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یک روز به انتقام هفتاد و دو شمس   با سیصدوسیزده قمر می آید 

 

 در هاله ای از ابهام  ipc ) اجرای بندهای قراردادهای نفتی)موسوم به

نخستین قرارداد صنعت نفت و گاز ایران در قالب  مبدل      69در تیر ماه سال  

پارس جنبوببی ببیبن        11با هدف توسعه فاز  (IPC)جدید قراردادهای نفتی  

های توتال فبرانسبه       شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت

CNP         چین و پتروپارس ایران امضا شد. در این کنسرسیوم کبه رهبیبری آن

 01سهمی  CNPC درصدی است  شرکت 15/1برعهده شرکت توتال با سهام 

درصدی دارند. در راستای اجبرای      6516درصدی و شرکت پتروپارس سهمی 

گذاری انجام خواهد گرفت  میلیون دالر سرمایه 976این پروژه  چهار میلیارد و 

ماه صورت خواهد گرفت. ایبن    01و تولید اولیه از این فاز پارس جنوبی بعد از 

تواند به مدت پنج سبال   ساله است و در صورت رضایت طرفین می 01قرارداد 

پارس جنوبی از اوایبل    11دیگر تمدید شود. مذاکرات با توتال برای توسعه فاز  

این طرح میان  HOA آغاز شد و نهایتا موافقتنامه اصولی یا /6ماه   اردییهشت

 19شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهیری این شرکت فرانسوی در   

میلیون   9/آبان ماه سال گذشته به امضا رسید. این طرح با هدف تولید روزانه  

شود. با اجرای   میدان پارس جنوبی اجرا می  11مترمکع  گاز غنی ترش از فاز 

میلیارد مترمکع  گاز سیبک    /01سال دوره قرارداد    01این طرح و در طول 

میلیون تن گاز مبایب      09میلیون بشکه میعانات گازی    061شیرین و حدود 

دالر برای هر بشکبه    1/اتان و  گوگرد تولید خواهد شد. با فرض قیمت حدود  

نفت خام و بدون احتساب ارزش گاز سیک شیرین  ارزش سایر مبصبصبوالت      

شبود. ارزش      میلیارد دالر می  00قابل استصصال در طول دوره قرارداد بالغ بر 

 01سنت ببالبغ ببر          11گاز سیک شیرین تولیدی نیز با فرض هر مترمکع  

 0/شود و در نتیجه  مجموع ارزش مصصوالت این طرح برابر    میلیارد دالر می

پبارس     11میلیارد دالر است. الیته درآمد دولت از اجرای طرح توسعه فباز        

شود که ارزش تولیدات این  جنوبی منصصر به دوران قرارداد نیوده و برآورد می

میلیارد دالر باشد و در نتیجه کبل درآمبد       01فاز پس از پایان قرارداد بالغ بر 

 .میلیارد دالر خواهد بود 90کشور از اجرای این طرح بیش از 

 اما منطق وزارت نفت چیست؟   

وزارت نفت می گوید ما باید کار را به خارجی ها بدهیم چون ایرانبی هبا ببه        

موق  کار را تمام نمی کنند. سرمایه ندارند. گران تمام می کنند. فناوری هبم       

ندارند . به همین جهت قراردادهایی را برای جذاب ساختن واگذاری به شرکت  

  .های خارجی تدارک دیده اند

 :اشکال اول

این قرار داد در قال  قراردادهای موسوم به ای پی سی دارای اشکاالت جبدی  

بار در هبیبات      0امنیتی و اقتصادی است تا انجاکه طی مدت کوتاهی حداقل 

وزیران اصالح شده است. از جمله مهمترین این اشکاالت نقض حاکمیت ملبی   

بر مناب  نفتی است. اشکال دیگر نیز عدم ورود هرگونه فناوری خاص به داخل  

 .کشور است

 :اشکال دوم

در میادینی این واگذاری ها صورت گرفته است که شرکت های داخلبی  هبم     

  .تجربه حضور داشته اند و هم  اعالم آمادگی کرده اند

به عنوان مثال در بخشی از این میدان نفتی  شرکت وابسته به ستاد فبرمبان     

درصد کمتر از قرار داد اولیه و در موعد مقرر و با استفاده از    /1امام با هزینه 

درصد از ظرفیت داخلی  قرارداد را انجام داده است و االن ببرای مبیبدان       71

 .آزادگان جنوبی هم اعالم آمادگی کرده است

