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  بعد از کودتا

درصممممد % 07خورشممممیدی نشممممان داد کممممه تمممما  ن زمممممان  5331شمممماری سراسممممری سمممما  سر 

جمعیمممش کشمممور همرنمممان در منممماطد روسمممتا ی زنمممدگی ممممی کمممرد و همممی  در جریمممان  مممواد  جممماری  

 ! «کالهمممر سمممرمایه داری » گویممما . ش بمممازان داخومممی و خمممارجی تمممرار نداشمممشزد و بنمممدهای سیاسممم

هنمموز بممر وسمما   ک ممن ؟ کممه !مممی  یزیممد... عمممال بممر زمینممه نمما متجممان  بازمانممده روابممط   ممودا ی

 . درصد جمعیش کشور را در بر می گر ش% 07و بود تو ید متکی 

 

اسمممتخراجی ن مممش   رسممممی  سممموای صمممنای طبمممد  ممممار و ارتمممام   هممممدر بخمممن صمممنعتی یممما  

کارگممماه کورمممر و متوسمممط وجمممود داشمممش   1177خورشمممیدی  جمعممما  5337 – 5331تممما سممما  ای 

بعممالوه  . دارا بممودهممزار کممارگر  سمم م نمماریزی در کمم  اتتصمماد کشممور  531کممه بمما کمممی بیشممتر از 

همممزار ن مممر  11کمممارگر اشمممتیا  داشمممته و مجموعممما  277کارخانمممه  کمممه در برخمممی از  ن ممما تممما  577

هممممین وا مممدهای ریمممز و درشمممش صمممنعتی همممم  مثممم  اینکمممه از تمممرار معوممموم  . ممممی گر تنمممد را در بمممر

یممما ورشکسمممش و یممما عممممال ...  مریکممما ی و اروپممما ی –بمممد ی  ورود  زاد انمممواال م صممموالش مشمممابه 

! «بممممومی » ؟ بطوریکممممه هممممی  یممممر از سممممرمایه داران ...!در  مممما  ورشکسممممتگی و تعطیمممم  بودنممممد

تممممرجی  مممممی دادنممممد کممممه  ضممممراش . ه ا تممممما ی  ن مممما نداشممممشتممممایوی بممممه سممممرمایه گمممم اری و توسممممع

در ایمممن ارتبممماط  ... ا مممزاین دهنمممدرا خمممارجی معتبمممر خمممود در بانمممر همممای ت ری ممماتی سمممپرده همممای 

سمممپرده همممای ... » : دممممی گویمممکمممه ( ارده  سمممیا )  داخومممییمممر نشمممریه کوتممماه بشمممنوید از گمممزارن 

 !  «... ور  زونی گر تهدر بانک ای خارج از بودجه کش( وطنی ) ر ره های متن   

 

ممممی گوینمممد کمممه کراممممو  ناوگمممان دریممما ی انگومممی  را سمممازمان داد تممما از ورود م صممموالش 

ظممماهرا  ر یمممم کوتممما   . را موجمممب گمممرددرشمممد صمممنای  داخومممی توسمممعه و خمممارجی جوممموگیری کمممرده و 

دادن وام ممای کوتمماه و بونممد بممرای کممه   بانک ممای خممارجینکنممد ؟ ...!ج تممی معکممو  طممی مممی کممرد

همممین سممپرده هممای ر ممره هممای متن مم  را مممورد ... مممی کردنممدبمما هممم رتابممش کودتمما بممه دو ممش ش مممد

 . هی  بعید نیسش... است اده ترار می دادند



دو  امپریا یسممممتی  ممممرب   «راه  مممم  » کممممه دهممممد مممممی تشممممخی  ب ممممر  مممما   عقمممم  سممممویم 

  خوممممیبمممما معضممممالش داربطممممی خاصممممه امپریا یسممممم  مریکمممما در ایممممران  دیممممروز مثمممم  امممممروز  هممممی  

خمممورا  و پوشممما  و مسمممکن    مشمممکالش جممماری  ربطمممی بممما منممما   مومممی... اتتصمممادی و اجتمممماعی

