خواھيم استبداد به زندگی مان
برگردد ھيچ چيزی را نبايد مجدداً تجربه
کنيم وقتی که يک بار آنرا تجربه کرده ايم
و نتيجه اش با زندگيمان ناسازگار بوده
است .حتی اگر از مجرای دين و سنت و
اعتقاد بما رسيده باشد .بنا بر اين مبنا،
شرط بنيادين برای رسيدن به آزادی شک
مداوم و پی در پی به افرادی است که
امتحان خود را قبالً پس داده اند.
نقش تحصيل کرده ھا :تحصيل کرده ھای
ايران ،عمدتا ً متعلق به طبقه متوسط بودند
که پس از انقالب سفيد شاه و بويژه
افزايش قيمت نفت ،رشد کردند .و از
آنجائيکه در به سرانجام رساندن انقالب
 ٢٢بھمن شرکت داشتند بعد از انقالب ۵٧
سھم سياسی خود را از قدرت طلب می
کردند .بعد از انقالب دو جريان ايجاد شد
که خواسته ھای مردم را ناديده گرفتند:
يکی جريان خمينی و دستيارانش بودند که
شروع کردند به دسته بندی مردم بعنوان
مکتبی و غيرمکتبی) خودی و غيرخودی(
و جريان ديگر تحصيل کرده ھای انقالبی
شرکت کننده چپ مارکسيستی و چپ
مذھبی که در حاکميت حضور نداشتند و
ھر کدام به شکلی و با ھدفھای متفاوت
و شيوهھای خاص خود در پی قدرت
بودند .اين نيروھا ھدف و خواسته ھای
متفاوتی را دنبال میکردند .بخش مھمی از
آنان اصوالً مخالف جدی استقرار
جمھوری پارلمانی در کشور بودند .اما
خمينی و سر سپردگان اش ،با بھرهگيری
از ارگانھای حکومتی و ايجاد ارگانھای
جديد سرکوب ،تمامی نيروھای مخالف اما
پراکنده و نا متحد خود را به نوبت از سر

راه خود برداشتند .در چگونگی استقرار
جمھوری واليت فقيه ،خطاھا وضعفھای
اين بخش از نيروھای انقالبی در ھمان
يکی دو سال اول پيروزی انقالب ،نقش
برجستهای دارد که اين مطلب خود می
تواند موضوع مقاالت و رساله ھای
متعددی شود.
ھر دو جريان فوق در پی قدرت بودند تا
حاکميت خود را بر مردم تحميل کنند .ھر
دو بصورت دسته ھای قدرت طلب به
رقابت برخاستند که در اين رقابت خمينی
برنده نھايی شد .اگر در اين رقابت ھم
افرادی مثل آقايان سنجابی ،طالقانی،
بازرگان ،بنی صدر ،سامی ،داريوش
فروھر و ديگرانی پيدا شدند که تالش
داشتند بر حاکميت ملت تکيه کنند و از
آزاديھای بدست آمدۀ انقالب دفاع نمايند،
متاسفانه اندک بودند يا به ناگھان مثل
آقای سنجابی مرتد محسوب شدند و از
گردونه بيرون انداخته شدند و يا مثل دکتر
سامی سر به نيست شدند.
بعد از انقالب ھر گروه و دسته ای برای
رسيدن به قدرت راه حل خود را داشتند و
کوشش رھبران اين دو جريان بر آن بود
تا درستی راه حل خود را بھر نحوی به
ثبوت برسانند .وقتی افراد راه حل مسائل
را قدرت بدانند و تسخير قدرت سياسی را
محور کار خود قرار دھند بالنتيجه آن
دسته و افرادی پيروز ميشوند که در
جامعه قوی تر ھستند .برای قوی شدن ھر
گروه بايد تالش کند ارگان ھای موجود در
جامعه را در انحصار خود در آورد و يا
ارگانھای جديدی را جايگزين ارگانھای
قديمی سازد تا سلطه خود را بر جامعه
تحميل نمايد .بر خالف ادعاھای برخی از
ياران قديم خمينی که خود بعد از انقالب
 ۵٧در خدمت استبداد فراگير او قرار
گرفتند و عامل سرکوب و خشونت بر
عليه مردم شدند .اين انقالب نيست که
خشونت می آورد اين قدرت طلبانند که
برای تسخير قدرت خشونت را در جامعه
رواج می دھند .انقالب بر اساس شرايط
اجتماعی صورت می گيرد ولی خشونت
وسيله ايست که توسط زورمداران بکار
گرفته ميشود .اگر در تاريخ برخی از
انقالبات به خشونت کشيده شده اند ،بدين
خاطر است که رھبران اکثر اين انقالبات،
ايدئولوگ ھا و سياسيونی بوده اند که
تسخير قدرت سياسی را محور کار خود
قرار داده اند.
از آنجائيکه سر سپردگان و ياوران خمينی
قصد داشتند ايدئولوژی و تعلقات دينی
خود را پياده نمايند و قدرت سياسی را
کامالً تسخير کنند در پيروی از کالم
خمينی که ھمه بايد خفه شوند بناچار می
بايستی سپاه پاسداران و کميته تشکيل می
دادند تا در مردم رعب و وحشت ايجاد
نمايند ،شبانه به خانه ھای مردم يورش
می آوردند و مخالفين را دستگير می
کردند ،کتابھا را به آتش می کشيدند ،بر
روی زنان اسيد می پاشيدند تا روسری بر
سر نھند ،تجمعات دگر انديشان را به خاک
و خون می کشيدند ،بر عليه معماران
انقالب کودتا می کردند ،قلم ھا را می
شکستند و زبان ھا را از حلقوم بيرون می
آوردند ،با بستن دانشگاه ھا اساتيد را
اخراج می کردند و در پی آن مغزھا و
جوانان را از کشور فراری می دادند و
مخالفين خود را به بدترين فرمی شکنجه
می کردند و سپس اعدام می نمودند .در
سال  ۶٠تا  ۶٢بيش از  ٢٠٠٠نفر را و
در سال  ۶٧در طی چند روز قريب پنج
ھزار نفر را به جوخه ھای اعدام سپردند.
ياران و چماقداران خمينی که فکر کرده
اند حافظه تاريخی ايرانيان کوتاه است بعد
از اينھمه خيانت به ملت شريف ايران،
امروز فرياد می زنند انقالب بد است چون
خشونت می آورد .آنان شھامت ندارند
بگويند ما بد بوديم که بر عليه مردم ايران
و مخالفين خود ارعاب و خشونت را بکار
برديم تا آسانتر استبدادمان را برھبری
خمينی مستقر سازيم .تو گوئی مردم در
انقالب شرکت کرده بودند تا ديو چو
بيرون رود ديو ديگری را بجای او
بنشانند.
