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مصاحبه داريوش سجادی با مرتضی فيروزی پيرامون انتخابات رياست 
جمهوری و ديپلماسی خارجی ايران، تلويزيون هما

در روزهای اخیر ابزار الزم برای ساخنت افكار عمومی جهت مقابله با ایران فراهم تر شده
است. اVر آمرUكاUی ها بTوانند از Sالش عراق و مسئله نفت خارج شوند، ما را تهدید 
\رده و به سوی شورای امنیت ]یش خواهند برد. هدZ نهاYی آنها مXاWره ایران به 

Wورتی است تا aر\ت و جنبش درون بTواند خود` را ن_ان بدهد و شرای^ را برای ی[ 
فرو]اشی داخلی مهیا \ند. اeU نقdه عcd مهمی است و دولTمردان ایران باید مTوجه باشند \ه bSونه 

دارند رفTار و عمf می \نند

تبليغات خبرنامه گويا
advertisement at gooya dot

 com

خرید و فروش ملک در سندیاگو
FREE MLS Search

www.house.sc

پراکسی و تست کامپیوتر
ای ]ی ریلیTد داg \ام

www.iprelated.com

چه کسی بهتر تخته نرد بازی می 
کند؟

hUا برای تفرU iبازی سر ]و
www.play65.com

Diamonds
Engagement Rings by Reflecting Concepts

www.reflectingconcepts.com

]lش شده در برنامه از نbاه مkهمانان j تلوUزUون هما j مرداد 84

داریو` سmادی:
همانdور \ه اpqr دارUد انlTاباg اخیر ریاست جمهوری ایران با ]kروزی آoای اaمدی نnاد \ه 

برخوردار از خاسbTاهی مXافuه \ارانه بوده و مTكی بر تkمی با رویكرد عموماs tد آمریكایی هسTند، 
به ]اUان رسkد.

       



از سوی دیbر rی 27 ساwV iشTه دو مسئله با تقدم و تاخر زمانی خود را بvنوان بXران به سیاست 
خارجی ایران xمfk \رده:

بXران نlست مناسباg تنش آلود ایران با آمریكا بوده و دومz مورد نkز بXران ]رونده اyی اUران 
است.

 eUا gفاوTاسی مkری های سkbTو جه gا{Tlبا توجه به روی \ار آمدن دولت جدید در تهران و م iاa
دولت، اف{ آینده مناسباg اUران و آمرUكا را bSونه می بkنkد|

مرت~ی فیروزی:
بdور �do اف{ \وتاه مدg را �ی توان روشe ت}ور \رد، زیرا در آمریكا جناaی \ه بر سر \ار است 
برخوردار از موا�s رادیكالی است و اeU در aالی است \ه Vروه ]kروز در انlTاباg رUاست جمهوری 
اUران هم در برخورد با آمریكا aاsر به مwا\ره مسTقیم و یا دیالو� از نوعی \ه منmر به رواب^ بهTری 
 eی شود اف{ رواب^ دو \_ور را روش� gر در \وتاه مدuمن eا از ایwند. لTور شوند، نیس_\ eUبا ا
دید. اما فرامو` نكنیم \ه شرای^ سیاسی منdقه و ایران به Vونه ای است \ه هر نوp ت�ییر و xولی 

امكان ]wیر است . Taی می شود انuTار داشت \ه در شرایdی دو \_ور به rور �یر مسTقیم با هم 
VفbTوهاYی را داشTه باشند.

داریو` سmادی: 
بkاد دارم aدود شش ساi ]یش در جلسه ای به اتفاق جنابvالی و سر\ار خا� \ریسTیe امان ]ور 

بXثی در همz خ}وص داشTیم و جنابvالی خdاب به خا� امان ]ور تا\ید داشkTد \ه سه مسئله ای \ه
آمریكا همواره در مواجهه خود با اUران بر روی آن انb_ت می wVارد؛ مبنی بر aمایت ایران از 

 eخاورمیانه، ای hلW در روند iqی و اخvار جمT_\ هایaqبرای برخورداری از س `qتروریست و ت
سه در aقیقت oبf از آنكه م_كf آمرUكا باشد، م_كf اسراYیf با ایران است.

ا\نون همz ]رسش را بنوعی دbUر ماUلم از جنابvالی داشTه باشم \ه اساساt فرای ادعاهای مزبور،
م_كf اWلی آمرUكا با اUران kSست|

مرت~ی فیروزی:
البTه شرای^ رواب^ بیe امللf نسبت به شش ساk[ iش دSار ت�kkراتی بنkانی شده. ما باUد aوادث 11 

سپTامبر را در رواب^ بیe امللf به عنوان نقdه عcd تلقی \نیم. نقdه عdفی \ه منmر به ت�kkر نbر` 
آمریكا به \f خاورمیانه شد.

شما شاهدUد \ه بvد از Uازده سپTامبر آمریكاYی ها در عرض ی[ ساi، دو دشمe جمهوری اسqمی را 
در منdقه نابود \ردند:

zبود و همچن eآفری fمی ایران بسیار م_كqام جمهوری اسuالبان را در شرق ایران \ه برای نr
Wدام aسیe را \ه ی[ جنگ 8 ساله را به اUران xمfk و م_كgq بسیاری را برای ایران فراهم 

ساخTه بود.
 tاTدو شدند از رواب^ نسب eUا eUزbUی \ه جاYهاTبُرد و دول eدو را از بی eUدمي \ه آمریكا آمد و اUما د

خوبی با ایران برخوردار شدند.