  مممما نداشمممشصمممبور و سمممخش کمممون کشمممور ممممردم مطومممد بمممی  قممموتی ... مممزد و اشمممتیا  و  مممموزن

  نابسمممامانی هممماانمممواال ا مممزاین بممما بممممرور  تممما اینکمممه . کمممرداهمممدای دیگمممری را دنبممما  ممممی اصمممال 

ممممما ی و صممممنعتی و تجمممماری    در ج ممممان سممممرمایه داریجانبممممه همممممه عمیممممد و  یظ ممممور ب رانمممم

  بمممین ا موومممیدر سمممط  ... برسمممر بمممازار  مممرون  ممممواد خمممام و انمممر یان صممماراش تشمممدید رتابمممش 

 . ا تاداعتبار از بزیر س وا  ر ش  

 

در جیرا یممممای ایممممران   ؟!«ارضممممی اصممممال اش » اجممممرای نمممموعی در هممممین دوران بممممود کممممه 

.  ممما  رمممرا؟ تممممام مسممما ه همممم اینجاسمممش.  کمممر انمممداخشرا بمممه صممما ب نظمممران داخومممی و خمممارجی 

بممما کممماهن  مممرون م صممموالش کشممماورزی و ! «تصممماد ا ... بکمممر و خیرخواهانمممه» ایمممن  کمممر رمممون 

 کمممایتی مشمممکو   . مالزممممه داشمممش... امپریا یسمممم  مریکممما و شمممرکا ! «متممممدن » صمممنعتی دو  

! «متن ممم  وطنمممی » همممای نگرانمممی ر مممره بممما ایمممن وجمممود   تمممی . کومممی جمممای  مممری داردخمممود کمممه 

  کمممه در کنمممار مومممر داری سمممنتی... بونمممد پایمممهخایمممه مممماالن شممماه و  –شممماهن ی ضمممرش واعخاصمممه 

ممممما ی و و کاررمممماد کنممممی بسممممود م ا مممم  دال ممممی کالهبممممرداری و بمممما شممممی  شممممریی بممممین از پممممین 

 .  رامون کردباید ننیز را ... مانو  شده بودندامپریا یستی 

 

 کابینمممه اتبممما در داخومممی و خمممارجی بمممود کمممه  موزگمممار نگرانی مممای هممممین ر ممم  بمممه منظمممور 

خورشمممیدی   5331امممما تممما سممما  . ت یمممه کنمممد! «اصمممال اش ارضمممی » تممما طر مممی بمممرای ممممامور شمممد 

تمممانونی در ایمممن ممممورد تصمممویب و مجوممم  سمممنا همممم بممما ! «مومممی »  یتممما زممممانی کمممه مجوممم  شمممورا

! «متن ممم  » همممای    سممموای بعضمممی ر مممرهبممما  ن موا قمممش کمممرد ...تیییراتمممی در الی مممه پیشمممن ادی

در مممد اصممال اتی نمموال کممه رممه نمممی دانسممش ا کممار عمممومی هنمموز  ...صمما ب منصممبان عمما ی رتبممه

. معاصمممممراسمممممتعماری در دوران  –سمممممری  اسمممممتبدادی دیپوماسمممممی از ا زامممممماش ؟ !نظمممممر تمممممرار دارد

 077تممما  377 مممداکثر ما کیمممش مجممماز اربمممابی را ! «تمممانون کممم ا ی » بعمممدها معوممموم شمممد کمممه ایمممن 

مجمماز بودنمممد کممه مناسمممب تممرین زممممین هممما (  ...پشمممش پمممرده) ما کممان ... تعیممین کمممردهممممین زهکتممار 

! «بمممه اختیمممار » و مممی تمممرار شمممد کمممه تیییمممر مختصمممری را . را همرنمممان در تمومممر خمممود نگ دارنمممد

؟ معممممم ا ر  !« ...ابتکممممماری» عجمممممب ... بوجمممممود  ورنمممممددر شمممممک  ما کیمممممش اراضمممممی مزروعمممممی 

  سرپرسمممتی  یمممش ر بروجمممردیبممما   (عومممما مت جمممر )  ن یمممرش  ور اینکمممه جامعمممه رو انیمممش ایمممرا

