ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ

ﻧﮕﺮان اﻳﺮان هﺴﺘﻴﻢ
ﺝﻠﻮی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮﻓﺖ
اﻳﻦ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ
در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل  ،٨۵ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺵﺮایﻂ ﺏﺤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر یﮏ ﺟﻤﻊ ﺏﻨﺪی ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻋﻤﺪﻩ ﺕﺮیﻦ ﺏﺨﺶ ایﻦ ﺟﻤﻊ ﺏﻨﺪی ﻣﺮﺏﻮط ﺏﻪ ﺏﺤﺮان ﻧﺎﺵﯽ از ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺕﻤﯽ ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺏﻪ زیﺮﺏﻨﺎی ایﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺏﺪرﺳﺘﯽ ﭘﺮداﺥﺘﻪ ﺵﺪﻩ و
ﺥﻮاهﺎن ﺕﻐﻴﻴﺮ واﻗﻊ ﺏﻴﻨﺎﻧﻪ ﺁن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺵﺪﻩ اﺳﺖ .ایﻦ ﺏﻴﺎﻧﻴﻪ ﺕﺤﻠﻴﻠﯽ ،ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺏﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺁن را ﮐﻮﺕﺎﻩ ﮐﺮدﻩ ایﻢ ،ﺵﺎیﺪ یﮑﯽ از دﻗﻴﻖ ﺕﺮیﻦ ﺏﻴﺎﻧﻴﻪ هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺏﺎﺵﺪ ﮐﻪ از ﺡﺎﺵﻴﻪ ﭘﺮدازی هﺎی ﺥﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﺁن ﭘﺮهﻴﺰ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ .درایﻦ ﺏﻴﺎﻧﻴﻪ
ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ:
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ و ﺕﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺴﺆول ﺡﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل و ﺕﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﺏﻮدﻩ و ﺏﻪ
هﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎیﺪ ﺏﻪ ﺥﻮد اﺟﺎزﻩ دهﻨﺪ ﺏﺎ اﺕﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎیﯽ ﮐﻪ اﺵﺘﺒﺎﻩ ﺏﻮدن ﺁﻧﻬﺎ ﺏﺎرهﺎ و ﺏﺎرهﺎ
ﺕﺠﺮﺏﻪ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﺖ ایﺮان را ﻗﺮﺏﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺵﺘﺒﺎﻩ ﺥﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺵﻮیﻢ راﻩ ﻣﻘﺎﺏﻠﻪ ﺏﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮیﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن ﻧﻪ
راهﮑﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ اﺕﺨﺎذ روشهﺎی ﺥﺼﻤﺎﻧﻪای ﮐﻪ هﻤﻪ ﺟﻬﺎن را ﻋﻠﻴﻪ ایﺮان ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺏﻠﮑﻪ ﺕﻨﻬﺎ راﻩ اﺡﻘﺎق ﺡﻖ ﻣﻠﯽ ایﺮاﻧﻴﺎن در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ راهﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ایﺮاﻧﯽ را
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای دﻣﻮﮐﺮاﺕﻴﮏ ،ﺹﻠﺢ ﺟﻮ و ﺁراﻣﺶ ﻃﻠﺐ و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺏﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
دﺳﺘﻴﺎﺏﯽ ﺏﻪ اﻧﺮژی هﺴﺘﻪای از زﻣﺎن رژیﻢ ﺳﺎﺏﻖ هﻤﻮارﻩ یﮑﯽ از ﻋﻼﺋﻖ اﺹﻠﯽ دوﻟﺖ هﺎی
ﻼ ﺏﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ هﺎی
وﻗﺖ ﺏﻮدﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﻨﺂوری اﻧﺮژی هﺴﺘﻪ ای ﺏﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺎرﺏﺮد دوﮔﺎﻧﻪ ﻋﻤ ً
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺵﺪﻩ و ﺏﺨﺼﻮص در ﺵﺮایﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ایﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺏﻪ یﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ هﺎی
اﺹﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺕﺒﺪیﻞ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ.