 مثل اینکه توتال را نشناخته ایم 

توتال شرکت وابسته به فرانسه است که آخرین حضورش در ایران مربوط ببه    

میلیون دالر رشبوه   91است و مهمترین سابقه اش پرداخت  90تا  70سالهای 

)یبعبنبی     »درصبدی  01اعمال نفوذ و تضمین سود  « به یک مقام ایرانی برای 

مبیبلبیبون      1/1دوبرابر سود مرسوم ) است که با این قرار داد توانست حداقل  

دالر سود بچنگ آورد. این فساد بعدها توسط کمسیون بورس آمریکا افشبا و       

میلیون دالر جریمه شد. جهت اطالع و تاسف و شرمساری  باطرف   011توتال 

ایرانی این فساد و حرام خواری برخوردی صورت نگرفت. اخیرا هم به ببهبانبه       

تصریم حضور خود در ایران را مشروط بر اجازه آمریکایی ها دانسبتبه و ایبن        

 .یعنی باز هم بد عهدی

 نگرانی اساسی تر

در حال حاضر سند رازداری و مصرمانگی این قراردادها که تمامی مسائل فنی  

اقتصادی  حفاظتی و حقوقی را داراست  در انتظار امضا و تصوی  شورای عالی 

گانه رهیری را برطبرف کبرده      /1امنیت ملی است. و آیا وزارت نفت ایرادات  

 .است یا نه

مساله اینجاست که تا قیل از تصوی  این سند امنیتی و اقتبصبادی  جبلبوی       

امضای هرگونه قرارداد جدید نفتی باید گرفته شود و در نتیجه تعجیل و اقدام 

 .وزارت نفت هم سوال برانگیز و هم خالف قانون و مصلصت کشورست

سال از انقالب اسالمی  01بیش از یک قرن از اشغال فلسطین و 

ایران می گذرد؛ واقعه ای که بیش از هر اتفاق دیگری امید ببه    

میارزه را در دل فلسطینیان برانگیخت. انقالبی که نه تنهبا ببه      

منظور برپایی حکومت اسالمی در ایران شکل گرفت  بلکه داعیه 

ی حمایت از مستضعفان جهان و سایر مظلومان عالبم را نبیبز        

داشت  همان طور که حضرت امام خمینی )ره) اعتقاد داشتبنبد   

ی همبه   فلسطین تنها مساله ی جهان اسالم نیست  بلکه مساله

ی آزادی خواهان و مستضعفان جهان است و همین هم هسبت  

که امروز شاهدیم عالوه بر جمهوری اسالمی و کشورهای عبرب   

بسیاری از مردم سراسر جهان نسیت به مساله ی فلسطین اببراز  

همدردی و همیستگی می کنند و چه بسا تالش می کنند اگبر  

جلوی ظلم را نمی توانند گرفت الاقل ظالم را رسبوا کبنبنبد.         

چیزی که متاسفانه در کشور ما به دست برخی ببه اصبطبالح        

ی    روشنفکران نه تنها جدی گرفته نمی شود بلکبه ببه دیبده       

 .تمسخر و بی تفاوتی به آن نگاه می شود

چه چیزی خجالت آور تر از هم نظر بودن با استکیارگرانی کبه    

نه تنها سرزمین فلسطین را غص  کرده اند و یا حامی غاصیبان  

آنند  بلکه اگر فرصتی به دست شان برسد بدون شک از نابودی 

همین طیف روشنفکر و هم نظر خود در ایران نیز ابایی ندارنبد.  

چه می شود که دانشجویی که باید آرمان خبواه و سبرلشبگبر         

ی واهی روشنفکری یا صلح دوستی!  میارزه با ظلم باشد  به بهانه

سنگ کشوری را به سینه می زند که پایه اش خون هبای ببه       

 ناحق ریخته شده است؟! 

در این میان ترامپ  رئیس جمهور مهد به اصبطبالح آزادی و       

تمدن  با اعالم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل  عبالوه    

بر حمایت همه جانیه از رژیم صهیونیستی  نشان داد حتی برای 

قط  نامه های سازمان ملل نیز ارزشی قائل نیست  قط  نبامبه     

هایی که بر ممنوعیت هر اقدام رژیم صهیونیستی در رابطبه ببا     

که می گوید  1500/قدس تأکید دارد از جمله: قطعنامه شماره  

های دیپلماتیک به قدس اشغالی مبصبکبوم     هر نوع انتقال هیئت

که از رژیم صهیونیستی مبی خبواهبد          00/0است.یا قطعنامه  

تمامی اقدامات انجام شده برای تغییر شرایط قدس را لغو کنبد.  