ب یروجممه  نممه بخمماطر مخا  ممش بمما ر یممم کودتمما  اممما ؟ ... ! تممی تمما همممین  ممد هممم رضممایش نمممی داد

! «مممموال عومممی  امیرا ممممونین » مثممم  و همممرا  داشمممش  ... و در همممر مممموردی اصمممال از تیییمممربوکمممه 

در هممر  مما   . ناسممازگاری مممی کممرددر تومممرو اینج ممانی باریتعمما ی ... هممر تیییممری   تممی  بکممیبمما 

! «اصممممال اش ارضممممی » سممممتان مقممممدماتی داهمممممین ...  مممموادثی رد داد و بمممما سممممقوط کابینممممه اتبمممما 

را مممش   ی  بممما خیممما همممم  یمممش ر بروجمممردیجنمممش مکمممان  در ایمممن  اصممموه  . موتتممما مسمممکوش مانمممد

  ... و به  ار باتی شتا شار انی را وداال گ ش د



 

  ؟!«متمدن ها » نگرانی 

    ممممان وزیمممر اتتصممماد  «ارهمممارد » دوران زماممممداری شمممریی اممممامی بمممود کمممه  تمممای در  

بسمممط روابمممط بازرگمممانی دو جانبمممه ایمممران و   ممممان  کمممه بمممرای ! « زاد » دنیمممای نماینمممده تممممام عیمممار 

ایمممران در  ینمممده  ی اتتصمممادنقمممن بمممه راجممم  در سمممخنانی و  ...شمممدت مممران وارد ! «پمممر »  بممما تمممو 

بممممه شممممر  زیممممر   – در کشممممور ممممما... از روی اهممممدای اسممممترات یر امپریا یسممممم   مممممان و شممممرکا 

بمممه نظمممر مممما  ایمممران نیمممازی بمممه صمممنای  سمممنگین نمممدارد و بایمممد کشممموری ... » : پمممرده بمممر داشمممش

 .. .و تا یی پتروش سکیبرگردان  ارسی  تاریخ ایران  ؟ !«... کشاورزی باتی بماند

 

  (گ تمممار  مممود موضممموال ) ! «دوسمممتانه » یمممن هشمممدار انمممدارم کمممه تردیمممد  بممما ایمممن  سممماب  

در تبممما  ... جنمممده خونمممه  بقمممو  اشمممری  خمممواهر دوتوممموی م ممممد رضممما  متوجمممه تع مممد دربمممارکمممه 

. را بدسمممش ممممی دهمممد... کاشمممانی –زاهمممدی  –کودتمممای ننگمممین شممماه انگیمممزه   دو  و مممی نعممممش بمممود

در ممممورد وا  اسمممتریش شمممرکش سممم امی  رممممان موضممموال  خمممرین ا بمممه ت مممران  ممممد تممم ارهممماردپممم  

بایمممد کشممموری کشممماورزی ... ایمممران» : برسممماند« مومممش تاجمممدار پمممدر » را بمممه عمممر   ینمممده ایمممران 

    ...  بیراره شه بانو و تو ه ها! «... بماندباتی 

  پدر موش ایران اگر این بی پدر اسش       به رنین موش و تبر پدرن باید رید

 

سممممقوط کابینممممه شممممریی امممممامی و مممممرد ب نگممممام  یممممش ر بروجممممردی   بمممما ز رنممممدی  پمممم  ا

  نخسمممش وزیمممر شمممد و بممما همدسمممتی  سمممن ارسمممنجانی... از تبمممار تاجمممار  همممزار  امیممم   عومممی امینمممی

. از سمممر گر مممشرا « اصمممال اش ارضمممی »  موزگمممار در ممممورد  –اتبممما  کابینمممه  ت قیقممماش مقمممدماتی

؟ !گویممما تممممام کارت مممای برنمممده را در دسمممش داشمممشر  کمممه در را  اممممور  نخسمممش وزیمممامینمممی  عومممی 

شمممما خودتمممان بایمممد بممما ... » : اظ مممار داشمممش  بمممه ما کمممان بمممزردخطممماب   خورشمممیدی 5337بسممما  

