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  دركافه گل سرخ  يگفتگوئ                                    
  حقوقدان -ميرفيضا

 ود رفتمشيافت ميان يرانيا يکه فقط درفروشگاه ها يرانيا يد مواد غذائيخر يکشنبه بود برايروز که يد
   .انيرانيبه محله ا

چند  يگينشستم که درهمسا يزيمرتم کناک استراحت کوتاه وصرف قهوه دلباخيگل سرخ ب يدرکافه قناد
  .جان واصراربودياحساس ه توام با هم  يبلند بودند که گاه يوخانم گرم صحبت باصدا قاآ نفر

فتم گ ز مزبور بود بااحتراميبا گوش وچشمشان متوجه ميگر کافه هم تقريان ديبود که مشتر يه طوريقض
   .ض شوميد بنده هم مستفيفرمائياجازه م

  .د زدندياستقبال وبفرمائ يان با خوشروئيقاآ

  موضوع صحبت وبحث 

  ِف ک طري. ها بوديئآمريکابا  ياسالم يمدن جمهورآمسئله کنار يعنين موضوع روز يت بحث متوجه ايکل
 يدرست نبود وپس از سها  يئآمريکامدن باآدرکنار ياسالم يوجمهور يکارخامنه ا ،گفتيصحبت م

فاع د ياسالم يم جمهوريطرف مقابل ازتصم شود يران ميملت ا يباعث سرشکستگ ين اقدامين چنيسال ا
   .دانستينرابه صالح کشور مآ کرد ويم

  ست>يچ يده جنابعاليعق< :ان خطاب به من گفتيقاآ از يکيبنده هم سراپاگوش بودم 

د  شويران ميملت ا يباعت سرشکستگ ياسالم يجمهور ميشان که فرمودند تصميعرض کردم  اظهارات ا
ن وارد آبه  يبيسآکه  ين درمواقعآاست که قدرت  يعيده طبيک پدي ي. غرورملاست ياز غرورمل يناش

 را يغرور مل ،شودين مآ يحفظ وبرتر يرقابل کنترل است جان ومال وفرزند وهرچه هست فدايشود غ
  .گردديشود ازکنترل خارج ميش مسرک يه کرد که وقتيتشب يسبآتوان به يم

ان ريفرماندهان ا يغرورمل يم شود وليد تسليدانست که باين ميران شاه سلطان حسيدرحمله افغانها به ا
   .ودندم نبيحاضربه تسل يخوردند وليم مردم سگ وگربه مرده را .مانع بود

م يهم جزتسل يزيها محاصره کردند وچ ماه خ شامل رايسربازان روس قلعه ش ،خ شامليش يخيه تاريدرقض
ام گخرهم بهنآن نفس مقاومت کردند ودست يخرآ همراهان تا يخ باتماميش يخواستند وليخ نميش

زنده  فرد کين دره پرتاب کردند وقلعه بدون يارتفاع بلند قلعه خودشان را به پائ رقلعه زنان قلعه ازيتسخ
   .بدست روسها افتاد

ها نآقاومت ـــم يند وليآفائق  آمريکاتوانند بريدانستند که باالخره نميهام يت نامي. وت ناميدرجنگ و
 ۵٠وکشتار آمريکا يبروئآ يکه البته به بهائ بخ جهان يدرتار يوحفظ غرورمل يشد ازفداکار يمقوله ا

   .افتيان يهزارسرباز پا
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ت شرفيها سبب پ مينکه تحريغ ايتبل با م ها مقاومت کرد ويتا توانست درمقابل تحر ياسالم يجمهور
ا وفتوا غ ودعيکشور با تبل ياقتصاد يچرخها يول .نمود يستادگين اآزشمردن يشود وناچيکشورم اقتصاد

 يل ولي، کارخانجات تعطرکود پشت سرهم شروع شدتواند گردش الزم راداشته باشد ينها نمآوامثال 
   .متظاهرانه بشدت رواج داشت ياسيس يهمچنان شعارها