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اين عاملين باز سازی استبداد بودند که
شعور و عقل مردم را ناچيز انگاشتند و
برای بازسازی استبداد و ديکتاتوری بر
عليه مردم خشونت بکار بردند زيرا راه
حل رسيدن به قدرت فقط بکارگيری زور
است و زور خود خشونت است .بدين
جھت خمينی و يارانش برای فراگير کردن
استبداد خود خشونت را سرلوحه کار خود
قرار دادند تا مردم را مرعوب نمايند و
رقبای خود را يکی پس از ديگری حذف و
نابود کنند.
پس بايد جستجو کرد و به شناخت بانيان
و عوامل بازسازی استبداد پرداخت و
فھميد که چگونه انقالبی که پيروزمندانه
به پايان رسيد نتوانست پيروزمندانه به
خواسته ھای مردم جامه عمل بپوشاند.
چگونه انقالبی که ھدف اش تغيير بود،
خود تغيير مسير داد .مگر خمينی در
پاريس قول آزاديھا را در مقابل تمام دنيا
و خبرنگاران به مردم ايران نداد؟ .او
وعده داد که برای استقرار آزاديھا تالش
خواھد کرد تا مردم ايران در کشوری آزاد
و آباد زندگی کنند .مگر خمينی در پاريس
از حکومت بی قانون شاه ايراد نگرفت و
نگفت که ما می خواھيم حکومت قانون
بيآوريم؟ .حکومت قانون ،حکومتی است
که در آن حقوق شھروندان معين شده و
آن حقوق از طرف حکومت مورد حمايت
قرار می گيرد و از طريق قانون محترم
شمرده ميشود .خمينی چنين نکرد ،او به
مردم دروغ گفت و حقوق مردم را نا ديده
انگاشت و آنان را يکی پس از ديگری
پايمال ساخت تا استبداد دينی خود را
برقرار سازد.
در اين راه برخی از تحصيکرده ھای
مجذوب قدرت ،حول او جمع شدند و در
بازسازی استبداد بعد از انقالب  ۵٧به او
ياری رساندند و بعنوان ستون پايه ھای
قدرت استبداد ،در ايجاد استبداد مذھبی
نقش بسزائی ايفا کردند .ملت ايران که
برای دست يافتن به استقالل و آزادی و
عدالت اجتماعی بر عليه رژيم شاه به پا
خاسته بود ،بار ديگر استبداد بر او حاکم
شد و گرفتار استبدادی بمراتب شنيع تر و
جانی تر از استبداد پيشين گرديد .بعد از
انقالب  ۵٧ايرانيان عالوه بر ستم
سياسی پيشين ،گرفتار استبداد در تمامی
جھات زندگی از جمله پوشاک ،تفريحات،
جنسيتی ،فرھنگی و اجتماعی ميشوند.
جنبش کنونی مردم ايران اگر بدنبال
برقراری آزادی است و قصد دارد
دمکراسی را در ايران نھادينه کند ،بدون
شناخت کامل از ستون پايه ھای قدرت
نمی تواند به اھداف خود برسد .فقط با
گفتن و نوشتن در مورد آزادی و حقوق
مردم و بحث دمکراسی خواھی قادر
نخواھيم بود دمکراسی را در کشورمان
مستقر کنيم.
در انقالب  ۵٧اگر نيروھای انقالبی و
سياسيون کشورمان ستون پايه ھای
قدرت را می شناختند ھيچگاه بعد از
سرنگونی رژيم استبدادی شاھنشاھی،
ايرانيان گرفتار رژيم استبداد مذھبی نمی
شدند .استبداد مذھبی غالب شد چون عمده
نيروھای سياسی بدنبال تسخير قدرت
سياسی بودند نه برقراری آزادی و
حاکميت مردم .وقتی گفتمان حاکم بر
سياسيون يک کشور قدرت باشد نه
آزادی ،پر واضح است چيزی جز استبداد
در آن کشور پيروز نمی شود.
در گفتار آينده ،افراد ،نيروھا و ارگانھائی
که بانی اين پيروزی شدند را ذکر خواھم
کرد تا نشان دھم چرا عمالً عليرغم
پيروزی انقالب ،پيروزی از آن مستبدين
شد و نه مردم به اميد آنکه گذشته چراغ
راه آيندمان شود.
سرافراز و پيروز باشيد
Fa_rastgou@yahoo.com
 = ١رجوع شود به نشريه انقالب اسالمی
از شماره  ٧٣۴تا  ٧٣٨مقاالتی بنام
"جنبش آزاديخواھانه مردم پيروز ميشود
اگر"...
و يا آرشيو سايت اخبار روز مقاالتی با
ھمين نام از شماره  ۴تا ٨
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رضا شاه سقوط کند و محمدرضا بسلطنت
برسد ،سرنوشت ايران و دولتھا را به
خود آلوده ساخت .اشغال ايران عواقب
بسيار ناگواری در زمينه ھای سياسی،
اجتماعی و اقتصادی برای ايران ببار
آورد .مردم و روشنفکران که بين ظھور
رضا شاه و استقرار ديکتاتوری وی و نيز
سقوط وی با منافع نفتی انگلستان و
ھمچنين بين اشغال ايران با منافع نفتی
متفقين ربطی مستقيم می ديدند ،به اھميت
نفت پی برده و چون نفت و امتيازات
مربوط بدان به مثابه اھرم اصلی نضج و
شکل گيری استبداد داخلی ھمراه با
حضور استعمار در وطن تجلی کرد ،بحث
بر سر لزوم ملی کردن صنعت نفت در
مجلس نيز باال گرفت و ايده ملی کردن
صنعت نفت به پيشنھاد شادروان دکتر
حسين فاطمی و پيگيری سرسختانه دکتر
محمد مصدق ،بدل به يکی از بزرگترين
جنبشھای اجتماعی ايران معاصر گشت.
تا پايان دوره قاجار ،دولتھا سياست
موازنه مثبت را اتخاذ می کردند يعنی
چنانچه امتيازی به انگلستان داده ميشد
در مقابل امتيازی ھم به دولت شوروی
داده می شد ،تا در واقع موازنه مثبتی بين
آنھا برقرار شود! از کودتای رضا خان
ببعد ،موازنه مثبت يک طرفه بقصد در
حصار قرار دادن رژيم جديد ،روسيه
برقرار شد .بدينسان ،ايران نه در ظاھر و
نه در باطن دارای استقالل نبود .اما دکتر
محمد مصدق با اتخاذ سياست موازنه
منفی در راستای قطع امتياز دھی به دول
خارجی و به نفع استقالل ايران عمل کرد.
قانون  ١١آذر ١٣٢٣ضمن نفی واگذاری
امتياز به شوروی عمال امتياز نفت
انگليسيھا را نيز زير سوال برد و زمينه
ملی شدن صنعت نفت فراھم آمد.
در ارديبھشت  ،١٣٣٠مجلس برای
اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت،
قانون  ٩ماده ای خلع يد از شرکت نفت
ايران و انگليس را به تصويب رساند .به
نخست وزيری دکتر محمد مصدق ابراز
تمايل کرد و دکتر مصدق که ،از مجلس
چھاردھم بدين سو ،ھيچ فرصتی را برای
اجرای سياست موازنه منفی از دست
نداده بود ،مامور اجرای قانون ملی شدن
صنعت نفت شد.
