ﺑـﺎ ﺑـﻦ ﺑﺴـﺘﯽ ﮐـﻪ رژﯾـﻢ ﺟﻤﻬـﻮری
اﺳﻼﻣــﯽ دﭼــﺎر آن ﺷــﺪه اﺳــﺖ…
از اﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎت
ﺑﺎ ﺑﻦ ﺑﺴﺘﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﭼﺎر آن ﺷﺪه اﺳﺖ
آﯾﺎ ﻣﺮدم ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻠﯿﺖ رژﯾﻢ دارﻧﺪ؟
در ﻋﺼﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﻧﻔﻮذ روز اﻓﺰون

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی در

ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮐﻪ دوﻟﺘﻬﺎ و ﻣﻠﺘﻬﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
و… ﻧﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﺪﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
ﺧﻮاﻫﻨﺪ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ و اواﻣﺮآﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻏﺮب و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی اروﭘﺎ ،ﭼﯿﻦ و
روﺳﯿﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ،و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ
اﻧﺪازﻧﺪ،ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل
،ﻧﺎﺗﻮ  ،ﻣﻮردﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرزآن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ “اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی” ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن ﮐﺸﻮر ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﺪف از ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،ﺗﺠﺎرت  ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ راه ﺑﺎ ﺳﻮد
آوری وﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻼن ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮر و دوﻟﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ
ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را
ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻫﺪاف و زور ﮔﻮﺋﯿﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺟﻬﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺑﺮدن
ﻗﺮار
ﺳﺮ دو راﻫﯽ
اﻫﺪاف ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﻮد
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺮوﻧﺪ،
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ
اﻟﺒﺘﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،و ﺑﺎ اﺟﺮای اواﻣﺮ آﻧﻬﺎ ،و در ﻏﯿﺮ
اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺳﺮ ﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و زﻧﺪﮔﯽ
اوﻟﯿﻦ
و ﻣﺮدم
روزﻣﺮه ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺸﯿﻦ ﻧﺪارد
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺿﺮر روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
دﯾﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺮا در روﺳﯿﻪ ،ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ و… دﯾﺪه اﯾﻢ ،و از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺮ ﻗﺮاری ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻬﺎی “ﻣﺘﺮﻗﯽ” ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از