داریو` سmادی:
آیا همیe دو مسئله �ی تواند نقش ی[ مXjُرک برای بهبود مناسباg بz تهران و واشنbنت را فراهم 
\ند| Sرا \ه ایران بدون \مTریe هزینه ای از شر دو دشمe سنTی در جوار مرزهایش آن هم توس^ 

دشمo eدرyند و سومی مانند آمریكا خqص شد. ت}ور �ی \نید همیe مسئله به اندازه \افی توان 
آنرا داشTه باشد تا دیپلماتها و سیاسTمداران ایران را مmُاب به بهبود یا تنش زدایی از مناسباg با 

آمرUكا �اUد|

مرت~ی فیروزی:
 eی ها در شرای^ بYر آمریكاVا tاvdo .ی شود� fa در تهران fYد فرامو` \ینم \ه همه مساUه نباTالب

بست oرار بbیرند، در آن هنbام ممكe است بر اساس همیe مبناYی \ه شما فرمودید عمf \رده و 
رواب^ خود با ایران را aداfo از aالت فvلی خارج و دست به U[ تنش زداYی بزنند. اما ت}ور �ی 

\نم آمریكاYی ها هنوز به ایe مرaله رسkده باشند. یvنی Sالش ها هنوز برای آنها آنقدر جدی ن_ده 
\ه بlواهند با ایران Sنیe \اری \نند. مe ت}ور می \نم آمرUكاYی ها بدنباi ایe نبودند تا در 
اف�انسTان \ه ی[ \_ور بسیار عقب مانده، با ی[ فرهنگ روسTایی و دامپروری است، بlواهند 

دمو\راسی هدایت شده بر]ا \نند. همچنانكه ت}ور �ی \نم آنها بدنباi آن بودند تا در عراoی \ه ی[ 
سابقه دیكTاتوری نuامی rوالنی Sند دهه ای از دوران عبدالكریم oاسم تا سقوط Wدام aسیe داشTه، 



سابقه دیكTاتوری نuامی rوالنی Sند دهه ای از دوران عبدالكریم oاسم تا سقوط Wدام aسیe داشTه، 
بlواهند U[ دمو\راسی هدایت شده بر]ا \نند.

می خواهم بbومي \ه شاUد Uكی از اWلی ترeU اهداZ آمرUكاYی ها در اeU دو جنگ (rالبان و Wدام) 
ایران بود، Sون ایران شرای^ جامvه ای را دارد \ه در آن 75 %شهرن_یe وجود دارد. در روز ]یروزی

انقqب ما فق^ 25% شهرن_یe داشTیم. امروز رابdه برعكس شده، ما aدود 2 میلیون دان_mو 
داریم. از ایe دان_mوها 62% دخTران و زنان هسTند و اینها همه زمینه ساز ی[ ت�ییر است. اeU نكTه

را هم فرامو` نكنیم \ه نسf جوان maیم در rوi تاریخ همی_ه ت�ییر ایmاد \رده. شما به خاrر 
داشTه باشید، هم در دوران رُنسانس و هم در دوران رفرماسیون، ارو]ا در aالی اeU دوران بسیار 

rوالنی را سپری \رد \ه برخوردار از نسf جدید و maیمی از جوانان بود \ه وجودشان بlودی خود 
زمkنه ساز ت�kkر در ارو]ا بود. مe فكر می \نم آمریكاYی ها نkز در xلfk مساfY اUران ایe مؤلفه ها 
 �oنی در واvرار داده اند. یo Zهم ایران را هد fدلی eور \رده اند و به همیuشان من gاسباXرا در م
آمرUكا با از بz بردن دو دشمe اUران در تvقkب تامz مناف� ملی اUران نبود، بلكه بی_Tر بدنباi تنگ تر

\ردن aلقه مXاWره ما بود.
آنها با امkد به رخداد جنبش و xر\ی از درون اUران در آUنده، دست به اeU تنگ تر \ردن aلقه 

مXاWره زده اند.
اما اeU امر آمرUكاYی ها را با دو Sالش مواجه \رده:

نlست آنكه مسئله عراق به آن راTaی \ه آنان فكر می \ردند ]یش نرفت. توجه داشTه باشید آمریكاYی 
ها روزی \ه خواسTند به عراق ل_bر\_ی \نند، فكر �ی \ردند در 21 روز رژیم Wدام aسیe سقوط 
می \ند. ایe خارج از مXاسبه شان بود. فرض آنها اeU بود \ه ایe زمان rوالنی تر خواهد بود، اما 

برعكس ت}ور می \ردند وToی \ه وارد عراق شوند Taماt با اسTقباi وسی� توده های عuیم مردم 
اسTبداد زده دوران Wدام مواجه خواهند شد، \ه اeU نuریه شان هم �ل^ از آب در آمد. Sالش بvدی 
آمرUكا مسئله نفت است. شما االن در بازار جهانی، نفت 60 دالری را دارید جتربه می \نید. بlاrر 
داشTه باشید ایران دومیe تولید \ننده نفت در درون اُ][ است همچنانكه SهارمیW eادر \ننده فvلی 

نفت جهان هم هست و �ی شود اeU \_ور را دSار بXران \رد.

