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به نام نفت ،به کام ملت؟!

در تقویــم شمســی ایرانــی ،آخریــن
روز از هــر ســال غیرکبیســه،
مصــادف اســت بــا یکــی از
مهمتریــن و درعیــنحــال
پیچیدهتریــن اتفاقــات
تاریــخ ایــران؛ ملیشــدن
صنعــت نفــت ...

3

نمایش استیضاح

بیاییــد در ایــن قســمت از ماجــرا
بــه یکــی از اهــداف انقــاب
اســامی بپردازیــم؛ حــذف
البیهــا از جریانــات
سیاســی کشــور بــه نفع
خیــر و صــاح مــردم.
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از زنده باد مخالف
تا مخالف کم عقل
سرمقاله

میرسبحان موسوی (رسدبیر)

زنــده بــاد مخالــف مــن! کــدام
مخالــف؟ مخالفــی کــه دهانــش
بســته باشــد؟ مخالفــی کــه نتوانــد
حــرف بزنــد و مخالفــت خــود را
بیــان کنــد؟
چنــد روزی میشــود کــه رئیسجمهــور
منتخــب کشــورمان ،جنــاب آقــای دکتــر
روحانــی ،در طــی یــک ســخنرانی ابــراز
نمودهانــد کــه «مخالفــت بــا دولــت
ناشــی از کــم عقلــی اســت» .ایــن
اولیــن بــاری نیســت کــه آقــای روحانــی
چنیــن الفــاظ نامناســبی را بــه منتقدان،
مخالفــان یــا هــر تعبیــر دیگــری کــه از
ایــن نــوع افــراد داشتهباشــیم ،نســبت
میدهنــد .گویــی آقــای روحانــی
همــان فــردی نیســت کــه خــود را ادامــه
دهنــده راه رئیــس دولــت اصالحــات
میدانســت کــه شــعار اصلــی رئیــس

جمهــور آن دولــت « زنــده بــاد مخالــف
مــن» بــود .آقــای روحانــی کــه در
گردهماییهــای قبــل انتخابــات  92و
 96بــه کــرات بــا اســم بــردن از اســامی
افــرادی کــه احساســات و هیجانــات
مــردم را برمیانگیخــت ،بــه بهتریــن
نحــو توانســت نتایــج انتخابــات را بــه
نفــع خــود رقــم بزنــد .گرچــه دیگــر،
جبهــه اصالحــات ،حســن روحانــی را
اصــاح طلبــی تمــام عیــار نمیدانــد
ولــی بــاز هــم از دولــت روحانــی
حمایــت میکنــد .جبهــهی اصالحاتــی
کــه روزی زنــده مانــدن مخالفــان را
نــه تنهــا خطــری نمیدانســت ،بلکــه
بــا اســتقبال از نظــرات آنهــا ســعی در
بهبــود اوضــاع کشــور داشــت .امــا حــاال
و در دولــت دوازدهــم ،دو حالــت وجــود
دارد،یــا جبهـهی اصالحات تغییــر عقیده
دادهاســت و شــاید از زنده بــودن مخالفان
خیــری ندیدهاســت و یــا ایــن کــه زیــن
پــس نبایــد روحانــی را اصــاح طلــب
دانســت .البتــه کــه احتمــال گــزارهی

دوم بیشــتر اســت.
پــس از کمعقــل خطــاب کــردن
مخالفــان از ســوی جنــاب روحانــی،
رئیــس دفتــر ایشــان ،آقــای واعظــی در
وعظــی کــه بــه ملــت ایــران داشــته انــد،
گفتهانــد کــه منظــور رئیــس جمهــور
مخالفــان نظــام بــوده ،نــه منتقــدان و
مخالفــان دولــت .امیدواریــم کــه واقعــا
هــم منظــور آقــای روحانــی مخالفــان و
منتقــدان دولــت نباشــد ولــی چنانچــه
اینگونــه نباشــد ایــن حرفــی کــه
آقــای واعظــی بیــان کردهانــد ،دســت
کمــی از فرمایشــات رئیــس جمهــور
نــدارد و نــادان حســاب کــردن مــردم
تلقــی میشــود .آقــای واعظــی در
قســمتی از سخنانشــان هــم گفتهانــد«:
دشــمنان نظــام و مــردم بــا نادیــده
گرفتــن اینگونــه دســتاوردهای بــزرگ
(دســتاوردهای اقتصــادی کــه آقــای
روحانــی بــه آنهــا اشــاره کردهبــود)
کــه علیرغــم بدخواهیهــای خارجــی
و داخلــی بــه دســت آمــده ،میخواهنــد

مــردم را ناامیــد کــرده و اعتمــاد آنهــا
بــه کارآمــدی نظــام و دولــت را کاهــش
دهنــد» .افــراد دائــم المخالفــی هســتند
کــه قصدشــان ناامیــد کــردن مــردم و
دلســرد کــردن آنهــا نســبت بــه آینــده
اســت .ایــن افــراد مختــص یــک دوره و
دو دوره نیســتند و همیشــه بودهانــد،
هســتند و خواهنــد بــود .ولــی آیــا
درســت اســت منتقــدان دلســوز و نگــران
وضــع اقتصــادی ،اجتماعــی و معیشــتی
را بــا یــک عــده معلــوم الحــال یکســان
دانســت؟ آیــا درســت اســت بــه خاطــر
عــدهای واقعــا کمعقــل ،عــدهای از
دلســوزان مــردم را نیــز کمعقــل یــا
هرچیــز دیگــر دانســت؟
پرداختــن بــه ایــن موضــوع از ایــن دیــد
کــه آیــا توهینــی صــورت گرفتهاســت
یــا نــه کمــی تکــراری شــده اســت،
بیاییــد بــه نحــوهی برخــورد روزنامههــا و
خبرگزاریهــا بــا ایــن قضیــه بپردازیــم:
تقریبــا همــهی روزنامههــای نزدیــک
بــه جریــان اصالحــات در پرداختــن بــه
ادامه در صفحه 2
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ســخنانی کــه جنــاب روحانــی در آن
جلســه داشــتهاند ،تمرکــز و دقتشــان
را خــرج صحبتهــای رئیــس جمهــور
در بــاب تــورم و اقتصــاد را کردهانــد و
گویــی اصــا جملـهای کــه بــه آن اشــاره
شــد و خیلیهــا آن را توهیــن تلقــی
کردهانــد ،نقــل نشــده و همــه چیــز در
بهتریــن وضــع خــود اســت.
بالعکــس روزنامــه هــای نزدیــک
بــه جریــان اصولگــرا ،دقیقــا بــه آن
بخــش از ســخنرانی پرداختهانــد کــه
روزنامههــای اصــاح طلــب عالقــهای
بــه آن نشــان ندادهانــد ودوســت دارنــد
اوضــاع را بدتــر از آنچــه کــه هســت،
نشــان بدهنــد.