در واقع ،دکتر محمد مصدق در دورانی
شجاعت پذيرفتن مقام نخست وزيری را
در ارديبھشت  ١٣٣٠از خود نشان داد که
کشور ما ايران ،از عوارض بسياری از
قبيل بحران مديريتی ،فقر ،قحطی
خصوصا قحطی نان و نيز اشغال توسط
قوای بيگانه ،رنج می برد .از زمانی که
در شھريور ١٣٢٠ايران توسط قوای
متفقين اشغال شد و رضا خان را از
سلطنت خلع کرده پسرش را بعلت پذيرفتن
بی چون و چرای شرايط متفقين جانشين
وی کردند ،تا  ١٢ارديبشت  ١٣٣٠که
دکترمحمد مصدق نخست وزيری را
پذيرفت ،يعنی در طول يک دھه پر تالطم،
ايران شاھد تعويض  ١١نخست وزير،
 ٣١کابينه و  ١٤٨وزير بود.
آری دکتر محمد مصدق برای پذيرفتن
اين مقام شجاعتی به تمام نشان داد .چرا
که نادرند انسانھايی که در سخت ترين
شرايط ،فرصتھای ناب را تشخيص داده و
جرات و شجاعت "طرح نو در انداختن "
را از خود بروز دھند .چنين انسانھايی می
بايستی نه تنھا از سختی ھای پيش رو
نھراسند ،بلکه با تکيه بر توانايی خود و
ملت خود ،دست و پنجه نرم کردن با
سختی ھا از خصوصيات بارز اخالقی
آنھا بشمار آيد .شجاعت نبود ترس نيست،
درايت تشخيص غلبه اميد بر ترس است.
دکتر محمد مصدق با باور به توانايی
ملتش ،با اجرای سياست موازنه منفی ،
طرحی نو در انداخت.
وی شرط قبول مسئوليت تشکيل کابينه
را در آن سخت ترين شرايط بحرانی
کشور ،تصويب طرز اجرای قانون ملی

اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون ﻧﻔﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق
شدن صنعت نفت ،قرار داد که در ٢٩
اسفند سال  ١٣٢٩به تصويب مجلس
شورای ملی رسيده بود.
دکتر مصدق پس از دريافت حکم نخست
وزيری ،در سخنانی کوتاه که از راديو
پخش شد ،ھدف خود را از پذيرفتن آن
مقام ،ملی کردن نفت دانست:
»ھم وطنان عزيز ،ھيچ تصور نمی شد
موقعی پيش آيد که به عنوان نخست وزير
به وسيله ی راديو با شما صحبت کنم و
ھيچ وقت فکر نمی کردم که با ضعف
مزاجی که دارم مسووليت چنين کار
خطيری را تقبل نمايم .قضيه ی نفت سبب
شد که من اين بار ِگران را به دوش بکشم
و اکنون تنھا خدا می داند که تا کی آن را
تحمل کنم  ...ترديد ندارم که برای قبول
اين کار و بار گرانی که به دوش گرفته ام
از بين می روم .چون مزاج من متناسب با
قبول چنين وظيفه ی مھمی نيست ولی در
راه شما جان چيز قابلی نيست و از صميم
قلب راضی ھستم که آن را فدای آسايش
شما کنم«...
پايبندی به اجرای سياستی اقتصادی
،سياسی مبتنی بر موازنه منفی يعنی
براساس اصول استقالل و آزادی و رشد،
در ھر يک از تصميمات وی و کابينه اش
نمايان است.
مصدق ،در مقام معمار ايرانی آزاد و
مستقل و آباد ،دريافته بود که بعد از ملی
شدن صنعت نفت بايستی در تغيير ساخت
زير سلطه دولت و نيز سياست اقتصادی
دولت شتاب بخرج دھد وگرنه قانون ملی
شدن صنعت نفت جز مرکبی خشک شده
بر صفحه کاغذی بيش نخواھد شد و از
محتوا خالی می گردد .وی بخوبی می
دانست وابستگی دولت در بودجه خود به
اقتصاد مسلط و وابستگی جامعه در
اقتصاد خود به بودجه دولت ،سبب
ديرپائی استبداد وابسته می شود .از اينرو
در  ٢٧ماه طول حکومتش تمامی کوشش
خود را مصرف اين امر اساسی کرد که
اقتصاد مصرف محور ايران را به
اقتصادی توليد محور بدل کند و در
آمدھای بودجه را به جای برداشت از
چاھھای نفت که در واقع باعث انقطاع
رابطه نياز دولت به ملت می گردد ،با
ماليات به مثابه برداشت از توليد ملت
جايگزين کند .تالش ارزشمند مصدق و
اعضای کابينه اش زمانی بھتر در منظر
ديد ھای واقع بين و خصوصا نسل جوان
کشور که اکنون به جنبش آزاديخواھی و
استقالل طلبی برخاسته است ،قرار می
گيرد که از شرايط اقتصادی ايران در
زمانی که وی شجاعت بدست گيری سکان
اداره سياسی -اقتصادی ايران را بخرج
داد آگاه باشند:
قانون ملي شدن صنعت نفت در  ٢٩اسفند
 ١٣٢٩در مجلس شوراي ملي به تصويب
رسيد و اداره دولت نيز در  ١٢ارديبھشت
 ١٣٣٠به دست دكتر محمد مصدق سپرده
شد و تا کودتای دولتھای خارجی به ياری
ھمدستان داخليشان در  ٢٨مرداد ١٣٣٢
زمام امور را او بر عھده داشت..
دولت انگلستان با ملي شدن نفت ايران
مخالف بود در حالي كه حكومت ھاي
بحرين ،عربستان و عراق به ترتيب ،٣٥
 ٥٦و  ٦٠سنت از بابت فروش ھر بشكه
نفت دريافت مي كردند ،دولت ايران تنھا
 ١٨سنت دريافت مي كرد..
در سال  ١٣٢٧شركت نفت ايران و
انگليس  ٣٥/٥درصد از درآمد نفت را به
صورت ماليات به دولت انگلستان٨/٧ ،
درصد را به عنوان سود به سھام داران
انگليسي باج می داد و  ٤٣/١درصد را
براي سرمايه گذاري و سود تقسيم کرده
و سھم ايران تنھا  ١٢/٧درصد بود .يعنی
در شرايطي كه دولت ايران بابت سھم
 ١٢/٧درصدي خود از عملكرد مالي
شركت نفت ايران و انگليس در سال
 ١٣٢٩مبلغ  ٢١٨ميليون تومان دريافت
مي كرد )خاطرات و تألمات صفحه .(٢٣٥

دکتر مصدق شجاعانه اجرای سياست
اقتصادی بدون نفت را برگزيد.
