
  

، توسط ۲۰۱۳نوامبر  ۲۴، برابر ۱۳۹۲آذر  ۳ای که جز تسليم نامه نيست، در »نامه توافق«سرانجام :انقالب اسالمی
صدر، پيش از  از سه گزينه غرب که بنی. به امضاء رسيد ۱+۵هيأت نمايندگی رژيم و هيأتهای نمايندگی کشورهای 

شود و تحت  تمامی فعاليتهای اتمی ايران منجمد می: وها، به اطالع ايرانيان رسانده بود، يکی به رژيم تحميل شدگفتگ
در تسليم . شود طبق تسليم نامه، تشکيل می گيرد که بر نظارت کامل آژانس بين المللی انرژی اتمی و کميسيونی قرار می

درجه  ۳,۵آنچه به غنی سازی  که در چرا. مورد ادعای رژيم نيست» ومحق غنی سازی اوراني«نامه، اثری از پذيرفته شدن 
بايد تبديل به  ،و اگر شد. بايد بيشتر بگردد ماه، نمی ۶درجه کنونی، در پايان  ۳,۵شود نيز، ميزان اورانيوم  مربوط می
م ايران بايد بدانند که مرد!. است NPTدر  ،در توافقنامه نيست» حق غنی سازی«گويد  هاشمی رفسنجانی می. اکسيد شود
اتم و فساد و سرکوب . ماند يعنی قدرت خارجی دارای اقتصاد مسلط می ،اقتصاد و سياست کشور در گروه اتم ،ازاين پس

پرونده «شوند که  کند و اقتصاد کشور، پنج عاملی می و قدرت مسلط خارجی که از جمله از راه اقتصادی فشار وارد می
  . وردآ مل پدید میمیانشان تعا» اتمی ايران

ای و دستياران او و سمت يابی  کند از وضعيت رژيم و جهت تحول آن، از زبان خامنه خواننده را آگاه می ،فصل اول   
نوامبر، واقعيت پيدا  ۲۴روش بکار رفته، پيشاپيش، وضعيتی را معلوم کرد که در . »پرونده اتمی ايران«گفتگوها بر سر 

  .کرد
است و نه تنها حال که آينده ايران و منطقه را   را که دولت واليت فقيه برضد ايران تشکيل دادهفصل دوم، اتحادی  در

  .گيرند وسعت اين اتحاد و فعاليتهايش در معرض ديد خوانندگان قرار می. شود است شناسائی می  گرفتار آن کرده
پايان انجام گرفت،  و تسليمی است که در در فصل سوم، خيانتی که گروگانگيری است و تسليم کنونی، تکرار آن خيانت

  .شود بررسی می
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 و يکمين خرداد، بمناسبت صد و سُی  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٩١( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جمال صفری
  

  پيشروان اصلياز ،عباس ميرزا نايب السلطنه
 خواهي و اصالحات در ايران  تجدد 

  
 هر دور بلند ديوار به نياز شهرها دور بلند حصار كه بود روزگاري اگر«

 خراب را شهرها ي دروازه و حصار كه امروز كرد، مي برطرف را خانه
 و بولدوزرها معبر نها،خيابا بريدن براي جوازي همچو ايم، كرده

 خود دور به اي خانه هر ناچار است، شده كاميونها و تراكتورها
 كويرهاي مملكت ما، مملكت! بلندي ديوارهاي چه و دارد حصاري

 سيماني و آجري و دهات در گلي ديوار است؛ بلند ديوارهاي و لوت
 ينچن نيز آدمي هر درون در نيست؛ خارج عالم در تنها اين و شهرها در

 در نشسته بست آدمي، هر. است كشيده فلك به سر ديوارهايي،
  » .روي تك و اعتمادي بي و انديشي كج و بدبيني از است حصاري

    ) 1(» احمد آل جالل«
   مقدمه 
ي  خواهي  در ايران  مقدمة  نهضت  ترقّ:  فريدون آدميت مي نويسد  

يست د اين نولي مقصو. روع گرديداز آغاز  قرن  نوزدهم  ميالدي  ش
ي وجود  نداشته هيچ گونه  سابقه اي از اين هوشياري ملّ كه قبل از آن

اه خلق الساعه نيست بلكه  تاريخ  هيچگ است، چه مي دانيم  وقايع
و طي سالهاي متمادي   موجبات حوادث همواره با گذشت زمان

فراهم  آمده و نتوان  گفت  كه فالن  نهضت اجتماعي  دقيقاً  در فالن  
  .سال شروع  و در  فالن  وقت پايان  است
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  سمت یابی و ای و دستیاران او یم و جهت تحولش از زبان خامنهژوضعیت ر◀
  ۳ص : اتم  سر گفتگوها   بر        
    ۶ص  : است  که از ریاض تا واشنگتن دامن گسترده» ایران«پیدایش اتحادی برضد ◀
  خمینیآقای که  یری بود از زبان زیباکالم و سلیمی نمین و اینخیانتی که گروگانگ ◀

  ۸ص !! است  با تسخیر سفارت سخت مخالف بوده       
  ۱۰ص  :دو قربانی دائمی سرکوبگری جبار ،دانش و کار ◀

  علي شفيعي
  )4(روانشناسي اعتماد بنفس

 رد؟چگونه ميتوان اعتماد بنفس را تقويت ك
طريق اعتماد بنفس را در خود  انسان چگونه ميتواند خود را تغيير دهد و از اين. در پايان نوشتة پيشين اين سئوال مهم را طرح كردم

از راه بيرون : الف. تقويت كند؟ از ديد روانشاسي فردي و اجتماعي تغيير خود و يافتن اعتماد بنفس قوي از دو راه امكان پذير است
  . ز طريق درون خودا: خويش و ب

ما ميتوانيم در زمينه هاي گوناگون اجتماعي بمدد كار و كوشش، و مداومت و استقامت در بثمر رساندن اهداف : از راه بيرون: الف 
اگر . شود گيرد و روز بروز قوتمندتر مي در اثر كسب موفقيت، اعتماد بنفس ما قوت مي.  خويش، به موفقيتهاي چشمگيري دست يابيم

اينها همه امور روانشناختي . در وجوه مختلف زندگي خود موفق و پيروز شويم، طبيعتاً شاد و خشنود و سرافراز نيز خواهيم گشتما 
صورت هر زمان ما كاميابي و موفقيت بدست آوريم، در نتيجه  در اين. هستند كه تأثيري مثبت برروي اعتماد بنفس ما ميگذارند

  .شود كند و هم مدام بهتر و قويتر مي در اثر تجربة شادماني، اعتماد بنفس ما هم ثبات پيدا مي. كنيم خشنودي و شادماني را تجربه مي
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  رانصدربه مردم اي قاي ابوالحسن بنيآپيام 
  !ايرانيان

با  ،است و هرسه را يم واليت مطلقه فقيه به ايران تحميل كردهژسه بحران بزرگ هستند كه ر ،»بحران اتمي«گروگانگيري و جنگ و اينك     
يرانگرتري يم زاده بحران و سازنده بحران، بحران چهارم و وژكند كه اين ر چه كسي تضمين مي. است  به پايان برده ،سركشيدن جام زهر تسليم

  .برباد ندهد ،نچه ازهستي ايران برجا استآنسازد و 
اي جز امضاي تسليم نامه  است كه گروه گفتگوكننده چاره  اي ايران را در چنان تنگنائي قرارداده يم واليت مطلقه فقيه و شخص خامنهژر    

 4ميليارد دالر از پولهاي توقيف شده و  7اند  يم اجازه دادهژبه ر ،نآزاي اند و در ا رشته تعهد از ايران ستانده 9 ،نامه در اين توافق. است   نداشته
نچه ارگانهاي تبليغاتي واليت فقيه آنامه از  توافق. خرج خريد از اين كشورها كند ،ينده خواهد فروختآماه  6ميليارد دالر از نفتي كه ظرف 

  .باز هم بدتر است ،خواندند چاي مي بدتر از قرارداد تركمن
 - به دست مافياهاي نظامي  ،يم واليت مطلقه فقيهژزيرا ر. اما حرجي نيست ،يم استژبر گروه مذاكره كننده ايراد اينست كه درخدمت اين ر    

  .است از ميان برده  ،هم در سطح كشور و هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان ،هرگونه امكان مقاومت اقتصادي و سياسي كشور را ،مالي
 16صفحهدر

 
 
  
  
 
 

New   
    

  ازنیان ایرا یهاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

  
 رابطه توانائی نسبی با توانائی مطلق

  
  سالم آقای بنی صدر، خسته نباشيد

من گفت و گوی شما با خانم وفا رو در مورد تعريف آزادی     
نامه من دارای دو بخشه، بخش اول که بايد . گوش کردم

محرمانه بمونه، تجربه شخصی منه که از سال ها خداپرستی به 
داره، بخش دوم هم چند ن عقيده رسيدم که خدايی وجود ناي

  .در مورد تعريف شما از آزادی است پرسش چالشی
  ...من جوانی هستم که  ۱

من مثل بيشتر انسان ها، دين و خداباوری موروثی داشتم     
ام، روزی چند ساعت  سالگی مطابق دين موروثی۱۵از  ...و

رام حکمی بسيار بسيار اين مسئله ب ...عبادت و دعا می کردم
باالتر از مرگ و زندگی داشت، ماه رمضان ها تا صبح بيدار 

واقعا عاشق خدا  نماز شب ميخوندم و دعا می کردم وبودم و 
تا اين که سال ها گذشت و دقيقا همونقدر نتيجه گرفتم که . بودم

اول به اين نتيجه ! يک بت پرست از بت خود نتيجه ميگيره
مه، اما بعد دقت کردم به منبع اعتقادم به خدا رسيدم که خدا ظال

! و ديدم ميرسه به پدران و مادرانم و اصال منبع موثقی نيست
بينيم که هر چه به گذشته ميريم خرافات  اگه دقت کنيم می

چهار نسل پيش، وقتی فرزندی  -بيشتر ميشه و مثال تا سه
ی متولد ميشد، پدر بايد در شب اول تا صبح با يک چوب باال

من ! نيان ببرنش» از ما بهترون«سر فرزندش نگهبانی ميداد تا 
يک (در نهايت به اين نتيجه رسيدم که چون عدالت وجود نداره 

فرد بی پا اگه بخواد قهرمان دو بشه بايد چند برابر افراد عادی 
و چون خدا ثابت نشده و فقط ) تالش کنه و اين عادالنه نيست

در «ذشته های بسيار دور و يک ادعا از طرف افرادی در گ
البته اگه (که ادعای پيامبری داشتن است » منطقه ای خاص

  سری به تيمارستان ها بزنيم، 
  2 صفحهدر
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، خدا وجود نداره و !)هنوز هم افرادی هستند که ادعای پيامبری کنن

  .است... يک خرافه مثل بت پرستی و
شما اگر حق محـور هسـتين، پـس حتمـا قبـول داريـد کـه خـدا رو بايـد 

  .با حق سنجيد و نه برعکس
   ...  
  .بخش اول نامه من به نوعی مقدمه بخش دوم بود   
بــا توجــه بــه تجربــه مــن و بــا توجــه بــه ايــن کــه شــما معتقديــد بــرای  ۲

رسيدن به آزادی مطلق بايد به وجود خدا باور داشت و با او موازنـه 
  :عدمی برقرار کرد، چند پرسش مطرح ميشه

آيا کسانی که به خداعقيده ندارند به آزادی مطلق نميرسـند؟ در  ۲/۱
ادی مطلـق بـه خـداباوری، اين صورت آيا مشروط کردن رسيدن به آز 

  خود نوعی تعين نيست؟
آيــا بنــده بــرای تجربــه آزادی مطلــق، بايــد بــه وجــود اثبــات نشــده  ۲- ۲

خــــدا ايمــــان آورده و ظلــــم يــــا عــــدم توانــــايی اش رو بــــه وســــيله عقلــــم 
  کنم؟» توجيه«
اگر شما معتقد باشيد که بنا بر وعده قـرآن، گناهکـاران پـس از  ۲/۳

ر ايــن صــورت خــدا زورمــدار و مســتبد مــرگ مجــازات خواهنــد شــد، د
اســت، زيــرا اعمــال زور فقــط در صــورت ضــرورت و بــه مقــداری کــه 
فــرد متجــاوز بــه حقــوق ديگــران رو از ادامــه ايــن کــار بــازدارد مجــاز 
است، حال فرض کنيم چند پسر دختـری را ربـوده و قصـد تجـاوز بـه 

يـين او را دارند و خدا هم به داليلی چون مسـئول بـودن انسـان در تع
سرنوشـــت خـــويش، هـــيچ دخـــالتی نکنـــه، مجـــازات کـــردن ايـــن پســـران 
متجـــاوز پـــس از مـــرگ چيـــزی جـــز خـــالی کـــردن حـــرص و اعمـــال 
اســـتبداد نخواهـــد بـــود، زيـــرا اون پســـران پـــس از مـــرگ ديگـــر امکـــان 

حــال . تجــاوز نخواهنــد داشــت کــه بــا اعمــال زور متوقــف شــون کنــيم
عــدمی برقــرار پرســش ايــن اســت کــه چطــور ميشــه بــه وســيله موازنــه 

  کردن با اين خدای مستبد، به آزادی مطلق رسيد؟
ـــدار بـــی  محـــل کـــردن زور، ٭ تعريـــف مـــن از آزادی اينـــه کـــه بـــه مق

آزادی بـه دسـت ميـاد و بـا از بـين رفـتن کامـل زور، آزادی مطلـق بـه 
له ميتونـه در رابطـه انسـان بـا خـود يـا ديگـری، ئدست مياد و ايـن مسـ

  .اتفاق بيفته... يا در روابط اجتماعی يا
البتــه ممکنــه نظــر مــن هــم مشــکل داشــتن تعــين رو داشــته باشــه امــا 

  .نظريه شما هم همين مشکل رو داره
٭ ايـــن بحـــث ســـر دراز خواهـــد داشـــت و بنـــابراين، هـــر جـــا کـــه شـــما 

  .کنيم صالح ديديد اين بحث رو تموم می
ببخشــيد کــه نامــه طــوالنی شــد، بــرای اجتنــاب از چنــدباره گــويی، الزم 

  .ه به همه جوانب بپردازمبود ک
  بدرود

  
  با سالم

و بنابر فـرض شـما، خـدا . کنم که شما هستیدجا شروع میاز این – ۱
حال که خـدا نیسـت، پـس دلیـل وضـعیت شـما را در قـوانین . نیست

اید و در قسـمت شما خود دلیل را یافته. حاکم بر طبیعت باید جست
ن طبیعـت عمـل کـردهجـا، قـانوپس تا ایـن. اید اول نامه خود آورده

ای آیا اگر خـدائی بـود، هربـار کـه آفریـده: ماند این پرسشمی. است
قانون او را رعایت نکرد، باید بسود قربانی رعایت نشـدن قـانون و بـه 
زیان قانون عمل کند؟ اگر پاسخ ما به این پرسش آری باشـد، شـیرازه 

الل و باشـد و اسـتقگسلد؟ اگر خدائی وجود داشـته هستی از هم نمی
شـود، از که از حق جـز حـق صـادر نمـیآزادی مطلق باشد، بنابر این

شـود؟ این استقالل و آزادی مطلق، جز اسـتقالل و آزادی صـادر مـی
حال اگر . اندها الجرم مستقل و آزاد آفریده شدهاگر نه، پس، آفریده

خاطر که مستقل و آزاد هسـتند، ها، بدینقرار باشد، هربار که آفریده
ن را برهم زدند، خداوند دخالت کند، این دخالـت را جـز از راه قانو

  تواند بکند؟ سلب استقالل و آزادی می
را طـرز آن. بینید کـه والیـت مطلقـه فقیـه خـدا فرمـوده نیسـتمی    

اســت کــه شــما داریــد و بســیارتر از بســیار انســانها فکــری پدیــد آورده 
ن بـود کـه آزادی دادیـم از اتفاق، استدالل آقای خمینی نیز ایـ. دارند

کـه دروغ  - » پـس گـرفتن آزادی«ایـن . الیقش نبودیـد پـس گـرفتیم
تواند آن را بدهد است زیرا آزادی ذاتی حیات انسان است و کسی نمی

کـه جـز اسـتقرار اسـتبداد  –شـود انسان خود از آن غافل می. و بگیرد
یکی . دوالیت مطلقه فقیه نبود، میلیونها قربانی داشت و تا هست  دار

باوجود مسئولیت سنگین آقـای خمینـی، مسـئول .  از آنها شما هستید
پندارنـد همه آنها که این طرز فکر را دارند و می. تنها اومسئول نیست

آیـد، اسـتقالل و آزادی و قـوانین وقتی پای سود و زیانشان بمیـان مـی
حاکم برهستی آفریده باید جای خود را به قدرت جبـاری بسـپارند و 

  . کند، مسئول هستندآنها عمل - و زیان واقعی  –تصوری  بسود
  
گوئیـد خـدا شـما هسـتید و مـی. کنـیم خـدا نیسـتباز فرض می  – ۲

خدا باوری از پـدر و . شوید دلیلی بروجود او نیستنیست و مدعی می
اما اگـر خداونـد نیسـت، پـس مـاده . است مادرها به فرزندان رسیده

اگـر مـاده اصـالت دارد، اسـتقالل و . تاصالت دارد و ماده متعین اس
به سـخن دیگـر، در . شودگردند و جبر با محل میمحل میآزادی بی

توانـد هستی متعین و دربند جبر، انسان و هیچ موجـود دیگـری نمـی

دورتـر خـواهیم دیـد کـه متعـین . استقالل و آزادی را تصور نیز بکند
: اسـت بگوئیـد حـال برشـما. کنـدبدون نامتعین وجود نیز پیدا نمـی

اید آزادی را حتی تعریف نیز بکنید؟ تعریف شـما ایـنچگونه توانسته
ایـد ایـن تعریـف نیـاز بـه است که آزادی نبود زور است و گمان کـرده

یابیـد کـه کـه بـا کمـی تأمـل، در مـیحـال ایـن. وجود خداوند ندارد
تعریف شما متناقض، بنابراین، ناصـحیح اسـت و صـحت آن نیـاز بـه 

  :قض داردرفع تنا
تعریف از آزادی، نبـود زور بر اصل موزانه عدمی، ملموس ترین. ۱- ۲
چرا که در هسـتی آفریـده، شـما . اما نبود زور، بود خدا است. شودمی

توانید پیـدا کنیـد جباری جز زور نمی هیچ حدگذاری و متعین کننده
در حقیقت، در طبیعت زور وجود ندارد، نخست . چون وجود ندارد

رابطه قوا برقرار شود و نیرو تغییر جهت بدهـد و در تخریـب  بایدمی
در معنـای تغییـر (پـس پیـدایش زور . بکار افتد تا ما آن را زور بخوانیم

پیش از آن وجـود . منوط به وجود روابط قوا است) جهت یافتن نیرو
داشـته  تواننـد رابطـهدو موجـود مـی: توانیـد بپرسـیدشما مـی. ندارد

: اسـتچـه نیـاز بـه خـدا؟ پاسـخ ایـن. آیـد ور درکـارآنکه زباشند، بی
کنـد بـر وجـود هـا داللـت مـیوجود رابطه حق با حق میـان آفریـده

چراکه بدون وجود خدا، هرموجود فاقد نامتعین خویش، مـی. خدا
شـود، مـدار  درجا، با انکار خدا، بنابر این که هستی متعـین می. گردد

به سخن دیگـر، او بـاخود زور . دگرد انسان باخود او نیز مدار بسته می
سـان، بدین. کند برد و خویشتن را از هستی مطلق محروم می بکار می

کنـد هـیچ فرقـی نمـی. گـان بـه زور هسـتند خداناباوران متعین شـد
. انگارندمی) زور (= وضعیت این کسان با کسانی که خداوند را قدرت 

آورنـد، ر درکـار مـیزو» بنام خدا و بخـاطر او«رو، همه آنها که از این
حـال اگـر بخـواهیم  .دانسته و یا نادانسته، منکـران خداونـد هسـتند

: شـودتناقض تعریف شما را از آزادی رفـع کنـیم، تعریـف چنـین مـی
شود با رابطه انسان نبود زور آزادی است و نبود مطلق زور مساوی می

خـدا و آزادی حـد  ↔شـود بـا مـدار بـاز انسـان با خـدا و مسـاوی مـی
کـه کـنم بـه تنـاقض دیگـری و آن ایـنتوجه شما را جلب می.  رپذینا

خـدا نیسـت، یعنـی . قائل شدن به مطلق، قائل شـدن بـه خـدا اسـت
  . مطلق نیز نیست و اگر مطلق نیست، آزادی نیز نیست

در دین . موازنه عدمی، نبود حد، بنابراین، نبود زور، الاکراه، است     
قرار، پاسخ پرسش اول بدین .ا نیستاکراه نیست، زیرا اگر باشد، خد

  :استشما، این
گوید، او بـه جبـر اگر کسی بگوید خدا نیست و بداند که چه می. ۲٫۲

اصل راهنمای عقل او، ثنویت تک محوری است که ضـد . قائل است
تواند به آزادی است چنین کسی نمیبدیهی. کامل موازنه عدمی است

زادی ذاتـی حیـات خـود نیـز غافـل و البته از اسـتقالل و آ. قائل باشد
  . است

. ام برخـورداری از آزادی مشـروط بـه خـداباوری اسـتمن نگفتـه     
غافــل شــدن از خداونــد، غافــل شــدن از اســتقالل و آزادی : امگفتــه

. خــویش و، درجــا، زنــدانی مــدار بســته و گرفتــار جبــر گشــتن اســت
رسـیدهباوجوداین، اگر از خود بپرسید چرا این حکم بـه عقـل شـما 

دهید، تأمل کنیـد، در مـیاست و در باره پاسخی که به این پرسش می
شرط را شما خود . است و در میان نیست میان نیامدهیابید، شرطی به

، مشـروط بـه )خـدا(بـا مطلـق ) انسان(اید وگرنه، رابطه نسبی ساخته
بـه یمـن وجـود ایـن . بطـور فطـری وجـود دارد. هیچ شرطی نیسـت
ایـن . کـران، آزاد و مسـتقل اسـتنسان، در هستی بیرابطه است که ا

رابطه نیز ذاتی حیات اسـت و آفریـده، بـا غفلـت از آن، از اسـتقالل و 
اسـتقالل و آزادی، در اصـل، اینهمـانی . شـودآزادی خویش غافل مـی

عقل مستقل و آزاد، این . جستن با هستی محض در مقام خلق هستند
عقل غافـل از اسـتقالل و . جویداستقالل و آزادی را بهنگام خلق می

آزادی خویش، عقل قدرتمدار است و ناتوان از خلق و کارش توجیـه
زیـرا . کنـدگری را نیز با تخریب آغاز میاین عقل توجیه. گری است

  .تواند کارش را با تخریب آغاز نکندعقل قدرتمدار نمی
نیز مـیاین واقعیت که شما بر آزادی وجدان دارید و آن را تعریف      

هر متعینی در نـامتعینی کنید، گویای این واقعیت و حقیقت است که 
بینم به دست آوردهـای فیزیـک کوانتیـک مراجعـه نیازی نمی. است

اگـر نـامتعین . کنم، زیرا بنابر قاعده، خودشناسی خدا شناسـی اسـت
شد؟ انسانی که آمد؟ چگونه حیاتمند میمی نبود، متعین چگونه پدید

 espritگر جرم مادی خود را از غیر مادی که در فیزیـک ما هستیم، ا
تـازه، . شـودخوانند، جدا کنیم، به انـدازه نـوک انگشـت نیـز نمـیمی

اینـک . همین جرم نیز نیـاز دارد بـه فضـا کـه، هرگـاه نباشـد، نیسـت
ایـن هسـتی نیـز، الجـرم، در . اگرتمامی گیتی را یک موجود بشـماریم
شوم که وارد این بحث نیز نمی. هستی دیگری است که نامتعین است

آیا نامتعین خالق متعین است و یا از آغـاز، متعـین در نـامتعین، بـوده
. تواند باشد و نیسـتجا، هستی مادی، مطلقا متعین نمیتا این. است

وجود متعین همراه است بـا وجـود نـامتعین و اولـی دلیـل اسـت بـر 
یـن نـامتعین خـدا آیا ا. وجود دومی و دومی دلیل است بروجود اولی

امـا . گـوئیم نـهگـذاریم و مـیاست؟ همچنان، بنا را بر قول شـما مـی
چنـد تنـاقض روبـرو مـیخود را بـا یـک. گوئیم نهکه میبمحض این

استعدادها، از جمله استعداد خلق دارد . مند استانسان شعور: یابیم
 .از جمله مستقل و آزاد است. و حقوقی دارد که ذاتی حیات او هستند

اگر نـامتعین را فاقـد شـعور و اسـتعدادها و اسـتقالل و آزادی، حـق، 
بـدانیم کـه » اپسیلنی«همه را متعلق به بیانگاریم، چگونه بتوانیم این

جرم مادی است و دروجود نیز همچنان نیازمند نامتعین است؟ رفع 
، خـدا، ...است که نامتعین را حق، شعورمند و خالق وتناقض به این

ده خود را بشناس تا خدای خود را بشناسی، راست از کار قاع. بدانیم
سـان بنشناسـید، نقـص رویقرار، هرگاه خود را ایـنبدین. آیددر می

داده را در مقایسه با توان رشد خود در استقالل و آزادی، بـس نـاچیز 
یابید و به یمن رشـد کـردن و شـتاب گـرفتن در رشـد، شـگفتی بـر می

ها را  پیوندیـد کـه رنجـوری و سـختیا مـیبـه آنهـ. افزائیـدشگفتی می
  . آوردهای آنها هستندانگیزه کردند و جهانیان مدیون دست

مفهومی کـه . میزان تمیز حق از ناحق است. عدل میزان است. ۳- ۲
ــان قــدرتی اســت کــه اندیشــه  ــای بی شــما از عــدل در ســردارید، گوی

غیر از : از جمله این تناقض. و قولی متناقض است راهنمای شما شده
که کردن کاری که مستلزم نقض قانون طبیعت است، ظلم اسـت این

هدفی که باید تحقـق یابـد . و نه عدل، عدل برآوردن خواستی نیست
  چراکه . نیست
گویـد کـه وسـیله مـیشود، یعنـی ایـنهدف در وسیله بیان می - الف 

  هدف واقعی کدام است و
نیازمند میزان  برای سنجش حق یا ناحق بودن هدف و وسیله، - ب  

یـابیم کـه حال اگر تناقض را رفع کنـیم، عـدل را میزانـی مـی. هستیم
  .    دهدحق را از ناحق تمیز می

کـنم کـه تنهـا وقتـی اندیشـه و از راه فایده تکـرار، خـاطر نشـان مـی   
راهنمائی بیان استقالل و آزادی اسـت، عـدل، بمثابـه میـزان، محـل 

درت این تعریـف از عـدل را بدسـت اگر بیانهای ق. کندعمل پیدا می
انـد توانسـتهنمـی. انـدتوانستهاست که نمیخاطر بودهاند، بدیننداده

زیرا عدل بمثابه میزان تمیز حـق از نـاحق، بـا بیـان قـدرت خوانـائی 
  . ندارد و ناقض آن نیز هست

ها را، از جمله در مصـاحبه بـا این ویژگی. ها داردو اما حق، ویژگی    
از جمله ایـن ویژگـی. امسپیده استقالل و آزادی، برشمرده تلویزیون

چنانکه عنصرهائی بـا یکـدیگر میـل ترکیبـی . ها جاذبه و دافعه است
میــزان عــدل برمــا . دارنـد و عنصــرهائی ایــن میــل ترکیبـی را ندارنــد

و یا نگرفته است، بنابر بود و یا کند ترکیبی که انجام گرفته معلوم می
اگر، بنابر میـل ترکیبـی، ترکیبـی . است یا خیرودهنبود میل ترکیبی ب

پـس معیـار عـدل . اسـتباشد، عمل به حق انجام گرفتـهانجام گرفته
خداوندی، نه میل و دلخواه مـا آدمیـان، کـه حـق بـودن و یـا نبـودن 

ای کـه برقـرار مـیمیان یک زن و یک مرد، وقتی رابطه. رویداد است
آنکـه اگـر، بـی. ت بدارنـدشود حق است که این دو یکـدیگر را دوسـ

یکدیگر را دوست بدارند، برآن شوند یکدیگر را وسیله ارضای هوسی 
و یا رسیدن به هـدفی بکننـد و یـا یکـی در مقـام تصـرف دیگـری، زور 

. آورندها، ویرانی ببار میدرکار آورد، بنابر میزان عدل، اینگونه رابطه
یبهـا، نـوعی زیـرا از ترک. وجود ویرانـی، گویـای عـدل خداونـد اسـت

هـردو ترکیـب . آورد و نـوع دیگـری، تضـاد و ویرانـیتوحید ببـار مـی
مداخلـه خداونـد . انـدآوردند که ببار آوردههائی را باید ببار مینتیجه

که ترکیب دومی روی ندهد، نقـض قـانونی اسـت کـه خـود برای این
پس نارضائی شما از خداونـد بخـاطر آنچـه . مقرر کرده و ناحق است

داد دلیــل ظــالم بــودن خداونــد ده، نابجــا اســت و ایــن رویدا روی
بینیـد  مـی. نیست بلکـه گویـای توقـع عمـل خـالف از خداونـد اسـت

  :تناقض در قول شما بس آشکار است
بـه علـت نقـص ناخواسـته، خداونـد یـا نیسـت و یـا : گوئیدشما می    

نــوعی ترکیــب ســبب نقــص . هســت و ظــالم، و گرنــه، نــاتوان اســت
پس دو . گشت وع دیگری از ترکیب  سبب سالمت تن  مین. است شده

بموقع نرسیدن عنصری یکی را نـاممکن . اندنوع ترکیب ممکن بوده
برابر میزان عدل، رویداد حاصـل عمـل و عمـل متقـابلی . استکرده

اسـت، حـق اسـت و پس آنچه واقع شـده. استاست که انجام گرفته
قض موجـود در قـول حال اگر بخـواهیم تنـا. دلیل بر عدل خداوند

است چون امکان دیگری وجود داشته: شودشما را رفع کنیم، این می
اسـت، پـس نرسـیدن دادهبایـد رخ مـیو بطور طبیعی، آن امکـان مـی

پس چون عمـل . است بموقع عنصر، طبیعی نبوده و سبب نقص شده
  . خالف عدل است، ظلم است

و ظـالم ... و هـمهم به قربـانی و هـم  بـه  خـانواده و هـم بـه جامعـه 
ها  آفریـده: اسـتانسانهائی هستند کـه خداونـد بـه آنهـا هشـدار داده

شـوند و زور  حال، از حقوق خویش غافل میبا این. حقوقمند هستند
باز خداونـد بـه انسـانها . افزایند آورند و ویرانی بر ویرانی می درکار می
باید به  است استعدادها، از جمله استعداد دانشجوئی دارند وفرموده

دانش زندگی خویش را به سامان آورند و این انسانها درپی دانش نمی
  .افزایندآورند و همچنان ویرانی بر ویرانی میزور درکار می. شوند

فیزیک دان و فیلسوف فرانسوی، شارون، فضای غیـر مـادی را . ۴- ۲
esprit اسـت کـه او ایـن دانـد و بـراینو جرم مادی را ماشـین او مـی
گفـت، در رابطـه اگر هم او نمـی. دهدرا بنابر موقع، تغییر می ماشین

متعین با نامتعین، هرگاه بنارا براین بگذاریم که نامتعین وجود ندارد 
، )طـرز فکـر شـما(و اگر هم وجود دارد نـاتوان و تـابع متعـین اسـت 

بـراین بگـذاریم کـه متعـین در  هرگـاه، بنـا را. بینیمخود را ناتوان می
یـابیم و بـا بکـار شـود، خویشـتن را توانـا مـیامتعین توانا میرابطه با ن

انداختن استعدادها و فضـلهای خـویش، مـدام، بـر ایـن توانـائی مـی
  . افزائیم

  16 صفحهدر
  

رابطه توانائی نسبی با توانائی مطلق
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خبرهـــای تجاوزهـــا  چهـــارم،و در فصـــل 

  :آوريم به حقوق انسان را جمع می
  
  

ـــــم و ژوضـــــعیت ر ی
جهــــت تحــــولش از 

ــــه ــــان خامن ای و  زب
سـمت  ودستیاران او 

یابی گفتگوهـا برسـر 
  :اتم

  
ــــه ٭ ــــد  ای خــــود می خامن گوی

ــه اســت و ژوضــعیت ر ــم چگون ی
  :ن کدام استآجهت تحول 

  
  اي براي هيـأت   خامنه ، 92 بانآ 29در

خـط قرمـز معـين كـرد و      ،گفتگو كننـده 
نتـان   ،درجـا  ،ورد كهآسخناني را بر زبان 

ن سـود  آاز  ،ياهو كه در سفر مسـكو بـود  
  :جست

ــرمش« •  ــهقه ن ــه رمانان ــاي ب ــانور معن  م
 مقصـود  بـه  يـافتن  دست براي هنرمندانه

 جلو به حركت چه حركتي هرگونه .است
 رزم ميـدان  مثـل  عقـب،  به حركت چه و

 از اهـداف  به رسيدن دنبال به بايد نظامي
   .»باشد شده تعيين پيش

 اجراي كه مسئوالني از حمايت بر بنده •
 از بنده. دارم اصرار است شان عهده بر كار

 اصرار طرف آن از. كنم مي حمايت دولت
 جملـه  از ايران ملت حقوق تثبيت بر دارم
 جزئيـات  در البته ما. اي هسته حقوق مسأله
 يـك . كنـيم  نمـي  مداخلـه  مذاكرات اين

 موظفنـد  كـه  دارد وجود قرمزي خطوط
  .كنند رعايت را حدود اين

 فريبكارانـه  روشهاي و ويژگيها به باتوجه •
 آن رأس در و جهاني كباراست ناپذير حق و

 راه تنهـا  ملـت  اقتدار و ايستادگي آمريكا،
  . است دشمن شدن مأيوس

 بـه  پيشـرفت  بـر  اسالمي نظام تاكيد آيا: •
 آيا است؟ اسالمي نظام طلبي جنگ معناي
 هاي ملت همه با خواهد مي اسالمي نظام
 باشـد؟  داشـته  چـالش  هـا،  دولت و جهان

 برخي دهان از اوقات برخي كه همانگونه
 دهـان  از جملـه  از ايـران،  ملـت  دشمنان
 رژيـم  يعنـي  منطقه هار سگ نجسِ نحسِ

  .شود مي شنيده صهيونيستي
 خـود  و بـود  نخواهد كارساز ها تحريم •

 بـرده  پي موضوع اين به هم ها آمريكايي
 تهديـد  تحـريم،  كنـار  در همواره زيرا اند

 مـي  نشان اين و برند مي بكار نيز را نظامي
 بـرآورده  را آنها هدف ها، يمتحر كه دهد
  .كند نمي

 است زوال به محكوم صهيونيستي رژيم •
 و زور اسـاس  بـر  مفلـوك  رژيمِ اين زيرا

ــل ــده بوجــود تحمي ــده هــيچ و آم  پدي
  .نيست دوام قابل تحميلي

ــت اي، دوره در • ــه ملـ ــت فرانسـ  بعلـ
 در كشـور  ايـن  جمهـور  رئيس ايستادگي

 سياســي اعتبــار آمريكــا، و انگلــيس مقابــل
 فرانسوي دولتمردان اكنون اما كرد كسب

 رژيم مقابل در بلكه امريكا مقابل در فقط نه
 خواري اظهار نيز صهيونيستي نجسِ نحسِ

 سرشكسـتگي  مايه كه كنند مي كوچكي و
 بـرای باید خودشان كه است فرانسه ملت
  .کنند پیدا عالجی آن

تنــــاقض زدائــــی از  :انقــــالب اســــالمی
وضــــعيتی  ای، مــــا را از ســــخنان خامنــــه

کـــــه او و حکومـــــت روحـــــانی در آننـــــد، 
  :کند آگاه می

نـــرمش «ای خـــود  بـــار، خامنـــه اين – ۱٫۱
اهـــداف : کنـــد را تعريـــف می» قهرمانانـــه

اند و بـــرای رســـيدن  از پـــيش تعيـــين شـــده
روی  روی و پــيش بــه آنهــا، نيــاز بــه پــس

اما هدفهای از پيش تعيين شـده . هست
کـــدامها هســـتند؟ حفـــظ نظـــام کـــه اوجـــب 

امــــا آيــــا اگــــر نظــــام از . ت اســــتواجبــــا
ای  بيــرون تهديــد شــود و يــا نيــاز بــه پايــه

خـــارجی داشـــته باشـــد، بـــرای حفـــظ آن، 
بايـــــد هـــــر امتيـــــازی و بـــــاجی را داد؟  می

ســـــــخ منفـــــــی باشـــــــد، نـــــــرمش اهرگـــــــاه پ
گـردد و هرگـاه پاسـخ مثبـت  معنی می بی

باشــــــد، هــــــدف بــــــا روش تنــــــاقض پيــــــدا 
زيرا امتياز و باج دادنهای يک . کند می
نيســت و » نــرمش قهرمانانــه«ويه هــم ســ

هــم بيشــتر و بيشــتر زيــر ســلطه رفــتن و 
باتوجـــه بـــه ايـــن امـــر کـــه . مانـــدن اســـت

هـدف اول او » نظام واليـت فقيـه«حفظ 
است، پس رژيم در وضعيتی اسـت کـه 

، »نــرمش قهرمانانــه«حفــظ آن نيــاز بــه 
بـــه معنـــای دادن امتيـــاز و بـــاج و بـــيش 
از پــيش تحــت ســلطه قــدرتهای خــارجی 

 بــا بخشــی از دنيــا، ســالها. رآمــدن داردد
رود و  اســــت کــــه ايــــن روش بکــــار مــــی

ای جــــز بکــــاربردن همــــين  بــــار چــــاره اين
 روش با بخـش ديگـری از جهـان نمانـده

  .تناقض جز اين راه حل ندارد. است 
بنــابراين کــه واليــت مطلقــه فقيــه  – ۱/۲
اســــت، پــــس در » ســــتون خيمــــه نظــــام«

 داخـــل رژيـــم نيـــز، اگـــر بـــرای حفـــظ ايـــن
نبايـــــــد امتيـــــــازی داد، » مـــــــهيســـــــتون خ«

نــرمش وقتــی . شــود معنــی می نــرمش بی
ـــدا می ـــابر جـــذب بدنـــه  معنـــی پي کنـــد، بن

اصـــــــــــالح «کاران ســـــــــــنتی و  محافظـــــــــــه
پــس تنــاقض هــم امتيــاز . باشــد» طلبــان

حـل را راه نـدادن ايـن  دادن و هم امتيـاز
  .حذف رأس و جذب بدنه: کند پيدا می

ســـر اتـــم  در مـــورد گفتگوهـــا بـــر –۱/۳
گويد که چـون  نيز، همين تناقض را می

رسـيديم، آن را طـرح و » خط قرمـز«به 
  .کنيم رفع می

نظـــــــام واليـــــــت «الزمـــــــه حفـــــــظ  – ۱/۴
، مانـدن مـردم در موقعيـت »مطلقه فقيـه

هرگـاه بنـابر نگـاه . اطاعت کـردن اسـت
داشــــتن مــــردم در ايــــن موقعيــــت باشــــد، 

ـــــــــرمش بی ـــــــــی می ن ـــــــــول  معن شـــــــــود و ق
زيرا نـرمش  .گردد ای متناقض می خامنه

. روش مطيــع نگــاه داشــتن مــردم نيســت
کــردن فضــای  و اگــر معنــی نــرمش بــاز

سياســــی و نــــه حتــــی شناســــائی حقـــــوق 
شـــــهروندی، باشـــــد، هـــــر ميـــــزان بيـــــرون 
رفـــــــتن از اطاعـــــــت، بهمـــــــان ميـــــــزان و 
بيشـــــتر، الغـــــای واليـــــت مطلقـــــه فقيـــــه و 

حــل تنــاقض بــه . شــود نــاقض هــدف می
اســـــت کـــــه بـــــه قـــــدرتهای خـــــارجی   ايـــــن

و بــــاج داده شــــود و در داخــــل، امتيــــاز 
درعمــــل . جــــو خشــــونت ســــنگين بگــــردد
  .رود نيز همين روش دارد بکار می

قرار، تناقضـــــــهای موجـــــــود در  بـــــــدين      
واليــت مطلقــه : گويــد تعريــف، بــه مــا می

حفــظ آن، . اســت  اعتبــار گشــته فقيــه بی
در درون رژيـــــــم و در درون کشـــــــور و 
در رابطــــــه بــــــا دنيــــــای خــــــارج، نيازمنــــــد 

ـــــــــرمش « ـــــــــهن ـــــــــع » قهرمانان بعـــــــــد از رف
ـــــــــــن . هـــــــــــا اســـــــــــت تناقض ـــــــــــر از اي غي

ای واقعيـــت ديگـــری را  وضـــعيت، خامنـــه
تعــــادل قــــوا، در درون : پوشــــاند نيــــز می

ـــای خـــارج و  ـــا دني ـــم ب ـــان رژي رژيـــم و مي
ميان رژيم با مـردم ايـران، بـه زيـان رژيـم 

خواهـد از  رژيـم می. است  هم خورده بر
ــــــدرتهای  ــــــه ق ــــــاج دادن ب ــــــاز و ب راه امتي

ی، ولــو بــازهم بيشــتر تحــت ســلطه خـارج
رد، در درون، بســــود رژيــــم و يــــقــــرار بگ

. به زيـان مـردم تعـادل را بـاز سـازی کنـد
ای  ايـــن وضـــعيت و واقعيتـــی کـــه خامنـــه

پوشــــــاند، بــــــه بــــــديل و مــــــردم ايــــــران  می
تواننـــد دموکراســـی را هـــدف  گويـــد می می

گردانند و با اطمينان از رسيدن بـه آن، 
  .به حرکت درآيند

در جزئيـــــات : گويـــــد ای می هخامنـــــ – ۲
از حکومــت . کنــد گفتگوهــا مداخلــه نمی

اما خطـوط قرمـزی نيـز . کند حمايت می
. وجود دارند که نبايد از آنها عبور کـرد

گويــد خطــوط قرمــز تنهــا اصــل  امــا نمی
غنـــی ســـازی اســـت و يـــا چـــون خطـــوط 

 ۲۰قرمــز هســتند شــامل غنــی ســازی تــا
ــــه آب  ــــداختن کارخان درصــــد و بکــــار ان

اک و پروتکــــــــل الحــــــــاقی و ســــــــنگين ار 
نيوم غنـی شـده نيـز ار و کاستن از ميزان ا

شـــــــوند؟ هرگـــــــاه طـــــــرح دو فــــــــوريتی  می
مجلــــــس و ســــــرمقاله کيهــــــان را گويــــــای 

 ۴داشــتن همــين  تحــت خــط قرمــز قــرار
خواســت بــدانيم کــه از ديــد فرانســه، زيــر 
خط قرمز غرب هستند، نه محلی بـرای 

مانـــد و نـــه ايـــن  می» نـــرمش قهرمانانـــه«
پـس، او خـود . زئيـات هسـتندخواستها ج

بــــا تعيــــين خطــــوط قرمــــز، در گفتگوهــــا 
رفــــع ايــــن تنــــاقض بــــه . کنــــد مداخلــــه می

حـق غنـی سـازی «است که رژيم بـه  اين
واقعيتــــــی کـــــــه . کنـــــــد  بســــــنده» اورانيــــــوم
. پوشاند، اين واقعيت است ای می خامنه

کــــــه » بــــــدتر ازترکمنچــــــای«آن قــــــرارداد 
رژيم بايد امضاء کنـد، تـن دادن بـه ايـن 

هرچـــــه . چهـــــار خواســـــت غـــــرب اســـــت
ديرتـــر تـــن در دهـــد، قـــراردادی کـــه بايـــد 
ـــــدتر از  ـــــازهم بيشـــــتر ب ـــــد، ب امضـــــاء کن

  .شود چای مینقرارداد ترکم
نــــــــوامبر  ۲۴صــــــــبح  ۲قــــــــرارداد در    

بـــه امضـــاء  ،۹۲ذر آ ۳برابـــر  ،۲۰۱۳
متن قرار داد و نامـه روحـانی بـه . رسيد
مســـــلم کـــــرد کـــــه يـــــک خـــــط قرمـــــز  ،او

» حــق غنــی ســازی«ن آبيشــتر نبــوده و 
وزیـــر خارجـــه  ،قــول کــریبـــه بــوده و بـــــا آن نیــــز موافقـــــت  ،امریکــــا مــــــتن  ،درجــــــای خــــــود .اســــــت نشده
ــــدگان خواهــــد  توافق نامــــه از نظــــر خوانن
  .گذشت

بنــــــــــابراين کــــــــــه امريکــــــــــا در رأس  – ۳
اســــتکبار جهــــانی اســــت و در برابــــرش 
بايد اسـتقامت کـرد، رودرروئـی، آشـکار 

 کــــــاربرد» نــــــرمش قهرمانانــــــه«اســــــت و 
مگر اينکـه ايـن ظـاهر بـاطنی را . ندارد

آن، نـــرمش قهرمانانـــه  بپوشـــاند کـــه، در
از گروگانگيری بدين سـو، . کاربرد دارد

و ) سـتيز(در ظاهر، روش سـختگيرانه 
 بــوده) ســازش(بــاطن، روش نــرمش  در

ــــــأت  ۸و  ۷در گفتگوهــــــای . اســــــت  هي
نماينــــدگی رژيــــم بــــا هيأتهــــای نماينــــدگی 

و  ، از زبــــــان ظريــــــف۱+۵کشــــــورهای 
وزير خارجه روسيه، فاش شد کـه طـرح 

  . است  را امريکا تهيه کرده بوده
هـا کارسـاز نخواهنـد  گويد تحريم می – ۴
غيـر از اينکـه قـول پيشـين خــود را . بـود

اين که قول  کند و عالوه بر تکذيب می
کنــد و  روحــانی و ظريــف را تکــذيب می

گويـد  که دروغ بزرگ را میناي عالوه بر
ژيم واليت فقيه ويرانگر گويد ر  وقتی نمی

اقتصــــاد از راه ســــپردنش بــــه مافياهــــای 
مـــــــالی اســـــــت، واقعيتهـــــــای  –نظـــــــامی 

اقتصــاد از دســت رفتــه ايــران نيــز دروغ 
 ۵,۲رشــد منفــی : کننــد او را تکــذيب می

هـــــــزار  ۶۵۰درصـــــــد و ميـــــــزان نقدينـــــــه 
ميليــــارد تومــــانی و ميـــــزان بيکــــاری کـــــه 

درصــد و  ۱۲بطــور رســمی افــزون بــر 
فـــــزون بـــــر يـــــک چهـــــارم بنـــــابر واقـــــع، ا

جمعيـــت کشـــور اســـت و نـــرخ تـــورم کـــه 
درصد است و صنايع که بـا کمتـر  ۴۰
کنـــد و  درصـــد ظرفيـــت کـــار می ۴۰از 

درصــد مصــرف  ۴۴کشــاورزی کــه تنهــا 
ـــــأمين می ـــــد و ارز  مـــــردم کشـــــور را ت کن

ايـــــران کــــــه در توقيــــــف اســــــت و رانــــــت 
درصـــد توليـــد  ۴۰خـــواری کـــه افـــزون بـــر

ذيب ناخالص ملـی اسـت، قـول او را تکـ
رژيـم خـود اقتصـاد : گويند کنند و می می

پـــــا درآورده و حـــــاال، بـــــرای  ايـــــران را از
بقای خود، نيـاز بـه حـل مسـئله اتمـی و 
. خــــارج کــــردن کشــــور از تحريمهــــا دارد

است وضعيتی که رژيم واليت فقيه   اين
جهــــــــــت تحــــــــــول ايــــــــــن . اســــــــــت  در آن

بـه . وضعيت به بازهم بدتر شـدن اسـت
جز امضـای  ای سخن ديگر، رژيم چاره

را » بــدتر از قــرارداد ترکمنچــای«قــرارداد 
  . ندارد
بهنگــام ســخن گفــتن از اســرائيل و  – ۵

فرانســــــــــــه، عصــــــــــــبانيت مهــــــــــــار از او 
دليــــــــــل ايــــــــــن عصــــــــــبانيت . ســــــــــتاند می

اســت، نقــش  همــانطور کــه او خــود گفته
فرانســه در جلــوگيری از تصــويب طــرح 

پــس . مـورد قبــول رژيـم اســتکــه امريکـا 
نـــی هـــم تکـــذيب ايـــن واکـــنش غيـــر عقال

کند قول او را درباره خطوط قرمز و  می
هـــا را و هـــم گويـــای يکـــی از  اثـــر تحريم

  :دو قصد است
 ۱۱۰يــــــــــــــــا همــــــــــــــــانطور کــــــــــــــــه . ۵/۱
کـــه طـــرح دو  - گوينـــد  می» ای نماينـــده«

، از روش - انـــد فـــوريتی بـــه مجلـــس داده

کنگــــره در قبــــال حکومــــت اوبامــــا تقليــــد 
اســـت کـــه هيـــأت   و ســـخت گرفتـــه  کـــرده

ذاکره بــــه هيأتهــــای نماينــــدگی مــــأمور مــــ
رهبر و مجلـس : بگويد ۱+۵کشورهای 

اجـــــــــازه عبـــــــــور از خطـــــــــوط قرمـــــــــز را 
دهنــــد، اگــــر ظــــاهر را حفــــظ کنيــــد،  نمی

در . کنيم خواســـتهای شـــما را عملـــی مـــی
صــورت، عمــل غيــر عقالنــی اســت  اين

دانــــد دســــت  زيــــرا طــــرف مقابــــل هــــم می
دانـد رفتـارش  رژيم خالی است و هـم می

ــــــــيش نيســــــــ عصــــــــبانيت . تواکنشــــــــی ب
گوينــد کــه  ای و طــرح مجلــس می خامنــه
انــد  دو طــرح امريکــا را پذيرفتــه بوده هــر

و عصــــبانی هســــتند زيــــرا فرانســــه مــــانع 
  زيرا . افزايند لذا برفشار می. است  شده
ای و طـــــــرح دو  ســـــــخنان خامنـــــــه. ۵/۲

فــوريتی مجلــس يعنــی ايــن کــه رژيــم دو 
صـــــدای  ،يـــــک صـــــدا. صـــــدائی اســـــت

اسـت   م گيرنـدهای است که تصمي خامنه
 گويــــد خطــــوط قرمــــز مقــــرر کــــرده و می

اســت و يــک طــرف روحــانی و ظريــف  
هســــتند کــــه تصــــميم گيرنــــده و صــــاحب 
اختيــــــــاری نيســــــــتند و حــــــــق عبـــــــــور از 

پس حـق بـا . خطوط قرمز را نيز ندارند
گويـد هـم در مرحلـه  فرانسه است که می

های الزم را  اول، رژيـــــــم بايـــــــد تضـــــــمين
شــت را در عمــل، غــرب ايــن بردا. بدهــد

ای، آنهـــــــم در  کـــــــرد و ســـــــخنان خامنـــــــه
ساعات پيش از شروع گفتگوها، سنگ 
انــــداختن پــــيش پــــای هيــــأت ايــــران تلقــــی 

بــــــان آ ۲۹(۲۰۱۳نــــــوامبر ۲۰در. کــــــرد
غـــــاز و آجلســـــه اول بـــــا ســـــردی  ،)۹۲

پايـــــان يافـــــت و ظريـــــف کوشـــــيد طـــــرف 
ـــــد کـــــه خامنـــــه ای  مـــــذاکره را متقاعـــــد کن

ـــين فرصـــت  موافـــق انجـــام توافـــق در اول
  .است

  
تهدیــدهای مجلــس مافیاهــا و ٭

وســائل ارتبــاط جمعــی دســتگاه 
     والیت فقیه در روزهای پیش 

  يك روز پيش 1392آبان  28در جلسه ،
طرحـي بـا    1+ 5از گفتگوها با كشورهاي 

فوريـت   3قيـد  و » نماينـده « 110امضاي 
. شـد  مافياهـا  تقديم هيئت رئيسـه مجلـس  

ـ  ت ملـزم بـه ادامـه    بنابراين طرح، حكوم
ــا غنــي و  درصــد خواهــد شــد 20زي س

ب ســنگين اراك را آاي  تأسيســات هســته
 . تكميل كند

عضو كميسـيون   ،جواد كريمي قدوسي •
بـه   ،امنيت ملي و سياست خارجي مجلس

هدف غرب از مـذاكرات  : است هايرنا گفت
اي بـا ايـران متوقـف كـردن همـه       هسته

اي اسـت و بـه توقـف     هاي هسـته  فعاليت
 .خواهد كـرد درصد اكتفا ن 20سازي  غني

تصويب ايـن طـرح كارشـكني در رونـد     
ايـن طـرح    .رود مذاكرات به شـمار نمـي  

ــي ــتوانه  مــ ــد پشــ ــراي  توانــ اي بــ
اي نيـز محسـوب    كنندگان هسـته  مذاكره

در دور اول مذاكرات ژنـو،   ،چنانكه .شود
طــرف غربــي پيشــنهاد پــذيرش پروتكــل 
الحــاقي توســط ايــران را مطــرح كــرد و 

كـه در   مخالفت مجلس با آن باعـث شـد  
  .اي نكند دور دوم مذاكرات به آن اشاره

  ســخني از طــرح  ،بــانآ 29در جلســه
» نماينده« 200بيانيه  ،بميان نيامد در عوض
  :مجلس خوانده شد

 شــوراي مجلــس نماينــده 200 از بــيش•
ــا اســالمي ــه انتشــار ب ــه خطــاب اي بياني  ب

 ژنـو،  در ايـران  مذاكره طرف كشورهاي
 آنـان،  نيكارشـك  صورت در كردند اعالم
 المللـي  بـين  آژانـس  بـا  همكاري نوع در

 .شد خواهد تجديد نظر اتمي انرژي
ــه كــه مجلــس بيانيــه در  تمــام امضــاي ب

 نفر 200 از بيش( ديروز جلسه در حاضرين
ــيده،) نماينـــدگان از  بـــه خطـــاب رسـ

 جمهـوري  اسـت؛  آمـده  5+1 كشورهاي
 در را خـود  اي هسته حقوق ايران اسالمي

ــوانين چــارچوب ــين ق ــيا ب  NPT و لملل

 جانبه همه همكاري و كرده پيگيري پادمان
 داشته اي هسته انرژي المللي بين آژانس با

 .است
 از بيش روند به شناسانه آسيب نگاه يك با   

ــه يــك ــذاكرات ده ــته م ــامال اي، هس  ك
 مسـير  در مـذاكرات  هرگاه كه هويداست

 بـه  شـده،  نزديـك  توافـق  يك به رسيدن
 هاي قدرت عضيب و صهيونيستي رژيم ناگاه

 اخـالل  بـراي  خود نقش ايفاي در بزرگ
ــذاكرات در ــت م ــرده حرك ــال و ك  عم

 .است شده كشانده بست بن به مذاكرات
 در اي هسـته  مذاكرات به توجه با اينك    
 هيچوجه به ايران ملت كنيم مي اعالم ژنو
 نشــيني عقــب خــود اي هســته حقــوق از

 غربـي  سـردمداران  برخي و كرد نخواهد
ــه ــراي كشــيدن نشــان و طخــ جــاي ب  ب

ــنودي بـــراي مـــذاكرات،  رژيـــم خشـ
 فرصـت  ايـن  كـه  بدانند بايد صهيونيستي

 مـذاكرات  بخواهند چنانچه و نبوده فراخ
 كشـي  وقـت  و فرسايشـي  رونـد  يك به را

 اســالمي شــوراي مجلــس كننــد، مبــدل
 ايـران  ملـت  مطالبـه  بـر  مبتني تصميماتي

 هاي همكاري نوع در حتي و كرده اتخاذ
 نيز اتمي انرژي المللي بين ژانسآ با جديد

  .كرد خواهد تجديد نظر
قرار، اينبـار رژيـم  بـدين :انقالب اسـالمی

دانــــد  واليــــت مطلقــــه فقيــــه اســــت کــــه می
زمــــان بــــه زيــــانش جريــــان دارد و تهديــــد 

کنـــد اگـــر طـــرف مقابـــل، گفتگوهـــا را  می
طـــــوالنی کنـــــد، چنـــــين و چنـــــان خواهـــــد 

غافــــل از ايــــن کــــه نادانســــته، بــــه . کــــرد
دستش زير سنگ و تـا : گويد ، میفرياد

توانــد  بخــواهی نــاتوان اســت و غــرب می
ـــــــد کـــــــه  طرفـــــــه اين. بيشـــــــتر تحميـــــــل کن

کنـــد  الريجـــانی بـــه امريکـــا اعتـــراض می
طرحــی کــه تهيــه (چــرا ســر حــرف خــود 

کـــرده بـــود و فرانســـه مـــانع از تصـــويبش 
   :ايستد نمی) شد
 كـه  داد رخ وقايعي گذشته روز چند در•
 آور حيرت سياست تاريخ در خود نوع در

 يـك  اي هسـته  مذاكرات درباره كه است
 مواجـه  هـايي  صـحنه  چنـين  با دنيا كشور

ــود؛ ــان ش ــاك چــاك گريب  رژيــم چ
 توانسـت  نمي روي هيچ به كه صهيونيستي
 آغوشـي  هم. كند مخفي را خود اضطراب
 و رژيـم  ايـن  مسئوالن مضحك و نمايشي
 غيرمنطقـي  موضع يك خاطر به كه فرانسه

ــذاكرات در ــ م ــاتي هچ ــه سوروس  راه ب
 .اند انداخته

 آمريكا مسئوالن مكرر هاي گويي تناقض    
 ادعـاي  كـه  شـما . است آور فضاحت واقعا

 عرضـه  آنقـدر  اگر داريد جهاني مديريت
 هفتـه  يـك  ايـد  زده كه حرفي كه نداريد

 داريـد  توقع رويي چه با داريد نگه را آن
  آورند؟ حساب به را شما ديگران

بـا الريجـانی اسـت  حق :انقالب اسالمی
اسـت طـرح خـود را   زيرا امريکـا نتوانسـته

امــــا اگــــر بــــازی . بــــه متحــــدانش بقبوالنــــد
بوده باشد، گويای ضعف مفـرط امريکـا 

چرا کـه از سـوئی بـا رژيـم واليـت . است
  فقيــه برســر طرحــی کــه خــود تهيــه کــرده

کنــد و از ســوی ديگــر،  اســت توافــق می
آن مخالفــــــت   خواهــــــد بـــــا از فرانســـــه می

» تنها ابـر قـدرت«اين رويه، رويه . کند
ـــــی  جهـــــان نمی ـــــه دولت ـــــد باشـــــد، روي توان
توانـــــد  تر از دولـــــت فرانســـــه می ضـــــعيف
ســـــــان، امريکـــــــا فرانســـــــه را  بدين. باشـــــــد

. گردانــــــــــــــد می» فصــــــــــــــل الخطــــــــــــــاب«
بــــاوجوداين، الريجــــانی نيــــز عصــــبانيت 
خود را از بعمـل نيامـدن توافـق و خطـر 
طـــــوالنی شـــــدن زمـــــان گفتگوهـــــا، ابـــــراز 

ـــ می در همـــين روز، روحـــانی نيـــز . دکن
مــــاه  ۶زمـــان گفتگوهـــای مرحلـــه اول را 

از قـــــرار، او نيـــــز نگـــــران . تعيـــــين کـــــرد
. طـــــوالنی شـــــدن زمـــــان گفتگوهـــــا اســـــت

دارد تــوافقی  بــاوجود ايــن ظريــف اصــرار
  .  به امضاء برسد

  4 صفحهدر  
  
  

 پنج عامل؟
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بـــه ) شـــریعتمداری(کیهـــان  ٭
هیــأت مــأمور مــذاکره اخطــار 

امـا . دکند امتیاز دیگری ندهـ می
  :خطوط قرمز کدامها هستند؟

  
  ــان ــان آ 29كيه ــم ،92ب ــا   ه ــان ب زم

دهد و  ها را انتشار مي اين اطالع ،گفتگوها
خواهد امتياز  يم ميژاز هيأت نمايندگي ر

  :ديگري ندهد
 گذشـته  هفتـه  گـزارش  مطـابق ، ايران«   

ــس،  در 5+1 پيشــنهادات از برخــي آژان
 بـه  لقب ماه 3 از و را پيشاپيش 2 ژنو نشست

 از بســـياري و اســـت درآورده  اجـــرا
 متوقـف  را كشورمان اي هسته هاي فعاليت
  نگـاه  توقف به نزديك سطح در يا و كرده
 جملـه  از شـده  متوقف هاي فعاليت !داشته

 2ژنو مذاكرات در حريف كه بود مواردي
 از .بود كرده پيشنهاد ايران به را آن انجام
 قابـل  بخش ايران كه گفت بايد روي اين

 را 5+1 نظــر مــورد امتيــازات از تــوجهي
 و است كرده تامين حريف نفع به پيشاپيش
ــون ــا اســت 5+1 نوبــت اكن ــل در ت  مقاب
 اسـت،  گرفتـه  كشـورمان  از كه امتيازاتي

 .بدهد امتياز
 آژانـس  فصلي گزارش است كه گفتني   
 آمانو سوي از و شد منتشر گذشته هفته كه
 آژانـس  حكـام  شوراي عضو 35 اختيار در
 كـه  كنـد  مي تصريح گزارش. گرفت رارق

 اقـدامات  ايـران  گذشـته  ماه سه طول در
 از .اسـت  داده انجـام  را خـود  اعتمادساز

 چهـار  تنهـا  شده ياد مدت در ايران جمله
ــانتريفيوژ ــد س ــز در جدي ــه نطن ــار ب  ك

 فردو در جديدي سانتريفيوژ و است گرفته
 ذخـاير  حجـم  همچنين. است نشده نصب

 يافتـه  ناچيزي بسيار يشافزا ايران اورانيوم
 اورانيـوم  سـازي  غني هاي فعاليت توسعه و

ــران ــن در اي ــدت اي ــال م ــف عم  متوق
بنـابراين ايـران نبايـد امتيـاز     .. .است شده

  .»ديگري بدهد
ــالمی ــالب اس اگــر رژيــم هرآنچــه را  :انق

اســـت،  انجـــام دادهغـــرب خواســـته، خـــود 
ای از کــدام خطــوط قرمــز ســخن  خامنــه
ســــه فوريــــت  گويــــد؟ طرحــــی بــــه قيــــد می

طــــرح ســــه . تقــــديم مجلــــس مافياهــــا شــــد
ــــه  فــــوريتی، می بايــــد در همــــان جلســــه ب
» رئـــيس« .رســـيد و نرســـيد تصـــويب می

مجلـــــس دو فـــــوريتش را قبـــــول نکـــــرد و 
ايــن،  بــاوجود .طــرح بــه کميســيون رفــت

گوينــد خطــوط قرمــز کــدامها  مــوادش می
  :هستند

  
ــرح  ٭ ــر ط ــا ب ــز بن ــوط قرم خط

ــار  ــس و چه ــه مجل ــنهادی ب پیش
    :یرانشرط ا

  آبـان   29مواد طرح سه فوريتي كه در
  :به مجلس داده شد 92

 كارخانجـات  و هـا  سـايت  توسعه ادامه - 1
ــه از( وابســته ســازي غنــي ــه جمل  كارخان
 سـوخت  توليـد  بـراي ) نطنـز  سـازي  غني

 سقف تا مگاواتي هزار قدرت هاي نيروگاه
 اي هســته بــرق مگــاوات هــزار 20 توليــد
 .برنامه براساس

ــه - 2 ــداما ادام ــه ق ــاخت ب ــب و س  نص
 و ســوم و دوم نســل هــاي ســانتريفيوژ

 هـاي  سـانتريفيوژ  بـا  آنها نمودن جايگزين
 و اقتصـادي  وري بهـره  منظور به اول نسل

 نيـاز  مـورد  غناي با اورانيوم توليد صنعتي
 انرژي سازمان اجرايي هاي برنامه براساس
 اتمي

 شده غني اورانيوم سازي ذخيره ادامه -  3
 نيروگــاه يــك ســاله ســه ســوخت بــراي

 )آينده توسعه و موجود نيروگاه(
 معادن توسعه و اكتشاف به اقدام ادامه -  4

 .برنامه براساس كشور سطح در اورانيوم
 درصد 20 غناي با اورانيوم توليد ادامه - 5

 سـوخت،  هاي ميله توليد به نياز رفع براي
 سـاير  پرتودرمـاني،  و داروهـا  راديو توليد

 نيـاز  براسـاس  اي ههسـت  آميز صلح مصارف
 .تجارت بازار و داخل

 سـنگين  آب كارخانـه  تكميـل  و ادامه - 6
ــران ملــت منــدي بهــره جهــت اراك  اي

 .سرطاني بيماران خصوصا
 آژانـس  بـا  الزم هـاي  همكـاري  ادامه - 7

 براي عمومي افكار اقناع و تالش اي، هسته
 محـروم  بـراي  دشمنان تهاجمات با مقابله

 اي هسته سلمم حقوق از ايران ملت نمودن
 .خود

 حكـومتي  نهادهاي از يك هر چنانچه - 8
 يــا هــا تحــريم اي، هســته مــذاكره طــرف

 و نهادهـا  عليـه  را اي دوستانه غير اقدامات
 تصويب ايران اسالمي جمهوري اشخاص

 اســت مكلــف دولــت نمايــد، اعمــال يــا
 تقـديم  جملـه  از مثـل  بـه  مقابله اقدامات
 شـوراي  مجلـس  در تصـويب  براي اليحه
 .آورد عمل به را مياسال

 طـرف  هاي خواسته با موافقت هرگونه - 9
 .باشد NPT معاهده از خارج نبايد مقابل

 از جانبــه همــه حفاظــت و حمايــت - 10
 اي هسـته  حـوزه  كارشناسان و دانشمندان

 .كشور
 كشــورهاي بــا تعامــل امكــان ايجــاد - 11
 همكـاري  در مسـتقل  و دوست و طرف بي

 .اي هسته آميز صلح هاي
 بـه  اي هسته تجاري محصوالت ليدتو - 12

 صـادرات  امكان و اي هسته داروهاي ويژه
 اقتصـاد  و اقتصادي حماسه راستاي در آنها

 .مقاومتي
 و هــا پژوهشــگاه و مركــز توســعه - 13

 چـه  هـر  تجهيـز  و اي هسته هاي دانشكده
 .آنها بيشتر

 مظلوم هاي چهره معرفي براي اقدام - 14
 در نايـرا  ملت شهيد اي هسته دانشمندان

 و المللـي  بـين  مجـامع  و المللي بين سطح
 ملـل  سـازمان  در مظلوميت اين سند ثبت
  .اي هسته المللي بين آژانس و متحد
 نـوامبر   19(خبر دبكا فايل  ،ترتيب بدين

كند طرحي را كه يـك   بازگو مي ،)2013
  :است  تقديم مجلس مافياها شده ،روز بعد

  :نوژ مذكرات در ايران جديد شرط 4    
 را فـردو  سـازي  غنـي  تاسيسات ايران - 1

 .كند نمي تعطيل
ــاخت - 2 ــران س ــور اي ــنگين آب راكت  س

 .كند نمي متوقف اراك
 بـه  را خـود  شـده  غني اورانيوم ايران - 3

 .كند منتقل نمي كشور از خارج
 نخواهد امضا را الحاقي پروتكل ايران - 4

  .كرد
  .نامه جز اين شد موافقت  •
  
ـــور ٭  :کریســـتین ســـاینس مونیت
ب ســنگین اراک بهانــه آکتــور آر

    .تراشی بیش نیست
  روزنامه كريسـتين   ،2013نوامبر  18در

ــت  ــور نوش ــاينس مونيت ــور آر :س ب آكت
سنگين اراك سري نبود كـه كارشناسـان   

از وجــودش . گــاه نباشــندآن آاتمــي از 
. نها نبودآاطالع داشتند اما موجب نگراني 

؟ اينك »توافق شكن«پس چرا ناگهان شد 
اسـت    كتور در زمره مسائلي شـده آر اين

كه در گفتگوها ميان ايـران و كشـورهاي   
  .بايد حل شود 5+1
در  ،وزيـر خارجـه امريكـا    ،جون كري •

وزيـر   ،كنفرانس مشـترك بـا داود اوغلـو   
است كه انتظـار نـدارد    گفته،خارجه تركيه

نـوامبر ميـان ايـران و     20كه گفتگوهـاي  
گويد  تنها مي. نهائي بگردد 1+5كشورهاي 

نو مي رويـم و بـا حسـن    ژبا حسن نيت به 
كنـيم   كنـيم و سـعي مـي    نيت گفتگو مـي 

  . توافق مرحله اول را بعمل بياوريم
. ساختمان اين نيروگاه نيمه تمام اسـت  •

اين نيروگاه از زماني مسئله شد كه لـوران  
در دور دوم  ،وزير خارجه فرانسه ،فابيوس

ــا ــتآ ،گفتگوه ــرد ن را دس ــز ك در . آوي
ايـن نيروگـاه ناديـده     ،وهاي پيشينگفتگ

برد  ن زمان ميآساختمان . گرفته شده بود
  .و زمان طوالني

در حضــور  ،نتــان يــاهو ،نــوامبر17روز  •
 :گفـت  ،رئـيس جمهـوري فرانسـه    ،اوالند

كند كه  كتور اراك پلوتونيوم توليد ميآر
و ايران . ن بمب اتمي ساختآتوان با  مي
اتمـي  بـراي توليـد بمـب     ن را منحصراًآ

ها و ژاست كه هم سـانتريفيو  اين. سازد مي
  . هم اين نيروگاه بايد برچيده شوند

بـار بـه تـأخير     5ساختمان اين نيروگاه  •

 ،2014قـرار اسـت در پايـان    . است  افتاده
باز به تأخير خواهـد   ،تمام شود اما از قرار

يك سـال   ،نهم كه بكار افتادآبعد از . افتاد
اما . توليد كند كشد كه پلوتونيوم طول مي

ــد از فضــوالت نيروگــاه   ــوم را باي پلوتوني
ي و ژورد و نياز دارد بـه تكنولـو  آبدست 
اي كه پلوتونيـوم را از فضـوالت    كارخانه

ــد ــتخراج كن ــه. اس ــا  ،وگرن ــاه تنه نيروگ
  .   كند ايزوتوپهاي طبي  و برق توليد مي

چندين قطعنامه شوراي امنيت از ايران  •
ماني نيروگـاه  خواسته است عمليات ساخت

اما . اراك و نيز غني سازي را متوقف كند
ايران بلحاظ آنكه زمان طوالني الزم است 

عمليـات را   ،ن پايـان پـذيرد  آتا سـاخت  
دهد  ايران ترجيح مي. است متوقف نكرده 

  . نيروگاه ساخته و مشغول كار شود
كارشناس منع گسـترش   ،مارك هيبس  •

اك كتـور ار آر :گويد مي ،اي سالح هسته
نبايد مانع از انجام توافق اوليـه بـا ايـران    

بخصوص كـه زمـاني طـوالني الزم    . شود
انـس  آژ. است كه نيروگـاه سـاخته شـود   

ي اتمــي نيــز خواهــان ژالمللــي انــر بــين
مـدي  آاطالعاتي است تا بتواند سامانه كار

 ،را براي مراقبت از تأسيسات اتمـي ايـران  
در هفته  ،انسآژتوافقي كه . وردآبوجود 

امكان حل ايـن   ،وردآ با ايران بعمل  ،شپي
خبرگزاري نيمه رسمي . دهد مشكل را مي

فارس اين توافق را برداشـتن يـك قـدم    
كند كه بايد معـاذير   سا توصيف ميآغول 

بخصوص كه . را رفع كند 1+5كشورهاي 
ب آكتـور  آر ،ترين عـذرها  يكي از بزرگ

  .سنگين اراك است
ور كتآسوخت ر 1+5هرگاه كشورهاي      

هـاي   انـس داده آژرا منجمد كنند و بعـد  
كتـور را بدسـت   آالزم براي بازرسي از ر

 ،آورد و بازرسي را بطور مرتب انجام دهد
محلي براي نگرانـي از توليـد پلوتونيـوم    

هرگاه به يك سال پيش نظـري  . ماند نمي
ايـم و حـاال    بيافكنيم و ببينيم در كجا بـوده 

يـد  نبا :به خود خواهيم گفت ،كجا هستيم
  .فرصت انعقاد توافق را از دست بدهيم

اوبامـا   ،سـو  از دور دوم گفتگوها بـدين  •
است كـه ملحـوظ شـدن     براين نظر شده

اما . اساسي است ،كتور اراك در توافقآر
هرگاه در توافق لحاظ شود كـه سـوخت   

تـأمين   1+5نيروگاه اراك را كشـورهاي  
كتـور  آن بـه ر آكنند و يا براي تبديل  مي
مشـكل   ،كننـد  ك فني مـي كم ،ب سبكآ

  . شود حل مي
نـوامبر   14بنـابرگزارش   ،درحال حاضر •
عمليـات   ،ي اتمـي ژالمللي انر انس بينآژ

ب سنگين اراك متوقف آكتور آساخت ر
تنها چند مجـرا   ،در سه ماه گذشته. هستند

  .  اند ساخته شده
ــي • ــنگ جوش ــه  ،شش ــق در مؤسس محق

 :گويد مي ،رويال يونايتد سرويس در لندن
بندي ساخت  كند زمان كس فكر نمي يچه
... كتور اتمي اراك واقـع بينانـه اسـت   آر

است كـه گفتگـو در بـاره     پس عاقالنه اين
كتــور اراك بــه دور پايــاني گفتگوهــا آر

 ،1+5نگرانــي كشــورهاي . موكــول شــود
است كه ايران بتواند  اين ،بخصوص فرانسه

ــرف  ــا   6ظ ــان گفتگوه ــول زم ــاه ط  ،م
پـيش   ،يـزان زيـاد  كتور را بمآساختمان ر

به ترتيبي كه اين كشور در وضـعيتي  . ببرد
غـاز  آن قرار گيـرد كـه در   آبسيار بدتر از 
پـس بايـد ايـران    . ن بودندآگفتگوها در 

كشور را رفع كند و اين كشورها  6نگراني 
 ،بنابراين. نيز مجازاتهاي جديد وضع نكنند

نياز نه قطع گفتگوها است و نه جدا شـدن  
ـ   هيـأت نماينـدگي   . قبدون امضـاي تواف

تواند به ايران بازگردد با توافقي  ايران مي
كه شامل برچيدن تأسيسـات اتمـي اراك   
نباشد و خاطر طرف گفتگو را نيز مطمـئن  

  . كند
والنــــد اســــان،  بدين :انقــــالب اســــالمی

اش، چهــــــــار  همچــــــــون وزيــــــــر خارجــــــــه
موضوعی را که برسرشان گفتگو اسـت 

 ۲۱در . خــارج کــرد» محرمانــه«از قيــد 
نــــــوامبر، خبــــــر آمــــــدن الوروف، وزيــــــر 
. خارجـــه روســـيه بـــه ژنـــو انتشـــار يافـــت

مانــد محتــوای توافــق کــه معلــوم  بــاقی می
خواهــد کــرد، از خطــوط قرمــزی کــه دو 

» رعايــت«انــد، کــدامها  طــرف رســم کرده

امــــا طــــرح در مجلــــس مطــــرح . اند شــــده
ای نگفـــت خطـــوط قرمـــز  نشـــد و خامنـــه

او کــــــــــدامها هســــــــــتند، و صــــــــــحبت از 
» خــط قرمــز«بعنــوان » ختچرخــه ســو «

توانــد در توليــد  اســت کــه می  بميــان آمــده
درجــه خالصــه شــود پــس،  ۳,۵اورانيــوم 

توانــــد در  اگــــر توافــــق انجــــام بگيــــرد، می
  :،از اتفاق. آيد  اين حد بعمل

در  ،)2013نــوامبر  21( ،92بــان آ 30در  •
 ،نــوژدر  ،روز دوم از دور ســوم گفتگوهــا

تـيم   معاون ظريـف و سرپرسـت   ،عراقچي
اصـل   :است گفته ،مذاكره كننده برسر اتم

غني سازي محل گفتگو نيست امـا درجـه   
غني سازي و محل و ميزان توليد اورانيوم 

تواننـد موضـوع گفتگوهـا     غني سازي مي
وزيـر   ،جون كـري  ،در همين روز. شوند

اصـل غنـي    :است گفته ،نيز ،خارجه امريكا
مسئله نيست كه در مرحله  ،سازي اورانيوم

در مرحله نهائي . افق مقدماتي حل شودتو
بايد موضـوع گفتگـو و حـل و بحـث      مي
 ،خط قرمـز  ،بنابراين دو موضعگيري. شود

درصـد   5همان غني سازي اورانيوم زيـر  
  .است

  
ســـنگ انـــدازیها در اروپـــا و  ٭

نچــه در واقــع گــروه آامریکــا و 
    :خواهد از ایران می ۵+۱
  دومــين روز گفتگوهــا ،نــوامبر 21در، 

اين اطالع درز كـرد كـه بـه     ،هنگام شب
مـا بايـد   . انـد  هيأت نمايندگي ايران گفته
 ،ماه گفتگوها 6مطمئن شويم كه در طول 

بايـد   شـما مـي  . سازيد شما بمب اتمي نمي
هاي قابل بازرسي بدهيد كه بمب   تضمين

  . كنيد اتمي توليد نمي
از  ،نـوامبر  21شب هنگـام   ،در اين باره    

ــا  ــول ديپلماته ــزارش   ر ،ق ــز گ ــر ني ويت
درتوافـق   ،است كـه از ديـد غـرب    كرده

ــه اول ــردن   ،مرحل ــي ك ــد غن ــران باي اي
درصـد را متوقـف كنـد و     20اورانيوم تا 

درصـد خـود را كـه     20ذخيره اورانيـوم  
درجـه   3,5كيلو را به اورانيوم  200حدود 

از توليد اورانيوم  ،افزون براين. بازگرداند
داراي  هايژدرجه بكاهد و سـانتريفيو  3,5

  . بيشترين سرعت را بكار نياندازد
صاحب  ،2009در مقايسه با سال  ،ايران     

درجـه   3,5مقدار بسيار بيشـتري اورانيـوم   
 4تواند  مي ،با مقدار كنوني اورانيوم. است

كـه امريكـا و    براي ايـن . بمب اتمي بسازد
اروپا مطمئن شوند ايران بمب اتمي توليد 

هاي اتمي ايران الزم است فعاليت ،كند نمي
  .تحت كنترل قرار بگيرند

درصـورتي كـه انجـام     ،نوژتوافق در      
ــرد ــامي   ،بگي ــردن تم ــد ك ــامل منجم ش

  .شود فعاليتهاي اتمي ايران مي
   2013نـوامبر   21(به گزارش لومونـد (

ــين   ــابرقول مؤسســه دانــش و امنيــت ب بن
به انـدازه الزم   ،ماه 6ايران ظرف  ،المللي

اورانيوم غني  ،اتمي براي توليد يك بمب
لذا مسائل عمده راجعند به بـه حـال   . كند

وردن غني سازي اورانيوم و نيز آتعليق در
درجـه و   20كيلوئي اورانيوم  186ذخيره 
ب سنگين اراك كـه در  آكتور آبالخره ر

ــاختمان اســت  ــن ر. دســت س ــور آاي كت
تواند پلوتونيوم توليـد كنـد كـه بكـار      مي

 .يدآ توليد بمب اتمي مي
 رهبر اكثريت  ،هري ريد ،نوامبر 21ر د

اگـر در ايـن دور از گفتگوهـا     :سنا گفت
سـنا بايـد تحريمهـاي     ،توافق انجام نگيرد

  .جديد برضد ايران را تصويب كند
 فرانســوا اوالنــد ،نــوامبر 18در  ،و امــا، 

در اسـرائيل بـود    ،رئيس جمهوري فرانسه
  :كه چهار شرط معين كرد

حـت كنتـرل   تأسيسات اتمي ايـران ت  – 1
  يد؛ آكامل بين المللي در

ب ســنگين آكتــور آايــران ســاخت ر – 2
  اراك را متوقف كند؛

  درصد توليد نكند و  20ايران اورانيوم  – 3
ــوم   – 4 ــران اوراني ــه   20اي ــد را ب درص

را كاهش  سوخت بدل كند و يا غناي آن 
دهد و ذخاير اورانيوم غني شده خـود را  

  .كاهش دهد

ــــالمی ــــالب اس م ايــــن ســــنگ بــــرغ :انق
ها، گزارشـــــــــــی  انـــــــــــدازيها و کارشـــــــــــکنی

بينـد  گويد اسـرائيل خـود را نـاگزير می می
تـــــن  ۱+۵بــــه انجــــام توافــــق کشــــورهای 

  :بدهد
  
اسرائیل بـه  :گوید یک خبر می ٭

توافـــــق بـــــا ایـــــران تمکـــــین 
تا بتواند  ،حال با این ،است کرده

ــا  ــت میآب ــر  ن مخالف ــد و خب کن
البی اسـرائیل بـه  :گوید دیگر می

ـــردهاوب ـــار ک ـــا اخط ـــت  ام  :اس
گفتگوها را قطـع و مجازاتهـا را 

  :!تشدید کنید
  
  اين گزارش انتشار  ،2013نوامبر  19در

مقامـات اسـرائيل در علـن بـه      :است يافته 
ــا راه حــل ديپلماتيــك  مخالفــت خــود ب

نچه به حل و فصل مسئله اتمي ايـران  آدر
با وجود . كند مخالفت مي ،شود مربوط مي

صـل اسـت كـه بـه انجـام      اطالع حا ،اين
حكومـت  . اسـت  توافق با ايران تن داده 

اسـت كـه     نتان ياهو به اين نتيجه رسـيده 
توانائي كافي بـراي جلـوگيري از انجـام    

بنابراين در تدارك برنامه . توافق را ندارد
. عملي است بـراي بعـد از انجـام توافـق    

 20توافقي كه در دور سوم گفتگوها كه از 
ممكــن اســت   ،دشــو نــوامبر شــروع مــي

  . يدآ بعمل
درصـورت  « :گويـد  مي ،زاچي هانگبي    

ما بيشتر از گذشـته احسـاس    ،انجام توافق
ولي اگرهم توافقي . حرمان خواهيم كرد

ما همچنان بـا كـارزار برضـد     ،بعمل بيايد
اگـر توافـق   . ديپلماسي ادامه خواهيم داد

اسـرائيل دسـت روي دسـت     ،امضاء شود
  . نخواهد گذاشت

در . ماه است 6وافق اوليه براي مدت ت     
 ،با ايـران  1+5طول اين مدت كشورهاي 

بايد به توافق نهـائي دسـت    ،از راه گفتگو
اسرائيل براي جلـوگيري از توافـق   . يابند

نهائي نيز برنامه عمل براي خود تهيه كرده 
رهبران اسرائيل ايران را بـه جنـگ   . است 

  انع كه م براي اين ،بار اين ،كند تهديد مي
امـا  . يدآ ن شود كه توافق نهائي بعملآاز 

گران براين بـاور هسـتند    بسياري از تحليل
در  ،كه هرگاه توافق اوليه به امضاء برسـد 

ــول  ــا  6ط ــدت گفتگوه ــاه م ــه  ،م حمل
جانبــه اســرائيل بــه ايــران محتمــل  يــك
مـاه توافـق    6اگـر  در طـول   . نمايد نمي

اسرائيل واپسين شـانس   ،نهائي انجام نگيرد
ــدا  ر ــه ايــران پي ــراي حملــه نظــامي ب ا ب

تهديـد بـه جنـگ را     ،رو از ايـن . كند مي
خواهـد از دسـت    نمـي  ،بمثابه يك حربه

  . بدهد
  ســــومين روز ، 2013نــــوامبر  22در

روزنبرگ، كسي كـه عمـري را    ،گفتگوها
ــا   ــه امريكـ ــره و وزارت خارجـ در كنگـ

اسـت كـه    كاركرده است، گزارش كرده
يـك   ff Robert Satloروبـرت سـتالف  

 مقام ارشـد البـي اسـرائيل در واشـنگتن،    
AIPACاسـت كـه    ، به اوباما اخطار كرده

كنـد و   يا گفتگوهـا بـا ايـران را رهـا مـي     
كند و يا آماده  مجازاتهاي جديد وضع مي

نتيجـه  . شـود  جنگ اين البي با خود مـي 
گفتگوها معلوم خواهـد كـرد كـه اوبامـا     

اسـت و يـا جنـگ      گفتگوها را رها كرده
AIPAC بحـران  . است  با خود را پذيرفته

ــرائيل    ــا اس ــا ب ــط امريك ــوني در رواب كن
شديدترين بحـران در روابـط دو كشـور    

در روزهاي آينده معلـوم خواهـد   . است
شـود و يـا    شد كـه بحـران شـديدتر مـي    

  .  يابد تخفيف مي
 شـب هنگـام   ،2013نوامبر  22در  ،باز، 

، اسرائيل تجارت و اقتصاد وزير، بنت نفتالي
 اگـر : است گفته امريكا PBSتلويزيون  در

   يك احتمال نهايتا شود، منعقد بد توافقي
  5 صفحهدر    
  

 پنج عامل؟
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 .يابـد  مـي  افـزايش  جنگ و نظامي اقدام
 اگـر  يعني: برنامه پرسيد مجري رز چارلي
بـد   شما نگاه از، است ميز روي كه توافقي
 حملـه  به ايـران  اسرائيل شود، امضا باشد و

 بلـه  :است خ دادهكند؟ نفتالي بنت پاس مي
 احتمـال  بـد  توافق يك. است طور همين
 بـه  مـا  .دهـد  مي افزايش را نظامي حمله

 و امنيــت هرگــز مســتقل دولتــي عنــوان
 جملـه  از كسـي  به را خودمان موجوديت

   .سپاريم نمي امريكا
  عربستان نيـز وارد عمـل    ،نوامبر 23در
ل آيكي از فاسدترين افراد خانـدان  . شد

 عبــدالعزيز بــن اللطــ بــن وليــد ،ســعود
ــعود، آل ــاردر س  از يكــي و ســعودي ميلي

: اسـت  گفتـه  عربسـتان،  بـانفوذ  هاي چهره
... است بيشتر اسرائيل خطر از ايران، خطر«

 جمهـوري  رئيس اوباما، باراك دارد ايران
  .»دهد مي فريب را آمريكا
 بنـام   ،شاهزاده ديگـري  ،نوامبر 23و در

 سفير دولـت سـعوديها در   ،محمدبن نواب
اگر امريكا و انگلستان  :است  انگلستان گفته
عربستان دست  ،غوش بگيرندآايران را در 

ــت  ــد گذاش ــت نخواه ــه . روي دس هم
اسرائيل براي مـا  . ها روي ميز هستند گزينه

  .ايران تهديد است ،تهديد نيست
هدف از همسازي رئيس دموكراتهـا در      

مجلــس ســنا و البــي اســرائيل و محافظــه 
نتـان يـاهو و وزيـرانش و     كاران جديد و

مجبور كردن ايـران بـه امضـاي     ،عربستان
» چاي بدتر از قرارداد تركمن«قراردادي 

   :بود و به اين هدف رسيدند
  
ــاي  ٭ ــل گفتگوه ــا  20حاص  42ت

ــو ــوامبر در ژن ــاي  ن ــيش از امض پ
   : نامه توافق

  
  چه  ، آن)92آذر  1( 2013نوامبر  22در

اي كـه   بـود، دايـره    به بيرون درز كـرده 
، اين  داده محدوده گفتگوها را تشكيل مي

   :گرفته است ها را دربر مي موضوع
  :از طرف ايران •
حق غنـي سـازي در    نده شدنگنجا  –1 

در بعد از ظهر روز جمعـه  . متن توافق نامه
ــول   22 ــيم، از ق ــوامبر، خبرگــزاري تنس ن

اسـت كـه     گـزارش كـرده  » منابع غربي«
 وجـود  اب. حق غني سازي را پذيرفت5+1

اسـت    اين، هيأت نمايندگي رژيـم گفتـه  
شـود ايـران بـه     كه پذيرفته مي صرف اين

فعاليتهاي اتمي خود ادامه بدهد، بمعنـاي  
روشـن  . پذيرفتن حق غني سـازي اسـت  

است كه هيأت مطمئن نيست بتواند جمله 
را در » حق غني سازي«حاكي از پذيرش 
داند  وگرنه، خوب مي. توافق نامه بگنجاند

ين توافق برفرض امضاء، توافق اوليـه  كه ا
حق «ماه است و بمعناي قبول  6و بمدت 

   .نيست» غني سازي
برداشته شدن تحريمهاي مالي و بانكها  – 2

وگرنـه، عـالوه بـرآن، برداشـتن     . حداقل
وجود ايـن، ميـزان    با. تحريم فروش نفت

شد،  بايد از انجماد خارج مي ارزي كه مي
ــارد دالر م 50در دور دوم، صــحبت از  يلي

در آغاز . ميليارد دالر شد 23آخركار، . بود
ميليـارد   10دور سوم گفتگوهـا، سـخن از   

ــد  ــان آم ــوم . دالر بمي ــا در س  ين روزام
ميليـارد دالر كـاهش    5تـا   3گفتگوها، بـه  

از قـول هيـأت   ) نوامبر 22(لوموند . يافت
ايراني، ميزان خسارت ناشي از تحريمها را 

  .است  ردهميليارد دالر ذكر ك 120
  :از طرف امريكا و اروپا •
ــم       ــرب از رژي ــل، غ ــالع واص ــابر اط بن

خواسته است انجـام يكـي از سـه كـار را     
  : بعنوان تضمين قابل بازرسي، بپذيرد

وژها را متوقـف كنـد و   يكار سـانتريف  – 1
درصد خـود را بـه خـارج از     20اورانيوم 

  ويا. كشور انتقال دهد
ــانتريف – 2 ــيكارس ــد و وژها را متوق ف كن

درجه را تبديل كند به ترتيبي  20اورانيوم 
درجـه   90كه رساندن درجه غناي آن به 

  و يا. ممكن نباشد
اورانيوم غني شده خود را در ايـران   – 3

ب آكتـور  آسـاختن ر نگاه داريد اما كـار  
سنگين اراك و نيز تأسيسات توليد اورانيوم 

، تحت نظارت آژانس، تعطيل درجه را 20
درجه را  3,5زان توليد اورانيوم و مي .كنيد

  .كاهش دهد
  شب هنگام سومين 2013نوامبر  22در ،

روز گفتگوها، لومونـد مجازاتهـائي را كـه    

رئيس : است  توانند لغو شوند، برشمرده مي
جمهوري امريكا برخي از وجوه ايـران را  

انـد،   بانكهاي امريكائي توقيف شـده  كه در
وعيت وارد اروپائيها ممن. آزاد خواهد كرد

لغـو و وارد   را كردن طال و فلزات قيمتـي 
ايـران را  از  كردن محصوالت پتروشـيمي 

و به شركتهاي اروپائي، . د كردنآزاد خواه
بخصوص به شـركت بيمـه لويـدز اجـازه     

هاي نفتي ايران را بيمه  خواهند داد كشتي
  .اما تحريم نفت برجا خواهد ماند. كنند

دو امـر   بنابرقول يـك مقـام فرانسـوي،       
ــزان : موضــوع بحــث جــدي هســتند  مي

كمتر (پولهاي ايران كه آزاد خواهند شد 
و اجازه به ) ميليارد دالر خواهد بود 20از 

درصـد در   3,5ايران براي توليد اورانيوم 
  .ماهه 6دوره 
  دقيقه  10واقع،  نوامبر، در 22نيمه شب

نـوامبر،   23شب، در دقايق اول  12بعد از 
اسـت كـه در مـتن      دهفيگارو گزارش كر

حـق ايـران بـر غنـي سـازي      «توافق، به 
يك ديپلمـات  . »شود اورانيوم تصريح نمي

اگـر حـق داشـتن    «: است  به فيگارو گفته
برنامه اتمي صلح آميز قيد شود، موضـوع  

بـرخالف  . »شـود  اين و آن برداشـت مـي  
ايران، امريكا و متحدانش براين نظر هستند 

اما ايران . كه حق غني سازي وجود ندارد
ــي    ــت مل ــي از حاكمي ــي ناش آن را حق

به حـال تعليـق درآوردن غنـي    . داند مي
ــا   ــوم ت ــازي اوراني درصــد، محــور  20س

رآكتور آب سنگين اراك . گفتگوها است
نيز يكي ديگر از موضوعات مشكلي اسـت  

    .است كه گفتگوها را به درازا كشانده
ای که امضـاء شـد  توافقنامه

همان نیسـت کـه ارگانهـای 
بـدتر از «ای  بلیغاتی خامنهت

 ،خواندنـد می» چای ترکمن
     :است ن آبدتر از 

مــواد  ،۸۴۱در شــماره  :انقــالب اســالمی بـــدتر از «ای را کـــه رجـــا نیـــوز  توافقنامـــه از نظــــر  ،خوانــــده بــــود» چــــای ترکمن ن مــــواد را بــــاز آ. خواننــــدگان گذرانــــدیم ای را که در  نامه وریم و سپس متن توافقآ می ذر آ ۳( ۲۰۱۳نــوامبر  ۲۴ صــبح ۲سـاعت  ــی) ۹۲ ــمآ را م ــان . وری ــن دو عی ــاوت ای تف    :است
  
ای که قـرار بـود  مواد توافقنامه ٭

ــه امضــاء برســد و  ۹در  ــوامبر ب ن
ــدتر از ترکمنچــای« ــده » ب خوان

    :شد
 گفتگوها، روز دومين ،2013 نوامبر 8 در   

 زيـر،  مـواد  غـرب،  جمعـي  ارتباط وسائل
 بـراي  ي،احتمـال  توافـق  يك مواد بعنوان
  :دادند انتشار گفتگوها، دوره ماه 6 مدت

 را درصـد  20 اورانيوم سازي غني ايران •
 درصـد  20 اورانيـوم   و كنـد  مـي  متوقف
  كند؛ مي تبديل سوخت به را خود موجود

 3,5 اورانيـوم  سـازي  غنـي  بـه  ايـران     •
 تعـداد  امـا . بدهـد  ادامـه  تواند مي درصد

   .كند مي محدود را سانتريفيوژها
 را  اراك ســنگين آب كارخانــه ايــران •

ــف ــي متوق ــد م ــوم و كن ــد پلوتوني  تولي
 را آن تكميـل  كـار  تواند مي  اما. كند نمي
   .دهد ادامه

 مــدرن فــوق ســانتريفيوژهاي ايــران •
(IR2) برابر چند را اورانيوم توانند مي كه 
 قـرار  اسـتفاده  مـورد   كننـد،  غني تر سريع
  .دهد نمي

 هـاي  دارايـي  پـا ارو و امريكـا  برابر، در •
خارجي  هاي بانك در ايران شده مسدود

 ها دارائي اين. كند مي خارج انجماد از را،
 عـالوه . كنند مي برآورد دالر ميليارد 50 را
 و پتروشـيمي  صـنايع  بـه  درآنچـه  ايـن،  بر

 شـود،  مي مربوط طال ازاي در نفت خريد
   .شوند مي قائل تسهيالتي

  
اي كــه در  نامــه  فقــتامــواد مو ٭
به امضـاي  ) آذر 3(نوامبر  24ح صب

و  1+5وزيران خارجه كشـورهاي  
  :است ايران رسيده

  
 سازي غني كه است شده متعهد ايران -  1

 و كنــد متوقــف را درصــد 5 از بــاالتر
 باالي سازي غني براي الزم فني ارتباطات

  .برچيند را درصد 5
 ذخاير همه كه است  كرده تعهد ايران -  2

 درصـد  20 نزديـك  تا شده غني اورانيوم
 اوليـه  فاز رسيدن پايان به از پيش را خود

 شـكلي  به يا و كند تضعيف درصد 5 زير به
 بيشـتر  سـازي  غنـي  بـراي  كه كند تبديل
  .نيست مناسب

 پيشـرفت  كـه  است شده متعهد ايران -  3
 .كنـد  متوقـف  را اش سـازي  غني توانايي
 غني براي بعدي نسل سانتريفيوژ گونه هيچ

 هـا  آن از يـا  نكنـد  صـب ن اورانيوم سازي
 از نيمــــي تقريبــــا .نكنــــد اســــتفاده

 سـه  و نطنـز  در شده نصب سانتريفيوژهاي
 فردو در شده نصب سانتريفيوژهاي چهارم

 آن از نتـوان  كه طوري. نيندازد كار به را
  .كرد استفاده اورانيوم سازي غني براي ها
 كـه  تعـدادي  بـه  را سانتريفيوژش توليد   