داریو` سmادی:
در عa zاi می ]wیرید \ه برای اولیe بار در rوi 27 ساwV iشTه با U[ ]ارSه شدن aا\میت در 

ایران ، نقdه oوتی در برخورد با مساfY سیاست خارجی برای ایران فراهم شده|

مرت~ی فیروزی:
مe ت}ور می \نم در سالهای اخkر در سیاست خارجی اUران ی[ نوp اجماp دیدVاه همواره وجود 

داشTه و ایV eونه نبوده \ه ا\نون با یكپارSه شدن شما بTوانید م_كgq را fa \نید.
می دانید \ه ت}میم Vیری در سیاست خارجی جمهوری اسqمی Wرفاt بر عهده وزارg امور خارجه 

نیست \ه ت}ور \نیم aاi \ه oوه مmریه در اخTیار آoای د\Tر اaمدی نnاد و دوسTان شان oرار VرفTه 
سیاست خارجی به انX}ار اU_ان در می آید.

داریو` سmادی:
اما اeU نkز واTkvoی �kر oابT\ fمان است \ه وزارg خارجه جمهوری اسqمی rی 27 ساwV iشTه 

عمدتاt در انX}ار جناح مXافuه \ار بوده|

مرت~ی فیروزی:
بله، در انX}ار جناح مXافuه \ار بوده. اWوالt ایe وزارg هیچ Vاه در اخTیار جناح اqWح rلب نبود
 �oر خرازی در واT\ند. دTر خرازی مسئولیت را به عهده داشT\ای دoدوران اخیر هم \ه آ eی در همیTa
 gخارجه ما ت�ییرا gدر تر\یب درون وزار fkدل zلب ها بود و به همr حqWعن}ر جناح ا eراست تری
Sندانی را شاهد نبودیم. همان دیپلماتها با همان روشها ادامه داشت. sمe اینكه اینها اWوالt مmری 

هسTند و بlش \وSكی از rراaی سیاست خارجی ما در درون وزارg خانه Wورg می ]Uwرد. بlش 
های دیbر در نهادها و ارVانهای دیbری oرار دارند. البTه االن در yام دنیا به همیV eونه است. در خود 
آمریكا هم شاهد هسTید \ه Wرفاt وزارg امور خارجه ت}میم Vیرنده نهاYی نیست. نهادها و ارVانهای 

دیbری هسTند \ه تاثیرVزارند و در مmموp اeU اجماp دیدVاه ها هست \ه به اجرا در می آید.
اما ایe ی[ ]ارSه شدن از ی[ منuر می تواند برخوردار از اهمkت باشد و آن اUنكه aا\مkت را 

]اسblو می \ند. ]kش از اS eUنانچه دSار بXرانی می شدیم جناaهای میانه رو و اqWح rلب می 
توانسTند تقبf مسئولkت نكنند و بbویند مسولkت ها در اخTیار ما نبوده و دbUران ایmاد بXران می 

\نند.



\نند.
اما ا\نون دbUر امكان Sنz توجkهی از aا\مkت VرفTه شده.

داریو` سmادی:
در ابTدای بXث اشاره \ردم \ه جمهوری اسqمی در عرWه مناسباg خارجی ا` با دو بXران مواجه 

است:
تنش با آمرUكا و ]رونده اyی.

همانdور \ه شاهد هسTید، ]رونده اyی اUران بالغ بر دو ساi است \ه مXور مwا\راg بیe ایران و 
ارو]ا شده. روی \ار آمدن دولت جدید را Sقدر موثر در روند منفی و یا مثبت مwا\راg انرژی اyی می 

دانkد، خ}وWاt با توجه به اWراراUران برای �نی سازی اورانkوم \ه منmر به آن شده تا ارو]ا و 
آمرUكا خ^ و ن_ان های جدUدی را برای اUران بك_ند|

مرت~ی فیروزی:
مe �ی خواهم آینده را از منuر درون ایران نbاه \نم، از منuر بیرون هم آینده خیلی روشe نیست. 

مسئله فvالیت های هسTه ای ایران در وا�o مُبدi به ی[ Vسf برخورد بیe ایران و آمریكا شده.
همان مواردی را \ه ]kش از اeU شما به عنوان اخqTفاg میان ایران و آمریكا نام بردUد، از جمله rرح 

Wلh خاورمیانه، ایe هیچ وoت �ی تواند بهانه ای مناسب برای برخورد آمریكا با ایران باشد. اما 
مسئله هسTه ای ی[ بهانه بسیار عامه ]سندتر را در اخkTار آمرUكا برای برخورد با اUران oرار می دهد.

