ـﺪای آزادی از
ـﺦ ﻧـ
ـﺶ و ﭘﺎﺳـ
ﭘﺮﺳـ
ﺳﯿﺎﺳـــــــﯽ
ﻓﻌـــــــﺎﻻن
در ﺑﺎرهی ﻣﻘﺪرات ﺑﺮﺟﺎم
رﺳﻮل آذرﻧﻮش
ﻧﺪای آزادی :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﺟﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺧﻄﺮﺟﺪی ﺟﻨﮓ ،آﯾﺎ ﺑﺮﭼﺎم ﻗﺮارداد ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﺑﻮد و ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻘﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ ؟
رﺳﻮل آذرﻧﻮش :درﺳﺖ اﺳﺖ در ان ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ ﺟﺪی ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻓﻘﻂ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮد ﺧﻄﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای ﻫﻢ
ﺟﺪی ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﺟﺎم ﻫﺮدو ﺧﻄﺮ را از ﮐﺸﻮر دور ﮐﺮد ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺟﺎم
در ان ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺮار داد ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮑﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.ﺧﻄﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ
ای دﺳﺘﮑﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪه و ﻣﺨﺰن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
اب ﺳﻨﮕﯿﻦ اراک ﺑﺘﻦ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ  2015ﺑﺮای رژﯾﻢ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل زﻣﺎن و ﯾﮏ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻼن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان
ارزی و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺰرﮔﯽ روﺑﺮوﺳﺖ.از اﯾﻨﺮو در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ
ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺷﺪن رژﯾﻢ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
ﻧﺪای آزادی :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ
اداﻣﻪ دﻫﺪ و دﯾﮕﺮ ﻃﺮﻓﻬﺎی ﺑﺮﺟﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ .روﺳﯿﻪ و اروﭘﺎ ﺑﻪ ان
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺟﺎم ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
؟
آذرﻧﻮش :ﻃﺮف اﺻﻠﯽ اﯾﺮان در ﺑﺮﺟﺎم اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﺮوج
اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و از اﺑﺎن ﻣﺎه
اﻣﺴﺎل  ،اﯾﺮان از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ دﺳﺘﮑﻢ در وﺿﻌﯿﺖ  2015ﻗﺒﻞ از
اﻣﻀﺎی ﺑﺮﺟﺎم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و دﯾﮕﺮ ﻃﺮﻓﻬﺎی ﺑﺮﺟﺎم ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺟﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.روﺳﯿﻪ ﺧﻮد ﺻﺎدر
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻮده و ﺑﺨﺎﻃﺮاﻧﻀﻤﺎم ﮐﺮﯾﻤﻪ زﯾﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﺮب
ﻗﺮار دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ
داﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﭼﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان در
ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار دارد.ﭼﯿﻦ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدر
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺖ و ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری اش ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﯿﺎس ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ.ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺑﺮﺳﺮ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎزش و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﯿﻦ دوﮐﺸﻮر ﺻﻮرت
ﺑﮕﯿﺮد و ﭼﯿﻦ در ازای ﮐﺎﻫﺶ واردات ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺎف ﮔﺮدد.
رواﺑﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻌﺪ از روی ﮐﺎر اﻣﺪن ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻃﻠﺒﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و ﭘﺮوﺗﮑﺴﯿﻮﻧﯿﺴﻢ در
ﻋﺮﺻﻪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺗﻨﺶ وﺗﯿﺮﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮﺟﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد ﻣﻮاﺿﻊ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ
ﯾﮑﺴﺎن وﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﻧﺪ.ﻫﺮ دو ﻃﺮﻓﺪار اﺻﻼﺣﺎت در ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻮﯾﮋه در
ﺑﻨﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻏﺮوب،ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎی ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮ از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻏﻨﯽ
ﺳﺎزی
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺷﮑﯽ اﯾﺮان و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای
اش در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﻣﺎاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻫﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد اﻧﻬﺎ روﯾﮑﺮد ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.اروﭘﺎ
ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺟﺎم در ﻋﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺎدر
اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺧﺮوج از ﺑﺮﺟﺎم در ﭘﯽ وارد
ﮐﺮدن ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه اﺳﺖ.
اﺧﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮوج ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ
اﺧﺒﺎرو اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎه ﻫﺎی
اروﭘﺎﺋﯽ از اﯾﺮان و ﻋﺪم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اروﭘﺎ ﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ و ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
درﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺟﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻧﺪای آزادی :آﯾﺎ ﻣﻠﻐﺎ ﺷﺪن ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط و ﯾﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ؟
آذرﻧﻮش :ﻧﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻐﺎ ﺷﺪن ﺑﺮﺟﺎم وﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺮا ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﺎد ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﻈﺎم
و ﯾﺎ ﺗﻀﺎد و در ﮔﯿﺮی ﺟﻨﺎح ﻫﺎی رژﯾﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ

ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ رادﯾﮑﺎل
ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﻤﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ
ﻣﻌﺎدﻻت و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رژﯾﻢ را ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ.ﭘﺎﯾﻮران ﻧﻈﺎم ﺑﯿﺶ از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
ﻫﺮاﺳﺎن اﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ﻟﻐﻮ ﺑﺮﺟﺎم و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻓﺸﺎر وارده ﺑﺮ
زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ان از دﯾﺪ ﻣﺮدم
ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ رژﯾﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺎن اﺳﻼﻣﯿﺴﺘﯽ اش در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺪای آزادی :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت واﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮده اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢ
اﯾﺮان و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی دارﻧﺪ ،ﺧﺮوج اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم
اﯾﺮان و ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻬﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ؟
آذرﻧﻮش :در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.اول ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﺗﺮاﻣﭗ و دﺳﺘﯿﺎراﻧﺶ ﺑﺮای اﻣﻀﺎی
ﯾﮏ ﻗﺮار داد ﺟﺪﯾﺪ .دوم ﺧﺮوج از ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﻼش ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ .و ﺳﻮم ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ .
ﮔﺰﯾﻨﻪ اول ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺗﺮاﻣﭗ درﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ و از ﻣﻮﺿﻊ
ﺿﻌﻒ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺜﻼ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮش
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  598ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﯾﺎ
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ

ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﺟﺎم ﯾﮏ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ
اﺳﺘﺮاﺗﺰﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع

ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎﻓﺖ رژﯾﻢ ﻧﺪارد.اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای
در ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﺜﻼ اوﺟﮕﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ
ﺑﺎ داده ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﺘﻤﻠﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮوج اﯾﺮان از ﺑﺮﺟﺎم ،اﺣﯿﺎی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و از ﺳﺮﮔﯿﺮی
ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﺟﺎم ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
اﺷﺎره ﮐﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻻاﻗﻞ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﺑﺮای رژﯾﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻌﻼوه ﺧﺮوج اﯾﺮان از ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮد اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ واﻋﻤﺎل ان ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی  ، 1+5ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﺑﺎره اﯾﺮان زﯾﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺖ
ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ اﺳﺖ.ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮداران

ﺳﭙﺎه  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺳﺮان رژﯾﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﺮﺟﺎم و ﺗﺪاوم اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات اﯾﺮان ﺑﺮﻏﻢ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ  ،ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﻬﺎﺗﺮی ﺑﺎ
ﭼﯿﻦ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺎره ای اﻣﺘﯿﺎزات در ﺑﺴﺘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اروﭘﺎ ﺗﺎ
ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺗﺮاﻣﭗ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دو ﺳﺎل ﻧﯿﻢ اﯾﻨﺪه رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮ ﺑﻨﻈﺮﻣﯿﺮﺳﺪ و ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭼﯿﻦ و
روﺳﯿﻪ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﺳﺖ.اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای رژﯾﻢ ﺑﺎ
ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾﺢ ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ ﮔﺮوه وﯾﮋه اﻗﺪام ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯽ  ،ﭘﻮﻟﺸﻮﺋﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ
رژﯾﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺗﺼﻮﯾﺐ ان ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اروﭘﺎ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﺗﺎ اﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻃﺒﻌﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﯽ در ﭘﻮﻟﺸﻮﺋﯽ داﺧﻠﯽ و
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺰب اﻟﻪ ﻟﺒﻨﺎن و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺮای رژﯾﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﻮﺳﺎن رژﯾﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم و ﺳﻮم اﺳﺖ و ﺟﻨﺎح ﺑﻨﺪﯾﻬﺎی رژﯾﻢ ﺣﻮل اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﺋﯽ از ان در ﻣﺠﻠﺲ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ارﮔﺎن
ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﻧﺪای آزادی :اﭘﻮزﺳﯿﻮن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه دارد ؟
آذرﻧﻮش :واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ
ﻣﺎ را ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪ ای و ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻫﺪف ان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺲ.
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺷﺪن اﯾﺮان ﻧﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ازﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وزﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم
ﻣﺎ ﻧﺪارد ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺎس ﺑﺮﺟﺎم ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و
اﻓﺸﺎﮔﺮی اﭘﻮزﺳﯿﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻏﻨﯽ
ﺳﺎزی و ﺿﺮورت ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
اﭘﻮزﺳﯿﻮن ﺑﺪرون ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮده ﺷﻮد .ﮐﺎر آﮔﺎﻫﮕﺮاﻧﻪ در
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﺑﻮﯾﮋه اﭘﻮزﺳﯿﻮن ﭼﭗ و ﻣﺘﺮﻗﯽ
در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ
از ﺟﺎﻧﺐ اﭘﻮزﺳﯿﻮن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺪﺗﺮ از آن  ،ﺑﺮﺟﺎم ﺣﺘﯽ از

ﺳﻮی ﺑﺨﺸﯽ از اﭘﻮزﺳﯿﻮن ﺑﯽ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ
دارد .
.
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ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار

