ﻣـﺬاﮐﺮه ﺑـﺪون ﭘﯿـﺶﺷﺮط از ﺳـﻮی
ﺗﺮاﻣـﭗ ،و واﮐﻨـﺶ ﻧـﺮم ﻣﻘﺎمﻫـﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ،ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺮدم از ﺳﺮان و
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻧﻈﺎم
ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﻏﯿﺮﻣﺮدﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺪش ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن و ﻗﺪرت ﺧﻮد
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺧﻮد دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم
زﺣﻤﺘﮑﺶ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ،ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺗﻦ دﻫﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ
ﻣﺬاﮐﺮه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﻪ
ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ اروﭘﺎﯾﯽ و ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم “ﺑﺮﺟﺎم” ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﮐﺴﺐ
درآﻣﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﻣﻮاد ﺧﺎم دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﺎ ﮔﺮان ﺷﺪن دﻻر و دﯾﮕﺮ ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺪف رژﯾﻢ از اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه و
ﭼﺮاﯾﯽ ﺗﻦ دادن آن ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺷﺮط ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﮑﺖ ﺷﯿﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﭘﻮل آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق وام
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻗﺼﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﯿﻦ واﻣﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺷﺎن را ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺎدرات ،ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮی
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﻃﺮح اﯾﻦ ﮔﻤﺎن را
ﻣﺠﺎز ﻣﯽ دارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ  (۱ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
رﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎﻣﻼ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ “ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ”
ای ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﻢ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺎﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﻫﻢ ﺗﻤﺎم
ﺑﺎزارﯾﺎن و دﻻﻻن ﺑﺰرگ اﯾﺮان اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ دﻻر
ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ را ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورد و ﻧﺮخ دﻻر
را در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻫﺰاز ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﺧﻠﯽ

ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﻀﺮی ،ﻋﻀﻮ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺖ »دوﻟﺖ ﺑﺎﻻی  ۲۰۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﻠﺮد
ﺗﻮﻣﺎن از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم در آﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﺮد« )ﺧﺒﺮ آن در ﺗﻮده ای اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺖ( (۲ .ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ارزش دﻻر و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﺎﻧﺪن ارزش ﭘﻮل اﯾﺮان،
ﺣﺎل ﻫﻢ دوﻟﺖ و ﻫﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و
ﮐﺴﺐ دراﻣﺪ رﯾﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ دوﻟﺖ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و اﺑﺮﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻓﺮوش
ﻧﻔﺖ و دﯾﮕﺮ ﻓﺮاورده ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دوﻟﺖ و ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
“رﻓﺎﻗﺘﯽ” و راﻧﺘﯽ ﻣﻨﺼﻮب وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ دﺳﺖ ﺑﻮﺳﺎن او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه
ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ در دور دوم ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻪ از آﺑﺎن اﻣﺴﺎل ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ ،ﻧﻪ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن را.

ﻫﻢ دوﻟﺖ و ﻫﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎم ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻧﮕﻠﯽ ﻧﻔﺘﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ
و ﺗﺠﺎری دارﻧﺪ ،و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ -ﻣﺤﻮر و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ
ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و ﺧﺮوج آن ﻫﺎ از زﯾﺮ »ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ« ﻧﻤﯽ
اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﺧﻀﺮی ﺑﻪ  ۵۰درﺻﺪ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رژﯾﻢ ﺑﺎ
ﻣﺬاﮐﺮه ی دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی
و ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﯾﺪی و ﻓﮑﺮی اﯾﺮان.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ
ﺣﻖ ﻣﺮدم را ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اداﻣﻪ ی
ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪی ﮐﻼن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ اﻗﻼم ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﺿﺮوری و ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ وﯾﮋه
اﻗﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ واردات وارد ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راه
وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ را دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ،اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ
ﻫﯿﭻ ﻓﺮد و ﺧﺎﻧﻮاده از زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﻢ درآﻣﺪ اﯾﺮاﻧﯽ از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ،ﮐﻪ اﻻن ارزش واﻓﻌﯽ ﻫﻤﺎن درآﻣﺪ از
ﻧﺼﻒ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺸﺎﻧﻪ
ی اﯾﻦ وﺿﻊ اﺳﻔﺒﺎر ﺳﻘﻮط ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ
ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎره ﺷﺪ.

ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﺘﺼﺎدی اﯾﺮان
ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ
وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ذات دروﻧﯽ اش ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺰﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﭼﻬﻞ
ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ راه در ﭘﯿﺶ دارد :دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﻘﯿﻪ ای دﯾﮕﺮ ،ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺟﺎم زﻫﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ی
دﯾﮕﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ زد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻘﯿﻪ ﻫﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﺮش اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺗﻘﯿﻪ ی اﺧﯿﺮ )ﻧﺮﻣﺶ ﻓﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ( ﺑﺎ ﺗﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﻧﺮﻣﺶ دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎزﻧﺪه ی اﺻﻠﯽ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻘﯿﻪ ،ﻣﺮدم
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ و ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ی
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺮﺗﺠﻊ دﯾﻨﯽ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻈﯿﻢ از ان
دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ
ﺿﺪدﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ی
اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺗﻮده ﻫﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی رژﯾﻢ
ﻣﺴﺘﺒﺪ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﺎﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺘﻮان ﺷﺮاﯾﻂ ذﻫﻨﯽ
ﺿﺮوری را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﺒﻬﻪ واﺣﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ اراﯾﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی
و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ی

ﺗﺮﻗﯽ

ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ

ﺟﺎﻣﻌﻪ

و

ارﺗﻘﺎی

ﻋﺪاﻟﺖ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﺤﻘﻖ

***

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﻧﺎﻣۀ ﻣﺮدم« ،ﺷﻤﺎرۀ  ۱۵ ،۱۰۵۷ﻣﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۷
“بررسی مجموع اظهارنظرهای تا کنونی مقامهای رسمی و غیررسمی در
جمهوریاسلامی نشان میدهد که اصل مذاکره دوباره با آمریکا رد نشده
است و حتی مخالفتهای تند در مورد مذاکره ،دربردارندهٔ
نکتههاییاند که تمایل به مذاکره را رد نمیکنند .چنانچه این
گمانهزنیها و پیغام و پسغامها سرآخر به دُور جدیدی از مذاکرات
بینجامد ،آن چیزی که در این میان محرز است آن است که رژیم ولایت
فقیه در مذاکره موقعیتی ضعیفتر خواهد داشت .حکومتهای ضد مردمی در
محاسباتشان بهمنظور مذاکره ،حفظ منافع خود را در اولویت قرار
میدهند .نیروهای مترقی بهطور اصولی هر مذاکرهای که در نهایت به
بهبود وضعیت مردم کمک کند را بهنفع منافع ملی قلمداد میکنند”.

ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﮐﻪ
ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺴﯿﺎری را ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ
ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺶﺷﺮﻃﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات،
واﮐﻨﺶﻫـﺎ در داﺧـﻞ ﻫـﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً وﺳـﯿﻊ ﺑـﻮد .روزﻧـﺎﻣﻪ آرﻣـﺎن۱۱ ،
ﻣﺮدادﻣﺎه ،در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ راﻫﮑﺎر رﻓﺮاﻧﺪوم اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ:
“ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺪون ﭘﯿﺶﺷﺮط ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮرﻧﮕﯽ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﺻﻞ  ۵۹ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ٬در
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﻋﻤﺎل ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ از راه ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ آراء ﻣﺮدم
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آراء ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ دو ﺳﻮم
ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ ”.٬روزﻧﺎﻣﻪ آﻓﺘﺎب ﯾﺰد ،در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ،
اﻇﻬﺎرات ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻌﻔﺮی ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﺳﭙﺎه را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻘﺎمﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :ﺷﻤﺎ اﯾﻦ آرزو را ﺑﻪ ﮔﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ
اﺟﺎزه ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺷﻤﺎ را از ﻣﻠﺖﺷﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ روزی
را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ”.ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﯾﺮان را ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ
ﭼﺪﻧﯽ در دﺳﺘﮑﺶ ﻣﺨﻤﻠﯿﻦ اﺳﺖ ،آن ﺗﻘﺎﺿﺎ را رد ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪاً،
ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ را ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎم
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .روزﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر ۱۱ ،ﻣﺮدادﻣﺎه ،ﻧﻮﺷﺖ“ :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺨﺎص
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺸﻤﺖاﻟﻠﻪ ﻓﻼﺣﺖﭘﯿﺸﻪ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺠﻠﺲ ،اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﻮ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﻋﻤﺪه ﻧﻈﺮات در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد”.
ﻋﻠﯽ ﺧﺮم ،دﯾﭙﻠﻤﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪٔ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ “آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت دﻻر ﻗﺎدر اﺳﺖ وﻗﺘﯽ اﺳﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ را در
ﮐﺸﻮری ﺑﯿﺎورد ،آن ﮐﺸﻮر را ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﮐﻨﺪ” ،در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ“ :اﯾﺮان
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺶﺷﺮﻃﯽ در اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﮕﺬارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶﺷﺮﻃﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮه را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ و
روزﻧﺎﻣﻪٔ آرﻣﺎن۱۰ ،
ﻃﻠﺴﻤﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ”.
ﻣﺮدادﻣﺎه ،ﻧﻮﺷﺖ“ :ﺣﻤﯿﺪ اﺑﻮﻃﺎﻟﺒﯽ ،ﻣﺸﺎور ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در ﺣﺴﺎب
ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ :اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان ،ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺼﻮﻣﺖﻫﺎ و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم ،ﻫﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻨﮕﻼخ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ؛
ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺗﻠﻔﻨﯽ روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر دو ﮐﺸﻮر در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل ،۱۳۹۲
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ اﺑﺰار ﮔﻔﺖوﮔﻮ در
ﻣﺴـﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎدﺳـﺎزی ﮔـﺎم ﺑﺮداﺷـﺖ ”.روزﻧـﺎﻣﻪٔ اﺑﺘﮑـﺎر ﻧﯿـﺰ آورد:
“ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺬاﮐﺮه رﺋﯿﺲ اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ را رد ﮐﺮد و ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ و در ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ”.ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ
دﯾﺮوز ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ“ :اﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﺪ
ﻣﺬاﮐﺮات اﺷﮑﺎل ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد در زﻣﺎن اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﺬاﮐﺮات
ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت را در زﻣﺎن دوﻟﺖ او ﺣﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ”.روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻮﺷﺖ“ :ﺳﮑﻮت دوﻟﺘﻤﺮدان و ﺳﯿﺎﺳﺖورزان ﻃﯽ
ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ از اﻇﻬﺎرات ﺗﺮاﻣﭗ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﮐﺸﻮرﻣﺎن درﺣﺎل ﺗﺄﻣﻞ روی راهﻫﺎی ﭘﯿﺶروی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ”.ﺑﻬﺮام ﻗﺎﺳﻤﯽ،
ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﮔﻔﺖ:
“ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ از ﻟﻔﺎﻇﯽﻫﺎی
ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ادﺑﯿﺎت ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ دﺳﺖ از زﺑﺎن ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮدارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ”.روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ۱۰ ،ﻣﺮدادﻣﺎه ،در
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﻮﺷﺖ“ :ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﻋﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و
آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﺶ ﺑﻪ
ﻣﻼﻗﺎت و ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺑﺪون ﭘﯿﺶﺷﺮط ﺑﺎ رﻫﺒﺮان اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﮑﺮار آن ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮیﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد .ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ
روز ﻗﺒﻞ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﺑـﻮد ”.روزﻧـﺎﻣﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ۱۰ ،ﻣﺮدادﻣـﺎه ،در ﻫﻤﯿـﻦ ارﺗﺒـﺎط ،ﻧـﻮﺷﺖ:
“ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺎیﺷﺎن را در ﯾﮏ ﮐﻔﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان و
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ درﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ،وﺳﺎﻃﺖ ﻋﻤﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان آدرس اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ
اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ در ﻫﻤﻪﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ و ﺑﯽﺷﮏ
ﺣﺮﮐﺘـﯽ ﻧـﺎﻣﻌﻘﻮل و ﻧﺎﻣﺘﻌـﺎرف ﻣﺤﺴـﻮب ﻧﻤﯽﺷـﻮد ”.روزﻧـﺎﻣﻪ ﺑﻬـﺎر۹ ،
ﻣﺮدادﻣﺎه ،ﺑﻪﻧﻘﻞ از ﻋﻠﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ ،اﺳﺘﺎد رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﻧﻮﺷﺖ:
“ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻃﯽ  ۴۰ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن
ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﺣﺎﻻ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺪون ﭘﯿﺶﺷﺮط ،ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺎن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﯿﻢ ،ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب را دوﺑﺎره از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داد”.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮع اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻘﺎمﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ در
ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺬاﮐﺮه دوﺑﺎره ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ رد ﻧﺸﺪه
ـﺬاﮐﺮه ،درﺑﺮدارﻧـ
ـﻮرد ﻣـ
ـﺪ در ﻣـ
ـﺎی ﺗﻨـ
ـﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫـ
ـﺖ و ﺣﺘـ
اﺳـ
ـﺪه ٔ
ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه را رد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ
ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎ و ﭘﯿﻐﺎم و ﭘﺴﻐﺎمﻫﺎ ﺳﺮآﺧﺮ ﺑﻪ دُور ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﺬاﮐﺮات
ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ،آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺮز اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ

ﻓﻘﯿﻪ در ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ در
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺬاﮐﺮه ،ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﻪﻃﻮر اﺻﻮﻟﯽ ﻫﺮ ﻣﺬاﮐﺮهای ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ را ﺑﻪﻧﻔﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