 الزم شده خراب هاي ماشين تعويض براي
 نتواند ايران كه طوري كند؛ محدود است

ــن از ــش اي ــاه ش ــراي م ــع ب  آوري جم
  .كند استفاده سانتريفيوژها

 ذخـاير  كـه  اسـت  شـده  متعهد ايران -  5
 را خـود  درصد 3,5 پايين غناي با اورانيوم
 در آن ميـزان  كـه  طوري ندهد، افزايش
 آغـاز  در چـه  آن بـه  نسبت ماه شش پايان

 و نشـود  بيشـتر  داريـم ) نيزمـا  مدت اين(
 درصـدي  3/5 شده غني اورانيوم هرگونه

 اكسـيد  بـه  شـده  سازي غني تازگي به كه
  .شود تبديل

 فعاليـت  كـه  اسـت  شـده  متعهد ايران -  6
 نبـرد  پيش اين از بيشتر را اراك در هايش

 را پلوتونيــوم مســير زمينــه در پيشــرفت و
  .كند متوقف

 رآكتـور  كـه  اسـت   شده متعهد ايران -  7
 گـذاري  سـوخت  و اندازي راه را اراك
 اراك رآكتور براي سوخت توليد و نكند
 را اراك رآكتـور  سوخت. كند متوقف را

 از يـك  هـيچ . نكنـد  آزمايش اين از بيشتر
 نصـب  را اراك در رآكتور اضافي قطعات
 سـايت  بـه  را سـنگين  آب و سوخت. نكند

 قابليـت  كـه  تاسيساتي. نكند منتقل رآكتور
 بدون ايران .نسازد باشد، هداشت بازفرآوري
 از را پلوتونيــوم توانــد نمــي بــازفرآوري

  .كند جدا شده مصرف سوخت
 سرزده نظارت و سابقه بي سازي شفاف -  8

  :ايران يي هسته برنامه روي
  :كه است شده متعهد ايران

 در را فردو و نطنز به روزانه دسترسي. 8/1
 ايـن . دهـد  قـرار  آژانـس  بازرسان اختيار

 دهد مي اجازه بازرسان به زانهرو دسترسي
 كنند بررسي را امنيتي هاي دوربين تصاوير

 ايـن . شـوند  مطمـئن  جـامع  نظارت از تا
 زمينـه  در بيشـتر  شـفافيت  اجازه دسترسي

 و دهد مي ها سايت اين در را سازي غني
ــان ــه تشــخيص زم  از خــودداري هرگون

 مـي  تر كوتاه) تعهدات به نسبت( پايبندي
  .كند

ــي. 8/2 ــ دسترس ــات هب ــه تاسيس  مجموع
  .كند فراهم آژانس براي را سانتريفيوژها

 انبـار  و توليـد  تاسيسـات  به دسترسي. 8/3
 بـراي  را سـانتريفيوژها  گرداننـده  قطعات
  .كند فراهم آژانس

 هـاي  كارخانـه  و معادن به دسترسي. 8/4
  .كند فراهم آژانس براي را اورانيوم توليد

 رآكتور طراحي اطالعات به دسترسي. 8/5
 آن خواستار پيش ها مدت از كه را اراك
 اطالعـاتي  اقـدام،  اين. كند فراهم بوديم
 پـيش  كه رآكتور اين درباره را مهم بسيار
 مـي  ارايه نداشت، قرار دسترس در اين از

  .كند
 را اراك رآكتور به بيشتري دسترسي. 8/6

  .كند فراهم بازرسان براي
 كه كليدي اطالعات و ها داده برخي. 8/7

ــه الحــاقي وتكــلپر در ــاني توافقنام  پادم
 كـد  و اتمـي  انـرژي  المللـي  بين آژانس
 اسـت،  شده اشاره آن به 3/1 شده اصالح
  .كند ارايه

  :آزمايي راستي مكانيزم -  9
 اتمـي  انـرژي  المللـي  بين آژانس از. 9/1

 گـام  ايـن  از بسياري كه شود مي خواسته
 راسـتاي  در كـه  را آزمـايي  راسـتي  هاي
 در هـا  بازرسـي  زمينه رد سازمان اين نقش
 آن بـر  عـالوه . دهـد  انجـام  است، ايران
 يـك  برقراري به نسبت ايران و 5+1 گروه

 آژانس با همكاري براي مشترك كميسيون
 كه مسائلي حل و اجرا بر نظارت منظور به

 اين .اند شده متعهد آيد پيش است ممكن
 آژانـس  با آن بر عالوه مشترك كميسيون

 و حـال  هـاي  نگرانـي  رفـع  تسهيل براي
 از ايـران  يـي  هسته برنامه زمينه در گذشته
 يي هسته برنامه احتمالي نظامي گام جمله
 پـارچين،  در ايـران  هـاي  فعاليت و ايران
  .كند مي كار

  
ــو ٭ ــدود، لغ ــوقتي مح ــل و م  قاب

  :ها تحريم بازگشت
  
 لغـو  5+1 گـروه  هـا،  گـام  اين ازاي در   

 و هدفمنـد  مـوقتي،  محـدود،  هاي تحريم
 عـين  در و كنـد  مي ارايه را ازگشتيب قابل
 جملـه  از، هـا  تحـريم  اعظـم  بخـش  حال

 بانكداري و مالي نفتي، هاي تحريم ساختار
 تعهـداتش  بـه  ايران اگر. كند مي حفظ را

 .كنـد  مـي  لغو را ها تحريم لغو نكند، عمل
 شـده  متعهـد  مشـخص  طور به 5+1 گروه
  :كه است

 بـه  ايـران  اگـر  مـاه،  شـش  مـدت  به -  1
 تـا  كنـد،  عمل توافق اين حتت تعهداتش

 شـان  سياسـي  هـاي  سيستم تحت كه جايي
 يـي  هسـته  هـاي  تحـريم  باشد پذير امكان

  .نكنند اعمال را جديدي
 فلزات و طال زمينه در ها تحريم برخي -  2

ــا، ــازي بخــش گرانبه ــران خودروس  و اي
 حالــت بـه  را ايـران  پتروشـمي  صـادرات 

 ميليارد 1/5 حدود احتماال و درآورد تعليق
  .دهد قرار ايران اختيار در را درآمد الرد
 بـا  مرتبط تعميرات و ها بازرسي مجوز -  3

 برخـي  بـراي  را ايـران  داخـل  در ايمني
  .بدهد ايراني خاص هوايي خطوط

 در ايـران  نفـت  خريد كه دهد اجازه -  4
 كاهش توجهي قابل نحو به كه فعلي سطح
 درصـد  60 كـه  سطوحي يعني است يافته
  .بماند باقي است يشپ سال دو از كمتر

 عمـل  تعهداتش به ايران كه مدتي در -  5
 ها فروش اين از دالر ميليارد 4/2 كند، مي

 ايـران  بـه  اقسـاط  در كند مي پيدا اجازه
  .يابد انتقال

 دالر ميليـون  400 كـه  دهد مي اجازه -  6
 از دولتـي  تحصيلي هاي كمك صورت به

 موسسـات  بـه  مستقيما ايراني هاي صندوق
 ثالث كشورهاي در شده اختهشن آموزشي
ــال ــد انتق ــا ياب ــه ت  تحصــيلي هــاي هزين

  .شود تسويه ايراني دانشجويان
 انسان تعامالت :دوستانه انسان تعامالت -  7

 آن اجـازه  آمريكا قانون طبق كه دوستانه
 تعامالت. بخشند تسهيل را است  شده داده
 هـاي  تحـريم  از صراحت با دوستانه انسان
 اين تا است شده ادهد قرار مستثني كنگره
 جديـد  منبع گونه هيچ به دسترسي كانال،

. ندهـد  قـرار  ايران اختيار در را درآمدي
 بـه  مربوط تعامالت دوستانه، انسان تعامالت
 دارو، كشــاورزي، كاالهــاي غــذا، خريــد

 مـا  .اسـت  ايران توسط پزشكي ابزارآالت
 هاي هزينه به مربوط معامالت آن بر عالوه

 وجود به كشور از رجخا در كه را پزشكي
 ايـن  مـا . بخشـيم  مـي  تسـهيل  است آمده
 ايـران  مـردم  به رساني نفع براي را كانال
  .كرد خواهيم برقرار

 دالر ميليـارد  7 حـدود  كلـي  طور به -  8
 از كـوچكي  بخش ها تحريم لغو از حاصل
 زمان مدت در ايران كه است هايي هزينه
 در كـه  هـايي  تحـريم  تحت اوليه فاز اين
 دريافـت  مانـد  خواهـد  بـاقي  خود جاي

 اعظـم  بخـش  بـه  دسترسـي . كرد خواهد
 حـدود  كـه  ايـران  خارجي هاي دارايي

 ها تحريم واسطه به است دالر ميليارد 100

  .است محدود يا نيست پذير امكان
 خـام  نفـت  فروش آينده ماه شش در -  9

 هاي تحريم. يابد افزايش تواند نمي ايران
 ايـران  چـه  آن با مقايسه در تنهايي به نفتي
 2011 سـال  در ماهـه  شـش  دوره يك در

 ها تحريم اين شدن اجرايي از پيش يعني
 رفــتن دســت از باعــث آورد، دســت بــه

 ايران توسط درآمد دالر ميليارد 30 حدود
 مـاه  در دالر ميليـارد  5 حدود كه شود مي

 4/2 به دسترسي اجازه ايران اگرچه. است
ــارد ــدهاي از دالر ميلي  را اش نفتــي درآم

 از دالر ميليـارد  15 حدود داشت، اهدخو
 حساب به مدت اين طول در درآمدهايش

 كشـور  از خارج در اش شده مسدود هاي
 انتظار ما خالصه طور به. شد خواهد ريخته
 حساب در ايران پول موجودي كه داريم
 كشـور  از خارج در اش شده مسدود هاي
 نـه  يابـد،  افـزايش  توافـق  اين مفاد تحت
  .كاهش

 فشـار  حفـظ « بـر  تاكيد با 5+1 گروه -  10
 تحـريم  سـاختار  حفظ و ايران به اقتصادي

 اوليـه،  فاز طول در: اند آورده »شان هاي
 عليـه  هايمـان  تحـريم  شـديد  اعمال به ما

 كسـاني  عليه اقدامات اتخاذ جمله از ايران
 هايمــان تحــريم از كننــد مــي ســعي كــه

 ادامـه  بزنند دور را ها آن يا كنند اجتناب
 فروش روي كه هايي تحريم. داد خواهيم

 بـه  چنـان  هـم  گذارند مي تاثير خام نفت
  .آورد خواهند وارد فشار ايران دولت

 تحـريم   رژيـم  ديگر مهم هاي بخش – 11
 از ماننـد،  مـي  بـاقي  خود جاي در ما هاي
 ايـران  مركزي بانك عليه ها تحريم :جمله

 موسسـات  و مهم ايراني بانك 24 حدود و
  ديگر؛ مالي

 قـانون  موجـب  بـه  ثانويـه،  هاي تحريم   
 بي و پاسخگويي ايران، جامع هاي تحريم
 قـوانين  برخي و (CISADA) سازي بهره
 و افـراد  بـا  كـه  هـايي  بانـك  عليـه  ديگر،

 تعامل آمريكا توسط شده تحريم موسسات
  .دارند تجاري

 گسـترده  دامنه كه كساني عليه ها تحريم   
 انـواع  ماننـد  مـالي  خـدمات  ديگر از اي

 و كننـد،  مي ارائه ايران به را بيمه مختلف
 مـالي  سيسـتم  بـه  شـده  محدود دسترسي
 ششصـد  به مربوط هاي تحريم همه آمريكا
 از حمايـت  خـاطر  به كه موسسه و شخص
 ايـران  بالسـتيك  موشك و يي هسته برنامه
 خـود  جـاي  در شـدند،  داده قـرار  هدف
  .ماند خواهد باقي

 هـاي  گـذاري  سـرمايه  عليـه  ها تحريم   
 بخـش  بـه  فني خدمات ارائه و دتدرازم
 خواهـد  باقي خود جاي در ايران انرژي
  .ماند

 در ايـران  نظـامي  برنامـه  عليه ها تحريم   
  .ماند خواهد باقي خود جاي

ــای تحــریم    ــترده ه ــا گس ــه آمریک  علی
 بــاقي خــود جــاي در ايــران بــا تجــارت
 بـه  ايـران  دسترسي جلوي و ماند خواهد
 اقتصـاد  تـرين  بـزرگ  بـا  تعاملي هرگونه
  .گرفت خواهد را جهان

 سازمان امنيت شوراي هاي تحريم همه   
  .ماند خواهد باقي خود جاي در ملل

 بـا  رابطه در ما هدفمند هاي تحريم همه   
 ثبـات  بي نقش تروريسم، از ايران حمايت
 بـد  سابقه و سوريه بحران در ايران كننده
 ديگـر  هاي نگراني ميان در بشرش حقوق

  .ماند خواهد يباق خود جاي در
 شـش  اوليـه  فـاز  در :جامع حل راه يك•

 راه يـك  محتواي درباره 5+1 گروه ماهه،
 اينجـا  تـا . كرد خواهد مذاكره جامع حل

 جـامع  حـل  راه كلي پارامترهاي خطوط
 به كه كند مي ترسيم را ملموسي هاي گام

 كـه  دهـد  مـي  اطمينان المللي بين جامعه
 حصـل  منحصرا ايران يي هسته هاي فعاليت
 حل راه اين با رابطه در. بود خواهد آميز
 حل راه زمينه در توافقي گونه هيچ: جامع
 كـه  زمـاني  تـا  گيـرد،  نمـي  صورت جامع

. شـود  حاصـل  چيز همه زمينه در موافقت
 داد خواهيم تشخيص ما آينده ماه شش در
 كـافي  اطمينـان  ما به كه حلي راه آيا كه

 آميـز  صـلح  ايران يي هسته برنامه كه دهد
 نتواند ايران اگر خير؟ يا دارد وجود ستا

 ايـم  آمـاده  ما كند، رفع را ما هاي نگراني
  .دهيم افزايش را فشار و ها تحريم كه
 سـازي  حـق غنـي  «نه تنها  ،بدين قرار «

  ملزم » ايران«بلكه  ،است شناخته نشده
  6 صفحهدر  
  

 پنج عامل؟
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 3,5اسـت برميـزان اورانيـوم     شده 
ــول  ــد در ط ــد 6درص ــاه نيفزاي . م

ــابر ــان ،اينبنـ كـــري راســـت  جـ
 غنـي  حق توافق اين در: گويد مي

ــازي ــراي س ــران ب ــه اي ــميت ب  رس
 ذخيره ماه 6 در/ است نشده شناخته

/ رسـد  مـي  صفر به ايران درصد 20
  درصد 5 باالي سازي غني توقف

  
اي  نامه روحاني به خامنـه 

اي بـه او را   و پاسخ خامنه
بعنوان دوسند مانـدگار از  
وارونــه ســازي حقيقــت و 

  :كنيم قعيت درج ميوا
  
الرحيم الرحمن اله بسم 

 انقـالب  معظـم  رهبر مبارك محضر
 اسالمي
 دامـت  اي خامنـه  اهللا آيت حضرت
 بركاته
 وافره، تحيات و باسالم

ــداي     ــزرگ خ ــپاس را ب ــي س  م
 هــاي مــاه نخســتين در كــه گــويم
 اميـد،  و تـدبير  دولـت  كـار  شروع

 در توانسـتند  شـما  انقالبي فرزندان
ــذاكراتي ــ مـ ــده، و واردشـ  پيچيـ

 هاي فعاليت در ايران ملت حقانيت
 المللـي  بـين  صحنه در را اي هسته
 گونه به را نخست گام و كنند اثبات

 و اي هسته حقوق كه برند پيش اي
 مـورد  ايـران  ملت سازي غني حق

 و گيرد قرار جهاني قدرتهاي اذعان
 در بعـدي  بلنـد  هاي گام براي راه

 و فنــي هــاي پيشــرفت از حراســت
 .شود گشوده كشور صادياقت
 نشـان  مـذاكرات  ايـن  در توفيق    
 همـه  رعايـت  بـا  تـوان  مي كه داد

 ارائه با نظام، قرمز خطوط و اصول
 ايران ملت مواضع مستدلِ و منطقي

 عمـومي  افكار براي حجت اتمام و
 بـه  نيـز  را بـزرگ  قدرتهاي جهان،

ــرام ــه احت ــوق ب ــت حق ــران مل  اي
 نيـز  را بعـدي  هاي گام و فراخواند

ــير در ــل مسـ ــل و حـ ــايي فصـ  نهـ
 .برداشت استحكام با اختالفات

 عنايات حاصل موفقيت، اين شك بي    
 عاليقــدر رهبــري رهنمودهــاي و حــق
 ايـران  ملـت  دريـغ  بـي  حمايت و نظام
 درايـن  نيـز  نهـايي  توفيـق  و است بوده
 و جنابعالي ارشادات تداوم گرو در مسير

 صـبور  و شـريف  مـردم  ياري و حمايت
 .بود خواهد ايران

 اوليـه،  توافق اين قطعي دستاوردهاي   
 هسـته  حقـوق  شـدن  شناخته رسميت به
 دســتاوردهاي از حراســت و ايــران اي

 بـوده  بـوم  و مرز اين فرزندان اي هسته
ــار در و اســت ــا آن كن ــد توقــف ب  رون
 فشـارهاي  از بخشي ظالمانه، هاي تحريم

 جانبـه  يـك  هـاي  تحريم در غيرقانوني
 آغـاز  تحريم مانساز فروپاشي و برداشته

 ايـران  ابتكـار  ايـن  درنتيجه. است شده
 ايـران،  بـزرگ  ملت استقامت و اسالمي

 رسـيدند  نتيجـه  اين به بزرگ قدرتهاي
 نخواهـد  جايي به راه فشار، و تحريم كه
 اعـالم  آغـاز  از ايران كه همانگونه و برد

 جز راهي توافق، كسب براي بود، كرده
ــرام ــل احت ــذاكره و متقاب ــه م  عزتمندان
 متأسـفانه  كـه  موضـوعي  نـدارد،  وجود
. رسيد آن درك به تأخير با مقابل طرف
 نفـع  بـه  توافـق،  اين حصول ترديد بي
 پيشرفت و صلح و منطقه كشورهاي همه

 بــرد- بــرد رويكــرد راســتاي در جهــاني
 .بود خواهد

 به الهي توفيق اين تبريك با اينجانب    
 هدايت از انقالب، معظم رهبري حضور

 تقدير با و سپاسگزارم بعاليجنا حمايت و
 ملـت  شـائبه  بي هاي پشتيباني از تشكر و

 شهيدان ياد گراميداشت و ايران بزرگ
 در را دولت اين خالصانه عهد اي، هسته

 تجديـد  قدرشـناس  ملت اين به خدمت
 جنابعـالي  خير دعاي استمرار و كنم مي
  .دارم مسئلت را ملت آحاد و
  .حسن روحاني 1392ذرآ3 

  
اي نهپاسخ خام:  

  تعالي بسمه
  جمهور رئيس آقاي جناب

 در ايـد  داشـته  مرقوم آنچه به دستيابي  
 مـذاكرات  هيـات  از تشكر و تقدير خور
 اسـت  اندركاران دست ديگر و اي  هسته

  هوشـمندانه  اقـدامات   پايـه  توانـد  مي و
 و الهـي  فضـل  شك بي. گيرد قرار بعدي
 ايـن  عامـل  ايـران  ملـت  پشتيباني و دعا

 خواهـد  نيـز  آينـده  در و هبود موفقيت
 زيـاده  برابـر  در ايستادگي. اهللا انشاء بود

 خـطّ  شـاخص  بايـد  همواره ها خواهي
 بخــش ايــن مســئوالن حركــت مســتقيم
  .اهللا انشاء بود خواهد چنين و باشد،

  اي خامنه علي سيد 92/آذر/3
  مري كه آمبادله شتاب زده نامه ميان

اي است و مأموري كـه روحـاني    خامنه
هـا   هدفي جز بستن زبانهـا و قلـم   ،است

نها كه مواد قبلي تـوافقي  آ. است  نداشته
كه قرار بود در دور دوم امضـاء شـود و   

ــه و ر ــا تهي ــا آن ژحكومــت امريك ــم ب ي
موافقت كرده بـود را بـدتر از قـرارداد    

ــركمن ــد چــاي مــي ت ــه  ،خواندن چگون
تواننـد ايـن تسـليم نامـه را بـدتر از       مي

  ؟چاي ندانند قرارداد تركمن
  
يم در حكومت احمدي ژچرا ر ٭

نژاد فرصت حل مشـكل اتمـي را   
  :سوزاند؟

  
 اي از ايـن نـوع در دور    نامه موافقت

دوم رياســت جمهــوري احمــدي نــژاد 
احمدي نـژاد نيـز   . يدآ توانست بعمل مي

مادگي آكوشيد و چند نوبت هم اعالن 
اما دسـتگاه  . كرد براي مذاكره با امريكا

نچـه بـه پرونـده    آدر  ،واليت فقيه از او
چـرا  . خلع يد كرد ،شد اتمي مربوط مي

نبايــد كــار در آن حكومــت بــه انجــام 
رسيد؟ زيرا تـاريخ مصـرف احمـدي     مي

هرگاه در حكومـت  . بود نژاد پايان يافته
 ،شـد  اي امضـاء مـي   او چنين تسليم نامه

شـد و   بدتر از قبول قطعنامـه تلقـي مـي   
اي صادر كنـد   اي ناگزير بود بيانيه خامنه

حـال  . كشـد  بگويد جام زهر را سرمي و
 ،كه تـن دادن بـه ايـن تسـليم نامـه      اين

ايـن   ،»تـدبير و اميـد  «توسط حكومـت  
دهد كه شكست مفتضـحانه   امكان را مي

را پيروزي جلوه دهد و مردمـي كـه از   
خـود را راضـي    ،انـد  هستي ساقط شـده 

ازهرجــاي ضــرر برگــردي «كننــد كــه 
ه و به يـاد نيـز نياورنـد كـ    » شود نفع مي

واردكننــدگان ضــرر درخــور مجــازات 
و باز بياد نياورنـد كـه ايـران در    . هستند

مـالي اسـت و    –اختيار مافياهاي نظامي 
. خورد و برد ثروتهاي ملـي ادامـه دارد  

  .باج دادنها نيز ادامه دارند
ـــالب اســـالمی ، انحســـين موســـوي :انق

کســـــی کـــــه بهنگـــــام وقـــــوع جنايـــــت در 
رســــتوارن ميکونــــوس، ســــفير رژيــــم در 

دليـــــــل  ۲۵ای،  بـــــــود، در نوشـــــــته بـــــــن
کــه ايــران قصــد   ايــن کنــد بــر اقامــه می

او . توليـــــــــــد بمـــــــــــب اتمـــــــــــی را نـــــــــــدارد
ـــــم و کشـــــورهای  ديپلماســـــی را کـــــه رژي

ــــــــــــاتالق  ۵+۱ ــــــــــــدان مشــــــــــــغولند را ب ب
نامد و راهکـار بيـرون رفـتن از آن  می

ای  کـه خامنـه حـال اين. کنـد را ارائه می
و رژيـــــم او، اتحـــــادی گســـــترده برضـــــد 

سرنوشـــــت  ،کـــــه نـــــدا د آوردهايـــــران پديـــــ
ولـو توافـق کامـل  ،گفتگوها هرچه شود

هسـتی ايـران چنـگ  بر ،يدآ نيز بعمل 
  :اندازد انداخته است و می

  
ــه فرانســه گویــای  روّی
ــــدایش اتحــــادی  پی

اسـت » ایران«برضد 
ــــا  ــــاض ت ــــه از ری ک
ـــــن  واشـــــنگتن دام

  :است گسترده 
  
  

در  :کنــد الوروف فــاش می
امریکـــا  ،خـــرین لحظـــهآ

را تغییـر داد و طرح خـود 
خواســتهای فرانســه را در 

   :کند ن لحاظ میآ
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  :است
فــاش  ،وزيــر خارجــه روســيه ،الوروف •

كند چرا معاملـه بـر سـر برنامـه اتمـي        مي
ايـران  . سر نگرفـت  ،خرآدر لحظه  ،ايران

اما فرانسه مانع شـد و  . ه بودطرح را پذيرفت
  .اسرائيل به اين كار وادارش كرد

ــوامبر 14در      ــيار  ،ن الوروف واقعيــت بس
دهـد   مهمي را فاش كرد كه توضـيح مـي  

اي كــه  در لحظــه ،نــوژچــرا گفتگوهــاي 
. ناكام شدند ،بايد به توافق ميانجاميدند مي

امريكا متني را كه تهيه كرده بود  :او گفت
ضاهاي فرانسه منظـور شـده   تقا ،نآدر  ،و

عضو ديگر  5در اختيار  ،براي تصويب ،بود
كـار در   اين. قرارداد 1+5عضو كشورهاي 

نـو  ژاي انجام شد كه ما قصد ترك  لحظه
  .را داشتيم

هيچيـك از وسـائل    ،به ايـن امـر مهـم    •
ــد  ــي نپرداختن ــاط جمع در  ،الوروف. ارتب

ــاهره  ــود در ق ــاتي خ ــرانس مطبوع  ،كنف
ــاش  ــاتي را ف ــيح  جزئي ــه توض ــت ك گف

دهنـد چـرا هيـأت نماينـدگي ايـران       مي
ــا هيأتهــاي  بــدون ايــن كــه تــوافقي را ب

نو ژ ،امضاء كند 1+5نمايندگي كشورهاي 
  . است را ترك گفته

بايد سپاسگزار صداي روسيه باشـيم كـه       
الوروف توضـيح  . سخنان او را انتشـار داد 

در  ،دهد كه بخالف دوره هاي پيشـين  مي
طرح  1+5كشورهاي  ،گوهااين دور از گفت

 ،نآبه جاي . مشتركي را تهيه نكرده بودند
طرح را امريكا تهيه كـرده بـود و پيشـنهاد    

موافقت ايـران را   احتماالً ،اين طرح. كرد
الوروف تصــديق . بــود  وردهآبدســت 

كند كه امريكا با ايران برروي متني كه  مي
توافق كـرده   ،شد بايد موضوع گفتگو مي

  .بودند
غـاز  آكند كـه پـيش از    و تصديق ميا     

امريكا با روسيه و نيز چهار كشور  ،گفتگوها
) لمان و انگلسـتان آچين و فرانسه و (ديگر 

از طـرح حمايـت    ما قويـاً . بود شور كرده 
ن را آاگـر همـه اعضـاء نيـز     . كـرديم  مي

توافــق بــه امضــاء  ،كردنــد تصــويب مــي
مرحلـه اول بـا    ،صـورت  در اين. رسيد مي

گشـت   شد و راه باز مـي  مي موفقيت طي
  . براي توافق نهائي

فـاش   ،براي اولـين بـار   ،الوروف ،سپس •
كند كه هيأت نمايندگي امريكا متني را  مي

توافـق   ،بـا ايـران   ،نآتغيير داد كه برسـر  
بخاطر اصرار فرانسـه بـود كـه    . كرده بود

كـار را بـدون    اين. امريكا متن را تغيير داد

ناگهـان مـتن    .شور بـا روسـيه انجـام داد   
ن خبـر  آاي را پذيرفت كه ما از  اصالحيه
ــتيم ــه در . نداش ــي ك ــتهاي آمتن ن خواس

خــرين آدر  ،بودنــد  فرانســه لحــاظ شــده
نـو  ژوقتي ما درجنـاح حركـت از    ،لحظه
ميان هيأتهـاي نماينـدگي توزيـع     ،بوديم
  . شد
هيأت نمايندگي روسـيه مجبـور شـد          

ــا    ــت و ي ــاره موافق ــريعي درب ــميم س تص
نكـه از ميـزان   آلفت با طرح بگيرد بي مخا

ارزيــابي  ،تــأثيرش بــر شكســت گفتگوهــا
ــته ــل بايس ــاه اول. وردآ  اي را بعم  ،در نگ

هيأت نمايندگي روسـيه مسـئله مهمـي در    
  .اصالحيه پيشنهادي مشاهده نكرد

كنـد كـه    الوروف روشن مي ،قرار بدين •
اسـت و هيـأت    طرح در حال امضاء بوده 

ون شور بـا هيأتهـاي   بد ،نمايندگي امريكا
ديگر و بدون شـور بـا هيـأت نماينـدگي     

ن لحـاظ  آخواستهاي فرانسه را در  ،ايران
كند كه امريكـا   او تصريح مي. است  كرده

خواست از كشورهاي  در تنگناي زمان مي
اصـالح  «بـا طـرح    1+5ديگر عضو گـروه  

 ،كه تند و درشت زبان نيز شده بود» شده
كـائي نـرم   ولو طرح را نويسندگان امري - 

اين كار امريكا يك .موافقت بگيرد - كردند
طبيعي است كه متن . گاف ديپلماتيك بود

بايد محتـوا داشـته باشـد و بـه زبـاني       مي
نوشته شود كه همه اعضـاي گـروه و نيـز    

  .  ن موافقت كنندآايران بتوانند با 
جزئياتي كه الوروف فـاش سـاخت بـر     •

در كنفـــرانس  ،ســـخنان جـــون كـــري
 :افكننـد  پرتو مي ،و در ابوظبيمطبوعاتي ا

ما . كشور در باره طرح متحدند 6او گفت 
طرحي . روز شنبه بر سر طرح متحد شديم

مـورد   ،كه ما به ايرانيـان پيشـنهاد كـرديم   
. واقع شده بود 1+5موافقت اعضاي گروه 

همــه متقاعــد بودنــد كــه طــرح پيشــنهاد 
  . است اي  منصفانه

ه كـه  كري هيچ توضيحي در اين بـار       
 5 ،)نـوامبر  9(در چه سـاعت از روز شـنبه   

 ،و نيـز . هيأت ديگر با طرح موافقت كردند
اين واقعيت را نيز بـاز نشـناخت كـه ايـن     

همان نبود كه با هيـأت نماينـدگي    ،طرح
اينـك  . بـود   ايران برسرش توافق كـرده 

ن آگويد هيأتهاي ديگر وقت  الوروف مي
رسر را نداشتند كه متن جديد را مطالعه و ب
بـا   ،تغييرهـاي داده شـده درمـتن پيشـين    

  .يكديگر بحث كنند
 ،نكه تغييرهاي انجـام شـده در مـتن   آبا  •

وزيرخارجـه   ،ظريـف  ،هنوز يك سر است
گويد مواردي كه در مـتن وارد   ايران مي

ن را بيش از انـدازه از مـتن   آ ،شده بودند
بسيار دور  ،مورد توافق ميان ايران و امريكا

مـده بـيش از   آاي بعمل تغييره. كرده بود
شنبه  5مده در روز آنيمي از توافق  بعمل 

  .  كردند را نقض و لغو مي
ــئله      ــابيوس   دو مس ــوران ف ــه ل  ،اي ك

 ،وردآخـود برزبـان    ،وزيرخارجه فرانسـه 
ب آكتـور  آيكي متوقف كردن سـاخت ر 

 20سنگين اراك بود و ديگـري اورانيـوم   
  درصدي كه ايران توليد و ذخيـره كـرده  

نـوامبر   CNN  )7بنابر اطالعـي كـه  . است
از دو مقام حكومت اوباما اخذ ) شب هنگام
توافقي كه پيش از روز شـنبه   :كرده است

خواسـت   از ايـران مـي   ،بـود   مدهآبعمل 
امـا  . كتور اتمـي اراك را فعـال نكنـد   آر

ن را آعمليات سـاخت   گفت كه فوراً نمي
  .  متوقف كند

 ،شـد در متن دوم كه در روز شنبه تهيه  •
 ،»فعاليـت «فعـل   ،كتور اراكآدر مورد ر

وردن آجاي خود را بـه حـال تعليـق در   
فرانسه . كتور دادآتمامي عمليات ساخت ر

 ،عمل كرد و اين تغيير ،به خواست اسرائيل
در مورد . توافق امريكا با ايران را برهم زد

درصـد ايـران نيـز در     20ذخيره اورانيوم 
ايـن   وجـود . شنبه توافق شده بود  5عصر 

اورانيــوم اوبامــا و حكومــت او را نگــران 
امكان توليد بمب  ،در نظر ،ساخت زيرا مي

 ،با وجـود ايـن  . دهد اتمي را به ايران مي
مــتن  ،درز داد CNNبنـابر اطالعـي كـه     
خواست ايـن اورانيـوم    اولي از ايران مي

. كنـد » تر اين ذخيره را غير قابل استفاده«
ن را آاد د اين توافق به ايران امكـان مـي  

يا  ،كتور پزشكي تهرانآبه سوخت براي ر
ــور ديگــري كــه درآر ــده ســاخته آكت ين

خرين گزارش آبنا بر. تبديل كند ،شود مي
 420ايران  ،ي اتميژالمللي انر انس بينآژ

درجه توليـد كـرده    20كيلوگرم اورانيوم 
نيمي از اورانيوم الزم بـراي توليـد   . است

. درجـه غنـي گـرد    90بمب اتمي اگر تـا  
بــه ســوخت تبــديل    ،مقــداري از آن

بنا بر طرح اوليه مـورد توافـق   . است شده
كيلـوگرم   197مـي بايـد    ،امريكا و ايـران 

شد و كمتـر از   ديگر به سوخت تبديل مي
و اسرائيل . ماند كيلو ذخيره باقي نمي 100

كيلـو كـافي بـراي     250مدعي است كـه  
 ،با اجراي توافـق . توليد بمب اتمي است

 ،بـا تغييـر مـتن   . شـد  جه ميادعايش بي و
بايد اين اورانيـوم را غيـر قابـل     ايران مي

بـه خـارج از    ،به سخن ديگر. استفاده كند
قصد فابيوس نيز همـين  . ايران صادر كند

نتيجه ايـن كـه توافـق بـرهم     . است بوده 
  .خورد مي
كه موادي كه در پايـان   تر اين امر مهم     

ــي ــا م ــا   گفتگوه ــوع گفتگوه ــد موض باي
ــه اول ،ندشــد مــي وارد طــرح  ،در مرحل

بــدون  ،شــدند و از ايــران خواســته شــد
با مـتن جديـد    ،ها لغو شوند كه تحريم اين

عبـور از خـط قرمـز بـود و     . موافقت كند
توانسـت مـتن    هيأت نمايندگي ايران نمي

  .جديد را امضاء كند
از تغييرهــا كــه در زبــان بكــار رفتــه در  •

يكـي   ،مدنـد آانشاي مـتن جديـد بعمـل    
شود كه حـق بـر غنـي سـازي      وط ميمرب

فرمول شگفتي  ،كري در ابوظبي. اورانيوم
براي سخن گفـتن از ايـن تغييـر بكـاربرد     

قـراردادن منـع گسـترش    « :وقتي گفـت 
اي حق غني سازي اورانيوم را  سالح هسته

بـا ايـن   . »اسـت   به هيچ كشـوري نـداده  
او خواسـت   ،بطور مسـتقيم  ،بار اين ،سخن

  . ا بدست بياوردرضايت خاطر اسرائيل ر
حكومت اوباما  ،نوامبر 20در گفتگوهاي  •

يا به توافق اولي آبايد تصميم بگيرد كه  مي
گـردد و يـا طـرح دوم را     با ايران بـازمي 

ايـن   ،درصـورت دوم . كنـد  دستمايه مـي 
بـا يكچنـد از    ،حكومت عـالوه بـر ايـران   

در . شـود  نيز روبرو مـي  1+5اعضاي گروه 
يـا  آشود كـه   يدور سوم گفتگوها معلوم م

حكومت اوباما مصمم به دسـت يـافتن بـه    
  .یاخیر توافق با ايران هست

واقعيتهائی که الوروف  :انقالب اسالمی
اســــــت، جــــــا بــــــرای ترديــــــد   فــــــاش کــــــرده

اســـت در دور   کـــه بنـــا نبـــوده گـــذارد نمی
کـــه  چـــرا. دوم تـــوافقی بـــه امضـــاء برســـد

ــــود،  هرگــــاه قــــرار بــــر امضــــای توافــــق ب
فقتهـــا را تحصـــيل موا ،امريکـــا پيشـــاپيش

مــتن دوم، روزجمعــه  ،کم دســت. کــرد می
و نـــه در پايـــان روز شـــنبه، در اختيـــار 

و اگــــر توافــــق . گرفــــت می هيأتهــــا قــــرار
اسـت امضـاء شـود، باتوجـه   توانسته نمی

بـــه ايـــن امـــر کـــه امضـــای آن مـــوفقيتی 
از بــــــود بــــــرای اوبامــــــا و حکومــــــت او، 

بخـــاطر وجـــود اتحـــاد نيرومنـــدی  ،جملـــه
شــنگتن تــا ريــاض دامــن اســت کــه از وا

    :است  گسترده
ـــه   ـــد  محافظ کاران جدی

درکــــــار جلــــــوگیری از 
    :معامله با ایرانند

  نـوامبر   19مقاله را پل پيالر نوشته و در
غـاز دور سـوم   آيكي روز پـيش از   ،2013

  :است گفتگوها انتشار داده
 ،در واشـنگتن  ،محافظه كـاران جديـد   •

ـ    توانند مـي  هركار كه مي ان كننـد تـا امك
توافق با ايران را برسر برنامـه اتمـي ايـن    

تا كه كار به جنگ . از ميان بردارند ،كشور
  .ديگري در خاورميانه بيانجامد

  
ــران   • ــا اي ــان كــه در كــار توافــق ب اين

اسـتداللهاي ظـاهر    ،كننـد  كارشكني مـي 
كننـد كـه ولـو مرتـب از      فريب اقامه مي

پـيش از  . شـوند  تكرار مـي  ،افتند اعتبار مي
بــات رياســت جمهــوري ايــران كــه انتخا

يـم  ژر :گفتنـد  مـي  ،گفتگوئي دركار نبـود 
خواهـد بـا غـرب روابـط      نمي ايران واقعاً

  زيرا انزوا عنصري مهم . عادي داشته باشد
  
  7 صفحهدر  
  

 پنج عامل؟
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پندارد عامل  يم ميژاز عناصري است كه ر
  .بقايش هستند

ــه      ــي  محافظ ــد م ــاران جدي ــد  ك گفتن
اشته باشـند  هراندازه مردم ايران فرصت د

 ،ترين بخش دنيـا  براي تعامل با روشن بين
تواند خود را مدافع ملـت   يم كمتر ميژر

و هرانـدازه مـردم   . بخوانـد  ،در محاصره
عادي ايران كمتر حاضر بـه تحمـل ايـن    

نا امني و نا ايمني مالها بيشـتر   ،يم باشندژر
  .شود مي

ــالمي ــالب اس ــتدالل   :انق ــن اس ــاه اي هرگ
ــد ازمحافظــه ــاران جدي ــوب  ك ــد، مقل باش

ــه ره   ــت ك ــتداللي اس ــه از   اس آورد تجرب
انقالب تا امـروز اسـت و بنـابرآن، امريكـا     
محور سياسـت داخلـي و خـارجي رژيـم     

هرگاه رابطه با امريكا عـادي شـود،   . است
تا اين . دهد رژيم اين محور را از دست مي

زمان، امريكا نيز از محور شدن در سياست 
. اسـت   داخلي و خارجي رژيم سود جسته

اما عادي شدن رابطه رژيـم وسـيله توجيـه    
ــتري و   ــاد و جنايـــت و خيانـــت گسـ فسـ

ــي ــايتي بهــت ب آور خــود را از دســت  كف
 ايـن  مردم ايران، با اطمينـان از . خواهد داد

ــد     ــور را تهدي ــري كش ــرون خط ــه از بي ك
پــي اســتقرار جمهــوري    كنــد، در نمــي

  .    دشون شهروندان مي
ياسـت  و حاال كه حسـن روحـاني بـه ر    •

 ،يـم و او ژاست و رهبر ر جمهوري رسيده 
اند كـه   نشان داده ،با زدودن هرگونه شك

براستي خواهان به نتيجه رسيدن گفتگوها 
ديگر  ،و يافتن بهترين رابطه با غرب هستند

استدالل باال از زبان محافظه كاران شنيده 
گويند ممكن اسـت بـا    حاال مي. شوند نمي

ن تـوافقي  آيـن  ايران به توافق رسيد اما ا
  .نيست كه بتوان خوبش خواند

بايـــد يـــک  پـــيالر می: انقـــالب اســـالمی
ای  کــرد و ســخنان خامنــه روز صــبر می

يافــت  شــنيد و درمی نــوامبر می ۲۰را در
ـــــد  کـــــه دســـــتيار اول محافظـــــه کاران جدي

بــرای اتحــاد رژيــم . رژيــم اســت» رهبــر«
شـــيخهای شـــيخ نشـــين هـــای  ســـعودی و

نســــــه و خلــــــيج فــــــارس و اســــــرائيل و فرا
محافظــه کــاران جديــد، آســان تــرين کــار 
ـــدام بـــه عملـــی تحريـــک آميـــز اســـت . اق

ای و دســتياران او کــه  بالدرنــگ، خامنــه
کفــايتی هســتند، واکــنش مطلــوب  نمــاد بی

کـــه شـــد و  چنان. کننـــد آنهـــا را ابـــراز می
آويزی شـــــد بـــــرای انجـــــام نگـــــرفتن  دســـــت

  .سوم گفتگوها نيزدور توافق در 
ـــه اســـتداللها گو مـــا فـــراوان از این • ن

نچـه بـه توافـق اوليـه     آامـا در . شنويم مي
 ،شود كه نزديك به انجـام بـود   مربوط مي

نچه از گفتگوها آبنابر ،علت انجام نگرفتنش
در ازاي تحديـد   ،اسـت  كه علنـي شـده   

غـرب   ،سختگيرانه فعاليتهاي اتمـي ايـران  
  حاضربه لغو بخش اندكي از تحريمها بوده

ورزد كه  رار ميبنيامين نتان ياهو اص. است
توانـد بكـار    درجه ايـران مـي  20اورانيوم 

دليـل او فاقـد   . ساختن بمب اتمـي بـرود  
سبب شد  ،باوجود اين. قوت و اعتبار است

. كه طرح اوليه به امضاي دو طـرف نرسـد  
نها كه دركار شدند تاكه مانع از امضـاي  آ

ــران  ،طــرح شــوند امتيازهــائي را كــه اي
رنقطه ضعف ناچيز جلوه دادند و ه ،داد مي

ــد    ــران يافتن ــالمي اي ــوري اس  ،در جمه
نتان ياهو صفتي نمانـد  . ويز كردندآ دست
يـم قـرون   ژر :يم و ايـران ندهـد  ژكه به ر

و متجــاوز بــه  تاريــك انــديش ،وســطائي
     ...حقوق اقليتهاي ديني و

نهــائي كــه از نتــان يــاهو آ ،در امريكــا     
يـم ايـران را مـتهم    ژر ،كننـد  حمايت مي

حقــوق انســان را رعايــت كننــد كــه  مــي
از  ،كند و نسبت به اديـان و مـذاهب   نمي

. رفتـار تبعـيض آميـز دارد    ،جمله با بهائيان
خواهد بر منطقه  هژموني طلب است و مي

نبايد گذاشت ايـن   ،بنابراين. سلطه بجويد
بـراي  . اي دست بيابد يم به سالح هستهژر

اي پرهيز كرد كـه   بايد از مصالحه ،كار اين
ت يــافتن ايــران بــه ســالح مــانع از دســ

  .شود اي نمي هسته
رونـد و هـر روز    اين استداللها بكار مي     

 5بيشتر از روز پيش تا مگر حكومت اوباما و 
را  1+5كشور ديگري كه گروه كشورهاي 

دهند نتوانند با ايران به توافقي  تشكيل مي
هرچنـد محافظـه كـاران جديـد     . برسند
 گويند خواهان يـك مصـالحه خـوب    مي

كنـد كـه    نها معلـوم مـي  آهستند اما عمل 
ــد و مــي مــي كوشــند كــه هــيچ  خواهن

  .اي انجام نگيرد مصالحه

ما بايد به بررسي اسـتدالل   ،خاطر بدين •
يعنــي . ن بپــردازيمآقــديمي و ايجابــات 

ببينيم تعامل بـاغرب چـه اثـري بـر نظـام      
بنـابر   ،اگـر . سياسي مستقر در ايـران دارد 

ترسـند كـه   ن بآرهبـران ايـران از   ،فرض
شود باب تجارت  اي سبب مي توافق هسته

و ديگر تعاملها با غرب باز شود و ايـن امـر   
يا اگر ايـن  آ ،كند يم را متزلزل ميژپايه ر

مـا نبايـد    ،رهبران خواستار مصالحه شدند
يـم مغتـنم   ژفرصت را بخاطر اثـرش بـر ر  

  بشماريم؟
معتبـر   ،الجملـه  فـي  ،استدالل قـديمي      

سخت سران در تهـران   زيرا احتماالً. است
مصالحه با غـرب را بـراي موقعيـت خـود     

دانند به اين دليل نيز بـا انجـام    زيانمند مي
رهبر  ،بدون شك. كنند توافق مخالفت مي

. يم و ديگراني همين فكر را درسر دارندژر
امــا اينــان و رئــيس جمهــوري جديــد و 

يم در گرو ژدانند كه بقاي ر همكارانش مي
ادي كشور است و اين بهبود وضعيت اقتص

بهبود نيز درگرو عـادي كـردن رابطـه بـا     
مسلم است كه براي حل  ،پس. غرب است

ثار ثـانوي و ثـالثي   آتن به  ،مسائل كنوني
  .دهند مي

ــالثيآ پــي • ــانوني و ث درجــا و  ،مــدها ث
چنين نيست كـه  . دهند روي نمي ،ناگهان

ملتـي از   ،به محض امضاي مصالحه اتمـي 
گـاه  آ ،گـذرد  مـي  ن سوي دنياآنچه در آ

چنان كه نتان يـاهو تبليـغ    نآايران . شود
. كند يك كشور قرون وسطائي نيسـت  مي

چنان نيسـت كـه جوانـان ايـران نتواننـد      
 ،امـا در دراز مـدت  . شلوار جـين بپوشـند  

اثرات عادي شـدن رابطـه بـا غـرب بسـا      
 ،ورد كه رامي خوريآ وضعيتي را ببار مي
  :دكن توصيف مي ،روزنامه نگار لبناني

در  ،همانطور كـه توافقنامـه هلسـينكي        
به خشـونت زدائـي كمـك     ،1970اواسط 
يـم  ژسال بعد سبب فروپاشـي ر  15كرد و 

 ،اش شـد  يم تحت سـلطه ژر 15شوروي و 
عادي شدن رابطه ايران با دنياي خـارج و  
نزديك شدن ايران با عربها و غرب شرائط 

ورد كه آ الزم را در درون ايران پديد مي
جتناب ناپـذير سـبب تغييـر دولـت     بطور ا
گردد و راه را بر تحـول   يك ميژايدئولو

ــان    ــت ايراني ــه اكثري ــران ك ــاريخي اي ت
  .كند نند باز ميآخواهان 

مــن بــر ايــن نظــرم كــه رشــد جانانــه  •
ــا     ــمانه ب ــط خص ــود رواب ــادي و نب اقتص

به نيروهاي عمل گـرا و   ،كشورهاي بيگانه
و دهد قوت بگيرند  ليبرال ايران امكان مي

يم ژاز سخت سران ر ،سال 7تا  5بسا ظرف 
نهـا بـر دولـت    آخلع يد كنند و به سـلطه  

  .پايان بخشند
يـم  ژاي كـه از عمـر ر   درطول سه دهه     

ايـران   ،نيـز  ،گـذرد  جمهوري اسالمي مي
همه اين تحول . تحول مهمي كرده است

ن در آبيشترين . است در يك جهت نبوده 
ـ آاست كـه مـا     جهتي بوده وب ن را مطل

بخشي از ايـن تحـول مـديون    . دانيم مي
  در زمـاني كـه سـپري شـده    . زمان است

يم انقالبي كه نگـران بقـاي   ژيك ر ،است
و همه دولتها را ضـد و دشـمن     خود بوده
  است به اين نتيجه رسيده  انگاشته خود مي

  .است كه چنين نبود و چنين نيست
بخشي از تحول نيز از رهگذر سـروكار       

و بخشـي  . خواستهاي مردم استداشتن با 
 ،گاهي از رفتارهائي است كهآهم حاصل 

ــان ــطح جه ــورداري از  ،در س ــار برخ بك
همكاري ديگـران و حفـظ منـافع ايـران     

كـار   ينـد و رفتارهـائي كـه بـه ايـن     آ مي
اي  بايد با ايران رويه مي ،بنابراين. يندآ نمي