ببینید بvنوان �ونه مبب wVاری ترورUسTی اخیر لندن، در وا�o ی[ نوp جنگ تبلی�اتی جدیدی را می 
تواند برای آمریكا و ارو]ا ]دUد بkآورد، به ایW eورg \ه ا\نون آمریكا و ارو]ا می توانند به افكار 

عمومی خود بقبوالنند Sنانچه به دولت های بزعم اU_ان �یر مسئوi،\_ورهاYی \ه در آنها جنبش های 
اسqمی نیرومند است اجازه بدهkم سaqهای \_Tار جمvی ]دید آورند، در آن}ورg اVر تا دیروز مTروی
لندن را با ی[ مبب مvمولی منفmر می \ردند، در آUنده ممكe است با ی[ مبب \_Tار جمvی در maمی 

مبراتب وس�k تر اeU جناUاg را بوجود آورند.
 eمs ،ا در روزهای اخیر ابزار الزم برای ساخنت افكار عمومی جهت مقابله با ایران فراهم تر شدهwل
اینكه اVر آنها بTوانند از Sالش عراق و مسئله نفت خارج شوند، ما را تهدید \رده و به سوی شورای 

امنیت ]یش خواهند برد. هدZ نهاYی آنها مXاWره ایران به Wورتی است تا aر\ت و جنبش درون 
بTواند خود` را ن_ان بدهد و شرای^ را برای ی[ فرو]اشی داخلی مهیا \ند. اeU نقdه عcd مهمی 

است و دولTمردان ایران باید مTوجه باشند \ه bSونه دارند رفTار و عمf می \نند.

داریو` سmادی:
اما ایx eلیS fقدر می تواند مبTنی بر وا�o بینی باشد| شما می فرماYید \ه آمریكا با yهیداتی \ه 

 gاباlTه اخیر انmیTاشی از درون است. اما ن[و فرو eملیlب مqانق ]ی iاد می \ند بدنباmاز بیرون ای
ریاست جمهوری اUران WرZ نuر از yام شاYبه ها و اخZqT نuرهاYی \ه بv~ی از \اندیداها روی 

نTیmه انlTاباg ایراد \ردند ولی به هرaاi در اeU انlTاباg م_اهده شد، aكومت در ایران \ما\ان از 
ی[ بدنه اجTماعی oدرyند برخوردار است.

لwا با توجه به اeU بدنه اجTماعی oدرyند، آن yنkّاg آمرUكاYی درباره اUران را باUد تlیqتی رویاVونه 
تلقی \رد یا امری واvoی| اساساt ت}ور می \نkد آمریكاYی ها با اعماi ف_ار oادر خواهند بود آن 

بدنه اجTماعی را مسXTیf در ف_ارهای روزمره \رده و نuام را از درون بپاشند|

مرت~ی فیروزی:
ایe تقاsای aدا\ثری آمریكاست. لزوماt تقاsای aدا\ثری شرط الزم و \افی برای xق{ U[ امر 

نkست. در وا�o اeU اسTراتnی نهاYی آمرUكاست \ه برای a}وi آن تq` می \ند.
اVر Sالش های آمرUكا در عراق سنbیe تر شود یا oیمت نفت افزاUش Uابد، در آن Wورg ممكe است 

آمرUكاYی ها به خواسTه های aداoلی شان oناعت \نند.
اeU را باUد در نuر داشTه باشkم \ه نقdه عcd تقاsای آمریكا از همه \_ورهای انقqبی در جهان 

همی_ه ایe بوده \ه:
شما و�s موجود در جهان را برسمkت ب_ناسkد.

 eYوS« و« وYام دورانی \ه »ماy ار \ردند. درTور رفdS ینی هاS نت باbه باشید واشنTتوجه داش
الی« بدنباi ت�ییر و�s موجود جهان بودند، آمریكا و �ربی ها با آنها بی_Tریe مبارزه را \ردند و 

بی_Tریe مXدودیت ها و \ارشكنی ها را نkز در همz مق�d به kSنی ها xمfk \ردند. اما زمانی \ه 
]كe ت}میم به VفbTو با �رب Vرفت، SوeY الی با \kسینmر به VفbTو ن_ست و اولیe تقاsای واشنbنت
هم آن بود \ه Sنانچه Sینی ها aفظ و�s موجود در جهان را بپwیرند، هر ایدYولوژی را می توانند در 



هم آن بود \ه Sنانچه Sینی ها aفظ و�s موجود در جهان را بپwیرند، هر ایدYولوژی را می توانند در 
\_ورشان aا\م \نند و دUدمي همیe اتفاق در Sیe افTاد. Sیe از \مونیست دست برنداشت، هنوز دولت
سوسیالیسم و aزب \مونیست oوی تریe ارVان های موجود در aكومت zS هسTند. اما دیbر شاهد آن
 }rر از مناbاندا و زامبیا و بسیاری دیVموجود جهان باشد و در او �sر وkkت� iبدنبا eیم \ه ]كTنیس

دنیا، Wادراg انقqب را دنباi \ند.

داریو` سmادی:
vUنی آرمان اWلی آمریكا در مواجه با جمهوری اسqمی، مهار انقqب در مرزهای ج�رافkاYی اUران 

است|

مرت~ی فیروزی:
به اعTقاد مe اeU خواست aداoلی آمرUكاست. خواست aدا\ثری همان Sیزی است \ه شما از آن به 

عنوان انقqب مlملیe یاد \ردید. به یاد داشTه باشید در همیe انlTاباg اخیر ریاست جمهوری \ه 
تvداد بسیار وسیvی از مردم شر\ت \ردند، aدود 20 میلیون نفر هم شر\ت نكردند و فرامو` نكنیم \ه
از مmموp آراء 17 میلیونی آoای اaمدی نnاد aدا\ثر 7 یا 8 میلیون آراء ایدYولوژی[ بود. aدود 9 تا
10 میلیون از آن آراء تvل{ به o_ر تهی دست جامvه داشت \ه خواهان ت�ییر در وkvsت اجTماعی و 

مT_kvی خود بودند.