با انجام خلع يد ،تحريم دولت انگلستان
با خروج  ١٠٠نفتكش انگليسی از آب
ھاي جنوب ايران شروع و با اعزام كشتي
جنگی موريس به خليج فارس ،انگلستان
عمال مانع صدور نفت ايران شد.
بھنگام ملی شدن ،بدھی شرکت نفت
به ايران ٥٠ ،ميليون ليره بود .دولت
انگلستان تمامي ذخاير ارزی ايران در
انگلستان را بلوكه كرد و آمريكايی ھا را
متقاعد كرد كه دولت مصدق حامي منافع
آمريكا در منطقه نخواھد بود .آمريكايي ھا
نيز از خريد نفت ايران خودداری كردند و
از كمك مالی به ايران خودداری ورزيدند.
عالوه بر آن ،بررسی تحوالت اقتصادی
سال ھاي  ١٣٢٥تا  ١٣٣٠نشان مي دھد
كه ھزينه بودجه دولت در سال ١٣٢٥
معادل  ٦٠٩ميليون تومان بود و با كسری
 ٦٣ميليون تومانی ) ١٠درصد كسری
بودجه( مواجه بود .اين كسری بودجه در
سال  ١٣٢٦بعلت کاھش ارزش ﷼ در
برابر ليره و افزايش ھزينه ھای نظامی و
دولتی حاصل از خروج نيروھای اشغالگر
و متفقين ،به  ٢٥٦ميليون تومان
افزايش يافت .با قطع فروش نفت ،درآمد
دولت درسالی که دکتر مصدق مسئوليت
دولت را بعھده گرفت ،يعنی سال ١٣٣٠
کاھش يافت .زيرا دولت انگليس بدھی
شرکت سابق نفت را نمی داد و ھزينه
اداره دستگاه نفت نيز بر عھده دولت
ايران قرار می گرفت .در حقيقت كسري
بودجه دولتھا از سال  ١٣٢٥تا ١٣٣٠
بطور تصاعدی رشد کرد و از رقم ٦٣
ميليون تومان در سال  ،١٣٢٥به ٣٠٠
ميليون تومان در سال  ١٣٣٠رسيد.
اقتصاد كشاورزي ايران در سال ھای
 ١٣٢٩ - ١٣٣٢مبتني بر كشت سنتی و
غيرمكانيزه بود و بخش قابل توجھی از
محصول روی زمين از بين مي رفت و
بخش ديگر نيز كيفيت چندان خوبی براي
فروش در بازارھای جھانی نداشت .عالوه
بر آن اقتصاد صنعتی ايران نيز ضعيف
بود و به چند كارخانه كه توسط
كارشناسان خارجی راه اندازی شده بود
محدود می گشت .اما ھنر دکتر مصدق در
اين بود که با وجود از دست دادن در آمد
نفت و ممانعت انگلستان و امريکا از
فروش نفت ايران ،موقع را مغتنم شمرد تا
سياست اقتصادی بدون نفت را برای
رونق توليد داخلی ،کشاورزی و صنعت
ايران و نيز ارائه بودجه ای بدون کسری
را به اجرا بگذارد.
دکتر انور خامه ای در کتاب خود در باره
اقتصاد بدون نفت دکتر مصدق ،مھمترين
مشكالت اقتصادی و مالی ای که دولت
دکتر مصدق در اجرای اقتصاد بدون نفت
با آن روبرو بوده است را خروج
اشغالگران و رشد ھزينه ھای شركت ملي
ايران و انگليس ،كاھش ارزش ﷼ ايران
بعد از جنگ دوم جھاني و عدم اجراي
تعھدات انگليس در مقابل ذخاير ارزي
ليره ايران در سال  ١٣٢٥تا ١٣٣٠
برمی شمارد .توضيح آنکه دولت
انگلستان بعد از جنگ دوم جھاني اعالم
كرد كه در قبال نرخ برابری ليره انگليس
در مقابل پول ديگر كشورھا تعھدی ندارد
و ھمين امر باعث كاھش  ١٠برابری
ارزش ﷼ ايران در مقابل ليره انگليس و
دالر و پول ھای ديگر مي شد و تورم و
كسری بودجه را دامن مي زد .دولت دكتر
مصدق در  ١٢ارديبھشت ١٣٢٠
مسئوليت دولت را پذيرفت و در مھرماه
ھمان سال صادرات نفت ايران قطع شد.
بعد از ملي شدن صنعت نفت ،دارايی ھای
ايران به ليره به خاطر غرض ورزي
خزانه داري انگليس ،قابل تبديل به دالر
نبود ،اداره تاسيسات نفت و پرداخت
حقوق  ٧٤ھزار و  ٥٠٠كارگر و کارمند
شركت نفت ،بدون توليد و فروش نفت با
مشكل روبرو شد و ھزينه نگھداری كل
تاسيسات صنعت نفت آبادان و ديگر

مناطق نفت خيز كشور كه حدود  ٦٠تا
 ٦٥ميليون تومان و تا آنزمان طبق
قراردادھا برعھده شركت بھره بردار بود،
به گردن دولت افتاد .اما اينھمه فشار
باعث سستی مصدق و اعضای کابينه اش
در اجرای سياست موازنه منفی نشد .از
ھمين رو دولت وی ،اخذ ماليات از توليد
كاالھای مختلف داخلی ،كاھش ھزينه ھای
ارزی سفرھاي خارجی ،فروش اوراق
قرضه ملی و کاستن از واردات کاال و
تشويق صادرات كاال را در دستور كار
خود قرار داد و تالش كرد تا بودجه ای
متوازن و بدون كسری ببندد .اصوال در
سياست موازنه منفی ،دکتر مصدق به
نفت به مثابه سرمايه ملي و نه منبع در
آمد دولت می نگريست .وی معتقد بود
نفت بايستی در اقتصاد داخلی ادغام گردد
و در ساخت امور زير بنايی و رشد صنايع
کشور بکار گرفته شود و نبايستی اين
سرمايه گرانبھا را صرف ھزينه ھای
جاری کرد .از ھمين رو در دوران وی،
سرمايه گذاری در صنعت رشد چشمگيری
پيدا كرد .دکتر مصدق با سياست موازنه
منفی خود ثابت کرد که رشد اقتصادی به
ھيچ وجه ربطی به در آمد نفت و يا
فروش نفت ندارد .بطوری که بيش از
ھشت ھزار شركت در زمان وی به ثبت
رسيد .يكي از اين راھكارھای تامين
ھزينه در بودجه دولت مصدق تشويق
صادرات غيرنفتی داخلی بود .به تدريج،
توليد كاالھای صنعتی مانند توليد چراغ
ھای نفتی و عالءالدين ساخت كارخانه
عالی نسب ،صادرات محصوالت
کشاورزی منجمله خشکبار و حتی روده
و ...مورد توجه قرار گرفت.