را درپيش گرفت كـه بـه تحـولي شـتاب     
ـ   . دهـد  يببخشد كه خوري توضـيحش م

ن راه و روشي كـه برانگيزنـده   آاست  اين
. تغيير سياسي و اجتماعي در ايـران اسـت  

اين فكر كه تشديد فشار بـر ايـران سـبب    
شـود ايرانيـان زيـر فشـار بـه عصـيان        مي

بنابر نظـر  . هيچ از وهم كم ندارد ،برخيزند
ــوپ ــات  ،ســنجي كــه گل ــيش از انتخاب پ
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 13داننـد و تنهـا    تحريمها برضد خود مـي 
شناسند  يم ايران را مقصر ميژنها رآدرصد 

درصد اروپاي  6درصد اسرائيل را و  9و ( 
  ) درصد سازمان ملل متحد را 6غربي را و 

نهـا كـه در علـن و يـا در نهـان      آپس      
ـ  ،خواستار تغيير نظم سياسي در ايراننـد  ه ب
بايـد   ،دليل فراهم شدن شرائط تحول نيز

از گفتگوهاي جاري برسر پرونـده اتمـي   
    .ايران حمايت كنند
ــــد  محافظــــه کاران جدی

ــد کــه  ــان امیدوارن همچن
ـــران  ـــا و ای ـــه امریک رابط

    :خصمانه بماند
ــه را روبــرت پــاري     ــوامبر  13در  ،مقال ن

انتشار داده و واجـد اطالعـات زيـر     2013
  :است

كـاران   ا و سعوديها و محافظهه اسرائيلي •
جديد امريكائي بس خوشحالند كه طـرح  

نها همچنـان  آ. توافق اوليه به امضاء نرسيد
كوشند تا توافقي انجام نگيـرد تـا كـه     مي

  :جنگ با ايران اجتناب ناپذيرگردد
ــه • ــائي از   محافظ ــد امريك ــاران جدي ك

كه فرانسه نقش البي اتحاد سـعوديها و   اين
كرده و مـانع از تصـويب   اسرائيل را بازي 
از ديد . بس شادند ،است  طرح توافق شده

حـل نظـامي    نهم راهآحل يكي و  راه ،نهاآ
دانند و تقال  پس هر توافقي را بد مي. است
  .كنند انجام نگيرد مي
گوينـد   كاران جديد مي محافظه ،البته      

. ميـز هسـتيم  آحل مسالمت  ما خواهان راه
كامل همراه بـا   خواهند تسليم نچه ميآاما 

كس ابله نيسـت   اما هيچ. تحقير ايران است
دانند كه مانور فرانسه از اميد بـه   و همه مي

ميـز مشـكل اتمـي ايـران     آحل مسـالمت  
كاهد و بحـران را تشـديد و زمينـه را     مي
  .كند ماده جنگ ميآ
محافظه كاران سخت بور شدند وقتـي   •

يم بـه  ژپرزيدنت اوباما حاضر نشد تهديد ر
را عملي و دست به جنگ با سوريه  سوريه
اي  احتمال انجام مصالحه ،نآپس از. بزند

بين المللي كه برنامه اتمي ايران را تحـت  
نها آ ،مهار كامل قراردهد ولي متوقف نكند

  . را سخت نگران كرد
وقتي توافق امريكا و ايران  ،ترتيب بدين    

مد و قرار بـر امضـاي توافـق نامـه     آبعمل 
 ،شـد  1+5عضـو گـروه    توسط كشورهاي

به حاميان  ،نخست وزير اسرائيل ،نتان ياهو
خود در امريكا فراخوان داد تاكـه دسـت   
بكار شوند و استراتژي ديپلماتيك اوبامـا را  

زمان دولت سعوديها كه به  هم. ناكام كنند
اسـت بقصـد وادار    اسرائيل ملحـق شـده  

كردن حكومت امريكا به اتخـاذ  سياسـتي   
ــوري   ــد سـ ــمانه برضـ ــرانخصـ  ،ه و ايـ

ور با فرانسه امضاء كـرد  آقراردادهاي سود
  .تا مگر اقتصاد فرانسه توان بگيرد

يكـي   :اوباما خود را ميان دو فشار يافت •
ــرودالر   ــري پت ــرائيل و ديگ ــاي اس . البيه

با مخالفت  ،توافق اوليه با ايران ،سان بدين
  .سختي روبرو شد

 ،وزير خارجـه  ،اوباما مشكل جون كري    
داشت كه رفتار و گفتاري مبهم دارد را نيز 

اين رفتار و گفتـار را از سـنا بـه     ،و از قرار
امـا  گفتـار   . اسـت  ورده آوزارت خارجه 
توانـد سـر راسـت     كه نمـي  مبهم او و اين

 ،باشـد  سخن بگويد و رفتاري مصمم داشته 
المللـي را شـگفت زده كـرده     ناظران بين

  .است 
كري با همـان زبـان حـالي كـرد كـه       •
وزير خارجه فرانسه  ،گونه لوران فابيوسچ

اصرار ورزيد كه در طـرح مـورد توافـق    
نقـدر مهـم   آامريكا با ايران تجديد نظري 

ــل ــد  آ بعم ــان نتوانن ــه ايراني ــد ك ن را آي
كه بـه جـاي سـرزنش     طرفه اين. بپذيرند

كري ايرانيها را مسبب امضاء نشدن  ،فرانسه
 ،از قــرار. طــرح خوانــد و ســرزنش كــرد

ــي از شــدت تــنش ميــان    خواســت م
كـري  . بكاهـد  1+5كشورهاي عضو گروه 

گويد فرانسه پيشـنهاد نهـائي را امضـاء     مي
ميان ما وحدت بود اما ايران حاضـر  . كرد

اين قول او سـبب شـد كـه    . به امضاء نشد
 6ظريف توضيح بدهد كه طرح امريكـا را  

وزيـر خارجـه    ،نوامبر 7شنبه  5بعد از ظهر 
دقيقـه   45و  5تـا  فرانسه زير سئوال بـرد و  

   . مانع از انجام توافق شد ،عصر شنبه
فرانسه بيشـترين   ،1+5ازميان كشورهاي  •

و  ،همسازي را با اتحاد سعوديها و اسـرائيل 
بيشترين حساسـيت را بخصـوص پولهـاي    

رابطه بازرگـاني بـا   . داد نشان مي ،عربستان
كشورهاي ثروتمند امريكا و چين و روسيه 

ين نيسـت منـافعي را در   مانع از ا ،لمانآو 
. تـوان جسـت   جاي ديگـري از دنيـا مـي   

تجارت با عربستان سعودي منفعتـي اسـت   
از رهگذر مانع تراشـي دركـار    ،كه فرانسه

  .جويد مي ،حل مسئله اتمي ايران
فرانســه درهمــان حــال كــه در قبــال      

ــزرگ ــه انگلســتان ،قــدرتهاي ب  ،نســبت ب
تر اسـت امـا بخـاطر وضـعيت بـد       مستقل
تعهــد . ســيب پــذيرتر اســتآ ،ياقتصــاد

سعوديها به دادن پول و خريدن كردن از 
اثري جدي بر  ،ولو نه چندان زياد ،فرانسه

 ،از ايـن رو . رفتار حكومـت فرانسـه دارد  
را  1+5فرانســه حلقــه ضــعيف كشــورهاي 

  .  دهد تشكيل مي
وزيـر   ،ان ايـو لودريـان  ژ ،در ماه اكتبر    

د ميليــار 1,5يــك توافــق  ،دفــاع فرانســه
دالري با عربستان امضاء براي تعميـر و بـه   

در . كشتي جنگـي عربسـتان   6روز كردن 
متحـد   ،امـارات متحـده عربـي    ،وئيهژماه 

قراردادي با فرانسه بـراي   ،دولت سعودي
ميليـون   913خريد دو قمر نظامي به مبلغ 

ور ديگـري  آمعامله سـود . دالر امضاء كرد
براي فروش اسلحه بـه دولـت سـعودي و    

موضوع گفتگو  ،ش در خليج فارسمتحدان
ســعوديها همچنــين در بخــش   . اســت

كشاورزي و صنايع غذائي فرانسـه سـرمايه   
اكنون يـك شـركت    هم. كند گذاري مي

ــرغ را در   ــد م ــائي تولي ــعودي كارفرم س
  .است برِتاني خريداري كرده

 ،عـالوه بـر سـعوديها و اسـرائيل     ،فرانسه •
كاران جديد را نيز از خود راضي  محافظه

زماني كـه فرانسـه بـا     ،2003درسال . ردك
 ،حمله نظامي امريكا به عراق مخالفت كرد

ن آ. كـاران جديـد بـود    مغضوب محافظه
ميز داده آبه فرانسه عنوانهاي تحقير  ،زمان
نكـه  آبعـد از   ،اما در هفته گذشته... شدند

 ،فرانسه مانع از انجام توافق بـا ايـران شـد   
ـ  «:محافظه كاران جديد گفتنـد  اد زنـده ب

ــويتر ،كــين ســناتور مــك. »فرانســه  ،در ت
فرانسه اين شجاعت را داشت كه « :نوشت

  ...»از انجام يك توافق بد جلوگيري كند
نكه كري به خرابكاري فرانسه تن داد آبا •

مطبوعات متعلق بـه   ،و ايران را مقصر كرد
كاران جديد او را بـه بـاد حملـه     محافظه
له سـرمقا  ،جاكسون ديل ،از جمله. گرفتند

خوشبيني كـري را   ،نويس واشنگتن پست
درباره گفتگوها با سوريه و ايران را مسخره 

  ...است كرده 
  
  :ي استفاده از عامل زمانژاسترات٭
  
ــت • ــد   ،درحقيق ــاران جدي ــه ك محافظ

عامـل   ،امريكائي و اتحاد عرب و اسـرائيل 
بدان اميد كـه  . اند زمان را دستمايه كرده

تواند ارتش  مي ،تغيير درخط سياسي امريكا
امريكا را از حاشـيه وارد مـتن كنـد و در    

يمهـاي  ژايران و يا سوريه بكار انـدازد و ر 
ايـن همـان   . اين دو كشور را تغيير دهـد 

محافظه كـاران   –اسرائيلي  –طرح عربي 
يعنـي از سـالي    ،2009جديد است كه از 

كه ايران شروع كرد به اظهار تصميم خود 
تهيـه و   ،ودبركاهش پنهاني برنامه اتمي خ

هـدف ايـن طـرح    . انـد  به اجرا گذاشـته 
جلوگيري از انعقـاد هرگونـه تـوافقي بـا     

  . ايران است
ــار         ــه هرب ــين ك ــه را بب ــخند زمان ريش

ــه ــرش    محافظ ــد ديگ ــاران و دو متح ك

ــراي   ــوافقي ب ــانع از انجــام ت توانســتند م
 ،محدود كردن غني سازي اورانيوم بشوند

و بتواند ايران بر توانائي اتمي خود افزود 
بمب اتمي نيز بسازد هر زمان كه رهبـران  

  .ن بگيرندآايران تصميم به ساختن 
از جملـه   ،جا نويسنده به توافقها در اين     

توافق براي انتقال اورانيوم غني شـده بـه   
پردازد كه با سفر رئيس  خارج از ايران مي

جمهوري برزيل و نخست وزير تركيـه بـا   
وبامـا لـوال رئـيس    نكه اآبا. ايران انجام شد

اي  جمهوري وقت برزيل را با ارسال نامـه 
پس از انجام  ،به اين كار تشويق كرده بود

واشنگتن پست و  ،ن زمانآ. دبه زد ،توافق
نيويورك تايمز و ديگر ارگانهاي تبليغـاتي  

ن توافق را مسخره آمحافظه كاران جديد 
  .كردند

ــانآاز  • ــاران   ،ن زم ــه ك ــث محافظ مثل
اي  اسرائيل هـر مصـالحه   جديد و عرب و

براي محدود كردن غني سازي اورانيـوم  
توســـط ايـــران را غيركـــافي دانســـته و 

كوشند كه مانع انجامش  اند و مي كوشيده
  و هربار كه مصـالحه انجـام نگرفتـه   . شوند
برده   ايران برنامه اتمي خود را پيش ،است
است كه قصد  ايران چند نوبت گفته. است

رد و سـودي نيـز در   توليد بمب اتمي ندا
 ،در عــوض. بينــد ايـن كــار متصــور نمـي   

  . اسرائيل بمب اتمي دارد
اما اين اسـتراتژي جلـوگيري از انجـام     •

رسـد و كـار    مصالحه چه وقت به پايان مي
ــا كــي ادامــه   اســتفاده از عامــل زمــان ت

. پرسشـي بـزرگ همـين اسـت     ،يابد؟ مي
برخي از محافظه كاران جديد امريكـائي  

با مسـئوليت خـود در فريـب    گاه  كه هيچ
 ،در مـورد جنـگ بـا عـراق     ،مردم امريكا
هنوز اميدوارند كه با بكار  ،شوند روبرو نمي

يم ديگر ژيك يا دو ر ،بردن نيروي نظامي
  .توان تغييرداد را مي

ما همواره خـاطر نشـان  :انقالب اسالمی
ايم کـــه تحريمهـــای اقتصـــادی بـــدتر  کـــرده

ن آنچـــه امريکـــا و ايـــ. از جنـــگ هســـتند
خواهـــد بغايـــت ضـــعيف  اتحـــاد شـــوم می

کــــــــردن و در ضــــــــعف نگــــــــاه داشــــــــتن 
تغييــــر رژيــــم . اســــت  کشــــورهای منطقــــه

تنهـــــا وقتـــــی معنـــــی دارد کـــــه از طريـــــق 
رژيمهـــای موجـــود نتـــوان بـــه ايـــن هـــدف 

ـــــــوط  در. رســـــــيد ـــــــران مرب ـــــــه اي آنچـــــــه ب
شـــــود، کـــــدام رژيـــــم بيشـــــتر از رژيـــــم  می

تواند ايـران  مالی می –مافياهای نظامی 
   ؟ن ضعيف کندرا اينسا

چه کسی سیاست خـارجی 
کنـد و  امریکا را کنترل می

 - دو هدف اتحاد سعودی
کاران  اسرائیل و محافظـه

    :جدید؟
ن ر ا در آاز روبرت پاري است و نوشته    

  :است انتشارداده ،2013نوامبر  20
دولت سـعودي   –اتحاد جديد اسرائيل    

حكومت امريكا را بـه نـزاع شـيعه و سـني     
كارشكني براي جلوگيري . شاندخواهد ك

از رسيدن بـه توافـق بـا ايـران و تشـديد      
جنگ داخلي در سوريه به قصد براندازي 

  :دو هدف اول اين اتحاد است ،يم اسدژر
در  ،يك شورشي سني ،در برابر دوربين •

حالي كه سربريده يك مظنـون بـه شـيعه    
به جمعيـت   ،داد بودن را در هوا تكان مي

را سـنيان سـوريه و   داد كه چـ  توضيح مي
هاي سني كـه از كشـورهاي ديگـر     گروه

بايد بـراي   ،اند مدهآبراي جنگ به سوريه 
يم اسد به جنگ ادامـه  ژسرنگون كردن ر

بايد جبهه شيعه را از ميـان   زيرا مي. بدهند
ها اگـر   شيعه« :گفت شورشي مي. برداشت

كننـد و   نخست به مردها تجاوز مـي  ،بيايند
نان پيروز آد ما را برخداون. گاه به زنان نآ

  .»گرداند
بعد معلوم شد مردي كه سرش را بريده     

اسمش محمد فارس ماروش بـوده   ،بودند
بلكه يك شورشـي  . است و شيعه نيز نبوده 

كــه در بيمارســتاني   ســني زخمــي بــوده
  بيهوش  ،محض جراحي ،نزديك حلب

  
  8 صفحهدر  

 پنج عامل؟
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اسم او شـبيه بـه اسـامي    . است بوده   شده
  .است مذهبي شيعه بوده شخصيتهاي 

 ،هاي سني برخي از افراطي ،قرار  بدين    
حتي در بيمارستانها نيز بدنبال شكاركردن 

كشـند و   نهـا را مـي  آسبعانه . ها هستند شيعه
كننـد و   فـيلم بـرداري مـي    ،بقصد ارعاب

  .دهند انتشار مي
سـاله   1400كينه ميان شيعه و سني سابقه    

ين پيـامبر  مـد جانشـيني خـون   آ دارد و پي
اينـك فرقـه گرائـي وسـيله     . اسالم اسـت 

  .است مبارزه بر سر قدرت در منطقه شده 
حكومت امريكا تحت  ،در مورد سوريه  •

 ، فشــار اســرائيل و دولــت ســعودي بــوده
اسـت كـه    ثروتمندترين كشور سني بوده 

وارد جنگ سوريه  ،در كنار شورشيان سني
يـم  ژسرنگون كردن ر ،نهاآاز ديد . بگردد

. كنـد  سد ضربه سختي به ايران وارد مـي ا
 ،كه امريكا را به مداخله برانگيز ند براي اين
ها و سعوديها يك اتحاد ضد شيعه  اسرائيلي
ن نفـرت از  آمايه  ورده اند كه بنآبوجود 

 .ايران است
بطـور  «حكومت اوبامـا   ،درحال حاضر      

به شورشيان به اصطالح  ،توسط سيا ،»سري
 ،اما. دهد ه اسلحه سبك ميسوري» رو ميانه«

 21بعد از بكار رفـتن اسـلحه شـيميائي در    
پرزيدنت اوباما از تهديد سـوريه بـه    ،اوت

زيـرا  .  عقب نشست ،بمباران مراكز نظامي
ــه اســلحه  ژر يــم اســد پــذيرفت زرادخان

  . شيميائيش نابود شوند
دولت سعودي بـه   –اما تهاجم اسرائيل  •

 خوانـده » هـالل شـيعه  «كشـورهائي كـه   
شود و ايران و عراق و سوريه و حـزب   مي

درچنـدين   ،گيـرد  اهللا لبنان را دربـر مـي  
از جمله در كنگره و وسائل ارتبـاط   ،جبهه

. در حــال انجــام اســت ،جمعــي امريكــا
كــاران جديــد دركــار تــدارك  محافظــه

اسباب درگيري نظامي امريكـا در سـوريه   
كوشند مـانع از   همچنان مي ،اينان. هستند

اوليـه برسـر پرونـده اتمـي      انجام توافـق 
  .و ايران بشوند 1+5ميان كشورهاي  ،ايران

واشنگتن پست اوباما را به اين خاطر كه  •
سبب ايجاد شكاف ميان امريكـا و اسـرائيل   

. كنـد  سرزنش مـي  ،است برسر ايران شده 
حتـي  « :نويسـد  سرمقاله نويس روزنامه مي

اگر توافق دائمي كه اجراي برنامه اتمـي  
وقتي براي اسـرائيل   ،ممنوع كندايران را 

ن نباشـد كـه   آمطلوب است كه بمعنـاي  
امريكا پاي خود را از منازعه خاورميانه كه 

شود از چند دهه كوشش ايـران   ناشي مي
بـــراي برقراركـــردن هژمـــوني خـــود 

ــه هماننــد . كشــد بيــرون مــي ،برخاورميان
عربستان سعودي و ديگـر دولتهـاي عـرب    

ـ   اسرائيل نمي ،سني ا گذاشـته  خواهـد تنه
شود پيشاروي تجاوز ايران در عـراق و در  
ــاي    ــا فعاليتهـ ــان و يـ ــوريه و در لبنـ سـ

  .»تروريستيش در منطقه
 ،توان گفت كـداميك از دو  مشكل مي     

بـه مردهـا    ،پيش از تجاوز بـه زنهـا   ،شيعه«
هژمـوني ايـران بـر    «و » كننـد  تجاوز مي

يم ايران ژر. گوئي تر است هزيان ،»منطقه
ر منش سركوبگرانه دارد اما در داخل كشو

تا به حال به هيچ كشوري تجـاوز نكـرده   
  .است 

ايران اغلب قرباني تهـاجم   ،درحقيقت     
در  ،همين چهارشـنبه . است  خارجي بوده

دو عمليـات   ،دربرابر سفارت ايران ،بيروت
از جملـه   ،تـن  22مدنـد و  آ انتحاري بعمل

از نظـر  . يك ديپلمـات ايرانـي را كشـتند   
هـاي منطقـه    اين ايـران و شـيعه   ،تاريخي

اند كه اغلب مورد تهاجم نظامي قرار  بوده
يــك ســال بعــد از  ،1980در . انــد گرفتــه

پادشاهي سعودي و  ،انقالب اسالمي ايران
ديگــر دولتهــاي نفتــي ثروتمنــد از حملــه 

ديكتاتورعراق و يـك   ،نظامي قواي صدام
از جنگـي  . به ايران حمايت كردنـد  ،سني

سال بطول انجاميـد   8 حمايت كردند كه
ــته    ،نآدر ،و ــي كش ــدهاهزارتن ايران ص

  . شدند
اهللا لبنـان    قـوت گـرفتن حـزب    ،و نيز     
مد تجاوز اسرائيل به لبنـان و تصـرف   آ پي

 ،و در سوريه. است 1980لبنان در سالهاي 
سـال اسـت بـر سـوريه      42سلسله اسد كه 
سال پـيش از انقـالب    8 ،كند حكومت مي

 ،بنـابراين . بود تقر گشته مس ،1979ايران در 
 ،يم اسـد ژاين ادعا كه ايران با كمك به ر

ــردن  ــي برقرارك ــوني«درپ ــود » هژم خ
ــت  ــه اس ــت ،برمنطق ــت . دروغ اس حقيق

است كه ايران به يـك متحـد تحـت     اين
محاصره و هجوم نظامي از هرسو كمـك  

يمهـاي  ژها و ديگر ر اين سعودي. كند مي
 ،سني هستند كه بـا همكـاري بـا اسـرائيل    

بـا   ،ئوپليتيك منطقـه را ژكوشند معادله  مي
  .تغيير بدهند ،يم اسدژسرنگون كردن ر

تنها تهاجم جنگي ! ريشخند زمانه را ببين •
كــه ســبب بســط نفــوذ ايــران بــر منطقــه 

كاران  جنگي است كه محافظه ،است شده
 ،دبليو بوش ژرژبه دست  ،2003جديد در 

 ،برضد عراق ،رئيس جمهوري وقت امريكا
يم صدام سرنگون شـد و  ژر. داختندراه ان
هاي عراق كه اكثريت مردم عراق را  شيعه

. بر دولت مسـلط شـدند   ،دهند تشكيل مي
اينك نوري مـالكي نخسـت وزيـر عـراق     

  .است
كـه همـين    ريشخند ديگـر زمانـه ايـن        

واشنگتن پست كه حمله نظامي امريكـا بـه   
حـاال از   ،دانسـت  عراق را خردمندانه مـي 

. كنـد  شكايت مـي » به عراق تجاوز ايران«
تجاوز واقعي را بوش كرد و سبب شد كـه  

ها به حكومت برسند و سعوديها بهـت   شيعه
 ،زده و تلـخ كـام از محاسـبه غلـط بـوش     

  . شكوه كنند
کـه رژيـم عـراق  غيرازاين :انقالب اسالمی

  را بــاری ديگــر بــردوش مــردم ايــران کــرده
است، دولت عراق بـا اسـتفاده از تحـريم 

آن خـود  زکار ا ران، نه تنها درنفتی اي
اســت، بلکــه در   کــردن مشــتريهای ايــران

ـــاء بـــه  منطقـــه نفتـــی مشـــترک، بـــی اعتن
کنــد  حــق مــردم ايــران، نفــت اســتخراج می

درحــــال حاضــــر، عــــراق . فروشــــد و می
. فاقــــــد نيــــــروی نظــــــامی کارآمــــــد اســــــت

» هــالل شــيعه«برفــرض کــه قــرار بشــود 
در برابـــر جبهـــه ) همـــان کمربنـــد شـــيعه(

ها و اسـرائيل و مصـر  ان و شـيخعربست
و بخشـــــی از اروپـــــا و محافظـــــه کـــــاران 

هـــــای اســـــرائيل و  جديـــــد امريکـــــا و البی
عـرب در غــرب، مقابلــه کنـد، ايــن ايــران 
اســـت کـــه زيـــر بارســـنگين جنـــگ همـــه 
گونــــه و همــــه جانبــــه کمــــر خــــم خواهــــد 

  .کرد
  
خطـــر «ســـالح هســـته ای و  ٭

  :»نآمجهز شدن ایران به 
  
واشـنگتن   ،اي نيـز  در مورد اسلحه هسته •

پست و نزديك بـه تمـام وسـائل ارتبـاط     
اي  جانبدارانه و غيـر حرفـه   ،جمعي امريكا

حتـي هربـار كـه     ،همواره. كنند عمل مي
كند كه تأسيسات اتمـي   اسرائيل تهديد مي

ايـن   ،بنـدرت  ،كنـد  ايران را بمباران مـي 
شوند كه اسرائيل خـود   ور ميآوسائل ياد

ــي   ــي دارد ب ــه اتم ــك زرادخان ــه آ ي نك
بنابر گزارش سـازمانهاي   ،اظهارشان كند و
ايران يك دهه است كه  ،اطالعاتي امريكا

  اي را رهـا كـرده   برنامه توليد سالح هسته
  .است

 ،ميـز آاين روش جانبدارانـه و تبعـيض        
 ،دلسـون آزماني شدت گرفت كه شلدون 

ميليــاردر امريكــائي كــه كمكهــاي مــالي 
ـ   بزرگ به حـزب جمهـوري   ا خـواه امريك

 ،تشـه نتـان يـاهو   آكنـد و طرفـدار دو   مي
ارتـش   :گفـت  ،نخست وزير اسرائيل است

امريكا بايد يك بمـب اتمـي را بـر كـوير     
ايران فرو ريزد و سـپس بـه صـراحت بـه     

بمب بعدي بر وسط «ايران اخطار كند كه 
ــران ــهر   ،ته ــك ش ــري  8ي ــون نف  ،ميلي

  .»فروريخته خواهد شد
و  وجـود  ،مطبوعات امريكـا  ،همچنين      

 ،اهميت اتحاد جديد اسرائيل و سعوديها را
مـن در تابسـتاني كـه    . بازشناخت ،بكندي

گذشت پرده از اين اتحـاد برداشـتم امـا    
ــه  ،گــران برخــي تحليــل ،اينــك از جمل

از مـديران نيويـورك    ،توماس فريـدمن 
به شناختن و تحليل ايـن اتحـاد    ،نيز ،تايمز
  .پردازند مي
كــه  نفريــدمن تعجــب خــود را از ايــ     
يهودياني كـه بيـت المقـدس را    «بيند  مي

كنند با عرب سني كـه كليـدار    كنترل مي
 ،كعبه و حرم پيامبر اسالم در مدينـه اسـت  

شكار برضد ايـران شـيعه تشـكيل    آاتحاد نا
ــد داده ــي ،»ان ــراز م ــد اب ــود . كن او از خ
يا ايـن يـك خبـر خـوبي     آاما « :پرسد مي

 در. بله ،از جهاتي :دهد و پاسخ مي» است؟
من در كنفرانسي پيرامون امنيـت   ،ابوظبي

ــارس  ــيج ف ــردم  ،خل ــركت ك  ،نآدر. ش
/ نماينــدگان و كارشناســان دنيــاي عــرب

 ،در جلسه افتتاحيه. مسلمان شركت داشتند
پـرچم   ،توسط ماهواره و از دفتر كارخود

رئـيس   ،شـيمون پـرز   ،اسرائيل دركنارش
... اي ايراد كـرد  خطابه ،جمهوري اسرائيل

ري عرب سني با اسـرائيل نـا   اما اين همكا
از . اسـت   شتي بنا نشـده آبر نوعي  ،شكارآ

اين اصل كه نزد قبايل معتبر است پيـروي  
دوسـت مـن    ،دشمن دشمن من :كند مي

ايراني اسـت كـه اسـباب     ،و دشمن. است
  .است وردهآتوليد بمب اتمي را فراهم 

ديپلماتها و وزيران و البـي اسـرائيل در       
كننـد و مقامـات    مـي كنگره امريكـا كـار   

بطــور  ،حكومتهــاي عــرب خلــيج فــارس
همان پيام را بـه حكومـت اوبامـا     ،مستقيم

ن به كنگـره  آدهند كه اسرائيل و البي  مي
نبايد توافق ابتـدائي كـه بموجـب     :امريكا

برخي تحريمهـا برداشـته شـوند و در     ،نآ
ايران برنامه اتمي خود را محدود  ،ازايشان

  .يدآ بعمل ،كند
ام كـه اسـرائيل و    گـاه نديـده   يچمن ه    

بــه عمــل مشــتركي تــا  ،متحــدان عــربش
برضد ابتكـار مهـم يـك     ،حد مشخص اين

در سـپهر سياسـت    ،رئيس جمهوري امريكا
گـاه   هـيچ  ،و بـاز . دسـت بزننـد   ،خارجي
دمـوكرات و   ،ام كه اعضاي كنگـره  نديده

ــدازه جانــب   ايــن –خــواه  جمهــوري ان
يكـا  اسرائيل را بر ضد رئيس جمهوري امر

من مطمئن هسـتم كـه ايـن    . گرفته باشند
رفتار كمتر ناشي از بررسي دقيق امرهـاي  
واقع و بيشتر تمايل رو به قوت بسـياري از  
اعضاي كنگره است به برخـودار شـدن از   
حمايتهــاي مــالي البــي اســرائيل و آراي 

  .»يهوديان امريكا
  
  :مسئول کیست؟ ٭
  
 ،اي كه پـيش روي امريكـا اسـت    مسئله •

جـوركردن   - يا اين اتحاد جديدآ :اينست
ــد و البــي ــه پروپاگان گــري بســود  ماهران

ــت    ــول دول ــداختن پ ــرائيل و بكاران اس
سعودي و ديگر دولتهاي نفتي عرب و سني 

تواند مهار سياست خارجي امريكا را  مي –
ن خود كند و ارتش امريكـا را برضـد   آاز 

بكـار انـدازد يـا    » هالل شيعه«به اصطالح 
  خير؟   

پول عربستان حكومت فرانسـه   ،قرار از     
اسـت و ايـن حكومـت عامـل      را خريده 

ــروه    ــرب در گ ــد ع ــاي ثروتمن حكومته
 ،بـه مـوازات  . است گشته  1+5كشورهاي 

ن آاسرائيل بسياري از اعضاي كنگره را بـر 
است كـه درپـي بـه تصـويب سـنا       داشته

رساندن مجازاتهاي جديـد برضـد ايـران    
ان جديد كار محافظه ،حال درهمان. شوند
ــه  ذي ــوذ روزنام ــرمقاله  نف ــا از س ــا و  ه ه
انـد و تلويزونهـا را    هاي خود پركرده مقاله

براي تبليغ برضد .  اند نيز به خدمت گرفته
  . ايران و توافق با ايران

 ،هشدار دادن به مردم امريكا ،رو از اين     
ضـرورت تمـام    ،در باره خطر اين اتحـاد 

  .است يافته
. تحاد جديد نيستاين ا :انقالب اسالمی

کــه ايــران و  درجنــگ بــا ايــران، بــرای اين
عـــــراق گرفتـــــار يـــــک جنـــــگ فرسايشـــــی 
بماننــــــد و نــــــاتوان شــــــوند، عربســــــتان و 

های خلــــــيج فــــــارس و اســــــرائيل و  شــــــيخ
حکومــــــــــت ريگــــــــــان و بــــــــــوش و نيــــــــــز 
حکومـــــــــــــت تـــــــــــــاچر در انگلســـــــــــــتان و 
حکومــت بگــين در اســرائيل، دراتحــادی 

. کردنـــد آهنـــگ، عمـــل میمناآشـــکار، ه
مهـــای مســـتبد حـــاکم بـــراين کشـــورها، رژي

عــرب، نگــران  ربخصــوص بعــد از بهــا
سرنوشــت خــويش هســتند و بــه اســرائيل 

بـــــه اســـــرائيلی نيازمنـــــد . اند نيازمنـــــد شـــــده
اند کـــه تجزيـــه کشـــورهای منطقـــه را  شـــده

  . است برنامه دراز مدت خود کرده
خاطر  رژيم واليت مطلقه فقيه بدين     

ــــــــق  ــــــــدم مطل ــــــــای خــــــــود تق ــــــــه بق کــــــــه ب
اســــــت، بــــــرغم هشــــــدارها کــــــه از  خشيدهب

پــــــيش از انقــــــالب تــــــا امــــــروز، بطــــــور 
شــــــود، عامــــــل تعيــــــين  مســــــتمر داده می

ايــــــــــن اتحــــــــــاد شــــــــــوم درايجــــــــــاد کننــــــــــده 
تنهـــــا وقتـــــی ايـــــران دولتـــــی . اســـــت گشته

حقوقمــــــــــــــــدار بجويــــــــــــــــد و جمهــــــــــــــــوری 
کنـــــد الگـــــوئی  شـــــهروندانی کـــــه برپـــــا می

برای مردم منطقه و بقيـه جهـان بگـردد، 
. خواهـــــد شـــــد وضـــــعيت منطقـــــه ديگـــــر

روشــــن اســــت کــــه تــــا وقتــــی بــــر ايــــران، 
مافياهــــــا، بــــــا شــــــبکه تــــــارعنکبوتی کــــــه 

ــــــد، حکومــــــت می تشــــــکيل داده ــــــد،  ان کنن
ايــران زيــر بــار کمــر شــکن ايــن رژيــم و 

وردن خيانــت آبــه يــاد. اتحــاد شــوم اســت
بيدارکردن وجدان تـاريخی  ،گروگانگيری

ــــه  ــــرای حســــاس شــــدن نســــبت ب اســــت ب
     :نوژ تسليم نامه 

ه خیـــــــــانتی کـــــــــ
گروگـانگیری بـود از 
زبـــــان زیبـــــاکالم و 
ســــــلیمی نمــــــین و 

خمینــی آقــای کــه  این
بـــا تســـخیر ســـفارت 
ـــــالف  ـــــخت مخ س

  !!است بوده
  

، زيبـا ۹۲آبـان  ۱۱در :انقالب اسـالمی
ای  کــــــالم و ســــــليمی نمــــــين در منــــــاظره

تلويزيونی شـرکت کـرده و از جملـه، در 
بــــــــــــاره تســــــــــــخير ســــــــــــفارت امريکــــــــــــا و 

 ظرهاگروگــــــــــــانگيری، بايکــــــــــــديگر منــــــــــــ
در زيـــــر، ســـــخنان ايـــــن دو را . انـــــد کرده

زدائيم تـــا  نقـــل و تناقضـــهای آنهـــا را مـــی
اســــت،  داده ســــان کــــه روی واقعيــــت همان
   :نمايان شود

  
تنـــاقض زدائـــی ســـخنان 
زیباکالم در بـاره قـرارداد 
ــد او از  ــه از دی ــر ک الجزای

چـــــای  قـــــرارداد ترکمن
  :تر است ننگین

  
زيبــــاکالم در ادامــــه بـــــه بيانيــــه الجزايـــــر 

بيانيـــه الجزايـــر را «: اره کـــرد و گفـــتاشـــ
ـــــن  ـــــد چـــــون اي ـــــده اي هيچکـــــدامتان نخوان
بيانيه از قرارداد ترکمنچـای ننـگ آورتـر 
اســــت بــــه همــــين دليــــل هيچوقــــت آن را 
نديــديم چــرا کــه رونالــد ريگــان اولتيمــاتوم 
داد و گفت من کارتر نيستم خيلی نمـی 
تــوانم صــبر کــنم، حتــی يــک امتيــاز هــم 

ار هستيد و در به شما نمی دهم، بدهک
کنيم و خســــــارت  دادگــــــاه شــــــکايت مــــــی

گيــــــريم کـــــــه ايــــــن کـــــــار را کردنـــــــد و  می
خسارت را نيز گرفتنـد و در ايـن شـرايط 
بــود کــه خيلــی ســريع آنهــا را آزاد کــرديم 
در حالی که قبل از آن می گفتيم اينهـا 
. جاسوســــــــند و بايــــــــد محاکمــــــــه شــــــــوند

مـــواردی را کـــه مـــن مـــی گـــويم بچـــه اول 
کــه وای چگونــه مــی دبســتان مــی فهمــد 

لـــــذا  .تـــــوان بـــــه منـــــافع ملـــــی ضـــــربه زد
اعتقـــاد دارم اگـــر منـــافع ملـــی مـــی گويـــد 
بايــد مــذاکره کنــيم بايــد بکنــيم و اگــر مــی 
گويد نبايد مذاکره کنـيم پـس نبايـد مـذاکره 

  .کنيم
  
  این قسمت از گفته زیبا کالم  - ۱
  

اي از  برفرض كـه او كلمـه  . ناصحيح است
اشد و نداند كـه  نشنيده ب» اكتبر سورپرايز«

پيش از انتخابات رياست جمهوري امريكـا  
ــوامبر  ــان  1980در ن ــاني مي ــازش پنه ، س

خميني و سران حزب جمهوري اسـالمي  
كم بايد بداند كـه،   انجام گرفته بود، دست

در همان روز انتخابات رياست جمهـوري  
ــس   ــنجاني در مجل ــا، هاشــمي رفس امريك

تاريخ خواهد گفت ايران سبب شد : گفت
ريگان رئيس جمهوري امريكـا بگـردد   كه 

  ). نقل به مضمون(
همه هيچ مطلـع نباشـد،    باز اگر او از اين   

بايد از ايران گيت كـه افتضـاحي    البد مي
المللي شد، آگاه باشد و بداند كه اگـر   بين
گويـد از   يم خميني ترسي را كه او ميژر

امريكا داشـت، گروگـانگيري در لبنـان و    
نـگ داران امريكـا   عمل انتحاري برضد تف

يـم برسـر   ژدر لبنان و معاملـه ريگـان بـا ر   
ــد روي   ــرا باي ــائي، چ ــاي امريك گروگانه

داد؟ او خيانت بزرگ را كـه اجـراي    مي
طــرح گروگــانگيري اســت و نيــز معاملــه 

و ) اكتبـر سـورپرايز  (پنهاني برسر گروگانها 
عمل نكردن بـه مفـاد معاملـه پنهـاني كـه      

ــي  ــان را در پ ــات در لبن ــه  آورد عملي و ب
افتضـــاح ايـــران گيـــت ســـربازكرد را 

ــا ربــط دادن آزاد كــردن  مــي پوشــاند ب
  .گروگانها به ترس از ريگان

اگرهم اكتبرسورپرايز و ايـران گيـت    – 2
نبود، تناقضهاي موجود در قول زيبـاكالم  

  :كردند دروغ را آشكار مي
چاي  تر از قرارداد تركمن قرارداد ننگين •

ارتر را حكومت رجـائي، بـا حكومـت كـ    
. بهزاد نبوي مـأمور كـار بـود   . امضاء كرد

چهار شـرطي كـه خمينـي اظهـار كـرد،      
وزارت خارجه امريكا در دوره كارتر تهيـه  

اگـر توافـق قبـل از انتخابـات     . بود  كرده
آمـد و   رياست جمهوري امريكا بعمل مـي 

شدند، هم ريگان رئيس  گروگانها آزاد مي
يـم از آن  ژشد كـه ر  جمهوري امريكا نمي

ســد و هــم تمــام پولهــاي ايــران آزاد بتر
داد و هم  شد و هم بسا جنگ روي نمي مي

. شدند خريدهاي نظامي ايران تحويل مي
گـر   اگر نه معامله پنهاني كه تـرس توجيـه  

چاي اسـت، چـرا    امضاي قرارداد تركمن
اين ترس، پيش از انتخابات امريكا، سـبب  

ايـن  قراردادي ترجمان حقوق ملي نشد؟ 
حـل دارد و آن انجـام    تناقض تنهـا يـك  

 –معامله پنهاني با سـتاد انتخابـاتي ريگـان    
  .بوش است

داند كه بعـد از   زيبا كالم اين اندازه مي •
انتخابات رياست جمهوري امريكـا، كـارتر   
. ديگر دستش زيـر سـنگ انتخابـات نبـود    

بار دست خميني و دستيارانش بايد زير  اين
بود كه رجائي گفـت گروگانهـا    سنگي مي

اگر دستشان زير اين . شده بودند» لبنج«
سنگ نبود، چه دليل داشت كه به امضـاي  

چـاي   قراردادي بدتر از قرارداد تـركمن 
تن بدهند؟ جز معامله پنهاني، هيچ سـنگي  
كه دست خمينـي و دسـتيارانش زيـر آن    

به اين دليـل آشـكار   . باشد، وجود نداشت
كه اگر سنگ ديگري بود، نيازي به پنهـان  

ــود  ــردنش نب ــون    .ك ــود، چ ــرهم ب اگ
  . رفت اكتبرسورپرايز لو مي

طرف گفتگو ريگان نبود كه بگويد مـن   •
قول . كارتر بود. توانم صبر كنم خيلي نمي

زيباكالم با رها شدن گروگانها همزمان بـا  
اداي سوگند رياسـت جمهـوري توسـط    

تنـاقض دارد و   –تقديمي بـه او   –ريگان 
 شود مگر بـه ايـن   اين تناقض نيز رفع نمي

حقيقت كه حتي زمان آزاد كردن و طرز 
آن نيز در معاملـه پنهـاني اكتبرسـورپرايز    

اگرنـه، كيسـينجر از كجـا    . معين شده بود
دانست كه گروگانها پيش از انتخابـات   مي

شـوند،   رياست جمهوري امريكا آزاد نمي
همزمان با اداي سوگند از سـوي ريگـان   

  شوند؟ آزاد مي
سـت وقتـي   قول زيباكالم باز متناقض ا •

توضـيح  . زند سخن از خسارت گرفتن مي
كه پذيرش قرارداد الجزاير، بخشي از  اين

است  اين. معامله پنهاني اكتبر سورپرايز بود
كه حكومت ريگان آن را پذيرفت و اجرا 

  . كرد
رفــع ايــن تناقضــها حقيقــت را آشــكار     
اي  گروگانها بخاطر انجام معاملـه : كند مي

بوش، پيش  - اتي ريگان پنهاني با ستاد تبليغ
از انتخابات رياست جمهوري امريكـا آزاد  

اي  يم چنان معامله خائنانـه ژچون ر. نشدند
خيانت به مردم ايران و مـردم امريكـا و    –

آمــدهاي  مــردم جهــان كــه گرفتــار پــي
  را انجام داده بود و بعد  –ريگانيسم شدند 

  9 صفحهدر  
  

 پنج عامل؟
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ــا،   ــوري امريك ــات رياســت جمه از انتخاب
» بنجـل «ها به قول رجـائي ديگـر   گروگان

اي جز تن دادن بـه قـرارداد    بودند، چاره
چاي،  الجزاير، ننگين تر از قرارداد تركمن

ــت ــي . نداش ــوي م ــاني و نب ــد  رج گوين
كننـد خيانـت    اند كاري كه مي دانسته مي

است و اين خيانت را بـه دسـتور خمينـي    
    .      اند مرتكب شده

تنــاقض زدائــی از ســخنان 
ن دربــــاره ســــلیمی نمــــی

تســـــــخیر ســـــــفارت و 
    :گروگانگیری
 آقای جعفـری سـر«: سلیمی نمین افزود

دبير روزنامه انقالب اسـالمی در زمـان 
بنــــــی صــــــدر ادعــــــا کــــــرد روحــــــانيون و 
آخونــدها بــرای اينکــه رقبــا را از صــحنه 
ــــد مســــاله گروگــــانگيری را راه  خــــارج کنن

دقيقــــًا همــــين حرفهــــا را آقــــای . انداختنــــد
ند اتفاقـًا بچـه هـای زيباکالم تکرار می ک

دانشــجو قبــل از اقــدام بــه ايــن عمــل بــا 
آقـــــای بنـــــی صــــــدر مشـــــورت کردنــــــد و 
بالفاصـــــــله بعـــــــد از روز حادثـــــــه بنـــــــی 
صدر نماينده خود را به سـفارت فرسـتاد 
و بچــه هـــای دانشــجو يـــک اتــاق بـــه او 
ـــــد در حـــــالی کـــــه شـــــورای انقـــــالب  دادن
شــــهيد بــــاهنر را بــــه عنــــوان نماينــــده بــــه 

کرد چـون بچـه هـای دانشجويان معرفی 
النه جاسوسی حزب جمهوری به شدت 
موضع داشتند شـهيد بـاهنر را نگذاشـتند 
و راه نداند، اين حرفها کـه بـرای تطهيـر 
آمريکا درست می کنيـد خـالف واقعيـت 

  .تاريخی است
وی در مــورد خــاطرات آقــای آيــةاهللا     

آقــــای : هاشــــمی رفســــنجانی نيــــز گفــــت
هاشـــــمی در خـــــاطرات اخيـــــرش نوشـــــته 

النــــه  مــــام بــــه شــــدت مخــــالف تســــخيرا
است در   درست هم اين. جاسوسی بود

های دانشجو از جـايی  واقع موضع بچه
صــــــدر بــــــا  شــــــروع مــــــی شــــــود کــــــه بنی

های تحکـيم وحـدت بـه طـور مرتـب  بچه
ديــدار هفتگــی داشــت امــا بعــد از اينکــه 
اســناد بــه دســت آمــد جهــت گيــری تغييــر 

لـــذا ايـــن طـــور نيســـت کـــه بگـــوييم . کـــرد
م از قبـــل بـــه حـــزب جمهـــوری ايـــن اقـــدا

    .اسالمی نزديک بود
سليمي نمـين قـول جعفـري را نقـل      – 1

گردانـد و نقـل    كند، آن را دروغ مي نمي
پوشـاند،   سازد، مي دروغي كه مي. كند مي

  :گيري را يك اطالع و يك نتيجه
گروگانگيري و جانشينان « 82در صفحه  •

، جعفري، قـول حسـين مشـگيني،    »انقالب
ــكين ــد مش ــيس اســبق مجلــس  فرزن ي، رئ
مدتها «: است  طور نقل كرده خبرگان اين

قبل از اشغال سفارت، من در دو جلسه كه 
در مورد اشغال سفارت امريكا صحبت شد، 

و نام چهـار پـنج نفـري را    . حضور داشتم
ذكر كرد كه در ايـن دو جلسـه شـركت    

انـد و در رابطـه بـا گروگـانگيري و      داشته
از . انـد  ردهاشغال سفارت امريكا صحبت ك

كساني كه در آن دو جلسه شركت داشـته  
و نامشان بيادم مانده، دكتر حسـن آيـت و   

ــتند  موســوي خــوئيني ــا و فاضــل هس . ه
كـرد، موسـوي    بطوري كـه او نقـل مـي   

هــا از جلســه دوم بــه آن جمــع  خــوئيني
  . »پيوسته است

بنـــابراين قـــول، اشـــغال ســـفارت و      
ــوده  ــرح نب ــانگيري ط ــه   گروگ اســت ك

طراحي و بـا  » جويان پيرو خط امامدانش«
هـا اجـرا كـرده     موافقت موسوي خوئيني

بلكــه مــدتها پــيش از آن، دربــاره . باشــند
اشــغال ســفارت و گروگــانگيري جلســات 

هـا   اند و موسوي خـوئيني  شده تشكيل مي
و اين تنهـا  . داشته است در آن شركت مي

  :پوشاند اطالعي نيست كه سليمي نمين مي
كتاب، آمده  159و  158هاي  در صفحه •

  :است
باتوجه به سـئوالهاي فـوق، آيـا ايـن     «    

سئوال قابل طرح نيست كـه مسـتقيم و يـا    
هـا خواهـان    غير مستقيم، خـود امريكـائي  

كـه   چنين عملي بوده انـد و بـا وجـودي   
دانستند بردن شاه به امريكا ممكن است  مي

در ايران منجـر بـه عكـس العملهـائي و از     

تن افـراد سـفارت   جمله به گروگان گـرف 
  شود، دست به چنين عملي زدند؟

امور واقع به روشـني حكايـت از ايـن         
دارد كه آقاي خميني و روحانيت حـاكم  
از گروگانگيري بـه عنـوان آتـو بـراي از     

ــي     ــون، مل ــردن ملي ــدر ك ــدان ب  –مي
ها، روحانيون آزاديخواه مخـالف   مذهبي

ــه و شخصــيتهاي آزاديخــواه   واليــت فقي
انــد و بــراي اســتقرار  هكشــور ســود جســت

ديكتاتوري و حاكميت واليت فقيه حاضـر  
به پذيرش خسـارتهاي عظـيم، بـه غـارت     

هاي كشور و تخريب كشـور،   بردن سرمايه
  ».اند شده

داند كه فرق است ميان  سليمي نمين مي   
ــتن « ــود جس ــانگيري و » س راه «از گروگ