 ،داديم هاراهم نشان ميرمقابل تحران مقاومت ديم وپايتسل شد،غازآران يا يبانک مل ميکه تحريهنگام
دانستند  وهمانطورهم يم ياسالم يبه جمهورن  ضربه يرابزرگتر يم بانک مليتحر ،نيازمطلع ياريبس
   .شد

ک ي يازمالياداره اقتصاد ون يافت وليم ها يدورزدن تحر يبرا يراههائ ياسالم يست که جمهوردرست ا
درمقابل  يمواجه است وقطره ا ينيل سنگيف وميبادورزدن ها که هرکدام باح يونيليم ٧٠کشور 

راه سازش  يسالما يکارسازباشد والجرم جمهور ياسالم يجمهور يتوانست برايست  نميازکشورنين
   .ش گرفتيم را پيوتسل

ل پ يغرورمل يه است روستاديا يواسالم يحفظ غرور مل يکه پا يرهبر يارمشکل است برايالبته بس
  .دهدينرا نمآش ياجازه گشا يراانتخاب کند که غرورمل يبزند وراه ياعتنائ يب

خفت بار  ينيک عقب نشي ١+۵مدن درمقابل گروه آبه کوتاه  ياسالم يم جمهوريست که تصميد نيترد
 نيدرب يران وحتينکه هم اکنون درداخل ايخواهد شد کما ا ياسالم يسران جمهور يوباعت سرشگستک

   .شودين مالحظه مآ ثارآ نجايدرا ن چند نفرمايهم

 يبه مفهوم ين به غرورملآع يخاصه ازنوع تش يد ازنظردور داشت که حکومت اسالميک نکته رانباي يول
ن يهمست  بذهب ان مآريع وشعاينها حفظ تشآ يغرور مل .دندار ياعتقاد ،ن معتقدندآستها به ينالويکه ناس

 نماز يتواند حتيم يده داشت که حکومت اسالميعق ينيشخص خم يوحت يسالما يورل است که جمهيدل
  .ضافه کردن اآد راهم بريل حکم توحيتعط يحت يقم يذرآت اهللا يآو  ،ل کنديروزه را تعط و

  يا  غرورمليشرفت ويحکومت است نه رفاه وکارو پ يت دارد بقايکه اهم يزيعه تنها چيحکومت ش يبرا
 يدارخودبه  آمريکان يتضم< ياسالم يجمهور يم درتمام خواستهاينيب ين مطلب است که ميد ايدرتائ
م برعد ير را مبنيقرارداد الجزا آمريکاا اصراردارند که يشود  ويده مي> دياسالم يجمهور يبراندازاز

    .ران رامراعات کنديدخالت  درامورا

را  ياروپائ يوکشورها آمريکابود که راه سازش با خود ناچاراست وخواهد يبقا يبرا ياسالم يجمهور
 تنها درشرائط .ستين يديکند ترديم حرکت ميتسل يزش که ازمجراوکرده است  درمورد ساانتخاب کند 

   .شوديده ميد به کجا کشيد ديم است که باين تسليا

ند که کيم يسعکند که درحال شکست است با ساختن واسطه ياحساس م يطرف يوقت يکيزيف يدرجنگها
کنون ا ياسالم يجمهور .اورديم بوجود بيتسل يبرا يم بالشرط بشود شرائطينکه ناچاربه تسليقبل ازا

داند ينکه کشورفاتح که ميا يم خود رامشروط سازد وليکند که تسليتالش م يعنياست  يدرچنان وضع
   .تنده اسيآ نکند برنامه کار ايوافقت کند وم يقراردارد با چه شرائط يت تالشيدرموقع ياسالم يجمهور
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  )دارد ياتم يبه انرژ يازيران باداشتن نفت وگار چه نياساسا اد (يان پرسيقاآاز يکي

م ک ين نکته اساسيد به ايشا يکنند وليدنبال کرده وم ياريقا رابسآعرض کردم که موضوع مورد نظر 
ن تحول ياست وا يدرمصرف انرژ يجهان ک تحول بزرگ ين آواستفاده از  ياتم يتوجهند که انرژ

 ينيگزيا جايد برق ويمد مانند تولآازعامه کشورها درخواهد يمده والجرم بصورت نآدرجهان امروز بوجود 
    .ذغال ينفت بجا