داریو` سmادی:
مe اینmا توsیXی را می خواهم خدمTTان عرض \نم، درست است \ه آراء \مّی آoای اaمدی نnاد 
]اYیe است اما از نuر \یفی ثابت شد \ه جناح مXافuه \ار ایران مTكی به ی[ اoلیTی است \ه به 

شدg مTمر\ز و منسmم است و در روز واvoه ]ا بر\اب آماده a~ور در سپهر علنی جامvه است. در 
aالی \ه در جبهه مقابf، ا\ثریت VسTرده ، مTكثر و ]l_ی وجود دارد \ه هیچ وoت نTوانسTه، مT_كf و

هارمونk[ عمf \نند.

مرت~ی فیروزی:
ایe سel درسTی است. اما فرامو` نكنیم \ه به هر aاi در \_ور ]Tانسیk[ fوند وجود دارد. ی[ 

xلیV fر آمریكایی مTvقد است آنچه \ه در ارو]ای شرoی رخ داد ایe بود \ه آحنا هم VسسbTی وجود 
داشت، ولی در ی[ مرaله ای از تاریخ ]یوند WورV gرفت. از سوی دیbر آن موج تهی دست جامvه \ه 
به هر دلkلی آoای اaمدی نnاد را به عنوان منmی و ت�ییر دهنده و�s موجودشان انlTاب \ردند، آرای 
 fa شان gqبر \نند تا م_كW iده سا foان الا_Uست \ه اkور نr eUیری دارند. اw[ Zاdvبسیار ان
شود. آنها خواسTار fa سر�U م_كgq شان اند و در �kر اW eUورg نuر خود را بسرعت ت�kkر می 
دهند. مe هنوز ت}ور می \نم \ه آمریكاYی ها دنباi ایe هسTند \ه اVر از Sالش عراق و بXران نفت 

خارج شوند، شدیدتریe ف_ارها را بر روی ایران بیآورند. آنها ت}ور می \نند rرح خاورمیانه بزر� و 
بس^ و VسTر` دمو\راسی در خاورمیانه زمینه مسvTدی در اUران دارد. بlاrر داشTه باشیم آنها اVر 

 eتری iزار \نند، یكی از رادیكاVآزاد و دمو\راتی[ بر gاباlTان انTامروز در \_وری مانند عربس eهمی
دولTهای مlالc �رب در رUاض بر سر \ار خواهد آمد. اeU به آن خاrر است \ه توده های عرب نسبت 
به آمریكا بسkار خ_مbیe هسTند. اما xلیV fران آمریكا ایe شرای^ را در ایران �ی بینند. لwا آنها 
برای ایران نق_ه های امیدوار \ننده تری دارند و ایران را برای بس^ آنچه \ه دمو\راسی هدایت شده 

می نامند، در اولویت های اوi خود oرار داده اند.

داریو` سmادی:
اشاره ای داشTید به جامvه تهی دسTان بvنوان بl_ی از ]ایbاه جناح ]یروز در انlTاباg و تا\kد 

داشkTد \ه اeU اo_ار عmولند و خواهان آنند تا ت�ییراg اTo}ادی را بسرعت در زندVی شان اaساس 
\نند.

آسTانه اW eUبر تا \mاست|

مرت~ی فیروزی:
 gqی ها و م_كTlولوژی[ دارد \ه با همه سYاه ثابت ایدbه \ار در ایران ی[ ]ایuافXد، جناح مkنkبب
می سازد و دم بر�ی آورد و xت هر شراdUی بر موا�s خود ]اف_اری می \ند. اما اعTقاد مe بر 

ایe است \ه رای 17 میلیونی آoای اaمدی نnاد رای ایدYولوژی[ همه آن Vروه نبود.
7 تا 8 میلیون از آرای آoای اaمدی نnاد را می توان مvTل{ به الUه های اUدYولوژU[ بدانkم. اما 9 تا

10میلیون از بقkه آرای آoای اaمدی نnاد مvTل{ به اo_ار تهی دست و مXروم جامvه بود \ه ت}ور می 
\ردند آoای هاشمی به عنوان سمبf و اسdوره aفظ و�s موجود در جامvه است.