پس اگر، راسـت را دروغ  . آن» انداختن
ـ   كنـد، مـي   مي د واقعيـت را  خواهـد چن

  : بپوشاند
اين امر را كه گروگانگيري بـه سـود   . 1,1

كـم ايـن امكـان     امريكا تمام شد و دسـت 
وجود دارد كه طـراح طـرح خـود آنهـا     

  .باشند بوده
ــاكم از  . 1/2 ــت حـ ــي و روحانيـ خمينـ

ــو   ــك آتـ ــون يـ ــانگيري همچـ گروگـ
بهشتي خود گفته بود بايـد از  . سودجستند

ر و گروگانها مثل يك آتـو بـر ضـد كـارت    
  .صدر استفاده كرد بني

آتو كردن گروگانها خسارتي عظيم به . 1/3
هاي ايران را بـه   كشور وارد كرد و سرمايه

  . غارت امريكا و قدرتهاي ديگر سپرد
ــد        ــتر ندارن ــل بيش ــك ح ــها ي : تناقض

گروگانگيري، طرحي از پيش تهيـه شـده   
انقـالب  «بوده و پس از وقوع، خميني بـا  

فارت و تبديل آن خواندن تسخير س» دوم
به گروگانگيري، از آن، همچون يك آتو، 
ــتبداد خــويش ســود   ــتقرار  اس ــراي اس ب

محاصره (هزينه بسيار سنگين آن . اند جسته
ــردن و خــوردن   اقتصــادي و جنــگ و ب

كـارترين   هاي ايران و استقرار سـيه  سرمايه
را بــه مــردم ايــران تحميــل ) اســتبدادها

  . اند كرده
ه اين نتيجه رسيد كه اما تحقيق مارك ب     

طراح طـرح گروگـانگيري كارگردانـان    
حزب جمهوريخواه امريكا، كساني چـون  

و بنا بـر سـند،   . اند كيسينجر و راكفلر بوده
كند و  اشرف پهلوي به اين دو مراجعه مي

اين دو، از كارتر، موافقت بـا آوردن شـاه   
آوردن شـده بـه   . گيرنـد  به امريكا را مـي 

ــخي    ــوز تس ــز مج ــا ني ــفارت و امريك ر س
تا امروز، دو مقـام  . شود گيري مي گروگان

گروگـانگيري يـك   : انـد  واواك،نيز، گفته
يكي از ايـن دو  . است طرح امريكائي بوده

ها عامل امريكـا   گويد موسوي خوئيني مي
او . اسـت   و مأمور اجراي اين طرح بـوده 

مدعي است مدارك قطعي دال بـر ايـن   
  . وجود دارند» واقعيت«
» پيرو خط امـام «انشجويان مشورت د – 2

فـرض كنـيم   . پيش از اقدام دروغ اسـت 
دانــد كــه كــه ايــن  ســليمي نمــين نمــي

اي  دانشجويان نزد خميني رفته و او كميته
اي و  صدر و حبيبي و خامنـه  مركب از بني

ن كرده يها مع شبستري و  موسوي خوئيني
بود تا كه دانشجويان تحت نظر اين كميته 

يـن كميتـه، جـز    از اعضـاي ا . عمل كنند
طــرح «هــا احــدي از  موســوي خــوئيني

دانشجويان . اطالع نداشت» تسخير سفارت
  . اند گويند تنها به او گفته خود نيز مي

سال مكرر  34اگر هم دانشجويان، طي      
ها از ماجرا  گفتند تنها موسوي خوئيني نمي

 14است، سخن او را سرمقاله  اطالع داشته
و نيــز قــول  انقــالب اســالمي 1358آبــان 

ايران به گروگان امريكـا  (صدر  منتشره بني
و اگر هـم  . كند است، تكذيب مي درآمده

همـه   فرض كنـيم گوينـده دروغ از ايـن   
بماند ايـن پرسـش     –است  اطالع بوده بي

- اسـت؟   كه دروغ را چگونه و چرا ساخته
پيرو خط «صدر و نيز دانشجويان  رويه بني

سـو،   از زمـان گروگـانگيري بـدين   » امام
  .خدشه قول او است تكذيب بي

كنـيم او از اينهمـه    و اينك فـرض مـي      
ناآگاه بوده و قولي را شنيده و در مناظره، 

زيـرا  . قول او متناقض اسـت . است بازگفته
صدر مشورت كـرده   اگر دانشجويان با بني

و با موافقت او طرح تسخير سفارت را كـه  
اند، ديگر  بعد گروگانگيري شد اجرا كرده

صدر نـزد دانشـجويان    يازي نبود كه بنين
او يك   داشته باشد و آنها به نماينده نماينده 

  .اطاق بدهند
وغ همواره پوشـش واقعيـت و يـا    رد – 3

دروغ سليمي نمين . حق و ياحقيقتي است
صدر نماينده خـود را   گويد بني وقتي مي

ــت را   ــدام حقيق ــتاد، ك ــفارت فرس ــه س ب
ـ : پوشاند؟ اين حقيقت را مي از، بنـابر  درآغ

بنابر تسخير سفارت بود . گروگانگيري نبود
صـدر   بنـي . روز 4براي مـدتي حـداكثر   

سرپرست وزارت خارجه و مسـئول حـل   
اي شد كه با تسخير سـفارت بوجـود    مسئله
پس نماينده سرپرسـت وزارت  . بود  آمده

. خارجه مسئول حل مسئله در سفارت بـود 
ــه      ــد ب ــديل ش ــفارت تب ــخير س ــا تس ام

اين حقيقت دومي است كه  .گروگانگيري
چرا تسخير . پوشاند دروغ سليمي نمين مي

صـدر از   سفارت شد گروگـانگيري و بنـي  
سرپرستي وزارت خارجه اسـتعفاء كـرد و   
عامالن خارجي و داخلي تبـديل تسـخير   
سفارت به گروگانگيري چه كساني بودند؟ 
تبـــديل شـــدن تســـخير ســـفارت بـــه  
گروگانگيري و عامالن داخلي و خـارجي  

ن، سومين واقعيت و حقيقتي اسـت كـه   آ
  . پوشاند سليمي نمين مي

سخن او نه يك واقعيـت تـاريخي كـه        
چراكـه محمـد   . يك جعل تاريخي است

صدر، ترتيـب تعيـين    جعفري، نماينده بني
شدن خود را بعنـوان نماينـده، در كتـاب    

ــرح داده ــانگيري شـ ــت  گروگـ در : اسـ
ــفحه ــاي  صـ ــا  103هـ ــاب  105تـ كتـ

ــانگيري « ــالبگروگ ــينان انق ، او »و جانش
روزه خـود را   3ماجراي نماينـده شـدن   

دو سند، كـه دو نامـه از   . است  شرح كرده
دانشجويان پيرو خط «صدر خطاب به  بني

ــام ــز درج كــرده اســت » ام : اســت را ني
صـدر نـزد    بنـي . اسـت  ايـن  اوليچكيده 

شود كه مسئله  بنابر اين مي. رود خميني مي
از . ر نپايـد تسخير سفارت، چنـد روز بيشـت  

گردد و براي گفتگو با  آنجا به تهران باز مي
. رود تسخير كنندگان سفارت، به آنجا مـي 

كارهـائي را   شود دانشـجويان راه  قرار مي
گيـرد،   كه مورد موافقت خميني قرار مـي 

كنند و براي  به قرار عمل نمي. عملي كنند
. آورنـد  عمل نكردن به قرار، عـذرها مـي  

بهانه از آنها، جعفري صدر براي گرفتن  بني
. كنـد  را نماينده خود در سفارت معين مي

. شـود  او خودداري مـي  باز از همكاري با
رود و بـه او   صـدر مـي   جعفري نـزد بنـي  

كنـد كـه اينهـا امريكائيهـا را      گزارش مـي 
اند و بنا ندارند آنها را آزاد  گروگان گرفته

. گيرنـد  خود اينها نيستند تصميم مي. كنند
ماندن مـن در  . تصميم هستنداينها مجري 
صـدر نامـه    بنـي . اسـت   فايـده  سفارت بي

دانشـجويان  «دومي در اعتراض به رفتـار  
ترتيـب،   بـدين . نويسـد  مي» پيرو خط امام

ــارمين   ــرده، چه ــدگان درپ تصــميم گيرن
واقعيتي است كه سليمي نمـين بـا گفـتن    

  .پوشاند دروغ آن را مي
 ،خـر سـخنان سـليمي نمـين    آاما بند  – 4

است كه بزرگ بودن خيـانتي را   دروغي
  :گيري بود كند كه گروگان شكار ميآ
گويـد   از قول هاشمي رفسنجاني مي. 4/1

خميني بشـدت بـا گروگـانگيري مخـالف     
اين ادعا  دروغ فاحشي اسـت  . است بوده

ن را بـا عملكـرد خمينـي محـك     آوقتـي  
غـاز  آاما اين خميني بود كه هـم از   :بزنيم

خوانـد و  » مانقـالب دو «گروگانگيري را 
هم او بود كه هربار مسئله به مرحلـه حـل   

. مـانع از حـل شـدنش شـد     ،شدن رسـيد 
 ،همكار او ممانعـت از حـل شـدن مسـئله    

خـواه   بخشي از سـران حـزب جمهـوري   
امريكا بودند كـه طـرح گروگـانگيري را    

به اجرا گذاشتند و از ممر  ،تهيه و در ايران
ــاني   ــه پنه ــانگيري و معامل ــر (گروگ اكتب

ــورپرا ــتياران او   ) يزس ــي و دس ــا خمين ب
 ،)اي ازجمله هاشمي رفسـنجاني و خامنـه  (

ريگــان را بــه رياســت جمهــوري امريكــا 
ــه امريكائيــان و  رســاندند و ريگانيســم را ب

ــد ــل كردن ــان تحمي در حكومــت . جهاني
يعنـي همـين    ،هـا  ايـران گيتـي   ،كلينتون

بودنـد  ... اي و هاشمي رفسنجاني و خامنـه 
عامله پنهاني را دارند كه به او گفتند اسناد م

و حاضــرند در اختيــار او بگذارنــد بشــرط 
  .و او معامله را نپذيرفت. معامله

پس اگر امروز هاشمي رفسنجاني بيـاد       
ورد كه خميني باگروگانگيري سخت آ مي

خاطر اسـت كـه    بدين ،است مخالف بوده
ميـز بـودن گروگـانگيري عيـان     آخيانت 

د خواهـ  مـي  ،گشته و هاشمي رفسـنجاني 
دست خميني و خود و ديگر دسـتياران او  

  .را از اين خيانت پاك كند
هاي دفتـر   بچه«صدر با  گويد بني مي. 4/2

ــيم وحـــدت جلســـات هفتگـــي » تحكـ
كند كه پنـداري   است و وانمود مي داشته
را به گروگـانگيري  » ها بچه«صدر اين  بني

صــدر در  ســرمقاله بنــي. اســت برانگيختــه
 14(وگـانگيري  فرداي گر ،انقالب اسالمي

و نيز سخنان او خطاب به تسخير  ،)58بان آ
در روزهـــاي اول (كننـــدگان ســـفارت 

گفتند بنابر گروگانگيري  نمي» دانشجويان«
كه شما ايران را به گروگان امريكـا  ) است
ن آگويـد از   واقعيت مـي  –ايد  وردهآدر

روز تا امروز ايران درگروگان امريكا است 
تكـرار كـرد    و اين نظر را در هرفرصت –
نجـا كـه روزنامـه جمهـوري اسـالمي      آتا 
) اي بـود  صاحب امتياز و مديرش خامنـه (

منتشـر   ،صدر را بعنـوان اعتـراض   نظر بني
صدر  گويد انقالب دوم و بني امام مي :كرد
ــا   مــي ــه گروگــان امريك ــران ب ــد اي گوي
  . است مدهآدر
صــدر بــا  گويــد بنــي و بــه دروغ مــي     

جلسـات  » هاي دفتر تحكيم وحـدت  بچه«
راسـت ايـن دروغ   . اسـت  هفتگي داشـته 

 5اي مركب از  است كه خميني كميته اين
دانشجويان پيرو «نفر معين كرده بود تا كه 

تحت نظر اين كميتـه فعاليـت   » خط امام
صدر بـا ايـن دانشـجويان يـك      بني. كند

همـانطور  . جلسه جداگانه هرگز نداشـت 
وقتي او اعتراض كرد چرا بـدون   ،مدآكه 

ــر ك ــغال   نظ ــا را اش ــفارت امريك ــه س ميت
شـب تلفـن    12گفتنـد سـاعت    ،ايد كرده

  !كرديم گفتند شما خواب هستيد
بنـابراين   ،اما اگرهم اين واقعيتها نبودند     

توان سـاخت   كه دروغ بدون تناقض نمي
تناقضــهاي موجــود در ســخنان  ،و گفــت

نهــا آشــكارند و بــا رفــع آ ،ســليمي نمــين
  :يدآ حقيقت بدست مي

ــي. 4/3 ــنجاني در   م ــمي رفس ــد هاش گوي
اســت كــه  وردهآخــاطرات اخيــر خــود 

خميني با تسخير سـفارت سـخت مخـالف    
باتوجه به ايـن واقعيـت كـه از    . است بوده

او يـك   ،در علـن  ،تسخير سفارت تا مرگ
ــفارت   ــخير سـ ــرزنش تسـ ــه در سـ كلمـ

دعوي  ،وگروگانگيري نه گفت و نه نوشت
هاشمي رفسـنجاني نـاقض موضـع علنـي     

تـر از انقـالب    الب دوم بزرگانق(خميني 
اين تناقض دوگونه قابل رفـع  . است) اول

خمينـي سـخت بـا     ،در خلـوت  ،يا :است 
ن آتسخير سفارت مخالف بوده و در علـن  

تــر از انقــالب اول   را انقالبــي بــزرگ 
هاشمي رفسـنجاني   ،و يا. است  خوانده مي

  . گويد دروغ مي
  وردهآنامه خـود   اما خميني در وصيت     

هركس قولي را به او نسبت بدهد و  است
ن آنوشته و يا صداي ضبط شده او مصدق 

روشن است . قول از او نيست ،قول نباشد
خواسـته اسـت ديگـران     كه او هـم نمـي  

از قول او سخن دلخواه خـود را   ،بنابرنياز
نچه آاست هر خواسته جعل كند و هم نمي
ــي ــوت مـ ــالف  را در خلـ ــه و مخـ گفتـ

. بـازگو شـود   ،دهشكار او بوآگيري  موضع
رفـع   ،بنـابر اعتبـاردادن بـه وصـيت     ،پس

است كه هاشمي رفسـنجاني   تناقض به اين
كه به آن اعتبار  گويد و بنابر اين دروغ مي

است كه قول و  رفع تناقض به اين ،ندهيم
فعل خميني در خلوت با قـول و فعـل او   

 ،ترتيـب  بدين. است تضاد داشته ،درجلوت
غاز آبا تخريب عقل قدرتمدار كار خود را 

 ،كند و عقلهاي او و هاشمي رفسـنجاني  مي
غـاز  آبا تخريـب خمينـي و خـود     ،كار را
انـد   كـار را كـرده   اما اگـر ايـن  . اند كرده
ميـز بـودن   آخاطر است كه خيانت  بدين

  .گروگانگيري قابل پوشاندن نيست
هـاي تحكـيم    گويد موضـع بچـه   مي. 4,4

شــود كــه  وحــدت از جــائي شــروع مــي
جلسـات   ،بطـور مرتـب   ،نهـا آ صدر بـا  بني

اين قول را نقـض  . است داشته هفتگي مي
كند اين واقعيت كه از پيش از تسـخير   مي

كسي يك جمله گويـاي   ،سفارت تا امروز

. اسـت  وجود اين جلسات برزبان نيـاورده  
هيچ امر گوياي وجود حتي  ،افزون براين

زيرا . است ثبت نشده  ،يكي از اين جلسات
قض دوم را جمله بعدي ن. است واقع نشده

كه اسناد بدسـت   اما بعد از اين :كند او مي
ــدآ ــت ،مـ ــرد  جهـ ــر كـ ــري تغييـ . گيـ

صدر موضع ضد  كه هرگاه بني اين توضيح
داشـته و دانشـجويان را بـه     امريكائي مـي 

پـس در   ،انگيختـه  تسخير سـفارت بـر مـي   
گيري  سفارت سندي كه سبب تغيير جهت

. اشداست وجود داشته ب  توانسته نمي ،شود
طرح گروگانگيري امريكائي بـوده   ،و اگر

صدر دانشجويان را  خاطر بني است و بدين 
طراحـان   ،اسـت  به گروگانگيري برانگيخته

سـند مـزاحم در سـفارت بـاقي      ،امريكائي
در زير به اسناد موجود در . اند گذاشته نمي

كـه   تناقض سوم ايـن . پردازيم سفارت مي
ــام « ــرو خــط ام ــآبا ،»دانشــجويان پي ه نك

نها خواست هر سندي هست آاز  ،صدر بني
نه پيش از رياست جمهوري و  ،منتشر كنند

نه در جريان تبليغات انتخاباتي و نه بعـد از  
نها برضد مدني اسناد منتشـر كردنـد   آ ،نآ

 ،صدر سندي منتشر نكردنـد  اما در باره بني
سندها در بـاره او   :به او گفتند ،سهل است

انتخـاب او بـه   پـس از  . ميز هستندآافتخار 
نها بودند كه او آبار  اول ،رياست جمهوري

به سفارت  ،را براي ديدن سان و سخنراني
  . دعوت كردند

است كـه سـليمي    رفع تناقض اول به اين
كـه   باتوجه به ايـن . گويد نمين دروغ مي

غاز با گروگـانگيري مخـالف   آصدر از  بني
اسـت كـه    رفع تناقض دوم نيز به اين ،بود

ميـز  آخاطر كه خيانت  بدين ،سليمي نمين
در  ،اسـت  بودن گروگانگيري عيان گشـته 

مــران و آمقــام پوشــاندن ننــگ خيانــت 
بـــاز دروغ  ،مـــأموران گروگـــانگيري 

كه سندهاي منتشـر   و نظر به اين. گويد مي
صدر منحصـر بـه فـرد و     شده در باره بني

بنابر رويه  ،سليمي نمين ،ميز هستندآافتخار 
بخصـوص   ،فقيهيم واليت مطلقه ژسران ر

كند  راست را دروغ مي ،مأموران واواك
تا ايـن دروغ را بسـازد كـه گويـا تسـخير      

صـدر بـه    سفارت و گروگـانگيري را بنـي  
القــاء » هــاي تحكــيم وحــدت   بچــه«

  .است كرده
سازد تـا   و سليمي نمين دروغها را مي. 4/5

. از حزب جمهوري اسالمي رفع اتهام كند
عتـراف  كه به يـك واقعيـت ا   غافل از اين

ــي ــد م ــان  :كن ــرح گروگ ــري از  ط گي
. اسـت  نبـوده » دانشجويان پيرو خط امام«

سـازد   اما اگر او اين دروغ فاحش را مـي 
هـاي   بچه«صدر به  كه گروگانگيري را بني

 ،اسـت  القـاء كـرده   » دفتر تحكيم وحدت
نهـا كـه   آدر واقع (پس طراح يا طراحان 
راكفلر و شـركاء   –طرح ساخت كيسينجر 

) انـد  اجـرا كـرده  » نشجوياندا«را توسط 
بايد كساني باشـند كـه او موظـف اسـت     

گويد تسـخير   و او مي. هويتشان را بپوشاند
سفارت به حزب جمهوري اسـالمي ربـط   

پس گردانندگان اين حزب . است نداشته 
خواهـد   در شمار كساني هستند كه او مـي 

كسي كـه گفـت    ،اما. هويتشان را بپوشاند
تو برضد كارتر آبايد از گروگانها مثل يك 

دبير كـل   ،بهشتي ،صدر استفاده كرد و بني
نها كه در آو . حزب جمهوري اسالمي بود

دو معامله پنهاني اكتبر سـورپرايز و ايـران   
هـا   گيت شركت داشته و به ايـران گيتـي  

خميني و فرزند او احمـد   ،اند معروف شده
 ،و ســـران حـــزب جمهـــوري اســـالمي

در معاملـــه اكتبـــر (بخصـــوص بهشـــتي 
ورپرايز شركت داشت و در معامله ايران س

و هاشـمي  ) گيت نه زيرا كشته شـده بـود  
كـه در   مهـم ايـن  . اي رفسنجاني و خامنـه 

 ،هـــا موســـوي خـــوئيني ،مجلـــس اول
 ،كارگردان تسخير سفارات و گروگانگيري

نامزد حزب جمهوري اسـالمي بـود و در   
نايــب رئــيس اول و همكــار  ،ن مجلــسآ

  .اي شد امنهنزديك هاشمي رفسنجاني و خ
اينك كه هاشمي رفسنجاني نيز بخـاطر   •

ورد كـه خمينـي بـا تسـخير سـفارت      آ مي
و اينـك كـه    ،اسـت   سخت مخالف بـوده 

گوينـد   زيباكالم و سليمي نمـين نيـز مـي   
تسخير سفارت و گروگانگيري كاري غلـط  

ن را آبوده و رفـع تناقضـهاي سخنانشـان    
  يعني عملي  ،سان كه هست همان

  10 صفحهدر  
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شـمار مقامهـاي    ،گردانـد  ميز مـي آ يانتخ
يم كه تسخير سفارت و گروگـانگيري را  ژر

دوتـن از  . شـوند  نفر مي 5 ،كنند تقبيح مي
واواكـي هسـتند و    –سـپاهي   ،نفـر  5اين 
گويند طرح امريكائي بوده و موسـوي   مي

نهـا در اجـراي طـرح    آها مـأمور   خوئيني
  .است بوده

را ميز بودن گروگانگيري آ و اگر خيانت •
وردن آكنند كه در ببار كساني تصديق مي

هاي اكتبر سورپرايز و ايران گيت  افتضاح
خـاطر اسـت    بدين ،اند نقش مستقيم داشته

صدر  بني ،كه از روز گروگانگيري تا امروز
بطـور مسـتمر ايـن خيانـت      ،و دوستان او

ــرده  ــا ك ــزرگ را افش ــد ب طراحــان و . ان
مــدهاي آ پــي. انــد مجريــان را شناســانده

شكار آنگرش را بر مردم ايران و جهان ويرا
اند و همچنان به اين كوشش ادامـه   كرده
زادي وجدان آدهند تامگر استقالل و  مي

  .همگاني مردم ايران بگردد
  
  :سندهای سفارت ٭
  
تمامي سندها كه دولت انگلستان و يـا   – ۱

خمينـي و   ،است دولت امريكا منتشر كرده
از  .كننـد  دست يـاران او را لكـه دار مـي   

سندي كه حاوي پيـام خمينـي بـه     ،جمله
اين سند را موضـوع بررسـي   . كارتر است
  . كنيم ديگري مي

صـدر سـخن    نها از بنيآسندها كه در – 2
منحصر بـه فـرد و بـس     ،است مدهآبميان 
دربـاره   ،به سخن ديگر. ميز هستندآ افتخار
 ،سـندهائي از ايـن نـوع    ،كس ديگـر  هيچ

  :اند انتشار نيافته
صــدر و ديگــر  را بايــد از بنــيخمينــي    

صدر را كمونيست  بني. راديكالها جدا كرد
بـه سـفارت    ،و طرفدار خط مائوتسه تونگ

  :معرفي كرده بودند
صـدر   بني ،پس از ورود خميني به ايران •

در اسناد دو ماه   .كنار گذاشته خواهد شد
چنـد نوبـت از    ،يم شـاه ژپيش از سقوط ر

صــدر و قطــب زاده و دكتــر يــزدي  بنــي
اسناد النه جاسوسـي  ( يد آ سخن بميان مي

ــماره  ــفحه  ،13ش ــماره   84ص ــناد ش و اس
و   65تـا   63صفحات  ،25جاسوسي شماره 

تا  109و  103تا  100و 82تا  81و  77تا  73
هاي  صفحه 26و شماره  174و  172و  112

ــا  1 ــا  12و  8و  6تـ ــماره  16تـ  12و شـ
صـفحه   ،13و  شماره  41و  40هاي  صفحه
و  151و  150و صفحه هاي  87تا  82هاي 
 31و  20و  19هاي  صفحه 27و شماره  174

      :...)و 102و  54و  32و 
 :گويــد منـاقبي بــه مــأمور سـفارت مــي   - 

خميني خود يك ضـد كمونيسـت ثابـت    
صدر  يزدي و قطب زاده و بني. قدم است

ــر در   ــان ديگ ــي جوان ــراف اوو بعض  ،اط
بايد خمينـي  . ماركسيستهاي تند رو هستند

  . نها جدا كردآرا از 
در گزارشات سفارت امريكـا بـه وزارت    - 

 ،اسناد النـه جاسوسـي  (خارجه اين كشور 
ــماره  ــاي  صــفحه ،27ش )  74و  66و  62ه

تعدادي از همكـاران خمينـي    :است مدهآ
  .تميالت چپي دارند ،درپاريس

ركسيت و ضـد  صدر و قطب زاده ما بني - 
امريكائي و جناح چپ جبهه ملي را تشكيل 

 ، 12شماره  ،اسناد النه جاسوسي(دهند  مي
  و).  44تا  42هاي  صفحه

يــةاهللا آيمــي كــه تحــت حكومــت ژر - 
خميني و رهبران مذهبي سطح بـاال قـرار   

يمي كه بوسيله رهبران مخالف ژبا ر ،گيرد
فرق  ،متمايل به چپ جبهه ملي اداره شود

) 4( 13شماره  ،اسناد النه جاسوسي . (دارد
تنهــا اگــر جناحهــاي چــپ )  83صــفحه 

منافع امريكا به خطـر   ،بردولت تسلط يابند
 13اسناد النه جاسوسـي شـماره   (افتند  مي

  ) . 87تا  82صفحه هاي  ،)4(
توان او را  مي ،اگر خميني به ايران بيايد - 

جدا كرد و با او بـه  » مشاوران بدذاتش«از 
شماره  ،اسناد النه جاسوسي(يد توافقي رس

  )47تا  45و  42تا  38هاي  صفحه ،10
 ،تا خميني از محيط خارج به ايران نيايد - 

. توان او را از همكـارانش جـدا كـرد    نمي
ميـان خمينـي و گـروه     ،چراكه در ايران

كنند و همين  مشكالت بروز مي ،همراهش
اسـناد  . (كند امر وي را وادار به سازش مي

و  33هـاي   صفحه 10سي شماره النه جاسو
ــه   )  40و  34 ــفارت ك ــام س ــخ مق درپاس
يا منظور اشخاصي هسـتند كـه   آپرسد  مي

يـزدي   :شـود  در پاريس هستند؟ گفته مي

شـماره   ،اسناد النه جاسوسي( خوب است 
صـدر و   سـان بنـي   بـدين ). 40صفحه  ،10

  .اند شده بايد حذف مي قطب زاده مي
خمينـــي اصـــل شـــوراي انقـــالب را  - 

شـود كـه    پذيرد و قـرار بـر ايـن مـي     مي
تركيب شـوراي سـلطنت معـرف ائـتالف     
ارتش و ميانه روهاي سياسـي و مـذهبي و   

چـپ جبهـه   (شخصيتهائي از گـروه سـوم   
بــه اســتثناي مشــاوران خمينــي در ) ملــي

اسناد النه جاسوسي شماره ( پاريس  بگردد
 ،10و شماره  26تا  22صفحه هاي  ،)2( 26

  ) .6صفحه 
سفارت بـه   ،عد از پيروزي انقالبماه ب 8  - 

   :كند وزارت خارجه امريكا گزارش مي
ــه«     ــر دولـــت دوگانـ ــود  اگـ اي وجـ
مـوقعي كـه خمينـي محـور      ،داشـت  مي

صفت دوگـانگي را از دسـت    ،قدرت شد
تـا   1هاي  اسناد النه جاسوسي شماره( داد 

سياست امريكا بايد از دولت ). 73صفحه  6
مينـي راه  موقت اميد ببرد و به قـدرت خ 

دوگــانگي قــدرت بســود امريكــا . جويــد
اگر فرض كنيم خميني تنها محـور  . نيست

ارتباط غير مستقيم با او بسود  ،قدرت است
اسناد النه جاسوسي شـماره  . (امريكا نيست

  ). 435صفحه  ،6تا 1هاي 
ــول-  ــان تح ــاهده  ،در جري ــفارت مش س

گذاريهاي چند مليتيها  كند كه با سرمايه مي
نظـام بـانكي ملـي    . شود مي مخالفت مؤثر

 –از پس دادن هواپيماهـاي اف  . شود مي
شود و فشار براي ساخت  جلوگيري مي 14

ارتش به يك سـاخت مسـتقل و بازسـازي    
تبليغـات در  . يابـد  ارتش ملي افزايش مـي 

هــا برضــد  تلويزيــون و روزنامــه –راديــو 
  . شود امريكا روز افزون مي

؟ چـه  كننـد  چه كساني اين كارها را مـي     
وردن توليد نفت تا حد آكساني براي پائين 

ورنـد؟  آ ن روز فشار مـي آدرصد توليد  40
رسـد   پاسخي كه سفارت امريكا بـه آن مـي  

ــن ــن اي ـا  اســت كــه اي ـا را راديكالهـ كارهـ
 ،صـدر و قطـب زاده   نامهاي بنـي . كنند مي

ـا   ،هربار   ،بهنگام گزارش كردن ايـن كاره
شماره  ،اسناد النه جاسوسي(شوند  برده  مي

  ) 123صفحه  ،23
ــدين      ــه گمــان   ب ــب امريكائيــان ك ترتي
شماره (» راديكالهاي مطرود«كردند كار  مي

ـام  ) 102شماره  ،مندرج در نشريه مجاهد تم
كردند حكومت موقت  است و فكر مي شده
ـاهش    بخصـوص بنـي   ،نهاآنفوذ  صـدر را ك
ـان دارنـد    اينك مي ،است  داده بينند كه اين

شماره  ،ناد النه جاسوسياس(گيرند  قوت مي
  ).50صفحه  ،28
ـابي سـود خمينـي بـراي      -  سندي به ارزي

ـاط ر « :پـردازد  امريكا مي يـم كنـوني   ژارتب
كه الزم نيسـت   بطوري. شكار نيستآباغرب 

مـورد   ،ما بخاطر تخلفات حقوق بشـري ش 
و اين خود مايه تسالي . سرزنش قرار بگيريم

ماهيـت ملـي    ،عالوه بـر ايـن  . خاطر است
يم يك مانع موقتي دربرابـر  ژي اين رمذهب

وضع  ،و در ضمن. پيشرفت كمونيستها است
خطـر   ،در ميان مـدت  ،يمژغير عادي اين ر

(  بـرد  اشاعه انقالب را در منطقه از بين مـي 
ـناد النـه جاسوســي   صــفحه  ،16شـماره   ،اس

184.(  
 :گزارشي در باره مجلس خبرگان است  - 

 ،مجلس خبرگان با تصـويب واليـت فقيـه   
ن آامي قـدرت دنيـائي و معنـوي را از    تم

 ،اسـناد النـه جاسوسـي   (خميني شـناخت  
و  118و  107و  106هاي  صفحه ،16شماره 

اما جمع شدن قدرتها ). 175و  164و  163
زنـگ   ،در خميني و گـرايش بـه اسـتبداد   

ــدا در   ــه ص ــر را ب ــت ورده آخط در . اس
صدر با واليت فقيـه   طالقاني و بني ،مجلس

خرين اقدام طالقـاني  آ. اند مخالفت كرده
ــا اصــل  ــود 5مخالفــت ب صــدر  و بنــي. ب

ملت به جمهوري اسالمي رأي  :است گفته
يــا شــما بــا حاكميــت ملــت . اســت داده

كنيد و يا ازبين خواهيد رفت  موافقت مي
ــه جاسوســي 280( ــناد الن ــماره  ،اس  ،16ش

ــاي   ــفحه ه و  163و  118و  107و  106ص
  ).175و  164

روههاي سياسي گ ،و پژوهشگران سفارت - 
دوران انقالب را به واليـت فقيـه و اسـالم    

ور و نظـام اقتصـادي   آرو و اسالم نـو  ميانه
زاد و دموكراسي و سـازش بـا امريكـا و    آ

  :است سنجيده ،سازش با شوروي سابق

گروه خميني با واليت فقيه موافق و با  – 1
بـا  . ور مخالف استآرو و نو دو اسالم ميانه

با دموكراسي مخالف زاد موافق و آاقتصاد 
سـازش پـذير و بـا     ،بنابر موقـع  ،و با امريكا

  .روسيه شوروي سازش ناپذير است
صدر با واليت فقيه مخالف و  گروه بني – 2

بـا اقتصـاد ليبـرال    . ور موافـق آبا اسالم نو
مخالف و بادموكراسي موافق و با امريكا و 

  .شوروي سازش ناپذير است
كـه   رسـد  گزارش بـه ايـن نتيجـه مـي        
هاي مزاحم  گروه ،رو بايد با جلب ميانه مي

 ،اسناد النه جاسوسي(را از سر راه برداشت 
). 327صــفحه صــفحه  6تــا1هــاي  شــماره

جداكردن ميانه روها از چـپ اسـالمي و   
( چپ غير اسـالمي ضـرورت تمـام دارد    

  ).120صفحه  28شمار ،اسناد النه جاسوسي
بايد مطمح نظـر   امري كه همواره مي      

كه اسناد روشي  اين ،بود و نبود ايرانيان مي
بايـد در   دهند كه امريكا مي را توضيح مي

 34بكار برد و در طول  ،قبال گروه خميني
اين گروه را همـواره   :است سال بكاربرده 

. بايد در موقعيت دفـاعي نگـاه داشـت    مي
 ،پرسيدني است كه خميني و دسـتياران او 

گذاشـتن  چرا به اين مهم توجه نكردند و 
نها را همواره در موقعيت دفـاعي  آامريكا 
دارد؟ زيرا استبداي از نـوع اسـتبداد    نگاه

واليت مطلقه فقيه كه نيـاز مبـرم بـه پايـه     
 ،دومي دارد كـه قـدرت خـارجي اسـت    

تواند در ايـن موقعيـت قرارنگيـرد و     نمي
  .نماند

رئيس قسمت سياسـي سـفارت    ،استمپل - 
 ،خـود  دركتـاب  ،امريكا در دوران انقالب

نويســد از  مــي ،»انقــالب ايــران از درون«
صــدر  سـه نوبــت از بنـي   ،طريـق واســطه 

  . تقاضاي مالقات كردم نپذيرفت
و گويا ترين سندها سـندي اسـت كـه     - 

سند گـزارش  . اند انتشار داده ،اسناد 9جلد 
صـدر   مأمور سيا است كه مأمور خريد بني

عنوان  به اين ،او كه چند نوبت. است  شده
مد كه پيامي از سوي كارتر آصدر  نزد بني

براي خميني دارد و به خواسـت خمينـي   
در گزارش خـود   ،صدر او را پذيرفت بني
صدر و دوسـتان او كسـاني    بني :نويسد مي

نيستند كه حاضـر باشـند در خـط امريكـا     
ــد ــدارد . كاركنن ــول ن ــه پ ــازي ب و . او ني

 :كنـد  وري مـي آ گوئي بس شـگفتي  پيش
ــه خــا « رج تبعيــد بايــك تــذكر كوتــاه ب

  .»گردد مي
طرح گروگانگيري در امريكـا   ،در عمل    

بـا سـتاد   . طراحي و در ايـران اجـرا شـد   
برســرگروگانها  ،تبليغــاتي ريگــان و بــوش

اي پنهاني انجام گرفـت كـه اكتبـر     معامله
ترس از لو رفتن اين . سورپرايز نام گرفت

همزمان با پايـان   ،بار معامله ننگين و خيانت
خمينـي و   ،1360هـار  گرفتن جنـگ در ب 

دســتياران او را نــاگزير از كودتــا كــرد و 
  .»صدر به خارج تبعيد شد بني«

ــــالب اســــالمی مترجمــــان ســــندها،  :انق
. انـــد تقلـــب کننـــد درمـــواردی نـــاگزير بوده

آنهــا بــه ايــن گمــان کــه بــاوجود برقــراری 
سانســورها، پراکنــده کــردن ســندها، مــانع 

شــــود کــــه بــــه هرآنچــــه دربــــاره  از آن می
ی و دسـتياران در ايـن سـندها آمـده خمين

هنــوز معلــوم نيســت . اســت، توجــه شــود
. اند چـــه ميـــزان از ســـندها سانســـور شـــده

خواننــــدگان مســــئوليت شــــناس بــــه خــــود 
زحمت مراجعه به جلـو اول کتـاب سـير 
تحـــــــول سياســـــــت امريکـــــــا در ايـــــــران را 

دهند و بخش عمـده هرآنچـه در بـاره  می
هـــــــــــــای سياســـــــــــــی و يکچنـــــــــــــد از  گروه

يابنــد کــه از  سياســی را می شخصــيتهای
از زمـــانی کـــه . اند اســـناد اســـتخراج شـــده

خمينـــی محـــور قــــدرتی شـــد کـــه امريکــــا 
قــدرت  ،ن رابطــه برقــرار کنــدآبايــد بــا  می

خـــارجی و اقتصـــاد و سياســـت ايـــران و 
از (فســــــــــــــاد و ســــــــــــــرکوب و بحــــــــــــــران 

ـــا اتـــم پـــنج عامـــل بهـــم  ،)گروگـــانگيری ت
کـه بعلـت کـم :انـد وردهآپيوسته را پديـد  ــود  ــده خــواهیم ب ــماره آین ــا در ش ج   .آورد

  
  
  

ـــــار ـــــش و ک دو  ،دان
قربـــــــانی دائمـــــــی 

  :سرکوبگری جبار
  
  
  به گـزارش فعـاالن در    ،92ابان  19در

تبعيد، دكتر رضا حيدرپور، پزشك زنـدان  
وجـود  اوين به دليل شهادت در خصوص 

آثار ضرب و جرح در پيكر وبالگ نـويس  
 جان باخته، ستار بهشتي، بازداشت و به بند

  .اوين منتقل شد 209
  لــــدين  ا ســــراج ،92آبــــان  19در

بـوك خـود نوشـته     ميردامادي، در فـيس 
در ) آبــان 28نــوامبر،  19(امــروز «: اســت

فعاليت تبليغي عليـه  «دادسراي اوين رسما 
توسط بـازپرس شـعبه دوم بـه مـن     » نظام

تفهيم اتهـام شـد و مـن ايـن اتهـام را رد      
فالـت  كردم و كتبا پاسخ دادم و با قيـد ك 

 ».پدرم موقتا بازداشت نشدم
  به گزارش روز نو، سيد 92 ابان 19در ،

امـام  «علي اصغر غـروي، نويسـنده مقالـه    
در  » پيشواي سياسـي يـا الگـوي ايمـاني؟    

روزنامه بهار در اصفهان احضار و بازداشت 
  .شد
  ه گزارش مهـر ، سـيد   ب 92آبان  21در

اهللا آقاميري شهردار بهبهان از تحصن  صدر
جمعي از كارگردان شهرداري بهبهان بـه  

 .دليل حقوق هاي معوقه خود خبر داد
  ــان 21در ــه 92 آب ــه گــزارش كميت ، ب

ــدعلي    ــر، محم ــوق بش ــگران حق گزارش
جوانمردي و رضا تميمي، دو تن از فعاالن 
كـــارگري از كاركنـــان يكـــي از زيـــر 

ــادان،  مجموعــه هــاي پااليشــگاه نفــت آب
 .بازداشت شدند

  بــه گــزارش جــرس،   ،92آبــان  23در
صدها كارگر شـركت نيروگـاه حرارتـي    
دماوند در اعتراض به عقب افتادن اضـافه  
كاري، عيدي، بيمه، بيمه تكميلي، و حقوق 
معوقه خود، مقابل درب آن نيروگاه دست 
به اعتراض زدنـد و خواسـتار جوابگـويي    

  . روشن و شفاف از سوي مسوولين شدند
  مه، نويـد  ، به گزارش كل92 ابان 24در

خانجاني فعال حقوق بشر و وبالگ نويس 
ــهر، از     ــايي ش ــدان رج ــوس در زن محب
ناراحتي ديسك كمر و روده بزرگ رنـج  

برد و بايستي خارج از زندان به درمان  مي
  .بپردازد

 به گـزارش مجـذوبان    ،92آبان  24در
نور، جعمـي از افراطيـون مـذهبي، يـك     
درويش گنابادي شـهر خرمشـهر را بـراي    

م برائت از مكتب درويشي مورد ضرب اعال
ــد ــرار دادن ــي، . و شــتم ق ــدات تلفن تهدي

شعارنويسي در محـل برگـزاري مجـالس    
درويشي از ديگر تحركات اخير اين گروه 

 .بوده است
  ــه گــزارش  پايگــاه  ،92آبــان  25در ب

اميد،مراسم نماز ظهر عاشورا  در شهرستان 
بابل كه زير بارش شديد باران بـه امامـت   

جمعه بابـل، حجـت االسـالم حسـن      امام
روحاني برگزار شد با ضـرب و شـتم يـك    
جــوان معتــرض بــه امــام جمعــه توســط 

   .نزديكان اين روحاني حاشيه ساز شد
  800به گـزارش ايلنـا،    ،92آبان  26در 

كارگر پلي اكريل در اعتـراض بـه خلـف    
ــد  ــدارتجمع كردن ــده فرمان يكــي از . وع

ان كارگران كارخانـه پلـي اكريـل اصـفه    
در پي اعتراض پنج : درباره اعتراض گفت

روزه كارگران، با تعيـين مهلتـي ده روزه   
هـاي   آبان ماه خواسته 25قرار شده بود تا 

صنفي كارگران توسـط مسـئوالن اسـتاني    
بـدون تحقـق    اين مهلت، .رسيدگي شود

مطالبات كارگران، روز گذشـته بـه اتمـام    
  . رسيد
  43، به گزارش كلمـه،  92 آبان 26در 

زنداني سياسي حوادث پـس از انتخابـات   
اي به مناسبت هزارمين روز حصر  در بيانيه

  همراهان جنبش سبز با اعتراض 

: انـد  به ايـن ظلـم آشـكار، هشـدار داده    
قدرت مدارانى كه با در اختيـار داشـتن   
همه منابع رسمى و غير رسمى و نيز همـه  

ها و  قانونى قواى كشور دست به چنين بى
تواننـد   د با انـدكى تأمـل مـى   ها زدن ستم

دريابند كه تاريخ نام آنان را در كنار چـه  
كسانى قرار خواهـد داد و آينـدگان چـه    

 .قضاوتى در مورد آنان خواهند داشت
  60، بـه گـزارش ايلنـا،    92 آبان 27در 

كارگر پيمـاني تاسيسـات دانشـگاه علـم و     
صنعت در اعتراض به اخـراج تعـدادي از   

و آنچـه شـرايط    كارگران ايـن مجموعـه  
كردنـد، صـبح    ناعادالنه كاري عنوان مـي 

امروز در مقابل اداره خدمات اين دانشگاه 
 .تجمع كردند

  به گـزارش فعـاالن در   92آبان  27در،
مهرداد صبوري و افشين نديمي، دو : تبعيد

عضو كميته هماهنگي براي ايجـاد تشـكل   
ــدود    ــه از ح ــارگري ك ــاي ك روز  10ه

ـ   ه ايـران ناپديـد   گذشته و پـس از ورود ب
شـهر   واواك بازداشـت   درشده بودنـد،  

  .كامياران، به سر مي برند
  ــان 27در ــا،  92 آب ــزارش هران ــه گ ، ب

تعدادي از نمايندگان سنديكائي شـركت  
واحد امروز با مراجعـه جمعـي بـه وزرات    
كار شكايتي از نحوه برگـزاري انتخابـات   
ــار، در    ــالمي ك ــوراهاي اس ــي ش فرمايش

 .ت خانه به ثبت رساندندخانه وزرا دبير
ــورد        ــنديكايي در مـ ــدگان سـ نماينـ

هــاي غيــر قــانوني عليــه اعضــاي  اخــراج
هــاي   راننــدگان ســنديكاي و تخلــف  

هاي حل اختالف كه بـا همـاهنگي    هيئت
مدير عامل شركت واحد صورت گرفتـه،  
ــه گفتگــو   ــا يكــي از مســئولين وزارتخان ب

 .كردند
  به گزارش نداي سـبز   ،92آبان  27در
ــامي از  : زاديآ ــر در پيـ ــتو فروهـ پرسـ

ــالگرد     ــم س ــزارى مراس ــت برگ ممنوعي
فروهرها توسط وزارت اطالعات خبر داده 

وي در پيام خود با اشاره به احضـار   .است
ــه وزارت اطالعــات و مــذاكرات   خــود ب

گرچـه  : انجام شده خاطرنشان شده اسـت 
امسال نيز به اين روند تحميلي و ممنوعيت 

داريوش و پروانه برگزاري آييني درخور 
فروهر اعتـراض كـردم امـا ايـن بـار نيـز       

ها زور دارند  آن. نتيجه ماند اعتراض ها بي
و ظلم پيشه كرده اند و مـا صـبر داريـم و    

ايـم، كـاش شـجاعت و     اميد به آينده بسته
جسارت جانباختگانمان را نيز گاهي داشته 

 .باشيم
  به گزارش نداي سـبز  92 آبان 27در ،

صحتي سرورودي محقـق،  محمد : آزادي
مولف اسالمي كه در مراسم ده دوم محرم 
ــاد اصــفهان   در مســجد اعظــم حســين اب

امروز بعـد از   14كرد، ساعت  سخنراني مي
احضار به دادگاه ويژه روحانيت اصـفهان  
بازداشت و بـه زنـدان دسـتگرد اصـفهان     

 .منتقل شده است
  بـه گـزارش جـرس،      ،92 آبان  28در

ال دانشجويي كه از روز پور، فع مريم شفيع
پنج مرداد ماه امسال بازداشت شـده و در  
زندان اوين اسـت، بـا وجـود برگـزاري     

 .برد سرمي دادگاه همچنان در بالتكليفي به
  ــان  29در ــه ،92آب ــنا   ب ــزارش ايس گ

داريوش پورسعيد، رئـيس پلـيس فضـاي    
توليد و تبادل اطالعـات نيـروي انتظـامي    

ــا( ــتگي ) فت ــهر از دس ــتان بوش ري يــك اس
ساله در اين اسـتان خبـر    16نويس  وبالگ

  .داد
  بـه گـزارش تارنمـاي     ،92ابان  29در

نــژاد،  ،  حســين رئيســي”رفســنگ“محلــي 
نگار از  هشت وب: دادستان رفسنجان گفت

توهين به مقدسات “جمله يك زن به اتهام 
، توسـط نيروهـاي   ”هاي اسـالمي  و ارزش

امنيتي در شهرسـتان رفسـنجان در اسـتان    
اين افراد با انتشار “ .مان بازداشت شدندكر

آميـز در فضـاي مجـازي،     مطالبي توهين
هاي اسالمي  مقدسات ديني مردم و ارزش

 ”.را به سخره گرفته بودند
   

15 صفحهدر  
 
 
 
 

 پنج عامل؟
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درعهد صفويه و افشاريه  بعضي  از لوازم  و وسايل  تمدن  جديد از قبيـل   

ائي در ايران  راه  يافت ولي  نشر كشتي  سازي  ، اسلحه گرم  و نظام  اروپ
اين فنون سير مداوم  و مستمري پيدا  نكرد و نيز ارتباط ايـران  بـا دنيـاي    

بـه همـين   .  مترقّي كه در آن زمان ايجاد  شده  بود عمالً  قطع  گرديـد  
علّت اين آشنائي مختصـر وزود گـذر بـا تمـدن غربـي از لحـاظ تعقّـل        

  .جاي  نگذاشتاجتماعي هيچ  اثري در ايران  ب
با آغاز قرن نوزدهم ميالدي كيفيات جديدي در سياست  بين المللي بـه   

وجود  آمد   كه سرنوشت سياسي و اجتمـاعي  ايـران  را مسـتقيماً تحـت     
تجاوزهاي روسيه به خاك ايران در آخرين  سالهاي  قرن .  تأثير قرار داد

او در حملة به هند   هجدهم ، پيشرفتهاي  ناپلئون  به سوي  مشرق  و ارادة 
از راه ايران، كوشش انگلستان درنگاهداري مستعمرات خود در آسـيا ،  و  
تكاپوي  ايران درحفظ  سرزمين و استقالل  خود در مقابل تعـرّض هـاي   
خارجي جملگي عواملي  بودند كه  در يك  وهلـه  بكـار افتـاده  خـواه      

از نظر ايران  يـك   .  يدناخواه   ايران  رابه صحنة  سياست بين المللي  كش
مسئلة  اصلي  و حياتي وجود داشت  و آن مجهزشـدن خـود بـه منظـور     

