ـﺪای آزادی از
ـﺦ ﻧـ
ـﺶ و ﭘﺎﺳـ
ﭘﺮﺳـ
ﺳﯿﺎﺳـــــــﯽ
ﻓﻌـــــــﺎﻻن
درﺑﺎرهی ﻣﻘﺪرات ﺑﺮﺟﺎم
اﻧﻮر ﻣﯿﺮ ﺳﺘﺎری
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ،ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺷﻤﺎ ،ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان و ﻣﻨﻈﻘﻪ
در دوران ﭘﯿﺶ از اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﺑﺮﺟﺎم ،ﻧﻈﺮی ﮔﺬرا ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ.
در اﯾﻦ دوران ،اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ اﺗﻢ اﺳﺖ و اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎ
ﮔﻨﺞ ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ و ﺑﺎدآورده ﻧﻔﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .اﯾﺮان در
ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻋﺮاق ،ﯾﻤﻦ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن… ﻗﺪر ﻗﺪرﺗﯽ و ﯾﮑﻪ ﺗﺎزی ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﺳﺮاﻳﯿﻞ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ
و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺳﻼح ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ﭘﺎﺳﺪاران اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺰدوران ﺑﯽ ﻧﻮای
اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ در ﻋﺮاق
ﺑﻪ ﮐﻤﭗ ﻫﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ،ﭼﻪ اﺷﺮف و ﭼﻪ ﻟﯿﺒﺮﺗﯽ ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
اﺳﺮاﻳﯿﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺎخ ﺑﻪ ﺷﺎخ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ.
اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﻮل داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ،ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را از ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻨﮓ ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﺰ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان
ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻤﺐ اﺗﻢ و اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
دﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮدارد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺠﺎﺟﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »اﻧﺮژی
ﻫﺴﺘﻪ ای ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺎﺳﺖ « ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺗﺎزد و ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و
اﺑﺮﻗﺪرت ﻫﺎ را ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎ اﻣﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ،راه دوم را ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ .اروﭘﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدش ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﺮان
وادارد .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ،اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ،زﻣﺎن ﻣﯽﺧﺮد و
وﻗﺖ ﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ،اﯾﺮان
ﺗﺤﺮﯾﻢ ،اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﺎدان ،آن را ﺑﻪ
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ
و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﺮان ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻣﻠﻞ را ﻫﻢ راﺿﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﺪ .در اﺑﺘﺪای
ﺳﺨﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ

در ﻫﻤﺎن دوران اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ زودی اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﺧﻮد را
ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻨﺰوی و ﺻﻨﺪوق دوﻟﺖ ﺧﺎﻟﯽ
ﺷﺪ .ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ را
ﺑﭙﺬﯾﺮد .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺬاﮐﺮات  ۱+ ۵ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ .دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﭼﻨﺎن واﻧﻤﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎ رژﯾﻢ
اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻧﺮﻣﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺛﺮش ﮐﻤﺘﺮ از ﺟﺎم زﻫﺮ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی دروﻏﯿﻦ ﺑﻨﺎم ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ .از اﯾﻦ
راه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدم را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﻮل زده و ﺑﺎزار ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی آرا
را ﮔﺮم ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﮔﺮده ﻣﺮدم ﺳﻮار ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ در ﺳﻮﯾﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮار داد ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ و ﺳﯿﺎه ﺗﺮ از ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﭽﺎی اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ارو ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺒﺮد ،اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،دﺳﺖ
از ﻣﺪاﺧﻼت ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺮاﻳﯿﻞ ﺑﺮدارد و دروازه
ﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ روی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺎدن ﮐﺸﻮر را در
اﺧﺘﯿﺎر دول ﭘﯿﺮوز ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻗﺮار ﺷﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮلﻫﺎی
اﯾﺮان را ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آزاد ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎره ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﮔﻔﺖ.
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن ،ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ از اوﺑﺎﻣﺎ دﻟﺨﻮر ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﻫﻢ از آن ﻃﺮف آوﯾﺰان ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﻓﺸﺎر آن ﺑﺮ دوش ﺗﻮده ﻫﺎ اﺳﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﯿﺮ و
دارو ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دو رﻗﻢ ﮐﺎﻻ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﮐﻤﺪی اﯾﻦ
داﺳﺘﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ رژﯾﻢ را ﺑﻪ زاﻧﻮ در ﻣﯽآورد و ﻗﺮار
داد ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮﺟﺎم را اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺧﺎرج
ﻧﺸﯿﻦ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ روی ﻣﺒﺎرک ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،از ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده و

