ـﺎول
ـﺮان؛ از ﭼﭙـ
ـﺖ اﯾـ
ـﻨﻌﺖ ﻧﻔـ
ﺻـ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎن

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
در  ۲۹اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۲۹روﯾﺪاد ﺳﺎدهای ﻧﺒﻮد؛ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد
اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ اﯾﺮان را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺨﺮاج و
ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ؛ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺑﺮﻗﺪرت آن زﻣﺎن ﺑﻮد و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺮه
زﻣﯿﻦ را ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ
ﮐﺎﻣﻞ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺳﺨﺘﯽ را ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﺮوع ﮐﺮد،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
آزادی و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ از ﺣﺪود اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۲۰ﺷﺮوع
ودر اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۲۹ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ در زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪﻣﺼﺪق ﺑﻪ

اوج رﺳﯿﺪ.

اﯾﺮان ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،از ﺟﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻮد روی ﭘﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد؛ اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮوش و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ۶۹ ،ﺳﺎل از ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﯽﮔﺬرد و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺳﺮﻓﺮازی و اﻗﺘﺪار در رگﻫﺎﯾﻤﺎن
ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﻢ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه واژه
اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ذﻫﻨﻤﺎن ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻧﺎ ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ،دارای ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
در دﻧﯿﺎ ﺣﺮف اول را ﻣﯽ زﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روزﮔﺎری ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در زﯾﺮ ﯾﻮغ اﺳﺘﻌﻤﺎری اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮد
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در اوﭘﮏ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﯽ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ.

ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﻧﻤﺎد ﺧﻮدﺑﺎوری و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ
ﻫﺮ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ
ﺑﯽ ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن را ﻣﯽ ﺗﻮان
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری و ﭘﺲ
از آﻏﺎز اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻇﺮﻓﯿﺖ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻪ ﻓﺎز
ﻣﻮﺟﻮد ،ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺷﺪ.
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ در رﯾﻨﮓ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ارزش اﻓﺰودهای ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮای
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.
ﻋﺰم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﻔﺖ از ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﺷﻮد

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺠﻔﯽ ،ﺗﺤﯿﻠﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﺮﻣﺰ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۲۹و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﯽ رﻫﺒﺮان
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻠﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ،دﺳﺖ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪ و اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﮐﺸﻮر
ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺪادادی راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﺮان ﻫﻤﻮار ﮔﺮدد.
ﺗﺤﯿﻠﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻓﺰود :در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ رژﯾﻢ
ﻃﺎﻏﻮت اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮد؛ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﻃﺎﻏﻮت ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ،ﺿﻌﻒ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮدن اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻋﻼﻣﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﻨﺪان وﺿﻊ ﮐﺸﻮر را
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ.
ﻧﺠﻔﯽ اداﻣﻪ داد:ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و آﻏﺎز ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده
ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی
ﻣﻬﻢ در ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪای ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و از
ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﻫﺶ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﻔﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ روﺑﻪ ﺟﻠﻮ
آﻣﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﮓ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ از ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﻫﻤﻪ ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ در ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ و ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻧﻮﺳﺎن
ﺑﻮده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ را دﺷﻮار
ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻣﺮوز ﭼﺎره ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ،
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دو دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد
دﯾﺪﮔﺎه اول ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ذﺧﯿﺮه آن ﺑﺮای
اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ و دوم
ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﺎﻫﺶ داد.
ﺗﺤﯿﻠﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻮدن ﮐﺸﻮر و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ
درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﻧﺠﺎم راه ﺣﻞ اول ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد؛ ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺷﺮاﯾﻂ و اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده
از راه ﺣﻞ دوم ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﭼﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻔﺖ و ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺟﺎﻧﺒﯽ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻘﻄﻊ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب راﻫﺒﺮد اول ﮐﺮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ راﻫﺒﺮد دوم در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ﮔﺎم در راه ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻢ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺟﺰ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﺣﻮزهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ
ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ را ﮐﻢ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﺮوع
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و دﺳﯿﺴﻪﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻋﺰم
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﻔﺖ از ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺠﻔﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎره ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده داﺧﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن
ﺑﻪ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺷﮑﻨﯽ دﺷﻤﻨﺎن و و ﺑﺪ ﻋﻬﺪی ﻫﺎ و ﻧﻘﺾ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﻟﻌﯿﻦ ﻗﺮار دادن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺬاﮐﺮه وﻗﺖ ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن را ﻫﺪر ﻧﺪاده و آﻣﺮﯾﮑﺎ را
دروﻏﮕﻮ ﺗﺮ از اروﭘﺎ و اروﭘﺎ را دﻏﻞ ﺑﺎز ﺗﺮ از آﻣﺮﯾﮑﺎ داﻧﺴﺘﻪ و از
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮار دادﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داﺧﻠﯽ از ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮزی و ﻫﺪر دادن وﻗﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺒﺘﮑﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ .ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه
و ﺻﻨﻌﺖ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزار از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر را داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ.

آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺷﺸﺎن ﺑﺮ ﻋﺪم ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ۲۹ :اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۲۸در
دوران ﺗﺤﺖ وزﯾﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﻠﯽ ﺷﺪ و از زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی در اﯾﻦ اﻣﺮ دﺧﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻓﺰود:ﯾﮏ ﻫﻤﺮاﻫﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاری آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﯿﺲ در
ﮐﺸﻮر ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد و زﻣﺎن ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺳﯿﺎه رﻧﮓ ﺑﺪﺑﻮ ﻧﺰد ﺷﺎه
اﯾﺮان آوردﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎ آن را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ
و ﭘﻮل ﺗﻮ ﺟﯿﺒﯽ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺎه اﯾﺮان ﻫﻢ در ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺻﺎدﻗﯽ اداﻣﻪ داد :دوم اﯾﻨﮑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺼﺪق از دوﻟﺖ دﻣﻮﮐﺮات آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻋﻼم ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺗﺮورﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺼﺪق ،ﺑﺮای ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺲ از
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه و ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺐ
آﯾﺰوﻧﻬﺎور در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی آژاﮐﺲ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و ﺷﻌﺒﺎن ﺑﯽ ﻣﺦ و دارو دﺳﺘﻪ اوﺑﺎﺷﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻏﺘﺸﺎش و
ﻓﺘﻨﻪ داﺧﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺪق را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺷﺎه اﯾﺮان ﮐﻪ از ﺗﺮس ﻗﺪرت و اﻗﺘﺪار ﻣﺼﺪق ﻓﺮار ﮐﺮده
ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺼﺪق ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن و ﻏﻼم
ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش آﻣﺮﯾﮑﺎ داﻧﺴﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺳﺎواک ﮐﺮد و ارﺗﺶ اﯾﺮان ﻟﻘﺐ ژاﻧﺪارم و ﺑﺎزوی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ و دوﻟﺖﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی روی ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺮﺟﺎم ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان
ﺷﺎﻫﺪی زﻧﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ در دوﻟﺖ دﻣﻮﮐﺮات اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
رﺳﯿﺪﯾﻢ و در دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮﺟﺎم ﭘﺎره ﺷﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﻔﻮذی ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﺮ ﺟﯿﮑﺎک در ﺷﮑﺴﺖ دادن ﻣﻠﯽ ﺷﺪن
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺘﺮ ﺟﯿﮑﺎک ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را
در ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺮوﻻﻟﯽ زد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻟﺮی ﺷﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﺷﻔﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ ﺳﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﻋﺼﺎی آﻫﻨﺮﺑﺎﯾﯽ داﺷﺖ
و ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﻋﺼﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻔﺶ ﻫﺎ وﺟﻔﺖ ﺷﺪن ﮐﻔﺶ ﻫﺎ
ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ رﯾﺶ ﻧﺴﻮز داﺷﺖ و ﻣﺮدم اﻋﺘﻘﺎد وﯾﮋهای ﺑﻪ وی ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ و ﻣﻬﺮ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم در دل دارﯾﺪ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ دردﺗﺎن
ﻣﯽﺧﻮرد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮدم را ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺪق ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از ﺣﻮادث
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻦ دﺷﻤﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ و اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺼﺪق ﮐﻪ دوﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺸﺎن داد.

و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ درس
اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺑﺮ ﻋﺪم ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ
و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺣﺪاﻗﻞ از زﻣﺎن
ﺑﻮد ﺧﻮدش را در ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد۱۳۳۲

ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ، ،ﺳﺮﺑﻨﺪ ﻇﻠﻢ ﺳﺘﯿﺰی در ﺗﺎرﯾﺦ و اﻟﮕﻮی ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ
ﺷﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻧﺠﻒ داﻧﺸﺠﻮی ارﺷﺪﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮان اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ۲۹ :اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ۱۳۲۹در ذﻫﻦ ﻣﻠﺖ ﺳﻬﯿﻢ
و ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎم اول ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺣﺘﻤﺎً در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ آن و اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان
از ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻓﮑﺮ ﭼﭙﺎول و زﯾﺮ ﺳﯿﻄﺮه در آوردن
ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪای در ﮐﺮه
زﻣﯿﻦ ﺧﺎرج از ﻫﺪاﯾﺖ دﺳﺘﻮرات آﻧﺎن روزﮔﺎر ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
داﻧﺸﺠﻮی ارﺷﺪﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
اﻓﺰود:ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺟﺎری اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﭼﺎه ﻧﻔﺖ
ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و ﺑﻮی ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﭘﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺧﻮرد ﺧﯿﻠﯽ
زود ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻼی ﺳﯿﺎه آﯾﻨﺪه دﻧﯿﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد اﻏﺘﺸﺎش آف ﻧﻔﺖ
در اﯾﺮان اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدﺷﺎن در
ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﭘﻮرﻧﺠﻒ اداﻣﻪ داد :اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺳﯿﻄﺮه اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮ ﭼﺎه ﻫﺎی
ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠﻤﺎی آن زﻣﺎن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
ﺷﺪﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻋﻠﻤﺎی اﯾﺮان و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم
در  ۲۹اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۲۹اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﻠﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎن و ﻣﻔﺖ ﺧﻮاران از اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮔﺮدﯾﺪ؛ اﻣﺎ اﺳﺘﻘﻼل و آﻗﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﻠﺖ ﻓﻬﯿﻢ و ﺑﺰرگ اﯾﺮان ،ﺳﺮﺑﻨﺪ
ﻇﻠﻢ ﺳﺘﯿﺰی در ﺗﺎرﯾﺦ و اﻟﮕﻮی ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺷﺪ.
داﻧﺸﺠﻮی ارﺷﺪﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺲ از
آن ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﺮگ ﻫﺎی زرﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﺷﮑﻮه اﯾﺮان
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ان ﺷﺎﻟﻠﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﺻﻠﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ(
ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.

ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان
و ﺗﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺣﺮﻓﯽ
ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ در ﺟﻬﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؛ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده ﺗﺎ ﮐﺸﻮری ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺪون ﻫﯿﺎﻫﻮ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻏﺮب و… داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