اوضــاع ایــن چنینــی جرایــد
نشــاندهندهی ایــن اســت کــه هیــچ
یــک از طرفیــن ،دغدغــهی مــردم را
ندارنــد و قصــد دارنــد از هــر فرصتــی
بــه نفــع خــود اســتفاده کننــد .البتــه
کــه در ایــن بیــن افــرادی هــم هســتند
کــه مــردم و مشکالتشــان هیــچ وقــت از
ذهنشــان پــاک نمیشــود ولــی حیــف
کــه تعدادشــان بــه قــدری نیســت کــه
دردی از دردهــای مــردم را درمــان کنند.
حضــرت علــی (ع) مــی فرمایند«:عاقــل
آن نیســت کــه خوبــی را از بــدی
بشناســد؛بلکه عاقــل آن کســی اســت
کــه از میــان بــدی ها(بیــن بــد و
بدتر)،بهترین(یعنــی کــم زیــان تریــن) را

تشــخیص بدهــد».
آقــای روحانــی! در انتخابــات اخیــر تعداد
افــرادی کــه نمیتوانســتند نامــزد اصلــح
را انتخــاب کنند،کــم نبــود؛ افــرادی کــه
دیگــر معلــوم نبــود رای مــی دهنــد یــا
نه،افــرادی کــه بــاور داشــتند کاندیــدای
خوبــی بیــن نامزدهــا نیســت و همــان
بهتــر کــه رایشــان ســفید باشــد یــا اصــا
رای ندهنــد .امــا نشــان دادنــد هنــوز هــم
بــه آینــدهی کشــور امیــدوار هســتند و
پــای صنــدوق هــای رای آمدنــد .در
پــای صندوقهــای رای ســعی کردنــد
کاندیــدای اصلــح را انتخــاب کننــد .بــا
اینکــه تجربــهی خوبــی از دولتهــای
نهــم و دهــم نداشــتند و از دولــت

یازدهــم هــم دل خوشــی نداشــتند ،بــا
اکثریــت آرا شــما را انتخــاب کردنــد؛
چــون بــاور داشــتند کــه کلیــد هایتــان
هنــوز هــم قفلگشــا اســت.
طبــق فرمــودهی امیــر المؤمنیــن،
مردمــی کــه توانســتهاند چنیــن انتخابــی
داشــته باشــند ،بیشــک مردمــی عاقــل
و دانــا هســتند و تعریفــی از کمعقــل
یــا بیعقــل بــودن شــامل حالشــان
نمیشــود .پــس لطفــا شــما هــم تــاش
نکنیــد تــا بــه تعــدادی از افــرادی کــه
عاقــل بودنشــان را در پــای صندوقهــای
رای اثبــات کردهانــد ،صفاتــی نســبت
بدهیــد کــه الیقشــان نیســت.

سیاسی

تنهــا مشــکل و مســئله در ایــن زمینــه و در پاســخ بــه تخصــص منتصبینشــان
گفتهانــد «چــه کار بــه
نیســت ،بلکــه بســیاری از
تخصصشــان داریــد؟»
ائمـهی جمعــه ،از منتقــدان
هرچنــد شــاید
خــود بهخاطــر پرســش،
بســیاری از
شــکایت و در مــوارد
دیگــری بــه دلیــل نفــوذی
کــه داشــتهاند اقــدام
مثالهای
بــه تهدیــد کردهانــد .از
مطرح
جملــه امــام جمعـهی ایــام
شــده از نظــر
کــه منتقــدان بــه زندگــی
قانونــی جــرم
اشــرافیاش را توهیــن
نبــوده و جــای
کننــدگان بــه جایــگاه
توجیــه هــم وجــود
نمــاز جمعــه و رهبــری
داشــته باشــد ،چنانچــه
دانســته و ایــن
خــودروی پــرادوی آقــای
منطقــه را
لطفــی مــدل ۲۰۰۵
اســت! ،امــا مســئلهی
حائــز اهمیــت کــه
افــراد انقالبــی بایــد
بــه ایــن مســئله
داشــته
توجــه
باشــند عادیســازی و
فرهنگســازی روحیــهی
نقدناپذیــری و اشــرافیگری
توســط نهادهــای انقالبــی و
مینگذاریشده
بــه دســت منتصبیــن رهبــری
توصیــف کردهانــد .در حالــی کــه
اســت کــه نبایــد در ایــن بــاره
منتقــدان ایشــان از ماشــین و دفتــر
اشرافیشــان و مــراودهی ایشــان بــا ســکوت کــرد.
فوتبالیســتها و بازیگــران و مراســمات آیـتاهلل خامنـهای« :بــرادران و خواهران!
اشــرافی ناراضــی هســتند .اصلیتریــن هــر جــا هســتید و در هــر مســؤولیتی
منتقــد ایشــان نیــز تهدیــد بــه قتــل قــرار داریــد ،بایــد مراقــب باشــید .یــک
شــده و شــخص امــام جمعــه از ایشــان رفتــار شــما ،یــک گفتــار شــما ،یــک
شــکایت کردهانــد .از ســوی دیگــر ،حرکــت شــما میتوانــد تأثیــر مانــدگار
نظیــر همیــن مســئله را میتــوان بگــذارد؛ میتوانــد تأثیرهــای وســیعی در
دربــارهی امــام جمعـهی رشــت نیــز دید .زندگــی مــردم بگــذارد .سالهاســت کــه
ـرر
ایشــان کــه بــرای تأمیــن هزینـهی  150بنــده دربــاره زندگــی تشــریفاتی مکـ ّ
میلیــون تومانــی (!) دفترشــان اقــدام بــه تذ ّکــر میدهــم .ایــن دو جنبــه دارد:
ج تجــاری کردهانــد ،در جمــع یــک جنبــه از لحــاظ اصــل پایبنــدی بــه
ایجــاد بــر 
تجمــات و تشــریفات اســت کــه ایــن بد
مالباختــگان گفتهانــد «[مجتمــع] زیــر
ّ
نظــر مقــام معظــم رهبــری اســت .مالــک و دون شــأن انســان واالســت؛ یعنــی یک
همــه اینهــا اوســت!» درحالــی کــه وقــت انســان بــه یــک چیــ ِز غیــر الزم
دبیــر حــزب مؤتلفــه اســامی گیــان پایبنــد میشــود کــه دون شــأن انســان
ایــن ادعــا را رد کــرده و اظهــار داشــته :اســت؛ بعــاوه ،مســرفانه اســت؛ تضییــع
«ایــن ســاختمان آدینــه در رشــت ،هیــچ ســرمایه هــا ،تضییــع امــوال و تضییــع
ربطــی بــه مقــام معظــم رهبــری نــدارد ،موجودیهــا در آن هســت .ایــن یــک
رهبــری انقــاب اصــوالً مخالــف اینگونــه بعــد قضیــه اســت کــه اصــل اســراف بــد
تجمــل همــراه بــا اســراف و
کارهــا هســتند ».امــام جمعـهی اصفهان اســت؛ اصــل ّ
نیــز از جملــه ائمــهی جمعــه میباشــد همــراه بــا زیــاده روی اســت و بــد اســت؛
کــه برخــورد مناســبی بــا منتقــدان خود لیکــن جنبــه دومــی دارد کــه اهمیتــش
نداشــته و پاســخ شــفافی بــه پرس ـشها کمتــر از جنبــه ا ّول نیســت و آن انعکاس
تجمــل شــما در زندگــی مــردم اســت.
ندادهانــد .طــوری کــه در جمعــی از
ّ
طــاب خــود را عالِمتریــن فــرد دانســته بعضیهــا از ایــن غفلــت میکننــد .وقتــی

شــما جل ـ ِو چشــم مــردم ،وضــع اتــاق و
دفتــر و محیــط کار و محیــط زندگــی
را آن چنانــی میکنیــد ،ایــن یــک درس
عملــی اســت و هرکســی ایــن را میبینــد،
حداقــل ایــن را بایــد
بــر او اثــر میگــذاردّ .
تجمالتــی
رعایــت کــرد .فضــا را ،فضــای ّ
تجمــل گرایــی و عــادت کــردن بــه
و ّ
تجمــل قــرار ندهیــم؛ چــون امــروز اگــر
ّ
تجمــل گرایــی در جامعــه
ایــن روحیــه ّ
مــا رواج پیــدا کنــد  -کــه متأســفانه تــا
میــزان زیــادی هــم رواج پیــدا کــرده
اســت  -بســیاری از مشــکالت اقتصــادی
و اجتماعــی و اخالقــی کشــور اصـ ً
ا حــل
نخواهــد شــد».