امریکا زیاده خواه تر از آن است که حتی طرح تبقبسبیبم )دو          

کشوری) را هم بپذیرد  طرحی که امریکا خود پیش قدم مطرح  

ی مقاوت نیز از آن    کردن آن بوده و اغل  کشورهای غیر جیهه

  .استقیال کرده اند

الیته عجله و حماقت ترامپ در ابراز خواست قلیبی و واقبعبی        

ی فلسطین  همان طبور کبه نبگبران          امریکا در رابطه با مساله

کننده هست  هشدار دهنده هم هست و نشانی اسبت از ایبن         

واقعیت که علی رغم تالش های اروپا و حتی اشخاصبی مبثبل      

ی فلسطین از طریبق صبلبح و         مصمود عیاس برای حل مساله

توافق  چیزی که خروجی آن قراردادهایی مثل اسلو می بباشبد    

این مساله نه از طریق صلح که از طریق مقاومت حبل شبدنبی      

است. امید است شرارت امریکا منشأ خیری شبود در اتبصباد           

کشورهای عرب و مسلمان و تشکیالت خودگردان فلسطین در   

عدم به رسمیت شناختن اسرائیل و مقابله با زورگبویبی هبای        

 مستکیران جهانی.

 عدو شود سبب خیر
       «ا.ایزدپناه»  

 «حامد موسی نژاد»