اين عامل  جهت سياست  ايران را در روابط  با .  مقابلة با تهاجم روسيه  بود
كشورهاي غربي تعيين  مي كرد  و همان بود كه آنرا گـاهي  بـه دامـان     

فرانسـه و  . انسـه مـي كشـاند   انگلستان  مي انداخت  و گاهي   به سـوي فر 
انگليس نيزهر زمان كه با روسيه سرجنگ داشتند  بنابرمقتضيات  و مصـالح   
سياسي  خود به تقويت  ايـران مـي كوشـيدند  و در ايـن  راه از بعضـي       

رفت و آمد  هيئت  هاي نظامي . كمكهاي نظامي  نيز دريغ نمي  ورزيدند
ام  آنها  در اصالح سپاه و تأسـيس   متعدد انگليسي و فرانسوي  به ايران، اقد

نظام  جديد ، احداث كارخانه هاي  باروت  سازي و توپ ريـزي ، نقشـه    
برداري و جمع آوري اطّالعات  جغرافيائي  وزمين شناسـي  و اسـتخراج   

  .بعضي معادن  همگي از آثار  اين تغييرات سياسي بود
ه اي كه ايـران در  بر اثراين اوضاع واحوال و خاصه  شكست هاي نابكاران

جنگهاي  با روسيه  خورد  و در واقع تازيانة عبرت و كفـاّرة  گنـاه عقـب    
افتـادگي آن از كـاروان علــم و صـنعت جديـد بــود ، ذهـن  بعضــي از      

آنها كه . زمامداران  را به لزوم  اخذ وسايل مدنيت  جديد  متوجه  ساخت
ام  دادن بعضـي  هوشيار و دل آگاه  بودند درك معني  كردند و بـه انجـ  

ميرزا عيسي معـروف  بـه ميـرزا    . كارهاي  مفيد  و مترقّي  همت گماشتند
وزير  فرزانة  عباس ميرزا نايب السـلطنه  را بايـد    )  قائم  مقام اول ( بزرگ 

در معرّفي مقام  او همـين   . پيشرو مكتب اصالح  و ترقّي  ايران بشمار آورد
  .ائي  و وطن دوستي  ستوده اندبس كه دوست و دشمن  او را  به دان

از جمله كارهاي عباس ميرزا و ميرزا بزرگ  فرستادن يك عده  محصل و 
صنعت  آموز به انگلستان  بود براي  آموختن بعضي صنايع  و علوم جديد  

تا جائي  كه .  كه به كار ايران آيد و به حوائج  مردم  ايران سودمند  باشد 
لين  ايرانياني  بودند كـه  بـا افكـار آزادي    تحقيق  كرده ايم  اين عده  او

  .خواهي  و اصول  حكومت  ملّي  آشنائي  يافتند
سـفير   » سـرهار فـورد جـونز    « خالصة  قضيه  اينكه  به قرار  شرحي  كـه  

انگليس  در طهران نگاشته   است بـين  دولـت ايـران  و ژنـرال كـاردان       
ه  بود  كه به منظور  تحكيم  بنيـان   فرستادة  ناپلئون  قراري  منعقد  گرديد

اتّحاد  ايران و فرانسه  عده اي  از محصلين  ايرانـي در پـاريس  مشـغول    
سفير انگليس  نيز اين فكر  را برگزيد و موافقت  كـرد كـه    . تحصيل شدند 

(  1226بدين ترتيب  در سال .  شاگردان  ايراني در لندن  تحصيل  كنند 
عباس ميرزا  به سـفير  .  به انگلستان  فرستاده  شدند دو نفر  محصل )  1811

آنان را  به تحصيلي گماريد  كه براي  من و خودشان « : انگليس گفته  بود
يكي  از آن دو  پس از يـك سـال و نـيم  در    .   » و مملكتشان مفيد  باشد 

گذشت و ديگري  ميرزا  حاجي  بابا  به تحصيل  طب  پرداخت  و پس از 
  .   به ايران  بازگشتشش  سال 

   
نيـز يـك هيئـت  پـنج  نفـري  از      )  1815(  1230به دنبال آن  در سـال  

جوانان  ايراني  براي تحصيل  رشته هاي  مختلف  مثل  مهندسي ، طـب ،   
  .توپخانه ، رياضي ، زبان  و حكمت طبيعي  به انگلستان  روانه شدند

ه  عازم لندن گرديدند  و اين عده در جمادي الثاني آن سال  از راه روسي
نـوامبر  (  1235پس از سه سال و نه ماه  اقامـت  در انگلسـتان  در محـرّم    

به وطن بر گشتند  و هر يك  به كاري  در خور تحصيالت  خـود  )   1819
  )  2.(گماشته شدند

    
او بزرگتـرين  مـردي اسـت  كـه     . يرزا  تقي خان را نيك  مي شناسيمم« 

( زير دسـت  ميـرزا بـزرگ     . به وجود آورده استاخير   ايران در قرون
پيشرو ترقّي  ايران و تربيت  شد،  و ترقّيـات  دنيـاي غـرب  را     ) قائم مقام 

، سـه سـال  در ديـار عثمـاني      ديده و سنجيده  و افكارش تازه شكفته  شد
آنجا را  مشاهده  كرد و زمامـداري  جـامع    »  تنظيمات  جديد «  بماند و 
 1848 – 1851(  1268تا  1264او سه  سال و كسري  از . آمد ف  باراالطرا

بر ايران حكومت  كرد و چنانكه  ميرزا ابوالقاسم  قائم مقـام در بـارة  او   )  
ميرزا  تقـي   . وز گار  گذاشت به ر»  قوانين  بزرگ « پيش بيني كرده بود

د  حات  تجـد خود بنيان همه گونه  اصال خان در مدت  كوتاه  زمامداري
  )   3( » .را گذاشت خواهانه

ديگر از تجدد خواهان و اصالح طلبان  را مي توان ميـرزا حسـين خـان    
از  بركشيدگان  اميـر كبيـر    ] قزويني [ ميرزا حسين خان « سپهساالر نامبرد 

الحات داخلـي  پيـرو افكـار او و پـس از ميـرزا  تقـي خـان         در اصـ . بود
  . ر استرجل  سياستمدار دورة قاجابزرگترين 

پسر  ميرزا نبـي    )  1243 – 1298( ميرزا حسين خان  مشير الدوله  سپهساالر 
خان  براي تحصـيل    يحيي  رشاددر جواني  با بر. است خان امير تومان

يعني در بيست سالگي  از طرف ميرزا تقي خـان    1266به فرانسه رفت، در 
در آنجا خدمات .  دمأمور  گردي  بمبئي»  مصلحت گذاري « امير كبير  به 
بـه    1275پس از سه سال  ژنرال  قونسول  تفليس شـد،  در  .  شايان  كرد 

سمت  وزير مختار  ايران در اسالمبول  منصوب گرديـد ، مـدت دوازده    
شاه  او را  به طهران  خواست  و به وزارت عدليـه  و    1287سال يعني   تا 

سپهساالر  به وزارت  جنگ    وظايف  و اوقاف  منصوب  كرد ، سپس  با لقب
در . به صـدارت  ايـران رسـيد     1288و فرماندهي  سپاه  و بعد  در شعبان  

پس از سفر  اول ناصرالدين شاه  به اروپا  ميرزا حسين خـان    1290رجب  
اندكي  بعد در همان سال به وزارت  خارجه  و در سـال  .  معزول گرديد

شـاه او را از وزارت     1297سال  در. به وزارت جنگ  منصوب  شد  1291
در .  بر داشت  و به حكومـت  خراسـان  و توليـت  آسـتانه مـأمور  كـرد      

به تواتر  آمده  است كه  به دسـتور  . ناگهاني  در گذشت   1298ذيحجه  
  )   4. (شاه  مسموم  گرديد

 و اميركبيـر  خان تقي ميرزا«در بارة   تاريخ  استاد همايون،  تكميل ناصر  ◀
در گفت و گو با   شاه ناصرالدين صدراعظم دو سپهساالر خان حسين يرزام
 :اينگونه  نظر خود را بيان مي كند»  بيداري نسيم ماهنامه«
 خواهانـه  ترقّـي  برنامة آغاز تاريخي مقاالت و ها نگاري تاريخ بسياري در - 

 انـد،  داده نسـبت  اميركبيـر  خـان   تقـي  ميرزا به را ايران در رفرم و دولتي
 شـده  شروع زماني چه از »رفرم« با معادل مفهومي با ايران در اصالحات

 است؟
 از بايـد  را اصـالحات  هـاي  ريشه بياندازيم نگاهي تاريخي كتب به اگر * 

 دوران، ايـن  در. اول عباس شاه دورة از دقيقاً كرد؛ شناسايي صفويه عصر
 در صـالح ا عبـارتي  به يا خود نظامي نيروي اصالح براي ايران، حكومت

 اسـتخدام  را) روبـرت  و آنتـوني ( شرلي برادران گري نظامي و ارتش امر
 در گـاه  نيـز  بعد هاي دوره در كه هستيم آن شاهد بعد به اين از كنند؛ مي
 بـه  بتـوان  كـه  را آنچـه  اما شد، مي استفاده خارجي نظاميان از قشون، امر

 كـرده  پيدا قتحقّ قاجاريه دورة از گرفت نظر در اصالحات واقعي معناي
 .است

 شـاه  ناصـرالدين  حكومـت  دوران در عمـدتاً  مصلحان قاجار دورة در  - 
 روسـيه  و ايران جنگ آغاز از يعني شاه ناصرالدين از پيش داشتند؛ حضور

 جلـوس  زمـان  تا است گرفته سرچشمه آن از اصالحي تفكّرات عمدة كه
 بود؟ چگونه ايران در »رفرم« فضاي پادشاه اين
 اي پاره سلطنت، تخت به شاه ناصرالدين جلوس تا شاه تحعليف زمان از * 

 بـه  هـم  باز اما رسيد، ظهور به اصالحات امر در دولتمردان توسط ها تالش
 مسائل در توجهات بيشترين بود شده متحمل ايران كه هايي شكست دليل
 و نظامي امر در ها روس نيرومندي و ايران با روسيه هاي جنگ. بود نظامي

 كه داشت آن بر را ميرزا عباس جنگي، مهم هاي سالح نيز و جنگي نينقوا
 اسـت  ممكن كه آنجا تا كند كوشش و دريابد را ايران نظامي هاي ضعف
 نظـامي  مستشـاران  از وي. نمايد برطرف را ايران ارتش نظامي هاي ضعف

 جهـت  در او بعـدي  گام در. جست بهره امر اين براي) انگليس و فرانسه(
 در و كـرد  اعـزام  خـارج  به محصل استحكاماتي، و نظامي فنون فراگيري

 ژنـرال  رهبـري  بـه  فرانسـوي  دبيـران  و معلّمان از كامل نسبتاً دورة يك
 اين دهد مي نشان تاريخي شواهد كه طور همان اما كرد؛ استفاده گاردان

 در اينكـه  وجـود  بـا  گرفت مي صورت نظامي بعد از تنها چون اصالحات
 و داشـت  همـراه  بـه  ايرانيان براي نيز خوبي دستاوردهاي چند، مواضعي
 ميـرزا   عباس كه آرماني به رفته هم  روي اما شد، حاصل هم هايي پيروزي

 بـه  نيـاز  موفّقيت براي اصالحي حركت هر نرسيد، داشتند فكرانش هم و
 در سياسـت  و فرهنگ اقتصاد، جمله از گوناگون جوانب سازي هماهنگ

 بايـد  باشـد،  نظـامي  اصـالحات  حركـت،  قصـد  تـي وق پس دارد، جامعه
 در فعـل  بـه  اقتصـادي  و سياسـي  فرهنگي، اصالحات با همراه و هماهنگ

 وجود ديگر سوي از و نيامد پديد شرايط اين ميرزا  عباس دوران در. آيد
 طلبانـه   سـلطه  هـاي  سياسـت  و ايـران  حكـومتي  نظـام  درون هاي رقابت

 بـراي  را الزم شـرايط  حتّـي  ايـران،  در خاصه زمين، مشرق در اروپاييان
 نياورد فراهم ايرانيان براي روسيه هاي گري  سلطه از ممانعت و جلوگيري

 عهدنامـة  و گلسـتان  نامـة  توافـق  طـي  كـه  شـد  چنـان  هم اش نتيجه كه
 در هـا  روس اشـغال  بـه  ايران تاريخي سرزمين از هايي بخش تركمانچاي

 .آمد
اس  بـا  همزمان متفكّري عنوان به كه مقام قائم ابوالقاسم ميرزا -  ميـرزا  عبـ 

 اصالح دو اين است، زده دست حكومتي نظام اصالح به بيشتر است بوده
 فراهم را اميركبير خان تقي ميرزا حضور بستر ميزان، چه تا يكديگر كنار در

 كرد؟
 بـه  تـر  گسـترده  صورت به او مقام قائم ابوالقاسم ميرزا صدارت زمان در* 

 نظـامي  امـر  در را الزم توجهـات  آنكـه  بـا  او است هبود اصالحات دنبال
 معطوف ايران حكومتي نظام اصالح در را خود تالش بيشترين اما داشت،
 برپايـة  را خود كوشش وي شد مي باعث داشت او كه آرماني. بود كرده

 هـاي  نابهنجاري و مفاسد كه باشد آن دنبال به و دهد قرار ايران استقالل
 نهـاد  در را قانونمنـدي  و نظـم  و بـردارد  ميـان  از را سلطنتي و حكومتي
 دنبـال  بـه  حكـومتش  مـدت  تمـام  در او. آورد پديد حكومت و سلطنت
 قاجـار،  بزرگـان  كـه  مـوقعيتي  بـا  امـر  اين اما بود اهداف اين به رسيدن

 و نكـرد  پيـدا  تحقّـق  امكـان  داشـتند،  طلـب  سود ديوانيان و شاهزادگان
 بـا  هـم ) انگلـيس  و روسـيه  هـاي  لبـي ط سـلطه ( مثبت موازنة هاي سياست

 برابـر،  در و بـرده  بـين  از را خـوب  هاي موقعيت ها، توطئه و ها شكني كار
 برداشت چنين توان مي پس. آوردند وجود به را نابهنجاري هاي موقعيت

 بلكـه  نرسـيد  سامان به قاجاريه اول عصر آغازين اصالحات تنها نه كه كرد
 بـه  شـاه  دسـتور  بـه  و نهـاد  عقيده سر بر جان نيز مقام قائم ابوالقاسم ميرزا

 ميـرزا  زمـان  در گفت توان مي كه بود اي گونه به شرايط. رسيد هالكت
 .بود نمانده  باقي مصلحان تالش از چيزي اميركبير خان تقي

 و اميركبير خان تقي ميرزا اند آمده كار روي سال 20 فاصله به مصلح دو - 
 بـراي  كـاملي  برنامـة  دو هـر  و ،سپهسـاالر  خـان  حسـين  ميرزا آن از پس

 و شـود  مـي  تاريخ خوشنام اميركبير اما كردند مطرح ايران در اصالحات
 چيست؟ آن علّت است مشهور تاريخ در بدنامي به معموال سپهساالر

 خود از پيش مصلحان با او اصالحات كه بگويم بايد اميركبير با رابطه در* 
 عمـل  اينگونـه  بـه  كسـي  قاجار رةدو در هم او از پس و بود متفاوت بسيار
 قاجـار  عصـر  مصـلحان  سـرآمد  او شـد  موجـب  هم همين و است نكرده
 ايمـان  قضـيه  اصـل  به كه است آن كبير امير هاي ويژگي از. شود شناخته
 نفـوذ  بـودن  بـا  كـه  دانسـت  مي او. بود ايران استقالل هم اصل و داشت

 همـين  و يابد نمي بهبود شرايط گاه هيچ آنان هاي گري  سلطه و خارجيان
 در و اسـت،  ملّي استقالل اصل زنندة هم بر بيگانگان سلطة و حضور مسألة
 مسألة دليل همين به. كند نمي پيدا واقع صورت اصالحي هيچ شرايط اين
 تفـاوت  داد؛ قـرار  خـود  برنامة لوحة سر را بيگانه هاي سياست به وابستگي نا

 بـود  شكل اين به مصلحان ديگر با اميركبير عمدة تفاوت عبارتي به يا ديگر
 كنـار  در دليـل  همـين  بـه . نداشت قبول بعد، يك در را اصالحات او كه

 در اصـالحات  بـه  دسـت  اسـتقالل  بـه  دسـتيابي  بـراي  نظامي اصالحات

 فرهنگي سياسي، نظامي، اصالحات مسير اين در او. زد هم ديگر هاي زمينه
 گفـت  تـوان  مـي  و داد مـي  قـرار  ناگسستني پيوند يك در را اقتصادي و

 .بود بنيادي او هاي كار
 راه سـر  در مـوانعي  چه سپهساالر، ميرزا اصالحات نحوة به ورود از پيش - 

 شد؟ تلخي پايان چنين موجب كه داشت وجود اميركبير اصالحات
 و علـوم  لحـاظ  بـه  را دارالفنـون  مدرسـة  او قاجـار  نابسامان فضاي در* 

 بـراي  را اتّفاقيه وقايع روزنامة رديگ سوي از. كرد ايجاد جديد، تكنولوژي
 نظـارت  مـالي  و حكـومتي  دستگاه در و انداخت راه به مردم عامة اطّالع
 اداري مفاسد از. كرد توجه ملّي گوناگون صنايع به. آورد وجود به كامل

 بزرگـان  و شـاهزادگان  و درباريـان  دسـت  كـرد،  جلوگيري اجتماعي و
 بـه . كرد كوتاه آور زيان هاي ميل و حيف و ملّت المال بيت از را قاجاريه
. بـود  پاسـدار  را ايران ملّي شرافت خارجيان، برابر در و داد نظم مملكت
 و سـلطنت  نهـاد  كـه  كشـورهايي  در ها، دگرگوني اين در كه است مسلّم
 پـيش  در ديگـري  هـاي  روش شـاهي،  خانـدان  و حكـومتي  هايي ارگان
 و حكـومتي  درون هـاي  سهدسي. گيرد قرار توانست  نمي مقبول اند، گرفته
 و جوان شاه ناصرالدين تا داشت را الزم كارايي ساخته، بيگانه هاي توطئه

 اسـتمرار  پـي  در و كند عزل صدارت از را وي تا دارد آن بر را تجربه بي
 تـا  و رساند قتل به كاشان فين حمام در را او سرانجام درباري هاي دسيسه
 .بشناساند مجامع در نابهنگام تگذش در صورت به را او قتل هم ها مدت

 اصـالحات  كرديـد،  بيـان  را اميركبيـر  اصـالحات  ويژگـي  شـما  خب، - 
 است؟ بوده نحو چه به سپهساالر خان ميرزاحسين

 علّـت  بـه  او. داشت اقتباسي جنبة سپهساالر، خان حسين ميرزا اصالحات* 
 تالش در زمين مغرب تمدن با آشنايي و استانبول و تفليس هند، در اقامت
ال  هـم  ايـران  در را غربي پيشرفت هاي نهاد بود؛ ايـن  خـود  و كنـد  فعـ 
 مسـير  در او. اسـت  اميركبيـر  بـا  سپهسـاالر  ديـدگاهي  تفاوت دهندة نشان

 قبيل از مراكزي تأسيس و اندازي راه به بود، گرفته پيش در كه اصالحاتي
 اداري نظامـات  ايجـاد  آتاماژوري، مدرسة تأسيس ملّي، شوراي ـ مجلس
 ترقّيـات  تا برد اروپا به را ايران شاه تاريخ در بار اولين براي حتّي و جديد

 درايت با و كند مشاهده را اروپاييان اقتصادي و اجتماعي هاي پيشرفت و
 تحت شاه ناصرالدين آنكه با. بزند اصالحات به دست خود كشور در بيشتر،
 در و گفـت  مي نسخ اصالحات از گاه و بود گرفته قرار غرب تمدن تاثير

 سان آن اما كرد، مي تحسين و تعريف را سپهساالر هاي رفتار مواقع بسياري
 بـا  مغـاير  را دگرگـوني  نوع هر و نهاد نمي راه اين در جان و دل بايد كه

 اطرافيـان  كـه  بـود  اي گونه به فضا ميان اين در. دانست مي سلطنت بقاي
 بـه  شـدن  نزديـك  از را او حكومـت  واپسگراي دقيق طور به و سنّتگراي

 بـه . داشـتند  مـي  حـذر  بر سپهساالر خان حسين ميرزا اصالحي هاي تالش
 اسـتبداد  هـاي  جنبـه  هـم  خـود  درازمـدت  سلطنت پايان در كه طوري

 اش انديشـه  ارتجـاعي  هـاي  صـبغه  هـم  و بـود  شـده  تـر  شديد حكومتي
 بـود  اصالحاتش شكست و پاياني نقطه او طرد روال، همين بر. تر دلخراش

 در كـه  مردم دليل همين به و نداشت جامعه فرهنگ و جامعه در ريشه كه
 و جديـد  زنـدگي  هـاي  شـيوه  و زمـين  مغرب با آشنايي ساله صد پروسة

 و عظمـت  به تنباكو تحريم جنبش در و بودند شده آشنا واقعي اصالحات
 جنـبش  سـير  در را شـرايط  بودنـد،  كرده پيدا اعتقاد ملّي قدرت كارايي
 .اختندس فراهم مشروطه

 همچنـين  و اميركبيـر  خـان  تقـي  ميـرزا  تاريخي محبوبيت علّت حال، -  
ه  بـا  خان حسين ميرزا خوشنامي عدم بگوييم است بهتر يا بدنامي بـه  توجـ 
 تـالش  در و داد انجام توجهي قابل فعاليت اصالحات مسير در هم او اينكه
 دهد؟ انجام ايران در قانونمندي تغييرات تا بود
 در چرا و است ملّت محبوب اميركبير چرا كه، شما سؤال ابجو در اما* 

 وجـدان  و ايرانـي  روح مـن  عقيدة به. است زياد سخن و بحث سپهساالر
 محـور  تـرين  مقـدس  و ترين باال را استقالل اصل همواره جامعه فرهنگي
 معـرض  در اصـل  ايـن  كه زماني همواره و است شناخته تاريخي زندگي
 در و گرفتـه  قـرار  هـا  حكومـت  با تعارض در هجامع گرفت، مي قرار خطر
 قـول  بـه  كـه  اصـل  اين. كردند مي ايستادگي مهاجمان و بيگانگان مقابل
 اميركبير و است ايراني حيات جوهره گرفته، نام منفي موازنة مصدق دكتر
 بـا  و بـود  منفي موازنة سياست او سياست و بود اصل اين پشتيبان و مدافع

 و كـرد  مـي  مخالفـت  نـوع  هـر  از خـارجي  سلطة و بيگانه نفوذ گونه هر
 بـا  رابطـه  در اما. نمود مي طرّاحي ايران استقالل پاية بر را خود اصالحت
 حـامي  را او بسـياري  و نـدارد  وجـود  شرايط اين با ديدگاه اين سپهساالر
 سپهسـاالر  بـا  رابطـه  در ها  ديدگاه عقيدةمن به البتّه. دانند مي مثبت موازنة
 دسـت  بـه  نتيجه اين قاجار دورة تاريخ از ترديد بي و شود شناسي باز بايد
 و او. است بوده ايران برجستة دولتمردان از يكي هم سپهساالر كه آيد مي

 ساختار در اصالحات ايجاد و جامعه كردن قانونمند پي در دو هر اميركبير
 .بودند كشور

 و دانانديشـمن  بسـياري  ذهن در را اصالحات جرقّة اميركبير اصالحات - 
 سپهساالر خان  حسين ميرزا اصالحات كه بگوييم توانيم مي آيا. زد متفكّران

 است؟ بوده خان  تقي ميرزا اصالحي مكتب رو دنباله نيز
 سـال  20 از پـس  كـه  گفـت  اينگونـه  بايد و است درست ديدگاه اين* 

 بود، داده نظم را خود حركت كبير امير اصالحات پي در سپهساالر مرحوم
 تـا  زمـين  از نـوري  آقاخان ميرزا با او وضع كرد اعتراف بايد قيقتح به و

 كـه  داشـت  دور نظـر  از را نكته اين نبايد حال اين با. داشت فرق آسمان
 موازنـة  سياسـت  امـا  بـود  برداشته قدم اميركبير اصالحات مسير در گرچه
 با مغاير گاه كه اقتباسي شيوة آن بر فزون و داشت تبلور او ذهن در مثبت

 اي پـاره  انعقـاد  بـود،  مقبـول  سپهسـاالر،  سياسـت  در بـود  ايراني رهنگف
 اي پـاره  رواج و غيرايرانـي  هـاي  انديشـه  برخـي  با همسويي و ها قرارداد
 مسـيري  در را فضـا  و زده آسـيب  سپهسـاالر  موقعيـت  به نادرست، شايعات
 دو اين عملكرد زمينة در من اما. است داده رواج او اصالحي مسير خالف
 ايـران  اعتالي جهت در مسير يك در دو هر كه معتقدم تاريخي تشخصي
 دو هـر  اسـت  ممكن كه كرد بيان چنين بتوان حتّي شايد و برداشتند گام

 در هـاي  دگرگـوني  همـة  سـرلوحة  اسـتقالل  به عنايت كه بودند دريافته
   بيشتري تبلور اميركبير انديشة در اصل اين ترديد بي اما است جامعه درون

  12 صفحهدر  
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ه  بايد و است داشته هـم  مـا  زمـان  در امـر  ايـن  كـه  باشـيم  داشـته  توجـ 
 را خود حقانيت آزادي و دمكراسي با پيوند در و دارد را خود ارزشمندي

  )    5(.دهد مي نشان
 تجـدد :  نژاد در بارة تجددخواهي  در ايران  مـي گويـد   پارسي ايرج ◀

 كه است اروپايي )نيتهمدر( تجددخواهي اصل از حاصلي ايران در ادبي
. است بوده همراه تجدد، اصلي عنصر دو انساني، فرديت و خرد انتقادي با
 شـود،  مي نقلي احكام سنّت جايگزين عقلي كه آراء هنگامي معني اين به

 خـرد    1 .شـود  مـي  تجدد ظـاهر  به تمايل و مي آيد پديد انتقادي تفكّر
تجـددخواهي   فرهنگ با نايشا آشنايي حاصل ايراني روشنگران انتقادي

 دوران در و گرفــت قــوام رنســانس عصــر در كــه اســت ب زمــين مغــر
 .رسيد خود اوج به روشنگري
  يا عصرروشنايي وعقايد نيوتون فيزيكي وقوانين دكارت فلسفي تأثيرعقايد

 اصـول  و كنت آگوست علمي روش ، )  ( Enlightenmentروشنگري  
 بـه  ايرانـي  روشـنگران  فكري لتحو بررسي عوامل در را داروين طبيعي
   2 .كرد بايد ياد تجدد سوي

 در را خـود  پرسشـهاي  پاسـخ  توانسـتند  نمي چون ايراني روشن انديشان
 اروپايي فيلسوفان افكار ناچار بيابند، ديني بيني جهان كالم و علم و الهيات

 1295  1228 ( آخونـدزاده  ميرزا فتحعلي جملة ايشان از. كردند جذب را
 ميرزا و كرد را مطرح خود مادي افكار كمال الدوله مكتوبات در كه بود )

،  تشـريع  و تكـوين  خود، فلسفي آثار در ) 1314  1270 ( كرماني آقاخان
 به ) Empiricist (تجربي فيلسوفان تأثير در بهشت هشت و نظري حكمت
 مباحث طرح
 ( خـان  ملكم ميرزا. پرداخت تجربي و عقلي اصول اساس بر خود فلسفي
ــتين)  1326 -  1249 ــراي نخس ــار ب ــأثير در ب ــوف ت  ( پوزيتيويســت فيلس

Positivist ( ،جان انگليسي فيلسوف اقتصاددان و كنت اگوست فرانسوي 
     3  .پرداخت آن مسائل و جامعة ايران تحليل به ميل استوارت

 نبايـد  نيـز  را ايران در تجدد عوامل ادبي انديشة تجدد مظاهر بررسي در
 آن پـي  در و اروپا با ايران سياسي روابط جملة آنها از گذاشت كه ناگفته
 پـل  و وليعهـد  ميـرزا  عباس زمان اروپايي در كشورهاي به دانشجو اعزام

 محـلّ  كـه  قـاهره بـود    تهـران  و استانبول  تهران قفقاز،  تهران فرهنگي
 همچنـين . شـد  ايـران  مبارز و متفكّر سياسي مهاجران از جماعتي اجتماع

 بـا  ايرانـي  دانشـجويان  كردن آشنا بر عالوه كه س مدرسة دارالفنونتأسي
 دانـش  كـه  شـد  رساله هـايي  و بها كتا و تأليف ترجمه باعث جديد علوم
 .كرد پي ريزي فرهنگي ايران و فكري جامعة فقير در را تحليلي و علمي
 زبـان  از ترجمـه  دارالفنـون  مدرسة براي گفتارها درس تأمين از گذشته
 تجـدد  انتقـال  عوامل از يكي قاجار عصر در زبان فارسي به يياروپا هاي
 فرمانفرمايي سالهاي طي عباس ميرزا زمان از كه بود ايران به زمين مغرب
 آن ترجمـة  قصـد  كـه  شـد  آغـاز  اداره اي تأسـيس  با آذربايجان در اش

 تجهيـز  و اروپـايي  اسـلوب  به سپاه نظام اصالح براي الزم نظامي مقرّرات
  4 .بود ارتش

 بـه  پادشـاه  شـخص  عالقـة  علّت به ، نيز شاه ناصرالدين پادشاهي زمان در
 بـراي  السلطنه اعتماد سرپرستي به انطباعات وزارت علميِ اروپايي، مظاهر
 جـا  بـه  آثار مهم بخش. ) ق 1300 (شد كتاب تأسيس نشر و طبع و ترجمه
.  است نهعاشقا و تاريخي رمان هاي قاجار دوره در ترجمه زمينة در مانده

 درخواسـت شـخص   و عالقـه  مورد ها رمان اين مضمون اينكه از گذشته
 در شان كنجكاوي ارضاي براي شاه الدين ناصر و شاه محمد ، ميرزا عباس

 نيز خوانندگان ، بود اروپايي جامعة اجتماعي مناسبات و از نهادها آگاهي
 . داشتند را دلخواه خود تعبير ها رمان اين از
 از نبايد هم را روسيه از ايران نظامي هاي شكست تجدد ملعوا بررسي در
 عقـب  از وليعهـد  س ميرزاي عبا و شاه فتحعلي آگاهي كه موجب برد ياد

 ايـن  در. شـد  اروپايي كشورهاي پيشرفت هاي صنعتي در ايران ماندگي
 در»  تنظيمات« به سياسي معروف و اقتصادي اصالحات برنامة كه بود زمان
دهة  عثماني و در پاشا مدحت وزيري و عبدالحميد سلطان پادشاهي زمان
 ايـن  رفت برون موجبات ژاپن در ايتو وزيري و ميجي امپراتور عصر اول

 بود آورده فراهم فرهنگي جهالت و اقتصادي فقر از را كشورهاي آسيايي
 بـه  عربـي  و تركـي  و فارسي قّي خواه روزنامه هاي تر راه از نها آ خبر و

    5 .درسي مي ايران
. شـد  فراهم ايراني روشنفكران افكار در عميق زمينة تحولي ترتيب اين به

ح  اصـال  و خواهان ترقّي هاي انديشه برابر در شاه الدين سختگيري ناصر
 خارج به مخالفان سياسي فعاّليت كانون افزود و سياسي مهاجرت بر طلبان

 ايـن . شـد  منتقـل  )نو انگلسـتا  فرانسه مصر، هند، عثماني، قفقاز،) كشور از
 و آقاخان كرمـاني  ميرزا مانند(  بودند سابق بابيان از هم سياسي مهاجران

 از هم و رسيدند مترقّي اجتماعي نظريات به بعدها كه ) روحي احمد شيخ
 الـدين  جمـال  سـيد  آن مبلّـغ  كـه  اسـالمي  اتّحـاد  جماعت طرفـداران 

 در كـه  طلب مشروطه يخواهان از آزاد گروهي همچنين. بود اسدآبادي
 و قـانون  و حكومـت »  محـدود  سـلطنت « خواستار خان ملكم ميرزا تأثير

 سعي و از ياد بدون را ايران ادبيات در مقولة تجدد. بودند انتخابي مجلس
االن  ايـن  از گذشـته . كـرد  گـزارش  توان نمي ايراني مهاجران سهم فعـ 

 و مـدنيت  بـا  آشنايي اثر بر كه بودند نيز ميان مهاجران در كساني سياسي
 .بودند ايران در آن نشر خواستار جديد علوم

 كـه  است ) 1339  1250 ( تبريزي طالبوف عبدالرحيم ميرزا اينان نمايندة
 بسـيار  سـاده  زبـان  به علمي مفاهيم بيان در او سفينة طالبي يا احمد كتاب
ماندگي عقب از كه دوستي نويسندگان ايران از يكي همچنين. است مهم 
 ) 1328  1255 ( مراغـه اي  العابـدين  زين ميرزا بودند رنج در خود وطن

 از خود اتوبيوگرافيك رمان در كه بود بيك سياحت نامة ابراهيم نويسندة
 خرافي معتقدات و بي سوادي پريشان، اقتصاد فاسد، و سياسي مسبتد نظام
  6 .مي كرد انتقاد تملّق و تكلّف از ادبيات سرشار و رياكار روحانيت مردم،

 برخورداري با كوشيدند مي نبود، بسيار فعاالنش تعداد كه ايراني مهاجران
 ايـران  اسـتبدادي  حكومـت  نقد در هايي روزنامه نشر با امكانات خارج از

 ماننـد  نويسـندگاني  همكاري با استانبول روزنامة اختردر. كنند روشنگري
 لهمستشـارالدو  خـان  ميرزا يوسـف  و ) 1311 مرگ( اصفهاني حبيب ميرزا

 از( در لندن خان ملكم ميرزا نويسندگي با روزنامة قانون و ) 1313 مرگ(
 كه الدين، جمال سيد. بود سياسي انتقادي نشريات چنين جمله از ) 1890

 شـاگرد  همكـاري  و همراهي با داشت، مصري محافل با پيوندي نزديك
/  1301 ( پـاريس  در عربـي  به را هفته نامة عروةالوثقي عبده محمد خود

 سيد. كرد مي نتشرنم)  1892/  1309 ( لندن در را ضياءالخافقين و ) 1884
 بـه  )الدولـه  زعـيم ( تبريـزي  خـان  مهـدي  ميرزا و كاشاني الدين جمال

 ( قـاهره  در روزنامة ثريـا  با كاشاني خان علي محمد و نشرروزنامة حكمت
ـ  روزنامـة پـرورش   انتشـار  بـه  ميرزا علي محمدخان و ) 1898/  1316  يم

   7 .پرداخت
 و تقليـد  ادبيـات  بايـد  را ايـران  در نوزدهم قرن دهة نخستين پنج ادبيات
 حاصل كه روزگار، اين ادبي آثار در نوآوري و نبود خلّاقيت. گفت تكرار
 صفوي عصر از حتّي قاجار دوران است، در زمانه فرهنگي و فكري تحجر
 بـه  شـاه  پادشـاهي فتحعلـي   زمـان  از فارسـي  شعر. است تر محسوس هم

 خـود  ميـان  در نيـز  را بامهـارتي  مقلّـدان  گـاه  كه غزل و قصيده صورت
 صـداي  توان مي تصادف به دوره اين شعر در اما. شود مي داشت، ظاهر

  8 .باشد واقعي زندگي و ملّي طنين آگاهي كه صدايي شنيد، را مردم
 و تعبيـرات  از كـه  اسـت  اي منشيانه و مستوفيانه قلم لفظ هم دوره اين نثر

 ميـرزا  ساده نويسـي  وجود با و مي گيرد بهره كهن فارسي ادب تركيبات
 ميـرزا  منشـĤت،  و نامه ها در)  1251 -  1193 ( فراهاني مقام قائم ابوالقاسم
 -  1236 (گروسـي   اميرنظام حسنعلي خان مقاله ها، و بها كتا در ملكم خان

 خود، ت هاييادداش و سفرنامه ها در شاه ناصرالدين و منشĤت در ) 1317
عبارت  يعني گذشتگان، شيوة به همچنان روزگار اين منشيان نويسندگان و

 ديگـر  عبـارت  بـه . مانده اند يبند پا نثر، تصنّع در و سجع سازي و پردازي
 .است بسيار اندك آن رشد اما مي شود، ديده ساده نويسي به گرايش

 ايرانـي  خواهتجدد روشنفكران تأكيد بيشترين كه نيست شگفت رو اين از
 و آخونـدزاده . است»  غيرواقعي ادبيات« از انتقاد به ادبي معطوف نقد در

»  واقعـي « اخـالق  و احوال بيان بر )پوئزي(شعر  تعريف در آقاخان ميرزا
 و تشـبيهات  از كـاربرد  پرهيـز  در مراغـه اي  زين العابدين و دارند تأكيد

 از دوري در خـان  ملكـم  ميـرزا  و موهـوم  و واهي افسانه هاي و تمثيالت
مـي   هشـدار  نويسندگان و شاعران به كالم در پيچيدگي و تصنّع تكلّف و
   9 .دهند
 در اسـت،  همـراه  گسـتاخ  و بي پـرده  و لحن تند با گاه كه انتقادها، اين

ف  سيداشـر  دهخـدا،  علي اكبر( بعد نسل شاعران نويسندگان و راهنمايي
 كـه  همچنان نبود؛ تأثير بي) عشقي ميرزادة قزويني، عارف حسيني، الدين
 در شعر تازه معاني طرح به افكار تحول در ايران خواهي مشروطه نهضت

 .داشت تأثير فارسي نثر و
ة مـردم   ميـان  در نوشتن و خواندن امكان ها مدرسه شمار افزايش با عامـ 

 فهـم  خـور  در كـه  ادبيـاتي  و زبـان  با نشريه ها و و روزنامه ها شد فراهم
 .آمد پديد ،بود نوسواد جماعت
 و سياسي  انتقادي انديشه هاي نشر و اروپايي كشورهاي با روابط گسترش
 آزاد تـازة  مفـاهيم  طـرح  موجـب  ايرانـي  ادبـي روشـنگران   و اجتماعي
 يـا  غزل مأنوس قالب را در مفاهيم اين   10 .شد دوستي وطن و يخواهي
 بازگوحسيني  الدين اشرف و عشقي و عارف مانند شاعراني ترانه و تصنيف

 زبـان  طبعاً بودند، سواد كم مردم آنها مخاطب كه جا آن از و كردند مي
 و لفظـي  صـنايع  و هـا  آرايـه  از دور به و آنها فهم در خور و ساده نيز آنها

   .بود ايران قديم سخنوران بديعي
 مخالفت و آورد ابتذال به رو تدريج به ترانه ها و لها غز قبيل اين رواج اما
 سـبك  اسـتوار  سـنّت  حرمـت  و حـريم  پاسدار كه را، او نو همفكرا بهار

 و دهخدا و بهار جز گروه اين ميان از. بودند، برانگيخت شعر در خراساني
 بـديع الزمـان   و اديـب نيشـابوري   پيشـاوري،  اديـب  از اعتصامي، پروين

يـاد   بـه  تـوان  مـي  را ايشان از اثري كمتر اما. كرد ياد توان مي فروزانفر
 حاوي»  آر ياد مرده شمع ز آر ياد« يا بهار»  دماوند ية« همچون كه آورد
 همفكـران  و بهـار  چون كاراني محافظه مقابل در. دلنشين باشد تازة معني
 كننـد،  بنـا  را نـو  شـعر  قـديم  كهـن شـعر   سـاختار  بر خواستند مي كه او،

 ) شـمس كسـمايي   و خامنـه اي  جعفر رفعت، تقي( افراطي تجددخواهان
 برانـداختن  خواهـان  و بودند آمده گرد نشرية تجدد در كه داشتند قرار
 تجـددخواه  پرشـور  جوانـان  كـه  اسـت  چنين 11 .بودند شعركهن بناي

 ايـن  بـا . تعميـر  فكـر  در واديبان اصالح طلب تغييرند و درانديشة تخريب
 وحيد و اديب الممالك فراهاني مانند مرتجعي اديبان خالف بر بهار همه،

   ) 6(.دارد مي نگه را اعتدال و احتياط جانب دستگردي
 حـاكم  انديشـه هـاي  : ناصر تكميـل همـايون بـراين نظـر اسـت كـه        ◀

 در ريشـه  جهـاني،  فراماسونيسم از بخش هايي و روزگار آن برروشنفكران
 Religion De انسـانيت  ديـن : داشـت  زمـان  اجتماعي - فلسفي منبع دو

L'Humanite  )كنـت  اگوست (  Conte Auguste )1857 1798-  م( 
 و هـم بـود،   ) Saint- Simon ( سيمون سن سوسياليسم نوعي از متأثّر كه

 John  )  ميـل  اسـتوارت  جـان (  Liberalisme ( آزادي اصـول  ديگر
stuart Mill)1876  - 1806 فرانسه و انگليسي زبان كه ملكم خان ميرزا) م 
 ندس ارائه علمي بي آ نكه  به طور مربوط، كتابهاي خواندن با مي دانست،

 بسـياري از  و مـي داد  انتشار فارسي زبان به را شده ياد انديشه هاي نمايد،
 طبيعـي  به طـور  جامعه گوناگون قشرهاي از آزاديخواهان و روشنفكران

مـي   بـزرگ  دانشـمند  و فيلسـوف  را او و نوشتارها مي شـدند  آن از متأثّر
  )  7(»شناختند

تجـدد ،  « ه در بـارة  در اينجا نگارنده پيش از اينكه در فصل هـاي آينـد   
بپردازم ازعباس ميـرزا  نايـب   » اصالحات و توسعه در دوران پهلوي اول

تجدد خواهي و اصـالحات در ايـران  در ايـن    پيشروان اصلي  السلطنه از
  :فصل بطور اجمال و مختصر مي آورم

  
  تجدد خواه و اصالح طلب  ،عباس ميرزا نايب السلطنه ◀
  
در بارة  »  مكتب تبريز و مباني تجدد خواهي «  جواد طباطبايي در كتاب 

سده هايي از تاريخ ايـران  « : تجدد خواهي عباس ميرزا  بدين نظر است
ناميده ايم، با چيره شدن آقا محمد خان بر بخش « دورة گذار « كه پيشتر

جانشـين او، فتحعلـي شـاه ،  در سـال     . بزرگي ازاين كشور به پايان رسيد
زند خود، عباس ميرزا را به عنوان وليعهد به دارالسـلطنة  هجري ، فر 1213

تبريز اعزام كرد و شش سال پس از آن ، نخستين دورة جنگ هاي ايران 
ايـن جنـگ از نخسـتين     . و روس به فرماندهي نايب السـلطنه آغـاز شـد   

رويارويي هاي ايران و نظـام اجتمـاعي و سياسـي آن بـا وجهـي از پـي       
نظـام  . د كه  روسيه  بهره اي از آن يافتـه بـود  آمدهاي  دوران جديد  بو

سياسي ايران مبتني بر فرمانروايي ايلي و متّكي بـرايالت و عشـاير بـود و،    

تي سـود  دراين جنگ ، ارتش از شيوه هاي كهن و منسوخ لشكركشي سـن 
، شمشير، تيـر و كمـان يـا    مي جست و جنگ افزارهاي آن، به طور عمده

لي كه ارتش  روسيه بـه جنـگ افزارهـاي    تفنگ هاي فتيله اي بود، درحا
جديد از جمله توپخانة سنگين مجهز بود و با شيوه هاي جديد اروپايي به 

در اين جنگ، ارتش ايران شكست سختي متحمـل  . جنگ مي پرداخت 
 29( شد و دور نخست جنگ هايي ايران و روس با معاهدة صلح گلسـتان  

د و اياالت  هاي شمالي ايران به پايان رسي)  1812اكتبر  21/  1228شوال 
شكست ايران موجب شد كه عبـاس  . تا گرجستان به تسلط روسيه در آمد

ميرزا و كارگزاران حكومتي دارالسلطنة تبريز به فكر اصالحات بيفتند كـه  
از پي آمدهاي  مهم آن بازسازي ارتش با شيوه هاي نـو راهبـرد نظـامي    

نامة معاهـدة گلسـتان وجـود    ابهام هايي كه درمتن عهد . وجنگاوري بود
اختالف هاي ارضي جديدي ميان ايـران و روسـيه  را بـه دنبـال     . داشت

آورد و بر اثر همين اختالف ها دور ديگري از جنگ ميان دو كشور آغـاز  
دورة  دوم جنگ هاي  ايران و روس  شروع شد و ، در  1826/  1241شد 

رزا ساماني نو يافته بود، آغاز، ارتش ايران، كه به دنبال اصالحات عباس مي
توانست برخي از سرزمين هايي  را كـه  در دور نخسـت جنـگ هـا  بـه      
تصرّف سپاهيان  روسي در آمده  بود، متصرّف  شود، امـا  بـا ورود ارتـش    
منظّم روسيه به جنگ، تبريز به دست سپاهيان  روسي افتـاد و آذربايجـان   

لقاسـم  قـائم مقـام ، از    بـا شـورش مـردم تبريـز ،  ميـرزا ابوا     . سقوط كرد
كارگزاران برجستة دار السلطنة تبريز، به اصالح و ترميم دستگاه حكـومتي  

  .دست  زد و مقدمات  امضاي  عهدنامة تركمان چاي  را فراهم آورد
به  1838دهم فورية  /  1242با معاهدة تركمان چاي، كه در پنجم  شعبان 

ته شد و دوره اي از تاريخ امضاء  رسيد، دفترجنگ هاي  ايران و روس بس
محمد حسين فروغي، در . ايران ، با فروپاشي  ايران زمين ، به پايان  رسيد

عبارتي  كوتاه به درستي، معاهدة تركمان چاي و پـي آمـد هـاي آن را    
وهن بزرگ به ملّت  ياران  خوانده  و با اشاره اي بـه علـل و اسـباب آن    

براي  ايران حاصل شد، اول،  از  اين وهن  بزرگ  كه«  نوشته  است  كه 
با سـود جسـتن    » ناداني بود، دوم، از نفاق  و تباهي  اخالق بزرگان  ايران

از سخن فروغي  مي توان  گفت انتقال از دورة گذار بـه  دوران جديـد   
تاريخ ايران و ،  بيشتر  از آن ، از نيمة دوم فرمانروايي صفويان تـا شكسـت   

نـاداني ،  « ران و روس ، گردونة تاريخ بر محـور  ايران  در جنگ هاي  اي
و »  دورة گـذار  « مي چرخيد، اما اختالف اساسي  ميـان  » نفاق و تباهي 

به رغم  تدوام ناداني مردم ، نفاق و تباهي اخالق بزرگـان،  » مكتب تبريز«
فرصت آشنايي بـا منطـق دوران   » دورة گذار «آن بود كه ايران، كه در 

مي بايسـت  » مكتب تبريز« ن را از دست  داده بود ، درجديد و الزامات آ
چنين مي نمايـد كـه، نخسـت، در دارالسـلطنة     . به اجباربه آن تن در داد

نـاداني، نفـاق و تبـاهي    « به آگـاهي از  » اين وهن بزرگ«تبريز، حس «
تبديل شد و اين آگاهي ، به تدريج ، در همة سطوح جامعة ايراني رسوخ  

حس » دورة گذار« در دست  نيست كه نشان دهد در  پيدا كرد قرينه اي
وهنِ بزرگ فروپاشي ايران زمين در پايان فرمانروايي صفويان به آگاهي 

ا در    ايـن  » مكتـب تبريـز  « از ناداني، نفاق و تباهي تبديل شده باشـد، امـ
« آگاهي نخست درذهن عباس ميرزا و اطرافيان او، و آن گـاه ، درهمـة   

پديدار شد و سده اي پـس   –تعبيري كه پيشتر آورده ايم  به - » تبريزيان 
از آن همة عرصه هاي حيات  اجتماعي ، سياسي و فرهنگـي ايـران را در   

اس  »  دورة گذار « در نوشته هاي . برگرفت عبارتي همسان  با آن چه عبـ
  .ميرزا خطاب  به فرستادة  ناپلئون ، آمده  ژوبِر ،گفت ، نمي توان يافت

ن ارتش ، دربار و تمام دستگاه قدرت را مي بينـي ، مبـادا گمـان    اي! بيگانه
بسان موج هاي خروشان دريا كه در ... كني كه من مرد خوشبختي  باشم

برابر صخره هاي بي حركت ساحل در هم مي شكنند ، دالوري هاي من 
مردم كارهاي مرا مـي سـتايند،   . در برابر سپاه روس شكست خورده است