الهه نوراللهی

سکانسهای
امام جمعه

«در بیــن روحانیــون ،ائمــه جمعه بیشــتر
از دیگــران مســؤولند .ســرو کارشــان اآلن
ائمــه جمعــه بیشــتر بــا مــردم اســت تــا
ســر و کار ســایر روحانیــون .ائمــه جمعــه
بایــد خیلــی مواظــب باشــند کــه خــدای
نخواســته اگــر در جایــی چیــزی اتّفــاق
افتــاد و چــه شــد ،بــا جهــت روحانــی،
جهــت پــدری حــل کننــد».
ایــن جملــه بخشــی از مجموعــه ســخنان
حضــرت امــام دربــارهی ائمــه جمعــه
میباشــد کــه بدونشــک ،بــه دلیــل
انتصــاب از جانــب ولــی فقیــه و ارتبــاط
بــا مــردم یکــی از مســئولیتهای مهــم
میباشــد .در صورتــی کــه در حــال
حاضــر نقدهــای بســیاری بــر عملکــرد
برخــی از ائمــه جمعــه وارد اســت،
افــراد انقالبــی ،از ورود بــه ایــن موضــوع
خــودداری میکننــد؛ یــا بــه عبارتــی بــه
دفــاع تمــام جانبــه از افــراد میپردازنــد
درحالــی کــه ایــن افــراد هســتند کــه
بایــد بــا ارزشهــا ســنجیده بشــوند و
بایــد بــه دفــاع از ارزشهــا پرداخــت.
انحــراف از حــق و فســاد در مســئولیت
در حکومــت امــام علــی (ع) و بــه دســت
منصوبیــن ایشــان نیــز انجــام یافته اســت
و در مقابــل ،پاســخ تند امــام (ع) را در پی
داشــت ه اســت[ .نامــه  43نهــج البالغــه]
در حقیقــت ،همیــن موضــوع میتوانــد
بــه افــراد انقالبــی دلســوزی کــه
خاضعانــه در جهــت برقــراری «حکومــت
اســامی» تــاش میکننــد سرمشــق
مهمــی باشــد .از دیگــر ســو برخــی
ائمــهی جمعــه بــرای خــود مصونیــت
ایجــاد کــرده و انتقــادات را بــا تنــدی و
تهدیــد پاســخ میدهنــد و بــرای توجیــه
کارهــا و پاســخ بــه انتقــادات از اســم
رهبــری و جایــگاه ولــی فقیــه اســتفاده
میکننــد .ماجراهــا و حواشــیای کــه
ایــن اواخــر دربــارهی ماشــین امــام
جمعــهی ایــام مطــرح شــده بــود،

یادداشت

محمد شبسرتی خیابانی

پارکینک یا باتالق؟
مسئله این است ...

پارکینــگ دانشــگاه علومپزشــکی تبریــز
چنــد ســالی اســت کار خــود را آغــاز
کــرده امــا در طــی ایــن چنــد ســال
نهتنهــا از لحــاظ کیفــی و زیرســاخت
پیشــرفت نکــرده بلکــه هــر روز بدتــر از
روز قبــل شدهاســت! کافیاســت فقــط
یکبــار در یــک روز بارانــی قصــد کنیــد
خــودروی خــود را در ایــن محــل پــارک
کنیــد تــا بــه شــک بیفتیــد کــه ایــن
مــکان ،محــل پــارک خودروســت یــا
یکــی از تــاالب هــای جنــوب کشــور!
وضعیــت وقتــی غیرقابــل تحمــل
تــر میشــود کــه بدانیــد دانشــکدهی
داروســازی از محــل قدیــم خــود بــه
محــل جدیــد خــود واقــع در داخــل
دانشــگاه علــوم پزشــکی منتقــل شــده
و تعــداد ماشــین هــای پــارک شــده
در پارکینــگ دو برابــر شدهاســت! آیــا
دانشــگاه علومپزشــکی تبریــز قــدرت
و تــوان مالــی کافــی بــرای بهبــود
وضعیــت پارکینــگ را در اختیــار
نــدارد!؟ کافیســت تنهــا چنــد درصــد
از بودجــه مراســم هــای بیهــوده و لغــو
ایــن روزهــای دانشــگاه صــرف ایــن
محــل شــده تــا پارکینــگ ایــن دانشــگاه
در حــد نــام و آوازهی ایــن دانشــگاه
بــزرگ و معتبــر کشــور شــود.
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اجتماعی

مهدی صدرمحمدی

ورود افراد بی سبیل ممنوع!
مــدت هاســت کــه یکــی از داغ تریــن
بحــث هــای محافــل اجتماعــی سیاســی
و حتــی دانشــگاهی بحــث لــزوم حضــور
یــا عــدم حضــور بانــوان در ورزشــگاه
هــا و علــی الخصــوص اســتادیوم هــای
فوتبــال اســت،موضوعی کــه مــی تــوان
گفــت درعیــن کاه بــودن بــه کوهــی
تبدیــل شــده و انــرژی بســیار زیــادی از
افــکار عمومــی مــی گیــرد.
در تشــخیص ایــن کــه حضــور بانــوان در
اســتادیوم اتفاقــی مجــاز اســت یــا غیــر
مجــاز تقریبــا هیــچ نهــاد مســتقیمی
عهــده دارمســئولیت نیســت .هرچنــد
کــه اکثــر پاســخگویی هــا از طــرف
وزارت کشــور و کمیســیون هــای
مرتبــط مجلــس انجــام میگیــرد و ایــن
عــدم تصــدی دقیــق مســئولیت موجــب
گســترش اظهــار نظــر هــا و اختالفــات
میشــود.
الزم بذکــر اســت کــه در چنــد ســال
اخیــر بــا فراهــم شــدن امــکان حضــور
بانــوان در مســابقاتی همچــون والیبــال