دﺳﺘﻴﺎﺏﯽ ﺏﻪ ایﻦ ﻓﻨﺂوری ﺟﺰ ﺏﺎ ﭘﺮهﻴﺰ از ﺕﻘﺎﺏﻞ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﻴﺮ ﺕﻌﺎﻣﻞ ﺏﺎ ﺟﻬﺎن ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
دوﻟﺖ اﺹﻼﺡﺎت ﺏﺎ درک ﺿﺮورت دﺳﺘﻴﺎﺏﯽ ﺏﻪ ایﻦ ﻓﻨﺂوری و ﻧﻴﺰ ﺏﺎ ﺵﻨﺎﺥﺖ درﺳﺖ از رواﺏﻂ
ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺏﺨﺼﻮص ﺕﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﻮء ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺏﺮ ﺁن ﺵﺪ ﺕﺎ ﺏﺎ ﺵﻔﺎف ﺳﺎزی ایﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ از یﮑﺴﻮ و ﻧﺸﺎن دادن ﺕﻌﻬﺪ ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺏﻪ ﺹﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺳﻮی دیﮕﺮ
در ﻣﺴﻴﺮی ﺡﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ هﻢ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﻴﺎﺏﯽ ﺏﻪ ایﻦ ﻓﻨﺂوری در دراز ﻣﺪت از دﺳﺖ ﻧﺮود و
هﻢ هﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺏﺎ ﺏﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺵﻨﺎﺥﺘﻦ ایﻦ ﺡﻖ هﻤﮑﺎری هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی  -ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺥﻮد را ﺏﺎ
ایﺮان ﮔﺴﺘﺮدﻩ و ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺕﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
هﻤﻪ ﺹﺎﺡﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖهﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی هﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژی هﺴﺘﻪ ای در ﺁﻳﻨﺪﻩای
ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺁن را از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺝﻬﺎن ﺗﻬﻴﻪ و وارد ﮐﻨﻴﻢ و اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﮑﯽ از
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻻن اﺻﻠﯽ ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺴﺘﻪ ای ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺝﻬﺎن ﺳﻮق
ﻣﯽ داد.
دﺳﺘﺎوردهﺎی اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺁن ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩ ﺵﻮد و هﺮ
ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺵﻪ هﺎیﯽ از ﺁن ﺏﻴﺎن ﺵﺪﻩ اﺳﺖ وﻟﯽ در هﻴﺎهﻮی ﺕﺒﻠﻴﻐﺎﺕﯽ داﺥﻞ و ﺥﺎرج ایﻦ دﺳﺘﺎوردهﺎ
هﻨﻮز ﺏﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﺏﺮای ﻣﺮدم روﺵﻦ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺝﻤﻬﻮری ﻧﻬﻢ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮدﻩ در ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎ و ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺝﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮدﻳﺪ ﺝﺪی در ﻃﺮف هﺎی اروﭘﺎﻳﯽ ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ اﻳﺮان اﻳﺠﺎد ﺵﺪ و وﻗﺘﯽ ایﻦ

ﺕﺮدیﺪهﺎ ﺏﻪ ﺏﺎور ﺕﺒﺪیﻞ ﺵﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺵﺪ ﮐﺸﻮر ﺕﻬﺎﺟﻢ و ﭘﺮﺥﺎش را در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺥﺎرﺟﯽ
ﺳﺮﻟﻮﺡﻪ ﮐﺎر ﺥﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻣﻮاﺿﻌﯽ اﺕﺨﺎذ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺏﻪ ایﺠﺎد اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻴﻪ ایﺮان ﮐﻤﮏ
ﮐﺮد.
ایﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺥﺎرﺟﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺥﻠﯽ ﮐﻪ ﺡﺬف ﻓﮑﺮی و ﻓﻴﺰیﮑﯽ اﺹﻼح ﻃﻠﺒﯽ و ﺟﺮیﺎن
ﺕﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪﻩ ﺏﺎ دﻧﻴﺎی ﺥﺎرج را ﺏﻪ دﻧﺒﺎل داﺵﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺏﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﻼ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺏﺮای ﺡﻞ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺳﺎﺥﺖ و ﺏﺪیﻬﯽ اﺳﺖ در ایﻦ ﺹﻮرت
ﻋﻤ ً
ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ در اﻳﺠﺎد اﺝﻤﺎع ﺝﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺑﻮد
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از دﺳﺖ رﻓﺖ و ﺏﺮای اوﻟﻴﻦ ﺏﺎر ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ دوﻟﺖ ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺵﺪ
رﺳﻤًﺎ و ﻋﻠﻨًﺎ اﺟﻤﺎع ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﻴﻪ ایﺮان را ﺳﺎزﻣﺎن دهﺪ و ﺏﻪ ﺁرزوی دیﺮیﻨﻪ ﺥﻮد یﻌﻨﯽ ﺕﻘﺎﺏﻞ
هﻤﻪ ﺟﻬﺎن ﺏﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ایﺮان ﺏﺮﺳﺪ.
