ـﺪای آزادی از
ـﺦ ﻧـ
ـﺶ و ﭘﺎﺳـ
ﭘﺮﺳـ
ﺳﯿﺎﺳـــــــﯽ
ﻓﻌـــــــﺎﻻن
در ﺑﺎرهی ﻣﻘﺪرات ﺑﺮﺟﺎم
ﻣﻬﺮان ﻣﺼﻄﻔﻮی
ﻧﺪای آزادی :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﺟﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫـﺎی ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ و ﺧﻄـﺮ ﺟـﺪی ﺟﻨـﮓ ،آﯾـﺎ ﺑﺮﺟـﺎم )ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺟـﺎﻣﻊ
اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک( ،ﻗﺮارداد ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻮد ،و ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻘﺎی ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ ﺷﺪ؟
ﻣﻬﺮان ﻣﺼﻄﻔﻮی :ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ،اول از ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺟﺎم ﭼﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮﺟﺎم از دﯾﺪ ﻏﺮب و ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻮد .ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ 4
دروغ اﺻﻠﯽ و ﭘﺎﯾﻪ ای ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮد:
اوﻟﯿﻦ ﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  25ﺳﺎل اﺳﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای ﻧﯿﺎز دارد ﻓﺮﯾﺐ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم
دروغ ﺳﻮم درﺑﺎره ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آب ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای
دارد.
راﮐﺘﻮر اراک اﺳﺖ .دروغ ﭼﻬﺎرﻣﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎی
اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ دروغ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »اﯾﺮان ﺗﺎ اﻧﺪی
دﯾﮕﺮ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ « .از دﯾﺪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﯽ
ﮐﻪ  ۱۶ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ ،واﺿﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان از ﺳﺎل ۲۰۰۳
ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ ﺗﮑﺮار ﻫﻤﺎن ﺻﺤﺒﺘﻬﺎ ﺑﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد دزدﯾﺪن ﭼﻨﺪ ﺗﻦ
ﻣﺪرک و ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳﻨﺪی دال ﺑﺮ اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدم و ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﺳﻪ دروغ اول ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از
دوﻟﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دروغ ﭼﻬﺎرم را ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﺑﺎرﻫﺎ از ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺸﺪار ﻣﯽدادم ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﺮان ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد از ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻏﺮب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ روی ﺧﻄﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻤﺐ ﻫﺴﺘﻪای ،ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد
ﺗﺎ از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮد .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻏﺮب ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ وﯾﻦ

ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺟﺎم زﻫﺮ را ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم از دﯾﺪ ﺣﻘﻮق اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﻫﻤﺎن  4دروغ ﺑﺎﻻ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺑﺮﺟﺎم ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ ﭼﺮا اﯾﺮان  15ﺳﺎل ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای را
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﺟﺎم اﯾﺮان از ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ دﻫﻬﺎ
ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻦ داد و در ﻋﻮض ﭼﯿﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺘﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد و از ﺑﺮﺟﺎم ﻫﻢ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﯿﺮون اﻣﺪ .اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ و
ﺷﺎﯾﺪ ـ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻢ ـ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ را در دادﮔﺎه ﻻﻫﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ
وﻟﯽ ﺣﺘﯽ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮی رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد زﯾﺮا ﺑﺮای اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﮑﻢ
واﺟﺐ اﻻﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ .و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻃﻮری واﻧﻤﻮد ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﺮﺟﺎم راﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﺤﺮان اﺗﻤﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ راﻫﯽ ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،راﻫﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﭙﺬﯾﺮد زﯾﺮا دروﻏﻬﺎﯾﺶ اﻓﺸﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻼﻧﯽ
ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺎم
اﯾﻨﮑﺎر ـ ﺣﺘﯽ ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﺎدﯾﻦ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ از ﺑﺮﺟﺎم دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ را در ﻧﻈﺮ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و
دﻣﮑﺮات رژﯾﻢ اراﺋﻪ راه ﺣﻠﻬﺎی ﺧﻮد در ﭼﺎرﭼﻮب دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ در زﻧﺪان اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ ﻗﺪرﺗﻬﺎ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از  4ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﮔﺮه ای ﻫﻢ از ﮐﺎر ﻣﺮدم ﻧﮕﺸﻮد .از
ﻫﻤﺎن ﻓﺮدای اﻣﻀﺎی ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎرﻫﺎ ﻫﺸﺪار دادم ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
ﺗﻮاﻓﻘﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮب و ﺧﺼﻮﺻﺎ
و ﻧﻪ در داﺧﻞ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷﻮد
اﯾﺮان ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ.
ﻧﺪای آزادی :در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ
اداﻣﻪ دﻫﺪ و دﯾﮕﺮ ﻃﺮﻓﻬﺎى ﺑﺮﺟﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﻪ و اروﭘﺎ ﺑﻪ ان
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺮﺟﺎم ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﻣﺮﯾﻜﺎ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺼﻄﻔﻮی :ﺑﺮﺟﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﻣﺮﯾﮑﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯽ روح
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﮑﺎر اﯾﺮان ﻫﻢ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ رژﯾﻢ از ﺑﺮﺟﺎم
ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺑﺎر ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ

آﻗﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻃﺮف اول اﯾﺮان اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﻧﻪ اروﭘﺎ
ﯾﺎ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ .در اﯾﺮان ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﺗﻦ دادﻧﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻗﺎی أوﺑﺎﻣﺎ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ
اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺪ و ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ دادﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻧﻤﯽ
داﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ .اروﭘﺎ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز اراده آن را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از اﻣﺮﯾﮑﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﺨﻦ از
ﭼﻨﯿﻦ أراده ای ﺑﮑﻨﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری اروﭘﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎزار ﮐﻮﭼﮏ اﯾﺮان ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را در
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺨﻄﺮ اﻧﺪازد .ﺑﺪﯾﻨﺨﺎﻃﺮ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اروﭘﺎﯾﯽ از ﺑﺎزار اﯾﺮان روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻧﺪای آزادی :آﯾﺎ ﻣﻠﻐﺎ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط و ﯾﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ
ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﻣﺼﻄﻔﻮی :ﻋﻠﻞ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ را ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻠﻐﯽ ﺷﺪن
ﺧﻮد رژﯾﻢ ﺟﺴﺖ .ﻓﺴﺎد ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ،اﻗﺘﺼﺎد راﻧﺘﯽ
ﺑﺮﺟﺎم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮ
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ را اﻓﺰود .ﻣﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﺑﺎ 40
ﺳﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺒﻮد؟ اﻣﺎ ﮐﻮﺑﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻓﺴﺎد و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪ .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯽ ﮐﻔﺎﺑﺖ و ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ
در اﯾﺮان اﺳﺖ.
اﯾﺪوﻟﻮژی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه
ﻧﺪای آزادی :ﺑﺎ 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 ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺮای ﻣﺮدم
اﯾﺮان و ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻬﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
ﻣﺼﻄﻔﻮی :ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ ﻓﺸﺎر را ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻃﺒﻘﺎت ﮐﻢ دراﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﺮس از آﯾﻨﺪه ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮد ﺑﺒﺮد .در ﻣﺎﻫﻬﺎی اﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ
ﻣﺮدم روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﺎن در ﯾﮏ ﺑﯿﺎن و
ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﻠﻮر ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﮐﻮب
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭼﻨﺪان ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون
ﺗﺤﮑﯿﻢ
رﻓﺘﻦ از ﺑﺤﺮان ﻫﻢ در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻢ در ﺣﺎل
رواﺑﻂ ﺣﻮد ﺑﺎ رﺳﯿﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﯽ.
ﻧﺪای آزادی :اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭼﻪ وﻇﺎﺋﻔﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮ

ﻋﻬﺪ دارد؟
ﻣﺼﻄﻔﻮی :در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺧﻄﯿﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﻣﮑﺮات ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم و ﺗﺪارک ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ دﻫﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ و
ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﺟﺒﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﮔﺮدد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ را
ﺑﺨﺸﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﺠﺰه از ﺳﻮی ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﯾﻢ.
ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﺻﻼح دارﻧﺪ و از ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﻣﻠﯽ دارﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ
را ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﯾﺮد.
اداﻣﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺣﯿﺎت ﻣﻠﯽ ﻣﺎ را ﺑﺨﻄﺮ اﻧﺪازد اﮔﺮ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﻣﺬﻫﺐ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و اﮔﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎه اﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﻓﺸﺎ ﻧﮑﻨﯿﻢ .اﮔﺮ
ﺑﺪﻧﯿﺎل ﻫﺮ راه ﺣﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ و
اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺠـﺎﻋﺖ داﺷـﺖ و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت دروغ و ﺗﺤﺮﯾﻔـﺎت ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎﻧﺒﻪ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد .از اﯾﻨﺮو ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﻟﻢ
و ﻣﺴﺘﻘﻞ و دﻣﮑﺮات و ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم و ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﺷﺪن آن و ﺑﺎز ﮐﺮدن اﻓﻖ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

