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اﻳﺮاﻧﻴﺎر ﺁﻗﺎﯼ »ﺷﻬﺎﻓﺮ« )ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﻳﻨﮑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر اﺳﺖ ذﮐﺮ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ »ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ از ﺁن
ﮐﻴﺴﺖ؟« دو اﻳﺮاد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻨﮑﻪ» :هﺮﮐﺲ از ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪﻩ ﺣﻖ دارد از ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﺎ در ﺁن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ
ﻧﻤﺎﻳﺪ«
دوم اﻳﻨﮑﻪ :در ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ،ﻣﻘﺼﻮد »ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ از ﺁن ﮐﻴﺴﺖ؟« راﻩ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﻧﺸﺪﻩ .درﺣﺎﻟﻴﮑﻪ اﻳﺸﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ از ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎ و ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻋﻮت ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﻮراﯼ اﻧﻘﻼب را در ﺧﺎرج ﺗﻌﻴﻴﻦ و
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﮐﺜﺮﻳﺖ را ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻳﮋﻩ اﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ در ﺷﺎهﺰادﻩ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺳﺮاغ دارم ﺑﻌﻨﻮان رهﺒﺮ ﻳﺎ
ﺳﺨﻨﮕﻮ اﻧﺘﺨﺎب و ....
اﻳﺮاد ﻧﺨﺴﺖ اﻳﺸﺎن در ﭼﺎر ﭼﻮب ﮐﻠﻴﺖ وارد ﻧﻴﺴﺖ وﻟﯽ در ﻣﺤﺪودﻩ ﺷﺨﺺ و اﻋﺘﻘﺎد ﺳﻴﺎﺳﯽ وارد اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﮑﻪ
»هرکس« ﮐﻪ در ﻋﺒﺎرت اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﻳﺸﺎن ﺁﻣﺪﻩ ،ﻋﺎم اﺳﺖ و ﮐﻠﻴﺖ ﺁن ﻣﺘﻮﺟﻪ دوﻟﺖ هﺎ و ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
دوﻟﺖ وﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻓﺮاد اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻓﮑﺮ وﻳﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻪ »هرکس« ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دوﻟﺘﻬﺎ هﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﻖ دارﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از رژﻳﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان
ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ هﺎﯼ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺸﻮر هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ وﺣﺘﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ در ﻧﻔﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اهﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻔﯽ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺁﻧﭽﻨﺎن ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر هﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮدﻩ و ﺑﺼﻮرت ﻣﻮادﯼ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ هﺎﯼ
دوﻟﺖ هﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻦ دهﻨﺪ ﭘﻴﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺮاﯼ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮﺟﺎ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﺠﺎج ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁن ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺪم
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺸﻮر هﺎ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ هﻠﺴﻴﻨﮑﯽ )ﻓﻨﻼﻧﺪ( وﻧﻴﺰ ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻨﻊ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺮاﯼ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم واﺑﻌﺎد دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺸﻮر هﺎ در اﻣﻮر ﮐﺸﻮر هﺎﯼ دﻳﮕﺮ
ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﺎد ﺁور ﺷﻮم ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٧۵ﮐﻪ ﺷﺎهﻨﺸﺎﻩ اﻳﺮان ﺑﺮاﯼ دﻳﺪار ﺑﺎ ﮐﺎرﺗﺮ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ رﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻔﺎرت اﻳﺮان در ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮاﯼ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎزم واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮد ،هﻤﻴﻦ
ﻋﻤﻞ ﺳﺎدﻩ و ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎدﻩ از ﻃﺮف ﺟﺮاﻳﺪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ از ﻃﺮف اﻳﺮان ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ.
توجه دیگر:
ﺿﺮر و ﻳﺎ ﻧﻔﻊ ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر هﺎ و ﺣﺘﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ هﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ وﺣﻘﻮق ﺳﻴﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و
اﮔﺮ ﺑﺎز »ﺻـــــﺪﻣــــﻪ« ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺁﻧﺮا ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻮد ،ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺣﺪ وﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮاﯼ ﺁن ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪ .ﺑﻪ
هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ زﻳﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ هﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺸﻮر هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﮔﺮدد

)ﺑﻘﻮل ﻣﻌﺘﺮض ﺻﺪﻣﻪ اﯼ ﮐﻪ ﺑﮑﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮﺳﺪ( رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺁﻧﺮا در ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺷﻮراﯼ اﻣﻨﻴﺖ
داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻪ اﻳﻨﮑﻪ دوﻟﺖ هﺎ هﻤﻴﻨﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺪﻣﻪ وارد ﺷﺪﻩ وﻳﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺸﻮﻧﺪ و در اﻣﻮر
ﮐﺸﻮر هﺎﯼ ﺛﺎﻟﺚ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﮐﺸﻮر هﺎرا در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر هﺎﯼ
دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدﻩ ﻣﻌﻬﺬا ،ﮐﺸﻮر هﺎ ﺑﺮاﯼ ﺣﻔﻆ ﻣﻄﺎﻣﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﻬﺎﻧﻪ هﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ
ﮐﺸﻮر هﺎﯼ دﻳﮕﺮ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
واﻗﻌﺎ اﮔﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺸﻮر هﺎ در اﻣﻮر ﮐﺸﻮر هﺎﯼ دﻳﮕﺮ واز ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ وﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ در ﺟﻨﺒﺶ هﺎ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻃﻠﺒﯽ هﺎ
ﻳﮏ رﺳﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮدد و هﺮ ﮐﺸﻮرﯼ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﻪ اﯼ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮﯼ ﮐﺸﻴﺪﻩ وﻳﺎ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺸﻴﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬارﯼ وﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺁﺷﻮب هﺎﯼ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر هﺎ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ .ﺳﻨﮓ روﯼ ﺳﻨﮓ در ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ و هﺮج
و ﻣﺮج ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺎهﺪ ﻗﻀﻴﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان در هﻤﻴﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اﺧﻴﺮ ﺷﻮراﯼ اﻣﻨﻴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪ دﻳﺪ .ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎ
ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و ﻧﻴﺰ اﻋﻼم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﻠﻨﺎ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﻳﺮان دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻌﻬﺬا ،ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﻼش
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان از ﺳﻮﯼ ﺷﻮراﯼ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺠﺮﻳﺎن ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ .ﺗﺎ ﻻاﻗﻞ ﺁﺷﻔﺘﮕﯽ هﺎﯼ دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
١
ﺳﺒﺰ ودﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﻳﺮان را ﺗﺎ ﺣﺪودﯼ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ.
اما شخصیت های طبیعی:
ﺷﺨﺼﻴﺖ هﺎﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻳﻌﻨﯽ اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﻣﻌﺘﺮض از اﺑﻮاﺑﺠﻤﻌﯽ »هرکس« اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ او
هﻤﺮاﻩ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ وﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺁن وﺣﻔﻆ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﻤﻠﻴﺎت
رژﻳﻢ ﻃﺎﻟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺠﺎﯼ ﺳﮓ ﺧﻮاهﺎن ﺳﮓ ﺗﻮﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺒﻖ اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ودرﺁن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻳﮏ »امـــای کوچکی« وﺟﻮد دارد و ﺁن اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ
ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎر ﻣﻌﺘﺮض واﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ هﺪف ﺑﺮاﻧﺪازﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎل اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ
وﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ ﻋﻤﻠﻪ هﺎﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ؟
اعتراض دوم پل زدن ممنوع:
ﻣﻌﺘﺮض ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻮﺷﺘﻪ »ﻓﻼﻧﯽ« ارادﺗﻤﻨﺪ راﻩ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻩ وﻟﯽ اﻳﺸﺎن....
اﮔﺮ هﺮﮐﺲ در اﻧﺘﻈﺎر راهﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﺮاﯼ ﻧﺠﺎت اﻳﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ وﻳﺎ راهﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد اﺻﺮار دارد ،راﻩ ﻧﺠﺎت
اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻌﻠﺖ ﮐﺜﺮت ﻧﻈﺮات وراﻩ هﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ ﻣﻴﺮﺳﺪ ،ﺁن ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺗﺎﺑﻪ ﺣﺸﺮ ﻟﻨﮓ اﺳﺖ ،ﮐﻤﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﺳﯽ
ﺳﺎل اﺳﺖ ﻟﻨﮓ اﺳﺖ.