\ردند آoای هاشمی به عنوان سمبf و اسdوره aفظ و�s موجود در جامvه است.
برای اU_ان آoای هاشمی به عنوان اشرافیت نuام مvرفی شده بود و با Sنیe نbرشی، بدون شناخت 
وسی� و دko{ از آoای اaمدی نnاد به ای_ان رای دادند. البTه با توجه به ]k_kنه شهرداری اU_ان تا 

ایa eد شناخت داشTند \ه اaمدی نnاد انسانی است \ه از میان توده مردم برخاسTه و اfW ]ا\دامنی
اTo}ادی بر او �الب است. اU_ان زمینه بسیار خوبی فراهم \رد تا موج تهی دسTان را در مlالفت با 

آoای هاشمی در ]_ت سر خود oرار دهد. ]را\ندVی آراء تهران Vویای اثباg ایo e~یه بود. aدود
%75 آراء آoای هاشمی از خیابان انقqب به باال بود، vUنی اo_ار نیمه مرفه تا مرفه aامkان اWلی 

اU_ان در تهران بودند. لwا با توجه به اoباi توده های تهی دست به آoای اaمدی نnاد اVر اU_ان 
نTوانند در \وتاه مدg ت�kkر مXسوسی در وkvsت مT_kvی اo eU_ر فراهم \ند، ت~مkنی برای تداوم 

aماUت اU_ان از دولت جدUد وجود ندارد.

داریو` سmادی:
له خمینی وارد ایران شد، بالغ بر Sهار  اما باUد اeU نكTه را Uادآوری \نم \ه در ساi 57 \ه آیت ال

میلیون نفر از فرودVاه مهرآباد تا به_ت زهرا به اسTقباi ای_ان رفTند و jُjrرفه آنكه از حلuه ورود آیت
 �kدر جم gمد eUمایت از وی در اa اری \ه در_oای_ان، آن ا gه وفاuران تا حلUله خمینی به ا ال

عرWه های انقqب جان ف_انی \ردند، جز جنگ و\_Tار و فقر ن}یبی از تنvماa gكومت و a~ور آیت
له خمینی فوg می \نند ده  له خمینی در ایران نبردند. اما علی ر�م ایe م_اهده شد وToی آیت ال ال

میلیون نفر به ت_ی� جنازه ای_ان رفTند.
اعTقاد مe ایe است \ه aكومت جمهوری اسqمی علی ر�م آنكه نTوانست وvsیت توده های تهی دست 
را \ه اتفاoاt ]ایbاه اجTماعی aكومت هم هسTند، بهبود بl_د، اما با ]مپ \ردن ت_lّص اجTماعی به 
ایe توده ها، توده هاYی \ه در رژیم wVشTه به عنوان اo_ار فرودست تlفck و xقیر می شدند اما از 

ناkaه aكومت برخاسTه از انقqب، علی ر�م اینكه نTوانسTه خدماg اجTماعی و شهروندی باUسTه و 
شاUسTه ا` را بkbرد، اما منزلت و ت_lص اجTماعی به روaیه آنها ]مپ می شود.

همیe منزلت و ت_lص اجTماعی به اندازه \افی به آنها انbیزه می دهد تا از ایa eكومت دفاp \نند.

مرت~ی فیروزی:
با بl_ی از اظهاراg شما موافقم، اما فرامو` نكنیم \ه همیe توده ها در انlTاباg مTlلc آرای 

VوناVونی داده اند. در ساi 76 و در همa zكومت آoای ناr{ نوری Wرفاt هفت میلیون رای آورد و 
آoای خاyی به عنوان \سی \ه تلقی منmی از وی شده بود 20 میلیون رای آورد. لwا لزوماt آن موج 

تهی دست و مXروم جامvه همk_ه ]_ت ی[ Vروه خاص �ی مانند.

داریو` سmادی:
اما آراء 4 میلیونی آoای مvیe هم ن_ان دهنده ایe است \ه از مmموp آن 20 میلیون رای \ه آoای 

خاyی در ساi 76 \سب \رد، تنها 4 میلیون از آن آراء مvTل{ به rبقه مTوس^ شهری و مرفه جامvه 
بود و الباoی به همان توده های تهی دسTی تvل{ داشت \ه با دالYلی مTlلc از جمله روaانی بودن و 

\سوg مwهبی داشنت آoای خاyی Uا ساداg بودن اU_ان به وی رای دادند.

مرت~ی فیروزی:
مe عمده سlنان شما را می ]wیرم اما ی[ مdلبی را می خواهم اsافه \نم. آن نسf جوان 

شهرن_ینی \ه عمدتاt در شهرهای بزر� زندVی می \ردند و در انlTاباg ساi 76 هم شر\ت \ردند، 
ایe بار با همه تqشی \ه جبهه م_ار\ت و rرفداران آoای مvیe به خرج دادند به ]ای Wندوق رای 

fند نسTوانسTمان آزادی نTفV iوa اتی�kور تبلXبا م zvای مoامیان آa نی جبهه م_ار\ت وvU .آمدندkن
جوان شهری را برای a~ور در انlTاباo gان� و آن عدد 20 تا 21 مkلkون را تكرار \نند. توجه داشTه 

باشkد از آن 20 مkلkون رای در دوم خرداد aدود 10 میلیونش عموماt درهیچ انlTاباتی شر\ت �ی 
\نند (دوم خرداد را U[ اسTثنا بدانkد) 10 تا 11 میلیون نفر دbUر هم \سانی بودند \ه اeU بار در 

انlTاباo gهر \ردند. ایe ی[ ]Tانسیf نیرومندی است \ه در بسTر جامvه باoی می ماند.
در وا�o ی[ رزروی_نی در جامvه است.