و بســکتبال گام هــای مثبتــی در ایــن
راســتا برداشــته شــده هرچنــد کــه در
ایــن مــورد هــم برخــی بــی نظمــی هــا
و عــدم شــفافیت هــا حواشــی دوچندانی
ایجــاد کــرده انــد امــا همیــن حرکــت
هــای کورســو ماننــد جامعــه را بــه حــل
ایــن مشــکل نــه چنــدان بــزرگ امیــدوار
مــی کنــد
امــا مشــکل اصلــی و بســیار بولــد شــده
در ایــن بــاب عــدم اجــازه ورود بانــوان
بــه اســتادیوم هــای فوتبــال اســت کــه
معترضیــن و حــق خواهــان بســیاری
دارد و حواشــی زیــادی نیــز ایجــاد کــرده
اســت ازجملــه راه یابــی برخــی بانــوان به
داخــل اســتادیوم هــا بــا لبــاس مبــدل
کــه ســروصدای بســیاری در محافــل
خبــری ایجــاد کــرد و تــا حــدودی
موجــب تاســف افــکار عمومــی شــد کــه
یــک بانــوی ایرانــی بــا ســبیل یــا ریشــی
مصنوعــی و غیرواقعــی اجــازه ورود بــه
ورزشــگاه را مــی یابــد درحالیکــه بــدون
ایــن ریــش چنیــن اجــازه ای نــدارد

سیاسی

آخریــن و داغ تریــن جنجــال پیرامــون
ایــن موضــوع خانــم هایــی بودنــد کــه
در دربــی هشــتاد و ششــم بــا حضــور
مقابــل ورزشــگاه آزادی خواهــان ورود
بــه ورزشــگاه شــدند کــه بــه نقــل قــول
از ســخنگوی وزارت کشــور :ایــن افــراد
بــه محــل مناســبی هدایــت شــده انــد
درحالیکــه برخــی خبرگــزاری هــای
داخلــی و خارجــی بــا انتشــار تصاویــری
از خانــواده ایــن افــراد کــه در مقابــل
یکــی از بازداشــتگاه هــا تجمــع کــرده
انــد بــه حواشــی ایــن اتفــاق دامــن زدند
صــرف نظــر از واقعیــت یــا عــدم وقــوع
ایــن اتفــاق ایــن ســوال مطــرح می شــود
کــه آیــا واقعــا ورود بانــوان ایرانــی بــه
ورزشــگاه ایــن چنیــن مســئله غیــر قابل
حــل و دشــواری اســت کــه درجوامــع
بیــن الملــل و جامعــه داخلــی مــورد
هجمــه قــرار گیرد و نشــود برایــش کاری
کرد؟آیــا اســتدالل هــای مــردودی مثــل
عــدم رعایــت عفــت کالم در ورزشــگاه
هــا دالیــل مناســبی بــرای تنویــر
افــکار عمومــی محســوب میشــوند؟ آیــا
فرهنــگ ســازی  40ســاله مــا آن قــدر
ضعیــف بــوده کــه نمیتوانیــم خانــواده
هــا را در یــک جمــع ورزشــی گــرد
هــم آوریــم؟ آیــا صرفــا عــدم توانایــی
در تفکیــک مناســب بانــوان وآقایــان در
ورزشــگاه هــا بــه ســبب نقــص امکانــات

اســتدالل مناســبی ســت؟
صدهــا ســوال ایــن چنینــی وجــود دارد
کــه پاســخ هــای غیرشــفاف داده شــده
بــه آن هــا نــه تنهــا باعــث حــل ایــن
مشــکل نمــی شــود بلکــه باعــث بهــره
بــرداری هــای سیاســی از موضــوع
مــی گــردد و ایــن اتفــاق حاصلــی جــز
بــه حاشــیه رفتــن موضــوع اصلــی و در
نتیجــه پایمــال شــدن حقــوق نیمــی از
انســانهای الیــق ایــن ســرزمین نــدارد
کــه مقصــد ایــن مســیر نادرســت چیــزی
جــز شــکاف اجتماعی،تشــویش اذهــان و
بــی اعتمــادی نخواهــد بــود.
فلــذا انتظــار مــی رود کســانی کــه واقعــا
متصــدی و مســئول تصمیــم گیــری در
ایــن بــاب هســتند بــا دالیــل روشــن و
بــا احتــرام متقابــل و متناســب بــه تــک
تــک افــراد جامعــه ایــران اســامی و
بــدون درگیــری در بــازی هــای سیاســی
ایــن مشــکل کوچــک را از تبدیــل بــه
یــک معضــل اجتماعــی نجــات دهنــد
و راه حلــی مناســب و درخــور شــان
بانــوان ایرانــی بــرای آن طراحــی کننــد
تــا هیــچ بانــوی ایرانــی بــرای رســیدن
بــه خواســته کوچــک خــود مجبــور
بــه زیرپاگذاشــتن ارزش واالی یــک زن
نشــود و دســت دامــن ریــش مصنوعــی
یــا صدهــا اتفــاق دیگــر نشــود.

مسعود زینال زاده (مدیر مسئول)

نمایش
استیضاح،
با بازی مردم و

کارگردانی دولت و مجلس
چنــد وقــت پیــش بــه توصیــه یکــی
از دوســتان ســریال آمریکایــی « خانــه
پوشــالی» را دیدم  .ســریالی بســیار عالی
بــا ســاختار و بازیهایــی کمنظیــر کــه
قطعــا بهتریــن نکت ـهی ســریال موضــوع
آن اســت؛ شــرح زندگــی سیاســی آقــای
فرانســیس آنــدروود ،نماینــده کنگــره
آمریــکا و شــهوت مهارنشــدنی او بــرای
رســیدن بــه پس ـتهای سیاســی باالتــر
کــه در ایــن راه از هیــچ کار کثیفــی
فروگــذار نیســت و تــا جایــی پیــش
م ـیرود کــه درنهایــت بــه رأس قــدرت
ایــاالت متحــده میرســد و عنــوان
ریاســت جمهــوری را از آن خــود
میکنــد .نویســندگان فیلــم بــه طــرزی
شــجاعانه و بــا دقتــی مثالزدنــی،
پــرده از البیهــای کثیــف موجــود
در پشــتپردهی جریانــات سیاســی
آمریــکا ،چــه در کنگــره و ســنا و چــه در
کاخ ســفید برمیدارنــد و بــه مخاطــب
شــرح میدهنــد کــه سیاســت آمریکایی،
سیاســتی کثیف و رذل اســت کــه هدفی
جــز بــه لجــن کشــیدن دنیــا و البتــه
ارضــای شــهوت قــدرت ســردمداران ایــن
نــوع از سیاســت نــدارد.

امــا قصــدم از نوشــتن ایــن مقالــه
پرداختــن بــه ایــن اثــر فاخــر تلویزیــون
آمریــکا نیســت ،بلکــه میخواهــم بــه
تفاوتهــا و شــباهتهای سیاســت
مبتنــی بــر اصــول لیبرال-دموکراســی و
البتــه اصــول غیرانســانی ایــاالت متحــده
آمریــکا و سیاســت انقالبــی جمهــوری
اســامی ایــران بپــردازم.
در ایــن ســریال میبینیــم کــه هیــچ
رأیگیــری و تصمیمگیــری در ســنا
یــا کنگــره یــا کاخ ســفید ،خالــی از
البیهــای مســئوالن بــرای حفــظ
قــدرت خــود و دوستانشــان ،چاپیــدن
امــوال کشــور یــا در گونــی کــردن
معترضــان نیســت .در واقــع چیــزی
کــه در آمریــکا تعیینکننــد ه نتایــج
رأیگیریهاســت ،بــه هیچوجــه خیــر و