 -١ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدﺁورﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ هﻤﻴﻦ اﻗﺪام از ﺳﻮﯼ ﮐﺸﻮر هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺑﺠﺰ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر اﺻﻠﯽ ﺵﻮراﯼ اﻣﻨﻴﺖ و داراﯼ ﺣﻖ وﺗﻮ
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺵﻮراﯼ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺁن ﮐﺸﻮر هﺎ اﻗﺪام هﺎﯼ ﺝﺎﺑﺮاﻥﻪ اﻥﺠﺎم ﻣﯽ دهﺪ .ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﻴﺶ از  ۴٠ﺳﺎل اﺳﺖ اﺳﺮاﻳﻴﻞ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻥﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﺴﺎﻳﻞ دﺧﺎﻝﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻝﯽ هﻤﺎن ﺵﻮراﯼ اﻣﻨﻴﺖ و دﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮر هﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻥﺎدﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻥﺪ .هﻢ اﻻن
وﺝﻮد ﮐﺸﻮر هﺎﯼ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت در اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ؟؟ اﮔﺮ ﻳﮏ ﺳﻮﻣﺎﻝﻴﺎﻳﯽ درﻣﺮز ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ارﻳﺘﺮﻩ اﯼ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﻴﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻝﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻥﻴﺮو هﺎﯼ ﻥﻈﺎﻣﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ وﮐﺎﻥﺎدا ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﺵﻮد .درهﻨﮕﺎﻣﻴﮑﻪ در ﺑﺎﻝﮑﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺁن ﻣﻨﻄﻘﻪ رخ داد
ﭼﻪ ﻝﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ﺵﺮﮐﺖ ﻥﻴﺮوهﺎﯼ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ و دﺧﺎﻝﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ واﻥﮕﻠﻴﺲ و روﺳﻴﻪ ﺑﻮد؟ ح-ﮎ

ﺳﻨﺖ و ﻣﻨﺶ و ﻋﺎدت اﻳﺮاﻧﯽ وﺳﭙﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاﯼ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺗﻌﺎﻃﯽ راﻩ هﺎ وﻧﻈﺮات ،ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻃﻊ وﺻﺮﻳﺢ راﻩ را
ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺮدﻩ و  ٢۵٠٠ﺳﺎل و ﻧﻴﺰ ﻳﮑﺼﺪ ﺳﺎل دوران ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا درﺁﻣﺪﻩ وکیفیت اجرای آنرا هم ترسیم کرده
وآن تشکیل دولت موقت بفرمان شاه است و این یادآوری سی سال است که مکرر در سنگر ها تجدید و تکرار شده و
در چند مقاله منتشر شده توسط جاوید ایران هم موجب تصدیع گردیده.