ﺥﻼﺹﻪ ﺁﻧﮑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ یﮑﺪﺳﺖ ﻓﻌﻠﯽ ایﺠﺎد اﺟﻤﺎع ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﻴﻪ ایﺮان ﺵﺪ و
در ﺡﻘﻴﻘﺖ ﮐﺸﻮر را ﺳﺎلهﺎ از اﻣﮑﺎن ﺏﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی از ﻓﺮﺹﺖ هﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺏﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دور
ﮐﺮد و در ﻋﻮض ﺏﺤﺮان ﻓﺮاﮔﻴﺮی را ﻓﺮاروی ﻣﻠﺖ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ایﻨﮏ دوﺏﺎرﻩ ﺏﺎیﺪ ﺏﺮای
اﺳﺘﻘﻼل و ﺕﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ وارد ﻣﻴﺪان ﺵﻮد و ﺏﺮای رهﺎیﯽ از ﺕﺤﺮیﻢ هﺎیﯽ ﮐﻪ دود ﺁن ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ًﺎ
ﺏﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻠﺖ ﺥﻮاهﺪ رﻓﺖ ﮐﻤﺮ ﺏﺮﺏﻨﺪد.
ﺝﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﻤ ًﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ از ﺗﺤﺮﻳﻢ و ﺝﻨﮓ هﺮاﺳﯽ
ﻧﺪارﻳﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻣﺎﻧﺘﺪار ﻣﺮدم هﺴﺘﻨﺪ و ﺏﺎیﺪ ﺳﺮﻧﻮﺵﺖ ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺘﯽ
اﺳﺖ در دﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺏﻪ ﺳﻤﺖ ﺁراﻣﺶ و ﺹﻠﺢ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺏﺒﺮﻧﺪ ﻧﻪ ﺁﻧﮑﻪ ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ در اﻣﻨﻴﺖ و
ﺁراﻣﺶ و ﺟﺎیﮕﺎﻩ ﻣﻮرد اﺡﺘﺮام و ﻣﻘﺒﻮل ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺕﺤﻮیﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ در ﻣﺪﺕﯽ ﮐﻮﺕﺎﻩ ﺏﻪ ﺳﻤﺖ
ﭼﻨﻴﻦ ﺏﺤﺮاﻧﯽ ﺏﺒﺮﻧﺪ و ﺁن را اﻓﺘﺨﺎر ﺟﻠﻮﻩ دهﻨﺪ.اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺠﺎ و ﺵﻌﺎرهﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رﻓﺎﻩ و
ﺁﺑﺎداﻧﯽ و ﺁوردن ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩهﺎی ﻣﺮدم ﮐﺠﺎ.
و ایﻨﮏ ﻣﺎ در ﻣﺮﺡﻠﻪ ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪایﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮیﻦ ﺿﺮر ﺁن اﻧﺰوای ایﺮان ﺥﻮاهﺪ ﺏﻮد و اﮔﺮ
ایﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎی ﺥﺼﻤﺎﻧﻪ در دو ﻃﺮف اداﻣﻪ یﺎﺏﺪ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺏﺎیﺪ ﺵﺎهﺪ ﺕﺸﺪیﺪ ﻓﻘﺮ ،اوج ﮔﻴﺮی
ﻧﺎهﻨﺠﺎری هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮار ﻣﻐﺰهﺎ و ﺳﺮﻣﺎیﻪ هﺎ ،ﺕﻮﻗﻒ رﺵﺪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺹﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر و...