مصدق در واقع در کنار نھضت ملی
کردن صنعت نفت ،نھضت صادرات و
سالمت مديريت مالياتی را که از طرف
مردم بعلت حمايت از دولت محبوب خود
براه افتاده بود رھبری می کرد .بطوری
که حتي از طريق ماليات ھای صادرات نيز
درآمد دولت افزايش يافته بود .آنھم بدون
اين كه مقدار ماليات ھا باال رفته باشد.
اين اقدامات موثر که توليد داخلی محور
اقتصاد ايران کرده بود ،باعث شد که
دولت در سال بعد يعنی در سال ١٣٣١
كسر بودجه بسيار پاييني داشته باشد.
دکتر انور خامه ای در کتاب خود مدارک
گفتگوی مشورتی دولت را با دكتر
»شاخت« آلماني كه در زمان جنگ جھانی
دوم با شرايط مشابھی آلمان را اداره كرده
بود ،انتشار داده است .دکتر شاخت
پيشنھاد كرده بود که با توجه به ذخاير
ملی و پشتوانه ھای بانك مركزی مي
توانيد اسكناس چاپ كنيد .در ھمان زمان
حدود  ٢٠٠ميليون تومان اسكناس نيز
چاپ شد اما دكتر مصدق اجازه ورود اين
اسكناس ھا را به جامعه نداد تا تورم ايجاد
نشود .در دور دوم دولت ،مصدق از
مجلس اختيارات بيش تری را درخواست
كرد و با تصويب قوانينی حقوق قضات،
معلمان و كاركنان دادگستری را افزايش
داد و اين افزايش ھزينه ھای دولت از
طريق باال بردن در آمد مالياتی جبران شد.
دولت مصدق با گرفتن ماليات از توليد
برخي كاالھا مانند مشروبات و نوشيدنی
ھای داخلي و خارجي ،بخشی از ھزينه
ھای خود را تامين مي كرد.كمك ھای
بازاريان در خريد اوراق قرضه ملی و
پرداخت ماليات ،كاھش واردات كاالھای
خارجي ،كاھش سفرھای خارجی مورد
توجه قرار گرفت .دكتر مصدق مردم را
تشويق می كرد كه از توليد داخلي استفاده
كنند و ارز كم تری را ھزينه كنند ،اوراق
قرضه ملي را بخرند تا مملكت روی پای
خود بايستد ،بسياری از مردم به پس انداز
مشغول شدند و توليد و قرضه ملي را
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خريدند .دولت در راستای صرفه جويی در
ھزينه ھا ،حتی مجبور شد كه برخی
سفرھای خارجی و پرداخت ارز به
مسافران ،زائران مكه و عتبات را قطع
كند و ھمين امر موجب شد آن بخش از
قشری ھا که به ھدف اين سياست که
استقالل کشور بود ،بی اعتناء بودند و
تنھا به ظاھر امر توجه می کردند ،با
دولت مصدق مخالف شوند.
دکتر مصدق در شرايط تحريم فروش
نفت ايران كاھش اعتبارات بانكی ،تشويق
به پس انداز و فروش اوراق قرضه ملی
را يکی از راھھای مشارکت دادن
نيروھای ملی و مردمی و بازاريان در
اقتصاد و نيز يکی از منابع تامين بودجه
دولت دانست و از اين امر نيز استقبال
شايانی شد ،بطوری که آقای حسن
شمشيری يکی از بازاريان حامی دولت
ملی مصدق ،اوراق قرضه ای به قيمت
 ٥٠٠ھزار تومان که با توجه به رقم ١
ميليارد تومانی کل بودجه دولت دکتر
مصدق رقم قابل توجھی به حساب می
آمد ،برای حمايت از دولت وی خريداری
کرد.
برای اينکه ھنر دکتر مصدق در اداره
ايران بدون نفت بھتر مشخص شود ياد
آور ميشوم که به قول مرحوم دکتر
عظيمی ،از مقطع بعد از انقالب ،ايران
نفتی را استخراج و بفروش رسانده است
که سھم ايران از آن ٩٠٠ ،ميليارد دالر
شده است!؟ دولتھای نظام واليت فقيه از
کودتای سال  ١٣٦٠به بعد با اتخاذ
سياست موازنه مثبت ،اقتصاد ايران را
مصرف محور کردند .تنھا کافی است
بدانيم که واردات سال گذشته به بيش از
 ٧٠ميليارد دالر رسيده است! بودجه ھای
دولتھای نظام واليت فقيه روز بروز با
کسری بودجه بزرگتری مواجه اند و با
وجود منابع ھنگفت نفتی ،کشور ما ھنوز
که ھنوز است در حال پرداختن بھره ھای
وامھايی است که از دوران رفسجانی از
دول خارجی ستانده است.
دکتر مصدق در آذر ماه  ١٣٣١در دفاع
از مبارزه به خاطر حفظ حاکميت ملی و
آزادی و استقالل کشور خطاب به
نمايندگان مجلس می گويد» :آنان که
مبارزه مقدس ما را با مقياس آنچه که از
لحاظ شرايط اقتصادی عايدمان شده می
سنجند و اين مبارزه را دست کم می گيرند
و يا استقالل را در مقايسه با چند ميلون
پوند ارزيابی می کنند ،مرتکب اشتباھی
بس عظيم می شوند .آزادی و حاکميت
ايران چيزی نيست که در معرض حراج
گذارده شده باشد«.
به گفته آقای بنی صدر که ادامه دھنده
سياست موازنه منفی مصدق در سالھای
 ٦٠-٥٩می باشد ،بسياری مدعی اند
مصدق واقع گرا نبود .اگر واقع گرا بود،
پيشنھاد بانک بين المللی را می پذيرفت و
اگر اين پيشنھاد را می پذيرفت ،نه
کودتای  ٢٨مرداد روی می داد و نه
استبداد استقرار می جست .غافل از اين
که تجربه ھای فراوان در جامعه ھای
مختلف پيش روی اھل خردند و اين تجربه
ھا می گويند :مصدق برای مبارزه با
سلطه انگلستان ،محدوده وابستگی به
روسيه و امريکا را ،بر نگزيد .حاضر
نشد در محدوده روابط سلطه گر – زير
سلطه ،مسئله نفت را با انگليس و امريکا
حل کند و يا پيشنھاد بانک بين المللی را
بپذيرد چرا که اگر مصدق محدوده سلطه
و نه فراخنای استقالل کامل ايران را می
پذيرفت ،ھم قراردادی نظير قرارداد
کنسرسيوم منعقد ميشد و ھم استبداد
بدست وی برقرار ميشد و ھم ناتوانی يک
ملت به امضای نماينده آن ملت می رسيد
و ادامه تجربه تا يافتن جامعه مستقل و
آزاد ،ناميسر می شد.
يادش گرامی بايد و روشش در عمل،
الگوی نسل جوان کشور و جنبش مردم و
دولتھای آينده در ايرانی مردم ساالر و
حقوقمند.