ﻏﺎﻓﻠﻪ ی ﺳﻮد آوری ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ  ،اﻗﺪام ﺑﻪ روﺷﯽ ﺷﺒﯿﻪ “ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ”
و” ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل” ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت و رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﭘﺮداﺧﺖ
آن ﺑﺎ ﯾﻮرو و ﯾﺎ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮ ،اﻫﺮم ﻓﺸﺎر ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮای
ﭼﻨﺪ
“ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻣﺸﺘﺮک ”
ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻗﺮار اﺳﺖ “ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ” را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻠﻄﻪ ی ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻏﺮب ﺑﺪﺳﺖ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ.
از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و وام ﻫﺎی دراز ﻣﺪت و ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ
دوﻟﺘﻬﺎ ی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،وﻋﻤﻼ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدی
اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی وام ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،دﯾﺪﯾﻢ در
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﮐﻮدک از ﺑﯽ داروﺋﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد
ﻋﺮاق ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ
را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .
در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،دوﻟﺘﻬﺎ وﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻣﺠﺒﻮرﺑﻪ ﺑﺮ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻗﺮاری ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ  ،ﮐﻪ دوﻟﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
دﺧﺎﻟﺖ در ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در دراز ﻣﺪت ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮرم
اﻓﺴﺎر
و ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﮔﺮاﻧﯽ -ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ -ﺑﯿﮑﺎری و… ﻣﯿﺸﻮﻧﺪﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮان -زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯿﮕﺮدد و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ داﻣﻦ ﺑﻪ
ﻓﺴﺎد اداری دوﻟﺘﻬﺎ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه اداری و دوﻟﺘﯽ
ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ اﺑﺎ
وﭼﭙﺎول ﺛﺮوت ﻣﺮدم از ﻫﯿﭙﭻ
اﯾﺮان در ﻓﺴﺎد ﻣﻄﻠﻖ
ﻧﺪارﻧﺪ،ﮔﺮاﻧﯽ -ﺑﯿﮑﺎری – ﻓﻘﺮ در اﯾﺮان ﺑﯿﺪاد ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺎ داﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻻ زﯾﺮﭘﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ﻗﺮاردادﻧﺪ
ﻧﻘﺸـﻪ ﻫـﺎ ودﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی”ﺻـﻨﺪوق ﺑﯿﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﭘـﻮل” و “ﺑـﺎﻧﮏ
ﺟﻬﺎﻧﯽ”ﺑﻮد،ﮐﻪ دراز ﻣﺪت ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ
را ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺸﺎﻧﺪ،ﻋﻠﺖ و ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ در
اﯾﺮان ﺑﻮد.
در اﯾﺮان اﺛﺮ ﮔﺬار و دارای
ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﻄﺮ ﻧﺎک و ﻣﻨﻔﯽ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز در آﻣﺪ ارزی ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ  ،زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﻧﻔﺖ
ﺑﻔﺮوش ﻣﯿﺮﺳﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﺮ روز رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ ،و
در
ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﺮاس ﻣﺮدم از روزی اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻔﺖ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻬﺎر ﻧﻮاﻣﺒﺮ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ  %30ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺮوج ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 58
و
ﻋﻮاﻣﻞ رژﯾﻢ ﺑﺨﺎرج ﻫﺴﺘﯿﻢ
ـﻪ
ـﺖ ﮐـ
ـﻦ اﺳـ
ـﺎت از اﯾـ
ـﻦ ﺗﻮﻫﻤـ
ـﻪ اﯾـ
ـﻮد ،ﻫﻤـ
ﺑـ
ـﺎرد دﻻر
ﻣﯿﻠﯿـ
دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺮاﺳﻨﺎک از دﺳﺖ دادن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
و اﻣﺎ ﻓﺮدا ﮐﻪ اﯾﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ را در ﺑﺎزار
ﮐﻤﺒﻮد
ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﮐﺎﻫﺶ دادن ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺻﺎدرات ﭼﯿﻦ
ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ – ﭼﯿﻦ از ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان
ﮐﻪ
اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ
اﮐﻨﻮن
ﻣﻨﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ از ﻫﻢ
ﮐﺸﻮرﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
و
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،
ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان را ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد،اﻟﺒﺘﻪ روﺳﯿﻪ
ﻗﺎﻋﺪه
از اﯾﻦ
ﻣﺘﺤﺪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ
در
از ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﺎﺷﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮرد اﯾﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮارد  12ﮔﺎﻧﻪ

وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ

و
از ﺗﺮورﯾﺴﻢ  .ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ آن
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
از اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﻋﺪم
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻠﻮی رژﯾﻢ اﯾﺮان را ﻣﯽ ﻓﺸﺎرد و راﻫﯽ
ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻣﺮدان اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و اﯾﺮان
ﺟﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ای ﺑﻪ ﻋﺪم
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن
ﺑﻪ
)ﻻﯾﺤﻪ ی اﻟﺤﺎق ﻣﺎﻟﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺗﺮورﯾﺴﻢ
ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ( اﻗﺪام و آﻧﺮا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ و از ﺳﺮ ﺧﻮد وادارد ،
ﮐﻤﮏ
ﮐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات در ﻣﺠﻠﺲ و ﺑﯿﺮون آن ﺑﺮای ﺳﺮ ﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﺟﺎم زﻫﺮ دﯾﮕﺮ روﺑﺮو ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ روی ﻧﻮﺳﺎن ارز
ﻧﯿﺰ داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﺑﻦ ﺑﺴﺘﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان دﭼﺎر آن ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎ
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ دارﻧﺪ.
و اﻣﺎ ﮔﺎم ﺑﻌﺪی رژﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺮورﯾﺴﻢ
درﺟﻬﺎن و ﺑﺨﺼﻮص در اﯾﺮان ﺑﺮ دارد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﮐﺎر اﺳﺖ دﺳﺖ از ﺗﺮور و ﺧﻔﻘﺎن ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﭘﺮ از ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺷﺪه و در روز روﺷﻦ آدم ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ.
ﻋﻘـﺐ ﻧﺸﯿﻨـﯽ و ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤـﻪ ” ﻋـﺪم ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﭘﻮﻟﺸـﻮﺋﯽ”  ،ﻋﻘـﺐ
ﻧﺸﯿﻨﯿﻬﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ،ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ -
ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،اﻣﺎ دﻧﯿﺎ اﻣﺮوز ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﻓﺴﺎر

ﮔﺴﯿﺤﺘﻪ ی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را زﯾﺮ زره ﺑﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺷﺪه و ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﻬﺎی ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺻﺮف ﻣﺨﺎرج
ﺷﺪ وﺳﺎزو ﮐﺎ رﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اﯾﺮان ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد  ،ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻋﻤﻼ
ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺳﭙﺮده ﻣﺮدم را ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ،
و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻔﺮوﺧﺘﻦ ﻧﻔﺖ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان و
ﺣﺘﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه را ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻻﯾﺤﻪ “اﻟﺤﺎق اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ
“و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن در اﯾﺮان آﻏﺎز دوره ﺗﺎزه ای از ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال داﺧﻠﯽ
دوﻟﺖ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ) ث-اف-ت ( ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی )اف-آ-ت-اف( در ﺑﺤﺮان درون رژﯾﻢ اﯾﺮان اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ؟
آﯾﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮔﺬرا اﺳﺖ؟ ﯾﺎ در اداﻣﻪ ی ﺑﺤﺮان و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ
ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯿﻬﺎی اﺟﺒﺎری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
اﺳﺎﺳﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺤﺮان

ﺑﺎ

ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ

در ﮔﺮداب آﻧﻬﺎ

ﻓﺮو

رﻓﺘﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮو ﮐﺶ ﮐﺮدن و رﻫﺎﺋﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮر
ﮐﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻪ از 29
ﭘﻮﻟﺸﻮﺋﯽ -اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﯾﺎ ﻧﻬﺎدی ﺑﻨﺎم )اف -آ – ت -اف(
در ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﺳﺖ  ،ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﯿﻦ
و ﻣﻘﺮ آن
ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺑﺎره ﭘﻮﻟﺸﻮﺋﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮑﺴﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎری را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ی در
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،و از اﯾﻦ راه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
آﻣﺪ و ﺳﻮد ﺑﻪ دوﻟﺘﻬﺎ ی ﺧﻮد
ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ از راﻫﻬﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﭼﺎق -رﺷﻮه ،
ﺑﺮای ورود اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮕﻞ روﺑﺮو
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را
ﺑﺨﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش و رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اﯾﺮان دﭼﺎر آن
ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﯿﻦ
ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ی
اﺳﺖ.
اﻟﻤﻠﻠﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻋﻤﻼ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻧﻪ ،دو دوزه ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻋﻤﻼ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻼ ﺷﺮط
و ﺳﺮﮐﻮب
ﺗﻬﺪﯾﺪ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه و از ﻃﺮﻓﯽ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﯿﻮرزد ،ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت اﻫﻤﯿﺖ
اﻗﺪام
ﮐﺸﺘﺎر ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﻗﻀﯿﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،وﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی،
زﯾﺮااﮔﺮاز ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻻت وﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯽ و
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻼ و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ – اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ
و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان را ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ رﺻﺪ و ﭼﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ
اﮔﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ،ﺟﻠﻮی ﻗﺎﭼﺎق اﺳﻠﺤﻪ -ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و… ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﺗﻘﻼﻫﺎی ﻣﺬﺑﻮﻫﺎﻧﻪ ی
ﺧﻮد و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎر ﺳﭙﺎه
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان در دراز ﻣﺪت ﻧﺎ ﭘﺎﯾﺪار
و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺗﺮاز اﻣﺮوز و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺪام ﺑﻪ “ﯾﮑﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﺳﺘﺎن
ﻗﺪس رﺿﻮی”از ﺗﺮس اﻧﺤﻼل ﺳﭙﺎه ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ آن ﮐﺮده.
ﺳﻘﻮط ﺑﻬﺎی رﯾﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ دﻻر:
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی
روﺑﺮوﺳﺖ ،ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﻘﻮط رﯾﺎل و ﺑﯽ ارزش ﺷﺪن آن در ﺑﺮاﺑﺮ ارزش
دوﻟﺖ
و
دﻻر  ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺳﻘﻮط دﻻر در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎی ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی و دوﻟﺖ ،ﻇﺎﻫﺮی و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮا
ﺷﺪن ﻗﻔﻞ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﺑﺴﺘﻪ
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و رژﯾﻢ ﺣﺠﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﺶ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ارزش رﯾﺎل در اﯾﺮان  %40در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان – ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﻼ
ﺳﯿﺮﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ ،ﺣﻘﻮق
ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﻫﻢ ﻧﺸﺪه ﻣﺎﻫﻬﺎ ،در
ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻢ ﺷﺪه  ،ﻋﻼوه ﺑﺮﮐﺎﻫﺶ ﭼﻬﻞ در ﺻﺪی ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ
ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان  ،ﺳﯿﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﺎ اﻣﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺷﺪه ،و ﺑﯿﻢ
و
ﮐﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ از اﯾﺮان
آن ﻣﯿﺮود
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺐ ﻣﺸﮕﻼت ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺗﻮﻗﻒ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺷﺪه  ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارز ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺻﻨﻐﺖ-ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺎﺟﻞ و ﻓﻮری ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان ارزی  ،ﻧﻈﺎم
را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﻼن ﮐﻪ از ﻣﯿﺰان
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزار ارز -ﻃﻼ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻧﻈﺎم
را از ﺛﺒﺎت اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد،
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻓﺮاﯾﺶ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺠﺎی ﮐﻢ ﺷﺪن ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