آوازة  پيـروزي هـاي   ... ن از ضعف هاي خود خبـر دارم اما تنها خود  م
ارتش فرانسه به گوش من رسيده است و نيز دانسته ام كـه دالوري روس  

با ايـن همـه ،   . ها در برابر آنان جز يك پايداري بيهوده  نمي تواند باشد 
مشتي سرباز اروپايي همة دسته هاي سپاه مرا با نا كامي روبرو كـرده و  بـا   

سرچشمة ارس ، كـه پيشـتر   . ي ديگر خود ما را تهديد مي كندپيشرفت ها
همة آن در ايالت هاي ايران جريان داشت ، اينك در خاك  بيگانه  قرار 

  .دارد و به دريايي مي ريزد كه پر از ناوهاي دشمنان ماست
عباس ميرزا كه درآن زمان بيش از نوزذه سال نداشت و به دنبال شكست 

جنگ هـاي ايـران و روس، در جسـتجوي رمـز و     ايران در نخستين دور 
بـود، در دنبالـة   » احيـاي ايرانيـان  « رازانحطاط ايران و چاره اي بـراي  

مـي   ،)Amédée Jaubert( »ژوبـر  اَمـده «سخنان خود خطاب به همان 
  :گويد

چه قدرتي  اين چنين شما را بر ما برتري داده است؛ سبب پيشرفت هاي 
ا با فن فرمانروايي ، فن پيروزي وهنر شما و ضعف هميشگي ما چيست؟ شم

به كار گرفتن همة تواناهاي انساني آشنايي داريـد، در حـالي كـه مـا در     
جهاني شرمناك محكوم به زندگي گياهي هستيم و كمتر بـه آينـده مـي    

آيا  قابليـت  سـكونت بـا روري و ثـروت خـاك مشـرق زمـين         انديشيم
، كه پيش از آن كه به شما  ازاروپاي شما كمتر است؟ آيا شعاع هاي آفتاب

برسد، نخست، بروي كشور ما پرتو مي افكند ، خير كمتري به ما مي رساند 
تا آن گاه  كه باالي سر شما قرار دارد؟ آيا ارادة آفريدگار نيكي ده ، كـه  
مائده هاي گوناگوني خلق كرده است ، بـراين  قـرار گرفتـه اسـت كـه      

  !كه چنين گمان نمي كنم لطفش به شما  بيش از ما شامل شود؟ من
دراين عبارات وليعهد ايران مي توان ژرفاي بحرانـي را كـه در وجـدان    
ايراني، يا دست كم در ميان  گروه هايي از كارگزاران و نخبگان، ايجـاد  

بديهي است كه واژة بحران ، به عنوان  مفهومي ناظربر . شده بود، دريافت
ار نمي رفت، و عباس ميرزا و وضعي اجتماعي، در تداول زبان فارسي به ك

اهل نظري كه در دارالسلطنة تبريز در خدمت او بودنـد، نمـي توانسـتند    
» بحـرانِ « آگاهي از تمايزاز ميان ايران و فراسنه را در مضـمون مفهـوم   

تمدني ايراني توضيح دهند  نشانه هاي اين آگاهي ، چنان كـه از تـأملي   
خست ، در افق دار السلطنة تبريـز  درمنابع دورة گذار مي توان دريافت ن

شكست  ايران درجنگ هاي ايران و روس، نخستين شكسـت  . پديدارشد
  تنها شهر تبريز در فرمانروايي صفويان چندين بار به : فاجعه بار ايران نبود

  13 صفحهدر  
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دست  سپاهيان عثماني افتاد؛ فروپاشي ايران زمين به دنبال يورش افغانان 
كست اساسي تري بود و، افزون بر اين ، برخي پيروزي از بسياري جهات ش

هاي ارتش ايران را نيز از ديدگاه مصالح ملّي و مردم ايران مي تـوان در  
شمارهمين شكست ها آرود، چنان كه پـي آمـدهاي نـامطلوب پيـروزي     
هاي نادر شاه كمتر از پي آمدهاي يورش افغانان نبود، اما بـه نظـر نمـي    

كه در وجدان ايراني به دنبال شكست ايـران در    رسد كه ژرفاي بحراني
جنگ هاي ايران و روس ايجاد شد، سـابقه اي در تـاريخ  ايـران داشـته     

اين بحران آغاز دوره اي نو در تاريخ ايران بود،  امـا در واقـع ، بـا    . باشد
توجه  به پي آمدهاي پراهميتي كه به دنبال داشت، مي توان اين بحران 

يـا، چنـان    –يراني و تكوين آگاهي از آن را سپيده دم ژرف در وجدان ا
« بـا  . دوران جـدي ايـران  دانسـت     - »آسـتانة  « كه پيشتر نيز گفته ايم ، 

سده اي آغاز شد . ايران به پايان رسيد » سده هاي ميانة « ، » مكتب تبريز 
كه  دو وجه  عمدة آن نوسازي مادي كشور و تجدد خـواهي در قلمـرو   

د،  سده اي كه تا پيروزي جنبش  مشروطه خواهي و پس از آن انديشه بو
آگاهي از بحراني كه به دنبال شكست ايـران درجنـگ   . ادامه  پيدا كرد 

هاي ايران و روش در وجدان ايراني پديـد آمـد ، پرسـش هـايي را بـه      
دنبال آورد كه در تاريخ انديشـة ايرانـي سـابقه اي نداشـت و در درون     

تا زماني كه . شة دوران قديم نمي توانست مطرح شوددستگاه مفاهيم اندي
وجدان ايراني، در مكان جغرافيايي دارالسلطنة تبريز  و در زمان تـاريخي  

دوران جديـد   » شكست ايران  در جنگ هاي ايران و روس ، در آسـتانة 
قرار گرفت،  با واژگان جديدي كه پيشتر  به كار گرفته ايم، زمان كنـد و  

مـة قلمروهـاي حيـات آن فرمـان مـي رانـد، امـا در        طوالني سنت بر ه
بسـاط  « دارالسلطنة تبريز، دست كم ، درعمل ، نطفة آگاهي از تمايزهاي 

پيشـتر نيزگفتـه ايـم كـه     . تجدد  بسته شد» طرح نو « نظام سنّتي و » كهنة
جدال قديم و جديد در ميان اهل نظر درنگرفت ، اما با تشكيل دارالسلطنة  

» طرح نو « دربار تهران ، در عمل، » بساط كهنة« ، در بيرون تبريز، نخست 
دارالسلطنة تبريز  افكنده شد كه  به لحاظ دگرگوني هايي كـه بـه دنبـال    

اين نكته را . جديد  ايران خواند» آستانة دوران « داشت، مي توان آن را 
بايد به اجمال يادآوري كنيم كه سلطنت قاجاران، در ادامة  فرمـانروايي  
غالمان ترك  دستگاه خالفت كه با غزنويان برايران فرمان راندند ، نظامي 

اگر چه در دورة اسالمي  نوعي از وحدت ملّي در ايران بـه  . قبيله اي بود
وجود آمده بود، اما اين وحدت ملّي جز در دوره هايي كوتاه نتوانسـت   

اشي  هر يك دولت مركزي مقتدر خود را ايجاد كند و ، از اين رو، با فروپ
از سلسله ها سران قبايل  و ملوك طوايف جداسري آغاز مي كردند وتا بر 

ديگري ايران به ميدان نبردهاي  داخلي تبـديل  » فرزند شمشير « آمدن 
  .مي شد

برآمدن آقا محمـدخان  قاجـار آغـاز پايـان  دوره اي از خـالء قـدرت       
يـران  مركزي بود و او توانست حكومـت  واحـدي دربخـش هـايي از ا    

افزون بر اين ، آقا محمد خان ، كـه خواجـه اي ابتـر     . بزرگ ايجاد كند
بود، زمينة انتقال قدرت به جانشين خـود را فـراهم آورد و بـا بـر تخـت      

در . نشستن فتحعلي شاه قدرت  مركزي  كمـابيش مقتـدري تجديـد شـد    
دوره هايي از تاريخ ايران، تا زمان برآمدن  قاجاران ، حرمسراي شـاهي   
بخشي مهم از درخانة حكومتي به شمار مي آمد و  فرزندان پر شـمار شـاه   
در حرمسرا در ميان عجائز زنان و خواجه سرايان مي باليدند،  امـا، چنـان   
كه  اشاره كرديم ، با  فتحعلي شاه ، دار السلطنة  وليعهد ، به عنـوان در بـار   

عباس  ميـرزا ، بـه    دومي ، در تبريز تشكيل شد و سومين فرزند ارشد شاه ،
از ديـدگاه تـاريخ   . عنوان نايب السلطنه ، در آن دربار استقرار پيـدا كـرد  

حكومت و نيز تاريخ انديشة سياسي در ايران ،  انتقال وليعهد  به دارالسطنة 
تبريز از اهميت بسياري بر خوردار است ، اما به نظر  نمي رسـد  كـه نظـر    

نخست  ، در دارالسـلطنة تبريـز   : باشد تاريخ نويسان را به خود جلب كرده
بود كه وليعهد از محبس حرمسراي شاهي و آموزش و پـرورش عجـائز و   

دارالسلطنة تبريـز تأسـيس    1213زماني كه در سال  .  مخنّثان رهايي يافت
اس ميـرزا ، ده سـال  بيشـتر نداشـت و ، از ايـن رو ،  كارهـاي        .  شد عبـ

ملقّب به قـائم مقـام و معـروف بـه ميـرزا      دارالسلطنه با تدبير ميرزا عيسي ، 
اس ميـرزا بـه عنـوان     . بزرگ ، اداره  مي شد دو سال پيش از آن كه عبـ

وليعهد در دارالسلطنة تبريز مستقر شود، ميرزا عيسي  پيشكار وليعهـد بـود و   
. فتحعلي شاه فرزند خود را به او سپرده بود تا در تعليم و تربيت او بكوشـد 

نداني از رجال سياسي ايـران وابسـته بـود، توانسـت     اين عيسي، كه به خا
دربار تهران ، به » بساط كهنة« دارالسطنة تبريز را، در بيرون  ميدان جاذبة 

هم او ، افزون بر تربيت وليعهـد و،   :  تبديل كند» طرح نو « كانوني براي 
ن البتّه، دو فرزند خود ،  ميرزا ابوالقاسم و ميرزا موسي ، برخي از اطرافيـا 

خود را براي تحصيل به انگلستان گسيل داشت و نخستين بار اصالحاتي را 
درهمين دوره ، دارالسـطنة تبريـز ،   .  در نظام ايالت آذربايجان وارد كرد

بويژه از اين حيث كه وزيري كاردان گروه هايي از كـار گـزاران  كـار    
ـ     ار آمد تدبير امور را بر عهده داشتند، به دربـاري در خـالف جهـت در ب

اين كه  گفتيم جدال ميان قدما  و متأخّرين ، نخسـت،  .  تهران تبديل شد
واقعيـت تـاريخ   در دار السطنة تبريز و ،  در عمل،  در گرفت، نظر به ايـن  

، » طرح نو « و در افكندن » بساط كهنه« ايران داريم كه انديشة برچيدن 
رت اصـالحات  نخست ، در عمل ، به  دنبال  تكوين  نطفة  آگاهي از ضرو

از خالف آمـد عـادت   . و پي آمدهايي  بي سابقه داشت در تبريز پيدا شد
دربـار تهـران    » بسـاط كهنـة  « تاريخ ايران بود كه در حالي كـه پشـتوانة   

دارالسـلطنة تبريـز هنـوز نظريـه اي     »  طرح نو « انديشة سنّتي بود،  براي 
فلسـفه ، بـه طـور    انديشة  دوران قديم ايران، در قلمرو . تدوين نشده بود

عمده ، فارابي ، مؤسس فلسفه در دورة اسالمي، آغـاز و بـا صـدر الـدين     
با » دورة گذار « در همين سنّت انديشه ، در . شيرازي به پايان رسيده بود 

توجه با الزامات  ركورد آن دوره تداوم  پيدا كرد و همـين تـداوم بـي    
ران هايي كه  به وجدان تذكّر سنّت نيزشرايطي براي ايجاد آگاهي از بح

به گونه اي كه در فصل هـاي آتـي   . ايراني تحميل مي شد، فراهم نياورد
بحران آگاهي به دنبال شكست ايران در جنگ هاي . توضيح خواهيم داد

ايران و روس ، راه هاي ناهموار ديگري را نيز  دنبال مي كرد و، از همان 
يي در نظــام ســنتي  آغــاز، نويســندگان ،  روشــنفكران و رجــالي كــه پــا

انديشيدن  داشتند، كوشش كردند به گسترة تجربـه هـاي متفـاوتي گـام     
سفرنامه نويسان اروپايي ، كه  مقارن  جنگ هاي ايـران و روس  . بگذارند

در دارالسلطنة تبريز با عباس ميرزا  ديدار كرده اند،  گزارش هايي در بارة  
لسلطنه آورده و گفته انـد  برخي از دلمشغولي هاي تجدد خواهانة نايب ا

كه او دريافت خردورزانه اي از منطق مناسبات جديد و الزامـات تجـدد   
در نوشته هاي تاريخ نويسان ايراني كه اسلوب و شيوه هـاي  . كرده بود و

تاريخ نويسي سده هاي متأخّر دورة اسالمي را دنبال مي كردند، دربـارة  
ما توجه  به گزارش هايي كه از عباس ميرزا مطلب  مهمي نيامده است ،  ا

دارالسطنة تبريز در برخي نوشته هاي تاريخي و نيز  سفر نامه هاي بيگانگان  
آمده ، مي دانيم  كه  دربار نايب السلطنه كانون رجالي بود كه همة  آنان 

  .از مهم ترين  تجدد خواهان ايران آغاز  دو ران جديد بودند
خوانده است ، كـه  » آيين ترّقي « لكم خان در واقع ، التفات به آن چه  م

بيشتر به آن اشاره  كرديم،  به دنبال شكست ايران در جنگ هاي ايـران و  
روس و با پديدار شدن بحران در آگاهي ايرانيان ، نخست،  دراين كانون 
تجدد و ترّقي خواهي آغاز  شد، هم چنان كـه نطفـة  آگـاهي از دوران     

در دارلسـلطنة  . يان عباس ميرزا تكوين پيدا كردجديد  نيز در ميان اطراف
تبريز تدبير امور حكومت به دست  ميرزا عيسي، قائم مقـام اول ، و فرزنـد   
او،  ميرزا ابوالقاسم قـائم مقـام دوم ،  بـود و بـا اهتمـامي كـه آن  دو در        
پرورش رجال كـار دان داشـتند  ، در ارتقـاء  مرتبـة آگـاهي برخـي از       

چند تن . وشش هايي جدي و بي سابقه به عمل آوردند اطرافيان خود ك
از نخستين  دانشجويان  را آنان  به خارج از كشور اعزام كردند  كه از آن 
ميان ميرزا صالح شيرازي و ميرزا جعفر مهندس باشي منشاء خدمات مهمي 
شدند و ميرزا تقي خان نيزكه نخستين طرح گستردة اصالحات را به اجراء 

ميرزا بـزرگ، قـائم مقـام    .  ز بركشيدگان خاندان قائم مقام بوددر آورد ا
اول ، خود رجلي هوشمند، نويسنده اي بزرگ و وزيري كـاردان بـود و   
توانست فرزندي را تربيت كند كه يكي  از كار آمـدترين وزيـران سـده    

در  .هاي متأخّر ، نخستين  رجل سياسي دوران  جديد و اديبي نوآور بود
رجال دارالسلطنة تبريز، به مناسبت هاي ديگري، توضـيحي    بارة برخي از

آورده ايم، اما در اين فرصت  به برخي از سوانح  احوال و بويژه انديشـة  
ميرزا ابوالقاسم ، قائم مقـام دوم ، اشـاره مـي كنـيم كـه از بنيـاد       سياسي  

گذاران ايران جديد بود و برخي از قلمروهاي حيـات ايـران توانسـت ،    
» طرح نو « را  برچنيند  و » آن بساط كهنه « ه خود او مي گفت، چنان ك

در نوشته هاي تاريخي رسمي ايران  در بارة  ميـرزا ابوالقاسـم   . در اندازد
از سوانح احوال قائم مقام مي دانيم  كه . سخنان فراواني گفته شده است

ا بـه  او به دنبال مرگ فتح علي شاه مقدمات انتقال وليعهد ، محمـد ميـرز  
پايتخت را فراهم آورد و با تدبير هاي خود توانست ديگر مدعيان سلطنت  

در سال نخست سلطنت شاه ، او در مقام وزارت عظمي . را از ميان  بردارد
ابقاء شد و آن گاه  به صدرات عظمي  رسيد، اما هشت ماهي بر نيامده بود 

  )8.(اي او نشاندكه شاه  او را به قتل آورد و ميرزا آغاسي  را به ج
مرگ عباس ميـرزا بـه معنـاي    « : جواد طباطبايي در ادامة آن مي نويسد 

بود و اين نكته را مي توان آشكارا از نامه هاي قائم » بساط كهنه« پايداري 
مقام دريافت او ،  به دنبال مرگ عباس ميرزا ، در نامه اي  از خراسان بـه  

  :يعهد، مي نويسد شاهزاده خانم ، خواهر  ول« همسر خود 
 !شوم قربانت جان شاهزاده«
 زنم مهر الف چه نمردم تو دوري ز

 من مهرباني و باد من سر بر خاك كه
 شـد،  ايران و من سر بر خاك كه هايله ي واقعه اين در كه بدانيد يقين اما

 نظـام  ايران كه نخواست آسمان كه درد و دريغ … گرديد خواهم تلف
 مثـل  كسـي  اعـوام  و اعصـار  ايـن  در. پذيرد مانتظا دين و دولت و گيرد
 حـق . بـود  عـدل  محـض  بود، محض عدل ندارد؛ ياد ْمكان جنت وليعهد
 خـدمت  بـه . شـناخت  مـي  خـوب  نوكر قدر و دانست مي خوب خدمت
 اهـل . پسـر  را ارامـل  و بـود  پـدر  را ايتـام  داد، مـي  كلّـي  نعمـت  جزئي

 در را خراسان اهل. بودند احسان ي پرورده سال، 30 مدت در آذربايجان
 خـود  اكرام و فضل غالم و انعام و عدل ي بنده چنان سال، سه مدت اين

 پير غالم اين. بودند شده سامان آن اهل از تر مطيع برابر صد كه فرمودند
 عهـد  در جهان كه نخواست خدا بنويسد؟ بيان چه به و بگويد زبان چه به

   ) 9(»!شود نازنده و زنده او داري جهان
مجتهـدي در    كريم دكتر  عباس ميرزا نايب السلطنه بنا به  روايتدر بارة ◀

  :» تجدد  ميرزا و مسئله  عباس«نوشتة پژوهشي خود بنام 
  و واليتعهـدي   قاجار و بـا آغـاز فتحعليشـاه     ي بعد از استقرار سلسله  ايران  - 
ميرزا ، به  اسعب  سياسـي   رقابتهـاي   چنـان   ، دفعتـاً بـه   نسبتاً طـوالني    تيمد  

  مختلـف   مرزهـاي  در   وقت  بزرگ  قدرتهاي  مستقيم  و دخالت  المللي بين
  بتواننـد اسـتقالل    ايرانيـان   كـه   رفـت  ديگر باور نمي  رو شد كه خود روبه
  از تـاريخ   دوره  در اين  كه  و حوادثي  وقايع. كنند  را حفظ خود   حكومت

  بـه   ، بلكـه  شده  ايران  خاك از   هاييقسمت  تفكيك  منجر به  فقط  نه  داده  رخ
  ايـن   تـر بـه   قـوي   دول  طتوس  طرفه  يك  در واقع  كه  هايي عهدنامه  سبب

را نيـز    بعـدي   نسلهاي  سرنوشت  مشي اند، عمالً خط كرده  تحميل   مملكت
  درايـن .  است  شده  احتماالً ناممكن و   ، مشكل از آن  و اجتناب  كرده  تعيين
  تـوان  مـي  مسـتمر او را    و كوشـش   ميرزا و سعي عباس  ، شاهزاده ناتجريا

در هـر  . آورد  حسـاب   بـه   دوره  آن  ايرانيان  پرستي گويا از وطن  تصويري
مـرور    حاضر بـه   ي  در نوشته  طور كه همان - او  شخصي   سرنوشت  صورت
  بـوده   و تـوأم   عصـر عجـين     آن  ايران  با سرنوشت - تر خواهد شد  روشن
؛  اسـت   بـوده   تجربـه  بي  و در واقع  بسيار جوان  موقع  او در آن  هالبتّ.  است
، اگـر خـود    بـوده   هـم   دشمن  از قدرت  غافل  ، در عوض بوده  شجاع اگر 

كالً در   آنكه  ، خاصه است  داشته  باوري خوش   ضعف  ، در عوض بوده  صادق
  ةچهـر   دشـمن  و   ، دوسـت  پيوسـت  مـي   وقـوع   به  موقع  آن  كه  جرياناتي

  انـد و بـه   دار بـوده  نقاب  آنها در واقع  ي اند و همه نداشته  نيو معي  صمشخّ
انـد و در هـر دو    نمـوده  مـي   و دشـمن   ، دوست مختلف   در شرايط  نوبت

  عصر به  در آن  كه  خارجياني   تمام.  است  بوده  نظرها صرفاً انتفاعي  صورت
دوپهلـو    و كلمـات   دوگانـه   ي انـد، چهـره   شـده  مـي   زديكميرزا ن اسعب

  كـه   اي بـا برنامـه    و هدفش  برابر نبوده  با عملش  يك  هيچ  اند؛ حرف داشته 
و   انگليسـي   و خـواه   روسـي   ، خواه است  نداشته   مطابقت  كرده پيشنهاد مي

  اند و خـواه  آمده مي   هندوستان  از سوي  كه  آنهايي  ، خواه فرانسوي  خواه
. اند رسيده ميرزا مي عباس  خدمت  در تبريز به  از قفقاز و عثماني  كه  آنهايي

  بياورند و درد مملكت  او همراه  براي  ارمغاني  اينكه  بدون  همگان   در واقع
  نحوي  به  ترتيب  ميرزا بدين اند و عباس بوده   را دريابند، خود از طلبكاران

  كـه   اسـت    بـوده   و ايالتـي   كهنسـال   تيسـنّ   تملّ  تو صداق  مظهر نجابت
و   حـريص   ي رسـيده   دوران  بـه   ، بـا افـراد تـازه    و از بد حادثـه   ناخواسته
ـ  .  است  رو شده  ، روبه مهاجم   و باالخص  طلب فرصت از   بـيش   يشـايد حتّ

  اگرچـه  كننـد،   اسـتفاده  از او   وسيله  عنوان  اند به خواسته ، زيرا آنها مي اين
  مشابه  عاهايو يا با اد  نظامي  صو متخص  سازي مشاور اسلحه  عنوان  ظاهراً به

بـا    دفعـات   نيز بـه   دوره  از آن  قبل  ايران. اند رسيده حضور او مي  ديگر به 
ـ .  اسـت   رو بـوده   روبه  خارجي   مشاوران  بازيهاي  دسيسه   ي در دوره  يحتّ
  كـه   صـاني متخص   با تمام  شرلي  برادران  لاو  اسعب  شاه  و در زمان  صفوي
  به  با عثماني  در مقابله  زيادي  خدمت  فقط  نه  اند، باز در نهايت داشته  همراه
و   سـودجويي   آنها بـراي   و سعي  طمع  در هر صورت  اند، بلكه نكرده   ايران

 .   است  نكارناپذير بودهكامالً محرز و ا   لحاظ ، از هر  از موقعيت  سوء استفاده
  

و مشاور او را   ، سرپرست  فراهاني  مقام  قائم  ميرزا، سهم اسدر مورد عب  هالبتّ
  و هدايت  ميرزا را راهنمايي اسعب  كه  او بوده  درواقع .  گرفت  نبايد ناديده

  عصـر جديـد ايـران     تاريخ ميرزا در  او عباس  و شايد بدون  است  كرده مي
   . بياورد  دست  دارد، به  كه  و مقامي  شهرت  وانستت نمي

و   فتحعليشــاه  ي دوره  نگــاري وقــايع  خواهــد بــه در اينجــا نمــي  نگارنــده
ه اسعباز   ، اعـم  زيـادي   كتابهـاي   زمينـه   ايـن  در   كـه   ميرزا بپردازد، خاص

نيـز     تحقيـق   مـورد نظـر در ايـن     ، وجود دارد و موضوع يا عميق  سطحي
ـ   از آنجا كه  هر طريق  به  دهد، ولي را نمي  اي اجازه  نينچ ميـرزا و   اسعب

ـ   اند كه بوده  كساني  لينجزو او   دوره  در آن  اطرافيانش بسـيار    تدر موقعي
را   غربي  و صنايع  فنون   شناخت  به  اند و عميقاً نياز مبرم قرار داشته  اسيحس

آنها و   عصر و جو فكري  آن  يكلّ  در وضع  لاند، لذا با تأم كرده مي  درك
  فهـم   بـراي   سر نخي  بتوانيم  دارد كه  احتمال  برخورد با اروپاييان  ي شيوه 

ه  آوريـم   دسـت   بـه   آن  عديده   تجدد و مسائل  هاي بهتر ريشه كـه   ، خاصـ  
  دارد كـه  در اختيـار    فرانسه  زبان  به  زيادي  هاي ، سفرنامه دوره  آن  نگارنده
  از اين  قرار دهد و بعضي  تواند مورد استفاده مي  نوشته  اين  جاي در جاي
  قرار نگرفته  مورد استفاده  در ايران  مستقل  نحوي  به  گاه هيچ ها قبالً  سفرنامه
   .   است

  تـوان  مـي   معنـايي   و بـه   اسـت   ميـرزا كـامالً شـناخته    اسعب  ي زندگينامه
  زمـان   آن  ايـران   تاريخيّ  مهم  مقاطع را با   آن  مختلف  لمراح  بندي تقسيم

بـا   در آغـاز و    نباشـد كـه    مناسبت بي  جهت  همين  داد و شايد به  مطابقت
وار در اينجـا    را فهرسـت   آن  اصـلي   خطـوط   متـداول   از منـابع   استفاده
   .   بياوريم

السلطنه  ميرزا نايب اسعب  ذي  ، در چهارم فتحعليشاه  م، پسر دو 1203  هالحج 
ـ   مازنـدران   نواي  ي قصبه در .)  م 1788. ( ق.ه .  ق .   ه 1213  د و در سـنه متولّ
  قاجار، اعتضادالدوله  خان   سليمان  للگي  به  سالگي  يازده  در سن.)  م 1798(

  ابـراهيم    و سـرداري   ميرزا بزرگ  مشهور به  فراهاني  ميرزا عيسي  و وزارت
  آذربايجان  به  و وليعهد مأمور شد كه  حكمران  ، سردار قاجار در مقام  انخ

   . برود
      بربادده  خانمان  جنگهاي ◀

  ايرانيان  كه  (Syssianoff)    سيانوف  سي)  م 1803. ( ق.ه 1218  در سال  - 2  
  حيشناختند، مـأمور تسـخير نـوا    ايشپخدر مي  اسم  به را   قفقاز وي  و اهالي

  شهر را قتل  آن  اهالي  تمام   ساعت  سه  شهر گنجه  از گرفتن  قفقاز شد و پس
و   هـزار سـواره    ، حدود سـي  سالگي  شانزده  ميرزا در سن اسعب. كرد  عام

   . فرستاد  دشمن  از قشون  جلوگيري  براي  پياده 
  تجـاوزات از   ممانعـت   ميـرزا بـراي   اس، عب.) م 1809. ( ق.ه 1224  در سال
در . نبـرد   از پـيش   كـاري   ، ولي يافت  مأموريت  گنجه شهر   طرف  روسها به

  قـراردادي   و انگلسـتان   روسيه   دو دولت  ، ميان.) م 1811. ( ق.ه 1227  سال
از    مانند هميشـه   ايران  امور دولت  بود و اولياي  منعقد شده  فرانسويان  عليه
گيـر   غافـل   السلطنه نايب  خبر بودند و در نتيجه بي  سياسي  مهم  جريان  اين

 12. ( ق.ه 1228  شوال 29در   گلستان  ي معاهده   منجر به  شكست  شد و اين
سـفير    (Sir Gore  Ouseley)  ،   سـرگور اوزلـي  .  گشـت )  م 1813اكتبـر  
بـود،    ناپلئون  عليه  حد انگلستان، متّ روسيه  اينكه  سبب  ، به در ايران  انگلستان

كـه   شـيرازي   خان  و ميرزا ابوالحسن  صدر اعظم  ميرزا محمد شفيع   طتوس  
  موجب  شد و به  داشتند، وارد ميدان  انگلستان با   بسيار نزديك  هر دو روابط

  ، گنجـه  قرابـاغ    مجبور شـد، واليـات    ، ايران گلستان  ي عهدنامه  مسو  فصل
،  داغسـتان   ، تمـامي  از طـالش   ، قسـمتي  وبه، دربند، بادك ه، قب ، شيروان شكي

  و ابخـاز را بـه    ، منگريـل  ، كورنـه  ، آچوقبـاش  گل  شوره  محال ،  گرجستان
  از داشتن  مزبور، ايران  ي معاهده   پنجم  فصل  موجب  واگذارد و به  روسيه
   . گرديد  خزر محروم  در درياي  جنگي  كشتي

  مرزهـاي   عثمانيها با هفتاد هزار سـرباز بـه  ، .) م 1822. ( ق.ه 1237  در سال
از   كـه   و پياده  هزار سواره  ده  كمك  ميرزا به اسعب   كردند كه  حمله  ايران

   . را بگيرد  عثماني  ارتش شد جلو تجاوز   قبودند، موفّ  شده  مركز فرستاده
  آغاز شـده ، .) م 1826. ( ق.ه 1241  سال  به  كه  و روس  ايران  مدو  جنگهاي

مـاجرا از خـود     ميرزا در اين سعباّ  كه  ر زياديتهو و   بود، با وجود دليري
شـهر    فبـا تصـرّ  )  م 1828(  .  ق.ه 1243  الثاني ربيع  مسو  تاريخ  داد، به  نشان

در اين.  يافت  روسها خاتمه  طتبريز توس  تمد  ايـوان   ميرزا با ژنرال اسعب  
  سـختي   بـه   (Yermoloff)    و يرمولوف  (Juan Paskievitch)    پاسكيويچ 

در   مقـيم   سـپاه   بيشـتر بـه    ، اميد ايرانيان شكست از چند   بود و پس  جنگيده
،   خان  و حسن  خان   حسين  ، يعني منطقه  اين  ايراني  بود و سرداران  ايروان

ـ   كرده  روسها ايستادگي  در مقابل  چهار ماه  تمد   از آنجـا كـه    يبودند، ول
  آنان  به  بود و كمكي  قطع  يكلّ  به  ديگر ايران  با قسمتهاي  ارتباطي   راههاي

تبريز باز   سوي  روسها را به  امر راه  همين خوردند و   شكست  رسيد، پس نمي
بـا    دهخوارقـان  كشـيد و در    دست  ناچار از جنگ  ميرزا نيز به اسعب. كرد

  انعقاد قرارداد صـلح   ي ، درباره روسيه  قوايّ  كل  مانده، فر پاسكيويچ  ژنرال
   .   پرداخت   مذاكره  به

،   السـلطنه  ميـرزا شـجاع    حسـنعلي   ، شاهزاده موقع  ديگر در همان  از طرف
ـ   دشـمنان   ي هآمد و بقي  تهران  خود به   با سپاهيان  خراسان  حكمران اسعب  

  ي معاهـده   سـرانجام    برپا كردنـد، ولـي    بياو آشو  عليه  ميرزا نيز در تهران
عصر، ديگـر    شد و از آن  بسته)  م 1828. ( ق.ه 1243  تاريخ  به  چاي  تركمن
  ميان  و حايل  (Etat tampon)    پوشالي  دولتي  صورت  ، به معنايي  به   ايران
   . درآمد  و هندوستان  روسيه

در .)  م 1828- 1831. ( ق.ه 1243- 1246  سالهاي  در بين  كه  اغتشاشاتي  هالبتّ
ميـرزا   اسعب  السلطنه نايب  و دخالت  تهم  ، به گرفت   صورت  يزد و كرمان

    . رسيد  پايان  به  خونريزي و   جنگ  بدون)  م 1841. ( ق.ه 1246  در سال
کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقـالب اسـالمی،  :يحتوض   .سالمی خواهد آمددر سایت انقالب ا آن 
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  )4(روانشناسي اعتمادبنفس
  

ق و دوسـت داشـتن خـود     براي مثال اگر ما عاشق شـويم و در عـش  
كامياب گرديم، اگر ما، چه در روابط زناشوئي و خانوادگي و خـواه در  
دوستيهاي اجتماعي خود، بطور دائم در صلح و صـفا و صـميميت بسـر    

و هم ايام بكام ما خواهنـد   بريم، هم از زندگي خود راضي و خشنوديم
عالوه بر اين دو، اگـر مـا در شـغل و حرفـة خـود، در فعاليتهـاي       . بود

اجتماعي خويش، در علم آموزي و دانش پروري خود، روز بروز داناتر 
تر شويم، اعتماد بنفس ما نيـز پيوسـته بهتـر و قـويتر      تر و كاردان بر و مد

  .خواهد گشت
  : از طريق درون: ب

غالـب  . اعتماد بـنفس در درون اهميتـي فـوق العـاده دارد    دستيابي به 
روانشناسان، از جمله خانم آستريد شوتز، محقق آلماني اعتمـاد بـنفس،   

 - كه در باال به آن اشـاره شـد    - اين نظر را دارد كه موفقيتهاي بيروني 
اگر اعتمـاد بـنفس   . نتيجه و حاصل اعتماد بنفس قوي در درون ما است

  .كس آنچه در باال آمد، حاصل ما ميشددر ما ضعيف بود، ع
براي مثال كسي كه ضعف اعتماد بنفس دارد، در دوست داشتن و مهـر  

زيرا كه چون اعتماد بـنفس قـوي   . ثبات است ورزيدن نيز ضعيف و بي
ايـن فـرد در   . دانـد  ندارد، خود را قابل دوستي و دوست داشتن نمـي 

بهمين خـاطر هـم    .ثبات است دوستيهاي اجتماعي خود نيز سست و بي
از جنبة روانشناسـي  . ثبات و ناپايدارند دوستيهاي او با ديگران بشدت بي

چون فرد در درون خويش اعتماد بنفس نـدارد،  : دليل امر فوق اينست
چون او خود . پايدار و باصطالح دمدمي مزاج هستند احساسات او نيز نا

دوام  را اليق دوسـت داشـتن و دوسـت داشـته شـدنهاي پايـدار و بـا       
داند، در نتيجه به دوستيها و مهر ورزيهاي ديگران نسبت بخودش نيز  نمي

يكـي از عالئـم ايـن شـك و ترديـد      . مدام در شك و ترديد بسر ميبرد
اينگونه افراد چون خـود  . حسادت ورزيدن به دوستيهاي ديگران است

دانند، بدوستيها و صفا و صـميميت ديگـران    را اليق دوست داشتن نمي
آنها مايلند اگر توانستند دوسـتيهاي  . بيكديگر بشدت رشك ميبرندنسبت 

چرا كه ديگران را هم شايستة  . ديگران را به كينه و دشمني تبديل كنند
  .دانند بينند و مي تر از خود مي دوستي و هم دوست داشتني

ام،  تجارب خود من در روان درماني و فعاليتهاي سياسي و اجتمـاعي     
الـنفس در بيـرون خـويش، در     اغلب افراد ضعيف: اند بمن ثابت كرده

بيني و شك و ترديد نسـبت بـه    محيط اجتماعي خود، مدام احساس بد
كار موفق شوند، هـر از   اگر در اين. دوستيهاي ديگران بوجود ميĤورند

ايـن  . چندي هم براي خود و هم براي ديگران دشـمني نـو ميتراشـند   
تنها خويشتن را از شادي صلح و صفا و افراد با دشمن تراشيهاي خود، نه 

كنند، بلكه جمعها و محيط اجتماعي خويش، و گاه  صميميت محروم مي
ديگران را نيـز، پـر از بـدبيني، بـي اعتمـادي، و نـاراحتي و عصـبانيت        

 .كنند مي
چگونـه  . حال بپردازيم به سئوالي كه در ابتداي نوشته طـرح كـردم      

  :ميتوان خود را تغيير داد
غالب روانشناسان بهترين و پايدارترين شـيوة تغييـر خـود را تقويـت        

آنها معتقدند تقويت اعتمـاد بـنفس را از   . دانند اعتماد بنفس خويش مي
، در واژة روانشناسـي بزبـان آلمـاني    "تصويرخود از خويش"راه تغيير 

Selbstbild، ميتوان بوجود آورد.  
: ناختي با اين معناي كلّياي است روانش تصوير خود از خويش، واژه    

در . هر انساني از خودش برداشت و يا ارزيابي مشـخص و معينـي دارد  
كدام از ما انسانها، از خـود و شخصـيت خـويش، از توانائيهـا و       واقع هر

بطور خيلي ساده، هر نظر . ناتوانائيهاي خودمان برداشت مشخصي داريم
يانگر تصوير خود مـا از  و تصوري كه ما در مورد خودمان داشته باشيم، ب

  .خويش است
تصوير خود از خويش و يا همان برداشت و ارزيابي مـا از شخصـيت       

خودمان، هدايت كنندة پندار، كـردار، گفتـار و حتـي احساسـات مـا      
تصوير و تصوري كه مـا از خودمـان داريـم، مـا را در زنـدگي      . هستند

وص در رفتـار و  خصوصي و عمومي مان، در كار و فعاليتهايمان، و بخص
. كننـد  كردارمان هم با خود و هم با ديگر انسانها، هدايت و رهبري مي

امري كـامالً علمـي و    ".كند هر كس خود را هدايت مي"بيان قرآني 
زيرا كه اين هدايت بستگي كامل به ارزيابي . واقعيتي كامالً روشن است

مـا داريـم،    ما از خودمان، يا بطور دقيقتر، به مقدار اعتمـاد بنفسـي كـه   
  چرا اينطور است؟. بستگي دارد

زيرا هر انساني عالوه بر داشتن تصوير وتصـوري از خـود، صـاحب         
در مفهـوم  . تصوير و تصوري آرماني يا ايده آل، از خويش نيـز هسـت  

 Selbstidealبزبــان آلمــاني،  "خــود آرمـاني "روانشـناختي بــه آن  
را  كنيم، آن ا تالش ميخود آرماني ما، آن خودي است كه م. گويند مي

در تمامي دوره هاي زندگي هر انساني او داراي . آن برسيم هبسازيم و ب
انسان بدون داشتن خـودي آرمـاني، هرگـز رشـد     . خود آرماني است

هر زمان نيز خود آرماني ما ضعيف شد، مـا دچـار يـأس و نـا     . كند نمي
  .اميدي خواهيم شد

ي كه ما از خودمان داريم با تصوير امر بسيار مهم اينكه تصوير و تصور    
اي  رابطـه ) خواهيم بشـويم  يعني آنچه در آينده مي(و تصور آرماني ما 

ساز و كار اين دو بـا هـم و بـر هـم، يـا      . كامالً  مستقيم و تنگا تنگ دارد
تأثيري كه اين دو بر يكديگر ميگذارند، بيانگر ميزان اعتماد بنفس در هر 

  .انساني است
ر ساده و در عين حال پر معنائي در روان درمـاني اعتمـاد   جملة بسيا    

من هستم، هـر آنچـه هسـتم، و ايـن     ": گويد كه ميبنفس وجود دارد، 
  ".چيزي است كه من هستم مطلوب است، چون همة آن

قبول و باور به جملة فوق براي حفظ و تقويت اعتماد بنفس هر انساني    

هر آنچه ما هم اكنـون هسـتيم و    زيرا كه. حائز اهميتي بسيار زياد است
توانائيهائي را كه در حال حاضر داريم، و نه آنچه را كه ما هـم اكنـون   

جملـة فـوق را تحقيقـات    . كند را نداريم، بيان مي فاقد آنيم يا توان آن
براي مثال خانم . كنند روانشناختي گوناگون بسيار هوشيارانه قلمداد مي

  :سدنوي آستريد شوتز، در اين مورد مي
اگر ما خواستيم اعتماد بنفس خويش را تقويت كنيم، كمك بسيار بـا  «   

كه تمامي دقت و حواس خـود را جمـع آن خصـلتها و     اهميت اينست
تنهـا نگـاه كـردن و    . كنيم كه در حال حاضـر داريـم  بتوانائيهاي مثبتي 

انديشيدن به نقاط ضعف خود و هر آنچه هـم اكنـون نـداريم، اعتمـاد     
  )1( ».كند ا ضعيف ميبنفس را در م

توانـد نقـاط ضـعف و     هر انسـاني بـيمن اعتمـاد بـنفس خـويش مـي         
در . ناتوانائيهاي فردي و اجتماعي خويش را به نقاط قوت تبـديل كنـد  

حاليكه نشستن و دست روي دست گذاردن و غصة آنچه را كه در حال 
توانيم را خـوردن، اعتمـاد بـنفس را در مـا كـم و       حاضر نداريم و نمي

  .كند ضعيف مي
ما تيو مك كـي وپاتريـك هنينـگ، دو روانشـناس نويسـندة كتـاب           
، بـراي تقويـت اعتمـاد بـنفس،     »اعتماد بنفس، قلـب شخصـيتي سـالم   «
آنهـا در كتـاب خـود    . كننـد  را توصيه مـي  »احساس پشتيباني از خود«

  :نويسند مي
كه شما خود را خـوب درك   يعني اينحساس پشتيباني از خويش ا«     

اگر از شما اشتباه و يا . كنيد و براي خويشتن خويش احترام قائل شويد
اگـر از خـود انتظـاراتي    . خطائي سرزد، خود را ببخشيد و عفـو كنيـد  

اگر اهدافي را . داشتيد، آن انتظارات بايستي معقول و خردمندانه باشند
براي خود در نظر گرفتيد، آن اهداف بايستي قابل دستيابي و دسترسي 

از همه مهمتر، پشتيباني از خـويش، در اسـاس و اصـوالً داشـتن     . دباشن
  )2( ».نظري خوب در مورد خود، معني ميدهد

غالب روانشناسان جملة بسيار زيبا و مهمي را بـه همـة انسـانها توصـيه         
قبـول   .»اين منم، و من موجودي با ارزشم«: آن جمله اينست. كنند مي

البته . نشانگر اعتماد بنفس قوي استاين جمله و تكرار آن براي خويش 
گفتن و باور به جملة فوق نياز به داشـتن انديشـة راهنمـائي منطبـق بـا      

من در ذيل تنها دو نمونه از آنها . دارداعتماد بنفس و احساسات متنوعي 
هـاي   مقايسـه . خـود شناسـي و ب  . الـف : كـنم  را بررسي و شناسائي مي

  .اجتماعي
  : خود شناسي. الف

هاي گوناگون فلسفي، شـناخت   اديان مختلف و خواه در نحلهچه در   
چـرا  . است هدخود موضوعي دائمي و در عين حال بسيار مشكل و پيچي

توانيم خودمان را بشناسيم؟ و چرا  اينطور است؟ چرا ما انسانها بسختي مي
شناخت خويش، تا اين اندازه اهميت دارد كه با تاريخ انديشـة بشـري   

كنم در ذيل جـواب سـئواالت    است؟ من سعي مي تههمزاد و همراه گش
  :فوق را از ديد روانشناسي فردي بدهم

اگر تو آنچه را در درون ": كنند از عيسي مسيح اين جمله را نقل مي    
كنـي، تـو را نجـات     داري، نمايان كردي، آن چيز كه تـو نمايـان مـي   

، نمايان اگر تو آنچه را در درون خود داري. كند دهد و رستگار مي مي
  )3( ".كند كني، تو را تخريب و ويران مي نكردي، آنچه تو نمايان نمي

بزباني ديگر هر كه خود خويش را شـناخت و بقـول عيسـي مسـيح          
زيـرا كـه   . كرد، زندگي خوب و راحتي خواهد داشـت »نمايان«را  آن

رستگار گشتن بمعناي آزاد و رها . شود مي »رستگار«ابد و ي مي »نجات«
ولي برعكس هـر كـه خـود و توانائيهـاي     . وده خاطر گشتن استو آس

خويش را بدرستي نشناخت، آنها را با ارزش قلمداد نكرد، و دسـت بـه   
يعني توانائيهاي خود را فعال و خالق نكرد، يا . كار و كوشش و عمل نزد

نكرد، آزاد و رها و آسـوده خـاطر    »نمايان«بزبان مسيح، درون خود را 
نه تنها قادر نيست خود و جامعة خويش را رشد دهد  او. نخواهد گشت

هاي عقـب   ، بلكه زمينه»نجات دهد و رستگار كند«يا بقول عيسي مسيح 
افتادگي، ذلت، و دور ماندن از شـادي زنـدگي را نيـز بـراي خـود و      

  .كند اش ايجاد مي جامعه
؟ شناسد   چه كسي اصالً خود را مي. آيند در اينجا اين پرسشها پيش مي   

ـ   مـن كـي   « هابهتر بگويم، چه كسي جوابي شفاف و روشن بـراي پرسش
كنم، باب ميل من هست يا  آيا نوع زندگي كه من مي«، دارد؟ ،»هستم؟
  دارد؟   ،»آيا من خوشبخت هستم؟«و باالخره  »نيست؟

كه يافتن پاسخهاي درست براي پرسشهاي بـاال بسـيار    واقعيت اينست     
ه انساني كه ما هستيم، بطور واقعي انساني چرا ك. سخت و دشوار هستند

غلـط و خرافـات غيـر     و عـادات م واست كه غالباً زير بار كوهي از رسـ 
عقالني، همراه با انطباق جوئيهاي سخت حركت ربا، و خلق و خـوي و  
عادتهائي كه محتواي بيشتر آنها را راحت طلبي و تنبلي تشكيل ميدهند، 

هـاي اجتمـاعي بـزرگ شـده و رشـد       غالب ما ها در محيط. قرار دارد
ايم كه پر از جبرها و اجبارهـا، و مملـو از ارزشـهاي ضـد ارزش و      يافته

بخصـوص اكثـر مـا انسـانها تنهـا درس      . معيارهاي غير عقالنـي هسـتند  
بهمين خاطر شـعار زنـدگي   . ايم طلبي را آموخته جوئي و انطباق انطباق

نشـوي رسـوا،    خـواهي «: غالب ماها در اين جمله خالصه شـده اسـت  
  . »همرنگ جماعت شو

ايم و طبق آن زندگي  چرا اينطور است؟ چرا ما اين شعار را آموخته    
ايم خود را بشناسيم و بر اسـتعدادها و عاليـق    كنيم؟ چرا ما نياموخته مي

واقعيِ خويش معرفت پيدا كنيم؟ چرا مـا آمـوزش معرفـت يـافتن بـر      
ـ  توانائيهاي خويش را نديده ال كـردن آنهـا، اعتمـاد بـنفس     ايم تا با فع

  خويش را افزايش داده و قوي كنيم؟ 
آئيم، در آن سـالهاي اول رشـد    كه ما بدنيا مي زماني: جواب من اينست

جـوئي را   خود، هيچكدام ازماها انتخاب ديگري بجز آمـوختن انطبـاق  
تا زمانيكه كودك و نو جوان هستيم و استقالل كافي در انديشه و . ندارد

كـه ديگـران را از    نداريم، تمامي سعي و تالش ما اينسـت عمل خويش 
  .خودمان راضي و خشنود نگاه داريم

استادان  دبيران و شود تا مربيان و آموزگاران و از والدين شروع مي    
و دبيرسـتان و دانشـگاه و يـا كارفرمايـان كارگاههـا و اسـتادان        دبستان
اكمان مجهـز بتمـامي   هاي گوناگون و باالخره و بيشتر از همه، ح حرفه

ما خيلي زود و بـيش از هـر   . هاي گروهي دستگاههاي تبليغاتي و رسانه
آموزيم، رضايت و خشنودي آمران و حاكمان بر جامعة  چيز ديگري مي

دانيم كه اين رضايت و خشـنودي   ما دقيقاً مي. خويش را بدست آوريم
بانديشـيم و   توانيم بدست آوريم كه باب ميـل آنهـا   راه مي را تنها از اين
دهيم كه  يعني زندگي خويش را چنان سازمان و سامان مي. عمل كنيم

  .خالف خواسته ها و تمايالت آنها نباشد
شود كه ما تمامي قوائد و قوانين آنهـا، تصـورات    در عمل اينطور مي   