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ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ
آﺧﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ و
دراز اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ دارد .از ﭼﻪ زﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آن
وداع ﻛﺮد؟ ﻧﺎدﻳﺪه اش ﮔﺮﻓﺖ؟ ﺑﻪ
ﺧﺎﻛﺶ ﺳﭙﺮد؟ و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺻﻼ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟! .ﻣﺜﻼ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺮگ
دﻟﺨﺮاش و ﻓﺠﻴﻊ ﻧﺪا آﻗﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻛﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻫﺎي ﺟﻬﺎن آن
را ﭘﻮﺷﺶ داد و دﻧﻴﺎﻳﻲ را ﺗﻜﺎن داد و
ﮔﺮﻳﺎن ﻛﺮد و ﺳﻤﺒﻞ ﺟﻨﺎﻳﺎت رژﻳﻢ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﮔﺸﺖ را ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ آن را از
ﻳﺎد ﺑﺮد؟! ﺳﺮﻛﻮب وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ و ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ
ﻣﺮدم ﺑﻴﮕﻨﺎه را در روز ﻋﺎﺷﻮراي
ﺣﺴﻴﻨﻲ ﭼﻄﻮر؟ ﻣﻴﺸﻮد آن را از ﺧﺎﻃﺮه
ﻫﺎ زدود و ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را ﺑﺮ آن ﺑﺴﺖ؟
ﻫﺠﻮم ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و دﺳﺘﮕﻴﺮي و زﻧﺪاﻧﻲ
ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ و ﻳﺎ ﻗﺘﻠﻬﺎي دﻟﺨﺮاش و
ﺟﺮاﺣﺖ ﺑﺎر زﻧﺠﻴﺮه اي را ﭼﻄﻮر؟
ﻛﺸﺘﺎر ﺳﺎل 67را ﭼﻄﻮر؟ ﺟﻨﺎﻳﺎت و
ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت و اﻋﺪاﻣﻬﺎي  30ﺧﺮداد  60را
ﭼﻄﻮر؟ ﻧﻤﺎﻳﺸﺎت ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ آن دوره
را ،ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﺮدن ﻫﺎ ،اﻋﺘﺮاف ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻫﺎي زﻳﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ،ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﻴﺮي را،ﻛﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ اش اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺪت  30ﺳﺎل
ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎ در آﻳﻨﺪ
و از ﺑﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎ ﺑﺨﺮداﻧﻪ،
ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر ﺿﺮر ﻋﺎﻳﺪ ﻣﺮدم اﻳﺮان
ﺷﻮد را ﭼﻄﻮر؟و ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ را ؟
اﻋﺪاﻣﻬﺎي ﺑﺪون ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺳﺮان رژﻳﻢ
ﺷﺎه و ﻫﻮﻳﺪا را در اواﺋﻞ اﻧﻘﻼب
ﭼﻄﻮر؟ و ﻗﺲ ﻋﻠﻴﻬﺬا...
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ
اﺳﺖ .آﺧﺮ ﭼﻄﻮر ﻣﻴﺸﻮد ﮔﻔﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪارد؟.
آﺧﺮ ﻣﺮز اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﺠﺎ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎز
ﮔﺸﺖ و از ﻛﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﭘﺎك ﻛﺮد؟
آﻳﺎ ﻣﻴﺸﻮد از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺎ
ﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻴﻬﺎ،ﻛﺸﺖ و ﻛﺸﺘﺎر ﻫﺎ ،ﺟﻨﺎﻳﺎت
وﺣﺸﻲ ﮔﺮي ﻫﺎ ،ارﻋﺎب و اﻋﺪاﻣﻬﺎ،
ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺎ وﻗﺘﻞ وﻏﺎرت ﻫﺎ ودزدي
ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺴﺎدﮔﻲ ﮔﺬﺷﺖ و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪ؟
اﮔﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل را ﭘﺬﻳﺮا ﺷﻮﻳﻢ،
ﻻﺑﺪ ﺑﻪ ﻓﺮض آﻧﻜﻪ آﻗﺎي ﺧﻠﺨﺎﻟﻲ ﻫﻢ
ﺣﻴﺎت ﻣﻴﺪاﺷﺖ و زﻧﺪه ﺑﻮد اﻳﺮادي
ﻧﺒﻮد .اﮔﺮ اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﭘﺮﭼﻢ آزادي و
اﺳﺘﻘﻼل و ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ را در
دﺳﺘﻬﺎي ﺧﻮن آﻟﻮدش ﺑﺎﻫﺘﺰاز در ﻣﻲ
آورد و در ﺻﻒ اول ﻣﺒﺎرزه ﻗﺪم ﺑﻪ
ﻣﻴﺪان ﻣﻴﮕﺬاﺷﺖ و از ﻃﺮف ﻛﺴﻲ ﻫﻢ
ﻧﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﻣﻴﺸﺪ ! ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان
ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ !
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﺴﻤﻮع ،اﻳﻦ روزﻫﺎ
آﻗﺎي ﻫﺎدي ﻏﻔﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ ﺗﻤﺎم
ﭘﺎ ﺑﻌﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﻧﻐﻤﻪ آزادي ﺳﺮ ﻣﻴﺪﻫﺪ .اﻧﮕﺎر ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺷﺨﺺ ﻧﺒﻮدﻛﻪ روز  30ﺧﺮداد  60وﻗﺘﻲ
ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ
رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ رﻳﺨﺘﻨﺪ و ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ را ﻣﻤﻠﻮ از
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ده ﻫﺎ ﺗﻦ ﻣﻮﺗﻮر
ﺳﻮار ﻣﺴﻠﺢ و ﭼﻤﺎﻗﺪار ،ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺮدم
ﻧﻴﻔﺘﺎد و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ را ﻗﺮق ﻧﻜﺮد و ﻧﻔﺲ

ﻛﺶ ﻧﻄﻠﺒﻴﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ را ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺎد
آزادي ﺳﺮ داد ،ﺳﺮﻛﻮب و رواﻧﻪ
زﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻜﺮد! .آﻳﺎ ﻣﺮدم
ﻣﻌﺘﺮض آﻧﺮوز ،ﺟﺰ در ﭘﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ از
راﺋﻲ ﻛﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻮدﻧﺪ؟.
آﻳﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮي ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ
و از ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﺎن روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ اﻋﺪام ﺳﭙﺮدﻧﺪ،
ﺟﺮﻣﺶ ﺟﺰ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ
زده ،ﺑﻪ ﻧﻘﺪ از اوﺿﺎع روز ،دزدي ﻫﺎ،
ﺟﻨﺎﻳﺎت و ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد؟ او
ﻫﻢ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاض ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﺣﻖ آزادي ﺑﻴﺎن
و آزادي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ
اﻓﺸﺎي زد و ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻲ از
دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران رژﻳﻢ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد .آﻳﺎ او را ﺟﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻓﺸﺎﮔﺮي ﻫﺎﻳﺶ و ﺣﻤﺎﻳﺘﺶ از رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ
اﻋﺪام ﺳﭙﺮدﻧﺪ؟ آﻳﺎ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ از
ﻣﺮدم ﺑﻴﮕﻨﺎه را ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ دﮔﺮ اﻧﺪﻳﺸﻲ
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي دﻳﻨﻲ وﻣﺮاﻣﻲ و ﻗﻮﻣﻲ
ﺟﺎﻧﺸﺎن راﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻲ
ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺑﺨﺎك ﻧﺴﭙﺮدﻧﺪ؟ آﻳﺎ رﻓﺘﺎر
آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ و ﻫﺰاران زﺟﺮ و درد
و ﺟﺮاﺣﺎت وﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ
ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎ را ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎي زﻳﺎد و ﻣﺎدران ﺑﻴﺸﻤﺎري را داغ
دار و ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و رواﻧﺸﺎن را
ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﻲ ﺷﻮد درد اﻳﻦ
ﺧﻮاﻫﺮان و ﭘﺪران و ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺘﻢ
دﻳﺪه را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد؟ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ
را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﻢ؟و ﻃﺮﻓﺪاران او را از
اﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزﻳﻢ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻢ
آزادي را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ،
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ! .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﻪ ﭘﺴﺮ
ﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ ،در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺟﻨﺎﻳﺎت ﭘﺪر
ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﻴﺶ ﻧﺒﻮده و ﺷﺨﺼﺎ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺟﻨﺎﻳﺎت ﭘﺪر ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ اﻳﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ را ﺑﻪ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﭘﻬﻠﻮي ﺗﺴﺮي ﻧﺪﻫﻴﻢ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ
ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﻢ ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ رژﻳﻢ
ﺷﺎه ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ در زﻣﺎن
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ،در ﻧﻮع ﺧﻮد
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ! .ﺟﻨﺎﻳﺎت رژﻳﻢ ﺷﺎه ،ﺑﺪ ﺑﻮده
ﭼﻮن ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﺪه و
ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك ﺑﻮده ﭼﻮن ﺑﻪ
اﺳﻢ اﺳﻼم اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮﻧﻲ
ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺷﺎه رﻳﺨﺘﻪ ﺧﻮن ﺑﻮده ،وﻟﻲ
ﺧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﺰﻣﻴﻦ رﻳﺨﺘﻪ ،ﺧﻮن
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ رژﻳﻢ ﺷﺎه ﺛﺮوت ﻫﺎي
ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺗﺎراج داده ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را
ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻛﺮده ،اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺻﺪور ﻧﻔﺖ ﻛﺮده ،ﻣﺬﻣﻮم ﺑﻮده ،وﻟﻲ
اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎ از ﺳﻮي ﺧﻤﻴﻨﻲ،
ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ!.
اﻳﻦ ﻳﻚ ﺑﺎم و دو ﻫﻮاﺋﻲ از ﺑﺎب
ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ
ﺧﻮدي و ﻏﻴﺮ ﺧﻮدي ﻧﻴﺴﺖ؟ ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﺴﻠﻴﻢ آن ﺷﺪ؟ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دوره
اي و زﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻤﻴﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﻧﺎ دﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ و
ﮔﻔﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻛﺲ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮل و
ﺟﻮاﺑﮕﻮي اﻋﻤﺎل و ﻛﺮدار ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان ،ﻣﺮدﻣﺎﻧﻲ
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺧﻮش ﻗﻠﺐ

ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ و از اﻧﺘﻘﺎم
ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ .وﻟﻲ ﻗﺒﻞ از ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ
و ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻣﺮدم ،ﻣﺴﻮﻻن ﺟﻨﺎﻳﺎت،
ﻧﺪاﻧﻢ ﻛﺎري ﻫﺎ ،واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ و ﺗﺠﺎوز
ﻫﺎ ،ﺑﺎﻳﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻧﺪاﻧﻢ
ﻛﺎري ﻫﺎ ،زﻳﺎده روي ﻫﺎ ،رﻧﺠﻬﺎ و
دردﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ و
ﭼﺸﻤﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﮔﺮﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و
وﺣﺸﺘﻲ را ﻛﻪ در دﻟﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪار و ﭘﺎﻳﺪار
ﻛﺮدﻧﺪ و ﺟﻨﮕﻲ را ﻛﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و
ﻫﺰاران ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آن را ،ﻣﺮگ،
ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ،ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ،ﺑﻴﻜﺎري،
ﺧﺴﺎرت ﻫﺎ و ﺧﺮاﺑﻲ ﻫﺎ ،ﻃﻠﺐ ﻋﻔﻮ
ﻛﻨﻨﺪ وﻋﺬر ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ .آن وﻗﺖ ﺷﺎﻳﺪ
ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﺸﺎن و اﻋﻤﺎل ﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و
وﻳﺮاﻧﮕﺮي ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪه
ﺷﻮد.
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻧﻔﻲ
ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻓﻜﺮ و ﻋﻤﻞ
وداع ﻛﺮده ،آن را ﺑﻮﺳﻴﺪه و ﺑﻜﻨﺎري
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﻮز آرﻣﺎﻧﺸﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ »ارزﺷﻬﺎي دوران ﺧﻤﻴﻨﻲ«،
ﻳﻌﻨﻲ وﻳﺮاﻧﮕﺮﻳﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪازي ﻫﺎ
و ﻗﺘﻞ و ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎي او و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ
ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﮕﺎر »ارزش ﻫﺎ«ي دوران
ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﺟﺰ اﻳﻦ »ارزﺷﻬﺎ« اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻣﺮوزه از ﻃﺮف رژﻳﻢ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و
اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ،ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﻛﻪ در
واﻗﻊ ﻫﻤﮕﻲ ﺿﺪ ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻮن ﻧﻴﻚ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ اﻳﻨﺎن
ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن ﺧﻠﻒ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن راﻫﻲ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﻧﺪ ﻛﻪ "ﺣﻀﺮت اﻣﺎم " ﻣﻌﻤﺎر آن ﺑﻮد.
ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ،ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺎﻳﺖ
ﻫﺎ ،ﻫﻤﺎن ﻇﻠﻢ ﻫﺎ ،ﻫﻤﺎن ﺗﻘﻠﺒﺎت ،ﻫﻤﺎن
زورﮔﻮﺋﻲ ﻫﺎ و اﺟﺤﺎف ﻫﺎ ،ﻫﻤﺎن
وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ،ﻫﻤﺎن اراده ﻳﻚ
ﻓﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﺮدم اﻳﺮان.