داده را از دسمممش اممممال  تمممان در  یمممر اینصمممورش  تمممام رمممون تقسممیم اممممال  بمممزرد موا قمممش کنیممد  

 . کرنق  از منب   ود ا  . «... شدخواهید و از زندگی م روم 

 

مناسمممباش سمممن  نممممی کردنمممد و در   ن را کمممه ما کمممان بمممود خطمممری متوجمممه امینمممی  مممری 

در  خورشمممیدی وزارش کشممماورزی 5335اطالعیمممه سممما  امممما ؟ !... را بمممه سمممینه ممممی زدنمممدمتمممداو  

اتمممداماش رقمممدر داد کمممه ممممی بمماره موتعیمممش روسمممتاها و رگمممونگی  رایمممن ما کمممان و دهقانمممان نشمممان 

؟ !یش ما کمممان بمممزرد و یممما بخمممن تابممم  تممموج ی از  نمممان اثمممر کمممردهدو مممش امینمممی بمممرای جومممب رضممما

 : بشنوید از اطالعیه وزارش کشاورزی



همممزار روسمممتای ایمممران بمممه ما کمممانی تعومممد داشمممتند کمممه همممر یمممر صممما ب بمممین از  57تعمممداد 

روسممممتا را در  0تمممما  1هممممزار روسممممتا در تموممممر ما کممممانی بممممود کممممه هممممر یممممر  1. روسممممتا بودنممممد 0

  یممما مسممممتقیما بمممه ما کممممان تعوممممد زمممممین همممای زراعتممممی% 01تقریبممما  و یمممما! تمومممر خممممود داشمممتند

و ممی رممه مممی ن دوسممتان شممری ی  ...! داشممتند و یمما بممه شممک  وت ممی زیممر نظممر  ن مما اداره مممی شممدند

  تومممخ قیقمممش ایممن بمممه اعتمممرا  بخمماطر پمممدر و پسمممر  پ ومموی  سرسمممپرده شممماهی  –در دوران پممادو 

! «مووکانمممه » باختنمممد  بممما  رممممان جمممان جه زنمممدانی کشمممیدند  شمممالد خوردنمممد  زیمممر شمممکن سممما  هممما

 . یادشان گرامی باد... به دار  ویخته شدندتیر باران یا 

 

صمممدور تمممانون  رممممان  امینمممیعومممی کمممه دو مممش (  خورشمممیدی 5335)  در هممممین سممما  بمممود

همممر ما مممر ممممی توانسمممش ! «تمممانون » طبمممد ایمممن . را اعمممالم داشمممش« اصمممال اش ارضمممی » جدیمممد 

هکتمممار زممممین زیمممر کشمممش را شمممام  ممممی شمممد   377ورمممر را  کمممه  قمممط یمممر یممما رنمممد روسمممتای ک

زممممین هممما ی کمممه کمممارگران تممممام بممماچ هممما  رایکممماری هممما  تومسمممتان هممما و ! بمممرای خمممود نگمممه دارد

مممممزدور در  ن مممما اشممممتیا  داشممممتند  و یمممما بوسممممیوه ماشممممین هممممای کشمممماورزی زراعممممش مممممی شممممدند  

 ی ممممی بایسمممش توسمممط ؟  قمممط زممممین همممای اضممما!همرنمممان در تصمممری ما کمممان بممماتی ممممی ماندنمممد

 ! «سخاوتی » عجب ... دو ش خریداری و با اتساط به دهقانان  روخته می شد

 

روزناممممه همممای رسممممی هممممان عصمممر ! «تمممانون » در ارتبممماط بممما تابویمممش ت قمممد پممم یری ایمممن 

هممزار روسممتای موجممود در کشممور از دسممش ما کممان  11هممزار روسممتا از  3مممدعی بودنممد کممه تن مما 

و نمماگزیر   ... دو ممش امینممی  تمما همممین  ممد هممم مو ممد نشممدرش  ور اینکممه  یمم...! خممارج خواهممد شممد

 ؟ ...!وادار گشش! «خدمش » کنار کشید  به تر  

 

      رضا خسروی                                                               

 

  

 

   

 

   

            



 

  

  

               

 

 

  

 

   