ده مآمردم کشورها بوجود  يله  توده هايست که بوسين يانيجر ياجتماع ینسانسهاور يتحوالت صنعت
  رايز ،مدآيمردم بوجود نم ياجتماع يوزندگان يدرجهان صنعت يچگونه تحولين بود هيباشد واگرچن

راکه  يزين چآ و  داکنديش پيست گرايشنا هم نآ که نداشته و يزيبشر دشواراست به چ يبرا يبطورکل
  ١ . ن خوگرفته ازدست بدهدآ با

 يکس درکشورخودمان درگذشته داشت که يحت يتوان دراستفاده از برق درمصارف  خانگيم نراآنمونه 
ذا داد معهيم يمجانا باکنتورمجان ق مردم برق رايتشو يق براوکارخانه بر را نداشت نآ زبت استفاده اغر

  ٢ .رفتنديربارداشتن برق نميمردم  ز

همان  يمدت زشکند وبعد ايرا درهم م نهاآکند ومقاومت يمردم راجذب م يواجتماع يصنعت يتحول ها
   .افتند يم يتحول صنعت ين دستاوردهاآ ز دراستفاده ازبه حرص وآ ،مردم مقاوم

را هم يهمانطور که ازمصرف چوب وذغال فاصله گرفت وبه نفت واخ امروز يايدن
 يکشورها يصنعت يت هايست وفعالوسته ايپ ياتم يورد به انرژآ يبه گاز رو

ن فوق آ يودستاورد ها وابسته شده است  ياتم يبه انرژ يئآمريکاو ياروپائ
  .ورها ومردم استن کشآ يالعاده ثمربخش برا

ون چد وشنست که گفته آهمانند  ،ميندار ياتم يبه انرژ يازيم نينفت وگاز دارما  چونم ينکه بگوئيا
   .هن نداردآبه راه  يازيخوبست ن يوقاطرها غشتر واال يران دارايا

 يتعصندرهرتحول ست ين يزتازه ايک چيروبروست  ياتم يران با استفاده  ازانرژيکه امروز ا يمشکالت
با مزاحمت ها ومخالفت  ران يا نهاآوامثال  يائيدر يرويجاد نيا –هن آذوب  –هن آمانند راه  يواقتصاد

   .روبروشده است يخارج يکشورها يها

د ياب يجهان سوم استقبال کنند حت يجهان ازاستفاده کشورها يصنعت يد توقع داشت که کشورهاينبا
   .راهم داشت يانتظارمقاومت ومخالفت وکارشکن

                                                
ی کدرکانادا و آمريکا هنوز وسايل الکتري» آميش يا منونايت«وهی که از بازمانده های کوچ کننده های آلمانی به آمريکای شمالی هستند، با نام گر - ١

  ک-و يا ماشين های موتوری استفاده نمی کنند وبصورت سنتی زندگی می کنند. ح
  
  ک-ر نمی شوند. حگروه زيادی از يهوديان هنوز از عصر روزجمعه تا روز دو شنبه وسيله برقی وگازی روشن نمی کنند، اتومبيل سوا - ٢
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ش يران به خواستهايا مشکالت مزبور را دولتها حل کردند و ين الملليت نزاکت بيت ورعايدرگذشته بادرا
نهم آ ،ورجز خواندن ي، راه خودنمائانتخاب شده است راه شعار يپلماسيراه د ياکنون بجا يد وليرس

ال است س يکه س ي) حاکمکننوش  يضربت يضربت يزد( :ديگويم که ميدار ي. مثليبدون پشتوانه اساس
طع هم ق آمريکا وبا  آمريکابرمرگ  – آمريکادهان  يم تويزنيتواند بکند مينم يچ غلطيه آمريکاد يگويم

ع درواق ،ميزنيرا درهوا م نهاآم وچتربازان يکنيله م پا ريز را آمريکاا اعالم کرد که ما يو بدنرابطه است 
 يا واقعا جمهوريآ ؛د انتظارواکنش داشته باشديبا و ،جنگ داده است واعالن دهيرابه مبارزه طلب آمريکا
 ياسالم يامروز جمهور يايا دردنيآ و طلبديرابه مباززه م آمريکارادارد که  ريکاآمبا يتوان نظام ياسالم