درﯾﺎﻓﺖ واﻣﻬﺎی ﺑﺪون وﺛﯿﻘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ رژﯾﻢ از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ،ﻫﺮ روز ﺣﺠﻢ ﺑﺪﻫﯽ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻓﺰوده ﻣﯿﺸﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻗﻒ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﮐﻢ ﺷﺪن آن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،وﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﻬﺎ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر از  4ﻫﺰارﺑﻪ
واﻣﻬﺎی ﺑﺪﻫﮑﺎرو ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻی  15ﻫﺰاررﺳﯿﺪه ،ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا دزدان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﻮﻟﻬﺎ
را ﺑﺮ داﺷﺘﻪ و ﻓﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺷﺪه ﮐﻪ
راه دﯾﮕﺮ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻨﻨﺪ ه ﮔﺎن در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻋﻤﻼ ورﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼن ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ اﯾﻨﮑﺎر را ﺑﮑﻨﻨﺪ،
ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺪازﻫﺎ ﻋﻤﻼ
ﺗﺎ ﭘﻮل ﻣﺮدم را رﺳﻤﺎ ﻧﻪ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ
رژﯾﻢ دزدﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ و رﻫﺒﺮﻧﻈﺎم .از ﻃﺮﻓﯽ ﻋﺮﺿﻪ
ﻋﻤﺎل
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ارز از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ
در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮا ﻣﯿﮕﯿﺮد ،و ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺣﺪود
دﻻر ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺎرج ﻓﺮوش ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ
 50ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ارزی دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮ ﻧﻤﯿﮕﺮددو ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ی
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،دوﻟﺖ ﻣﺰوراﻧﻪ از اﯾﻦ ﭘﻮﻟﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﺎ ﻣﺸﺮوع ﻣﯿﮑﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ارز ﺑﺎﻻ رﻓﺖ آﻧﺮا اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ
ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺒﺮد ﯾﺎ ﺑﺠﺎی
ﻣﯿﻔﺮوﺷﺪ.