ﻧﺴﻞ ﻋﺼﻴﺎن زده اﻧﻘﻼب  ،57ﻳﻜﺒﺎر
اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮد .اﺷﺘﺒﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻜﺮد .در
زﻧﺪﮔﻲ او ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻨﻤﻮد .ﻳﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ او
را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ او
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ .او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻛﺮد و اﻃﺮاﻓﻴﺎن و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﭼﻪ ﻛﺴﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ او ﺑﺎ ﻓﺪاﺋﻴﺎن
اﺳﻼم ﻫﻢ ﻓﻜﺮ ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺼﺪق ﻛﻪ ﻣﻲ رﻓﺖ ﺑﺎ اراده
اي ﺷﮕﺮف و ﭘﺎﻛﻲ و داﻧﺎﺋﻲ و ﻫﺸﻴﺎري
و زﻳﺮﻛﻲ و ﻋﻠﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد،
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ و
اﺑﻮاب آزادي و اﺳﺘﻘﻼل را ﺑﻪ روي آﻧﻬﺎ
ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ ،دﺷﻤﻨﻲ و ﺳﺘﻴﺰ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ اش ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻨﺪ.ﻛﺘﺎب
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ را
ﻧﺨﻮاﻧﺪ و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺮ آن ﭼﺸﻢ
ﭘﻮﺷﻴﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮد ﮔﻔﺖ :ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻤﻴﻨﻲ اﻛﻨﻮن از
آزادي ،از اﺳﺘﻘﻼل و از ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﺪ.
ﻫﺪف ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ رژﻳﻢ ﺷﺎه ،آﻧﻘﺪر
ﻗﻮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ را در آن دﻳﺪ
ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺒﻨﺪد.
ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺰ ﺧﻤﻴﻨﻲ ،وﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ .او ﺗﻨﻬﺎ روﺣﺎﻧﻴﺖ را ﺻﺎﺣﺐ
ﺣﻖ وﻻﻳﺖ ﻣﻴﺪاﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ از وﻟﻲ
ﻓﻘﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ او ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺧﻮد را ﻧﻪ از
راي ﻣﺮدم ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ اﻣﺎم و
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ،اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻲ ﭼﻮن و

ﭼﺮا ﻛﻨﻨﺪ .و ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ
ﺧﻤﻴﻨﻲ وﻗﺘﻲ در ﻛﺘﺎب ﺣﻜﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﻲ ،اﺧﺘﻴﺎراﺗﺶ را ﺑﺮ ﻣﻲ ﺷﻤﺮد و
آن را ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎرات ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﻛﺮد و ﺧﻮد را ﺻﺎﺣﺐ
ﻫﻤﺎن اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ،ﺑﺮاي
ﺧﻮد اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ:
»آن اﻣﺎم ﻣﺜﻼ "در روز 5 00ﻧﻔﺮ را از
دم ﺗﻴﻎ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ“.
)اﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﺗﺎ ﻛﺠﺎ ﺻﺤﺖ دارد اﺛﺒﺎﺗﺶ
ﺑﻌﻬﺪه ﺧﻮد آﻗﺎي ﺧﻤﻴﻨﻲ!( ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ
ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ،ﻫﻤﺎن اﺧﺘﻴﺎر را دارا ﻫﺴﺘﻢ.
و آن ﻧﺴﻞ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ را در
ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮر ﻛﺘﺎب وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ .و
ﻳﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﺪﻳﺪ ﻛﻪ دﻳﺪ آﻗﺎي
ﺧﻤﻴﻨﻲ از اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻘﺪر ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده
و اﺑﺘﺪاﺋﻲ اﺳﺖ .ﻳﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﺪ ﻳﺎ دﻳﺪ،
ﺑﻪ روي ﺧﻮد ﻧﻴﺎورد و ﻣﺼﻠﺤﺖ را در
آن دﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻜﻮت ﻛﻨﺪ و ﻣﺪت 30
ﺳﺎل ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻛﺮد و آن ﺑﻪ روز
ﻣﺮدم آﻣﺪ ﻛﻪ آﻣﺪ.
ﺣﻖ ﺛﺒﺖ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺣﻖ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮق
اﺳﺖ و از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮ ﺧﻮر دار
اﺳﺖ .ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺧﻮد
آﮔﺎه و ﻧﺎ ﺧﻮد آﮔﺎه ،ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﺧﻮد
ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﻣﺎ را از ﺧﻄﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻣﺼﻮن ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ .اﮔﺮ
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻧﺸﻨﺎﺳﻴﻢ ،اﮔﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺪاﻧﻴﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد .ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺪم در ﺑﻴﺮاﻫﻪ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ
ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻠﺖ
اﻳﺮان ﺳﻪ ﺑﺎر اﻧﻘﻼب ﻛﺮده ،اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ،ﻣﻠﻲ ﻛﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ،
اﻧﻘﻼب  57و ﺑﺎز ﻫﻢ اﻧﺪر ﺧﻢ ﻳﻚ
ﻛﻮﭼﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را
ﭼﺮاغ راه آﻳﻨﺪه ﺧﻮد ﻛﻨﺪ .اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت
و ﻋﺎﻣﻼن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و درس
ﺑﻴﺎﻣﻮزد.
ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ ﺣﺎل از ﺗﺠﺮﺑﻪ  100ﺳﺎﻟﻪ
ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد و ﻛﻢ و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎﻳﺶ
درس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻖ ﺣﻔﻆ و ﻳﺎدآوري
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺎرﻳﻢ .ﻧﮕﺬارﻳﻢ
ﮔﺮد و ﺧﺎك و ﺳﻜﻮت ،ﮔﺬﺷﺘﻪ را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺣﻘﺎﻳﻖ را در دل ﺧﻮد دﻓﻦ
ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻲ ﺧﺒﺮﻧﺪ،
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﻢ و ﻳﺎد آور ﺷﻮﻳﻢ .ﺗﺎ
ﺑﺎر دﻳﮕﺮ در داﻣﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﻔﺘﻴﻢ و
ﻧﻴﻔﺘﻨﺪ .ﻛﺴﺎﻧﻲ از ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﻧﻮر ﺑﮕﺬﺷﺘﻪ
وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻨﺪ اﻓﺸﺎ و
ﺗﺤﻠﻴﻞ واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و روﺷﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﻳﺎد آوري آن ،ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎد و ﻗﻀﺎوت
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،رﺳﻮاﺋﻲ آﻧﻬﺎ
ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻴﻢ.
اﻳﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻫﺮ دري ﻛﻪ
ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺎ ﭼﻬﺮه اي ﺟﺪﻳﺪ از دري دﻳﮕﺮ وارد
ﺷﻮﻧﺪ .و ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﻲ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ روﺷﻦ ﺷﻮد .ﭼﻮن
روﻳﺸﺎن در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻣﻠﺖ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺎه
اﺳﺖ و ﻣﻠﺖ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮال ﺧﻮاﻫﺪ
ﻛﺮد ﻛﻪ آﺧﺮ ﭼﺮا؟ ﺑﻪ ﭼﻪ اﺳﻢ؟ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻛﺪام ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﻧﺴﻞ ،اﻳﻨﻬﻤﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ،ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﻇﻠﻢ روا
داﺷﺘﻴﺪ؟!
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