ﺏﺎﺵﻴﻢ و از هﻤﻪ ایﻦ هﺎ ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺏﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺏﺎیﺪ ﻧﮕﺮان ﺕﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﺏﻮد ﮐﻪ ﺏﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﺏﻪ ﻋﻨﻮان اﺏﺰاری ﻏﻴﺮﻗﺎﺏﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺵﯽ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺪرت هﺎی ﺥﺎرﺟﯽ ﻗﺮار
ﺥﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ایﻦ دورﻧﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ایﺮاﻧﯽ دﻟﺴﻮزی را ﺏﻪ ﻓﮑﺮ وا ﻣﯽ دارد ﺕﺎ ﺏﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ و اﻣﻨﻴﺖ ﮐﺸﻮر ﺥﻮد ﭼﺎرﻩ اﻧﺪیﺸﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺳﺮﻧﻮﺵﺖ ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ ﻣﺎ را ﺏﺮ ﺁن ﻣﯽ دارد ﺕﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﮐﺸﻮر ﺥﻮد را ﺏﺨﻮاﻧﻴﻢ ﺕﺎ
ﺏﻴﺶ از ﺁﻧﮑﻪ ﺏﻪ ﺁرﻣﺎن ﮔﺮایﯽ هﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﺏﻞ ﺕﺤﻘﻖ ﺥﻮد ﺏﻴﻨﺪیﺸﻨﺪ ﺏﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﺎرﻩ ﺏﺮای رﻓﻊ ﺁﻻم
ﻣﺮدم ﺏﺎﺵﻨﺪ و هﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺥﻮد وﻋﺪﻩ دادﻩاﻧﺪ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﺏﻪ ﺳﻔﺮﻩ ﻣﺮدم اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎری
ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ یﮏ ﺕﻘﺎﺏﻞ و درﮔﻴﺮی ﻧﺎﺥﻮاﺳﺘﻪ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺏﻞ ﭘﻴﺸﯽﺏﻴﻨﯽ را ﺏﺮ ﮐﺸﻮر ﺕﺤﻤﻴﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺪای ﻣﺎ ﻧﺪای ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺎز اوﻟﻴﻪ هﻤﻪ ﺝﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺑﺮای رﺵﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﮕﺮان ایﺮان هﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ در ﺕﻘﺎﺏﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ داﺥﻠﯽ و ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎی
زورﮔﻮیﺎﻧﻪ ﺥﺎرﺟﯽ ﺁﻣﺎج ﺕﻄﺎول ﮔﺮدد.
ﻣﺎ ﻧﮕﺮان دﺳﺘﺎوردهﺎی ﺝﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﻘﻼب ﻗﺮن هﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ در ﺁﺕﺶ ﮐﻮرﻩ
اﻧﺘﻘﺎم ﻗﺪرت هﺎی ﺏﺰرگ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺵﺘﺒﺎﻩ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺥﻮد ﻣﺎ ﺏﻪ ﺏﺎد ﻓﻨﺎ ﺏﺮود .از ایﻦ روﺳﺖ
ﮐﻪ ﺏﻪ ﺥﻮد ﺡﻖ ﻣﯽ دهﻴﻢ در ﺡﺴﺎس ﺕﺮیﻦ ﻓﺮاز ﺕﺎریﺦ ایﺮان ﺁﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺹﻼح ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﺏﻴﺎن
داریﻢ ﺏﺪیﻦ اﻣﻴﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و ﺕﺪﺏﻴﺮ و درایﺖ ﺏﺮ ﺥﻮدﺏﻴﻨﯽ و ﺕﻌﺼﺐ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم و ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﮐﺸﻮر ﺏﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺏﺎ ﺕﺪﺏﻴﺮ ،وﺡﺪت و هﻤﺪﻟﯽ ایﻦ ﺏﺤﺮان را ﺏﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺏﮕﺬارﻧﺪ.
ﺏﺪیﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﭼﻨﺪیﻦ ﮔﺎم ﻋﻘﺐ ﺕﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ و ﺏﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻣﺮوز
زﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ از اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی از ﻓﻨﺂوری هﺴﺘﻪای اﺳﺖ ﮔﺬﺵﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻗﺪام اول و ﺿﺮوری ﺏﺎیﺪ ﺥﺎرج ﮐﺮدن ﮐﺸﻮر از ﺏﺤﺮان و ﺁرام ﺳﺎزی اوﺿﺎع ﺏﺎﺵﺪ.