ای    پاسخ این است که اقتصاددانان جمعیت هر جامعه   

را به لصاظ درآمد و مصرف به ده رتیه تقسیم بندی می کنند و هریک از   

درصبد از       این رتیه ها را دهک می نامند. دهک اول نشان دهبنبده ده       

انبد و     ی ساالنه را داشته خانوارهایی است که کمترین هزینه

شوند. دهک دهبم      جزو فقیرترین اقشار جامعه مصسوب می

درصد از خانوارهایی را نشان می دهد که بیشبتبریبن      نیز ده

تبریبن      اند و از مرفه ی ساالنه خود کرده میلغ را صرف هزینه

ی  اقشار جامعه هستند. حال برای آنکه بدانیم اختالف هزینه 

ی مبرکبز       این دهک ها چقدر است  به سراغ آمار ارائه شده

ی    رویم. طیق این گزارش هزینبه   می  /6آمار کشور در سال 

هزار تومان و دهک دهم   791ی خانوارهای دهک اول  ماهانه

ی    میلیون تومان است. که این هزینبه شبامبل کبلبیبه           19

ی اجاره خبانبه تبا         های جاری خانوار در ماه از هزینه هزینه

  .خوراک و پوشاک و حمل و نقل و تصصیل و... است

های هفتم و هشتم که طیق آمار امسال بیشبتبریبن     دهک   

ی    اند  به ترتی  هزینبه  ی زندگی داشته کاهش را در سرمایه

میلیون تومانی دارند. با بررسی هبزیبنبه         9و   9.7ی   ماهانه

طور نتیجه گرفت  توان این های زندگی در پایتخت کشور می

ی کشبور       کبرده    های هفت و هشت قشر تصصیبل  که دهک

های رسمی کشور مشغول به کارند. قشری کبه      هستند که اغل  در شغل

اند و در حال حاضر با وض  اقتصبادی مبوجبود       رفاه نسیی را تجربه کرده

اند. حباال    ها دچار کاهش سرمایه و رفاه در زندگی شده بیش از باقی دهک

 شود که این اتفاق چه تاثیری در جامعه دارد؟ این سوال مطرح می

شناس کشور نظرات بسبیبار      دان و جامعه از آنجا که متخصصین اقتصاد  

متفاوتی دارند و هنوز هم ابعاد این اتفاق را ببه طبور جبامب  ببررسبی             

اند  به ناچار به مناب  تاریخی مراجعه کرده و اتفاقی مشابه را بررسی  نکرده

های تاریخ دوران تصصیل دالیبل انبقبراض         ی ما در کتاب کنیم. همه  می

طبور     ترین حکومت شاهنشاهی ایران    سلسله ی ساسانی را ایبن  پرآوازه

ایم: اختالف طیقاتی و نارضایتی مردم. اما چطور نظام طبیبقباتبی        خوانده

سال قدمت داشت و برای همه عادی شده ببود     011ساسانی که بیش از 

 رو شد؟  ی مردم روبه به یکیاره با اعتراض گسترده

با مطالعه ی دقیق تر تاریخ پاسخ این سوال را در قشر دهبقبان پبیبدا          

کنیم. دهقانان کشاورزان مرفهی بودند که در زمان خسروانبوشبیبروان      می

ساسانی با حمایت شخص پادشاه صاح  زمین گشتند و مزایای بیشتری 

ی جامعه تیدیل ببه یبکبی از         نسیت به باقی مردم پیدا کردند. این بدنه 

تر شبدنبد. پبس از          طرفداران اصلی حکومت گشتند و به اشراف نزدیک

های اقتصبادی نبادرسبت       ی سیاست سال  در نتیجه  111گذشت حدود 

ی مردم دچار مشکالت  خسرو پرویز ساسانی قشر دهقان نیز در کنار بقیه

اقتصادی گشتند. با این تفاوت بزرگ که قشر دهقان رفاه نسبیبی را در        

بودند و حاال که خود در شرایط سبخبتبی قبرار          کنار اشراف تجربه کرده

ببرنبد.      دیدند که همچنان در رفاه مطلق به سر می داشتند  اشراف را می

بنابراین اختالف طیقاتی شدید در نظام طیقاتی ساسانی دیبده شبد و         

ی جامعه بر علیه حکومت  دهقانان اولین گروهی بودند که از بدنه

اعتراض کردند. جال  است بدانیم قشر دهقان بعدها نیز تاثیرات  

زیادی در کشور داشتند. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی از    

ی دهقان بوده است که با نوشتن شاهنامه تاثیر فرهبنبگبی     طیقه

  .هجری داشته است /بسزایی در قرن 

ی ایران یادآور هبمبان    و حاال دهک هفت و هشتِ امروزِ جامعه   

دهقانانی هستند که رفاه نسیی را در کنار قشر مبرفبه جبامبعبه        

رو هستنبد   به های اقتصادی رو اند و امروز که با سختی تجربه کرده

ی    بینند و اختالف طیقاتی را بیش از بقیبه  دیده می خود را زیان

هایی که پیش از این یادآور شدیبم   کنند. دهک  مردم احساس می

هستند و اغل  در مناص  رسمی کشبور   که از قشر تصصیل کرده

رنگ  مشغول به کارند. حقیقتی که نقش این افراد را در جامعه پر 

کند. حال باید منتظر بمانیم و بیینیم که آیا ببه هبمبان          تر می

ی این متن ببه   اندازه که این حقیقت زنگ خطری برای نویسنده

آید  توجه مسئولین دولت را نیز جل  می کنبد؟ آیبا      حساب می

 گیرد؟ های جدیدی برای بهیود این وض  صورت می سیاست

الزم به ذکر است که هدف از نوشتن این متن  تنها نشان دادن ظبلبم        

ی متوسط کشور نیست. ساختار اقتصادی حال حاضر و   اقتصادی به طیقه

ی باال و پایین به خوبی نشان می دهد قشر فبقبیبر       ها تفاوت بسیار دهک

ها نیاز به رسیدگی دارد اما ایبن   شرایط سختی دارد و بیش از باقی دهک

قشر به علت شرایطی که همیشه با آن کنار آمده است  کمتر بی عدالتبی  

اقتصادی در جامعه را احساس می کند و چون به حداقل ها رضایت دارد  

دیرتر از سایر اقشار دست به اعتراض می زند و به مدت طوالنی سباکبت     

ی ظلمی ببزرگ تبر در        می ماند. سکوتی که می تواند خود نشان دهنده 

 ...حق این افراد باشد

 نارضایتی دهک میانی، تهدید حکومت                                 
این جمله تیتر خبری است که در چند روز گذشته در شبکه های مجازی پخش شده است. خبری که هنوز تحلیل  .درصد پایین آمده است ۰۲ی متوسط خانوارها در دهک های میانی حدود  بودجه

 گیرد؟ برمیدانند. اما به راستی دهک چیست و دهک های میانی چه قشری از جامعه را در جامعی از آن ارائه نشده است و اغلب مردم معنای این آمار را نمی

 «ب برادران»