ﭘﻮل ﮐﺎﻻ

وارد ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﮔﺮان

ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻻر ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آن ﻋﻤﻼ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﺑﻬﻢ
رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺮ ﻓﻨﺪ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺟﻤﻊ آوری دﻻر ﻫﺎی ﻣﺮدم ﮐﻪ
ﺑﺎﻻی ده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯿﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﭼﻬﺎر
در ﺧﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻫﺰارو دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﺨﺮﻧﺪ،ﺧﻮد اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﯾﮏ دزدی از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ
دارد در روز روﺷﻦ ﺛﺮوت ﻣﺮدم را ﻣﯽ ﺑﻠﻌﺪ .دﻻر اﮔﺮ
رﺳﻤﺎ و ﻋﻤﻼ
ارزان ﺷﺪ  ،ﻋﻤﻼ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻗﯿﻤﺖ اﺟﻨﺎس ﻫﻢ ﺑﻬﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ارزان و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ وﺿﻊ ﻣﺮدم ﺑﻬﺘﺮ اﮔﺮ ﻧﺸﻮد ﺑﺪ ﺗﺮ ﻧﮕﺮدد ،ﮐﻪ
ﻋﻤﻼ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺣﺎ ل
از آﻧﺤﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز دﻻر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﯾﻦ ارز ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ
ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﯽ از ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ
ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ و ﻫﻨﺪ ﻫﻢ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻻر ﮐﺎری اﺳﺎﺳﯽ و
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻃﻼﻫﺎی اﯾﺮان ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج رژﯾﻢ ﻗﺼﺪ ﺟﻤﻊ آوری
دﻻرﻫﺎی ﻣﺮدم را دارد  ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻼ ﻫﺎی اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ دﻻﻻن دوﻟﺘﯽ

،ﺳﭙﺎه ﭼﻮب ﺣﺮاج زده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﭼﭙﺎول ﺛﺮوت ﻣﺮدم ،و ﻣﺸﮕﻞ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ در
ﮐﺸﻮر ،ﺛﺮوت را ﺑﻪ ﻋﺮاق -ﺳﻮرﯾﻪ -ﻟﺒﻨﺎن و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ و
و ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺸﻐﻮﻻﻧﺪ ،و ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ در
ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ
ﺳﺎزی
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺧﻮدی ،ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻬﺎ ی
راﯾﮕﺎن

ﺳﺮاﺳﺮ
ﺑﻪ ﺑﺬل
ﺳﻮرﯾﻪ
ﺧﺪﻣﺎت

ﺑﻬﺮ ﺣﺎل رژﯾﻢ دو راه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ
ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ،ﮐﻪ از ﻗﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯿﺂﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد و رژﯾﻢ از
در ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی زور ﮔﻮﯾﺎﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ در
آﻣﺪه  ،ﻓﻌﻼ ﻧﺠﺎت ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ ازاﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮوی
در
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮان
ﻣﺤﺮﮐﻪ ی ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﺮان اﺳﺖ  ،زﯾﺮا
اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﺑﺴﺎدﮔﯽ
اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ را ﻧﻤﯿﺸﻮد
ﮐﻪ
اﺳﺖ
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد.
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت راﻧﻨﺪﮔﺎن  ،ﮐﺎﻣﯿﻮن داران و آﺛﺎر و ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺑﺘﺪرﯾﺞ در اﻣﻮر ﮐﺸﻮر و در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺎ راﺿﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻠﯿﺖ رژم
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد،ﺑﺎزارﯾﺎن در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﻪ ﻣﻮج
ﻧﺎ راﺿﯿﺎن واﻋﺘﺼﺎﺑﺎ ت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮان – ﺑﯿﮑﺎران – ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،و ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﻪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﮓ
ﻣﺮدم
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد
ﺗﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از آن ﺑﮕﺬرﻧﺪ .راه ﻧﺠﺎت
اﯾﺮان اﺳﺖ و ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن داﺷﺘﻦ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺮاب
اﺳﺖ1.11.2018.
Bayat.a@freenet.de
https://www.facebook.com/amin.bayat9