  سازد؟ ين شعارهارا عملآتواند يم

 اليخواندن وخ رجز يها براهاست که  يکرده ا ره گم یاسالم يشود که جمهوريده مين بوضوح ديبنابرا
   .واوهام افتاده است

ک جامعه ير حرکت درست يمس يوغرورمل يهماهنگ ساختن منافع مل .ستين يمقوله ساده ا يکشوردار
     .است ياسيس

ست ين يره کشوردارين سين است واآع وحفظ يفقط حکومت تش ياسالم يمهم جمهوراکنون مقوله 
   .ونخواهد هم بود

 ياسيس يک نوع غرورملي ،ران نداشته باشديل بمب اتم داشته باشد واياسرائ چرا نديگويم ينکه عده ايا
 يت هايفعال با ران دررابطهيباا آمريکا يل ومخالفت هايواسرائ آمريکابمناسبت روابط تنگاتنگ است که 

ما  دارند که يزهائيکشورها چ زا ياريچراکه بس  ،ستکاذب ا يک غرورمليمده ودرواقع آبوجود  ياتم
 کيکه  يکشوراندونز ،ازباب مثال ؛مين هستآ م ونه به فکريکنيمطابه م نراآچگاه نه يه يم وليندار

داکرد يمقام اول راپ يعموم يش توالت هايون است درهمايليم ١٠٠ت حدود يکشورمسلمان باجمع
با  يعموم  يبعلت نداشتن توالت ها  ياسالم يجمهور که اصالي) درحال(موضوع مال چندسال قبل است

   .ش نشديدعوت هم به هما ين المللياستانداردب

 يرت انحصايبه بمب اتم توجه وحساس يندارد ول ياعتنائ يساسن مسئله ايبه ا يچطور است که غرورمل
   .دارد

ان نکه جبريا يند برازيک مشت به دهان طرف ميدرمنازعه   يکس .ستيبه دنبال فوائد ومضارن يغرورمل
  .ن توجه نداردآچوجه هم بهنگام پرتاب مشت به عواقب يباشد وبه غرورش شدهريتحق

وپنج سال است که شعارمرگ  يس ،نآبودن  يحفظ غرورانقالبش خاصه اسالم يهم برا ياسالم يجمهور
ز يک چيب يول دهديراداده است واکنون هم م آمريکادهان  يوزدن تو آمريکاتش زدن پرچم آ و آمريکابر
دهد واگرهم قدرت نداشته ير واهانت واکنش نشان ميهمانطور که انسان درمقابل تحق ،دهديت نداده ونمياهم
   .يشتريدت بباش نهم آ، اردن قاعده وجودديروابط کشورها هم ادر ،شد منتظرفرصت استبا

   .است يم بود بکل واهيمصون خواه يخارج يازدخالت کشورها يم باداشتن بمب اتمينکه فکرکنيا
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شود يبمباران م آمريکان يبدون سرنش يماهايله هواپيندارد که مدام بوس يبمب اتم مگرپاکستان
   .ن تجاوزات مستمرتوام باکشتارمردم پاکستان استينحل دولت پاکستان همين مشکل اليوبزرگتر

   .ن بمب ها داشتآ يهم داشت چه حاصل يروزه باشکست مواجه شد وبمب اتم ٣٣ل درجنگ ياسرائ

دررابطه بامصالح  يباشد ول يسرفراز ينوع يکشور يداشتن بمب اتم برا يور ملنظرغر زممکن است ا
   ؟يبا چه حکومت ئیرد  که به چه بهايقرارگ يابيد مورد ارزيبا يمل

 يد ازدوستان تازه ام خداحافظيست  بايسان نآمن چندان  يبرا ياست که رانندگ يکيک تاريکنون نزدا
   .ميرزو مند باشآهموطنانمان  يران وسرافرازيا يزادآ يکنم وبه اتفاق برا

  

  

   

   

  

 