در ﻓﻀﺎی ﭘﺮﺗﻨﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﮔﻮش ﺧﺮاش ،ﺻﺪای ﻣﻨﻄﻖ و ﻋﻘﻞ ﺵﻨﻴﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺵﻮد و ﺏﻪ
هﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ایﻨﺠﺎ ﺕﻨﻬﺎ ﺵﺮایﻂ ﻋﺒﻮر از ﺏﺤﺮان را ﺏﺮﻣﯽ ﺵﻤﺮیﻢ و ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻣﺮﺡﻠﻪ
ﺏﻌﺪی یﻌﻨﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی و ﺏﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮی از ﻓﺮﺹﺖ هﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻨﺂوری
هﺴﺘﻪ ای ﺏﻪ ﺵﺮﻃﯽ ﻗﺎﺏﻞ ﺏﺤﺚ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر از ایﻦ ﺏﺤﺮان ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺥﺎرج ﺵﻮد.
هﺪف ﻣﺎ در ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان ،ﺝﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺤﺮﻳﻢ و اﻧﺰوا و اﺝﻤﺎع ﺝﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان و در
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ هﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ.
در ﺡﻘﻴﻘﺖ در ﻋﺒﻮر از ﺏﺤﺮان ﺏﺎیﺪ ﺕﻬﺪیﺪ هﺎیﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺏﺮﻃﺮف ﺵﻮد.
ﺕﻬﺪیﺪهﺎیﯽ ﮐﻪ ﺏﻪ یﮑﺴﺎن هﻤﻪ ﻣﺮدم و از ﺟﻤﻠﻪ هﻤﻪ ﮔﺮوﻩ هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ را ﺏﺎ ﺏﺤﺮان روﺏﻪ رو ﺥﻮاهﺪ ﮐﺮد.
 (١ﺏﺮای ﺥﺮوج از ﺏﺤﺮان ﺏﺎیﺪ ﺏﭙﺬیﺮیﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرتهﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﺥﺎرﺟﯽ ﺡﺘﻤًﺎ ﺏﺎیﺪ ﺏﻬﺎﻧﻪ ای ﺏﺮای
اﺟﻤﺎع ﺳﺎزی ﻋﻠﻴﻪ ایﺮان داﺵﺘﻪ ﺏﺎﺵﻨﺪ .ﺏﺪون ﺕﺮدیﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻣﺎ ایﻦ ﺏﻬﺎﻧﻪ را ﺏﻪ دﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ
دادﻩاﻧﺪ و در ایﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺕﻮان دﺵﻤﻦ را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا از ایﻦ ﺏﻬﺎﻧﻪ هﺎ ﺡﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ را
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺵﻤﻦ در ﺹﺪد اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﺮﺹﺖهﺎ اﺳﺖ .ﺏﺎیﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺏﻬﺎﻧﻪ هﺎ و
ﻓﺮﺹﺖ هﺎیﯽ را ﺏﺮای او ﻓﺮاهﻢ ﻧﮑﺮد.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻇﻬﺎرات رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺥﺎرﺟﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺵﺪﻩ ﮐﺸﻮر ،ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ ادﺏﻴﺎت
ﺥﺼﻤﺎﻧﻪ و ﺕﻘﺎﺏﻞ ﺟﻮیﺎﻧﻪ ﺏﺎ دﻧﻴﺎ در هﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪ هﺎی واﺏﺴﺘﻪ ﺏﻪ ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ ،ﺏﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوهﺎیﯽ
ﮐﻪ ﺏﻪ ﺕﻨﺪروی در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺥﺎرﺟﯽ و داﺥﻠﯽ ﺵﻨﺎﺥﺘﻪ ﺵﺪﻩاﻧﺪ هﻤﻪ و هﻤﻪ ﺏﻪ ایﻦ ﺏﻬﺎﻧﻪ ﺟﻮیﯽ هﺎ
داﻣﻦ زدﻩ اﺳﺖ.
در اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ رﺳﻤًﺎ و ﻋﻠﻨًﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺕﻨﺶ زدایﯽ و ﺹﻠﺢ ﻃﻠﺒﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم و
ﻣﻮرد ﺕﺄﮐﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺏﻪ ﺟﺎی ادﺏﻴﺎت دﺵﻤﻦ ﺕﺮاش و ﺥﺼﻮﻣﺖ زای ﻓﻌﻠﯽ از ادﺏﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدد و ﺏﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺵﻮد.