فرامو` نكنید اVر در دوره oبf آزادی خواهان داYر مدار انlTاباg بودند، ایe بار سكان بازی در 
اخkTار عدالت خواهان و اo_ار مXروم جامvه بود. شما اVر آمار را به Wورg دoی{ نbاه \نید، 

بی_Tریe آراء آoای اaمدی نnاد در مناa }rاشیه شهرها، روسTاها و در مكان هاYی بود \ه تvل{ به
مXرومان و تهی دسTان جامvه دارد. اeU در aالی بود \ه نسf جوان شهری نkز oان� ن_دند تا به آoای 
د\Tر مvیe رای دهند. اVر به خاrر داشTه باشید در روزهای آخر انlTاباg وToی دوسTان آoای مvیe با
oاvrیت می VفTند \ه او از آoای هاشمی جلو افTاده واTaماالt آoای مvیe و هاشمی به دور دوم خواهند



oاvrیت می VفTند \ه او از آoای هاشمی جلو افTاده واTaماالt آoای مvیe و هاشمی به دور دوم خواهند
رفت، اk[ eUش بkنی Wرفاt از ایe ناشی می شد \ه آنها فكر می \ردند نسf جوان را توانسTه اند برای

شر\ت در انlTاباo gان� \نند. اVر جوانان بر سر Wندوق های رای می آمدند Taماt د\Tر مvیe را 
انlTاب می \ردند. اما ایe نسf همچنان به Wورg ی[ ]Tانسیf در جامvه a~ور دارد و هر نوp ت�ییر 

و xوi دیbری را ممكe است همz نسf در جامvه ]دید آورد.

داریو` سmادی: 
بسkار خوب اما اجازه دهkد به بXث هسTه ای بازVردمي.

WرZ نuر از مwvورUت های دUپلماتkكی \ه دولTمردان ایران در برخورد با مسئله انرژی اyی دارند، به 
عنوان ی[ روزنامه نbار آنقدر a{ دارمي تا فرای آن عwرهای دیپلماتی[ نuر شl}ی خودمان را هم در 

اeU خ}وص مdرح \نkم.
اینكه جمهوری اسqمی بارها از \jُریدرهای رسمی اعqم \رده دنباi سqح اyی نیست و اWوالt فقه 

شیvه Sنیe اجازه ای را به دولTمردان ایران �ی دهد تا بدنباi سqح \_Tار جمvی باشند، بmای خود
مXفوظ. اما آن Sیزی \ه بدیهی است سqح اyی در دنیا تvریc شده. بر اساس همان تvرcU، سqح 

اyی سaqی \اربردی Uا عملkاتی نیست بلكه سaqی تدافvی است. \_وری \ه برخوردار از سqح 
اyی می شود در وا�o مناف� و امنیت ملی خود` را VارانTی می \ند. بXث بر سر ایe است \ه 

جمهوری اسqمی ایران \ه در \انون خdر و تهاجماg منdقه ای oرار VرفTه و رسماt هر روز از جانب 
اسراYیf و آمریكا تهدید می شود و همسایه های آن مانند هند و ]ا\سTان هم مmهز به سqح اyی 

هسTند، Sرا نباید از سqح اyی \ه Wرفاt ایmاد \ننده موازنه ترس است برخوردار باشد.
انbلkسی ها sرب املثلی دارند به اeU م~مون \ه از »تفنگ خالی« دو نفر می ترسند: یكی آنكه ]_ت
تفنگ است و می ترسد aریc بفهمد \ه تفنگ خالی است و دbUری آنكه جلوی تفنگ است و �ی داند 

 eUه ا\ gتفاو eی دارد با ایTالa zنS ی همyح اqتفنگ خالی است و ]روای شلی[ تفنگ را دارد! س
تفنگ ]ُر است. منTهی در WورS gكانده شدن میزان تlریب آنقدر باال است \ه هر دو rرZ می دانند 

 }a یyح اqی ت}ور �ی \نید برخورداری از سTkاه امنbن ]U از eUفاده \نند. بنابراTنباید از آن اس
مسلم اUران است|

مرت~ی فkروزی:
مe فكر می \نم \ه دو یا سه موsوp در \نار هم وا�o شده، یكی اینكه می توان ایe سواi را مdرح 

\رد:
gتهاجم به ایران را داشت| آیا عراق جرا gی بود، عراق جراyح اqبه س h59 مسل iر ایران در ساVا

داشت \ه ایS eنیT_\ eار و جنایاتی علیه ایران احنام دهد| مسلم است \ه ]اسخ منفی است. ما 
مثالهای دیbری را در منdقه داریم. \_ور ]ا\سTان و هند سه بار با یكدیbر جنbیدند. اما امروز \ه 

 fر نقSتا gارVبرای آنها به ارم�ان آمده. جمله ای را از خا� مار hلW ندTی هسyح اqبه س hمسل
می \نند به اeU م~مون:

« با \ماi تاسc باید بbویم \ه سqح اyی 50 ساi است \ه برای ارو]ا Wلh به ارم�ان آورده«
 eر بنا باشد ایVرح می \ند \ه اdای البرادعی مoثی را هم \ه آXب eی است. اما ایTث درسXب eای

ت}ور و تlیلی \ه ما برای خودمان a{ می دانیم به 150 \_ور جهان بس^ داده شود، آن وoت شما 
Sه ت~مینی خواهید داشت وToی بیش از 100 \_ور در جهان مmهز به سqح اyی باشند|