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ دﺳﺖ آورد ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺟﺎم را در ﭘﯽ داﺷﺖ .آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺮﺟﺎم را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازم.
۱ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﺟﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﺟﻨﮓ ،اﯾﺎ ﺑﺮﺟﺎم )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک(
ﻗﺮارداد ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻮد ،و ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻘﺎی ﺟﻤﻬﻮرى
اﺳﻼﻣﻰ ﺷﺪ؟
ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﯾﮏ دﺳﺘﺎورد ﻣﻬﻢ داﺷﺖ و آن ﻫﻢ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺗﻀﺎد داﺷﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
اﻧﺮژی ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻣﻮاج رادﯾﻮ
اﮐﺘﯿﻮ و ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﺳﻮ ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻧﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﻮق اﻟﺠﯿﺸﯽ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻤﺐ اﺗﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺗﻬﺪﯾﺪی ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اوﻻ ً ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎی  ۱+۵ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﻧﺒﻮد و آﻧﺎن ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮﺳﺎزی ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻏﺮب
دﻟﺨﻮش ﮐﺮد .آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ رژﯾﻢ را ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
 -۲در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ اداﻣﻪ دﻫﺪ و
دﯾﮕﺮ ﻃﺮف ﻫﺎى ﺑﺮﺟﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﻪ و اروﭘﺎ ﺑﻪ ان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺮﺟﺎم ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﻣﺮﯾﻜﺎ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آری ﯾﺎ ﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ ،ﻧﻪ.
در ﻫﺮ ﺟﻨﮓ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻖ وﺗﻮ راه ﻣﯽ
اﻧﺪازﻧـﺪ ،ﻣﻌﻤـﻮﻻ ً ﺑﯿﺸﺘﺮﯾـﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫـﺎ را آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﭘـﺲ از
ﭘﯿﺮوزی ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻟﻘﻤﻪ از آن آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓﻫﺎی ﯾﻮﮔﺴﻼوی ،ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻟﯿﺒﯽ…
اﯾﻦ ﺑﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ،آﻟﻤﺎن،
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ را ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
ﻗﺮار داد ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﻫﺎ ،ﺳﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯽ ﮐﻼه ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﻣﯿﺰ

ﻣﺬاﮐﺮه را واژﮔﻮن ﮐﺮده و آراﻣﺶ اروﭘﺎﺋﯿﺎن را ﺑﺮ ﻫﻢ زدﻧﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﻗﺮار دادی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻪ ای
ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ

ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﯿﭻ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ دم ارﺑﺎب ﺑﺰرگ را دﯾﺪ .ارﺑﺎب
از ﮔﺮازﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺟﻨﺪ روز ﮐﺸﺘﺰار را
ﮐﻨﺪ.

اﯾﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻮد .در
اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات در ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ از
ﻧﻮع درﯾﺎی ﺧﺰر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
 -۳ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮده اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢ اﯾﺮان و
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮاردادن ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮى ﻛﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
دارﻧﺪ ،ﺧﺮوج اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان و
ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از اﺛﺮات آن ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺠﻮﻣﯽ ارو اﺳﺖ .ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ و ﭘﻮلﻫﺎی ﻣﺮدم ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ
دادهاﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻧﺎدرﺳﺖ رژﯾﻢ ﺧﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﻮی آﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻠﻮی رژﯾﻢ را ﻓﺸﺎر ﺧﻮاﻫﺪ داد و او را ﺑﻪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ وا ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ از ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن و ﭼﭗ
ﻫﺎی ﺑﺮﯾﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮزای و ﭼﻠﺒﯽ درﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در
ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﯾﮏ ﭼﻨﺒﺮه ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﮏ ﺧﻢ رژﯾﻢ را ﺑﻪ دو ﺧﻢ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و آن را ﺿﺮﺑﻪ ﻓﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﯾﺮان داﺷﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺗﺎل و رﻧﻮ و ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ… ﺑﻬﺸﺖ
ﺑﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﺎن ﺧﻮاب ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن را ﭘﺮاﻧﺪﻧﺪ .ﺗﻮﺗﺎل
ﻗﺮار داد ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ۵۱ ،ﺑﻪ  ۴۹ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از
 ۴۹درﺻﺪ ﺳﻬﻢ اﯾﺮان ۳۳ ،درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و اﯾﺮان  ۱۶درﺻﺪ
ﺳﻬﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎن دارﺳﯽ و ﻗﺎﺟﺎر ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮد.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ارﺑﺎب ﺟﻬﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻨﺪ.
ﺳﻮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻌﺎﻣﻼت آنﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ و ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن اﯾﺠﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۴اﯾﺎ ﻣﻠﻐﺎ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط و ﯾﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺟﺎﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮐﺴﯽ از آن ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ .اﻣﺮوز
ﺳﺨﻦ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻏﺮب ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﺮاﻣﭗ اﺳﺖ .او
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺮان را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ زاﻧﻮ ﻧﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ دﯾﮑﺘﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ
و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﺮ ﭼﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،از
آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺮدم را ﺑﻪ
اوج ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻗﯿﺎم ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن و ﺑﯿﮑﺎران ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻤﺎه ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﺑﻨﯿﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را از رﯾﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻨﺪ.
 -۵اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭼﻪ وﻇﺎﻳٔﻔﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ دارد؟
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ از واژه اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﮐﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﯾﺮان
را ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ؟ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ
ﻫﺎ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و آنﻫﺎ را در
دﺳﺘﺠﺎت ﮔﻮﻧﺎن دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن ،ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ،اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ،ﻃﺮﻓﺪاران دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺳﺮ در ﮔﻢ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ و
ﭘﯿﺮوان ﻫﺰار ﺷﺎﺧﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق…
ﺑﺮای ﻣﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن راﺳﺘﯿﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف دل ﮐﺎرﮔﺮان ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن… را ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه و ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در اﯾﻨﺠﺎ و
آﻧﺠﺎ ،ﺟﺮﻗﻪ ﻫﺎی اﺟﺎق ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ را روﺷﻦ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ
از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪی رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد از اﺗﺤﺎد
ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﻧﺎﻟﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن دﻻﯾﻞ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ،ﻧﻬﺎد،
ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﺰب ﺗﺎزه دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﺛﻘﻞ زﻣﯿﻦ
ﻗﺮار داده و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﺑﻪ وﺣﺪت ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از دﯾﺪ اﯾﻦ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﺮورﻫﺎی دروﻏﯿﻦ اﻓﺮاد ﭘﺎ
ﺑﻪ ﺳﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮐﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪ ،اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و
دﻟﺴﻮز ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ،ﺧﻮاﺑﻨﻤﺎ ﻧﺸﺪهﺑﺎﺷﻨﺪ و در
رؤﯾﺎﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،از ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎن ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی »ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ« اﯾﺮان دارد؟ اﮔﺮ ﮐﻼه ﺧﻮد را ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮازی درﺳﺖ ﮐﺮده و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را
ذره ذره ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﮑﺎﻧﺪه و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﻪ ﻓﻌﺎل و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ،ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ در ﺧﺎرج
ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ .اﮔﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺎر
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ از دوﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،دو روزه ﻧﻘﺒﯽ
ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و رﯾﺸﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را از ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺧﺸﮑﺎﻧﺪ .وﮔﺮ ﻧﻪ ،ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮﺧﯿﺪ
و اﮔﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺮود ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﺮب و ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮات روی ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﻫﻢ رو
ﺑﻪ اﻧﻘﺮاض ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎد!