 (٢در ﺹﻮرت ﺕﺪاوم روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﺏﺰودی ﺵﺎهﺪ ﺁن ﺥﻮاهﻴﻢ ﺏﻮد ﮐﻪ ﺕﻮﻗﻒ داﺋﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی
هﺴﺘﻪای ﺡﺘﯽ در ﻣﻘﻴﺎس ﺏﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺕﺤﻘﻴﻘﺎت ﺏﻪ ﺹﻮرت ارادﻩ ﺡﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺏﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺏﺮ ﮐﺸﻮر ﺕﺤﻤﻴﻞ ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ و در ایﻦ ﺹﻮرت ﺡﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺡﺘﯽ ﺕﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺁﻣﺮیﮑﺎ
هﻢ ﺏﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺵﻨﺎﺥﺘﻪ ﺵﺪﻩ ﺏﻮد ﺏﻪ ﺥﺎﻃﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی اﺵﺘﺒﺎﻩ ﺏﺮای هﻤﻴﺸﻪ از دﺳﺖ ﺥﻮاهﺪ
رﻓﺖ .ایﻦ دﺳﺘﺎوردی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ یﮑﺪﺳﺖ ﺏﺘﻮاﻧﺪ ﺏﻪ ﺁن اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﺪ.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺏﺮاﺏﺮ ﺕﺼﻤﻴﻢ ﺵﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺏﺘﺪریﺞ ﻣﺎ را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﻣﻨﺰوی
ﺕﺮ و ﺳﺨﺖ ﺕﺮ ﻗﺮار ﺥﻮاهﺪ داد و هﺮ روز ﮐﻪ ﺏﮕﺬرد ﺏﺎزﮔﺸﺖ از اﺵﺘﺒﺎﻩ ﺥﺴﺮاﻧﯽ ﺏﻴﺸﺘﺮ و
زیﺎنهﺎیﯽ ﻏﻴﺮﻗﺎﺏﻞ ﺟﺒﺮان ﺏﺮ ﺟﺎی ﺥﻮاهﺪ ﮔﺬاﺵﺖ .ﺏﻪ هﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺏﺮای
ﺵﮑﺴﺘﻦ اﺟﻤﺎع ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺕﺎ زﻣﺎن ﺥﺮوج از ﺏﺤﺮان و ﺁﻏﺎز دوﺏﺎرﻩ روﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ،ﺏﺎ
ﺏﺎزﮔﺸﺖ ﺏﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺏﻪ ﺹﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهﺎی ﻣﺮﺏﻮط ﺏﻪ ﭼﺮﺥﻪ ﺳﻮﺥﺖ
هﺴﺘﻪ ای ﮐﺸﻮر ﺏﻪ ﺡﺎﻟﺖ ﺕﻌﻠﻴﻖ درﺁیﺪ.
 (٣ایﻨﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ هﺴﺘﻪ ای ﺏﺎ ﺳﺮﻧﻮﺵﺖ ﺁﺡﺎد ﻣﻠﺖ ایﺮان ارﺕﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺏﻨﺎﺏﺮایﻦ
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮﺑﯽ از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ داﻧﺶ ﺁﮔﺎﻩ ﺵﻮﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻋﻮاﻗﺐ ﺁن را ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ درک ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن هﻤﻪ ﺟﺮیﺎن هﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﻠﯽ و ﮐﺎرﺵﻨﺎﺳﺎن زﺏﺪﻩ ﻓﻨﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺏﺎ دیﺪﮔﺎﻩ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در روﻧﺪ ﺕﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی هﺎ ،ﮐﻤﮏ ﺵﺎیﺎﻧﯽ ﺏﻪ ﺡﻔﻆ وﺡﺪت ﻣﻠﯽ
ﺥﻮاهﺪ ﮐﺮد .و ﺿﻤﻦ ایﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺤﺮاف از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ را ﺏﻪ ﺡﺪاﻗﻞ ﺥﻮاهﺪ رﺳﺎﻧﺪ ﺏﻪ درﺳﺘﯽ
ارادﻩ ﻣﻠﯽ را ﭼﻨﺎن ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﺥﻮاهﺪ داد ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺏﺮاﺏﺮ ﺁن ﺏﺮای ﻗﺪرت هﺎی ﺥﺎرﺟﯽ
ﺏﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺥﻮاهﺪ ﺏﻮد.