٢

واﻧﮕﻬﯽ راهﯽ را ﮐﻪ ﺳﻨﺖ اﻳﺮاﻧﯽ وﻗﺎﻧﻮن

اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺑﻨﺪﻩ وﺳﺮﮐﺎر ﭼﮑﺎرﻩ وﮐﺠﺎﯼ اﻳﻦ ﺣﺪهﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ روﯼ ﺳﻨﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﻞ ﺑﺰﻧﻴﻢ؟
سرمایه گذاری کشور ها در امور داخلی کشور های دیگر:
ﻳﮑﯽ از ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﻋﻮت ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ وﮐﺸﻮر هﺎﯼ دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ روﯼ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان  .اﻳﻦ دﻋﻮت هﺮﻗﺪر ﮐﻪ ﻇﺎهﺮش ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻃﻨﺶ هﻮﻟﻨﺎﮎ و ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ
وﻣﺠﺎزات ﺁور اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﮑﻪ ،در ﮐﻠﻴﻪ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺟﻬﺎن )ﺑﻐﻴﺮاز ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدﯼ(هﻢ ﭘﺎﻳﻪ در ﺁﻣﺪ ﮐﺸﻮر و هﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺨﺎرج ﺁن ﻣﻌﻠﻮم
ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم »ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺑﻮدﺟﻪ« ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ اﺳﺖ واﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ هﺮﺧﺮﺟﯽ وﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﻻ ﺗﺨﻠﻒ وﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ اﺳﺖ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ در ﺗﺤﻮﻻت
ﮐﺸﻮردﻳﮕﺮﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت و دﺧﺎﻟﺖ را ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻴﺪارد و
ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ هﻴﭻ ﮐﺸﻮرﯼ ﺑﺪون اﻃﻤﻴﻨﺎن وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ وﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮاﯼ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ
رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺤﻮﻻت وﺗﺤﺮﮐﻼت ﮐﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺁزادﯼ در ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در ﺳﺎل ) ٢٠٠۵درﮐﻨﮕﺮﻩ( ﺷﺮﻃﯽ دارد ﮐﻪ هﻤﺎن ﺷﺮط ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻠﻴﻪ ﮐﺸﻮر هﺎﻳﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺨﻮاهﻨﺪ در ﺗﺤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر هﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر رﺟﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
در قانون مزبور آمده است:
 -١ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻴﺮوهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﺪ.
 -٢هﻤﭽﻨﻴﻦ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ »روزﻟﺘﻴﻦ« رﻳﻴﺲ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﻳﮋﻩ اﯼ
ﺑﺮاﯼ ﮐﻤﮏ هﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ هﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺧﻮدرا ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ و دﻣﻮﮐﺮات ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ از اﻳﻦ ﮐﻤﮏ هﺎ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اکنون ببینیم که استاندارد ویژه یعنی چه؟
رﻳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ ﮐﻪ در ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻇﻬﺎرات ﺧﺎﻧﻢ روزﻟﺘﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻴﺪاد در ﺑﺎرﻩ اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺎﯼ وﻳﮋﻩ ﮔﻔﺖ:
»ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎﻳﺪ روﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﮐﺸﻮر هﺎﯼ ﺧﺎرج ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ«
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ دوﻟﺖ هﺎﯼ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ در ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ هﺪف ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار اﺳﺖ.
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ داﻳﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار )ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ( ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻴﺨﻮاهﺪ ﻧﻪ اﻳﺮان،

 -٢اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎ در ﺗﺎرﻧﻤﺎﯼ  www.1400years.org/amyrfeyz.aspﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪﻩ و در هﺮ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ.
ح-ﮎ

ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد؟ هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺁزادﯼ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدﻩ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪن اﻳﺮاﻧﯽ هﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﮐﺮدن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﭼﻠﺒﯽ هﺎ.
مــــــا ایرانیان اگر با جمهوری اسالمی مبارزه می کنیم ،برای این نیست که ایران را از سگ های انگلیسی
حاکم وغاصب کشورمان پس بگیریم وآنرا تحویل سگ های آمریکایی واسراییلی بدهیم آنهم با دعوت به سرمایه
گذاری.
پرده هایی که نجات پیدا کرده اند:
دوﻟﺖ هﺎ وﻗﺘﯽ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر هﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺑﺮاﻧﺪازﯼ دوﻟﺖ هﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮداﺧﺖ
اﻋﺎﻧﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان ﺁن ﺗﺤﺮﻳﮑﺎت اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ هﺎ را ﺑﺮاﯼ ﺁن ﻣﺮدم ﻓﺮاهﻢ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ،ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮدﻩ هﺎﯼ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر هﺎﯼ زﻳﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺁن ﭘﺮدﻩ هﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ارﺑﺎب هﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﻧﺠﺎت دادﻩ ﺷﺪﻩ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻨﺪﻩ و ارﺑﺎب ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ هﺮﭼﻪ ارﺑﺎب ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﯽ ﻧﻮا اﻧﺠﺎم دهﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ دل ﺁزار
دررادﻳﻮ هﻠﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ.
هﻨﮕﺎﻣﻴﮑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ رادﻳﻮ زﻣﺎﻧﻪ )واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ هﻠﻨﺪ( ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ؛ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻳﺮاﻧﯽ ﺁن رادﻳﻮ
اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ اوﻟﻴﺎ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺷﻤﺎ ﭘﺮدﻩ هﺴﺘﻴﺪ و ﻣﺎ ﺑﺮاﯼ ﺁزادﯼ ﺷﻤﺎ اﻗﺪام ﮐﺮدﻩ اﻳﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ هﺮﭼﻪ ﻣِﻴﮕﻮﻳﻴﻢ
ﺑﺎﻳﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻴﺪ«