کرد  تمام ارکان خاندان پیامبیبر را از ببیبن            اگر امام حسن صلح نمى

گذاشتند که حافظ نظام ارزشبى اصبیبل         بردند و کسى را باقى نمى مى

افتباد و     رفت و ذکر اسالم برمى کلى از بین مى اسالم باشد. همه چیز به 

رسید. اگر بنبا ببود امبام مبجبتبیبى                نوبت به جریان عاشورا هم نمى

السالم  جنگ با معاویه را ادامه بدهد و به شهادت خاندان پیبامبیبر     علیه

شبد      منتهى بشود  امام حسین هم باید در همین ماجرا کشبتبه مبى       

ها هم باید کشته  عدىّ شدند  حجربن اصصاب برجسته هم باید کشته مى

رفتند و کسى که بمبانبد و ببتبوانبد از             شدند  همه باید از بین مى مى

ها استفاده بکند و اسالم را در شکل ارزشىِ خودش باز هم حفبظ   فرصت

ماند. این  حق عظیمى است که امبام مبجبتبیبى            کند  دیگر باقى نمى

 الصالةوالسالم بر بقاى اسالم دارد.  علیه

الیته صلح  تصمیلى بود؛ اما باالخره صلصى واق  شد. باید گفت حضرت   

دل نداد. همین شرایطى که حضرت قرار داد  در واق  پایۀ کار معاویه را  

اش یک  السالم همه متزلزل کرد. خودِ این صلح و شرایط امام حسن علیه

  .بود» وَ مَکَروا وَ مَکَرَاهلل«مکرالهى بود. 

ب کبه ببه      شد  جنگید و در این جنگ کشته مى یعنى اگر امام حسن مى

دست اصصاب خودش که جاسوسان معباویبه آنبهبا را          احتمال قوى به

گفت من نکبشبتبم  اصبصباب         معاویه مى  ب شد  خریده بودند  کشته مى

پرداخت و ببعبد تبمبام اصبصباب              خودش کشتند. به عزادارى هم مى 

کرد. یعنى  دیگر چیزى به نام تشی  بباقبى    امیرالمؤمنین را تار و مار مى

اى در کوفه پیدا شوند و بعد از بیست سال  امام حسین  ماند تا عده نمى

مبانبد. امبام حسبن             السالم را دعوت کنند. اصالً چیزى باقى نمى  علیه

السالم شیعه را حفظ کرد  یعنى بنا را حفظ کرد تا بعد از ببیبسبت     علیه

 بیت برگردد.  وپنج سال  حکومت به اهل سال  بیست

پس از اینکه امام حسن ع با معاویه صلح کرد نادانان و نا آگاهان با زبان 

های مختلف حضرت را نکوهش میکردند گاهی او را  ذلیل کنبنبده ی     

مومنین میدانستند. امام حسن ع در برابر این اعتراض ها و مالمت هبا     

جمله ای را خطاب به آنان  می گفتند که شاید در سخنان آن حضبرت  

ما تبدری     »از همه ی جمالت رساتر و بهتر باشد و آن جمله این است: 

چه میدانی و از کجا میدانی شاید ایبن   «لعله فتنه لکم و متاع الی حین

یک آزمونی برای شما است؟ و شاید یک متاع وبهره ای برای معاویه تبا  

 زمانی مصدود  و این جمله اقتیاس از قرآن است.

این به روشنی نشان میدهد که حضرت در انتظار آینده ای است  و آن   

آینده چیزی جز این نمیتواند باشد که حکومت غیر قابل قیول از نبظبر   

امام حسن ع که بر حق نیست باید کنار برود و حکومت مورد نظر سبر    

کار بیاید. بنابر این در زندگی امام حسن ع و کلمات این بزرگبوار ایبن      

معنی واضح است. گرچه در آن دوران زمینه چنین قیامی نیود زیرا رشد 

مردم  کم  و تیلیغات و امکانات مالی دشمن خیلی فراوان بودودشمن از 

شیوه هایی استفاده میکرد که امام حسن )ع) نمیتوانست از آن شیوه ها   

استفاده کند.مثل دادن پول های بی حساب  جم  کردن افبراد غبیبر         

 موجه و ناصالح و...چرا که دست او باز بود و دست امام حسن بسته.

وقبت هبذا االمبر فبی           »روایتی از امام صادق )ع) است که میفرمایبد:    

در تقدیرات الهى این بوده که با فاصلۀ سى سال از شبهبادت     «السیعین

امیرالمؤمنین ع و ده سال بعد از شهادت امام حسین ع امر حکومت ببه  

دست اهل بیت برگردد. منتها  نتیجۀ به این ببزرگبى  کبى حباصبل             

شود؟ وقتى مردم  مقدماتش را با اراده و با تصمیم خودشان فبراهبم    مى

خداى متعال که با کسى قوم و خویشى ندارد! کارى که به   .کرده باشند

 .عهدة مردم بود  انجام نگرفت

 

به مناسبت سالگرد صلح امام حسن)ع(
 ساله ۰5۲گزیده ای از کتاب انسان 
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