ﺏﺴﻴﺎر ﺏﺠﺎﺳﺖ در ﺵﺮایﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺕﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻣﺴﺄﻟﻪ هﺴﺘﻪ ای در ﮐﺸﻮر ﺏﻪ ﺹﻮرت
ﺵﻔﺎف و روﺵﻦ هﻤﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﺥﻮد را ﺏﺮای ﻣﺮدم ﺕﺸﺮیﺢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺏﻪ

ﻼ واﺿﺢ ﺏﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺵﺘﯽ را از ﺕﺪاوم ایﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎ ﭘﻴﺶ ﺏﻴﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺹﻮرت ﮐﺎﻣ ً
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﮐﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻗﺐ اﻗﺪاﻣﺎت ﺥﻮد را ﺏﭙﺬیﺮﻧﺪ.
 (۴ﺕﺠﺮﺏﻪ ﻣﺎ ﺏﻪ ﺥﻮﺏﯽ ﺙﺎﺏﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺏﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی اﺵﺘﺒﺎﻩ ﺟﺎری اﺹﺮار ورزیﺪﻩ ﺵﻮد ﻳﺎ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ای از ﺝﻬﺎن ﭘﻴﺶ ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن و
در ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺵﺮاﻳﻂ ﺗﺴﻠﻴﻢ هﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺵﺪ و ﻳﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﺑﺮوز
ﻣﺸﮑﻼت روزاﻓﺰون ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم از ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺒﻠﯽ ﻋﺪول ﺧﻮاهﺪ ﺵﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ هﺮ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ
زﻳﺎن ﮐﺸﻮر و ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺏﻌﻼوﻩ در ﺹﻮرت اداﻣﻪ ایﻦ روﻧﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺴﺘﻪ ای ﺕﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺨﻮاهﺪ ﺏﻮد
ﺏﻠﮑﻪ ﺏﻪ ﺕﺪریﺞ ﺡﻠﻘﻪ هﺎی ﻓﺸﺎر از ایﻦ ﺳﻮ و ﺁن ﺳﻮ ﻣﺤﺪودیﺖ هﺎی ﺏﻴﺸﺘﺮ و ﺏﻴﺸﺘﺮی را ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﮐﺸﻮر ﺥﻮاهﺪ ﮐﺮد و ﻣﺸﮑﻞ از ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺕﮏ ﺏﻌﺪی هﺴﺘﻪای ﺏﻪ ﺹﻮرت ﻣﻌﻤﺎی ﭼﻨﺪ ﺏﻌﺪی ﺏﺴﻴﺎر
ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ای ﺕﺒﺪیﻞ ﺥﻮاهﺪ ﺵﺪ ﮐﻪ ﺡﻞ ﺁن ﺏﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺕﺮ یﺎ ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ ﺏﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،در ﺡﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﮔﺮ هﻢ اﮐﻨﻮن ﺏﺘﻮاﻧﻴﻢ ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺴﺘﻪ ای ﺥﻮد را از روﻧﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺵﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺏﻪ
روﻧﺪ ﻓﻨﯽ در ﺁژاﻧﺲ ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺕﻤﯽ ﺏﺎزﮔﺮداﻧﻴﻢ ﻣﻄﻤﺌﻨًﺎ ﺥﻮاهﻴﻢ ﺕﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻴﻤﺎﺏﻴﻦ
ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن را در روﻧﺪی ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻣﺪﺕﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺕﺮ ﺡﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
 (۵ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ در ﺵﻮرای اﻣﻨﻴﺖ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از روﻧﺪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺁن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺵﻴﺪ ،وﻟﯽ
اﮔﺮ ﺁن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺵﻨﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺵﻮد ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺁن هﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
در ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺮاق ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و از ﺝﻤﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ هﺴﺘﻪای اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺬاﮐﺮات
ﺑﺎﻳﺪ ﺵﻔﺎف و ﺑﺎ اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻠﺖ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
 (۶ﺥﺮوج از ﺏﺤﺮان و ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ هﻤﺪﻟﯽ ﻣﻠﺖ و دوﻟﺖ اﺳﺖ .هﻤﺪﻟﯽ ﻧﻴﺰ ﺏﺪون
هﻤﻔﮑﺮی در روﻧﺪ ﺕﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزی و ﺕﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ .اﮔﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ارادﻩ ای ﺏﺮای
ﻼ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ
ﺥﺮوج از ﺏﺤﺮان دارﻧﺪ ﺏﺎیﺪ ﺏﺎ رﻓﺘﺎر دﻣﻮﮐﺮاﺕﻴﮏ ﺥﻮد در داﺥﻞ ایﻦ ارادﻩ را ﻋﻤ ً
و رﻓﺘﺎر ﺥﻮد را ﺏﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ایﺮان ﻣﻮرد ﺏﺎزﺏﻴﻨﯽ ﻗﺮار دهﻨﺪ .ﺏﯽ ﺕﺮدیﺪ هﺮ ایﺮاﻧﯽ ﺁﻣﺎدﻩ اﺳﺖ
ﺏﺮای ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر ﺥﻮد در ﺵﺮایﻂ ﺥﻄﻴﺮی ﮐﻪ ﺏﺮای ﺳﺮﻧﻮﺵﺖ ﮐﺸﻮر ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ دﻟﺨﻮری هﺎ و
ﮔﻼیﻪ هﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺏﻪ ﮐﻨﺎر ﺏﮕﺬارد و در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺥﻮد ،ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ و هﺰیﻨﻪ اﺹﻼح
ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی اﺵﺘﺒﺎﻩ دوﻟﺖ ﺥﻮد را ﺏﭙﺮدازد.