صــاح مــردم ،انصــاف  ،وجــدان و عدالت
نیســت و همیــن البیهــا تعیینکننــده
هســتند.
بیاییــد در ایــن قســمت از ماجــرا
بــه یکــی از اهــداف انقــاب اســامی
بپردازیــم؛ حــذف البیهــا از جریانــات
سیاســی کشــور بــه نفــع خیــر و صــاح
مــردم.
چنــد روز پیــش در روز  22اســفند ،
وزیــر را هوشهرســازی بــرای ســومین بــار
در عــرض دو ســال گذشــته اســتیضاح
شــد و در کمــال نابــاوری بــرای بــار
ســوم وزیــر مانــد! تصمیمــی عجیــب و
غیرهمســو بــا خواســتههای مــردم از
ســوی مجلــس شــورای اســامی کــه
بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه ایــن
شــائبه کــه «مجلــس و دولــت همســو،

هــوای هــم را دارنــد ،نــه هــوای مــردم
را» دامــن زد .البتــه مجلســیها بــا بــه
صحــن کشــاندن وزیــر ،بــه زعــم خــود
کاری کردنــد کــه بــه قــول خودمــان نــه
ســیخ بســوزد و نــه کبــاب؛ آنهــا خیــال
کردنــد میتواننــد بــا بــه راه انداختــن
یــک اســتیضاح صــوری و نمایشــی ،هــم
جــو عمومــی علیــه وزیــر راه را بخواباننــد
و هــم گزینــ ه خودشــان را همچنــان
وزیــر نگــه دارنــد؛ اقدامــی کــه حتــی
ذرهای از یقیــن مــردم نســبت بــه اصــرار
مجلــس بــرای حفــظ آقــای آخونــدی
نکاســت.
در شــرایطی کــه بــا مــرور حــوادث
بوغریــب رخ داده در حــوزهی راه
عجی 
وشهرســازی در طــی دو ســال گذشــته،
برخوردهــای خــارج از عــرف و ادب
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طنزیم

میر سبحان موسوی

وزیر علوم:از نظــر مــن هیــچ دانشــجوی ســتاره
داری در کشــور وجــود نــدارد.
طنزیم:
آقــای غالمــی راســت میگویــد خــب...
دانشــجو مگــر آســمان اســت که ســتاره
دار باشــد؟ مگــر فــردی نظامــی اســت
کــه بــر روی دوش هایــش ســتاره
بزننــد؟ اصــا مگــر مدرس ـهی ابتدایــی
اســت کــه هــر کــس نمــرهی بهتــری
میگرفت،یــک ســتاره جایــزه میگرفــت؟
دولتــی کــه بــا شــعارهای بســیار عالــی
روی کار آمــد و یکــی از شــعارهایش این
بــود کــه دانشــجوی ســتارهدار معنــی
نــدارد ،بــه وعــدهی خــود عمــل کــرده
اســت و صحبتهــای جنــاب وزیــر بــی
شــک صحــت دارد .البتــه حــل ایــن
مشــکل بــه ایــن صــورت بودهاســت
کــه احتمــاال دانشــجوی ســتارهدار بــا
حفــظ ســمت ،عناویــن دیگــری را مثــل
دانشــجوی بــیادب ،دانشــجویســر
ی بیــش فعــال
بــه هــوا یــا دانشــجو 
انتخا بکرد هاســت.
رئیس صدا و سیما:بیش از  85درصد مخاطب داریم.
طنزیم:
دســت مریزاد...حتــی درصــد مخاطبیــن
بعضــی برنامههــای صداوســیما بیــش از
 100اســت .مثــا مصاحبــهای کــه در
آن خوشــحالی و بهتــر شــدن کیفیــت
معیشــت مــردم را در پــی فیلترینــگ
تلگــرام نشــان مـیداد .بــه قــول صــادق
زیبــا کالم«:پــس ایــن همــه پارازیــت
بــرای  15درصــد اســت».
رئیــس جمعیــت هــال احمــر:هــال احمــر مبلــغ  200هــزار تومــان
بــه خانوادههایــی کــه در زلزلــه خانــه
آنهــا کامــل تخریــب شدهاســت،
عیــدی میدهــد.
طنزیم:
طبــق قانــون  83ام دزدان دریایــی
کــه
خانوادههایــی
کارائیــب،
خانههایشــان  80درصــد تخریــب
شدهاســت 123،هــزار تومــان و
خانوادههایــی کــه خانههایشــان 43
درصــد تخریــب شدهاســت 79،هــزار و
 500تومــان عیــدی میگیرنــد.
فقــط کاش قبــل از ایــن کــه مســئوالن
عزیــز ایــن همــه ریخــت و پــاش بکننــد
بــه فکــر هیجانــی کــه بــه بیمــاران قلبی
بــا شــنیدن ایــن خبــر وارد میشــود،
باشــند .بــا ایــن مقــدار عیــدی کــه
قراراســت بــه ایــن افــراد دادهشــود،
کل مشــکالت مــردم زلزل ـهده حلشــده
و زندگیشــان بــه روال عــادی خــود
برمیگــردد.

شــخص وزیــر راه بــا مــردم بــه عنــوان
خــادم آنهــا و ایــراد ســخنان عجیــب در
ســنخیتی
سخنرانیهایشــان کــه هیــچ
ّ
بــا آرمانهــای انقــاب اســامی ندارنــد،
هیــچ شــکی در عــدم کفایــت آقــای
عبــاس آخونــدی و مجموعــهی همــراه
ایشــان در وزارت را هوشهرســازی باقــی
نمیمانــد ،امــا همچنــان مجلــس دهــم
اصــرار بــر ادامــهی حضــور ایشــان در
رأس وزارت راه دارد.
ایــن همــه اصــرار بــرای چیســت؟
فاجعــهی قطارتبریز-مشــهد و ســقوط
هواپیمــای  ATRتهران-یاســوج بهکنــار؛
برخوردهــای عجیــب و تــوأم بــا نــگاه
از بــاال بــه پاییــن ایشــان دلیــل کافــی
بــرای عــدم کفایــت یــک وزیــر نیســت؟
آیــا آقــای آخونــدی فرامــوش کردهانــد
کــه هیــچ وظیفــهای جــز خدمــت
توچهار ســاعته بــه ملــت ندارنــد
بیســ 
کــه بــا یــک ســؤال ســاده در مــورد
ظرفیــت پارکینــگ فــان فــرودگاه،
اینچنیــن از کــوره درمیرونــد و بــا
تنــدی جــواب ولینعمــت خــود (مــردم)
را میدهنــد؟
شــکی نیســت کــه عبــاس آخونــدی
بایــد بــا نمــرهای بســیار پاییــن از وزارت

اجتماعی

امیر رضا مسیب زاده

راننــده صــدای رادیــو را بلنــد مــی
کند،چشــمانم را بســته ام تــا بــا منظــره
هولنــاک ترافیــک رو بــه رو نشــوم.
گوینــده رادیــو بــا خوشــحالی زیــادی از
نفــس هــای آخــر امســال مــی گویــد  .از
چهارشــنبه آخــر ســال مــی گویــد:
 چهارشــنبه ســوری از آداب و رســومدیریــن « ایــران کهــن» اســت کــه هــر
ســاله ...
تصویــر ناخودآگاهــی کــه از چهارشــنبه
ســوری در ذهنــم نقــش بســته را مــرور
مــی کنــم  .چندیــن و چنــد روز مانــده
بــه ایــن روز  ،بســاط فــروش ترقــه و
فــان و بهمــان در اکثــر چهــارراه هــا
بــه راه اســت .چنــد روز مانــده بــه ایــن
جشــن تاریخــی صــدای انفجــار هــای