بهتر و روشـن تـر   . كنيم ارزشي آنان، حتي اهدافشان را از آن خود مي
زء وظـايف و تكـاليف و مسـئوليتهاي زنـدگي     بگويم، همـه اينهـا را جـ   

  .كنيم خودمان مي
كنـيم كـه    در حقيقت ما با اين باور و يقين بزرگ شـده و رشـد مـي      

شناسـند و هميشـه نيـز       حاكمان و آمران بر ما، بهتر از خود ما، ما را مـي 
در ژرفـاي درون خـود قبـول كـرده و      ".خواهنـد  خوب ما را مـي "

دانند كه چه چيزها  بهتر از ما مي  »آموزگار«انِ پذيريم، كه اين  آمر مي
در نتيجه ما هـر  . براي ما خوب و درست و چه اموري بد و مضّر هستند

شويم، كمتر خودمان و خواسـته هـاي درونـي     تر مي چه بزرگتر و بالغ
بهمين نسبت نيز بيشـتر بـه عـدم اسـتقالل و چشـم      . خويش را ميشناسيم

ـ  غفلـت از  "ول ابوالحسـن بنـي صـدر،    پوشي از آزاديهاي خود، يا بق
  .كنيم عادت مي "آزاديهاي ذاتي خود

اين شيوه از تعليم و تربيت، عمالً و بمعناي واقعي كلمه، آموختن درس  
پس هيچ جاي تعجب نيست كه بيشتر ماها . است "از خود بيگانه شدن"

بجاي اعتماد بخود و نفس خويش، به قوائد و قوانين، تصورات ارزشي و 
  . كنيم د جباران جوراجور اعتماد ميمقاص

از جنبه روانشناسي ما استعدادها و عاليـق و نيازهـاي ذاتـي درونـي         
خويش، يا بهتر بگويم، آزادي و استقالل و رشد شخصيت خودمان را با 

. كنيم هاي ديگران، بيش از همه جباران، تعويض مي توقعات و خواست
كنـيم،   زنـدگي كـه مـا مـي     و مدام در تعجب و شگفتي هستيم كه چرا

چرا ما قادر نيستيم شـادي زنـدگي را لمـس و احسـاس     . زندگي نيست
كنيم؟ چرا اكثر ماها خيلي ساده و بطـور دائمـي از آزادي، اسـتقالل و    

  كنيم؟ پوشيم و غفلت مي ديگر حقوق ذاتي خويش چشم مي
شناسي، يافتن آگاهي نسـبت بـه آزادي و اسـتقالل     از ديد من، خود    

ش، شناخت استعدادهاي ذاتي خود، و بيش از همه، واقف شدن بر خوي
خود شناسي، يعني شورش و طغيان . عاليق و تمايالت دروني خود است

عليه اوامر و نواهي، عرف و عادتها و ضد ارزشهائي كه خـالف آزادي و  
اگـر مـا طبـق    . استقالل و در حقيقت دشمن رشد شخصيت مـا هسـتند  

م، نتيجه و معناي روانشـناختي آن  نيندگي كتوقعات آمران بر خويش ز
در نتيجه همانگونه كه قبالً نيز آوردم، ما . كه ما خود را نميشناسيم اينست

چرا كه آمران بر مـا رمـق زنـدگي كـردن را از مـا      . كنيم زندگي نمي
حـق  «زيرا، بگفتة ابوالحسن بني صـدر،  . كنيم ما مردگي مي. گيرند مي

  .»زندگي را بجا نمي آوريم
در روانشناسي، اولين بار روان درمانگر انگليسي، دونالد وودس وينـي     

، بزبــان »خــود غلــط«اصـطالح   Donald Woods Winnicotكـوت، 
از ديد او انسانهائي . را وارد روان درماني كرد falsche Selbstآلماني، 

د كه هر چه ديگران از هستنهستند، افرادي  »خودي غلط«كه صاحب 
ند، حتي اگر آن توقعات ضديت كامل با نيازهاي رتوقع داآنها انتظار و 

آنها، آنان  »خود غلط«در واقع . آورند انساني آنها داشته باشد، را بجا مي
كند، نيازهاي ديگران را ارضاء كرده و توقعاتشان را بجـا   را موظف مي

اينگونه افراد با اينكار خود روز بروز بيشتر از گذشـته نسـبت بـه    . آورند
  .شوند و استعدادها و توانائيها و عاليق دروني خويش، بيگانه ميخود 

از جنبة روانشناسي حاصل قبول آمريت ديگران بر خويش و غفلـت      
  آزادي ذاتي خود  استقالل و كردن از
ـ  ين مي اي نـا شـناخته و نـا آشـنا      را غربيـه  تنشود كه فرد خود خويش

زيرا كه فرد هم . تاين احساس بشدت آزار دهنده اس. كند احساس مي
خـود واقعـي او   . داند كه او خـودش نيسـت   كند و هم مي احساس مي

فـردي  . موجودي است بشدت ضعيف و ناتوان و ناشناخته براي خود او
كه خود را نشناخت، موجودي است كه در زندگي خـويش مـدام در   

گرفتـار  قول ابوالحسن بني صدر، ه يا ب اسير و بستهاي مهيب، چنگال بن
روان تحليگـران   .انگـارد  مـي  سـرگردان و بيچـاره،   و» هاي بستهمدار«

بيشماري در پي سالها تجربه و شناخت درون افرادي كه خودي ضعيف 
  :و ناتوان دارند، باين نتيجة بس با اهميت رسيده اند

داشتن خـودي غريبـه در   «منشأ رواني تمامي خشونتگريها در انسانها،     
كه فرد خشونتگر بر ضد خود بكـار   حال چه آن خشونتي. است »درون
برد، مثل گرفتار انواع گوناگون اعتيادها شدن، كزكردگي و يأس و  مي

كنـد، مثـل    و يا خشونتي كه خشونتگر عليه ديگرانسانها اعمال مي. ترس
بــه ايــن افــراد (ديگــران  هو تهمــت و برچســب زدن بــگفــتن ناســزا 
و يـا چماقـداران   ) .گوينـد  گران روح و روان انسانهاي ديگر مي شكنجه

گـر، در   خشونتگر رنگارنگي كه در شمايل نويسنده و سـخنران و توجيـه  
و يا زندانبانان . كنند همه جاي جهان به نظامهاي استبدادي خدمت مي

. گران مستخدم استبدادها كه شغلشان آزار و اذيت مردم است و شكنجه
)4(  

ي درونـي خـويش را   اينگونه افراد اگر تالش نكنند خود و توانائيهـا      
كنند، تا آنجا پيش خواهند  »نمايان«بشناسند و بقول عيسي مسيح، آنها را 

دانند، آيا واقعاً در زندگي فردي و اجتمـاعي   رفت كه زماني ديگر نمي
خويش آمال و آرزو و يا آرماني دارند يا ندارنـد؟ و اگـر دارنـد، ايـن     

 15 صفحهرد  آمال و آرزوها، و اين آرمانها، كدامها هستند؟
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،  قادر نيسـت  شود ميانسانيكه با يك چنين زندگينامة غمگيني بزرگ     
بهمين دليل نيز فرد مزبور خويشـتن خـويش را خيلـي    . خود را بشناسد

راحت و آسان، و گاه با كمال ميل در خدمت اوامـر و نـواهي كـه از    
چون و چـرا اطاعـت    ر حقيقت او به بيد. گذارد آيند، مي بيرون او مي

زيرا كه در اثر عدم شناخت خـود، قـادر نيسـت    . كند كردن عادت مي
او نياموخته  ارزرشـهاي  . ارزشها و معيارهاي درست و حقيقي را بشناسد
زيرا هر آنچـه را جامعـه و   . اخالقي و انساني را دروني وجود خود كند

. پـذيرد  د، با جان و دل مـي كنن جباران حاكم بر او، برايش، تكليف مي
شود در يكي كردن خويشتن  اش خالصه مي تمامي تالش او در زندگي

از خـود  . كنند خويش با تكاليفي كه جباران رنگارنگ براي او معين مي
  .بيگانه شدن همين است

چنين فردي با فرياد : اند تجارب روان درماني خود من، بمن آموخته     
بعضـي  . كند د و درون خويش را احساس نميگويد كه او عميقاً خو مي

  بقول روانكاو انگليسي، . داند، كه او خودش نيست مواقع او بخوبي مي
 »خـودي جعلـي  «، يا بهتـر بگـويم،   »خودي غلط«ويني كوت، خود او 

ايـن  . خود او، خودي است كه او از ديگران بعاريت گرفته است. است
انند و اين و آن انديشه و عمـل  كش ديگرانند كه او را به اينجا و آنجا مي

هـاي گونـاگون در وجـود او     بيشمارعالئم و نشانه. كنند را باو ديكته مي
زنـدگي كـه مـن    «: آورد زنند، و او گاه نيز خـود بزبـان مـي    فرياد مي

  .»كنم، زندگي نيست، مردگي است مي
توان خـود را شـناخت و تمـرين     حال راه چاره چيست؟ چگونه مي    

  ؟خودشناسي كرد
صدر خود شناسي را بنحوي بسيار زيبـا و   من شخصاً از ابوالحسن بني    

اي از خودشناسي و تمـرين جهـت تقويـت     او شيوه. ام دلپذير آموخته
من اين شيوه از خود شناسي را هم . را پيشنهاد اهل خرد كرده است آن

ام و هم در كارهاي درمان رواني خويش  براي شناخت خودم بكار برده
ام و  شـته كامالً ساده و روان با بيمـاران خـويش در ميـان گذا    بصورتي

و در طي سالها تمرين نتايجي بس خـوب و دلپسـند از آنهـا    . گذارم مي
كـنم ايـن شـيوه از خـود شناسـي را بـا        در اينجـا سـعي مـي   . ام گرفته

  .نيز در ميان گذارم نوشتهخوانندگان گرامي اين 
او در اين . »درسهاي پيروزي«اي دارد تحت عنوان  بني صدر نوشته    

من در اينجا تنها به پنج . كند نوشته دوازده درس پيروزي را شمارش مي
اي مستقيم با خود شناسـي و اعتمـاد بـنفس دارنـد،      درس آن كه رابطه

اين پنج درس پيروزي را نه طبق شمارش بني صدر در آن . پردازم مي
  :آورم ام، مي دهآنها دا هدوازده درس، بلكه شمارشي كه من خود ب

درس . و نفس خـويش را مكلّـف دانسـتن   . اعتماد بنفس: درس اول«    
تجربه را روش . آزاد كردن مستقل و عقل را. آزاد عقلاستقالل و : دوم

: نترسـيدن از ابـتالء  : درس سـوم . و رشـد را روزمـره سـاختن   . كردن
درس  .تا وصول به نتيجه پي گيريزمايش و آو  ابتالء ورود به شجاعت
يگـانگي يـا   : و باالخره درس پنجم. عمل به حق و دفاع از حق: چهارم

 )5(.»توحيد حق و مصلحت و تكليف
از ديد من اين پنج درس پيروزي مجموعة كاملي هستند جهت خود     

اي معقول با خودش، و تكيه  زيرا كه به انسان درس يافتن رابطه. شناسي
در عين حال، شناخت هـر  . دآموز و اعتماد بخود و نفس خويش را مي

  .كند فرد از خودش را نيز بتدريج بيشتر و بهتر مي
اعتماد «درس اول : نويسد صدر مي بني. كنم از درس اول شروع مي     

نفـس  «معني روانشناختي . است »بنفس و نفس خويش را مكلف دانستن
 شود كه ما بدانيم اعتماد بنفس مـا در  اين مي »خويش را مكلف دانستن

حقوق ذاتي خويش را بشناسـيم و خـود را   كه ما  اينست هگرو و وابسته ب
 براي خـود تكليـف  مسئول زندگي را عمل به حقوق كردن بگردانيم و 

بطور دقيقتر و بزباني ديگر، اگر ما . معين كنيم كه عمل به حقوق است را
كـرديم، يعنـي نگذاشـتيم    بـراي خـويش   تعيين تكليف را مسئول خود 

و نامرئي و يا جباران جوراجور براي مـا وظيفـه و تكليـف    آمران مرئي 
ولي بر عكس، . شويم معين كنند، آنگاه ما قادر به يافتن اعتماد بنفس مي

خـويش  تكليـف   از حقوق خود غافل شديم و عمل به حقوق را اگر ما 
و اجـازه داديـم    گـريختيم   ،ندانستيم و از اين مسـئوليت بـس بـزرگ   

خشي از زندگي ما برايمان تكليف و وظيفه معين ديگران در هر زمينه و ب
چـرا اينطـور   . بدسـت آوريـم  به نفس توانيم اعتماد  كنند، هرگز ما نمي

  است؟
غافـل نشـدن از حقـوق خـود و نگـريختن از       كه مـا از طريـق   چون   

، عقل و خـرد  براي خودكه عمل به حقوق استتكليف مسئوليت تعيين 
  .كنيم و و زورمدار، آزاد و رها ميخود را از بند اين و آن آمر زورگ

كسي . است »آزاد عقلي«صدر همين  درس دوم پيروزي از ديد بني    
ــكال    ــدرت در اش ــداني ق ــرد او زن ــه و خ عقــل آزاد دارد كــه انديش

انديشد، صالح و مصلحت خويش يخود براي خويش ب. گوناگونش نباشد
د شود و خود داند و بمعناي واقعي كلمه، خودر عمل به حقوق خويش ب

صدر، بطور عملي ما تنها از طريق آزاد كردن عقـل   بنابر نظر بني. بماند
توانيم خـود خـويش را آزمـون و     خود از بيشمار زندانهاي قدرت، مي

 زبان روانشناسي، بخود خويش تحقق  هب .كنيم  نتيجه تجربه  آزمايش، در
  .Selbstverwirklichungبخشيم  

پـي در   در خويش، و تجارب مكرّري كه ما پـي در اين تجربه با خود     
كنـيم، بتـدريج بـه نقـاط ضـعف و قـوت خودمـان         زندگي خود مـي 

كنيم،  در اثر اين تجارب و شناخت حاصل از آنها، تالش مي. بريم مي پي
و يـا  . نقاط ضعف خود را تصحيح و نقاط قوت خودمان را تقويت كنيم

كار، بنـابر   ين و تكرار اينبا تمر. نقاط ضعف خود را به قوت تبديل كنيم
چرا كه خود مـا در  . كنيم مي »را روزمره) خود(رشد «صدر، ما  نظر بني

شود و هم اعتماد بنفس ما ثابت  اين تجارب بس ارزشمند، هم قوي مي
در نتيجه شخصيت ما رشدي مستمر پيدا خواهد . ماند و استوار باقي مي

كه اعتماد بـنفس مـا    شود حاصل اين رفتار در طول زمان اين مي. كرد
  .نيز روز بروز بيشتر، قويتر و بهتر شود

در عمـل بخصـوص بـراي    . آينـد  زبان، سـاده مـي   هكارهاي فوق، ب    
انـد،   طلبـي را آموختـه   جـوئي و انطبـاق   كه تنها درس انطباق انسانهائي

را نها آنها نيز وجود آ ه حتي انديشيدن ب. كارهائي بس سخت و دشوارند
صدر چارة كار  پس راه چاره چيست؟ بني. كند حشت ميپر از ترس و و

  :گذارد را در درس سوم پيروزي، در اختيار ما مي
ورود بـه   شـجاعت : نترسيدن از ابـتالء  «او درس سوم پيروزي را در     

طور كـه در بـاال    همان .داند ، مي»تا نتيجه پي گيري زمايش وآو  ابتالء
خـود را آزاد كـردن و رشـد را    آمد، نفس خود را مكلّف كردن، عقل 

اين كارهـا نيـازي مبـرم بـه     . اي نيستند روزمره ساختن، كارهاي ساده
در واقع . ماجراجوئي، يعني ريسك كردن و از خطرها نترسيدن، دارند

جهت دست زدن به ابتالء، بمعناي آزمون و آزمايش، داشتن شـهامت و  
دانيم كه ايـن   ولي ما مي. شجاعت و نترسيدن از خطرها ضرورت دارند

كـه از   هستند بشدت دشوار، بخصوص بـراي انسـانهائي   كارهائي، كارها
اوان كودكي در ضد فرهنگ ترس و دلهره كه دست ساخت استبدادها 

  .اند هستند، رشد كرده و بزرگ شده
در اينجا در نظر دارم از جنبة روانشناسي فردي و اجتماعي تـرس از      

زيرا براي اكثريـت انسـانهائي   . ررسي كنمابتالء يا آزمون و آزمايش را ب
كنند، ولي دلشـان   كه در نظامهاي استبدادي بزرگ شده و زندگي مي

خواهد از شرّ اين نظامها رها شوند، نترسيدن از ابتالء، نه تنها اهميتي  مي
  :فوق العاده دارد، بلكه كليد هر پيروزي است

تحليلگران و روان  نشناسان، روا ساليان درازي است كه غالب روان      
گران، از جمله خـود مـن، در پـي شناسـائي محتـوي روانـي و        درمان

روانشناسي اين امر هستند كه بفهمند، چرا در اين سه قـرن گذشـته در   
جوامع گوناگون بشري پس از وقوع انقالبهاي مردمي كه هدف اصلي 
و اساسي آنها دستيابي به آزادي و استقالل و رشـد فـردي و اجتمـاعي    

بارديگر و خيلـي زود و سـريع غـول    . بوده اند و هستند و خواهند بود
كند؟ چرا در اين جوامع بهـار   وحشتناك استبداد خود را باز سازي مي

زيباي آزاديها در مدتي بس كوتاه به زمستان زشت استبدادها بازگشت 
آزادي خـود   استقالل و عظيم مردم كه براي انبوهكند؟ چرا همان  مي

خـويش دفـاع    زاديآاسـتقالل و  ، از كننـد  مـي انقـالب   وجامعه شـان 
گذارند ديو استبداد درون و بيرون جامعـه شـان را    كنند؟ چرا مي نمي

  تبديل به ميدان جنگ و جنايت، و فساد و خيانت كند؟
كه تمامي تقصـيرات را بگـردن آن اقليـت     اينست البته معموالً رسم بر    

. اندازند كند، مي را بازسازي مي بسيار كوچك از كلّ جامعه كه استبداد
تواند آدمها را از زير بار مسئوليت  كار هم كار آساني است و هم مي اين

ولـي واقعيتهـا   . آزادي خـود و ديگـران رهـا كنـد    استقالل و دفاع از 
گويند و وجود او را  گويند، آن كس و يا كسانيكه به استبداد نه نمي مي

ت و محكم نمي ايستند و مقاومت كنند، يعني در برابرش سخ تحمل مي
  .كنند، خود نيز مقصرند نمي

مورد طرح  حال سئوالهاي اساسي كه از زاوية ديد روانشناسي در اين    
چرا اكثريت بزرگ مردم پس از بثمـر رسـاندن   : شوند، اينها هستند مي

خويش در برابر بازگشت استبداد ويرانگر مقاومت بايسته  وطنانقالب در 
د؟ چرا اين اكثريت عظيم اجازه ميدهد، مستبدين با جنگها و كنن را نمي

جنايتها، و فسادها و خيانتهايشان حيات ملي آنها را دچـار خطـرات بـس    
  مهيب كنند؟

گران در مورد پرسشهاي  پاسخي كه غالب روانشناسان و روان تحليل    
ويش انسانها در ناخود آگاه خ: دهند، اينست باال داده اند و هنوز نيز مي
  .ترسند از آزادي و آزاد شدن مي

نويسـنده و روانكـاو    Erich Frommمثـال بـارز اينكـه اريـش فـروم،       
سرشناس آلماني، در دهة پنجاه قرن بيستم، يعني شش دهة پيش، كتابي 

 Die   Fürcht  vorبزبان آلماني  »ترس از آزادي«نوشت تحت عنوان 
der Freiheit .   گريـز از آزادي «م اين كتاب بزبان فارسي هم بـا نـا« ،

  .ترجمه و انتشار يافت
گران ديگـري نيـز بـاين نتيجـه      تحليل نه تنها اريش فروم، بلكه روان    

رسيده بودند كـه انسـانها بطـور نـاخود گـاه از آزاد شـدن خـويش و        
، آنان به يك »توده هاي مردمي«در ژرفاي روان . ترسند شان مي جامعه

 »رفيق كبير«و يا  »پيشوا«در شمايل  »آقا باال سر قوي و خشن و بيرحم«
نيـاز  ) خود مـا ايـران   وطنپنج دهه پس از آن در (  »رهبر فرزانه«و يا 

  :آوردند، اينها بودند استداللي هم كه براي اين امر مي. دارند
پس از جنگ جهاني اول و سقوط نظام سلطنتي و ايجـاد جمهـوري       
بعـد از وقـوع   . شـود  ها پيدا مـي يمار در آلمان، بيكباره سر و كلّة نازياو

انقالب اكتبر در روسيه و از ميان رفتن نظام تزاري، بـار ديگـر اسـتبداد    
اين دو نظام توتاليتر در . شود رهبري لنين و استالين پيدا مي هتوتاليتري ب

رسانند  سازشها و ستيزهاي خويش با يكديگر، مليونها انسان را بهالكت مي
تودهاي مردمي نيز . آورند صوري را بوجود ميو ويرانيهائي غيره قابل ت

  .كنند كم و بيش از هر دوي اين نظامها و رهبرانش پشتيباني مي
دليل اين پشتيباني چيست؟ چه چيز در روانشناسي مردم اين جوامـع     

دهنـد، ايـن نظامهـاي توتـاليتر      وجود دارد كه اكثريت آنها اجازه مي
ا دچار جنگ و ويراني، و جنايات تمامي سرزمين و مسكن و مأواي آنها ر

  سياسي وحشتناك كنند؟
گران از جمله اريش فروم به اين سئوالها  تحلي جوابي كه غالب روان     
اكثريت مـردم، بخصـوص   : ودب دادند، همانطور كه در باال آمد، اين مي
ها و دست اندركاران استبدادهاي توتاليتر، بنابر نام كتـاب فـروم،    عمله

  .دارند "ديترس از آزا"
در سه دهة پيش بهنگام روي كار آمدن نظام توتاليتر واليت مطلقـة       

صدر با اين استدالل كه اكثريـت   فقيه در ميهن ما ايران، ابوالحسن بني
او . را نقد كرد دارند، موافق نبود و آن »ترس از آزادي«مردم ايران نيز 
زدن بـه ابـتالء    ترسند، از دسـت  انسانها از آزادي نمي«: گفت و نوشت

در حقيقـت، اكثـر مـردم از ورود در آزمـون و آزمـايش      . »ترسـند  مي
هم آزمون و آزمايش خودشان و هـم ديگـران را بـه ابـتالء     . ترسند مي

  .كشيدن
استقالل  .آيد آزاد بدنيا ميمستقل و انسان : بود صدر اين استدالل بني    
نداشـت اصـالً    آزادي را اسـتقالل و  اگر ايـن . آزادي ذاتي او استو 

براي مثال هر انساني هـر روزه از  . توانست رشد كند و بزرگ شود نمي
هـم  . كنـد  يعني دهها بار انتخاب مي. گيرد صبح تا شام دهها تصميم مي

. استقالل و آزادي او هستند وردهآفرتصميمات و هم انتخابهاي او همه 
يتهاي باز هم البته تصميمات و انتخابهاي كوچك و ناچيز و با قبول مسئول

  .كوچكتر و ناچيزتر
اما كارهاي بزرگ، از جمله كاري چون اسـتقرار و اسـتمرار نظـامي        

پيـروز  . خويش نياز به تصميم و انتخابي بزرگ دارد وطنمردمساالر در 
نترسـيدن از  «شدن و كسب موفقيت در اين تصميم و انتخـاب، بـدون   

ن تـا رسـيدن بـه    آ يابتالء و پي گيـر  ورود در شجاعت بدون ،»ابتالء
در اين آزمون و آزمايش بزرگ، مـردم هـر   . ، ميسر شدني نيستنتيجه

تجربه به . شوند، چگونه مردمساالر شدن را تجربه كنند اي قادر مي جامعه
اگر مردم روشـهائي را كـه بـراي رسـيدن بـه آزادي و      : اين معني كه
 صـحيح اگـر  . كننـد  ند، آنها را تصـحيح  اشبرند، غلط ب مياستقالل بكار 

توان در  كار آزمون و آزمايش را نبايد و نمي. بودند، آنها را ادامه دهند
  .تا نتيجة دلخواه عايد شودگرفت  ن را پيبايد آ. نيمة راه رها كرد

. صورت انقالب براي هر ملتـي يـك آزمـون بـزرگ اسـت      در اين     
. يي و اجتماعدآزموني با هدف رسيدن به آزادي و استقالل، و رشد فر

اين آزمون بس عظيم و با اهميت را بايد ادامه داد، اشتباهها و خطاهاي 
 را كننـد  كارهائي كه ما را بمقصود نزديكتـر مـي  . خود را تصحيح كرد

و تا رسيدن به هدف دلخواه يعني داشتن كشـوري بـا نظـام    . ادامه داد
در اروپـا و آمريكـا مـردم ايـن      .»كار را در نيمه رها نكـرد «مردمساالر، 

گيـري كردنـد و صـاحب نظامهـاي      جوامع آزمون مردمساالري را پي
انقالب خويش را رها  تجربهما ايرانيان نيز نبايد . سياسي مردمساالر شدند

انقـالب آغـاز رسـيدن بـه آزادي و     «چرا كه از ديد بني صـدر،  . كنيم
  .»ساالري است، پايان و سرانجام كار نيست استقالل و مردم

چرا كه همـانطور كـه   . همه نياز به اعتماد بنفس دارد از ديد من، اينها   
هاي پيشين هم آمد، صاحبان اعتماد بنفس از ريسـك كـردن،    در نوشته

  .ماجراجوئي و دست زدن به ابتالء، هراسي بدل راه نميدهند
پس از آن از . در نوشته بعدي در بارة مقايسه هاي اجتماعي مينويسم    

عمل «صدر، يعني  گر پيروزي از ديد بنيجنبة روانشناسي به دو درس دي
. »يگانگي يا توحيد حق و مصلحت و تكليـف «و  »به حق و دفاع از حق

  .و ربط اين دو با اعتماد بنفس، خواهم پرداخت
:منابع و مأخذها  

1. Astrid Schütz: Selbstwertgefühl – je mehr, desto 
besser? Beltz PVU, Wienheim      2005 
2. Mathew McKay, Patrick Fanning: Selbstachtung. 
Das Herz einer gesunden Persönlichkeit. Jun 
Fermann, Paderborn 2004  

ــة   . 3 ــيح از مجموع ــي مس ــة عيس ــن گفت ــاس «اي ــاد توم ــاي ش  »پيامه
Thomasevangelium پيامهاي شـاد تومـاس بـه مجموعـة     . است

ها از سخنرانيها  متن اين نوشته. معروف هستند »نج حمادي«هاي  نوشته
نوشـته  . و گفتگوهاي اولية عيسي مسيح با ياران نزديكش بشـمار ميĤينـد  

مسـيحي در نزديكـي منطقـه نـج      1945هاي مذكور در دسـامبر سـال   
حمادي در مصر بصورت لوحه توسط كشاورزان سـاكن در آن منطقـه   

ي اين گفتة عيسي مسيح بر مبناي انديشـة  ااز ديد من محتو. پيدا شدند
  . دي استتوحي

از جمله نگاه كنيد به دو كتاب روانتحليلگر سر شناس آلمـاني، آرنـو   . 4
مبـارزه بـر سـر     «و  »بيگانـه اي در مـا  «با نامهاي  Arno Gruenگرون 

در هر دو ايـن كتابهـا فرضـية    . »تندروي، خشونت و ترور: مردمساالري
در اثر عدم كسب عشق و محبـت و بجـاي آن   : كه اصلي گرون اينست

در درون او بـرايش بيگانـه     خـود فـرد  "فت خشونت در كودكي دريا
اعمال خشونت عليه خود و ديگري، بيانگر رفتاري است كه . ".شود مي

نگاه كنيد بـه  . كند مي "خود بيگانه در درون خويش"او در حقيقت با 
  :دو كتاب ذيل

Arno Gruen: Der Fremde in uns; dtv, Klett-Cotta, 2002. 
Arno Gruen: Der Kampf um die Demokratie; Der 
Extremismus, Die Gewalt und der Terror. Dtv, 2003  

: چـاپ . ابوالحسن بني صدر: نوشته "عقل آزاد"نگاه كنيد  به كتاب .  5
بخصوص به سه بخـش  . 83تير  18تاريخ انتشار . انتشارات انقالب اسالمي

عقل آزاد و روش "، "عقل آزاد و رشد"كتاب، تحت عناوين  12تا  10
  ".عقل آزاد وقتي مجموعه اي از استعدادها است"و  "رشد

  
   

  
  
  

  پنج عامل ؟
  
  ــا  ،۹۲آذر  ۱در ــزارش ایلن ــه گ ــل : ب ــی اکری ــارگر پل ــار ک چه

» دستگرد«اصفهان توسط نهادهای نظارتی بازداشت و به شهر 
جـواد «.اند کیلومتری شـمال شـهر اصـفهان منتقـل شـده ۱۳در 

احمـــد «و » کیــومرث رحیمــی«، »قیقـــیعبــاس ح«، »لطفــی
چهار کارگری هستند که بـا ادامـه دور دوم اعتراضـات » صابری

هنـوز از دالیـل بازداشـت . اند اکریل بازداشت شده کارگران پلی
 .این کارگران اطالعی در دست نیست

  فعالین حقوق بشـر و دمکراسـی در « به گزارش  ،۹۲آذر  ۱در
غذا وضـعیت جسـمی زنـدانیان  در بیستمین روز اعتصاب» ایران

عقیدتی اهل سنت در زندان قزل حصار کرج  وخیم شده اسـت 
وضــعیت جســمی  شــش زنــدانی عقیــدتی اهــل ســنت کــه وارد . 

. بیستمین روز اعتصـاب غـذای خـود شـده انـد وخـیم مـی باشـد
نفــر از آنهــا بــه نــام هــای حامــد احمــدی و جمشــید  ۲حــداقل 

و روزچهارشـنبه دچـار  دهقانی  دچار خونریزی معـده شـده انـد
 . بیهوشی گردیدند 

  به گزارش میزان خبر، پـس از فراخـوان پرسـتو  ،۹۲آذر  ۱در
فروهر برای حضور همگانی در سـالگرد قتـل پـدر و مـادر خـود، 

، با حضـور بـر سـر خیابـان ۱۳۹۲ماموران امنیتی امروز،یکم آذر 
ایــن منــزل آن را مســدود کردنــد و تنهــا بــه خــانواده و دوســتان 

 .ها را دادند خانوادگی فروهر اجازه ورود به منزل فروهر
  ــوز، نشــریه دانشــجویی  ،۹۲آذر  ۲در ــه گــزارش دانشــجو نی ب
دانشگاه علم و صنعت در هفته ی گذشته به دلیـل چـاپ ” رمنه“

و بـا صـدور حکـم …” از هوش می” شعری از رضا براهنی به نام 
ای مـدیر بـر” هنـری-دو ماه تعلیـق از فعالیـت هـای فرهنگـی“

  . مسئول این نشریه، توقیف شده است
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   رابطه توانائی نسبی با توانائی مطلق
  
چند : حال، از عقل بخواهيم هستي را تعقل كند و از او بپرسيم. 2-5

یـک : اسـتدهـد ایـناست؟ پاسخی کـه مـیهستی را تعقل کرده
هرگـاه هسـتی : و اگر از او بپرسـیم، بـه مـا خواهـد گفـت. هستی

نیستی بمعنای نبود آنچه هست، قابل تصور نمی. بودیکی نبود، ن
کـه تصـدیق کنـد کنـد، بـرای ایـننیستی را عقـل تصـور مـی. شد

هگل، نیستی را بـا هسـتی مجـرد برابـر . هستی هست و یکی است
امـا ایـن هسـت، . نیسـتی هسـت: گویـدنشاند و غافل شد کـه مـی
: دجا، به او خـاطر نشـان کـرسارتر، به. همان هستی مجرد است

هستی مجرد هست و نیسـتی نیسـت و سـاخته شـما صـرف خیـال 
خـدا هسـت، : ای را انجـام دهـیمتوانیم تجربهاینک، می. است

کران هسـتی، برخـوردار و بـدان توانـا عقل در رابطه با او، از بی
. کران، محروم و ناتوان اسـتخدا نیست، عقل از این بی. است

عقل نیـز . ود استچراکه خدا نیست، یعنی هستی متعین و محد
 . متعین و محدود و مدار او بسته، بنابراین، ناتوان است

از پاسخ به پرسشی در باره جبر و نیز از کتـاب در دسـت انتشـار    
کــنم کــه پاســخ بــه ، قســمتهائی را نقــل مــی»ارکــان دموکراســی«

  : کنندتر میپرسش شما را روشن
شـیدن در هر گاه پرسش کننده گرامی در عمل خویش کـه اندی• 

باب استقالل و آزادی و جبر و جستن پرسشها است، تأمـل کنـد، 
توضیح این. یابددعوی خود را با عمل خویش نیز در تناقض می

کــه اندیشــیدن عملــی خــود انگیختــه اســت و خــود انگیختگــی 
خلق ناقض . اندیشیدن ناقض جبر است. استقالل و آزادی است

ت و هستی متعـین خدا نیس«جای پرداختن به فرض . جبر است
  : این جا است» است

ها نخست از تناقض توان نظر سـازی خـویش بـا نظریـه جبری    
اگـر : پرسـندشوند و از خـود نمـیاند، غافل میجبری که ساخته

شـود و اسـت و مـیجز ماده وجود ندارد، بنـابراین، هرچـه شـده
خواهد شد جبری است، عقل آنها چرا از این جبـر رهـا اسـت و 

توانند بیاندیشـند، بیشـتر از آن، نظریـه خلـق کننـد؟ مـییآنها م
چـون چنـین . اسـتتوانند بگویند خود انگیختگی صـفت مـاده

. پذیرند که خودانگیختگی استقالل و آزادی نیسـتبگویند، می
مجبـور «:  کندو این پذیرفتن آنها را با تناقض دیگری روبرو می

ین بشـماریم و در حقیقـت، اگـر هسـتی را متعـ. »خالق نمی شود
هـا و شـکلها بـه فـراوان تعـین بپنداریم که، بطورخود انگیختـه،

ایم که خالقیت با اسـتقالل و آزادی است، پذیرفتهخود بخشیده
به خودانگیخته بودن » معتقد«ها رو، مادیاز این. همراه است
و با وجود فاحش بودن تنـاقض ایـن اعتقـاد، آن را . ماده هستند
  : نمی بینند

امــا اگــر وجــود تعــین . انیســت، یعنــی تعــین مطلــق هســتخد   
. مطلق را ممکن بدانیم، با خودانگیختگی تناقض پیدا مـی کنـد

زیرا، به سخن روشن، مطلقا متعین نمـی توانـد جـز آن شـود کـه 
ایم کـه و اگر، ناگزیر، تعین را نسبی فرض کنیم، پذیرفته. هست

زیــرا، . تنــامتعین مطلــق، خــدا اســ متعــین نســبی در رابطــه بــا
اسـت تـا » فضا«کم، هم در درون و هم در بیرون، نیازمند  دست

اما فضای هسـتی متعـین، بـه ضـرورت، . حرکت و زندگی بجوید
بدین قـرار، تنـاقض جـز از راه قائـل شـدن بـه . نامتعین می شود

متعین بودن هسـتی و «تناقض فرض : وجود خدا، حل نمی شود
ن بـه وجـود خداونـد ، یک حل دارد و آن قائل شد»نبودن خدا

  . است
داشـتند هرگـاه استقالل و آزادی انسـان و جامعـه وجـود نمـی• 

در . شـدانسان، بطور خود انگیختـه، در رابطـه بـا خداونـد نمـی
حقیقت، لحظه استقالل و آزادی، لحظه  این همـانی جسـتن بـا 

ــتی ــن هس ــی ای ــل درون ــور کام ــتقالل و آزادی بط اســت و آن اس
بـدین رابطـه مسـتقیم اسـت کـه انسـان  .اسـتقالل و آزادی اسـت

 : شودگرفتار جبر نمی
هــا و داشــت، هیچیــک از اســتقاللهرگــاه جبــر واقعیــت مــی• 

یافتنـد و عقـل  آزادیهای بر شمرده در این تحقیق، واقعیت نمـی
داشت، هرگاه جبر واقعیت می. توانست آنها را شناسائی کندنمی

. داد، نیـز معنـی نمـیغفلت از جبـر و بـدان مسـتقل و آزاد شـدن
داشت، تغییر جهت دادن به نیرو و آن را هرگاه جبر واقعیت می

اما . گشتزور گرداندن و در ویرانگری بکاربردن نیز، میسر نمی
چــون اســتقالل و آزادی و دیگــر حقــوق ذاتــی حیــات هســتند و 

نظامهــای . توانــد از آنهــا غافــل شــودواقعیــت دارنــد، آدمــی مــی
یای اندازه غفلت انسانها از اسـتقالل و آزادی اجتماعی امروز گو
  .ذاتی خویش هستند

  
  :پرسش سوم – ۳
  
ایــد، هنــوز، تنــاقض نظــر شــما کــه شــالوده پرســش خــود کــرده   

  :نویسیدمی. آشکارتر است
  »ن خدای مستبد، به آزادی مطلق رسید؟ایاست که چطور میشه به وسیله موازنه عدمی برقرار کـردن بـا حال پرسش ایـن . داشت که با اعمال زور متوقف شون کنیمزیرا اون پسران پـس از مـرگ دیگـر امکـان تجـاوز نخواهنـد چیزی جز خالی کردن حرص و اعمال استبداد نخواهد بود، خالتی نکنه، مجازات کردن این پسران متجاوز پس از مرگ دچون مسئول بودن انسان در تعیین سرنوشت خـویش، هـیچ را ربوده و قصد تجاوز به او را دارنـد و خـدا هـم بـه دالیلـی کار بازدارد مجاز است، حال فرض کنیم چنـد پسـر دختـری به مقداری که فرد متجاوز به حقوق دیگران رو از ادامـه ایـن و مستبد است، زیرا اعمال زور فقط در صورت ضـرورت و  از مرگ مجازات خواهند شد، در این صورت خدا زورمـداراگر شما معتقد باشید که بنا بر وعده قرآن، گناهکاران پس « 

  
  :٭پاسخ به پرسش سوم

  
در هسـتی، هـر . دهد و هستی هستمرگ در هستی روی می. ۳/۱

در مثال شما، چند پسری که دختری را . عملی، برخود افزا است
کنند، عقلهـای زورمـداری دارنـد کـه ربایند و به او تجاوز میمی

زیـرا نـه . کننـدروع مـیکار خود را با تخریب، باتخریب خود ش
شوند و نه تنها حقـوق تنها از حقوق خود بمنزله انسان غافل می

داننـد کـه بـا تجـاوز بـه بینند و نـه تنهـا نمـیو کرامت زن را نمی
کننـد، حقوق و کرامت زن، به حقوق و کرامت خـود تجـاوز مـی

، نمـی»کنـیتا تخریب نشـوی تخریـب نمـی«بلکه غافل از اصل 
زایـد و تخریب آنها تخریب مـی. رخود افزا استدانند که عمل ب

حـال اگـر ایـن . زایـداین تخریـب نیـز بنوبـه خـود تخریـب مـی
تخریبها زمانی از رهگذر ترمیم و جبران، خنثـی نشـوند، محـیط 

خطری که، هم اکنون، موضـوع . شودزیست غیر قابل زیست می
پـس مجـازات پـس از مـرگ، بـه ترتیبـی کـه شـما مـی. روز است
ازمکافـات عمـل غافـل «به قول مولوی، . د، در کار نیستپنداری

جریان تخریب شدن است . »مشو  گندم از گندم بروید جو زجو
  :شود مگر به ترمیم و جبرانیابد و متوقف نمیکه ادامه می

از : هــای طبیعــت، یکــی تــرمیم و جبــران اســتاز توانــائی. ۳/۲
سازند، یکـی میقانونهایی که ادامه زندگی هستی آفریده را میسر 

هـا را دانید که طبیعـت آلـودگیمی. قانون ترمیم و جبران است
کـه ویرانـی بدانحـد باشـد کـه طبیعـت را از مگـر ایـن. زدایـدمی

برای مثـال، هرگـاه بمبهـای اتمـی . ترمیم و جبران ناتوان سازد
موجود منفجر شـوند، کـره زمـین را غیـر قابـل زنـدگی خواهنـد 

اگـر قابـل محاسـبه باشـد و محاسـبه  زمان ترمیم و جبران. کرد
  . اطالع هستمباشد، من از آن بی شده

کنم که دانش امـروز، در جسـتن دانـش و فـن و خاطر نشان می   
بکاربردنشــان، بنــایش بــر خــود افزائــی عمــل و تــرمیم و جبــران 

. کـه بیمـاری برخــود افـزا اسـت اگـر درمـان نشــودچنـان. اسـت
انگیـزد بـه یـافتن انها را بر مـیوجود قانون ترمیم و جبران، انس

قـرار، بـدین. دانش و فن برای ترمیم و جبران ویرانـی روی داده
اسـت، از امروز تا روز واپسین، قانونی که خداونـد مقـرر فرمـوده

اســت هرانــدازه ویرانگــر بــدیهی. قــانون تــرمیم و جبــران اســت
دیرتر در صـدد تـرمیم و جبـران ویرانگـری خـود برآیـد، کـارش 

  . شودو طاقت فرساتر میتر سخت
قرار، رابطه انسان با خدا، رابطه توانائی نسبی با توانـائی  بدین    

توانائی نسبی اگر خود را از توانائی مطلـق محـروم . مطلق است
چراکـه . اسـت کند، جز محکوم کردن خویش به ناتوانی نکـرده 

توانــائی نســبی، بریــده از توانــائی مطلــق، در مــدار بســته زنــدانی 
پـس، چـون .  مانـد شود و، در این مدار، همـان کـه هسـت می می

  . شود کند، تباه می رشد نمی
شما چـرا بـه جسـتن دانـش و فـن پیشـگیری از وقـوع نقـص و     

آوریــد تــا راه و روش تــرمیم و جبــران را درمــان آن روی نمــی
زاده من، مادری و پـدری مبـتال بـه بیمـاری قلـب بجوئید؟ برادر

. ی او را برانگیخـت بـه یـافتن دانـش پزشـکیاین بیمـار. داشت
متخصص قلب طراز اولی شد و بنگرید به فراوانـی بیمـارانی کـه 

ــان ــیکرده  درم ــولی بــزرگ را، . کنــداســت و م ــن خــود معل م
زوربـاوری و گریــز از حقـوق ذاتــی و بـه بنــدگی قــدرت در آوردن 

کوشم حقـوق ام و همچنان میعقل دانستم و همه عمر کوشیده
روشـهای عقـل قدرتمـدار و . به انسانها خاطرنشـان کـنم ذاتی را

. روشــهای عقــل مســتقل و آزاد را بیــابم و در دســترس قــراردهم
شــوند، شــماری از آنهــا مبتالیــان بــه قــدرت بــاوری، دور مــی

و مـن . انـدناسزاگوئی و دروغ سازی را کار همه روز خـود کـرده
و نـواهی  دانم که اعتیـاد بـه قـدرت بـاوری و پیـروی از اوامـرمی

از . ترسـاندقدرت، آنها را از افتادن به یاد حقـوق خـود نیـز، مـی
رو، به جای شکستن بت قدرت که تسخیرشـان کـرده و بـردهاین

هــا و کننــد کــه توانــائیاســت، از کســی دوری مــیشــان گردانــده
دانم که باید بر حق ایستاد و و می. آوردحقوقشان را بیادشان می

ــ ــان خاطرنش ــوق را همچن ــان، حق ــر انس ــا در درون ه ــرد ت ان ک
های زور با زور، باوری  را بگیرد و رابطهحقوقمندی جای قدرت

  . های حق با حق بسپارندجای به رابطه
و انسانهای طراز اولی هستند که  از تمام بدن، تنها یک عضـو      

کنـد و بـا بکارانـداختن آن، اسـتعدادهای خـویش را  آنها کـار می
  :دو نمونه. گزاران بزرگ به انسانها گشتند تبارور کردند و خدم

از هر گونـه تحـرک  Stephen Hawkingاستیون هاوکینگ • 
حتـی . نـه راه بـرود. نه می تواند بنشیند نـه برخیـزد. عاجز است

قادر نیست دست و پایش را تکان بدهد یا بدنش را خم و راسـت 
عضالت زیرا . از همه بدتر توانایی سخن گفتن را نیز ندارد. کند

 ۹۹صــوتی او کــه عامــل اصــلی تشــکیل و ابــراز کلمــات انــد مثــل 
درصد بقیه عضالت حرکتی بدنش در یک حالت فلج کامل قـرار 

مشتی پوست و استخوان است روی یک صندلی چرخـدار . دارند
که فقط قلبش و ریه هایش و دستگاه های حیاتی بدنش کار مـی 

لعـاده کـه ا یـک مغـز خارق. کنند و بخصوص مغزش فعال اسـت
دمی از جستجو و پژوهش و رهگشایی بسوی معماها و نا شناخته 

 .کنند تنها دو انگشت دست چپ او کار می .ها باز نمی ماند
این اعجوبه مفلوج استیفن هاوکینگ پـرآوازه تـرین دانشـمند    

دهه آخر قرن بیستم است که اکنون در دانشگاه معروف کمبریج 
ار داردکه بـیش از دو قـرن پـیش همان کرسی استادی را در اختی

ــه تعلــق داشــت . زمــانی بــه اســحق نیــوتن کاشــف قــانون جاذب
ــرا مــی کوشــد  ــد زی ــین وی را انیشــتین دوم لقــب داده ان همچن
تئوری معروف نسبیت را تکامل بخشـد و از تلفیـق آن بـا تئـوری 
هــای کوانتــومی فرمــول واحــد جدیــدی ارائــه دهــد کــه توجیــه 

ستی از ذرات ریز اتمی تا کهکشان کننده تمامی تحوالت جهان ه
اینشتین معتقد بود که چنین فرمول یـا قـانون  .های عظیم باشد

واحدی می بایست وجود داشته باشد و سـالهای آخـر عمـرش را 
  .در جستجوی آن سپری کرد اما توفیقی نیافت

سـالی اسـت چشـم از جهـان  ۶پروفسور محمدرضا پرورش که • 
ـــیس انســـتيتو. اســـت پوشیده ـــاوي او رئ هماتولوژي و غـــدد لنف

گرفتار فلج شد باوجود ایـن، سرتاسـر . آلمان بود Kiel   دانشگاه 
عمر خود را در كسب علم و انجام تحقيقات گذراند و موفـق بـه 

  . است كسب مدارك و مدارج عالي از نقاط مختلف جهان شده
  
  

صدر قاي ابوالحسن بنيآپيام   
 به مردم ايران

  
مبادلـه شـتاب . توانست بکند آنکه کرد، نمی  جزبنابراین، گروه، کاری 

کــه هــردو واقعیــت و  –ای  زده نامــه میــان آقایــان روحــانی و خامنــه
هدفی جز تحمیل سکوت و جلوگیری از  - اند حقیقت را وارونه کرده

تمامی مسـئولیت ایـن خیانـت، هماننـد دیگـر . است  اعتراض نداشته
یـن مقـام غصـب و خیانتها بردوش والیـت مطلقـه فقیـه و متصـدی ا

  .دروغ است
  !مردم ایران

با ایجاد بحران اتمی، رژیم نه تنها صدها میلیارد دالر ثروت ملی ما     
، بلکـه، اتحـاد شـومی  را به یغما سپرده و اقتصاد کشوررا ویران کـرده

اتحـادی کـه از خلـیج فـارس تـا : اسـت آورده  برضد ایـران نیـز پدیـد 
دانـد کـه  زیـر اسـرائیل نیـک مینخسـت و. است امریکا دامن گسترده

نامــه بســود اتحــاد اســرائیل و ســعودیها و کودتاچیــان مصــر و  توافق
موضـعی کـه او اتخـاذ . ها و محافظه کاران جدیـد امریکـا اسـت  شیخ

بایـد  توافقنامـه می. است هدفی جز تحکـیم ایـن اتحـاد نـدارد کرده 
تنهـا شـما . باشد که ایران، در باتالق است محل تردید باقی نگذاشته 

توانیــد ایــران را از بــاتالق بدرآوریــد اگــر خویشــتن را شــهروند و  می
ــت  ــوری شــهروندان و دول ــرای اســتقرار جمه ــمارید و ب ــئول بش مس

  .حقوقمدار وخدمتگزار مردم، برخیزید
  ۱۳۹۲آذر  ۳

  صدر   ابوالحسن بنی
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