ﺁﻧﭽﻪ ﺏﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺡﻔﻆ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ایﺮان ،ﺕﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﻌﺎدت و رﻓﺎﻩ
ﻣﻠﺖ اﺳﺖ و در ایﻦ راﻩ از هﻴﭻ ﻓﺪاﮐﺎری و ﮐﻮﺵﺸﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﺨﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد.
 (٧در ﻓﻀﺎی ﭘﺮهﻴﺎهﻮیﯽ ﮐﻪ از هﺮ ﺳﻮ ﻧﺎﻗﻮس ﺥﺼﻮﻣﺖ و ﺕﻘﺎﺏﻞ و درﮔﻴﺮی ﺏﻪ ﺹﺪا درﻣﯽﺁیﺪ
ﺏﺎیﺪ ﻧﺪای ﺹﻠﺢ و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮ داد .ﻣﺎ ﺏﺮای ﺹﻠﺢ ﺏﻪ ﻋﻨﻮان یﮏ هﺪیﻪ اﻟﻬﯽ ﺏﺮای هﻤﻪ اﻧﺴﺎن هﺎ
ﻓﺎرغ از اﻋﺘﻘﺎد و ﻧﮋاد ﺁﻧﻬﺎ ارزش اوﻟﯽ ﻗﺎﺋﻞ هﺴﺘﻴﻢ و وﻗﺘﯽ ارزش ﺹﻠﺢ ﺏﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ﺵﻮد ﮐﻪ ﺡﺎﺹﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ را در هﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﻴﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﻨﻴﻢ.
ﻧﻴﺎز هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎل ﺝﺪﻳﺪ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ .از هﻤﻴﻦ ﺟﺎ از هﻤﻪ ﺹﻠﺢ ﻃﻠﺒﺎن
ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺥﻮاهﻴﻢ ﺏﺮای ﺥﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺁﺕﺶ ﺟﻨﮓ و ﺕﺮور ،ﺏﻪ اﺋﺘﻼف ﺏﺮای ﺹﻠﺢ ﺏﻴﻨﺪیﺸﻨﺪ و
ﺕﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺕﺎ ﻧﺪای ﺹﻠﺢ ﻃﻠﺒﯽ ﺥﻮد را ﻓﺮاﺕﺮ از ﺹﺪای رهﺒﺮان ﺥﻮدﺥﻮاﻩ و ﺟﻨﮓﻃﻠﺐ دﻧﻴﺎ ﺏﻪ
ﮔﻮش ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺏﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
از ﺥﺪاوﻧﺪ رﺡﻤﺎن و رﺡﻴﻢ ﻣﯽ ﺥﻮاهﻴﻢ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ را در ﭘﻨﺎﻩ ﺥﻮد از ﺵﺮ ﺥﻮدﺥﻮاهﯽ هﺎ ،ﺟﻬﺎﻟﺖ
هﺎ و زورﮔﻮیﯽ هﺎ ﻣﺼﻮن دارد و ﺏﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺕﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺳﺮﻧﻮﺵﺖ ﻣﻠﺖهﺎی ﺥﻮد و ﺟﻬﺎن
هﺴﺘﻨﺪ اﻧﺼﺎف و ﺕﺪﺏﻴﺮ و ﻋﻘﻞ ﻋﻨﺎیﺖ ﮐﻨﺪ.