سیاسی

مسعود زینال زاده (مدیر مسئول)

در تقویــم شمســی ایرانــی ،آخریــن روز
از هــر ســال غیرکبیســه ،مصــادف اســت
بــا یکــی از مهمتریــن و درعینحــال
پیچیدهتریــن اتفاقــات تاریــخ ایــران؛
ملیشــدن صنعــت نفــت
ایــن عبــارت نســبتا کوتــاه ،آبســتن
جریانهــا و جنبشهــا و اتفاقــات
بســیاری اســت کــه در ایــن مقالــه ســعی
خواهیمکــرد نگاهــی منصفانــه بــه
وقایــع رخ داده در آن برهــهی حســاس
تاریخــی بیندازیــم.
ی یــک قاجــار
«همیشــه پــا 
درمیــان اســت»
همهچیــز از ســال  ۱۲۸۰شمســی

راه کنــار گذاشــته شــود ،امــا نمــاد
مردمســاالری ایــران اســامی ،یعنــی
مجلــس چــه میشــود؟!
مجلسشورایاســامی چــه ســهمی در
تزریــق خواســتهها و مطالبــات مــردم
بــه جریــان قــدرت در کشــور دارد؟ آیــا
نماینــدگان ملــت بــه درســتی در مــورد
شــرح وظایفشــان توجیــه شــدهاند؟
آیــا نماینــدگان فهمیدهانــد کــه بایــد
نماینــدهی مــردم ایــران باشــند ،نــه
نماینــدهی جریانــات سیاســی؟!
یکــی از زش ـتترین ســکانسهای فیلــم
سیاســت ایــران در ســالهای اخیــر کــه
البتــه بهتازگــی بــرای همــگان عــادی
شــده اســت ،تصاویــر منتشرشــده از
جلســات صحــن علنــی مجلــس اســت
کــه در یــک ســو عــد ه ای بــا خیالــی
آســوده در صندلــی خود به خــواب غفلت
فــرو رفتهانــد و در ســوی دیگــر میــدان
رئیــس مجلــس مشــغول ســاکتکردن
نماینــدگان شــلوغ و بازیگــوش اســت!
آیــا چنیــن نمایندگانــی قــادر بــه اتخــاذ
تصمیمــات درســت بــه نفــع مــردم ایران
خواهنــد بــود؟ نمایندگانــی کــه حتــی به
ابتداییتریــن آداب ســخنرانی در صحــن
بــزرگ و مهمــی مثــل مجلــس وقــوف
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کاملــی ندارنــد؟
بدیهــی اســت کــه نماینــدگان چنیــن
مجلســی حتــی یــک هفتــه هــم بــه
امضــای خــود پــای نامــهی درخواســت
اســتیضاح وزیــر پایبنــد نماننــد و بــه
دالیلــی کــه فقــط خــدا و خودشــان
میداننــد ،از انجــام ایــن کار منصــرف
شــوند .بدیهــی اســت مجلســی کــه
نمایندگانــش ،شــخصی را کــه در روز
روشــن بــه دویســت نفــر از آنهــا
میگویــد در حســاب بانکــیاش تنهــا
 4میلیــون تومــان پسانــداز دارد،
بــه عنــوان وزیــر تأییــد میکننــد،
نمیتوانــد مجلــس قانونگــذاری
مناســبی بــرای حکومــت اســامی مــا
باشــد .حکومتــی کــه خــط مشــی علــوی
را پیشــهی خــود ســاخته ،نمیتوانــد
قوانیــن خــود را از چنیــن مجلــس
جهــتدار و بیکفایتــی بهدســت آورد.
کاش هرچــه ســریعتر روزی برســد کــه
تمــام ارکان حکومــت اســامی مــا ،بــه
معنــای واقعــی کلمــه ،اســامی و علــوی
شــوند و وجــدان کاری ،صداقــت ،عدالــت
اجتماعــی و درد مــردم را بــر تمــام
منافــع شــخصی و حزبــی و جناحــی
اولویــت ببخشــند.

مجسمه ساز خوبی باشیم!
پراکنــده از ایــن ســمت و آن ســمت
شــهر بــه گــوش مــی رســد و روز موعــود
کــه فــرا مــی رســد صداهــای پراکنــده
ضرباهنگــی یکنواخــت بــه خــود مــی
گیرنــد کــه چقــدر روح نــواز و شــعف
آور اســت .تــک و تــوک صــدای پیــرزن
 ،پیرمــرد هایــی کــه لعــن و نفریــن
مــی کننــد :خدانشــناس هــا مــا مریــض
داریــم و از ایــن دســت .در نهایــت هــم
آتشــی بــر پــا مــی شــود و زردی مــن از
آن تــو و ســرخی تــو از آن مــن.
اگــر بــه ایــن حجــم ســرمایه ای کــه از
« ایــران کهــن» خــارج مــی شــود بــرای
ایــن مــواد منفجــره بــی نهایــت شــادی
آور بگذریــم ،اگــر چندیــن و چنــد
چشــم نابینــا و اعضــا و جــوارح ســوخته

را بــه حســاب مشــیت الهــی و قــدرات
آســمانی بگذاریــم حداقــل بــه پســت هــا
و اســتوری هــای «ایــران کهــن» تســلیت
و تــاش زایدالوصفمــان بــرای خلــق
یــک فضــای احساســی تــوام بــا انســانیت
و نــوع دوســتی و چهــره شــخصیت
مجــازی خــود احتــرام بگذاریــم و «یــک
امســال » را کوتــاه بیاییــم.
 آقا رسیدیم.چشــمانم را بــاز مــی کنــم دیگــر از
ترافیــک خبــری نیســت  .کرایــه را
حســاب مــی کنــم و پیــاده مــی شــوم
 ،چشــمم بــه مجســمه هــای وســط
میــدان مــی افتــد:
«یــادواره شــهدای آتــش نشــان
پالســکو»