و در آن}ورg با ایe جنگ هاYی \ه بر سر مناب� rبیvی رخ می دهد، خالی از ذهe نkست تا ناVهان 
ب_ریت با ی[ فاجvه عuیم و جبران نا]wیر مواجه ن_ود. لwا بهTر ایe نیست \ه همه به سمت خل� سqح

]یش برویم|
آیا جوا�ردانه تر اeU نیست \ه جهان ب_ریت را اینچنیe در وa_ت oرار ندهیم| ممكe است شما 

ایران را به عنوان \_ور بزر� خاورمیانه برخوردار از اr }a eUبیvی بدانید. اما بqفاWله \_ورهای 
aوزه خلیج فارس هم برای تvادo iدرg ایa e{ را برای خودشان مdالبه خواهند \رد. بیآد داشTه 
باشید \ه در \نار \_ور ایران aكومTی مانند Wدام aسیe بود \ه در ی[ Wبh تا ظهر در aلبچه 

آنچنان \_Tاری \رد \ه هرVز تاریخ به خود ندیده. دولTهای �یر مسئوi هم وجود دارند و جامvه ب_ری 
a{ دارد \ه ایe نbرانی را داشTه باشد. مe مTvقدم ایران ایa e{ را دارد تا نbران باشد \ه Sون ما 
سqح اyی نداریم ایS eنیe مورد تهاجم وا�o شدیم و سازمانهای بیe املللی به ما ظلم \ردند و هیچ 
\مكی به ما نكردند. به نuر مe عقqی \f ب_ریت باید بر سر اeU مسئله تvم{ \رده و راه fa اساسی
]یدا \نند. sمe اینكه االن م_كf ایران در بXث اyی در سه بvُد است. بvُد فنی و aقوoی و سیاسی. 
در بvد فنی و aقوoی م_كf آن با آژانس است و آژانس انdvاZ الزم را دارد. Sون اع~اء و ا\ثریت 

 fa ا\ره شده و راهwرا دارند تا با ایران وارد م eابلیت ایo ند وTهد هسvآن از \_ورهای جنبش عدم ت
سریvی ]kدا \نند. اما در بvُد سیاسی م_كf ایران با yامیت �رب است. م_كf اUران با �رب آن 



سریvی ]kدا \نند. اما در بvُد سیاسی م_كf ایران با yامیت �رب است. م_كf اUران با �رب آن 
است \ه آنها اساساt برخورداری اUران از فنآوری هسTه ای را �ی ]wیرد. aاi اeU خواست عادالنه 

باشد یا نباشد در عالم سیاست بXث واvoیTها است نه عدالTها!
در مmموp اسTنباrم ایe است \ه هر \سی در تهران ت}میم Vیرنده ایe مسئله است باید با دیدVاه 

خردورزانه، عjُقYqی و توجه به واvoیت های عینی در رواب^ بیe امللf با ]رونده اyی اUران برخورد \ند.

-------------------------
عoqه مندان به اظهار نuر ]kرامون اeU مdلب می توانند نقdه نuراg خود را به آدرس اميfk اeU برنامه

 dariushsajjadi@yahoo.com و dariush@homa.tv
ارساi �اUند

رواب^ عمومی بنkاد ]nوهش های اUرانی j تلوUزUون هما

داريوش سجادي  |نسخه قابل چاپ  |بازگشت به بالاي صفحه 

از همz نوUسنده:

17 آذر « م}اaبه دارUو` سmادی با فاrمه aقkقت جو به مناسبت ۱۶ آذر و درباره جنبش دان_mوUی، 
لوUزUون هما ت

11 آذر « م}اaبه دارUو` سmادی با �qمXسz \رباسچی، ]kرامون نهمz دوره انlTاباg رUاست جمهوری، 
لوUزUون هما ت

4 آذر « نقش maت االسqم \روبی و aزب اعTماد ملی در م}اaبه دارUو` سmادی با اسماعV fkرامی مقدم 
سlنbوی aزب اعTماد ملی و علkرsا aقkقی \ارشناس سkاسی

له مهاجرانی ]kرامون انlTاباg رUاست جمهوری و نقش هاشمی  30 آبان « م}اaبه دارUو` سmادی با عdاال
لوUزUون هما رفسنmانی، ت

28 آبان « م}اaبه دارUو` سmادی با عkسی سXرخkز و عباس سلkمی �k[ zرامون بXث نقد Uا تlرUب 
لوUزUون هما رkYس جمهور، ت

دنبال[:

فهرست زUر ساUت هاUي هسTند \ه به 'م}اaبه دارUو` سmادی با مرت~ی فkروزی ]kرامون انlTاباg رUاست 
لوUزUون هما' لkن[ داده اند. لماسی خارجی اUران، ت جمهوری و دUپ

 ::صفحه اول
 ::بی بی سی 

فارسی
 ::سياست
 ::جامعه

 ::فرهنگ و هنر
 ::تکنولوژی

 ::ورزش
 ::اقتصاد
 ::جهان

 ::مجموعه مطالب
 ::پرخواننده 

ترين ها
: :English



: :French
 »گويا

 »درباره ما
 »پشتيبانی 

مالی
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