ـﺪای آزادی از
ـﺦ ﻧـ
ـﺶ و ﭘﺎﺳـ
ﭘﺮﺳـ
ﻓﻌـﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳـﯽ درﺑـﺎرهی ﻣﻘـﺪرات
ﺑﺮﺟﺎم
ﻓﺮاﻣﺮز دادور
ﻧﺪای آزادی :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﻟﻬﺎی 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؟
ﻓﺮاﻣﺮز دادور :در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﯾﮏ رژﯾﻢ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان ،ﻫﺮ ﻧﻮع
ﻗﺮاردادی ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ از ﮐﺎﻧﺎل ﺷﻔﺎف ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن( ﺑﮕﺬرد.
اﻣﺎ در ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ
ای ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ و
ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ،اﺧﺘﻼل در ﺗﻮﻟﯿﺪِ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺎی ِ اﺗﻤﯽ و از
ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ،ﺗﻘﻠﯿﻞ در ﻓﺸﺎر ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون
دادن اﻋﺘﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﻪ
ﺟﮑﻮﻣﺘﮕﺮان ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺣﯿﺎتِ ﻧﻈﺎم
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺴﺘﻪ ای ِ ﺑﺮﺟﺎم )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﯿﻦ اﯾﺮان ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﮔﺮوه  5+1در
اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک( در وﯾﻦ
ﮐﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 23) 2015ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،(1394اﯾﺮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮد:
ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی ﺳﺎﻧﺘﺮاﻓﯿﻮژ را از  20000ﺑﻪ  5000ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻫﺪ و 98
درﺻﺪ از ذﺧﺎﯾﺮ اوراﻧﯿﻮم را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﻣﺎﺑﻘﯽ ِ اوراﻧﯿﻢ را در
ﺳﻄﺢ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ  3.6در ﺻﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ )ال ای اﯾﯽ ای( اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای آن ﺑﺨﺶ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺮدﻣﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎنِ
دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼح ﻫﺎی اﺗﻤﯽ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯿﺸﺪ.
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؟

ﭘﺮﺟﺎم ،ﺑﺪون اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ در
دادور :اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ
و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺸﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮاق ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی دﻻر را ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﯾﺮان ،ﻧﯿﺰ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .در وﺿﻌﯿﺖِ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺟﮑﻮﻣﺘﮕﺮانِ اﻣﺮﯾﮑﺎ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻬﺎﻧﯽ و در رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﻪ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ،
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺪاوم ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
رژﯾﻤﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف و ﺳﺮﮐﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺿﺮوری ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ“ ،رام” ﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ
ﮐﻪ در درﺟﻪ اول ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ِ ﭼﯿﻨﯽ  10در ﺻﺪ و
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺣﺪود  50درﺻﺪ از ﺑﺎزار اﯾﺮان را در دﺳﺖ دارﻧﺪ
و ﮐﺸﻮرِ ﭼﯿﻦ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  15ﺑﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان وارد
ﻣﯿﮑﻨﺪ .روﺳﯿﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  50ﺑﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﯾﺮان را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .در دﻧﯿﺎی
اﻣﺮوز ﮐﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪِ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ
دارﻧﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﯿﻦ اﺛﺮ ﮔﺬاری ﻣﺨﺮب در اﻗﺼﺎد
اﯾﺮان ،ﻟﺰوﻣﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻧﺎﻣﻪِ ﺑﺮﺟﺎم ،ﻧﯿﺰ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﮑﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺪای آزادی :اﯾﺎ ﻣﻠﻐﺎ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط و ﯾﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ
ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺎﻟﻤﯽ ﺧﻮاه ﺷﺪ؟
دادور :ﻧﻤﯿﺘﻮان ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال داد .ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺎم،
ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ از ﺳﻮی ِ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻠﻐﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺮدﻣﺪارانِ رژﯾﻢ و ﺑﻮﯾﮋه
ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﻮاع
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ِ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،رژﯾﻢِ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی 5
ﺑﻌﻼوهِ  1رﻓﺖ و دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﮐﻪ “ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن” ﺑﺮﺟﺎم را
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎل ،ادﻋﺎ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ اﺻﻼ “ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ” .اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺮﺧﺶ ﻫﺎ در ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و اراﺋﻪِ
ﻧﻤﺎﯾﺶ در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ِ “ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ” ﻧﻈﺎم در
ﺑﺮاﺑﺮ ِ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ِ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪِ :وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ
ﻗﺮار دارﻧﺪ.

اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻨﺰل ﺷﺪﯾﺪ در ارزش ﭘﻮل
اﯾﺮان ،ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ و ﮔﺴﺘﺮشِ ﻣﻌﻀﻠﻬﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ
ﻧﻈﺎم )ﻃﯿﻔﻬﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎزار ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﻤﯽ را در اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ( ،ﻧﺎروﺷﻨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و
اﻟﺒﺘﻪ اوج ﮔﯿﺮی اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺑﻮﯾﮋه از ﺳﻮی ِ ﮐﺎرﮔﺮان ،زﻧﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮد آن ﺑﻮد؛ اداﻣﻪ ﺑﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺪای آزادی :آﺑﺎ 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؟
دادور :ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﻓﺰاﯾﺶ ِ ﺗﻮﻟﯿﺪِ ﺳﻼح ﻫﺎی اﺗﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان و
ﺟﻬﺎن ﺿﺮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ِ آن در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻋﺚِ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﯾﻬﺎی زﯾﺎدی در
ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻓﻘﺰ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،ﺑﯿﮑﺎری،
ﮐﻢ ﮐﺎری و ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﺑﻪ رﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﯾﻞ
در دول آن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺟﺎم ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎد ِ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری آن ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و وﺟﻮد ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ِ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ِ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ِ ﻋﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
در اﯾﺮان اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی اﯾﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﻮﺗﺎل
ﺳﯽ ﺟﯽ ام و
ﺑﺎس ،ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ِ ﺳﯽ ام
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮان را ﺗﻘﻠﯿﻞ داده ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده
اﻧﺪ .ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﺎﻟﯽ ِ ﺳﻮﯾﻔﺖ )ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ( ﻧﯿﺰ دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ،رواﺑﻂ ﭘﻮﻟﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻓﻠﺞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،رژﯾﻢ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن روﯾﺎروﯾﯽ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻧﺒﻮده و اداﻣﻪِ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را در ﻗﯿﺪ
ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻏﺮب و اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ِ ﻣﺼﺎﻟﺢ ِ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ) از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻔﻆ “ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ” ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎ در ﺣﺎل ﺗﻘﻠﯿﻞ اﺳﺖ( ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی دﺧﺎﻟﺘﮕﺮاﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اداﻣﻪ داده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺧﻮد )ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای از ﺳﺮﮔﯿﺮی ﺑﺮﺟﺎم
اﺳﺖ( را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺴﺎزد .ﺑﻪ اﺣﻨﻤﺎل زﯾﺎد ،اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮ ﺗﺪرﯾﺠﯽ
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﻣﻌﺮض ﻣﻌﻀﻼت

ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﻧﺪای آزادی:
ﻋﻬﺪ دارد؟

اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭼﻪ وﻇﺎﺋﻔﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮ

دادور :ﺑﺮای ِ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮنِ ﻣﺮدﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻬﺒﻮدی در وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺰدم ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ از اﻫﻤﯿﺖ درﺟﻪ اول ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﻧﺰاع
ﺑﯿـﻦ رژﯾـﻢ اﯾـﺮان و دول ﺧـﺎرﺟﯽ ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﺣﻔـﻆ ِ ﻣﻨـﺎﻓﻊ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ِ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﺟﺎﻧﺒﺪاری از ﻫﯿﭻ ﺳﻮﯾﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻮﯾﮋه در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻋﻮای ِ ﺑﯿﻦ ِ دو دوﻟﺖ اﯾﺮان و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در
ﭘﺮﺗﻮ ِ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ِ ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ﺧﻮد ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻣﺎرات اﺗﺤﺎد ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻨﺎر آﻣﺪه و اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪﺷﺎن از ﺟﻤﻠﻪ در ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ و
اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻔﻆ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ،ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﺪ از ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﻘﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎسِ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﺘﺮﻗﯽ ﮐﻪ از ﯾﮑﻄﺮف رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﻔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ
و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻫﮋﻣﻮﻧﮕﺮای اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﻮده ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﺮاری ِ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎتِ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺻﻠﺢ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﺠﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ِ رادﯾﮑﺎل
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهِ ﻣﺮدم در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖِ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم و اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