به نام نفت ،به کام ملت؟!
( ۱۹۰۱م) شــروع شــد .جاییکــه
مظفرالدینشــاه قاجــار ،بــا تعهــد
کامــل نســبت بــه بیخــردی مطلــق
پدرانــش ،گامــی دیگــر در جهــت اثبــات
بیکفایتــی خــود و سلســلهاش برداشــت.
در ایــن ســال ،امتیــاز انحصاری اکتشــاف
و اســتخراج نفــت جنــوب ایــران ،مطابــق
قــراردادی تحتعنــوان «قــرارداد
دارســی» بــه شــخصی بریتانیایــی بــه
نــام «ویلیــام دارســی» اهــدا شــد .مدتــی
بعــد دولــت انگلســتان بــا خریــد ســهام
دارســی ،بــه طــور ویژهتــری بــه موضــوع
نفــت ایــران پرداخــت و عمــا مالــک
بیچــون و چــرای نفــت ایــران شــد.
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«رضاشاه قاجار»
هرچــه زمــان میگذشــت ،ایرانیهــا
بیشــتر متوجــه میشــدند کــه بــا ایــن
نحــوهی قــرارداد بســتن ،چیــزی از ســود
فــروش نفــت عایــد خــود ایــران نخواهــد
س از طــرح اعتراضاتــی
شــد؛ لــذا پــ 
چنــد ،نهایتــا در ســال  ۱۳۱۲شمســی
(۱۹۳۳م) ،بــا دخالت مســتقیم رضاشــاه،
قــرارداد دارســی لغــو شــد ،امــا مدتــی
بعــد قــراردادی بــا اســمی دیگــر ولــی
مضمونــی دقیقــا مشــابه قــرارداد قبلــی
بــه امضــای طرفیــن رســید و پــس از
تصویــب مجلــس شــورای ملــی ،شــرکت
نفــت ایــران و انگلیــس رســما ایــن اجازه
را بــه دســت آورد کــه بــدون هیــچ
مزاحمتــی از جانــب ایــران ،بــه مــدت ۶۰
ســال بــه اکتشــاف ،اســتخراج و فــروش
نفــت ایــران بپــردازد.
«دور ه پســا رضاخانــی؛ مصــدق وارد
میشــود»
پــس از اســتعفای رضاخــان و روی
کارآمــدن ولیعهــد جــوان پهلــوی،
نخســتین اعتراضــات بــه قــرارداد
 ۱۹۳۳در دورهی چهاردهــم از مجلــس
شــورای ملــی و توســط «دکتــر محمــد
مصــدق» صــورت گرفــت .اعتراضاتــی
کــه در نهایــت منجــر بــه تصویــب طــرح
«تحریــم امتیــاز نفــت» در ســال ۱۳۲۳
شمســی گردیــد.
«ترکشهــای جنــگ دوم بــر
پیکــرهی نفــت ایــران»
بــا آغــاز جنگجهانــیدوم ،علیرغــم
اعــام بیطرفــی ،ایــران خیلــی زود
توســط متفقیــن اشــغال گردیــد و مگــر
میشــود کــه جنــگ باشــد ،نفــت هــم
باشــد ،پهلــوی هــم ســر کار باشــد ،امــا
بـ ه نفــت ایــران چشـ م طمــع ندوخــت؟!
در ایــن مقطــع ،در اقدامــی
غیرمنتظــره از ســوی شــاه جــوان
پهلــوی ،درخواســت هــر ســه دولــت
بریتانیــا ،اتحادجماهیرشــوروی و
ایاالتمتحدهآمریــکا بــرای عقــد
قراردادهــای نفتــی بــا ایــران ،بــه زمــان
بعــد از جنــگ موکــول میشــود.
بــا اتمــام جنــگ جهانــی ،نیروهــای
شــوروی نــه تنهــا خــاک ایــران را تــرک
نکردنــد ،بلکــه نیروهــای بیشــتری را
وارد شــمال ایــران کردنــد .اقدامــی ک ـه
درنهایــت باعــث شــ د دولــت ایــران در
سیاســتی منفعالنــه و ضعیــف ،اقــدام
بــه بــاج دادن بــه دولــت شــوروی بــرای
تــرک ایــران بکنــد و مطابــق انتظــار
ط چیــزی غیــر از
ایــران در آن شــرای 
نفــت نــدارد کــه بتوانــد از آن هزینــه
کنــد .یــک قــرارداد جدیــد نفتــی کــه
طبعــا بــه کام دولــت بریتانیــا خــوش
نیامــد.
در ادامــه ،اعتراضاتــی از جملــه اعتصــاب
کارگــران نفــت جنــوب در تیــر مــاه
 ،۱۳۲۵کار را بــه جاهــای باریکتــری
کشــاند؛ تــا جایــی کــه طرفیــن (ایــران
و انگلیــس) مجبــور بــه بازنگــری در
قــرارداد پیشــین (قــرارداد  )۱۹۳۳و
امضــای توافقنامــهی جدیــدی تحــت
عنوان«قــرارداد گس-گلشــائیان» شــدند.
علیرغــم فشــارهای بســیاری کــه
دولــت جهــت تصویــب ایــن قــرارداد بــه
مجلــس شــورای ملــی آورد ،درنهایــت
مجلــس آن را رد نمــود .ســپهبد رزمآرا،

نخســت وزیــر وقــت کــه بــا مخالفــت
مجلــس روبــهرو شــده بــود ،بــار دیگــر
ایــن طــرح را بــه مجلــس فرســتاد و
اینبــار عــاوه بــ ر نماینــدگان مجلــس
بــه رهبــری دکتــر محمــد مصــدق ،علمــا
بــه رهبــری آیــتاهلل کاشــانی نیــز بــه
مخالفــت بــا ایــن طــرح برخواســتند.
مخالفتهــا بــا اصــرار رزمآرا بــه جایــی
رســید کــه درنهایــت در روز  ۱۶اســفند
بــه تــرو ر وی از ســوی فدائیــان اســام
انجامیــد .فــردای ترور ،در روز  ۱۷اســفند
 ،۱۳۲۹بــرای نخســتین بــار موضــوع
ملــی شــدن صنعــت نفــت در کمیســیون
ویــژه نفــت مجلــس شــورایملی مطــرح
گردیــد .ایــن طــرح در روز  ۲۴اســفند به
تصویــب ایــن مجلــس رســید و نهایتــا در
 ۲۹اســفند همــان ســال بــا تصویــب در
مجلــس ســنا ،بــه صــورت قانــون درآمــد.
«مصــدق و کاشــانی؛ چاقویــی کــه
دســت خــودش را بریــد »
یکــی از مهمتریــن بحثهــای پیرامــون
نهضــت ملیشــدن صنعــت نفــت
ت ک ـ ه کــدام یــک از دو
ایــران ،ایــن اس ـ 
شــخصیت اصلــی داســتان ،واقعــا رهبــر
جنبــش بــوده اســت؟
طبیعــی اســت کــه از همــان ابتــدا
ملیگراهــا دکتــر مصــدق و جبهــهی
مقابــل یعنــی علمــا و روحانیــون ،آیتاهلل
کاشــانی را رهبــر خــود میدانســتند و
هیــچ حقــی بــرای طــرف مقابــل قائــل
نبودنــد.
در بیــان حقیقــت موضــوع ،نمیتــوان
نقــش مهــم هیــچ یــک از ایــن دو
شــخصیت را انــکار کرد؛ ولی چــه عواملی
باعــث شــعلهورشــدن آتــش اختــاف
میــان ایــن دو مهــرهی تأثیرگــذار شــد؟
اصــا چــه لزومــی داشــت کــه ایــن دو
نفــر در مقابــل هــم قــرار بگیرنــد ،آن هم
وقتــی کــه در روزهــای حســاس نهضــت
بــا اتحــاد و همدلــی مثالزدنــی ،یکــی
از مهمتریــن جنبشهــای تاریــخ ایــران
را بــه ســرانجامی قابــل قبــول رســاندند؟
چــه لزومــی داشــت در مقابــل هــم قــرار
بگیرنــد ،وقتــی در ماجــرای  ۳۰تیــر
 ،۱۳۳۱کودتــای دشــمن علیــه دولــت
مصــدق بــا حمایتهــای کاشــانی نــاکام
مانــد؟ آیــا ایــن خــود ،دامــی نبــود کــه
توســط عــدهای بــرای بــه دام انداختــن
ایــن دو نفــر پهــن شــد تــا ایــران را از
میوههــای ملــی شــدن نفــتبیبهــره
بگــذارد؟
در ایــن مقالــه نــه مجــال بررســی ایــن
موضــوع را داریــم و نــه خــود را مجــاز بــه
قضــاوت در ایــن موضــوع مهــم تاریخــی
میدانیــم؛ لکــن چیــزی کــه عیــان
اســت ،ایــن اســت کــه هــر دو نفــر نقــش
ی در نهضــت ملــی شــدن نفــت
پررنگــ 
ن داشــتهاند و از ایــن نظــر قابــل
ایــرا 
تقدیــر و احترامانــد .قضــاوت در مــورد
ســایر ابعــاد ایــن دو شــخصیت ،مســلتزم
نوشــتهای جــدا ،بــا موضوعــی دیگــر
اســت کــه بــه موقــع مــورد بررســی قــرار
خواهدگرفــت.
«به کام ملت؟!»
بیاییــد بــه فلســفهی ملــی شــدن نفــت
ن جنبش
ایــران رجــوع کنیــم .هــدف ایـ 
یــک چیــز اســت و آن

تنهــا و تنهــا
تخصیصیافتــن کل درآمــد حاصــل از
فــروش نفــت ایــران و فرآوردههــای آن

بــه ملــت ایــران اســت.
اکنــون کــه  ۶۷ســال از ملــی شــدن
نفــت میگــذرد ،زمــان
خوبــی بــرای
قضــاوت در
مورد
نتایج
این

جنبش
است.
بررســی نتایــج
ملیشــدن نفــت در روزگار
پهلــوی را فاکتــور میگیریــم .بــه ایــن
دلیــل کــه در آن روزگاران تنهــا و تنهــا
اســمی از ملیبــودن نفــت برجــای
ماندهبــود و نفــت ایــران کمــاکان
توســط اســتعمارگران بهویــژه انگلیــس
و آمریــکا بــه یغمــا بــرده میشــد .امــا
بررســی نتایــج حاصــل از ملیبــودن نفت
در روزگار جمهوریاســامی،ما را متوجــه
نــکات جالبــی خواهدکــرد .بعــد از
بهوقــوع پیوســتن انقالباســامی و روی
کارآمــدن حکومــت جمهوریاســامی،
نفــت بــه عنــوان منبــع اصلــی درآمــد
ایــران ،در صــدر لیســت تحریمهــای
غــرب علیــه ایــران قرارگرفــت،
بهطوریکــه هــر کشــوری بــا خریــد
نفــت از ایــران بــا هــر بهانــهای ،بــا
شــدیدترین مجازاتهــای بینالمللــی
از ســوی غــرب و در رأس آنهــا آمریــکا
مواجــه میشــد.
امــا عکسالعمــل ایــران در مقابــل
تحریمهــای نفتــی جالبتریــن
بخــش مطلــب اســت .ایــران بــه جــای
جذابکــردن نفــت خــود بــرای
کشــورهای دیگــر ،ســعی کــرد از طریــق
واســطههایی نفــت خــود را بــ ه فــروش
برســاند و بدتــر از همــه اینکــه ایــران
بــا وجــود تحریمهــای شــدید نفتــی،
بعــد از گذشــت قریــب بــه  ۴۰ســال
از انقالباســامی ،هنــوز هــم ســتون
اصلــی بودجــهی ســاالنهی خــود را
برمبنــای درآمــد حاصــل از فــروش نفــت
بنــا میکنــد ،آن هــم نفــت خــام! هنــوز
هــم کــه هنــوز اســت تــن مســئوالن مــا
بــا نوســانات قیمــت نفــت میلــرزد؛ و
ایــن یعنــی اوج ســتیز بــا آیندهنگــری
از ســوی مســئوالن امــر.
کاری کــه سالهاســت «بایــد» انجــام
شــود و هنــوز از ســوی گوینــدگان و
مخاطبــان «بایدهــا» در ســالهای
قبــل و حاضــر ،جامـهی عمــل بــه خــود
نپوشــیده ،کاســتن از میــزان وابســتگی
اقتصــاد کشــور بــه نفــت و درنهایــت از
بینبــردن آن اســت .در عجــب هســتیم
کــه سالهاســت طبــق گزارشهــای
مختلــف ،میــزان صــادرات نفتــی نســبت
بــه موعــد مشــابه ســال قبــل ،افزایــش
مییابــد و بااینحــال ،هنــوز هــم کــه
هنــوز اســت ،نفــت خــام بــا اختــاف

در صــدر کاالهــای صادراتــی کشــور
قــرار دارد .واقعــا درک ایــن مطلــب کــه
خامفروشــی نفــت بزرگتریــن آســیب
بــه وضــع فعلــی و آینــدهی اقتصــاد
ایــن مملکــت اســت ،کار
دشــواری نیســت؛ قســمت
دشــوار کار شــاید شناخت
عواملــی اســت کــه مانــع
خالصشــدن
از
اقتصــاد ایــران از
نفــت میشــوند.
اینجاســت کــه
شــاید بــه عواملــی
نظیــر ب.ز هــا
افــرادی
برســیم،
کــه در دوران ریاســت
رؤســای قبلــی بــر دولــت
جمهوریاســامی ،معلــوم
نیســت بــا چــه برنامههــا و
انگیزههایــی وارد چرخــهی اقتصــاد
نفــت شــدهاند و مثــل خــوره بــه جــان
نفــت ایــن کشــور افتادهانــد و بدتــر
انگلیــس دوران اســتعمار،
از آمریــکا و
ِ
نفتخــام ایــران را میمکنــد!
واقعــا در آن لحظــات خــاص
تصمیمگیــری ،چــه چیزهایــی بــه ذهــن
مبــارک حضــرات مســئول خطــور نموده
کــه تنهــا راه دورزدن تحریمهــای نفتــی
را در اســتفاده از داللهــای زالوصفتــی
چــون بابــک زنجانــی دیدهانــد؟
همیــن ب.زهــا هســتند کــه بــه خاطــر
منافــع شــخصی و بــا اســتفاده از
همــان راهکارهــای زیرکانــهای کــه بــا
ب بــه در
آنهــا رؤســای قبلــی را مجــا 
اختیارگرفتــن انحصــار فــروش نفــت
کردهانــد ،اجــازهی اســتقالل اقتصــاد
ایــران از نفتخــام را نمیدهنــد.
همینهــا هســتند کــه باعــث در
حداقــل مانــدن فــروش فرآوردههــای
پتروشــیمیایی شــدهاند.
ایــن غدههــای ســرطانی ،باالخــره قــرار
هســت کــی و توســط چهکســانی از
پیکــرهی اقتصــاد کشــور حــذف شــوند؟
بدیهــی اســت کــه تــا زمانــی کــه
اســتعمارگران داخلــی بــه دنبــال
اســتعمار نفــت ایــران هســتند ،هی ـچگاه
قــرار نیســت کــه ایرانیهــا حتــی ذرهای
از شــیرینی بــه ثمــر نشســتن ملــی
شــدن نفــت را بچشــند.
بیاییــد بــه روی کار آمــدن نفتشناســان
کاربلــد و اقتصاددانــان پاکدســت،
امیــدوار باشــیم .بــه ایــن امیــد کــه روزی
مــا هــم بتوانیــم درپــوش چاههــای
نفــت خــود را بــرای اســتفاده در روز
مبــادا ،بگذاریــم و اعــام کنیــم  :ایــران را
خداونــد از نفــت خــام آزاد کــرد!
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